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Este texto está disponível no site Shri Yoga Devi, http://www.yogadevi.org/

Caëòé Päöhaù
A Que Dilacera os Pensamentos

Também conhecido como Durgä Saptaçaté, ou Os Setecentos Versos

em Louvor a Ela que Remove Todas as Dificuldades; e Devé
Mähätmyam, ou A Glória da Deusa

Traduzido para o inglês por Svami Satyänanda Sarasvaté, e do inglês para o
português por Jorge Farias.

INTRODUÇÃO

Este é um dos mais respeitados textos indianos a respeito da Grande Deusa (Mahā Devī).
Talvez seja a mais importante de todas as escrituras dedicadas à Śakti.

Desde a mais antiga literatura indiana – os Vedas – existiram hinos dedicados a algumas das
manifestações da Grande Deusa, como por exemplo a deusa Vāc (a Palavra), que depois foi
associada a Sarasvatī. No entanto, nessas obras indianas mais antigas, a divindade feminina não
tinha uma grande importância. Em textos posteriores, como o Mahābharata, também são as
divindades masculinas que têm mais relevância. Porém, como parte da obra Mārka��eya Purā�a,
composta aproximadamente entre 400 e 500 d.C., apareceu o Devī Māhātmyam onde a Deusa é
apresentada como superior a todos os deuses masculinos.

Os três principais Devas masculinos (Brahmā, Vi��u
e Śiva) prestando homenagem à Grande Deusa.
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No Devī Māhātmyam, os Devas (deuses
masculinos) são incapazes de combater os
demônios, e pedem ajuda à Grande Deusa.
Eles lhe oferecem todas as suas armas,
para que Ela possa vencer os demônios.

O texto, tal como surgiu no Mārka��eya Purā�a, é constituído por 13 capítulos. Descreve os
feitos da Grande Deusa e comenta sobre sua importância, glorificando a Deusa – daí vindo o seu
nome, Devī Māhātmyam. Como o texto é constituído por 700 versos, foi também chamado de
Durgā Saptaśatī – os setecentos [versos] da deusa Durgā.

Há, no entanto, uma outra versão mais extensa, que é a apresentada aqui, conhecida por Caëòé
Päöhaù, que inclui todo o conteúdo do Devī Māhātmyam, acrescentando outras partes antes e
depois dos 13 capítulos originais, e apresentando os rituais que acompanham a recitação do hino à
Deusa. O nome desta versão vem de Pā�ha (recitação ritual) e Ca��ī (“a Violenta”, “a Feroz”), um
dos epítetos da Deusa no Devī Māhātmyam. Ca��ī é a Deusa em seu aspecto mais terrível, que é
capaz de destruir e superar todos os obstáculos. Por isso, considera-se que esses 700 versos são
mantras poderosos contra todos os males.

A leitura ritual desse texto é uma parte central das celebrações periódicas (Navarātri) realizadas
em homenagem à Grande Deusa. A palavra “navarātri” significa, literalmente, “nove noites”,
porque essa é a duração da festividade. Ela é realizada cinco vezes por ano, considerando-se como
mais importantes as celebrações realizadas na primavera e no outono. Além disso, o Caëòé Päöhaù
é recitado, com ou sem rituais, em muitas outras ocasiões, sendo considerado o principal tipo de
homenagem à Deusa.

O Devī Māhātmya propriamente dito é constituído pelos capítulos 81 a 93 do Mārka��eya
Purā�a. Esses 13 capítulos são divididos em três episódios que relatam as lutas da Deusa com
diversas forças demoníacas (que simbolizam barreiras internas no desenvolvimento espiritual). O
primeiro episódio (capítulo 1) é presidido por Mahākālī, o segundo (capítulos 2 a 4) por
Mahālak�mī, e o terceiro (capítulos 5 a 13) por Mahāsarasvatī. Essas são as três formas principais
da Deusa, nas quais há respectivamente predomínio dos poderes das trevas (tamas), da violência
(rajas) e da luz (sattva).

Śakti é a energia ou Poder universal. Esse Poder se manifesta sob três formas básicas, que são
tamas, rajas e sattva. Tamas é um poder pesado, escuro, inerte, ignorante. Rajas é um poder ativo,
que se manifesta como inquietação, força, paixão. Sattva é um poder luminoso, sábio, calmo,
equilibrado. Essas três forças que atuam no universo se complementam e geram todas as coisas que
existem, dentro e fora de nós. Embora sattva seja considerado o poder mais elevado ou espiritual,
os outros devem também ser respeitados.

Durante a celebração do Navarātri, os três primeiros dias são dedicados a Durgā (ou Kālī), a
quem se pede que destrua todas nossas impurezas. Os três dias seguintes são dedicados à Mãe
divina, Lak�mī, a deusa da riqueza, a quem se pede que conceda aos seus devotos todas as riquezas
externas e internas. O último grupo de três dias é dedicado à deusa da sabedoria, Sarasvatī. O
festival tem nove noites, porém dura dez dias. O décimo dia é chamado Vijayāda�amī, “o dia da
vitória”.
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CONTEÚDO DO DEVĪ MĀHĀTMYAM

A primeira história do Devī Māhātmyam (capítulo 1) mostra a Deusa na sua forma universal,
como Śakti. Ela é a figura central no mito de criação do universo, e é Ela (por seu poder de tamas)
quem induz Vi��u a dormir sobre as águas do oceano cósmico, antes da manifestação do universo.
Dois demônios (Madhu e Kai�abha) surgem a partir do sonho de Vi��u, e tentam vencer Brahmā,
que está se preparando para criar o novo ciclo do universo. Então Brahmā canta à Grande Deusa,
pedindo-lhe que permita a Vi��u despertar e matar os demônios. Devī concorda, e a ordem cósmica
é restaurada.

Vi��u está adormecido sobre a serpente
Śe�a, e Brahmā está sobre o lótus que
brota do umbigo de Vi��u. Os dois
demônios Madhu e Kai�abha planejam
impedir Brahma de criar o universo. A
Grande Deusa está aqui representada sob
a forma de Adiśakti (Poder Supremo).

O segundo episódio (capítulos 2 a 4) apresenta como figura central Durgā, a Grande Deusa sob
sua forma guerreira, a energia da cólera divina que se volta para a destruição dos males. O universo
estava sendo atacado pelo poderoso demônio-búfalo, Mahi�āsura. Ele era mais poderoso do que
todos os deuses, e adotava diferentes formas, incluindo a do búfalo. Incapazes de combatê-lo e
temendo ser aniquilados, todos os deuses masculinos transferem para Durgā os seus poderes.
Montando um leão ou tigre, Durgā combate Mahi�āsura e seu poderoso exército. É uma batalha
muito difícil, da qual finalmente ela sai vencedora, montando sobre o búfalo, cortando sua cabeça e
depois matando o espírito do demônio que tenta escapar pelo pescoço cortado do búfalo.

Imagem do século XVIII mostrando a deusa Durgā lutando
contra o demônio-búfalo Mahi�āsura. Este é um dos mais
famosos episódios descritos no Devī Māhātmyam.
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A terceira parte do Devī Māhātmyam (capítulos 5 a 13) apresenta várias outras batalhas da
Deusa contra forças demoníacas. Ao combater os demônios Cānda e Mu��a, a Śakti emite a sua
forma negra, Kālī, projetando-a de seu terceiro olho. Kālī então luta e triunfa sobre Cānda e Mu��a,
e ao entregar à Devī as cabeças decepadas dos demônios, ela é denominada Cāmu��ā.

Em outra batalha desse episódio, a Deusa está combatendo o terrível demônio Raktabīja, que é
quase impossível de ser destruído, pois cada gota de seu sangue, ao cair no chão, se transforma em
um outro demônio semelhante a ele. Novamente, a Deusa emite Kālī a partir de seu terceiro olho, e
esta, com uma enorme boca e com uma língua muito comprida, lambe ferozmente o sangue das
feridas de Raktabīja, impedindo que ele caia no chão e produza novos demônios. Assim, a Devī

consegue vencer esse novo inimigo.

A batalha de Durgā e Kālī contra o demônio
Raktabīja. Kālī recolhe com sua língua todas
as gotas de sangue de Raktabīja, impedindo
que elas caiam no chão e produzam novos
demônios.

Por fim, a Deusa entra em combate com os demônios Niśumbha e Śumbha. Para vencer o
primeiro deles, ela conta com a ajuda de Kālī e de um grupo de sete Deusas, as Māt0kās ou Mães,
que são Brāhmanī, Vai��avī, Māheśvarī, Indrā�ī, Kaumarī, Vārāhī e Cāmu��ā (em algumas
versões se adiciona uma oitava Mãe, Nārasi2hī. Na batalha final contra Śumbha, que estava
apaixonado pela Deusa e queria possui-la, a Devī absorve em seu corpo Kālī e as Māt0kās, e
reunindo todos os seus poderes vence o último demônio.

Devī em combate contra o exército dos
demônios Niśumbha e Śumbha, auxiliada
por Kālī e pelas Māt0kās.

Os demônios descritos no Devī Māhātmyam podem ser considerados como forças cósmicas,
mas podem também ser interpretados como forças internas, psicológicas, que precisam ser vencidas
na caminhada espiritual. Niśumbha e Śumbha, por exemplo, são interpretados como representando
vaidade e arrogância. Madhu significa mel, e representa aquilo que é agradável e nos prende ao
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mundo, enquanto Kai�abha significa espinho, e representa a dor e o que nos causa aversão. Quando
o prazer e a dor nos dominam e dirigem nossa vida, nós ficamos presos à roda de renascimentos.

Essas forças negativas precisam ser vencidas e transmutadas, através do poder divino – a Śakti.
Deve-se notar que, na concepção tântrica śakta, tudo o que existe no universo foi criado pela própria
Śakti, não se podendo considerar nenhuma coisa como sendo realmente negativa. Śakti cria a ilusão
que nos impede de ver a Realidade divina, e ao mesmo tempo é Ela quem nos liberta dessa ilusão e
transmuta nossa visão, permitindo que vejamos a Realidade.

Embora a maior parte do Devī Māhātmyam seja constituída por uma descrição das lutas da
Deusa, o texto contém também quatro importantes hinos de louvor à Devī:
1. No capítulo 1, Brahmā pede que a Deusa liberte Vi��u do sonho. Este hino é conhecido por
Brahmā Stuti, ou Tantroktam Rātri Sūktam (hino tântrico à Noite).
2. No capítulo 4, depois que a Deusa venceu o demônio Mahi�āsura, os Devas, liderados por Indra,
cantam os seus louvores. Esse hino é chamado Sakradi Stuti, ou Devī Stuti.
3. No capítulo 5 (início do terceiro episódio) os Devas que haviam sido vencidos pelos demônios se
dirigem ao Monte Himalaia e pedem à Deusa que os auxilie, cantando um hino, conhecido por Ya
Devī ou Aparājita Stuti or Tantroktam Devī Sūktam.
4. No capítulo 11, após a destruição de Śumbha e Niśumbha, os Devas cantam os louvores da
Deusa. O hino é conhecido como Narayanī Stuti.

Após a vitória de Devī contra Mahi�āsura,
os principais Devas Devas masculinos
(Brahmā, Vi��u e Śiva), juntamente com
Indra, cantam os seus louvores.

Resumindo, o conteúdo do Devī Māhātmyam é o seguinte:
Capítulo 1 – A morte dos demônios Madhu e Kai�abha
Capítulo 2 – A destruição dos exércitos de Mahi�āsura
Capítulo 3 – Morte de Mahi�āsura
Capítulo 4 – Hino à Grande Deusa (Śrī Devī Stuti)
Capítulo 5 – Os demônios Śumbha e Niśumbha
Capítulo 6 – Destruição do demônio Dhūmralocana
Capítulo 7 – Morte de Cānda e Mu��a
Capítulo 8 – Destruição de Raktabīja
Capítulo 9 – Morte de Niśumbha
Capítulo 10 – Morte de Śumbha
Capítulo 11 – Hino a Narayanī
Capítulo 12 – Elogio dos méritos do Devī Māhātmyam
Capítulo 13 – Dádivas concedidas a Suratha e Vai�ya
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PARTES QUE PRECEDEM O DEVĪ MĀHĀTMYAM

No Caëòé Päöhaù, antes do Devī Māhātmyam propriamente dito, foram introduzidas diversas
partes ou apêndices, que são recitadas nos rituais. O número delas e sua ordem varia conforme a
linhagem espiritual seguida pelo praticante. As mais comuns são estas:
1 – Durgā Saptaśloki (os sete versos de Durgā), também conhecido como Ambā Stuti. Śiva pede à
Deusa que revele como atingir aquilo que se deseja, e ela responde revelando o Ambā Stuti.
2 –Devī Kavacam (a armadura da Deusa), contendo 61 versos do Mārka��eya Purā�a. Esta
armadura protege o devoto em todas as dificuldades, em todas as partes de seu corpo, em todas as
situações.
3 – Devī Argalā Stotram (a fonte de louvor à Deusa), um hino à Deusa pedindo que remova os
obstáculos. Uma seqüência de 27 estrofes descrevendo aspectos e nomes da Deusa, e ao final de
cada uma delas há uma prece pedindo prosperidade, saúde, fama e vitória.
4 – Devī Kīlakam (o prego da Deusa), um ensinamento sobre como remover os obstáculos ao ler o
Devī Māhātmyam.
5 – Rātri Sūktam (hino à Noite). Dependendo da linha espiritual em que a pessoa está inserida, ela
pode recitar o Rātri Sūktam do 5g Veda (ma��ala 10, anuvaka 10, hino 127) ou a versão tântrica,
que é o hino contido no primeiro capítulo do Devī Māhātmyam.

Dependendo da tradição que está sendo seguida, podem ser recitados outros anexos, como por
exemplo o Devī Upani�ad, também conhecido como Devī-Atharva-Śir�a-Upani�ad.

Adoração à Devī, pelos
Devas e pelos homens.

PARTES QUE VÊM DEPOIS DO DEVĪ MĀHĀTMYAM

Em seguida à recitação do Devī Māhātmyam costumam ser recitados outros apêndices de
natureza mais filosófica, como os seguintes:
1 – Pradhāna Rahasyam (o segredo da Natureza Primordial ou Mūla Prak0ti), trata do processo de
criação do Universo.
2 – Vaik0tika Rahasyam (o segredo da Natureza Produtora ou Vik0ti Prak0ti ), que mostra como a
Divindade absoluta e imutável se submete ao processo de mudança e se torna produtora do
universo.
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3 – Murti Rahasyam (o segredo da incorporação), que trata das encarnações (avatāra) ou
manifestações corpóreas da Divindade.
4 – Devī Sūktam (hino à Deusa). Dependendo da tradição espiritual que está sendo seguida, pode
ser o hino existente no 5g Veda (ma��ala 10, anuvaka 10, hino 125), dedicado à Palavra divina
(Vāc), ou então o Tantroktam Devī Sūktam do 5o capítulo do Devī Māhātmyam.

TRADUÇÕES E COMENTÁRIOS

O Devī Māhātmyam ainda é pouco conhecido nos países de língua portuguesa. A única
tradução completa que encontramos é a que apresentamos aqui.

Há muitas traduções e comentários em inglês, tanto em livros quanto na Internet. Algumas das
traduções mais relevantes encontradas na Internet são estas:

http://www.celextel.org/stotras/devi/devimahatmyam.html
Devī Māhātmyam traduzido por P. R. Ramachander

http://www.sivanandaonline.org/graphics/activities/navaratri_04/durga_saptasati.htm
Sri Durga Saptasati ou The Devi Mahatmya por Swami Sivananda

http://devimahatmayam.blogspot.com/
Devi Mahatmayam, tradução para o inglês por Sahaja Yoga Perth, Australia

ACHARYA VINAY SINGHAL. Chandi Path. Diamond Pocket Books, 2010.
COBURN, Thomas B. Encountering the Goddess: A translation of the Devi-Mahatmya and a Study

of Its Interpretation. State University of New York Press, 1991.
KALI, Davadatta. In Praise of the Goddess: The Devimahatmya and Its Meaning. Berwick:

Nicolas-Hays, 2003.
SWAMI JAGADISWARANANDA. Devi Māhātmyam. English translation. Madras: Sri

Ramkrishna Math, 1953.
SWAMI SATYANANDA SARASWATI. Cha��ī Pā�h. She Who Tears Apart Thought. Devi

Mandir; Delhi: Motilal Banarsidass, 1995.
SWAMI SIVANANDA. Devi Māhātmya (with a lucid running translation). Shivanandanagar: The

Divine Life Society, 1994.
THAKUR, Manoh K Devi-Mahatmya Or The Glory Of Goddess. Worldview Publications, 1999.

A tradução apresentada a seguir, dividida em quatro partes, está também disponível no site Devi

Mandir – Temple of Divine Mother (www.shreemaa.org), nos seguintes endereços eletrônicos:
http://www.shreemaa.org/drupal/files/docs/chandi1-portugese.pdf
http://www.shreemaa.org/drupal/files/docs/chandi2-portugese.pdf
http://www.shreemaa.org/drupal/files/docs/chandi3-portugese.pdf
http://www.shreemaa.org/drupal/files/docs/chandi4-portugese.pdf

A tradução do sânscrito para o inglês foi realizada por Svami Satyänanda Sarasvaté, e do inglês
para o português por Jorge Farias, coordenador do grupo “Templo de Kali” (veja informações neste
endereço: http://br.dir.groups.yahoo.com/group/Templo_de_Kali/). Jorge Farias nos autorizou a
divulgar este texto através do site “Shri Yoga Devi”, embora advertindo que a tradução não foi
ainda revisada e pode conter alguns erros.
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INTRODUÇÃO

Toda forma no universo está sujeita a evolução e involução e às duas posições intermediárias, nascimento e
morte, a roda da vida. As ondas do mar sobem e baixam, a vegetação cresce da terra e retorna a ela, os animais nascem
para a vida e no fim apodrecem e misturam-se ao pó da terra; mesmo o sol se põe no fim de cada dia. Mesmo vendo
isto, e sabendo completamente bem que um homem após outro morre, mesmo assim, nossas mentes vagueiam nas
ligações do ego como se fossemos imortais. O que é esta ilusão do ego, esta conexão ignorante, que ata todos os nossos
pensamentos e ações? O que são estes sonhos e ilusões aos quais estamos atados deste modo?

Nós embelezamos nossos corpos como se eles nunca estivessem sujeitos ao decaimento, e nos agarramos a
relacionamentos com pessoas e coisas como se eles fossem a essência de nossa própria vida. Nós comemos quando não
estamos com fome, matamos quando não precisamos de comida, e copulamos fora da época; nos intoxicamos por
negligência, fumamos tabaco ou drogas mesmo quando sabemos que são nocivos à nossa saúde, dirigimos nossos
carros como se não houvesse estatísticas de mortes no trânsito.

Nós vemos um novo desejo nascer em cada percepção; impotentemente observamos ele crescer até tornar-se
uma obsessão regulando todas as nossas ações. Como alguém possuído, vemos a moralidade e a convenção social,
render-se à ética da conveniência, na qual podemos justificar qualquer comportamento que nos leve ao sucesso.

Olhe a realidade de nossas vidas, as metas e aspirações. Há muitos entre nós que não tem visão do futuro.
Ficamos presos no paradoxo de trabalhar para sobreviver e sobreviver para trabalhar. De algum modo uma sensação de
aborrecimento, frustração e futilidade tem tomado conta de nossas vidas. Não encontramos satisfação duradoura, prazer
duradouro, nada é prazer apenas. Além disso, quando nos encontramos avidamente em busca de um objetivo, ficamos
constantemente em conflito. Nossas mentes são utilizadas pelos pensamentos sem nosso controle. Uma ansiedade
constante predomina, na qual a visão do sucesso ou insucesso vem à nossa mente dia e noite.

Olhe estes pensamentos. Quantos deles conduzem ao significado da realidade cósmica? Quantos deles são
desejos transitórios e insignificantes que nós mesmos não podemos nos lembrar deles mesmo após poucas horas ou
dias, sem falar no contexto da história das civilizações, ou da evolução do homem, ou da origem do universo.

Que ilusão nos tem possuído, e como purificaremos o ego de modo a conseguir livrar-nos deste cativeiro, e
assim possamos manter nossa percepção divina como Deuses e Deusas no Jardim da Bem-aventurança? No ����
��������� a Mãe nos mostra como fazer exatamente isto: entregar-se totalmente para Ela. A continua recitação deste
livro é indicada para realizar isso.

Cada personagem mencionado neste livro está dentro de nós: as forças que nos impelem a realizar nossa
própria divindade, enchendo nossas vidas com Amor e Alegria e uma sensação de uma meta significativa, tanto quanto
as forças que inclinam à diminuição desta percepção. No caso dos inimigos dos Deuses, ������, os quais tem sido
interpretados como “Pensamentos”, essencialmente a forma original dos significados das palavras tem sido empregada.
������ no costume ����� � é um epíteto dos Deuses e seus inimigos similarmente. Significa diferentemente:
espiritual, imaterial, divino, um bom espírito; um mal espírito, um oponente dos Deuses. Na literatura Purânica ele está
quase exclusivamente no último sentido em que o termo é usado. Assim como os Deuses ou Devas são as forças da
clara percepção, seus oponentes devem ser aqueles que obscurecem a percepção clara - Egocêntricos, Pensamentos
egoístas.

No caso dos Devas a tradição ����� � tem sido aplicada quase exclusivamente, com a exceção das
Capacidades de Consciência do Criador, Mantenedor e Dissolvedor que são as concepções ��������� de !��
��"
��#����$���. O simbolismo das armas de guerra tem sido definido a partir de um consenso de tradição oral combinado
com referências das escrituras disponíveis nos %������. São as qualidades e características da disciplina espiritual
simbolizadas nestas palavras que são pertinentes, mais do que a questão de com que arma física Ela atacou. Por isso
estas palavras terão significância na meditação individual do investigador, e suas definições modificarão com o
crescimento, desenvolvimento e progresso ao longo do caminho.

Este é o princípio mais verdadeiro da Deusa, a Mãe do Universo. Em um sentido Ela reside na imagem, foto
ou ídolo de adoração. Em outra aplicação Ela está manifestada no corpo físico do adorador. E além disso, “Seus pés
cobrem a terra, e Sua coroa se estende às mais distantes regiões da atmosfera”. Em cada nível de escritura está um
comentário sobre a evolução da consciência.
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O ��������������, ou ��������	
�� é ��������, compreendendo os treze capítulos do ��� ������
������ do número oitenta e um até noventa e três. Portanto ele data entre 900 e 500 a. C. Entretanto, como os
primeiros escritos na Índia não foram muito usados até o Terceiro Século a. C., é precário declarar qualquer exatidão.
Ele provavelmente assumiu está presente forma durante o Quarto Século d. C. sob a proteção dos Reis Gupta, quando
estudiosos coletaram, editaram, e recordaram as tradições orais de prosa e poesia dominantes entre os muitos povos do
Império.

Certamente sua raiz é ����� �. Todo o ��������	
�� insinua ser um comentário sobre os hinos &�������� �
incluso em seu início e fim: “O &������' ��, Louvor da Noite de Dualidade,” e “O �����' ��, Louvor da Deusa Que
é Unidade”. Nós devemos dissipar a escuridão do egotismo para realizar que “eu” sou um ser divino de Infinita
Percepção.

Além disso ele é a autoridade básica dos %������. Dá definição para método e prática da tradição oral que só
pode ser aprendida de um (��� qualificado, a prática do qual, quando dominada, abre as portas do secreto e torna
acessível toda a “mágica” do %�����, um novo modo de percebermos a nós mesmos e ao mundo à nossa volta.

Esta é uma interpretação intelectual do �����) Mas para realizar a ����� real, a pessoa deve esforçar-se para
fazer da Deusa a importância e substância de toda sua vida. Isso pode ser feito por sentar-se em um ����� e pronunciar
os mantras deste trabalho, e por esforçar-se para fazer o ������e a recitação por mais tempo. Não se preocupe pelo não
entendimento. Não se preocupe com qualquer coisa. Mas se você estudar esta e outras traduções ou comentários e
devotadamente recitá-los, eles se tornarão conhecidos para você. A pessoa que o entende completamente é o Senhor
$���, e no ponto em que somos capazes nos tornamos Ele.

Assim, o �������������� é um prático Manual de Treinamento. Como seres humanos nós temos nos tornado
habituados a sermos envolvidos pelo pensamento. Através do estudo e prática deste trabalho conforme o procedimento
prescrito, nós buscamos livrar-nos deste hábito, levar o “ego (eu)” para fora do pensamento, para encontrar o remédio
para todas aquelas doenças crônicas, ligações, e para expandir nosso conhecimento além das relações do corpo físico
como também para intuir através da percepção direta da Bem-aventurança do Universo.

��������� é um Caminho. Diariamente recitando os versos, nós oferecemos à Mãe todos nossas dificuldades,
aflições, todo tipo de pensamentos e perturbações - mesmo o próprio Ego; e um por um Ela corta-os e purifica-os com
as vibrações de Seus mantras, até que nós, igualmente, nos tornamos o Ser de Visão Intuitiva que somente deseja a
Mais Elevada Sabedoria que remove as ligações do Ego.

Na tradução deste trabalho eu espero colocar a público um esforço que satisfará meus pais, meu (���, os
*#��, os Deuses e a Mãe do Universo, e por meio desta conclusão tornar-me o Senhor $���.

Rishikesh, 1981
Swami Satyananda Saraswati
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�����������	�
������������������
���������
������
�������������

Nós reverenciamos ao Respeitável Grande Senhor da Sabedoria.

�������������
��������������
+� #����������,
��-������

Nós reverenciamos .� #����/�������, A Meta de toda Existência e o Observador de Tudo.

�����������������������
�����
������,
��-������

Nós reverenciamos 0������
������, Ela quem protege a existência e a Grande Consciência ou Vidente de tudo.

��
�����
��	�����������������
����
���������,
�,
��-������

Nós reverenciamos ������1���������,
�,��������� !��
��, que criam a existência cósmica.

�������� ��������������
��2����������,
��-������

Nós reverenciamos $�2��������������3���� e sua esposa, que presidem sobre tudo que é divino.

����������!������������
�������4,
��-������

Nós reverenciamos as Mães e os Pais.

"# �����������������
�#	�������,
�5������

Nós reverenciamos a Deidade escolhida de adoração.

$�%�� �����������������
 �+�������,
�5������

Nós reverenciamos a Deidade familiar de adoração.

	�&��� �����������������
�����������,
�5������

Nós reverenciamos a Deidade local de adoração.

��'��� �����������������
�����������,
�5������

Nós reverenciamos a Deidade doméstica particular de adoração.
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'(���� �����������������
��
���������,
�5������

Nós reverenciamos a Deidade estabelecida de adoração.

'���������� ���������������
�����,
�5�����,
�5������

Nós reverenciamos todos os Deuses.

'����������)&�*
��������������
�����,
�5�,��
����,
�5������

Nós reverenciamos todos os Conhecedores da Divindade.

+,���-%�	� �.������
���/��012����������
3���������

��4��'�� �������$%�5�
�6���������'����7���2.��!�����8�
���������9�������'����� �
 ��$%���'���������$%����$%���

�����'���5�'����������5�$%����:����
��������������$5%;<����8�

 
����-�2� �������#��2���
�����
�6�2
'+�-�,
������-������
��7 
�-���-���
���-� ����

����������-������7���,
'#��4���
��+�������������������8

���� �-��������
� �+� �-
������������������
����� ���+�95


����-����
�-� ��	�,
��
Carregando em Suas dez mãos a espada de adoração, o disco do tempo giratório, o cetro da articulação, o arco da
determinação, a barra de ferro da restrição, a lança da atenção, a funda, a cabeça do egotismo e o búzio das vibrações,
Ela tem três olhos e exibe ornamentos em todos os Seus membros. Brilhando como uma jóia azul, Ela tem dez faces e
pés. Eu adoro esta Grande Removedora da Ignorância para quem a Capacidade Criadora* nascido do lótus orou para
matar o Muito e o Pouco**, quando a Suprema Consciência*** estava adormecida.

*N.E.: Senhor Brahma
**N.E.: Madhu e Kaitabha
***N.E.: Senhor Visnu
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=��>$8��������	� �.��$�%�������
�?���������$�%�
3$%���

 
3�����@%���'����������
:���:���/�
;<���'�������:�����8�
��2���������'�� ���������
 ��������'��5����'�A��������
'�����'�5�������� ���������
������������'����:��'(������8�

� #���� �������-�����#�� �+���-
�����-��
����� ���� �-
�����-��� �������-�2��2����
9�+�9�-��
��	�-�����,
�9����

�'+�-����������������2�
���
���-�
�������������������-

����������,
�����������
�
��
�+� #��-����59���
��������

Ela com a bela face, a Destruidora do Grande Ego, está sentada sobre o lótus da Paz. Em Suas mãos Ela segura o
rosário dos alfabetos, o machado de guerra das boas ações, a cetro (ou maça) da articulação, a flecha da linguagem, o
raio da iluminação, o lótus da paz, o arco da determinação, o pote d’água da purificação, o bastão da disciplina, a
energia, a espada de adoração, o escudo da fé, o búzio das vibrações, o sino do som contínuo, o copo de vinho da
alegria, a lança da concentração, a rede da unidade e o disco do tempo giratório chamado Excelente Visão Intuitiva. Eu
adoro esta Grande Deusa da Verdadeira Riqueza.

/�
;<����2�������������4�
���'������-�%��������'����$�%�
�'���B:�5 ��������/��������

����'�C1������������D����������8�
	��5�� ���'����E����

�F�:�	�������������2����������
�2�����F��'��'�����������:���
�������� � 5����� ������8�

�
��	���'+��
�+������7 
�
����+��2� ��-��
��������� �-

����,9�������
���-��
������
��+���22
���-�����+������,
��

�������
�������,
���-
���9���������
���,
'��-���
�
�'�����������������������,
�9�

���,
����������������
Carregando em Suas mãos de lótus o sino do som contínuo, a lança da concentração, o arado semeando as sementes do
Caminho da Verdade à Sabedoria, o búzio das vibrações, o pilão da delicadeza, o disco do tempo giratório, o arco da
determinação e a flecha da linguagem, Aquela cujo brilho é como a lua de outono, cuja aparência é a mais bela, quem é
a manifestação do corpo d’Ela Que é Raios de Luz, o suporte dos três mundos, esta Grande Deusa do Conhecimento
Todo Penetrante, quem destrói a Vaidade e outros pensamentos eu adoro.
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�����
3�������$5%;<����  5��� ���������������.�����2�������
������2��&���
��
3���
3��(����������@%)�:��������

���@%����������������� 5��� �����������'��G �F�������
'��� �������$%���;<��2����'��������������������������

���2��������
� ��	�,
�����������+���������
�#5��'+���
����
'��� #���2������������
��������� ��,�9�����
�� �������,
������,
���������+�����������
�����������

������������ 5	��'�����
������-����������������
Esta �
����, que destrói as negatividades do Muito e Pouco e outros Pensamentos; que é a Destruidora do Grande
Ego, e a Conquistadora dos Olhos Pecadores, Paixão e da Ira, e da Semente do Desejo; a Energia que rasga em
pedaços a Vaidade e Autodepreciação, a Outorgante da mais elevada realização da perfeição: possa esta Deusa que é
representada por noventa milhões de imagens divinas, Suprema Senhora do Universo, permanecer próxima e proteger-
me.

H�=�	�I:��������:����������	�I��'�����
'�2������:�������:����������'�2�����'�����
=�	�I�������:�����������J'�����
'�2������������:�������������'�����

:���������'�2�����'�2������:���������'�����
5-�������9�5����9�5�������������
�
�'��5�9�5����9�5�����'��������
�
���������25�9�5�������2�
����
�
�'��5����25�9�5�������2������
�
9�5�����'������'��5�9�5�������
�

�-. O Fogo Divino é a Luz, e a Luz é o Fogo Divino; eu sou Um com Deus! A Luz da Sabedoria é a Luz, e a Luz é a
Luz da Sabedoria; eu sou Um com Deus! O Fogo Divino é a oferenda, e a Luz é a Oferenda; eu sou Um com Deus! A
Luz da Sabedoria é a oferenda, e a Luz é a Luz da Sabedoria; eu sou Um com Deus!

H�=�	�I:������������:��������K� &�:�������'��(�5����
:�������.���L������ ���� �������������	�!M����8�
N.� ����H�N����&���O%P�������
3���5���Q��

(Oferecendo a lamparina)
5-������9�5��������9�5���2������9�5������
�����2�
9�5��#�������5���������58��-�������4
�����
�#��������5-���-�
��-� +�-��2������������22�

�-��O Fogo Divino é a Luz, a Luz da Sabedoria é a Luz, a Luz da Devoção é a Luz também. A Luz da Mais Elevada
Bem-Aventurança, Ó Deusa, é na Luz que nós oferecemos, a Luz que Vos pedimos para aceitar. Com a oferenda da

Luz 5-����-��
��-� +�-�2������������22��

(Oferecendo o incenso)

H����'�����'�����A���	������������	������L�����
=�/�&�����'���� ����������2������������	�!M�����8�
N.���2���H�N����&���O%P�������
3���5���Q��

5-�������������5�����5�����
�����������
���������
��
������������������-��
'�58��-�������4
�����
�#���
'����5-���-�
��-� +�-�2������������22�

�-. Extrato da Mata, de que é produzido o mais excelente dos perfumes. O perfume que é mais agradável para todos
os Deuses, este perfume nós Vos pedimos para aceitar. Com a oferenda do fragrante perfume 5-� ��-�
��-� +�-
2������������22�
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H�������!�(�R���������=��.���.��
������� R����������������������

����'��������� ����'��������M��8�
5-��������4�
����-������5#��
�#�

���5����������� #�����5��
��
�����������������������������
���

�-. A Terra é um reservatório de néctar, toda vegetação é um reservatório de néctar, a atmosfera divina é um
reservatório de néctar, e igualmente o céu. Possam todas as percepções brilharem visivelmente com o doce sabor do
néctar para nós.

H�=�	�I �������������� ������'�2������ �������� &���� �����
�'����� ������S &��� ������ ����� ��������S����� �����

����� ���� ������)!�'���� ������� &��� �������S
���� �����
5-����������������5���������'��5��������2��������������
�����5������������5�������8������������������5�������

������������������,4
����������������5�������������5�������
�-. O Fogo Divino (Luz de Purificar) é o brilhante Deus, o Vento é o brilhante Deus, o Sol (Luz da Sabedoria) é o
brilhante Deus, a Lua (Senhor da Devoção) é o brilhante Deus, os Protetores da Riqueza são os brilhantes Deuses, Os
Aliviadores de Sofrimentos são os brilhantes Deuses, os Filhos da Luz são os brilhantes Deuses, os Videntes
Emancipados (Maruts) são os brilhantes Deuses, os Universais Deuses Resplandecentes são os brilhantes Deuses, o
Guru dos Deuses é o brilhante Deus, o Dirigente dos Deuses é o brilhante Deus, o Senhor das Águas é o brilhante Deus.

H���2�������'���
���'����������
�����	����� ��'�����������

���������������������� �����8�
5-�,
'��,
���������

���������������������,
���5����������
���
�
�
��5��5��������25�����

�-. O Infinito Além da Concepção, o corpo grosseiro, o corpo sutil e o corpo causal; nós meditamos sobre esta Luz de
Sabedoria que é a Riqueza Suprema dos Deuses. Que Ela possa conceder-nos crescimento em nossas meditações.

H���2���
5-�,
'�
�� o corpo grosseiro

H�������
5-�,
����
�� o corpo sutil

H�'����
5-�����
�� o corpo causal

H������
5-���
��
�� o grande corpo da existência

H�:�����
5-�9����
�� o corpo de conhecimento

H������
5-������
�� o corpo de luz

H�'������
5-������-
�� o corpo de Verdade
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H����'����������
�����	����� ��'�����������
���������������������� �����8�

5-����������������������,
���5����������
���
�
�
��5��5��������25�����

�-. Nós meditamos sobre esta Luz de Sabedoria que é a Riqueza Suprema dos Deuses. Que Ela possa conceder-nos
crescimento em nossas meditações.

H�=�����:��������'�����!����)&*���2�����''������8�
5-���5�9�5�����5�4��-�,��
���,
'�,
��������5�

Possam as divinas águas luminosas, com o néctar da imortalidade da Divindade Suprema, encher a terra, a atmosfera e
os céus.

H������������������������'����'�=�@%�'�T���
��
������	��'���������'��'��'�����8������'��G ������

5-���-���+����
�������������:� �������'����
2����������������������������������������
����,
���

�-. Meu Rosário, A Grande Dimensão de Consciência, contendo toda energia no interior como vossa natureza
intrínseca, dai-me a realização de vossa perfeição, completando os quatro objetivos da vida.

H�=��/�I��$�%S������������	�!U����� ���
���$%���
:��$%��������'�GV(�W���'�� �������'�G����

5-�����
��-� ������+�����-��4
������� #���� ���
9��� �+��2������
����
�-������������������
���

�-. Rosário, vosso favor remove todos os obstáculos. Eu o mantenho em minha mão direita. No momento da recitação
estejais satisfeito comigo. Permitai-me alcançar a Mais Elevada Perfeição.

��H�=��������������������'���'��G�� ���� ����'����
���F��(���'���������'�������'�������'�����'��G��

���$%D�������$%D��������'�����
5-�� #����+���
��������������
�-���
����
�������
��������
�����
�������
�������
��������������
�-

���� �+��������� �+�����������
�
�-. Rosário das sementes de rudraksa, meu Senhor, concedei-me excelente realização. Concedei-me, concedei-me.
Iluminai os significados dos mantras, Iluminai, Iluminai! Adaptai-me com todas realizações excelentes, adaptai-me! Eu
sou Uno com Deus!

N����	������X���H�	���	�
��������������
��������
���#���5-���-�����������������

Com estas flores perfumadas - �- - nós reverenciamos ao Senhor de Sabedoria, Senhor das Multidões.

N����	������X���H�=� ����� ����	�&��������������
��������
���#���5-�����������������
�,
�5������

Com estas flores perfumadas - �- - nós reverenciamos ao Sol, a Luz da Sabedoria, juntamente com os nove planetas.
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N����	������X���H������� �Y �����������������
��������
���#���5-���������62�������,
�5������

Com estas flores perfumadas - �- - nós reverenciamos a $���, a Consciência da Bondade Infinita, juntamente com as
cinco deidades principais ($���"�$� ��"���#��"�(�����"��'���).

N����	������X���H�"� &�� � ��� Z�����������������
��������
���#���5-��������������� ��+�,
�5������

Com estas flores perfumadas - �- - nós reverenciamos 3����, o Governante do Puro, juntamente com os Dez
Protetores das dez direções.

N����	������X���H����'���� � ���������������������
��������
���#���5-��������������������,
�5������

Com estas flores perfumadas - �- - nós reverenciamos ��#��, o Peixe, juntamente com as Dez Encarnações que Ele
assumiu.

N����	������X���H���:���������������
��������
���#���5-����9�������������

Com estas flores perfumadas - �- - nós reverenciamos ao Senhor de Todos os Seres Criados.

N����	������X���H���������������
�����������
��������
���#���5-����5�����������������

�-. Nós, com estas flores perfumadas, reverenciamos a Consciência da Percepção Perfeita.

N����	������X���H�'���������� ���������������
��������
���#���5-������,
�5�����,
�5������

Com estas flores perfumadas - �- - nós reverenciamos Todos os Deuses.

N����	������X���H�'��������� ���������������
��������
���#���5-������,
�5�����,
�5������

Com estas flores perfumadas - �- - nós reverenciamos Todas as Deusas.

N����	������X���H�����	������������
��������
���#���5-�����������������

Com estas flores perfumadas - �- - nós reverenciamos ao Guru.

N����	������X���H�)&�*
��������������
��������
���#���5-�,��
����,
�5������

Com estas flores perfumadas - �- - nós reverenciamos Todos os Conhecedores da Sabedoria.
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��

Amarre um pedaço de barbante em torno do dedo médio direito ou pulso.

H�$�%���'������'(������)&*��$�%�����5��:���� ����
$�%����M�$%�����[X
����$�%���'����������'��������

5-� ����������
��5�,��
��� ����2�����9��������
 ����
�� ���������#���� �����������58������

���
�� está na luz brilhante (ou grama ����), na luz brilhante reside  ����!���, o Senhor dos Seres. A Suprema
Consciência toda penetrante, "�#��, reside na luz brilhante. Ó Recipiente da luz brilhante, nós vos reverenciamos, o
assento de grama $��� .

������

H�$�%�������������'�����
5-� �����������������
�

Nós reverenciamos ao Ser de belos cabelos.

H�����������������'�����
5-����
���������������
�

Nós reverenciamos ao Ser que é sempre encantador.

H�	������������������'�����
5-��5����
�������������
�

Nós reverenciamos a Ele quem é uma luz acentuada.

H���X
����H���X
����H���X
����
5-���#����5-���#����5-���#���

�- Consciência, �- Consciência, �- Consciência

H������X
������������ �'� �����������'�2�����
� �����������������8�

5-�������#�5��������-����������������������'�����
�������2� #���������

�-. Esta Consciência da mais elevada posição, que sempre vê a Luz da Sabedoria, conceda-nos Olhos Divinos.

H����[���'������������:����	�&�'����'������� &����
��X
�������������� ��8�

5-�������������������5���9��������5��5��������
��#��������������-������

�-. Este mestre nascido duas vezes quem está sempre sedento por receber o néctar da devoção, Ó Consciência, vós
estais na mais elevada posição.

H�=���F������F�������'�����'(����	�����������
����'�������
3��$%�����'��)�M�����������������

5-�����������������5�������������
�-����58�����
������������������ � #�-����,�
��,
�����������2��

�-. O Impuro e o Puro residem dentro de todos os objetos. Quem recorda os olhos de lótus da Consciência é
transportado para a beleza radiante.

�16�



��������	
��

H�'������7������7D������
����� ���������
�������
�������'$!%����'����$%�����
��$%�������8�

5-���������7��+����7��+�������������������-���,
�-
��������-������ 4���������� ������� ������

Toda a Felicidade de toda Felicidade, a mais elevada benção de Pureza e Iluminação, com a oferenda do respeito nós
reverenciamos a Consciência Suprema que é a real executora de toda as ações.

H�'�2����K����������F�'���)&*��\�.����$!%����1� ��
=����� ������=�����������������	���

5-��'�����2����������������,��
���4#������ 4���2
�����
��5���������2�����������5���

�-. Estes são os mantras da Luz da Sabedoria, a Capacidade Criadora é o Vidente, a Natureza é a métrica, o divino
fluxo das águas é a deidade, sendo aplicado na lavagem das mãos e da boca.

Desenhe o seguinte %��&�� com alguma gota de água e/ou pasta de sândalo em frente de seu assento. Coloque uma
flor sobre o '��!� no meio.

H�=�'���'������F�'������S�!]�\�.��'��������1� ��
$2%������� ������=�'�����������������������	���H��

5-�������������������������4#	
��4#�������+�-�2
�����
 '���5������������5��������������5����5-

Introduzindo os mantras de Purificação do assento. O Vidente é Ele cujas costas está Reta, a métrica é de forma muito
bela, a tartaruga que ampara a terra é a deidade. Estes mantras são aplicados para fazer o assento livre de obstruções.

N����	������X���H��&���=��������@%����$%�����'�������������
��������
���#���5-�
��-���
������ ����� ���+�������������

Com estas flores perfumadas �-�
��- nós reverenciamos a Energia Primordial situada neste assento de lótus.

H��!�(����������!��������$%�� ����������X
��������!����
��Y������������������������F���$�%S���'�����8�

5-��4�
����������
4���+5 ����������-���#������
4��
���62���
��������-������-��������-� ����2������

�-. Terra! Tu manténs o domínio da Deusa. Tu és mantida pela Consciência Suprema. Também mantenha-me
eternamente e faça puro este assento.
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H�	��S������������
5-�����,
�5������
�� Eu reverencio ao Guru.

H�����	��S������������
5-�����������,
�5������
�� Eu reverencio ao Guru do Guru

H������	��S������������
5-�������������,
�5������
�� Eu reverencio ao Guru do Guru do Guru.

H�������]	��S������������
5-�������#	
�����,
�5������
�� Eu reverencio ao Guru Supremo.

H�	���	�
��������������
5-���-���������������
�� Eu reverencio ao Senhor da Sabedoria..

H�=����������������
5-����������������
�� Eu reverencio ao Um Infinito.

H�N����&���O%P�������
3��5���Q��
5-���-�
��-� +�-�2������������22�
�� Sabedoria, Maya, Transformação.

H���������������
5-�������������
�� eu reverencio a Consciência da Bondade Infinita.

Bata as mãos três vezes e estale os dedos nas dez direções (Norte, Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Sudoeste, Noroeste,
Sudeste, Acima e Abaixo) repetindo

H�N����&���O%P�������
3���5���Q��
5-���-�
��-� +�-�2������������22�
�������
�����(����������)�������

��7 �+��

��X
����H����'�������=9�:��)2[����� ( )  ������( ) �� ������( ) ��	�����( )

���� ��� ( )����'��� ( )������ ( ) ���(��5� ( ) 	���F������ ( )

$!%��5���������
3$%��$%������2:���$%������������
3����^�<�$%��X����

��#����5-���������5-������9��,'������;��<�=������;>����5=���������;������=��������;/5������2����5�
����+5=���������;�?�=������;�� +��5��@4#��=��� #��;�5����5����=����
���;�5�����=��5��������;�����5��=

 4�����������2���� �� ������'9�� ����
�-�����2�������	
�-� ���#��
A Consciência que Tudo Penetra, �- Isto é Verdade. Agora, no Planeta Terra, (Nome do País), Estado de (Nome),
Cidade de (Nome), no Templo de (Nome), Mês de (Nome), quinzena (brilhante ou escura), (Nome do dia), (Nome do
Sadhu Familiar), ��� (seu nome) está executando a adoração para satisfação da Respeitável �
����, recitando a
Adoração do �
����.

H���_�	�&����� 2���� ����� 5����� ��'��`'�����(�5�5����
 2�7����:�������.���:���������$�%�������������������'�aD���'����

5-���99�����5��'��������������-������������������
�������
�'��7����-�9�5��#�-�9�5���� �-��������������������7 �+�������

Possa nossa consciência vigilante substituir a dor e o sofrimento pela divindade, como também a nossa percepção
quando adormecida. Expandindo-se está nossa radiante aura de luz, enchendo nossas mentes com luz. Possa esta ser a
firme determinação da Consciência da Bondade Infinita.

����	��72������'��������P�������$%������'��'�����
"�� &�
����b�c�������S
�������'�'������

�����7�'����������+������� ��������������
���������
���'�������������-���������

Possa esta Deusa que traz a Lua da Devoção proteger os filhos da Devoção. Possa esta Deusa do Conhecimento Todo
Penetrante proteger-nos. Possa a Energia do Governo do Puro surgir. Ó Energia do Equilíbrio conceda-nos a mais
elevada prosperidade.
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��

H�'��'������"� &����!G������'��'��������2.������� ���
'��'�����'����������=��#��������'��'��������)!�'���� ��������

5-���������������5��4��
��������������������'#������������
������������� #�5����#	���������������5�,4
����������
���

A Prosperidade Suprema para nós, Ó Dirigente do Puro, que percebeis todas estas mudanças; a Prosperidade Suprema
para nós, Buscadores da Verdade, Conhecedores do Universo; a Prosperidade Suprema para nós, Ó Divino Ser de Luz,
conduzi-nos em seguro; a Prosperidade Suprema para nós, Ó Espírito do Prazer Todo Penetrante, concedei-nos isto.

H�	�
�����������	�
������	������������
������
������������������	������������

��������������������������	�������������'���������
=����:������	�B�������������:���'��	�B�������8�
5-�������-����������������-�
�����
�
�������-�����������������-�
�����
�

���
���-��������
��������-�
�����
�����5�����
�
���9�������,,
��
���������9�������,,
��
��

Nós vos invocamos com oferendas, Ó Senhor das Multidões; nós vos invocamos com oferendas, O Senhor de Amor;
nós vos invocamos com oferendas, Ó Guardião do Tesouro. Assentai-vos dentro de mim, dando origem ao domínio
dos Deuses dentro de mim; sim, dando origem ao domínio dos Deuses dentro de mim.

H�	�
�����������	�
������	������������
$%����$%��������������'������8�
:���]��:���)&*
����)&*
�'����

=��������!��A2��������'�� �'�� ����8�
5-�������-����������������-�
�����
�

 ���-� ����������������������
9��#	
���9�-�,��
����-�,��
���������

�������4�����'��,
���������������
Nós vos invocamos com oferendas, Ó Senhor das Multidões, Vidente entre os Videntes, de indescritível grandeza. Ó
Glorioso Rei, Senhor dos Conhecedores da Sabedoria, vinde rapidamente ao ouvir nossas súplicas e graciosamente
tomai assento no meio de nossa assembléia.

H�=� ���9�d�� �������������� �����������
'��������'����F���

����� ����=� ������Y�:�����
=� ���:�������� ���:���������8�

5-������������������������� #������������
�����������������

��������������������62��9���
������9����������9�������

A Mãe do Esclarecimento penetra os céus; a Mãe do Esclarecimento penetra a atmosfera; a Mãe do Esclarecimento
penetra Mãe e Pai e filho. Todos os Deuses do Universo são penetrados pela Mãe, as cinco formas de seres vivos, toda
Vida. A Mãe do Esclarecimento, Ela é para ser conhecida.
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H�����6�'������������'������$�%�����=������$�%�����
�����:������� 
3�����Y�'������:�����������'�������������+��

5-����-���������-�������������-� ������������� �����
���-�9���5�����������62�������-�9��5�,
�����������5�� 
��

Vós sois Feminino, Vós sois Masculino; Vós sois um menino novo, Vós sois uma menina nova. Vós sois a palavra de
louvor que estamos cantando; Vós sois toda criação existindo como a boca do universo.

H�=�)�=��)$�%�)����$�%����������������$%K���
'�'�'����$%��'����� &$%���$%���������'������8�

5-���,�8��,� �8�,�+� ��������������� ��2���
����������� �����,
���� �-� ����+��������

Mãe do Universo Perceptível, Mãe do Universo Concebível, Mãe do Universo da Visão Intuitiva, conduzi-me para a
Existência Verdadeira. Assim como colheitas (ou sementes) são semeadas, igualmente possa eu ser conduzido para
residir com a Consciência Infinita.

H���������9�5�����������!�(������������� ��������������8�
��������� �������������������������������.����

5-��������������������4�
������������������������ #��
������������������������������������5#��
�

Paz nos céus, Paz na terra, Paz acima e impregnando a atmosfera; Paz acima, além, em todas as partes e mais além; Paz
para nós, Paz para toda a vegetação.

H�������������2���T���
��������������'����$!%���$!%����8�
����������2��������R������'������������'��������

5-����������'�����'����������-��58���� 4�� 4���
�����-�,
'��-�2��,
����-�2�����������������������

Paz para tudo que tem forma, Paz para todas as causas e efeitos; Paz para toda existência, e para todas as variedades
incluindo tudo e todas as coisas; Paz para nós.

H��!�(����������������������������9�d��
����������������������.������������������'���������������8�
��������� ��������������'��������� ������������)&�*�

��������������������'�����������������������������������'�������������
'����������������������������

5-��4�
����������������� #�-�������������
�������������������5#��
�������������������������������
��������������������������������������������,��
��

��������������������������������
����������������������������
������������������,
��

Deixe a terra ficar em Paz, a atmosfera ficar em Paz, os céus encherem-se de Paz. Além disso possa a Paz estender-se,
Paz para as águas, Paz para toda vegetação, Paz para Todos os Deuses do Universo, Paz para todos os Deuses dentro de
nós, Paz para Consciência Criadora, Paz para a Luz Brilhante, Paz para Todos, Paz para Todas as coisas, Paz, Paz, Paz
total, Paz igualmente, por meio da Paz.
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��������������������'����������������'����������������� ���
/��������� ��-2%������ ���������C1������

���C1���'��������'���'��������
��,
��������,
��������������,
�����������5
�-�����
��

�
5��-�����
�� �'��-�����
������-���22
����-
��22
���-����������������������

Assim por meio da Paz, completamente uno com o significado da Paz, a Ignorância é eliminada, a Violência é
erradicada, a Conduta Imprópria é erradicada, a Confusão (pecado) é erradicado, tudo que fica, é a Paz, tudo que é
percebido, cada uma e todas as coisas, totalmente para nós.

H����������������������������
5-���������������������

�� Paz, Paz, Paz
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=(��'�`�e��$%P� �	����
��
���������+5 �������

Sete Versos que Expressam a Essência d’Ela Quem Remove Todas as Dificuldades

����������
��������2�

A Consciência da Bondade Infinita disse:

 ����������@%'��������'���$%���� ������������
$%���5����$%�����'�GV(�����������)&2�����f����

��������-�,
� ����+�,
������� �������
�����
 �+���
�� ��������
����
�������-�,�'
����������

Ó Deusa, Vós sois acessível à Vossos devotos tanto quanto Vós dais os efeitos de todas as ações. Por favor dizei-me os
meios de êxito no aperfeiçoamento dos desejos nesta Era de Escuridão.

 �R�������
�������2�

A Deusa disse:

��!
��� ��������������$%���5�'����#'��������8�
���������5��g���������)�'����������$%��������

�4������������� #����� �+��������#	����
����
����������������
�������,����������� ������

Ouvi, Ó Divino Ser, conforme Eu explico o mais elevado caminho de Disciplina Espiritual. Por causa de vosso
constante amor por mim Eu revelarei esta Canção de Louvor da Deusa.

H�='������ �	����'�`�e��$%P�'����F�����F�'����������
��\�.��
=���#�1� ���������$%���P����������������'��'�������

 ���������� �	����������(�W�'�`�e��$%P� �	������^�<����������	���
5-����������������������+5 ����5�����������������������4#��
���#	���2
�����������
� �+����
�+� #�����
����������5

�������������������������
�-��������+5 ����������	
�������5���
�-. Apresentando os mantras da Canção de Sete Versos explicando a Respeitável Removedora das Dificuldades, a
Consciência Toda Penetrante é o Vidente, *��#	�+ é a Métrica (trinta e duas sílabas no verso), A Respeitável
Removedora da Escuridão, A Grande Deusa da Verdadeira Riqueza, e A Grande Deusa do Conhecimento Todo
Penetrante são as deidades, para a satisfação da Removedora das Dificuldades, estes sete versos de ���� são
aplicados em recitação..

Nota: Todos os mantras tem um Vidente, que originalmente realizou este conhecimento, e o tem passado para nós;
uma métrica, um certo número de sílabas com as quais é expressado; uma deidade, cujos atributos ou ações estão
sendo enaltecidos; uma semente, ou natureza essencial; uma energia específica; e um ou mais princípios específicos
que são incorporados para o propósito da recitação. Tal apresentação é chamada "���)�,��, Aplicação, e é
preliminar aos Mantras indicados.
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1

:
��������������������'�� ������	���������'���
)��� �$!%X���������������������������C1����

9�����������2���-��������,
��������
����
,�+��� 4#����5
������
�����������22
���

Ela, esta Deusa Suprema, a Grande Dimensão da Consciência, atrai a capacidade de perceber de todos os seres
conscientes com tal força assim como empurra-os na ignorância de ligações egotistas.

2

 �	����'��!�������'�����"������.:��������
'�'(�5��'��!������������������������  ��'��
 ���9h� ��+����������
��$%���� �����
'������$%���$%�
�����'� � &���L���

��������4���
������,
�������#�9���5�
�����
������4����������������,
�-�������
������������ 
��,
���
������ ����������

����5�� ���� ����������������2����
Ó Aliviadora das Dificuldades, recordando-Vos o medo de todos os seres vivos é dissipado. Quando recordada por
aqueles indivíduos na harmonia de crescimento espiritual Vós aumentais seu bem-estar e inteligência. Quem é como
Vós, Ó Dissipadora da Miséria, Sofrimento e Medo, cujo comportamento solidário sempre leva assistência compassiva
para todos? Expositora da Consciência, nós reverenciamos a Vós.

3

'������7�����7D����������'����(���'�����$�%�
���
����F���)$�%�	��5�����������
��������'��������

��������7��+����7��+���������������
�����
� �
�������������,� ��������������������58������

À Auspiciosa de todo Auspicio, à Bondosa, à Realizadora de Todos os Objetivos, à Fonte do Refugio, à Mãe dos três
mundos, à Deusa que é Raios de Luz, Expositora da Consciência, nós reverenciamos a Vós.

4

���
�	���� �����������F��
�������
���
'���'������������ ������������
��������'��������
�������������������������������������

������������
���������������������58������
Aqueles que são devotados à Vós e refugiam-se em Vós, ainda que desamparados e perturbados, Vós os salvais de todo
desconforto e infelicidade. Toda ansiedade Vós levais para longe, Ó Deusa, Expositora de Consciência, nós Vos
reverenciamos.

5

��'���'�T���'��������'������@%�'����������
��������6��������� ���� �	���� ����������'��������
���������'������������������ ������������

,
���,
������
���5��������������������58������
A Natureza Intrínseca de Tudo, a Suprema de Tudo, e a conveniente Energia de Tudo; Vós removeis todo medo de nós,
Ó Deusa; Removedora de Aflições, Ó Deusa, nós Vos reverenciamos.
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���	�������.�������'�����#��
S#������$%������8�'�$%��������#���8�
�����������������������A��
����
�������������M��������������������
�5������#�����
�-�����#	�

��#	����� ������� �+���,
�#	��
������������-���������������-
�����������
���������-���������

Quando Vós estais satisfeita Vós destruís todas as debilidades, e quando Vós estais descontentes Vós frustrais todos os
desejos. Nenhuma calamidade ou moléstia aflige aqueles que se refugiam em Vós, e aqueles que se refugiam em Vós
invariavelmente tornam-se refúgio para outros.

7

'����)���������������F�5����Z���'���+�������
N������������$%������'��[5�������������8�

�����,��
�����������-�����+5 ����� 
�+������
�������������� ������������������������

�-. Espírito da Suprema Rainha, acabai com todos os distúrbios nos três mundos e da mesma maneira removei de nós
toda hostilidade.

5-
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H����� �	�����5�������
5-�������������������

�-. Nós reverenciamos à Respeitável Aliviadora das Dificuldades

���� �	���#��L�������������'����F���8�
���������#	5�����������������5����

A Canção Contendo Cento e Oito Nomes da Respeitável Aliviadora das Dificuldades

"��������
����������2�

O Senhor Supremo disse:

1

�����������������������!
��X��$%�����������
��'�����'�� ���F��
�� �	����������������'�����

�������������� #������4��#��� ���+�����
���������������������������������,
���������

Ó Olhos de Lótus, Eu elucido Cento e oito Nomes por meio dos quais a Removedora das Dificuldades verdadeiramente
torna-se extremamente satisfeita:

2

H�'�����'��i��������������������������������
=������ �	����:�������9���F����F�����2�������
���

5-���������
���,
���������,
������,
����52���
�����������9����2���������������'+��
�����

01. A Personificação da Verdade
02. A Personificação da Virtude
03. A Amante do Universo
04. A Personificação do Universo
05. Quem solta os elos do Universo
06. A Purificada pelo Conhecimento
07. A Aliviadora das Dificuldades
08. A Vitória
09. A mais Ilustre
10. A que tem três olhos
11. A Portadora da Lança

3

�����$%�����
�����F����
3/�
;<������������
�������)��G���$%������L�T����������������

���� ��
������2�����2�����
��	����
������
���5�,���
����
�- ����2�����'���2����2����

12. A Portadora do Tridente
13. Quem é Caracterizada pela Diversidade
14. Quem produz Sons Sutis e Belos
15. Quem Executa a Grande Disciplina de Austeridades
16. A Mente
17. A que é o Intelecto
18. O Ego
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19. A forma da Recordação
20. A que é Toda Recordação
21. A Consciência

4

'�������F��������'�L���'�������� �'�T��
���
=�������������������R�������R�������R����'� �	������
���������������������������������������'����

�������,
������,
�����,
�����,
��������������
22. A Essência de Todos os Mantras
23. A Natureza Intrínseca dos Seres
24. A Natureza Intrínseca da Bem-aventurança da Verdade
25. O Infinito
26. Quem é a Criadora
27. A Intensidade da Realidade
28. A forma do Bem-estar
29. Quem é Sempre a Mesma
30. Quem está Sempre em Movimento

5

��������� �������������������f�������'� ��
'�����9�� ��$%����� ����j�������������

���,
�������������2��2��������������������
������������� #� ������� #���96����������

31. A Amada pela Consciência
32. A Mãe dos Deuses
33. A Contemplação
34. A Jóia Amada
35. Todo Conhecimento
36. A Filha da Habilidade
37. A Destruidora do Sacrifício de Daksha

6

=�
������$%�
��������;<������;<��������
�k��)������������$%����l�����l����

�������� �������2����	�+����	�+�����
��		��,���������
���� �+���69������69���

38. A que não tem Extremidades
39. A de Várias Raças, Castas e Tribos
40. A de Cor Vermelha
41. A Adornada com Flores Vermelhas
42. A Adornada com Roupas de Seda
43. Cujas Tornozeleiras Produzem um Belo Som

7

=��������-%����-2%���'��� ���'���'��� ���
��� �	�����������7������7���������2�:�����

�������� ����� �'����������������������
����������2������7�������7���������'9���

44. A Dominadora da Energia Infinita
45. Quem é Extremamente Severa Com os Egos
46. A Pessoa Bela
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47. A Pessoa Bela dos Deuses
48. A Aliviadora das Dificuldades da Floresta
49. A Personificação do Pensamento
50. A Adorada pelos Maiores Munis

8

)&�*������������5� &��$%�5�������5X
������(���
�����
3��5���������������K���S.�$!%�����

,��
�����
�������2������� ����������#��������
�
2�������2���������
��+� #���2������#� 4���

51. A Energia Criadora
52. A Energia da Grande Vidente de Tudo
53. A Energia do Governo do Puro
54. Ser Constantemente Puro
55. A Energia A qual Tudo Penetra
56. A Matadora da Paixão e da Ira
57. O Mais Excelente Desejo de União
58. A Deusa da Riqueza
59. A Criadora dos Homens

9

���������$%�.�
���j������-%��������������)��G ��
)������)�����������'����������������

����+5�� ��#����96���� �����������2��,���
���
,�
�+��,�
�+��������������
������
���

60. A Imaculadamente Pura
61. A Pessoa eminente
62. A Personificação de Sabedoria
63. A Personificação da Ação
64. A Eterna
65. A Doadora da Sabedoria
66. A Vasta
67. O Amor Extensivo
68. A Carregadora de todos os Carregadores

10

����������������������������.�'������� �����
������$5%;<�����F������
3����
3�������������

�����,
�����,
��
��������
�#�������������
���
�� ��	�,
��
������2��2�������������������

69. A Matadora da Auto Depreciação e da Vaidade
70. A Matadora do Grande Ego
71. A Aniquiladora do Muito e do Pouco
72. A Destruidora da Paixão e da Ira

11

'����'��������������'��� �����/���������
'������6������'������'����6������
�����(���
����������������2���������������
�����

����������������������������������
���������
�
73. A Destruidora de Todos os Pensamentos Egoístas
74. A Matadora de Toda Dualidade
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75. A Essência de Todas as Escrituras
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76. A Verdade
77. A Portadora de Todas as Armas

12

=���$%���6��'������=���$%�6'��������
���
$�%�������5$%�$%�������$5%����������������������
��� ���������
�����2����� ����������
�����
 ������2�� �� �����2�� ���5���������������

78. A Com Numerosas Armas em Suas Mãos
79. A Portadora de Numerosas Armas
80. A Pessoa Sempre Pura
81. A Filha Única
82. A Beleza Incomparável
83. A Juventude Eterna
84. A Asceta

13

=���5m���5�����5m�����!G�������)���� ��
����� ������@%$�%����/����T�������)����

������
��2����������
��2���4��
������,�+������
��
5������� �� �����
5���'�����
�,�+�

85. A que Nunca Envelhece
86. A Avançada em Idade
87. A Mãe de Velhice
88. A Doadora de Energia
89. A Grande Eminência
90. A Com Cabelos Soltos
91. A de Aparência Formidável
92. Ser de Grande Energia

14

=�	�I:��������5 &���+��$%������F�'����'�����
�������
����� &$%���P���X
����������:����� ���
����9��+���������� 
�� �+����������������
���������,
���� �+����#��������9�+5����

93. A que Brilha Como Fogo
94. A de Aspecto Terrível
95. A Noite Escura que Domina o Egoísmo
96. A Executora de Muitas Disciplinas Espirituais
97. A Expositora da Consciência
98. Ser Excelente Além do Tempo
99. A Dimensão da Consciência Toda Penetrante
100. A Que Vem das Águas

15

���� 2����$%����P���=����������������
$%�������������'����F������������)&*���� ����
�����'��� ���+��2��������������������

 ���������2���������������� #��,��
���������
101. A Embaixadora da Consciência
102. Ser Formidável
103. A Infinita
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104. A Rainha Suprema
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105. A Pessoa Sempre Pura
106. A Portadora de Luz
107. A Percepção do Mundo Grosseiro
108. Quem Fala da Consciência Infinita

16

���" �����^�<��8��������� �	��������������#$%��8�
������-������	
��������-���������������#	� ��

�����
��-�����������������#��+5 �#���������
Ó Deusa, �������, Aquele que recita estes cento e oito nomes da Removedora da Dificuldades todos os dias, não
encontrará dificuldades nos três mundos.

17

��������������'������:��������������'�����������
������	�W���(��������������������@�%������������8�

�
���-��
����-�����-�9���-�
���-�
�����������2�
2���������-����
��2�����+�,
���� ��-�2����������

Ele encontrará riqueza, alimentos, filhos, uma amável esposa, cavalos, elefantes, e os quatro objetivos da vida do
homem. No final de sua vida terrestre ele alcançará liberação eterna.

18

$�%��������2:�������������������� �����'���������8�
�2:�������������@%V���^�<��8�����������#$%��8�

 �����-��'9�����������
����������-�����������
�'9������������,
� ������	
�����������#	� ��

A pessoa deve adorar ao Ser Sempre Puro e meditar sobre a Governante dos Deuses com a mais desinteressada
devoção. Então a recitação desses cento e oito nomes deve ser iniciada.

19

��'����'��G�����n����'��d��'�����5����
��:������� �'����������������:�������������I������8�

����������
���,
�������������������������������
��9��5�������-���������9������������������

Ó Deusa, quem procede deste modo alcança a mais elevada perfeição dos Deuses. Reis tornam-se seus servos e ele
comanda a riqueza dos reinos.

20

	�������������@%$%�$�%a�������
�'�������$%�2��������F����
��

�����o������F�����������������j���
�����'� ��������������������

�5�52����+� �� �� �7 �����
����
���� ���'������
��������
��+� 
���������-����
�������
�965
,
�����������
���������������

Com cola perfumada, laca, pós vermelhos, cânfora, ghee, açúcar e mel, a pessoa deve desenhar a representação gráfica
desta verdade conforme as escrituras. A pessoa erudita que usar tal inscrição se tornará una com a Consciência da
Bondade Infinita.
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���5�����'�����������	�&���� &����������.���	�����
�����o������^�<�'����F���'�������'��� ���� ��8�

,
�������������������2�����������,
�#�-�����
��+� 
��������	
�����5���-����,
�������-����-������

Na noite antes do Dia da Lua Nova conhecido como �
������&�, quando a configuração celestial está no asterismo*
conhecido como ��&�'
�#�, se alguém recita estes mantras escrevendo-os, ele torna-se o Senhor da Riqueza.

5-

H�N���=������L����������������������'�����
5-���-�����������-��5�
���������������
�

�-��Sabedoria eu purifico o princípio da alma, eu reverencio. Eu sou Um com Deus!

H��&�����9���L����������������������'�����
5-�
��-������������-��5�
���������������
�

�- Maya eu purifico o princípio do conhecimento, eu reverencio. Eu sou Um com Deus!

H�O%P��������L��=�����������������'�����
5-� +�-�����������-5�
���������������
�

�-. Transformação, eu purifico o princípio da Bondade Infinita, eu reverencio. Eu sou Um com Deus!

H�N����&���O%P��'�����L����������������������'�����
5-���-�
��-� +�-������������-��5�
���������������
�

�-. Sabedoria, Maya, Transformação, eu purifico todos os princípios, eu reverencio. Eu sou Um com Deus!

H�������� �R��5����� �R��5��������5�'�������������
��������$!%���5��� &���5�������������
�����'��������8�

5-����5����������
����������������������-������
��������� 4�����,
�������������������������������

Eu reverencio a Deusa, à Grande Deusa, à Energia da Bondade Infinita sempre eu reverencio. Nós nos curvamos à
Natureza, à Pessoa Excelente, com disciplina temos nos curvado.

�������� ������Y�2:����$!%���������������
�������
=�������'(�������2������'(������L�F����'��$%��8�
N����	������X���H��&�����'��$%����������

�
����������-���62��'9�-� 4�����5�������������2�
��
���-���
������'+������
����������������� ��

��������
���#���5-�
��-������ ���������
Medite na Deusa e ofereça-Lhe Seus cinco artigos de adoração, e então A reverencie. Estabeleça a energia primordial
com o '�-� mantra, e então estabeleça o livro. Com estas flores perfumadas �- nós reverenciamos ao livro.

N.E. Pequeno grupos de estrelas.
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������G������F���
���5��
�����������

O mantra que elimina as maldições

H��&���O%P�������-%���-%P����
3$%�� �R��5�
�������������	�&���$�%S�$�%S�'�����

5-�
��-� +�-����-� ��-� ��-�2���� ��������
�������������
�-� ���� �������
�

Repita onze vezes
�-. Completa Existência, Transformação, Crescimento, a Causa de Dissolução no Corpo Grosseiro, a Causa de
Dissolução no Corpo Causal, a Deusa, Ela Quem Dilacera os Pensamentos, levai para longe a maldição, levai para
longe a maldição, eu sou Um com Deus!

��$%P��������F���
�� �+�����������

O mantra que solta os cravos

H������O%P���&���'�`��������
3$�%���$%P������
$�%S�$�%S�'�����

5-����-� +�-�
��-�����������2���� ���� �+���-
 ���� �������
�

Repita vinte e uma vezes
�-. Ascensão, Transformação, Existência Completa, setecentos versos do �
����, removei o cravo, removei o cravo
eu sou Um com Deus!

��!��'��:����������F���
�4����-9�������������

O mantra que concede vida a partir da morte

H��&����&���������N���N�����!��'��:���������9��
��!������(��������(�������-%���&���&���'���

5-�
��-�
��-���-���-���-���-��4����-9�����������
�4������
����5���
������ ����
����
�����������
�

�-. Existência Completa, Existência Completa, Vibrações, Vibrações, Sabedoria, Sabedoria, Ó Conhecimento que
concedeis vida a partir da morte, acordai-nos da morte, Transformação, Completa Existência, Completa Existência,
Vibrações, eu sou Um com Deus!

�����������������F���
�������52�����������

O mantra que remove as maldições

H�����������O%P���2��H�N��������������������
��$%P�������$%P�������$%P�����^�<�^�<�

5-����-����-� +�-�
'-�5-���-� #5,
�����5
���
�� �+������ �+������ �+����	
�-�	
�-

Repita onze vezes
�-� �Ascensão, Ascensão, Transformação, cortai o ego! Eliminai os medos de ignorância, removei o cravo, removei,
removei, devoção, devoção
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��
��,��
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E agora, a Remoção das maldições de ���
���e outros

H�='���������
3$%�����)&*�����]��������F�������
�������������F�'�������]����� �'���� �'�����

�� ���������)&*�
��\.����'��d�����$%���
������� �	����
 ���������F�F�����)�:����&������@%���F�	��
������'�T��

��
3$%�����������@%�5������'��$%�D����$%������'�GV�����:�������������	���
5-����������2���� ����,��
�������#	
�����������������
���52������������������#	
�����������-���������

�����
������,��
�����4#������������������ ���������������
�������2�����������-�,�9�-�
��-��� �������������������'��

2���� ���������� �����������- �+����� ���������
������9���������5���
�-� Apresentando os mantras que removem as maldições de ���
��"�"���#	
���"������&�� do respeitável �
����
��	
��, como explicado por "���#	
� para Narada. O Senhor do �����"!�, ���
�� é o Vidente. O propósito é
alcançar todas as qualidades imperecíveis; a Respeitável Removedora da Dificuldades é a deidade, os três episódios são
as sementes, a energia é 
��-, Completa Existência. Esta é a intrínseca essência das três qualidades aplicadas para
remover as maldições do C
���� e, para alcançar a perfeição no objetivo de meu voto espiritual, esta recitação é
aplicada.

1

H��&�������������'�T��
��5�������$5%;<������ ����5�
)&*������]�����������F��������[���@%������

5-�
��-���-�����������'����������
�� ��	�,
�����������
,��
�������#	
������������������������ ���,
���

�-. .�)�, o corpo sutil fundido na perfeição, a natureza intrínseca da semente da existência, o equilíbrio entre o
Muito e o Pouco, possam as maldições de ���
��, "���#	
� e "������&���serem removidas.

2

H������)��G�'�T��
��5�����.�'����'�5�������������5�
)&*������]�����������F��������[���@%������

5-����-�,���
������'���������
�#���������������������
,��
�������#	
������������������������ ���,
���

�-. Crescimento, a natureza intrínseca do Intelecto, a destruidora do exército do Grande Ego, possam as maldições de
���
��, "���#	
� e "������&���serem removidas.

3

H�����@%�'�T��
��5�����.�'������� ����5��
)&*������]�����������F��������[���@%������

5-���-��� �������'���������
�#����������������
,��
�������#	
������������������������ ���,
���

�-. Perfeição do corpo sutil, a natureza intrínseca do desejo, a destruidora do Grande Ego, possam as maldições de
���
��, "���#	
� e "������&���serem removidas.
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H�������������'�T��
��5� ����� �����5��
)&*������]�����������F��������[���@%������

5-� #�-� #��
������'����������������������
,��
�� ����#	
������������������������ ���,
���

�-. Fome, a intrínseca natureza do Desejo, louvada pelos Deuses na canção, possam as maldições de ���
��,
"���#	
� e "������&���serem removidas.

5

H�1���1�����'�T��
��5� 2��'����� ���5��
)&*������]�����������F��������[���@%������

5- 2
�-�2
��������'��������'����-���������
,��
�������#	
������������������������ ���,
���

�-. Reflexo, a intrínseca natureza da aparência, receptora da comunicação do Embaixador da Vaidade, possam as
maldições de ���
��, "���#	
� e "������&�� serem removidas.

6

H��������@%�'�T��
��5���2��&��������/��������5��
)&*������]�����������F��������[���@%������

5- ��-��� �������'��������
'���+52�����
��������
,��
�������#	
������������������������ ���,
���

�-� �Energia, a intrínseca natureza da Energia, a destruidora de Olhos Pecadores, possam as maldições de ���
���
"���#	
���"������&���serem removidas.

7

H���!����!.��'�T��
��5��
3����
3�����$%���
��5�
)&*������]�����������F��������[���@%������

5-��4-��4#������'�������2��������������
�� �������
,��
�������#	
������������������������ ���,
���

�-. Sede, a intrínseca natureza do desejo, a causa da destruição da Paixão e da Ira, possam as maldições de ���
���
"���#	
���"������&���serem removidas.

8

H��������������'�T��
��5��@%)�:������$%���
��5�
)&*������]�����������F��������[���@%������

5-� #�-� #���������'��������� ��,�9�����
�� �������
,��
������#	
������������������������ ���,
���

�-��Perdão Paciente, a intrínseca natureza do Perdão Paciente, a causa de destruição da Semente do Desejo, possam as
maldições de ���
����"���#	
���"������&���serem removidas.

9

H�:����:������'�T��
��5���������������$%���
��5��
)&*������]�����������F��������[���@%������

5-�9�-�9��������'������������,
�����
�� ��������
,��
�������#	
������������������������ ���,
���

�-. Nascimento, a intrínseca natureza de Todos os Seres nascidos, a causa de destruição da Autodepreciação, possam
as maldições de ���
����"���#	
���"������&���serem removidas.
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H�������_��'�T��
��5������������$%���
��5�
)&*������]�����������F��������[���@%������

5-�+�-�+�99������'����������,
�����
�� �������
,��
�������#	
������������������������ ���,
���

�-. Humildade, a intrínseca natureza da Humildade, a causa de destruição da Vaidade, possam as maldições de
���
����"���#	
���"������&�� serem removidas.

11

H��������������'�T��
��5� ��'������5�
)&*������]�����������F��������[���@%������
5-���-�����������'������������������

,��
�������#	
������������������������ ���,
���
�-. Paz, a intrínseca natureza da Paz, os Deuses cantam uma canção de louvor, possam as maldições de ���
���
"���#	
���"������&���serem removidas.

12

H�������G��'�T��
��5�'�$%��p%��� �F��5�
)&*������]�����������F��������[���@%������

5-����-������
������'��������� �+��
�+���������
,��
�������#	
������������������������ ���,
���

�-. Fé, a intrínseca natureza da Fé, a Doadora de todos os frutos, possam as maldições de ���
����"���#	
��
"������&���serem removidas.

13

H�$%���$%������'�T��
��5���:������ ���5�
)&*������]�����������F��������[���@%������

5-� �-� ���������'���������9��������������
,��
�������#	
������������������������ ���,
���

�-. Beleza Aumentada pelo Amor, a intrínseca natureza da Beleza Aumentada pelo Amor, a Doadora de Dádivas ao
Rei, possam as maldições de ���
����"���#	
���"������&���serem removidas.

14

H�����������!�'�T��
��5�=��	�����������'��������5�
)&*������]�����������F��������[���@%������

5-���-����4�����'�������������+���
������
������
,��
�������#	
������������������������ ���,
���

�-. Mãe, a intrínseca natureza da Mãe, juntamente com a grandeza ilimitada, possam as maldições de ���
���
"���#	
���"������&�� serem removidas.

15

H��&�������� ��� �	�����5�'���'��d�����$%���
��5�
)&*������]�����������F��������[���@%������

5-�
��-����-���-������������-�������������� �������
,��
�������#	
������������������������ ���,
���

�-. .�)�, Crescimento, ����, a Aliviadora de Dificuldades, total união, a causa de todas as qualidades
imperecíveis, possam as maldições de ���
����"���#	
���"������&�� serem removidas.
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H�N����&���O%P���������������5�=���9�$%���'�T��
��5�
)&*������]�����������F��������[���@%������

5-���-�
��-� +�-����������������,
����� ���2������'������
,��
������#	
������������������������ ���,
���

�-. Sabedoria, .�)�, Transformação, eu reverencio a Energia da Bondade Infinita, com a natureza intrínseca da
armadura impermeável, possam as maldições de ���
����"���#	
���"������&�� serem removidas.

17

H�-%P��$%�D��5�$%������&���p%;8�'������5�\	�� �'�T��
��5�
)&*������]�����������F��������[���@%������

5-� ��-� �+���� �+��
��-��
�	����
�����4����������'������
,��
�������#	
������������������������ ���,
���

�-. Transformação, Ela Quem Leva para Longe a Escuridão, Ela Quem Leva Para Longe a Escuridão, ����, cortai
o ego! Eu sou Uno com Deus! A natureza intrínseca do /�,�"!�, possam as maldições de ���
����"���#	
��
"������&�� serem removidas.

