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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  Durgä
Saptaçaté 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,  Asuras, os quais tem sido
interpretados como “Pensamentos”, essencialmente a forma original dos significados das palavras tem sido empregada.
Asuras no  costume  Vaidika 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  Vaidika tem  sido  aplicada  quase  exclusivamente,  com  a  exceção  das
Capacidades de Consciência do Criador,  Mantenedor e Dissolvedor que são as concepções  Purânicas de  Brahmä,
Viñëu e Çiva. O simbolismo das armas de guerra tem sido definido a partir de um consenso de tradição oral combinado
com referências  das escrituras  disponíveis  nos  Tantras.  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  Durgä Saptaçaté, ou Caëòé Päöhaù é  Purânico, compreendendo  os  treze  capítulos  do  Märkaëòeya
Puräëa 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 Vaidika. Todo o Caëòé Päöhaù insinua ser um comentário sobre os hinos Rig Vaidika
incluso em seu início e fim: “O Rätri Sükta, Louvor da Noite de Dualidade,” e “O Devé Sükta, 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 Tantras. Dá definição para método e prática da tradição oral que só
pode ser aprendida de um  Guru qualificado, a prática do qual, quando dominada, abre as portas do secreto e torna
acessível toda a “mágica” do Tantra, um novo modo de percebermos a nós mesmos e ao mundo à nossa volta.

Esta é uma interpretação intelectual do Caëòé. Mas para realizar a Caëòé 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 äsana e pronunciar
os mantras deste trabalho, e por esforçar-se para fazer o äsana 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
Çiva, e no ponto em que somos capazes nos tornamos Ele.

Assim, o Durgä Saptaçaté 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.

Saptaçaté 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  Guru,  os
Åñis, os Deuses e a Mãe do Universo, e por meio desta conclusão tornar-me o Senhor Çiva.

Rishikesh, 1981
Swami Satyananda Saraswati
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é[q MaNMahaGa<aaiDaPaTaYae NaMa"_
çré manmahägaëädhipataye namaù

Nós reverenciamos ao Respeitável Grande Senhor da Sabedoria.

l/+MaqNaaraYa<aa>Yaa& NaMa"_
lakñménäräyaëäbhyäà namaù

Nós reverenciamos Lakñmé e Näräyaëa, A Meta de toda Existência e o Observador de Tudo.

oMaaMaheìra>Yaa& NaMa"_
umämaheçvaräbhyäà namaù

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

va<aqihr<YaGa>aaR>Yaa& NaMa"_
väëéhiraëyagarbhäbhyäà namaù

Nós reverenciamos Väëé e Hiraëyagarbha,Sarasvaté Brahmä, que criam a existência cósmica.

XacqPaurNdra>Yaa& NaMa"_
çacépurandaräbhyäà namaù

Nós reverenciamos Çacé e Purandara, Indra e sua esposa, que presidem sobre tudo que é divino.

MaaTaaiPaTa*>Yaa& NaMa"_
mätäpitåbhyäà namaù

Nós reverenciamos as Mães e os Pais.

wídevTaa>Yaae NaMa"_
iñöadevatäbhyo namaù

Nós reverenciamos a Deidade escolhida de adoração.

ku-l/devTaa>Yaae NaMa"_
kuladevatäbhyo namaù

Nós reverenciamos a Deidade familiar de adoração.

Ga]aMadevTaa>Yaae NaMa"_
grämadevatäbhyo namaù

Nós reverenciamos a Deidade local de adoração.

vaSTaudevTaa>Yaae NaMa"_
västudevatäbhyo namaù

Nós reverenciamos a Deidade doméstica particular de adoração.
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SQaaNadevTaa>Yaae NaMa"_
sthänadevatäbhyo namaù

Nós reverenciamos a Deidade estabelecida de adoração.

SaveR>Yaae deve>Yaae NaMa"_
sarvebhyo devebhyo namaù

Nós reverenciamos todos os Deuses.

SaveR>Yaae b]aø<ae>Yaae NaMa"_
sarvebhyo brähmaëebhyo namaù

Nós reverenciamos todos os Conhecedores da Divindade.

%É& c§- Gadezu caPa_
PairgaaH^Ul&/ >auXau<@q& iXar"_

Xa«& Sa&dDaTaq& k-rE_
iñNaYaNaa& SavaR® >aUzav*TaaMa(_
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
çaìkhaà saàdadhatéà karai

strinayanäà sarväìga 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 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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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, 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.

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
vilasacchétäà çutulya 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 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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Yaa c<@q MaDaukE-$=>aaiddETYadl/Naq Yaa MaaihzaeNMaUil/Naq_
Yaa DaUMa]e+a<ac<@Mau<@MaQaNaq Yaa r¢-bqJaaXaNaq_

Xai¢-" XauM>aiNaXauM>adETYadl/Naq Yaa iSaiÖda}aq Para_
Saa devq Navk-aei$=MaUiTaRSaihTaa Maa& PaaTau ivìeìrq_

yä caëòé madhukaiöabhädidaityadalané yä mähiñonmüliné
yä dhümrekñaëacaëòamuëòamathané yä raktabéjäçané

çaktiù çumbhaniçumbhadaityadalané yä siddhidätré parä
sä devé navakoöimürtisahitä mäà pätu viçveçvaré

Esta Chaëòé,  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.

p AiGanJYaaeRiTaJYaaeRiTariGan" Svaha_
SaUYaaeR JYaaeiTaJYaaeRiTa" SaUYaR" Svaha_
AiGanvRcaeR JYaaeiTavRcR?Svaha_
SaUYaaeR vcaeR JYaaeiTavRcR" Svaha_

JYaaeiTa" SaUYaR" SaUYaaeR JYaaeiTa" Svaha_
oà agnir jyotir jyotir agniù svähä
süryo jyotir jyotiù süryaù svähä
agnir varco jyotir varcah svähä
süryo varco jyotir varcaù svähä
jyotiù süryaù süryo jyotiù svähä

Oà. 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!

p AiGanJYaaeRTaq rivJYaaeRiTaêNd] JYaaeiTaSTaQaEv c_
JYaaeiTazMautaMaae deiv dqPaaeYa& Pa[iTaGa*ùTaMa(_
Wz dqPa" p We& h]q& ©-I& caMau<@aYaE ivÀe_

(Oferecendo a lamparina)
oà agnirjyoté ravirjyotiçcandra jyotistathaiva ca

jyotiñamuttamo devi dépo-yaà pratigåhyatam
eña dépaù oà aià hréà kléà  cämuëòäyai vicce

Oà. 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 oà  aià  hréà kléà cämuëòäyai vicce.

(Oferecendo o incenso)

p vNaSPaiTarSaaeTPaàae GaNDaaTYaYaq GaNDa otaMa"_
Aaga]eYa" SavR devaNaa& DaUPaaeYa& Pa[iTaGa*ùTaaMa(_
Wz DaUPa" p We& h]q& ©-I& caMau<@aYaE ivÀe_

oà vanaspatirasotpanno gandhätyayé gandha uttamaù
äghreyaù sarva devänäà dhüpo-yaà pratigåhyatäm

eña dhüpaù oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce
Oà. 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  oà aià hréà kléà
cämuëòäyai vicce
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p PaYa" Pa*iQaVYaa& PaYa AaezDaqzu_
PaYaae idVYaNTair+ae PaYaae Daa"_

PaYa"SvTaq" Pa[idXa" SaNTau MaùMa(_
oà payaù påthivyäà paya oñadhéñu

payo divyantarikñe payo dhäù
payaùsvatéù pradiçaù santu mahyam

Oà. 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.

p AiGandeRvTaa vaTaae devTaa SaUYaaeR devTaa cNd]Maa devTaa
vSavae devTaa åd]ae devTaaidTYaa devTaa MaåTaae devTaa

ivìe deva devTaa b*hSPaiTadeRvTaeNd]ae devTaa vå<aae devTaa
oà agnirdevatä väto devatä süryo devatä candramä devatä

vasavo devatä rudro devatä-dityä devatä maruto devatä
viçve devä devatä båhaspatirdevatendro devatä varuëo devatä

Oà. 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.

p >aU>auRv" Sv"_
TaTSaivTauvRre<YaM>aGaaeR devSYa DaqMaih_

iDaYaae Yaae Na" Pa[caedYaaTa(_
oà bhür bhuvaù svaù

tat savitur vareëyam bhargo devasya dhémahi
dhiyo yo naù pracodayät

Oà. 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.

p >aU"_ 
oà bhüù
Oà o corpo grosseiro

p >auv"_
oà bhuvaù
Oà o corpo sutil

p Sv"_ 
oà svaù
Oà o corpo causal

p Mah"_
oà mahaù
Oà o grande corpo da existência

p JaNa"_
oà janaù
Oà o corpo de conhecimento

p TaPa"_
oà tapaù
Oà o corpo de luz

p SaTYa&_
oà satyaà
Oà o corpo de Verdade
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p TaTSaivTauvRre<YaM>aGaaeR devSYa DaqMaih_
iDaYaae Yaae Na" Pa[caedYaaTa(_

oà tat savitur vareëyam bhargo devasya dhémahi
dhiyo yo naù pracodayät

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

p AaPaae JYaaeTaqrSaaeMa*Ta& b]ø >aU>auRvSSvraeMa(_
oà äpo jyotérasomåtaà brahma bhürbhuvassvarom

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

p Maa& Maale/ MahaMaaYae SavR S_Ai¢- SvæiPai<a_
cTauvRGaRSTviYa NYaSTaSTaSMaaNa( Mae iSaiÖda >av_

oà mäà mäle mahämäye sarva s’akti svarüpiëi
catur vargas tvayi nyastas tasmän me siddhidä bhava

Oà.  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.

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
estejais satisfeito comigo. Permitai-me alcançar a Mais Elevada Perfeição.

_ 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 Uno com Deus!

WTae GaNDaPauZPae p Ga& Ga<aPaTaYae NaMa"_
ete gandhapuñpe oà gaà gaëapataye namaù

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

WTae GaNDaPauZPae p AidTYaaid NavGa]he>Yaae NaMa"_
ete gandhapuñpe oà adityädi navagrahebhyo namaù

Com estas flores perfumadas - Oà - nós reverenciamos ao Sol, a Luz da Sabedoria, juntamente com os nove planetas.
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WTae GaNDaPauZPae p iXavaidPaÄdevTaa>Yaae NaMa"_
ete gandhapuñpe oà çivädipaïcadevatäbhyo namaù

Com estas flores perfumadas - Oà - nós reverenciamos a Çiva, a Consciência da Bondade Infinita, juntamente com as
cinco deidades principais (Çiva, Çakti, Viñëu, Gaëeça, Sürya).

WTae GaNDaPauZPae p wNd]aid dXaidKPaale/>Yaae NaMa"_
ete gandhapuñpe oà indrädi daçadikpälebhyo namaù

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

WTae GaNDaPauZPae p MaTSYaaid dXaavTaare>Yaae NaMa"_
ete gandhapuñpe oà matsyädi daçävatärebhyo namaù

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

WTae GaNDaPauZPae p Pa[JaaPaTaYae NaMa"_
ete gandhapuñpe oà prajäpataye namaù

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

WTae GaNDaPauZPae p NaMaae NaaraYa<aaYa NaMa"_
ete gandhapuñpe oà namo näräyaëäya namaù

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

WTae GaNDaPauZPae p SaveR>Yaae deve>Yaae NaMa"_
ete gandhapuñpe oà sarvebhyo devebhyo namaù

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

WTae GaNDaPauZPae p SavR>Yaae deiv>Yaae NaMa"_
ete gandhapuñpe oà sarvabhyo devibhyo namaù

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

WTae GaNDaPauZPae p é[q Gaurve NaMa"_
ete gandhapuñpe oà çré gurave namaù

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

WTae GaNDaPauZPae p b]aø<ae>Yaae NaMa"_
ete gandhapuñpe oà brähmaëebhyo namaù

Com estas flores perfumadas - Oà - nós reverenciamos Todos os Conhecedores da Sabedoria.
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Amarre um pedaço de barbante em torno do dedo médio direito ou pulso.

p ku-XaaSaNae iSQaTaae b]øa ku-Xae cEv JaNaadRNa_
ku-Xae ùak-aXaviÜZ<au" ku-XaaSaNa NaMaaeSTau Tae_

oà kuçäsane sthito brahmä kuçe caiva janärdana
kuçe hyäkäçavad viñëuù kuçäsana namo-stu te

Brahmä está na luz brilhante (ou grama  kuça), na luz brilhante reside  Janärdana, o Senhor dos Seres. A Suprema
Consciência toda penetrante, Viñëu, reside na luz brilhante. Ó Recipiente da luz brilhante, nós vos reverenciamos, o
assento de grama Kuça .

äcaman

p ke-XavaYa NaMa" Svaha_
oà keçaväya namaù svähä

Nós reverenciamos ao Ser de belos cabelos.

p MaaDavaYa NaMa" Svaha_
oà mädhaväya namaù svähä

Nós reverenciamos ao Ser que é sempre encantador.

p GaaeivNDaaYa NaMa" Svaha_
oà govindhäya namaù svähä

Nós reverenciamos a Ele quem é uma luz acentuada.

p ivZ<au" p ivZ<au" p ivZ<au"_
oà viñëuù oà viñëuù oà viñëuù

Oà Consciência, Oà Consciência, Oà Consciência

p TaiTvZ<aae" ParMa& PadMSada PaXYaiNTa SaUrYa"_
idvqv c+aura TaTaMa(_

oà tat viñëoù paramaà padam sadä paçyanti sürayaù
divéva cakñurä tatam

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

p TaiÜPa[ Sa iPaPaaNaaev JauivGa]NSaae SaaeiMaNd]Tae_
ivZ<au" TaTParMa& PadMa(_

oà tad vipra sa pipänova juvigranso somindrate
viñëuù tat paramaà padam

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

p APaiv}a" Paiv}aae va SavaRvSQaa& GaTaaeiPa va_
Ya" SMareTPau<@rqk-a+a& Sa baùa>YaNTar" Xauic"_

oà apavitraù pavitro vä sarvävasthäà gato-pi vä
yaù smaret puëòarékäkñaà sa bähyäbhyantaraù çuciù

Oà.  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.
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p SavR Ma®l/ Maa®LYaMvre<YaMvrd& Xau>a&_
NaaraYa<a& NaMaSk*-TYa SavR k-MaaRi<a k-arYaeTa(_

oà sarva maìgala mäìgalyam vareëyam varadaà çubhaà
näräyaëaà namaskåtya sarva karmäëi kärayet

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.

p SaUYYaRêMaeiTa MaN}aSYa b]øa ‰iz" Pa[k*-iTaX^Nd"_
AaPaae devTaa AacMaNae iviNaYaaeGa"_

oà süryyaçcameti mantrasya brahmä åñiù prakåtiçchandaù
äpo devatä äcamane viniyogaù

Oà. 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 Yantra com alguma gota de água e/ou pasta de sândalo em frente de seu assento. Coloque uma
flor sobre o bindu no meio.

