
Caëòé Päöhaù

DYaaNaMa(_
çré durgäyai namaù

Nós reverenciamos a Ela Quem Remove Todas as Dificuldades

AQa é[q duGaaR SaáXaTaq_
atha çré durgä saptaçaté

E Agora,

Os Setecentos Versos
em Louvor a Ela Quem Remove Todas as Dificuldades
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Pa[QaMaaeDYaaYa"_
prathamo-dhyäyaù

Capítulo Um

iviNaYaaeGa"_
viniyogaù
Aplicação

p Pa[QaMa cir}aSYa b]øa ‰iz" Mahak-al/I devTaa_
GaaYa}aq ^Nd" NaNda Xai¢-" r¢-diNTak-a bqJaMa(_
AiGanSTatvMa*Gved" SvæPaMé[q Mahak-al/I Pa[qTYaQaeR_

Pa[QaMa cir}a JaPae iviNaYaaeGa"_
oà prathama caritrasya brahmä åñiù mahäkälé devatä

gäyatré chandaù nandä çaktiù raktadantikä béjam
agnistattvam ågvedaù svarüpam çré mahäkälé prétyarthe

prathama caritra jape viniyogaù
Oà.  Apresentando  o  primeiro  episódio,  a  Capacidade  Criadora é  o  Vidente,  a  Grande  Deusa Removedora  da
Escuridão é a Deidade, Gäyatré (24 sílabas no verso) é a métrica,  Nandä é a energia,  Raktadantikä é a semente, o
Fogo é o princípio, o  Åg Veda é a natureza intrínseca, e para a satisfação da Grande Removedora da Escuridão da
Ignorância este primeiro episódio está sendo aplicado em recitação.

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

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

Xa<%& Sa&dDaTaq& k-rE_
iñNaYaNaa& SavaR<Ga >aUzav*$=aMa(_
Naql/aXMaÛuiTaMaaSYa Paad_

dXak-a& Saeve Mahak-ail/k-a&_
YaaMaSTaaETSviPaTae hraE k-Mal/Jaae_

hNTau& MaDau& kE-$=>aMa(_
khaògaà cakra gadeñu cäpa

parighäï chülaà bhuçuëòéà çiraù
çaëkhaà saàdadhatéà karai

strinayanäà sarväëga bhüñävåöäm
néläçmadyutimäsya päda

daçakäà seve mahäkälikäà
yämastaut svapite harau kamalajo

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

* N.E.:Brahma / **N.E.:Madhu e Katabha / ***N.E.:Visnu
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p NaMaêi<@k-aYaE_
oà namaçcaëòikäyai

Oà. Nós reverenciamos a Ela Quem Dilacera os Pensamentos.

1

p We& Maak-R<@eYa ovac_
oà aià märkaëòeya uväca
Oà Aià Märkaëòeya disse:

2

Saavi<aR" SaUYaRTaNaYaae Yaae MaNau" k-QYaTaeíMa"_
iNaXaaMaYa TaduTPaita& ivSTaraÓdTaae MaMa_

sävarëiù süryatanayo yo manuù kathyate-ñöamaù
niçämaya tadutpattià vistaräd gadato mama

Ele que  Pertence  a Todas as  Raças,  Tribos  e  Castas,  o  filho  da  Luz da  Sabedoria,  é  conhecido  como a  Oitava
Manifestação. Eu descrevo sua origem em extensão. Ouça.

3

MahaMaaYaa Nau>aaveNa YaQaa MaNvNTaraiDaPa"_
Sa b>aUv Maha >aaG" Saavi<aSTaNaYaae rve"_

mahämäyä nubhävena yathä manvantarädhipaù
sa babhüva mahä bhägaù sävaëistanayo raveù

Com a graça da Deusa Suprema, a  Grande Dimensão da Consciência, o filho da  Luz,  Ele Quem Pertence a Todos,
tornou-se o mestre altamente eminente da décima quarta parte* de um dia do Infinito. Sobre este assunto eu falarei.

4

SvaraeiczeNTare PaUv| cE}av&Xa SaMauÙv"_
SaurQaae NaaMa raJaa>aUTSaMaSTae i+aiTa Ma<@le/_

svärociñe-ntare pürvaà caitravaàça samudbhavaù
suratho näma räjäbhüt samaste kñiti maëòale

Em tempos passados, no período governado por Ele que faz-Se Radiante, existia um Rei chamado Transportador dos
Bons Pensamentos, nascido na linhagem de Aqueles Quem Viviam na Consciência e ele tinha autoridade sobre todas as
regiões da terra.

5

TaSYa Paal/YaTa" SaMYak( Pa[Jaa" Pau}aa iNavaErSaaNa(_
b>aUvu" Xa}avae >aUPaa" k-ael/a ivß&iSa NaSTada_

tasya pälayataù samyak prajäù puträ nivaurasän
babhüvuù çatravo bhüpäù kolä vidhvaàsi nastadä

Ele protegia seus subordinados no Caminho da Verdade assim como um pai protege seus filhos. Nesta época, os Reis
que eram os Destruidores da Adoração tornaram-se seus inimigos.

*N.E.: em um dia de Brahma há quatorze Manus
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6

TaSYa TaEr>avÛuÖMaiTa Pa[bl/ di<@Na"_
NYaUNaEriPa Sa TaEYauRÖe k-ael/aivß&iSai>aiJaRTa"_

tasya tairabhavad yuddham ati prabala daëòinaù
nyünairapi sa tairyuddhe kolävidhvaàsibhirjitaù

Os Bons Pensamentos lançaram-se contra os Destruidores da Adoração para empenharem-se numa batalha, ainda que
esses fossem poucos, os Bons Pensamentos foram derrotados.

7

TaTa" SvPaur MaaYaaTaae iNaJa deXaa iDaPaae>avTa(_
Aa§-aNTa" Sa Maha >aaGaSTaESTada Pa[bl/airi>a"_

tataù svapura mäyäto nija deçä dhipo-bhavat
äkräntaù sa mahä bhägas taistadä prabaläribhiù

Então ele retornou para sua própria cidade, renunciando a sua autoridade sobre a terra, e continuou a governar apenas
seu próprio território. Mas lá também, os poderosos inimigos perseguiram está ilustre pessoa e novamente atacaram.