18

H�N����&���O%P������$%���P����������������'��'�����
'�T��
��5��F�	��
������$%���5� �	���� �R��5�������

5-���-�
��-� +�-���
� �+����
�+� #�����
����������
����'����������������� �����������������������

�-. Sabedoria, .�)�, Transformação, a natureza intrínseca de Ela Quem Leva para Longe a Escuridão, a Grande
Deusa da Verdadeira Riqueza, a Grande Deusa do Conhecimento Todo Penetrante, a capacidade de expressão das três
qualidades da Natureza, eu reverencio a Deusa ����, a Aliviadora das Dificuldades.

19

"�����������������F����8���^<������������
�
3���^�<�� �����F��5�$�%����� ������'��������

������-�
����
�����������	
����������������
2������	
�-������������� ���������������-�����

Estes são os grandes mantras que foram recitados pelo Supremo Senhor da Existência. Quem quer que recite este
�
�������	
�� de dia ou de noite, se tornará um Deus sem dúvida.

20

N������F������:����������
3����^�<�$%�����������
=����������5�� ����������
���$�%����A�'��������

���-�������-����9������2�������	
�-� ��5������
������-�2�����������-� #���-� ����������-�����

E quem recita o �
�������	
�� sem conhecimento ou entendimento próprio, sua alma irá para a escuridão do inferno.
Disso não há dúvida.

5-
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=(�� �R�����$%����8�
��
��������� ���2��
A Armadura da Deusa

H�='��������
3�$%��'���)&*��\�.��=���#�1� ��
�����
3�� ������=
	�����'���@%����������)�:��� 	)����

 �����'��L������:�	� �)��������(����'�`������
��^<�
	��������:�������������	���

5-����������2���� ���2�����,��
���4#������#	���2
�����
2����������������������5 ��������5�,�9������,���
�
��������������������9�������,����������
�����������

��	
�����������9���������5���
�-. Apresentando a Armadura da Respeitável Ela Quem Dilacera os Pensamentos, a Capacidade Criadora é o
Vidente, *��#	�+ (trinta e duas sílabas no verso) é a métrica, a Matadora da Paixão e da Ira é a deidade, o
estabelecimento da Mãe da Unidade no corpo é a semente, isto que vincula os Deuses de todas as direções é o
princípio, para a satisfação da Respeitável Mãe do Universo este complemento dos Setecentos Versos é aplicado em
recitação.

H�����K�
 $%���5�
5-������2���� ����

�-. Nós reverenciamos a Deusa Quem Dilacera os Pensamentos.

���$%�
3���������
��� ����������2�
.������)� disse:

1

H���q�M������������$�%�'���������$%�����!
����8�
��A�$%'����� �o��������������)&2������������

5-������
��-�������-�+5 ���������� #�� ���-��4���
������ �����2��� 
����-�������,�'
��������
�

�-. Ó Antecessor, dizei-me o Segredo Místico Supremo, o que não é bem conhecido, que dá toda proteção à todos os
homens.

)&*������
,��
�5��2�

A Capacidade Criadora disse:

2

=�'���	��M�����������'������2�����$%��$%��8�
 �R���'����$%������
������C1!
��X�������������

�������
������-�������������,
'�5�� ��� ��
��������� ���2�-������-���22
4��#�����
�����

Existe um segredo místico, Ó Pessoa Erudita, que é benéfico para toda a existência, a benemérita Armadura da Deusa.
Ouça isto, Ó Homem de Grande Sabedoria.
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��(�������5����F������[�������)&*����
���
��!��������� &�/�
;�<����$2%X���
3���������(��$%��8�

����
���-����+�������2���������-�,��
��2�����
�4����-�2�������
��	���� '#��������2�����
� ��

A primeira é a Deusa da Inspiração, e segunda a Deusa do Estudo Sagrado; terceira é a Deusa do Prazer da Prática, a
Deusa de Purificantes Austeridades é a quarta.

4

�Y����'$%� ����������.X(���$%����������������
'�`����$%�����F����������	��5��������#����8�

��62���-�� �����������#�#�
�-� �����������2�
�������-� �+�����������
���������2�#	����

Quinta está a Deusa Quem Alimenta a Divindade, sexta é a Pessoa Que é Sempre Pura, sétima é a Deusa da Noite
Escura Que Domina o Egotismo, a Deusa da Grande Luz Radiante é oitava.

5

��������'��G �F�������� �	�������$%P���������
�@%����������������������)&*
�5�������������

������-�����
�������2���������������� �������
� �����������������,��
����������
������

Nona é a Deusa Quem Concede Perfeição, as nove �����, Removedoras das Dificuldades, têm sido enumeradas, e
estes nomes têm sido revelados pela grande alma do Supremo por si mesmo.

6

=�	�I���� M�����'������F���������	�������
���
��.���� �	�������5�������L��������
���	������

���������
������������������
������5�����
��#������������2�����,
���������������-������

Se alguém está sendo queimado pelo fogo, ou no meio de inimigos num campo de batalha, quando seus pensamentos
estão ocupados com dificuldades ou qualquer tipo de medo, se ele tomar refúgio na Mãe,

7

������.���:���������$�%�� ��������
�'��$%;�<�
���� ����'����������������$%� ��+�������������

�����#�-�9������ �-2�����,
�-�������- �	�
������-����������������5 ����� 
��,
���-����
�

nenhuma forte oposição o conquistará, nem ferimentos no perigo da batalha. Eu não posso prever qualquer aflição, dor
ou medo envolvendo-o.

8

��5'������@%V��'��!������2�������.���!�G����:��������
���������'�������� ����������'������A�'��������

�������,
� ������4����'��-���#����4��
������9�����
������-������������������� #������������-�����

Quando Ela é recordada com devoção, toda oposição termina e imediatamente a prosperidade inicia. Para aqueles que
A recordam, a Suprema Deusa os protegerá sem dúvida.
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�����'��'(������������
3�������������.�'�����
N�� &��	�:��'����Tm���5X
����	�S3�'�����

�������-��
�����2�����������
����
�#�����
���������9�������'�
�����#���������������

Sobre o cadáver da Consciência Inerte está a Matadora da Paixão e da Ira; Ela Quem é o Mais Excelente Desejo de
União senta sobre o búfalo da perseverança. A Energia do Governo do Puro monta sobre o elefante do Amor
Universal, enquanto a Energia que Tudo Penetra senta sobre o pássaro de brilho magnífico.

10

����������!.�Tm��$%�5����������+�������
���������?�'����� �����?�'��������������

��
��������4#��'�
�� ��������� 
���
���
+� #������������������������
�����
��������

A Energia da Grande Vidente de Tudo monta sobre o touro da disciplina; a Pessoa Sempre Pura é carregada pelo
pavão da beleza. A Deusa da Riqueza senta sobre o lótus da paz; a Deusa bem-amada da Consciência tem um lótus em
Sua mão.

11

����T������� ����"������!.��������
)&�*����'��'����Tm��'�������
����2�.����

������'����
�����������������4#����
���
,��
���
�-��������'�
�������,
������,
'#���

Branca e Pura é a forma da Deusa, Suprema Energia, carregada pelo touro da disciplina; A Energia Criadora monta
sobre o cisne da respiração controlada exibindo todos ornamentos.

12

"����������������'������'�������	��'�����������
���������
��������mV���������f����������������

����������������������������5�������������
����,
������5,
��
�����������5����5,
����

Estas são todas as Mães, todas conectadas em sucessão no caminho da união, exibindo vários ornamentos e jóias.

13

 !���������(����Tm�� �R����-%����'����$�%�����
��
+���-�%�	� ������@�%�����������'�����������8�

�4����������
����'�
��������� �5�
����� �+��
��� 
�-�2� ��-�����-��� ��-�
�+�-�2������+����
��

As Deusas são vistas zangadas e agitadas, montadas sobre carruagens. O búzio das vibrações, o disco do tempo
giratório, o cetro da articulação, várias formas de energia, o arado semeando as sementes do Caminho da Verdade para
a Sabedoria, o pilão da delicadeza

14

+�;<$�%�����������5��������������������
$�%������������F���2���������
	�������������L�����8�

 
�	� �-��5����-�2�����������-����������2�
 �������
�-�����'+�-�2�������������
����������

o escudo do método, a lança do esforço, a machadinha da vitória das boas ações, a rede da unidade, o arpão da
concentração, o tridente da harmonia, e o excelente arco da determinação;
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 5��������� �������������@%����������������
����������������������(��� �������������������5�

��������-���
��������,
� ������,
������2�
�
�������������
�����
�-�������-�2��
���������

elas exibem estas armas para destruir os conceitos materialistas, para instilar audácia nos devotos, e para o bem-estar
dos Deuses.

16

����'���'����������5 &������/�������-%����
����)����������'��������������������������

�������8������
����������
��
5������ ����
��
�,�+����
5���
����
�,
������������

Nós Vos reverenciamos, Ó Grande Pessoa Bravia, Ó Grande Pessoa de Espantosas Proezas, Ó Vós de Grande Poder,
de Grande Alegria, a Grande Destruidora do Medo.

17

F���������� ���� �X����������F�2
����������G�����
���C�����������������5� &��=�	�I��������	�I� ������

���
����-��������#��� #�������'��-�,
��������
���
���2��-��� #����������������������������������

Protegei-me, Ó Deusa, difícil de perceber, Vós Quem aumenta o medo em nossos inimigos. Possa a Energia do
Governo do Puro proteger-me no Leste, no Sudeste, o Deus que é a Luz da Meditação.

18

 ���
����������������5�!������+,�����
���
�����C�������S
�������[���R�������!	���������

�� #���8���������
������4���-� 
�����
�����
�����2��-���������� #����������-��4����
���

No Sul, o Mais Excelente Desejo de União; no Sudoeste, Ela Quem Domina a Espada da Adoração. No Leste, possa a
Energia do Senhor do Equilíbrio dar proteção; no Noroeste, Ela Que é Carregada pelo Cervo do Entusiasmo.

19

� �C�����������$%�5������N������������2�������JJ�
ciW�)&*��
���������� ��'���[5X
������(���

���2��-������ ��������������-��'+��
����<
'��
��-�,��
���������� #����
���������#��������
�

No Norte possa a Pessoa Sempre Pura proteger; no Nordeste, a Dominadora da Lança da Concentração. Acima possa
a Energia Criadora proteger-me; e então abaixo , a Energia que Tudo Penetra.

20

N��� ���� ���������Q����
3������������
:�����������	�&������������:������������!]����

���-���������5��� #�22�������������
���
9�������2���������������9����������4#	
����

E todas as dez direções possam ser protegidas pela Matadora da Paixão e da Ira, que está sobre o cadáver da
Consciência inerte. Na frente possa a Vitória proteger-me, e possa a Conquista proteger-me atrás
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No lado esquerdo possa situar-se o Ser Invicto, e no direito a Inconquistável; possa o Ser Luminoso proteger o alto da
cabeça, e possa a Mãe da Energia Protetora nos salvaguardar residindo sobre a nossa cabeça.
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Possa a Pessoa que Usa a Guirlanda proteger-me na testa, e nas sobrancelhas a Portadora do Bem-estar; a Pessoa dos
Três Olhos entre as sobrancelhas, e a Moderadora do Som no nariz.
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A Portadora da Vibração Constante entre os olhos, nos ouvidos a Moradora das Portas; as bochechas possa a Deusa
do Tempo proteger, e atrás dos ouvidos, a Energia que Causa a Paz.
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As narinas, o Aroma Excelente, e sobre o lábio superior, o Doce Sabor; o lábio inferior, a Gota de Néctar, e a língua, o
Espírito de Todo Conhecimento.
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Possa a Pessoa Sempre Pura proteger os dentes, e a garganta, Ela Quem Dilacera os Pensamentos; a úvula a Pessoa de
Variados Sons, e a Grande Dimensão de Consciência o palato.
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Possa a Deusa Quem Causa Amor proteger o queixo; a Toda Felicidade proteger minha voz; a Excelente Removedora
da Escuridão, o pescoço; A Manejadora do arco da determinação, a coluna vertebral.
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No exterior do pescoço, a Pessoa de Pescoço Azul, e na garganta, a Deusa de Sons Inspirados; os ombros possa a
Dominadora da Espada de Adoração proteger-me; os meus braços, Ela Quem Conduz o Raio da Iluminação.
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Possa a Energia A Qual Carrega o Bastão da Disciplina proteger minhas mãos, e a Mãe do Universo os dedos; possa a
Dirigente do Tridente da Harmonia proteger as unhas; e no abdome, a Dirigente da Família.
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Possa a Grande Deusa proteger meus peitos, Ela Quem Destrói Toda Aflição a Mente; o coração, a Desejada Deusa; e
o estômago, a Portadora da Lança da Concentração.
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Possa a Deusa do Amor proteger o umbigo; as partes íntimas, a Governante dos Segredos Místicos; possa Pureza de
Desejos proteger o pênis e, Ela Quem monta o Búfalo da Perseverança, o ânus.
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Possa a Suprema Deusa proteger os quadris, os joelhos, Ela Quem Reside em Conhecimento; as canelas possa a Grande
Energia proteger, a Outorgadora de Todos os Desejos.
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Os tornozelos, a Deusa de Audaciosa Coragem; o peito dos pés, Ela Quem é Calor e Luz; os artelhos, possa a
Prosperidade proteger; e na sola, Ela Quem Habita no Suporte.
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As unhas, Ela com Grandes Presas; e Ela com Cabelos Grandes, os cabelos; os poros da pele, a Energia da
Abundância, e a cútis, a Energia que Governa as Vibrações.
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Possa a Filha da Disciplina Espiritual proteger meu sangue, medula, gordura, carne, osso e linfa; as entranhas, a Noite
Escura que Supera o Egotísmo; e a bile, A Suprema Soberana.
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Possa a Deusa do Lótus da Paz proteger os pulmões, e Ela com a Gema Cimeira, o fleuma; Ela com a Face Radiante, o
brilho das unhas e a Pessoa Insuperável todas as articulações.
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Possa a Energia Criadora proteger meu sêmen; e a Deusa da Proteção Suprema, minha sombra; possam meu ego,
mente e intelecto serem protegidos por Ela Quem Sustenta o Caminho da Verdade à Sabedoria.
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Possa Ela Quem Domina o Raio da Iluminação em Suas Mãos proteger minha vida, bem estar e os cinco sopros vitais:
inalação, exalação, difundindo, crescendo e igualando.
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Sabor, forma, cheiro, som e emoção possa a Deusa da União proteger, e possa o conhecimento, ação e desejo sempre
serem protegidos pela Expositora da Consciência.
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Possa o Mais Excelente Desejo de União proteger a vida, e a Energia que Tudo Penetra proteger o caminho da Verdade
à Sabedoria; possa o bem-estar, reputação, prosperidade, riqueza, conhecimento, serem protegidos por Ela Quem
Domina o Disco do Tempo Giratório.
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Possa a Energia do Governo do Puro proteger minha estirpe, e possa Ela Quem Dilacera os Pensamentos proteger
meus animais; possa a Grande Deusa da Verdadeira Riqueza proteger minhas crianças, e a Formidável Deusa proteger
minha consorte.
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Possa a Deusa de Caminhos Excelentes proteger meu caminho, e a Doadora da Salvação, meu curso; possa a Grande
Deusa da Verdadeira Riqueza proteger-me na porta do palácio real onde a vitória sempre habita.
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Ó Deusa, protejei todos aqueles lugares que não mencionei nesta minha armadura, Ó Vós Quem Conquistais e Destruís
Todo Pecado.
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Para o bem estar de sua própria alma, um homem não deve dar um passo sem esta armadura. Mas se ele sempre
prosseguir com a armadura, onde quer que ele vá,
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ele realizará seu objetivo, conquistando todos os desejos. Qualquer desejo que tenha, ele o alcançará sem dúvida. Um
ser humano torna-se equivalente ao Supremo Soberano de Tudo.
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Sem medo, um mortal conquista e é invicto em qualquer batalha. A pessoa que prossegue com esta armadura torna-se
digno de adoração nos três mundos.
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Esta é a armadura da Deusa, que é difícil mesmo para os Deuses. Quem quer que constantemente faça esta recitação
nos três períodos* de prece com fé e auto controle,
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irá assumir o brilho da Deusa e tornar-se-a inconquistável nos três mundos. Sua vida terminará aos cem anos, e sua
morte será de causa natural.
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Todas as doenças serão destruídas, mesmo aquelas provenientes de cortes infecciosos; todos os tipos de veneno serão
inofensivos.
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Todos encantos, mantras, amuletos, ou todos aqueles que se movem na terra, ou no ar, ou na água, ou aqueles
aconselhados por outros,
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ou aqueles que nascem por si mesmos, ou nascem em uma família, aqueles usando uma guirlanda, aqueles que comem
carne, aqueles que comem vegetais, ou aqueles seres terríveis de grande energia que se movem na atmosfera,
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ou espíritos dos planetas, ninfas celestiais, cantores celestiais, demônios, aqueles orgulhosos de erudição, duendes,
demônios causadores de doenças, seres terríveis,
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tudo perecerá na visão da pessoa em cujo coração reside esta armadura. Seu respeito com superiores irá crescer, e sua
aura de luz terá excelente aumento.
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Seu bem-estar crescerá, e sua fama se espalhará pelo mundo. Primeiramente a pessoa deve executar esta armadura, e
então recitar os Setecentos Versos do �
�������	
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�
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Contanto que as colinas e florestas de árvores conservem-se sobre esta terra, seus descendentes filhos e netos
permanecerão.
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E no fim deste corpo terrestre, com a benção da Grande Dimensão, ele alcançará a posição suprema que é difícil
mesmo para os Deuses alcançarem.
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Ele alcançará a Suprema Forma da Bondade e gozará de perfeita bem-aventurança.

5-
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O Louvor que Solta os Cravos
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�-. Apresentando os respeitáveis mantras do Louvor que Solta os Cravos, a Consciência que Tudo Penetra é o
vidente, *��#	�+ (trinta e duas sílabas no verso) é a métrica, a respeitável Grande Deusa da Verdadeira Riqueza é a
deidade, para a satisfação da respeitável Mãe do Universo este complemento dos Setecentos Versos é aplicado em
recitação.
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�-. Nós reverenciamos a Deusa Que Dilacera os Pensamentos.
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�-. Ela Que Conquista Tudo, Toda Auspiciosa, a Removedora da Escuridão, a Pessoa Excelente Além do Tempo, a
Portadora dos Crânios de Pensamentos Impuros, a Removedora das Dificuldades, Terno Perdão, Defensora do
Universo, Oblações de Eu sou Uno com Deus, Oblações de Louvor Ancestral, a Vós, nós reverenciamos.
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Vitória, Ó Deusa, Matadora da Paixão e da Ira! Vitória, Removedora das perturbações de toda Existência! Vitória, Ó
Deusa Que Penetra Tudo! A Noite Negra do Egotismo, nós Vos reverenciamos.

3

������$5%;<����� &�����������!��� ��������
T��� ����:����� ����������� �����[.���:����

���
�� ��	�,
�������������
��4�������������
�'��-���
��9���-���
�����5���
�����#5�9�
�

A Vós quem anulais o Muito e o Pouco, Doadora da benção à Capacidade Criadora, nós reverenciamos. Dai-nos
Vossa forma, dai-nos vitória, dai-nos bem-estar, removei toda hostilidade.
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����.�'�������
���������@%������'��+ ��������
T��� ����:����� ����������� �����[.���:����

��
�#��������������,
� ����-��� 
���������
�'��-���
��9���-���
�����5���
�����#5�9�
�

A Vós que causais a destruição do Grande Ego, Doadora de Felicidade aos devotos, nós reverenciamos. Dai-nos Vossa
forma, dai-nos vitória, dai-nos bem-estar, removei toda hostilidade.

5

�@%)�:������ �����
3���
3�������������
T��� ����:����� ����������� �����[.���:����
�� ��,�9����
�������2������������������
�'��-���
��9���-���
�����5���
�����#5�9�
�

A Vós que matastes a Semente de Desejo, Ó Deusa, Destruidora da Paixão e da Ira. Dai-nos Vossa forma, dai-nos
vitória, dai-nos bem-estar, removei toda hostilidade.

6

������'��5�����������'�����2��&���'�������� �����
T��� ����:����� ����������� �����[.���:����

���,
�������������,
������
'��� #�����2���������
�'��-���
��9���-���
�����5���
�����#5�9�
�

Matadora de Vaidade, Autodepreciação e Olhos Pecadores,  Dai-nos Vossa forma, dai-nos vitória, dai-nos bem-estar,
removei toda hostilidade.

7

��� ����u���	��� ����'����'��5���	��� ��������
T��� ����:����� ����������� �����[.���:�����

�������7�
��������������������,
�����������
�'��-���
��9���-���
�����5���
�����#5�9�
�

Todas as reverências à Vossos pés de lótus, Ó Deusa, Doadora de tudo que é belo. Dai-nos Vossa forma, dai-nos
vitória, dai-nos bem-estar, removei toda hostilidade.

8

=�������T���������'������F���������������
T��� ����:����� ����������� �����[.���:����
�2�������'���2��������������������������

�'��-���
��9���-���
�����5���
�����#5�9�
�
Vós de forma e atividade inconcebíveis, Destruidora de toda Oposição. Dai-nos Vossa forma, dai-nos vitória, dai-nos
bem-estar, removei toda hostilidade.

9

����������'��� ����@%V����
3$�%� ����������
T��� ����:����� ����������� �����[.���:����

����,
������������,
� ����2���� ����������
�
�'��-���
��9���-���
�����5���
�����#5�9�
�

Daqueles que Vos reverenciam com devoção, Vós removeis toda aflição. Dai-nos Vossa forma, dai-nos vitória, dai-nos
bem-estar, removei toda hostilidade.
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'����EV������@%�2�W��������
3$�%�R����������������
T��� ����:����� ����������� �����[.���:����

������,
�5�,
� ���'���-����-�2���� ������
�������
�'��-���
��9���-���
�����5���
�����#5�9�
�

Daqueles que Vos louvam com total devoção, Ó Vós Quem Dilacerais os Pensamentos, Vós destruís todas as moléstias.
Dai-nos Vossa forma, dai-nos vitória, dai-nos bem-estar, removei toda hostilidade.

11

��
3$�%�'�����������������������������@%����
T��� ����:����� ����������� �����[.���:����

2���� ��������-����������2������
��,
� �����
�'��-���
��9���-���
�����5���
�����#5�9�
�

Ó Deusa Quem Dilacerais os Pensamentos, daqueles que constantemente Vos adoram com total devoção. Dai-nos
Vossa forma, dai-nos vitória, dai-nos bem-estar, removei toda hostilidade.

12

 ����'��5���	��������	���� ��������������'��+��8�
T��� ����:����� ����������� �����[.���:����

��
�����,
�������5���-���
�����������-��� 
��
�'��-���
��9���-���
�����5���
�����#5�9�
�

Doadora de beleza, e da liberdade das doenças; dai-me felicidade suprema. Dai-nos Vossa forma, dai-nos vitória, dai-
nos bem-estar, removei toda hostilidade.

13

���������[.��������������������)�����Q$5%��
S�� ����:���� ������'�=��� �����['����:����

���
�
�����#���-�����-����
�
��,�+���22� ���
rupam dehi jayam dehi yas’o dehi dviso jahi

Concedei a destruição de tudo que é destrutivo; concedei aumento de energia. Dai-nos Vossa forma, dai-nos vitória,
dai-nos bem-estar, removei toda hostilidade.

14

�������� ����$%D���
�������������������������8�
T��� ����:����� ����������� �����[.���:����

���
�
������� �+����-����
�
��������-�������
�'��-���
��9���-���
�����5���
�����#5�9�
�

Ó Deusa, concedei bem estar, concedei prosperidade suprema. Dai-nos Vossa forma, dai-nos vitória, dai-nos bem-estar,
removei toda hostilidade.

15

'����'�����������f����/�!#���
����)$�%�
T��� ����:����� ����������� �����[.���:����
������������5���������
4#	��2�����8�,� �
�'��-���
��9���-���
�����5���
�����#5�9�
�

Ó Mãe do Universo, cujos pés são roçados pelas jóias do elmo de Deuses e inimigos similarmente. Dai-nos Vossa
forma, dai-nos vitória, dai-nos bem-estar, removei toda hostilidade.
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��9�����������'������������������:�����$�%S�
S�� ����:���� ������'�=��� �����['����:����

����������-�����������-�+� #�������-�9���-� ���
rupam dehi jayam dehi yas’o dehi dviso jahi

Fazei esta pessoa dotada com conhecimento, dotada com bem estar, dotada com Verdadeira Riqueza. Dai-nos Vossa
forma, dai-nos vitória, dai-nos bem-estar, removei toda hostilidade.

17

���
3 5���� ��/�I����
3$�%���
�����������
T��� ����:����� ����������� �����[.���:����

���2�����������������
���2���� ��������������
�'��-���
��9���-���
�����5���
�����#5�9�
�

Vós quem destruís o grande egotismo do pensamento, Vós quem Dilacerais os Pensamentos, à nós que Vos
reverenciamos, Dai-nos Vossa forma, dai-nos vitória, dai-nos bem-estar, removei toda hostilidade.

18

��������:���������v%�'��'����������������
T��� ����:����� ����������� �����[.���:����

2����,
�9��2������ ������-�����������������
�'��-���
��9���-���
�����5���
�����#5�9�
�

A Capacidade Criadora de quatro faces, ���
��, canta o louvor Dela com quatro braços, a Energia da Suprema
Rainha. Dai-nos Vossa forma, dai-nos vitória, dai-nos bem-estar, removei toda hostilidade.

19

$!%X
�����'��'������� �������E@%V��'� ��)$�%�
T��� ����:����� ����������� �����[.���:����

 4#�������-�����������������,
� ���������,� �
�'��-���
��9���-���
�����5���
�����#5�9�
�

Ó Deusa, Ó Mãe do Universo, Vosso louvor é sempre cantado pelo Autor de Tudo. Dai-nos Vossa forma, dai-nos
vitória, dai-nos bem-estar, removei toda hostilidade.

20

���������'��������(��'��'����������������
T��� ����:����� ����������� �����[.���:����

���2�+���������
����-�����������������
�'��-���
��9���-���
�����5���
�����#5�9�
�

O Senhor da Filha dos Himalayas (����) canta o louvor da Energia da Suprema Rainha. Dai-nos Vossa forma, dai-nos
vitória, dai-nos bem-estar, removei toda hostilidade.

21

"� &�
�������'�E����2�:��������������
T��� ����:����� ����������� �����[.���:����
���������������,
�����'9���������������

�'��-���
��9���-���
�����5���
�����#5�9�
�
O marido da Energia da Dirigente do Puro (Indra) adora a Energia da Suprema Rainha com puro sentimento. Dai-nos
Vossa forma, dai-nos vitória, dai-nos bem-estar, removei toda hostilidade.
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 �������
3� �� �
3� 5���� ���������������
T��� ����:����� ����������� �����[.���:����

��������2������5����������������������������
�'��-���
��9���-���
�����5���
�����#5�9�
�

Ó Deusa, com Vosso grande Bastão de Disciplina Vós destruís o egotismo do pensamento. Dai-nos Vossa forma, dai-
nos vitória, dai-nos bem-estar, removei toda hostilidade.

23

 ������@%�:�����n��� L����� �� �����)$�%�
T��� ����:����� ����������� �����[.���:����

�����,
� ���9��5��������������5����8�,� �
�'��-���
��9���-���
�����5���
�����#5�9�
�

Ó Deusa, Mãe do Universo, para as pessoas que são devotadas a Vós, Vós dais inefável Paz e Prazer. Dai-nos Vossa
forma, dai-nos vitória, dai-nos bem-estar, removei toda hostilidade.

24

�f��������������� �����������!L�����'����
����8�
�����
���� �	���'��'����'��	��'���$�%����E����8�

�����-����5����-���
�����5�4������������
������-���������-��������������� �+5�,
����

Dai-me uma esposa em harmonia com minha mente, que acompanhe as mudanças da mente, e que possa guiar uma
família de nascimento nobre através das dificuldades do oceano de objetos e suas relações.

25

" ��'����F�����^<������������'����F����^�<��8������
'������'�`�����'��o����������I������'��� ���8�

���-���5���-���	
����������
���5���-���	
��������
�����������������- 
�����������5�����������

Após recitar este hino de louvor um homem deve recitar o grande hino de louvor de Setecentos Versos, e ele alcançará
a perfeição suprema.

5-
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=(��$%P��$%��8�
��
�� �+� ��

O Louvor que Remove o Cravo

H�='�������$%P��$%����F�'��������\�.��=���#�1� ���
��������'��'����� ����������:�	� �)��������(�W�'�`�������

��^<�7�������:�������������	���
5-���������� �+� �����������������4#������#	���2
������

������
����������������������9������,����������
�-�����������
��	
�7���������9���������5���

�-. Apresentando os Respeitáveis mantras do Louvor que Remove o Cravo, a Consciência da Bondade Infinita é o
Vidente, *��#	�+ (trinta e duas sílabas no verso) é a métrica, a Respeitável Grande Deusa do Conhecimento Todo
Penetrante é a deidade, para a satisfação da Respeitável Mãe do Universo este complemento dos Setecentos Versos é
aplicado em recitação.

H�����K�
3$%���5�
5-������2���� ����

�-. Nós reverenciamos a Deusa Quem Dilacera os Pensamentos.

���$%�
3���������
��� ����������2�
.������)� disse:

1

H������G�j���� �������F��� ��� R�������.��
����������`�������L�����������'������G�������
���

5-�������
��96������
������������������2� #�#�
������������������������������5�����
���
�����

�-. O Puro Conhecimento é Seu Corpo, os três Vedas são a visão em Seus divinos olhos. Ele é a causa de alcançar o
Supremo. Nós O reverenciamos, Ele que usa a meia lua da Bem-aventurança da Devoção.

2

'����������[:����������8����F��
��������$%P��$%��8�
'����������������I������'�������:�����������

��������������9������������������,
�� �+� ��
�58��� #���������5���������-�9������������

A pessoa deve entender os mantras que removem o cravo. Aquele que constantemente recitar esses mantras alcança paz
e proteção.

3

�'�GV�����Q�;<��� ������'��2����'�$%���������
N������'��������� ����'����F�����F��
���'�GV����

����
�������22�	������������'����� �+������
�������������-��������5����������������
����

Aqueles que oram por meio deste, Ó Deusa, por meio dos mantras deste hino, alcançam a perfeição da indiferença para
cada e todo objeto da existência.
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������F�������5.������F������$%�Y �����9����
������:���������'�GV����'������Q�;<���� $%��8�

��������5����#��
�-���������� �62�������������
�����9�����������
�������������22�	����� ��

Não há mantra, nem medicina, nem algo conhecido, pelo qual a indiferença à tudo pode ser alcançada sem a dedicação
constante.

5

'���	�&�
������'�GV���������$%���a�������������
$!%����������F��������'��'���������� ���������8�

�����������������
������+5 ����7 �����-�
����
 4���������������������������������-���,
��

A Grande Aliviadora acaba com todas as dúvidas no mundo e o preenche com bem-aventurança para aqueles que
executam estes mantras.

6

'����F���5���
3$%����'������Q�	��`���$%���'���
'�����`��������
��'����������(�����A����F�
����8�

��5���������2���� ���������22�������-�2� �������
�����������2�������������-����
�����������������

Faz-se o louvor dEla Quem Dilacera os Pensamentos, e o faz em segredo. Não há fim dos méritos; assim conquista-se
uma barreira.

7
'������������������I������'������������'��������
$!%X
�������������� �������#���������'����������

�5���� #����������5������������-������-�����
 4#����-����2������������#	����-��������
����

Quem quer que seja que com total concentração meditar sobre todos estes no décimo quarto e oitavo dias da quinzena
escura da lua, sem dúvida alcançará bem-aventurança.

8

  �����������	�!U�����������(�5.����'�� ����
"�(���T��
��$%P���������� ������$%P�������8�

��������������4
�����������
��#�����������
���
�-��'����� �+������
�������� �+����

Aquele que dá ,recebe; e de nenhum outro modo Ela é satisfeita. E esta é a forma do cravo pelo qual tem-se estado
preso pelo Grande Deus.

9

��������X$%P������������5�������������:������'��'p�%;<��8�
'���'�G��'��	�
���'������	���������:�������������

�5���# �+�-����
������-������-�9��������-��
�	��
�������
�������������58�������
���5�9�����������

O homem que constantemente recita, evidentemente remove o cravo, ele torna-se um ser perfeito; une-se ao séquito da
Deusa; torna-se um cantor celestial.
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����5����;<��'��'���������Z������:��������
�������!�������������������!�����������������I������8�

���2��������	����������,
���-� ����
��9�����
������4��������-�������4�5��5 #������������

Em toda parte que ele possa ir, em nenhum lugar estará sujeito ao medo; nem também estará sujeito a morte prematura,
e quando deixar o seu corpo, alcançará liberação.

11

j�������������$�%�w������$�%���
���������������
�������j���5��'���A��� �������������)���5��

96����������,
��� ���������� �����5����������
���5�96���������������������-������,
�����,��
���

Tendo entendido isto, a pessoa deve começar a praticá-lo; não o executando, perecerá. Como resultado do
entendimento vem a satisfação. Isto é empreendido por aqueles que sabem.

12

'��5���	���� �������$%�Yn!��������������:�����
���'��W������'�� ����������:������� ���������8�

���,
�������2������ �62����4������+�+���9���
���������-��������������������9��������-���,
��

Tudo que é belo ou qualquer outra qualidade auspiciosa vista nas mulheres é tudo benção da Divina, e portanto esta
graça deve ser recitada.

13

����5'����:����������'����8�'����F���'����L��SQ$5%��
���������'���	�&��������������������������8�

���������9��������8�������5���������������22� ���
,
�������������������������������,
�����������

Grande riqueza é obtida por aqueles que recitam em tom moderado, e para aqueles de tom mais elevado, é
completamente realizado. Portanto isto deve ser assegurado.

14

N����W������'�� ����'��5���	������	���'��� ��
��F����������������������'��2������'�������$�%�:���5��

��������-������������������,
�����5������������
�����
��������5��5 #�����'����������� �-�9�����

Quando as bênçãos da Rainha Suprema é bem estar, saúde, satisfação, a destruição de todos os inimigos, e a suprema
liberação, porque não irão os homens cantar Seu louvor?

�-
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Há uma significante tradição mística associada com o $�(�����&�&��� a qual a Mãe irá revelar em uma certa
fase de desenvolvimento do aspirante. Isto inclui a remoção do cravo pelo qual todos estes mantras do ��+&���&� tem
sido presos, e a retirada da maldição que abre a porta para o secreto. Estas são partes desta essência de doutrina do
0��&��, a qual é considerada ser “mágica”, e de fato a maior parte certamente o é, mas talvez não no sentido popular
da palavra

Assim como uma conseqüência, a construção gramatical destes versos é obscura, e eles têm sido
diferentemente traduzidos em um número de fontes consideráveis. Esta tradução tenta chegar tão próximo quanto
possível ao espírito e tema, mas o significado irá tornar-se mais claro após iniciação nos mantras 1&��(��� �
��+�!!
���

A pessoa deve decidir por si mesma após ter a experiência, e é recomendado que seu respeitável 2��� mostre
o meio para sua realização. Infelizmente nenhuma explanação intelectual adicional será de algum valor para o
público.
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�����5 ��-��������' ���
Louvor à Noite de Dualidade

H���F������'�2@%'���$�%���$%��\�.�����F� �������	����F���
1� �� ���������������^<� �5�:�������������	���

5-����������' ������ ��� ���4#�����������������������
2
������������
��������	
�����9���������5���

�-. Apresentando a meditação dos Deuses para a Deusa da Noite, $������ é o Vidente, 2�)�&�� (24 sílabas do verso)
é a métrica, a Deusa da Noite é a deidade, este complemento para a apresentação da Glória da Deusa é aplicado em
recitação.

1

H���F���R��o��� ���������SF��� �R���������
�����=�����������������

5-���������� 
����������������������� #�,
��
��������
������58�
���

�-. A Noite da Dualidade concede individualidade em muitas formas e tempos perceptíveis pelo divino poder do
sentido.

2

=��������=����������������� �R���[����
:�������.��)�������������

5��������������������5������������
9�5��#��,��
���������

Onipresente, imortal, a Deusa dos locais mais elevados e baixos; A Escuridão é repelida pela Luz.

3

���S�'�'�����'$!%����.'��� �R����������
=�� ����'�����������

��������������� 4�5#���-�����������
������
�����������

Ela deu definição para Sua irmã , a Luz da Alvorada, a Deusa que chega. E a Escuridão afastou-se.

A
'��������=9���'����������������������A��������

�!��������'�����������
����5����������������-���������������� #��
�

�4 #�����������-������
Agora Ela é nossa. Podemos ver a necessidade do exercício dos Seus movimentos imperturbados sobre a terra assim
como um pássaro vê de sua morada na árvore.
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���������5���� #��������������5������ #����
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����

Para toda a hoste de homens, para os animais que andam a pé, ou pássaros que voam no ar, Ela é o objeto da busca
desesperada.

6

���������!Z�����!$�%�������'��������2������
=(�������'�����������

��������4 ��-��4 �-���������������'����
��
�������������,
���

Encaminhai para longe os lobos da confusão, dissipai os lobos do egotísmo, os ladrões: fome, sede, avareza, ilusão,
mágoa e morte. Assim sejais para nós a excelente passagem para a Sabedoria.

7

�������������L�����$!%X
���R��@%���'(����
�.�\�������������

�������������������� 4#��-���� ������
���
�#��4�����������

A Escuridão da Ignorância toda penetrante está perto de mim, existindo como formas individuais na escuridão. Ó Luz
da Alvorada, revogai esta ignorância.

8

�������	���"��$%����!���X�� ������ ����
���F��'������������:�	���.��

������������� ���-��4��#�����
���������
��������5��-����9����#�

Ó Filha dos Céus, Vós tendes sido agradada junto a uma vaca privilegiada. Ó Noite da Dualidade, possa este hino ser
vitorioso.
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O Louvor Tântrico para a Noite da Dualidade

1

H����������:�	�G�F�����'(�����'�����$%���
����8�
��� &�����	���������X
���������������:�'����������

5-�����������-�9�����
����-���
������-
��� ������
�����-�,
�������-���#�5����+�-���9��������,
��

A Pessoa Venerada de Luz Brilhante elogiou a Governante do Universo, Criadora do Mundo Perceptível, Causa da
evolução e degeneração, Deusa do Sono, a inigualável Energia da Consciência.

)&*������
,��
�5��2�

A Capacidade Criadora disse:

2

����'���������'��������������.;8$%���'�������$%��
'������������������������F��������F������$%���'(�����

���-����
�����-�����
�����-�
����#�	 ������������ �
���
������� #��������������
���������� ����
���

Vós sois as oblações de eu Sou Um com Deus, Vós sois as oblações de União com os Ancestrais, Vós sois as oblações
de Pureza, e a Consciência de todo som. Vós sois a eterna essência de todas as letras, e a consciência das três vogais (�
0)��3���-"�
��-"� +�-)

3

=������F����'(�������������������Q�����������.����
�������'�������'����F������� ����:�����������

���
���������
��������������22���������#����
������������
��������������-������9����������

Vós sois a eterna semi vogal e seu modo especial de pronunciação. Vós sois o Tempo de Louvor, Vós sois a Portadora
da Luz, Vós sois a Deusa além de todos os seres nascidos.

4
����5���G�����������������5����'�!:������:�	���8�
����5�����D������ ���������'���������'��� ��

�����������
������������-�������������49�����9����
������������+�����������������������2���������

O universo é sustentado por Vós, e o mundo perceptível é criado por Vós. Vós protegeis o que criais, Ó Deusa Divina,
e Vós sois o final de todos.

5

��'�!X���5�'�!�#�T��������'(�����T�������������
��(���'��s����T�������:�	�����'���:�	��������

���4#�����4#	���'������-���
�����'���2����+���
���
����-
4����'������9����58����9��������

Como a Criadora, vós sois a forma da criação, e como a forma dos acontecimentos Vós sois sua protetora. Assim, na
conclusão como a forma da dissolução da existência perceptível, Vós sois a Toda-Poderosa Dimensão da Existência.
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������9����������������������������'��!�����
������������������������ ��������'�����

��
���������
��������
����
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���4���
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��������
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O Grande Conhecimento, A Grande Dimensão, O Grande Intelecto, A Grande Recordação; A Grande Ignorância
também, e sua Senhoria, a Grande Deusa, e Grande Fonte de Energia.

7

��$!%���'������'���'���	��
��F���������������
$%������F���������F����������F�K� �S
���

��� 4������-�2������������������������,
�����
 �+����������
���������5
�������2��������

Vós sois a Natureza, e as três qualidades que vós manifestais em tudo: a Noite do Tempo, a Grande Noite, e a Noite da
Ignorância.

8

�������'��������������&�'����)��G)���������
���
��_�����#'��(�������#'�������������������������

���-���������������������-�
�������-�,���
���,5�
�+� #���
+�99����#	������
����#	������-�������� #���������2�

Vós sois a Prosperidade, Vós sois a Consciência de Tudo. Vós sois a Humildade, Vós sois o Intelecto, e a Meta de todo
o conhecimento: modéstia, ascensão, depois satisfação completa. Vós sois a Paz e o Perdão.

9

+�,������2�������/������	�� ������-%
�����(���
���4������������)�
�������
 �����/���������
 
��������'+�����
5����������2� ��������
�

��7 
����2������,���,
������������
����
�
Vós segurais a espada da Sabedoria e a lança da concentração, o cetro da articulação e o disco do tempo giratório e
assim Vós apresentais uma forma horrenda. Vós carregais a búzio das vibrações e o arco da determinação e bem como
outras armas.

10

'��5�����'��5������������.�'��5�������'������'��� ���
�������
��������������������������

���������������������#��������,
����������������
�����������-���������������������������

Vós sois dócil e pacífica e o encanto supremo, de incomparável beleza. Acima e além disto, e mesmo muitas vezes
superior, Vós sois a Consciência Suprema.

11

��Q��$%�Y�Z���['����'� '�[��+�������$�%�
��'���'���'����������@%��'��������$�%�'��2��'����� ��
��22�� �62��� ��2����������������� 
�+���� �

�������������������� ����������-� �-���'���������
Tudo que existe em pensamento ou percepção, seja certo ou errado, a energia de todas as coisas tudo sois Vós. Assim o
que pode ser cantado em Vosso louvor?
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������������:�	��>#��:�	��������L�������:�	���8�
'��������� &��������������$%'�����'����������������

�����������9��������#	��9���������������5�9����
�58�������������-������� �����-���5����
�������

Se Ele quem é a evolução, manutenção e dissolução do mundo perceptível está sujeito ao sono que Vós tendes causado,
então o que pode ser cantado em Vosso louvor?

13

��X
����������	�&�
��������������N����
$%������'������������'�����$%��'������������@%�����8�������8�

��#��������������
������
������������2�
 ������������58������-� �����5��-��� ������,
����

Vós originais a Capacidade de Manter e de a Capacidade de Dissolver e eu mesmo uso corpos. Portanto, por esta razão
e por esta causa, quem tem habilidade suficiente para cantar vosso louvor?

14

'���������(���������5��'�5S ��5 �����'��'�������
�������5���5� �����\.���'����5�������$5%;<���5�

����������
�-����,
�������������������������-�����
�5
�������������
�4#�������������
�� ��	�,
��

Ó Deusa Divina, Vós e Vossas divinas e abundantes manifestações tem sido enaltecidas. Mandai a ignorância do
egotismo cair sobre aqueles dois pensamentos tão difíceis de entender, o Muito e o Pouco.

15

��)��������:�	��'�����������������C����������/���
)����K��-%��������'���������������5�����'����5�

���,5�
�-�2��9��������������������2���5�+��
�
,5�
��2�� �������������
�������������
������

Acordai a Consciência do Mestre do Mundo e despertai-O do sono. Deixai-O conquistar estes dois grandes
pensamentos para mim e produzi a Sabedoria.

5-
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O Mais Elevado Significado da Deusa

1

H�'������5� ���� ���������'(����$%��'���������� �������
5-����������������������������
��� �������-���
�������

Todos os Deuses reuniram-se perto da Deusa e com grande respeito perguntaram à Grande Deusa, “Quem sois vós?”

2

'��)&�������)&*'�T��
�����L�����$!%����
��S.����$�%�:�	����2���������2�������

��,�����B�
�-�,��
������'��������������� 4��
����#���� �-�9������'���-�2��'���-�2�

Ela respondeu: Eu sou a natureza intrínseca da Consciência. De mim ambos Natureza e Consciência tem tomado
nascimento, este mundo de existência verdadeira e falsa aparência.

3

=������� ������� �5�=�����j������j�����
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������ ��R����
=����Y��2��������Y��2�������

=����+����:�	���8�
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������������������
�-���96�����96���

�
�-�,��
��,��
��������������
�
�-���62�,
'��������62�,
'����

�
���� 
�+�-�9����
Eu sou a forma de bem-aventurança e da desventura. Eu sou a forma da Unidade da Sabedoria e também da falta de
sabedoria. Eu sou a capacidade de entendimento que é ���
��, a Consciência Suprema, e que não é ���
��. Eu sou
os grandes elementos da existência a medida em que eles unem-se em formas e também em seus aspectos individuais
não unidos. Eu sou esta total percepção do Universo.

4

�� ������� ������9������9����8�
=:�������:�������K��iW���������Z�����8�

���58
������58
��������
���������
��
�9�
�����9�
�����
��25��
��-�2������� 2�
��

Eu sou a Sabedoria da Harmonia Eterna, e eu sou a falta de Sabedoria; Eu sou o Conhecimento e eu sou a Ignorância;
Eu sou a não nascida e também eu tomo nascimento; Eu estou acima e abaixo e igualmente além.
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"� &�	�I��=�������������5�
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�-������,
�������,
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��������
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���,�,
������
��
����������
�����������,
��

Eu desloco-Me com os Aliviadores do Sofrimento, com os Descobridores de Riquezas, com os Filhos do
Esclarecimento, assim como também com Todos os Deuses. Eu sustento a Amizade e Serenidade, o Governo do Puro,
a Luz da Meditação e o Divino Desejo de União.

6

=���'���������#�����2.
�����	��� �������
=�����X
�����S-%����)&*�
���������:�������� �������

�
�-��5��-����#	���-��'#���-�,
���-����
���
�
�-���#������ ����-�,��
������������9�����-����
���

Eu executo as funções de Grande Devoção, Inteligência Criadora, Buscadores da Verdade e a Riqueza da Realização.
Eu executo as funções da Consciência Toda-Penetrante, a Capacidade Criadora e o Senhor dos Seres.

7

=��� ������� &��
������X������'�����R������:����������
'��������=�����#h��'�7�������'�2��������$%���.����(�����

���j�����������'������������'�����2���������
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���������
�-���#	�����7����������'��-�2� ���#������
���

��96��������
�-�������������������'��
������
�5���������������������������-��������������-������������5��

Eu concedo riqueza ao que faz a oferenda de devoção com atenção. Eu sou a Rainha, a mente unida dos Guardiães do
Tesouro, a Consciência Suprema daquele sacrifício oferecido. Eu dou nascimento ao Pai Supremo de Tudo isso; Minha
energia criadora está nas águas do oceano interior. Para aquele que sabe isso, a opulência da Deusa aumenta.

8

���� ����=)&����8�������� �R��5����� �R��5��������5�'�������
��������������$!%���5��� &���5�������������
������'��������8�

���������,������8����5����������
����������������������-
��������������� 4�����,
��������������������������������

Então os Deuses responderam: Nós reverenciamos a Deusa, a Grande Deusa, a Energia da Bondade Infinita todo tempo
nós reverenciamos. Reverenciamos a Natureza, a Pessoa Excelente, com disciplina temos reverenciado.

9

������	�I�
��W����'���:����������5���������$%���p%���.��:��#���8�
 �	��W� ��������
������9�����'����A������F��d�����������

������������-��������9��+����-�����52���-� �����
�+�#��9�#	��
�����-�����-�������-�����������
�8��������������������������

Nós nos refugiamos Nela que é a natureza do Fogo, que ilumina a Luz da Sabedoria na Meditação, a Aliviadora de
Todas as Dificuldades. A Destruidora de Todos os Pensamentos, nós Vos reverenciamos.
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 ����������:��������� ���'��������T������������ �����
'����������� &�.��2:�W� ����������������	�'�����������#���5����

����-���2���9�����������������-�������'���������5��������
����5�������#��'�9�-���
�����
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Os Deuses tem oferecido publicamente muitas vibrações afetuosas para a Deusa. Todos os seres vivos chamam por Sua
a forma do universo.Possa Ela que é como a vaca que concede todos os desejos, Doadora de Bem-aventurança e
energia, a forma de todo som, possa esta Deusa Suprema, estando satisfeita com nossos hinos, apresentar-Se diante de
nós.

11

$%�����F����)&*'���������5X
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 �+������-�,��
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�����-���������������-������

Nós reverenciamos ao Tempo de Escuridão, a Ela que é louvada pela Capacidade Criadora, a Energia da Consciência
Universal, a Mãe da Divindade, ao Espírito do Conhecimento Todo Penetrante, a Mãe do Esclarecimento, a Filha da
Habilidade, a Energia da Bondade.

12

����������5�����?���'������@%V5�������������A��� ��������� �����8�
��
�+� #�����2�������
���������� �����2���
���
������5���������25�����

Nós conhecemos a Deusa ��
�+� #��, e meditamos sobre Ela quem personifica toda energia. Possa esta Deusa
conceder-nos sabedoria.

13

=� ���M�:����#� ������� �����������
����� ����=��:���������� &��=��!��)������
������
��9���#	���� #�������
��������

��-����������9�������,
�������4��,���
����
Agora Habilidade, sua filha, a Mãe do Esclarecimento, tem tomado nascimento, e também os excelentes Deuses da
Bem-aventurança Eterna.

14
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 ��5��5���� ���+����9�������

��
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�������������,
���������
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���� �+���������2�

���'2���#������������������5�
Desejo ( �), as entranhas da criação (�), o lótus Laksmi (i), Ela com o raio na mão (+�), a caverna (
��-), as letras (
�)
4��), o emancipado Senhor do Fôlego ( �), a atmosfera (
�), o Governo do Puro (+�), novamente a caverna (
��-), as
letras (��) ( �) (+�), ���� (
��-), esta é a base do conhecimento da Mãe Divina.
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Nota:

Corpo Causal

�� Sabedoria, Objetivo Supremo, Dissolução, Tamo Guna

 Desejo, Criação, Rajo Guna

� Ação, Preservação, Sattva Guna

(� Manifestação


��� .�)�, o Um olhando o Um

Corpo Sutil

ha O Eu Divino, Is’vara, Purusa

sa Aquela, Prakrti

ka Céu, Svah

ha Atmosfera, Bhuvah

la Terra, Bhur

hrim Maya, o Um olhando os muitos e os muitos olhando para o Um.

Corpo Grosseiro

sa Tudo

ka Desejos, Objetivos

la Manifestações Individuais

hrim Maya, os muitos olhando para os muitos

Isto é como o código de palavras. Cada palavra é reduzida à sua forma abreviada como um ��-��.��&��, a
Semente do Mantra, e a união de todos os '�-��, as sementes, formam o ����"�!)�, o Conhecimento da Prosperidade
Suprema: como Deus vê a Si mesmo; como Deus vê o mundo e o mundo vê Deus; e como o mundo vê o mundo; as três
formas de .�)�3�.�)� como ilusão, .�)� como a essência universal da Natureza, .�)� como a Consciência Una
em harmonia com seu próprio ser.

No “560%**�7�8*�76$**/5*"*9 outra interpretação é oferecida: ���� �  � ���&� forma
indiferenciada, a potencialidade de ���
��� �"�#��� ����� (Capacidade de Consciência de Criação, Manutenção e
Dissolução), a forma de �������&�� �:��#����2�����4/�-�����&&����0����2����: conhecimento, ação e desejo), a
capacidade de impura, mista e pura disciplina espiritual, unidade de existência, de ����;���&�, a natureza intrínseca
de ���
�� (Consciência Suprema), outorgadora da Sabedoria Suprema além do pensamento ou forma, manifestando
todos os princípios, a beleza de três envoltórios.

Este é o �
����&
� ou sentido do mantra, o significado é conforme a intensidade da intuição de acordo com
o desenvolvimento da disciplina do aspirante. Este mantra é definido de seis modos diferentes: conforme a intensidade
da intuição, significado falado, significado de acordo com a escola filosófica, conforme a ordem monástica,
significado secreto, e o significado conforme os princípios. A definição que nós temos apresentado pretende ser uma
cuidadosa interpretação do significado secreto, e está também de acordo com os princípios dos 0��&���0�&&���.
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N.�����������N.���������������������a����������8�
)�
������N.������������9�����N����� �'������$�%��������
�#�8����������#���������5
��������7 �����
����

,����
�����#��������
�������������-����������5 �-�������
Esta é a Energia da Alma Universal; esta é a ilusão do mundo; esta é Ela quem possui em Seus
quatro braços a rede, a espada curvada, o arco e flecha; este é o Grande ��������� - O Grande Conhecimento da
Prosperidade Suprema; quem entende isto possivelmente nunca sofrerá novamente.

16

����'����='������	������������'�����8������'�������
�������������,
���������������������
����������

Ó !
�������, Imperatriz do Universo, nós Vos reverenciamos! Ó Mãe, protegei-nos em cada caminho.

17

'�5.�#�5��'����'�5.5$%� ���S &���'�5.��
[� ���� ������'�5.������ �����'��������='�������K�
'�5.���������������='�����������'������������������'�G���

'�5.��'�L���:�'�������'��'�5.��)&*���X
���S &�
T��
���'�5.����:������� &��������'�5.��	�&�����F��

:���������.�$%���$%�]�� �$%���T��
�������������
��5������������8�
���������
���� ���������@%�����@%��� ���������8�
=���������:���������G������
��������� ����������8�
���#�#	��������������#�� ����������������#�

�����������������#��������������5�������5�����2�
���#�������
������������ #�-�������2���� #�������
��
���#�����������9�������-������#��,��
�����#��������

�'��������#�����9���������������������#�����
��� #����
9�5��-#�� �+� �#	
���� �+��'���������
�-����������������

������
�����-�����-�,
� ����� �������������
������-���9���-�����
�-��������-�������-������

(O Vidente do mantra diz:) Ela é as oito formas de riqueza; Ela é as Onze Aliviadoras dos Sofrimentos; Ela é os doze
Filhos do Esclarecimento; Ela é Todos os Deuses que bebem o néctar da Devoção e aqueles que não o fazem; Ela é o
ínfimo interesse da mente, pensamentos, confusões, conflitos, bons espíritos e realização da perfeição. Ela é a Verdade
e a Luz, a Atividade e o Descanso. Ela é a forma de ���
����"�#����/�!��. Ela é a Senhora dos Seres, o Governo do
Puro, a manifestação da Razão. Ela é os planetas e a Luz das estrelas. Ela é a forma do tempo e suas divisões. Nós
continuamente A reverenciamos.

A Ela Quem Destrói a Confusão, para a Concessora de Prazer e Liberação, quem reside no interior, a
Doadora da Vitória, sem falhas ou imperfeições, o Refúgio Genuíno e Competente, a Outorgante da Riqueza, e a
Energia da Bondade Infinita, a esta Deusa nós continuamente reverenciamos.
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���� �$%��'�����@�%���������F��'����������8�
=����� ����'����� �R����)�:���'����(���'����$%��8�

������ �����-�� ��-�����
5��������������
���
����+�����-�������,�9�-��������
�����
� ��

Atmosfera (ha) mais a letra (i), o Fogo Divino que é a Luz da Meditação (ra), anusvara (m) o belo ornamento da
Deusa, o mantra semente que realiza todos os objetivos.

19

N����$%������)&*������������G�����'���
������������������� ������j�����)���������

����� � #���-�,��
���������������
��2������
�
������������������������96����,��������

Quem medita sobre esta deidade monossilábica, sua consciência torna-se pura, ele torna-se cheio com a bem-
aventurança suprema, e ele torna-se o oceano de Sabedoria.

20

��x8�������)&*'��'��'����.X(����v%�'����������8�
'�2�������������F���)� ��'�����@%#�L�!�����$%��
�������
�����'���������������K�������$8�������

��Q������
��$%��
����'�����8���� ���� � ���$%��
��7�����,��
������������#�#�
�-��� ��������������

�'��58������5����,�������-�� ��#	����4���� ��
�������������-����5������2��
����� ������

��22��������� 58������������
������������� ��
Som (��-); .�)��4
��-); Objetivo Supremo ( +�-); seis letras diante de  ��C�2��D���C�2�; o Sol (ma); as letras do
ouvido direito (u) + ���������= ���; de ta três letras adiante = da + a semente do mantra de Narayana (a) = da;
semente do mantra Vayu (��<�D����C�����  ���22� - este é o /������������� que concede aos meditadores a mais
elevada bem-aventrurança e os une na existência da Realidade Suprema.

21

s���
3��$%�����'(�����������'�2����'�����������8�
�����a����������'��5�������� �������'��$%���8�
�F����F�����@%�'��������@%$%��� �/������:���


4�������� ����
����
�-���������'������������,
��
����7 �����
���-�������-�������,
����
���� ��
��������-��� ��������-�,
� �� ������
�-�,
�9�

Quem reside no lótus do coração, cujo esplendor é como o brilho do sol nascente, quem carrega em Suas mãos a rede e
a espada curvada, de aparência bela, e mostra os mudras concedendo audácia e concedendo dádivas; exibindo três
olhos, usando uma roupa vermelha, quem satisfaz os desejos dos devotos, a esta Deusa eu adoro.

22

������������������ ��������������������������8�
���� �	������������������$%�S
���T��
����8�

����������-���
�����-���
�,
������������
��
����������������-���
� ��������'�����

Eu reverencio a Vós, a Grande Deusa, A Grande Destruidora de todo Medo, a Grande Aliviadora de todas as
Dificuldades, a forma da Grande Outorgante da Compaixão.
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��'�����'�T���)&*� ��������:�����������'��� �C������
=j�������'����=��������������������'��� �C������=�������
��'�������9������������������'��� �C������=���������'����
:�����������������������'��� �C������=:���N$5%��'���F��

����������'��� �C������N$%��
N$5%�����T��
�����'��� �C��������5$%��

=���N���C������=j����������������:�5$%����5$�%����
�����������'��-�,��
�����5����9��������������2����
�96�������������5����+�,
������������2�����������

������+� #���-��5��+� #������������2������+� #��������
9�����-��5��+�,
������������2������9��� �������������

���������������2������ �
� �����������'������������2�������� �

������52������96��������+� #��9�� ����� ���
Cuja intrínseca natureza ���
�� e outras divindades não podem conhecer, e portanto Ela é chamada Incognoscível;
cujo fim não pode ser encontrado, e portanto Ela é chamada Infinita; cuja definição não pode ser definida, e portanto
Ela é chamada Indefinível; cujo nascimento não pode ser entendido, e portanto Ela é chamada Não Nascida, cuja
presença está em todo lugar, e portanto Ela é chamada o Um; quem sozinha é o princípio ativo na forma do universo, e
portanto Ela é chamada os Muitos. Portanto Ela é chamada Incognoscível; Infinita; Indefinível; Não Nascida, Um,
Muitos.

24

���F��
���������!$%�� ������B ������j���T��
���
j��������������������������2�����������2���'�����
���
��'����������������'���'�5.�� �	������$%P��������

��������-����4 ���������,����-�96����'����
96�����-�2������������'�����-��'����� #���
���������������-����������#����������� ������

Ó Deusa, Vós residis em todos os mantras na forma das letras, em todo o mundo na forma de sabedoria e significado.
Na Sabedoria Vós residis como a Bem-aventurança da Consciência, e no silêncio Vós residis como o Silêncio Supremo
além do qual não existe maior. Aí Vós sois conhecida pelo nome de a Aliviadora das Dificuldades.

25

����� �	��W� �	������� ����� ��������/����������8�
����������������������'��'����
���������
��"��8�

��-������-��������-�����-�����2������
������
�������,
���,
��58
�-���-������������������

Eu reverencio a Aliviadora das Dificuldades, a Deusa Quem Destrói as Confusões, que destrói toda conduta
inapropriada, que nos conduz através do mar de objetos e relações livres do medo.
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" ��(������.W������������'���Y�(������.��:���
p%������I������" ��(������.���j�����������W�

'(���������������������:�������'�������'��G�����
��� ����������#��L������'������K������������'��!����

 �������� �̂<9'����'�9�����5�������C������
���� �	����
������������� �R�������'�� ����

������
�������#�-��58�
���������62��
�������#��9���
�
�+�����5���������
�������#���96������58�2�-

��
��������8�����+� #�-����9���������58�2�����
�-���
��������������#	5�����-�2����������2��������
�����4���
��������-���	
����������������������������2����

��
������������������
������������������
Quem estuda este “Mais Elevado Significado” recebe o fruto de cinco recitações completas. Quem não entende o Mais
Elevado Significado, mas instala uma Deidade para adorar, ele pode recitar milhões de mantras, mas sua adoração será
sem reconhecimento. O sistema de adoração de fogo com estes mantras exige cento e oito oblações. Quem recitar estes
mantras dez vezes será imediatamente livre de todo pecado, e com a graça da Grande Deusa todas as terríveis
dificuldades serão aliviadas.

'������������������ �'�$!%��������������������
��������������������F�$!%��������������������
'������������������l������=�������������

������(����������'�����������:�������$8��'��G��������
��2�����������������������:����� �����'���A������������
���
�������]������:��������
������������]���������
���5��������������� ����'��A���5�:�����������!������

�������'���������!����������������N����� �"��������.��8�
�������
����5������� 4��-�����-���������
��������
����5������ 4��-�����-���������
����-�������������69��5�����5�,
�����

�����
������������
����-�9�������� �����
���,
�����
�'������-����������-�9������������������
��-�,
�����
�����������#	
���-�9�������������-������#	
��,
�����

,
����������-���
������������
���9��������
��4���-
������������
���4���-��������������-��������������#��

Quem recita estes mantras na noite será liberado de todo pecado cometido durante o dia. Quem recita estes mantras na
manhã será liberado de todo pecado cometido durante a noite. Quem recita estes mantras de dia e de noite será liberado
de todo pecado. Quem recita estes mantras meia noite (quatro tempos de adoração são recomendados para os
meditadores do ����"�!)�) alcançará a perfeição de vibrações auspiciosas. Quem recita diante de uma imagem nova da
Deusa alcançará Sua proximidade. Se é recitado no momento do estabelecimento de vida dentro de uma Deidade, a
vida será estabelecida. Se recitado diante da Deusa na (yoga astrológica) Realização de Eterna União (*�=&����!!
�
%�,�) então a Grande Morte é evitada.

Quem entende isto evita a Grande Morte.
Isto ó o Upanishat.

�-
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��

E agora,

O Sistema de Adorar
com os Nove Mantras Eruditos

����	�
�����:��������
��������������9�����

Possa o Senhor da Sabedoria ser Vitorioso.

H�='�����������
������F�'���)&*���X
���S &��\.����
	����F����X
�	����#����1� ���'����������$%���P�
���������������'��'������� �������N���)�:���&���
���@%��O%P��$%P��$%���������$%���P������������

����'��'�����������(��������
����'�GV(����:�������������	���
5-����������������������������,��
�����#���������4#����

��������#�������#	�,
���2
����-���������
� �+�
��
�+� #�����
����������5�����������-�,�9���
��-

�� ���� +�-� �+� ���������
� �+����
�+� #��
��
�������������������
��������������
����
��9���������5���

�-. Apresentando o Mantra Altamente Eficaz de Nove Letras, os Senhores da Criação, Preservação e Destruição são
os Videntes; 2�)�&����1#��,��*��#	�+ (24, 28 e 32 sílabas no verso) são as Métricas; A Grande Removedora da
Ignorância, A Grande Deusa da Verdadeira Riqueza e A Grande Deusa do Conhecimento Todo Penetrante são as
Deidades; ��- é a semente; 1��- é a Energia; @+�- é o Cravo; Para a Satisfação da Grande Removedora da
Ignorância, da Grande Deusa da Verdadeira Riqueza e da Grande Deusa do Conhecimento Todo Penetrante, este
Sistema é aplicado em recitação.

\X���� �����'���
4#�����������

Estabelecimento dos Videntes, etc.

H�)&*����X
���S &�\�.�������������
5-�,��
�����#���������4#�,
�5�������
Eu reverencio aos Videntes, os Senhores da Criação, Preservação e Destruição.

cabeça

	����F����X
�	����#�1� ��������������
��������#�������#	���2
���5,
�5������
Eu reverencio as Métricas 2�)�&����1#��,��*��#	&�+

boca

����$%���P����������������'��'����� ������������������
��
� �+����
�+� #�����
�����������������,
�5�������
Eu reverencio as Deidades, a Removedora da Ignorância, a Grande Deusa da Verdadeira Riqueza e
a Grande Deusa do Conhecimento Todo Penetrante.

coração

N���)�:������������
��-�,�9����������
Eu reverencio a Semente *��

ânus
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�&�����@%�����������

��-��� �����������
Eu reverencio a Energia 7���

pés

O%P��$%P��$%�����������
 +�-� �+� ����������
Eu reverencio ao Cravo $(��

umbigo

H�N����&���O%P�������
3���5���Q���
5-���-�
��-� +�-�2������������22��
�������
�����(����������)��������

$%�����'��8�
 ���������


Estabelecimento nas mãos

���������������������
�
5-���-��7��#	
�,
��-������
��. Eu reverencio ao *�� no Polegar

polegar - dedo indicador

��������� �!��������������
5-�
��-����9���,
��-����
�
��. Eu reverencio ao 7��� no Dedo Indicador, eu sou Um com Deus!

polegar - dedo indicador

H�O%P�����������������.;8��
5-� +�-����
����,
��-���#�	�
��. Eu reverencio ao $(�� no Dedo Médio, Purificai!

polegar - dedo médio

H������
3���5�=������$%������������
5-�2��������������� �,
��-�
�-�
��. Eu reverencio a ������� no Dedo Anelar, Cortai o Ego!

polegar - dedo anelar

H���Q��$%����]$%���������5.;8��
5-���22�� ���#	
� �,
��-����#�	�
��. Eu reverencio a "��� no Dedo Mínimo, Pureza Suprema!

polegar - dedo mínimo

H�N����&���O%P�������
3���5���Q���
$%�����$%���!]�������=6����p%;8�

5-���-�
��-� +�-�2������������22��
 �����+� �����4#	
�,
��-����������
�	

(role mão sobre mão para frente e para trás e bata palmas)
�������
�����(����������)�������

com a arma da Virtude.
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H�N����&���O%P�������
3���5���Q���
5-���-�
��-� +�-�2������������22��
�������
�����(����������)��������

.

s ���� �����'���

4�������������

Estabelecimento no coração, etc

H�N���s ������������
5-���-�
4������������
��. Eu reverencio ao *�� no Coração

toque o coração

H��&�������'���'�����
5-�
��-�����������
�
��. Eu reverencio 7��� no Topo da Cabeça, eu sou Um com Deus!

topo da cabeça

H�O%P�����+���5��.;8�
5-� +�-��� 
�������#�	
��. Eu reverencio ao $(�� atrás da cabeça, Puruficai!

atrás da cabeça

H������
3���5�$%����������
5-�2���������� ���2����
�-
�� Eu reverencio a ������� cruzando ambos os braços, Cortai o Ego!

braços cruzados

H���Q�����F�F���������5.;8�
5-���22������������������#�	
��. Eu reverencio a "��� nos três olhos, Pureza Suprema!

toque os três olhos

H�N����&���O%P�������
3���5���Q���
$%�����$%���!]�������=6����p%;8��

5-���-�
��-� +�-�2������������22��
 �����+� �����4#	
�,
��-����������
�	

(role mão sobre mão para frente e para trás e bata palmas)
�������
�����(����������)��������

com a arma da Virtude.

H�N����&���O%P�������
3���5���Q��
5-���-�
��-� +�-�2������������22�
�������
�����(����������)�������.
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=�������'���
� #���������

Estabelecimento das letras

H�N���������
5-���-������
��. Eu reverencio *��

topo da cabeça

H��&���������
5-�
��-������
��. Eu reverencio 7���

olho direito

H�O%P��������
5-� +�-������
�� Eu reverencio $(��

olho esquerdo

H�����������
5-�2�-������
��. Eu reverencio ���

ouvido direito

H������������
5-���-������
��. Eu reverencio ���

ouvido esquerdo

H�3���������
5-���-������
��. Eu reverencio ���

narina direita

����"������
�
5-����-������
��. Eu reverencio )���

narina esquerda

H�����������
5-���-������
��. Eu reverencio ���

boca

H�����������
5-�2�-������
��. Eu reverencio ��

ânus

H�N����&���O%P�������
3���5���Q��
5-���-�
��-� +�-�2������������22�
�������
�����(����������)�������.
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Estabelecimento nas Direções

H�N���� �C��5�������
5-���-����2���������
��. Eu reverencio *�� no Norte

norte

H��&������C��5�������
5-�
��-����2���������
��. Eu reverencio 7��� no Leste

leste

H�O%P�� ���
����5�������
5-� +�-��� #������������
��. Eu reverencio $(�� no Sul

sul

H������
3���5������C��5�������
5-�2���������������2���������
��. Eu reverencio ������� no Oeste

oeste

H���Q������R��5�������
5-���22����������������
��. Eu reverencio "��� no Noroeste

noroeste

H�N���N�������5�������
5-���-���������������
��. Eu reverencio *�� no Nordeste

nordeste

H��&���=�	�I����5�������
5-�
��-���������������
��. Eu reverencio 7��� no Sudeste

sudeste

H�O%P����5�!���5�������
5-� +�-�����4����������
��. Eu reverencio $(�� no Sudoeste

sudoeste

H������
3���5�ci����5�������
5-�2����������'��
�����������
��. Eu reverencio ������� Olhando para Cima

para cima

H���Q����2���5�������
5-���22��,
'����������
��. Eu reverencio "��� Olhando para Baixo

para baixo

H�N����&���O%P�������
3���5���Q���
5-���-�
��-� +�-�2������������22��
�� *���7����$(����������)���"���

dez direções
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�
�����
Meditação

+,���-%�	� �.�������
���/��012����������
3���������

��4��'�� �������$%�5�
�6���������'����
	����2.��!�����8�
���������9�������'����� �
 ��$%���'���������$%����$%���

�����'���5�'����������5�$%����:����
��������������$5%;<����8�

 
����-�2� �������#��2����
�����
�6�2
'+�-�,
������-������
��7 
�-���-���
���-� ����

����������-����������,
'#��4���
��+�������������������

���� �-��������
� �+� �-
������������������
����� ���+�95


����-����
�-� ��	�,
��
Carregando em Suas dez mãos a espada de adoração, o disco do tempo giratório, o cetro da articulação, o arco da
determinação, a barra de ferro da restrição, a lança da atenção, a funda, a cabeça do egotismo e o búzio das vibrações,
Ela tem três olhos e exibe ornamentos em todos os Seus membros. Brilhando como uma jóia azul, Ela tem dez faces.
Eu adoro esta Grande Removedora da Ignorância para quem a Capacidade Criadora*, nascida do lótus, orou para
matar o Muito e o Pouco, quando a Suprema Consciência** estava adormecida.

=��>$8��������	� �.��$�%�������
�?���������$�%�
3$%���

 
3�����@%���'����������
:���:���/�
;<���'�������:�����8�
��2���������'�� ���������
 ��������'��5����'�A��������
'�����'�5�������� ���������
������������'����:��'(������8�

� #���� �������-�����#�� �+���-
�����-��
����� ���� �-
�����-��� �������-�2��2����
9�+�9�-��
��	�-�����,
�9����

�'+�-����������������2�
���
���-�
�������������������-

����������,
�����������
�
��
�+� #��-����59���
����

Ela com a bela face, a Destruidora do Grande Ego, está sentada sobre o lótus da Paz. Em Suas mãos Ela segura o
rosário dos alfabetos, o machado de guerra das boas ações, o cetro da articulação, a flecha da linguagem, o raio da
iluminação, o lótus da paz, o arco da determinação, o pote d’água da purificação, o bastão da disciplina, a energia, a
espada de adoração, o escudo da fé, o búzio das vibrações, o sino do som contínuo, o copo de vinho da alegria, a lança
da concentração, a rede da unidade e o disco do tempo giratório chamado Excelente Visão Intuitiva. Eu adoro esta
Grande Deusa da Verdadeira Riqueza.

*N.E. Senhor Brahma
**N.E. Senhor Visnu
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/�
;<����2�������������4�
���'������-�%��������'����$�%�
�'���B:�5 ��������/��������

����'�C1�����������D����������8�
	��5�� ���'����E����

�F�:�	�������������2����������
�2�����F��'��'�����������:���
�������� � 5����� ������8�

�
��	���'+��
�+������7 
�
����+��2� ��-��
��������� �-

����,9�������
���-��
������
��+���22
���-����+������,
��
�������
�������,
���-

���9���������
���,
'��-���
�8
�'�����������������������,
�9�

���,
����������������
Carregando em Suas mãos de lótus o sino do som contínuo, a lança da concentração, o arado semeando sementes do
Caminho da Verdade à Sabedoria, o búzio das vibrações, o pilão da delicadeza, o disco do tempo giratório, o arco da
determinação e a flecha da linguagem, cujo brilho é como a lua de outono, cuja aparência é a mais bela, que é
manifestada do corpo de Ela Que é Raios de Luz, e é o suporte dos três mundos, esta Grande Deusa do Conhecimento
Todo Penetrante, que destrói a Vaidade e outros pensamentos eu adoro.

H�N����&���=���������$%���5�������
5-���-�
��-�� #����+� ����������

���*���7��� eu reverencio ao Rosário de Letras

H������������������������'�������@%�'�T���
��
������	��'���������'��'��'�����8������'��G ������

5-���-���+����
�������������� �������'����
2����������������������������������������
����,
���

�-. Meu Rosário, A Grande Dimensão de Consciência, contendo toda energia dentro como vossa natureza intrínseca,
dai-me a realização de vossa Perfeição, completando os quatro objetivos da vida.

H�=��/�I��$�%S������������	�!U����� ���
���$%���
:��$%��������'�GV(�W���'�� �������'�G����

5-�����
��-� ������+�����-��4
������� #���� ���
9��� �+��2������
����
�-������������������
���

�-. Rosário, Vosso favor remove todos os obstáculos. Eu o mantenho em minha mão direita. No momento da
recitação estejai satisfeito comigo. Permiti-me alcançar a Mais Elevada Perfeição.
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��H�=��������������������'���'��G�� ���� ����'����
���F��(���'���������'�������'�������'�����'��G��

���$%D�������$%D��������'�����
5-�� #����+���
��������������
�-���
����
�������
��������
�����
�������
�������
��������������
�-

���� �+��������� �+�����������
�
�-. Rosário das sementes de rudraksa, meu Senhor, concedei-me excelente realização. Concedei-me, concedei-me.
Iluminai os significados dos mantras, Iluminai, Iluminai! Adaptai-me com todas realizações excelentes, adaptai-me! Eu
sou Um com Deus!

H�N����&���O%P�������
3���5���Q��
5-���-�
��-� +�-�2������������22�

���*���7����$(����������)���"���
108 vezes

H�	��M����	��M	���F�������	�!��
��'���$!%����:����8�
�'��G������������ ���������'�� ����������

5-���
������
���5��������-��4
�������� 4��-�9����
����
���,
������������������������������
������

Ó Deusa, Vós sois a Protetora do mais secreto dos segredos místicos. Por favor aceitai a recitação que tenho oferecido,
e concedei-me a realização da Perfeição.

��������8�
�
�����
Meditação

H���9�n���'����������
��!	������'$%����'(���������.
����
$%���������$%�����+�;<�
����'�G'���������'���������8�
�'��5K-%�	� ��'��+�;<�
�����+��K����	��
�����:�������

�)��&�
�������������$%��������������
 �	��W��F����F������:���

5-�������������������,
�-
�4�������� ���
���
���-�,
�#���-

 ����,
��� �����+� 
�	�
��+�����
����,
�����������

������2� ���������� 
�	�

���� 
�-�2���-�����-����9���-
,�,
��������+���� �-������
���-

�����-���������-�,
�9�
Eu medito sobre a Deusa de três olhos, ����, a Aliviadora das Dificuldades; o brilho de Seu belo corpo é como o
relâmpago. Ela senta sobre o dorso de um leão e aparenta muita força. Muitas donzelas segurando o machado de dois
gumes e o escudo em suas mãos estão em permanente prontidão para servi-La. Ela segura em Suas mãos o disco, o
cetro, o machado de dois gumes, o escudo, a flecha, o arco, a rede e o mudra unindo o polegar e o indicador, com os
outros três dedos estendidos para cima, indicando a concessão de sabedoria. Sua natureza intrínseca é o fogo, e sobre
Sua cabeça Ela usa a lua como um elmo.
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Caëòé Päöhaù

DYaaNaMa(_
çré durgäyai namaù

Nós reverenciamos a Ela Quem Remove Todas as Dificuldades

AQa é[q duGaaR SaáXaTaq_
atha çré durgä saptaçaté

E Agora,

Os Setecentos Versos
em Louvor a Ela Quem Remove Todas as Dificuldades
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Pa[QaMaaeDYaaYa"_
prathamo-dhyäyaù

Capítulo Um

iviNaYaaeGa"_
viniyogaù
Aplicação

p Pa[QaMa cir}aSYa b]øa ‰iz" Mahak-al/I devTaa_
GaaYa}aq ^Nd" NaNda Xai¢-" r¢-diNTak-a bqJaMa(_
AiGanSTatvMa*Gved" SvæPaMé[q Mahak-al/I Pa[qTYaQaeR_

Pa[QaMa cir}a JaPae iviNaYaaeGa"_
oà prathama caritrasya brahmä åñiù mahäkälé devatä

gäyatré chandaù nandä çaktiù raktadantikä béjam
agnistattvam ågvedaù svarüpam çré mahäkälé prétyarthe

prathama caritra jape viniyogaù
Oà.  Apresentando  o  primeiro  episódio,  a  Capacidade  Criadora é  o  Vidente,  a  Grande  Deusa Removedora  da
Escuridão é a Deidade, Gäyatré (24 sílabas no verso) é a métrica,  Nandä é a energia,  Raktadantikä é a semente, o
Fogo é o princípio, o  Åg Veda é a natureza intrínseca, e para a satisfação da Grande Removedora da Escuridão da
Ignorância este primeiro episódio está sendo aplicado em recitação.

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

%É& c§- Gadezu caPa_
PairgaaH^Ul&/ >auXau<@q& iXar"_

Xa<%& Sa&dDaTaq& k-rE_
iñNaYaNaa& SavaR<Ga >aUzav*$=aMa(_
Naql/aXMaÛuiTaMaaSYa Paad_

dXak-a& Saeve Mahak-ail/k-a&_
YaaMaSTaaETSviPaTae hraE k-Mal/Jaae_

hNTau& MaDau& kE-$=>aMa(_
khaògaà cakra gadeñu cäpa

parighäï chülaà bhuçuëòéà çiraù
çaëkhaà saàdadhatéà karai

strinayanäà sarväëga bhüñävåöäm
néläçmadyutimäsya päda

daçakäà seve mahäkälikäà
yämastaut svapite harau kamalajo

hantuà madhuà kaiöabham
Carregando em Suas dez mãos a espada de adoração, o disco do tempo giratório, o cetro da articulação, o arco da
determinação, a barra de ferro da restrição, a lança da atenção, a funda, a cabeça do egotismo e o búzio das vibrações,
Ela tem três olhos e exibe ornamentos em todos os Seus membros. Brilhando como uma jóia azul, Ela tem dez faces.
Eu adoro esta Grande Removedora da Ignorância para quem a Capacidade Criadora* nascido do lótus orou para matar
o Muito e o Pouco**, quando a Suprema Consciência*** estava adormecida.