 

p AaSaNaSYa MaN}aSYa MaeåPa*ï ‰iz" SauTal&/ ^Nd"_
kU-MMaaeR devTaa AaSaNaaePaveXaNae iviNaYaaeGa" p _

oà äsanasya mantrasya merupåñöha åñiù sutalaà chandaù
kürmmo devatä äsanopaveçane viniyogaù oà 

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.

WTae GaNDaPauZPae p h]q& AaDaar Xa¢-Yae k-Mal/aSaNaaYa NaMa"_
ete gandhapuñpe oà hréà ädhära çaktaye kamaläsanäya namaù

Com estas flores perfumadas Oà hréà nós reverenciamos a Energia Primordial situada neste assento de lótus.

p Pa*iQv TvYaa Da*Taa l/aek-a deiv Tv& ivZ<auNaa Da*Taa_
TvÄ DaarYa Maa& iNaTYa& Paiv}a& ku-å caSaNaMa(_

oà påthvi tvayä dhåtä lokä devi tvaà viñëunä dhåtä
tvaïca dhäraya mäà nityaà pavitraà kuru cäsanam

Oà.  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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p Gauå>Yaae NaMa"_
oà gurubhyo namaù
Oà Eu reverencio ao Guru.

p ParMaGauå>Yaae NaMa"_
oà paramagurubhyo namaù
Oà Eu reverencio ao Guru do Guru 

p ParaParGauå>Yaae NaMa"_
oà paräparagurubhyo namaù
Oà Eu reverencio ao Guru do Guru do Guru.

p ParMaeiïGauå>Yaae NaMa"_
oà parameñöhigurubhyo namaù
Oà Eu reverencio ao Guru Supremo.

p Ga& Ga<aeXaaYa NaMa"_
oà gaà gaëeçäya namaù
Oà Eu reverencio ao Senhor  da Sabedoria..

p ANaNTaaYa NaMa" _
oà anantäya namaù 
Oà Eu reverencio ao Um Infinito.

p We& h]q& ©-I& caMau<@YaE ivÀe_
oà aià hréà kléà cämuëòayai vicce
Oà Sabedoria, Maya, Transformação.

p NaMa" iXavaYa_
oà namaù çiväya
Oà 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

p We& h]q& ©-I& caMau<@aYaE ivÀe_
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce

saìkalpa

ivZ<au" p TaTSaTaae& AÛ JaMbUÜqPae _ (    ) deXae_ (    ) Pa[deXae_ (    ) NaGare_ (    )

MaiNdre_ (    ) MaaSae_ (    ) Pa+ae_ (    ) iTaQaaE_ (    ) Gaae}a é[q_ (    )

k*-TaETaTé[q ci<@k-a k-aMa" PaUJaa k-MaaRh& é[q c<@q Paa#&= k-irZYae_

viñëuù oà tat sat oà adya jambüdvépe (País) deçe (Estado) pradeçe (Cidade) nagare (Nome da casa ou
templo) mandire (mês) mäse (çukla ou Kåñëa) pakñe (nome do dia) tithau (nome de) gotra çré (seu nome)

kåtaitat çré caëòikä kämaù püjä karmähaà çré caëòé päöhaà kariñye
A Consciência que Tudo Penetra,  Oà 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),  çré (seu  nome)  está  executando  a  adoração  para  satisfação  da  Respeitável  Chaëòé, recitando  a
Adoração do Chaëòé.

p YaÂaGa]Taae dUrMaudeiTa dEv& Tadu SauáSYa TaQaEvEiTa_
dUr®Ma& JYaaeiTaza& JYaaeiTarek&- TaNMae MaNa" iXav SaªLPaMaSTau_

oà yajjägrato düramudeti daivaà tadu suptasya tathaivaiti
düraìgamaà jyotiñäà jyotirekaà tanme manaù çiva saìkalpamastu

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.

Yaa Gau®UYaaR iSaNaqval/I Yaa rak-a Yaa SarSvTaq_
wRNd]a<aqMaû OTaYae vå<aaNaq& SvSTaYae_

yä guìgüryä sinévälé yä räkä yä sarasvaté
éndräëémahva ütaye varuëänéà svastaye

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.

G18H



Caëòé Päöhaù

p SviSTa Na wNd]ae v*Öé[va" SviSTa Na" PaUza ivìveda"_
SviSTa NaSTaa+YaaeR AiríNaeiMa" SviSTa Naae b*hSPaiTadRDaaTau_

oà svasti na indro våddhaçraväù svasti naù püñä viçvavedäù
svasti nastärkñyo ariñöanemiù svasti no båhaspatirdadhätu

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.

p Ga<aaNaa& Tva Ga<aPaiTa Gau& hvaMahe_
iPa[Yaa<aa& Tva iPa[YaPaiTa Gau& hvaMahe_

iNaDaqNaa& Tva iNaiDaPaiTa Gau& hvaMahe vSaae MaMa_
AahMaJaaiNa GaB>aRDaMaa TvMaJaaiSa GaB>aRDaMa(_

oà gaëänäà tvä gaëapati guà havämahe
priyäëäà tvä priyapati guà havämahe

nidhénäà tvä nidhipati guà havämahe vaso mama
ähamajäni garbbhadhamä tvamajäsi garbbhadham

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.

p Ga<aaNaa& Tva Ga<aPaiTa Gau& hvaMahe_
k-iv& k-vqNaaMauPaMaé[vSTaMaMa(_
JYaeïraJa& b]ø<aa& b]ø<aSPaTa_

Aa Na" Xa*NvàUiTai>a" Saqd SaadNaMa(_
oà gaëänäà tvä gaëapati guà havämahe

kavià kavénämupamaçravastamam
jyeñöharäjaà brahmaëäà brahmaëaspata

ä naù çånvannütibhiù séda sädanam
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.

p AidiTaÛaŒridiTarNTair+aMaidiTaMaaRTaa_
Sa iPaTaa Sa Pau}a"_

ivìe deva AidiTa" PaÄ JaNaa_
AidiTaJaaRTaMaidiTaJaRiNaTvMa(_

oà aditir dyauraditirantarikñamaditirmätä
sa pitä sa putraù

viçve devä aditiù païca janä
aditirjätamaditirjanitvam

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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p Tv& ñqSTv& PauMaaNaiSa Tv& ku-Maar ATa va ku-Marq_
Tv& iJaNaaeR d<@eNa vÄiSa Tv& JaaTaae >aviSa_ ivìTaaeMau%"_

oà tvaà stréstvaà pumänasi tvaà kumära ata vä kumaré
tvaà jirno daëòena vaïcasi tvaà jäto bhavasiviçvatomukhaù

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.

p AMbeAiMbke-Mbail/ke- Na Maa NaYaiTa k-êNa_
SaSaSTYaìk-" Sau>aid]k-a& k-aMPaql/vaiSaNaqMa(_

oà ambe-ambike-mbälike na mä nayati kaçcana
sasastyaçvakaù subhadrikäà kämpélaväsiném

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.

p XaaNTaa ÛaE" XaaNTaa Pa*iQavq XaaNTaiMadMauvRNTair+aMa(_
XaaNTaa odNviTaraPa" XaaNTaa" Na" XaaNTvaezDaq_

oà çäntä dyauù çäntä påthivé çäntam idamurvantarikñam
çäntä udanvatiräpaù çäntäù naù çäntvoñadhé

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.

p XaaNTaaiNa PaUvR æPaai<a XaaNTa& NaaeSTau k*-Taak*-TaMa(_
XaaNTa& >aUTa& c >aVYa& c SavRMaev XaMaSTau Na"_

oà çäntäni pürva rüpäëi çäntaà no-stu kåtäkåtam
çäntaà bhütaà ca bhavyaà ca sarvameva çamastu naù

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.

p Pa*iQavq XaaiNTarNTair+a& XaaiNTaÛaŒ"_
XaaiNTaraPa" XaaiNTaraezDaYa" XaaiNTa" vNaSPaTaYa" XaaiNTar(_

ivìe Mae deva" XaaiNTa" SaveR Mae deva" XaaiNTab]Rø_
XaaiNTaraPa" XaaiNTa SavRMXaaiNTareiDa XaaiNTa" XaaiNTa" SavR XaaiNTa"_

Saa Maa XaaiNTa" XaaiNTai>a"_
oà påthivé çäntir antarikñaà çäntir dyauù

çäntir äpaù çäntir oñadhayaù çäntiù vanaspatayaù çäntir
viçve me deväù çäntiù sarve me deväù çäntir brahma

çäntiräpaù çänti sarvam çäntiredhi çäntiù çäntiù sarva çäntiù
sä mä çäntiù çäntibhiù

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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Taai>a" XaaiNTai>a" SavR XaaiNTai>a" SaMaYaa Maaeh& Yaidh _
gaaer& Yaidh §U-r& Yaidh PaaPa& TaC^aNTa&_

TaiC^v& SavRMaev SaMaSTau Na"_
täbhiù çäntibhiù sarva çäntibhiù samayä mohaà yadiha 

ghoraà yadiha krüraà yadiha päpaà tacchäntaà
tacchivaà sarvameva samastu naù

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.

p XaaiNTa" XaaiNTa" XaaiNTa"_
oà çäntiù çäntiù çäntiù

Oà Paz, Paz, Paz
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AQa Saá ëaek-I duGaaR_
atha sapta çloké durgä

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

iXav ovac_
çiva uväca

A Consciência da Bondade Infinita disse:

deiv Tv& >a¢-Saul/>ae SavRk-aYaR ivDaaiYaNaq_
k-l/aE ih k-aYaRiSaÖyQaRMauPaaYa& b]Uih YaÒTa"_

devi tvaà bhaktasulabhe sarvakäryavidhäyiné
kalau hi käryasiddhyarthamupäyaà brühi yatnataù

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.

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:

Xa*<au dev Pa[v+YaaiMa k-l/aE SaveRíSaaDaNaMa(_
MaYaa TavEv òeheNaaPYaMbaSTauiTa" Pa[k-aXYaTae_

çåëu deva pravakñyämi kalau sarveñöasädhanam
mayä tavaiva snehenäpyambästutiù prakäçyate

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.

p ASYa é[qduGaaR Saá ëaek-I STaae}a MaN}aSYa NaaraYa<a ‰iz"_
ANauíuP^Nd" é[qMahak-al/I Mahal/+Maq MahaSarSvTYaae_

devTaa" é[qduGaaR Pa[qTYaQa| Saá ëaek-I duGaaR Paa#e= iviNaYaaeGa"_
oà asya çrédurgä sapta çloké stotra mantrasya näräyaëa åñiù
anuñöup chandaù çrémahäkälé mahälakñmé mahäsarasvatyo

devatäù çrédurgä prétyarthaà sapta çloké durgä päöhe viniyogaù
Oà. Apresentando os mantras da Canção de Sete Versos explicando a  Respeitável Removedora das Dificuldades, a
Consciência  Toda  Penetrante é  o  Vidente,  Anuñöup 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  Durgä 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  Viniyogaù,  Aplicação,  e  é
preliminar aos Mantras indicados.
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1

J<aaiNaNaaMaiPa ceTaa&iSa devq >aGavTaq ih Saa_
bl/adak*-ZYa MaaehaYa MahaMaaYaa Pa[YaC^iTa_

jëäninämapi cetäàsi devé bhagavaté hi sä
balädäkåñya mohäya mahämäyä prayacchati

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

duGaeR SMa*Taa hriSa >aqwMa XaezJaNTaae"_
SvSQaE" SMa*Taa MaiTaMaTaqv Xau>aa& ddaiSa_
dairÛ\ du"% >aYahairi<a k-a TvdNYaa_

SavaeRPak-ar k-r<aaYa Sadad]Rictaa_
durge småtä harasi bhéima çeñajantoù

svasthaiù småtä matimatéva çubhäà dadäsi
däridrya duùkha bhayahäriëi kä tvadanyä

sarvopakära karaëäya sadärdracittä
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

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

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

Xar<aGaTa dqNaaTaR Pair}aa<a ParaYa<ae_
SavRSYaaiTaR hre deiv NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_
çaraëagata dénärta pariträëa paräyaëe

sarvasyärti hare devi näräyaëi namo-stu te
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

_ SavRSvæPae SaveRXae SavRXai¢- SaMaiNvTae_
>aYae>Yañaih Naae deiv duGaeR deiv NaMaaeSTau Tae_

sarvasvarüpe sarveçe sarvaçakti samanvite
bhayebhyasträhi no devi durge devi namo-stu te

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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6

raeGaaNaXaezaNaPah&iSa Tauía_
åía Tau k-aMaaNa( Sak-l/aNa>aqíaNa(_
TvaMaaié[TaaNaa& Na ivPaàra<aa&_
TvaMaaié[Taa ùaé[YaTaa& Pa[YaaiNTa_
rogänaçeñänapahaàsi tuñöä

ruñöä tu kämän sakalänabhéñöän
tvämäçritänäà na vipannaräëäà
tvämäçritä hyäçrayatäà prayänti

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

SavaRbaDaa Pa[XaMaNa& }aEl/aeKYaaSYai%le/ìir_
WvMaev TvYaa k-aYaRMaSMaÜEirivNaaXaNaMa(_

sarväbädhä praçamanaà trailokyäsyakhileçvari
evameva tvayä käryamasmadvairivinäçanam

