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A Deusa Gayatri
Na tradição indiana mais antiga, "gāyatrī" é o nome de uma métrica utilizada nos hinos
vêdicos; depois, esse passou a ser o nome de um mantra específico, tirado do Rig-Veda1;
e esse mantra se tornou tão importante, que passou a ser considerado como a essência
de todos os ensinamentos vêdicos - a "mãe dos Vedas". Assim, Gāyatrī passou a ser
considerada como uma grande Deusa.
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ya sandhyamandalagata ya trimurti-svarupini |
sarasvati ya Savitri tam vande veda-mataram ||
ya visva-janani devi ya trimurti-svarupini |
gayatri-rupini ya hi tam vande sapta-matrkam ||

Aquela que está presente no círculo do Sol nascente, cuja essência é a trindade, | que é
tanto Sarasvati quanto Savitri, eu louvo essa que é a mãe dos Vedas.
Aquela que é a deusa de tudo o que existe, cuja essência é a trindade, | aquela que tem a
forma de Gayatri, eu louvo essa forma das Sete Mães.
A deusa (devī) Gāyatrī é uma personificação do Gāyatrī Mantra. O nome Gāyatrī é
pronunciado com o primeiro "a" longo, e também com o último "i" longo, como se fosse
Gaayatrii.
Gāyatrī é uma deusa considerada uma representação de Parabrahman, a realidade
imutável que está por trás de todos os fenômenos. É também considerada Veda Mata, a
mãe de todos os Vedas. Mitologicamente, é a cônjuge do deus Brahmā, o deva criador e a
quem são atribuídos os Vedas; por isso, às vezes é identificada a Sarasvatī. Ela também é
considerada a culminação da trindade das deusas Lakshmī, Parvatī e Sarasvatī. Gāyatrī é,
enfim, identificada como a Grande Deusa, o Grande Poder (Shakti), a Deusa Primordial, da
qual tudo se originou.

ICONOGRAFIA DA DEUSA GĀYATRĪ DEVĪ
A deusa Gāyatrī é geralmente retratada sentada em um lótus vermelho, significando
riqueza. Ela aparece em diversas formas:
* Como tendo cinco cabeças, com dez olhos olhando nas oito direções, para o céu e a
terra; com dez braços segurando todas as armas do deva Vishnu, simbolizando todas as
suas reencarnações; Ela segura um padma (lótus), o mudra tarjani (indicando aviso),
uma gada (clava), omudra varada (concedendo bênçãos), o mudra abhaya(concedendo
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destemor),
um cakra (roda),
uma sankha(concha),
um parashu (machado), umpasha (laço).

um

kalasha

(vaso),
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