8

AMaaTYaEbŒil/i>aduRíEduRbRl/SYa duraTMai>a"_
k-aeXaae bl&/ caPaôTa& Ta}aaiPa SvPaure TaTa"_

amätyair bailibhir duñöair durbalasya durätmabhiù
koço balaà cäpahåtaà taträpi svapure tataù

O poder do Rei foi severamente reduzido, seus inimigos estavam poderosos, e seus inescrupulosos ministros tomaram
posse do exército e do tesouro.

9

TaTaae Ma*GaYaaVYaaJaeNa ôTaSvaMYa" Sa >aUPaiTa"_
Wk-ak-I hYaMaaåù JaGaaMa GahNa& vNaMa(_

tato mågayävyäjena håtasvämyaù sa bhüpatiù
ekäké hayamäruhya jagäma gahanaà vanam

A soberania dos Bons Pensamentos foi perdida, e cavalgando solitário sobre seu cavalo, ele fugiu para a densa floresta
sob o pretexto de caçar.

10

Sa Ta}aaé[MaMad]a+aqid(ÜJa vYaRSYa MaeDaSa"_
Pa[XaaNTaìa Padak-I<a| MauiNa iXaZYaae PaXaaei>aTaMa(_

sa taträçramamadräkñéd dvija varyasya medhasaù
praçäntaçvä padäkérëaà muni çiñyo paçobhitam

Lá aproximou-se do mosteiro de um Grande Sábio, o Intelecto de Amor, onde viu muitos animais perigosos vivendo
juntos e em grande paz. Muitos discípulos para o Grande Sábio estavam aumentando a magnificência da floresta.

11

TaSQaaE k&-icTSa k-al&/ c MauiNaNaa TaeNa SaTk*-Ta"_
wTaêe Taê ivcr&STaiSMaMMauiNa vraé[Mae_

tasthau kaàcitsa kälaà ca muninä tena satkåtaù
itaçce taçca vicaraàs tasmim muni varäçrame

O Grande Sábio respeitosamente o fez bem-vindo, o Rei vagou pelo mosteiro por algum tempo.
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12

SaaeicNTaYatada Ta}a MaMaTva k*-í ceTaNa"_
MaTPaUvŒ" Paail/Ta& PaUv| MaYaa hqNa& Paur& ih TaTa(_

so-cintayat tadä tatra mamatvä kåñöa cetanaù
matpürvaiù pälitaà pürvaà mayä hénaà puraà hi tat

Nesta ocasião suas contemplações estavam dominadas com o egoísmo e apegos, e ele pensou, “A cidade que meus
ancestrais protegeram em tempos passados agora se foi de mim.

13

MaÙ*TYaESTaErSaÜ*taEDaRMaRTa" PaaLYaTae Na va_
Na JaaNae Sa Pa[DaaNaae Mae XaUrhSTaq SadaMad"_

madbhåtyais tairasad våttair dharmataù pälyate na vä
na jäne sa pradhäno me çürahasté sadämadaù

Meus  inescrupulosos  empregados  estão  protegendo  e  certamente  preservando  o  reino  em minha  ausência,  e  meu
elefante principal, heróico e sempre satisfeito...

14

MaMa vEirvXa& YaaTa" k-aNa( >aaeGaaNauPal/PSYaTae_
Yae MaMaaNauGaTaa iNaTYa& Pa[Saad DaNa >aaeJaNaE"_

mama vairivaçaà yätaù kän bhogänupalapsyate
ye mamänugatä nityaà prasäda dhana bhojanaiù

...não experimentará o prazer que ele gozou durante meu tempo. Aqueles que seguiram-me com o modo eterno de
oferecer riqueza e alimentos, 

15

ANauv*ita& Da]uv& TaeÛ ku-vRNTYaNa( YaMahq>a*TaaMa(_
ASaMYaGVYaYaXaqlE/STaE" ku-vRiÙ" SaTaTa& VYaYaMa(_

anuvåttià dhruvaà te-dya kurvantyan yamahébhåtäm
asamyagvyayaçélaistaiù kurvadbhiù satataà vyayam

definitivamente podem agora estar servindo outros reis, que estão desperdiçando sem restrição, com extravagância.”

16

Sa&icTa" SaaeiTadu"%eNa +aYa& k-aeXaae GaiMaZYaiTa_
WTaÀaNYaÀ SaTaTa& icNTaYaaMaaSa PaaiQaRv"_

saàcitaù so-tiduùkhena kñayaà koço gamiñyati
etaccänyacca satataà cintayämäsa pärthivaù

E assim o Rei pensava profundamente sobre o desperdício de sua riqueza e sua situação atual, sua mente tornou-se
absorvida em aborrecimentos e seus pensamentos foram controlados por ligações materiais.

17

Ta}a ivPa[aé[Maa>YaaXae vEXYaMaek&- ddXaR Sa"_
Sa Pa*íSTaeNa k-STv& >aae heTauêaGaMaNae}a k-"_

tatra vipräçram äbhyäçe vaiçyamekaà dadarça saù
sa påñöastena kastvaà bho hetuçcägamane-tra kaù

Lá no mosteiro do grande mestre ele viu um Negociante, e após cumprimentá-lo, perguntou, “Quem é você, e qual a
razão para sua vinda a este lugar?
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18

SaXaaek- wv k-SMaatv& duMaRNaa wv l/+YaSae_
wTYaak-<YaR vcSTaSYa >aUPaTae" Pa[<aYaaeidTaMa(_

saçoka iva kasmättvaà durmanä iva lakñyase
ityäkarëya vacastasya bhüpateù praëayoditam

Por que você parece estar em grande aflição se sua mente ficou longe de seu objetivo?” perguntou o Rei com voz
agradável e espírito amigável 

19

Pa[TYauvac Sa Ta& vEXYa" Pa[é[YaavNaTaae Na*PaMa(_
pratyuväca sa taà vaiçyaù praçrayävanato nåpam

E com palavras cheias de modéstia e humildade, o Negociante respondeu ao Rei.