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

oà
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p ié[ duGaaRYaE NaMa"_
oà çri durgäyai namaù

Oà. Nós reverenciamos à Respeitável Aliviadora das Dificuldades

ié[ duGaaRíaetar XaTaNaaMa STaae}aMa(_
çri durgäñöottara çatanäma stotram

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

wìr ovac_
içvara uväca

O Senhor Supremo disse:

1

XaTaNaaMa Pa[v+YaaiMa Xa*<auZv k-Mal/aNaNae_
YaSYa Pa[SaadMaa}ae<a duGaaR Pa[qTaa >aveTSaTaq_

çatanäma pravakñyämi çåëuñva kamalänane
yasya prasädamätreëa durgä prétä bhavet saté

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

2

p SaTaq Saaßq >avPa[qTaa >avaNaq >avMaaecNaq_
AaYaaR duGaaR JaYaa caÛa i}aNae}aa XaUl/Daair<aq_

oà saté sädhvé bhavaprétä bhaväné bhavamocané
äryä durgä jayä cädyä trineträ çüladhäriëé

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

iPaNaak-Daair<aq ic}aa c<@ga<$=a MahaTaPaa"_
MaNaae buiÖrh&k-ara ictaæPaa icTaa iciTa"_

pinäkadhäriëé citrä caëòaghaëöä mahätapäù
mano buddhir ahaàkärä cittarüpä citä citiù

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

SavR MaN}a MaYaq Sataa SaTYaaNaNd SvæiPa<aq_
ANaNTaa >aaivNaq >aaVYaa >aaVYaa >aaVYaa SadaGaiTa"_
sarva mantra mayé sattä satyänanda svarüpiëé

anantä bhäviné bhävyä bhävyä bhävyä sadägatiù
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

XaaM>avq devMaaTaa c icNTaa rÒiPa[Yaa Sada_
SavRivÛa d+ak-NYaa d+aYaj ivNaaiXaNaq_

çämbhavé devamätä ca cintä ratnapriyä sadä
sarvavidyä dakñakanyä dakñayajïa vinäçiné

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

APa<aaRNaek-v<aaR c Paa$=l/a Paa$=l/avTaq_
PaÆaMbr ParqDaaNaa k-l/MaÅqr riÅNaq_

aparëänekavarëä ca päöalä päöalävaté
paööämbara parédhänä kalamaïjéra raïjiné

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

AMaeYa iv§-Maa §U-ra SauNdrq SaurSauNdrq_
vNaduGaaR c MaaTa®q MaTa® MauiNa PaUiJaTaa_

ameya vikramä krürä sundaré surasundaré
vanadurgä ca mätaìgé mataìga muni püjitä

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

b]aøq Maaheìrq cENd]q k-aEMaarq vEZ<avq TaQaa_
caMau<@ cEv varahq l/+Maqê Pauåzak*-iTa"_

brähmé mäheçvaré caindré kaumäré vaiñëavé tathä
cämuëòa caiva värähé lakñméçca puruñäkåtiù

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

ivMal/aeTk-izR<aq jaNaa i§-Yaa iNaTYaa c buiÖda_
bhul/a bhul/Pa[eMaa SavRvahNa vahNaa_

vimalot karñiëé jïänä kriyä nityä ca buddhidä
bahulä bahulapremä sarvavähana vähanä

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

iNaXauM>a XauM>a hNaNaq MaihzaSaur MaidRNaq_
MaDau kE-$=>a hN}aq c c<@ Mau<@ ivNaaiXaNaq_

niçumbha çumbha hanané mahiñäsura mardiné
madhu kaiöabha hantré ca caëòa muëòa vinäçiné

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

SavaRSaurivNaaXaa c SavRdaNav gaaiTaNaq_
SavR XañMaYaq SaTYaa SavaRñ Daair<aq TaQaa_
sarväsuravinäçä ca sarvadänava ghätiné

sarva çastramayé satyä sarvästra dhäriëé tathä
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

G30H



Caëòé Päöhaù

76. A Verdade
77. A Portadora de Todas as Armas

12

ANaek- Xañ hSTaa c ANaek-añSYa Daair<aq_
ku-Maarq cEk- k-NYaa c kE-Xaaerq YauvTaq YaiTa"_
aneka çastra hastä ca anekästrasya dhäriëé
kumäré caika kanyä ca kaiçoré yuvaté yatiù

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

APa[aE!a cEv Pa[aE!a c v*ÖMaaTaa bl/Pa[da_
Mahaedrq Mau¢-ke-Xaq gaaeræPaa Mahabl/a_

aprauòhä caiva prauòhä ca våddhamätä balapradä
mahodaré muktakeçé ghorarüpä mahäbalä

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

AiGanJval/a raEd]Mau%q k-al/rai}aSTaPaiSvNaq_
NaaraYa<aq >ad]k-al/I ivZ<au MaaYaa Jal/aedrq_

agnijvälä raudramukhé kälarätristapasviné
näräyaëé bhadrakälé viñëu mäyä jalodaré

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

iXavdUTaq k-ral/I c ANaNTaa ParMaeìrq_
k-aTYaaYaNaq c Saaiv}aq Pa[TYa+aa b]ø vaidNaq_

çivadüté karälé ca anantä parameçvaré
kätyäyané ca sävitré pratyakñä brahma vädiné

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

Ya wd& Pa[Pa#e=Na( iNaTYa& duGaaR NaaMaXaTaaík-Ma(_
ya idaà prapaöhen nityaà durgä nämaçatäñöakam

näsädhyaà vidyate devi triñu lokeñu pärvati
Ó Deusa,  Pärvati,  Aquele que recita  estes cento e oito nomes da  Removedora da Dificuldades todos os dias,  não
encontrará dificuldades nos três mundos.

17

DaNa& DaaNYa& SauTa& JaaYaa& hYa& hiSTaNaMaev c_
cTauvRGa| TaQaa caNTae l/>aeNMaui¢&- c XaaìTaqMa(_

dhanaà dhänyaà sutaà jäyäà hayaà hastinameva ca
caturvargaà tathä cänte labhenmuktià ca çäçvatém

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

ku-Maarq& PaUJaiYaTva Tau DYaaTva devq& SaureìrqMa(_
PaUJaYaeTParYaa >a¢-ya Pa#e=Na( NaaMaXaTaaík-Ma(_

kumäréà püjayitvä tu dhyätvä devéà sureçvarém
püjayet parayä bhaktyä paöhen nämaçatäñöakam

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

TaSYa iSaiÖ>aRveÕeiv SavŒ" SaurvrEriPa_
raJaaNaae daSaTaa& YaaiNTa raJYa ié[YaMavaPanuYaaTa(_

tasya siddhir bhaved devi sarvaiù suravarairapi
räjäno däsatäà yänti räjya çriyamaväpnuyät

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

GaaeraecNaa l/¢-k- ku-ªuMaeNa_
iSaNDaur k-PaURr MaDau}aYae<a_

ivil/:Ya YaN}a& iviDaNaa iviDajae_
>aveTSada DaarYaTae Paurair"_

gorocanä laktaka kuìkumena
sindhura karpüra madhutrayeëa

vilikhya yantraà vidhinä vidhijïo
bhavet sadä dhärayate puräriù

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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21

>aaEMaavaSYaaiNaXaaMaGa]e cNd]e XaTa i>aza& GaTae_
ivil/:Ya Pa[Pa#e=TSTaae}a& Sa >aveTSa&Pada& PadMa(_

bhaumäväsyäniçämagre candre çata bhiñäà gate
vilikhya prapaöhet stotraà sa bhavet saàpadäà padam

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

oà

p We& AaTMaTatv& XaaeDaYaaiMa NaMa" Svaha_
oà aià ätmatattvaà çodhayämi namaù svähä

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

p h]q& ivÛaTatv& XaaeDaYaaiMa NaMa" Svaha_
oà hréà vidyätattvaà çodhayämi namaù svähä

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

p ©-I& iXavTatv&AaeDaYaaiMa NaMa" Svaha_
oà kléà çivatattvaàodhayämi namaù svähä

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

p We& h]q& ©-I& SavRTatv& XaaeDaYaaiMa NaMa" Svaha_
oà aià hréà kléà sarvatattvaà çodhayämi namaù svähä

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

p NaMaae deVYaE MahadeVYaE iXavaYaE SaTaTa& NaMa"_
NaMa" Pa[k*-TYaE >ad]aYaE iNaYaTaa" Pa[<Taa" SMa TaaMa(_

oà namo devyai mahädevyai çiväyai satataà namaù
namaù prakåtyai bhadräyai niyatäù praëtäù sma täm

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.

DYaaTva devq& PaÄPaUJaa& k*-Tva YaaeNYaa Pa[<aMYa c_
AaDaar& SQaaPYa MaUle/Na SQaaPaYaeta}a PauSTak-Ma(_

WTae GaNDaPauZPae p h]q& PauSTak-aYa NaMa"_
dhyätvä devéà païcapüjäà kåtvä yonyä praëamya ca

ädhäraà sthäpya mülena sthäpayettatra pustakam
ete gandhapuñpe oà hréà pustakäya namaù

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

N.E. Pequeno grupos de estrelas.
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XaaPaaeÖar MaN}a"_
çäpoddhära 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 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! 

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 Chaëòi, removei o cravo, removei o cravo
eu sou Um 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§-iMh]iMh]MvMSvh_

oà hréà hréà vaà vaà aià aià måtasaàjévani vidye
måtamutthäpayot thäpaya krim hrim hrim vam svaha

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 Um com Deus!

XaaPaivMaaecNa MaN}a"_
çäpavimocana 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 de ignorância, removei o cravo, removei,
removei, devoção, devoção
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AQa b]øaid XaaPa ivMaaecNaMa(_
atha brahmädi çäpa vimocanam

E agora, a Remoção das maldições de Brahmä e outros

p ASYa é[q ci<@k-aYaa b]ø viXaï ivìaiMa}a XaaPa_
ivMaaecNa MaN}aSYa viXaï Naard Sa&vad SaaMa_

vedaiDaPaiTa b]øa<a ‰zYa" SavŒìYaR k-air<aq é[q duGaaR_
devTaa cir}a}aYa& bqJa& h]q& Xai¢-" i}aGau<aaTMa SvæPa_

ci<@k-aXaaPa ivMau¢-aE MaMa Sa&k-iLPaTa k-aYaR iSaÖyTaeR JaPae iviNaYaaeGa"_
oà asya çré caëòikäyä brahma vaçiñöha viçvämitra çäpa

vimocana mantrasya vaçiñöha närada saàväda säma
vedädhipati brahmäëa åñayaù sarvaiçvarya käriëé çré durgä
devatä caritratrayaà béjaà hréà çaktiù triguëätma svarüpa

caëòikäçäpa vimuktau mama saàkalpita kärya siddhyarte jape viniyogaù
Oà. Apresentando os mantras que removem as maldições de Brahmä, Vaçiñöha e Viçvämitra do respeitável Chaëòé
Päöhaù, como explicado por  Vaçiñöha para Narada. O Senhor do  Säma Veda,  Brahmä 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  hréà,  Completa Existência.  Esta é a intrínseca essência das três qualidades aplicadas para
remover as maldições do  Chaëòé e,  para alcançar  a perfeição no objetivo de meu voto espiritual,  esta recitação é
aplicada.

1

p h]q& rq& reTa" SvæiPa<YaE MaDau kE-$=>a MaidRNYaE_
b]øa viXaï iviXavaiMa}a XaaPaaiÜMau¢-a >av_

oà hréà réà retaù svarüpiëyai madhu kaiöabha mardinyai
brahmä vaçiñöha viçivämitra çäpäd vimuktä bhava

Oà.  Mäyä,  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 Brahmä, Vaçiñöha e Viçvämitra serem removidas.

2

p é[q& buiÖ SvæiPa<YaE MaihzaSaur SaENYa NaaiXaNYaE_
b]øa viXaï iviXavaiMa}a XaaPaaiÜMau¢-a >av_

oà çréà buddhi svarüpiëyai mahiñäsura sainya näçinyai
brahmä vaçiñöha viçivämitra çäpäd vimuktä bhava

Oà. Crescimento, a natureza intrínseca do Intelecto, a destruidora do exército do Grande Ego, possam as maldições de
Brahmä, Vaçiñöha e Viçvämitra serem removidas.

3

p r& r¢- SvæiPa<YaE MaihzaSaur MaidRNYaE _
b]øa viXaï iviXavaiMa}a XaaPaaiÜMau¢-a >av_

oà raà rakta svarüpiëyai mahiñäsura mardinyai 
brahmä vaçiñöha viçivämitra çäpäd vimuktä bhava

Oà.  Perfeição do corpo sutil, a natureza intrínseca do desejo, a destruidora do Grande Ego, possam as maldições de
Brahmä, Vaçiñöha e Viçvämitra serem removidas.
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4

p +au& +auDaa SvæiPa<YaE devviNdTaaYaE _
b]øa viXaï iviXavaiMa}a XaaPaaiÜMau¢-a >av_

oà kñuà kñudhä svarüpiëyai devavanditäyai 
brahmä vaçiñöha viçivämitra çäpäd vimuktä bhava

Oà.  Fome,  a  intrínseca  natureza  do  Desejo,  louvada  pelos  Deuses  na  canção,  possam as  maldições  de  Brahmä,
Vaçiñöha e Viçvämitra serem removidas.

5

p ^a& ^aYaa SvæiPa<YaE dUTaSa&vaidNYaE _
b]øa viXaï iviXavaiMa}a XaaPaaiÜMau¢-a >av_

oà chäà chäyä svarüpiëyai dütasaàvädinyai 
brahmä vaçiñöha viçivämitra çäpäd vimuktä bhava

Oà.  Reflexo, a intrínseca natureza da aparência, receptora da comunicação do  Embaixador da Vaidade, possam as
maldições de Brahmä, Vaçiñöha e Viçvämitra serem removidas.

