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Canto do Guru-stotram, uma saudação aos mestres 
 

 
akhaṇḍamaṇḍalākāraṁ  
vyāptaṁ yena carācaram | 
tatpadaṁ darśitaṁ yena 

tasmai śrīgurave namaḥ || 1 || 
 
ajñānatimirāndhasya 

jñānāñjanaśalākayā | 
cakṣurunmīlitaṁ yena 
tasmai śrīgurave namaḥ || 2 || 
 
gururbrahmā gururviṣṇuḥ 
gururdevo maheśvaraḥ | 
gurureva paraṁ brahma 
tasmai śrīgurave namaḥ || 3 || 
 
sthāvaraṁ jaṅgamaṁ vyāptaṁ 

yatkiñcit sacarācaram | 
tatpadaṁ darśitaṁ yena  
tasmai śrīgurave namaḥ || 4 || 
 
cinmayaṁ vyāpi yatsarvaṁ 

trailokyaṁ sacarācaram | 
tatpadaṁ darśitaṁ yena 

tasmai śrīgurave namaḥ || 5 || 
 
sarvaśrutiśiroratna- 
-virājitapadāmbujaḥ | 
vedāntāmbujasūryo yaḥ  
tasmai śrīgurave namaḥ || 6 || 
 
caitanyaḥ śāśvataḥ śāntaḥ 

vyomātīto nirañjanaḥ | 
bindunādakalātītaḥ  
tasmai śrīgurave namaḥ || 7 || 
 
 

jñānaśaktisamārūḍhaḥ 

tattvamālāvibhūṣitaḥ | 
bhuktimuktipradātā ca  
tasmai śrīgurave namaḥ || 8 || 
 
anekajanmasamprāpta- 
-karmabandhavidāhine | 
ātmajñānapradānena  
tasmai śrīgurave namaḥ || 9 || 
 
śoṣaṇaṁ bhavasindhośca  
jñāpanaṁ sārasampadaḥ | 
guroḥ pādodakaṁ samyak  
tasmai śrīgurave namaḥ || 10 || 
 
na guroradhikaṁ tattvaṁ  
na guroradhikaṁ tapaḥ | 
tattvajñānāt paraṁ nāsti  
tasmai śrīgurave namaḥ || 11 || 
 
mannāthaḥ śrījagannāthaḥ  
madguruḥ śrījagadguruḥ | 
madātmā sarvabhūtātmā  
tasmai śrīgurave namaḥ || 12 || 
 
gururādiranādiśca  
guruḥ paramadaivatam | 
guroḥ parataraṁ nāsti  
tasmai śrīgurave namaḥ ||13 || 
 
tvameva mātā ca pitā tvameva 
tvameva bandhuśca sakhā tvameva | 
tvameva vidyā draviṇaṁ tvameva 
tvameva sarvaṁ mama devadeva || 14 || 
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Pūjā de cinco etapas  
 
Pūjā é um ritual tradicional védico, um ato devocional que nos abençoa e nos ajuda a descobrir e 
fortalecer nossa conexão com Īśvara, o todo.  
 
A forma mais simples de pūjā é o oferecimento de cinco itens que estão relacionados aos cinco 
elementos: o oferecimento de flores com mantras, relacionado ao espaço, ākāśa; o oferecimento de 
incenso, relacionado ao ar, vāyu; o oferecimento da lamparina, relacionado ao fogo, agni; o oferecimento 
de água, āpaḥ, como meio de purificação; o oferecimento de pasta de sândalo e algum alimento, como 
frutas, doces, etc., relacionado à terra, pṛthivī.  
 
Tudo o que existe no mundo pode ser resumido a cinco elementos, então oferecemos os cinco elementos 
numa pūjā – tudo o que podemos oferecer. Ao oferecermos tudo à Īśvara, expressamos o reconhecimento 
de que nada nos pertence realmente. Tudo nos é dado. Oferecemos a Īśvara aquilo que já lhe pertence. 
Assim, com esse ato de devoção não só ganhamos as bençãos de Īśvara, mas ganhamos também uma 
atitude de reverência, gratidão, humildade e entrega. Ganhamos uma mente mais ampla, capaz de 
entender a visão de Vedānta. 
 