20

vXYa ovac_
vaçya uväca

O Negociante disse:

21

SaMaaiDaNaaRMa vEXYaaehMauTPaàae DaiNaNaa& ku-le/_
samädhirnäma vaiçyo-hamutpanno dhaninäà kule

Percepção Intuitiva Pura é o meu nome, e sou um negociante nascido na família daqueles que adoram a  Energia
Infinita.

22

Pau}adarEiNaRrSTaê DaNa l/ae>aad SaaDaui>a"_
ivhqNaê DaNaEdaRrE" Pau}aEradaYa Mae DaNaMa(_

putradärair nirastaçca dhana lobhäda sädhubhiù
vihénaçca dhanairdäraiù putrairädäya me dhanam

Minha esposa e meus filhos me puseram para fora por causa de sua ganância por riqueza e mandaram que eu me
tornasse um asceta Buscador da Verdade. Eu tenho estado despojado de riqueza e minha esposa e filhos embargaram
meu patrimônio.

23

vNaMa>YaaGaTaae du"%q iNarSTaêaá bNDaui>a"_
Saaeh& Na veiÚ Pau}aa<aa& ku-Xal/aku-Xal/aiTMak-aMa(_

vanamabhyägato duùkhé nirastaçcäpta bandhubhiù
so-haà na vedmi puträëäà kuçaläkuçalät mikäm

E tendo sido expulso pelos meus próprios parentes e amarrado pela aflição, eu vim para a floresta. Mas agora não sei
se, a felicidade ou a infelicidade, está com meus filhos.

24

Pa[v*ita& SvJaNaaNaa& c dara<aa& ca}a Sa&iSQaTa"_
ik&- Nau Taeza& Ga*he +aeMa Ma+aeMa& ik&- Nau SaaMPa[TaMa(_

pravåttià svajanänäà ca däräëäà cätra saàsthitaù
kià nu teñäà gåhe kñema makñemaà kià nu sämpratam

Ficando aqui eu estou sem saber quais as atividades de minha família. No momento eles experimentam a tranquilidade
ou desconforto?
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25

k-Qa& Tae ik&- Nau SaÜ*taa duv*Rtaa" ik&- Nau Mae SauTaa"_
kathaà te kià nu sad våttä durvåttäù kià nu me sutäù

Estarão eles observando boa conduta ou agindo com maldade e perversidade?

26

raJaaevac_
räjoväca

O Rei disse:

27

YaEiNaRrSTaae >ava&çu/BDaE" Pau}adaraidi>aDaRNaE"_
yairnirasto bhaväàllubdhaiù putradärädibhir dhanaiù

Você foi expulso por sua mulher e filhos por causa da avareza e ganância deles

28

Taezu ik&- >avTa" òehMaNaubDNaaiTa MaaNaSaMa(_
teñu kià bhavataù sneham anubadhnäti mänasam

Por que são seus pensamentos deste modo ligados no amor por eles ?

29

vEXYa ovac_
vaiçya uväca

O Negociante disse:

30

WvMaeTaÛQaa Pa[ah >avaNaSMaÓTa& vc"_
evametadyathä präha bhavänasmadgataà vacaù

Exatamente como você tem me falado, eu tenho este mesmo pensamento.

31

ik&- k-raeiMa Na bDNaaiTa MaMa iNaïurTaa& MaNa"_
YaE" Sa&TYaJYa iPaTa*òeh& DaNa lu/BDaEiNaRrak*-Ta"_

kià karomi na badhnäti mama niñöhuratäà manaù
yaiù saàtyajya pitåsnehaà dhana lubdhair niräkåtaù

32

PaiTaSvJaNahad| c haidR TaeZvev Mae MaNa"_
ik- Mae Taàai>a JaaNaaiMa JaaNaàiPa Maha MaTae_

patisvajanahärdaà ca härdi teñveva me manaù
ki me tannäbhi jänämi jänannapi mahä mate

31 - 32. Mas, que posso fazer? Minha mente não hospeda a severidade. Eles têm sacrificado um amor de pai, e afeição
por um mestre e parente na sua ganância pela riqueza, contudo minha mente une-se a todos eles com afeição. Embora
sabendo de tudo isso, Ó Grande Pessoa Erudita, eu não consigo entender como...
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33

YaTPa[eMa Pa[v<a& icta& ivGau<aeZviPa bNDauzu_
Taeza& k*-Tae Mae iNa"ìaSaae daEMaRNaSYa& c JaaYaTae_

yat prema pravaëaà cittaà viguëeñvapi bandhuñu
teñäà kåte me niùçväso daurmanasyaà ca jäyate

...minhas contemplações estão predispostas a amar mesmo parentes sem caráter. Por causa de suas ações, lamento-me
com suspiros e sinto desânimo e desespero.

34

k-raeiMa ik&- Yaà MaNaSTaeZvPa[qiTazu iNaïurMa(_
karomi kià yanna manasteñ vaprétiñu niñöhuram

Mas que posso fazer? Minha mente não torna-se áspera mesmo com aqueles que são destituídos de amor por mim.

35

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

36

TaTaSTaaE SaihTaaE ivPa[ Ta& MauiNa& SaMauPaiSQaTaaE_
tatastau sahitau vipra taà munià samupasthitau

37

SaMaaiDaNaaRMa vEXYaaeSaaE Sa c PaaiQaRv SataMa"_
k*-Tva Tau TaaE YaQaaNYaaYa& YaQaah| TaeNa Sa&ivdMa(_

samädhirnäma vaiçyo-sau sa ca pärthiva sattamaù
kåtvä tu tau yathänyäyaà yathärhaà tena saàvidam

38

oPaivíaE k-Qaa" k-iêÀ§-TauvŒXYa PaaiQaRvaE_
upaviñöau kathäù kaçcic cakraturvaiçya pärthivau

36 - 37 - 38. E então os dois juntos,  Percepção Intuitiva Pura, o negociante, e o monarca muito nobre, chegaram na
área circular sacrificial na presença do Grande Mestre Sábio. Observando os costumes próprios e a congenialidade para
aprendizagem, eles sentaram-se e conversaram.