6

p Xa& Xai¢- SvæiPa<YaE DaUMa]l/aecNa gaaiTaNYaE _
b]øa viXaï iviXavaiMa}a XaaPaaiÜMau¢-a >av_

oà çaà çakti svarüpiëyai dhümralocana ghätinyai 
brahmä vaçiñöha viçivämitra çäpäd vimuktä bhava

Oà.  Energia, a intrínseca natureza da Energia, a destruidora de Olhos Pecadores, possam as maldições de Brahmä,
Vaçiñöha e Viçvämitra serem removidas.

7

p Ta*& Ta*za SvæiPa<YaE c<@ Mau<@ vDa k-air<YaE_
b]øa viXaï iviXavaiMa}a XaaPaaiÜMau¢-a >av_

oà tåà tåñä svarüpiëyai caëòa muëòa vadha käriëyai
brahmä vaçiñöha viçivämitra çäpäd vimuktä bhava

Oà. Sede, a intrínseca natureza do desejo, a causa da destruição da Paixão e da Ira, possam as maldições de Brahmä,
Vaçiñöha e Viçvämitra serem removidas.

8

p +aa& +aaiNTa SvæiPa<YaE r¢-bqJa vDa k-air<YaE_
b]øa viXaï iviXavaiMa}a XaaPaaiÜMau¢-a >av_

oà kñäà kñänti svarüpiëyai raktabéja vadha käriëyai
brahmä açiñöha viçivämitra çäpäd vimuktä bhava

Oà. Perdão Paciente, a intrínseca natureza do Perdão Paciente, a causa de destruição da Semente do Desejo, possam as
maldições de Brahmä, Vaçiñöha e Viçvämitra serem removidas.

9

p Jaa& JaaiTa SvæiPa<YaE iNaXauM>a vDa k-air<YaE _
b]øa viXaï iviXavaiMa}a XaaPaaiÜMau¢-a >av_

oà jäà jäti svarüpiëyai niçumbha vadha käriëyai 
brahmä vaçiñöha viçivämitra çäpäd vimuktä bhava

Oà. Nascimento, a intrínseca natureza de Todos os Seres nascidos, a causa de destruição da Autodepreciação, possam
as maldições de Brahmä, Vaçiñöha e Viçvämitra serem removidas.
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10

p l&/ l/Âa SvæiPa<YaE XauM>a vDa k-air<YaE_
b]øa viXaï iviXavaiMa}a XaaPaaiÜMau¢-a >av_

oà laà lajjä svarüpiëyai çumbha vadha käriëyai
brahmä vaçiñöha viçivämitra çäpäd vimuktä bhava

Oà.  Humildade,  a  intrínseca  natureza da Humildade,  a  causa  de  destruição  da  Vaidade,  possam as maldições  de
Brahmä, Vaçiñöha e Viçvämitra serem removidas.

11

p Xaa& XaaiNTa SvæiPa<YaE devSTauTYaE_
b]øa viXaï iviXavaiMa}a XaaPaaiÜMau¢-a >av_

oà çäà çänti svarüpiëyai devastutyai
brahmä vaçiñöha viçivämitra çäpäd vimuktä bhava

Oà.  Paz, a intrínseca natureza da Paz, os Deuses cantam uma canção de louvor, possam as maldições de  Brahmä,
Vaçiñöha e Viçvämitra serem removidas.

12

p é[& é[Öa SvæiPa<YaE Sak-l/f-l/ da}YaE_
b]øa viXaï iviXavaiMa}a XaaPaaiÜMau¢-a >av_

oà çraà çraddhä svarüpiëyai sakalaphala dätryai
brahmä vaçiñöha viçivämitra çäpäd vimuktä bhava 

Oà.  Fé,  a intrínseca natureza da Fé, a Doadora de todos os frutos, possam as maldições de  Brahmä, Vaçiñöha e
Viçvämitra serem removidas.

13

p k-a& k-aiNTa SvæiPa<YaE raJavr Pa[daYaE_
b]øa viXaï iviXavaiMa}a XaaPaaiÜMau¢-a >av_

oà käà känti svarüpiëyai räjavara pradäyai
brahmä vaçiñöha viçivämitra çäpäd vimuktä bhava

Oà.  Beleza Aumentada pelo Amor, a intrínseca natureza da Beleza Aumentada pelo Amor, a Doadora de Dádivas ao
Rei, possam as maldições de Brahmä, Vaçiñöha e Viçvämitra serem removidas.

14

p Maa& MaaTa* SvæiPa<YaE ANaGaRl/MaihMa SaihTaaYaE_
b]øa viXaï iviXavaiMa}a XaaPaaiÜMau¢-a >av_

oà mäà mätå svarüpiëyai anargalamahima sahitäyai
brahmä vaçiñöha viçivämitra çäpäd vimuktä bhava

Oà.  Mãe,  a  intrínseca natureza  da Mãe, juntamente  com a grandeza  ilimitada,  possam as maldições  de  Brahmä,
Vaçiñöha e Viçvämitra serem removidas.

15

p h]q& é[q& du& duGaaRYaE Sa& SavŒìYaR k-air<YaE_
b]øa viXaï iviXavaiMa}a XaaPaaiÜMau¢-a >av_

oà hréà çréà duà durgäyai saà sarvaiçvarya käriëyai
brahmä vaçiñöha viçivämitra çäpäd vimuktä bhava

Oà.  Mäyä,  Crescimento,  Durgä,  a  Aliviadora  de  Dificuldades,  total  união,  a  causa  de  todas  as  qualidades
imperecíveis, possam as maldições de Brahmä, Vaçiñöha e Viçvämitra serem removidas.
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16

p We& h]q& ©-I& NaMa" iXavaYaE A>aeÛ k-vc SvæiPa<YaE_
b]øa viXaï iviXavaiMa}a XaaPaaiÜMau¢-a >av_

oà aià hréà kléà namaù çiväyai abhedya kavaca svarüpiëyai
brahmä açiñöha viçivämitra çäpäd vimuktä bhava

Oà.  Sabedoria,  Mäyä, Transformação, eu reverencio a  Energia da Bondade Infinita, com a natureza intrínseca da
armadura impermeável, possam as maldições de Brahmä, Vaçiñöha e Viçvämitra serem removidas.

17

p §-I& k-aLYaE k-ail/ h]q& f-$( SvahaYaE ‰Gved SvæiPa<YaE_
b]øa viXaï iviXavaiMa}a XaaPaaiÜMau¢-a >av_

oà kréà kälyai käli hréà phaö svähäyai ågveda svarüpiëyai
brahmä vaçiñöha viçivämitra çäpäd vimuktä bhava

Oà. Transformação, Ela Quem Leva para Longe a Escuridão, Ela Quem Leva Para Longe a Escuridão, Mäyä, cortai
o ego! Eu sou Uno com Deus! A natureza intrínseca do  Rig Veda,  possam as maldições de  Brahmä, Vaçiñöha e
Viçvämitra serem removidas.

18

p We& h]q& ©-I& Mahak-al/I Mahal/+Maq MahaSarSvTaq_
SvæiPa<YaE i}aGau<aaiTMak-aYaE duGaaR deVYaE NaMa"_

oà aià hréà kléà mahäkälé mahälakñmé mahäsarasvaté
svarüpiëyai triguëätmikäyai durgä devyai namaù

Oà.  Sabedoria,  Mäyä, 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 Durgä, a Aliviadora das Dificuldades.

19

wTYaev& ih MahaMaN}aaNa( Pai#=Tva ParMaeìr_
c<@qPaa#&= idva ra}aaE ku-YaaR dev Na Sa&XaYa"_

ityevaà hi mahämanträn paöhitvä parameçvara
caëòépäöhaà divä rätrau kuryä deva na saàçayaù

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

20

Wv& MaN}a& Na JaaNaaiTa c<@q Paa#&= k-raeiTa Ya"_
AaTMaaNa& cEv daTaar& +aq<a& ku-YaaRà Sa&XaYa"_

evaà mantraà na jänäti caëòé päöhaà karoti yaù
ätmänaà caiva dätäraà kñéëaà kuryänna saàçayaù

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

oà
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AQa deVYaa" k-vcMa(_
atha devyäù kavacam
A Armadura da Deusa

p ASYa é[q c<@qk-vcSYa b]øa ‰iz" ANauíuP^Nd"_
caMau<@a devTaa A<GaNYaaSaae¢- MaaTarae bqJaiMdGbNDa_

devTaaSTatvMé[q JaGadMba Pa[qTYaQaeR SaáXaTaq_
Paa#=a<Ga TveNa JaPae iviNaYaaeGa"_

oà asya çré caëòékavacasya brahmä åñiù anuñöup chandaù
cämuëòä devatä aëganyäsokta mätaro béjam digbandha

devatäs tattvam çré jagad ambä prétyarthe saptaçaté
päöhäëga tvena jape viniyogaù

Oà.  Apresentando  a Armadura  da  Respeitável  Ela Quem Dilacera os Pensamentos,  a  Capacidade  Criadora é  o
Vidente,  Anuñöup (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.

p NaMaêi<dk-aYaE_
oà namaçcaëdikäyai

Oà. Nós reverenciamos a Deusa Quem Dilacera os Pensamentos.

Maak-R<@eYa ovac_
märkaëòeya uväca
Märkaëòeya disse:

1

p YaÓuù& ParMa& l/aeke- SavR r+aa k-r& Na*<aaMa(_
Yaà k-SYa icda:YaaTa& TaNMae b]Uih iPaTaaMah_

oà yadguhyaà paramaà loke sarva rakñä karaà nåëäm
yanna kasya cidäkhyätaà tanme brühi pitämaha

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

b]øaevac_
brahmoväca

A Capacidade Criadora disse:

2

AiSTa GauùTaMa& ivPa[ SavR >aUTaaePak-ark-Ma(_
deVYaaSTau k-vc& Pau<Ya& TaC^*<auZv MahaMauNae_

asti guhyatamaà vipra sarva bhütopakärakam
devyästu kavacaà puëyaà tacchåëuñva mahämune

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.

G41H



Caëòé Päöhaù

3

Pa[QaMa& XaEl/Pau}aq c iÜTaqYa& b]øcair<aq_
Ta*TaqYa& cNd] ga<$e=iTa kU-ZMaa<@eiTa cTauQaRk-Ma(_

prathamaà çailaputré ca dvitéyaà brahmacäriëé
tåtéyaà candra ghaëöeti küñmäëòeti caturthakam

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

PaÄMa& Sk-NdMaaTaeiTa zZQa& k-aTYaaYaNaqiTa c_
SaáMa& k-al/ra}aqiTa MahaGaaErqiTa caíMaMa(_

païcamaà skandamäteti ñañthaà kätyäyanéti ca
saptamaà kälarätréti mahägauréti cäñöamam

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

NavMa& iSaiÖda}aq c NavduGaaR" Pa[k-IiTaRTaa"_
o¢-aNYaeTaaiNa NaaMaaiNa b]ø<aEv MahaTMaNaa_

navamaà siddhidätré ca navadurgäù prakértitäù
uktänyetäni nämäni brahmaëaiva mahätmanä

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

6

AiGanNaa dùMaaNaSTau Xa}auMaDYae GaTaae r<ae_
ivzMae duGaRMae cEv >aYaataaR" Xar<a& GaTaa"_

agninä dahyamänastu çatrumadhye gato raëe
viñame durgame caiva bhayärttäù çaraëaà gatäù

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

Na Taeza& JaaYaTae ik&-icdXau>a& r<aSa&k-$e=_
NaaPad& TaSYa PaXYaaiMa Xaaek- du"% >aYa& Na ih_

na teñäà jäyate kiàcidaçubhaà raëasaàkaöe
näpadaà tasya paçyämi çoka duùkha bhayaà na hi

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

8

YaESTau >a¢-ya SMa*Taa NaUNa& TaezaMv*iÖ" Pa[JaaYaTae_
Yae Tva& SMariNTa deveiXa r+aSae Taaà Sa&XaYa"_

yaistu bhaktyä småtä nünaà teñäm våddhiù prajäyate
ye tväà smaranti deveçi rakñase tänna saàçayaù

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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9

Pa[eTaSa&SQaa Tau caMau<@a varahq MaihzaSaNaa_
WeNd]q GaJa SaMaaæ!a vEZ<avq Gaå@aSaNaa_

pretasaàsthä tu cämuëòä värähé mahiñäsanä
aindré gaja samärüòhä vaiñëavé garuòäsanä

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

Maaheìrq v*zaæ!a k-aEMaarq iXai%vahNaa_
l/+Maq" PaÚaSaNaa devq PaÚhSTaa hiriPa[Yaa_

mäheçvaré våñärüòhä kaumäré çikhivähanä
lakñméù padmäsanä devé padmahastä haripriyä

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

ìeTaæPa Dara devq wRìrq v*z vahNaa_
b]aøq h&Sa SaMaaæ!a SavaR>ar<a >aUizTaa_

çvetarüpa dharä devé éçvaré våña vähanä
brähmé haàsa samärüòhä sarväbharaëa bhüñitä

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

wTYaeTaa MaaTar" SavaR" SavRYaaeGa SaMaiNvTaa"_
NaaNaa>ar<aXaae>aa!ya NaaNaarÒae PaXaaei>aTaa"_

ityetä mätaraù sarväù sarvayoga samanvitäù
nänäbharaëaçobhäòhyä nänäratno paçobhitäù

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

13

d*XYaNTae rQaMaaæ!a deVYa" §-aeDaSaMaaku-l/a"_
Xa<%& c§&- Gada& Xai¢&- hl&/ c MauSal/aYauDaMa(_

dåçyante rathamärüòhä devyaù krodhasamäkuläù
çaëkhaà cakraà gadäà çaktià halaà ca musaläyudham

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

%e$=k&- TaaeMar& cEv ParXau& PaaXaMaev c_
ku-NTaaYauDa& i}aXaUl&/ c Xaa<GaRMaaYauDaMautaMaMa(_

kheöakaà tomaraà caiva paraçuà päçameva ca
kuntäyudhaà triçülaà ca çärëgamäyudham uttamam