• Começamos acendendo uma lamparina e cantando:  
 

dīpajyotiḥ paraṁ brahma dīpajyotirjanārdanaḥ | 
dīpo haratu me pāpaṁ dīpajyotirnamo'stu te || 

 
A chama da lâmpada representa o ilimitado não-manifesto Brahman e o Senhor manifesto na forma do 

universo. Que a chama da lâmpada elimine os meus pāpas, resultados de ações inadequadas do passado. 
Saudações à lâmpada. 

 
• Aspergimos água ao redor e em nós mesmos como meio de purificação.  
 
• No início da Pūjā, pedimos as bençãos de Mahāgaṇapati (Gaṇeśa):  
 

ārambhakāle mahāgaṇapati-prārthanāṁsamarpayāmi| 
 
• E então fazemos o Saṅkalpa, isto é, a determinação do propósito da Pūjā.  
 

mamopātta-samasta-duritakṣayadvārā śrīparameśvara-prītyarthaṁ 
śrīgaṇapati-prasāda-siddhyarthaṁ śrīmahāgaṇapatipūjāṁ kariṣye || 

 
Eu faço a pūjā para Śrī Mahāgaṇapati, para receber Suas bênçãos, para eliminar sofrimentos e obstáculos 
que advém de ações inadequadas já feitas por mim. 
 
Etapas da Pūjā  
 
1- Oferecemos pasta de sândalo, a aplicando na testa da deidade, seguido de kuṅkuma.  
2- Oferecemos flores com cantos* e mantras para a deidade que está no altar. (mais adiante)  
3- Oferecemos o incenso girando-o aceso, três vezes na frente da deidade, na direção dos ponteiros do 
relógio.  
4- Oferecemos a lamparina girando-a acesa, três vezes na frente da deidade, na direção dos ponteiros do 
relógio.  
5- Oferecemos algum alimento ou frutas.  
  



 

• Na sequência é realizado o oferecimento de cânfora acesa. De pé, mostramos a cânfora acesa com 
movimentos circulares no sentido horário; simultaneamente, 
cantamos: 
 

na tatra sūryo bhāti na candratāraka
tam eva bhāntam anubhāti sarva

 
Lá o sol não ilumina, nem a lua, nem as estrelas. Lá o trovão não 
Aquela (Consciência) brilhando, tudo o mais brilha. Por causa daquela luz da Consciência, todo este 
universo brilha em várias formas diferentes.
 
O oferecimento da cânfora acesa, conhecido como 
deidade até então iluminada fracamente no interior do templo, pode ser vista claramente com todos os 
seus detalhes devido à forte chama da cânfora. Essa chama forte representa o conhecimento claro, pelo 
qual conseguimos “ver” a verdadeir
 
Ao final do Ārati, quando a chama da c
chama e depois trazemos as mãos em nossos olhos, com a ideia: “que esse conhecimento esteja sempre 
em mim”. 
 
• Pegue água com a mão direita e despeje a água na frente da deidade enquanto canta: 
 

kāyena vācā manasendriyairvā buddhyātmanā vā prak
karomi yadyat sakala

 
Ao Senhor Nārāyaṇa, eu dedico todos os atos que eu realizo com meu 
meus sentidos e meu intelecto, que nascem da deliberação ou das tendências naturais. 
 
• Por fim, fazemos namaskāram, tocando a testa no ch
cantando “ॐ” ou “ॐ brahmārpaṇam astu”
 
 
 
 

 
 

  

• Na sequência é realizado o oferecimento de cânfora acesa. De pé, mostramos a cânfora acesa com 
movimentos circulares no sentido horário; simultaneamente, tocamos o sino com a mão esquerda e 

na tatra sūryo bhāti na candratārakaṁ nemā vidyuto bhānti kuto'yam agni
tam eva bhāntam anubhāti sarvaṁ tasya bhāsā sarvam idaṁ vibh

Lá o sol não ilumina, nem a lua, nem as estrelas. Lá o trovão não ilumina; o que dizer deste fogo?! 
Aquela (Consciência) brilhando, tudo o mais brilha. Por causa daquela luz da Consciência, todo este 
universo brilha em várias formas diferentes. 