39

raJaaevac_
räjoväca

O Rei disse:

40

>aGav&STvaMah& Pa[íuiMaC^aMYaek&- vdSv TaTa(_
bhagavaàstvämahaà prañöum icchäm yekaà vadasva tat

A vós que tendes unido-se com o Ser Infinito, eu desejo perguntar somente uma questão, e, por favor, deleitai-vos por
falar-nos sobre isso.
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41

du"%aYa YaNMae MaNaSa" SvictaaYataTaa& ivNaa_
MaMaTv& GaTaraJYaSYa raJYaa<GaeZv i%le/ZviPa_

duùkhäya yanme manasaù svacit täyat tatäà vinä
mamatvaà gataräjyasya räjyäëgeñva khileñvapi

Minhas reflexões estão sem controle e causam muita aflição em minha mente. Eu tenho grande apego ao reino e a cada
aspecto da condição que se foi de mim.

42

JaaNaTaaeiPa YaQaa jSYa ik-MaeTaNa( MauiNa SataMa_
AYa& c iNak*-Ta" Pau}aEdaRrE>a*RTYaESTaQaaeiJ‡Ta"_

jänato-pi yathä jïasya kimetan muni sattama
ayaà ca nikåtaù putrair därair bhåtyaistathoj jhitaù

Mas mesmo com este conhecimento, como uma pessoa ignorante, eu ainda sinto aflição. Por que é assim, Ó Grande
Sábio? E aqui este homem humilde, enganado e iludido por sua esposa, filhos e empregados, e desprezado;

43

SvJaNaeNa c Sa&TYa¢-STaezu hads TaQaaPYaiTa_
WvMaez TaQaah& c ÜavPYaTYaNTa du"i%TaaE_

svajanena ca saàtyaktas teñu härdé tathäpyati
evameña tathähaà ca dvävap yatyanta duùkhitau

Mesmo abandonado por seus próprios parentes, ele ainda mantém a afeição por eles. Deste modo nós dois estamos
sofrendo.

44

d*í daezeiPa ivzYae MaMaTva k*-í MaaNaSaaE_
TaiTk-MaeTaNa( Maha >aaGa YaNMaaehae jaiNa NaaeriPa_

dåñöa doñe-pi viñaye mamatvä kåñöa mänasau
tat kimetan mahä bhäga yanmoho jïäni norapi

Embora vendo as falhas de nossas contemplações, ainda assim nossas mentes são arrastadas em apegos e egotismo. Que
é isto, Ó Pessoa Exaltada, que causa esta ignorância mesmo na presença de nossa sabedoria e entendimento?

45

MaMaaSYa c >avTYaeza ivvek-aNDaSYa MaU!Taa_
mamäsya ca bhavat yeñä vivekändhasya müòhatä

Ele e eu somos uns tolos sem capacidade de discriminação.

46

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

47

jaNaMaiSTa SaMaSTaSYa JaNTaaeivRzYa Gaaerce_
jïänamasti samastasya jantorviñaya gorace

Ó Grande Luz de Esplendor Luminoso, todos os que vivem têm conhecimento dos objetos percebidos pelos sentidos.
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48

ivzYaê Maha>aaGa YaaiTa cEv& Pa*Qak( Pa*Qak(_
idvaNDaa" Pa[ai<aNa" ke-icd]a}aavNDaaSTaQaaPare_

viñayaçca mahäbhäga yäti caivaà påthak påthak
divändhäù präëinaù kecid räträvandhäs tathäpare

Mas os objetos  dos  sentidos  são percebidos diferentemente  por  todos os seres.  Alguns seres são incapazes  de ver
durante o dia, enquanto outros são incapazes de ver durante a noite.

49

ke-iciÕva TaQaa ra}aaE Pa[ai<aNaSTauLYad*íYa"_
jaiNaNaae MaNauJaa" SaTYa& ik&- Tau Tae Na ih ke-vl/Ma(_
keciddivä tathä rätrau präëinastulyadåñöayaù

jïänino manujäù satyaà kià tu te na hi kevalam
Entretanto outros  têm a capacidade  de  ver  igualmente  de  dia  e  de noite.  É verdade que  os  seres humanos têm a
capacidade de entendimento, mas não só os seres humanos.

50

YaTaae ih jaiNaNa" SaveR PaXau Pai+a Ma*GaadYa"_
jaNa& c TaNMaNauZYaa<aa& Yataeza& Ma*GaPai+a<aa&_

yato hi jïäninaù sarve paçu pakñi mågädayaù
jïänaà ca tanmanuñyäëäà yatteñäà mågapakñiëäà

Este conhecimento é comum a todos os animais, sejam bestas das florestas ou pássaros do ar; todos os seres vivos
possuem este entendimento exatamente como a humanidade.

51

MaNauZYaa<aa& c Yataeza& TauLYaMaNYataQaae>aYaae"_
jaNaeiPa SaiTa PaXYaETaaNa( PaTa<GaaH^a vcÄuzu_

manuñyäëäà ca yatteñäà tulyamanyat tathobhayoù
jïäne-pi sati paçyaitän pataëgäïchä vacaïcuñu

Por isso exatamente como no homem, a capacidade de entendimento existe em todos os animais, e este é um princípio
geral de que o entendimento dos dois é semelhante. Olhe aqueles pássaros.

52

k-<aMaae+aa d*TaaNMaaehaTPaq@yMaaNaaNaiPa +auDaa_
MaaNauza MaNau JaVYaaga] Saai>al/aza" SauTaaNa( Pa[iTa_

kaëamokñä dåtänmohät péòyamänänapi kñudhä
mänuñä manu javyäghra säbhiläñäù sutän prati

Embora tenham conhecimento, por causa do apego eles estão ignorando sua própria fome e estão ocupados colocando
comida nas bocas de seus filhos. Supremo entre os homens, eles estão desejosos de obter assistência recíproca de seus
filhos em suas necessidades.