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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15

dETYaaNaa& dehNaaXaaYa >a¢-aNaaMa>aYaaYa c_
DaarYaNTYaaYau DaaNaqTQa& devaNaa& c ihTaaYa vE_

daityänäà dehanäçäya bhaktänämabhayäya ca
dhärayantyäyu dhänétthaà devänäà ca hitäya vai

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

16

NaMaSTaeSTau MaharaEd]e MahagaaerPara§-Mae_
Mahable/ MahaeTSaahe Maha>aYa ivNaaiXaiNa_

namaste-stu mahäraudre mahäghoraparäkrame
mahäbale mahotsähe mahäbhaya vinäçini

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

}aaih Maa& deiv duZPa[e+Yae Xa}aU<aa& >aYaviÖRiNa_
Pa[aCYaa& r+aTau MaaMaENd]q AaGaneYYaaMaiGan devTaa_

trähi mäà devi duñprekñye çatrüëäà bhayavarddhini
präcyäà rakñatu mämaindré ägneyyäm agni devatä

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

di+a<aevTau varahq NaEr*TYaa& %ÉDaair<aq_
Pa[TaqCYaa& vaå<aq r+aeÜaYaVYaa& Ma*GavaihNaq_

dakñiëe-vatu värähé nairåtyäà khaògadhäriëé
pratécyäà väruëé rakñed väyavyäà mågavähiné

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

odqCYaa& PaaTau k-aEMaarq WeXaaNYaa& XaUl/Daair??_
Oß| b]øai<a Mae r+aedDaSTaaÜEZ<avq TaQaa_

udécyäà pätu kaumäré aiçänyäà çüladhäriëí
ürdhvaà brahmäëi me rakñedadhastäd vaiñëavé tathä

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

Wv& dXa idXaae r+aeÀaMau<@a XavvahNaa_
JaYaa Mae caGa]Ta" PaaTau ivJaYaa PaaTau Pa*ïTa"_

evaà daça diço rakñeccämuëòä çavavähanä
jayä me cägrataù pätu vijayä pätu påñöhataù

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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21

AiJaTaa vaMaPaaìeR Tau di+a<ae caParaiJaTaa_
iXa%aMauÛaeiTaNaq r+aeduMaa MaUiDNaR VYaviSQaTaa_
ajitä vämapärçve tu dakñiëe cäparäjitä

çikhämudyotiné rakñed umä mürdhni vyavasthitä
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.

22

Maal/aDarq l/l/a$e= c >a]uvaE r+aeÛXaiSvNaq_
i}aNae}aa c >a]uvaeMaRDYae YaMaga<$=a c NaaiSake-_

mälädharé laläöe ca bhruvau rakñed yaçasviné
trineträ ca bhruvor madhye yamaghaëöä ca näsike

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.

23

Xai<%Naq c+auzaeMaRDYae é[ae}aYaaeÜaRrvaiSaNaq_
k-Paael/aE k-ail/k-a r+aeTk-<aRMaUle/ Tau Xaa<k-rq_

çaëkhiné cakñuñor madhye çrotrayordväraväsiné
kapolau kälikä rakñet karëamüle tu çäëkaré

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.

24

NaaiSak-aYaa& SauGaNDaa c otaraeïe c cicRk-a_
ADare caMa*Tak-l/a iJaûaYaa& c SarSvTaq_

näsikäyäà sugandhä ca uttaroñöhe ca carcikä
adhare cämåtakalä jihväyäà ca sarasvaté

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.

25

dNTaaNa( r+aTau k-aEMarq k-<#=deXae Tau ci<@k-a_
gai<$=k-a& ic}aga<$=a c MahaMaaYaa c Taalu/ke-_

dantän rakñatu kaumaré kaëöhadeçe tu caëòikä
ghaëöikäà citraghaëöä ca mahämäyä ca täluke

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.

26

k-aMaa+aq icbuk&- r+aeÜac Mae SavRMa®l/a_
Ga]qvaYaa& >ad]k-al/I c Pa*ïv&Xae DaNauDaRrq_

kämäkñé cibukaà rakñed väca me sarvamaìgalä
gréväyäà bhadrakälé ca påñöhavaàçe dhanurdharé

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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27

Naql/Ga]qva bih"k-<#e= Nail/k-a& Nal/kU-brq_
Sk-NdYaae" %iÉNaq r+aeØahU Mae vJa]Daair<aq_

nélagrévä bahiùkaëöhe nalikäà nalakübaré
skandayoù khaòginé rakñed bähü me vajradhäriëé

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.

28

hSTaYaaedRi<@Naq r+aediMbk-a ca®ul/Izu c_
Na%aH^Ule/ìrq r+aeTku-+aaE r+aeTku-le/ìrq_

hastayor daëòiné rakñed ambikä cäìguléñu ca
nakhäïchüleçvaré rakñet kukñau rakñet kuleçvaré

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.

29

STaNaaE r+aeNa( Mahadevq MaNa" Xaaek-ivNaaiXaNaq_
ôdYae l/il/Taa devq odre XaUl/Daair<aq_

stanau rakñen mahädevé manaù çokavinäçiné
hådaye lalitä devé udare çüladhäriëé

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.

30

Naa>aaE c k-aiMaNaq r+aeÓuù& Gauùeìrq TaQaa_
PaUTaNaa k-aiMak-a Mae!]& Gaude MaihzvaihNaq_

näbhau ca käminé rakñed guhyaà guhyeçvaré tathä
pütanä kämikä meòhraà gude mahiñavähiné

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.

31

k-$ya& >aGavTaq r+aeÂaNauNaq ivNDYavaiSaNaq_
Ja<gae Mahabl/a r+aeTSavRk-aMaPa[daiYaNaq_

kaöyäà bhagavaté rakñej jänuné vindhyaväsiné
jaëghe mahäbalä rakñet sarvakämapradäyiné

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.

32

GauLf-YaaeNaaRriSa&hq c PaadPa*ïe Tau TaEJaSaq_
Paada®ul/Izu é[q r+aeTPaadaDaSTal/vaiSaNaq_

gulphayor närasiàhé ca pädapåñöhe tu taijasé
pädäìguléñu çré rakñet pädädhastalaväsiné

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.

G46H



Caëòé Päöhaù

33

Na%aNa( d&í\ak-ral/I c ke-Xaa&X_cEvaeßRke-iXaNaq_
raeMaku-Paezu k-aEberq Tvc& vaGaqìrq TaQaa_

nakhän daàñöräkarälé ca keçäàç’-caivordhvakeçiné
romakupeñu kauberé tvacaà vägéçvaré tathä

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.

34

r¢-MaÂavSaaMaa&SaaNa( YaiSQa Maeda&iSa PaavRTaq_
AN}aai<a k-al/rai}aê iPata& c Mauku-Taeìrq_

raktamajjävasämäàsän yasthi medäàsi pärvaté
anträëi kälarätriçca pittaà ca mukuteçvaré

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.

35
PaÚavTaq PaÚk-aeXae k-fe- cU@aMai<aSTaQaa_

Jval/aMau%q Na% Jval/aMa>aeÛa SavR SaiNDazu_
padmävaté padmakoçe kaphe cüòämaëis tathä

jvälämukhé nakha jväläm abhedyä sarva sandhiñu
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.

36

Xau§&- b]øai<a Mae r+aeC^aYaa& ^}aeìrq TaQaa_
Ah&k-ar& MaNaae buiÖ& r+aeNMae DaMaRDaairNaq_

çukraà brahmäëi me rakñecchäyäà chatreçvaré tathä
ahaàkäraà mano buddhià rakñenme dharmadhäriné

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.

37

Pa[a<aa PaaNaaE TaQaa VYaaNaMaudaNa& c SaMaaNak-Ma(_
vJa] hSTaa c Mae r+aeTPa[a<a& k-LYaa<aXaae>aNaa_

präëä pänau tathä vyänam udänaà ca samänakam
vajra hastä ca me rakñet präëaà kalyäëaçobhanä

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.

38

rSae æPae c GaNDae c XaBde SPaXaeR c YaaeiGaNaq_
Satv& rJaSTaMaêEv r+aeNa( NaaraYa<aq Sada_

rase rüpe ca gandhe ca çabde sparçe ca yoginé
sattvaà rajas tamaçcaiva rakñen näräyaëé sadä

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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39

AaYaU r+aTau varahq DaMa| r+aTau vEZ<avq_
YaXa" k-IiTa| c l/+Maq& c DaNa& ivÛa& c ci§-<aq_
äyü rakñatu värähé dharmaà rakñatu vaiñëavé

yaçaù kértià ca lakñméà ca dhanaà vidyäà ca cakriëé
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.

40

Gaae}aiMaNd]ai<a Mae r+aeTPaXaUoNMae r+a ci<@ke-_
Pau}aaNa( r+aeNa( Mahal/+Maq>aaRYaa| r+aTau >aErvq_

gotramindräëi me rakñet paçüunme rakña caëòike
puträn rakñen mahälakñmér bhäryäà rakñatu bhairavé

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.

41
PaNQaaNa& SauPaQaa r+aeNa( MaaGa| +aeMak-rq TaQaa_
raJaÜare Mahal/+MaqivRJaYaa SavRTa" iSQaTaa_

panthänaà supathä rakñen märgaà kñemakaré tathä
räjadväre mahälakñmér vijayä sarvataù sthitä

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.

42

r+aahqNa& Tau YaTSQaaNa& viJaRTa& k-vceNa Tau_
TaTSav| r+a Mae deiv JaYaNTaq PaaPaNaaiXaNaq_

rakñähénaà tu yatsthänaà varjitaà kavacena tu
tat sarvaà rakña me devi jayanté päpanäçiné

Ó Deusa, protejei todos aqueles lugares que não mencionei nesta minha armadura, Ó Vós Quem Conquistais e Destruís
Todo Pecado.

43
PadMaek&- Na GaC^etau YadqC^eC^u>aMaaTMaNa"_
k-vceNaa v*Taae iNaTYa& Ya}a Ya}aEv GaC^iTa_

padamekaà na gacchettu yadécchecchubham ätmanaù
kavacenä våto nityaà yatra yatraiva gacchati

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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44

Ta}a Ta}aaQaR l/a>aê ivJaYa" SaavR k-aiMak-"_
Ya& Ya& icNTaYaTae k-aMa& Ta& Ta& Pa[aPanaeiTa iNaiêTaMa(_

ParMaEìYaRMaTaul&/ Pa[aPSYaTae >aUTale/ PauMaaNa(_
tatra taträrtha läbhaçca vijayaù särva kämikaù

yaà yaà cintayate kämaà taà taà präpnoti niçcitam
paramaiçvaryamatulaà präpsyate bhütale pumän

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.

45

iNa>aRYaae JaaYaTae MaTYaR" Sa°aMaeZvParaiJaTa"_
}aEl/aeKYae Tau >aveTPaUJYa" k-vceNaav*Ta" PauMaaNa(_

nirbhayo jäyate martyaù saìgrämeñvaparäjitaù
trailokye tu bhavet püjyaù kavacenävåtaù pumän

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.

46

wd& Tau deVYaa" k-vc& devaNaaMaiPa dul/R>aMa(_
Ya?Pa#e=TPa[YaTaae iNaTYa& i}aSaNDYa& é[ÖYaaiNvTa"_

idaà tu devyäù kavacaà devänämapi durlabham
yah paöhet prayato nityaà trisandhyaà çraddhayänvitaù

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,

47

dEvq k-l/a >avetaSYa }aEl/aeKYaeZvParaiJaTa"_
JaqveÜzRXaTa& SaaGa]MaPaMa*TYau ivviJaRTa"_

daivé kalä bhavettasya trailokyeñvaparäjitaù
jéved varñaçataà sägram apamåtyu vivarjitaù

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.

48

NaXYaiNTa VYaaDaYa" SaveR lU/TaaivSf-ae$=k-adYa"_
SQaavr& Ja®Ma& cEv k*-i}aMa& caiPa YaiÜzMa(_

naçyanti vyädhayaù sarve lütävisphoöakädayaù
sthävaraà jaìgamaà caiva kåtrimaà cäpi yadviñam

Todas as doenças serão destruídas, mesmo aquelas provenientes de cortes infecciosos; todos os tipos de veneno serão
inofensivos.
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49

Ai>acarai<a SavaRi<a MaN}a YaN}aai<a >aUTale/_
>aUcra" %ecraêEv Jal/Jaêae PadeiXak-a"_

abhicäräëi sarväëi mantra yanträëi bhütale
bhücaräù khecaräç caiva jalajaçco padeçikäù

Todos  encantos,  mantras,  amuletos,  ou  todos  aqueles  que  se  movem na  terra,  ou  no  ar,  ou  na  água,  ou  aqueles
aconselhados por outros,

50

SahJaa ku-l/Jaa Maal/a @aik-Naq Xaaik-Naq TaQaa_
ANTair+a cra gaaera @aik-NYaê Mahabl/a"_
sahajä kulajä mälä òäkiné çäkiné tathä

antarikña carä ghorä òäkinyaçca mahäbaläù
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, 

51

Ga]h >aUTa iPaXaacaê Ya+a GaNDavR ra+aSaa"_
b]ø ra+aSa veTaal/a" kU-ZMaa<@a >aErvadYa"_

graha bhüta piçäcäçca yakña gandharva räkñasäù
brahma räkñasa vetäläù küñmäëòä bhairavädayaù

ou espíritos  dos planetas,  ninfas celestiais, cantores  celestiais,  demônios,  aqueles  orgulhosos de erudição,  duendes,
demônios causadores de doenças, seres terríveis, 

52

NaXYaiNTa dXaRNaataSYa k-vce ôid Sa&iSQaTae_
MaaNaaeàiTa>aRved]ajSTaeJaae v*iÖ k-r& ParMa(_

naçyanti darçanättasya kavace hådi saàsthite
mänonnatir bhaved räjïas tejo våddhi karaà param

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.

53

YaXaSaa vÖRTae SaaeiPa k-IiTaR Mai<@Ta >aUTale/_
JaPaeTSaáXaiTa& c<@q& k*-Tva Tau k-vc& Paura_

yaçasä varddhate so-pi kérti maëòita bhütale
japet saptaçatià caëòéà kåtvä tu kavacaà purä

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 Chaëòé Päöhah.