* N.E.:Brahma / **N.E.:Madhu e Katabha / ***N.E.:Visnu
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p NaMaêi<@k-aYaE_
oà namaçcaëòikäyai

Oà. Nós reverenciamos a Ela Quem Dilacera os Pensamentos.

1

p We& Maak-R<@eYa ovac_
oà aià märkaëòeya uväca
Oà Aià Märkaëòeya disse:

2

Saavi<aR" SaUYaRTaNaYaae Yaae MaNau" k-QYaTaeíMa"_
iNaXaaMaYa TaduTPaita& ivSTaraÓdTaae MaMa_

sävarëiù süryatanayo yo manuù kathyate-ñöamaù
niçämaya tadutpattià vistaräd gadato mama

Ele que  Pertence  a Todas as  Raças,  Tribos  e  Castas,  o  filho  da  Luz da  Sabedoria,  é  conhecido  como a  Oitava
Manifestação. Eu descrevo sua origem em extensão. Ouça.

3

MahaMaaYaa Nau>aaveNa YaQaa MaNvNTaraiDaPa"_
Sa b>aUv Maha >aaG" Saavi<aSTaNaYaae rve"_

mahämäyä nubhävena yathä manvantarädhipaù
sa babhüva mahä bhägaù sävaëistanayo raveù

Com a graça da Deusa Suprema, a  Grande Dimensão da Consciência, o filho da  Luz,  Ele Quem Pertence a Todos,
tornou-se o mestre altamente eminente da décima quarta parte* de um dia do Infinito. Sobre este assunto eu falarei.

4

SvaraeiczeNTare PaUv| cE}av&Xa SaMauÙv"_
SaurQaae NaaMa raJaa>aUTSaMaSTae i+aiTa Ma<@le/_

svärociñe-ntare pürvaà caitravaàça samudbhavaù
suratho näma räjäbhüt samaste kñiti maëòale

Em tempos passados, no período governado por Ele que faz-Se Radiante, existia um Rei chamado Transportador dos
Bons Pensamentos, nascido na linhagem de Aqueles Quem Viviam na Consciência e ele tinha autoridade sobre todas as
regiões da terra.

5

TaSYa Paal/YaTa" SaMYak( Pa[Jaa" Pau}aa iNavaErSaaNa(_
b>aUvu" Xa}avae >aUPaa" k-ael/a ivß&iSa NaSTada_

tasya pälayataù samyak prajäù puträ nivaurasän
babhüvuù çatravo bhüpäù kolä vidhvaàsi nastadä

Ele protegia seus subordinados no Caminho da Verdade assim como um pai protege seus filhos. Nesta época, os Reis
que eram os Destruidores da Adoração tornaram-se seus inimigos.

*N.E.: em um dia de Brahma há quatorze Manus
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6

TaSYa TaEr>avÛuÖMaiTa Pa[bl/ di<@Na"_
NYaUNaEriPa Sa TaEYauRÖe k-ael/aivß&iSai>aiJaRTa"_

tasya tairabhavad yuddham ati prabala daëòinaù
nyünairapi sa tairyuddhe kolävidhvaàsibhirjitaù

Os Bons Pensamentos lançaram-se contra os Destruidores da Adoração para empenharem-se numa batalha, ainda que
esses fossem poucos, os Bons Pensamentos foram derrotados.

7

TaTa" SvPaur MaaYaaTaae iNaJa deXaa iDaPaae>avTa(_
Aa§-aNTa" Sa Maha >aaGaSTaESTada Pa[bl/airi>a"_

tataù svapura mäyäto nija deçä dhipo-bhavat
äkräntaù sa mahä bhägas taistadä prabaläribhiù

Então ele retornou para sua própria cidade, renunciando a sua autoridade sobre a terra, e continuou a governar apenas
seu próprio território. Mas lá também, os poderosos inimigos perseguiram está ilustre pessoa e novamente atacaram.

8

AMaaTYaEbŒil/i>aduRíEduRbRl/SYa duraTMai>a"_
k-aeXaae bl&/ caPaôTa& Ta}aaiPa SvPaure TaTa"_

amätyair bailibhir duñöair durbalasya durätmabhiù
koço balaà cäpahåtaà taträpi svapure tataù

O poder do Rei foi severamente reduzido, seus inimigos estavam poderosos, e seus inescrupulosos ministros tomaram
posse do exército e do tesouro.

9

TaTaae Ma*GaYaaVYaaJaeNa ôTaSvaMYa" Sa >aUPaiTa"_
Wk-ak-I hYaMaaåù JaGaaMa GahNa& vNaMa(_

tato mågayävyäjena håtasvämyaù sa bhüpatiù
ekäké hayamäruhya jagäma gahanaà vanam

A soberania dos Bons Pensamentos foi perdida, e cavalgando solitário sobre seu cavalo, ele fugiu para a densa floresta
sob o pretexto de caçar.

10

Sa Ta}aaé[MaMad]a+aqid(ÜJa vYaRSYa MaeDaSa"_
Pa[XaaNTaìa Padak-I<a| MauiNa iXaZYaae PaXaaei>aTaMa(_

sa taträçramamadräkñéd dvija varyasya medhasaù
praçäntaçvä padäkérëaà muni çiñyo paçobhitam

Lá aproximou-se do mosteiro de um Grande Sábio, o Intelecto de Amor, onde viu muitos animais perigosos vivendo
juntos e em grande paz. Muitos discípulos para o Grande Sábio estavam aumentando a magnificência da floresta.

11

TaSQaaE k&-icTSa k-al&/ c MauiNaNaa TaeNa SaTk*-Ta"_
wTaêe Taê ivcr&STaiSMaMMauiNa vraé[Mae_

tasthau kaàcitsa kälaà ca muninä tena satkåtaù
itaçce taçca vicaraàs tasmim muni varäçrame

O Grande Sábio respeitosamente o fez bem-vindo, o Rei vagou pelo mosteiro por algum tempo.
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12

SaaeicNTaYatada Ta}a MaMaTva k*-í ceTaNa"_
MaTPaUvŒ" Paail/Ta& PaUv| MaYaa hqNa& Paur& ih TaTa(_

so-cintayat tadä tatra mamatvä kåñöa cetanaù
matpürvaiù pälitaà pürvaà mayä hénaà puraà hi tat

Nesta ocasião suas contemplações estavam dominadas com o egoísmo e apegos, e ele pensou, “A cidade que meus
ancestrais protegeram em tempos passados agora se foi de mim.

13

MaÙ*TYaESTaErSaÜ*taEDaRMaRTa" PaaLYaTae Na va_
Na JaaNae Sa Pa[DaaNaae Mae XaUrhSTaq SadaMad"_

madbhåtyais tairasad våttair dharmataù pälyate na vä
na jäne sa pradhäno me çürahasté sadämadaù

Meus  inescrupulosos  empregados  estão  protegendo  e  certamente  preservando  o  reino  em minha  ausência,  e  meu
elefante principal, heróico e sempre satisfeito...

14

MaMa vEirvXa& YaaTa" k-aNa( >aaeGaaNauPal/PSYaTae_
Yae MaMaaNauGaTaa iNaTYa& Pa[Saad DaNa >aaeJaNaE"_

mama vairivaçaà yätaù kän bhogänupalapsyate
ye mamänugatä nityaà prasäda dhana bhojanaiù

...não experimentará o prazer que ele gozou durante meu tempo. Aqueles que seguiram-me com o modo eterno de
oferecer riqueza e alimentos, 

15

ANauv*ita& Da]uv& TaeÛ ku-vRNTYaNa( YaMahq>a*TaaMa(_
ASaMYaGVYaYaXaqlE/STaE" ku-vRiÙ" SaTaTa& VYaYaMa(_

anuvåttià dhruvaà te-dya kurvantyan yamahébhåtäm
asamyagvyayaçélaistaiù kurvadbhiù satataà vyayam

definitivamente podem agora estar servindo outros reis, que estão desperdiçando sem restrição, com extravagância.”

16

Sa&icTa" SaaeiTadu"%eNa +aYa& k-aeXaae GaiMaZYaiTa_
WTaÀaNYaÀ SaTaTa& icNTaYaaMaaSa PaaiQaRv"_

saàcitaù so-tiduùkhena kñayaà koço gamiñyati
etaccänyacca satataà cintayämäsa pärthivaù

E assim o Rei pensava profundamente sobre o desperdício de sua riqueza e sua situação atual, sua mente tornou-se
absorvida em aborrecimentos e seus pensamentos foram controlados por ligações materiais.

17

Ta}a ivPa[aé[Maa>YaaXae vEXYaMaek&- ddXaR Sa"_
Sa Pa*íSTaeNa k-STv& >aae heTauêaGaMaNae}a k-"_

tatra vipräçram äbhyäçe vaiçyamekaà dadarça saù
sa påñöastena kastvaà bho hetuçcägamane-tra kaù

Lá no mosteiro do grande mestre ele viu um Negociante, e após cumprimentá-lo, perguntou, “Quem é você, e qual a
razão para sua vinda a este lugar?
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18

SaXaaek- wv k-SMaatv& duMaRNaa wv l/+YaSae_
wTYaak-<YaR vcSTaSYa >aUPaTae" Pa[<aYaaeidTaMa(_

saçoka iva kasmättvaà durmanä iva lakñyase
ityäkarëya vacastasya bhüpateù praëayoditam

Por que você parece estar em grande aflição se sua mente ficou longe de seu objetivo?” perguntou o Rei com voz
agradável e espírito amigável 

19

Pa[TYauvac Sa Ta& vEXYa" Pa[é[YaavNaTaae Na*PaMa(_
pratyuväca sa taà vaiçyaù praçrayävanato nåpam

E com palavras cheias de modéstia e humildade, o Negociante respondeu ao Rei.

20

vXYa ovac_
vaçya uväca

O Negociante disse:

21

SaMaaiDaNaaRMa vEXYaaehMauTPaàae DaiNaNaa& ku-le/_
samädhirnäma vaiçyo-hamutpanno dhaninäà kule

Percepção Intuitiva Pura é o meu nome, e sou um negociante nascido na família daqueles que adoram a  Energia
Infinita.

22

Pau}adarEiNaRrSTaê DaNa l/ae>aad SaaDaui>a"_
ivhqNaê DaNaEdaRrE" Pau}aEradaYa Mae DaNaMa(_

putradärair nirastaçca dhana lobhäda sädhubhiù
vihénaçca dhanairdäraiù putrairädäya me dhanam

Minha esposa e meus filhos me puseram para fora por causa de sua ganância por riqueza e mandaram que eu me
tornasse um asceta Buscador da Verdade. Eu tenho estado despojado de riqueza e minha esposa e filhos embargaram
meu patrimônio.

23

vNaMa>YaaGaTaae du"%q iNarSTaêaá bNDaui>a"_
Saaeh& Na veiÚ Pau}aa<aa& ku-Xal/aku-Xal/aiTMak-aMa(_

vanamabhyägato duùkhé nirastaçcäpta bandhubhiù
so-haà na vedmi puträëäà kuçaläkuçalät mikäm

E tendo sido expulso pelos meus próprios parentes e amarrado pela aflição, eu vim para a floresta. Mas agora não sei
se, a felicidade ou a infelicidade, está com meus filhos.

24

Pa[v*ita& SvJaNaaNaa& c dara<aa& ca}a Sa&iSQaTa"_
ik&- Nau Taeza& Ga*he +aeMa Ma+aeMa& ik&- Nau SaaMPa[TaMa(_

pravåttià svajanänäà ca däräëäà cätra saàsthitaù
kià nu teñäà gåhe kñema makñemaà kià nu sämpratam

Ficando aqui eu estou sem saber quais as atividades de minha família. No momento eles experimentam a tranquilidade
ou desconforto?
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25

k-Qa& Tae ik&- Nau SaÜ*taa duv*Rtaa" ik&- Nau Mae SauTaa"_
kathaà te kià nu sad våttä durvåttäù kià nu me sutäù

Estarão eles observando boa conduta ou agindo com maldade e perversidade?

26

raJaaevac_
räjoväca

O Rei disse:

27

YaEiNaRrSTaae >ava&çu/BDaE" Pau}adaraidi>aDaRNaE"_
yairnirasto bhaväàllubdhaiù putradärädibhir dhanaiù

Você foi expulso por sua mulher e filhos por causa da avareza e ganância deles

28

Taezu ik&- >avTa" òehMaNaubDNaaiTa MaaNaSaMa(_
teñu kià bhavataù sneham anubadhnäti mänasam

Por que são seus pensamentos deste modo ligados no amor por eles ?

29

vEXYa ovac_
vaiçya uväca

O Negociante disse:

30

WvMaeTaÛQaa Pa[ah >avaNaSMaÓTa& vc"_
evametadyathä präha bhavänasmadgataà vacaù

Exatamente como você tem me falado, eu tenho este mesmo pensamento.

31

ik&- k-raeiMa Na bDNaaiTa MaMa iNaïurTaa& MaNa"_
YaE" Sa&TYaJYa iPaTa*òeh& DaNa lu/BDaEiNaRrak*-Ta"_

kià karomi na badhnäti mama niñöhuratäà manaù
yaiù saàtyajya pitåsnehaà dhana lubdhair niräkåtaù

32

PaiTaSvJaNahad| c haidR TaeZvev Mae MaNa"_
ik- Mae Taàai>a JaaNaaiMa JaaNaàiPa Maha MaTae_

patisvajanahärdaà ca härdi teñveva me manaù
ki me tannäbhi jänämi jänannapi mahä mate

31 - 32. Mas, que posso fazer? Minha mente não hospeda a severidade. Eles têm sacrificado um amor de pai, e afeição
por um mestre e parente na sua ganância pela riqueza, contudo minha mente une-se a todos eles com afeição. Embora
sabendo de tudo isso, Ó Grande Pessoa Erudita, eu não consigo entender como...
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33

YaTPa[eMa Pa[v<a& icta& ivGau<aeZviPa bNDauzu_
Taeza& k*-Tae Mae iNa"ìaSaae daEMaRNaSYa& c JaaYaTae_

yat prema pravaëaà cittaà viguëeñvapi bandhuñu
teñäà kåte me niùçväso daurmanasyaà ca jäyate

...minhas contemplações estão predispostas a amar mesmo parentes sem caráter. Por causa de suas ações, lamento-me
com suspiros e sinto desânimo e desespero.

34

k-raeiMa ik&- Yaà MaNaSTaeZvPa[qiTazu iNaïurMa(_
karomi kià yanna manasteñ vaprétiñu niñöhuram

Mas que posso fazer? Minha mente não torna-se áspera mesmo com aqueles que são destituídos de amor por mim.

35

Maak-R<@eYa ovac_
märkaëòeya uväca
Märkaëòeya disse:

36

TaTaSTaaE SaihTaaE ivPa[ Ta& MauiNa& SaMauPaiSQaTaaE_
tatastau sahitau vipra taà munià samupasthitau

37

SaMaaiDaNaaRMa vEXYaaeSaaE Sa c PaaiQaRv SataMa"_
k*-Tva Tau TaaE YaQaaNYaaYa& YaQaah| TaeNa Sa&ivdMa(_

samädhirnäma vaiçyo-sau sa ca pärthiva sattamaù
kåtvä tu tau yathänyäyaà yathärhaà tena saàvidam

38

oPaivíaE k-Qaa" k-iêÀ§-TauvŒXYa PaaiQaRvaE_
upaviñöau kathäù kaçcic cakraturvaiçya pärthivau

36 - 37 - 38. E então os dois juntos,  Percepção Intuitiva Pura, o negociante, e o monarca muito nobre, chegaram na
área circular sacrificial na presença do Grande Mestre Sábio. Observando os costumes próprios e a congenialidade para
aprendizagem, eles sentaram-se e conversaram.

39

raJaaevac_
räjoväca

O Rei disse:

40

>aGav&STvaMah& Pa[íuiMaC^aMYaek&- vdSv TaTa(_
bhagavaàstvämahaà prañöum icchäm yekaà vadasva tat

A vós que tendes unido-se com o Ser Infinito, eu desejo perguntar somente uma questão, e, por favor, deleitai-vos por
falar-nos sobre isso.
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41

du"%aYa YaNMae MaNaSa" SvictaaYataTaa& ivNaa_
MaMaTv& GaTaraJYaSYa raJYaa<GaeZv i%le/ZviPa_

duùkhäya yanme manasaù svacit täyat tatäà vinä
mamatvaà gataräjyasya räjyäëgeñva khileñvapi

Minhas reflexões estão sem controle e causam muita aflição em minha mente. Eu tenho grande apego ao reino e a cada
aspecto da condição que se foi de mim.

42

JaaNaTaaeiPa YaQaa jSYa ik-MaeTaNa( MauiNa SataMa_
AYa& c iNak*-Ta" Pau}aEdaRrE>a*RTYaESTaQaaeiJ‡Ta"_

jänato-pi yathä jïasya kimetan muni sattama
ayaà ca nikåtaù putrair därair bhåtyaistathoj jhitaù

Mas mesmo com este conhecimento, como uma pessoa ignorante, eu ainda sinto aflição. Por que é assim, Ó Grande
Sábio? E aqui este homem humilde, enganado e iludido por sua esposa, filhos e empregados, e desprezado;

43

SvJaNaeNa c Sa&TYa¢-STaezu hads TaQaaPYaiTa_
WvMaez TaQaah& c ÜavPYaTYaNTa du"i%TaaE_

svajanena ca saàtyaktas teñu härdé tathäpyati
evameña tathähaà ca dvävap yatyanta duùkhitau

Mesmo abandonado por seus próprios parentes, ele ainda mantém a afeição por eles. Deste modo nós dois estamos
sofrendo.

44

d*í daezeiPa ivzYae MaMaTva k*-í MaaNaSaaE_
TaiTk-MaeTaNa( Maha >aaGa YaNMaaehae jaiNa NaaeriPa_

dåñöa doñe-pi viñaye mamatvä kåñöa mänasau
tat kimetan mahä bhäga yanmoho jïäni norapi

Embora vendo as falhas de nossas contemplações, ainda assim nossas mentes são arrastadas em apegos e egotismo. Que
é isto, Ó Pessoa Exaltada, que causa esta ignorância mesmo na presença de nossa sabedoria e entendimento?

45

MaMaaSYa c >avTYaeza ivvek-aNDaSYa MaU!Taa_
mamäsya ca bhavat yeñä vivekändhasya müòhatä

Ele e eu somos uns tolos sem capacidade de discriminação.

46

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

47

jaNaMaiSTa SaMaSTaSYa JaNTaaeivRzYa Gaaerce_
jïänamasti samastasya jantorviñaya gorace

Ó Grande Luz de Esplendor Luminoso, todos os que vivem têm conhecimento dos objetos percebidos pelos sentidos.
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48

ivzYaê Maha>aaGa YaaiTa cEv& Pa*Qak( Pa*Qak(_
idvaNDaa" Pa[ai<aNa" ke-icd]a}aavNDaaSTaQaaPare_

viñayaçca mahäbhäga yäti caivaà påthak påthak
divändhäù präëinaù kecid räträvandhäs tathäpare

Mas os objetos  dos  sentidos  são percebidos diferentemente  por  todos os seres.  Alguns seres são incapazes  de ver
durante o dia, enquanto outros são incapazes de ver durante a noite.

49

ke-iciÕva TaQaa ra}aaE Pa[ai<aNaSTauLYad*íYa"_
jaiNaNaae MaNauJaa" SaTYa& ik&- Tau Tae Na ih ke-vl/Ma(_
keciddivä tathä rätrau präëinastulyadåñöayaù

jïänino manujäù satyaà kià tu te na hi kevalam
Entretanto outros  têm a capacidade  de  ver  igualmente  de  dia  e  de noite.  É verdade que  os  seres humanos têm a
capacidade de entendimento, mas não só os seres humanos.

50

YaTaae ih jaiNaNa" SaveR PaXau Pai+a Ma*GaadYa"_
jaNa& c TaNMaNauZYaa<aa& Yataeza& Ma*GaPai+a<aa&_

yato hi jïäninaù sarve paçu pakñi mågädayaù
jïänaà ca tanmanuñyäëäà yatteñäà mågapakñiëäà

Este conhecimento é comum a todos os animais, sejam bestas das florestas ou pássaros do ar; todos os seres vivos
possuem este entendimento exatamente como a humanidade.

51

MaNauZYaa<aa& c Yataeza& TauLYaMaNYataQaae>aYaae"_
jaNaeiPa SaiTa PaXYaETaaNa( PaTa<GaaH^a vcÄuzu_

manuñyäëäà ca yatteñäà tulyamanyat tathobhayoù
jïäne-pi sati paçyaitän pataëgäïchä vacaïcuñu

Por isso exatamente como no homem, a capacidade de entendimento existe em todos os animais, e este é um princípio
geral de que o entendimento dos dois é semelhante. Olhe aqueles pássaros.

52

k-<aMaae+aa d*TaaNMaaehaTPaq@yMaaNaaNaiPa +auDaa_
MaaNauza MaNau JaVYaaga] Saai>al/aza" SauTaaNa( Pa[iTa_

kaëamokñä dåtänmohät péòyamänänapi kñudhä
mänuñä manu javyäghra säbhiläñäù sutän prati

Embora tenham conhecimento, por causa do apego eles estão ignorando sua própria fome e estão ocupados colocando
comida nas bocas de seus filhos. Supremo entre os homens, eles estão desejosos de obter assistência recíproca de seus
filhos em suas necessidades.

53

l/ae>aaTPa[TYauPak-araYa NaNveTaaNa( ik&- Na PaXYaiSa_
TaQaaiPa MaMaTaavtaeR MaaehGaTaeR iNaPaaiTaTaa"_

lobhät pratyupakäräya nanvetän kià na paçyasi
tathäpi mamatävartte mohagarte nipätitäù

Você não pode ver este desejo em sua ganância? Mesmo assim, os homens são lançados no remoinho dos apegos e na
cova da ilusão...
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54

MahaMaaYaa Pa[>aave<a Sa&Saar iSQaiTa k-air<aa_
Taàa}a ivSMaYa" k-aYaaeR YaaeGaiNad]a JaGaTPaTae"_

mahämäyä prabhäveëa saàsära sthiti käriëä
tannätra vismayaù käryo yoganidrä jagat pateù

...pela  Grande Dimensão da Consciência que é a causa da circunstância de todos os objetos  na criação e de suas
relações. Porquanto não há necessidade de espanto. A Consciência do Universo, o Supremo Senhor, é colocado no sono
da União Divina...

55

MahaMaaYaa hreêEza TaYaa Sa&MaaeùTae JaGaTa(_
jaiNaNaaMaiPa ceTaa&iSa devq >aGavTaq ih Saa_

mahämäyä hareçcaiñä tayä saàmohyate jagat
jïäninämapi cetäàsi devé bhagavaté hi sä

...pela  Grande Dimensão da Consciência, e portanto o mundo é iludido por Ela. Ela, a Deusa Suprema, a  Grande
Dimensão da Consciência, encanta a capacidade de compreender de todos os seres conscientes...

56

bl/adak*-ZYa MaaehaYa MahaMaaYaa Pa[YaC^iTa_
TaYaa ivSa*JaTae ivì&JaGadeTaÀracrMa(_

balädäkåñya mohäya mahämäyä prayacchati
tayä visåjate viçvaàjagadetac caräcaram

...com tal força como para empurrá-los na ignorância dos apegos egotistas. O universo nasce Dela, o mundo perceptível
com tudo o que move e não move, 

57

SaEza Pa[Saàa vrda Na*<aa& >aviTa Mau¢-Yae_
Saa ivÛa ParMaa Mau¢e-heRTau >aUTaa SaNaaTaNaq_

saiñä prasannä varadä nåëäà bhavati muktaye
sä vidyä paramä mukter hetu bhütä sanätané

e é Ela quem, satisfeita, concede aos homens a benção da liberação. É Ela quem é o conhecimento supremo, a causa da
liberação da Consciência, a Existência Eterna;

58

Sa&Saar bNDa heTauê SaEv SaveRìreìrq_
saàsära bandha hetuçca saiva sarveçvareçvaré

e Ela é a causa da servidão da Consciência aos objetos e suas relações, a Suprema total e completa sobre todos os reis.

G96H



Caëòé Päöhaù

59

raJaaevac_
räjoväca

O Rei disse:

60

>aGavNa( k-a ih Saa devq MahaMaaYaeiTa Yaa& >avaNa(_
bhagavan kä hi sä devé mahämäyeti yäà bhavän

Venerado Ser, quem é esta Deusa, a Grande Dimensão da Consciência, de quem vós falais?

61

b]vqiTa k-QaMauTPaàa Saa k-MaaRSYaaê ik&- iÜJa_
YaTPa[>aava c Saa devq YaTSvæPaa YaduÙva_

bravéti kathamutpannä sä karmäsyäçca kià dvija
yat prabhävä ca sä devé yat svarüpä yadudbhavä

Falai,  Ó  Pessoa Sábia,  do processo  pelo  qual  Ela é  conhecida.  Qual é a  causa desta Deusa,  qual  é  Sua natureza
intrínseca, o que nasce Dela?

62

TaTSav| é[aeTauiMaC^aiMa Tvtaae b]ø ivda& vr_
tatsarvaà çrotumicchämi tvatto brahma vidäà vara

Tudo isto eu desejo ouvir de vós, Ó Mais Excelente entre os Conhecedores do Ser de Existência Própria.

63

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

64

iNaTYaEv Saa JaGaNMaUiTaRSTaYaa SavRiMad& TaTaMa(_
nityaiva sä jaganmürtis tayä sarvam idaà tatam

Ela é Eterna, o mundo material e todos os fenômenos individuais dele são Suas formas visíveis. Em muitos modos Ela é
revelada. Ouça-os de mim.
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65

TaQaaiPa TaTSaMauTPaitabRhuDaa é[UYaTaa& MaMa_
devaNaa& k-aYaR iSaÖyQaRMaaiv>aRviTa Saa Yada_

tathäpi tat samutpattir bahudhä çrüyatäà mama
devänäà kärya siddhyartham ävirbhavati sä yadä

66

oTPaàeiTa Tada l/aeke- Saa iNaTYaaPYai>a DaqYaTae_
YaaeGaiNad]a& Yada ivZ<auJaRGaTYaek-a<aR vqk*-Tae_

utpanneti tadä loke sä nityäpyabhi dhéyate
yoganidräà yadä viñëur jagat yekärëa vékåte

67

AaSTaqYaR XaezMa>aJaTk-LPaaNTae >aGavaNa( Pa[>au"_
Tada ÜavSauraE gaaeraE iv:YaaTaaE MaDau kE-$=>aaE_

ästérya çeñamabhajat kalpänte bhagavän prabhuù
tadä dvävasurau ghorau vikhyätau madhu kaiöabhau

68

ivZ<auk-<aRMal/aeÙUTaaE hNTau& b]øa<aMauÛTaaE_
Sa Naai>a k-Male/ ivZ<aae" iSQaTaae b]øa Pa[JaaPaiTa"_

viñëukarëamalod bhütau hantuà brahmäëamudyatau
sa näbhi kamale viñëoù sthito brahmä prajäpatiù

65 - 68. A despeito de que Ela é eterna e não nascida, contudo quando seres divinos executam ações para a realização
desta causa, Ela torna-se manifesta no mundo. No fim do período de manifestação quando o mundo grosseiro tornou-se
de potência indistinguível, o venerado Senhor 
Divino, a  Consciência Universal*, repousou nos confins do infinito no sono da  União Divina. Então da sujeira dos
ouvidos  desta  Capacidade  de  Percepção apareceram  dois  terríveis  pensamentos  conhecidos  como  o  Muito e  o
Pouco**.  Eles estavam prontos para  matar  a divina  Capacidade Criadora,  que estava sentada na flor  de lótus no
umbigo da Consciência. A Capacidade Criadora***, o Governante dos Seres,

69

d*îa TaavSauraE caeGa]aE Pa[Sauá& c JaNaadRNaMa(_
Tauíav YaaeGaiNad]a& TaaMaek-aGa] ôdYaiSQaTa"_

dåñövä tävasurau cograu prasuptaà ca janärdanam
tuñöäva yoganidräà tämekägra hådayasthitaù

viu a aproximação dos dois pensamentos e, o Causador da Existência, indiferentemente adormecido na União Divina,
por isso com atenção Ele começou a orar à União Divina de Seu coração.

70

ivbaeDaNaaQaaRYa hrehRir Nae}a k*-Taal/YaaMa(_
ivìeìrq& JaGaÖa}aq& iSQaiTa Sa&hark-air<aqMa(_

vibodhanärthäya harer hari netra kåtälayäm
viçveçvaréà jagaddhätréà sthiti saàhärakäriëém

Com o propósito de despertar os olhos da  Consciência,  o  Venerado Ser de Luz Brilhante exaltou a  Governante do
Universo, a Criadora do Mundo Perceptível, a Causa da Evolução e Involução,

* N.E.:Visnu / **N.E.:Madhu e Katabha/ *** N.E.:Brahma
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71

iNad]a& >aGavTaq& ivZ<aaerTaul/a& TaeJaSa" Pa[>au"_
nidräà bhagavatéà viñëoratuläà tejasaù prabhuù

A Deusa do Sono, a inigualável Energia da Consciência.

72

b]øae vac_
brahmo väca

A Capacidade Criadora disse:

73

Tv& Svaha Tv& SvDaa Tv& ih vz$(k-ar" SvraiTMak-a_
tvaà svähä tvaà svadhä tvaà hi vañaökäraù svarätmikä

Vós sois as oblações de Eu Sou Um com Deus, Vós sois as oblações de União com os Ancestrais. Vós sois as oblações
de Pureza, e a Consciência de todos os sons.

74

SauDaa TvMa+are iNaTYae i}aDaa Maa}aaiTMak-a iSQaTaa_
ADaRMaa}aa iSQaTaa iNaTYaa YaaNauÀaYaaR ivXaezTa"_

sudhä tvamakñare nitye tridhä mäträtmikä sthitä
ardhamäträ sthitä nityä yänuccäryä viçeñataù

Vós sois a essência eterna de todas as letras, e a Consciência das três vogais (A. U. M.;  aià hréà kléà). Vós sois a
eterna semi vogal e seu modo especial de pronúncia.

75

TvMaev SaNDYaa Saaiv}aq Tv& deiv JaNaNaq Para_
TvYaE TaÖaYaRTae ivì& TYaYaE TaTSa*JYaTae JaGaTa(_

tvameva sandhyä sävitré tvaà devi janané parä
tvayai taddhäryate viçvaà tyayai tatsåjyate jagat

Vós sois o  Tempo de Oração, Vós sois a  Portadora da Luz,  Vós sois a Deusa acima de todos os seres nascidos. O
universo é sustentado por Vós, e o mundo perceptível é criado por Vós.

76

TvYaETaTPaaLYaTae deiv TvMaTSYaNTae c SavRda_
ivSa*íaE Sa*ií æPaa Tv& iSQaiTa æPaa c Paal/Nae_

tvayaitat pälyate devi tvamatsyante ca sarvadä
visåñöau såñöi rüpä tvaà sthiti rüpä ca pälane

Vós protegeis Vossa criação, Ó Deusa Divina, e Vós a destruis no final. Como a Criadora, Vós sois a forma da criação,
e como a forma da circunstância, Vós sois sua preservação.

77

TaQaa Sa&ôiTa æPaaNTae JaGaTaaeSYa JaGaNMaYae_
MahaivÛa MahaMaaYaa MahaMaeDaa MahaSMa*iTa"_

tathä saàhåti rüpänte jagato-sya jaganmaye
mahävidyä mahämäyä mahämedhä mahäsmåtiù

Depois na conclusão como a forma da dissolução da existência perceptível,  Vós sois a Toda-Poderosa Dimensão da
Existência, o Grande Conhecimento, A Grande Dimensão, O Grande Intelecto, A Grande Reminiscência; 
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78

MahaMaaeha c >avTaq Mahadevq MahaSaurq_
Pa[k*-iTaSTv& c SavRSYa Gau<a }aYa iv>aaivNaq_

mahämohä ca bhavaté mahädevé mahäsuré
prakåtistvaà ca sarvasya guëa traya vibhäviné

A Grande Ignorância também, e sua Senhoria, a Grande Deusa e a Grande Fonte de Energia. Vós sois a Natureza, e
as três qualidades que Vós manifestais em tudo:

79

k-al/ rai}aMaRharai}aMaaeRhrai}aê daå<aa_
Tv& é[qSTviMaìrq Tv& h]qSTv& buiÖbaeRDal/+aNaa_
käla rätrir mahärätrir moharätriçca däruëä

tvaà çrés tvam içvaré tvaà hrés tvaà buddhir bodhalakñanä
A Noite do Tempo, a Grande Noite e a Noite da Ignorância. Vós sois a Prosperidade, Vós sois a Consciência de tudo.
Vós sois a Humildade, Vós sois o Intelecto, e a meta de todo conhecimento:

80

l/Âa PauiíSTaQaa TauiíSTv& XaaiNTa" +aaiNTarev c_
%iÉNaq XaUil/Naq gaaera GaidNaq ci§-<aq TaQaa_

lajjä puñöis tathä tuñöis tvaà çäntiù kñäntireva ca
khaòginé çüliné ghorä gadiné cakriëé tathä

modéstia,  crescimento,  depois satisfação completa. Vós sois a  Paz e o  Perdão Paciente. Vós carregais a espada da
sabedoria e a lança da concentração, o cetro da articulação e o disco do tempo giratório, assim Vós apresentais uma
forma assustadora.

81

Xai<%Naq caiPaNaq ba<a>auXau<@q PairgaaYauDaa_
SaaEMYaa SaaEMYaTaraXaez SaaEMYae>YaSTviTa SauNdrq_

çaëkhiné cäpiné bäëabhuçuëòé parighäyudhä
saumyä saumyataräçeña saumyebhyastvati sundaré

Vós carregais o búzio das vibrações e o arco da determinação e também outras armas. Vós sois dócil e gentil, o encanto
supremo e de beleza incomparável.

82

Para Para<aa& ParMaa TvMaev ParMaeìrq_
YaÀ ik&-icTKvicÜSTau SadSaÜai%l/aiTMake-_

parä paräëäà paramä tvameva parameçvaré
yacca kiàcit kvacidvastu sadasadväkhilätmike

Acima  e  além disto,  e  mesmo  muitas  vezes  superior,  Vós  sois  a  Consciência  Suprema.  Tudo  quanto  existe  em
pensamento ou percepção. Seja verdadeiro ou falso, 

83

TaSYa SavRSYa Yaa Xai¢-" Saa Tv& ik&- STaUYaSae Tada_
YaYaa TvYaa JaGaTóía JaGaTPaaTYaita Yaae JaGaTa(_

tasya sarvasya yä çaktiù sä tvaà kià stüyase tadä
yayä tvayä jagat srañöä jagat pätyatti yo jagat

a energia de todas as coisas em tudo sois  Vós. Assim o que pode ser cantado em  Vosso louvor? Se Ele quem é a
evolução, circunstância e dissolução do mundo perceptível...
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84

SaaeiPa iNad]a vXa& NaqTa" k-STva& STaaeTauiMaheìr"_
ivZ<au" Xarqr Ga]h<a MahMaqXaaNa Wv c_

so-pi nidrä vaçaà nétaù kastväà stotumiheçvaraù
viñëuù çaréra grahaëa mahaméçäna eva ca

...está sujeito ao sono que Vós causais, assim o que pode ser cantado em Vosso louvor? Vós causais a Capacidade de
Manutenção* e a Capacidade de Dissolução** e eu mesmo*** também uso corpos.

85

k-airTaaSTae YaTaaeTaSTva& k-" STaaeTau& Xai¢-MaaNa( >aveTa(_
Saa TviMaTQa& Pa[>aavE" SvEådarEdeRiv Sa&STauTaa_

käritäste yato-tastväà kaù stotuà çaktimän bhavet
sä tvamitthaà prabhävaiù svairudärairdevi saàstutä

Portanto por esta razão e por este motivo, quem tem habilidade suficiente para cantar Vosso louvor? Ó Deusa Divina,
Vós e Vossas celestiais e bondosas manifestações têm sido enaltecidas.

86

MaaehYaETaaE duraDazaR vSauraE MaDau kE-$=>aaE_
Pa[baeDa& c JaGaTSvaMaq NaqYaTaaMaCYauTaae l/gau_

mohayaitau durädharñä vasurau madhu kaiöabhau
prabodhaà ca jagat svämé néyatämacyuto laghu

Mandai a ignorância do egotismo cair sobre aqueles dois pensamentos tão difíceis de entender, o Muito e o Pouco.
Despertai a Consciência do Mestre do Mundo e acordai-O do sono.

87

baeDaê i§-Ya TaaMaSYa hNTau MaeTaaE MahaSauraE_
bodhaçca kriya tämasya hantu metau mahäsurau

Deixai-O conquistar estes dois grandes pensamentos para mim e gerai Sabedoria.

88

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

89

Wv& STauTaa Tada devq TaaMaSaq Ta}a veDaSaa_
evaà stutä tadä devé tämasé tatra vedhasä

Deste modo louvada pelo adorador piedoso, a Deusa do Descanso, para despertar

90

ivZ<aae" Pa[baeDaNaaQaaRYa iNahNTau& MaDau kE-$=>aaE_
Nae}aaSYa NaaiSak-a bahu ôdYae>YaSTaQaaerSa"_

viñëoù prabodhanärthäya nihantuà madhu kaiöabhau
neträsya näsikä bähu hådayebhyas tathorasaù

a percepção da Consciência Suprema para matar o Muito e o Pouco, saiu de Sua morada nos olhos, nariz, braços, peito
e coração.

G101H



Caëòé Päöhaù
*N.E.:Visnu/ **N.E.:S’iva/ ***N.E.: Brahma
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91

iNaGaRMYa dXaRNae TaSQaaE b]ø<aaeVYa¢- JaNMaNa"_
otaSQaaE c JaGaàaQaSTaYaa Mau¢-ae JaNaadRNa"_

nirgamya darçane tasthau brahmaëo-vyakta janmanaù
uttasthau ca jagannäthas tayä mukto janärdanaù

Esta Existência Imperceptível imóvel tornou-se visível para a Capacidade Criadora quem é nascido do Não-Manifesto.
Libertado por Ela, o Senhor do Mundo, o Causador da Existência

92

Wk-a<aRveihXaYaNaataTa" Sa dd*Xae c TaaE_
MaDau kE-$=>aaE duraTMaaNaa viTavqYaRPara§-MaaE_

ekärëave-hiçayanät tataù sa dadåçe ca tau
madhu kaiöabhau durätmänä vativéryaparäkramau

levantou-Se de Seu divã no Oceano Infinito da Existência*. Ele viu aqueles dois malvados guerreiros de grande força,
o Muito e o Pouco, marchando adiante para atacar.

93

§-aeDar¢e-+a<aavtau& b]øa<a& JaiNaTaaeÛMaaE_
SaMauQaaYa TaTaSTaa>Yaa& YauYauDae >aGavaNa( hir"_

krodharaktekñaëävattuà brahmäëaà janitodyamau
samuthäya tatastäbhyäà yuyudhe bhagavän hariù

Olhos vermelhos com raiva e prontos em um instante para atacar, eles continuaram em suas tentativas para devorar a
Capacidade Criadora. Então o Senhor Quem Remove a Confusão levantou-Se e lutou com os dois.

94

PaÄ vzR Sahóai<a bahu Pa[hr<aae iv>au"_
TaavPYaiTa bl/aeNa( MataaE MahaMaaYaa ivMaaeihTaaE_

païca varña sahasräëi bähu praharaëo vibhuù
tävap yati balon mattau mahämäyä vimohitau

Por cinco mil anos o  Todo Penetrante, Onipresente, Eterno lutou com eles, meteu o braço neles, e eles tornaram-se
furiosos por seu próprio poder sob a ilusão da Grande Dimensão da Consciência.

95

o¢-vNTaaE vraeSMataae iv]YaTaaiMaiTa ke-XavMa(_
uktavantau varo-smatto vriyatämiti keçavam

Então eles disseram ao Ser de Belos Cabelos para escolher um desejo deles.

96

é[q >aGavaNa( ovac_
çré bhagavän uväca

O Senhor do Universo disse:

97

>aveTaaMaÛ Mae TauíaE MaMa vDYaa vu>aaviPa_
bhavetämadya me tuñöau mama vadhyä vubhävapi

Se vocês estão satisfeitos comigo, então que ambos sejam mortos por Mim agora.
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98

ik-MaNYaeNa vre<aa}a WTaaviÖ v*Ta& MaMa_
kimanyena vareëätra etävaddhi våtaà mama

Que outro desejo poderia ser observado? Isto eu pergunto.

99

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

100

vi<cTaa>YaaiMaiTa Tada SavRMaaPaae MaYa& JaGaTa(_
vaëcitäbhyämiti tadä sarvam äpo mayaà jagat

Assim logrados eles viram que todo o mundo estava coberto com as águas da contenda.

101

ivl/aeKYa Taa>Yaa& GaidTaae >aGavaNa( k-Male/+a<a"_
Aava& Jaih Na Ya}aaevs Sail/le/Na PairâuTaa_

vilokya täbhyäà gadito bhagavän kamalekñaëaù
äväà jahi na yatrorvé salilena pariplutä

Vendo isso, eles disseram ao Senhor com Olhos de Lótus, “Conquista-nos em um lugar que não esteja inundado pela
torrente de desejos.”

102

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

103

TaQaeTYau¤-a >aGavTaa Xa<% c§- Gada >a*Taa_
k*-Tva c§e-<a vEiC^àe JagaNae iXarSaq TaYaae"_

tathet yuktvä bhagavatä çaëkha cakra gadä bhåtä
kåtvä cakreëa vaicchinne jaghane çirasé tayoù

Dizendo, “Que seja assim”, o Ser Glorioso quem carrega o búzio das vibrações, o disco do tempo giratório, e o cetro da
articulação, levantou os dois sobre Suas costas e com a rotação do tempo** cortou suas cabeças.

104

WvMaeza SaMauTPaàa b]ø<aa Sa&STauTaa SvYaMa(_
Pa[>aavMaSYaa deVYaaSTau >aUYa" Xa*<au vdaiMa Tae_

evameñä samutpannä brahmaëä saàstutä svayam
prabhävamasyä devyästu bhüyaù çåëu vadämi te

Assim louvada pela Capacidade Criadora, Ela manifestou-Se. Agora que eu declaro mais da Glória da Deusa. Ouça
enquanto falo.

**N.E: Cakra, espécie de arma indiana
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iÜTaqYaaeDYaaYa" _
dvitéyo-dhyäyaù 

Capítulo Dois

iviNaYaaeGa"_
viniyogaù
Aplicação

p MaDYaMa cir}aSYa ivZ<aur*iz" Mahal/+MaqdeRvTaa_
oiZ<ak( ^Nd" Xaak-M>arq Xai¢-" duGaaR bqJa& vaYauSTatv&_

YaJauveRd" SvæPa& é[q Mahal/+Maq Pa[qTYaQa|_
MaDYaMa cir}a JaPae iviNaYaaeGa"_

oà madhyama caritrasya viñëur åñiù mahälakñmér devatä
uñëik chandaù çäkambharé çaktiù durgä béjaà väyustattvaà

yajur vedaù svarüpaà çré mahälakñmé prétyarthaà
madhyama caritra jape viniyogaù

Oà.  Apresentando o episódio intermediário,  a  Consciência que  Tudo Penetra é o Vidente*,  a  Grande Deusa Da
Verdadeira Riqueza é a Deidade, Uñëing (28 sílabas no verso) é a métrica, Çäkambaré é a energia, Durgä é a semente.
Ar é o princípio,  Yäjur Veda é a natureza intrínseca,  para a  Grande Deusa Da Verdadeira Riqueza este episódio
central está sendo aplicado em recitação.

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

A+aók( ParXau& Gadezu ku-il/Xa&_
PaÚ& DaNau" ku-i<@k-a&_

d<@& Xai¢-MaiSa& c cMaR_
Jal/Ja& ga<$=a& Saura>aaJaNaMa(_
XaUl&/ PaaXa SaudXaRNae c_

dDaTaq& hSTaE" Pa[SaàaANaNaa&_
Saeve SaEir>a MaidRNaqiMah_
Mahal/+Maq& SaraeJaiSQaTaaMa(_

akñasrak paraçuà gadeñu kuliçaà
padmaà dhanuù kuëòikäà

daëòaà çaktim asià ca carma
jalajaà ghaëöäà suräbhäjanam

çülaà päça sudarçane ca
dadhatéà hastaiù prasannäananäà

seve sairibha mardinémiha
mahälakñméà sarojasthitäm

Ela com a bela face,  a Destruidora do Grande Ego, está sentada sobre o lótus da Paz. Em Suas mãos Ela segura o
rosário  dos  alfabetos,  o  machado  da  luta  das  boas  ações,  o  cetro  da  articulação,  a  flecha  da  palavra,  o  raio  da
iluminação, o lótus da paz, o arco da determinação, o pote d’água da purificação, o bastão da disciplina, energia, a
espada da adoração, o escudo da fé, o búzio das vibrações, o sino do som contínuo, o copo de vinho da alegria, a lança
da concentração, a rede da unidade e o disco do tempo giratório chamado  Visão Intuitiva Excelente. Eu adoro esta
Grande Deusa da Verdadeira Riqueza.

*N.E.: Visnu
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1
oà hréà åñi ruväca

Oà Hréà o Åñi disse:

2

deva SaurMa>aUÛuÖ& PaU<aRMaBdXaTa& Paura_
MaihzeSaura<aaMaiDaPae devaNaa& c PaurNdre_

devä suramabhüdyuddhaà pürëamabdaçataà purä
mahiñe-suräëämadhipe devänäà ca purandare

Em tempos antigos as forças da  Paz e  Divindade tiveram uma terrível  batalha com as forças do  Pensamento,  que
continuou por centenas de anos. O comandante do exército dos pensamentos era o Grande Ego, e o líder do exército da
percepção clara era o Governo do Puro.

3

Ta}aa SaurEMaRhavqYaŒdeRvSaENYa& ParaiJaTaMa(_
iJaTva c Sak-l/aNa( devaNa( wNd]ae>aUNa( MaihzaSaur"_

taträ surair mahävéryair devasainyaà paräjitam
jitvä ca sakalän devän indro-bhün mahiñäsuraù

O exército  dos  Deuses foi  derrotado  pelos poderosos pensamentos,  e todos os Deuses  subjugados,  o  Grande Ego
assumiu a autoridade do Governo do Puro.

4

TaTa" ParaiJaTaa deva" PaÚYaaeiNa& Pa[JaaPaiTaMa(_
PaurSk*-TYa GaTaaSTa}a Ya}aeXaGaå@ßJaaE_

tataù paräjitä deväù padmayonià prajäpatim
puraskåtya gatäs tatra yatreçagaruòadhvajau

Então os Deuses derrotados, guiados pelo nascido do lótus o Senhor da Existência, foram onde a Consciência Suprema
e a Inteligência que Tudo Penetra estavam.

5

YaQaa v*ta& TaYaaeSTaÜNa( MaihzaSaur ceiíTaMa(_
i}adXaa" k-QaYaaMaaSaudeRvai>a >avivSTarMa(_

yathä våttaà tayostadvan mahiñäsura ceñöitam
tridaçäù kathayäm äsur deväbhi bhavavistaram

Os Deuses narraram os feitos do Grande Ego em extensão, e confessaram suas derrotas pelas forças do Pensamento.

6

SaUYaeRNd]aGanyiNale/NdUNaa& YaMaSYa vå<aSYa c_
ANYaeza& caiDak-araNa( Sa SvYaMaeva iDaiTaïiTa_

süryendrägnyanilendünäà yamasya varuëasya ca
anyeñäà cädhikärän sa svayamevä dhitiñöhati

A autoridade da Luz da Sabedoria, o Governo do Puro, a Luz da Meditação, a Emancipação, a Devoção, o Poder que
Controla, o  Senhor do Equilíbrio, e outros Deuses tem sido usurpados pelo  Grande Ego, e agora ele governa sobre
tudo.
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7

SvGaaRNa( iNara k*-Taa" SaveR TaeNa devGa<aa >auiv_
ivcriNTa YaQaa MaTYaaR Maihze<a duraTMaNaa_

svargän nirä kåtäù sarve tena devagaëä bhuvi
vicaranti yathä martyä mahiñeëa durätmanä

Este malvado Ego tem arremessado todos os Deuses do céu, e agora na forma de homens eles vagueiam sobre a terra.

8

WTaÜ" k-iQaTa& SavRMaMarairivceiíTaMa(_
Xar<a& v" Pa[Paàa" SMaae vDaSTaSYa ivicNTYaTaaMa(_
etadvaù kathitaà sarvamamaräriviceñöitam

çaraëaà vaù prapannäù smo vadhastasya vicintyatäm
“Tudo que estes pensamentos tem feito tem sido informado a Vós. Nós temos que vir para Vossa proteção. Agora por
favor encontrai uma forma de destruí-los.”

9

wTQa& iNaXaMYa devaNaa& vca&iSa MaDauSaUdNa"_
ck-ar k-aePa& XaM>auê >a]uku-$=I ku- i$=l/aNaNaaE_

itthaà niçamya devänäà vacäàsi madhusüdanaù
cakära kopaà çambhuçca bhrukuöé kuöilänanau

Então  o  Matador  do  Muito e  a  Bem-aventurança  da  Existência tornaram-se  enfurecidos  com  a  conduta  dos
pensamentos, e Suas faces franziram-se com raiva.

10

TaTaaeiTak-aePa PaU<aRSYa ci§-<aae vdNaataTa"_
iNaê§-aMa MahtaeJaae b]ø<a" Xa<k-rSYa c_

tato-tikopa pürëasya cakriëo vadanät tataù
niçcakräma mahattejo brahmaëaù çaëkarasya ca

E em uma excessiva fúria uma grande luz emanou da face  dEle Quem Segura o Disco do Tempo Giratório,  e da
Capacidade Criadora e igualmente da Consciência da Infinita Bondade*.

11

ANYaeza& cEv devaNaa& Xa§-adqNaa& XarqrTa"_
iNaGaRTa& SauMahtaeJaSTaÀEKYa& SaMaGaC^Ta_

anyeñäà caiva devänäà çakrädénäà çarérataù
nirgataà sumahattejas taccaikyaà samagacchata

O Governo do Puro e todos os outros Deuses, também, emitiram grandes luzes de seus corpos, e todas as luzes uniram-
se para formar uma luz de esplendor radiante.

12

ATaqv TaeJaSa" kU-$&= Jvl/NTaiMav PavRTaMa(_
dd*XauSTae SauraSTa}a Jval/a VYaaá idGaNTarMa(_

atéva tejasaù küöaà jvalantamiva parvatam
dadåçuste surästatra jvälä vyäpta digantaram

Os Deuses viam este grande grupo de luz como uma montanha brilhante que difundia-se por todas as direções com suas
chamas.

*N.E: :Sankara (:Çiva)
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13

ATaul&/ Ta}a TataeJa" SavR dev XarqrJaMa(_
Wk-SQa& Tad>aUàarq VYaaá l/aek- }aYa& iTvza_

atulaà tatra tattejaù sarva deva çarérajam
ekasthaà tadabhünnäré vyäpta loka trayaà tviñä

Não  havia  nada  a  que  se  pudesse  comparar  com esta  luz  que  emanava  dos  corpos  de  todos  os  Deuses,  e  após
agruparem-se em única, assumiu uma forma feminina cuja iluminação era visível em todos os três mundos.

14

Yad>aUC^aM>av& TaeJaSTaeNaaJaaYaTa TaNMau%Ma(_
YaaMYaeNa ca>avNa( ke-Xaa bahvae ivZ<au TaeJaSaa_

yadabhücchämbhavaà tejas tenäjäyata tanmukham
yämyena cäbhavan keçä bähavo viñëu tejasä

Da luz que tinha vindo da  Fonte da Bem-aventurança da Existência,  Sua face tornou-se manifesta; do  Poder Que
Controla, os cabelos; e da Consciência Que Tudo Penetra, Seus braços.

15

SaaEMYaeNa STaNaYaaeYauRGMa& MaDYa& cENd]e<a ca>avTa(_
vaå<aeNa c Ja<gaaeæ iNaTaMbSTaeJaSaa >auv"_

saumyena stanayoryugmaà madhyaà caindreëa cäbhavat
väruëena ca jaìghorü nitambas tejasä bhuvaù

Da luz da Devoção veio Seus peitos, e da luz do Governo do Puro, Seu abdômem. Da luz do Senhor do Equilíbrio, veio
Suas pernas e coxas, e da luz da Terra, Seus quadris e nádegas.

16

b]ø<aSTaeJaSaa PaadaE Tad®uLYaaek-R TaeJaSaa_
vSaUNaa& c k-ra®uLYa" k-aEbere<a c NaaiSak-a_

brahmaëas tejasä pädau tadaìgulyo-rka tejasä
vasünäà ca karäìgulyaù kaubereëa ca näsikä

Da luz da  Capacidade Criadora veio Seus pés, e da luz da  Radiância, Seus dedos dos pés. Dos  Descobridores da
Riqueza veio Seus dedos, e do Guardião do Tesouro, Seu nariz.

17

TaSYaaSTau dNTaa" SaM>aUTaa" Pa[aJaaPaTYaeNa TaeJaSaa_
NaYaNai}aTaYa& Jaje TaQaa Paavk- TaeJaSaa_

tasyästu dantäù sambhütäù präjäpatyena tejasä
nayanatritayaà jajïe tathä pävaka tejasä

Todos os Seus dentes vieram do  Senhor da Existência,  e da  Claridade da Meditação,  Seus três olhos tornaram-se
aparentes.

18

>a]uvaE c SaNDYaYaaeSTaeJa" é[v<aa viNal/SYa c_
ANYaeza& cEv devaNaa& SaM>avSTaeJaSaa& iXava_

bhruvau ca sandhyayostejaù çravaëä vanilasya ca
anyeñäà caiva devänäà sambhavas tejasäà çivä

Da luz do  Tempo de Adoração Suas sobrancelhas foram manifestadas, e do Desejo Excelente, Suas orelhas vieram a
existir. E todos os outros Deuses deram de suas luzes para a formação da Energia da Deusa Infinita.
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19

TaTa" SaMaSTa devaNaa& TaeJaae raiXa SaMauÙvaMa(_
Taa& ivl/aeKYa Maud& Pa[aPaurMara MaihzaidRTaa"_

tataù samasta devänäà tejo räçi samudbhaväm
täà vilokya mudaà präpuramarä mahiñärditäù

Assim os Deuses que foram afligidos pelo Grande Ego, vendo a grandeza da Deusa manifestada da união de suas luzes,
experimentaram grande alegria!

20

Xaul&/ XaUl/aiÜiNaZk*-ZYa ddaE TaSYaE iPaNaak-Da*k(_
c§&- c dtavaNa( k*-Z<a" SaMauTPaaÛ Svc§-Ta"_

çulaà çüläd viniñkåñya dadau tasyai pinäkadhåk
cakraà ca dattavän kåñëaù samutpädya svacakrataù

O Portador do Tridente da Unidade tirou de Seu tridente um outro tridente e ofereceu-o a Deusa. Então o Autor de
Tudo, tomando do disco do tempo giratório, manifestou um segundo disco e o ofertou a Ela.

21

Xa<%& c vå<a" Xai¢&- ddaE TaSYaE huTaaXaNa"_
MaaåTaae dtava&êaPa& ba<a PaU<aeR TaQaezuDaq_

çaëkhaà ca varuëaù çaktià dadau tasyai hutäçanaù
märuto dattaväàçcäpaà bäëa pürëe tatheñudhé

O Equilíbrio* doou o búzio das vibrações, e a Luz da Meditação deu Sua energia. A Emancipação deu Seu arco da
determinação e as duas aljavas cheias de flechas.

22

vJa]iMaNd]" SaMauTPaaÛ ku-il/XaadMaraiDaPa"_
ddaE TaSYaE Sahóa+aae ga<$=a MaEravTaaÓJaaTa(_

vajram indraù samutpädya kuliçädamarädhipaù
dadau tasyai sahasräkño ghaëöä mairävatäd gajät

O Governo do Puro** com mil olhos pegou de Seu raio da iluminação um segundo raio e ofereceu-o para a Deusa, e de
Seu elefante, Amor para Todos, um sino de tom contínuo foi doado.

23

k-al/ d<@a ÛMaae d<@& PaaXa& caMbuPaiTadRdaE_
Pa[JaaPaiTaêa+aMaal/a& ddaE b]øa k-Ma<@lu/Ma(_

käla daëòä dyamo daëòaà päçaà cämbupatir dadau
prajäpatiçcäkñamäläà dadau brahmä kamaëòalum

Do Poder que Controla veio o bastão da disciplina, e o Senhor do Equilíbrio ofereceu a rede da unidade; o Senhor da
Existência ofereceu um rosário de letras; a Capacidade Criadora a tigela da renúncia.

*N.E.: Varuna
**N.E.: Indra
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24

SaMaSTa raeMa ku-Paezu iNaJarXMaqNa( idvak-r"_
k-al/ê dtavaNa( %É& TaSYaaêMaR c iNaMaRl/Ma(_

samasta roma kupeñu nijaraçmén diväkaraù
kälaçca dattavän khaògaà tasyäçcarma ca nirmalam

O Divino Ser de Luz preencheu os poros de Sua pele com raios de luz, e o  Tempo deu a espada da adoração e um
brilhante escudo.

25

+aqraedêaMal&/ harMaJare c TaQaaMbre_
cU@aMai<a& TaQaa idVYa& ku-<@le/ k-$=k-aiNa c_

kñérodaçcämalaà häramajare ca tathämbare
cüòämaëià tathä divyaà kuëòale kaöakäni ca

26

ADaRcd]& TaQaa Xau>a]& ke-YaUraNa( SavR bahuzu_
NaUPauraE ivMal/aE TaÜÓ]EveYak-MaNautaMaMa(_

ardhacadraà tathä çubhraà keyürän sarva bähuñu
nüpurau vimalau tadvad graiveyakamanuttamam

27

A<Gaul/IYak-rÒaiNa SaMaSTaa Sv<Gaul/Izu c_
ivìk-MaaR ddaE TaSYaE ParXau& caiTaiNaMaRl/Ma(_

aëguléyakaratnäni samastä svaëguléñu ca
viçvakarmä dadau tasyai paraçuà cätinirmalam

25-27. O Oceano dos Pensamentos Puros deu um colar de gemas excelentes e roupas, que nunca perdem seu brilho, e
deu brincos,  uma cimeira divina e braceletes,  e uma auréola de luz. A  Meia Lua Radiante deu pulseiras para Seus
braços, tornozeleiras para seus pés, um belo ornamento de pescoço, e anéis de pedras preciosas para os Seus dedos. E o
Autor Universal deu Sua extremamente sagrada machadinha das boas ações.

28

Aña<Ya Naek- æPaai<a TaQaa>aeÛ& c d&XaNaMa(_
AãaNaPa<k-Jaa& Maal/a& iXarSYauriSa caParaMa(_

asträëya neka rüpäëi tathäbhedyaà ca daàçanam
amlänapaëkajäà mäläà çirasyurasi cäparäm

Todo tipo de armas e armaduras impenetráveis foram apresentados para proteger Sua cabeça e peito, e da  Riqueza
Verdadeira, uma guirlanda de lótus foi doada, a qual nunca perderia seu brilho.

29

AddÂl/iDaSTaSYaE Pa<k-Ja& caiTaXaae>aNaMa(_
ihMavaNa( vahNa& iSa&h& rÒaiNa ivivDaaiNa c_

adadajjaladhis tasyai paëkajaà cätiçobhanam
himavän vähanaà siàhaà ratnäni vividhäni ca

O Mar ofereceu um belo lótus, a benção da paz, e os Himalayas deu o precioso leão da coragem sobre o qual montar.
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30

ddavXaUNYa& SaurYaa PaaNaPaa}a& DaNaaiDaPa"_
XaezêSavRNaaGaeXaae MahaMai<a iv>aUizTaMa(_

dadävaçünyaà surayä pänapätraà dhanädhipaù
çeñaçcasarvanägeço mahämaëi vibhüñitam

31

NaaGahar& ddaE TaSYaE Datae Ya" Pa*iQavqiMaMaaMa(_
ANYaEriPa SaurEdeRvq >aUzNaEraYauDaESTaQaa_

nägahäraà dadau tasyai dhatte yaù påthivémimäm
anyairapi surair devé bhüñanair äyudhaistathä

30 - 31. O Senhor da Riqueza deu um recipiente de beber constantemente cheio de essência intoxicante, e o Supremo
Senhor de Todas as Serpentes de Energia, pelas quais a terra é sustentada deu grandes jóias que brilham luminosamente
em um colar de serpentes. Outros Deuses, também, ofereceram ornamentos e armas para a Deusa.

32

SaMMaaiNaTaa NaNaadaeÀE" SaatahaSa& MauhuMauRhu"_
TaSYaa NaadeNa gaaere<a k*-TòMaaPaUirTa& Na>a"_

sammänitä nanädoccaiù sättahäsaà muhur muhuù
tasyä nädena ghoreëa kåtsnamäpüritaà nabhaù

Após ser adorada, repetidas vezes Ela sorriu e bramiu em alto tom, e Seu espantoso som ressoou através do éter.

33

AMaaYaTaaiTaMahTaa Pa[iTa XaBdae MahaNa>aUTa(_
cu+au>au" Sak-l/a l/aek-a" SaMaud]aê ck-iMPare_

amäyatätimahatä prati çabdo mahänabhüt
cukñubhuù sakalä lokäù samudräçca cakampire

A Deusa causou um barulho tão excessivo que os mundos estremeceram e os oceanos enfureceram-se.

34

ccal/ vSauDaa celu/" Sak-l/aê Mahq Dara"_
JaYaeiTa devaê Mauda TaaMaUcu" iSa&h vaihNaqMa(_

cacäla vasudhä celuù sakaläçca mahé dharäù
jayeti deväçca mudä tämücuù siàha vähiném

A terra estremeceu, as montanhas vibraram, e os Deuses ficaram extremamente satisfeitos e alegremente clamaram à
valente amazona, “Que a Vitória esteja convosco!”

35

TaUíuvuMauRNaYaêENaa& >ai¢- NaMa]aTMa MaUTaRYa"_
d*îa SaMaSTa& Sa&+auBDa& }aEl/aeKYaMaMararYa"_

tüñöuvur munayaçcainäà bhakti namrätma mürtayaù
dåñövä samastaà saàkñubdhaà trailokyamamarärayaù

E com grande satisfação, os homens sábios louvaram a imagem de suas adorações, curvando-se com devoção. Vendo
os três mundos em tal comoção,
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36

Sa&NaÖai%l/ SaENYaaSTae SaMautaSQau ådaYauDaa"_
Aa" ik-MaeTaidiTa §-aeDaada>aaZYa MaihzaSaur"_

saànaddhäkhila sainyäste samuttasthu rudäyudhäù
äù kimetaditi krodhäd äbhäñya mahiñäsuraù

o exército dos pensamentos enfeitou suas armaduras e levantou suas armas e em conjunto se levantou. O Grande Ego
em excessiva ira exclamou, “Que é isso?”

37

A>YaDaavTa Ta& XaBdMaXaezErSaurEv*RTa"_
Sa ddXaR TaTaae devq& VYaaá l/aek- }aYaa& iTvza_

abhyadhävata taà çabdam açeñair asurair våtaù
sa dadarça tato devéà vyäpta loka trayäà tviñä

Assim junto com todos os pensamentos que se agruparam prontos para atacar, ele correu na direção do som e viu a
Deusa iluminando os três mundos.

38

Paada§-NTYaa NaTa>auv& ik-rq$=aeiç/i%TaaMbraMa(_
+aaei>aTaaXaez PaaTaal/a& DaNauJYaaRiNa" SvNaeNa TaaMa(_

pädäkrantyä natabhuvaà kiréöollikhitämbaräm
kñobhitäçeña pätäläà dhanurjyäniù svanena täm

Seus pés permaneceram sobre a terra, e Sua coroa tocou o espaço mais distante da atmosfera. O zumbido do retesar de
Seu arco produziu medo entre as sete regiões do inferno!

39

idXaae >auJa Sahóe<a SaMaNTaaÜyaPYa Sa&iSQaTaaMa(_
TaTa" Pa[vv*Tae YauÖ& TaYaa deVYaa SauriÜzaMa(_

diço bhuja sahasreëa samantäd vyäpya saàsthitäm
tataù pravavåte yuddhaà tayä devyä suradviñäm

Os  milhares  de  braços  desta  Deusa  cobriram  todas  as  direções  e  então  começou  a  batalha  entre  a  Deusa  e  os
Pensamentos.

40

XañañEbRhuDaa Mau¢E-radqiPaTaidGaNTarMa(_
MaihzaSaurSaeNaaNaqiê+aura:Yaae MahaSaur"_

çasträstrair bahudhä muktair ädépitadigantaram
mahiñäsurasenänéçcikñuräkhyo mahäsuraù

Muitos  tipos  e  armas  iluminaram toda  a atmosfera  num ímpeto.  E  um poderosíssimo  general  do  Grande Ego,  o
Destituído de Claro Entendimento, levantou-se para guerrear.

41

YauYauDae caMarêaNYaEêTaur® bl/aiNvTa"_
rQaaNaaMa YauTaE" ziÙådGa]a:Yaae MahaSaur"_

yuyudhe cämaraçcänyaiç caturaìga balänvitaù
rathänäma yutaiù ñadbhir udagräkhyo mahäsuraù

Inconstância empreendeu a batalha com suas quatro divisões de cavalos, elefantes, carruagens e infantaria de grande
energia, e Arrogância juntou-se na batalha com suas sessenta mil carruagens.
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42

AYauDYaTaaYauTaaNaa& c Sahóe<a MahahNau"_
PaÄa XaiÙê iNaYauTaEriSal/aeMaa MahaSaur"_

ayudhyatäyutänäà ca sahasreëa mahähanuù
païcä çadbhiçca niyutair asilomä mahäsuraù

Com centenas de milhares, o Grande Enganador, e com seu exército de dez milhões de soldados de infantaria, Falta de
Resolução , um grande pensamento, veio para a batalha.

43

AYauTaaNaa& XaTaE" XaiÌbaRZk-l/ae YauYauDae r<ae_
GaJavaiJa SahóaEgaErNaekE-" PairvairTa"_

ayutänäà çataiù çaòbhir bäñkalo yuyudhe raëe
gajaväji sahasraughair anekaiù pariväritaù

Com seis  milhões  de  soldados,  Lembranças entrou  no campo  de  batalha,  e  com milhares  de  elefantes  e  cavalos,
Perambulando de Um Lado para Outro.

44

v*Taae rQaaNaa& k-ae$ya c YauÖe TaiSMaàYauDYaTa_
ib@al/a:YaaeYauTaaNaa& c PaÄaXaiÙ rQaaYauTaE"_

våto rathänäà koöyä ca yuddhe tasminnayudhyata
biòäläkhyo-yutänäà ca païcäçadbhi rathäyutaiù

Hipocrisia juntou-se na luta com cinco milhões de carruagens reunidas,  e além disso dez mil grandes pensamentos
sobre elefantes e cavalos.

45

YauYauDae Sa&YauGae Ta}a rQaaNaa& PairvairTa"_
ANYae c Ta}aa YauTaXaae rQa NaaGahYaEv*RTaa"_

yuyudhe saàyuge tatra rathänäà pariväritaù
anye ca taträ yutaço ratha nägahayair våtäù

 O  Perambulando de Um Lado para Outro lutou naquela batalha com suas carruagens correndo ao redor, e outros
também continuaram a lutar; suas carruagens e elefantes mantiveram-se vindo.

46

YauYauDau" Sa&YauGae deVYaa Sah Ta}a MahaSaura"_
k-aei$= k-aei$= SahóESTau rQaaNaa& diNTaNaa& TaQaa_

yuyudhuù saàyuge devyä saha tatra mahäsuräù
koöi koöi sahasraistu rathänäà dantinäà tathä

Os  grandes  pensamentos  lutaram  e  lutaram  naquela  batalha  com  a  Deusa.  Incontáveis  milhares  de  guerreiros  e
carruagens, cavalos e elefantes, multiplicaram-se lá.

47

hYaaNaa& c v*Taae YauÖe Ta}aa >aUNa( MaihzaSaur"_
TaaeMarEi>aRiNdPaalE/ê Xai¢-i>aMauRSalE/STaQaa_

hayänäà ca våto yuddhe taträ bhün mahiñäsuraù
tomarair bhindipälaiç ca çaktibhir musalais tathä

O próprio Grande Ego juntou-se na batalha com seu grande dardo, seu pequeno dardo, sua energia e sua maça.
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48

YauYauDau" Sa&YauGae deVYaa %ÉE" ParXau PaiÆXaE"_
ke-icÀ ici+aPau" Xa¢-I" ke-icTPaaXaa&STaQaaPare_

yuyudhuù saàyuge devyä khaògaiù paraçu paööiçaiù
kecicca cikñipuù çaktéù kecit päçäàstathäpare

Outros grandes generais lutaram e lutaram naquela batalha e tentaram golpear a Deusa com suas espadas, com todas as
suas energias e amarrá-La com suas redes.

49

devq& k-ÉPa[harESTau Tae Taa& hNTau& Pa[c§-Mau"_
SaaiPa devq TaTaSTaaiNa Xaña<Ya ñai<a ci<@k-a_

devéà kaògaprahäraistu te täà hantuà pracakramuù
säpi devé tatastäni çasträëya sträëi caëòikä

Eles estavam tentando matar a Deusa com suas espadas. E a Deusa, Ela Quem Dilacera os Pensamentos, atacou-os com
Suas próprias armas.

50

l/Il/YaEv Pa[icC^ed iNaJa Xaña ñvizR<aq_
ANaaYaSTaaNaNaa devq STaUYaMaaNaa SaurizRi>a"_

lélayaiva praciccheda nija çasträ stravarñiëé
anäyastänanä devé stüyamänä surarñibhiù

Divertidamente a Deusa atirou sobre Seus atacantes uma abundância de Suas próprias armas e mantras que cortaram
todas as suas armas, enquanto Deuses e Videntes A louvavam com hinos e recordação da divindade.

51

MauMaaecaSaur dehezu Xaña<Yañai<a ceìrq_
SaaeiPa §u-Öae DauTaSa$=ae deVYaa vahNake-Sarq_

mumocäsura deheñu çasträëyasträëi ceçvaré
so-pi kruddho dhutasaöo devyä vähanakesaré

52

ccaraSaur SaENYaezu vNaeiZvv huTaaXaNa"_
iNa"ìaSaaNa( MauMauce Yaa&ê YauDYaMaaNaa r<aeiMbk-a_
cacäräsura sainyeñu vaneñviva hutäçanaù

niùçväsän mumuce yäàçca yudhyamänä raëe-mbikä
51 - 52. Em Sua face não existia o menor esforço, a Imperatriz do Universo arremessava arma após arma sobre os seus
atacantes.  E o leão da Deusa sacudindo sua juba enfurecido, vagueou entre o exército dos pensamentos como uma
floresta em chamas. Cada respiração da Mãe do Universo manifestada como Seu exército...

53

Ta Wv SaÛ" SaM>aUTaa Ga<aa" XaTaSahóXa"_
YauYauDauSTae ParXaui>ai>aRiNdPaal/aiSa PaiÆXaE"_

ta eva sadyaù sambhütä gaëäù çatasahasraçaù
yuyudhuste paraçubhir bhindipäläsi paööiçaiù

...totalizando centenas de milhares, lutando na batalha com a machadinha, dardo, espada e arpão.
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54

NaaXaYaNTaaeSaurGa<aaNa( devqXa¢-yuPa b*&ihTaa"_
AvadYaNTa Pa$=haNa( Ga<aa" Xa«a&STaQaaPare_

näçayanto-suragaëän devéçaktyupa båàhitäù
avädayanta paöahän gaëäù çaìkhäàstathäpare

A Deusa e Sua imensa energia destruiu numerosos pensamentos enquanto batia um tambor e soava o búzio.

55

Ma*d®a&ê TaQaEvaNYae TaiSMaNa( YauÖMahaeTSave_
TaTaae devq i}aXaUle/Na GadYaa Xai¢- v*iíi>a"_

mådaìgäàçca tathaivänye tasmin yuddhamahotsave
tato devé triçülena gadayä çakti våñöibhiù

E tocando címbalos e oscilando o cetro e o tridente e chovia energia naquele festival de batalha,

56

%Éaidi>aê XaTaXaae iNaJagaaNa MahaSauraNa(_
PaaTaYaaMaaSa cEvaNYaaNa( ga<$=a SvNaivMaaeihTaaNa(_

khaògädibhiçca çataço nijaghäna mahäsurän
pätayämäsa caivänyän ghaëöä svanavimohitän

e o terrível barulho de Seu sino espantou os grandes pensamentos para a inconsciência, enquanto Ela os cortava com
Sua espada. Milhares foram cortados até sua morte!

57

ASauraNa( >auiv PaaXaeNa bd(ßa caNYaaNak-zRYaTa(_
ke-icid(ÜDaa k*-TaaSTaq+NaE" %ÉPaaTaESTaQaaPare_

asurän bhuvi päçena baddhvä cänyänakarñayat
kecid dvidhä kåtästékñnaiù khaògapätaistathäpare

Muitos pensamentos foram amarrados pela rede e arrastados para a terra; muitos pensamentos foram cortados em dois
pelo fio afiado de Sua espada.

58

ivPaaeiQaTaa iNaPaaTaeNa GadYaa >auiv XaerTae_
veMauê ke-icd]uiDar& MauSale/Na >a*Xa& hTaa"_

vipothitä nipätena gadayä bhuvi çerate
vemuçca kecidrudhiraà musalena bhåçaà hatäù

Quantos  pensamentos  caíram feridos  até  a  terra proveniente  do impacto  do  cetro;  golpeados pela maça e estando
extremamente feridos vomitaram sangue.

59

ke-iciàPaiTaTaa >aUMaaE i>aàa" XaUle/Na v+aiSa_
iNarNTara" XaraEgae<a k*-Taa" ke-icd]<aaiJare_

kecinnipatitä bhümau bhinnäù çülena vakñasi
nirantaräù çaraugheëa kåtäù kecidraëäjire

Alguns pensamentos trespassados no peito pela lança caíram na terra em uma pilha.  Quantos pensamentos naquele
campo de batalha atingidos por uma chuva de flechas foram despedaçados.
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60

XYaeNaaNau k-air<a" Pa[a<aaNa( MauMaucuiñdXaadRNaa"_
ke-za&icØahviX^àaiX^àGa]qvaSTaQaaPare_

çyenänu käriëaù präëän mumucustridaçärdanäù
keñäàcid bähavaçchinnäç chinnagréväs tathäpare

61

iXara&iSa PaeTaurNYaezaMaNYae MaDYae ivdairTaa"_
iviC^à JaºaSTvPare PaeTauåVYaa| MahaSaura"_

çiräàsi peturanyeñämanye madhye vidäritäù
vicchinna jaìghästvapare petururvyäà mahäsuräù

62

Wk-baûi+acr<aa" ke-icÕeVYaa iÜDaa k*-Taa"_
i^àeiPa caNYae iXariSa PaiTaTaa" PauNaåiTQaTaa"_

ekabähvakñicaraëäù kecid devyä dvidhä kåtäù
chinne-pi cänye çirasi patitäù punarutthitäù

63

k-bNDaa YauYauDaudeRVYaa Ga*hqTaParMaaYauDaa"_
NaNa*TauêaPare Ta}a YauÖe TaUYaR l/Yaaié[Taa"_

kabandhä yuyudhur devyä gåhétaparamäyudhäù
nanåtuçcäpare tatra yuddhe türya layäçritäù

64

k-bNDaaiX^à iXarSa" %É Xa¢-y*ií Paa<aYa"_
iTaï iTaïeiTa >aazNTaae devqMaNYae MahaSaura"_

kabandhäçchinna çirasaù khaòga çaktyåñöi päëayaù
tiñöha tiñöheti bhäñanto devémanye mahäsuräù

65

PaaiTaTaE rQa NaaGaaìErSaurEê vSauNDara_
AGaMYaa Saa>avta}a Ya}aa >aUTSa Maha r<a"_

pätitai ratha nägäçvair asuraiçca vasundharä
agamyä säbhavat tatra yaträ bhütsa mahä raëaù

66

Xaaei<aTaaEgaa MahaNaÛ" SaÛSTa}a Pa[Sauóuvu"_
MaDYae caSaur SaENYaSYa var<aaSaur vaiJaNaaMa(_

çoëitaughä mahänadyaù sadyas tatra prasusruvuù
madhye cäsura sainyasya väraëäsura väjinäm

60 - 66.  Muitos dos pensamentos que tinham atormentado os Deuses abandonaram seu sopro vital. Muitos outros
perderam seus braços ou pescoços e foram reduzidos a pó. Quantos caíram com suas cabeças fendidas, quantos com
seus corpos partidos ao meio! Muitos cortados nos quadris; muitos perderam um braço, um pé, ou um olho, ou foram
feitos em pedaços. Muitos pensamentos com suas cabeças decepadas levantavam-se novamente como corpos acéfalos
numa forma terrível para tomar suas armas e continuar a batalha com a Deusa. Outros troncos acéfalos dançavam a
rítmica música da batalha. E muitos sem cabeça correram com suas espadas, energias e outras armas e gritavam para a
Deusa, “Pare! Pare!” Onde este terrível encontroaconteceu, a terra foi coberta com carruagens, elefantes,  cavalos e
pensamentos que a Deusa derrubou, assim lá não havia possibilidade de encontrar um caminho pelo qual ir e vir. Do
exército dos pensamentos, e de seus elefantes e cavalos, escoou muito sangue tanto quanto para criar um grande rio.
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67

+a<aeNa TaNMaha SaENYaMaSaura<aa& TaQaaiMbk-a_
iNaNYae +aYa& YaQaa viöSTa*<adaå MahacYaMa(_

kñaëena tanmahä sainyam asuräëäà tathämbikä
ninye kñayaà yathä vahnis tåëadäru mahäcayam

Dentro de um instante o gigantesco exército de pensamentos pereceu diante da Mãe do Universo, exatamente como a
grama e a madeira são reduzidas a cinzas em um momento por um grande fogo.

68

Sa c iSa&hae MahaNaadMauTSa*JaNDauTa ke-Sar"_
Xarqre>YaaeMararq<aaMaSaUiNav ivicNviTa_

sa ca siàho mahänädam utsåjandhuta kesaraù
çarérebhyo-maräréëämasüniva vicinvati

E o leão, sacudindo sua juba de um lado para o outro e urrando fortemente, tirou a força vital de muitos pensamentos.

