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GAYATRI-MANTRAET
En clairvoyant undersøgelse

af Gayatri-mantraets virkning

Af C.W. Leadbeater 
Fra The Theosophist

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Om bhur bhuva svah(a)
Tat savitur varenyam

Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yo nah prachodayat

“Du, som giver næring til Universet,
fra hvem alle ting udgår,

til hvem alle ting vender tilbage.
Afdæk for os den sande åndelige sols ansigt,

skjult bag en skive af gyldent lys,
så vi må kende sandheden
og gøre vores fulde pligt

på rejsen til dine hellige fødder.”
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Alle esoterikere ved, at Gayatri-mantraet er en invokation til Solen, og det vil i vir-
keligheden sige til Sollogos − det største af alle symboler. En stor lysstråle strøm-
mer øjeblikkeligt ned over og ind i den, der intonerer mantraet. Det ser ud som om 
lysstrålen kommer fra den fysiske sol, uanset hvor den befinder sig.

Mennesket som prisme
Virkningen er navnlig interessant, når Solen befinder sig under horisonten, for så 
baner strålen sig omgående vej gennem Jorden. Lysstrålen er hvid og svagt guld-
farvet, men når den fylder den intonerendes sjæl, strømmer den straks ud fra per-
sonen i syv store stråler i spektrets syv farver. Personen fungerer som en slags 
prisme, men de udstrømmende farvestråler har en form, der er det modsatte af 
den, man normalt kender i lignende tilfælde.

Normalt når man udstråler åndelig kraft, strømmer de sædvanligvis fra et punkt i det 
fysiske legeme − hjertet, hjernen eller fra et andet center − og idet de udstråles, 
spredes de mere og mere i vifteform i stil med strålerne fra et fyrtårn. Men i dette 
tilfælde begynder strålerne fra et punkt, der er bredere end mennesket − et punkt, 
som svarer til omkredsen af personens aura. Og i stedet for at sprede sig fra dette 
punkt, bliver de gradvis smallere indtil de smelter sammen i et punkt, som strålerne 
i en stjerne – selvom de naturligvis er lyskegler og ikke triangler.

Strålernes virkning
En anden sjælden egenskab er, at disse syv stråler ikke former en cirkel i alle 
retninger, men danner en halvcirkel foran personen. Desuden har disse stråler et 
interessant udseende, for lyset bliver mere og mere intenst efterhånden som strå-
lerne indsnævres, indtil de slutter i et punkt af blændende lys. Og et endnu mere 
interessant fænomen er, at disse punkter ser ud, som om de er levende. Kommer et 
menneske i nærheden af en af strålerne, afbøjes lyspunktet med en utrolig fart. Det 
berører menneskets hjerte og hjerne, og berøringen får dem til at gløde kortvarigt.
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De enkelte stråler kan tilsyneladende skabe denne virkning på et ubegrænset antal 
mennesker successivt efter hinanden. I en tætpakket menneskemængde erfarede 
man, at strålerne efter alt at dømme delte mængden, og en stråle var aktiv i området 
lige foran dem, uden at blande sig i de andre strålers områder.

Fig. 1

Udstrålingen
Alle de stråler, der strømmer ud fra personen, har auraens diameter som basis. Den 
stråletriangel, der strømmer lige frem foran personen, danner en ligesidet trekant. 
De andre på hver side, der har den samme basis men en anden vinkel, bliver gradvis 
smallere og snævrere, jo længere de er væk fra midten.

Stråletrianglerne er naturligvis kegler, og størrelsen af keglernes basis bestemmes 
af størrelsen af personens aura. Hvis det er et gennemsnitsmenneske med en aura, 
der måske rækker 45 centimeter ud fra den fysiske krop, vil keglernes basis danne 
en oval, der er cirka 2,75 meter i længden og 1,50 meter i bredden. Er der derimod 
tale om et mere udviklet menneske med en aura, der strækker sig 45 meter ud 
til siderne, vil basen næsten danne en cirkel. Forskellen mellem den fysiske krops 
højde og bredde vil være næsten beskeden i forhold til auraens totale størrelse.
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Iagttager man personen ovenfra, skal der tegnes en horisontal linje gennem midten 
af auraen, som basis for trianglerne. Men fordi kraften strømmer horisontalt ud 
foran personen, skal man betragte cirklen, der danner keglens basis, som en ring, 
der ikke står horisontalt, men vertikalt omkring mennesket – altså som en bue over 
hovedet, der naturligvis mødes med en omvendt bue under fødderne.

Fig. 2

Der er en overraskende kendsgerning om auraen, som meget ofte overses. Den 
er dannet af astralt og mentalt stof, der selvfølgelig uhindret gennemtrænger alt 
fysisk stof. Den højde, et menneskes aura har over hovedet, må derfor svare til 
dens udstrækning under fødderne.

Gayatri intoneret af en gruppe
Hvis flere mennesker intonerer Gayatri-mantraet sammen, toner der kun én lyssøjle 
frem oppefra med en langt større diameter. Personernes auraer smelter et øjeblik 
sammen til én, og diameteren af denne fælles aura danner basis for keglerne.
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Et forsøg på at efterspore mantraets oprindelse fører os til Herren Vaivasvata Manu, 
før han ledte sine folkeskarer over Himalaya.

Sproget er uden betydning
Mantraets sprog ser ud til at være uden større betydning. Intonering af ordene på 
engelsk med fokuseret intention udløser den fulde virkning. Den samme intonering 
på sanskrit med samme intention skabte omtrent samme resultat, men det danner 
desuden en lydform omkring de udstrålende kegler. Denne form mindede om en 
udskåret træramme med smukke snirklede former. Det formede et syvfoldigt løb, 
som strålerne blev skudt ud igennem. Lydformen strakte sig bare et stykke vej, og 
det ændrede tilsyneladende hverken strålernes kraft eller størrelse.

Om bhur bhuva svah(a)
Tat savitur varenyam

Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yo nah prachodayat
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