54

YaavÙUMa<@l&/ Datae SaXaEl/ vNa k-aNaNaMa(_
TaavitaïiTa MaeidNYaa& SaNTaiTa" Pau}a PaaEi}ak-I_

yävad bhümaëòalaà dhatte saçaila vana känanam
tävat tiñöhati medinyäà santatiù putra pautriké

Contanto  que  as  colinas  e  florestas  de  árvores  conservem-se  sobre  esta  terra,  seus  descendentes  filhos  e  netos
permanecerão.
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55

dehaNTae ParMa& SQaaNa& YaTSaurEriPa dul/R>aMa(_
Pa[aPanaeiTa Pauåzae iNaTYa& MahaMaaYaa Pa[SaadTa"_

dehänte paramaà sthänaà yat surairapi durlabham
präpnoti puruño nityaà mahämäyä prasädataù

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.

56

l/>aTae ParMa& æPa& iXaveNa Sah MaaedTae_
labhate paramaà rüpaà çivena saha modate

Ele alcançará a Suprema Forma da Bondade e gozará de perfeita bem-aventurança.

oà
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AQaaGaRl/a STaae}aMa(_
athärgalä stotram

O Louvor que Solta os Cravos

p ASYa é[q AGaRl/a STaae}a MaN}aSYa ivZ<aur*iz" ANauíuPa(_
^Nd" é[q Mahal/+MaqdeRvTaa é[q JaGadMba Pa[qTYaQaeR_

SaáXaTaqPaa#=a® TveNa JaPae iviNaYaaeGa"_
oà asya çré argalä stotra mantrasya viñëur åñiù anuñöup

chandaù çré mahälakñmér devatä çré jagadambä prétyarthe
saptaçatépäöhäìga tvena jape viniyogaù

Oà.  Apresentando os respeitáveis  mantras  do  Louvor que  Solta  os  Cravos,  a  Consciência que Tudo  Penetra  é o
vidente,  Anuñöup (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.

p NaMaêi<@k-aYaE_
oà namaçcaëòikäyai

Oà. Nós reverenciamos a Deusa Que Dilacera os Pensamentos.

Maak-R<@eYa ovac_
märkaëòeya uväca
Märkaëòeya disse:

1

p JaYaNTaq Ma®l/a k-al/I >ad]k-al/I k-Paail/Naq_
duGaaR +aMaa iXava Daa}aq Svaha SvaDaa NaMaaeSTau Tae_
oà jayanté maìgalä kälé bhadra-kälé kapäliné

durgä kñamä çivä dhätré svähä svädhä namo-stu te
Oà.  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.

2

JaYa Tv& deiv caMau<@e JaYa >aUTaaiTaRhairi<a_
JaYa SavRGaTae deiv k-al/rai}a NaMaaeSTau Tae_

jaya tvaà devi cämuëòe jaya bhütärtihäriëi
jaya sarvagate devi kälarätri namo-stu te

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

MaDau kE-$=>a ivd]aiv ivDaaTa* vrde NaMa"_
æPa& deih JaYa& deih YaXaae deih iÜzae Jaih_

madhu kaiöabha vidrävi vidhätå varade namaù
rüpaà dehi jayaà dehi yaço dehi dviño jahi

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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4

MaihzaSaur iNa<aaRiXa >a¢-aNaa& Sau%de NaMa"_
æPa& deih JaYa& deih YaXaae deih iÜzae Jaih_

mahiñäsura nirëäçi bhaktänäà sukhade namaù
rüpaà dehi jayaà dehi yaço dehi dviño jahi

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

r¢-bqJavDae deiv c<@Mau<@ ivNaaiXaiNa_
æPa& deih JaYa& deih YaXaae deih iÜzae Jaih_

raktabéjavadhe devi caëòamuëòa vinäçini
rüpaà dehi jayaà dehi yaço dehi dviño jahi

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

XauM>aSYaEv iNaXauM>aSYa DaUMa]a+aSYa c MaidRiNa_
æPa& deih JaYa& deih YaXaae deih iÜzae Jaih_

çumbhasyaiva niçumbhasya dhümräkñasya ca mardini
rüpaà dehi jayaà dehi yaço dehi dviño jahi

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

7

viNdTaaiºYauGae deiv SavR SaaE>aaGYa daiYaiNa_
æPa& deih JaYa& deih YaXaae deih iÜzae Jaih _

vanditäìghiyuge devi sarva saubhägya däyini
rüpaà dehi jayaà dehi yaço dehi dviño jahi 

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

AicNTYa æPa cirTae SavR Xa}au ivNaaiXaiNa_
æPa& deih JaYa& deih YaXaae deih iÜzae Jaih_
acintya rüpa carite sarva çatru vinäçini

rüpaà dehi jayaà dehi yaço dehi dviño jahi
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

NaTae>Ya" SavRda >a¢-ya ci<@ke- duirTaaPahe_
æPa& deih JaYa& deih YaXaae deih iÜzae Jaih_

natebhyaù sarvadä bhaktyä caëòike duritäpahe
rüpaà dehi jayaà dehi yaço dehi dviño jahi

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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10

STauvÙyae >ai¢-PaUv| Tva& ci<@ke- VYaaiDaNaaiXaiNa_
æPa& deih JaYa& deih YaXaae deih iÜzae Jaih_

stuvadbhyo bhaktipürvaà tväà caëòike vyädhinäçini
rüpaà dehi jayaà dehi yaço dehi dviño jahi

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

ci<@ke- SaTaTa& Yae TvaMacRYaNTaqh >ai¢-Ta"_
æPa& deih JaYa& deih YaXaae deih iÜzae Jaih_

caëòike satataà ye tvämarcayantéha bhaktitaù
rüpaà dehi jayaà dehi yaço dehi dviño jahi

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

deih SaaE>aaGYaMaaraeGYa& deih Mae ParMa& Sau%Ma(_
æPa& deih JaYa& deih YaXaae deih iÜzae Jaih_

dehi saubhägyamärogyaà dehi me paramaà sukham
rüpaà dehi jayaà dehi yaço dehi dviño jahi

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

ivDaeih iÜzTaa& NaaXa& ivDaeih bl/MauÀkE-"_
åPaMdeih JaYaMdeih YaS_Aae deih iÜSaae Jaih_

vidhehi dviñatäà näçaà vidhehi balamuccakaiù
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

ivDaeih deiv k-LYaa<a& ivDaeih ParMaa& ié[YaMa(_
æPa& deih JaYa& deih YaXaae deih iÜzae Jaih_

vidhehi devi kalyäëaà vidhehi paramäà çriyam
rüpaà dehi jayaà dehi yaço dehi dviño jahi

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

15

SauraSaur iXaraerÒ iNaga*í cr<aeiMbke-_
æPa& deih JaYa& deih YaXaae deih iÜzae Jaih_
suräsura çiroratna nighåñöa caraëe-mbike

rüpaà dehi jayaà dehi yaço dehi dviño jahi
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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16

ivÛavNTa& YaXaSvNTa& l/+MaqvNTa& JaNa& ku-å_
åPaMdeih JaYaMdeih YaS_Aae deih iÜSaae Jaih_

vidyävantaà yaçasvantaà lakñmévantaà janaà kuru
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

Pa[c<@dETYa dPaRgane ci<@ke- Pa[<aTaaYa Mae_
æPa& deih JaYa& deih YaXaae deih iÜzae Jaih_

pracaëòadaitya darpaghne caëòike praëatäya me
rüpaà dehi jayaà dehi yaço dehi dviño jahi

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

cTau>auRJae cTauvR£- Sa&STauTae ParMaeìir_
æPa& deih JaYa& deih YaXaae deih iÜzae Jaih_

caturbhuje caturvaktra saàstute parameçvari
rüpaà dehi jayaà dehi yaço dehi dviño jahi

A Capacidade Criadora de quatro faces,  Brahmä,  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

k*-Z<aeNa Sa&STauTae deiv XaìÙ¢-ya SadiMbke-_
æPa& deih JaYa& deih YaXaae deih iÜzae Jaih_

kåñëena saàstute devi çaçvadbhaktyä sadambike
rüpaà dehi jayaà dehi yaço dehi dviño jahi

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

ihMaacl/ SauTaaNaaQa Sa&STauTae ParMaeìir_
æPa& deih JaYa& deih YaXaae deih iÜzae Jaih_

himäcala sutänätha saàstute parameçvari
rüpaà dehi jayaà dehi yaço dehi dviño jahi

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

21

wNd]a<aqPaiTa SaÙav PaUiJaTae ParMaeìir_
æPa& deih JaYa& deih YaXaae deih iÜzae Jaih_
indräëépati sadbhäva püjite parameçvari

rüpaà dehi jayaà dehi yaço dehi dviño jahi
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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22

deiv Pa[c<@ daedR<@ dETYa dPaR ivNaaiXaiNa_
æPa& deih JaYa& deih YaXaae deih iÜzae Jaih_

devi pracaëòa dordaëòa daitya darpa vinäçini
rüpaà dehi jayaà dehi yaço dehi dviño jahi

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

deiv >a¢- JaNaaeÕaMadtaaNaNdaedYaeiMbke-_
æPa& deih JaYa& deih YaXaae deih iÜzae Jaih_

devi bhakta janoddämadattänandodaye-mbike
rüpaà dehi jayaà dehi yaço dehi dviño jahi

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

PaÒq& MaNaaerMaa& deih MaNaaev*taaNauSaair<aqMa(_
Taair<aq& duGaR Sa&Saar SaaGarSYa ku-l/aeÙvaMa(_

patnéà manoramäà dehi manovåttänusäriëém
täriëéà durga saàsära sägarasya kulodbhaväm

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

wd& STaae}a& Pai#=Tva Tau MahaSTaae}a& Pa#e=Na( Nar"_
Sa Tau SaáXaTaqSa&:Yaa vrMaaPanaeiTa SaMPadaMa(_

idaà stotraà paöhitvä tu mahästotraà paöhen naraù
sa tu saptaçatésaàkhyä varamäpnoti sampadäm

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

oà
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AQa k-Il/k-Ma(_
atha kélakam

O Louvor que Remove o Cravo

p ASYa é[q k-Il/k- MaN}aSYa iXav ‰iz" ANauíuP^Nd" _
é[q MahaSarSvTaq devTaa é[q JaGadMba Pa[qTYaQa| SaáXaiTa _

Paa#=a® TveNa JaPae iviNaYaaeGa"_
oà asya çré kélaka mantrasya çiva åñiù anuñöup chandaù 

çré mahäsarasvaté devatä çré jagadambä prétyarthaà saptaçati 
päöhäìga tvena jape viniyogaù

Oà. Apresentando os Respeitáveis mantras do Louvor que Remove o Cravo, a Consciência da Bondade Infinita é o
Vidente,  Anuñöup (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.

p NaMaêi<@k-aYaE_
oà namaçcaëòikäyai

Oà. Nós reverenciamos a Deusa Quem Dilacera os Pensamentos.

Maak-R<@eYa ovac_
märkaëòeya uväca
Markaëòeya disse:

1

p ivXauÖ jaNa dehaYa i}avedq idVYa c+auze_
é[eYa"Pa[aiá iNaiMataaYa NaMa" SaaeMaaÖR Daair<ae_

oà viçuddha jïäna dehäya trivedé divya cakñuñe
çreyaùpräpti nimittäya namaù somärddha dhäriëe

Oà. 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

SavR MaeTaiÜJaaNaqYaaNa( MaN}aa<aaMai>a k-Il/k-Ma(_
SaaeiPa +aeMaMavaPanaeiTa SaTaTa& JaaPYaTaTPar"_

sarva metad vijänéyän manträëäm abhi kélakam
so-pi kñemamaväpnoti satataà jäpyatatparaù

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

3

iSaÖyNTYauÀa$=NaadqiNa vSTaUiNa Sak-l/aNYaiPa_
WTaeNa STauvTaa& devq STaae}a Maa}ae<a iSaÖyiTa_

siddhyant yuccäöanädéni vastüni sakalänyapi
etena stuvatäà devé stotra mätreëa siddhyati

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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4

Na MaN}aae NaaEzDa& Ta}a Na ik-iÄdiPa ivÛTae_
ivNaa JaaPYaeNa iSaÖyeTa SavRMauÀa$=Naaidk-Ma(_

na mantro nauñadhaà tatra na kiïcidapi vidyate
vinä jäpyena siddhyeta sarvam uccäöanädikam

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

5

SaMaGa]a<YaiPa iSaÖyiNTa l/aek- XaªaiMaMaa& hr"_
k*-Tva iNaMaN}a YaaMaaSa SavRMaeviMad& Xau>aMa(_

samagräëyapi siddhyanti loka çaìkämimäà haraù
kåtvä nimantra yämäsa sarvamevamidaà çubham

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

6

STaae}aMvE ci<@k-aYaaSTau TaÀ Gauá& ck-ar Sa"_
SaMaaiáNaR c Pau<YaSYa Taa& YaQaa vià YaN}a<aaMa(_

stotram vai caëòikäyästu tacca guptaà cakära saù
samäptirna ca puëyasya täà yathä vanni yantraëäm

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
Saae iPa +aeMa MavaPanaeiTa SavRMaev& Na Sa&XaYa"_

k*-Z<aaYaa& va cTaudRXYaaMaíMYaa& va SaMaaihTa"_
so pi kñema maväpnoti sarvamevaà na saàçayaù
kåñëäyäà vä caturdaçyäm añöamyäà vä samähitaù

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

ddaiTa Pa[iTa Ga*õaiTa NaaNYaQaEza Pa[SaqdiTa_
wTQa& æPae<a k-Ile/Na MahadeveNa k-Iil/TaMa(_

dadäti prati gåhëäti nänyathaiñä prasédati
itthaà rüpeëa kélena mahädevena kélitam

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

Yaae iNaZk-Il/a& ivDaaYaENaa& iNaTYa& JaPaiTa Sa&Sfu-$=Ma(_
Sa iSaÖ" Sa Ga<a" SaaeiPa GaNDavaeR JaaYaTae Nar"_

yo niñkéläà vidhäyainäà nityaà japati saàsphuöam
sa siddhaù sa gaëaù so-pi gandharvo jäyate naraù

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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10

Na cEvaPYa$=TaSTaSYa >aYa& KvaPaqh JaaYaTae_
NaaPa Ma*TYau vXa& YaaiTa Ma*Taae Maae+aMa vaPanuYaaTa(_

na caiväp yaöatastasya bhayaà kväpéha jäyate
näpa måtyu vaçaà yäti måto mokñama väpnuyät

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

jaTva Pa[ar>Ya ku-vsTa Na ku-vaR<aae ivNaXYaiTa_
TaTaae jaTvEv SaMPaàiMad& Pa[ar>YaTae buDaE"_

jïätvä prärabhya kurvéta na kurväëo vinaçyati
tato jïätvaiva sampannam idaà prärabhyate budhaiù

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

SaaE>aaGYaaid c YaiTk-iÄÕ*XYaTae l/l/NaaJaNae_
TaTSav| TaTPa[SaadeNa TaeNa JaaPYaiMad& Xau>aMa(_

saubhägyädi ca yat kiïcid dåçyate lalanäjane
tat sarvaà tat prasädena tena jäpyamidaà çubham

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

XaNaESTau JaPYaMaaNaeiSMaNa( STaae}ae SaMPaita åÀkE-"_
>avTYaev SaMaGa]aiPa TaTa" Pa[ar>YaMaev TaTa(_

çanaistu japyamäne-smin stotre sampatti ruccakaiù
bhavat yeva samagräpi tataù prärabhyam eva tat

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

WeìYa| YaTPa[SaadeNa SaaE>aaGYaaraeGYa SaMPad"_
Xa}auhaiNa" Parae Maae+a" STaUYaTae Saa Na ik&- JaNaE"_

aiçvaryaà yat prasädena saubhägyärogya sampadaù
çatruhäniù paro mokñaù stüyate sä na kià janaiù

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?