69

deVYaa Ga<aEê TaESTa}a k*-Ta& YauÖ& MahaSaurE"_
YaQaEza& TauTauzudeRva" PauZPa v*iíMaucae idiv_

devyä gaëaiçca taistatra kåtaà yuddhaà mahäsuraiù
yathaiñäà tutuñur deväù puñpa våñöimuco divi

Deste modo a Deusa e Seu exército  empreenderam, a batalha com a multidão dos grandes pensamentos,  assim os
Deuses no céu ficaram extremamente alegres e banharam a terra com uma chuva de flores.

oà

G119H



Caëòé Päöhaù

G120H



Caëòé Päöhaù

Ta*TaqYaaeDYaaYa"_
tåtéyo-dhyäyaù
Capítulo Três

DYaaNaMa(
dhyänam
Meditação

p oÛÙaNau Sahó k-aiNTaMa(_
Aå<a+aaEMaa& iXaraeMaail/k-a&_

r¢-ail/áPaYaaeDara&_
JaPav$=I& ivÛaMa>aqiTa& vrMa(_
hSTaaBJaEdRDaTaq& i}aNae}a_
ivl/SaÜ£-arivNdié[Ya&_
devq& bÖihMaa&Xau rÒ_

Mauku-$=a& vNderivNdiSQaTaaMa(_
oà udyad bhänu sahasra käntim

aruëakñaumäà çiromälikäà
raktäliptapayodharäà

japavaöéà vidyämabhétià varam
hastäbjairdadhatéà trinetra
vilasad vakträravindaçriyaà
devéà baddhahimäàçu ratna

mukuöäà vande-ravindasthitäm
O corpo radiante da Mãe do Universo tem a magnificência de milhares de nascer do sol. Ela está vestida com um sari
de seda vermelho. Em torno de Seu pescoço está uma guirlanda de cabeças vermelhas. Seus dois peitos são coloridos
com  pasta  de  sândalo  vermelha.  Em  Suas  quatro  mãos  de  lótus  Ela  segura  um rosário  e  mostra  os  mudras  do
Conhecimento, da Audácia e da Doação de Dádivas. Seus três olhos estão brilhando e Sua boca como um botão (de
flor) é extremamente bela. Sobre Sua cabeça está uma coroa de jóias na qual a lua está situada, e Ela está descansando
sobre um assento de lótus. Com ilimitada devoção eu reverencio a esta Deusa.

1

p ‰iz åvac_
oà åñi ruväca

Oà. O Åñi disse:

2

iNahNYaMaaNa& TaTSaENYaMavl/aeKYa MahaSaur"_
SaeNaaNaqiê+aur" k-aePaaÛYaaE YaaeÖuMaQaaiMbk-aMa(_

nihanyamänaà tat sainyam avalokya mahäsuraù
senänéçcikñuraù kopädyayau yoddhumathämbikäm

Quando os grandes pensamentos viram suas forças sendo deste modo destruídas, aquele heróico general, o Destituído
de Claro Entendimento, em grande ira continuou a batalha com a Mãe do Universo.
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3

Sa devq& zrvzeR<a vvzR SaMareSaur"_
YaQaa Maeå iGare" Xa*®& TaaeYavzeR<a TaaeYad"_

sa devéà ñaravarñeëa vavarña samare-suraù
yathä meru gireù çåìgaà toyavarñeëa toyadaù

Aquele pensamento jorrou sobre a Mãe uma nuvem das flechas de diferentes dúvidas tão abundantes quanto as águas
que caem da nuvem sobre o Monte Meru.

4

TaSYaiC^tva TaTaae devq l/Il/YaEv XaraeTk-raNa(_
JagaaNaTaurGaaNa( ba<aEYaRNTaar& cEv vaiJaNaaMa(_

tasyac chittvä tato devé lélayaiva çarotkarän
jaghänaturagän bäëair yantäraà caiva väjinäm

Então a Deusa disparou um grande número de flechas que cortaram as suas flechas em pedaços, e também mataram
seus cavalos e cocheiros.

5

icC^ed c DaNau" SaÛae ßJa& caiTaSaMauiC^]TaMa(_
ivVYaaDa cEv Gaa}aezu i^àDaNvaNaMaa XauGaE"_

ciccheda ca dhanuù sadyo dhvajaà cätisamucchritam
vivyädha caiva gätreñu chinnadhanvänamä çugaiù

Com isto Ela também cortou seu arco e sua bandeira extraordinariamente elevada. Após cortar seu arco Ela trespassou
seu corpo com Suas flechas.

6

SaiC^àDaNva ivrQaae hTaìae hTaSaariQa"_
A>YaDaavTa Taa& devq& %É cMaR DaraeSaur"_

sacchinnadhanvä viratho hataçvo hatasärathiù
abhyadhävata täà devéà khaòga carma dharo-suraù

Perdendo seu arco, carruagens, cavalos e cocheiros, este pensamento levantou sua espada e escudo e correu atrás da
Deusa.

7

iSa&h MaahTYa %ÉeNa Taq+<aDaare<a MaUDaRiNa_
AaJagaaNa >auJae SaVYae devq MaPYaiTa veGavaNa(_

siàha mähatya khaògena tékñëadhäreëa mürdhani
äjaghäna bhuje savye devé mapyati vegavän

Com o afiado fio de sua espada ele golpeou a cabeça do leão, e com grande rapidez deu um golpe na Deusa, em Seu
braço esquerdo.

8

TaSYaa" %Éae >auJa& Pa[aPYa Paf-al/ Na*PaNaNdNa_
TaTaae JaGa]ah XaUl&/ Sa k-aePaadå<a l/aecNa"_

tasyäù khaògo bhujaà präpya paphäla nåpanandana
tato jagräha çülaà sa kopädaruëa locanaù

Quando aquela espada tocou Seu corpo, quebrou-se em pedaços, e aquele irado pensamento de muitas considerações
tomou uma lança em suas mãos.
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9

ic+aePa c TaTaSTatau >ad] k-aLYaa& MahaSaur"_
JaaJvLYaMaaNa& TaeJaae>aq rivibMb iMavaMbraTa(_

cikñepa ca tatas tattu bhadra kälyäà mahäsuraù
jäjvalyamänaà tejobhé ravibimba mivämbarät

E aquele grande pensamento arremessou essa lança ofuscante na Pessoa Excelente Além do Tempo, exatamente como o
Sol, preenche os céus com seu brilho ofuscante.

10

d*îa Tada PaTaC^Ul&/ devq XaUl/MaMauÄTa_
TaC^Ul&/ XaTaDaa TaeNa NaqTa& Sa c MahaSaur"_

dåñövä tadä patac chülaà devé çülamamuïcata
tacchülaà çatadhä tena nétaà sa ca mahäsuraù

Quando a Deusa viu esta lança vindo em Sua direção, Ela, também, soltou Sua lança, a qual partiu a lança dele em
numerosos pedaços, e o Destituído de Claro Entendimento abandonou sua vida.

11

hTae TaiSMaNa( MahavqYaeR MaihzSYa cMaUPaTaaE_
AaJaGaaMa GaJaa æ!êaMariñ dXaadRNa"_

hate tasmin mahävérye mahiñasya camüpatau
äjagäma gajä rüòhaç cämarastri daçärdanaù

Após a morte do valente general no exército do  Grande Ego,  o Destituído de Claro Entendimento, que tinha sido a
fonte de aflição para muitos Deuses, Inconstância aproximou-se montado sobre um elefante.

12

SaaeiPa Xai¢&- MauMaaecaQa deVYaaSTaaMaiMbk-a d]uTaMa(_
hu&k-arai>ahTaa& >aUMaaE PaaTaYaaMaaSa iNaZPa[>aaMa(_

so-pi çaktià mumocätha devyästämambikä drutam
huàkäräbhihatäà bhümau pätayämäsa niñprabhäm

Ele atacou a Deusa por cima com sua energia, mas a Mãe do Universo com o ruído de Seu Mantra “Huà” feriu-o e
despojado de luz, a sua energia caiu na terra.

13

>aGana& Xai¢&- iNaPaiTaTaa& d*îa §-aeDa SaMaiNvTa"_
ic+aePa caMar" XaUl&/ ba<aESTadiPa SaaiC^NaTa(_

bhagnäà çaktià nipatitäà dåñövä krodha samanvitaù
cikñepa cämaraù çülaà bäëaistadapi säcchinat

Quando  descobriu  que  sua  energia foi  abatida,  Inconstância tornou-se  imensamente  furioso.  Neste  momento
arremessou sua lança na direção Dela, mas a Deusa cortou-a com Suas flechas.

14

TaTa" iSa&h" SaMauTPaTYa GaJaku-M>aaNTare iSQaTa"_
bahuYauÖeNa YauYauDae TaeNaaeÀEiñdXaair<aa_

tataù siàhaù samutpatya gajakumbhäntare sthitaù
bähuyuddhena yuyudhe tenoc caistridaçäriëä

Nisso o leão saltou sobre a cabeça do elefante e começou uma intensa batalha com aquele pensamento.
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15

YauÖyMaaNaaE TaTaSTaaE Tau TaSMaaNa( NaaGaaNa( Mahq& GaTaaE_
YauYauDaaTaeiTaSa&rBDaaE Pa[harEriTadaå<aE"_

yuddhyamänau tatastau tu tasmän nägän mahéà gatau
yuyudhäte-tisaàrabdhau prahärairatidäruëaiù

Os dois  pensamentos  lutaram com disposição,  e  o  elefante  caiu  ao  chão.  Então  eles  levantaram-se  enfurecidos  e
começaram a lutar novamente com golpes violentos.

16

TaTaae veGaaT%MauTPaTYa iNaPaTYa c Ma*Gaair<aa_
k-rPa[hare<a iXarêaMarSYa Pa*Qak( k*-TaMa(_

tato vegät khamutpatya nipatya ca mågäriëä
karaprahäreëa çiraç cämarasya påthak kåtam

Depois disso com grande rapidez o leão pulou no ar, e caindo do céu, decepou a cabeça de Inconstância de seu corpo.

17

odGa]ê r<ae deVYaa iXal/av*+aa idi>ahRTa"_
dNTaMauií TalE/êEv k-ral/ê iNaPaaiTaTa"_

udagraçca raëe devyä çilävåkñä dibhirhataù
dantamuñöi talaiçcaiva karälaçca nipätitaù

Arrogância foi  morto  pela  Deusa  com  paus  e  pedras  naquele  campo  de  batalha,  e  golpeando  com suas  patas  e
mordendo com seus dentes, o leão abateu Incredulidade.

18

devq §u-Öa GadaPaaTaEêU<aRYaaMaaSa caeÖTaMa(_
baZk-l&/ i>aiNdPaale/Na ba<aESTaaMa]& TaQaaNDak-Ma(_

devé kruddhä gadäpätaiç cürëayämäsa coddhatam
bäñkalaà bhindipälena bäëaistämraà tathändhakam

Golpeando colericamente com Seu cetro, a Deusa reduziu o poder da Arrogância. Lembranças foi cortado pela espada
e Ansiedade e Cegueira por Suas flechas.

19

oGa]aSYaMauGa]vqYa | c TaQaEv c MahahNauMa(_
i}aNae}aa c i}aXaUle/Na JagaaNa ParMaeìrq_

ugräsyam ugravéryaà ca tathaiva ca mahähanum
trineträ ca triçülena jaghäna parameçvaré

O  Temperamento Violento, Paixão e o Grande Enganador,  também, foram mortos pela  Vidente de Tudo com três
olhos.

20

ib@al/SYaaiSaNaa k-aYaaTPaaTaYaaMaaSa vE iXar"_
duDaRr& duMauR%& cae>aaE XarEiNaRNYae YaMa+aYaMa(_

biòälasyäsinä käyät pätayämäsa vai çiraù
durdharaà durmukhaà cobhau çarairninye yamakñayam

A cabeça de  Hipocrisia foi cortada pela espada, e  Tentação Irresistível e o  Boca Suja foram enviados ao Reino da
Morte por Suas flechas.
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21

Wv& Sa&+aqYaMaa<ae Tau SvSaENYae MaihzaSaur"_
Maaihze<a SvæPae<a }aaSaYaaMaaSa TaaNa( Ga<aaNa(_

evaà saàkñéyamäëe tu svasainye mahiñäsuraù
mähiñeëa svarüpeëa träsayämäsa tän gaëän

Vendo seu exército sendo destruído, o Grande Ego assumiu a forma de um búfalo, e ele próprio começou a aterrorizar
as tropas da Deusa.

22

k-a&iêtau<@ Pa[hare<a %ur+aePaESTaQaaParaNa(_
l/a<GaUl/Taai@Ta&êaNYaaH^*®a>Yaa& c ivdairTaaNa(_

käàçcit tuëòa prahäreëa khurakñepais tathäparän
läëgülatäòitaàçcänyäï chåìgäbhyäà ca vidäritän

23

veGaeNa k-a&iêdParaNa( NaadeNa >a]Ma<aeNa c_
iNa"ìaSaPavNaeNaaNYaaNa( PaaTaYaaMaaSa >aUTale/_

vegena käàçcidaparän nädena bhramaëena ca
niùçväsapavanenänyän pätayämäsa bhütale

22 - 23. Algumas vezes ele lutou com seu focinho, algumas vezes dava pontapés com seus cascos no ar, algumas vezes
golpeava com seu rabo, outras vezes girava por toda parte ferindo com seus chifres. Com grande rapidez e um grande
grito de guerra, ofegante, ele dissipou as tropas sobre a terra.

24

iNaPaaTYa Pa[MaQaaNaqk-Ma>YaDaavTa SaaeSaur"_
iSa&h& hNTau& MahadeVYaa" k-aePa& c§e- TaTaaeiMbk-a_

nipätya pramathänékam abhyadhävata so-suraù
siàhaà hantuà mahädevyäù kopaà cakre tato-mbikä

Estando as tropas da Deusa em posição desfavorável, aquele pensamento avançou para matar o leão da Deusa. Assim, a
Mãe do Universo tornou-se muito furiosa.

25

SaaeiPa k-aePaaNa( MahavqYaR" %ur+au<<aMahqTal/"_
ié[®a>Yaa& PavRTaNauÀa&iê+aePa c NaNaad c_

so-pi kopän mahävéryaù khurakñuëëamahétalaù
çriìgäbhyäà parvatanuccäàçcikñepa ca nanäda ca

O grande ser maligno, o Grande Ego, também tornou-se muito zangado. Ele chutou a terra com seus cascos, e ergueu
grandes montanhas com seus chifres e as arremessou para longe a medida em que urrava.

26

veGa>a]Ma<a iv+au<<aa Ma"wR TaSYa VYaXaqYaRTa_
l/a<GaUle/Naa hTaêaiBDa" âavYaaMaaSa SavRTa"_

vegabhramaëa vikñuëëä maùé tasya vyaçéryata
läëgülenä hataçcäbdhiù plävayämäsa sarvataù

Devido a grande rapidez deste pensamento, a terra rachou atemorizada; seu rabo chicoteou o mar do desejo, fazendo as
águas inundarem a terra.
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27

DauTaXa*®ivi>aàaê %<@M%<@& YaYaugaRNaa"_
ìaSaaiNal/aSTaa" XaTaXaae iNaPaeTauNaR>aSaaecl/a"_

dhutaçåìgavibhinnäçca khaëòam khaëòaà yayurghanäù
çväsänilästäù çataço nipetur nabhaso-caläù

Sacudindo sobre seus chifres, ele arremessou e dividiu as nuvens em partes, e lançadas pela intensa velocidade de sua
respiração, as montanhas caíram no espaço.

28

wiTa §-aeDa SaMaaDMaaTaMaaPaTaNTa& MahaSaurMa(_
d*îa Saa ci<@k-a k-aePa& TaÜDaaYa Tadak-raeTa(_

iti krodha samädhmätamäpatantaà mahäsuram
dåñövä sä caëòikä kopaà tadvadhäya tadäkarot

E mantendo a batalha nesta grande ira, o grande pensamento avançou em direção a Ela, porquanto Ela que Dilacera os
Pensamentos simulou ira e preparou-se para matá-lo.

29

Saa i+aPTva TaSYa vE PaaXa& Ta& bbNDa MahaSaurMa(_
TaTYaaJa Maaihz& æPa& SaaeiPa bÖae MahaMa*Dae_

sä kñiptvä tasya vai päçaà taà babandha mahäsuram
tatyäja mähiñaà rüpaà so-pi baddho mahämådhe

Lançando Sua rede, Ela prendeu o grande pensamento. Após ser preso naquela grande batalha, ele deixou sua forma de
búfalo.

30

TaTa" iSa&hae>avTSaÛae YaavtaSYaaiMbk-a iXar"_
i^Naita TaavTPauåz" %É Paai<ard*XYaTa_

tataù siàho-bhavatsadyo yävat tasyämbikä çiraù
chinatti tävat puruñaù khaòga päëiradåçyata

Depois disso ele manifestou-se na forma de um leão. Nesta condição a Mãe do Universo ficou preparada para cortar sua
cabeça, mas de algum modo ele mudou sua forma novamente para a de um homem segurando uma espada.

31

_ TaTa WvaXau Pauåz& devq icC êd SaaYakE-"_
Ta& %ÉcMaR<aa SaaÖ| TaTa" Saae>aUNMahaGaJa"_

tata eväçu puruñaà devé ciccheda säyakaiù
taà khaògacarmaëä särddhaà tataù so-bhünmahägajaù

Então a Deusa instantaneamente lançou sobre ele uma chuva de flechas, e com a espada e o escudo, Ela ficou pronta
para trespassá-lo. Aí então ele tomou a forma do Rei dos Elefantes.

32

k-re<a c MahaiSa&h& Ta& ck-zR JaGaJaR c_
k-zRTaSTau k-r& devq %ÉeNa iNark*-NTaTa_

kareëa ca mahäsiàhaà taà cakarña jagarja ca
karñatastu karaà devé khaògena nirakåntata

Com sua tromba ele começou a puxar o imenso leão da Deusa e urrar, a medida que ele estava puxando, Ela cortou a
sua tromba com a espada.
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33

TaTaae MahaSaurae >aUYaae Maaihz& vPauraiSQaTa"_
TaQaEv +aae>aYaaMaaSa }aEl/aeKYa& SacracrMa(_

tato mahäsuro bhüyo mähiñaà vapurästhitaù
tathaiva kñobhayämäsa trailokyaà sacaräcaram

Assim o grande pensamento novamente vestiu o corpo de um búfalo, e como anteriormente, com a inalação e exalação
de sua respiração, ele tremeu os três mundos com tudo que é móvel e não móvel.

34

TaTa" §u-Öa JaGaNMaaTaa ci<@k-a PaaNaMautaMaMa(_
PaPaaE PauNa" PauNaêEv JahaSaaå<a l/aecNaa_

tataù kruddhä jaganmätä caëòikä pänamuttamam
papau punaù punaçcaiva jahäsäruëa locanä

Com grande fúria  a  Mãe do Mundo Perceptível,  Ela Que Dilacera os Pensamentos,  por  muitas vezes  bebeu uma
essência excelente e com os olhos vermelhos começou a gargalhar.

35

NaNadR caSaur" SaaeiPa bl/vqYaRMadaeÖTa"_
ivza<aa>Yaa& c ic+aePa ci<@k-a& Pa[iTa >aUDaraNa(_

nanarda cäsuraù so-pi balavéryamadoddhataù
viñäëäbhyäà ca cikñepa caëòikäà prati bhüdharän

Na força e coragem daquele êxtase selvagem, aquele malvado demônio urrou, e com seus cornos, jogou as montanhas
em direção a Ela Quem Dilacera os Pensamentos.

36

Saa c TaaNa( Pa[ihTaa&STaeNa cU<aRYaNTaq XaraeTk-rE"_
ovac Ta& MadaeÖUTa Mau% raGaa ku-l/a+arMa(_

sä ca tän prahitäàstena cürëayanté çarotkaraiù
uväca taà madoddhüta mukha rägä kuläkñaram

Ela começou a esmagar  as montanhas com Suas flechas  de Linguagem.  Falando no êxtase da essência,  Sua boca
tornou-se vermelha e Sua língua gaguejava.

37

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:

38

GaJaR GaJaR +a<a& Mau! MaDau YaaviTPabaMYahMa(_
MaYaa TviYa hTae}aEv GaiJaRZYaNTYaaXau devTaa"_

garja garja kñaëaà muòha madhu yävat pibämyaham
mayä tvayi hate-traiva garjiñyantyäçu devatäù

“Berre, berre seu tolo! Pois, contanto que eu beba esta essência, berre o quanto você queira. Sua morte está nas Minhas
mãos, e quando Eu terminar de beber, prontamente os Deuses estarão berrando”.
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39

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

40

WvMau¤-a SaMauTPaTYa Saaæ!a Ta& MahaSaurMa(_
PaadeNaa§-MYa k-<#e= c XaUle/NaENaMaTaa@YaTa(_

evamuktvä samutpatya sä—rüòhä taà mahäsuram
pädenäkramya kaëöhe ca çülenainamatäòayat

Assim falando, a Deusa pulou e subiu em cima daquele grande pensamento. Pisando nele e imobilizando-o com o Seu
pé, Ela golpeou-o na garganta com Sua lança.

41

TaTa" SaaeiPa Pada§-aNTaSTaYaa iNaJaMau%ataTa"_
ADaRiNaZ§-aNTa WvaSaqÕeVYaa vqYaeR<a Sa&v*Ta"_

tataù so-pi padä—kräntas tayä nijamukhät tataù
ardhaniñkränta eväséd devyä véryeëa saàvåtaù

O Grande Ego em conseqüência, atingido pelo pé da Deusa, mudou sua forma a partir de sua boca, mas só foi capaz de
livrar metade de seu corpo. E com Sua grande força a Deusa dominou esta.

42

ADaRiNaZ§-aNTa WvaSaaE YauDYaMaaNaae MahaSaur"_
TaYaa MahaiSaNaa deVYaa iXariX^tva iNaPaaiTaTa"_

ardhaniñkränta eväsau yudhyamäno mahäsuraù
tayä mahäsinä devyä çiraçchittvä nipätitaù

Mesmo com a metade de seu corpo terminada, o grande pensamento batalhou com a Deusa. Então a Deusa cortou-lhe a
cabeça com uma grande espada de dois gumes.

43

TaTaae hahak*-Ta& Sav| dETYa SaENYa& NaNaaXa TaTa(_
Pa[hz| c Par& JaGMau" Sak-l/a devTaaGa<aa"_

tato hähäkåtaà sarvaà daitya sainyaà nanäça tat
praharñaà ca paraà jagmuù sakalä devatägaëäù

Gritando e chorando os pensamentos que restaram daquele exército correram para longe, e todos os Deuses tornaram-se
extremamente alegres!

44

TauíuvuSTaa& Saura devq& Sah idVYaEMaRhizRi>a"_
JaGauGaRNDavR PaTaYaae NaNa*TauêaPSaraeGa<aa"_

tuñöuvustäà surä devéà saha divyair maharñibhiù
jagur gandharva patayo nanåtuçcäp sarogaëäù

Com grande satisfação  os  Deuses  uniram-se aos grandes videntes  em hinos de louvor  a Deusa,  enquanto  o coral
celestial e as ninfas cantavam e dançavam alegremente!

oà
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cTauQaaeRDYaaYa"_
caturtho-dhyäyaù

Capítulo Quatro

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

p k-al/a>a]a>aa& k-$=a+aErirku-l/>aYada&_
MaaEil/bÖeNdure%a&_
Xa«& c§&- k*-Paa<a&_

i}aiXa%MaiPak-rEåÜhNTaq& i}aNae}aaMa(_
iSa&hSk-NDaaiDaæ!a&_

i}a>auvNaMai%l&/ TaeJaSaa PaUrYaNTaq&_
DYaaYaeÕuGaa| JaYaa:Yaa&_

i}adXaPairv*Taa& SaeivTaa& iSaiÖ k-aMaE"_
oà käläbhräbhäà kaöäkñairarikulabhayadäà

maulibaddhendurekhäà
çaìkhaà cakraà kåpäëaà

triçikhamapikarairudvahantéà trineträm
siàhaskandhädhirüòhäà

tribhuvanam akhilaà tejasä pürayantéà
dhyäyed durgäà jayäkhyäà

tridaçaparivåtäà sevitäà siddhi kämaiù
Nós meditamos sobre Ela que é sempre servida por todos os homens que desejam a  Perfeição Suprema, quem está
rodeada de todos os lados pelos Deuses, a Deusa que Remove as Dificuldades, que é chamada Jayä - Vitória. Seu belo
corpo é esplendidamente escuro como uma nuvem carregada de chuva. Com Seu aspecto parece que Ela instila medo
nas multidões de inimigos. Um dígito da lua tem sido fixado sobre Sua cabeça onde brilha. Em Suas mãos Ela segura a
concha, o disco, uma pequena espada ou cimitarra, e um tridente. Ela tem três olhos. E encontra-se sentada sobre um
leão, e Sua iluminação radiante preenche completamente os três mundos.

1
oà åñi ruväca

Oà. O Rñi disse:

2

Xa§-adYa" SaurGa<aa iNahTaeiTavqYaeR_
TaiSMaNduraTMaiNa Saurairble/ c deVYaa_
Taa& Tauíuvu" Pa[<aiTa NaMa] iXarae Dara&Saa_
vaiG>a" Pa[hzR Paul/k-aeÓMacaådeha"_

çakrädayaù suragaëä nihate-tivérye
tasmindurätmani suräribale ca devyä

täà tuñöuvuù praëati namra çiro dharäàsä
vägbhiù praharña pulakodgamacärudehäù

Após a morte daquele pensamento excessivamente vigoroso e malvado, o Grande Ego, e a destruição de seu exército de
perturbações pela mão da Divina Deusa, o Governo do Puro juntamente com outros seres divinos, com suas cabeças
curvadas em reverência, começaram a cantar hinos de louvor à Imperatriz Suprema. Gozavam de excessivo deleite e
delicioso entusiasmo.
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3

deVYaa YaYaa TaTaiMad& JaGadaTMaXa¢-ya_
iNaXXaez devGa<a Xai¢- SaMaUhMaUTYaaR_
TaaMaiMbk-aMai%l/ dev MahizRPaUJYaa&_

>a¢-ya NaTaa" SMa ivdDaaTau Xau>aaiNa Saa Na"_
devyä yayä tatam idaà jagadät maçaktyä

niççeña devagaëa çakti samühamürtyä
tämambikäm akhila deva maharñipüjyäà

bhaktyä natäù sma vidadhätu çubhäni sä naù
A Sua natureza intrínseca é o conjunto da energia de todos os Deuses; com Sua Energia Ela penetra todo o universo.
Ela é altamente respeitável por todos os Deuses e Videntes de Sabedoria sagrada. A Mãe do Universo, com a maior
devoção, nós reverenciamos. Possa Ela conceder-nos todo bem-estar.

4

YaSYaa" Pa[>aavMaTaul&/ >aGavaNa( ANaNTaae_
b]øa hrê Na ih v¢u-Mal&/ bl&/ c_
Saa ci<@k-ai%l/ JaGaTPair Paal/NaaYa_
NaaXaaYa caXau>a >aYaSYa MaiTa& k-raeTau_

yasyäù prabhävam atulaà bhagavän ananto
brahmä haraçca na hi vaktumalaà balaà ca

sä caëòikäkhila jagat pari pälanäya
näçäya cäçubha bhayasya matià karotu

Cuja incomparável grandeza e força, o Senhor do Universo que cria, preserva e dissolve a criação é incapaz até para
enaltecer,  possa esta  Imperatriz  Suprema,  Ela  Que  Dilacera os Pensamentos,  cuidar  de  proteger  todo o mundo e
destruir o medo e a impureza.

5

Yaa é[q" SvYa& Sauk*-iTaNa&M>avNaeZvl/+Maq"_
PaaPaaTMaNaa& k*-TaiDaYaa& ôdYaezu buiÖ"_
é[Öa SaTaa& ku-l/JaNa Pa[>avSYa l/Âa_

Taa& Tva& NaTaa" SMa PairPaal/Ya deiv ivìMa(_
yä çréù svayaà sukåtinaàm bhavaneñvalakñméù

päpätmanäà kåtadhiyäà hådayeñu buddhiù
çraddhä satäà kulajana prabhavasya lajjä

täà tväà natäù sma paripälaya devi viçvam
Ela é a Deusa da Verdadeira Riqueza nos lares de almas virtuosas e é a miséria daqueles que executam a maldade. Ela
é a Inteligência nos corações dos que tem a mente pura, a Fé nos sinceros, e a Humildade nos verdadeiramente nobres.
À esta Deusa Divina nós nos curvamos com reverência. Por favor protegei todo o universo.
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6

ik&- v<aRYaaMa Tav æPaMaicNTYaMaeTaTa(_
ik&- caiTavqYaRMaSaur+aYa k-air >aUir_
ik&- cahvezu cirTaaiNa TavaÙuTaaiNa_
SaveRzu deVYaSaur dev Ga<aaidke-zu_

kià varëayäma tava rüpam acintyam etat
kià cätivéryam asurakñaya käri bhüri
kià cähaveñu caritäni taväd bhutäni
sarveñu devyasura deva gaëädikeñu

Como podemos descrever Vossa forma inconcebível ou Vossa conduta excepcional mostrada na batalha entre todos os
Deuses e os pensamentos, como Vós valentemente matastes os pensamentos e outros seres malignos ?

7

heTau" SaMaSTa JaGaTaa& i}aGau<aaiPa daezEr(_
Na jaYaSae hirhraidi>arPYa Paara_
SavaRé[Yaai%l/iMad& JaGad& Xa>aUTaMa(_

AVYaak*-Taa ih ParMaa Pa[k*-iTaSTvMaaÛa_
hetuù samasta jagatäà triguëäpi doñair

na jïäyase hariharädibhirapya pärä
sarväçrayäkhilamidaà jagadaà çabhütam

avyäkåtä hi paramä prakåtis tvamädyä
Na origem de toda a existência perceptível  Vós sois a causa.  Dentro de  Vós estão as três qualidades da  Natureza:
criação, atividade e descanso. Estas três existem em Vós, mas Vós não tens conexão com qualquer um de seus efeitos.
Vós sois superior a concepção da Consciência Suprema, ao Grande Deus e aos outros Deuses. Vós sois o suporte de
tudo.  Todo  este  universo  perceptível  é  somente  uma  porção  de  Vosso  ser,  porque  Vós  sois  o  Ser  Primordial
imperceptível, a Natureza Suprema.

8

YaSYaa" SaMaSTa SaurTaa SaMaudqr<aeNa_
Ta*iá& Pa[YaaiTa Sak-le/zu Ma%ezu deiv_

SvahaiSa vE iPaTa*Ga<aSYa c Ta*iá heTaur(_
oÀaYaRSae TvMaTa Wv JaNaE" SvDaa c_

yasyäù samasta suratä samudéraëena
tåptià prayäti sakaleñu makheñu devi
svähäsi vai pitågaëasya ca tåpti hetur

uccäryase tvamata eva janaiù svadhä ca
Ó Divina Deusa, em todos os sacrifícios Vós sois a palavra Svaha, Eu Sou Um com Deus, por cuja pronunciação todos
os Deuses alcançam a satisfação. Além disso,  Vós sois realizada por todas as pessoas como Oblações de Louvor aos
Ancestrais, Svadha, a causa de satisfação dos ancestrais.
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9

Yaa Maui¢- heTauriv icNTYa Mahav]Taa TvMa(_
A>YaSYaSae SauiNaYaTaeiNd]Ya Tatv SaarE"_
Maae+aaiQaRi>aMauRiNai>arSTa SaMaSTa daezEr(_
ivÛaiSa Saa >aGavTaq ParMaa ih deiv_

yä mukti heturavi cintya mahävratä tvam
abhyasyase suniyatendriya tattva säraiù

mokñärthibhir munibhirasta samasta doñair
vidyäsi sä bhagavaté paramä hi devi

Ó  Deusa,  para  aqueles  que  buscam  realização,  a  persuasão  da  liberdade  absoluta,  são  inconcebíveis  as  grandes
austeridades  a  serem realizadas  para  estarem  despojados  de  todas  as  imperfeições,  tendo  os  sentidos  dominados,
cumprindo com a essência dos princípios da Verdade. Ó Imperatriz Suprema, para o sábio que pratica ansiando por
aquela liberação, a Realização do Conhecimento Supremo sois Vós.

10

XaBdaiTMak-a SauivMal/GYaR Jauza& iNaDaaNaMa(_
oÓqQarMYa PadPaa#=vTaa& c SaaMNaaMa(_
devq }aYaq >aGavTaq >av>aavNaaYa_

vataaR c SavR JaGaTaa& ParMaaitaR hN}aq_
çabdätmikä suvimalargya juñäà nidhänam
udgétharamya padapäöhavatäà ca sämnäm

devé trayé bhagavaté bhavabhävanäya
värttä ca sarva jagatäà paramärtti hantré

Vós sois a natureza intrínseca do som e extraordinariamente pura assim como o Rg Veda, o Yajur Veda e o  Sama
Veda com o modo especial de pronunciação das canções em louvor ao Divino;  Vós sois o alicerce. Vós sois os três
Vedas  e a  Imperatriz  Suprema.  A criação  e  proteção  do  universo  é a  atividade  que  Vós manifestais.  Vós sois  a
Destruidora do Medo e da Aflição em todo o universo perceptível.

11

MaeDaaiSa deiv ividTaai%l/ XaañSaara_
duGaaRiSa duGaR>av SaaGar NaaErSa®a_

é[q" kE-$=>aair ôdYaE k-k*-TaaiDavaSaa_
GaaErq TvMaev XaiXaMaaEil/ k*-Ta Pa[iTaïa_
medhäsi devi viditäkhila çästrasärä

durgäsi durgabhava sägara naurasaìgä
çréù kaiöabhäri hådayai kakåtädhiväsä
gauré tvameva çaçimauli kåta pratiñöhä

Ó Deusa, Vós sois a energia da inteligência pela qual a essência de todas as escrituras é entendida. Como a Deusa Que
Alivia  as  Aflições,  Vós  sois  o  barco  que  leva  os  aspirantes  através  do  oceano  de  dificuldades  dos  pensamentos
mundanos libertando-os das ligações.  Vos manifestais como a Deusa da Riqueza no coração da Consciência ao lutar
contra as ânsias da necessidade, e como a Deusa da Luz para o Senhor Çiva que usa a lua como um diadema.
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12

wRzTSahaSaMaMal&/ Pair PaU<aR cNd]_
ibMbaNau k-air k-Nak-aetaMa k-aiNTa k-aNTaMa(_

ATYaÙuTa& Pa[ôTaMaataåza TaQaaiPa_
v£&- ivl/aeKYa SahSaa MaihzaSaure<a_

éñat sahäsamamalaà pari pürëa candra
bimbänu käri kanakottama känti käntam
atyadbhutaà prahåtamättaruñä tathäpi
vaktraà vilokya sahasä mahiñäsureëa

O sorriso em Vossa face brilha puro como o esplendor do reflexo da lua cheia, ou como o ouro excelente, desejável
como a beleza aumentada pelo amor. Mesmo após ver toda esta beleza, o Grande Ego atacou violentamente com raiva;
e este foi um ato extremamente incompreensível.

13

d*îa Tau deiv ku-iPaTa& >a]uku-$=Ik-ral/Ma(_
oÛC^Xaa<k- Sad*XaC^iv Yaà SaÛ"_
Pa[a<aaNa( MauMaaec MaihzSTadTaqv ic}a&_
kE-JasVYaTae ih ku-iPaTaaNa( Tak-dXaRNaeNa_

dåñövä tu devi kupitaà bhrukuöékarälam
udyac chaçäëka sadåçac chavi yanna sadyaù

präëän mumoca mahiñas tadatéva citraà
kairjévyate hi kupitän takadarçanena

Ó Deusa, é mais inacreditável ainda que o Grande Ego não tenha abandonado sua vida imediatamente após ver Vossa
face  furiosa,  terrível  com as  sobrancelhas  franzidas  e  de  cor  avermelhada  como a  lua nascente;  pois  quem pode
prosseguir com seu ser individual vendo a Governante da Dissolução?

14

deiv Pa[Saqd ParMaa >avTaq >avaYa_
SaÛae ivNaaXaYaiSa k-aePavTaq ku-l/aiNa_

ivjaTaMaeTadDauNaEv YadSTaMaeTaNa(_
NaqTa& bl&/ SauivPaul&/ MaihzaSaurSYa_

devi praséda paramä bhavaté bhaväya
sadyo vinäçayasi kopavaté kuläni

vijïätametadadhunaiva yadastametan
nétaà balaà suvipulaà mahiñäsurasya

Ó Deusa,  sede misericordiosa.  Quando  Vós estais satisfeita como a natureza intrínseca da  Alma Universal,  todo o
mundo desfruta de riqueza e prosperidade. E quando Vossa ira é conhecida, imediatamente as estirpes dos inimigos são
destruídas, como nós temos verificado no momento quando o Grande Ego com suas grandes forças encontram a morte.
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15

Tae SaMMaTaa JaNaPadezu DaNaaiNa Taeza&_
Taeza& YaXaa&iSa Na c SaqdiTa DaMaR vGaR"_
DaNYaaSTa Wv iNa>a*TaaTMaJa>a*TYadara_
Yaez& Sada>YaudYada >avTaq Pa[Saàa_

te sammatä janapadeñu dhanäni teñäà
teñäà yaçäàsi na ca sédati dharma vargaù
dhanyästa eva nibhåtät majabhåtyadärä

yeñaà sadäbhyudayadä bhavaté prasannä
Ó Vós que sois a Outorgadora de Todo Bem-estar, aqueles com quem Vós estais satisfeita são certamente respeitados
em seu país. Eles são dotados com bem-estar, e seus atos de Sabedoria e Harmonia não perecem. Eles são abençoados
com a devoção de seus filhos, esposas e servos.

16

DaMYaaRi<a deiv Sak-l/aiNa SadEv k-MaaR<a(_
YaTYaad*Ta" Pa[iTaidNa& Sauk*-Taq k-raeiTa_
SvGa| Pa[YaaiTa c TaTaae >avTaq Pa[Saada_
l/aek-}aYaeiPa f-l/da NaNau deiv TaeNa_

dharmyäëi devi sakaläni sadaiva karmäë
yatyädåtaù pratidinaà sukåté karoti

svargaà prayäti ca tato bhavaté prasädä
lokatraye-pi phaladä nanu devi tena

Por  Vossa graça,  ó Deusa,  as almas meritórias executam todo dia todas as ações da disciplina espiritual e conduta
correta com a maior fé e devoção, e assim alcançam a percepção celestial. Portanto não sois Vós a outorgadora de todos
os frutos nos três mundos?

17

duGaeR SMa*Taa hriSa >aqiTaMa Xaez JaNTaae"_
SvSQaE" SMa*Taa MaiTaMaTaqv Xau>aa& ddaiSa_
dairÛ\ du"% >aYahairi<a k-a TvdNYaa_

SavaeRPak-ar k-r<aaYa Sadad]Rictaa_
durge småtä harasi bhétima çeña jantoù

svasthaiù småtä matimatéva çubhäà dadäsi
däridrya duùkha bhayahäriëi kä tvadanyä

sarvopakära karaëäya sadä—rdracittä
Ó Aliviadora das Dificuldades, por recordar-Vos, o medo de todos os seres vivos é dissipado. Quando recordada por
aqueles indivíduos em harmonia com o crescimento espiritual, Vós aumentais seu bem-estar e sua inteligência. Quem é
como Vós, ó Dissipadora da Pobreza, Dor e Medo, cujo comportamento acolhedor sempre estende amparo compassivo
para todos?
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18

Wi>ahRTaEJaRGaduPaEiTa Sau%& TaQaE Tae_
ku-vRNTau NaaMa Nark-aYa icraYa PaaPaMa(_
Sa&Ga]aMaMa*TYauMaiDaGaMYa idv& Pa[YaaNTau_
MaTveiTa NaUNaMaihTaaNa( iviNah&iSa deiv_

ebhir hatair jagad upaiti sukhaà tathai te
kurvantu näma narakäya ciräya päpam

saàgrämamåtyum adhigamya divaà prayäntu
matveti nünamahitän vinihaàsi devi

Todo o cosmos está satisfeito pela destruição desta animosidade, ainda que estes imprudentes seres tenham cometido
pecados suficientes para garantir um sofrimento infinito no inferno, ainda assim deixai-os alcançarem o reino do céu
por  encontrarem  sua  morte  na  batalha  contra  mim.  Assim  pensando,  ó  Deusa,  certamente  Vós  destruís  todo
antagonismo.

19

d*îEv ik&- Na >avTaq Pa[k-raeiTa >aSMa_
SavaR SauraNairzu YaTPa[ih<aaeiz XañMa(_

l/aek-aNa( Pa[YaaNTau irPavaeiPa ih Xañ PaUTaa_
wTQa& MaiTa>aRviTa TaeZviPa TaeiTaSaaßq_

dåñövaiva kià na bhavaté prakaroti bhasma
sarvä suränariñu yatprahiëoñi çastram

lokän prayäntu ripavo-pi hi çastra pütä
itthaà matirbhavati teñvapi te-tisädhvé

Por que somente Vosso olhar não reduz todos esses pensamentos a cinzas? Então, sendo purificados pelas armas, estes
pensamentos podem ser elevados aos mais elevados mundos. Vós sois tão benevolente que pensais até no bem estar de
Vossos inimigos.

20

%É Pa[>aaiNak-r ivSfu-r<aESTaQaaeGa]E"_
XaUl/aGa] k-aiNTa iNavheNa d*XaaeSaura<aaMa(_
YaàaGaTaa ivl/Ya Ma&XauMaidNdu %<d_
YaaeGYaaNaNa& Tav ivl/aek-YaTaa& TadeTaTa(_

khaòga prabhänikara visphuraëais tathograiù
çülägra känti nivahena dåço-suräëäm

yannägatä vilaya maàçumad indu khaëda
yogyänanaà tava vilokayatäà tadetat

Se a luz de  Vossa espada e o brilho ofuscante de  Vossa lança não puderam cegar os olhos dos pensamentos, fora
porque eles também viram os raios de luz como o brilho da lua, a  Doadora de Bem-aventurança, tendo a visão de
Vossa linda face.
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21

duv*Rta v*ta XaMaNa& Tav deiv Xaql&/_
æPa& TaQaETad ivicNTYaMaTauLYaMaNYaE"_
vqYa| c hNTa* ôTadev Para§-Maa<aa&_
vEirZviPa Pa[k-i$=TaEv dYaa TvYaeTQaMa(_

durvåtta våtta çamanaà tava devi çélaà
rüpaà tathaitada vicintyam atulyamanyaiù
véryaà ca hantå håtadeva paräkramäëäà
vairiñvapi prakaöitaiva dayä tvayettham

Ó Deusa,  Vossa inclinação é erradicar a conduta falha do pecaminoso. Com a visão de  Vossa forma, nenhum outro
conceito  pode  ser  contemplado  pois  nenhum  similar  existe.  Por  isso  Vossa  energia  e  coragem  em  matar  esses
pensamentos que estavam destruindo o poder dos Deuses. Deste modo Vós manifestais Vossa compaixão aos inimigos.

22

ke-NaaePaMaa >avTau TaeSYa Para§-MaSYa_
æPa& c Xa}au >aYa k-aYaR iTa hair ku-}a_

ictae k*-Paa SaMariNaïuTaaR c d*ía_
TvYYaev deiv vrde >auvNa }aYaeiPa_

kenopamä bhavatu te-sya paräkramasya
rüpaà ca çatru bhaya kärya ti häri kutra

citte kåpä samaraniñöhurtä ca dåñöä
tvayyeva devi varade bhuvana traye-pi

Ó Deusa, Outorgadora dos Desejos! Com o que pode Vosso valor ser comparado? Vós causais medo aos inimigos com
Vossa beleza excessiva.  Onde  está uma forma acima da  Vossa própria?  Amabilidade  no  coração  e severidade  na
batalha; em todos os três mundos essas duas só podem ser vistas em Vós.

23

i}al/aeKYaMaeTadi%l&/ irPauNaaXaNaeNa_
}aaTa& TvYaa SaMarMaUDaRiNa TaeiPa hTva_
NaqTaa idv& irPauGa<aa >aYaMaPYaPaaSTaMa(_
ASMaak-MauNMadSaurair >av& NaMaSTae_

trilokyam etadakhilaà ripunäçanena
trätaà tvayä samaramürdhani te-pi hatvä
nétä divaà ripugaëä bhayam apyapästam
asmäkamunmadasuräri bhavaà namaste

Matando esses inimigos Vós protegeis todos os três mundos. Por agonizarem na batalha esses inimigos alcançaram o
céu, e Vós dissipais todos os nossos medos dos pensamentos. Nós nos curvamos a Vós!

24

XaUle/Na Paaih Naae deiv Paaih %ÉeNa caiMbke-_
ga<$=a SvNaeNa Na" Paaih caPaJYaaiNa" SvNaeNa c_
çülena pähi no devi pähi khaògena cämbike

ghaëöä svanena naù pähi cäpajyäniù svanena ca
Ó Deusa, protegei-nos com Vosso arpão; Mãe do Universo, protegei-nos com Vossa espada. Protegei-nos com o som
de Vosso sino, e protegei-nos com o vibrar de Vosso arco retesado.
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25

Pa[aCYaa& r+a Pa[TaqCYaa& c ci<@ke- r+a di+a<ae_
>a]aMa<aeNaaTMaXaUl/SYa otarSYaa& TaQaeìir_

präcyäà rakña pratécyäà ca caëòike rakña dakñiëe
bhrämaëenätmaçülasya uttarasyäà tatheçvari

Protegei-nos no Leste, protegei-nos no Oeste; Ó Vós Que Dilacerais os Pensamentos, protegei-nos no Sul. Assim girai
Vosso arpão e protegei-nos no Norte.

26

SaaEMYaaiNa YaaiNa æPaai<a }aEl/aeKYae ivcriNTa Tae_
YaaiNa caTYaQaRgaaerai<a TaE r+aaSMaa&STaQaa >auvMa(_
saumyäni yäni rüpäëi trailokye vicaranti te

yäni cätyarthaghoräëi tai rakñäsmäàs tathä bhuvam
Nos  três  mundos  existem  formas  de  Vossa  delicada  beleza  e  outras  extraordinariamente  assustadoras  que  são
concebidas. Com todas elas protegei-nos e protegei o mundo.

27

%É XaUl/ GadadqiNa YaaiNa cañai<a TaeiMbke-_
k-rPaç/vSa®qiNa TaErSMaaNa( r+a SavRTa"_

khaòga çüla gadädéni yäni cästräëi te-mbike
karapallavasaìgéni tairasmän rakña sarvataù

Ó Mãe do Universo, protegei-nos em todos os lugares e todos os momentos com Vossa espada,  Vossa lança,  Vosso
cetro; protegei-nos em todos os lados com cada arma que está em Vossas adoráveis mãos.

28

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

29

Wv& STauTaa SaurEidRVYaE" ku-SauMaENaRNdNaaeÙvE"_
AicRTaa JaGaTaa& Daa}aq TaQaa GaNDaaNaule/PaNaE"_

evaà stutä surairdivyaiù kusumair nandanod bhavaiù
arcitä jagatäà dhätré tathä gandhänulepanaiù

Assim os Deuses cantaram louvor à  Criadora do Universo Perceptível e A adoraram com flores e perfumes entre
outros ítens do jardim da satisfação.

30

>a¢-ya SaMaSTaEiñdXaEidRVYaEDaURPaESTau DaUiPaTaa_
Pa[ah Pa[SaadSauMau%q SaMaSTaaNa( Pa[<aTaaNa( SauraNa(_

bhaktyä samastais tridaçair divyair dhüpaistu dhüpitä
präha prasädasumukhé samastän praëatän surän

Quando todos unidos na mais completa e divina devoção ofereceram incenso, fragrâncias e alimentos,  curvaram-se
respeitosamente à Deusa, e com a fisionomia serena Ela lhes falou.
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31

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:

32

iv]YaTaa& i}adXaa" SaveR YadSMataaei>avaiH^TaMa(_
vriyatäà tridaçäù sarve yadasmatto-bhiväïchitam

Eu lhes concederei a realização de seus desejos.

33

deva Ocu"_
devä ücuù

Os Deuses disseram:

34

>aGavTYaa k*-Ta& Sav| Na ik-iÄdviXaZYaTae_
bhagavatyä kåtaà sarvaà na kiïcid avaçiñyate

A Imperatriz Suprema realizou todos os nossos desejos e não há nada que ficou por fazer.

35

YadYa& iNahTa" Xa}aurSMaak&- MaihzaSaur"_
Yaid caiPa vrae deYaSTvYaaSMaak&- Maheìir_

yadayaà nihataù çatrur asmäkaà mahiñäsuraù
yadi cäpi varo deyas tvayäsmäkaà maheçvari

36

Sa&SMa*Taa Sa&SMa*Taa Tv& Naae ih&SaeQaa" ParMaaPad"_
Yaê MaTYaR" STavErei>aSTv& STaaeZYaTYaMal/aNaNae_

saàsmåtä saàsmåtä tvaà no hiàsethäù paramäpadaù
yaçca martyaù stavairebhis tvaà stoñyatyamalänane

37

TaSYa ivtaiÖRiv>avEDaRNa daraid SaMPadaMa(_
v*ÖYaeSMaTPa[Saàa Tv& >aveTaa" SavRdaiMbke-_

tasya vittarddhivibhavair dhana därädi sampadäm
våddhaye-smatprasannä tvaà bhavetäù sarvadämbike

35-37. Nosso inimigo o Grande Ego foi morto. Ó Grande Vidente de Tudo, além disso Vós desejais conceder-nos uma
dádiva? Então sempre que nós A relembrarmos, neste momento concedei-nos visão intuitiva e removei nossas aflições.
E,  Ó Mãe  do  Universo,  sempre  que  um  homem  ore  a  Vós  com  esses  versos,  que  Vós  possais  aumentar  o  seu
conhecimento,  prosperidade  e grandeza,  bem como suas outras  posses  na  vida.  Ó Mãe! Sempre  estejais  satisfeita
conosco e concedei-nos bem-estar e prosperidade.
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38

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

39

wiTa Pa[SaaidTaa devEJaRGaTaaeQaeR TaQaaTMaNa"_
TaQaeTYau¤-a >ad]k-al/I b>aUvaNTaihRTaa Na*Pa_

iti prasäditä devair jagator-the tathä—tmanaù
tathet yuktvä bhadrakälé babhüväntarhitä nåpa

Ó Rei, quando os Deuses oraram pelo seu próprio bem-estar e do mundo, a  Pessoa Excelente Além do Tempo ficou
satisfeita e disse, “Que assim seja”, e desapareceu da visão.

40

wTYaeTaTk-iQaTa& >aUPa SaM>aUTaa Saa YaQaa Paura_
devq devXarqre>Yaae JaGata[Ya ihTaEiz<aq_

ityetatkathitaà bhüpa sambhütä sä yathä purä
devé devaçarérebhyo jagat traya hitaiñiëé

Vossa Alteza,  eu contei  a história  de como em tempos passados a Deusa que deseja o bem-estar dos três mundos
manifestou-Se dos corpos dos Deuses.

41

PauNaê GaaErqdehaTSaa SaMauÙUTaa YaQaa>avTa(_
vDaaYa duí dETYaaNaa& TaQaa XauM>a iNaXauM>aYaae"_ _

punaçca gaurédehätsä samudbhütä yathäbhavat
vadhäya duñöa daityänäà tathä çumbha niçumbhayoù

42

r+a<aaYa c l/aek-aNaa& devaNaaMauPak-air<aq_
TaC^*Nauì MaYaa:YaaTa& YaQaa vTk-QaYaaiMa Tae_

rakñaëäya ca lokänäà devänäm upakäriëé
tacchånuçva mayä-khyätaà yathä vatkathayämi te

41-42. E agora, Ó Alma Virtuosa, dessa mesma forma eu narrarei o Seu aparecimento do corpo da  Deusa de Luz, a
matadora dos pensamentos corrompidos,  Vaidade e Autodepreciação, e a  Doadora de Assistência aos Deuses para
proteger todos os três mundos. Por favor ouvi todo esse episódio que agora irei narrar.

h]q& p_ 
hréà oà
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PaÄMaaeDYaaYa"_
païcamo-dhyäyaù

Capítulo Cinco

iviNaAaeGa"_
viniogaù
Aplicação

p ASYa é[q otar cir}aSYa åd] ‰iz" MahaSarSvTaq_
devTaa ANauíuP^Nd" >aqMaa Xai¢-" >a]aMarq bqJa&_

SaUYaRSTatv& SaaMaved" SvæPa& MahaSarSvTaq_
Pa[qTYaQaeR otar cir}a Paa#e= iviNaYaaeGa"_

oà asya çré uttara caritrasya rudra åñiù mahäsarasvaté
devatä anuñöup chandaù bhémä çaktiù bhrämaré béjaà

süryas tattvaà sämavedaù svarüpaà mahäsarasvaté
prétyarthe uttara caritra päöhe viniyogaù

Oà.  Apresentando  o  episódio  e  concluindo:  a  Aliviadora  dos  Sofrimentos é  a  Vidente,  a  Grande Deusa  do
Conhecimento Todo Penetrante é a deidade, Anuñöup (32 sílabas no verso) é a métrica, Bhémä é a energia, Bhrämaré
é  a  semente,  Sol  é  o  princípio,  Säma  Veda é  a  natureza  intrínseca,  e  para  a  satisfação  da  Grande  Deusa  do
Conhecimento Todo Penetrante este último episódio está sendo recitado.

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

ga<$=a XaUl/ hl/aiNa Xa<%_
MauSale/ c§&- DaNau" SaaYak&-_
hSTaaBJaEdRDaTaq& gaNaaNTa_

ivl/SaC^qTaa& XauTauLYa Pa[>aaMa(_
GaaErqdeh SaMauÙva&_

i}aJaGaTaaMaaDaar>aUTaa& Maha_
PaUvaRMa}a SarSvTaqMaNau>aJae_
XauM>aaid dETYaaidRNaqMa(_

ghaëöä çüla haläni çaëkha
musale cakraà dhanuù säyakaà

hastäbjair dadhatéà ghanänta
vilasacchétäà çutulya prabhäm

gaurédeha samudbhaväà
trijagatäm ädhärabhütäà mahä-
pürvämatra sarasvatém anubhaje

çumbhädi daityärdiném
Carregando em Suas mãos o sino do som contínuo, a lança da concentração, o arado de semear sementes do Caminho
da  Verdade  à  sabedoria,  o  búzio  das  vibrações,  o  pilão  da  depuração,  o  disco  do  tempo  giratório,  o  arco  da
determinação  e  a  flecha  da  linguagem,  cujo  brilho  é  como a  lua  de  outono,  cuja  aparência  é  a  mais  bela,  que
manifestou-Se do  corpo  d’Ela  Quem é  Raios  de  Luz,  e  é  o  suporte  dos  três  mundos,  a  esta  Grande  Deusa  do
Conhecimento Todo penetrante, que destruiu a Vaidade e a Autodepreciação e outros pensamentos, eu adoro.
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1

p ©-I& ‰iz åvac_
oà kléà åñi ruväca

Oà Kléà o Åñi disse:

2

Paura XauM>a iNaXauM>aa>YaaMaSaura>Yaa& XacqPaTae"_
}aEl/aeKYa& Yaj >aaGaaê ôTaa Madbl/aé[YaaTa(_

purä çumbha niçumbhäbhyäm asuräbhyäà çacépateù
trailokyaà yajïa bhägäçca håtä madabaläçrayät

No passado existiam dois pensamentos, a Vaidade e a Autodepreciação, que, com sua vaidade abundante, despojou o
Governo do Puro, o marido da Energia Que Governa e o mestre dos três mundos, de uma porção de sacrifício.

3

Taavev SaUYaRTaa& TaÜdiDak-ar& TaQaENdvMa(_
k-aEberMaQa YaaMYa& c c§-aTae vå<aSYa c_

täveva süryatäà tadvad adhikäraà tathaindavam
kauberamatha yämyaà ca cakräte varuëasya ca

4

Taavev PavNaiÖ| c c§-TauvRiö k-MaR c_
TaTaae deva iviNaDaURTaa >a]í raJYaa" ParaiJaTaa"_

täveva pavanarddhià ca cakraturvahni karma ca
tato devä vinirdhütä bhrañöa räjyäù paräjitäù

5

ôTaaiDak-araiñdXaaSTaa>Yaa& SaveR iNarak*-Taa"_
MahaSaura>Yaa& Taa& devq& Sa&SMarNTYa ParaiJaTaaMa(_

håtädhikärästridaçäs täbhyäà sarve niräkåtäù
mahäsuräbhyäà täà devéà saàsmarantya paräjitäm

6

TaYaaSMaak&- vrae dtaae YaQaaPaTSau SMa*Taai%l/a"_
>avTaa& NaaXaiYaZYaaiMa TaT+a<aaTParMaaPad"_

tayäsmäkaà varo datto yathä—patsu småtäkhiläù
bhavatäà näçayiñyämi tatkñaëät paramäpadaù

3-6. Estes dois assumiram os domínios da  Luz da Sabedoria e  Devoção,  do  Senhor da Abundância,  do  Poder de
Controle e do Senhor do Equilíbrio, e os fez subservientes. A eficácia da Emancipação e da Luz de Meditação também
foram  perdidas.  Estes  dois  derrotaram  os  Deuses,  assumiram  suas  autoridades,  e  deterioraram  o  reino,  e  com
desrespeito expulsaram todos os Deuses do céu. Sendo assim insultados pelos dois grandes pensamentos, os Deuses
relembraram a  Deusa Invencível,  e pensaram na dádiva que a  Mãe do Universo tinha lhes dado:  que em qualquer
momento de adversidade se vocês Me recordarem, nesta ocasião eu erradicarei todas as suas aflições.
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7

wiTa k*-Tva MaiTa& deva ihMavNTa& NaGaeìrMa(_
JaGMauSTa}a TaTaae devq& ivZ<auMaaYaa& Pa[TauZTauvu"_

iti kåtvä matià devä himavantaà nageçvaram
jagmustatra tato devéà viñëumäyäà pratuñtuvuù

Pensando assim, os Deuses foram ao  Rei das Montanhas, Himalayas, e lá começaram a exaltar a Deusa,  a  Mestra
Suprema, a Grande Dimensão da Consciência que Tudo Permeia.

8

deva Ocu"_
devä ücuù

Os Deuses disseram

9

NaMaae deVYaE MahadeVYaE iXavaYaE SaTaTa& NaMa"_
NaMa" Pa[k*-TYaE >ad]aYaE iNaYaTaa" Pa[<aTaa" SMa TaaMa(_

namo devyai mahädevyai çiväyai satataà namaù
namaù prakåtyai bhadräyai niyatäù praëatäù sma täm

Nós  reverenciamos  a  Deusa,  a  Grande  Deusa,  a  Energia  da  Infinita  Bondade sempre  nós  reverenciamos.
Reverenciamos a Natureza, a Pessoa Excelente, com disciplina nós reverenciamos.

10

raEd]aYaE NaMaae iNaTYaaYaE GaaEYaŒ Daa}YaE NaMaae NaMa"_
JYaaeTòaYaE ceNduæiPa<YaE Sau%aYaE SaTaTa& NaMa"_

raudräyai namo nityäyai gauryai dhätryai namo namaù
jyotsnäyai cendurüpiëyai sukhäyai satataà namaù

A Aliviadora dos Sofrimentos nós reverenciamos, a Eterna, a Personificação de Raios de Luz, a Criadora, a Ela que
Manifesta a Luz, a forma de Devoção, a Felicidade continuamente nós reverenciamos.

11

k-LYaa<YaE Pa[<aTaa& v*ÖyE iSaÖyE ku-MaaeR NaMaae NaMa"_
NaEr*TYaE >aU>a*Taa & l/+MYaE XavaR<YaE Tae NaMaae NaMa"_

kalyäëyai praëatäà våddhyai siddhyai kurmo namo namaù
nairåtyai bhübhåtäà lakñmyai çarväëyai te namo namaù

À Felicidade daqueles que se curvam nós reverenciamos, nós reverenciamos; à Mudança, à Perfeição, à Dissolução, à
Abundância que sustenta a terra, à Esposa da Consciência, a Vós nós reverenciamos, nós reverenciamos.

12

duGaaRYaE duGaRPaaraYaE SaaraYaE SavRk-air<YaE_
:YaaTYaE TaQaEv k*-Z<aaYaE DaUMa]aYaE SaTaTa& NaMa"_

durgäyai durgapäräyai säräyai sarvakäriëyai
khyätyai tathaiva kåñëäyai dhümräyai satataà namaù

À Ela que Remove as Dificuldades, à Ela que Remove Mais que Todas as Dificuldades, à Essência, à Causa de Tudo, à 
Percepção e à Autora de Tudo, à Pessoa Incognoscível, continuamente nós reverenciamos.
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13

AiTaSaaEMYaaiTa raEd]aYaE NaTaaSTaSYaE NaMaae NaMa"_
NaMaae JaGaTPa[iTaïaYaE deVYaE k*-TYaE NaMaae NaMa"_

atisaumyäti raudräyai natästasyai namo namaù
namo jagat pratiñöhäyai devyai kåtyai namo namaù

À  Extremamente  Bela e  à  Extremamente  Bravia,  nós  reverenciamos,  nós  reverenciamos,  nós  reverenciamos.  Nós
reverenciamos  à  Estabelecedora  do  Universo  Perceptível,  à  Deusa,  à  Toda  Ação,  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

14-15-16

Yaa devq SavR >aUTaezu ivZ<au MaaYaeiTa XaiBdTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu viñëu mäyeti çabditä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa em toda a existência que é saudada como a Forma de Consciência Perceptível Que Tudo Penetra, nós
reverenciamos,  nós  reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continuamente  nós  A  reverenciamos,  nós  A
reverenciamos.

17-18-19

Yaa devq SavR >aUTaezu ceTaNaeTYai>a DaqYaTae_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu cetanetyabhi dhéyate
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa em toda a existência que reside em toda a Consciência e é conhecida pelas reflexões da mente, nós
reverenciamos,  nós  reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continuamente  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

20-21-22

Yaa devq SavR >aUTaezu buiÖ æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu buddhi rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da Inteligência, nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela,
nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

23-24-25

Yaa devq SavR >aUTaezu iNad]a æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu nidrä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda existência na forma do  Sono, nós reverenciamos,  nós reverenciamos a Ela, nós
reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.
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26-27-28

Yaa devq SavR >aUTaezu KSauDaa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu ksudhä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da Fome, nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela, nós
reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos.

29-30-31

Yaa devq SavR >aUTaezu ^aYaa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu chäyä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda existência na forma da Aparência, nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela, nós
reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

32-33-34

Yaa devq SavR >aUTaezu Xai¢- æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu çakti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda existência na forma da Energia, nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela, nós
reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

35-36-37

Yaa devq SavR >aUTaezu Ta*ZNaa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu tåñnä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma do Desejo, nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela, nós
reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

38-39-40

Yaa devq SavR >aUTaezu +aaiNTa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu kñänti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma do Perdão Paciente, nós reverenciamos, nós reverenciamos a
Ela, nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.
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41-42-43

Yaa devq SavR >aUTaezu JaaiTa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu jäti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À  Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  de  Todos  Seres  Viventes,  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos a Ela, nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

44-45-46

Yaa devq SavR >aUTaezu l/Âa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu lajjä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da Humildade, nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela,
nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

47-48-49

Yaa devq SavR >aUTaezu XaaiNTa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu çänti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da  Paz, nós reverenciamos,  nós reverenciamos a Ela, nós
reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

50-51-52

Yaa devq SavR >aUTaezu é[Öa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu çraddhä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da  Fé, nós reverenciamos,  nós reverenciamos a Ela, nós
reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

53-54-55

Yaa devq SavR >aUTaezu k-aiNTa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu känti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da  Beleza Aumentada pelo Amor, nós reverenciamos,  nós
reverenciamos a Ela, nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.
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56-57-58

Yaa devq SavR >aUTaezu l/+Maq æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu lakñmé rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À  Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  da  Verdadeira  Riqueza,  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos a Ela, nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

59-60-61

Yaa devq SavR >aUTaezu v*ita æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu våtti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da Atividade, nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela,
nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

62-63-64

Yaa devq SavR >aUTaezu SMa*iTa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu småti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da Recordação, nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela,
nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

65-66-67

Yaa devq SavR >aUTaezu dYaa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu dayä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da Compaixão nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela,
nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

68-69-70

Yaa devq SavR >aUTaezu Tauií æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu tuñöi rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da Satisfação, nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela,
nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.
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71-72-73

Yaa devq SavR >aUTaezu MaaTa* æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu mätå rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da Mãe, nós reverenciamos,  nós reverenciamos a Ela, nós
reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

74-75-76

Yaa devq SavR >aUTaezu >a]aiNTa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu bhränti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da Confusão, nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela,
nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

77

wiNd]Yaa<aaMaiDaïa}aq >aUTaaNaa& cai%le/zu Yaa_
>aUTaezu SaTaTa& TaSYaE VYaaiádeVYaE NaMaae NaMa"_

indriyäëämadhiñöhätré bhütänäà cäkhileñu yä
bhüteñu satataà tasyai vyäptidevyai namo namaù

Presidindo sobre os sentidos de todos os seres e penetrando toda existência, à Deusa Onipresente que individualiza a
criação nós reverenciamos, nós reverenciamos.

78-79-80

iciTaæPae<a Yaa k*-TòMaeTaÜyaPYa iSQaTaa JaGaTa(_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

citirüpeëa yä kåtsnametad vyäpya sthitä jagat
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

Na forma de Consciência Ela distingui o fenômeno individual do universo perceptível. nós reverenciamos a Ela, nós
reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

81

STauTaa SaurE" PaUvRMa>aqí Sa&é[YaaTa(_
TaQaa SaureNd]e<a idNaezu SaeivTaa_
k-raeTau Saa Na" Xau>a heTaurqìrq_
Xau>aaiNa >ad]a<Yai>a hNTau caPad"_

stutä suraiù pürvamabhéñöa saàçrayät
tathä surendreëa dineñu sevitä

karotu sä naù çubha hetur éçvaré
çubhäni bhadräëyabhi hantu cäpadaù

Em dias passados, todos os Deuses, liderados por Indra, o Governo do Puro, cantaram esses versos de louvor com o
propósito de realizar seu desejado objetivo de submeter o ego na Luz da Sabedoria, e por muitos dias esta cerimônia foi
feita. Possa Ela, a Vidente de Tudo, a Suprema de Tudo, a Fonte de Toda Bondade, desse modo realizar para nós todas
as coisas auspiciosas para colocar fim à todas as nossas aflições.
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82

Yaa SaaMPa[Ta& caeÖTa dETYa TaaiPaTaEr(_
ASMaai>a rqXaa c SaurENaRMaSYaTae_

Yaa c SMa*Taa TaT+a<aMaev hiNTa Na"_
SavaRPadae >ai¢- ivNaMa] MaUiTaRi>a"_

yä sämprataà coddhata daitya täpitair
asmäbhi réçä ca surair namasyate

yä ca småtä tat kñaëameva hanti naù
sarväpado bhakti vinamra mürtibhiù

Nós Deuses temos sido atacados por pensamentos arrogantes na forma de homens, e nessa ocasião todos nós Deuses
nos curvamos à Vidente de Tudo, que, quando saudada com devoção, e relembrada numa imagem física, imediatamente
termina com todas as adversidades.

83

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

84

Wv& STavaid Yau¢-aNaa& devaNaa& Ta}a PaavRTaq_
òaTauMa>YaaYaYaaE TaaeYae JaaöVYaa Na*PaNaNdNa_

evaà stavädi yuktänäà devänäà tatra pärvaté
snätumabhyäyayau toye jähnavyä nåpanandana

Vossa Alteza, como os Deuses estavam cantando este hino de louvor, a Deusa da Natureza veio até ali para banhar-se
no Ganges.

85

Saab]vqtaaNa( SauraNa( Sau>aU>aRviÙ" STaUYaTae}a k-a_
Xarqr k-aeXaTaêaSYaa" SaMauÙUTaa b]vqiC^va_

säbravéttän surän subhür bhavadbhiù stüyate-tra kä
çaréra koçataçcäsyäù samud bhütä bravécchivä

Esta Imperatriz Suprema com belas sobrancelhas perguntou aos Deuses, “De quem é o louvor cantado aqui?” Então de
dentro Dela mesma uma forma auspiciosa manifestou-Se e disse:

86

STaae}a& MaMaETaiT§-YaTae XauM>adETYaiNarak*-TaE"_
devE" SaMaeTaE" SaMare iNaXauM>aeNa ParaiJaTaE"_

stotraà mamaitat kriyate çumbhadaityaniräkåtaiù
devaiù sametaiù samare niçumbhena paräjitaiù

“Vaidade e Autodepreciação, dois terríveis pensamentos, têm derrotado os Deuses e os insultado, sendo assim todos os
Deuses têm se reunido aqui e estão cantando em Meu louvor.”

87

Xarqr k-aeXaaÛtaSYaa" PaavRTYaa iNa?Sa*TaaiMbk-a_
k-aEiXaTk-IiTa SaMaSTaezu TaTaae l/aeke-zu GaqYaTae_

çaréra koçädyat tasyäù pärvatyä nihsåtämbikä
kauçitkéti samasteñu tato lokeñu géyate

E assim como a Mãe do Universo emergiu de dentro da Deusa da Natureza, Ela é conhecida em todos os três mundos
como Ela A Que Vem de Dentro.
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88

TaSYaa& iviNaGaRTaaYaa& Tau k*-Z<aa >aUTSaaiPa PaavRTaq_
k-ail/ke-iTa SaMaa:YaaTaa ihMaacl/ k*-Taaé[Yaa_

tasyäà vinirgatäyäà tu kåñëä bhütsäpi pärvaté
käliketi samäkhyätä himäcala kåtäçrayä

Após a manifestação d’Ela A Que Vem De Dentro , o corpo da Natureza tornou-se escuro, e consequentemente tornou-
se uma Deusa que vive nos Himalayas reconhecida como a Removedora da Escuridão da Ignorância.

89

TaTaaeiMbk-a& Par& æPa& ib>a]a<aa& SauMaNaaehrMa(_
ddXaR c<@ae Mau<@ê >a*TYaaE XauM>a iNaXauM>aYaae"_

tato-mbikäà paraà rüpaà bibhräëäà sumanoharam
dadarça caëòo muëòaçca bhåtyau çumbha niçumbhayoù

Depois  disso  dois  servos  da  Vaidade  e  da  Autodepreciação chamados  Paixão  e  Ira,  vieram  e  viram  a  forma
extremamente bela usada pela Mãe do Universo.

90

Taa>Yaa& XauM>aaYa ca:YaaTaa ATaqv SauMaNaaehra_
k-aPYaaSTae ñq MaharaJa >aaSaYaNTaq ihMaacl/Ma(_

täbhyäà çumbhäya cäkhyätä atéva sumanoharä
käpyäste stré mahäräja bhäsayanté himäcalam

Então  Vaidade foi informado por eles: “Ó Grande Rei, há uma mulher extremamente bela cuja beleza celestial está
iluminando os Himalayas.

91

NaEv Taad*k( Kvicd]UPa& d*í& ke-NaicdutaMaMa(_
jaYaTaa& k-aPYaSaaE devq Ga*ùTaa& caSaureìr_

naiva tädåk kvacidrüpaà dåñöaà kenaciduttamam
jïäyatäà käpyasau devé gåhyatäà cäsureçvara

Tal forma excelente ninguém tinha visto anteriormente.  Ó  Senhor do Pensamento, por favor descubra quem é esta
Deusa e tome posse Dela.

92

ñq rÒMaiTa cavR<Gaq ÛaeTaYaNTaq idXaiSTvza_
Saa Tau iTaïiTa dETYaeNd] Taa& >avaNa( d]íu MahRiTa_

stré ratnamati cärvaëgé dyotayanté diçastviñä
sä tu tiñöhati daityendra täà bhavän drañöu marhati

Dentre todas as mulheres Ela é uma jóia. Todos os Seus membros são muito belos, e o brilho radiante de Seu corpo está
iluminando todas as direções. Ela está lá. Você deve vê-La!

93

YaaiNa rÒaiNa Ma<aYaae GaJaaìadqiNa vE Pa[>aae_
}aEl/aeKYae Tau SaMaSTaaiNa SaaMPa[Ta& >aaiNTa Tae Ga*he_

yäni ratnäni maëayo gajäçvädéni vai prabho
trailokye tu samastäni sämprataà bhänti te gåhe

Senhor, dos três mundos, jóias, gemas, elefantes, cavalos, o melhor de tudo brilha em sua casa.
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94

WeravTa" SaMaaNaqTaae GaJarÒ& PaurNdraTa(_
PaairJaaTa TaåêaYa& TaQaEvaeÀE" é[va hYa"_

airävataù samänéto gajaratnaà purandarät
pärijäta taruçcäyaà tathaivoc caiù çravä hayaù

Dos elefantes você tem a jóia, Amor de Todos, tomado do Governo do Puro; das árvores a Árvore da Vida; dos cavalos,
o cavalo da Sabedoria.

95

ivMaaNa& h&Sa Sa&Yau¢-MaeTaitaïiTa Tae®Nae_
rÒ>aUTaiMahaNaqTa& YadaSaqÜeDaSaaeÙuTaMa(_

vimänaà haàsa saàyuktam etattiñöhati te-ìgane
ratnabhütamihänétaà yadäséd vedhaso-dbhutam

O mais maravilhoso veículo, ligado aos cisnes da união através do controle da respiração, que antes estava com o
Senhor da Criação, agora foi trazido aqui e brillha no seu quintal, a jóia da sua espécie.

96

iNaiDarez MahaPaÚ" SaMaaNaqTaae DaNaeìraTa(_
ik-ÅiLk-Naq& ddaE caiBDaMaaRl/aMaãa NaPaHk-JaaMa(_

nidhireña mahäpadmaù samänéto dhaneçvarät
kiïjalkinéà dadau cäbdhir mälämamlä napaïkajäm

Dos nove tesouros do Senhor da Riqueza, você tomou o Grande Lótus da Paz, e o oceano lhe deu uma guirlanda de
finos lótus que nunca perdem seu brilho.

97

^}a& Tae vaå<a& Gaehe k-aÄNaóaiv iTaïiTa_
TaQaaYa& SYaNdNavrae Ya" PauraSaqTPa[JaaPaTae"_

chatraà te väruëaà gehe käïcanasrävi tiñöhati
tathäyaà syandanavaro yaù purä—sét prajäpateù

A umbrela do  Senhor do Equilíbrio, que faz o ouro fluir, situa-se em sua casa e também a carruagem preferida que
pertenceu ao Criador dos Seres.

98

Ma*TYaaeåT§-aiNTada NaaMa Xai¢-rqXa TvYaa ôTaa_
PaaXa" Sail/l/raJaSYa >a]aTauSTav PairGa]he_

måtyorutkräntidä näma çaktiréça tvayä håtä
päçaù salilaräjasya bhrätustava parigrahe

Da Morte você tomou a Energia Suprema conhecida como “Além do Movimento”, e seu irmão tomou posse da rede
brilhante do Senhor da Flutuação.

99

iNaXauM>aSYaaiBDa JaaTaaê SaMaSTaa rÒJaaTaYa"_
viöriPa ddaE Tau>YaMaiGan XaaEce c vaSaSaq_

niçumbhasyäbdhi jätäçca samastä ratnajätayaù
vahnirapi dadau tubhyam agni çauce ca väsasé

E de todos os seres nascidos do mar, Autodepreciação tomou as jóias mais excelentes. O próprio Fogo Divino purificou
duas vestimentas e lhe presenteou com elas.
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100

Wv& dETYaeNd] rÒaiNa SaMaSTaaNa( YaaôTaaiNa Tae_
ñqrÒMaez k-LYaa<aq TvYaa k-SMaaà Ga*ùTae_

evaà daityendra ratnäni samastän yähåtäni te
strératnameña kalyäëé tvayä kasmänna gåhyate

E assim, Ó Senhor do Pensamento, de todas as jóias você tomou a melhor e a mais excelente. E de todas as mulheres a
mais fina jóia é a Deusa da Riqueza. Por que você não A traz para sua casa?

101

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

102

iNaXaMYaeiTa vc" XauM>a" Sa Tada c<@ Mau<@Yaae"_
Pa[ezYaaMaaSa SauGa]qv& dUTa& deVYaa MahaSaurMa(_

niçamyeti vacaù çumbhaù sa tadä caëòa muëòayoù
preñayämäsa sugrévaà dütaà devyä mahäsuram

Após ouvir as palavras da Paixão e da Ira, a Vaidade enviou Ele Que Aparenta Ser Um Amigo, um grande pensamento,
como um embaixador para a Deusa.

103

wiTa ceiTa c v¢-VYaa Saa GaTva vcNaaNa( MaMa_
YaQaa ca>YaeiTa SaMPa[qTYa TaQaa k-aYa| TvYaa l/gau_
iti ceti ca vaktavyä sä gatvä vacanän mama

yathä cäbhyeti samprétya tathä käryaà tvayä laghu
Ele ordenou-lhe: “Explique tudo isso à Ela com palavras doces de modo que ficando satisfeita, Ela venha rapidamente.”

104

Sa Ta}a GaTva Ya}aaSTae XaEl/aeÕeXaeiTa Xaae>aNae_
Saa devq Taa& TaTa" Pa[ah ë+<a& MaDaurYaa iGara_

sa tatra gatvä yaträste çailod deçe-ti çobhane
sä devé täà tataù präha çlakñëaà madhurayä girä

Então o embaixador foi até aquela bela região nas montanhas onde a Deusa estava residindo e falou palavras doces
como o mel.

105

dUTa ovac_
düta uväca

O Embaixador disse:

106

deiv dETYaeìr" XauM>añEl/aeKYae ParMaeìr"_
dUTaaeh& Pa[eizTaSTaeNa TvTSak-aXaiMahaGaTa"_

devi daityeçvaraù çumbhastrailokye parameçvaraù
düto-haà preñitastena tvat sakäçamihägataù

“Ó Deusa, o Rei do Pensamento, Vaidade, é o Senhor dos três mundos. Eu fui enviado como seu embaixador até Vós.
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107

AVYaahTaaj" SavaRSau Ya" Sada devYaaeiNazu_
iNaiJaRTaai%l/dETYaair" Sa Yadah Xa*<auì TaTa(_

avyähatäjïaù sarväsu yaù sadä devayoniñu
nirjitäkhiladaityäriù sa yadäha çåëuçva tat

Todos os Deuses têm sido derrotados por ele, e todos obedecem ao seu comando. Ninguém pode violar sua ordem.
Ouvi a mensagem que ele Vos enviou.

108

MaMa i}al/aeKYaMai%l&/ MaMa deva vXaaNauGaa"_
Yaj>aaGaaNah& SavaRNauPaaénaiMa Pa*Qak( Pa*Qak(_

mama trilokyamakhilaà mama devä vaçänugäù
yajïabhägänahaà sarvänupäçnämi påthak påthak

“Todos  os  três  mundos  estão  sob  minha  autoridade,  e  todos  os  Deuses  obedecem  todas  as  minhas  ordens.  Eu
pessoalmente gozo a porção de cada sacrifício.

109

}aEl/aeKYae vrrÒaiNa MaMa vXYaaNa( YaXaezTa"_
TaQaEv GaJarÒ& c ôTva deveNd] vahNaMa(_

trailokye vararatnäni mama vaçyän yaçeñataù
tathaiva gajaratnaà ca håtvä devendra vähanam

Todas as mais finas jóias dos três mundos estão sob minha autoridade, e eu tomei a jóia dos elefantes, o carregador do
Deus, o Governo do Puro.

110

k*-wRraedMaQaNaaeÙUTaMaìrÒ& MaMaaMarE"_
oÀE" é[vSaSa&j& TaTPa[i<aPaTYa SaMaiPaRTaMa(_

kåérodamathanod bhütam açvaratnaà mamämaraiù
uccaiù çravasasaàjïaà tatpraëipatya samarpitam

Da jóia dos cavalos, o cavalo da Sabedoria, que foi produzido no começo da criação, os Deuses o entregaram aos meus
pés.

111

YaaiNa caNYaaiNa devezu GaNdveRzU rGaezU c_
rÒ >aUTaaiNa >aUTaaiNa TaaiNa MaYYaev Xaae>aNae_

yäni cänyäni deveñu gandarveñü rageñü ca
ratna bhütäni bhütäni täni mayyeva çobhane

Ó  Pessoa  Bela,  além disso,  assim muitas  belas  jóias  que  pertenceram aos  Deuses  ou  seres  celestiais  ou  aos  que
velozmente dirigem-se, todas elas brilham comigo.