53

l/ae>aaTPa[TYauPak-araYa NaNveTaaNa( ik&- Na PaXYaiSa_
TaQaaiPa MaMaTaavtaeR MaaehGaTaeR iNaPaaiTaTaa"_

lobhät pratyupakäräya nanvetän kià na paçyasi
tathäpi mamatävartte mohagarte nipätitäù

Você não pode ver este desejo em sua ganância? Mesmo assim, os homens são lançados no remoinho dos apegos e na
cova da ilusão...
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54

MahaMaaYaa Pa[>aave<a Sa&Saar iSQaiTa k-air<aa_
Taàa}a ivSMaYa" k-aYaaeR YaaeGaiNad]a JaGaTPaTae"_

mahämäyä prabhäveëa saàsära sthiti käriëä
tannätra vismayaù käryo yoganidrä jagat pateù

...pela  Grande Dimensão da Consciência que é a causa da circunstância de todos os objetos  na criação e de suas
relações. Porquanto não há necessidade de espanto. A Consciência do Universo, o Supremo Senhor, é colocado no sono
da União Divina...

55

MahaMaaYaa hreêEza TaYaa Sa&MaaeùTae JaGaTa(_
jaiNaNaaMaiPa ceTaa&iSa devq >aGavTaq ih Saa_

mahämäyä hareçcaiñä tayä saàmohyate jagat
jïäninämapi cetäàsi devé bhagavaté hi sä

...pela  Grande Dimensão da Consciência, e portanto o mundo é iludido por Ela. Ela, a Deusa Suprema, a  Grande
Dimensão da Consciência, encanta a capacidade de compreender de todos os seres conscientes...

56

bl/adak*-ZYa MaaehaYa MahaMaaYaa Pa[YaC^iTa_
TaYaa ivSa*JaTae ivì&JaGadeTaÀracrMa(_

balädäkåñya mohäya mahämäyä prayacchati
tayä visåjate viçvaàjagadetac caräcaram

...com tal força como para empurrá-los na ignorância dos apegos egotistas. O universo nasce Dela, o mundo perceptível
com tudo o que move e não move, 

57

SaEza Pa[Saàa vrda Na*<aa& >aviTa Mau¢-Yae_
Saa ivÛa ParMaa Mau¢e-heRTau >aUTaa SaNaaTaNaq_

saiñä prasannä varadä nåëäà bhavati muktaye
sä vidyä paramä mukter hetu bhütä sanätané

e é Ela quem, satisfeita, concede aos homens a benção da liberação. É Ela quem é o conhecimento supremo, a causa da
liberação da Consciência, a Existência Eterna;

58

Sa&Saar bNDa heTauê SaEv SaveRìreìrq_
saàsära bandha hetuçca saiva sarveçvareçvaré

e Ela é a causa da servidão da Consciência aos objetos e suas relações, a Suprema total e completa sobre todos os reis.
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59

raJaaevac_
räjoväca

O Rei disse:

60

>aGavNa( k-a ih Saa devq MahaMaaYaeiTa Yaa& >avaNa(_
bhagavan kä hi sä devé mahämäyeti yäà bhavän

Venerado Ser, quem é esta Deusa, a Grande Dimensão da Consciência, de quem vós falais?

61

b]vqiTa k-QaMauTPaàa Saa k-MaaRSYaaê ik&- iÜJa_
YaTPa[>aava c Saa devq YaTSvæPaa YaduÙva_

bravéti kathamutpannä sä karmäsyäçca kià dvija
yat prabhävä ca sä devé yat svarüpä yadudbhavä

Falai,  Ó  Pessoa Sábia,  do processo  pelo  qual  Ela é  conhecida.  Qual é a  causa desta Deusa,  qual  é  Sua natureza
intrínseca, o que nasce Dela?

62

TaTSav| é[aeTauiMaC^aiMa Tvtaae b]ø ivda& vr_
tatsarvaà çrotumicchämi tvatto brahma vidäà vara

Tudo isto eu desejo ouvir de vós, Ó Mais Excelente entre os Conhecedores do Ser de Existência Própria.

63

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

64

iNaTYaEv Saa JaGaNMaUiTaRSTaYaa SavRiMad& TaTaMa(_
nityaiva sä jaganmürtis tayä sarvam idaà tatam

Ela é Eterna, o mundo material e todos os fenômenos individuais dele são Suas formas visíveis. Em muitos modos Ela é
revelada. Ouça-os de mim.
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65

TaQaaiPa TaTSaMauTPaitabRhuDaa é[UYaTaa& MaMa_
devaNaa& k-aYaR iSaÖyQaRMaaiv>aRviTa Saa Yada_

tathäpi tat samutpattir bahudhä çrüyatäà mama
devänäà kärya siddhyartham ävirbhavati sä yadä

66

oTPaàeiTa Tada l/aeke- Saa iNaTYaaPYai>a DaqYaTae_
YaaeGaiNad]a& Yada ivZ<auJaRGaTYaek-a<aR vqk*-Tae_

utpanneti tadä loke sä nityäpyabhi dhéyate
yoganidräà yadä viñëur jagat yekärëa vékåte

67

AaSTaqYaR XaezMa>aJaTk-LPaaNTae >aGavaNa( Pa[>au"_
Tada ÜavSauraE gaaeraE iv:YaaTaaE MaDau kE-$=>aaE_

ästérya çeñamabhajat kalpänte bhagavän prabhuù
tadä dvävasurau ghorau vikhyätau madhu kaiöabhau

68

ivZ<auk-<aRMal/aeÙUTaaE hNTau& b]øa<aMauÛTaaE_
Sa Naai>a k-Male/ ivZ<aae" iSQaTaae b]øa Pa[JaaPaiTa"_

viñëukarëamalod bhütau hantuà brahmäëamudyatau
sa näbhi kamale viñëoù sthito brahmä prajäpatiù