Oà
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Há uma significante tradição mística associada com o Kélaka Stotram 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 Saptaçati tem
sido presos, e a retirada da maldição que abre a porta para o secreto. Estas são partes desta essência de doutrina do
Tantra, 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  Utkélana  e
çäpoddhära 

A pessoa deve decidir por si mesma após ter a experiência, e é recomendado que seu respeitável Guru mostre
o  meio  para  sua realização.  Infelizmente  nenhuma  explanação  intelectual  adicional  será  de  algum valor  para  o
público.
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AQa vedae¢&- rai}a SaU¢-Ma(_
atha vedoktaà rätri süktam
Louvor à Noite de Dualidade

p ra}aqiTa SaU¢-SYa ku-iXak-" ‰iz" rai}adeRvTaa GaaYa}aq_
^Nd" devqMaahaTMYa Paa#=adaE JaPae iviNaYaaeGa"_

oà rätréti süktasya kuçikaù åñiù rätrirdevatä gäyatré
chandaù devémähätmya päöhädau jape viniyogaù

Oà. Apresentando a meditação dos Deuses para a Deusa da Noite, Kuçikaù é o Vidente, Gäyatré (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

p ra}aq VYa:Ya daYaTaq Pauå}aa deVYa+ai>a"_
ivìa AiDa ié[YaaeiDaTa_

oà rätré vyakhya däyaté puruträ devyakñabhiù
viçvä adhi çriyo-dhita

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

2

AaevRPa[a AMaTYaaR iNavTaae deVYauÜTa"_
JYaaeiTaza baDaTae TaMa"_

orvaprä amartyä nivato devyudvataù
jyotiñä bädhate tamaù

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

3

iNaå SvSaarMaSk*-TaaezSa& deVYaa YaTaq_
APaedu haSaTae TaMa"_

niru svasäramaskåtoñasaà devyä yaté
apedu häsate tamaù

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

4
Saa Naae AÛ YaSYaa vYa& iNa Tae YaaMaàiv+Maih_

v*+ae Na vSaiTa& vYa"_
sä no adya yasyä vayaà ni te yämannavikñmahi

våkñe na vasatià vayaù
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

iNa Ga]aMaaSaae Aiv+aTa iNa PaÜNTaae iNa Pai+a<a"_
iNa XYaeNaaSaiêdiQaRNa"_

ni grämäso avikñata ni padvanto ni pakñiëaù
ni çyenäsaçcidarthinaù

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

YaavYaa v*KYa& v*k&- YavYa STaeNa MaUMYaeR_
AQaa Na" SauTara >av_

yävayä våkyaà våkaà yavaya stena mürmye
athä naù sutarä bhava

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

oPa Maa PaeiPaXataMa" k*-Z<a& VYa¢-MaiSQaTa_
oz ‰Naev YaaTaYa_

upa mä pepiçattamaù kåñëaà vyaktamasthita
uña åneva yätaya

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

8

oPa Tae Gaa wvak-r& v*NaqZv duihTaidRv"_
rai}a STaaeMa& Na iJaGYauze_

upa te gä iväkaraà vånéñva duhitardivaù
rätri stomaà na jigyuñe

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

G65H



Caëòé Päöhaù

AQa TaN}aae¢&- rai}a SaU¢-Ma(_
atha tantroktaà rätri süktam

O Louvor Tântrico para a Noite da Dualidade

1

p ivìeìrq& JaGaÖa}aq& iSQaiTa Sa&hark-air<aqMa(_
iNad]a& >aGavTaq& ivZ<aaerTaul/a& TaeJaSa" Pa[>au"_

oà viçveçvaréà jagaddhätréà sthiti saàhärakäriëém
nidräà bhagavatéà viñëoratuläà tejasaù prabhuù

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.

b]øaevac_
brahmoväca

A Capacidade Criadora disse:

2

Tv& Svaha Tv& SvaDaa Tv& ih vz$(k-ar"SvraiTMak-a_
SauDaa TvMa+are iNaTYae i}aDaa Maa}aaiTMak-a iSQaTaa_

tvaà svähä tvaà svädhä tvaà hi vañaökäraùsvarätmikä
sudhä tvamakñare nitye tridhä mäträtmikä sthitä

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 (A
U.M.; aià, hréà, kléà)

3

ADaRMaa}aa iSQaTaa iNaTYaa YaaNauÀaYaaR ivXaezTa"_
TvMaev SaNDYaa Saaiv}aq Tv& deiv JaNaNaq Para_

ardhamäträ sthitä nityä yänuccäryä viçeñataù
tvameva sandhyä sävitré tvaà devi janané parä

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
TvYaE TaÖaYaRTae ivì& TvYaE TaTSa*JYaTae JaGaTa(_
TvYaETaTPaaLYaTae deiv TvMaTSYaNTae c SavRda_

tvayai taddhäryate viçvaà tvayai tat såjyate jagat
tvayaitat pälyate devi tvamatsyante ca sarvadä

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

ivSa*ZTaaE Sa*ií æPaa Tv& iSQaiTa æPaa c Paal/Nae_
TaQaa Sa&ôiTa æPaaNTae JaGaTaaeSYa JaGaNMaYae_

visåñtau såñöi rüpä tvaà sthiti rüpä ca pälane
tathä saàhåti rüpänte jagato-sya jaganmaye

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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6

MahaivÛa MahaMaaYaa MahaMaeDaa MahaSMa*iTa"_
MahaMaaeha c >avTaq Mahadevq MahaSaurq_

mahävidyä mahämäyä mahämedhä mahäsmåtiù
mahämohä ca bhavaté mahädevé mahäsuré

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

Pa[k*-iTaSTv& c SavRSYa Gau<a }aYa iv>aaivNaq_
k-al/rai}aMaRharai}aMaaeRhrai}aê daå<aa_

prakåtistvaà ca sarvasya guëa traya vibhäviné
kälarätrir mahärätrir moharätriçca däruëä

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

Tv& é[qSTvMaqìrq Tv& h]qSTv& buiÖbaeRDal/+a<aa_
l/Âa PauiíSTaQaa TauiíSTv& XaiNTa" +aaiNTarev c_

tvaà çrés tvam éçvaré tvaà hrés tvaà buddhir bodhalakñaëä
lajjä puñöis tathä tuñöis tvaà çantiù kñäntireva ca

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

%iÉNaq XaUil/Naq gaaera GaidNaq ci§-<aq TaQaa_
Xai«Naq caiPaNaq ba<a>auXau<dq PairgaaYauDaa_

khaòginé çüliné ghorä gadiné cakriëé tathä
çaìkhiné cäpiné bäëabhuçuëdé parighäyudhä

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

SaaEMYaa SaaEMYa Tara Xaez SaaEMYae>YaSTviTa SauNdrq_
Para Para<aa& ParMaa TvMaev ParMaeìrq_

saumyä saumya tarä çeña saumyebhyastvati sundaré
parä paräëäà paramä tvameva parameçvaré

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

YaÀ ik-iÄTKvicÜSTau SadSaÜai%l/aiTMake-_
TaSYa SavRSYa Yaa Xai¢-" Saa Tv& ik&- STaUYaSae Tada_
yacca kiïcit kvacidvastu sadasadväkhilätmike

tasya sarvasya yä çaktiù sä tvaà kià stüyase tadä
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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12

YaYaa TvYaa JaGaTóía JaGaTPaaTYaita Yaae JaGaTa(_
SaaeiPa iNad]a vXa& NaqTa" k-STva& STaaeTauiMaheìr"_

yayä tvayä jagat srañöä jagat pätyatti yo jagat
so-pi nidrä vaçaà nétaù kastväà stotumiheçvaraù

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

ivZ<au" Xarqr Ga]h<a MahMaqXaaNa Wv c_
k-airTaaSTae YaTaaeTaSTva& k-" STaaeTau& Xai¢-MaaNa( >aveTa(_

viñëuù çaréra grahaëa mahaméçäna eva ca
käritäste yato-tastväà kaù stotuà çaktimän bhavet

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

Saa TviMaTQa& Pa[>aavE" SvEådarEdeRiv Sa&STauTaa_
MaaehYaETaaE duraDa‰za vSauraE MaDau kE-$=>aaE_

sä tvamitthaà prabhävaiù svairudärairdevi saàstutä
mohayaitau durädhaåñä vasurau madhu kaiöabhau

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

Pa[baeDa& c JaGaTSvaMaq NaqYaTaa MaCYauTaae l/gau_
baeDaê i§-Ya TaaMaSYa hNTau MaeTaaE MahaSauraE_

prabodhaà ca jagat svämé néyatä macyuto laghu
bodhaçca kriya tämasya hantu metau mahäsurau

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.

oà
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AQa é[q deVYaQavRXaqzRMa(_
atha çré devyatharvaçérñam

O Mais Elevado Significado da Deusa

1

p SaveR vE deva devqMauPaTaSQau" k-aiSa Tv& MahadevqiTa_
oà sarve vai devä devémupatasthuù käsi tvaà mahädevéti

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

2

Saab]vqTah& b]øSvæiPa<aq Mata" Pa[k*-iTa_
PauåzaTMak&- JaGaTXaUNYa& caXaUNYa& c_

säbravét—ahaà brahmasvarüpiëé mattaù prakåti
puruñätmakaà jagat çünyaà cäçünyaà ca

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

AhMaaNaNdaNaaNaNdaE Ah& ivjaNaaivjaNae_
Ah& b]øab]ø<aq veidTaVYae_
Ah& PaÄ>aUTaaNYa PaÄ>aUTaaiNa_

AhMai%l&/ JaGaTa(_
ahamänandänänandau ahaà vijïänävijïäne

ahaà brahmäbrahmaëé veditavye
ahaà païcabhütänya païcabhütäni

aham akhilaà jagat
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 Brahmä, a Consciência Suprema, e que não é Brahmä. 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

vedaehMavedaehiMvÛahMaivÛahMa(_
AJaahMaNaJaahMaDaêaeß| c iTaYaRKcahMa(_

vedo-hamavedo-ham vidyäham avidyäham
ajähamanajäham adhaçcordhvaà ca tiryakcäham

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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5

p Ah& åd]ei>avRSaui>aêraiMa AhMaaidTYaEåTa ivì_
devE" Ah& iMa}aa vå<aavu>aaE ib>aiMaR AhMa(_

wNd]aGanq AhMaiìNaavu>aaE_
oà ahaà rudrebhir vasubhiç carämi ahamädityairuta viçva

devaiù ahaà miträ varuëävubhau bibharmi aham
indrägné aham açvinävubhau

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

Ah& SaaeMa& Tvíar& PaUz<a& >aGa& dDaaiMa_
Ah& ivZ<auMauå§-Ma& b]øa<aMauTa Pa[JaaPaiTa& dDaaiMa_

ahaà somaà tvañöäraà püñaëaà bhagaà dadhämi
ahaà viñëumurukramaà brahmäëamuta prajäpatià dadhämi

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

Ah& dDaaiMa d]iv<a& hivZMaTae SauPa[aVYae YaJaMaaNaaYa_
SauNvTae Ah& raí\q Sa®MaNaq vSaUNaa& icik-Tauzq Pa[QaMaa_

YaijYaaNaaMah& Sauve iPaTarMaSYa MaUDaRNMaMa_
YaaeiNarPSvNTa" SaMaud]e Ya Wv& ved Sa dEvq& SaMPadMaaPanaeiTa_

ahaà dadhämi draviëaà haviñmate suprävye yajamänäya
sunvate ahaà räñöré saìgamané vasünäà cikituñé prathamä

yajïiyänäm ahaà suve pitaramasya mürdhanmama
yonirapsvantaù samudre ya evaà veda sa daivéà sampadamäpnoti

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

Tae deva Ab]uvNa( NaMaae deVYaE MahadeVYaE iXavaYaE SaTaTa&_
NaMa" NaMa" Pa[k*-TYaE >ad]aYaE iNaYaTaa" Pa[<aTaa" SMa TaaMa(_

te devä abruvan - namo devyai mahädevyai çiväyai satataà
namaù namaù prakåtyai bhadräyai niyatäù praëatäù sma täm

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

TaaMaiGanv<aa| TaPaSaa Jvl/NTaq& vEraecNaq& k-MaRf-le/zu JauíaMa(_
duGaa| devq& Xar<a& Pa[PaÛaMaheSauraàaXaiYa}YaŒ Tae NaMa"_

tämagnivarëäà tapasä jvalantéà vairocanéà karmaphaleñu juñöäm
durgäà devéà çaraëaà prapadyämahe-surännäçayirtryai te namaù

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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10

devq& vacMaJaNaYaNTa devaSTaa& ivìæPaa" PaXavae vdiNTa_
Saa Naae MaNd]ezMaUJa| duhaNaa DaeNauvaRGaSMaaNauPa XauíuTaETau_

devéà väcamajanayanta deväs täà viçvarüpäù paçavo vadanti
sä no mandreñamürjaà duhänä dhenurvägasmänupa çuñöutaitu

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

k-al/ra}aq& b]øSTauTaa& vEZ<avq& Sk-NdMaaTarMa(_
SarSvTaqMaidiTa& d+aduihTar& NaMaaMa" PaavNaa& iXavaMa(_

kälarätréà brahmastutäà vaiñëavéà skandamätaram
sarasvatém aditià dakñaduhitaraà namämaù pävanäà çiväm

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

Mahal/+MYaE c ivÚhe SavR Xa¢-yE c DaqMaih Taàae devq Pa[caedYaaTa(_
mahälakñmyai ca vidmahe sarva çaktyai ca dhémahi tanno devé pracodayät

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

13

AidiTaùRJaiNaí d+a Yaa duihTaa Tav_
Taa& deva ANvJaaYaNTa >ad]a AMa*TabNDav"_
aditirhyajaniñöa dakña yä duhitä tava

täà devä anvajäyanta bhadrä amåtabandhavaù
Agora  Habilidade, sua filha, a  Mãe do Esclarecimento, tem tomado nascimento, e também os excelentes  Deuses da
Bem-aventurança Eterna.