112

ñq rÒ >aUTaa& Tva& deiv l/aeke- MaNYaaMahe vYaMa(_
Saa TvMaSMaaNauPaaGaC^ YaTaae rÒ >auJaae vYaMa(_

stré ratna bhütäà tväà devi loke manyämahe vayam
sä tvamasmänupägaccha yato ratna bhujo vayam

Ó Deusa, nós Vos consideramos como a jóia de todas as mulheres na criação; portanto vinde a nós que somos os
desfrutadores de todas as jóias.
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113

Maa& va MaMaaNauJa& vaiPa iNaXauM>a Mauåiv§-MaMa(_
>aJa Tv& cÄl/aPaai® rÒ >aUTaaiSa vE YaTa"_

mäà vä mamänujaà väpi niçumbha muruvikramam 
bhaja tvaà caïcaläpäìgi ratna bhütäsi vai yataù

Vós de olhar inconstante, vinde e servi a mim e a meu extremamente valente irmão, Autodepreciação, porque Vós sois
a essência das jóias.

114

ParMaEìYaRMaTaul&/ Pa[aPSYaSae MaTPairGa]haTa(_
WTaØuÖya SaMaal/aeCYa MaTPairGa]hTaa& v]Ja_

paramaiçvaryamatulaà präpsyase mat parigrahät
etad buddhyä samälocya matparigrahatäà vraja

Por realizar meu desejo Vós alcançareis grande glória. Agora, usai Vossa inteligência para decidir se Vós desejais ser
minha esposa.”

115

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

116

wTYau¢-a Saa Tada devq GaM>aqraNTa" iSMaTaa" JaGaaE_
duGaaR >aGavTaq >ad]a YaYaed& DaaYaRTae JaGaTa(_

ityuktä sä tadä devé gambhéräntaù smitäù jagau
durgä bhagavaté bhadrä yayedaà dhäryate jagat

Então a Deusa, a Suprema Imperatriz Excelente, Ela Quem Remove as Dificuldades, ponderadamente, tranqüilamente,
sorrindo gentilmente, deu Sua resposta.

117

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:

118

SaTYaMau¢&- TvYaa Naa}a iMaQYaa ik-iÄtvYaaeidTaMa(_
}aEl/aeKYaaiDaPaiTa" XauM>aae iNaXauM>aêaiPa Taad*Xa"_

satyamuktaà tvayä nätra mithyä kiïcittvayoditam
trailokyädhipatiù çumbho niçumbhaçcäpi tädåçaù

Tudo o que você disse é verdadeiro sem uma partícula de falsidade. Vaidade é o Mestre dos três Mundos, assim como o
é igualmente a Autodepreciação.

119

ik&- Tv}a YaTPa[iTajaTa& iMaQYaa TaiT§-YaTae k-QaMa(_
óUYaTaaMaLPa buiÖTvaTPa[iTaja Yaa k*-Taa Paura_

kià tvatra yat pratijïätaà mithyä tat kriyate katham
srüyatäm alpa buddhitvät pratijïä yä kåtä purä
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Mas neste assunto, por causa de Minha pouca inteligência, anteriormente comprometi-Me em um juramento ao qual
não posso ser desleal. Por favor ouça:
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120

Yaae Maa& JaYaiTa Sa°aMae Yaae Mae dPa| VYaPaaehiTa_
Yaae Mae Pa[iTa bl/ae l/aeke- Sa Mae >aTaaR >aivZYaiTa_

yo mäà jayati saìgräme yo me darpaà vyapohati
yo me prati balo loke sa me bhartä bhaviñyati

Quem vencer-Me na batalha, quem perder sua vaidade em Mim, quem ver toda a força do universo em Mim, este será
Meu marido.

121

TadaGaC^Tau XauM>aae}a iNaXauM>aae va MahaSaur"_
Maa& iJaTva ik&- icre<aa}a Paai<a& Ga(Tau Mae l/gau_

tadägacchatu çumbho-tra niçumbho vä mahäsuraù
mäà jitvä kià cireëätra päëià grhëätu me laghu

Assim, volte até Vaidade e Autodepreciação, esses grandes pensamentos. Quando eles Me conquistarem, Me casarei.
Qual a necessidade de se demorar?

122

dUTa ovac_
düta uväca

O Embaixador disse:

123

Avil/áaiSa MaEv& Tv& deiv b]Uih MaMaaGa]Ta"_
}aEl/aeKYae k-" PauMaa&iSTaïedGa]e XauM>a iNaXauM>aYaae"_

avaliptäsi maivaà tvaà devi brühi mamägrataù
trailokye kaù pumäàstiñöhedagre çumbha niçumbhayoù

Deusa, Vosso orgulho é muito grande para falar dessa forma comigo. Nos três mundos não há um homem que possa
permanecer contra Vaidade e Autodepreciação.

124

ANYaezaMaiPa dETYaaNaa& SaveR deva Na vE YauiDa_
iTaïiNTa SaMMau%e deiv ik&- PauNa" ñq TvMaeik-k-a_

anyeñämapi daityänäà sarve devä na vai yudhi
tiñöhanti sammukhe devi kià punaù stré tvamekikä

Deusa, todos os Deuses não podem desafiar os pensamentos em batalha. Que mérito Vós tendes pois além de sozinha
sois uma mulher?

125

wNd]aÛa" Sak-l/a devaSTaSQauYae Rza& Na Sa&YauGae_
XauM>aadqNaa& k-Qa& Taeza& ñq Pa[YaaSYaiSa SaMMau%Ma(_

indrädyäù sakalä deväs tasthuryeñäà na saàyuge
çumbhädénäà kathaà teñäà stré prayäsyasi sammukham

Se o Governo do Puro e todos os outros Deuses não puderam resistir Vaidade na batalha, como ireis Vós, uma mulher,
ir adiante nesta batalha?
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126

Saa Tv& GaC^ MaYaEvae¢-a Paaì| XauM>a iNaXauM>aYaae"_
ke-Xaak-zR<aiNaDaURTa GaaErva Maa GaiMaZYaiSa_

sä tvaà gaccha mayaivoktä pärçvaà çumbha niçumbhayoù
keçäkarñaëanirdhüta gauravä mä gamiñyasi

Portanto ide até  Vaidade e Autodepreciação pelo que eu Vos disse. Desse modo ireis proteger  Vossa dignidade. De
outro modo, quando Vós fordes agarrada pelo cabelo e arrastada, perdereis Vossa honra.

127

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:

128

WvMaeTaØl/I XauM>aae iNaXauM>aêaiTa vqYaRvaNa(_
k-I& k-raeiMa Pa[iTaja Mae YadNal/aeicTaa Paura_

evametad balé çumbho niçumbhaç cäti véryavän
kéà karomi pratijïä me yadanalocitä purä

O que você diz é correto.  Vaidade é muito forte e  Autodepreciação também é um valente guerreiro. Mas que posso
fazer? Sem pensar, fiz esta promessa.

129

Sa Tv& GaC^ MaYaae¢&- Tae YadeTaTSavRMaad*Ta"_
Tada c+vaSaureNd]aYa Sa c Yau¢&- k-raeTau TaTa(_

sa tvaà gaccha mayoktaà te yadetatsarvamädåtaù
tadä cakñväsurendräya sa ca yuktaà karotu tat

Agora vá, e exatamente como Lhe falei, explique ao Rei dos Pensamentos. Desse modo, deixe-o fazer o que ele pensa
ser mais apropriado.

oà
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zZQaaeDYaaYa"_
ñañtho-dhyäyaù

Capítulo Seis

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

p NaaGaaDaqìr ivíra&_
f-i<a f-<aaeta&Saaeå rÒavl/I_
>aaSvÕehl/Ta& idvak-riNa>aa&_

Nae}a }aYaaeÙaiSaTaaMa(_
Maal/a ku-M>ak-Paal/ NaqrJak-ra&_

cNd]aDaRcU@a& Para&_
SavR jeìr >aErva<k-iNal/Yaa&_

PaÚavTaq& icNTaYae _
oà nägädhéçvara viñöaräà

phaëi phaëottaàsoru ratnävalé-
bhäsvaddehalataà diväkaranibhäà

netra trayodbhäsitäm
mälä kumbhakapäla nérajakaräà

candrärdhacüòäà paräà
sarva jïeçvara bhairaväëkanilayäà

padmävatéà cintaye 
Eu penso na Deusa Suprema, Padmävaté, que reside nos Olhos do Senhor de Toda Sabedoria, Bhairav. Seu delicado
corpo  é  brilhante  com o brilho  das  multidões  de jóias  sobre  os capelos  do  Rei  das  Serpentes em quem Ela está
reclinada. Seu brilho é como que o do sol, e Seus três olhos são brilhantes. Em Suas mãos Ela segura um rosário, uma
cuia, um crânio e um lótus, e a radiante meia lua é a brilhante coroa sobre Sua cabeça.

p ‰iz åvac_
1

oà åñi ruväca
Oà, o Åñi disse:

2

wTYaak-<YaR vcae deVYaa" Sa dUTaaeMazR PaUirTa"_
SaMaací SaMaaGaMYa dETYa raJaaYa ivSTaraTa(_

ityäkarëya vaco devyäù sa düto-marña püritaù
samäcañöa samägamya daitya räjäya vistarät

Após ouvir as palavras da Deusa, o Embaixador tornou-se muito zangado, e retornando ao Rei dos Pensamentos, deu-
lhe uma explicação detalhada.

G155H



Caëòé Päöhaù

3

TaSYa dUTaSYa TaÜaKYaMaak-<YaaRSaurra$( TaTa"_
Sa§-aeDa" Pa[ah dETYaaNaaMaiDaPa& DaUMa]l/aecNaMa(_

tasya dütasya tadväkyam äkarëyäsuraräö tataù
sakrodhaù präha daityänäm adhipaà dhümralocanam

Ouvindo  o  relatório  do  embaixador,  o  Rei  do  Pensamento tornou-se  muito  indignado,  e  furioso  chamou  um
pensamento chamado Olhos Pecadores.

4

he DaUMa]l/aecNaaXau Tv& SvSaENYa PairvairTa"_
TaaMaaNaYa bl/aÕuía& ke-Xaak-zR<a ivûl/aMa(_

he dhümralocanäçu tvaà svasainya pariväritaù
tämänaya baläd duñöäà keçäkarñaëa vihvaläm

Ei  Olhos Pecadores! Vá rapidamente, leve seu exército e agarre esta pessoa desobediente pelo cabelo, arraste-A até
aqui.

5

TaTPair}aa<ad" k-iêÛid vaeitaïTaePar"_
Sa hNTaVYaaeMarae vaiPa Ya+aae GaNDavR Wv va_

tatpariträëadaù kaçcidyadi vottiñöhate-paraù
sa hantavyo-maro väpi yakño gandharva eva vä

E se alguém levantar-se para defendê-La, seja ele um Deus ou um ser semidivino ou ser celestial, certamente você o
matará.

6

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

7

TaeNaajáSTaTa" Xaqga]& Sa dETYaae DaUMa]l/aecNa"_
v*Ta" zíya Sahóa<aaMaSaura<aa& d]uTa& YaYaaE_

tenäjïaptastataù çéghraà sa daityo dhümralocanaù
våtaù ñañöyä sahasräëäm asuräëäà drutaà yayau

Recebendo  esta  ordem  de  Vaidade,  Olhos  Pecadores juntamente  com  seu  exército  de  sessenta  pensamentos,
imediatamente prosseguiu.

8

Sa d*îa Taa& TaTaae devq& TauihNaacl/ Sa&iSQaTaaMa(_
JaGaadaeÀE" Pa[YaahqiTa MaUl&/ XauM>a iNaXauM>aYaae"_

sa dåñövä täà tato devéà tuhinäcala saàsthitäm
jagädoccaiù prayähéti mülaà çumbha niçumbhayoù

9

Na ceTPa[qTYaaÛ >avTaq MaÙTaaRrMauPaEZYaiTa_
TaTaae bl/aNa( NaYaaMYaez ke-Xaak-zR<a ivûl/aMa(_

na cet prétyädya bhavaté madbhartäram upaiñyati
tato balän nayämyeña keçäkarñaëa vihvaläm
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8-9. Chegando lá ele viu a Deusa residindo nos Himalayas ,  e agressivamente gritou,  “Inimiga!  Vá até  Vaidade e
Autodepreciação! Se não fordes afetuosamente para o lado de meu mestre agora mesmo, então irei puxar-vos pelos
cabelos e arrastar-vos até lá!”
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10

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:

11

 dETYaeìre<a Pa[ihTaae bl/vaNa( bl/Sa&v*Ta"_
bl/aàYaiSa MaaMaev& TaTa" ik&- Tae k-raeMYahMa(_

daityeçvareëa prahito balavän balasaàvåtaù
balännayasi mämevaà tataù kià te karomyaham

Você foi enviado pelo Rei dos Pensamentos, e você por si mesmo é extremamente poderoso. Junto com você está um
grande exército. Nesta condição, se você pegar-me pela força, então que poderei fazer?

12

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

13

wTYau¢-" Saae>YaDaa vtaaMaSaurae DaUMa]l/aecNa"_
hu&k-are<aEv Ta& >aSMa Saa ck-araiMbk-a TaTa"_

ityuktaù so-bhyadhä vattäm asuro dhümralocanaù
huàkäreëaiva taà bhasma sä cakärämbikä tataù

Após a Deusa assim responder, este pensamento, Olhos Pecadores, atacou-A, e com a pronunciação do mantra “Hum!”
a Mãe do Universo o reduziu a cinzas.

14

AQa §u-Ö& MahaSaENYaMaSaura<aa& TaQaaiMbk-a_
vvzR SaaYakE-STaq+<aESTaQaa Xai¢- ParìDaE"_

atha kruddhaà mahäsainyamasuräëäà tathämbikä
vavarña säyakaistékñëais tathä çakti paraçvadhaiù

Então, com grande fúria aquele imenso exército de pensamentos e a Mãe do Universo começaram a trocar uma chuva
de flechas, energias e acha d’armas *

15

TaTaae DauTaSa$=" k-aePaaTk*-Tva Naad& Sau>aErvMa(_
PaPaaTaaSaurSaeNaaYaa& iSa&hae deVYaa" SvvahNa"_

tato dhutasaöaù kopät kåtvä nädaà subhairavam
papätäsurasenäyäà siàho devyäù svavähanaù

No meio de tudo isso, o transportador da Deusa, o leão, sacudindo sua juba furiosamente e com um rugido assustador,
pulou no exército dos pensamentos.

*N.T.:Arma antiga com o feitio de machado
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16

k-a&iêTk-rPa[hare<a dETYaa NaaSYaeNa caParaNa(_
Aa§-MYa caDare<aaNYaaNa( Sa JagaaNa Maha SauraNa(_

käàçcit karaprahäreëa daityä näsyena cäparän
äkramya cädhareëänyän sa jaghäna mahä surän

Alguns pensamentos morreram do golpe de suas patas, outros de suas mandíbulas. Outros ainda foram pisados por suas
patas traseiras e morreram de seus ferimentos.

17

ke-za&icTPaa$=YaaMaaSa Na%E" k-aeïaiNa ke-Sarq_
TaQaa Tal/Pa[hare<a iXara&iSa k*-TavaNa( Pa*Qak(_

keñäàcitpäöayämäsa nakhaiù koñöhäni kesaré
tathä talaprahäreëa çiräàsi kåtavän påthak

Golpeando com suas garras, deste modo, muitos estômagos ele rasgou, como também muitas cabeças ele separou de
seus corpos.

18

iviC^àbahu iXarSa" k*-TaaSTaeNa TaQaaPare_
PaPaaE c åiDar& k-aeïadNYaeza& DauTake-Sar"_

vicchinnabähu çirasaù kåtästena tathäpare
papau ca rudhiraà koñöhädanyeñäà dhutakesaraù

Assim muitos braços e cabeças ele cortou enquanto sacudia sua juba. Abrindo o estômago de alguns dos pensamentos,
o leão chupou o sangue.

19

+a<aeNa TaØl&/ Sav| +aYa& NaqTa& MahaTMaNaa_
TaeNa ke-Sair<aa deVYaa vahNaeNaaiTa k-aeiPaNaa_

kñaëena tadbalaà sarvaà kñayaà nétaà mahätmanä
tena kesariëä devyä vähanenäti kopinä

Excessivamente  furioso,  o  transportador  da  Deusa,  esse  leão  extremamente  vigoroso,  em  apenas  um  momento
aniquilou todo o exército de pensamentos.

20

é[uTva TaMaSaur& deVYaa iNahTa& DaUMa]l/aecNaMa(_
bl&/ c +aiYaTa& k*-Tò& devq ke-Sair<aa TaTa"_

çrutvä tamasuraà devyä nihataà dhümralocanam
balaà ca kñayitaà kåtsnaà devé kesariëä tataù

21

cuk-aePa dETYaaiDaPaiTa" XauM>a" Pa[Sfu-irTaaDar"_
AajaPaYaaMaaSa c TaaE c<@ Mau<@aE Mah SauraE_

cukopa daityädhipatiù çumbhaù prasphuritädharaù
äjïäpayämäsa ca tau caëòa muëòau maha surau

20-21.  Quando o Rei do Pensamento soube que a Deusa matou  Olhos Pecadores, e que Seu leão exterminou todo o
exército,  ele tornou-se muito zangado. Seu lábio inferior estremeceu com cólera.  Então ele deu uma ordem para a
Paixão e a Ira.
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22

he c<@ he Mau<@ blE/bRhui>a" PairvairTaaE_
Ta}a GaC^Ta GaTva c Saa SaMaaNaqYaTaa& l/gau_

he caëòa he muëòa balair bahubhiù pariväritau
tatra gacchata gatvä ca sä samänéyatäà laghu

23

ke-XaeZvak*-ZYa bd(ßa va Yaid v" Sa&XaYaae YauiDa_
TadaXaezaYaudE" SavŒrSaurEivRiNahNYaTaaMa(_

keçeñväkåñya baddhvä vä yadi vaù saàçayo yudhi
tadäçeñäyudaiù sarvair asurair vinihanyatäm

22-23.  Ei  Paixão! Ei  Ira! Tome um grande exército e arraste esta Deusa pelo cabelo, e amarrando-A, rapidamente
traga-A até aqui. E se houver alguma dificuldade em trazê-La, lute com todas as suas armas e com todo o exército de
pensamentos e não A poupe.

24

TaSYaa& hTaaYaa& duíaYaa& iSa&he c iviNaPaaiTaTae_
Xaqga]MaaGaMYaTaa& bd(ßa Ga*hqTva TaaMaQaaiMbk-aMa(_

tasyäà hatäyäà duñöäyäà siàhe ca vinipätite
çéghramägamyatäà baddhvä gåhétvä tämathämbikäm

E após ferir esta desobediente pessoa e o seu leão, amarre esta Mãe do Universo e retorne com Ela rapidamente.
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SaáMaaeDYaaYa"_
saptamo-dhyäyaù

Capítulo Sete

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

p DYaaYaeYa& rÒPaq#e= Xauk-k-l/Pai#=Ta&_
Xa*NvTaq& XYaaMal/a<Gaq&_

NYaSTaEk-ai<ga]& SaraeJae XaiXa Xak-l/Dara&_
vç/k-I& vadYaNTaqMa(_

k-úarabÖMaal/a& iNaYaiMaTaivl/Sac(_
caeil/k-a& r¢-vña&_

MaaTa<Gaq& XaN%Paa}aa& MaDaurMaDauMada&_
ic}ak-aeÙaiSa>aal/aMa(_

oà dhyäyeyaà ratnapéöhe çukakalapaöhitaà
çånvatéà çyämaläëgéà

nyastaikäëghrià saroje çaçi çakaladharäà
vallakéà vädayantém

kahläräbaddhamäläà niyamitavilasac
colikäà raktavasträà

mätaëgéà çankhapäträà madhuramadhumadäà
citrakodbhäsibhäläm

Eu medito na Deusa Mätaëgé, a Personificação da Mãe. Sentando sobre um trono de jóias, Ela está ouvindo os doces
sons dos papagaios. A cor de Seu corpo é escura. Ela tem um pé apoiado sobre um lótus, e Ela usa uma meia lua sobre
Sua cabeça. Usando uma guirlanda de botões de flores, Ela toca as cordas de uma vina. Ela cobre Seu corpo com uma
blusa e um sári de cor vermelha. Em Sua mão está uma taça feita de uma concha. De Sua face vem um leve e doce
perfume que encanta, e um ponto vermelho brilha em Sua testa.

1

p ‰iz åvac_
oà åñi ruväca

Oà. O Åñi disse:

2

AajáaSTae TaTaae dETYaaê<@ Mau<@ PauraeGaMaa"_
cTaur® bl/aePaeTaa YaYaur>YauÛTaaYauDaa"_

äjïaptäste tato daityäç caëòa muëòa purogamäù
caturaìga balopetä yayurabhyudyatäyudhäù

Acatando a ordem de Vaidade, a Paixão e a Ira partiram com quatro divisões de seus exércitos de pensamentos, bem
adornados com armas e armaduras.
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3

dd*XauSTae TaTaae devqMaqzÖaSaa& VYaviSQaTaaMa(_
iSa&hSYaaePair XaEle/Nd] Xa*®e MahiTa k-aÄNae_

dadåçuste tato devéméñaddhäsäà vyavasthitäm
siàhasyopari çailendra çåìge mahati käïcane

Sobre  o  mais  elevado  pico  das  montanhas  douradas,  eles  viram  a  Deusa  sentada  sobre  Seu  leão,  sorrindo  com
satisfação.

4

Tae d*îa Taa& SaMaadaTauMauÛMa& c§u-åÛTaa"_
Aak*-í caPaaiSaDaraSTaQaaNYae TaTSaMaqPaGaa"_

te dåñövä täà samädätumudyamaà cakrurudyatäù
äkåñöa cäpäsidharäs tathänye tat samépagäù

Vendo a Deusa, os pensamentos avançaram prontamente para A capturar. Alguns pegaram seus arcos, alguns elevaram
suas espadas, alguns juntaram-se em torno da Deusa para começarem a batalha.

5

TaTa" k-aePa& ck-araeÀEriMbk-a TaaNarqNa( Pa[iTa_
k-aePaeNa caSYa vdNa& Mazqv<aRMa >aUtada_

tataù kopaà cakäroccair ambikä tänarén prati
kopena cäsya vadanaà mañévarëama bhüttadä

Então a Mãe do Universo tornou-se muito zangada com aqueles assaltantes, e Sua face tornou-se escura com fúria.

6

>a]uku-$=I ku-i$=l/ataSYaa l/l/a$= f-l/k-aÕ]uTaMa(_
k-al/I k-ral/vdNaa iviNaZ§-aNTaaiSaPaaiXaNaq_

bhrukuöé kuöilät tasyä laläöa phalakäd drutam
kälé karälavadanä viniñkräntäsipäçiné

As sobrancelhas foram franzidas e de Sua testa apareceu a  Removedora da Escuridão com uma face terrivelmente
assustadora, que segurava uma espada e uma rede em Suas mãos.

7

ivic}a %Èa®Dara NarMaal/a iv>aUz<aa_
ÜqiPacMaRParqDaaNaa XauZk-Maa&SaaiTa >aErva_

vicitra khaöväìgadharä naramälä vibhüñaëä
dvépicarmaparédhänä çuñkamäàsäti bhairavä

Ela usou uma roupa de pele de leopardo e uma guirlanda de crânios humanos. Sua carne retraiu-se, e Ela parecia um
esqueleto de ossos e muito furiosa. Ela exibiu projéteis fantásticos de consciência.

8

AiTaivSTaarvdNaa iJaûal/l/Na>aqz<aa_
iNaMaGana r¢- NaYaNaa NaadaPaUirTa idx(Mau%a_
ativistäravadanä jihvälalanabhéñaëä

nimagnä rakta nayanä nädäpürita diìmukhä
Sua boca  era  imensa,  e  Ela sacudiu  Sua língua como uma espada  a  qual  causou  grande medo.  Seus olhos eram
penetrantes e um tanto vermelhos, e Seu terrível grito foi intenso em todas as direções.
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9

Saa veGaeNaai>aPaiTaTaa gaaTaYaNTaq MahaSauraNa(_
SaENYae Ta}a Saurarq<aaMa>a+aYaTa TaØl/Ma(_

sä vegenäbhipatitä ghätayanté mahäsurän
sainye tatra suräréëäm abhakñayata tadbalam

A  Removedora da Escuridão matou muitos grandes pensamentos e após destruir um exército de pensamentos com
grande rapidez, Ela começou a comer todos eles.

10

PaaiZ<aRGa]aha<ku-XaGa]aih YaaeDa ga<$=a SaMaiNvTaaNa(_
SaMaadaYaEk-hSTaeNa Mau%e ic+aePa var<aaNa(_

pärñëigrähäëkuçagrähi yodha ghaëöä samanvitän
samädäyaikahastena mukhe cikñepa väraëän

Ela agarrou os elefantes com uma das mãos e os colocou em Sua boca juntamente com as suas bardas, o condutor com
seu aguilhão, os soldados e sinos.

11

TaQaEv YaaeDa& TaurGaE rQa& SaariQaNaa Sah_
iNai+aPYa v£e- dXaNaEêvRYaNTYaiTa >aErvMa(_

tathaiva yodhaà turagai rathaà särathinä saha
nikñipya vaktre daçanaiç carvayantyati bhairavam

Do mesmo modo Ela pegou guerreiros, cavalos, carruagens com seus cocheiros, toda a cavalaria dos pensamentos, e
colocou-os em sua boca e horrendamente começou a mastigá-los.

12

Wk&- JaGa]ah ke-Xaezu Ga]qvaYaaMaQa caParMa(_
PaadeNaa§-MYa cEvaNYaMaurSaaNYaMaPaaeQaYaTa(_

ekaà jagräha keçeñu gréväyämatha cäparam
pädenäkramya caivänyam urasänyamapothayat

Alguns pensamentos Ela agarrou pelos cabelos, outros Ela estrangulou; ainda outros Ela pisou com Seus pés, e outros
mais Ela matou com um golpe no coração.

13

TaEMauR¢-aiNa c Xañai<a Mahañai<a TaQaaSaurE"_
Mau%eNa JaGa]ah åza dXaNaEMaRiQaTaaNYaiPa_

tairmuktäni ca çasträëi mahästräëi tathäsuraiù
mukhena jagräha ruñä daçanair mathitänyapi

Ela agarrou as grandes armas deste exército com Sua boca, e com extraordinária fúria triturou-as com Seus dentes.

14

bil/Naa& TaØl&/ SavRMaSaura<aa& duraTMaNaaMa(_
MaMadaR>a+aYaÀaNYaaNa( ANYaa&êaTaa@YataQaa_

balinäà tad balaà sarvam asuräëäà durätmanäm
mamardäbhakñayac cänyän anyäàçcätäòayat tathä

Ela  pisou  todo  aquele  exército  de  poderosos  e  malvados  pensamentos  e  comeu  todos  eles,  e  outros  Ela golpeou
violentamente.
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15

AiSaNaa iNaihTaa" ke-icTke-icT%Èa<Ga Taai@Taa"_
JaGMauivRNaaXaMaSaura dNTaa Ga]ai>a hTaaSTaQaa_

asinä nihitäù kecit kecit khaöväëga täòitäù
jagmurvinäçam asurä dantä gräbhi hatästathä

Alguns foram cortados pela lâmina de Sua espada, alguns outros foram abatidos pelos projéteis de consciência, e ainda
outros triturados até a morte por Seus formidáveis dentes.

16

+a<aeNa TaØl&/ SavRMaSaura<aa& iNaPaaiTaTaMa(_
d*îa c<@aei>adud]av Taa& k-al/IMaiTa >aqz<aaMa(_

kñaëena tad balaà sarvam asuräëäà nipätitam
dåñövä caëòo-bhidudräva täà kälémati bhéñaëäm

Deste modo todo o poderoso exército de pensamentos foi morto em um momento. Vendo isso,  Paixão atacou esta
extraordinária Removedora da Escuridão.

17

XarvzŒMaRha >aqMaE>asMaa+aq& Taa& MahaSaur"_
^adYaaMaaSa c§E-ê Mau<@" i+aáE" SahóXa"_

çaravarñair mahä bhémair bhémäkñéà täà mahäsuraù
chädayämäsa cakraiçca muëòaù kñiptaiù sahasraçaù

Também aquele grande pensamento, Ira, enviou suas terríveis flechas e arremessou mil discos contra a Deusa.

18

TaaiNa c§-a<YaNaek-aiNa ivXaMaaNaaiNa TaNMau%Ma(_
b>auYaRQaak-R ibMbaiNa SaubhUiNa gaNaaedrMa(_

täni cakräëyanekäni viçamänäni tanmukham
babhuryathärka bimbäni subahüni ghanodaram

Aqueles discos entrando dentro de Sua boca brilhavam como um halo de luz do sol absorvido em muitas nuvens.

19

TaTaae JahaSaaiTaåza >aqMa& >aErv NaaidNaq_
k-al/I k-ral/ v£-aNTaduRdRXaR dXaNaaeJJvl/a_
tato jahäsätiruñä bhémaà bhairava nädiné

kälé karäla vakträntar durdarça daçanojjvalä
Então com um grito terrível, a Removedora da Escuridão gargalhou furiosamente, Seus dentes brilharam em Sua feroz
boca.

20

oTQaaYa c MahaiSa&h& devq c<@ MaDaavTa_
Ga*hqTva caSYa ke-Xaezu iXarSTaeNaaiSaNaaiC^NaTa(_

utthäya ca mahäsiàhaà devé caëòa madhävata
gåhétvä cäsya keçeñu çirastenäsinäcchinat

Entrementes a Deusa montando sobre o leão agarrou Paixão pelo cabelo, e com Sua espada, cortou-lhe a cabeça.
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21

AQa Mau<@ae>YaDaavtaa& d*îa c<@& iNaPaaiTaTaMa(_
TaMaPYaPaaTaYaÙUMaaE Saa %Éai>ahTa& åza_

atha muëòo-bhyadhävattäà dåñövä caëòaà nipätitam
tamapyapätayad bhümau sä khaògäbhihataà ruñä

Vendo  a morte  de  Paixão,  Ira atacou  a  Deusa.  Entretanto,  com terrível  fúria,  golpeando-o  com Sua espada,  Ela
derrubou-o no chão.

22

hTaXaez& TaTa" SaENYa& d*îa c<@& iNaPaaiTaTaMa(_
Mau<@& c SauMahavqYa| idXaae >aeJae >aYaaTaurMa(_

hataçeñaà tataù sainyaà dåñövä caëòaà nipätitam
muëòaà ca sumahävéryaà diço bheje bhayäturam

O que restou do exército, vendo a morte dos terríveis valentes Paixão e Ira, foram dominados pelo medo e correram
para longe.

23

iXarê<@SYa k-al/I c Ga*hqTva Mau<@Maev c_
Pa[ah Pa[c<@aÆhaSa iMaé[Ma>YaeTYa ci<@k-aMa(_

çiraç caëòasya kälé ca gåhétvä muëòameva ca
präha pracaëòäööahäsa miçramabhyetya caëòikäm

Depois disso a Removedora da Escuridão, tomou as cabeças de Paixão e de Ira em Suas mãos e levou-as para Ela
Quem Dilacera os Pensamentos, e falou-Lhe com um grande sorriso.

24

Pa[ah Pa[c<@aÆhaSa iMaé[Ma>YaeTYa ci<@k-aMa(_
YauÖYaje SvYa& XauM>a& iNaXauM>a& c hiNaZYaiSa_

mayä tavätropahåtau caëòa muëòau mahä paçü
yuddhayajïe svayaà çumbhaà niçumbhaà ca haniñyasi

“Eu lhe presenteio com estas duas grandes bestas, Paixão e Ira. Agora, na batalha do sacrifício, você mesma matará a
Vaidade e a Autodepreciação.”

25

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

26

TaavaNaqTaaE TaTaae d*îa c<@ Mau<@aE MahaSauraE_
ovac k-al/I& k-LYaa<aq l/il/Ta& ci<@k-a vc"_

tävänétau tato dåñövä caëòa muëòau mahäsurau
uväca käléà kalyäëé lalitaà caëòikä vacaù

Vendo as cabeças dos dois grandes pensamentos, Paixão e Ira, que foram trazidas até ali, a Deusa da Prosperidade, Ela
Quem Dilacera os Pensamentos, em doces palavras disse para a Removedora da Escuridão:
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27

YaSMaaÀ<@& c Mau<@& c Ga*hqTva TvMauPaaGaTaa_
caMau<@eiTa TaTaae l/aeke- :YaaTaa deiv >aivZYaiSa_

yasmäccaëòaà ca muëòaà ca gåhétvä tvamupägatä
cämuëòeti tato loke khyätä devi bhaviñyasi

Visto que Me trouxestes as cabeças da Paixão e da  Ira, doravante serás conhecida em todos os três mundos como a
Matadora da Paixão e da Ira.

oà
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AíMaaeDYaaYa"_
añöamo-dhyäyaù

Capítulo Oito

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

p Aå<aa& k-å<aaTari®Taa+aq&_
Da*Ta PaaXaaªuXa ba<a caPa hSTaaMa(_

Ai<aMaaidi>arav*Taa& MaYaU%Er(_
AhiMaTYaev iv>aavYae >avaNaqMa(_

oà aruëäà karuëätaraìgitäkñéà
dhåta päçäìkuça bäëa cäpa hastäm

aëimädibhirävåtäà mayükhair
ahamityeva vibhävaye bhaväném

Eu medito em Bhaväné, a Personificação da Existência, a  Doadora da Perfeição, que é cercada pelos raios de luz e
outras energias sutis. Seu corpo é de cor vermelha. Seus três olhos estão exuberantes com compaixão. Em Suas mãos
estão a rede, a espada curvada, o arco e a flecha.

1
oà åñi ruväca

Oà o Åñi disse:

2

c<@e c iNahTae dETYae Mau<@e c iviNaPaaiTaTae_
bhule/zu c SaENYaeZdu +aiYaTaeZv Saureìr"_

caëòe ca nihate daitye muëòe ca vinipätite
bahuleñu ca sainyeñdu kñayiteñva sureçvaraù

Quando o Senhor do Pensamento soube da morte de Paixão e Ira e muitos dos seus exércitos,

3

TaTa" k-aePaParaDaqNa ceTaa" XauM>a" Pa[TaaPavaNa(_
oÛaeGa& SavR SaENYaaNaa& dETYaaNaaMaaiddeXa h_

tataù kopaparädhéna cetäù çumbhaù pratäpavän
udyogaà sarva sainyänäà daityänäm ädideça ha

uma fúria excessiva tomou conta da mente do infame Vaidade, e ele ordenou à todos os exércitos de pensamentos que
marchassem para a guerra.

4

AÛ SavR blE/dŒTYaa" z@XaqiTaådaYauDaa"_
k-MbUNaa& cTaurXaqiTaiNaRYaaRNTau SvblE/v*RTaa"_

adya sarva balair daityäù ñaòaçétir udäyudhäù
kambünäà caturaçétir niryäntu svabalair våtäù

“Hoje que os pensamentos de poder manifestem-se. Que os oitenta e seis  Saqueadores da Paz tomem as armas e os
oitenta e quatro Sem Restrição reunam-se com todas as suas forças.
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5

k-aei$=vqYaaRi<a PaÄaXadSaura<aa& ku-l/aiNa vE_
XaTa& ku-l/aiNa DaaEMa]a<aa& iNaGaRC^NTau MaMaajYaa_
koöivéryäëi païcäçad asuräëäà kuläni vai

çataà kuläni dhaumräëäà nirgacchantu mamäjïayä
Eu ordeno aos cinco milhões de heróicos guerreiros da família de pensamentos reunirem-se, e as centenas da família
dos Vícios também reunirem- se. Que marchem para a guerra!

6

k-al/k-a daEôRda MaaEYaaR" k-al/ke-YaaSTaQaaSaura"_
YauÖaYa SaÂa iNaYaaRNTau AajYaa TvirTaa MaMa_

kälakä daurhådä mauryäù kälakeyäs tathäsuräù
yuddhäya sajjä niryäntu äjïayä tvaritä mama

E que, os pensamentos nascidos da calamidade, os pensamentos nascidos dos corações perplexos, e os pensamentos e
medos do desconhecido, estejam prontos para a guerra e imediatamente acatem a minha ordem.”

7

wTYaajaPYaaSaurPaiTa" XauM>aae >aErvXaaSaNa"_
iNaJaRGaaMa MahaSaENYa SahóEbRhui>av*RTa"_

ityäjïäpyäsurapatiù çumbho bhairavaçäsanaù
nirjagäma mahäsainya sahasrair bahubhirvåtaù

Após esta ordem, o temível Rei dos Pensamentos,  Vaidade, o governante terrível, marchou para a luta cercado por
milhares de soldados.

8

AaYaaNTa& ci<@k-a d*îa TaTSaENYaMaiTa>aqz<aMa(_
JYaaSvNaE" PaUrYaaMaaSa Dar<aqGaGaNaaNTarMa(_

äyäntaà caëòikä dåñövä tat sainyam atibhéñaëam
jyäsvanaiù pürayämäsa dharaëégaganäntaram

Quando Ela viu aquele terrível exército aproximando-se, Ela Que Dilacera as Pensamentos fez a vibração de Seu arco
retesado zunir da terra ao céu.

9

TaTa" iSa&hae MahaNaadMaTaqv k*-TavaNa( Na*Pa_
ga<$=a SvNaeNa TaàadMaiMbk-a caePab*&hYaTa(_

tataù siàho mahänädam atéva kåtavän nåpa
ghaëöä svanena tannädam ambikä copabåàhayat

Ó Rei, então o leão da Deusa começou a urrar extremamente alto, e a Mãe do Universo aumentou o barulho com o som
de Seu sino.

10

DaNauJYaaR iSa&h ga<$=aNaa& Naada PaUirTaid<Mau%a_
iNaNaadE>asz<aE" k-al/I iJaGYae ivSTaairTaaNaNaa_

dhanurjyä siàha ghaëöänäà nädä püritadiëmukhä
ninädair bhéñaëaiù kälé jigye vistäritänanä

Com o zunido do arco retesado, o urro do leão, o som do sino, e o zunimento de sons manifestaram-se em todas as
direções. Da tremenda boca da Removedora da Escuridão veio um som espantoso ainda maior que os outros.
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11

Ta& iNaNaadMauPaé[uTYa dETYa SaENYaEêTauidRXaMa(_
devq iSa&hSTaQaa k-al/I SaraezE" PairvairTaa"_

taà ninädam upaçrutya daitya sainyaiçcaturdiçam
devé siàhas tathä kälé saroñaiù pariväritäù

Tendo  ouvido  aquele  som  tumultuoso  em  todas  as  quatro  direções,  os  soldados  do exército  dos  pensamentos
colericamente cercaram a Deusa, o leão e a Removedora da Escuridão.

12

WTaiSMaNaNTare >aUPa ivNaaXaaYa SauriÜzaMa(_
>avaYaaMar iSa&haNaaMaiTavqYaR bl/aiNvTaa"_

etasminantare bhüpa vinäçäya suradviñäm
bhaväyämara siàhänäm ativérya balänvitäù

13

b]øeXa Gauh ivZ<aUNaa& TaQaeNd]SYa c Xa¢-Ya"_
Xarqre>Yaae ivNaqS§-MYa Tad]UPaEêi<@k&- YaYau"_

brahmeça guha viñëünäà tathendrasya ca çaktayaù
çarérebhyo vinéskramya tadrüpaiçcaëòikaà yayuù

12-13. Vossa Alteza, neste momento para matar os pensamentos e elevar os Deuses de volta aos céus, dos corpos da
Capacidade Criadora, da Consciência da Infinita Bondade e da Consciência Que Tudo Penetra, e também do Governo
do Puro e bem como de outros Deuses, emergiram energias com formas que possuíam extremo valor e tremenda força,
e estas formas juntaram-se na batalha com Ela Quem Dilacera os Pensamentos.

14

YaSYa devSYa Yad]UPa& YaQa >aUz<avahNaMa(_
TaÜdev ih TaC^i¢-rSauraNa( YaaeÖuMaaYaYaaE_

yasya devasya yadrüpaà yatha bhüñaëavähanam
tadvadeva hi tacchaktir asurän yoddhumäyayau

Com os mesmos trajes e ornamentos e com os mesmos transportes como os Deuses possuíam, neste mesmo aspecto
Suas energias vieram lutar na batalha com os pensamentos.

15

h&SaYau¢- ivMaaNaaGa]e Saa+aSaU}a k-Ma<@lu/"_
AaYaaTaa b]ø<a" Xai¢-b]Røa<aq Saai>aDaqYaTae_

haàsayukta vimänägre säkñasütra kamaëòaluù
äyätä brahmaëaù çaktir brahmäëé säbhidhéyate

Sentada sobre um veículo atrelado aos cisnes do sopro vital,  exibindo um rosário  e um tigela de mendigar,  veio a
energia da Capacidade Criadora chamada Energia Criadora.

16

Maheìrq v*zaæ!a i}aXaUl/ vrDaair<aq_
Mahaihvl/Yaa Pa[aáa cNd] re%aiv>aUz<aa_

maheçvaré våñärüòhä triçüla varadhäriëé
mahähivalayä präptä candra rekhävibhüñaëä

A Energia do Grande Vidente de Tudo chegou montando sobre o búfalo da disciplina, portando o tridente da unidade e
usando braceletes de grandes serpentes de energia com um dígito da lua da devoção brilhando em Sua testa.
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17

k-aEMaarq Xai¢- hSTaa c MaYaUr vrvahNaa_
YaaeÖuMa>YaaYaYaaE dETYaaNa( AiMbk-a GauhæiPa<aq_

kaumäré çakti hastä ca mayüra varavähanä
yoddhumabhyäyayau daityän ambikä guharüpiëé

A Energia da Pessoa Sempre Pura, a Mãe do Universo, quem é a forma da Consciência, segurando a arma da energia,
chegou lá carregada pelo pavão da beleza para lutar com os pensamentos na batalha.

18

TaQaEv vEZ<avq Xai¢-GaRå@aePair Sa&iSQaTaa_
Xa«c§- GadaXaa®R %ÉhSTaa>YauPaaYaYaaE_

tathaiva vaiñëavé çaktir garuòopari saàsthitä
çaìkhacakra gadäçärìga khaògahastäbhyupäyayau

E a Energia da Consciência Que Penetra Tudo chegou montando sobre o grande pássaro do Brilho com a concha das
vibrações, disco do tempo giratório, cetro da articulação, arco da determinação e espada da adoração em Suas mãos
com as quais lutar.

19

Yaj varahMaTaul&/ æPa& Yaa ib>a]Taae hre"_
Xai¢-" SaaPYaaYaYaaE Ta}a varahq& ib>a]Taq TaNauMa(_

yajïa värähamatulaà rüpaà yä bibhrato hareù
çaktiù säpyäyayau tatra värähéà bibhraté tanum

A Energia do incomparável, Ele Quem Penetra Tudo, o Mais Excelente Desejo de União, também usou a forma de um
javali e apresentou-se a Si própria. 

20

NaariSa&hq Na*iSa&hSYa ib>a]Taq Sad*Xa& vPau"_
Pa[aáa Ta}a Sa$=a+aePai+aá Na+a}a Sa&hiTa"_

närasiàhé nåsiàhasya bibhraté sadåçaà vapuù
präptä tatra saöäkñepakñipta nakñatra saàhatiù

A Energia do ilustre Homem-Leão de Audaciosa Coragem tomou a mesma forma e chegou. De Seu espantoso rugido e
da sacudidela de Seu cabelo, as estrelas foram espalhadas sobre o céu.

21

vJa]hSTaa TaQaEvENd]q GaJaraJaaePair iSQaTaa_
Pa[aáa SahóNaYaNaa YaQaa Xa§-STaQaEv Saa_

vajrahastä tathaivaindré gajaräjopari sthitä
präptä sahasranayanä yathä çakras tathaiva sä

Montada sobre o Rei dos Elefantes, a Energia do Governo do Puro chegou com o raio da iluminação em Sua mão. Ela
tinha mil olhos assim como Ele.

22

TaQa" Pairv*TaSTaai>arqXaaNaae devXai¢-i>a"_
hNYaNTaaMaSaura" Xaqga]& MaMa Pa[qTYaah ci<@k-aMa(_
tathaù parivåtastäbhir éçäno devaçaktibhiù

hanyantäm asuräù çéghraà mama prétyä—ha caëòikäm
Após todas as Energias dos Deuses serem coletadas, o Grande Deus disse para Ela Quem Dilacera os Pensamentos:
“Ficarei satisfeito se Vós matardes rapidamente todos aqueles pensamentos.”
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23

TaTaae devq Xarqratau iviNaZ§-aNTaaiTa>aqz<aa_
ci<@k-a Xai¢-rTYauGa]a iXava XaTaiNaNaaidNaq_
tato devé çarérättu viniñkräntätibhéñaëä
caëòikä çaktir atyugrä çivä çataninädiné

Assim do corpo da Deusa manifestou a excessivamente espantosa e extremamente terrível energia conhecida como Ela
Quem Dilacera os Pensamentos, que fez barulho à maneira de numerosos chacais.

24

Saa cah DaUMa]JaiTal/MaqXaaNaMaParaiJaTaa_
dUTa Tv& GaC^ >aGavNa( Paaì| XauM>a iNaXauM>aYaae"_

sä cäha dhümrajatilam éçänam aparäjitä
düta tvaà gaccha bhagavan pärçvaà çumbha niçumbhayoù

Aquela invencível Deusa disse ao Ser de Escuros Cabelos  Emaranhados, o  Grande Deus, “Supremo Senhor, ide até
Vaidade e Autodepreciação como Meu embaixador.

25

b]Uih XauM>a& iNaXauM>a& c daNavaviTaGaivRTaaE_
Yae caNYae daNavaSTa}a YauÖaYa SaMauPaiSQaTaa"_

brühi çumbhaà niçumbhaà ca dänavävatigarvitau
ye cänye dänaväs tatra yuddhäya samupasthitäù

Levai àqueles dois seres extremamente vaidosos, Vaidade e Autodepreciação e qualquer outro pensamento pronto para
empreender batalha, esta ordem:

26

}aEl/aeKYaiMaNd]ae l/>aTaa& deva" SaNTau hiv>auRJa"_
YaUYa& Pa[YaaTa PaaTaal&/ Yaid JaqivTauiMaC^Qa_

trailokyam indro labhatäà deväù santu havir bhujaù
yüyaà prayäta pätälaà yadi jévitumicchatha

Se vocês desejam viver, então retornem aos mundos inferiores. Deixem o Governo do Puro ser o Rei dos três mundos,
e deixem os Deuses desfrutarem de suas partes dos sacrifícios.

27

bl/avle/PaadQa ceÙvNTaae YauÖk-ai¿Naa"_
Tada GaC^Ta Ta*PYaNTau MaiC^va" iPaiXaTaeNa v"_

balävalepädatha ced bhavanto yuddhakäìkñinäù
tadä gacchata tåpyantu macchiväù piçitena vaù

Mas se na resistência de suas arrogâncias juntas, vocês ainda desejarem lutar, então venham. Minhas manifestações irão
ficar satisfeitas em desfrutar de suas carnes!”

28

YaTaae iNaYau¢-ae daETYaeNa TaYaa deVYaa iXav" SvYaMa(_
iXavdUTaqiTa l/aeke-iSMa&STaTa" Saa :YaaiTaMaaGaTaa_

yato niyukto dautyena tayä devyä çivaù svayam
çivadütéti loke-smiàs tataù sä khyätimägatä

Porque esta Deusa enviou  a  Consciência como Seu embaixador  até  aos pensamentos,  Ela tornou-se conhecida  no
mundo como Ela de Quem a Consciência é Emissário.
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29

TaeiPa é[uTva vcae deVYaa" XavaR:YaaTa& MahaSaura"_
AMazaRPaUirTaa JaGMauYaR}a k-aTYaaYaNaq iSQaTaa_

te-pi çrutvä vaco devyäù çarväkhyätaà mahäsuräù
amarñäpüritä jagmur yatra kätyäyané sthitä

Aqueles grandes pensamentos, ouvindo as palavras da Deusa a partir da boca da Consciência, em grande fúria foram
para onde o Ser Sempre Puro estava brilhantemente cintilante.

30

TaTa" Pa[QaMaMaevaGa]e Xar Xa¢-y*ií v*iíi>a"_
vvzuRåÖTaaMazaRSTaa& devq MaMararYa"_

tataù prathamam evägre çara çaktyåñöi våñöibhiù
vavarñurud dhatämarñäs täà devé mamarärayaù

Então do alto, a fúria dos pensamentos causou uma chuva de flechas, energias, lanças e outras armas sobre a Deusa.

31

Saa c TaaNa( Pa[ihTaaNa( ba<aaH^Ul/Xai¢- ParìDaaNa(_
icC^ed l/Il/YaaDMaaTaDaNauMau R¢E-MaRhezui>a"_

sä ca tän prahitän bäëäï chülaçakti paraçvadhän
ciccheda lélayä—dhmätadhanurmuktairmaheñubhiù

Ela divertidamente cortou em pedaços as flechas, lanças, armas de  energia e machadinhas arremessados contra Ela
pelos pensamentos inimigos com as grandes flechas lançadas com o ruído de seu arco retesado.

32

TaSYaaGa]TaSTaQaa k-al/I XaUl/PaaTa ivdairTaaNa(_
%Èa® PaaeiQaTaa&êarqNa( ku-vRTaq VYacrtada_

tasyägratas tathä kälé çülapäta vidäritän
khaöväìga pothitäàçcärén kurvaté vyacarattadä

Assim a  Removedora  da Escuridão da Ignorância foi  em direção  à aqueles inimigos e,  atacando com Sua lança,
começou a matá-los. Com os mísseis de consciência, Ela os reduziu a pó naquele campo de batalha.

33

k-Ma&@lu/ Jal/a+aePa hTavqYaaRNa( hTaaEJaSa"_
b]øa<aqwR cak-raeC^}aUNa( YaeNa YaeNa SMa DaaviTa_
kamaìòalu jaläkñepa hatavéryän hataujasaù

brahmäëéé cäkarocchatrün yena yena sma dhävati
A Energia Criadora aspergiu água de Sua tigela de mendigar sobre os grupos de pensamentos, sobre aquele em que
caía a água, sua vitalidade e bravura era destruída.

34

Maaheìrq i}aXaUle/Na TaQaa c§e-<a vEZ<avq_
dETYaaÅgaaNa k-aEMaarq TaQaa Xa¢-yaiTak-aePaNaa_

mäheçvaré triçülena tathä cakreëa vaiñëavé
daityäï jaghäna kaumäré tathä çaktyätikopanä

A Energia do Grande Vidente, com Seu tridente; a Energia da Consciência que Tudo Penetra, com Seu disco, e o Ser
Sempre Puro, com Sua energia, batalharam com os pensamentos com violenta fúria.
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35

WeNd]q ku-il/XaPaaTaeNa XaTaXaae dETYa daNava"_
PaeTauivRdairTaa" Pa*QVYaa& åiDaraEgaPa[vizR<a"_

aindré kuliçapätena çataço daitya dänaväù
peturvidäritäù påthvyäà rudhiraughapravarñiëaù

A Energia do Governo do Puro atacou com Seu raio, matando centenas de pensamentos e confusões, que caíram ao
chão com o sangue escorrendo.

36

Tau<@Pa[har ivßSTaa d&í\aGa] +aTav+aSa"_
varah MaUTYaaR NYaPaTa&ê§e-<a c ivdairTaa"_

tuëòaprahära vidhvastä daàñörägra kñatavakñasaù
väräha mürtyä nyapataàç cakreëa ca vidäritäù

A  Energia  do  Mais  Excelente  Desejo  de  União matou  muitos  com o golpe  de  Seu  focinho.  Muitos  tórax  foram
perfurados com Suas presas proeminentes, e muitos pensamentos morreram com o golpe de Seu disco.

37

Na%EivRdairTaa&êaNYaaNa( >a+aYaNTaq MahaSauraNa(_
NaariSa&hq ccaraJaaE NaadaPaU<aR idGaMbra_

nakhairvidäritäàç cänyän bhakñayanté mahäsurän
närasiàhé cacäräjau nädäpürëa digambarä

A Energia do ilustre Homem–Leão matou muitos grandes pensamentos com Suas patas e os devorou. Ela preencheu o
céu no alto do campo de batalha com o estrondo de Seu urro.

38

c<@aÆhaSaErSaura" iXav dUTYai>a dUizTaa"_
PaeTau" Pa*iQaVYaa& PaiTaTaa&STaa&ê%adaQa Saa Tada_

caëòäööahäsairasuräù çiva dütyabhi düñitäù
petuù påthivyäà patitäàstäàç cakhädätha sä tadä

Muitos dos pensamentos caíram ao chão com medo da gargalhada excessivamente furiosa dEla de Quem a Consciência
é o Emissario, e ela apreciou o sabor deles em Sua boca.

39

wiTa MaaTa*Ga<a& §u-Ö& MadRYaNTa& MahaSauraNa(_
d*îa >YauPaaYaEivRivDaENaeRXaudeRvairSaEiNak-a"_

iti mätågaëaà kruddhaà mardayantaà mahäsurän
dåñövä bhyupäyair vividhair neçurdevärisainikäù

Vendo a multidão de Mães matando tais grandes pensamentos de várias maneiras, o exército de pensamentos começou
a correr para longe.

40

Pal/aYaNaParaNa( d*îa dETYaaNa( MaaTa* Ga<aaidRTaaNa(_
YaaeÖuMa>YaaYaYaaE §u-Öae r¢-bqJaae MahaSaur"_

paläyanaparän dåñövä daityän mätå gaëärditän
yoddhumabhyäyayau kruddho raktabéjo mahäsuraù

Vendo aqueles pensamentos oprimidos fugindo das forças das  Mães, a  Semente de Desejos, um grande pensamento
com uma abundante força, entrou na luta com uma fúria excessiva.
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41

r¢-ibNduYaRda >aUMaaE PaTaTYaSYa XarqrTa"_
SaMauTPaTaiTa MaeidNYaa& TaTPa[Maa<aSTadaSaur"_

raktabindur yadä bhümau patatyasya çarérataù
samutpatati medinyäà tat pramäëas tadäsuraù

Quando uma gota do sangue de seu corpo tocava o solo, outro grande pensamento com a mesma intensidade nascia
naquele lugar.

42

YauYauDae Sa Gada Paai<airNd] Xa¢-ya MahaSaur"_
TaTaêENd]q SvvJa]e<a r¢-bqJaMaTaa@YaTa(_

yuyudhe sa gadä päëir indra çaktyä mahäsuraù
tataçcaindré svavajreëa raktabéjam atäòayat

A Energia do Governo do Puro começou a lutar com esse grande pensamento que segurava uma maça em sua mão.
Então Ela feriu a Semente dos Desejos com Seu raio.

43

ku-il/XaeNaahTaSYaaXau bhu Sauóav Xaaei<aTaMa(_
SaMautaSQauSTaTaae YaaeDaaSTad]UPaaSTaTPara§-Maa"_

kuliçenähatasyäçu bahu susräva çoëitam
samuttasthus tato yodhäs tadrüpästat paräkramäù

Ferido pelo raio, o sangue escorreu de seu corpo, e de cada gota de sangue que tocou o solo apareceu a mesma forma,
com coragem igual.

44

YaavNTaa" PaiTa TaaSTaSYa Xarqrad]¢- ibNdv"_
TaavNTa" Pauåza JaaTaaSTaÜqYaR bl/iv§-Maa"_

yävantäù pati tästasya çaréräd rakta bindavaù
tävantaù puruñä jätäs tadvérya balavikramäù

Para quantas gotas de sangue que escorreram dos ferimentos da Semente dos Desejos, exatamente assim guerreiros se
manifestaram, todos igualmente valentes, igualmente fortes e igualmente bravios.

45

Tae caiPa YauYauDauSTa}a Pauåza r¢- SaM>ava"_
SaMa& MaaTa*i>arTYauGa] Xañ PaaTaaiTa >aqz<aMa(_

te cäpi yuyudhus tatra puruñä rakta sambhaväù
samaà mätåbhir atyugra çastra pätäti bhéñaëam

Aqueles  guerreiros  nascidos  da  Semente  dos  Desejos possuíam armas  extremamente  terríveis,  e  começaram  uma
violenta batalha com a multidão de Mães.

46

PauNaê vJa] PaaTaeNa +aTaMaSYa iXarae Yada_
vvah r¢&- PauåzaSTaTaae JaaTaa" SahóXa"_

punaçca vajra pätena kñatamasya çiro yadä
vaväha raktaà puruñäs tato jätäù sahasraçaù

Quando ele foi ferido na cabeça pelo meritório raio, e o sangue começou a correr, então dele milhares de guerreiros
nasceram.
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47

vEZ<avq SaMare cENa& c§e-<aai>a JagaaNa h_
GadYaa Taa@YaaMaaSa WeNd]q TaMaSaureìrMa(_

vaiñëavé samare cainaà cakreëäbhi jaghäna ha
gadayä täòayämäsa aindré tamasureçvaram

A Energia da Consciência que Tudo Penetra atacou a Semente dos Desejos com Seu disco; a Energia do Governo do
Puro golpeou aquele general dos exércitos de pensamentos com Seu cetro.

48

vEZ<avq c§-i>aàSYa åiDaróav SaM>avE"_
SahóXaae JaGaÜyaá& TaTPa[Maa<aEMaRhaSaurE"_

vaiñëavé cakrabhinnasya rudhirasräva sambhavaiù
sahasraço jagadvyäptaà tatpramäëair mahäsuraiù

Ferido pelo disco da Energia da Consciência que Tudo Penetra, seu sangue jorrou em profusão, manifestando-se assim
milhares de grandes pensamentos, tanto que logo todo o mundo material foi penetrado pelas Sementes do Desejo.

49

Xa¢-ya JagaaNa k-aEMaarq varahq c TaQaaiSaNaa_
Maaheìrq }aqXaUle/Na r¢-bqJa& Maha SaurMa(_

çaktyä jaghäna kaumäré värähé ca tathäsinä
mäheçvaré tréçülena raktabéjaà mahä suram

A Pessoa Sempre Pura atacou aquele grande pensamento, a Semente do Desejo, com Sua Energia, e a Energia do Mais
Excelente Desejo de União, com Sua espada, e a Grande Vidente de Tudo com Sua lança.

50

Sa caiPa GadYaa dETYa" SavaR WvahNaTPa*Qak(_
MaaTa›" k-aePa SaMaaivíae r¢-bqJaae Maha Saur"_

sa cäpi gadayä daityaù sarvä evähanat påthak
mätèù kopa samäviñöo raktabéjo mahä suraù

Com grande fúria aquele grande pensamento, a Semente do Desejo, atacou com sua maça todas as Energias das Mães.

51

TaSYaahTaSYa bhuDaa Xai¢-XaUl/aidi>a>auRiv_
PaPaaTa Yaae vE r¢-aE gaSTaeNaaSaH^TaXaaeSaura"_

tasyähatasya bahudhä çaktiçülädibhir bhuvi
papäta yo vai raktau ghastenäsaï chataço-suräù

Ferido pelas  Energias, lanças e outras armas, o sangue correu de seu corpo como um rio, e certamente ali nasceram
incontáveis pensamentos.

52

TaEêaSaura Sa*KSaM>aUTaErSaurE" Sak-l&/ JaGaTa(_
VYaaáMaaSaqtaTaae deva >aYaMaaJaGMauåtaMaMa(_

taiç cäsurä såksambhütair asuraiù sakalaà jagat
vyäptam äsét tato devä bhayamäjagmuruttamam

Deste modo os pensamentos nascidos da  Semente dos Desejos penetraram todo o universo perceptível, e os Deuses
tornaram-se muito assustados.
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53

TaaNa( ivz<<aaNa( SauraNa( d*Z$(Tva ci<@k-a Pa[ah SaTvra_
ovac k-al/I& caMau<@e ivSTaq<a| vdNa& ku-å_

tän viñaëëän surän dåñötvä caëòikä präha satvarä
uväca käléà cämuëòe vistérëaà vadanaà kuru

Vendo  a  tristeza  dos  Deuses,  Ela  Quem  Dilacera  os  Pensamentos,  disse  para  a  Removedora  da  Escuridão,  “Ei
Matadora da Paixão e da Ira! Expanda Sua boca.

54

 MaC^ñ PaaTa SaM>aUTaaNa( r¢-ibNDaUNa( MahaSauraNa(_
r¢-ibNdae" Pa[TaqC^ Tv& v£e-<aaNaeNa veiGaNaa_

macchastra päta sambhütän raktabindhün mahäsurän
raktabindoù pratéccha tvaà vaktreëänena veginä

Rapidamente coma essas  Sementes dos Desejo e todos esses grandes pensamentos que vêm da  Semente dos Desejos
quando ele é atacado com os golpes de minhas armas.

55

>a+aYaNTaq cr r<ae TaduTPaàaNa( MahaSauraNa(_
WvMaez +aYa& dETYa" +aq<ar¢-ae GaiMaZYaiTa_

bhakñayanté cara raëe tadutpannän mahäsurän
evameña kñayaà daityaù kñéëarakto gamiñyati

Circule pelo campo de batalha e coma todos os grandes pensamentos nascidos daquele sangue, e quando todo o sangue
for consumido, ele irá logo se destruir.

56

>a+YaMaa<aaSTvYaa caeGa]a Na caeTPaTSYaiNTa caPare_
wTYau¤-a Taa& TaTaae devq XaUle/Naai>a JagaaNa TaMa(_

bhakñyamäëäs tvayä cogrä na cotpatsyanti cäpare
ityuktvä täà tato devé çülenäbhi jaghäna tam

Quando você comer aqueles terríveis pensamentos, então novos pensamentos não nascerão.” Dizendo assim, a Deusa
Que Dilacera os Pensamentos atacou a Semente dos Desejos com Sua lança.

57

Mau%eNa k-al/I JaGa*he r¢-bqJaSYa Xaaei<aTaMa(_
TaTaaeSaavaJagaaNaaQa GadYaa Ta}a ci<@k-aMa(_

mukhena kälé jagåhe raktabéjasya çoëitam
tato-säväjaghänätha gadayä tatra caëòikäm

E a Removedora da Escuridão tomou o sangue dele em Sua boca. Então ele atacou Ela Que Dilacera os Pensamentos
com sua maça.

58

Na caSYaa vedNaa& c§e- GadaPaaTaaeiLPak-aMaiPa_
TaSYaahTaSYa dehatau bhu Sauóav Xaaei<aTaMa(_

na cäsyä vedanäà cakre gadäpäto-lpikämapi
tasyähatasya dehättu bahu susräva çoëitam

Mas a Deusa não sentiu dor do golpe da maça. Contudo, o sangue continuava a fluir dos ferimentos dele.
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59

YaTaSTaTaSTaÜ£e-<a caMau<@a SaMPa[TaqC^iTa_
Mau%e SaMauÓTaa YaeSYaa r¢- PaaTaaNa( Maha Saura"_

yatas tatas tad vaktreëa cämuëòä sampratécchati
mukhe samudgatä ye-syä rakta pätän mahä suräù

60

Taa&ê%adaQa caMau<@a PaPaaE TaSYa c Xaaei<aTaMa(_
devq XaUle/Na vJa]e<a ba<aEriSai>ar*iíi>a"_

täàç cakhädätha cämuëòä papau tasya ca çoëitam
devé çülena vajreëa bäëairasibhir åñöibhiù

61

JagaaNa r¢-bqJa& Ta& caMau<@aPaqTa Xaaei<aTaMa(_
Sa PaPaaTa MahqPa*ïe Xañ Saº SaMaahTa"_

jaghäna raktabéjaà taà cämuëòäpéta çoëitam
sa papäta mahépåñöhe çastra saìgha samähataù

62

Naqr¢-ê MahqPaal/ r¢-bqJaae MahaSaur"_
TaTaSTae hzRMaTaul/MavaPauiñdXaa Na*Pa_

néraktaçca mahépäla raktabéjo mahäsuraù
tataste harñamatulam aväpustridaçä nåpa

59-62.  Mas qualquer sangue que caía, a Matadora da Paixão e da Ira tomava-o com Sua boca. Tão logo os grandes
pensamentos nasciam daquele sangue, Ela os comia instantaneamente em Sua boca, e Ela também bebeu o sangue.
Então a Deusa lutou com a Semente dos Desejos com Sua lança, raio, arco, espada e arpão, enquanto que a Matadora
da Paixão e da Ira bebeu o sangue. Ó Rei, a Semente dos Desejos foi ferido por aquela grande variedade de armas, e
desprovido de seu sangue, aquele grande pensamento caiu ao chão. Então os Deuses alcançaram inconcebível bem-
aventurança!

63

Taeza& MaaTa*Ga<aae JaaTaae NaNaTaaRSa*<MadaeÖTa"_
teñäà mätågaëo jäto nanartäsåë madoddhataù

A multidão das Mães, deleitadas por beber o seu sangue, dançaram vigorosamente com alegria!

oà
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NavMaaeDYaaYa"_
navamo-dhyäyaù

Capítulo Nove

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

p bNDaU k-k-aÄNaiNa>a& åicra+a Maal/a&_
PaaXaaªuXaaE c vrda& iNaJabahud<@E"_
ib>a]a<aiMaNdu Xak-l/a>ar<a& i}aNae}aMa(_
ADaaRiMbke- XaMaiNaXa& vPauraé[YaaiMa_

oà bandhü kakäïcananibhaà ruciräkña mäläà
päçäìkuçau ca varadäà nijabähudaëòaiù

bibhräëamindu çakaläbharaëaà trinetram
ardhämbike çamaniçaà vapuräçrayämi

Eu tomo refúgio na  Pessoa Supremamente Dividida, a Suprema que é ambos, masculino e feminino, continuamente
sem fim. Sua cor é como das flores (Pentapetes Phoenicea) ou ouro excelente com vermelho e amarelo misturado. Em
Suas belas mãos Ela segura um rosário, uma rede, uma espada curvada e mostra mudras dando bençãos. A meia lua
radiante é o Seu ornamento, e Ela tem três olhos.

1

p raJaaevac_
oà räjoväca

Oà. O Rei disse:

2

ivic}aiMadMaa:YaaTa& >aGavNa( >avTaa MaMa_
deVYaaêirTa MaahaTMYa& r¢-bqJa vDaaié[TaMa(_

vicitramidamäkhyätaà bhagavan bhavatä mama
devyäç carita mähätmyaà raktabéja vadhäçritam

Ó Ser Divino, esta narrativa que vós ouvistes de mim sobre a morte da Semente dos Desejos e a grandeza da Deusa é
sem dúvida maravilhosa.

3

>aUYaêeC^aMYah& é[aeTau& r¢-bqJae iNaPaaiTaTae_
ck-ar XauM>aae YaTk-MaR iNaXauM>aêaiTa k-aePaNa"_

bhüyaçcec chämyahaà çrotuà raktabéje nipätite
cakära çumbho yatkarma niçumbhaçcäti kopanaù

Vaidade e Autodepreciação devem ter ficado muito furiosos com sua morte. Eu desejo ouvir como eles reagiram.

4

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:
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5

ck-ar k-aePaMaTaul&/ r¢-bqJae iNaPaaiTaTae_
XauM>aaSaurae iNaXauM>aê hTaeZvNYaezu cahve_

cakära kopam atulaà raktabéje nipätite
çumbhäsuro niçumbhaçca hateñvanyeñu cähave

Após a morte da Semente dos Desejos e outros pensamentos na batalha, não havia limites para a raiva da Vaidade e da
Autodepreciação.

6

hNYaMaaNa& MahaSaENYa& ivl/aeKYaaMazRMauÜhNa(_
A>YaDaaviàXauM>aaeQa Mau:YaYaaSaur SaeNaYaa_

hanyamänaà mahäsainyaà vilokyämarñamudvahan
abhyadhävanniçumbho-tha mukhyayäsura senayä

Vendo  que  seu  extenso  exército  foi  exterminado  deste  modo,  a  Autodepreciação,  juntamente  com  seu  principal
exército, furioso correu na direção da Deusa.

7

TaSYaaGa]TaSTaQaa Pa*ïe PaaìRYaaeê MahaSaura"_
Sa&dZTaaEï Pau$=a" §u-Öa hNTau& devqMauPaaYaYau"_

tasyägratas tathä påñöhe pärçvayoçca mahäsuräù
saàdañtauñöha puöäù kruddhä hantuà devémupäyayuù

Em frente  a  eles,  e  também atrás  e  de ambos  os  lados estavam grandes pensamentos  que  expressavam sua  raiva
mordendo seus lábios, e vieram para matar a Deusa.

8

AaJaGaaMa MahavqYaR" XauM>aaeiPa SvblE/v*RTa"_
iNahNTau& ci<@k-a& k-aePaaTk*-Tva YauÖ& Tau MaaTa*i>a"_

äjagäma mahävéryaù çumbho-pi svabalair våtaù
nihantuà caëòikäà kopät kåtvä yuddhaà tu mätåbhiù

O extremamente violento,  Vaidade, também veio com grande fúria juntamente com seu exército para lutar contra as
inúmeras Mães, e para matar Ela Quem Dilacera os Pensamentos.

9

TaTaae YauÖMaTaqvaSaqÕeVYaa XauM>a iNaXauM>aYaae"_
XarvzRMaTaqvaeGa]& MaegaYaaeirv vzRTaae"_

tato yuddhamatéväséd devyä çumbha niçumbhayoù
çaravarñamatévograà meghayoriva varñatoù

Então Vaidade e  Autodepreciação começaram uma violenta luta contra a Deusa. Aqueles dois pensamentos como se
fossem nuvens causaram uma terrível chuva de flechas.

10

icC^edaSTaaH^ra&STaa>Yaa& ci<@k-a SvXaraeTk-rE"_
Taa@YaaMaaSa ca®ezu XañaEgaErSaureìraE_

cicchedästäïcharäàstäbhyäà caëòikä svaçarot karaiù
täòayämäsa cäìgeñu çastraughair asureçvarau

Aquelas flechas arremessadas foram imediatamente cortadas na batalha pela multidão das flechas do arco d’Ela Quem
Dilacera os Pensamentos, e as outras armas que Ela lançou sobre os dois Reis do Pensamento feriram seus corpos.
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11

iNaXauM>aae iNaiXaTa& %É& cMaR cadaYa SauPa[>aMa(_
ATaa@YaNMaUiDNaR iSa&h& deVYaa vahNaMautaMaMa(_

niçumbho niçitaà khaògaà carma cädäya suprabham
atäòayanmürdhni siàhaà devyä vähanamuttamam

Autodepreciação pegou uma espada afiada e um brilhante escudo e atacou o transportador da Deusa, o leão, na cabeça.

12

Taai@Tae vahNae devq +aurPa[e<aaiSaMautaMaMa(_
iNaXauM>aSYaaXau icC^ed cMaR caPYaí cNd]k-Ma(_
täòite vähane devé kñurapreëäsimuttamam

niçumbhasyäçu ciccheda carma cäpyañöa candrakam
Após Seu transportador ser ferido, a Deusa imediatamente partiu a espada da Autodepreciação em pedaços com Suas
flechas, e também o escudo que tinha oito luas.

13

i^àe cMaRi<a %Ée c Xai¢&- ic+aePa SaaeSaur"_
TaaMaPYaSYa iÜDaa c§e- c§e-<aai>aMau%aGaTaaMa(_

chinne carmaëi khaòge ca çaktià cikñepa so-suraù
tämapyasya dvidhä cakre cakreëäbhimukhägatäm

Quando a espada e o escudo ficaram em pedaços, aquele pensamento atacou com sua energia, mas a Deusa também a
despedaçou com Seu disco.

14

k-aePaaDMaaTaae iNaXauM>aaeQa XaUl&/ JaGa]ah daNav"_
AaYaaTa& MauiíPaaTaeNa devq TaÀaPYa cU<aRYaTa(_

kopädhmäto niçumbho-tha çülaà jagräha dänavaù
äyätaà muñöipätena devé taccäpya cürëayat

Com seu índole faiscante, Autodepreciação pegou sua lança para lutar com a Deusa, mas Ela instantaneamente a fez em
pedaços com um golpe de Seu punho.

15

AaivDYaaQa Gada& SaaeiPa ic+aePa ci<@k-a& Pa[iTa_
SaaiPa deVYaa i}aXaUle/Na i>aàa >aSMaTvMaaGaTaa_

ävidhyätha gadäà so-pi cikñepa caëòikäà prati
säpi devyä triçülena bhinnä bhasmatvamägatä

Então ele agarrou uma clava e a arremessou em direção a Deusa, também esta,  Ela Quem Dilacera os Pensamentos
cortou-a com Seu tridente e a reduziu em cinzas.

16

TaTa" ParXau hSTa& TaMaaYaaNTa& dETYaPau®vMa(_
AahTYa devq ba<aaEgaErPaaTaYaTa >aUTale/_

tataù paraçu hastaà tamäyäntaà daityapuìgavam
ähatya devé bäëaughair apätayata bhütale

Depois disso aquele Rei do Pensamento, Autodepreciação, tomou uma machadinha em suas mãos, mas vendo que ele
se aproximava, a Deusa atirou inúmeras flechas, e tendo o ferido, Ela o colocou sobre a terra.
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17

TaiSMaNa( iNaPaiTaTae >aUMaaE iNaXauM>ae >aqMaiv§-Mae_
>a]aTaYaRTaqv Sa&§u-Õ" Pa[YaYaaE hNTauMaiMbk-aMa(_

tasmin nipatite bhümau niçumbhe bhémavikrame
bhrätaryatéva saàkruddaù prayayau hantum ambikäm

Após Autodepreciação ter ficado incapacitado estirado sobre a terra, seu irmão extremamente forte ficou muito agitado,
e aproximou-se para matar a Mãe do Universo.

18

Sa rQaSQaSTaQaaTYauÀEGa*RhqTaParMaaYauDaE"_
>auJaEríai>arTaulE/VYaaRPYaaXaezMb>aaE Na>a"_

sa rathasthas tathät yuccair gåhétaparamäyudhaiù
bhujair añöäbhir atulair vyäpyäçeñam babhau nabhaù

Sentado sobre sua carruagem, ele exibiu magníficas armas em seus oito poderosos braços, e cobriu toda a atmosfera
com seu brilho maravilhoso.

19

TaMaaYaaNTa& SaMaal/aeKYa devq Xa«MavadYaTa(_
JYaaXaBd& caiPa DaNauzêk-araTaqv du"SahMa(_

tamäyäntaà samälokya devé çaìkham avädayat
jyäçabdaà cäpi dhanuñaçcakärätéva duùsaham

Vendo que ele se aproximava, a Deusa soou Seu búzio, e fez um barulho excessivamente insuportável junto com o Seu
arco retesado.

20

PaUrYaaMaaSa k-ku->aae iNaJaga<$=a SvNaeNa c_
SaMaSTa dETYa SaENYaaNaa& TaeJaae vDaivDaaiYaNaa_

pürayämäsa kakubho nijaghaëöä svanena ca
samasta daitya sainyänäà tejo vadhavidhäyinä

O som de Seu sino, que destrói o brilho de todos os pensamentos, penetrou em todas direções.

21

TaTa" iSa&hae MahaNaadESTYaaiJaTae>a MahaMadE"_
PaUrYaaMaaSa GaGaNa& Gaa& TaQaEv idXaae dXa_

tataù siàho mahänädais tyäjitebha mahämadaiù
pürayämäsa gaganaà gäà tathaiva diço daça

Depois disso o leão rugiu, ouvindo o qual, mesmo os maiores reis dos elefantes perdem seu orgulho, e o barulho do
rugir encheu a terra, a atmosfera e as dez direções.

22

TaTa" k-al/I SaMauTPaTYa GaGaNa& +MaaMaTaa@YaTa(_
k-ra>Yaa& Taià NaadeNa Pa[aKSvNaaSTae iTaraeihTaa"_

tataù kälé samutpatya gaganaà kñmämatäòayat
karäbhyäà tanni nädena präksvanäste tirohitäù

Então a Removedora da Escuridão pulou na atmosfera, e com Suas duas mãos, Ela bateu na terra. Isto fez um barulho
tão grande que os sons precedentes tonaram-se moderados.
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23

AÆaÆhaSaMaiXaviMXavdUiTa ck-ar h_
TaE" XaBdErSaurañeSau" XauM>a" k-aePa& Par& YaYaaE_
aööäööahäsamaçivam çivadüti cakära ha

taiù çabdairasurästresuù çumbhaù kopaà paraà yayau
Depois  disso  Ela  de  Quem  a  Consciência  é  o  Emissário deu  uma  grande  gargalhada,  para  o  desagrado  dos
pensamentos, e ouvindo isso, todos os pensamentos começaram a tremer, Vaidade ficou extremamente agitado.

24

duraTMa&iSTaï iTaïeiTa VYaaJaharaiMbk-a Yada_
Tada JaYaeTYai>aihTa& devErak-Xa Sa&iSQaTaE"_

durätmaàstiñöha tiñöheti vyäjahärämbikä yadä
tadä jayetyabhihitaà devairäkaça saàsthitaiù

A Deusa disse para  Vaidade: “Ó Ser Malígno, não dê o braço a torcer!” E então a voz dos Deuses se elevaram na
atmosfera, “VITÓRIA PARA VÓS!”

25

XauM>aeNaaGaTYa Yaa Xai¢-MauR¢-a Jval/aiTa>aqz<aa_
AaYaaNTaq viö kU-$=a>aa Saa iNarSTaa MahaeLk-Yaa_

çumbhenägatya yä çaktir muktä jvälätibhéñaëä
äyänté vahni küöäbhä sä nirastä maholkayä

Como  Vaidade estava  avançando,  ele  impeliu  uma  energia luminosa  extremamente  terrível  que  vinha  como uma
montanha de fogo, e a Deusa, com uma grande labareda de fogo, colocou-a para longe.

26

iSa&hNaadeNa XauM>aSYa VYaaá& l/aek-}aYaaNTarMa(_
iNagaaRTaiNa" SvNaae gaaerae iJaTavaNa vNaqPaTae_

siàhanädena çumbhasya vyäptaà lokatrayäntaram
nirghätaniù svano ghoro jitaväna vanépate

A atmosfera dos três mundos foi penetrada pelo choro de Vaidade que era semelhante ao de um leão, mas igualmente
grande foi o terrível estrondo de trovão que subjugou todos os outros sons.

27

XauM>a Mau¢-aH^raNdevq XauM>aSTaTPa[ihTaaH^raNa(_
icC^ed SvXarEåGa]E" XaTaXaaeQa SahóXa"_

çumbha muktäï charändevé çumbhastat prahitäï charän
ciccheda svaçarairugraiù çataço-tha sahasraçaù

Vaidade e a Deusa quebravam as suas recíprocas flechas em centenas de milhares.

28

TaTa" Saa ci<@k-a §u-Öa Xaule/Naai>a JagaaNa TaMa(_
Sa Tadai>ahTaae >aUMaaE MaUiC^RTaae iNaPaPaaTa h_

tataù sä caëòikä kruddhä çulenäbhi jaghäna tam
sa tadäbhihato bhümau mürcchito nipapäta ha

Então a enfurecida Ela Quem Dilacera os Pensamentos atacou-o com a lança, e ferido, ele caiu ao chão sem sentidos.
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29

TaTaae iNaXauM>a" SaMPa[aPYa ceTaNaaMaata k-aMauRk-"_
AaJagaaNa XarEdeRvq& k-al/I& ke-Sair<a& TaQaa_

tato niçumbhaù sampräpya cetanämätta kärmukaù
äjaghäna çarair devéà käléà kesariëaà tathä

Assim Autodepreciacão, recobrando a consciência, pegou seu arco e atacou a Deusa a Removedora da Escuridão e o
leão com flechas.