65 - 68. A despeito de que Ela é eterna e não nascida, contudo quando seres divinos executam ações para a realização
desta causa, Ela torna-se manifesta no mundo. No fim do período de manifestação quando o mundo grosseiro tornou-se
de potência indistinguível, o venerado Senhor 
Divino, a  Consciência Universal*, repousou nos confins do infinito no sono da  União Divina. Então da sujeira dos
ouvidos  desta  Capacidade  de  Percepção apareceram  dois  terríveis  pensamentos  conhecidos  como  o  Muito e  o
Pouco**.  Eles estavam prontos para  matar  a divina  Capacidade Criadora,  que estava sentada na flor  de lótus no
umbigo da Consciência. A Capacidade Criadora***, o Governante dos Seres,

69

d*îa TaavSauraE caeGa]aE Pa[Sauá& c JaNaadRNaMa(_
Tauíav YaaeGaiNad]a& TaaMaek-aGa] ôdYaiSQaTa"_

dåñövä tävasurau cograu prasuptaà ca janärdanam
tuñöäva yoganidräà tämekägra hådayasthitaù

viu a aproximação dos dois pensamentos e, o Causador da Existência, indiferentemente adormecido na União Divina,
por isso com atenção Ele começou a orar à União Divina de Seu coração.

70

ivbaeDaNaaQaaRYa hrehRir Nae}a k*-Taal/YaaMa(_
ivìeìrq& JaGaÖa}aq& iSQaiTa Sa&hark-air<aqMa(_

vibodhanärthäya harer hari netra kåtälayäm
viçveçvaréà jagaddhätréà sthiti saàhärakäriëém

Com o propósito de despertar os olhos da  Consciência,  o  Venerado Ser de Luz Brilhante exaltou a  Governante do
Universo, a Criadora do Mundo Perceptível, a Causa da Evolução e Involução,

* N.E.:Visnu / **N.E.:Madhu e Katabha/ *** N.E.:Brahma
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71

iNad]a& >aGavTaq& ivZ<aaerTaul/a& TaeJaSa" Pa[>au"_
nidräà bhagavatéà viñëoratuläà tejasaù prabhuù

A Deusa do Sono, a inigualável Energia da Consciência.

72

b]øae vac_
brahmo väca

A Capacidade Criadora disse:

73

Tv& Svaha Tv& SvDaa Tv& ih vz$(k-ar" SvraiTMak-a_
tvaà svähä tvaà svadhä tvaà hi vañaökäraù svarätmikä

Vós sois as oblações de Eu Sou Um com Deus, Vós sois as oblações de União com os Ancestrais. Vós sois as oblações
de Pureza, e a Consciência de todos os sons.

74

SauDaa TvMa+are iNaTYae i}aDaa Maa}aaiTMak-a iSQaTaa_
ADaRMaa}aa iSQaTaa iNaTYaa YaaNauÀaYaaR ivXaezTa"_

sudhä tvamakñare nitye tridhä mäträtmikä sthitä
ardhamäträ sthitä nityä yänuccäryä viçeñataù

Vós sois a essência eterna de todas as letras, e a Consciência das três vogais (A. U. M.;  aià hréà kléà). Vós sois a
eterna semi vogal e seu modo especial de pronúncia.

75

TvMaev SaNDYaa Saaiv}aq Tv& deiv JaNaNaq Para_
TvYaE TaÖaYaRTae ivì& TYaYaE TaTSa*JYaTae JaGaTa(_

tvameva sandhyä sävitré tvaà devi janané parä
tvayai taddhäryate viçvaà tyayai tatsåjyate jagat

Vós sois o  Tempo de Oração, Vós sois a  Portadora da Luz,  Vós sois a Deusa acima de todos os seres nascidos. O
universo é sustentado por Vós, e o mundo perceptível é criado por Vós.

76

TvYaETaTPaaLYaTae deiv TvMaTSYaNTae c SavRda_
ivSa*íaE Sa*ií æPaa Tv& iSQaiTa æPaa c Paal/Nae_

tvayaitat pälyate devi tvamatsyante ca sarvadä
visåñöau såñöi rüpä tvaà sthiti rüpä ca pälane

Vós protegeis Vossa criação, Ó Deusa Divina, e Vós a destruis no final. Como a Criadora, Vós sois a forma da criação,
e como a forma da circunstância, Vós sois sua preservação.

77

TaQaa Sa&ôiTa æPaaNTae JaGaTaaeSYa JaGaNMaYae_
MahaivÛa MahaMaaYaa MahaMaeDaa MahaSMa*iTa"_

tathä saàhåti rüpänte jagato-sya jaganmaye
mahävidyä mahämäyä mahämedhä mahäsmåtiù

Depois na conclusão como a forma da dissolução da existência perceptível,  Vós sois a Toda-Poderosa Dimensão da
Existência, o Grande Conhecimento, A Grande Dimensão, O Grande Intelecto, A Grande Reminiscência; 
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78

MahaMaaeha c >avTaq Mahadevq MahaSaurq_
Pa[k*-iTaSTv& c SavRSYa Gau<a }aYa iv>aaivNaq_

mahämohä ca bhavaté mahädevé mahäsuré
prakåtistvaà ca sarvasya guëa traya vibhäviné

A Grande Ignorância também, e sua Senhoria, a Grande Deusa e a Grande Fonte de Energia. Vós sois a Natureza, e
as três qualidades que Vós manifestais em tudo:

79

k-al/ rai}aMaRharai}aMaaeRhrai}aê daå<aa_
Tv& é[qSTviMaìrq Tv& h]qSTv& buiÖbaeRDal/+aNaa_
käla rätrir mahärätrir moharätriçca däruëä

tvaà çrés tvam içvaré tvaà hrés tvaà buddhir bodhalakñanä
A Noite do Tempo, a Grande Noite e a Noite da Ignorância. Vós sois a Prosperidade, Vós sois a Consciência de tudo.
Vós sois a Humildade, Vós sois o Intelecto, e a meta de todo conhecimento:

80

l/Âa PauiíSTaQaa TauiíSTv& XaaiNTa" +aaiNTarev c_
%iÉNaq XaUil/Naq gaaera GaidNaq ci§-<aq TaQaa_

lajjä puñöis tathä tuñöis tvaà çäntiù kñäntireva ca
khaòginé çüliné ghorä gadiné cakriëé tathä

modéstia,  crescimento,  depois satisfação completa. Vós sois a  Paz e o  Perdão Paciente. Vós carregais a espada da
sabedoria e a lança da concentração, o cetro da articulação e o disco do tempo giratório, assim Vós apresentais uma
forma assustadora.