O oferecimento da cânfora acesa, conhecido como Ārati, é o momento central da pūjā. É quando a 
deidade até então iluminada fracamente no interior do templo, pode ser vista claramente com todos os 
seus detalhes devido à forte chama da cânfora. Essa chama forte representa o conhecimento claro, pelo 
qual conseguimos “ver” a verdadeira natureza de Īśvara.  

Ao final do Ārati, quando a chama da cânfora é oferecida a todos, estendemos nossas mãos em direção à 
chama e depois trazemos as mãos em nossos olhos, com a ideia: “que esse conhecimento esteja sempre 

o direita e despeje a água na frente da deidade enquanto canta: 

kāyena vācā manasendriyairvā buddhyātmanā vā prakṛtessvabh
karomi yadyat sakalaṁ parasmai nārāyaṇāyeti samarpayāmi ||

ṇa, eu dedico todos os atos que eu realizo com meu corpo, minha fala, minha mente, 
meus sentidos e meu intelecto, que nascem da deliberação ou das tendências naturais. 

• Por fim, fazemos namaskāram, tocando a testa no chão, representando o oferecimento de nós mesmos, 
ṇam astu”. 
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• Na sequência é realizado o oferecimento de cânfora acesa. De pé, mostramos a cânfora acesa com 
tocamos o sino com a mão esquerda e 

ā vidyuto bhānti kuto'yam agniḥ | 
ṁ vibhāti || 

ilumina; o que dizer deste fogo?! 
Aquela (Consciência) brilhando, tudo o mais brilha. Por causa daquela luz da Consciência, todo este 

a pūjā. É quando a 
deidade até então iluminada fracamente no interior do templo, pode ser vista claramente com todos os 
seus detalhes devido à forte chama da cânfora. Essa chama forte representa o conhecimento claro, pelo 

ânfora é oferecida a todos, estendemos nossas mãos em direção à 
chama e depois trazemos as mãos em nossos olhos, com a ideia: “que esse conhecimento esteja sempre 

o direita e despeje a água na frente da deidade enquanto canta:  

ṛtessvabhāvāt 
āyeti samarpayāmi || 

minha fala, minha mente, 
meus sentidos e meu intelecto, que nascem da deliberação ou das tendências naturais.  

ão, representando o oferecimento de nós mesmos, 
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*Cantos oferecidos durante a pūjā: 
 
 
- Saṅkaṭanāśanagaṇeśastotram 
 
nārada uvāca | 
 
praṇamya śirasā devaṁ gaurīputraṁ vināyakam | 
bhaktāvāsaṁ smarennityam āyuḥkāmārthasiddhaye || 1 || 
 
prathamaṁ vakratuṇḍaṁ ca ekadantaṁ dvitīyakam | 
tṛtīyaṁ kṛṣṇapiṅgākṣaṁ gajavaktraṁ caturthakam || 2 || 
 
lambodaraṁ pañcamaṁ ca ṣaṣṭhaṁ vikaṭameva ca | 
saptamaṁ vighnarājaṁ ca dhūmravarṇaṁ tathāṣṭamam || 3 || 
 
navamaṁ bhālacandraṁ ca daśamaṁ tu vināyakam | 
ekādaśaṁ gaṇapatiṁ dvādaśaṁ tu gajānanam || 4 || 
 
dvādaśaitāni nāmāni trisandhyaṁ yaḥ paṭhennaraḥ | 
na ca vighnabhayaṁ tasya sarvasiddhikaraṁ prabho || 5 || 
 
vidyārthī labhate vidyāṁ dhanārthī labhate dhanam | 
putrārthī labhate putrān mokṣārthī labhate gatim || 6 || 
 
japedgaṇapatistotraṁ ṣaḍbhirmāsaiḥ phalaṁ labhet | 
saṁvatsareṇa siddhiṁ ca labhate nātra saṁśayaḥ || 7 || 
 
aṣṭabhyo brāhmaṇebhyaśca likhitvā yaḥ samarpayet | 
tasya vidyā bhavet sarvā gaṇeśasya prasādataḥ || 8 || 
 
iti śrīnāradapurāṇe saṅkaṭanāśanagaṇeśastotraṁ sampūrṇam | 
 
 
 