30

PauNaê k*-Tva bahUNaaMaYauTa& dNauJaeìr"_
c§-aYauDaeNa idiTaJaX^adYaaMaaSa ci<@k-aMa(_

punaçca kåtvä bähünäm ayutaà danujeçvaraù
cakräyudhena ditijaç chädayämäsa caëòikäm

Novamente  o  Senhor da Confusão,  o filho  dos conceitos  materiais,  extendendo dez mil  braços,  atacou  Ela Quem
Dilacera os Pensamentos com um disco.

31

TaTaae >aGavTaq §u-Öa duGaaR duGaaRiTaR NaaiXaNaq_
icCC^ed TaaiNa c§-ai<a SvXarE" SaaYak-a&ê TaaNa(_
tato bhagavaté kruddhä durgä durgärti näçiné

cicccheda täni cakräëi svaçaraiù säyakäàçca tän
Então a Mestre Suprema, a Destruidora dos Aborrecimentos e Aflições, ficou furiosa e cortou aqueles discos e flechas
com Suas próprias flechas.

32

TaTaae iNaXauM>aae veGaeNa GadaMaadaYa ci<@k-aMa(_
A>YaDaavTa vE hNTau& dETYaSaeNaa SaMaav*Ta"_

tato niçumbho vegena gadämädäya caëòikäm
abhyadhävata vai hantuà daityasenä samävåtaù

Autodepreciação rapidamente pegou sua clava,  e acompanhado por um exército de pensamentos, precipitou-se para
matar Ela Quem Dilacera os Pensamentos.

33

TaSYaaPaTaTa WvaXau Gada& icC^ed ci<@k-a_
%ÉeNa iXaTaDaare<a Sa c XaUl&/ SaMaadde_

tasyäpatata eväçu gadäà ciccheda caëòikä
khaògena çitadhäreëa sa ca çülaà samädade

Visto que ele estava se aproximando, Ela Quem Dilacera os Pensamentos cortou sua clava com uma espada afiada, em
consequência ele agarrou uma lança.

34

Xaul/ hSTa& SaMaaYaaNTa& iNaXauM>aMaMaradRNaMa(_
ôid ivVYaaDa XaUle/Na veGaaivÖeNa ci<@k-a_

çula hastaà samäyäntaà niçumbhamamarärdanam
hådi vivyädha çülena vegäviddhena caëòikä

Assim que Autodepreciação, o atormentador dos Deuses, aproximou-se com a lança na mão,  Ela Quem Dilacera os
Pensamentos rapidamente perfurou-o no coração com Sua própria lança.
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35

i>aàSYa TaSYa XaUle/Na ôdYaaNa( iNa"STaaeRPar"_
Mahabl/ae MahavqYaRiSTaïeiTa Pauåzae vdNa(_

bhinnasya tasya çülena hådayän niùrsto-paraù
mahäbalo mahävéryas tiñöheti puruño vadan

Emergindo do coração perfurado pela lança, veio um espírito de grande vigor e coragem bradando, “Pare!”

36

TaSYa iNaZ§-aMaTaae devq Pa[hSYa SvNavtaTa"_
iXariêC^ed %ÉeNa TaTaaeSaavPaTaÙuiv_

tasya niñkrämato devé prahasya svanavat tataù
çiraçciccheda khaògena tato-sävapatadbhuvi

Com uma alta gargalhada, a Deusa decepou sua cabeça com Sua espada, e ele caiu ao chão.

37

TaTa" iSa&hê%adaeGa]& d&í\a+au<<a iXaraeDaraNa(_
ASaura&STaa&STaQaa k-al/I iXavdUTaq TaQaa ParaNa(_

tataù siàhaç cakhädograà daàñöräkñuëëa çirodharän
asuräàstäàstathä kälé çivadüté tathä parän

Então  o  leão  esmagou  as  gargantas  de  muitos  pensamentos  com seus  poderosos  dentes  e  comeu-os,  enquanto  a
Removedora da Escuridão e Ela de Quem a Consciência é o Emissário, devoraram outros.

38

k-aEMaarq Xai¢- iNai>aRàa" ke-icNa( NaeXauMaRhaSaura"_
b]øa<aq MaN}a PaUTaeNa TaaeYaeNaaNYae iNarak*-Taa"_

kaumäré çakti nirbhinnäù kecin neçur mahäsuräù
brahmäëé mantra pütena toyenänye niräkåtäù

Alguns grandes pensamentos pereceram sendo trespassados pela  Energia da  Pessoa Sempre Pura, enquanto outros
foram repelidos sendo borrifados pela água santificada pela fórmula cabalística da Energia Criadora.

39

Maaheìrq i}aXaUle/Na i>aàa" PaeTauSTaQaaPare_
varahq Tau<@ gaaTaeNa ke-icÀU<ask*-Taa >auiv_

mäheçvaré triçülena bhinnäù petustathäpare
värähé tuëòa ghätena kecic cürëékåtä bhuvi

Outros foram cortados pelo tridente da Energia da Grande Vidente de Tudo e caíram, enquanto outros foram triturados
até ao pó pelo focinho do Mais Excelente Desejo de União.

40

%<@& %<@&c c§e-<a vEZ<aVYaa daNava" k*-Taa"_
vJa]e<a cENd]q hSTaaGa] ivMau¢e-Na TaQaaPare_

khaëòaà khaëòaàca cakreëa vaiñëavyä dänaväù kåtäù
vajreëa caindré hastägra vimuktena tathäpare

As Confusões foram cortadas em pedaços pelos discos da Energia da Consciência que Tudo Penetra, e outros pelo raio
arremessado da palma da mão da Energia do Governo do Puro.
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41

ke-iciÜNaeXaurSaura" ke-icàía MahahvaTa(_
>ai+aTaaêaPare k-al/I iXavdUTaq Ma*GaaiDaPaE"_

kecid vineçurasuräù kecinnañöä mahähavät
bhakñitäçcäpare kälé çivadüté mågädhipaiù

Alguns  pensamentos  pereceram  e  outros  pensamentos  fugiram  da  batalha,  enquanto  outros  foram  comidos  pela
Removedora da Escuridão da Ignorância, Ela de Quem a Consciência é o Emissário e pelo Rei dos Animais.

oà
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dXaMaaeDYaaYa"_
daçamo-dhyäyaù

Capítulo Dez

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

p otaáheMa åicra& riv cNd] viö_
Nae}aa& DaNauXXarYauTaaªuXa PaXa XaUl/Ma(_
rMYaE>auRJaEê dDaTaq& iXav Xai¢- æPaa&_
k-aMaeìrq& ôid >aJaaiMa Da*TaeNdule/%aMa(_

oà uttaptahema ruciräà ravi candra vahni
neträà dhanuç çarayutäìkuça paça çülam

ramyair bhujaiçca dadhatéà çiva çakti rüpäà
kämeçvaréà hådi bhajämi dhåtendulekhäm

Com a plenitude de meu coração, eu creio na Mestra de Tudo, Kameçvaré, a Governante do Desejo, que une a natureza
intrínseca de Çiva e Çakti, de consciência e energia, que usa a radiante meia lua sobre Sua cabeça. Seu brilho é tão belo
quanto o excelente ouro puro. O sol, a lua e o fogo são Seus três olhos, e em Suas adoráveis mãos Ela segura um arco e
flechas, uma espada curva, uma rede e um arpão.

1

p ‰iz åvac_
oà åñi ruväca
O Åñi disse:

2

iNaXauM>a& iNahTa& d*îa >a]aTar& Pa[a<aSaiMMaTaMa(_
hNYaMaaNa& bl&/ cEv XauM>a" §u-Öaeb]vqÜc"_

niçumbhaà nihataà dåñövä bhrätaraà präëasammitam
hanyamänaà balaà caiva çumbhaù kruddho-bravéd vacaù

Vendo seu irmão,  Autodepreciação,  que lhe era querido como sua própria vida,  morrendo, e suas vigorosas forças
sendo conquistadas, Vaidade falou estas palavras com ira:

3

bl/avle/PaaÕuíe Tv& Maa duGaeR GavRMaavh_
ANYaaSaa& bl/Maaié[TYa YauÖySae YaaiTaMaaiNaNaq_

balävalepäd duñöe tvaà mä durge garvamävaha
anyäsäà balamäçritya yuddhyase yätimäniné

“Ó Removedora das Dificuldades, perversa e orgulhosa de sua força! Não me mostre seu orgulho. Você luta por meio
da força dos outros.”

4

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:
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5

WkE-vah& JaGaTYa}a iÜTaqYaa k-a MaMaaPara_
PaXYaETaa duí MaYYaev ivXaNTYaae MaiÜ>aUTaYa"_

ekaivähaà jagatyatra dvitéyä kä mamäparä
paçyaitä duñöa mayyeva viçantyo madvibhütayaù

Eu sou o único Ser aqui neste mundo perceptível. Não existe outro além de mim. Ó pessoa pecaminosa, veja como
estas manifestações de minha energia entram dentro de mim.

6

TaTa" SaMaSTaaSTaa deVYaae b]øa<aqPa[Mau%a l/YaMa(_
TaSYaa deVYaaSTaNaaE JaGMaurekE-vaSaqtadaiMbk-a_

tataù samastästä devyo brahmäëépramukhä layam
tasyä devyäs tanau jagmur ekaiväsét tadämbikä

Então todas as Deusas, lideradas pela Energia Criadora, dissolveram-se dentro do Ser da Deusa, e havia somente UMA
EXISTÊNCIA no mundo perceptível - A MÃE DO UNIVERSO!

7

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:

8

Ah& iv>aUTYaa bhui>airh æPaEYaRda iSQaTaa_
TaTSa&ôTa& MaYaEkE-v iTaïaMYaaJaaE iSQarae >av_

ahaà vibhütyä bahubhir iha rüpair yadä sthitä
tat saàhåtaà mayaikaiva tiñöhämyäjau sthiro bhava

Eu consisti aqui em muitas formas que eram manifestações de  Minha energia. Estas estão todas sendo retiradas por
Mim, e agora Eu estou só. Levante-se para a luta!

9

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

10

TaTa" Pa[vv*Tae YauÖ& deVYaa" XauM>aSYa cae>aYaae"_
PaXYaTaa& SavR devaNaaMaSaura<aa& c daå<aMa(_

tataù pravavåte yuddhaà devyäù çumbhasya cobhayoù
paçyatäà sarva devänäm asuräëäà ca däruëam

Então a Deusa e Vaidade começaram uma terrível batalha enquanto os Deuses e os pensamentos assistiam.

11

XarvzŒ" iXaTaE" XañESTaQaa ñEêEv daå<aE"_
TaYaaeYauRÖMa>aUÙUYa" SavR l/aek->aYaªrMa(_

çaravarñaiù çitaiù çastrais tathä straiçcaiva däruëaiù
tayor yuddham abhüdbhüyaù sarva lokabhayaìkaram

Com uma chuva de flechas, afiadas armas e incríveis projéteis, o combate que eles travaram foi terrível para todos os
mundos.
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12

idVYaaNYañai<a XaTaXaae MauMauce YaaNYaQaaiMbk-a_
b>aÅ TaaiNa dETYaeNd]STaTPa[TaqgaaTa k-Ta*Ri>a"_

divyänyasträëi çataço mumuce yänyathämbikä
babhaïja täni daityendras tatpratéghäta kartåbhiù

A Mãe do Universo descarregou centenas de projéteis divinos que foram cortados pelo Senhor dos Pensamentos com
suas armas defensivas.

13

Mau¢-aiNa TaeNa cañai<a idVYaaiNa ParMaeìrq_
b>aÅ l/Il/YaEvaeGa] huªaraeÀar<aaidi>a"_

muktäni tena cästräëi divyäni parameçvaré
babhaïja lélayaivogra huìkäroc cäraëädibhiù

E assim  muitos  projéteis  excelentes  foram  arremessados  por  ele  e  foram  divertidamente  cortados  pela  Suprema
Soberana com a forte magia do “HUÀ!”e outros mantras.

14

TaTa" XarXaTaEdeRvqMaaC^adYaTa SaaeSaur"_
SaaiPa TaTku-iPaTaa devq DaNauiêC^ed cezui>a"_

tataù çaraçatair devémäcchädayata so-suraù
säpi tat kupitä devé dhanuç ciccheda ceñubhiù

Então aquele  pensamento cobriu a Deusa com centenas de flechas, e a Deusa com raiva quebrou seu arco com Suas
flechas.

15

i^àe DaNauiz dETYaeNd]STaQaa Xai¢-MaQaadde_
icC^ed devq c§e-<a TaaMaPYaSYa k-re iSQaTaaMa(_

chinne dhanuñi daityendras tathä çaktimathädade
ciccheda devé cakreëa tämapyasya kare sthitäm

Com seu arco quebrado, o  Senhor do Pensamento apanhou sua energia, mas esta foi cortada pela Deusa com o Seu
disco enquanto ainda estava nas mãos dele.

16

TaTa" %ÉMauPaadaYa XaTacNd]& c >aaNauMaTa(_
A>YaDaavtada devq& dETYaaNaaMa iDaPaeìr"_

tataù khaògamupädäya çatacandraà ca bhänumat
abhyadhävattadä devéà daityänäma dhipeçvaraù

Então o Supremo Senhor do Pensamento pegou sua espada brilhante e o escudo trazendo uma centena de luas, e atirou-
se em direção a Deusa.

17

TaSYaaPaTaTa WvaXau %É& icC^ed ci<@k-a_
DaNauMauR¢E-" iXaTaEbaR<aEêMaR cak-R k-raMal/Ma(_

tasyäpatata eväçu khaògaà ciccheda caëòikä
dhanurmuktaiù çitair bäëaiç carma cärka karämalam

Visto que ele se aproximava, Ela Quem Dilacera os Pensamentos cortou sua espada com velozes flechas de Seu arco, e
também seu escudo tão brilhante quanto os raios do sol.
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18

hTaaì" Sa Tada dETYaiX^àDaNva ivSaariQa"_
JaGa]ah MauÓr& gaaerMaiMbk-a iNaDaNaaeÛTa"_

hatäçvaù sa tadä daityaç chinnadhanvä visärathiù
jagräha mudgaraà ghoramambikä nidhanodyataù

Com seus cavalos mortos, seu arco cortado, e sem um cocheiro, aquele  pensamento agarrou fortemente uma maça,
tentando matar a Mãe do Universo.

19

icC^eda PaTaTaSTaSYa MauÓr& iNaiXaTaE" XarE"_
TaQaaiPa Saae>YaDaavtaa& MauiíMauÛMYa veGavaNa(_

cicchedä patatastasya mudgaraà niçitaiù çaraiù
tathäpi so-bhyadhävattäà muñöimudyamya vegavän

Quando ele se aproximou Ela cortou sua maça com Suas velozes flechas,  em consequência ele continuou indo na
direção Dela com grande velocidade para atacá-La com seus punhos.

20

Sa Mauií& PaaTaYaaMaaSa ôdYae dETYa Pau®v"_
deVYaaSTa& caiPa Saa devq Tale/NaaerSYa Taa@YaTa(_

sa muñöià pätayämäsa hådaye daitya puìgavaù
devyästaà cäpi sä devé talenorasya täòayat

Aquele renomado  pensamento bateu seu punho sobre o coração da Deusa, enquanto a Deusa atacou-o sobre o peito
com a palma da Sua mão.

21

Tal/Pa[harai>ahTaae iNaPaPaaTa MahqTale/_
Sa dETYa raJa" SahSaa PauNarev TaQaaeiTQaTa"_
talaprahäräbhihato nipapäta mahétale

sa daitya räjaù sahasä punareva tathotthitaù
Atacado pelo golpe, ele caiu ao chão, mas o Rei dos Pensamentos imediatamente se ergueu novamente.

22

oTPaTYa c Pa[Ga*ùaeÀEdeRvq& GaGaNaMaaiSQaTa"_
Ta}aaiPa Saa iNaraDaara YauYauDae TaeNa ci<@k-a_

utpatya ca pragåhyoccair devéà gaganamästhitaù
taträpi sä nirädhärä yuyudhe tena caëòikä

Então agarrando a Deusa, ele subiu na atmosfera, e lá também Ela Quem Dilacera os Pensamentos empreendeu uma
batalha com ele sem qualquer suporte.

23

iNaYauÖ& %e Tada dETYaêi<@k-a c ParSParMa(_
c§-Tau" Pa[QaMa& iSaÖMauiNaivSMaYa k-ark-Ma(_

niyuddhaà khe tadä daityaçcaëòikä ca parasparam
cakratuù prathamaà siddhamunivismaya kärakam

Então  aquele  pensamento e  Ela  Quem Dilacera  os  Pensamentos começaram  a  lutar,  como nunca,  na  atmosfera,
causando admiração aos iniciados e aos homens de sabedoria.
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24

TaTaae iNaYauÖ& Sauicr& k*-Tva TaeNaaiMbk-a Sah_
oTPaaTYa >a]aMaYaa MaaSa ic+aePa Dar<aqTale/_

tato niyuddhaà suciraà kåtvä tenämbikä saha
utpätya bhrämayä mäsa cikñepa dharaëétale

Após um longo e cerrado encontro, a Mãe do Universo ergueu-o no alto, girou-o ao redor, e arremessou-o para a terra.

25

Sa i+aáae Dar<aq& Pa[aPYa MauiíMauÛMYa veiGaTa"_
A>YaDaavTa duíaTMaa ci<@k-a iNaDaNaeC^Yaa_

sa kñipto dharaëéà präpya muñöim udyamya vegitaù
abhyadhävata duñöätmä caëòikä nidhanec chayä

Deste  modo  arremessado  para  a  terra,  ele  rapidamente  levantou-se,  e,  elevando  seu  punho,  aquele  malvado  ser
apressou-se na direção da Deusa para matar Ela Quem Dilacera os Pensamentos.

26

TaMaaYaaNTa& TaTaae devq SavR dETYa JaNaeìrMa(_
JaGaTYaa& PaaTaYaaMaaSa i>atva XaUle/Na v+aiSa_

tamäyäntaà tato devé sarva daitya janeçvaram
jagatyäà pätayämäsa bhittvä çülena vakñasi

Vendo a aproximação  do  Rei de Todos os Pensamentos,  a  Deusa feriu-o no  peito  com Sua lança e arremessou-o
novamente para a terra.

27

Sa GaTaaSau" PaPaaTaaeVYaa| devq XaUl/aGa]iv+aTa"_
cal/YaNa( Sak-l/a& Pa*Qvq& SaaiBDa ÜqPa& SaPavRTaaMa(_
sa gatäsuù papätorvyäà devé çülägravikñataù

cälayan sakaläà påthvéà säbdhi dvépaà saparvatäm
Trespassado pela veloz ponta da lança da Deusa, ele caiu morto ao solo, estremecendo toda a terra com seus oceanos,
suas ilhas e suas montanhas.

28

TaTa" Pa[SaàMai%l&/ hTae TaiSMaNa( duraTMaiNa_
JaGaTSvaSQYaMaTaqvaPa iNaMaRl&/ ca>avà>a"_

tataù prasannamakhilaà hate tasmin durätmani
jagatsvästhyamatéväpa nirmalaà cäbhavannabhaù

Quando aquele ser malvado foi morto, todo o universo perceptível ficou satisfeito, tudo ficou em PAZ, e o céu tornou-
se claro.

29

oTPaaTaMaegaa" SaaeLk-a Yae Pa[aGaaSa&STae XaMa& YaYau"_
SairTaae MaaGaR vaihNYaSTaQaa Sa&STa}a PaaiTaTae_

utpätameghäù solkä ye prägäsaàste çamaà yayuù
sarito märga vähinyas tathä saàstatra pätite

As nuvens ardentes  características  da confusão  tornaram-se tranquilas  após ele perecer,  e os  rios fluíram em seus
cursos.
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30

TaTaae devGa<aa" SaveR hzRiNa>aRr MaaNaSaa"_
b>aUvuiNaRhTae TaiSMaNa( GaNDavaR l/il/Ta& JaGau"_

tato devagaëäù sarve harñanirbhara mänasäù
babhüvurnihate tasmin gandharvä lalitaà jaguù

Por causa da morte dele as mentes de inúmeros Deuses tornaram-se contentíssimas, e os cantores celestiais começaram
a cantar doces canções.

31

AvadYa&STaQaEvaNYae NaNa*TauêaPSarae Ga<aa"_
vvu" Pau<YaaSTaQaa vaTaa" SauPa[>aae>aUiÕvak-r"_

avädayaàs tathaivänye nanåtuçcäpsaro gaëäù
vavuù puëyästathä vätäù suprabho-bhüddiväkaraù

Outros  cantores  celestiais  tocaram seus  instrumentos  enquanto  as  donzelas  celestiais  dançavam.  Uma suave  brisa
começou a soprar e o sol brilhou radiante no céu.

32

JaJvlu/êaGanYa" XaaNTaa" XaaNTaa idGJaiNaTaSvNaa"_
jajvaluçcägnayaù çäntäù çäntä digjanitasvanäù

O fogo sagrado queimou brilhantemente na PAZ, e Pacíficos tornaram-se os terríveis sons que tinham preenchido todas
as direções.

oà
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Wk-adXaaeDYaaYa"_
ekädaço-dhyäyaù

Capítulo Onze

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

p bal/rivÛuiTaiMaNdu ik-rq$=a&_
Tau®ku-ca& NaYaNa}aYaYau¢-aMa(_

SMaerMau%q& vrdaªuXa PaaXaa>aqiTak-ra&_
Pa[>aJae >auvNaeXaqMa(_

oà bälaravidyutim indu kiréöäà
tuìgakucäà nayanatrayayuktäm

smeramukhéà varadäìkuça päçäbhétikaräà
prabhaje bhuvaneçém

Eu medito na Deusa Bhuvaneçvari, a Governante da Terra. A luminosidade de Seu corpo é como o sol nascente na
manhã. A lua é uma coroa sobre Sua cabeça. Seus peitos abundantes transbordam, e Seus três olhos estão em união.
Sobre Sua face brilha Seu radiante sorriso, e Suas mãos exibem o mudra concedendo bençãos, a espada curvada, a rede
e o mudra concedendo destemor.

1

p ‰iz åvac_
oà åñi ruväca

Oà. O Åñi disse:

2

deVYaa hTae Ta}a MahaSaureNd]e_
SaeNd]a" Saura viö PauraeGaMaaSTaaMa(_
k-aTYaaYaNaq& Tauíuvuirí l/a>aad(_

ivk-aiXa v£-aBJaivk-aiXa TaaXaa"_
devyä hate tatra mahäsurendre

sendräù surä vahni purogamästäm
kätyäyanéà tuñöuvuriñöa läbhäd

vikäçi vakträb javikäçi täçäù
Quando o Grande Senhor dos Pensamentos foi morto pela Deusa, os Deuses com o Governo do Puro, liderados pela
Luz da Meditação, iluminando os locais com suas alegres faces por causa da realização de seus desejos, oraram à
Pessoa Sempre Pura.
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3

deiv Pa[PaàaiTaR hre Pa[Saqd_
Pa[Saqd MaaTaJaRGaTaaei%l/SYa_
Pa[Saqd ivìeìir Paaih ivì&_
TvMaqìrq deiv cracrSYa_

devi prapannärti hare praséda
praséda mätar jagato-khilasya
praséda viçveçvari pähi viçvaà

tvaméçvaré devi caräcarasya
Ó Deusa, Vós que removeis as aflições de todos que tomam refúgio em Vós, sejais satisfeita. Sejais satisfeita, Ó Mãe
de todo Mundo Perceptível. Sejais satisfeita, Ó Suprema do Universo; protejei o universo. Ó Deusa, Vós sois Suprema
sobre tudo o que move e não move.

4

AaDaar>aUTaa JaGaTaSTvMaek-a_
MahqSvæPae<a YaTa" iSQaTaaiSa_
APaa& SvæPa iSQaTaYaa TvYaETa_
daPYaaYaTae k*-TòMal/&gYavqYaeR_

ädhärabhütä jagatas tvamekä
mahésvarüpeëa yataù sthitäsi

apäà svarüpa sthitayä tvayaita
däpyäyate kåtsnamalaìghyavérye

Porque Vós existis como a natureza intrínseca da terra, só Vós sois o único suporte do mundo material. Ó Deusa de
coragem inalterável, Vós consistis segundo a natureza intrínseca da água (que toma a forma de seu recipiente), através
da qual Vós satisfazeis isto Tudo.

5

Tv& vEZ<avq Xai¢-rNaNTavqYaaR_
ivìSYa bqJa& ParMaaiSa MaaYaa_
SaMMaaeihTa& deiv SaMaSTaMaeTaTa(_

Tv& vE Pa[Saàa >auiv Maui¢- heTau"_
tvaà vaiñëavé çaktir anantavéryä
viçvasya béjaà paramäsi mäyä

sammohitaà devi samastametat
tvaà vai prasannä bhuvi mukti hetuù

Vós sois a Energia da Consciência A Qual Tudo Penetra, de coragem infinita, a Semente do Universo, que está além da
limitação.  Por  Vós, Ó Deusa,  todos são iludidos pelas ligações, e se Vós sois misericordiosa,  Vós sois a causa da
liberação deste mundo.

6

ivÛa" SaMaSTaaSTav deiv >aeda"_
iñYa" SaMaSTaa" Sak-l/a JaGaTSau_

TvYaEk-Yaa PaUirTaMaMbYaETaTa(_
k-a Tae STauiTa" STaVYaPara Paraei¢-"_

vidyäù samastästava devi bhedäù
striyaù samastäù sakalä jagatsu
tvayaikayä püritamambayaitat
kä te stutiù stavyaparä paroktiù
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Ó Deusa, tudo que é conhecível são Vossos vários méritos, e todas as mulheres no mundo refletem, inteiramente, Vossa
aptidão.  Por  Vós, Ó Mãe,  este  mundo é preenchido.  Porque estais além do louvor,  como podemos cantar  Vossas
glórias?
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7

SavR >aUTaa Yada devq SvGaR Maui¢- Pa[daiYaNaq_
Tv& STauTaa STauTaYae k-a va >avNTau ParMaae¢-Ya"_

sarva bhütä yadä devé svarga mukti pradäyiné
tvaà stutä stutaye kä vä bhavantu paramoktayaù

Ó Deusa, Doadora do Céu e da Liberação, Vós sois toda a existência. Quando sois assim enaltecida, que mais podemos
cantar de Vossa glória?

8

SavRSYa buiÖæPae<a JaNaSYa ôid Sa&iSQaTae_
SvGaaR PavGaRde deiv NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

sarvasya buddhirüpeëa janasya hådi saàsthite
svargä pavargade devi näräyaëi namo-stu te

Vós residis no coração de todos os seres vivos na forma da Inteligência. Vós concedeis a  Vossos devotos o céu e a
liberação. Ó Deusa, Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

9

k-l/ak-aïaid æPae<a Pair<aaMa Pa[daiYaiNa_
ivìSYaae ParTaaE Xa¢e- NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

kaläkäñöhädi rüpeëa pariëäma pradäyini
viçvasyo paratau çakte näräyaëi namo-stu te

Na forma das divisões do Tempo, Vós trazeis as mudanças.  À Energia que existe  após a dissolução do universo,
Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

10

 SavR Ma®l/ Ma®LYae iXave SavaRQaR SaaiDake-_
Xar<Yae }YaMbke- GaaEir NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

sarva maìgala maìgalye çive sarvärtha sädhike
çaraëye tryambake gauri näräyaëi namo-stu te

Para a Auspiciosa de todas as Auspiciosidades, para a Bondosa, para a Realizadora de todos os Objetivos, para a Fonte
de Refúgio,  para  a Mãe dos três mundos,  para a Deusa que  é  Raios de Luz,  Expositora da Consciência,  nós  nos
curvamos.

11

Sa*ií iSQaiTa ivNaaXaaNaa& Xai¢- >aUTae SaNaaTaiNa_
Gau<aaé[Yae Gau<aMaYae NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

såñöi sthiti vinäçänäà çakti bhüte sanätani
guëäçraye guëamaye näräyaëi namo-stu te

Vós sois a  Eterna Energia da Criação, Preservação e Dissolução em toda a existência;  aquela de quem todas as
qualidades dependem, quem limita todas as qualidades, Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

12

Xar<aaGaTa dqNaaTaR Pair}aa<a ParaYa<ae_
SavRSYaaitaR hre deiv NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_
çaraëägata dénärta pariträëa paräyaëe

sarvasyärtti hare devi näräyaëi namo-stu te
Para a queles que são devotados à  Vós e tomam refúgio em  Vós, mesmo que desamparados e perturbados,  Vós os
livrais  de  todos  os  desconfortos  e  infelicidades.  Toda  ansiedade  Vós  levais  para  longe,  Ó Deusa,  Expositora  da
Consciência, nós Vos reverenciamos.
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13

h&SaYau¢- ivMaaNaSQae b]øa<aq æPa Daairi<a_
k-aEXaaM>a"+airke- deiv NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

haàsayukta vimänasthe brahmäëé rüpa dhäriëi
kauçämbhaùkñarike devi näräyaëi namo-stu te

Usando a forma da Energia Criadora, sentando sobre o veículo atrelado aos cisnes do sopro vital, aspergindo água com
a santidade da grama kuça, Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

14

i}aXaUl/ cNd]aihDare Mahav*z>a vaihiNa_
MaaheìrqìæPae<a NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

triçüla candrähidhare mahävåñabha vähini
mäheçvaréçvarüpeëa näräyaëi namo-stu te

Na forma da Energia da Grande Vidente de Tudo, exibindo o tridente da unidade, a lua da devoção e as serpentes da
Energia, montada sobre o grande búfalo da disciplina, Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

15

MaYaUr ku-¡u-$=v*Tae MahaXai¢- DareNagae_
k-aEMaarqæPa Sa&SQaaNae NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

mayüra kukkuöavåte mahäçakti dhare-naghe
kaumärérüpa saàsthäne näräyaëi namo-stu te

Aparecendo  na  forma  da  Pessoa  Sempre  Pura,  acompanhada  pelo  galo  da  regularidade  e  pelo  pavão  da  beleza,
dominando a grande Energia, imaculada, Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

16

Xa« c§- Gada Xaa®R Ga*hqTa ParMaaYauDae_
Pa[Saqd vEZ<aiv æPae NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

çaìkha cakra gadä çärìga gåhéta paramäyudhe
praséda vaiñëavi rüpe näräyaëi namo-stu te

Sejai misericordiosa na forma da Energia da Consciência que Penetra Tudo, Vós quem segurais o búzio das vibrações,
o disco do tempo giratório,  o cetro da articulação e o arco da determinação.  Expositora da Consciência,  nós Vos
reverenciamos.

17

Ga*hqTaaeGa] Mahac§e- d&í\aeÖ*Ta vSau&Dare_
vrahæiPai<a iXave NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

gåhétogra mahäcakre daàñöroddhåta vasuàdhare
varäharüpiëi çive näräyaëi namo-stu te

Na forma do Mais Excelente Desejo de União,  Vós elevais a terra com Vossas presas de perseverança, dominando o
grande disco do tempo giratório para a Bondade. Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.
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18

Na*iSa&hæPae<aaeGa]e<a hNTau& dETYaaNa( k*-TaaeÛMae_
}aEl/aeKYa }aa<a SaihTae NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

nåsiàharüpeëogreëa hantuà daityän kåtodyame
trailokya träëa sahite näräyaëi namo-stu te

Na forma  do  Homem-leão de  Audaciosa  Coragem  Vos  engajastes  em matar  os  pensamentos,  protegendo  os  três
mundos. Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

19

ik-rqi$=iNa MahavJa]e Sahó NaYaNaaeJJvle/_
v*}a Pa[a<a hre cEiNd] NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_
kiréöini mahävajre sahasra nayanojjvale

våtra präëa hare caindri näräyaëi namo-stu te
Possuindo uma coroa, o grande raio da iluminação, e mil olhos radiantes, e tomando a vida da Confusão, Expositora da
Consciência, nós Vos reverenciamos.

20

iXavdUTaq SvæPae<a hTa dETYa Mahable/_
gaaeræPae Maharave NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

çivadüté svarüpeëa hata daitya mahäbale
ghorarüpe mahäräve näräyaëi namo-stu te

A  natureza  intrínseca  de  Ela  de  Quem  a  Consciência  é  o  Emissário,  que  conquistou  o  poderoso  exército  dos
pensamentos, de forma assustadora e som intenso, Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

21

d&í\a k-ral/vdNae iXarae Maal/a iv>aUz<ae_
caMau<@e Mau<@ MaQaNae NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

daàñörä karälavadane çiro mälä vibhüñaëe
cämuëòe muëòa mathane näräyaëi namo-stu te

Com grandes dentes em  Vossa boca, exibindo uma guirlanda de cabeças de pensamentos impuros, Ó  Matadora da
Paixão e da Ira, Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

22

l/i+Ma l/Âe Maha ivÛe é[Öe Pauií SvDae Da]uve_
Maharai}a MahaMaaYae NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

lakñmi lajje mahä vidye çraddhe puñöi svadhe dhruve
mahärätri mahämäye näräyaëi namo-stu te

À Verdadeira Riqueza, Humildade, Grande Conhecimento, Fé, Alimentação, Auto Subsistência, Constância, a Grande
Noite da Ignorância, e a Grande Medida da Consciência, Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

23

MaeDae SarSviTa vre >aUiTa ba>a]iv TaaMaiSa_
iNaYaTae Tv& Pa[SaqdeXae NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

medhe sarasvati vare bhüti bäbhravi tämasi
niyate tvaà prasédeçe näräyaëi namo-stu te

O  Intelecto  de  Amor,  o  Espírito  do  Conhecimento  Todo  Pentrante,  a  Melhor,  Toda  a  Existência,  Natureza,  Ser
Incognoscível, totalmente ocupada com o auto controle, Ó Suprema, estejais satisfeita. Expositora da Consciência, nós
Vos reverenciamos.
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24

SavR SvæPae SaveRXae SavR Xai¢- SaMaiNvTae_
>aYae>Yañaih Naae deiv duGaeR deiv NaMaaeSTauTae_

sarva svarüpe sarveçe sarva çakti samanvite
bhayebhyasträhi no devi durge devi namo-stu-te

A Natureza Intrínseca de Tudo, a Suprema de Tudo, e também a Energia de Tudo; Vós removeis todo medo de nós, Ó
Deusa; Removedora das Dificuldades, Ó Deusa, nós Vos reverenciamos.

25

WTatae vdNa& SaaEMYa& l/aecNa }aYa>aUizTaMa(_
PaaTau Na" SavR>aqiTa>Ya" k-aTYaaYaiNa NaMaaeSTau Tae_

etatte vadanaà saumyaà locana trayabhüñitam
pätu naù sarvabhétibhyaù kätyäyani namo-stu te

Possa  esta  bela  face  exibindo  três  olhos  proteger-nos  em  toda  a  existência,  Pessoa  Sempre  Pura,  nós  Vos
reverenciamos.

26

Jval/ak-ral/MaTYauGa]MaXaezaSaur SaUdNaMa(_
i}aXaUl&/ PaaTau Naae >aqTae>aRd]k-ail/ NaMaaeSTauTae_

jväläkarälamatyugram açeñäsura südanam
triçülaà pätu no bhéter bhadrakäli namo-stu-te

Com intenso brilho, extraordinariamente impetuosa, a força destruidora de todos os pensamentos, possa Vosso tridente
proteger-nos de todo medo. Ó Excelente Ela Quem está Além de Todo Tempo, nós Vos reverenciamos.

27

ihNaiSTa dETYa TaeJaa&iSa SvNaeNaaPaUYaR Yaa JaGaTa(_
Saa ga<$=a PaaTau Naae deiv PaaPae>YaaeNa" SauTaaiNav_

hinasti daitya tejäàsi svanenäpürya yä jagat
sä ghaëöä pätu no devi päpebhyo-naù sutäniva

Ó Deusa, o forte som de Vosso sino preenche o mundo perceptível, destruindo as façanhas de todos os pensamentos, e
protegendo-nos do mal assim como uma Mãe protege aos Seus filhos.

28

ASauraSa*GvSaaPaª cicRTaSTae k-raeJJvl/"_
Xau>aaYa %Éae >avTau ci<@ke- Tva& NaTaa vYaMa(_
asuräsåg vasäpaìka carcitaste karojjvalaù

çubhäya khaògo bhavatu caëòike tväà natä vayam
Possa a brilhante espada da adoração em Vossas mãos, untada com o sangue e a gordura dos pensamentos, agir para
nosso bem estar. Ó Vós Quem Dilacera os Pensamentos, nós Vos reverenciamos.
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29

raeGaaNaXaeza NaPah&iSa Tauía_
åía Tau k-aMaaNa( Sak-l/aNa( A>aqíaNa(_

TvaMaaié[TaaNaa& Na ivPaàra<aa&_
TvMaaié[Taa ùaé[YaTaa& Pa[YaaiNTa_
rogänaçeñä napahaàsi tuñöä

ruñöä tu kämän sakalän abhéñöän
tvämäçritänäà na vipannaräëäà
tvamäçritä hyäçrayatäà prayänti

Quando Vós sois contentada, Vós destruís todas as debilidades, e quando Vós estais descontentes, Vós frustais todos os
desejos.  Nenhuma calamidade sucede àqueles  que  tomam refúgio  em Vós, e  aqueles  que  tomam refúgio  em Vós
invariavelmente tornam-se refúgio para outros.

30

WTaTk*-Ta& YaTk-dNa& TvYaaÛ_
DaMaR iÜza& deiv MahaSaura<aaMa(_

æPaErNaekE-bRhuDaaTMa MaUiTa|_
k*-TvaiMbke- TaTPa[k-raeiTa k-aNYaa_

etat kåtaà yat kadanaà tvayädya
dharma dviñäà devi mahäsuräëäm
rüpairanekair bahudhä-tma mürtià

kåtvämbike tat prakaroti känyä
Quem mais poderia fazer isso que Vós agora fizestes, matando os grandes pensamentos, que são inimigos do Caminho
da Verdade à Sabedoria, manifestando o Ser, na forma da Mãe do Universo, em muitas?

31

ivÛaSau Xaañezu ivvek-dqPaez(_
vaÛezu vaKYaezu c k-a TvdNYaa_

MaMaTvGaTaeRiTaMahaNDak-are_
iv>a]aMaYaTYae Tad Taqv ivìMa(_
vidyäsu çästreñu vivekadépeñ

vädyeñu väkyeñu ca kä tvadanyä
mamatvagarte-timahändhakäre
vibhrämayatye tada téva viçvam

Que outra além de Vós é falada no conhecimento, nas escrituras, em discursos, em todos os sons, como a Luz da
Discriminação? Vós lançais o universo na grande escuridão do Egotismo e das Ligações e o faz girar.
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32

r+aa&iSa Ya}aae Ga]ivzaê NaaGaa_
Ya}aarYaae dSYaubl/aiNa Ya}a_

davaNal/ae Ya}a TaQaaiBDaMaDYae_
Ta}a iSQaTaa Tv& PairPaaiSa ivìMa(_
rakñäàsi yatro graviñäçca nägä

yaträrayo dasyubaläni yatra
dävänalo yatra tathäbdhimadhye
tatra sthitä tvaà paripäsi viçvam

Onde há demônios da confusão, serpentes de terríveis venenos,  onde há inimigos e poderosos exércitos de ladrões,
onde há uma grande conflagração, no meio do mar dos objetos e suas relações, Vos situais e salvais o universo.

33

ivìeìir Tv& PairPaaiSa ivì&_
ivìaiTMak-a DaarYaSaqiTa ivìMa(_
ivìaiTMak-a DaarYaSaqiTa ivìMa(_
ivìaé[Yaa Yae TviYa >ai¢- NaMa]a"_

viçveçvari tvaà paripäsi viçvaà
viçvätmikä dhärayaséti viçvam

viçveçavandyä bhavaté bhavanti
viçväçrayä ye tvayi bhakti namräù

Vóis sois a Rainha do Universo; Vós protegeis o universo. A alma do universo, Vós sustentais o universo. Aqueles que
se curvam à Vós com devoção tornam-se refúgio do universo.

34

deiv Pa[Saqd PairPaal/Ya Naaeiri>aTaer(_
iNaTYa& YaQaaSaur vDaadDauNaEv SaÛ"_
PaaPaaiNa SavR JaGaTaa& Pa[XaMa& NaYaaXau_
oTPaaTaPaak- JaiNaTaa&ê MahaePaSaGaaRNa(_

devi praséda paripälaya no-ribhiter
nityaà yathäsura vadhädadhunaiva sadyaù

päpäni sarva jagatäà praçamaà nayäçu
utpätapäka janitäàçca mahopasargän

Ó Deusa, por favor sejai satisfeita. Assim como  Vós tendes nos salvado matando os  pensamentos, do mesmo modo
sempre nos livre do medo dos inimigos. Erradicai todo o mal de todos os mundos, assim como toda a confusão e
perturbação.

35

Pa[<aTaaNaa& Pa[Saqd Tv& deiv ivìaiTaRhairi<a_
}aEl/aeKYa vaiSaNaa Maq@ye l/aek-aNaa& vrda >av_

praëatänäà praséda tvaà devi viçvärtihäriëi
trailokya väsinä méòye lokänäà varadä bhava

Ó Deusa,  Removedora  dos sofrimentos e calamidades do universo, sejai misericordiosa conosco que nos curvamos à
Vós. Vós que sois digna do louvor dos habitantes dos três mundos, concedei o melhor para todos os mundos.

36

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:
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37

vrdah& SauraGa<aa vr& YaNMaNa SaeC^Qa_
Ta& v*<auß& Pa[YaC^aiMa JaGaTaaMauPak-ark-Ma(_

varadähaà surägaëä varaà yanmana secchatha
taà våëudhvaà prayacchämi jagatämupakärakam

Ó Deuses,  Eu lhes darei uma benção. Qualquer benção que suas mentes desejem para o benefício do mundo, esta
benção eu certamente concederei.

38

deva Ocu"_
devä ücuù

Os Deuses disseram:

39

SavaR baDaa Pa[XaMaNa& }aEl/aeKYaSYaai%le/ìir_
WvMaev TvYaa k-aYaRMaSMaÜEirivNaaXaNaMa(_

sarvä bädhä praçamanaà trailokyasyäkhileçvari
evameva tvayä käryam asmad vairivinäçanam

Ó Espírito da Soberana Suprema, termine com todos os distúrbios nos três mundos, e do mesmo modo, removei de nós
toda hostilidade.

40

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:

41

vEvSvTaeNTare Pa[aáe Aía iv&XaiTaMae YauGae_
XauM>aae iNaXauM>aêEvaNYaavuTPaTSYaeTae MahaSauraE_

vaivasvate-ntare präpte añöä viàçatime yuge
çumbho niçumbhaçcaivänyävutpatsyete mahäsurau

Na  décima  quarta  parte  de  um  dia  do  Infinito governado  pela  Luz  Universal*,  no  vigéssimo  oitavo  período  de
manifestação, dois grandes pensamentos, Vaidade e Autodepreciação, se manifestarão novamente.

42

NaNd GaaePa Ga*he JaaTaa YaXaaeda Ga>aR SaM>ava_
TaTaSTaaE NaaXaiYaZYaaiMa ivNDYaacl/iNavaiSaNaq_

nanda gopa gåhe jätä yaçodä garbha sambhavä
tatastau näçayiñyämi vindhyäcalaniväsiné

Então  Eu  nascerei  do  útero  da  Prosperidade na  casa  do  Guardião  do  Prazer,  e  residindo  nas  montanhas  do
Conhecimento, Eu os matarei.

43

PauNarPYaiTaraEd]e<a æPae<a Pa*iQavqTale/_
AvTaqYaR hiNaZYaaiMa vEPa[ictaa&STau daNavaNa(_
punarapyatiraudreëa rüpeëa påthivétale

avatérya haniñyämi vaipracittäàstu dänavän
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Novamente encarnarei na terra numa forma feroz e matarei as confusões do Conhecimento Abalado.
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44

>a+aYaNTYaaê TaaNauGa]aNa( vEPa[ictaaNa( MahaSauraNa(_
r¢-a dNTaa >aivZYaiNTa dai@Maqku-SauMaaePaMaa"_

bhakñayantyäçca tänugrän vaipracittän mahäsurän
raktä dantä bhaviñyanti däòimékusumopamäù

E quando Eu devorar aqueles grandes pensamentos de Conhecimento Abalado, Meus dentes se tornarão tão vermelhos
quanto uma flor de romã.

45

TaTaae Maa& devTaa" SvGaeR MaTYaRl/aeke- c MaaNava"_
STauvNTaae VYaahirZYaiNTa SaTaTa& r¢- diNTak-aMa(_

tato mäà devatäù svarge martyaloke ca mänaväù
stuvanto vyähariñyanti satataà rakta dantikäm

Então os Deuses nos céus e os homens do mundo dos mortais continuarão a cantar Meu louvor.

46

>aUYaê XaTavaizRKYaaMaNaa v*íyaMaNaM>aiSa_
MauiNai>a" Sa&STauTaa >aUMaaE Sa&>aivZYaaMYa YaaeiNaJaa_

bhüyaçca çatavärñikyämanä våñöyämanambhasi
munibhiù saàstutä bhümau saàbhaviñyämya yonijä

E quando a chuva cessar por cem anos e a terra ficar destituída de água, louvada pelos homens de sabedoria,  Eu me
manifestarei sobre a terra, mas não tomando nascimento em um útero.

47

TaTa" XaTaeNa Nae}aa<aa& iNarqi+aZYaaiMa YaNMauNaqNa(_
k-ITaRiYaZYaiNTa MaNauJaa" XaTaa+aqiMaiTa Maa& TaTa"_

tataù çatena neträëäà nirékñiñyämi yanmunén
kértayiñyanti manujäù çatäkñémiti mäà tataù

Assim olharei pelos homens sábios com uma centena de olhos, e em consequência os descendentes da incarnação da
sabedoria cantarão meu louvor como “Ela com uma Centena de Olhos”.

48

TaTaaehMai%l&/ l/aek-MaaTMadeh SaMauÙvE"_
>airZYaaiMa Saura" XaakE-rav*íe" Pa[a<aDaarkE-"_

tato-hamakhilaà lokam ätmadeha samudbhavaiù
bhariñyämi suräù çäkair ävåñöeù präëadhärakaiù

Depois disso ó Deuses, alimentarei e manterei todo o mundo e preservarei os seres vivos com vegetais de Meu corpo
até a chuva vir.

49

Xaak-M>arqiTa iv:YaaiTa& Tada YaaSYaaMYah& >auiv_
Ta}aEv c viDaZYaaiMa duGaRMaa:Ya& MahaSaurMa(_

çäkambharéti vikhyätià tadä yäsyämyahaà bhuvi
tatraiva ca vadhiñyämi durgamäkhyaà mahäsuram

Por  isso  serei  famosa  na  terra  como  “Ela  Quem  Nutre  com  Vegetais”.  Também  nessa  época  matarei  o  grande
pensamento Impossível.
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N.E.: Num dia de Brahma há quatorze Manus para administração do universo. No período de cada Manu há 71 Manvantaras. Cada Manvantara
compreende um ciclo de quatro yugas: Satya yuga, Tetra yuga, Dvapara yuga e Kali yuga que é a era atual.
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50

duGaaR devqiTa iv:YaaTa& TaNMae NaaMa >aivZYaiTa_
PauNaêah& Yada >aqMa& æPa& k*-Tva ihMaacle/_

durgä devéti vikhyätaà tanme näma bhaviñyati
punaçcähaà yadä bhémaà rüpaà kåtvä himäcale

51

r+aa&iSa >a+aiYaZYaaiMa MauNaqNaa& }aa<ak-ar<aaTa(_
Tada Maa& MauNaYa" SaveR STaaeZYaNTYaa NaMa] MaUTaRYa"_

rakñäàsi bhakñayiñyämi munénäà träëakäraëät
tadä mäà munayaù sarve stoñyantyä namra mürtayaù

50-51.  Assim  Meu  nome  será  conhecido  como  Durgä,  Ela  Quem  Remove  Todas  as  Dificuldades.  Novamente
apresentarei uma forma temível para proteger os homens de sabedoria nos Himalayas, e comerei as Confusões, por isso
os homens sábios cantaram Meu louvor curvando-se ante Minha imagem manifestada.

52

>aqMaa devqiTa iv:YaaTa& TaNMae NaaMa >aivZYaiTa_
Yadaå<aa:YañEl/aeKYae MahabaDaa& k-irZYaiTa_

bhémä devéti vikhyätaà tanme näma bhaviñyati
yadäruëäkhyas trailokye mahäbädhäà kariñyati

Assim Meu nome será famoso como a Deusa de Forma Temível.  Quando Perplexidade criará grandes opressões nos
três mundos,

53

Tadah& >a]aMar& æPa& k*-TvaSa&:YaeYaz$(PadMa(_
}aEl/aeKYaSYa ihTaaQaaRYa viDaZYaaiMa MahaSaurMa(_

tadähaà bhrämaraà rüpaà kåtvä-saàkhyeyañaöpadam
trailokyasya hitärthäya vadhiñyämi mahäsuram

tomarei  a  forma  de  inúmeras  abelhas  com  seis  pernas  e  para  o  benefício  dos  três  mundos,  matarei  o  grande
pensamento.

54

>a]aMarqiTa c Maa& l/aek-aSTada STaaeZYaiNTa SavRTa"_
wTQa& Yada Yada baDaa daNavaeTQaa >aivZYaiTa_

bhrämaréti ca mäà lokästadä stoñyanti sarvataù
itthaà yadä yadä bädhä dänavotthä bhaviñyati

55

Tada Tada vTaqYaaRh& k-irZYaaMYair Sa&+aYaMa(_
tadä tadä vatéryähaà kariñyämyari saàkñayam

54-55. Deste modo em toda parte pessoas Me oferecerão louvor como “Ela Quem Tem Uma Aparência Semelhante à
Abelha.” Portanto sempre que a opressão dos pensamentos confusos aparecer, manifestarei para destruir os inimigos.

oà
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ÜadXaaeDYaaYa"_
dvädaço-dhyäyaù

Capítulo Doze

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

p ivÛuÕaMaSaMaPa[>aa&_
Ma*GaPaiTa Sk-NDaiSQaTaa& >aqz<aa&_

k-NYaai>a" k-rval/%e$=_
ivl/SaÖSTaai>ara SaeivTaaMa(_
hSTaEê§- GadaiSa %e$=_

iviXa%a&êaPa& Gau<a& TaJaRNaq&_
ib>a]a<aaMaNal/aiTMak-a& XaiXaDara&_

duGaa| i}aNae}aa& >aJae_
oà vidyud dämasamaprabhäà 

mågapati skandhasthitäà bhéñaëäà
kanyäbhiù karavälakheöa

vilasaddhastäbhirä sevitäm
hastaiçcakra gadäsi kheöa

viçikhäàçcäpaà guëaà tarjanéà
bibhräëämanalätmikäà çaçidharäà

durgäà trineträà bhaje
Eu medito sobre a Deusa de três olhos,  Durgä, a Aliviadora das Dificuldades; o brilho de Seu belo corpo é como o
relâmpago. Ela senta-se sobre um leão e parece muito feroz. Muitas donzelas segurando a espada de dois gumes e o
escudo em suas mãos estão de pé em prontidão para servi-La. Ela segura em Suas mãos o disco, a espada de dois
gumes,  o  escudo,  a  flecha,  o  arco,  a  rede  e a  mudra  juntando  o polegar  e  o  indicador,  com os outros  três dedos
extendidos para cima, indicando a concessão da sabedoria. Sua natureza intrínseca é como o fogo, e sobre Sua cabeça
Ela usa a lua como uma corôa.

1

p deVYauvac_
oà devyuväca

Oà. A Deusa disse:

2

Wi>a" STavEê Maa& iNaTYa& STaaeZYaTae Ya" SaMaaihTa"_
TaSYaah& Sak-l/a& baDaa& NaaXaiYaSYaaMYa Sa&XaYaMa(_

ebhiù stavaiçca mäà nityaà stoñyate yaù samähitaù
tasyähaà sakaläà bädhäà näçayisyämya saàçayam

Quem quer  que  constantemente  recitar  estes  hinos  de  louvor  à  Mim com  a  mente  concentrada,  sem dúvida,  Eu
colocarei um fim em suas dificuldades.
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3

MaDau kE-$=>a NaaXa& c MaihzaSaur gaaTaNaMa(_
k-ITaRiYaZYaiNTa Yae TaÜÜDa& XauM>a iNaXauM>aYaae"_

madhu kaiöabha näçaà ca mahiñäsura ghätanam
kértayiñyanti ye tadvad vadhaà çumbha niçumbhayoù

Quem  cantar  sobre  a  destruição  do  Muito e  do  Pouco,  o  massacre  do  Grande  Ego,  e  a  morte  de  Vaidade e
Autodepreciação;

4

AíMYaa& c cTaudRXYa& NavMYaa& cEk-ceTaSa"_
é[aeZYaiNTa cEv Yae >a¢-ya MaMa MaahaTMYaMautaMaMa(_

añöamyäà ca caturdaçyaà navamyäà caikacetasaù
çroñyanti caiva ye bhaktyä mama mähätmyamuttamam

seja quem for que atentamente ouvir esta apresentação de Minha glória excelente no oitavo, décimo-quarto e nono dia
da quinzena lunar; 

5

Na Taeza& duZk*-Ta& ik-iÄÕuZk*-TaaeQaa Na caPad"_
>aivZYaiTa Na dairÛ\& Na cEveí ivYaaeJaNaMa(_

na teñäà duñkåtaà kiïcid duñkåtothä na cäpadaù
bhaviñyati na däridryaà na caiveñöa viyojanam

para eles nenhuma coisa ruim irá ocorrer, nem desgraças vindas de eventos inauspiciosos. Tampouco irá a pobreza se
apresentar, e nem a separação de seres amados.

6

Xa}auTaae Na >aYa& TaSYa dSYauTaae va Na raJaTa"_
Na XañaNal/TaaeYaaEgaaTk-daicTSaM>aivZYaiTa_

çatruto na bhayaà tasya dasyuto vä na räjataù
na çastränalatoyaughät kadäcitsam bhaviñyati

Nenhum medo virá à eles, seja de inimigos, ladrões ou reis, tampouco de armas, fogo ou enchentes.

7

TaSMaaNa( MaMaE TaNMaahaTMYa& Pai#=TaVYa& SaMaaihTaE"_
é[aeTaVYa& c Sada >a¢-ya Par& SvSTYaYaNa& ih TaTa(_

tasmän mamai tanmähätmyaà paöhitavyaà samähitaiù
çrotavyaà ca sadä bhaktyä paraà svastyayanaà hi tat

Portanto esta recitação de Minhas glórias deve ser recitada com toda atenção, e deve ser constantemente ouvida com
devoção, como o próprio caminho para a auto-realização.

8

oPaSaGaaRNaXaeza&STau MahaMaarq SaMauÙvaNa(_
TaQaa i}aivDaMauTPaaTa& MaahaTMYa& XaMaYaeNMaMa_

upasargänaçeñäàstu mahämäré samudbhavän
tathä trividhamutpätaà mähätmyaà çamayenmama

Esta apresentação de Minhas glórias, a Grande Destruidora de Todos os Distúrbios, irá trazer paz aos três envoltórios
naturais de confusão (físico, mental, vital; ou meu próprio, outros, e os atos de Deus)
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9

Ya}aETaTPa#yTae SaMYax( iNaTYaMaaYaTaNae MaMa_
Sada Na TaiÜMaae+YaaiMa Saa&iNaDYa& Ta}a Mae iSQaTaMa(_

yatraitat paöhyate samyaì nityamäyatane mama
sadä na tadvimokñyämi säànidhyaà tatra me sthitam

Eu nunca abandonarei o lugar onde esta narração é bem recitada; lá Minha presença irá constantemente permanecer.

10

bil/ Pa[daNae PaUJaaYaaMaiGank-aYaeR MahaeTSave_
Sav| MaMaETaÀirTaMauÀaYa| é[aVYaMaev c_

bali pradäne püjäyäm agnikärye mahotsave
sarvaà mamaitaccaritamuccäryaà çrävyameva ca

Quando oferendas são feitas durante adoração, no fogo sacrificial em grandes ocasiões festivas, esta apresentação de
Minhas glórias deve ser completamente recitada e ouvida.

11

JaaNaTaaJaaNaTaa vaiPa bil/ PaUJaa& TaQaa k*-TaaMa(_
Pa[TaqiC^ZYaaMYah& Pa[qTYaa viö haeMa& TaQaa k*-TaMa(_
jänatä-jänatä väpi bali püjäà tathä kåtäm

pratéc chiñyämyahaà prétyä vahni homaà tathä kåtam
Eu aceitarei com amor todos os atos de adoração, oferendas e fogo sacrificial, quer seja executado com entendimento
ou sem ele.

12

XarTk-ale/ MahaPaUJaa i§-YaTae Yaa c vaizRk-I_
TaSYaa& MaMaE TaNa( MaahaTMYa& é[uTva >ai¢- SaMaiNvTa"_

çaratkäle mahäpüjä kriyate yä ca värñiké
tasyäà mamai tan mähätmyaà çrutvä bhakti samanvitaù

Nos grandes períodos quando a adoração anual é executada na época do outono, esta apresentação de Minhas glórias
deve ser ouvida com devoção e total atenção.

13

SavaR baDaa iviNaMauR¢-ae DaNaDaaNYa SauTaaiNvTa"_
MaNauZYaae MaTPa[SaadeNa >aivZYaiTa Na Sa&XaYa"_

sarvä bädhä vinir mukto dhanadhänya sutänvitaù
manuñyo matprasädena bhaviñyati na saàçayaù

O homem se tornará liberado de todos os aborrecimentos, e sem dúvida será abençoado com riqueza, alimentos e belos
filhos.

14

é[uTva MaMaETaNa( MaahaTMYa& TaQaa caeTPataYa" Xau>aa"_
Para§-Ma& c YauÖezu JaaYaTae iNa>aRYa" PauMaaNa(_

çrutvä mamaitan mähätmyaà tathä cotpattayaù çubhäù
paräkramaà ca yuddheñu jäyate nirbhayaù pumän

Ouvindo esta apresentação de Minhas glórias, de Minhas auspiciosas manifestações e Minha heróica conquista nas
batalhas, um homem torna-se destemido.
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15

irPav" Sa&+aYa& YaaiNTa k-LYaa<a& caePaPaÛTae_
NaNdTae c ku-l&/ Pau&Saa& MaahaTMYa& MaMa Xa*<vTaaMa(_

ripavaù saàkñayaà yänti kalyäëaà copapadyate
nandate ca kulaà puàsäà mähätmyaà mama çåëvatäm

Os inimigos perecem, e a riqueza é gerada para aqueles que ouvem esta narrativa de Minhas glórias, e suas familias se
regozijam.

16

XaaiNTa k-MaRi<a SavR}a TaQaa du"SvPan dXaRNae_
Ga]hPaq@aSau caeGa]aSau MaahaTMYa& Xa*<auYaaNMaMa_

çänti karmaëi sarvatra tathä duùsvapna darçane
grahapéòäsu cogräsu mähätmyaà çåëuyänmama

Deixe que Minhas glórias sejam ouvidas em toda parte, no exercício da Paz, em vista de um sonho mau, ou para aliviar
efeitos adversos da posição dos planetas.

17

oPaSaGaaR" XaMa& YaaiNTa Ga]hPaq@aê daå<aa"_
du"SvPan& c Na*i>ad*Rí& SauSvPanMauPaJaaYaTae_

upasargäù çamaà yänti grahapéòäçca däruëäù
duùsvapnaà ca nåbhirdåñöaà susvapnamupajäyate

Os aborrecimentos  diminuem tanto quanto  as influências  angustiantes  dos  planetas.  O sonho mau  percebido  pelos
homens torna-se bom sonho.

18

bal/Ga]hai>a >aUTaaNaa& bal/aNaa& XaaiNTa k-ark-Ma(_
Sa&gaaTa>aede c Na*<aa& MaE}aq k-r<aMautaMaMa(_

bälagrahäbhi bhütänäà bälänäà çänti kärakam
saàghätabhede ca nåëäà maitré karaëamuttamam

Apazigua as crianças afetadas pela existência de adversidades planetárias, e é a melhor causa da amizade quando as
associações dos homens tornaram-se segmentadas.

19

duv*RtaaNaaMaXaeza<aa&Mbl/haiNak-r& ParMa(_
r+aae>aUTa iPaXaacaNaa& Pa#=Naadev NaaXaNaMa(_

durvåttänämaçeñäëäà balahänikaraà param
rakñobhüta piçäcänäà paöhanädeva näçanam

Aniquila a força de malfeitores, e sua recitação destrói demônios, fantasmas e espíritos maléficos.
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20

Sav| MaMaETaNa( MaahaTMYa& MaMa SaiàiDa k-ark-Ma(_
PaXauPauZPaagYaRDaUPaEê GaNDa dqPaESTaQaaetaMaE"_

sarvaà mamaitan mähätmyaà mama sannidhi kärakam
paçupuñpärghyadhüpaiçca gandha dépais tathottamaiù

21

ivPa[a<aa& >aaeJaNaEhaeRMaE" Pa[ae+a<aqYaErhiNaRXaMa(_
ANYaEê ivivDaE>aaeRGaE" Pa[daNaEvRTSare<a Yaa_

vipräëäà bhojanairhomaiù prokñaëéyairaharniçam
anyaiçca vividhairbhogaiù pradänairvatsareëa yä

22

Pa[qiTaMaeR i§-YaTae SaaiSMaNa( Sauk*-TSaucirTae é[uTae_
é[uTa& hriTa PaaPaaiNa TaQaaraeGYa& Pa[YaC^iTa_

prétirme kriyate säsmin sukåt sucarite çrute
çrutaà harati päpäni tathä—rogyaà prayacchati

20-22. Esta narração total de Minhas glórias faz minha presença manifesta. Com toda a satisfação Eu recebo a adoração
anual com oferendas de animais, flores, objetos de valor, incenso, perfumes, lamparinas, alimentos de homens sábios,
sacrifícios de fogo, diariamente aspergindo água consagrada e a oferenda de outros objetos de satisfação. Similar é
Minha gratificação para aqueles que com amor por Mim recitam esta excelente narração ou a ouvem apenas uma vez.
Ouvir remove os pecados e concede liberdade das debilidades.

23

r+aa& k-raeiTa >aUTae>Yaae JaNMaNaa& k-ITaRNa& MaMa_
YauÖezu cirTa& YaNMae duídETYa iNabhR<aMa(_

rakñäà karoti bhütebhyo janmanäà kértanaà mama
yuddheñu caritaà yanme duñöadaitya nibarhaëam

Os homens que cantam o louvor de Meus nascimentos são protegidos contra os maus espíritos, e a narração de Meus
atos heróicos na batalha torna as maldades e confusões sem força.

24

TaiSMaH^]uTae vEirk*-Ta& >aYa& Pau&Saa& Na JaaYaTae_
YauZMaai>a" STauTaYaae Yaaê Yaaê b]øizRi>a" k*-Taa"_

tasmiïchrute vairikåtaà bhayaà puàsäà na jäyate
yuñmäbhiù stutayo yäçca yäçca brahmarñibhiù kåtäù

Após ouví-lo, os homens perderão o medo dos inimigos. Os hinos de louvor feitos por Vós Deuses e pelos Videntes da
Divindade,

25

b]ø<aa c k*-TaaSTaaSTau Pa[YaC^iNTa Xau>aa& MaiTaMa(_
Ar<Yae Pa[aNTare vaiPa davaiGan PairvairTa"_

brahmaëä ca kåtästästu prayacchanti çubhäà matim
araëye präntare väpi dävägni pariväritaù

e pela Capacidade Criadora e por outros, concederá pensamentos auspiciosos. Por um caminho solitário na floresta, ou
rodeado pelo fogo sacrifícial,
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26

dSYaui>avaR v*Ta" XaUNYae Ga*hqTaae vaiPa Xa}aui>a"_
iSa&hVYaaga]aNauYaaTaae va vNae va vNahiSTai>a"_

dasyubhirvä våtaù çünye gåhéto väpi çatrubhiù
siàhavyäghränuyäto vä vane vä vanahastibhiù

cercado por ladrões num lugar solitário, ou capiturado por inimigos, ou perseguido por um leão feroz, tigre ou elefante
enfurecido na floresta;

27

raja §u-ÖeNa cajáae vDYaae bNDa GaTaaeiPa va_
AagaUi<aRTaae va vaTaeNa iSQaTa" PaaeTae Maha<aRve_

räjïä kruddhena cäjïapto vadhyo bandha gato-pi vä
äghürëito vä vätena sthitaù pote mahärëave

ou sob ordens de um rei colérico aprisionado ou condenado à morte, ou lançado aqui e ali por ventos turbulentos num
barco sobre o grande oceano;

28

PaTaTSau caiPa Xañezu Sa&Ga]aMae >a*Xadaå<ae_
SavaRbaDaaSau gaaeraSau vedNaa>YaidRTaaeiPa va_

patatsu cäpi çastreñu saàgräme bhåçadäruëe
sarväbädhäsu ghoräsu vedanäbhyardito-pi vä

ou em uma intensa  batalha sob pesado fogo de armas adversárias;  em todas as terríveis  angustias  e momentos de
aflições,

29

SMarNa( MaMaETaÀirTa& Narae MauCYaeTa Saª$=aTa(_
MaMa Pa[>aavaiTSa&haÛa dSYavae vEir<aSTaQa_ _

smaran mamaitac caritaà naro mucyeta saìkaöät
mama prabhävät siàhädyä dasyavo vairiëas tatha

30

dUradev Pal/aYaNTae SMarTaêirTa& MaMa_
dürädeva paläyante smarataç caritaà mama

29-30. os homens que recordadrem Minha glória serão livres de calamidades e aflições. Por Meu poder leões, ladrões, e
inimigos fogem para longe daquele que recorda esta narração de Minha glória.

31

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

32

wTYau¤-a Saa >aGavTaq ci<@k-a c<@ iv§-Maa_
ityuktvä sä bhagavaté caëòikä caëòa vikramä

Assim tendo falado, a Suprema Ela Quem Dilacera os Pensamentos, de façanhas bravias, 
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33

PaXYaTaaMaev devaNaa& Ta}aEvaNTarDaqYaTa_
TaeiPa deva iNaraTaªa" SvaiDak-araNa( YaQaa Paura_

paçyatämeva devänäà tatraiväntaradhéyata
te-pi devä nirätaìkäù svädhikärän yathä purä

desapareceu  de  lá  enquanto  os  Deuses  A viam.  Os inimigos  dos  Deuses foram mortos,  e  estes  ficaram livres  da
destruição da mente.

34

Yaj >aaGa>auJa" SaveR c§u-ivRiNahTaarYa"_
dETYaaê deVYaa iNahTae XauM>ae devirPaaE YauiDa_

yajïa bhägabhujaù sarve cakrur vinihatärayaù
daityäçca devyä nihate çumbhe devaripau yudhi

35

JaGaiÜß&iSaiNa TaiSMaNa( MahaeGa]eTaul/iv§-Mae_
iNaXauM>ae c MahavqYaeR Xaez" PaaTaal/MaaYaYau"_

jagad vidhvaàsini tasmin mahogre-tulavikrame
niçumbhe ca mahävérye çeñaù pätälamäyayuù

34-35.  Todos eles começaram a desfrutar de suas porções dos sacrifícios e a exercer suas divinas autoridades como
antes. Quando aqueles  pensamentos, inimigos dos Deuses e afligidores do mundo,  Vaidade, grandemente forte e de
proezas  inigualáveis,  e  Autodepreciação de  grande  valor,  foram  mortos  na  batalha  pela  Deusa,  os  pensamentos
restantes entraram para os mundos inferiores.

36

Wv& >aGavTaq devq Saa iNaTYaaiPa PauNa" PauNa"_
SaM>aUYa ku-åTae >aUPa JaGaTa" PairPaal/NaMa(_

evaà bhagavaté devé sä nityäpi punaù punaù
sambhüya kurute bhüpa jagataù paripälanam

Deste modo, Ó Rei, a Suprema Deusa, embora Eterna, várias vezes Se manifesta para a proteção dos mundos.

37

TaYaETaNMaaeùTae ivì& SaEv ivì& Pa[SaUYaTae_
Saa YaaicTaa c ivjaNa& Tauía ‰iÖ& Pa[YaC^iTa_

tayaitanmohyate viçvaà saiva viçvaà prasüyate
sä yäcitä ca vijïänaà tuñöä åddhià prayacchati

O universo é iludido por Ela, e é Ela quem cria o universo. Satisfeita pelo louvor, Ela concede Sabedoria e Perfeição.

38

VYaaá& TaYaETaTSak-l&/ b]øa<@& MaNauJaeìr_
Mahak-aLYaa Mahak-ale/ MahaMaarq SvæPaYaa_

vyäptaà tayaitat sakalaà brahmäëòaà manujeçvara
mahäkälyä mahäkäle mahämäré svarüpayä

Ó Soberano dentre os homens, todo o Cosmos é penetrado por Ela, a  Grande Deusa que é a natureza intrínseca da
Grande Removedora da Escuridão da Ignorância e a Grande Destruidora.
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39

SaEv k-ale/ MahaMaarq SaEv Sa*ií>aRvTYaJaa_
iSQaiTa& k-raeiTa >aUTaaNaa& SaEv k-ale/ SaNaaTaaNaq_

saiva käle mahämäré saiva såñöir bhavatyajä
sthitià karoti bhütänäà saiva käle sanätäné

Algumas vezes Ela é a Grande Destruidora, algumas vezes Ela, a não nascida, torna-se a criação; algumas vezes Ela , a
Eterna, preserva todos os seres.

40

>avk-ale/ Na*<aa& SaEv l/+Maqv*RiÖPa[da Ga*he_
SaEva >aave TaQaal/+MaqivRNaaXaaYaaePaJaaYaTae_

bhavakäle nåëäà saiva lakñmér våddhipradä gåhe
saivä bhäve tathä-lakñmér vinäçäyopajäyate

Durante a época de prosperidade, Ela é a Deusa da Verdadeira Riqueza nas casas dos homens concedendo ascenção.
Em tempos de infortunio, Ela mesma é a calamidade e traz a destruição.

41

STauTaa SaMPaUiJaTaa PauZPaEDaURPa GaNDaaidi>aSTaQaa_
ddaiTa ivta& Pau}aa&ê MaiTa& DaMaeR GaiTa& Xau>aaMa(_

stutä sampüjitä puñpair dhüpa gandhädibhis tathä
dadäti vittaà puträàçca matià dharme gatià çubhäm

Louvada e adorada com flores, perfumes, incenso e outras oferendas, Ela concede entendimento, riqueza, descendência
e uma bela mente no Caminho da Verdade até a Sabedoria.

oà
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}aYaaedXaaeDYaaYa"_
trayodaço-dhyäyaù

Capítulo Treze

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

p bal/ak-RMa<@l/a>aaSaa& cTaubaRhu& i}al/aecNaaMa(_
PaaXaaªuXavra>aqTaqDaaRrYaNTaq& iXava& >aJae_

oà bälärkamaëòaläbhäsäà caturbähuà trilocanäm
päçäìkuçavaräbhétér dhärayantéà çiväà bhaje

Eu medito naquela Deusa que tem a beleza comparável às regiões do sol ao nascer, que tem quatro mãos e três olhos, e
que segura em Suas mãos a rede, a espada curvada, e os mudras concedendo bençãos e destemor. Ela é Çivä, a Energia
da Infinita Bondade.

1

p ‰iz åvac_
oà åñi ruväca

Oà. O Åñi disse:

2

WTatae k-iQaTa& >aUPa devq MaahaTMYaMautaMaMa(_
Wv& Pa[>aava Saa devq YaYaed& DaaYaRTae JaGaTa(_

etatte kathitaà bhüpa devé mähätmyam uttamam
evaà prabhävä sä devé yayedaà dhäryate jagat

Deste modo, Ó Rei, eu narrei a excelente glória da Deusa. Tal poder tem esta Deusa que Ela sustenta o mundo.

3

ivÛa TaQaEv i§-YaTae >aGaviÜZ<au MaaYaYaa_
TaYaa TvMaez vEXYaê TaQaEvaNYae ivveik-Na"_

vidyä tathaiva kriyate bhagavad viñëu mäyayä
tayä tvameña vaiçyaçca tathaivänye vivekinaù

4

MaaeùNTae MaaeihTaaêEv MaaehMaeZYaiNTa caPare_
TaaMauPaEih MaharaJa Xar<aMParMaeìrqMa(_

mohyante mohitäçcaiva mohameñyanti cäpare
tämupaihi mahäräja çaraëam parameçvarém

3-4. O Conhecimento é conferido por Ela, a Forma Perceptível da Consciência Que Tudo Penetra, e por Ela você, este
negociante e outros de discriminação estão sendo iludidos, tem sido iludidos e serão iludidos. Ó Grande Rei, tomai
refúgio Nela, a Soberana Suprema.

5

AaraiDaTaa SaEv Na*<aa& >aaeGaSvGaaR PavGaRda_
ärädhitä saiva nåëäà bhogasvargä pavargadä
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Quando está satisfeita, Ela concede aos homens prazer, o céu e a liberação.
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6

Maak-R<@eYa ovac_
märkaëòeya uväca
Markaëòeya disse:

7

wiTa TaSYa vc" é[uTva SaurQa" Sa NaraiDaPa"_
iti tasya vacaù çrutvä surathaù sa narädhipaù

8

Pa[i<aPaTYa Maha>aaGa& TaMa*iz& Xa&iSaTav]TaMa(_
iNaivR<<aaeiTaMaMaTveNa raJYaa Pahr<aeNa c_

praëipatya mahäbhägaà tamåñià çaàsitavratam
nirviëëo-timamatvena räjyä paharaëena ca

7-8.  Assim  ouvindo  as  palavras  daquele  vidente  muito  ilustre  que  tinha  executado  muitas  austeridades,  Bons
Pensamentos,  o Rei dos Homens, abatido pelo seu egotismo excessivo e ligação pela perda do seu reino, reverenciou
àquele vidente.

9

JaGaaMa SaÛSTaPaSae Sa c vEXYaae MahaMauNae_
Sa&dXaRNaaQaRMaMbaYaa Nadq Pauil/Na Sa&iSQaTa"_

jagäma sadyas tapase sa ca vaiçyo mahämune
saàdarçanärtham ambäyä nadé pulina saàsthitaù

Ele e o sábio  Negociante apresentaram-se para prática da disciplinada meditação. Com o objetivo de obter a visão
intuitiva completa da Mãe, eles permaneceram na areia na margem do rio.

10

Sa c vEXYaSTaPaSTaePae devq SaU¢&- Par& JaPaNa(_
TaaE TaiSMaNa( Pauil/Nae deVYaa" k*-Tva MaUiTa| MahqMaYaqMa(_

sa ca vaiçyas tapastepe devé süktaà paraà japan
tau tasmin puline devyäù kåtvä mürtià mahémayém

11

AhR<aa& c§-TauSTaSYaa" PauZPa DaUPaaiGan TaPaR<aE"_
iNaraharaE YaTaaharaE TaNMaNaSk-aE SaMaaihTaaE_

arhaëäà cakratustasyäù puñpa dhüpägni tarpaëaiù
nirähärau yatähärau tanmanaskau samähitau

10-11.  Ele e o  Negociante na radiante iluminação da meditação disciplinada continuamente recitavam os versos de
louvor  à  Deusa.  Eles  prepararam  uma  imagem  da  Deusa  feita  de  terra  na  margem  do  rio,  a  qual  era  adorada
sucessivamente.  Com  suas  mentes  totalmente  concentradas  com  a  oferenda  de  flores,  incenso  e  fogo,  eles
permaneceram sem comida ou com escassa comida.
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12

ddTauSTaaE bil&/ cEv iNaJaGaa}aa Sa*Gaui+aTaMa(_
Wv& SaMaaraDaYaTaaeiñi>avRzŒYaRTaaTMaNaae"_

dadatustau balià caiva nijagäträ sågukñitam
evaà samärädhayatos tribhir varñair yatätmanoù

13

PairTauía JaGaÖa}aq Pa[TYa+a& Pa[ah ci<@k-a_
parituñöä jagaddhätré pratyakñaà präha caëòikä

12-13.  Eles deram as oferendas aspergindo sangue de seus próprios corpos. Assim eles A propiciaram por três anos
com as mentes concentradas,  depois  do que a  Sustentadora do Mundo ficou extremamente  satisfeita,  e  Ela Quem
Dilacera os Pensamentos falou-lhes numa forma perceptível:

14

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:

15

YaTPa[aQYaRTae TvYaa >aUPa TvYaa c ku-l/NaNdNa_
MaTaSTaTPa[aPYaTaa& Sav| PairTauía ddaiMa TaTa(_

yat prärthyate tvayä bhüpa tvayä ca kulanandana
matastatpräpyatäà sarvaà parituñöä dadämi tat

“Ó Rei,  e  você  Negociante,  deleite  de  suas  famílias:  vocês  alcançaram  a  bem  aventurança  extrema,  e  Eu  estou
completamente satisfeita. Derei à vocês qualquer coisa que quiserem.”

16

Mak-R<@eYa ovac_
markaëòeya uväca
Markaëòeya disse:

17

TaTaae vv]e Na*Paae raJYaMaiv>a]&XYaNYaJaNMaiNa_
A}aEv c iNaJa& raJYa& hTa Xa}au bl&/ bl/aTa(_

tato vavre nåpo räjyam avibhraàçyanyajanmani
atraiva ca nijaà räjyaà hata çatru balaà balät

Então o Rei escolheu um reino imperecível que iria permanecer com ele mesmo em outra vida, e também o retorno de
seu próprio reino que lhe foi violentamente tomado por seus poderosos inimigos.

18

SaaeiPa vEXYaSTaTaae jaNa& vv]e iNaivR<<aMaaNaSa"_
MaMaeTYahiMaiTa Pa[aj" Sa® ivCYauiTa k-ark-Ma(_

so-pi vaiçyas tato jïänaà vavre nirviëëamänasaù
mametyahamiti präjïaù saìga vicyuti kärakam

Assim o sábio negociante, cuja mente estava completa com a indiferença aos objetos materiais, perguntou por aquele
conhecimento que remove as ligações de egotismo e possessão.
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19

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:

20

SvLPaErhaei>aNa*RPaTae Sv& raJYa& Pa[aPSYaTae >avaNa(_
svalpairahobhir nåpate svaà räjyaà präpsyate bhavän

Ó Rei, dentro de poucos dias seu reinado irá retornar à você.

21

hTva irPaUNaS%il/Ta& Tav Ta}a >aivZYaiTa_
hatvä ripünas khalitaà tava tatra bhaviñyati

Após matar seus inimigos você permanecerá lá firme e inabalável.

22

Ma*Taê >aUYa" SaMPa[aPYa JaNMa devaiÜvSvTa"_
måtaçca bhüyaù sampräpya janma deväd vivasvataù

Após sua morte, você tomará nascimento do Deus da Luz Universal

23

Saavi<aRk-ae NaaMa MaNau>aRvaNa( >auiv >aivZYaiTa_
sävarëiko näma manur bhavän bhuvi bhaviñyati

A Manifestação da Sabedoria, Ele Quem Pertence a Todas as Raças, Tribos e Castas será o nome pelo qual você será
conhecido na terra.

24

vEXYavYaR TvYaa YaSc vraeSMataaei>avaiH^Ta"_
vaiçyavarya tvayä yasca varo-smatto-bhiväïchitaù

Ó Melhor dos Negociantes, eu concedo à você a benção que deseja de Mim.