81

Xai<%Naq caiPaNaq ba<a>auXau<@q PairgaaYauDaa_
SaaEMYaa SaaEMYaTaraXaez SaaEMYae>YaSTviTa SauNdrq_

çaëkhiné cäpiné bäëabhuçuëòé parighäyudhä
saumyä saumyataräçeña saumyebhyastvati sundaré

Vós carregais o búzio das vibrações e o arco da determinação e também outras armas. Vós sois dócil e gentil, o encanto
supremo e de beleza incomparável.

82

Para Para<aa& ParMaa TvMaev ParMaeìrq_
YaÀ ik&-icTKvicÜSTau SadSaÜai%l/aiTMake-_

parä paräëäà paramä tvameva parameçvaré
yacca kiàcit kvacidvastu sadasadväkhilätmike

Acima  e  além disto,  e  mesmo  muitas  vezes  superior,  Vós  sois  a  Consciência  Suprema.  Tudo  quanto  existe  em
pensamento ou percepção. Seja verdadeiro ou falso, 

83

TaSYa SavRSYa Yaa Xai¢-" Saa Tv& ik&- STaUYaSae Tada_
YaYaa TvYaa JaGaTóía JaGaTPaaTYaita Yaae JaGaTa(_

tasya sarvasya yä çaktiù sä tvaà kià stüyase tadä
yayä tvayä jagat srañöä jagat pätyatti yo jagat

a energia de todas as coisas em tudo sois  Vós. Assim o que pode ser cantado em  Vosso louvor? Se Ele quem é a
evolução, circunstância e dissolução do mundo perceptível...
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84

SaaeiPa iNad]a vXa& NaqTa" k-STva& STaaeTauiMaheìr"_
ivZ<au" Xarqr Ga]h<a MahMaqXaaNa Wv c_

so-pi nidrä vaçaà nétaù kastväà stotumiheçvaraù
viñëuù çaréra grahaëa mahaméçäna eva ca

...está sujeito ao sono que Vós causais, assim o que pode ser cantado em Vosso louvor? Vós causais a Capacidade de
Manutenção* e a Capacidade de Dissolução** e eu mesmo*** também uso corpos.

85

k-airTaaSTae YaTaaeTaSTva& k-" STaaeTau& Xai¢-MaaNa( >aveTa(_
Saa TviMaTQa& Pa[>aavE" SvEådarEdeRiv Sa&STauTaa_

käritäste yato-tastväà kaù stotuà çaktimän bhavet
sä tvamitthaà prabhävaiù svairudärairdevi saàstutä

Portanto por esta razão e por este motivo, quem tem habilidade suficiente para cantar Vosso louvor? Ó Deusa Divina,
Vós e Vossas celestiais e bondosas manifestações têm sido enaltecidas.

86

MaaehYaETaaE duraDazaR vSauraE MaDau kE-$=>aaE_
Pa[baeDa& c JaGaTSvaMaq NaqYaTaaMaCYauTaae l/gau_

mohayaitau durädharñä vasurau madhu kaiöabhau
prabodhaà ca jagat svämé néyatämacyuto laghu

Mandai a ignorância do egotismo cair sobre aqueles dois pensamentos tão difíceis de entender, o Muito e o Pouco.
Despertai a Consciência do Mestre do Mundo e acordai-O do sono.

87

baeDaê i§-Ya TaaMaSYa hNTau MaeTaaE MahaSauraE_
bodhaçca kriya tämasya hantu metau mahäsurau

Deixai-O conquistar estes dois grandes pensamentos para mim e gerai Sabedoria.

88

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

89

Wv& STauTaa Tada devq TaaMaSaq Ta}a veDaSaa_
evaà stutä tadä devé tämasé tatra vedhasä

Deste modo louvada pelo adorador piedoso, a Deusa do Descanso, para despertar

90

ivZ<aae" Pa[baeDaNaaQaaRYa iNahNTau& MaDau kE-$=>aaE_
Nae}aaSYa NaaiSak-a bahu ôdYae>YaSTaQaaerSa"_

viñëoù prabodhanärthäya nihantuà madhu kaiöabhau
neträsya näsikä bähu hådayebhyas tathorasaù

a percepção da Consciência Suprema para matar o Muito e o Pouco, saiu de Sua morada nos olhos, nariz, braços, peito
e coração.
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*N.E.:Visnu/ **N.E.:S’iva/ ***N.E.: Brahma
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91

iNaGaRMYa dXaRNae TaSQaaE b]ø<aaeVYa¢- JaNMaNa"_
otaSQaaE c JaGaàaQaSTaYaa Mau¢-ae JaNaadRNa"_

nirgamya darçane tasthau brahmaëo-vyakta janmanaù
uttasthau ca jagannäthas tayä mukto janärdanaù

Esta Existência Imperceptível imóvel tornou-se visível para a Capacidade Criadora quem é nascido do Não-Manifesto.
Libertado por Ela, o Senhor do Mundo, o Causador da Existência

92

Wk-a<aRveihXaYaNaataTa" Sa dd*Xae c TaaE_
MaDau kE-$=>aaE duraTMaaNaa viTavqYaRPara§-MaaE_

ekärëave-hiçayanät tataù sa dadåçe ca tau
madhu kaiöabhau durätmänä vativéryaparäkramau

levantou-Se de Seu divã no Oceano Infinito da Existência*. Ele viu aqueles dois malvados guerreiros de grande força,
o Muito e o Pouco, marchando adiante para atacar.