14

k-aMaae YaaeiNa" k-Mal/a vJa]Paai<ar(_
Gauha hSaa MaaTairìa>a]iMaNd]"_
PauNaGauRha Sak-l/a MaaYaYaa c_

PauæCYaEza ivìMaaTaaid ivÛaeMa(_
kämo yoniù kamalä vajrapäëir

guhä hasä mätariçväbhramindraù
punarguhä sakalä mäyayä ca

purücyaiñä viçvamätädi vidyom
Desejo (ka), as entranhas da criação (e), o lótus Laksmi (i), Ela com o raio na mão (la), a caverna (hréà), as letras (ha)
(sa), o emancipado Senhor do Fôlego (ka), a atmosfera (ha), o Governo do Puro (la), novamente a caverna (hréà), as
letras (sa) (ka) (la), Mäyä (hréà), esta é a base do conhecimento da Mãe Divina.

G72H



Caëòé Päöhaù

Nota:

Corpo Causal

ka Sabedoria, Objetivo Supremo, Dissolução, Tamo Guna

e Desejo, Criação, Rajo Guna

i Ação, Preservação, Sattva Guna

la Manifestação

hréà Mäyä, 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 Béja Mantra, a
Semente do Mantra, e a união de todos os béjas, as sementes, formam o Çri Vidyä, 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 Mäyä; Mäyä como ilusão, Mäyä como a essência universal da Natureza, Mäyä como a Consciência Una
em harmonia com seu próprio ser.

No  “NITYAASHODASHIKAARNAVA” outra  interpretação  é  oferecida:  Çiva  e  Çakti forma
indiferenciada, a potencialidade de Brahmä,  Viñëu e  Çiva (Capacidade de Consciência de Criação, Manutenção e
Dissolução), a forma de Sarasvaté,  Lakñmé e Gauéi (Rajo, Sattva e Tamo Guëas: conhecimento, ação e desejo), a
capacidade de impura, mista e pura disciplina espiritual, unidade de existência, de Çiva-Çakti, a natureza intrínseca
de Brahmä (Consciência Suprema), outorgadora da Sabedoria Suprema além do pensamento ou forma, manifestando
todos os princípios, a beleza de três envoltórios.

Este é o Bhävarthä 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 Tantra Tattvas.
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WzaTMaXaiTa" Wza ivì MaaeihNaq PaaXaaªuXa DaNaur(_
ba<aDara Wza é[q MahaivÛa Ya Wv& ved Sa Xaaek&- TariTa_

eñä-tmaçatiù eñä viçva mohiné päçäìkuça dhanur
bäëadharä eñä çré mahävidyä ya evaà veda sa çokaà tarati

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  Sri Vidya - O  Grande Conhecimento da
Prosperidade Suprema; quem entende isto possivelmente nunca sofrerá novamente.

16

NaMaSTae ASTau >aGaviTa MaaTarSMaaNa( Paaih SavRTa"_
namaste astu bhagavati mätarasmän pähi sarvataù

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

17

SaEzaíaE vSav" SaEzEk-adXa åd]a" SaEza_
ÜadXaaidTYaa" SaEza ivìedeva" SaaeMaPaa ASaaeMaPaaê_

SaEza YaaTauDaaNaa ASaura r+aa&iSa iPaXaaca Ya+aa" iSaÖa"_
SaEza Satv rJaSTaMaa&iSa SaEza b]ø ivZ<au åd]_
æiPa<aq SaEza Pa[JaaPaTaqNd] MaNav" SaEza Ga]hNa+a}a_

JYaaeTaq&iz k-l/ak-aïaid k-al/æiPa<aq TaaMah& Pa[<aaEiMa iNaTYaMa(_
PaaPaaPahair<aq& deiv& >aui¢- Maui¢- Pa[daiYaNaqMa(_

ANaNTa& ivJaYaa& XauÖa& Xar<Yaa& iXavda& iXavaMa(_
saiñäñöau vasavaù saiñaikädaça rudräù saiñä

dvädaçädityäù saiñä viçvedeväù somapä asomapäçca
saiñä yätudhänä asurä rakñäàsi piçäcä yakñäù siddhäù

saiñä sattva rajas tamäàsi saiñä brahma viñëu rudra
rüpiëé saiñä prajäpaténdra manavaù saiñä grahanakñatra

jyotéàñi kaläkäñöhädi kälarüpiëé tämahaà praëaumi nityam
päpäpahäriëéà devià bhukti mukti pradäyiném

anantaà vijayäà çuddhäà çaraëyäà çivadäà çiväm
(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 Brahmä, Viñëu e Rudra. 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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ivYadqk-arSa&Yau¢&- vqiTahae}a SaMaiNvTaMa(_
ADaeRNdul/iSaTa& deVYaa bqJa& SavaRQaR SaaDak-Ma(_

viyadékärasaàyuktaà vétihotra samanvitam
ardhendulasitaà devyä béjaà sarvärtha sädhakam

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

WvMaek-a+ar& b]ø YaTaYa" XauÖ ceTaSa"_
DYaaYaiNTa ParMaaNaNdMaYaa jaNaaMburaXaYa"_

evamekäkñaraà brahma yatayaù çuddha cetasaù
dhyäyanti paramänandamayä jïänämburäçayaù

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

vax(MaaYaa b]øSauSTaSMaaTzZQa& v£- SaMaiNvTaMa(_
SaUYaaeRvaMaé[ae}a ibNdu Sa&Yau¢-íata*TaqYak-"_
NaaraYa<aeNa Sa&iMaé[ae vaYauêaDarYauk( TaTa"_

ivÀe Nava<aRk-ae<aR" SYaaNa( MahdaNaNd daYak-"_
väìmäyä brahmasustasmät ñañthaà vaktra samanvitam

süryo-vämaçrotra bindu saàyuktañöät tåtéyakaù
näräyaëena saàmiçro väyuçcädharayuk tataù

vicce navärëako-rëaù syän mahadänanda däyakaù
Som (aià); Mäyä (hréà); Objetivo Supremo (kléà); seis letras diante de ka = ca + a = cä; o Sol (ma); as letras do
ouvido direito (u)  + anusvära = muë; de  ta três letras adiante  = da + a semente do mantra de Narayana (a)  = da;
semente do mantra Vayu (ya) + ai = yai e  vicce - este é o  Navärëa Mantra que concede aos meditadores a mais
elevada bem-aventrurança e os une na existência da Realidade Suprema.

21

ôTPau<@rqk-MaDYaSQaa& Pa[aTa" SaUYaR SaMa Pa[>aaMa(_
PaaXaaªuXa Dara& SaaEMYaa& vrda>aYa hSTak-aMa(_
i}aNae}aa& r¢-vSaNaa& >a¢-k-aMadugaa& >aJae_

håtpuëòarékamadhyasthäà prätaù sürya sama prabhäm
päçäìkuça dharäà saumyäà varadäbhaya hastakäm
trineträà raktavasanäà bhaktakämadughäà bhaje

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

NaMaaiMa Tva& Mahadevq& Maha>aYaivNaaiXaNaqMa(_
MahaduGaR Pa[XaMaNaq& Mahak-aå<Ya æiPa<aqMa(_

namämi tväà mahädevéà mahäbhayavinäçiném
mahädurga praçamanéà mahäkäruëya rüpiëém

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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YaSYaa" SvæPa& b]øadYaae Na JaaNaiNTa TaSMaaduCYaTae_
AjeYaa YaSYaa ANTaae Na l/>YaTae TaSMaaduCYaTae ANaNTaa_
YaSYaa l/+Û& NaaePal/+YaTae TaSMaaduCYaTae Al/+Yaa YaSYaa_
JaNaNa& NaaePal/>YaTae TaSMaaduCYaTae AJaa WkE-v SavR}a_

vTaRTae TaSMaaduCYaTae Wk-a_
WkE-v ivìæiPa<aq TaSMaaduCYaTae NaEk-a_

ATa WvaeCYaTae AjeYaaNaNTaal/+YaaJaEk-a NaEke-iTa_
yasyäù svarüpaà brahmädayo na jänanti tasmäducyate

ajïeyä yasyä anto na labhyate tasmäducyate anantä
yasyä lakñdyaà nopalakñyate tasmäducyate alakñyä yasyä
jananaà nopalabhyate tasmäducyate ajä ekaiva sarvatra

vartate tasmäducyate ekä
ekaiva viçvarüpiëé tasmäducyate naikä

ata evocyate ajïeyänantälakñyäjaikä naiketi
Cuja intrínseca natureza  Brahmä 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

MaN}aa<aa& MaaTa*k-a devq XaBdaNaa& jaNaæiPa<aq_
jaNaaNaa& icNMaYaaTaqTaa XaUNYaaNaa& XaUNYaSaai+a<aq_
YaSYaa" ParTar& NaaiSTa SaEza duGaaR Pa[k-IiTaRTaa_

manträëäà mätåkä devé çabdänäà jïänarüpiëé
jïänänäà cinmayätétä çünyänäà çünyasäkñiëé
yasyäù parataraà nästi saiñä durgä prakértitä

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

Taa& duGaa| duGaRMaa& devq& duracarivgaaiTaNaqMa(_
NaMaaiMa >av>aqTaaeh& Sa&Saara<aRv Taair<aqwMa(_

täà durgäà durgamäà devéà duräcäravighätiném
namämi bhavabhéto-haà saàsärärëava täriëéim

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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wdMaQavRXaqz| YaaeDaqTae Sa PaÄaQavRXaqzR JaPa_
f-l/MaaPanaeiTa wdMaQavRXaqzRMajaTva Yaaeca|_

SQaaPaYaiTa XaTal/+a& Pa[JaPTvaiPa SaaecaRiSaiÖ& Na_
ivNdiTa XaTaMaíaetar& caSYa PaurêYaaR iviDa" SMa*Ta"_

dXavar& Pa#e=ÛSTau SaÛ" PaaPaE" Pa[MauCYaTae_
MahaduGaaRi<a TariTa MahadeVYaa" Pa[SaadTa"_

idamatharvaçérñaà yo-dhéte sa païcätharvaçérña japa
phalamäpnoti idamatharvaçérñamajïätvä yo-rcäà

sthäpayati - çatalakñaà prajaptväpi so-rcäsiddhià na
vindati çatamañöottaraà cäsya puraçcaryä vidhiù småtaù

daçaväraà paöhed yastu sadyaù päpaiù pramucyate
mahädurgäëi tarati mahädevyäù prasädataù

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.

SaaYaMaDaqYaaNaae idvSak*-Ta& PaaPa& NaaXaYaiTa_
Pa[aTarDaqYaaNaae rai}ak*-Ta& PaaPa& NaaXaYaiTa_
SaaYa& Pa[aTa" Pa[YauÅaNaae APaaPaae >aviTa_

iNaXaqQae TaurqYaSaNDYaaYaa& JaPTva vak( iSaiÖ>aRviTa_
NaUTaNaaYaa& Pa[iTaMaaYaa& JaPTva devTaaSaaiàDYa& >aviTa_
Pa[a<a Pa[iTaïaYaa& JaPTva Pa[a<aaNaa& Pa[iTaïa >aviTa_
>aaEMaaiìNYaa& Mahadevq SaiàDaaE JaPTva MahaMa*TYau&_

TariTa Sa Maha Ma*TYau& TariTa Ya Wv& ved wTYauPaiNazTa(_
säyamadhéyäno divasakåtaà päpaà näçayati
prätaradhéyäno rätrikåtaà päpaà näçayati
säyaà prätaù prayuïjäno apäpo bhavati

niçéthe turéyasandhyäyäà japtvä väk siddhir bhavati
nütanäyäà pratimäyäà japtvä devatäsännidhyaà bhavati

präëa pratiñöhäyäà japtvä präëänäà pratiñöhä bhavati
bhaumäçvinyäà mahädevé sannidhau japtvä mahämåtyuà

tarati sa mahä måtyuà tarati ya evaà veda ityupaniñat
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 Çré Vidyä) 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 (Amåta Siddhi
Yoga) então a Grande Morte é evitada.

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

Oà
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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[qTYaQaeR Nava<aR iSaÖyQaeR 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. Apresentando 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 Sudeste

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/Jaae_

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 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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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 pensamentos 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 quatro 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.
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