25

Ta& Pa[YaC^aiMa Sa&iSaÖyE Tav jaNa& >aivZYaiTa_
taà prayacchämi saàsiddhyai tava jïänaà bhaviñyati

Eu lhe  concedo  a  mais  elevada  realização,  e  você  permanecerá  na  mais  elevada  sabedoria  pela  qual  alcançará  a
liberação.

26

Mak-R<@eYa ovac_
markaëòeya uväca
Markaëòeya disse:

27

wiTa dtva TaYaaedeRvq YaQaa i>al/izTa& vrMa(_
iti dattvä tayordevé yathä bhilañitaà varam

Tendo deste modo concedido as bençãos que cada qual desejou,
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28

b>aUvaNTaihRTaa SaÛae >a¢-ya Taa>YaaMai>aíuTaa_
Wv& deVYaa vr& l/Bßa SaurQa +ai}aYazR>a"_

babhüväntarhitä sadyo bhaktyä täbhyämabhiñöutä
evaà devyä varaà labdhvä suratha kñatriyarñabhaù

...a Deusa desapareceu, tendo sido louvada com devoção. E tendo obtido as bençãos da Deusa,  Bons Pensamentos, o
melhor dos guerreiros,

29

SaUYaaRÂNMa SaMaaSaaÛ Saavi<aR>aRivTaa MaNau"_
süryäjjanma samäsädya sävarëir bhavitä manuù

irá tomar nascimento da Luz da Sabedoria, e se tornará a Manifestação da Sabedoria, Ele Quem Pertence a Todas as
Raças, Tribos e Castas

30

Wv& deVYaa vr& l/Bßa SaurQa" +ai}aYazR>a"_
SaUYaaRÂNMa SaMaaSaaÛ Saavi<aR>aRivTaa MaNau"_

evaà devyä varaà labdhvä surathaù kñatriyarñabhaù
süryäjjanma samäsädya sävarëir bhavitä manuù

E tendo obtido as bençãos da Deusa,  Bons Pensamentos, o melhor dos guerreiros, irá tomar nascimento da  Luz da
Sabedoria, e se tornará a Manifestação da Sabedoria, Ele Quem Pertence a Todas as Raças, Tribos e Castas

©-I& p
kléà oà
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XaPaaeÖar MaN}a"_
çapoddhära mantraù

O mantra que elimina as maldições
p h]q& ©-I& é[q& §-a& §-I& ci<@k-a deVYaE_

XaaPaNaaXaaNauGa]h& ku-å ku-å Svaha_
oà hréà kléà çréà kräà kréà caëòikä devyai

çäpanäçänugrahaà kuru kuru svähä
Repita onze vezes

Oà.  Completa Existência,  Transformação,  Crescimento,  a  Causa da Dissolução no Corpo Grosseiro, a  Causa da
Dissolução no Corpo Causal, a Deusa,  Ela Quem Dilacera os Pensamentos, levai para longe a maldição, levai para
longe a maldição, eu sou Uno com Deus! 

oTk-Il/Na MaN}a"_
utkélana mantraù

O mantra que solta os cravos 
p é[q& ©-I& h]q& SaáXaiTa ci<@ke- oTk-Il/Na&_

ku-å ku-å Svaha_
oà çréà kléà hréà saptaçati caëòike utkélanaà

kuru kuru svähä
Repita vinte e uma vezes

Oà. Ascensão, Transformação, Existência Completa, Setecentos Versos do Caëòé, removei o cravo, removei o cravo
eu sou Uno com Deus!

Ma*TaSa&JaqvNaq MaN}a"_
måtasaàjévané mantraù

O mantra que concede vida a partir da morte
p h]q& h]q& v& v& We& We& Ma*TaSa&JaqviNa ivÛe_
Ma*TaMauTQaaPaYaaeTQaaPaYa §-I& ih]Mh]q& v& Svaha_

oà hréà hréà vaà vaà aià aià måtasaàjévani vidye
måtamutthäpayot thäpaya kréà hrim hréà vaà svähä

Oà.  Existência completa,  Existência  Completa,  Vibrações,  Vibrações,  Sabedoria,  Sabedoria,  Ó  Conhecimento que
concedeis vida a partir da morte, acordai-nos da morte,  Transformação, Completa  Existência,  Completa  Existência,
Vibrações, eu sou Uno com Deus!

XaPaivMaaecNa MaN}a"_
çapavimocana mantraù

O mantra que remove as maldições
p é[q& é[q& ©-I& hU& p We& +aae>aYa MaaehYa_
oTk-Il/Ya oTk-Il/Ya oTk-Il/Ya #&= #&=_

oà çréà çréà kléà hüà oà aià kñobhaya mohaya
utkélaya utkélaya utkélaya öhaà öhaà

Repita onze vezes
Oà Ascensão, Ascensão, Transformação, cortai o ego! Eliminai os medos da ignorância, removei o cravo, removei,
removei, devoção, devoção.
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AQa Nava<aR iviDa"_
atha navärëa vidhiù

E agora,
O Sistema  de  Adorar  

com  os  Nove Mantras  Eruditos

é[q Ga<aPaiTaJaRYaiTa_
çré gaëapatir jayati

Possa  o Senhor  da  Sabedoria  ser  Vitorioso.

p ASYa é[q Nava<aR MaN}aSYa b]ø ivZ<au åd]a ‰zYa"_
GaaYa}YauiZ<aGaNauíu>aX^Nda&iSa é[q Mahak-al/I_

Mahal/+Maq MahaSarSvTYaae devTaa" We& bqJaMh]q&_
Xai¢-" ©-I& k-Il/k-Mé[q Mahak-al/I Mahal/+Maq_

MahaSarSvTaq Pa[qTYaQae R Nava<aR iSaÖyQae R JaPae iviNaYaaeGa"_
oà asya çré navärëa mantrasya brahma viñëu rudrä åñayaù

gäyatryuñëig anuñöubhaç chandäàsi çré mahäkälé
mahälakñmé mahäsarasvatyo devatäù aià béjam hréà

çaktiù kléà kélakam çré mahäkälé mahälakñmé
mahäsarasvaté prétyarthe navärëa siddhyarthe jape viniyogaù

Oà.  Apresenta ndo  o  Mantra  Altamente  Eficaz  de  Nove  Letras,  os  Senhores  da  Criação ,
Preservação  e  Destruição  são  os  Videntes;  Gäyatré, Uñëig e Anuñöup (24,  28  e  32  sílabas  no  verso)
são  as  métricas;  A Grande  Removedora  da  Ignorância ,  A Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  e
A Grande  Deusa  do  Conhecimento  Todo  Penetrante  são  as  Deidades;  Aià é  a  semente;  Hréà é  a
Energia;  Kléà é  o  Cravo;  Para  a  Satisfação  da  Grande  Removedora  da  Ignorância ,  da  Grande
Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  e  da  Grande  Deusa  do  Conhecimento  Todo  Penetrante,  este  Sistema
é aplicado  em  recitação.

‰ZYaaid NYaaSa"_
åñyädi nyäsaù

Estabelecimento  dos  Videntes,  etc.

p b]øa ivZ<au åd] ‰iz>Yaae NaMa" _
oà brahmä viñëu rudra åñibhyo namaù 
Eu  reverencio  aos  Videntes,  os  Senhores  da  Criação,  Preservação  e Destruição.

cabeça

GaaYa}YauiZ<aGaNauíuP^Ndae>Yaae NaMa"_
gäyatryuñëig anuñöup chandobhyo namaù
Eu  reverencio  as  métricas  Gäyatré, Uñëig e Anuñötup

boca

Mahak-al/I Mahal/+Maq MahaSarSvTaq devTaa>Yaae NaMa" _
mahäkälé mahälakñmé mahäsarasvaté devatäbhyo namaù 
Eu  reverencio  as  Deidades,  a  Removedora  da  Ignorância ,  a  Grande  Deusa  da
Verdadeira  Riqueza  e a  Grande  Deusa  do  Conhecimento  Todo  Penetrante .

coração

We& bqJaaYa NaMa" _
aià béjäya namaù 
Eu  reverencio  a  Semente  Aià

ânus
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h]q& Xa¢-Yae NaMa" _
hréà çaktaye namaù 
Eu  reverencio  a  Energia  Hréà

pés

©-I& k-Il/k-aYa NaMa" _
kléà kélakäya namaù 
Eu  reverencio  ao  Cravo  Kléà

umbigo

p We& h]q & ©-I& caMau<@aYaE ivÀe _
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce 
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce 

k-r NYaSah(_
kara nyasah

Estabelecimento  nas  mãos

p We& A®uïa>Yaa& NaMa"_
oà aià aìguñöhäbhyäà namaù
Oà.  Eu  reverencio  ao  Aià no  Polegar

polegar  - dedo  indicador

p h]q& TaJaRNaq>Yaa& Svaha_
oà hréà tarjanébhyäà svähä
Oà.  Eu  reverencio  ao  Hréà no  Dedo  Indicador,  eu  sou  Um  com
Deus!

polegar  - dedo  indicador

p ©-I& MaDYaMaa>Yaa& vz$( _
oà kléà madhyamäbhyäà vañaö 
Oà.  Eu  reverencio  ao  Kléà no  Dedo  Médio,  Purificai!

polegar  - dedo  médio

p caMau<@aYaE ANaaiMak-a>Yaa& hu& _
oà cämuëòäyai anämikäbhyäà huà 
Oà.  Eu  reverencio  a  Cämuëòä no  Dedo  Anelar,  Cortai  o Ego!

polegar  - dedo  anelar

p ivÀe k-iNaiïk-a>Yaa& vaEz$( _
oà vicce kaniñöhikäbhyäà vauñaö 
Oà.  Eu  reverencio  a  Vicce no  Dedo  Mínimo,  Pureza  Suprema!

polegar  - dedo  mínimo

p We& h]q & ©-I& caMau<@aYaE ivÀe _
k-rTal/k-r Pa*ïa>Yaa& AñaYa f-$(_

oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce 
karatalakara påñöhäbhyäà asträya phaö

(role mão  sobre  mão  para  frente  e para  trás  e bata  palmas)
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce

com  a  arma  da  Virtude.
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p We& h]q& ©-I& caMau<@aYaE ivÀe _
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce 
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce 

.

ôdYaaid NYaaSa"_
hådayädi nyäsaù

Estabelecimento  no  coração,  etc

p We& ôdYaaYa NaMa"_
oà aià hådayäya namaù
Oà.  Eu  reverencio  ao  Aià no  Coração

toque  o coração

p h]q& iXarSae Svaha_
oà hréà çirase svähä
Oà.  Eu  reverencio  Hrià no  Topo  da  Cabeça,  eu  sou  Um  com  Deus!

topo  da  cabeça

p ©-I& iXa%aYaE vz$(_
oà kléà çikhäyai vañaö
Oà.  Eu  reverencio  ao  Klià atrás  da  cabeça,  Puruficai!

atrás  da  cabeça

p caMau<@aYaE k-vcaYa hu&_
oà cämuëòäyai kavacäya huà
Oà Eu  reverencio  a  Cämuëòa cruzando  ambos  os  braços,  Cortai  o
Ego!

braços  cruzados

p ivÀe Nae}a}aYaaYa vaEz$(_
oà vicce netratrayäya vauñaö
Oà.  Eu  reverencio  a  Vicce nos  três  olhos,  Pureza  Suprema!

toque  os  três  olhos

p We& h]q& ©-I& caMau<@aYaE ivÀe _
k-rTal/k-r Pa*ïa>Yaa& AñaYa f-$( _

oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce 
karatalakara påñöhäbhyäà asträya phaö 

(role mão  sobre  mão  para  frente  e  para  trás  e bata  palmas)
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce 

com  a  arma  da  Virtude.

p We& h]q & ©-I& caMau<@aYaE ivÀe_
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce.
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A+arNYaaSa"_
akñaranyäsaù

Estabelecimento  das  letras

p We& NaMa"_
oà aià namaù
Oà.  Eu  reverencio  Aià

topo  da  cabeça

p h]q& NaMa"_
oà hréà namaù
Oà.  Eu  reverencio  Hréà

olho  direito

p ©-I& NaMa"_
oà kléà namaù
Oà Eu  reverencio  Kléà

olho  esquerdo

p ca& NaMa"_
oà cäà namaù
Oà.  Eu  reverencio  Cäà

ouvido  direito

p Mau& NaMa"_
oà muà namaù
Oà.  Eu  reverencio  muà

ouvido  esquerdo

p @a& NaMa"_
oà òäà namaù
Oà.  Eu  reverencio  òäà

narina  direita

p YaE& NaMa"_
oà yaià namaù
Oà.  Eu  reverencio  yaià

narina  esquerda

p iv& NaMa"_
oà vià namaù
Oà.  Eu  reverencio  vià

boca

p ce& NaMa"_
oà ceà namaù
Oà.  Eu  reverencio  ceà

ânus

p We& h]q& ©-I& caMau<@aYaE ivÀe_
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce.
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idx( NYaaSa"_
diì nyäsaù

Estabelecimento  nas  Direções

p We& odqCYaE NaMa"_
oà aià udécyai namaù
Oà. Eu  reverencio  Aià no  Norte

norte

p h]q & Pa[aCYaE NaMa"_
oà hréà präcyai namaù
Oà. Eu  reverencio  Hréà no  Leste

leste

p ©-I& di+a<aaYaE NaMa"_
oà kléà dakñiëäyai namaù
Oà. Eu  reverencio  Kléà no  Sul

sul

p caMau<@aYaE Pa[TaqCYaE NaMa"_
oà cämuëòäyai pratécyai namaù
Oà. Eu  reverencio  Cämuëòä no  Oeste

oeste

p ivÀe vaYaVYaE NaMa"_
oà vicce väyavyai namaù
Oà. Eu  reverencio  Vicce no  Noroeste

noroeste

p We& WeXaaNYaE NaMa"_
oà aià aiçänyai namaù
Oà. Eu  reverencio  Aià no  Nordeste

nordeste

p h]q & AaGaneYYaE NaMa"_
oà hréà ägneyyai namaù
Oà. Eu  reverencio  Hréà no  Sudes te

sudeste

p ©-I& NaEr*TYaE NaMa"_
oà kléà nairåtyai namaù
Oà. Eu  reverencio  Kléà no  Sudoeste

sudoeste

p caMau<@aYaE OßaRYaE NaMa"_
oà cämuëòäyai ürdhväyai namaù
Oà. Eu  reverencio  Cämuëòä Olhando  para  Cima

para  cima

p ivÀe >aUMYaE NaMa"_
oà vicce bhümyai namaù
Oà. Eu  reverencio  Vicce Olhando  para  Baixo

para  baixo

p We& h]q & ©-I& caMau<@aYaE ivÀe _
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce 
Oà Aià Hréà Kléà Cämuëòäyai Vicce

dez  direções
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DYaaNaMa(
dhyänam

Meditação
%É& c§- Gadezu caPa 

PairgaaH^Ul&/ >auXau<@q& iXar"
Xa«& Sa&dDaTaq& k-rE

iñNaYaNaa& SavaR<Ga >aUzav*TaaMa(
Naql/aXMaÛuiTaMaaSYa Paad

dXak-a& Saeve Mahak-ail/k-a
YaaMaSTaaETSviPaTae hraE k-Mal/Jaa

hNTau& MaDau& kE-$=>aMa(
khaògaà cakra gadeñu cäpa 

parighäï chülaà bhuçuëòéà çiraù
çaìkhaà saàdadhatéà karai

strinayanäà sarväëga bhüñävåtäm
néläçmadyutimäsya päda

daçakäà seve mahäkälikäà
yämastaut svapite harau kamalajo

hantuà madhuà kaiöabham
Carregando  em  Suas  dez  mãos  a  espada  de  adoração,  o  disco  do  tempo  giratório,  o  cetro  da
articulação,  o arco  da  determinação,  a  barra  de  ferro  da  restrição,  a  lança  da  atenção,  a  funda,  a
cabeça  do  egotismo  e  o búzio  das  vibrações,  Ela  tem  três  olhos  e  exibe  ornamentos  em  todos  os
Seus  membros.  Brilhando  como  uma  jóia  azul,  Ela  tem  dez  faces.  Eu  adoro  esta  Grande
Removedora  da  Ignorância  para  quem  a  Capacidade  Criadora *, nascida  do  lótus,  orou  para  matar
o Muito  e o Pouco**, quando  a  Suprema  Consciência *** estava  adormecida.

A+aók( ParXau& Gadezu ku-il/Xa&
PaÚ& DaNau" ku-i<@k-a&

d<@& Xai¢-MaiSa& c cMaR
Jal/Ja& ga<$=a& Saura>aaJaNaMa(
XaUl&/ PaaXa SaudXaRNae c
dDaTaq& hSTaE" Pa[SaàaNaNaa&
Saeve SaEir>a MaidRNaqiMah
Mahal/+Maq& SaraeJaiSQaTaaMa(

akñasrak paraçuà gadeñu kuliçaà
padmaà dhanuù kuëòikäà

daëòaà çaktim asià ca carma
jalajaà ghaëöäà suräbhäjanam

çülaà päça sudarçane ca
dadhatéà hastaiù prasannänanäà

seve sairibha mardinémiha
mahälakñméà sarojasthitäm

Ela  com  a  bela  face,  a  Destruidora  do  Grande  Ego ,  está  sentada  sobre  o  lótus  da  Paz.  Em  Suas
mãos  Ela  segura  o  rosário  dos  alfabetos,  o  machado  de  guerra  das  boas  ações,  o  cetro  da
articulação,  a  flecha  da  linguagem,  o raio  da  iluminação,  o lótus  da  paz,  o arco  da  determinação,
o  pote  d’água  da  purificação,  o  bastão  da  disciplina,  a  energia,  a  espada  de  adoração,  o  escudo
da  fé,  o  búzio  das  vibrações,  o  sino  do  som  contínuo,  o  copo  de  vinho  da  alegria,  a  lança  da
concentr ação,  a  rede  da  unidade  e o disco  do  tempo  giratório  chamado  Excelente  Visão  Intuitiva .
Eu  adoro  esta  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza .

*N.E. Senhor  Brahma          **N.E.Madhu  e Kaitabha  ***N.E. Senhor  Visnu
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ga<$=a XaUl/ hl/aiNa Xa«
MauSale/ c§&- DaNau" SaaYak&-
hSTaaBJaEdRDaTaq& gaNaaNTa

ivl/SaC^qTaa&XauTauLYa Pa[>aaMa(
GaaErqdeh SaMauÙva&

i}aJaGaTaaMaaDaar>aUTaa& Maha
PaUvaRMa}a SarSvTaqMaNau>aJae
XauM>aaid dETYaaidRNaqMa(

ghaëöä çüla haläni çaìkha
musale cakraà dhanuù säyakaà

hastäbjair dadhatéà ghanänta
vilasacchétäàçutulya prabhäm

gaurédeha samudbhaväà
trijagatäm ädhärabhütäà mahä-
pürvämatra sarasvatém anubhaje

çumbhädi daityärdiném
Carregando  em  Suas  mãos  de  lótus  o  sino  do  som  contínuo,  a  lança  da  concentração,  o  arado
semeando  sementes  do  Caminho  da  Verdade  à  Sabedoria ,  o  búzio  das  vibrações,  o  pilão  da
delicadeza,  o  disco  do  tempo  giratório,  o  arco  da  determinação  e  a  flecha  da  linguagem,  cujo
brilho  é como  a  lua  de  outono,  cuja  aparência  é a  mais  bela,  que  é  manifestada  do  corpo  de  Ela
Que  é  Raios  de  Luz ,  e  é  o  suporte  dos  três  mundos,  esta  Grande  Deusa  do  Conhecimento  Todo
Penetrante , que  destrói  a  Vaidade  e outros  pensame ntos  eu  adoro.

p We& h]q & A+a Maail/k-aYaE NaMa"
oà aià hréà akña mälikäyai namaù

Oà Aià Hréà eu  reverencio  ao  Rosário  de  Letras

p Maa& Maale/ MahaMaaYae SavR Xai¢- SvæiPai<a
cTauvRGaRSTviYa NYaSTaSTaSMaaNa( Mae iSaiÖda >av

oà mäà mäle mahämäye sarva çakti svarüpiëi
catur vargas tvayi nyastas tasmän me siddhidä bhava

Oà.  Meu  Rosário,  A Grande  Dimensão  de  Consciência ,  contendo  toda  Energia  dentro  como  vossa
natureza  intrínseca,  dai- me  a  realização  de  vossa  Perfeição,  completando  os  quat ro  objetivos  da
vida.

p Aivgan & ku-å Maale/ Tv& Ga*õaiMa di+a<ae k-re
JaPak-ale/ c iSaÖyQa| Pa[Saqd MaMa iSaÖYae

oà avighnaà kuru mäle tvaà gåhëämi dakñiëe kare
japakäle ca siddhyarthaà praséda mama siddhaye

Oà.  Rosário,  Vosso  favor  remove  todos  os  obstáculos.  Eu  o mantenho  em  minha  mão  direita.  No
momento  da  recitação  estejai  satisfeito  comigo.  Permiti- me  alcançar  a  Mais  Elevada  Perfeição.
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_ p A+a Maal/a iDaPaTaYae SauiSaiÖ& deih deih SavR_
MaN}aaQaR SaaiDaiNa SaaDaYa SaaDaYa SavR iSaiÖ&_

Pairk-LPaYa Pairk-LPaYa Mae Svaha_
oà akña mälä dhipataye susiddhià dehi dehi sarva
manträrtha sädhini sädhaya sädhaya sarva siddhià

parikalpaya parikalpaya me svähä
Oà.  Rosário  das  sementes  de  rudraksa,  meu  Senhor,  concedei- me  excelente  realização.
Concedei- me,  concedei- me.  Iluminai  os  significados  dos  mantras,  Iluminai,  Iluminai!  Adaptai- me
com  todas  realizações  excelentes,  adaptai- me!  Eu sou  Um  com  Deus !

p We& h]q& ©-I& caMau<@aYaE ivÀe_
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce

Oà Aià Hréà Kléà Cämuëòäyai Vicce
108  vezes

p GauùaiTaGauùGaaeP}aq Tv& Ga*ha<aaSMaTk*-Ta& JaPaMa(_
iSaiÖ>aRvTau Mae deiv TvTPa[SaadaMMaheìir_

oà guhyätiguhyagoptré tvaà gåhäëäs matkåtaà japam
siddhir bhavatu me devi tvat prasädäm maheçvari

Ó Deusa,  Vós  sois  a  Protetora  do  mais  secreto  dos  segredos  místicos.  Por  favor  aceitai  a  recitação
que  tenho  oferecido,  e concedei- me  a  realização  da  Perfeição.

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

p ivÛuÕaMaSaMaPa[>aa&_
Ma*GaPaiTa Sk-NDaiSQaTaa& >aqz<aa&_

k-NYaai>a" k-rval/%e$=_
ivl/SaÖSTaai>ara SaeivTaaMa(_
hSTaEê§- GadaiSa %e$=_

iviXa%a&êaPa& Gau<a& TaJaRNaq&_
ib>a]a<aaMaNal/aiTMak-a& XaiXaDara&_

duGaa| i}aNae}aa& >aJae_
oà vidyud dämasamaprabhäà

mågapati skandhasthitäà bhéñaëäà
kanyäbhiù karavälakheöa

vilasaddhastäbhirä sevitäm
hastaiçcakra gadäsi kheöa

viçikhäàçcäpaà guëaà tarjanéà
bibhräëämanalätmikäà çaçidharäà

durgäà trineträà bhaje
Eu  medito  sobre  a  Deusa  de  três  olhos,  Durgä,  a  Aliviadora  das  Dificuldades ; o brilho  de  Seu  belo
corpo  é  como  o relâmpago.  Ela  senta  sobre  o  dorso  de  um  leão  e  aparenta  muita  força.  Muitas
donzelas  segurando  o machado  de  dois  gumes  e  o  escudo  em  suas  mãos  estão  em  permanente
prontidão  para  servi- La.  Ela  segura  em  Suas  mãos  o disco,  o cetro,  o machado  de  dois  gumes,  o
escudo,  a  flecha,  o  arco,  a  rede  e  o  mudra  unindo  o  polegar  e  o  indicador,  com  os  outros  três
dedos  estendidos  para  cima,  indicando  a  concessão  de  sabedoria.  Sua  natureza  intrínseca  é  o
fogo,  e sobre  Sua  cabeça  Ela  usa  a  lua  como  um  elmo.

oà
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‰Gvedae¢&- devq SaU¢-Ma(_
ågvedoktaà devé süktam

O Louvor  Védico  da  Deusa

1
Ah& åd]ei>avRSaui>aêraMYahMa(_
AaidTYaE åTa ivì devE"_

Ah& iMa}aa vå<aae>aa ib>aMYaRhMa(_
wNd]aGanq AhMaiìNaae>aa_

ahaà rudrebhir vasubhiç carämyaham
ädityai ruta viçva devaiù

ahaà miträ varuëobhä bibharmyaham
indrägné ahamaçvinobhä

Eu  me  movo  com  os  Aliviadores  de  Sofrimentos ,  com  os  Descobridores  da  Riqueza ,  com  os  Filhos
do  Esclarecimento  assim  como  também  com  Todos  os  Deuses.  Eu  susten to  a  Amizade  e  a
Equanimidade , o Governo  do  Puro , a  Luz  da  Meditação  e o Divino  Anseio  de  União .

2

Ah& SaaeMaMaahNaSa& ib>aMYaRh&_
TvíarMauTa PaUz<a& >aGaMa(_

Ah& dDaaiMa d]iv<a& hivZMaTae_
SauPa[aVYae YaJaMaaNaaYa SauNvTae_

ahaà somamähanasaà bibharmyahaà
tvañöäramuta püñaëaà bhagam

ahaà dadhämi draviëaà haviñmate
suprävye yajamänäya sunvate

Eu  executo  as  funções  da  Grande  Devoção,  Inteligência  Criadora,  Buscadores  da  Verdade  e  a
Riqueza  da  Realização . Eu  concedo  riqueza  ao  executor  que  oferece  com  devoção  e atenção.

3

Ah& raí\q Sa®MaNaq vSaUNaa&_
icik-Tauzq Pa[QaMaa YaijYaaNaaMa(_
Taa& Maa deva VYadDau" Pauå}aa_
>aUirSQaa}aa& >aUYYaaRveXaYaNTaqMa(_

ahaà räñöré saìgamané vasünäà
cikituñé prathamä yajïiyänäm

täà mä devä vyadadhuù puruträ
bhüristhäträà bhüryyäveçayantém

Eu  sou  a  Rainha,  a  mente  unida  dos  Guardiães  do  Tesouro ,  a  Consciência  Suprema  daqueles  que
ofereceram  sacrifício.  Então  os  Deuses  têm  Me estabelecido  na  existência  múltipla,  a  Alma  Toda
Penetrante  da  Abundante  Existência .

G227H



Caëòé Päöhaù

4

MaYaa Saae AàMaita Yaae ivPaXYaiTa_
Ya" Pa[ai<aiTa Ya wR& Xa*<aaeTYau¢-Ma(_
AMaNTavae Maa& Ta oPa i+aYaiNTa_
é[uiDa é[uTa é[iÖv& Tae vdaiMa_

mayä so annamatti yo vipaçyati
yaù präëiti ya éà çåëotyuktam
amantavo mäà ta upa kñiyanti

çrudhi çruta çraddhivaà te vadämi
Unicamente  por  Meu  intermédio  todos  comem,  todos  vêem,  todos  respiram,  todos  ouvem.  Eles
não  sabem,  contudo  eles  moram  junto  a  Mim.  Ouça  a  verdade  da  Fé  do  modo  que  Lhe  falo.

5

AhMaev SvYaiMad& vdaiMa Jauí&_
devei>aåTa MaaNauzei>a"_

Ya& k-aMaYae Ta& TaMauGa] & k*-<aaeiMa_
Ta& b]øa<a& TaMa*iz& Ta& SauMaeDaaMa(_

ahameva svayamidaà vadämi juñöaà
devebhiruta mänuñebhiù

yaà kämaye taà tamugraà kåëomi
taà brahmäëaà tamåñià taà sumedhäm

Somente  Eu,  Eu  mesma,  por  Minha  própria  vontade,  falo  isto  que  é  querido  por  Deuses  e
homens.  Quem  quer  que  seja  que  Eu  ame,  Eu  lhe  dou  força,  faço  dele  um  Conhecedor  da
Divindade,  um  Vidente,  ser  de  adorável  inteligência.

6

Ah& åd]aYa DaNaura TaNaaeiMa_
b]øiÜze Xarve hNTava o_

Ah& JaNaaYa SaMad& k*-<aaeMYah&_
Ûava Pa*iQavq Aa ivveXa_

ahaà rudräya dhanurä tanomi
brahmadviñe çarave hantavä u

ahaà janäya samadaà kåëomyahaà
dyävä påthivé ä viveça

Eu,  a  Energia  Penetrante ,  curvo  o  arco  para  a  Aliviadora  dos  Sofrimentos  matar  os  inimigos  da
Consciência  Criadora  com  as  flechas  da  linguagem.  Eu  dou  às  pessoas  ardor  fervoroso;  Eu
penetro  por  todo  o céu  e toda  a  terra.

7

Ah& Sauve iPaTarMaSYa MaUÖRNMaMa_
YaaeiNarPSvNTa" SaMaud] e_

TaTaae iv iTaïe >auvNaaNau ivìae_
TaaMaU& Ûa& vZMaR<aaePa SPa*XaaiMa_

ahaà suve pitaramasya mürddhanmama
yonirapsvantaù samudre

tato vi tiñöhe bhuvanänu viçvo
tämüà dyäà varñmaëopa spåçämi

Eu  dou  nascimento  ao  Supremo  Pai  disso  Tudo;  Minha  energia  criadora  está  nas  águas  do
oceano  interior.  Dali  Me extendo  através  dos  três  mundos  do  Universo  e  toco  o topo  do  céu  com
Minha  grandeza.
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8

AhMaev vaTa wv Pa[vaMYaar>aMaa<aa >auvNaaiNa ivìa_
Parae idva Par WNaa Pa*iQaVYaE TaavTaq MaihMaa Sa&b>aUv_

ahameva väta iva pravämyärabhamäëä bhuvanäni viçvä
paro divä para enä påthivyai tävaté mahimä saàbabhüva

Eu  sopro  todos  os  seres  do  Universo  como  o  vento.  Além  dos  céus  e  além  da  terra,  em  tal
extensão,  está  Minha  grandeza  completa.
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AQa TaN}aae¢&- devq SaU¢-Ma(_
atha tantroktaà devé süktam

O Louvor  Tântrico  da  Deusa

1

NaMaae deVYaE MahadeVYaE iXavaYaE SaTaTa& NaMa"_
NaMa" Pa[k*-TYaE >ad]aYaE iNaYaTaa" Pa[<aTaa" SMa TaaMa(_

namo devyai mahädevyai çiväyai satataà namaù
namaù prakåtyai bhadräyai niyatäù praëatäù sma täm

Nós  reverenciamos  a  Deusa,  à  Grande  Deusa  ,  à  Energia  da  Infinita  Bondade  sempre
reverenciamos.  Reverenciamos  a  Natureza ,  à  Pessoa  Excelente ,  com  disciplina  temos
reverenciado.

2

raEd]aYaE NaMaae iNaTYaaYaE GaaEYaŒ Daa}YaE NaMa NaMa"_
JYaaeTòaYaE ceNduæiPa<YaE Sau%aYaE SaTaTa& NaMa"_

raudräyai namo nityäyai gauryai dhätryai nama namaù
jyotsnäyai cendurüpiëyai sukhäyai satataà namaù

À Aliviadora  dos  Sofrimentos  nós  reverenciamos,  à  Eterna ,  à  Personificação  dos  Raios  de  Luz ,  à
Criadora ,  à  Ela  que  Manifesta  a  Luz ,  à  forma  da  Devoção ,  à  Felicidade,  continua men te  nós
reverenciamos.

3

k-LYaa<YaE Pa[<aTaa& v*ÖyE iSaÖyE ku-Maae R NaMaae NaMa"_
NaEr*TYaE >aU>a*Taa& l/+MYaE XavaR<YaE Tae NaMaae NaMa"_

kalyäëyai praëatäà våddhyai siddhyai kurmo namo namaù
nairåtyai bhübhåtäà lakñmyai çarväëyai te namo namaù

Ao Bem  estar  daqueles  que  se  curvam,  nós  reverenciamos;  à  Mudança ,  à  Perfeição ,  à  Dissolução ,
à  Abastança  que  sustenta  a  terra,  à  Esposa  da  Consciência ,  à  Vós,  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

4

duGaaRYaE duGaRPaaraYaE SaaraYaE SavRk-air<YaE_
:YaaTYaE TaQaEv k*-Z<aaYaE DaUMa]aYaE SaTaTa& NaMa"_

durgäyai durgapäräyai säräyai sarvakäriëyai
khyätyai tathaiva kåñëäyai dhümräyai satataà namaù

À Ela  Que  Remove  as  Dificuldades ,  à  Ela  que  Remove  Além  de  Todas  as  Dificuldades ,  à  Essência ,
à  Causa  de  Tudo ;  à  Percepção ,  e  à  Autora  de  Tudo ,  à  Pessoa  Incognoscível ,  continua men te  nós
reverenciamos.

5

AiTaSaaEMYaaiTa raEd]aYaE NaTaaSTaSYaE NaMaae NaMa"_
NaMaae JaGaTPa[iTaïaYaE deVYaE k*-TYaE NaMaae NaMa"_

atisaumyäti raudräyai natästasyai namo namaù
namo jagat pratiñöhäyai devyai kåtyai namo namaù

À que  é  extremamente  bela  e  forte,  nós  reverenciamos,  nós  reverenciamos,  nós  reverenciamos.
Nós  reverenciamos  à  Estabelecedora  do  Universo  Perceptível ,  à  Deusa,  à  que  é  Toda  Ação ,  nós
reverenciamos,  nós  reverenciamos.

G232H



Caëòé Päöhaù

6

Yaa devq SavR >aUTaezu ivZ<au MaaYaeiTa XaiBdTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu viñëu mäyeti çabditä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina  Deusa  em  toda  a  existência  que  é  saudada  como  a  Forma  de  Consciência  Perceptível
Que  Tudo  Penetra ,  nós  reverenciamos ,  nós  reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,
continua men te  nós  A reverenciamos,  nós  A reverenciamos.

7

Yaa devq SavR >aUTaezu ceTaNaeTYai>a DaqYaTae_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu cetanetyabhi dhéyate
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina  Deusa  em  toda  a  existência  que  reside  em  toda  a  Consciência  e  é  conhecida  pelas
reflexões  da  mente,  nós  reverenciamos ,  nós  reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,
continua men te  nós  reverenciamos,  nós  reverenciamos.

8

Yaa devq SavR >aUTaezu buiÖ æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu buddhi rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  da  Inteligência,  nós  reverenciamos ,  nós
reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continuame nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

9

Yaa devq SavR >aUTaezu iNad]a æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu nidrä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  existência  na  forma  do  Sono ,  nós  reverenciamos ,  nós
reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continuame nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

10

Yaa devq SavR >aUTaezu +auDaa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu kñudhä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  da  Fome ,  nós  reverenciamos ,  nós
reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continuame nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.
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11

Yaa devq SavR >aUTaezu ^aYaa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu chäyä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  existência  na  forma  da  Aparência ,  nós  reverenciamos ,  nós
reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continua me nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

12

Yaa devq SavR >aUTaezu Xai¢- æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu çakti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  existência  na  forma  da  Energia ,  nós  reverenciamos ,  nós
reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continua me nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

13

Yaa devq SavR >aUTaezu Ta*Z<aa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu tåñëä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  do  Desejo ,  nós  reverenciamos ,  nós
reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continua me nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

14

Yaa devq SavR >aUTaezu +aaiNTa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu kñänti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  do  Perdão  Paciente ,  nós  reverenciamos ,
nós  reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continua me nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

15

Yaa devq SavR >aUTaezu JaaiTa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu jäti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À  Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  de  Todo  Ser  Vivente ,  nós
reverenciamos ,  nós  reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continuame nte  nós
reverenciamos,  nós  reverenciamos.
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16

Yaa devq SavR >aUTaezu l/Âa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu lajjä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  da  Humildade ,  nós  reverenciamos ,  nós
reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continuame nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

17

Yaa devq SavR >aUTaezu XaaiNTa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu çänti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  da  Paz ,  nós  reverenciamos ,  nós
reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continuame nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

18

Yaa devq SavR >aUTaezu é[Öa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu çraddhä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  da  Fé,  nós  reverenciamos ,  nós
reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continuame nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

19

Yaa devq SavR >aUTaezu k-aiNTa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu känti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  da  Beleza  Aumentada  pelo  Amor ,  nós
reverenciamos ,  nós  reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continuame nte  nós
reverenciamos,  nós  reverenciamos.

20

Yaa devq SavR >aUTaezu l/+Maq æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu lakñmé rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À  Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  da  Verdadeira  Riqueza ,  nós
reverenciamos ,  nós  reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continuame nte  nós
reverenciamos,  nós  reverenciamos.
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21

Yaa devq SavR >aUTaezu v*ita æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu våtti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  da  Atividade ,  nós  reverenciamos ,  nós
reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continua me nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

22

Yaa devq SavR >aUTaezu SMa*iTa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu småti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  da  Recordação ,  nós  reverenciamos ,  nós
reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continua me nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

23

Yaa devq SavR >aUTaezu dYaa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu dayä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  da  Compaixão  nós  reverenciamos ,  nós
reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continua me nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

24

Yaa devq SavR >aUTaezu TauiZTa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu tuñti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  da  Satisfação ,  nós  reverenciamos ,  nós
reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continua me nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

25

Yaa devq SavR >aUTaezu MaaTa* æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu mätå rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  da  Mãe ,  nós  reverenciamos ,  nós
reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continua me nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.
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26

Yaa devq SavR >aUTaezu >a]aiNTa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu bhränti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  da  Confusão ,  nós  reverenciamos ,  nós
reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continuame nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

27

wiNd]Yaa<aaMaiDaía}aq >aUTaaNaa& cai%le/zu Yaa_
>aUTaezu SaTaTa& TaSYaE VYaaiádeVYaE NaMaae NaMa"_

indriyäëämadhiñöätré bhütänäà cäkhileñu yä
bhüteñu satataà tasyai vyäptidevyai namo namaù

Presidindo  sobre  os  sentidos  de  todos  os  seres  e  penetrando  toda  existência,  a  Deusa
Onipresente  que  individualiza  a  criação,  nós  reverenciamos,  nós  reverenciamos.

28

iciTaæPae<a Yaa k*-TòMaeTaÜyaPYa iSQaTaa JaGaTa(_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

citirüpeëa yä kåtsnametad vyäpya sthitä jagat
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

Na  forma  de  Consciência  Ela  distingui  o  fenômeno  individual  do  universo  perceptível.  nós
reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continuame nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

29

STauTaa SaurE" PaUvRMa>aqí Sa&é[YaaTa(_
TaQaa SaureNd]e<a idNaezu SaeivTaa_
k-raeTau Saa Na" Xau>a heTaurqìrq_
Xau>aaiNa >ad]a<Yai>a hNTau caPad"_

stutä suraiù pürvamabhéñöa saàçrayät
tathä surendreëa dineñu sevitä

karotu sä naù çubha hetur éçvaré
çubhäni bhadräëyabhi hantu cäpadaù

Em  dias  passados,  todos  os  Deuses ,  liderados  por  Indra,  o  Governo  do  Puro,  cantou  esses  versos
de  louvor  com  o  propósito  de  realizar  seu  desejado  objetivo  de  submeter  o  ego  a  Luz  da
Sabedoria ,  e  por  muitos  dias  esta  cerimônia  foi feita.  Possa  Ela,  a  Vidente  de  tudo ,  a  Suprema  de
Tudo,  a  Fonte  de  Todos  os  Deuses ,  igualmente  realizar  para  nós  todas  as  coisas  auspiciosas  para
colocar  fim  à  todas  as  aflições.  
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30

Yaa SaaMPa[Ta& caeÖTa dETYa TaaiPaTaEr(_
ASMaai>a rqXaa c SaurENaRMaSYaTae_

Yaa c SMa*Taa TaT+a<aMaev hiNTa Na"_
SavaRPadae >ai¢- ivNaMa] MaUiTaRi>a"_

yä sämprataà coddhata daitya täpitair
asmäbhi réçä ca surair namasyate

yä ca småtä tat kñaëameva hanti naù
sarväpado bhakti vinamra mürtibhiù

Nós  Deuses  temos  sido  atacados  por  pensamen tos  arrogantes  na  forma  de  homens,  e  nessa
ocasião  todos  nós,  Deuses,  nos  curvamos  à  Vidente  de  Tudo ,  que,  quando  saudada  com  devoção,
e relembrada  numa  imagem  física,  imediatamente  termina  com  todas  as  nossas  adversidades.

oà
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AQa Pa[a0DaaiNak&- rhSYaMa(_
atha prädhänikaà rahasyam

E Agora,  
O Mais  Preeminente  Segredo

p ASYa é[q SaáXaTaq rhSYa }aYaSYa NaaraYa<a_
‰izrNauíuP^Nd" Mahak-al/I Mahal/+Maq_

MahaSarSvTYaae devTaa YaQaae¢- f-l/avaPTYaQa| JaPae_iviNaYaaeGa"_
oà asya çré saptaçaté rahasya trayasya näräyaëa

åñir anuñöup chandaù mahäkälé mahälakñmé
mahäsarasvatyo devatä yathokta phaläväptyarthaà jape viniyogaù

Apresentando  os  três  segredos  dos  Setecentos  Versos .  Narayana é  o  Vidente,  Anustup (32  sílabas
no  verso)  é  a  métrica,  a  Grande  Removedora  da  Escuridão  da  Ignorância,  a  Grande  Deusa  da
Verdadeira  Riqueza,  e  a  Grande  Alma  do  Conhecimento  Todo  Penetrante  são  as  Deidades.  Para
absorver  as  qualidades  das  escritura s  está  a  aplicação  da  recitação  desses  mantras.

raJaaevac_
räjoväca

O Rei disse:

1

>aGavàvTaara Mae ci<@k-aYaaSTvYaaeidTaa"_
WTaeza& Pa[k*-iTa& b]øNa( Pa[DaaNa& v¢u- MahRiSa_

bhagavannavatärä me caëòikäyäs tvayoditäù
eteñäà prakåtià brahman pradhänaà vaktu marhasi

Senhor,  Vós  tendes  me  explicado  as  manifestações  da  Energia  Que  Dilacera  os  Pensamentos .  Ó
Conhecedor  da  Sabedoria,  agora  por  favor  decrevei  as  principais  caracteristicas  da  natureza
delas.

2

AaraDYa& YaNMaYaa deVYaa" SvæPa& YaeNa c iÜJa_
iviDaNaa b]Uih Sak-l&/ YaQaavTPa[<aTaSYa Mae_

ärädhyaà yanmayä devyäù svarüpaà yena ca dvija
vidhinä brühi sakalaà yathävat praëatasya me

Ó Duas  vezes  nascido , eu  o reverencio.  Por  favor  falai- me  quais  são  as  naturezas  intrínsecas  para
serem  adoradas  e por  quais  sistemas  de  adoração  Elas  serão  satisfeitas.

‰iz åvav_
åñi ruväva

O Åñi disse:
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3

wd& rhSYa& ParMaMaNaa:YaeYa& Pa[c+YaTae_
>a¢-aeSaqiTa Na Mae ik-ÄtavavaCYa& NaraiDaPa_

idaà rahasyaà paramam anäkhyeyaà pracakñyate
bhakto-séti na me kiïcat taväväcyaà narädhipa

Ó Rei,  este  segredo  é  extremame nte  esotérico,  e  é  dito  que  não  deve  ser  prontamente  divulgado.
Mas  você  é devotado  a  mim,  e eu  não  vejo  motivo  para  não  lhe  falar  tudo.

4

SavRSYaaÛa Mahal/+MaqiñGau<aa ParMaeìrq_
l/+Yaa l/+YaSvæPaa Saa VYaaPYa k*-Tò& VYaviSQaTaa_
sarvasyädyä mahälakñmés triguëä parameçvaré

lakñyä lakñyasvarüpä sä vyäpya kåtsnaà vyavasthitä
A  Soberana  Suprema,  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza ,  que  é  composta  das  três
qualidades,  é  a  primeira  e  principal  de  todas  as  causas.  Sua  natureza  intrínseca  é  ambos,
definível  e  indefinível,  e  mantendo  distintos  todos  os  fenômenos  individuais  do  universo,  Ela
reside  no  interior.

5

MaaTauil/<Ga& Gada& %e$&= PaaNa Paa}a& c ib>a]Taq_
NaaGa& il/®& c YaaeiNa& c ib>a]Taq Na*Pa MaUÖRiNa_

mätuliëgaà gadäà kheöaà päna pätraà ca bibhraté
nägaà liìgaà ca yonià ca bibhraté nåpa mürddhani

Ó  Rei,  Ela  segura  em  Suas  mãos  uma  romã  (simbolizando  a  unidade  da  criação),  o  cetro,  o
escudo  e  o recipiente  de  beber,  e  na  Sua  parte  mais  elevada,  Ela  sustenta  uma  cobra  que  une  o
princípio  masculino  (Consciência ) com  o princípio  feminino  (Energia ).

6

Taák-aÄNa v<aaR>aa Taák-aÄNa >aUz<aa_
XaUNYa& Tadi%l&/ SveNa PaUrYaaMaaSa TaeJaSaa_

taptakäïcana varëäbhä taptakäïcana bhüñaëä
çünyaà tadakhilaà svena pürayämäsa tejasä

Sua  beleza  é comparável  ao  ouro  derretido,  e Seus  ornamentos  brilham  como  ouro  derretido.  Ela
preencheu  todo  o Nada  com  Sua  Luz  radiante.

7

XaUNYa& Tadi%l&/ l/aek&- ivl/aeKYa ParMaeìrq_
b>aar ParMa& æPa& TaMaSaa ke-vle/Na ih_

çünyaà tadakhilaà lokaà vilokya parameçvaré
babhära paramaà rüpaà tamasä kevalena hi

Vendo  o  Nada ,  a  Suprema  Soberana,  pela  qualidade  da  Escuridão ,  assumi u  outra  excelente
forma.

8

Saa i>aàaÅNa Sa&k-aXaa d&Z}aaiªTavraNaNaa_
ivXaal/ l/aecNaa Naarq b>aUv TaNauMaDYaMaa_

sä bhinnäïjana saàkäçä daàñträìkitavaränanä
viçäla locanä näré babhüva tanumadhyamä
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Aquela  forma  tornou- se  uma  bela  mulher  cujo  corpo  radian te  era  negro  como  tisne.  Sua  boca
finamente  formada  tinha  grandes  e  protubera nte s  dentes,  Seus  olhos  eram  grandes  e  o  corpo
magro.

9

%ÉPaa}aiXar" %e$E=rl&/k*-Ta cTau>auRJaa_
k-bNDahar& iXarSaa ib>a]a<aa ih iXar" óJaMa(_

khaògapätraçiraù kheöair alaàkåta caturbhujä
kabandhahäraà çirasä bibhräëä hi çiraù srajam

Em  Suas  quatro  mãos  Ela  exibiu  a  espada ,  a  taça  de  beber,  uma  cabeça  decepada,  e um  escudo,
com  corpos  decapitados  formando  um  colar,  e uma  guirlanda  de  crânios  sobre  Sua  cabeça.

10

Saa Pa[aevac Maha l/+Maq& TaaMaSaq Pa[MadaetaMaa_
NaaMa k-MaR c Mae MaaTadeRih Tau>Ya& NaMaae NaMa"_

sä proväca mahä lakñméà tämasé pramadottamä
näma karma ca me mätardehi tubhyaà namo namaù

Tendo  deste  modo  aparecido,  aquela  manifestação  da  Escuridão ,  suprema  entre  as  mulheres,
disse  para  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza ,  “Mãe,  repetidas  vezes  Vos  reverencio.  Daí- Me
Meus  nomes  e descrevei  as  ações  que  estou  para  executar.”

11

Taa& Pa[aevac Mahal/+MaqSTaaMaSaq& Pa[MadaetaMaaMa(_
ddaiMa Tav NaaMaaiNa YaaiNa k-MaaRi<a TaaiNa Tae_

täà proväca mahälakñméstämaséà pramadottamäm
dadämi tava nämäni yäni karmäëi täni te

Então  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  disse  para  Excelente  Senhora  da  Escuridão ,  “Eu
lhe  dou  seus  nomes  e as  várias  ações  que  irá  executar.

12

Maha MaaYaa Maha k-al/I Maha Maarq +auDaa Ta*za_
iNad]a Ta*Z<aa cEk-vqra k-al/rai}aduRrTYaYaa_

mahä mäyä mahä kälé mahä märé kñudhä tåñä
nidrä tåñëä caikavérä kälarätrir duratyayä

A Grande  Dimensão  da  Consciência,  a  Grande  Removedora  da  Escuridão,  a  Grande  Destruidora,
Fome  e Sede;  Sono,  Desejo,  Unicamente  atenciosa  à  Batalha,  a  Noite  Escura,  a  Intransitável.

13

wMaaiNa Tav NaaMaaiNa Pa[iTaPaaÛaiNa k-MaRi>a"_
Wi>a" k-MaaRi<a Tae jaTva YaaeDaqTae SaaeénuTae Sau%Ma(_
imäni tava nämäni pratipädyäni karmabhiù

ebhiù karmäëi te jïätvä yo-dhéte so-çnute sukham
Esses  são  seus  nomes,  indicativos  das  ações  que  você  executa.  A pessoa  que  conhece  suas
atividades  por  meditar  nestes  nomes,  alcança  a  mais  elevada  felicidade.”

14

TaaiMaTYau¤-a Mahal/+Maq" SvæPaMaPar& Na*Pa_
Satva:YaeNaaiTa XauÖeNa Gau<aeNaeNduMPa[>a& ddaE_

tämityuktvä mahälakñméù svarüpamaparaà nåpa
sattväkhyenäti çuddhena guëenendum prabhaà dadau
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Ó  Rei,  tendo  assim  falado,  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza ,  por  meio  de  Sua  qualidade
extrema mente  pura  de  Luz ,  assumiu  outra  forma  com  brilho  radiante  como  a  lua.
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15

A+aMaal/aªuXaDara vq<aa PauSTak- Daair<aq_
Saa b>aUv vra Naarq NaaMaaNYaSYaE c Saa ddaE_
akñamäläìkuçadharä véëä pustaka dhäriëé

sä babhüva varä näré nämänyasyai ca sä dadau
Esta  suprema  mulher  segurava  em  Suas  mãos  o  rosário  dos  alfabetos,  a  espada  curvada,  o
alaúde  ou  vina  e um  livro,  e a  Ela,  também  foi dado  nomes.

16

Maha ivÛa Maha va<aq >aarTaq vak( SarSvTaq_
AaYaaR b]aøq k-aMaDaeNauveRdGa>aaR c Daqìrq_

mahä vidyä mahä väëé bhäraté väk sarasvaté
äryä brähmé kämadhenur vedagarbhä ca dhéçvaré

O  Grande  Conhecimento,  a  Grande  Vibração,  a  Luz  da  Sabedoria,  Energia  Criadora,  a  Vaca  que
Satisfaz  todos  os  Desejos,  o Útero da  Sabedoria,  e Suprema  da  Mente.

17

AQaaevac Mahal/+MaqMaRha k-al/I& SarSvTaqMa(_
Yauva& JaNaYaTaa& deVYaaE iMaQauNae SvaNauæPaTa"_

athoväca mahälakñmér mahä käléà sarasvatém
yuväà janayatäà devyau mithune svänurüpataù

Então  a  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  disse  para  a  Grande  Removedora  da  Escuridão  e
a  Alma  do  Conhecimento  Todo  Penetrante ,  “Deusas ,  ambas  vocês  produzam  pares,  masculino  e
feminino,  de  acordo  com  suas  naturezas.”

18

wTYau¤-a Tae Mahal/+Maq" SaSaJaR iMaQauNa& SvYaMa(_
ihr<YaGa>aaŒ åicraE ñq Pau&SaaE k-Mal/aSaNaaE_

ityuktvä te mahälakñméù sasarja mithunaà svayam
hiraëyagarbhau rucirau stré puàsau kamaläsanau

Tendo  deste  modo  As  instruído,  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  primeiro  produziu  Seu
próprio  par,  um  macho  e  uma  fêmea  de  aparência  bela  sentados  sobre  o assento  de  lótus,  tendo
saído  do  Útero  Dourado  (a primeira  centelha  da  criação  também  conhecida  como  bindu).

19

b]øNa( ivDae ivirÄeiTa DaaTairTYaah Ta& NarMa(_
é[q" PaÚe k-Male/ l/+MaqTYaah MaaTaa c Taa& iñYaMa(_

brahman vidhe viriïceti dhätarityäha taà naram
çréù padme kamale lakñmét yäha mätä ca täà striyam

Então  a  Mãe,  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  disse  para  o  homem,  Conhecedor  da
Consciência,  Adoração  Sistemática,  Ser  Brilhante,  Criador .”  E  também  para  a  mulher,
“Prosperidade  Suprema,  Botão  de  Lótus,  Deusa  da  Riqueza ”, e deste  modo  deu- lhes  seus  nomes.

20

Mahak-al/I >aarTaq c iMaQauNae Sa*JaTa" Sah_
WTaYaaeriPa æPaai<a NaaMaaiNa c vdaiMa Tae_

mahäkälé bhäraté ca mithune såjataù saha
etayorapi rüpäëi nämäni ca vadämi te

A Grande  Removedora  da  Escuridão  e  a  Luz  da  Sabedoria  também  produziram  pares.  Eu  estou
lhe  falando  seus  nomes  e formas.
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21

Naql/k-<Qa& r¢-bahu& ìeTaa®& cNd]Xae%rMa(_
JaNaYaaMaaSa Pauåz& Mahak-al/I iSaTaa& iñYaMa(_

nélakaëthaà raktabähuà çvetäìgaà candraçekharam
janayämäsa puruñaà mahäkälé sitäà striyam

A Grande  Removedora  da  Escuridão  deu  nascimento  a  um  homem  que  tinha  um  pescoço  azul,
braços  vermelhos,  e um  corpo  branco;  e  que  usou  um  dígito  da  lua  sobre  sua  cabeça;  e  também
à  uma  mulher  branca.

22

Sa åd]" Xaªr" SQaa<au" k-Pads c i}al/aecNa"_
}aYaq ivÛa k-aMaDaeNau" Saa ñq >aaza+ara Svra_

sa rudraù çaìkaraù sthäëuù kapardé ca trilocanaù
trayé vidyä kämadhenuù sä stré bhäñäkñarä svarä

Ele  é  Conhecido  como  o  Aliviador  dos  Sofrimentos ,  a  Causa  da  Paz,  a  Residência  Permanente ,  de
Cabelos  Emaranhados,  com  Três  Olhos ;  enquanto  a  mulher  é  chamada  Três ,  Conhecimento ,  a
Vaca  Que  Realiza  Desejos,  Linguagem,  Letras,  e Melodia .

23

SarSvTaq iñYa& GaaErq&MKZNa| c Pauåz& Na*Pa_
JaNaYaaMaaSa NaaMaaiNa TaYaaeriPa vdaiMa Tae_

sarasvaté striyaà gauréàm krñnaà ca puruñaà nåpa
janayämäsa nämäni tayorapi vadämi te

Ó  Rei,  A Alma  do  Conhecimento  Todo  Penetran te  produziu  uma  mulher  de  cor  brilhante  e
também  um  homem  que  é escuro.  Eu  estou  falando  seus  nomes.

24

ivZ<au" k*-Z<aae ôzqke-Xaae vaSaudevae JaNaadRNa"_
oMaa GaaErq SaTaq c<@q SauNdrq Sau>aGaa iXava_

viñëuù kåñëo håñékeço väsudevo janärdanaù
umä gauré saté caëòé sundaré subhagä çivä

Os  nomes:  Consciência  que  Tudo  Penetra,  o Autor  de  Tudo,  Governador  dos  Sentidos ,  o  Deus  da
Verdadeira  Riqueza ,  e  o  Senhor  da  Existência ,  aplicado  ao  homem;  e  a  Mãe  Alimentando ,  Ela
Quem  é  Raios  de  Luz,  Verdade,  a  Energia  que  Dilacera  os  Pensamentos ,  a  Bela ,  Felicidade
Excelente ,  e a  Energia  da  Bondade  Infinita  aplicada  à  mulher.

25

Wv& YauvTaYa" SaÛ" PauåzTv& Pa[Paeidre_
c+auZMaNTaae Nau PaXYaiNTa NaeTareTaiÜdae JaNaa"_

evaà yuvatayaù sadyaù puruñatvaà prapedire
cakñuñmanto nu paçyanti netare-tadvido janäù

Deste  modo  as  três  jovens  senhoras  imediatame nte  tomaram  as  formas  masculinas.  Este  fato,  só
aqueles  que  vêem  com  os  olhos  da  sabedoria  podem  entender .  Outras  pessoas  não  iniciadas  não
podem  entender  o significado  esotérico  deste  segredo.

G245H



Caëòé Päöhaù

26

b]ø<ae Pa[ddaE PaÒq& Maha l/+MaqNa*RPa }aYaqMa(_
åd]aYa GaaErq& vrda& vaSaudevaYa c ié[YaMa(_

brahmaëe pradadau patnéà mahä lakñmér nåpa trayém
rudräya gauréà varadäà väsudeväya ca çriyam

Ó Rei,  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  deu  a  Alma  do  Conhecimento  Todo  Penetrante  para
a  Capacidade  Criadora  como  uma  esposa,  e para  o Aliviador  dos  Sofrimentos  Ela  deu  Ela  Quem  é
Raios  de  Luz , e ao  Senhor  da  Verdadeira  Riqueza  Ela  deu  a  Prosperidade  Suprema.

27

SvrYaa Sah Sa&>aUYa ivirÄae<@MaJaqJaNaTa(_
ib>aed >aGavaNa( åd]STaÓaEYaaR Sah vqYaRvaNa(_

svarayä saha saàbhüya viriïco-ëòamajéjanat
bibheda bhagavän rudrastad gauryä saha véryavän

Então  a  Capacidade  Criadora  com  sua  esposa,  a  Alma  do  Conhecimento  Todo  Penetrante ,  deu
nascimento  ao  Ovo  Cósmico;  e  o  Aliviador  dos  Sofrimentos ,  juntamente  com  sua  esposa,  Ela
Quem  é Raios  de  Luz , furaram  o ovo fazendo- o quebrar.

28

A<@MaDYae Pa[DaaNaaid k-aYaRJaaTaMa >aUà*Pa_
Maha>aUTaaTMak&- Sav| JaGaTSQaavrJa®MaMa(_

aëòamadhye pradhänädi käryajätama bhünnåpa
mahäbhütätmakaà sarvaà jagat sthävarajaìgamam

Ó  Rei,  dentro  do  ovo  estavam  todos  os  produtos  primários,  a  capacidade  dos  cinco  elementos
para  unir,  e toda  esta  existência  de  formas  móveis  e imóveis  vieram  a  ser.

29

PauPaaez Paal/YaaMaaSa Taç/+MYaa Sah ke-Xav"_
Sa&Jahar JaGaTSav| Sah GaaEYaaR Maheìr"_

pupoña pälayämäsa tallakñmyä saha keçavaù
saàjahära jagat sarvaà saha gauryä maheçvaraù

Então  a  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza ,  juntamente  com  a  Consciência  Que  Tudo  Penetra ,
começaram  a  proteger  e alimentar  a  criação,  e no  determinado  tempo,  o Grande  Senhor  com  Sua
esposa,  Ela  Quem  É Raios  de  Luz , irão  causar  sua  dissolução.

30

Maha l/+MaqMaRharaJa SavR Satv MaYaqXarq_
iNarak-ara c Saak-ara SaEv NaaNaai>aDaaNa>a*Ta(_

mahä lakñmér mahäräja sarva sattva mayéçaré
niräkärä ca säkärä saiva nänäbhidhänabhåt

Ó  Grande  Rei,  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  é  a  Governante  de  Toda  a  Verdade  e  da
qualidade  de  Luz .  Ela  é  a  inconcebível  sem  forma,  e  também  Ela  é  com  forma  e  é conhecida  por
muitos  nomes.

31

NaaMaaNTarEiNaRæPYaEza NaaMNaa NaaNYaeNa ke-NaicTa(_
nämäntarair nirüpyaiñä nämnä nänyena kenacit

Somente  Seus  atributos  podem  ser  denominados,  e  no  entan to  Ela  não  pode  ser  explicada  por
um  único  nome.

oà
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AQa vEk*-iTak&- rhSYaMa(_
atha vaikåtikaà rahasyam
O Segredo  Modificado

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

1

p i}aGau<aa TaaMaSaq devq Saaitvk-I Yaa i}aDaaeidTaa_
Saa XavaR ci<@k-a duGaaR >ad]a >aGavTaqYaRTae_

oà triguëä tämasé devé sättviké yä tridhoditä
sä çarvä caëòikä durgä bhadrä bhagavatéryate

A Deusa  que  é  composta  de  três  qualidades,  que  é  predomina nte  na  Luz,  no  entanto  distinguida
como  Escuridão ,  etc,  é  dita  como  a  Energia  Que  Mata  com  Flechas ,  a  Energia  Que  Dilacera  os
Pensamentos ,  a  Aliviadora  das  Dificuldades , a  Pessoa  Excelente , a  Possuidora  de  Riquezas .

2

YaaeGaiNad]a hreå¢-a Mahak-al/I TaMaaeGau<aa_
MaDau kE-$=>aNaaXaaQa| Yaa& TauíavaMbuJaaSaNa"_

yoganidrä hareruktä mahäkälé tamoguëä
madhu kaiöabhanäçärthaà yäà tuñöävämbujäsanaù

Ela  que  é  da  qualidade  da  Escuridão ,  que  manteve  a  Consciência  Que  Tudo  Penetra  no  Sono
místico  da  Divina  União ,  que  é  louvada  pela  Capacidade  Criadora  para  o  propósito  de  matar  o
Muito  e o Pouco , Ela  é chamada  a  Grande  Removedora  da  Escuridão .

3

dXav£-a dXa>auJaa dXaPaadaÅNa Pa[>aa_
ivXaal/Yaa raJaMaaNaa i}a&Xaç/aecNa Maal/Yaa_

daçavakträ daçabhujä daçapädäïjana prabhä
viçälayä räjamänä triàçallocana mälayä

Ela  tem  dez  faces,  dez  braços  e dez  pés;  Seu  imenso  corpo  é negro  e brilhante  como  colírio.  Seus
trinta  olhos  são  grandes  e da  mesma  proporção.

4

Sfu-rÕXaNad&í\a Saa >aqMa æPaaiPa >aUiMaPa_
æPaSaaE>aaGYa k-aNTaqNaa& Saa Pa[iTaïa Mahaié[Ya"_

sphuraddaçanadaàñörä sä bhéma rüpäpi bhümipa
rüpasaubhägya känténäà sä pratiñöhä mahäçriyaù

Ó  Protetora  da  Terra ,  Seus  dentes  e  presas  são  brilhante s,  fazendo  Sua  forma  assus tadora,  e
ainda  esta  forma  é  tão  bela  como  a  beleza  brilhante  aumentada  pelo  amor,  pois  Ela  estabelece  a
Grande  Prosperidade
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5

%Éba<a Gada XaUl/ c§- Xa« >auXaui<@>a*Ta(_
Pairga& k-aMauRk&- Xaqz| iNaêyaeTad]uiDar& dDaaE_

khaògabäëa gadä çüla cakra çaìkha bhuçuëòibhåt
parighaà kärmukaà çérñaà niçcyotadrudhiraà dadhau

Em  Suas  mãos  Ela  segura  a  espada,  a  flecha,  o cetro,  o arpão,  o disco,  o búzio,  a  funda,  a  barra
de  ferro,  o arco,  e uma  cabeça  decepada  pingando  sangue.

6

Wza Saa vEZ<avq MaaYaa Mahak-al/I durTYaYaa_
AaraiDaTaa vXaqku-YaaRTPaUJaak-TauRêracrMa(_

eñä sä vaiñëavé mäyä mahäkälé duratyayä
ärädhitä vaçékuryät püjäkartuçcaräcaram

Esta  é a  Energia  da  Consciência  Que  Tudo  Penetra ,  a  Dimensão  da  Consciência  Toda  Penetrante,  a
incomparávelmente  Grande  Removedora  da  Escuridão .  Satisfeita  através  da  adoração  e  da
meditação,  Ela  concede  ao  aspirante  domínio  sobre  tudo  o que  se  move  e que  não  move.

7

SavR dev Xarqre>Yaae Yaaiv>aURTaaiMaTa Pa[>aa_
i}aGau<aa Saa Mahal/+Maq" Saa+aaNa( MaihzMaidRNaq_

sarva deva çarérebhyo yä—virbhütämita prabhä
triguëä sä mahälakñméù säkñän mahiñamardiné

A  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  saiu  brilhando  dos  corpos  de  todos  os  Deuses,
carregando  as  três  qualidades  da  natureza.  Ela  é a  própria  matadora  do  Grande  Ego .

8

ìeTaaNaNaa Naql/>auJaa SauìeTa STaNa Ma<@l/a_
r¢- MaDYaa r¢- Paada Naql/ JaºaeååNMada_

çvetänanä nélabhujä suçveta stana maëòalä
rakta madhyä rakta pädä néla jaìghorurunmadä

Sua  face  é luz,  Seus  braços  azuis,  e a  região  de  Seu  peito  é extremamente  branca.  A parte  central
de  Seu  corpo  é vermelha,  os  pés  são  vermelhos,  e Suas  pernas  e coxas  são  azuis.

9

Sauic}a JagaNaa ic}a MaaLYaaMbr iv>aUz<aa_
ic}aa Naule/PaNaa k-aiNTa æPa SaaE>aaGYa Xaail/Naq_

sucitra jaghanä citra mälyäm bara vibhüñaëä
citrä nulepanä känti rüpa saubhägya çäliné

Seus  quadris  são  belos  e  atrativos,  e  de  cores  variadas  são  Suas  guirlandas ,  roupas  e
ornamentos.  Unguentos  estão  cobrindo  Seu  corpo.  Ela  é a  forma  da  beleza  aumentada  pelo  amor
e reflete  toda  auspiciosidade.

10

Aía dXa >auJaa PaUJYaa Saa Sahó >auJaa SaTaq_
AaYauDaaNYa}a v+YaNTae di+a<aaDa" k-r §-MaaTa(_
añöä daça bhujä püjyä sä sahasra bhujä saté

äyudhänyatra vakñyante dakñiëädhaù kara kramät
Embora  tenha  mil  braços,  contudo  Ela  deve  ser  adorada  com  oito  mãos.  As armas  que  Ela  segura
são  enumeradas  começando  da  direita  inferior:
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11

A+Maal/a c k-Mal&/ ba<aaeiSa" ku-il/Xa& Gada_
c§&- i}aXaul&/ ParXau" Xa«ae ga<$=a c PaaXak-"_
akñmälä ca kamalaà bäëo-siù kuliçaà gadä

cakraà triçulaà paraçuù çaìkho ghaëöä ca päçakaù

12

Xai¢-dR<@êMaR caPa& PaaNaPaa}a& k-Ma<@lu/"_
Al&/k*-Ta >auJaaMaei>araYauDaE" k-Mal/aSaNaaMa(_

çaktirdaëòaçcarma cäpaà pänapätraà kamaëòaluù
alaàkåta bhujämebhiräyudhaiù kamaläsanäm

11- 12 .  o  rosário  dos  alfabetos,  um  lótus,  uma  flecha,  uma  espada,  o  relâmpago,  um  cetro,  o
disco,  o  tridente,  a  machadinha ,  um  búzio,  sino,  rede,  energia,  um  cajado,  escudo,  arco,
recipiente,  e a  tigela  da  renúncia.  Ela  está  sentada  sobre  o assento  de  lótus.

13

SavR dev MaYaq MaqXaa& Maha l/+MaqiMaMaa& Na*Pa_
PaUJaYaeTSavR l/aek-aNaa& Sa devaNaa& Pa[>au>aRveTa(_

sarva deva mayé méçäà mahä lakñmémimäà nåpa
püjayet sarva lokänäà sa devänäà prabhur bhavet

Ó Rei,  composta  de  todos  os  Deuses,  Ela  é  a  Governante  dos  Deuses .  Quem  adora  esta  Grande
Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  torna- se  mestre  de  todos  os  três  mundos  e dos  Deuses.

14

GaaErq dehaTSaMauÙUTaa Yaa SatvEk- Gau<aaé[Yaa_
Saa+aaTSarSvTaq Pa[ae¢-a XauM>aaSaur iNabihR<aq_

gauré dehät samudbhütä yä sattvaika guëäçrayä
säkñät sarasvaté proktä çumbhäsura nibarhiëé

A própria  Alma  do  Conhecimento  Todo  Penetrante  manifestou- se  do  corpo  de  Ela  Quem  é  Raios  de
Luz .  Ela  é  o  recipiente  da  qualidade  da  Verdade.  Ela  matou  a  manifestação  do  ego  conhecida
como  Vaidade .

15

dDaaE caí>auJaa ba<a MauSale/ XaUl/ c§->a*Ta(_
Xa«& ga<$=a& l/a®l&/ c k-aMauRk&- vSauDaaiDaPa_

dadhau cäñöabhujä bäëa musale çüla cakrabhåt
çaìkhaà ghaëöäà läìgalaà ca kärmukaà vasudhädhipa

Ó Rei  da  Terra ,  em  Suas  oito  mãos  Ela  exibe  a  flecha,  o pilão,  a  lança,  o disco,  o búzio,  o sino,  o
arado  e o arco.

16

Wza SaMPaUiJaTaa >a¢-ya SavR jTv& Pa[YaC^iTa_
iNaXauM>a MaiQaNaq devq XauM>aaSaur iNabihR<aq_

eñä sampüjitä bhaktyä sarva jïatvaà prayacchati
niçumbha mathiné devé çumbhäsura nibarhiëé

Esta  é a  Deusa  que  matou  Vaidade  e  Autodepreciação .  Quem  quer  que  A adore  com  toda  devoção
alcançará  toda  a  sabedoria.
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17

wTYau¢-aiNa SvæPaai<a MaUTasNaa& Tav PaaiQaRv_
oPaaSaNa& JaGaNa( MaaTau" Pa*QaGaaSaa& iNaXaaMaYa_

ityuktäni svarüpäëi mürténäà tava pärthiva
upäsanaà jagan mätuù påthagäsäà niçämaya

Ó  Rei  a  natureza  intrínseca  dessas  personificações  tem  sido  descritas .  Agora  entenda  como
meditar  continuamente  sobre  a  Mãe  do  Universo  nessas  formas.

18

Maha l/+MaqYaRda PaUJYaa Maha k-al/I SarSvTaq_
di+a<aaetarYaae" PaUJYae Pa*ïTaae iMaQauNa}aYaMa(_

mahä lakñmér yadä püjyä mahä kälé sarasvaté
dakñiëot tarayoù püjye påñöhato mithunatrayam

Quando  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  é  para  ser  adorada,  Ela  deve  ser  estabelecida  no
centro  com  a  Grande  Removedora  da  Escuridão  na  Sua  direita  e a  Grande  Alma  do  Conhecimento
Todo  Penetrante  à  Sua  esquerda.  Diretamente  atrás  delas  os  três  pares  devem  ser  adorados  como
se  segue:

19

ivriHa" SvrYaa MaDYae åd]ae GaaEYaaR c di+a<ae_
vaMae l/+MYaa ôzqke-Xa" PaurTaae devTaa }aYaMa(_

viraïiù svarayä madhye rudro gauryä ca dakñiëe
väme lakñmyä håñékeçaù purato devatä trayam

A  Pessoa  Brilhante  (Brahmä) e  a  Melodia  (Sarasvaté) no  meio;  o  Aliviador  das  Dificuldades  e  Ela
Quem  é  Raios  de  Luz  na  Sua  direita;  e  na  Sua  esquerda,  Prosperidade  e  o  Governante  dos
Sentidos . Em  princípio,  as  Deusas  devem  ser  adoradas;

20

Aía dXa >auJaa MaDYae vaMae caSYaa dXaaNaNaa_
di+aNaeí>auJaa l/+MaqMaRhTaqiTa SaMacRYaeTa(_

añöä daça bhujä madhye väme cäsyä daçänanä
dakñine-ñöabhujä lakñmér mahatéti samarcayet

no  centro,  a  pessoa  de  dezoito  mãos ; na  Sua  direita,  a  pessoa  com  dez  faces ; na  Sua  esquerda ,  a
de  oito mãos . Assim  a  grandeza  da  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  é para  ser  adorada.

21

Aía dXa >auJaa cEza Yada PaUJYaa NaraiDaPa_
dXaaNaNaa caí >auJaa di+a<aaetarYaaeSTada_

añöä daça bhujä caiñä yadä püjyä narädhipa
daçänanä cäñöa bhujä dakñiëottarayos tadä

Ó Rei  dos  Homens ,  quando  somente  a  Deusa  de  dezoito  mãos  é adorada,  ou  só  a  de  dez  faces  ou
a  de  oito  mãos,

22

k-al/ Ma*TYaU c SaMPaUJYaaE SavaRirí Pa[XaaNTaYae_
Yada caía >auJaa PaUJYaa XauM>aaSaur iNabihR<aq_

käla måtyü ca sampüjyau sarväriñöa praçäntaye
yadä cäñöä bhujä püjyä çumbhäsura nibarhiëé

então  para  a  remoção  de  todos  os  obstáculos,  no  lado  direito  o Tempo  deve  ser  adorado,  e no  lado
esquerdo,  a  Morte .  Quando  a  de  oito  mãos,  a  Matadora  da  Vaidade  é adorada,
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23

NavaSYaa" Xa¢-Ya" PaUJYaaSTada åd]ivNaaYak-aE?_
NaMaae deVYaa wiTa STaae}aEMaRhal/+Maq& SaMacRYaeTa(_

naväsyäù çaktayaù püjyäs tadä rudravinäyakau]
namo devyä iti stotrair mahälakñméà samarcayet

...então  Suas  nove  Energias  (Brahmé, Mäheçvaré, Kaumaré, Vaiñëavé, Värähé, Närasiàhé,  Aindré, Çivadüté e
Camuëòä) são  para  serem  adoradas ,  juntamen te  com  Rudra e  Gaëeça.  O  hino  de  louvor  que  diz,
“Eu  Reverencio  a  Deusa.”  deve  ser  cantado  para  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza .

24

AvTaar }aYaacaRYaa& STaae}aMaN}aaSTada é[Yaa"_
AíadXa >auJaa cEza PaUJYaa MaihzMaidRNaq_

avatära trayärcäyäà stotramanträs tadä çrayäù
añöädaça bhujä caiñä püjyä mahiñamardiné

Os  mantras  e  canções  de  louvor  dos  três  episódios  devem  ser  cantados  para  suas  respectivas
Deidades.  O Puja  para  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza ,  a  Matadora  do  Grande  Ego  deve
ser  especialmente  conduzido.

25

Mahal/+MaqMaRhak-al/I SaEv Pa[ae¢-a SarSvTaq_
wRìrq Pau<Ya PaaPaaNaa& SavR l/aek- Maheìrq_

mahälakñmér mahäkälé saiva proktä sarasvaté
éçvaré puëya päpänäà sarva loka maheçvaré

Porque  Ela  é  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza ,  a  Grande  Removedora  da  Escuridão ,  a
Alma  do  Conhecimento  Todo  Penetrante ,  a  Controladora  de  todas  as  virtudes  e pecados,  a  Grande
Suprema  de  Todos  os  três  mundos.

26

MaihzaNTak-rq YaeNa PaUiJaTaa Sa JaGaTPa[>au"_
PaUJaYaeÂGaTaa& Daa}aq& ci<@k-a& >a¢-vTSal/aMa(_

mahiñäntakaré yena püjitä sa jagat prabhuù
püjayejjagatäà dhätréà caëòikäà bhaktavatsaläm

Quem  adora  com  devoção  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza,  a  Destruidora  do  Grande  Ego ,
se  tornará  o Mestre  do  Universo.  Portanto,  adore  a  Sustentadora  do  Universo ,  Ela  Quem  Dilacera
os  Pensamentos ,  Outorgante  de  Graça  aos  devotos.

27

AgYaaRidi>arl&/k-arEGaRNDa PauZPaESTaQaa+aTaE"_
DaUPaEdsPaEê NaEveÛENaaRNaa>a+Ya SaMaiNvTaE"_

arghyädibhir alaàkärair gandha puñpais tathäkñataiù
dhüpair dépaiçca naivedyair nänäbhakñya samanvitaiù

Com  a  oferenda  de  vários  objetos  que  demonst ra m  respeito,  ornamentos,  flores  perfumadas ,
todos  os  grãos,  incenso,  círios,  e vários  pratos  de  alimentos,
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28

åiDara¢e-Na bil/Naa Maa&SaeNa SaurYaa Na*Pa_
bil/ Maa&Saaid PaUJaeYa& ivPa[vJYaaR MaYaeirTaa_

rudhiräktena balinä mäàsena surayä nåpa
(bali mäàsädi püjeyaà vipravarjyä mayeritä

Taeza& ik-l/ SauraMaa&SaENaae R¢-a PaUJaa Na*Pa KvicTa(_
Pa[<aaMaacMaNaqYaeNa cNdNaeNa SauGaiNDaNaa_

teñäà kila surämäàsair noktä püjä nåpa kvacit )
praëämäcamanéyena candanena sugandhinä

com  sacrifícios  apaixonadame nte  devotados,  carne,  bebidas  espirituosas,  Ó  Rei , (o oferecimento
sacrificial  de  carne  e  álcool  ou  oferendas  banhas  em  sangue  é  proibido  para  os  duas  vezes
nascidos  conhecedores  da  Sabedoria.)  Eles  irão  adorar  com  devotada  reverência,  e  oferecendo
água  para  lavar  as  mãos  e boca,  pasta  fragrante  de  sândalo,

29

Sak-PaURrEê TaaMbUlE/>aRi¢- >aav SaMaiNvTaE"_
vaMa >aaGaeGa]Taae deVYaaiX^à Xaqz| MahaSaurMa(_

sakarpüraiçca tämbülair bhakti bhäva samanvitaiù
väma bhäge-grato devyäç chinna çérñaà mahäsuram

...folhas  de  betel  com  cânfora,  e  a  menta  resfrescan te  da  boca  e  nozes.  Com  uma  atitude
grandemente  devotada,  a  pessoa  deve  oferecer  tudo  isso  para  a  Deusa.  Em  frente  a  Deusa,  no
lado  esquerdo,  a  pessoa  deve  oferecer  adoração  à  cabeça  decepada.. .

30

PaUJaYaeNa( Maihz& YaeNa Pa[aá& SaaYauJYaMaqXaYaa_
di+a<ae PaurTa" iSa&h& SaMaGa]& DaMaRMaqìrMa(_

püjayen mahiñaà yena präptaà säyujyaméçayä
dakñiëe purataù siàhaà samagraà dharmaméçvaram

...do  Grande  Ego  que  alcançou  completa  união  com  a  Deusa.  E  similarmente,  no  lado  direito,  o
leão  deve  ser  adorado,  o Senhor  do  Dharma , o Caminho  da  Verdade  à  Sabedoria ,

31

vahNa& PaUJaYaeÕeVYaa Da*Ta& YaeNa cracrMa(_
ku-YaaRÀ STavNa& DaqMaa&STaSYaa Wk-aGa]MaaNaSa"_

vähanaà püjayed devyä dhåtaà yena caräcaram
kuryäcca stavanaà dhémäàstasyä ekägramänasaù

o  transport ador  da  Deusa,  defensor  de  tudo  que  se  move  e  que  não  move.  Os  Seres  sábios
cantarão  canções  de  louvor  à  Deusa  com  aguçada  atenção.