 
- Gaṇapati Upaniṣad    
 
(quem tiver pode acompanhar pelo livro ‘As Upanishads e o Autoconhecimento’) 
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- Śrī Gaṇeśa Pañcaratnam  (cinco jóias em louvor a Śrī Gaṇeśa) 
 
 
mudā-karātta-modakaṁ sadā vimukti-sādhakaṁ 
kalā-dharāvatamsakaṁ vilāsi-loka-rakṣakam | 
anāyakaika-nāyakaṁ vināśitebha-daityakaṁ 
natāśubhāśu-nāśakaṁ namāmi taṁ vināyakam ||1|| 
 
 
natetarāti-bhīkaraṁ navoditārka-bhāsvaraṁ 
namatsurāri-nirjaraṁ natādhikāpaduddharam | 
sureśvaraṁ nidhīśvaraṁ gajeśvaraṁ gaṇeśvaraṁ 
maheśvaraṁ tamāśraye parātparaṁ nirantaram ||2|| 
 
 
samasta-loka-śaṅkaraṁ nirasta-daitya-kuñjaraṁ 
daretarodaraṁ varaṁ varebha-vaktramakṣaram | 
kṛpākaraṁ kṣamākaraṁ mudākaraṁ yaśaskaraṁ 
manaskaraṁ namaskṛtāṁ namaskaromi bhāsvaram ||3|| 
 
 
akiñcanārti-mārjanaṁ cirantanokti-bhājanaṁ 
purāri-pūrva-nandanaṁ surāri-garva-carvaṇam | 
prapañca-nāśa-bhīṣaṇaṁ dhananjayādi-bhūṣaṇaṁ 
kapoladāna-vāraṇaṁ bhaje purāṇa-vāraṇam ||4|| 
 
 
nitānta-kānta-danta-kāntimantakāntakātmajaṁ 
acintya-rūpamanta-hīnamantarāya-kṛntanam | 
hṛdantare nirantaraṁ vasantameva yogināṁ 
tamekadantameva taṁ vicintayāmi santatam ||5|| 
 
 
mahā-gaṇeśa-pañca-ratnamādareṇa yo’nvahaṁ 
prajalpati prabhātake hṛdi smaran gaṇeśvaram | 
arogatāmadoṣatāṁ susāhitīṁ suputratāṁ 
samāhitāyuraṣṭa-bhūtimabhyupaiti so’cirāt ||6|| 
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Oração para a paz mundial 

 

|| śānti-pāṭhaḥ || 

 

om svasti prajābhyaḥ paripālayantām  | 

nyāyena mārgeṇa mahīṁ mahīśāḥ || 

gobrāhmaṇebhyaḥ śubhamastu nityaṁ | 

lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu || 

kāle varṣatu parjanyaḥ | 

pṛthivī sasyaśālinī || 

deśo'yaṁ kṣobharahitaḥ | 

brāhmaṇāssantu nirbhayāḥ || 

 

sarveṣāṁ svastirbhavatu | 

sarveṣāṁ śāntirbhavatu || 

sarveṣāṁ pūrṇaṁ bhavatu | 

sarveṣāṁ maṅgalaṁ bhavatu || 

 

sarve bhavantu sukhinaḥ | 

sarve santu nirāmayāḥ || 

sarve bhadrāṇi paśyantu | 

mā kaścid-duḥkha-bhāg-bhavet || 

 

asato mā sadgamaya | 

tamaso mā jyotirgamaya | 

mṛtyormā amṛtaṁ gamaya || 

 

