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Anantha samsara samudhra thara naukayithabhyam guru bhakthithabhyam, 

Vairagya samrajyadha poojanabhyam, namo nama shri guru padukhabyam.  

 

Kavithva varashini shagarabhyam, dourbhagya davambudha malikabhyam, 

Dhoorikritha namra vipathithabhyam, namo nama shri guru padukhabyam.  

 

Natha yayo shripatitam samiyu kadachidapyashu daridra varya, 

Mookascha vachaspathitham hi thabhyam, namo nama shri guru padukhabyam.  

 

Naleeka neekasha pada hrithabhyam, nana vimohadhi nivarikabyam, 

Nama janabheeshtathathi pradhabhyam namo nama shri guru padukhabyam.  

 

Nrupali mouleebraja rathna kanthi sariddvi raja jjashakanyakabhyam, 

Nrupadvadhabhyam nathaloka pankthe, namo nama shri guru padukhabyam.  

 

Papandhakara arka paramparabhyam, thapathryaheendra khageswarabhyam, 

Jadyadhi shamshoshana vadavaa bhyam namo nama shri guru padukhabyam.  

 

Shamadhishatka pradhavaibhavabhyam, Samadhi dhana vratha deekshithabhyam 

Ramadhavandri sthirha bhakthidabhyam, namo nama shri guru padukhabyam.  

 

Swarchaparana makhileshtathabhyam, swaha sahayaksha durandarabhyam, 

Swanthaksha bhavo pradha poojanabhyam, namo nama shri guru padukhabyam.  

 

Kaamadhi sarpa vraja garurabhyam, viveka vairagya nidhi pradhabhyam, 

Bhodha pradhabhyam drutha mokshadabhyam,  

(namo nama shri guru padukhabyam x3) 

 

 

 

 

 

 

 



Guru Paduka Stotram 

 

Подрав към нозете на моя Гуру 

Който е лодка, която ми помага да премина през безкрайния окена на живота, 

Който ме дарява с чувство на отдаденост към моя Гуру 

И почитайки го, аз постигам превъзходство над преражданията 

 

Подрав към нозете на моя Гуру 

Който е океан от знание, наподобяващ пълната луна, 

Който е водата, която гаси огъня на нещастието, 

и който премахва неприятностите от този, който се прекланя пред него. 

 

Подрав към нозете на моя Гуру 

Който прави тези, които го почитат, 

Притежатели на голямо богатство, дори и да са бедни, 

И който прави дори от глуповатите хора големи оратори. 

 

Подрав към нозете на моя Гуру 

Който ни привлича така, както пчелата е привлечена от лотуса, 

Който ни лекува всички нас, от нежелани болести, 

И който помага да изпълним желанията си. 

 

Подрав към нозете на моя Гуру 

Този, който блести като бижу в короната на крал, 

Който свети като мома сред свърталище на крокодили, 

И който прави последователите си да достигнат положение на крале. 

 

Подрав към нозете на моя Гуру 

Който е като Слънце, което отнася надалеч тъмните грехове, 

Който е като крал на орлите, отнасяйки надалеч змията на скъперничеството, 

Който е като страховит огън, изпепелявайки океана на невежеството.  

 

Подрав към нозете на моя Гуру 

Който ни дарява с 6 прекрасни качества 

Който дава на учениците си способността да изпаднат във вечен транс, 

И който помага да постигнем вечна отдаденост към нозете на Вишну. 

 

Подрав към нозете на моя Гуру 

Който осъществява желанията на последователите си 

Тези, който служат преданоотдадено 

И който помага на последователите да постигнат състояние на пълна себе-реализация 

 

Подрав към нозете на моя Гуру 

Който е Гаруда, отнасящ надалеч змията на страстта, 

Който ни доставя съкровищата на мъдростта и отречението, 

Който ни благославя с възвишено знание, 

И благославя всички свои ученици с осовобождение. 

 

Напътствай ни всички нас.  