32

TaTa" k*-TaaÅil/>aURTva STauvqTa cirTaEirMaE"_
Wke-Na va MaDYaMaeNa NaEke-NaeTarYaaeirh_

tataù kåtäïjalir bhütvä stuvéta caritairimaiù
ekena vä madhyamena naikenetarayoriha

Então  com  as  mãos  entrelaçadas  a  pessoa  deve  recitar  os  três  episódios  do  Chaëòé.  Se  só  for
possível  recitar  apenas  um  episódio,  então  recite  somente  o central.  A pessoa  não  deve  recitar  só
o primeiro  ou  só  o último  episódio.
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33

cirTaaDa| Tau Na JaPaeÂPaiH^d]Ma vaPanuYaaTa(_
Pa[di+a<aa NaMaSk-araNa( k*-Tva MaUiDNaR k*-TaaÅil/"_

caritärdhaà tu na japej japaï chidrama väpnuyät
pradakñiëä namaskärän kåtvä mürdhni kåtäïjaliù

34

+aMaaPaYaeÂGaÖa}aq& MauhuMau RhurTaiNd]Ta"_
Pa[iTa ëaek&- c JauhuYaaTPaaYaSa& iTal/SaiPaRza_

kñamäpayej jagaddhätréà muhur muhuratandritaù
prati çlokaà ca juhuyät päyasaà tilasarpiñä

33- 34 .  Também  não  se  deve  recitar  metade  de  um  episódio;  esta  recitação  não  trará  frutos.  Ao
contrário,  pode  causar  danos.  Após  completar  a  recitação,  o  aspirante  deve  circumamb ular  a
imagem  e  se  curvar,  e  com  as  mãos  cruzadas  sobre  o  topo  da  sua  cabeça,  repetidas  vezes  orar
por  perdão  para  algum  erro  cometido.  Para  cada  um  dos  Setecentos  Versos,  leite,  sésamo  e ghee
devem  ser  mistu rados  juntos  e oferecido  como  oblação  ao  fogo sacrificial.

35

JauhuYaaTSTaae}a MaN}aEvaR ci<@k-aYaE Xau>a& hiv"_
>aUYaae NaaMa PadEdeRvq& PaUJaYaeTSauSaMaaihTa"_

juhuyätstotra mantrairvä caëòikäyai çubhaà haviù
bhüyo näma padair devéà püjayet susamähitaù

Qualquer  mantra  ou  canção  de  louvor  oferecida  à  Ela  Quem  Dilacera  os  Pensamentos ,  deve  ser
acompan ha do  por  oblações  puras  ao  fogo  sacrificial.  Após  executar  a  cerimônia  de  fogo,
novamente  a  adoração  deve  ser  executada  em  nome  da  Deusa  com  a  mente  concent rada.

36

Pa[YaTa" Pa[aÅil/" Pa[û" Pa[<aMYaaraePYa caTMaiNa_
Sauicr& >aavYaedqXaa& ci<@k-a& TaNMaYaae >aveTa(_

prayataù präïjaliù prahvaù praëamyäropya cätmani
suciraà bhävayedéçäà caëòikäà tanmayo bhavet

Assim  controlando  a  mente  e  os  sentidos,  com  as  mãos  entrelaçadas ,  ele  deve  se  curvar  para  a
Deusa,  e assentar  a  Governante  de  Tudo,  Ela  Quem  Dilacera  os  Pensamentos ,  em  seu  coração,  ele
deve  meditar  sobre  Sua  presença.  Meditando  deste  modo,  ele  se  tornará  repleto  Dela.

37
evaà yaù püjayed bhaktyä pratyahaà parameçvarém
bhuktvä bhogän yathä kämaà devé säyujyamäpnuyät

Quem  sempre  adorar  a  Soberana  Suprema  desse  modo  com  total  devoção,  gozará  de  todos  os
prazeres  que  contempla,  e por  fim  alcançará  completa  união  com  a  Deusa.

38

Yaae Na PaUJaYaTae iNaTYa& ci<@k-a& >a¢-vTSal/aMa(_
>aSMaq k*-TYaaSYa Pau<YaaiNa iNadRheTParMaeìrq_

yo na püjayate nityaà caëòikäà bhaktavatsaläm
bhasmé kåtyäsya puëyäni nirdahet parameçvaré

Quem  não  adorar  a  Graciosa,  Ela  Quem  Dilacera  os  Pensamentos ,  regularmente,  a  Soberana
Suprema  queimará  até  às  cinzas  todos  os  méritos  que  tenha m  sido  acum ulados.
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39

TaSMaaTPaUJaYa >aUPaal/ SavRl/aek- MaheìrqMa(_
YaQaae¢e-Na ivDaaNaeNa ci<@k-a& Sau%MaaPSYaiSa_

tasmät püjaya bhüpäla sarvaloka maheçvarém
yathoktena vidhänena caëòikäà sukhamäpsyasi

Portanto,  ó  Rei,  adorai  a  Grande  Suprema  dos  Três  Mundos  conforme  o  sistema  das  escrituras.
Assim  vós  irais  alcançar  a  mais  elevada  felicidade.

oà
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AQa MaUiTaR rhSYaMa(_
atha mürti rahasyam

E agora,  
O Segredo  das  Manifestações

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

1

p NaNda >aGavTaq NaaMa Yaa >aivZYaiTa NaNdJaa_
STauTaa Saa PaUiJaTaa >a¢-ya vXaqku-YaaRÂGata[YaMa(_

oà nandä bhagavaté näma yä bhaviñyati nandajä
stutä sä püjitä bhaktyä vaçékuryäj jagat trayam

Oà.  A Deusa  quem  é a  Possuidora  da  Riqueza  da  Bem- Aventurança , que  irá  tomar  nascimento  da
Satisfação ,  para  aqueles  que  irão  louvá- La  com  canções  e  adorá- La  com  devoção,  Ela  dará
domínio  sobre  os  três  mundos .

2

k-Nak-aetaMa k-aiNTa" Saa Sauk-aiNTa k-NaNak-aMbra_
devq k-Nak-v<aaR>aa k-Nak-aetaMa >aUz<aa_

kanakottama käntiù sä sukänti kananakämbarä
devé kanakavarëäbhä kanakottama bhüñaëä

Seu  corpo  brilha  resplandecentemen te  como  o  ouro,  dourada  é  a  cor  de  Seus  belos  trajes,
dourada  é Sua  aura  brilhante,  e dourados  são  os  ornamentos  que  Ela  usa.

3

k-Mal/aªuXa PaaXaaBJaErl&/k*-Ta cTau>auRJaa_
wiNdra k-Mal/a l/+Maq" Saa é[q åKMaaMbuJaaSaNaa_
kamaläìkuça päçäbjair alaàkåta catur bhujä

indirä kamalä lakñméù sä çré rukmäm bujäsanä
Em  Suas  quatro  mãos  Ela  segura  o lótus,  a  espada  curvada,  a  rede  e  o búzio.  Ela  é  chamada  a
Energia  que  Governa ,  Ser  de  Lótus ,  a  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza ,  Prosperidade  Suprema ,  quem
senta  sobre  o lótus  dourado.

4

Yaa r¢-diNTak-a NaaMa devq Pa[ae¢-a MaYaaNaga_
TaSYaa" SvæPa& v+YaaiMa Xa*<au SavR>aYaaPahMa(_

yä raktadantikä näma devé proktä mayänagha
tasyäù svarüpaà vakñyämi çåëu sarvabhayäpaham

Eu  vos  apresentei  a  Deusa  chamada  Ela  com  Dentes  Vermelhos .  Ouvi  conforme  elucido  Sua
natureza  intrínseca,  a  qual  alivia  todo  o medo.
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5

r¢-aMbra r¢- v<aaR r¢- SavaR® >aUz<aa_
r¢-aYauDaa r¢-Nae}aa r¢-ke-XaaiTa >aqz<aa_

raktämbarä rakta varëä rakta sarväìga bhüñaëä
raktäyudhä raktaneträ raktakeçäti bhéñaëä

Suas  roupas  são  vermelhas,  Seu  corpo  é  vermelho,  e  todos  os  Seus  ornamentos  são  vermelhos .
Suas  armas  são  vermelhas,  Seus  olhos  são  vermelhos,  seus  cabelos  são  vermelhos,  e deste  modo
Sua  aparência  é assus tadora.

6

r¢- Taq+<a Na%a r¢- dXaNaa r¢- diNTak-a_
PaiTa& NaarqvaNaur¢-a devq >a¢&- >aJaeÂNaMa(_

rakta tékñëa nakhä rakta daçanä rakta dantikä
patià närévänuraktä devé bhaktaà bhajejjanam

Suas  afiadas  unhas  são  vermelhas,  Suas  presas  são  vermelhas,  e  vermelhos  são  Seus  dentes.
Exatamente  como  uma  devotada  esposa  serve  seu  marido,  desse  modo  a  Deusa  adora  Seus
devotos.

7

vSauDaev ivXaal/a Saa SauMaeå YauGal/STaNaq_
dqgaaŒ l/MbaviTa SQaUl/aE TaavTaqv MaNaaehraE_
vasudheva viçälä sä sumeru yugalastané

dérghau lambävati sthülau tävatéva manoharau
Sua  forma  é  vasta  como  a  terra,  e  Seus  dois  peitos  como  o  monte  Sumeru .  Eles  são  longos  e
amplos,  muito  grandes,  e extremamente  belos.

8

k-k-RXaaviTa k-aNTaaE TaaE SavaR NaNd PaYaaeiNaDaq_
>a¢-aNa( SaMPaaYaYaeÕevq SavRk-aMadugaaESTaNaaE_

karkaçävati käntau tau sarvä nanda payonidhé
bhaktän sampäyayed devé sarvakämadughaustanau

Eles  são  firmes  e  um  completo  oceano  de  perfeita  bem- aventu ra nça,  aqueles  dois  peitos
satisfazem  completamen te  todos  os  desejos  dos  devotos  que  bebem  deles.

9

%É& Paa}a& c MauSal&/ l/a®l&/ c ib>aiTaR Saa_
Aa:YaaTaa r¢- caMau<@a devq YaaeGaeìrqiTa c_

khaògaà pätraà ca musalaà läìgalaà ca bibharti sä
äkhyätä rakta cämuëòä devé yogeçvaréti ca

Em  Suas  quatro  mãos  Ela  segura  a  espada,  o recipiente  de  bebida,  o pilão  e o arado.  Ela  também
é  conhecida  como  a  Extremamen te  Devotada  Matadora  da  Paixão  e  da  Ira  e  como  a  Governante
da  União .

10

ANaYaa VYaaáMai%l&/ JaGaTSQaavr Ja®MaMa(_
wMaa& Ya" PaUJaYaeÙ¢-ya Sa VYaaPanaeiTa cracrMa(_

anayä vyäptamakhilaà jagat sthävara jaìgamam
imäà yaù püjayedbhaktyä sa vyäpnoti caräcaram

Ela  penetra  todo  o universo  de  objetos  móveis  e não  móveis.  Quem  adora  a  Deusa  com  devoção,
Ela  com  Seus  Dentes  Vermelhos ,  torna- se  difundido  nos  objetos  móveis  e não  móveis.
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11

>au¤-a >aaeGaaNa( YaQaa k-aMa& devq SaaYauJYa MaaPan uYaa
ADaqTae Ya wMa& iNaTYa& r¢-dNTYaa vPau" STavMa(_

Ta& Saa PaircreÕevq PaiTa& iPa[Ya iMava®Naa_
(bhuktvä bhogän yathä kämaà devé säyujya mäpnuyät)

adhéte ya imaà nityaà raktadantyä vapuù stavam
taà sä paricared devé patià priya miväìganä

(Ele  desfrutará  de  experiências  prazerosas  na  extensão  de  seus  desejos  e por  fim  alcançará  união
com  a  Deusa.)  Para  quem  estudar  constante men te  as  canções  de  louvor  da  Deusa,  Ela  com  os
Dentes  Vermelhos , a  Deusa  o servirá  e protegerá  como  uma  adorável  esposa  serve  ao  seu  marido.

12

Xaak-M>arq Naql/ v<aaR Naql/aeTPal/ivl/aecNaa_
GaM>aqrNaaiB>aiñvl/I iv>aUizTa TaNaUdrq_

çäkambharé néla varëä nélot palavilocanä
gambhéranäbbhistrivalé vibhüñita tanüdaré

A Deusa,  Ela  Quem  Alimenta  com  Vegetais ,  é  de  cor  azul,  com  olhos  como  os  lótus  azuis.  Seu
umbigo  é muito  profundo  e Seu  delgado  ventre  é belo  por  causa  das  três  dobras  em  cima  dele.

13

Sauk-k-RXaSa Maaetau® v*Ta PaqNa gaNaSTaNaq_
Mauií& iXal/IMau%aPaU<a| k-Mal&/ k-Mal/al/Yaa_

sukarkaçasa mottuìga våta péna ghanastané
muñöià çilémukhäpürëaà kamalaà kamalälayä

Seus  dois  peitos  são  extrema mente  firmes,  igualmente  grandes  e  redondos.  Ela  senta- se  sobre
um  lótus,  e em  Suas  mãos  o Ser  de  Lótus  tem  um  punhado  de  flechas,  um  lótus,  um  arco,

14

PauZPa Paç/vMaUl/aid f-l/a!y& Xaak-SaÄYaMa(_
k-aMYaaNaNTarSaEYau R¢&- +auta*<Ma*TYau >aYaaPahMa(_

puñpa pallavamülädi phaläòhyaà çäkasaïcayam
kämyänantarasairyuktaà kñuttåë måtyu bhayäpaham

flores,  brotos,  raízes,  e  vários  frutos  e  vegetais  repletos  de  sabores  desejáveis  os  quais  matam  a
fome,  a  sede  e medo  da  morte.

15

k-aMauRk&- c Sfu-rTk-aiNTa ib>a]Taq ParMaeìrq_
Xaak-M>arq XaTaa+aq Saa SaEv duGaaR Pa[k-IiTaRTaa_

kärmukaà ca sphurat känti bibhraté parameçvaré
çäkambharé çatäkñé sä saiva durgä prakértitä

A Suprema  Soberana ,  que  segura  um  arco  de  grande  beleza,  é  conhecida  como  Ela  Quem  Nutre
com  Vegetais ,  também  famosa  como  Ela  com  Cem  Olhos  e  também  como  Ela  Quem  Remove  as
Dificuldades .
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16

ivXaaek-a duí dMaNaq XaMaNaq duirTaaPadaMa(_
oMaa GaaErq SaTaq c<@q k-ail/k-a Saa c PaavRTaq_

viçokä duñöa damané çamané duritäpadäm
umä gauré saté caëòé kälikä sä ca pärvaté

Ela  anula  as  aflições,  elimina  o  mal,  destrói  as  dificuldades  e  confusões.  Ela  é  a  Mãe  Que
Alimenta ,  Ela  é  Raios  de  Luz ,  a  Removedora  da  Escuridão  e  Ela  Quem  Veste  a  Essência  da
Natureza.

17

Xaak-M>arq& STauvNa( DYaaYaÅPaNa( SaMPaUJaYaàMaNa(_
A+aYYaMaénuTae Xaqga]Maà PaaNaaMa*Ta& f-l/Ma(_

çäkambharéà stuvan dhyäyaï japan sampüjayannaman
akñayyamaçnute çéghram anna pänämåtaà phalam

O  homem  que  canta  louvor,  medita,  repete  os  mantr as ,  adora  e  venera  Ela  Quem  Nutre  com
Vegetais,  prontamente  recebe  a  permanente  presença  de  alimentos  e bebidas,  e livra- se  da  morte.

18

>aqMaaiPa Naql/v<aaR Saa d&í\a dXaNa >aaSaura_
ivXaal/ l/aecNaa Naarq v*taPaqNa PaYaaeDara_

bhémäpi nélavarëä sä daàñörä daçana bhäsurä
viçäla locanä näré våttapéna payodharä

A Deusa  de  Forma  Assustadora  é  de  uma  cor  azul.  Suas  presas  e  dentes  brilham,  e  Seus  olhos
são  grandes.  Esta  mulher  tem  peitos  grandes  e redondos.

19

cNd]haSa& c @Maå& iXar" Paa}a& c ib>a]Taq_
Wk-vqra k-al/rai}a" SaEvae¢-a k-aMada STauTaa_

candrahäsaà ca òamaruà çiraù pätraà ca bibhraté
ekavérä kälarätriù saivoktä kämadä stutä

Em  Suas  mãos  Ela  segura  uma  cimitarra,  um  pequeno  tambor,  uma  cabeça  decepada  e  um
recipiente  de  bebida.  Ela  é chamada  Unicamente  Atenta  à  Batalha , a  Noite  Negra , a  Outorgante  de
Desejos .

20

TaeJaaeMa<@l/ duDaRzaR >a]aMarq ic}a k-aiNTa >a*Ta(_
ic}aa Naule/PaNaa devq ic}aa >ar<a >aUizTaa_

tejomaëòala durdharñä bhrämaré citra känti bhåt
citrä nulepanä devé citrä bharaëa bhüñitä

Ela  quem  tem  uma  natureza  como  a  abelha  de  várias  cores.  Por  causa  do  brilho  de  Sua  aura  de
luz,  Ela  está  a  salvo  dos  ataques,  Seu  corpo  é  também  de  várias  cores,  assim  como  o são  Seus
ornamentos.
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21

ic}a >a]Mar Paai<a" Saa Maha MaarqiTa GaqYaTae_
wTYaeTaa MaUTaRYaae deVYaa Yaa" :YaaTaa vSauDaaiDaPa_
citra bhramara päëiù sä mahä märéti géyate

ityetä mürtayo devyä yäù khyätä vasudhädhipa
Suas  mãos  manifesta m- se  como  uma  abelha,  e Sua  glória  é cantada  como  a  Grande  Destruidora.
Ó Rei  da  Terra,  deste  modo  as  manifestações  da  Deusa  têm  sido  explicadas.

22

JaGaNMaaTauêi<@k-aYaa" k-IiTaRTaa" k-aMaDaeNav"_
wd& rhSYa& ParMa& Na vaCYa& k-SYaictvYaa_

jaganmätuç caëòikäyäù kértitäù kämadhenavaù
idaà rahasyaà paramaà na väcyaà kasyacittvayä

A Mãe  do  Universo  Perceptível , a  Energia  Que  Dilacera  os  Pensamentos ,  Ela  é famosa  como  a  Vaca
que  Satisfaz  Todos  os  Desejos .  Este  é  o  Supremo  Segredo,  e  não  deve  ser  indiscriminada me nte
divulgado.

23

VYaa:YaaNa& idVYa MaUTasNaaMa>aqí f-l/ daYak-Ma(_
TaSMaaTSavR Pa[YaÒeNa devq& JaPa iNarNTarMa(_

vyäkhyänaà divya mürténäm abhéñöa phala däyakam
tasmät sarva prayatnena devéà japa nirantaram

As  encarnações  divinas  descritas  são  doadoras  dos  frutos  desejados,  e  portanto,  com  esforço
correto,  a  pessoa  deve  continuame nte  repetir  os  nomes  da  Deusa  em  meditação.

24

SaáJaNMaaiJaRTaEgaae RrEb]Rø hTYaa SaMaEriPa_
Paa#= Maa}ae<a MaN}aa<aa& MauCYaTae SavRik-iLbzE"_

saptajanmärjitair ghorair brahma hatyä samairapi
päöha mätreëa manträëäà mucyate sarvakilbiñaiù

Meramente  por  ler  os  Setecentos  Mantras  em  Louvor  d’Ela  Quem  Remove  Todas  as  Dificuldades
(Chaëòé  Päöhaù),  todas  as  impurezas  e  os  terríveis  pecados,  tal  como  matar  um  conhecedor  da
divindade,  são  removidos  de  até  sete  nascimentos  anteriores.

25

deVYaa DYaaNa& MaYaa :YaaTa& GauùaÓuùTar& MahTa(_
TaSMaaTSavRPa[YaÒeNa SavR k-aMaf-l/ Pa[dMa(_

devyä dhyänaà mayä khyätaà guhyädguhyataraà mahat
tasmät sarvaprayatnena sarva kämaphala pradam

Assim  o  mais  elevado  segredo  esotérico,  a  meditação  da  Deusa,  tem  sido  descrita  para  vós.
Portan to  se  um  esforço  total  e completo  for  feito,  todos  os  desejos  serão  realizados.
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WTaSYaaSTv& Pa[SaadeNa SavR MaaNYaae >aivZYaiSa_
SavR æPa MaYaq devq Sav| devq MaYa& JaGaTa(_
ATaaeh& ivì æPaa& Taa& NaMaaiMa ParMaeìrq??_

(etasyästvaà prasädena sarva mänyo bhaviñyasi
sarva rüpa mayé devé sarvaà devé mayaà jagat

ato-haà viçva rüpäà täà namämi parameçvarém)
(Com  Sua  graça  você  alcançará  o mais  elevado  respeito.  A Deusa  penetra  todas  as  formas,  e todo
o Universo  é a  Sua  forma.  Portanto  eu  reverencio  a  Deusa  que  é a  forma  do  Universo.)

oà
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+aMaa Pa[aQaRNaa_
kñamä prärthanä

Prece  para  o Perdão

1

AParaDa Sahóai<a i§-YaNTaehiNaRXa& MaYaa_
daSaaeYaiMaiTa Maa& MaTva +aMaSv ParMaeìir_

aparädha sahasräëi kriyante-harniçaà mayä
däso-yamiti mäà matvä kñamasva parameçvari

Continuame nte  eu  cometo  milhares  de  erros.  Ó  Deusa  Suprema,  mas  entendendo  que  estou
apenas  tentando  Vos  servir,  por  favor  perdoai  todos  eles.

2

AavahNa& Na JaaNaaiMa Na JaaNaaiMa ivSaJaRNaMa(_
PaUJaa& cEv Na JaaNaaiMa +aMYaTaa& ParMaeìir_

ävähanaà na jänämi na jänämi visarjanam
püjäà caiva na jänämi kñamyatäà parameçvari

Eu  não  sei  como  dar- Vos  boas  vindas,  nem  como  dizer  adeus.  Não  sei  como  Vos  adorar,  Ó Deusa
Suprema,  por  favor  perdoai- me.

3

MaN}ahqNa& i§-YaahqNa& >ai¢-hqNa& Saureìir_
YaTPaUiJaTa& MaYaa deiv PairPaU<a| TadSTau Mae_

mantrahénaà kriyähénaà bhaktihénaà sureçvari
yatpüjitaà mayä devi paripürëaà tadastu me

Ó  Imperatriz  dos  Deuses ,  eu  não  sei  nada  de  mantras;  eu  não  conheço  os  caminhos  da  reta
conduta;  eu  sou  desprovido  de  devoção.  Mas,  Ó  minha  Deusa,  por  favor  ficai  satisfeita  com
minha  adoração,  deixai- a  ser  completa.

4

AParaDaXaTa& k*-Tva JaGadMbeiTa caeÀreTa(_
Yaa& GaiTa& SaMavaPanaeiTa Na Taa& b]øadYa" Saura"_

aparädhaçataà kåtvä jagadambeti coccaret
yäà gatià samaväpnoti na täà brahmädayaù suräù

Um  homem  que  comete  centenas  de  faltas,  contudo  chama  pela  Mãe  do  Universo  Perceptível,  nem
Brahma nem  outros  Deuses  podem  elevar- se  até  a  elevação  que  ele  recebe.

5

SaaParaDaaeiSMa Xar<a& Pa[aáSTva& JaGadiMbke-_
wdaNaqMaNauk-MPYaaeh& YaQaeC^iSa TaQaa ku-å_

säparädho-smi çaraëaà präptastväà jagadambike
idänémanukampyo-haà yathecchasi tathä kuru

Ó Mãe  do  Universo ,  eu  sou  culpado  de  erros,  e tomo  refúgio  em  Vós.  Eu  sou  digno  de  compaixão.
Fazei  a  Vossa  vontade.

G261H



Caëòé Päöhaù

6

AjaNaaiÜSMa*Tae>a]aRNTYaa YaNNYaUNaMaiDak&- k*-TaMa(_
TaTSav| +aMYaTaa& deiv Pa[Saqd ParMaeìir_

ajïänädvismåter bhräntyä yannyünamadhikaà kåtam
tat sarvaà kñamyatäà devi praséda parameçvari

Ó Deusa,  qualquer  atitude  que  foi cometida  por  ignorância,  descuido  ou  confusão,  todas  elas,  Ó
Deusa  Suprema,  por  favor  perdoai,  ó possa  Vós  serdes  deste  modo  misericordiosa!

7

k-aMaeìir JaGaNMaaTa" SaiÀdaNaNdivGa]he_
Ga*ha<aacaRiMaMaa& Pa[qTYaa Pa[Saqd ParMaeìir_

kämeçvari jaganmätaù saccidänandavigrahe
gåhäëärcämimäà prétyä praséda parameçvari

Ó  Governante  dos  Desejos ,  Mãe  da  Existência,  Personificação  da  Verdade- Consciência- Bem
aventurança;  por  favor  aceitai  esta  oferenda  com  amor.  Ó Divindade  Suprema ,  ficai  satisfeita.

8

GauùaiTaGauùGaaeP}aq Tv& Ga*ha<aaSMaTk*-Ta& JaPaMa(_
iSaiÖ>aRvTau Mae deiv TvTPa[SaadaTSaureìir_

guhyätiguhyagoptré tvaà gåhäëäsmatkåtaà japam
siddhir bhavatu me devi tvat prasädät sureçvari

Ó Deusa,  Vós  sois  a  protetora  do  mais  secreto  dos  segredos  místicos.  Por  favor  aceitai  a  recitação
que  eu  vos  ofereço,  e concedei- me  a  realização  da  perfeição.

oà
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AQa duGaaR Üai}a&XaàaMa Maal/a_
atha durgä dvätriàçannäma mälä

O Rosário  dos  Trinta  e Dois  Nomes  de  Durga

duGaaR duGaaRiTaR XaMaNaq duGaaR PaiÜiNavair<aq_
duGaRMaC^eidNaq duGaR SaaiDaNaq duGaR NaaiXaNaq_

durgä durgärti çamané durgä padviniväriëé
durgamacchediné durga sädhiné durga näçiné

1.  A Aliviadora  das  Dificuldades
2.  Quem  Apazigua  as  Dificuldades
3.  Dissipadora  das  Difíceis  Adversidades
4.  Quem  Derruba  as  Dificuldades
5.  A Executora  de  Disciplinas  Para  Expulsar  as  Dificuldades
6.  A Destruidora  das  Dificuldades

duGaRTaaeÖair<aq duGaR iNahN}aq duGaRMaaPaha_
duGaRMajaNada duGaR dETYal/aek- dvaNal/a_

durgatod dhäriëé durga nihantré durgamäpahä
durgamajïänadä durga daityaloka davänalä

  7.  Quem  Segura  o Chicote  Contra  as  Dificuldades
  8.  Quem  Manda  as  Dificuldades  Para  a  Ruína
  9.  Quem  Avalia  as  Dificuldades
10.  Quem  Torna  as  Dificuldades  Inconscientes
11.  Quem  Destrói  o Mundo  de  Pensamen tos  Difíceis

duGaRMaa duGaRMaal/aek-a duGaRMaaTMaSvæiPa<aq_
duGaRMaaGaRPa[da duGaRMaivÛa duGaRMaaié[Taa_

durgamä durgamälokä durgamätmasvarüpiëé
durgamärgapradä durgamavidyä durgamäçritä

12.  A Mãe  das  Dificuldades
13.  A Percepção  das  Dificuldades
14.  A Natureza  Intrínseca  da  Alma  das  Dificuldades
15.  Quem  Averigua  Através  das  Dificuldades
16.  O Conhecimento  das  Dificuldades
17.  O Desembaraço  das  Dificuldades

duGaRMajaNa Sa&SQaaNaa duGaRMaDYaaNa >aaiSaNaq_
duGaR Maaeha duGaRMaGaa duGaRMaaQaR SvæiPa<aq_

durgamajïäna saàsthänä durgamadhyäna bhäsiné
durga mohä durgamagä durgamärtha svarüpiëé

18.  A Existência  Contínua  das  Dificuldades
19.  Cuja  Meditação  Permanece  Brilhante  Quando  em  Dificuldades
20.  Quem  Ilude  as  Dificuldades
21.  Quem  Resolve  as  Dificuldades
22.  Quem  é a  Natureza  Intrínseca  dos  Objetos  das  Dificuldades
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duGaRMaaSaur Sa&hN}aq duGaRMaaYauDa Daair<aq_
duGaRMaa®q duGaRMaTaa duGaRMYaa duGaRMaeìrq_

durgam äsura saàhantré durgam äyudha dhäriëé
durgamäìgé durgamatä durgamyä durgameçvaré

23.  A Aniquiladora  do  Egoísmo  das  Dificuldades
24.  Portadora  das  Armas  Contra  as  Dificuldades
25.  A Destiladora  das  Dificuldades
26.  Quem  Está  Além  das  Dificuldades
27.  Acessível  Com  Dificuldade
28.  A Imperat riz  das  Dificuldades

duGaR>aqMaa duGaR>aaMaa duGaR>aa duGaRdair<aq_
NaaMaavil/iMaMaa& YaSTau duGaaRYaa MaMa MaaNav"_

durgabhémä durgabhämä durgabhä durgadäriëé
nämävalimimäà yastu durgäyä mama mänavaù

29.  Quem  é Terrível  Contra  as  Dificuldades
30.  A Senhora  das  Dificuldades
31.  A Iluminadora  das  Dificuldades
32  Quem  Derruba  as  Dificuldades

Quem  quer  que  recite  esta  guirlanda  dos  nomes  de  Durgä,

Pa#e=TSavR >aYaaNa( Mau¢-ae >aivZYaiTa Na Sa&XaY"_
paöhet sarva bhayän mukto bhaviñyati na saàçayù

...a  Aliviadora  das  Dificuldades ,  ficará  livre  de  todo  tipo  de  medo  sem  dúvida.

oà
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AQa deVYaParaDa +aMaaPaNa STaae}aMa(_
atha devyaparädha kñamäpana stotram

E Agora,
Uma  Canção  Buscando  o Perdão  da  

Deusa  pelas  Ofensas  Cometidas

1

Na MaN}a& Naae YaN}a& TadiPa c Na JaaNae STauiTaMahae_
Na caûaNa& DYaaNa& TadiPa c Na JaaNae STauiTak-Qaa"_
Na JaaNae Maud]aSTae TadiPa c Na JaaNae ivl/PaNa&_

Par& JaaNae MaaTaSTvdNauSar<a& ©e-Xahr<aMa(_
na mantraà no yantraà tadapi ca na jäne stutimaho
na cähvänaà dhyänaà tadapi ca na jäne stutikathäù

na jäne mudräste tadapi ca na jäne vilapanaà
paraà jäne mätastvadanusaraëaà kleçaharaëam

Mãe,  eu  não  conheço  mantr as  nem  yantras,  nem  posso  cantar  Vosso  louvor.  Não  sei  como  fazer-
Vos  bem- vinda  e  nem  como  meditar  sobre  Vossa  presença.  Tampouco  sei  como  cantar  Vossas
glórias,  nem  como  mostrar  Vossos  símbolos  místicos,  nem  mesmo  como  lamentar.  Mas  continuo
a  Vos  chamar,  Vós  que  levais  para  longe  as  dificuldades  de  todos.

2

ivDaerjaNaeNa d]iv<aivrhe<aal/SaTaYaa_
ivDaeYaaXaKYaTvatav cr<aYaaeYaaR CYauiTar>aUTa(_
TadeTaT+aNTaVYa& JaNaiNa Sak-l/aeÖairi<a iXave_
ku-Pau}aae JaaYaeTa KvicdiPa ku-MaaTaa Na >aviTa_
vidherajïänena draviëaviraheëälasatayä

vidheyäçakyatvät tava caraëayoryä cyutirabhüt
tadetat kñantavyaà janani sakaloddhäriëi çive
kuputro jäyeta kvacidapi kumätä na bhavati

Ó  Energia  da  Infinita  Bondade .  Mãe  do  Universo ,  eu  não  conheço  os  sistemas  de  adoração.
Tampouco  tenho  riqueza  suficiente  para  Vos  servir.  Minha  natureza  é  indolente  e  eu  não  sei  a
correta  execução  de  adoração.  Por  essas  razões,  qualquer  deficiência  que  exista  em  meu  serviço  à
Vossos  pés  de  lótus,  perdoai- me  por  favor,  Ó Mãe,  pois  uma  criança  pode  ser  má,  mas  uma  mãe
nunca.

3

Pa*iQaVYaa& Pau}aaSTae JaNaiNa bhv" SaiNTa Sarl/a"_
Par& Taeza& MaDYae ivrl/Tarl/aeh& Tav SauTa"_

MadqYaaeYaMTYaaGa" SaMauicTaiMad& Naae Tav iXave_
ku-Pau}aae JaaYaeTa KvicdiPa ku-MaaTaa Na >aviTa_

påthivyäà puträste janani bahavaù santi saraläù
paraà teñäà madhye viralataralo-haà tava sutaù
madéyo-yam tyägaù samucitamidaà no tava çive

kuputro jäyeta kvacidapi kumätä na bhavati
Mãe,  sobre  esta  terra  Vós  tendes  muitas  crianças  simples  e  honestas  e,  entre  elas,  sou  Vossa
criança  extremame nte  caprichosa.  Sou  o mais  inconstante.  Ó Deusa  da  Bondade , não  cabe  a  Vós
descarta r- me,  porque  uma  criança  pode  ser  má,  mas  uma  mãe  nunca.  
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4

JaGaNa( MaaTaMaaRTaSTav cr<aSaeva Na ricTaa_
Na va dta& deiv d]iv<aMaiPa >aUYaSTav MaYaa_
TaQaaiPa Tv& òeh& MaiYa iNaåPaMa& YaTPa[ku-åze_
ku-Pau}aae JaaYaeTa KvicdiPa ku-MaaTaa Na >aviTa_

jagan mätar mätas tava caraëasevä na racitä
na vä dattaà devi draviëamapi bhüyastava mayä

tathäpi tvaà snehaà mayi nirupamaà yatprakuruñe
kuputro jäyeta kvacidapi kumätä na bhavati

Ó  Mãe  do  Universo ,  Ó Deusa,  eu  tenho  portanto  que  servir  Vossos  pés  de  lótus.  Admito  não  Ter
oferecido,  à  Vós,  abundan te men te  a  minha  riqueza.  Mesmo  assim  Vós  mostrais  o mais  excelente
amor  para  com  esta  indígna  criatura ,  uma  criança  pode  ser  má,  mas  uma  mãe  nunca.

5

PairTYa¢-a deva ivivDaivDa Saevaku-l/TaYaa_
MaYaa PaÄa XaqTaeriDak-MaPaNaqTae Tau vYaiSa_

wdaNaq& ceNMaaTaSTav Yaid k*-Paa NaaiPa >aivTaa_
iNaral/Mbae l/Mbaedr JaNaiNa k&- YaaiMa Xar<aMa(_
parityaktä devä vividhavidha seväkulatayä
mayä païcä çéter adhikamapanéte tu vayasi
idänéà cenmätastava yadi kåpä näpi bhavitä

nirälambo lambodara janani kaà yämi çaraëam
Ó Mãe  de  Toda  a  Auspiciosidade ,  eu  abandonei  o serviço  aos  vários  Deuses,  sendo  absorvido  em
múltiplas  atividades  por  muitos  anos  ( no  mínimo  oitenta  e  cinco).  Agora  estou  completamen te
dependente  de  Vós.  Se  não  me  mostrardes  Vossa  graça,  onde  mais  irei  tomar  refúgio?

6

ìPaak-ae JaLPaak-ae >aviTa MaDauPaak-aePaMaiGara_
iNaraTaªae rªae ivhriTa icr& k-aei$=k-NakE-"_
TavaPa<aeR k-<aeR ivXaiTa MaNau v<aeR f-l/iMad&_
JaNa" k-ae JaaNaqTae JaNaiNa JaNaNaqYa& JaPaivDaaE_

çvapäko jalpäko bhavati madhupäkopamagirä
nirätaìko raìko viharati ciraà koöikanakaiù

taväparëe karëe viçati manu varëe phalamidaà
janaù ko jänéte janani jananéyaà japavidhau

Mãe  da  Excelência ,  Vosso  mantr a  tem  tal  poder  que  mesmo  que  se  uma  letra  tocar  o ouvido,  um
tolo  torna- se  um  eloquente  orador  e  seus  discursos  tornam- se  uma  excelente  exposição.  Se
ouvindo  apenas  uma  letra  pode  produzir  tal  efeito,  então  quem  pode  falar  daquelas  almas  que
regularmente  executam  vossa  adoração  conforme  as  injunções  das  escritura s ,  que  resultado
excelente  será  alcançado  por  elas?
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7

icTaaS>aSMaale/Paae Garl/MaXaNa& idKPa$=Darae_
Ja$=aDaarq k-<$e= >auJaGaPaiTaharq PaXauPaiTa"_
k-Paal/I >aUTaeXaae >aJaiTa JaGadqXaEk-Padvq&_

>avaiNa TvTPaai<a Ga]h<a PairPaa$=I f-l/iMadMa(_
citäsbhasmälepo garalamaçanaà dikpaöadharo

jaöädhäré kaëöe bhujagapatihäré paçupatiù
kapälé bhüteço bhajati jagadéçaikapadavéà

bhaväni tvat päëi grahaëa paripäöé phalamidam
Ele* que  unta  o corpo  com  cinzas  das  piras  funerárias ,  quem  sorve  o veneno,  que  permanece  nú,
que  tem  longos  cabelos  emaran hados ,  e  usa  o rei  das  serpentes  ao  redor  do  pescoço  como  uma
guirlanda ;  que  tem  nas  mãos  uma  taça  feita  de  osso,  este  Senhor  dos  Espíritos ,  Senhor  dos
Animais ,  que  é  conhecido  como  o  Senhor  do  Universo ,  como  Ele  adquiriu  Grandeza?  Ele
simplesmente  aceitou  Vossa  mão  em  casamento,  Ó  Imperatriz  dos  Seres ,  este  é  o  método  da
realização  Dele .

8

Na Maae+aSYaak-a&+aa >aviv>avvaH^aiPa c Na Mae_
Na ivjaNaaPae+aa XaiXaMaui% Sau%eC^aiPa NaPauNa"_
ATaSTvMSaMYace JaNaiNa JaNaNaMYaTau MaMa vE_

Ma*@aNaq åd]a<aq iXav iXav >avaNaqiTa JaPaTa"_ 
na mokñasyäkäàkñä bhavavibhavaväïchäpi ca na me

na vijïänäpekñä çaçimukhi sukhecchäpi napunaù
atastvam samyace janani jananam yatu mama vai

måòäné rudräëé çiva çiva bhavänéti japataù
Ó Mãe  de  cuja  face  brilha  publicamente  o  brilho  da  lua.  Eu  não  tenho  desejo  de  liberação  nem
expectativa  de  status  aos  olhos  dos  homens.  Tampouco  busco  por  conhecimento  munda no  ou
conforto.  À Vós  eu  apenas  faço  uma  súplica  ardente,  que  eu  passe  minha  vida  em  contemplação
dos  nomes  da  Pessoa  Misericordiosa,  Aliviadora  das  DIficuldades ,  Bondade  Infinita,  Governante
dos  Seres.

9

NaaraiDaTaaiSa iviDaNaa ivivDaaePacarE"_
ik&- å+aicNTaNa ParENaR k*-Ta& vcaei>a"_
XYaaMae TvMaev Yaid ik-ÄNa MaYYaNaaQae_
DaTSae k*-Paa MauicTaMaMb Par& TavEv_

närädhitäsi vidhinä vividhopacäraiù
kià rukñacintana parairna kåtaà vacobhiù
çyäme tvameva yadi kiïcana mayyanäthe
dhatse kåpä mucitamamba paraà tavaiva

Ó  Ser  Incognoscível ,  eu  não  tenho  capacidade  para  satisfazer- Vos  conforme  a  adoração  das
escritura s  com  o  oferecimento  de  vários  artigos.  Sempre  pensando  em  minhas  próprias
circunstâncias  deficientes,  que  erros  não  tem  minha  palavra  revelado?  Ainda  assim  ó  Mãe,  Vós
fazeis  a  tentativa  para  colocar  Vossa  misericórdia  sobre  mim,  este  ser  incapaz.  Isso  comprova
Vossos  méritos.  Tal  qual  uma  mãe  compassiva  sois  capaz  de  dar,  mesmo  a  uma  criança  má  como
eu,  um  refúgio  e misericórdia.

N.E.: O Senhor  Shiva
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10

AaPaTSau MaGan" SMar<a& TvdqYa&_
k-raeiMa duGaeR k-å<aa<aRveiXa_
NaETaC^#=Tv& MaMa >aavYaeQaa"_
+auDaaTa*zaTaaR JaNaNaq& SMariNTa_

äpatsu magnaù smaraëaà tvadéyaà
karomi durge karuëärëaveçi

naitacchaöhatvaà mama bhävayethäù
kñudhätåñärtä jananéà smaranti

Ó Mãe,  Aliviadora  das  Dificuldades,  Oceano  de  Misericórdia ,  eu  estou  Vos  recordando  hoje  por  ter
caído  em  dificuldades.  Eu  Vos  peço  para  desprezar  meus  pecados.  Nós  estamos  Vos  chamamos
assim  como  as  crianças ,  perturbada s  pela  fome  e  sede,  iriam  chamar  suas  mães  estando  longe
de  seus  seios.

11

JaGadMb ivic}a Ma}a ik&-_
PairPaU<aaR k-å<aaiSTa ceNMaiYa_

AParaDaParMPara Par&_
Na ih MaaTaa SaMauPae+aTae SauTaMa(_

jagadamba vicitra matra kià
paripürëä karuëästi cenmayi
aparädhaparam parä paraà

na hi mätä samupekñate sutam
Mãe  do  Universo ,  não  é  surpresa  que  Vós  concedais  Vossa  abunda nte  graça  e misericórdia  sobre
mim,  Vossa  criança,  que  comete  erros  contínua mente .  Vós  sois  a  Mãe,  assim  não  podeis
desprezar- me  ou  ignorar- me,  o Vosso  filho.

12

MaTSaMa" PaaTak-I NaaiSTa PaaPaganq TvTSaMaa Na ih_
Wv& jaTva Mahadeiv YaQaa YaaeGYa& TaQaa ku-å_

matsamaù pätaké nästi päpaghné tvatsamä na hi
evaà jïätvä mahädevi yathä yogyaà tathä kuru

Ó  Grande  Deusa ,  não  há  ninguém  pior  que  eu,  e  não  há  outra  que  leve  para  longe  os  pecados
como  Vós.  Com  tal  entendimento,  fazei  o que  é devido.

oà
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iSaÖ ku-iÅk-a STaae}aMa(_
SIDDHA KUÏJIKÄ STOTRAM

A Canção  que  Concede  a  Chave  Para  a  Perfeição

iXav ovac_
çiva uväca

Çiva disse:

1

Xa*<au deiv Pa[v+YaaiMa ku-iÅk-a STaae}aMautaMaMa(_
YaeNa MaN}aPa[>aave<a c<@qJaaPa" Xau>aae >aveTa(_

çåëu devi pravakñyämi kuïjikä stotram uttamam
yena mantraprabhäveëa caëòéjäpaù çubho bhavet

Ouví,  Ó  Deusa,  enquanto  Eu  apresento  a  excelente  Canção  que  Concede  a  Chave  Para  a
Perfeição . Por  meio  do  brilho  desses  mantra s ,  a  meditação  da  Deusa  Chaëòé torna- se  fácil.

2

Na k-vc& NaaGaRl/a STaae}a& k-Il/k-MNa rhSYak&-_
Na SaU¢&- NaaiPa DYaaNa& c Na NYaaSaae Na c vacRNaMa(_

na kavacaà närgalä stotraà kélakam na rahasyakaà
na süktaà näpi dhyänaà ca na nyäso na ca värcanam

Não  é a  Armadura,  nem  o Louvor  que  Solta  o Cravo,  nem  o Louvor  Que  Remove  o Cravo,  nem  os
Segredos;  tampouco  os  hinos,  nem  mesmo  as  meditações,  nem  o  estabelecimento  dos  mantra s
no  corpo  e nem  o oferecimento  de  culto  e adoração.

3

ku-iÅk-a Paa#= Maa}ae<a duGaaR Paa#= f-l&/ l/>aeTa(_
AiTa GauùTar& deiv devaNaaMaiPa dul/R>aMa(_

kuïjikä päöha mätreëa durgä päöha phalaà labhet
ati guhyataraà devi devänämapi durlabham

A recitação  dos  mantras  que  Concede  a  Chave  concederá  os  frutos  da  recitação  da  Glória  da
Deusa .  Ó Deusa,  isto  é extremamen te  secreto  e difícil  mesmo  para  os  Deuses  alcançarem.

4

GaaePaNaqYa& Pa[YaÒeNa SvYaaeiNairv PaavRiTa_
Maar<a& MaaehNa& vXYa& STaM>aNaaeÀa$= Naaidk-Ma(_
Paa#= Maa}ae<a Sa&iSaÖyeTku-iÅk-a STaae}aMautaMaMa(_
gopanéyaà prayatnena svayoniriva pärvati

märaëaà mohanaà vaçyaà stambhanoccäöa nädikam
päöha mätreëa saàsiddhyet kuïjikä stotram uttamam

Ó Deusa  nascida  por  Si  mesma , Pärvati,  com  o correto  esforço  Märaëa ( a  capacidade  de  matar  a
ira,  a  paixão  e  o  Ego ),  Mohaëa (para  tornar- se  atônito  não  conhecendo  nenhu m  outro  que  a
Deusa ), Vaçékäraëa (para  fazer  a  mente  tranquila ), Stambhana (para  restringir  os  sentidos  para  não
divagar ), Ucchätana ( para  tornar- se  exclusivamente  absorvido  na  realização  do  esclarecimento ), e
todas  as  outras  realizações,  todos  vêm  para  a  perfeição  por  meio  da  recitação  dos  excelentes
mantras  da  Canção  que  Concede  a  Chave  Para  a  Perfeição.  Portanto  isso  deve  ser  mantido  secreto
por  todos  os  meios.  * 
*N.A.:Há  três  tipos  de  aspirantes  que  podem  ter  necessidade  de  proferir  esses  mantras ,  e eles  são  distinguidos  por  diversas
formas  de  natureza:  Sattvika,  Rajasika  e  Tamasika.  A qualidade  Rajasika  é ativa  na  perfeição  do  status  individual,  poder  e
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autoridade.  Tamas  busca  causar  injúrias  a  outros.  A percepção  Sattvika  busca  o conhecimento  último  da  unidade  na  auto -
rendição .
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p We& h]q & ©-I& caMau<@aYaE ivÀe_
p Gl/aE& hu& ©-I& JaU& Sa" Jval/Ya Jval/Ya Jvl/ Jvl/_
Pa[Jvl/ Pa[Jvl/ We& h]q& ©-I& caMau<@aYaE ivÀe Jvl/_

h& Sa& l&/ +a& f-$( Svaha_
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce

oà glauà huà kléà jüà saù jvälaya jvälaya jvala jvala
prajvala prajvala aià hréà kléà cämuëòäyai vicce jvala

haà saà laà kñaà phaö svähä
E Agora,  o Mantra
Oà- O Infinito  Além  da  Concepção
Aià- Criação,  Rajo Guëa, a  Energia  do  Desejo , Mahäsarasvaté
Hréà- Preservação,  Sattva Guëa, Energia  de  Ação,  Mahälakñmé
Kléà- Destruição,  Tamo Guëa, Energia  de  Sabedoria,  Mahäkälé
Cämuëòä- Matadora  da  Paixão  e da  Ira,  Move  na  cabeça
yai- A Concessora  de  Dádivas
Vic- No corpo  do  Conhecimento,  na  percepção
ce- da  Consciência
Oà- O Infinito  Além  da  Concepção
Glauà- Mahägaëeça,  o Grande  Senhor  da  Sabedoria
Huà- Cortando  o Ego
Kléà- Dissolvendo  o cativeiro  das  ligações  físicas
Jüà Saù- Pura  Consciência
Jvälaya Jvälaya- Chama,  brilho  da  luz  da  iluminação
Jvala Jvala- Ardente,  brilhante,  resplandecente
Prajvala Prajvala- Para  começar  a  arder  ou  brilhar

estas  três  gunas,  Energias,  Deusas:  Criação,  Preservação  e Dissolução,  estão  em  constante
movimento,  transformação  na  percepção  da  Consciência
Jvala- ( e esta)  Iluminação
Haà- ( é o) Divino  Eu
Saà- em  todos
Laà- Seres  manifestados
Kñaà- ( para)  o fim  da  existência
Phaö- sem  dúvida
Svähä- Eu  sou  um  com  Deus!
Este  é o mantra.

1

NaMaSTae åd] æiPa<YaE NaMaSTae MaDau MaidRiNa_
NaMa" kE-$=>a hair<YaE NaMaSTae MaihzaidRiNa_

namaste rudra rüpiëyai namaste madhu mardini
namaù kaiöabha häriëyai namaste mahiñärdini

Nós  reverenciamos  a  Ela  que  tem  a  Capacidade  para  Expressar  a  forma  de  Rudra ,  a  Aliviadora
dos  Sofrimentos .  Nós  reverenciamos  a  Matadora  do  Muito .  Nós  reverenciamos  a  Ela  que  Leva  para
Longe  o Pouco . Nós  reverenciamos  a  Aniquiladora  do  Grande  Ego .  

2

NaMaSTae XauM>a hN}YaE c iNaXauM>aaSaurgaaiTaiNa_
namaste çumbha hantryai ca niçumbhäsuraghätini

Nós  reverenciamos  a  Destruidora  da  Vaidade  e a  Destruidora  da  Autodepreciação .
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3

JaaGa]Ta& ih Maha deiv JaPa& iSaÖ& ku-åì Mae_
We&k-arq Sa*ií æPaaYaE h]q&k-arq Pa[iTa Paail/k-a_

jägrataà hi mahä devi japaà siddhaà kuruçva me
aiàkäré såñöi rüpäyai hréàkäré prati pälikä

Manifestai- Vos  com  a  vigília,  Ó  Grande  Deusa!  Concedei- me  a  perfeição  da  meditação.  O  som
Aià é o som  da  criação;  a  sílaba  Hréà é a  total  existência  preservada.

4

©-I&k-arq k-aMa æiPa<YaE bqJa æPae NaMaaeSTau Tae_
caMau<@a c<@ gaaTaq c YaE k-arq vrdaiYaNaq_

kléàkäré käma rüpiëyai béja rüpe namo-stu te
cämuëòä caëòa ghäté ca yai käré varadäyiné

A sílaba  Kléà é  a  forma  intrínseca  de  todo  desejo.  Nós  reverenciamos  a  Vós,  o objetivo  supremo,
na  forma  dos  Mantras  Semente  .  Como  a  Matadora  da  Paixão  e  da  Ira ,  Vós  matais  a  Paixão,  e
como  a  sílaba  Yai, Vós  sois  a  Concessora  de  Dádivas .

5

ivÀe ca>aYada iNaTYa& NaMaSTae MaN}a æiPai<a_
vicce cäbhayadä nityaà namaste mantra rüpiëi

Vicce  concede  eterna  liberdade  do  medo.  Nós  reverenciamos  a  Vós  na  forma  dos  mantra s.

6

Daa& Daq& DaU& DaUJaR$e=" PaÒq va& vq& vU& vaGaDaqìrq_
§-a& §-I& §U- & k-ail/k-a deiv Xaa& Xaq& XaU& Mae Xau>a& ku-å_

dhäà dhéà dhüà dhürjaöeù patné väà véà vüà vägadhéçvaré
kräà kréà krüà kälikä devi çäà çéà çüà me çubhaà kuru

Dhäà dhéà dhüà  a  esposa  de  Çiva ( literalmente  o  Ser  de  Cabelos  Emaranha dos),  väà véà vüà
vägadhéçvaré ( a  Governante  das  Vibrações).  kräà kréà krüà kälikä devi ( a  Deusa  que  Leva  para
Longe  a  Escuridão  da  Ignorância),  çäà çéà çüà seja  facilmente  alcançada  por  mim.

7

hu& hu& hu&k-ar æiPa<YaE Ja& Ja& Ja& JaM>aNaaidNaq_
>a]a& >a]q& >a]U & >aErvq >ad]e >avaNYaE Tae NaMaae NaMa"_

huà huà huàkära rüpiëyai jaà jaà jaà jambhanädiné
bhräà bhréà bhrüà bhairavé bhadre bhavänyai te namo namaù

Na  forma  das  sílabas  huà huà huà, jaà jaà jaà tal  qual  o som  restringido  de  vibração  constan te,
emanando  assim  como  um  bocejo,  proveniente  da  junção  dos  três  olhos,  ouvidos,  nariz  e
garganta .  bhräà bhréà bhrüà para  a  Energia  Excelente  a  qual  é Extremamente  Forte,  para  Bhaväëé,
para  a  Suprema  dos  Seres ,  nós  nos  curvamos,  nós  Vos  reverenciamos.
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8

A& k&- c& Ta& Ta& Pa& Ya& Xa& vq& du& We& vq& h& +a&_
iDaJaaGa]& iDaJaaGa]& }aae$=Ya }aae$=Ya dqá& ku-å ku-å Svaha_

aà kaà caà taà taà paà yaà çaà véà duà aià véà haà kñaà
dhijägraà dhijägraà troöaya troöaya déptaà kuru kuru svähä

aà kaà caà taà taà paà yaà çaà véà duà aià véà haà kñaà**
Levante!  Divida!  Ilumine  a  brilhante  luz!

Eu  sou  Um  com  Deus!***

Véà para  aproximar- se  avidamente
Duà a  Aliviadora  das  Dificuldades
Aià A Essência  do  Conhecimento  Universal
Véà para  aproximar- se  avidamente
Aspiradas Haà, o Eu  Supremo;  Kñaà, o fim  da  dualidade

Paa& Paq& PaU& PaavRTaq PaU<aaR %a& %q& %U& %ecwRw TaQaa_
päà péà püà pärvaté pürëä khäà khéà khüà khecaéi tathä

Päà péà püà Pärvati,  a  esposa  de  Çiva; a  Potencialidade  da  Natureza  é  total  e completa.  khäà khéà
khüà como  um  ser  celestial  nós  voamos  alto  na  atmosfera.

9

Saa& Saq& SaU& SaáXaTaq deVYaa MaN}a iSaiÖ& ku-åZv Mae_
säà séà süà saptaçaté devyä mantra siddhià kuruñva me

Säà séà süà como  outros  seres  divinos  nascidos  desses  Setecentos  Versos ,  concedei- me  a  perfeita
realização  dos  mantras .

**N.A.:  O  alfabeto  sanscrito  inclui  todos  os  sons  possíveis  de  todos  os  nomes  possíveis  de  todos  possíveis  objetos  da
criação.  As  letras  por  si  mesmas  simbolizam  toda  a  classe  de  evolução  de  todas  as  possibilidades ,  a  total  e  completa
trnsformação  do  samsara,  a  totalidade  de  todos  os  objetos  e  relações.  A criação  começa  com  A, a  primeira  vogal  e  letra  do
alfabeto.  Portanto,  o  alfabeto  prossegue  por  dezesseis  vogais  até  a  primeira  consoante  Ka.  Daí  é  arranjada  em  grupos
chamados  Vargas:

Guturais:  ka kha ga gha ïa Cerebrais:  öa öha òa òha ëa Labiais:  pa pha ba bha ma Sibilantes : ça ña sa
Palatais:  ca cha ja jha ìa Dentais:  ta tha da dha na Semi  vogais:  ya ra la va Aspiradas:  haà kñaà

***N.A.:  Conforme  o  Pannini,  no  indivíduo  esta  jornada  começa  no  Cackra Viçuddha,  e  seguindo  o   seu  caminho  desce  ao
Mülädhära,  e  apela  à  Kuëòaliëé.  “Levante!  Divida!  Ilumine  a  brilhante  luz! Eu  sou  Um  com  Deus !” Tomando   esta  energia
luminosa  retorna  ao  Äjïa Cakra,  tendo  transpassado  os  cakras  com  sua  força  ascenden te,  cortando  todas  as  ligações  com  a
dualidade.
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wd& Tau ku-iÅk-a STaae}aMMaN}a JaaGaiTaR heTave_
A>a¢e- NaEv daTaVYa& GaaeiPaTa& r+a PaavRiTa_

idaà tu kuïjikä stotram mantra jägarti hetave
abhakte naiva dätavyaà gopitaà rakña pärvati

Esta  é  a  Canção  Que  Concede  a  Chave  para  a  Perfeição ,  a  causa  primária  de  conhecimento
desses  mantra s .  Isto  deve  ser  mantido  oculto  de  não  devotos.  Ó  Pärvati,  o  segredo  deve  ser
protegido.

YaSTau ku-iÅk-Yaa deiv hqNaa& SaáXaTaq& Pa#e=Ta(_
Na TaSYa JaaYaTae iSaiÖrr<Yae raedNaMYaQaa_

yastu kuïjikayä devi hénäà saptaçatéà paöhet
na tasya jäyate siddhir araëye rodanam yathä

Ó Deusa,  quem  recitar  os  Setecentos  Versos  sem  a  Chave ,  não  alcançará  sucesso  e sua  recitação
produzirá  um  efeito  semelhante  ao  choro  na  floresta  

p We& h]q& ©-I& caMau<@aYaE ivÀe_
p Gl/aE& hu& ©-I& JaU& Sa" Jval/Ya Jval/Ya Jvl/ Jvl/_
Pa[Jvl/ Pa[Jvl/ We& h]q& ©-I& caMau<@aYaE ivÀe Jvl/_

h& Sa& l&/ +a& f-$( Svaha_
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce

oà glauà huà kléà jüà saù jvälaya jvälaya jvala jvala
prajvala prajvala aià hréà kléà cämuëòäyai vicce jvala

haà saà laà kñaà phaö svähä
E Agora,  o Mantra
Oà- O Infinito  Além  da  Concepção
Aià- Criação,  Rajo Guëa, a  Energia  do  Desejo , Mahäsarasvaté
Hréà- Preservação,  Sattva Guëa,  Energia  de  Ação,  Mahälakñmé
Kléà- Destruição,  Tamo Guëa, Energia  de  Sabedoria,  Mahäkälé
Cämuëòä- Matadora  da  Paixão  e da  Ira,  Move na  cabeça
yai- A Concessora  de  Dádivas
Vic- No corpo  do  Conhecimento,  na  percepção
ce- da  Consciência
Oà- O Infinito  Além  da  Concepção
Glauà- Mahägaëeça, o Grande  Senhor  da  Sabedoria
Huà- Cortando  o Ego
Kléà- Dissolvendo  o cativeiro  das  ligações  físicas
Jüà Saù- Pura  Consciência
Jvälaya Jvälaya- Chama,  brilho  da  luz  da  iluminação
Jvala Jvala- Ardente,  brilhante,  resplandecente
Prajvala Prajvala- Para  começar  a  arder  ou  brilhar

estas  três  gunas,  energias,  Deusas:  Criação,  Preservação  e Dissolução,  estão  em  constan te
movimento,  transformação  na  percepção  da  Consciência
Jvala- ( e esta)  Iluminação
Haà- ( é o) Divino  Eu
Saà- em  todos
Laà- Seres  manifestados
Kñaà- ( para)  o fim  da  existência
Phaö- sem  dúvida
Svähä- Eu  sou  um  com  Deus!
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c<@q Maa k-I AarTaq_
caëòé mä ké äraté

Sejais  Vitoriosa!

JaYc<@q JaYJa( (Maa&) JaYc<@q JaYa JaYa_
>aYa hairi<a >av Taairi<a >av >aaiMaiNa JaYa JaYa_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
jay caëòé jay jay (mäà) jay caëòé jaya jaya

bhaya häriëi bhava täriëi (2) bhava bhämini jaya jaya
oà jaya caëòé jaya jaya

Sejais  Vitoriosa!  Ó  Deusa  Que  Dilacera  os  Pensamentos ! Sejais  Vitoriosa!  Levai  para  longe  todo
medo  e iluminai  a  intensidade  da  realidade.  Sejais  Vitoriosa!

1

TaU hq SaTa icTa Sau%MaYa XauÖ b]øæPaa _ (Maa&_ )

SaTYa SaNaaTaNa SauNdr Par iXav SaUr >aUPaa_
p JaYa c<@q JaYa JaYa_

tü hé sata cita sukhamaya çuddha brahmarüpä (mäà)
satya sanätana sundara (2) para çiva süra bhüpä

oà jaya caëòé jaya jaya
Vós  sois  a  essência  da  Verdade,  Consciência,  Felicidade ,  a  Forma  da  Existência  da  Pura
Consciência.  Vós  sois  a  beleza  da  Eterna  Verdade .  Além  da  infinita  bondade,  Vós  governais  sobre
todos  os  Deuses.  Sejais  Vitoriosa!

2

Aaid ANaaid ANaaMaYa Aivcl/ AivNaaXaq (Maa&_)

AMal/ ANaNTa AGaaecr ?2?AJa AaNaNdraXaq_
p JaYa c<@q JaYa JaYa_

ädi anädi anämaya avicala avinäçé (mäà)
amala ananta agocara (2) aja änandaräçé

oà jaya caëòé jaya jaya
O Princípio,  Sem  Princípio,  Inseparável,  Imóvel  e  Indestrutível;  Brilhante,  Infinita,  Imperceptível , Não
Nascida , a  grande  coleção  de  Bem  aventuranças .  Sejais  Vitoriosa!

3

Aivk-arq Agaharq Ak-l/ k-l/aDaarq (Maa )

_ k-taaR iviDa >ataaR hir hr Sa&hark-arq_
p JaYa c<@q JaYa JaYa_

avikäré aghahäré akala kalädhäré (mäà)
karttä vidhi bharttä hari (2) hara saàhärakäré

oà jaya caëòé jaya jaya
Imutável,  Pessoa  Santa,  S em  Pecado,  Portadora  de  Fenômenos  Individuais ;  Criada  por  Brahmä,
Sustentada  por  Viñëu e Çiva Quem  Dissolve  esta  Criação . Sejais  Vitoriosa!
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4

TaU iviDa vDaU rMaa TaU oMaa Maha MaaYaa _ (Maa )

MaUl/Pa[k*-iTa ivÛa TaU TaU JaNaNaq JaaYaa_
p JaYa c<@q JaYa JaYa_

tü vidhi vadhü ramä tü umä mahä mäyä (mäà)
mülaprakåti vidyä tü (2) tü janané jäyä

oà jaya caëòé jaya jaya
Vós  sois  a  esposa  de  Brahmä,  a  esposa  de  Viñëu  (Ramä),  a  esposa  de  Çiva  (Umä),  a  Grande
Dimensão  da  Consciência .  Vós  sois  o conhecimento  primordial  da  existência,  a  Mãe  que  concede
nascimento  à  todos.  Sejais  Vitoriosa!

5

raMa k*-Z<a TaU SaqTaa b]JaraNaq raDaa (Maa&)_
TaU vaH^a k-LPad]uMa hairi<a Sab baDaa_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
räma kåñëa tü sétä brajaräné rädhä (mäà)

tü väïchä kalpadruma (2) häriëi saba bädhä
oà jaya caëòé jaya jaya

Vós  sois  a  consciência  da  sutil  luz  da  sabedoria  que  funde- se  com  o supremo.  Vós  sois  a  Autora
de  Tudo .  Vós  sois  Sétä,  a  Pessoa  Branca  e  Pura,  a  Rainha  das  Multidões ;  Rädhä,  a  Governante  de
Todo  S ucesso .  Vós  sois  o  desejo  da  árvore  dos  desejos,  levando  para  longe  todos  os  obstáculos.
Sejais  Vitoriosa!

6

dXa ivÛa Nav duGaaR NaaNaaXañ k-ra _(Maa&)_
Aí MaaTa*k-a YaaeiGaiNa (2) Nav Nav æPa Dara_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
daça vidyä nava durgä nänäçastra karä (mäà)
añöa mätåkä yogini (2) nava nava rüpa dharä

oà jaya caëòé jaya jaya
Vós  sois  os  dez  ramos  de  conhecimento  (Mahä Vidyäs), as  nove  Aliviadoras  das  Dificuldades  (nove
Durgäs). As  várias  escrituras  Vos  apresenta m.  As  oito  Mães  da  União .  Várias  são  as  formas  que
Vós  assumis.  Sejais  Vitoriosa!

7

TaU ParDaaMa iNavaiSaiNa Maha ivl/aiSaiNa TaU _ (Maa&)_
TaU hq XMaXaaNa ivhairi<a Taa<@vl/aiSaiNa TaU_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
tü paradhäma niväsini mahä viläsini tü (mäà)

tü hé çmaçäna vihäriëi (2) täëòavaläsini tü
oà jaya caëòé jaya jaya

Vós  sois  a  habitante  da  mais  elevada  residência.  Vós  tendes  a  mais  elevada  beleza.  Vós
perambulais  pelos  campos  de  cremação  dançando  ao  ritmo  musical.  Sejais  Vitoriosa!
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8

Saur MauiNa MaaeihiNa SaaEMYaa TaU Xaae>aaDaara _ (Maa&)_
ivvSaNa ivk-$( SaæPaa Pa[l/Ya MaYaq Daara_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
sura muni mohini saumyä tü çobhä-dhärä (mäà)

vivasana vikaö sarüpä (2) pralaya mayé dhärä
oà jaya caëòé jaya jaya

Vós  hipnotizais  todos  os  Deuses  e munis  quando  apresentais  Vossa  radiante  beleza.  Todos  ficam
impotentes  vendo  Vossa  terrível  aparência  quando  Vós  assumis  a  forma  da  total  dissolução.
Sejais  Vitoriosa!

9

TaU hq òeh SauDaaMaiYa TaU AiTa Garl/MaNaa _ (Maa&)_
rÒ iv>aUizTa TaU hq TaU hq AiSQa TaNaa_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
tü hé sneha sudhämayi tü ati garalamanä (mäà)

ratna vibhüñita tü hé (2) tü hé asthi tanä
oà jaya caëòé jaya jaya

Vós  difundis  Amor  e  abundâ ncia.  Vós  sois  extremamente  eminente.  Sois  o  Brilho  da  Jóia .  Sois  a
existência  invisível.  Sejais  Vitoriosa!

10

MaUl/aDaar iNavaiSaiNa wh Par iSaiÖ Pa[de _ (Maa&)_
k-al/aTaqTaa k-al/I k-Mal/ TaU vrde_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
mülädhära niväsini iha para siddhi prade (mäà)

kälätétä kälé (2) kamala tü varade
oà jaya caëòé jaya jaya

Vós residis  no  Mülädhära Cackra.  Vós  concedeis  a  mais  elevada  realização  neste  mundo.  Em  tempo
determinado  vois  sois  Kälé,  a  Removedora  da  Escuridão ,  e  como  o  Ser  de  Lótus  Vós  concedeis
bençãos .  Sejais  Vitoriosa!

11

Xai¢- Xai¢- Dar TaU hq iNaTYa A>aed MaYaq _ (Maa&)_
>aed Pa[diXaRiNa va<aq ivMale/ ved}aYaq_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
çakti çakti dhara tü hé nitya abheda mayé (mäà)

bheda pradarçini väëé (2) vimale vedatrayé
oà jaya caëòé jaya jaya

Vós sois  toda  forma  de  Energia,  a  essência  eterna  e indistinguível,  a  vibração  que  expõe  mudança
e mérito,  e os  três  Vedas imaculadame nte  puros.  Sejais  Vitoriosa!
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12

h& AiTa dqNa du%q Maa&iMvPaTJaal/ gaere _ (Maa&)_
hE& k-PaUTaiTa k-Pa$=I Par bal/k- Taere_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
haà ati déna dukhé mäàm vipat jäla ghere (mäà)

haià kapüt ati kapaöé (2) para bälaka tere
oà jaya caëòé jaya jaya

Por  muitos  dias  nós  estamos  em  amargura s,  Maa .  Estamos  atados  por  adversidades  e
sofrimentos.  Nós  somos  negligentes  e  dissimulados,  mas  ainda  assim  somos  suas  crianças.
Sejais  Vitoriosa!

13

iNaJa Sv>aav vXa JaNaNaq dYaa d*ií k-IJaE _ (Maa&)_
k-å<aa k-r k-å<aa MaiYa cr<a Xar<a dqJaE_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
nija svabhäva vaça janané dayä dåñöi kéjai (mäà)
karuëä kara karuëä mayi (2) caraëa çaraëa déjai

oà jaya caëòé jaya jaya
Favorecei- nos  com  Vossa  própria  natureza,  Mãe.  Daí- nos  Vossa  misericórdia,  Ó  Mãe
Misericordiosa!  Daí- nos  o refúgio  de  Vossos  pés  de  lótus.  Sejais  Vitoriosa!  

JaYa c<@q JaYa JaYa _ (Maa&)_ JaYa c<@q JaYa JaYa _
>aYa hairi<a >av Taairi<a >av >aaiMaiNa JaYa JaYa_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
jaya caëòé jaya jaya (mäà) jaya caëòé jaya jaya

bhaya häriëi bhava täriëi (2) bhava bhämini jaya jaya
oà jaya caëòé jaya jaya

Sejais  Vitoriosa!  Ó  Deusa  que  Dilacera  os  Pensamentos ! Sejais  Vitoriosa!  Vós  levais  para  longe
todo  medo  e iluminais  a  intensidade  de  realidade.  Sejais  Vitoriosa!
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devqMaYaq_
devémayé

A Manifestação  da  Deusa

Tav c k-a ik-l/ Na STauiTariMbke-_
Sak-l/XaBdMaYaq ik-l/ Tae TaNau"
iNai%l/MaUiTaRzu Mae >avdNvYaae_
MaiNSaJaaSau bih"Pa[SaraSau c_

tava ca kä kila na stutirambike
sakalaçabdamayé kila te tanuù

nikhilamürtiñu me bhavadanvayo
mansijäsu bahiùprasaräsu ca

Ó  Mãe!  Há  alguma  vibração  que  não  seja  Vossa  canção?  Vosso  corpo  é  a  forma  de  todo  som.
Conhecendo  Vossa  iminente  forma  de  divindade,  minha  mente  se  move  além  dos  pensamen tos  e
reflexões.

wiTa ivicNTYa iXave XaiMaTaaiXave_
JaGaiTa JaaTaMaYaÒvXaaiddMa(_
STauiTaJaPaacRNaicNTaNaviJaRTaa_

Na %lu/ k-acNa k-al/k-l/aiSTa Mae_
iti vicintya çive çamitäçive

jagati jätamayatnavaçädidam
stutijapärcanacintanavarjitä

na khalu käcana kälakalästi me
Ó  Destruidora  de  todos  os  Obstáculos ,  Outorgante  da  Prosperidade ! Reconhecendo- Vos  como  tal,
como  Ela  que  Dá  nascimento  à  tudo  que  se  move  e  não  se  move ,  mesmo  esses  breves  momentos
de  meu  aparecimento  nesta  vida  não  devem  ser  gastos  com  outros  pensamentos  sem  cantar
Vosso  louvor,  e sim  cantando  Vossos  nomes  e oferecendo  minha  devoção.

bhagavatéstutiù
Uma  Canção  de  Louvor  à  Deusa  Suprema

Pa[aTa" SMaraiMa XaridNduk-raeJJvl/a>aa&_
Sad]ÒvNMak-rku-<@l/har>aUzaMa(_
idVYaaYauDaaeiJaTaSauNaql/SahóhSTaa&_
r¢-aeTPal/a>acr<aa& >avTaq& PareXaaMa(_

prätaù smarämi çaradindukarojjvaläbhäà
sadratnavanmakarakuëòalahärabhüñäm

divyäyudhojitasunélasahasrahastäà
raktotpaläbhacaraëäà bhavatéà pareçäm

De  manhã  eu  recordo  a  Mais  Ilustre ,  Ela  que  brilha  como  a  lua  de  outono,  usando  um  brilhante
colar  e brincos  de  finas  jóias.  Ela  segura  divinas  armas  em  Seus  milhares  de  braços  de  excelente
azul,  Ela  concede  vida  divina.  Seus  pés  são  vermelhos  como  um  lótus.  Ela  é  a  Mais  Elevada
Divindade.
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Pa[aTaNaRMaaiMa MaihzaSaurc<@Mau<d_
XauM>aaSaurPa[Mau%dETYaivNaaXad+aa&_
b]øeNd]åd]MauiNaMaaehNaXaql/l/Il/a&_
c<@q& SaMaSTaSaurMaUiTaRMaNaek-æPaaMa(_

prätarnamämi mahiñäsuracaëòamuëda-
çumbhäsurapramukhadaityavinäçadakñäà

brahmendrarudramunimohanaçélaléläà
caëòéà samastasuramürtimanekarüpäm

De  manhã  eu  revenrencio  a  Mais  Ilustre,  à  Matadora  do  Grande  Ego,  da  Paixão  e  da  Ira ,  e  a
Destruidora  das  outras  negatividades  das  dualidades  lideradas  pela  Vaidade .  Suas  atividades
graciosas  iludem  até  mesmo  a  Brahmä,  a  Consciência  Criadora ,  Indra,  O Governo  do  Puro ,  Rudra,  o
Aliviador  de  Sofrimentos ,  e  outros  seres  sábios.  Ela  é  a  Chaëòé, Ela  Quem  Dilacera  os
Pensamentos ,  a  imagem  da  divindade  de  todos  os  Deuses  em  muitas  formas.

Pa[aTa>aRJaaiMa >aJaTaaMai>al/azda}aq&_
Daa}aq& SaMaSTaJaGaTaa& duirTaaPahN}aqMa(_

Sa&SaarbNDaNaivMaaecNaheTau>aUTaa&_
MaaYaa& Para& SaMaiDaGaMYa ParSYa ivZ<aae"_

prätarbhajämi bhajatämabhiläñadätréà
dhätréà samastajagatäà duritäpahantrém
saàsärabandhanavimocanahetubhütäà

mäyäà paräà samadhigamya parasya viñëoù
De manhã  eu  louvo  à  Mais  Ilustre ,  à  Realizadora  de  Todos  os  Desejos  para  aqueles  que  A adoram,
a  Criadora  de  Todos  os  Mundos  e  Removedora  das  Dificuldades .  Levai  para  longe  toda  a
escravidão  do  mundo  de  objetos  e  relações,  e  conduzi- nos  à  pura  visão  intuitiva  da  Consciência
Suprema  a  qual  reside  além  de  Mäyä.
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Pa[<aaMa"_
Praëämaù

Reverenciando  com  Devoção

p duGaa| iXava& XaaiNTa k-rq& b]øa<aq& b]ø<a" iPa[YaaMa(_
SavR l/aek- Pa[<ae}aqÄ Pa[<aMaaiMa Sada iXavaMa(_

oà durgäà çiväà çänti karéà brahmäëéà brahmaëaù priyäm
sarva loka praëetréïca praëamämi sadä çiväm

A Aliviadora  das  Dificuldades ,  Expositora  da  Bondade , Causa  da  Paz,  Consciência  Infinita , Amada
pelos  Conhecedores  da  Consciência ;  Ela  que  Motiva  e  Guia  os  três  mundos ,  sempre  eu  A
reverencio,  e eu  estou  me  curvando  à  Própria  Bondade .

Ma®l/a& Xaae>aNaa& XauÖa& iNaZk-l/a& ParMaa& k-l/aMa(_
ivìeìrq& ivì MaaTaa& ci<@k-a& Pa[<aMaaMYahMa(_

maìgaläà çobhanäà çuddhäà niñkaläà paramäà kaläm
viçveçvaréà viçva mätäà caëòikäà praëamämyaham

Prosperidade,  Beleza  Radiante,  Completamente  Pura ,  Sem  Limitações ,  a  Limitação  Suprema ,  a
Suprema  do  Universo ,  a  Mãe  do  Universo ,  à  Vós  Chaëòé,  à  Energia  que  Dilacera  os  Pensamentos ,
eu  me  curvo  em  submiss ão.

SavR dev MaYaq& devq& SavR raeGa >aYaaPahaMa(_
b]øeXa ivZ<au NaiMaTaa& Pa[<aMaaiMa Sada iXavaMa(_

sarva deva mayéà devéà sarva roga bhayäpahäm
brahmeça viñëu namitäà praëamämi sadä çiväm

Ela  é  composta  de  todos  os  Deuses,  remove  todo  aborrecimento  e  medo,  Brahma,  Mahes’vara e
Visnu se  curvam  à  Ela,  e eu  sempre  reverencio  à  Energia  da  Bondade  Infinita .

ivNDYaSQaa& ivNDYa iNal/Yaa& idVYaSQaaNa iNavaiSaNaqMa(_
YaaeiGaNaq& YaaeGa JaNaNaq& ci<@k-a& Pa[<aMaaMYahMa(_

vindhyasthäà vindhya nilayäà divyasthäna niväsiném
yoginéà yoga jananéà caëòikäà praëamämyaham

O  Lugar  de  Moradia  do  Conhecimento ,  Residindo  no  Conhecimento ,  Residente  no  Lugar  da
Iluminação  Divina ,  a  Causa  da  União ,  a  Conhecedora  da  União ,  à  Energia  que  Dilacera  os
Pensamentos,  constantemente  eu  reverencio  

wRXaaNaMaaTar& devqMaqìrqMaqìriPa[YaaMa(_
Pa[<aTaaeiSMa Sada duGaa| Sa&Saara<aRv Taair<aqMa(_

éçänamätaraà devém éçvarém éçvarapriyäm
praëato-smi sadä durgäà saàsärärëava täriëém

A  Mãe  da  Consciência  Suprema ,  a  Deusa  que  é  a  Consciência  Suprema ,  nós  sempre
reverenciamos  Durgä,  a  Aliviadora  das  Dificuldades ,  que  conduz  os  aspiran tes  através  das
dificuldades  do  oceano  dos  objetos  e suas  relações.
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A Pronúncia  do  Sânskrito  com  Relação  a Língua  Inglesa

a orgam,  sum
ä father
ai aisle
au sauerkrau t  – 
b but
c church
ò dough
d dought  ligeiramente  voltado  ao  som  do  th  de  though
òh adhere
dh adhere  ligeiramente  voltado  ao  som  theh  de  breathe- here
e prey
g go
gh doghouse
ù ligeiramente  aspirado  precedendo  vogal
h hot
i it  
é police
j jump
jh lodgehouse
k kid
kh workhorse
l lug
à nasalização  resonan te  precedendo  vogal
m mud
ì sing
ë under
ï piñata
n no
o no
p pub
ph uphill
å nenhu m  equivalente  em  inglês;  um  r simples  como  aparece  em  muitas  línguas

eslavas
r room
ç shawl  pronunciado  com  um  ligeiro  assobio
ñ shun
s sun
ö tomato
t water
öh Thailand
u push
ü rude
v vodka  entre  o w e v
y yes
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Se  você  gostou  deste  livro  entre  em  contato  conosco:

DEVI MANDIR
5950  Highway  128

Napa,  CA 94558
U.S.A.

E-Mail  shreemaa@napanet .net
http: / / www.shreemaa.org /

Shakta Dharma
Caixa Postal 70549
Rio de Janeiro – Rj

CEP 22741970
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