om pūrṇamadaḥ pūrṇamidaṁ pūrṇāt pūrṇamudacyate | 

pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevāvaśiṣyate || 

 

om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ || 
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|| Śrī-gaṅgā-stotram || 
 

devi sureśvari bhagavati gaṅge  
tribhuvanatāriṇi taralataraṅge | 
śaṅkaramaulivihāriṇi vimale  
mama matirāstāṁ tava padakamale || 1 || 
 
bhāgīrathi sukhadāyini mātas 
tava jalamahimā nigame khyātaḥ | 
nāhaṁ jāne tava mahimānaṁ 
pāhi kṛpāmayi māmajñānam || 2 || 
 
haripadapādyataraṅgiṇi gaṅge 
himavidhumuktādhavalataraṅge | 
dūrīkuru mama duṣkṛtibhāraṁ  
kuru kṛpayā bhavasāgarapāram || 3 || 
 
tava jalamamalaṁ yena nipītaṁ 
paramapadaṁ khalu tena gṛhītam | 
mātargaṅge tvayi yo bhaktaḥ  
kila taṁ draṣṭuṁ na yamaḥ śaktaḥ || 4 || 
 
patitoddhāriṇi jāhnavi gaṅge  
khaṇḍitagirivaramaṇḍitabhaṅge | 
bhīṣmajanani he munivarakanye  
patitanivāriṇi tribhuvanadhanye || 5 || 
 
kalpalatāmiva phaladāṁ loke 
praṇamati yastvāṁ na patati śoke | 
pārāvāravihāriṇi gaṅge  
vimukhayuvatikṛtataralāpāṅge || 6 || 
 
tava cenmātassrotassnātaḥ  
punarapi jaṭhare so'pi na jātaḥ | 
narakanivāriṇi jāhnavi gaṅge  
kaluṣavināśini mahimottuṅge || 7 || 
 
 

punarasadaṅge puṇyataraṅge  
jaya jaya jāhnavi karuṇāpāṅge | 
indramukuṭamaṇirājitacaraṇe  
sukhade śubhade bhṛtyaśaraṇye || 8 || 
 
rogaṁ śokaṁ tāpaṁ pāpaṁ  
hara me bhagavati kumatikalāpam | 
tribhuvanasāre vasudhāhāre  
tvamasi gatirmama khalu saṁsāre || 9 || 
 
alakānande paramānande  
kuru karuṇāmayi kātaravandye | 
tava taṭanikaṭe yasya nivāsaḥ  
khalu vaikuṇṭhe tasya nivāsaḥ || 10 || 
 
varamiha nīre kamaṭho mīnaḥ  
kiṁ vā tīre śaraṭaḥ kṣīṇaḥ | 
athavā śvapaco malino dinas 
tava na hi dūre nṛpatikulīnaḥ || 11 || 
 
bho bhuvaneśvari puṇye dhanye  
devi dravamayi munivarakanye | 
gaṅgāstavamimamamalaṁ nityaṁ  
paṭhati naro yaḥ sa jayati satyam || 12 || 
 
yeṣāṁ hṛdaye gaṅgābhaktis- 
teṣāṁ bhavati sadā sukhamuktiḥ | 
madhurākāntāpajjhaṭikābhiḥ  
paramānandakalitalalitābhiḥ || 13 || 
 
gaṅgāstotramidaṁ bhavasāraṁ  
vāñcitaphaladaṁ vimalaṁ sāram | 
śaṅkarasevakaśaṅkararacitaṁ  
paṭhati sukhī stava iti ca samāptaḥ || 14 || 
 
jaya jaya gaṅge jaya hara gaṅge (8x) 
bole gaṅgā mayyā ki ! jaya !  
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Encerramento – (microfones abertos)  
 
 

om namaḥ pārvatīpataye ! 
 

(todos respondem:) hara hara mahādeva ! 
 
 

jaya jaya rāma rāma ! 
 

(todos respondem:) govinda govinda ! 