93

§-aeDar¢e-+a<aavtau& b]øa<a& JaiNaTaaeÛMaaE_
SaMauQaaYa TaTaSTaa>Yaa& YauYauDae >aGavaNa( hir"_

krodharaktekñaëävattuà brahmäëaà janitodyamau
samuthäya tatastäbhyäà yuyudhe bhagavän hariù

Olhos vermelhos com raiva e prontos em um instante para atacar, eles continuaram em suas tentativas para devorar a
Capacidade Criadora. Então o Senhor Quem Remove a Confusão levantou-Se e lutou com os dois.

94

PaÄ vzR Sahóai<a bahu Pa[hr<aae iv>au"_
TaavPYaiTa bl/aeNa( MataaE MahaMaaYaa ivMaaeihTaaE_

païca varña sahasräëi bähu praharaëo vibhuù
tävap yati balon mattau mahämäyä vimohitau

Por cinco mil anos o  Todo Penetrante, Onipresente, Eterno lutou com eles, meteu o braço neles, e eles tornaram-se
furiosos por seu próprio poder sob a ilusão da Grande Dimensão da Consciência.

95

o¢-vNTaaE vraeSMataae iv]YaTaaiMaiTa ke-XavMa(_
uktavantau varo-smatto vriyatämiti keçavam

Então eles disseram ao Ser de Belos Cabelos para escolher um desejo deles.

96

é[q >aGavaNa( ovac_
çré bhagavän uväca

O Senhor do Universo disse:

97

>aveTaaMaÛ Mae TauíaE MaMa vDYaa vu>aaviPa_
bhavetämadya me tuñöau mama vadhyä vubhävapi

Se vocês estão satisfeitos comigo, então que ambos sejam mortos por Mim agora.
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N.E.: Visnu dorme sobre Çesa no Oceano Causal
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98

ik-MaNYaeNa vre<aa}a WTaaviÖ v*Ta& MaMa_
kimanyena vareëätra etävaddhi våtaà mama

Que outro desejo poderia ser observado? Isto eu pergunto.

99

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

100

vi<cTaa>YaaiMaiTa Tada SavRMaaPaae MaYa& JaGaTa(_
vaëcitäbhyämiti tadä sarvam äpo mayaà jagat

Assim logrados eles viram que todo o mundo estava coberto com as águas da contenda.

101

ivl/aeKYa Taa>Yaa& GaidTaae >aGavaNa( k-Male/+a<a"_
Aava& Jaih Na Ya}aaevs Sail/le/Na PairâuTaa_

vilokya täbhyäà gadito bhagavän kamalekñaëaù
äväà jahi na yatrorvé salilena pariplutä

Vendo isso, eles disseram ao Senhor com Olhos de Lótus, “Conquista-nos em um lugar que não esteja inundado pela
torrente de desejos.”

102

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

103

TaQaeTYau¤-a >aGavTaa Xa<% c§- Gada >a*Taa_
k*-Tva c§e-<a vEiC^àe JagaNae iXarSaq TaYaae"_

tathet yuktvä bhagavatä çaëkha cakra gadä bhåtä
kåtvä cakreëa vaicchinne jaghane çirasé tayoù

Dizendo, “Que seja assim”, o Ser Glorioso quem carrega o búzio das vibrações, o disco do tempo giratório, e o cetro da
articulação, levantou os dois sobre Suas costas e com a rotação do tempo** cortou suas cabeças.

104

WvMaeza SaMauTPaàa b]ø<aa Sa&STauTaa SvYaMa(_
Pa[>aavMaSYaa deVYaaSTau >aUYa" Xa*<au vdaiMa Tae_

evameñä samutpannä brahmaëä saàstutä svayam
prabhävamasyä devyästu bhüyaù çåëu vadämi te

Assim louvada pela Capacidade Criadora, Ela manifestou-Se. Agora que eu declaro mais da Glória da Deusa. Ouça
enquanto falo.

**N.E: Cakra, espécie de arma indiana
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iÜTaqYaaeDYaaYa" _
dvitéyo-dhyäyaù 

Capítulo Dois

iviNaYaaeGa"_
viniyogaù
Aplicação

p MaDYaMa cir}aSYa ivZ<aur*iz" Mahal/+MaqdeRvTaa_
oiZ<ak( ^Nd" Xaak-M>arq Xai¢-" duGaaR bqJa& vaYauSTatv&_

YaJauveRd" SvæPa& é[q Mahal/+Maq Pa[qTYaQa|_
MaDYaMa cir}a JaPae iviNaYaaeGa"_

oà madhyama caritrasya viñëur åñiù mahälakñmér devatä
uñëik chandaù çäkambharé çaktiù durgä béjaà väyustattvaà

yajur vedaù svarüpaà çré mahälakñmé prétyarthaà
madhyama caritra jape viniyogaù

Oà.  Apresentando o episódio intermediário,  a  Consciência que  Tudo Penetra é o Vidente*,  a  Grande Deusa Da
Verdadeira Riqueza é a Deidade, Uñëing (28 sílabas no verso) é a métrica, Çäkambaré é a energia, Durgä é a semente.
Ar é o princípio,  Yäjur Veda é a natureza intrínseca,  para a  Grande Deusa Da Verdadeira Riqueza este episódio
central está sendo aplicado em recitação.

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

A+aók( ParXau& Gadezu ku-il/Xa&_
PaÚ& DaNau" ku-i<@k-a&_

d<@& Xai¢-MaiSa& c cMaR_
Jal/Ja& ga<$=a& Saura>aaJaNaMa(_
XaUl&/ PaaXa SaudXaRNae c_

dDaTaq& hSTaE" Pa[SaàaANaNaa&_
Saeve SaEir>a MaidRNaqiMah_
Mahal/+Maq& SaraeJaiSQaTaaMa(_

akñasrak paraçuà gadeñu kuliçaà
padmaà dhanuù kuëòikäà

daëòaà çaktim asià ca carma
jalajaà ghaëöäà suräbhäjanam

çülaà päça sudarçane ca
dadhatéà hastaiù prasannäananäà

seve sairibha mardinémiha
mahälakñméà sarojasthitäm

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

*N.E.: Visnu
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1
oà hréà åñi ruväca

Oà Hréà o Åñi disse:

2

deva SaurMa>aUÛuÖ& PaU<aRMaBdXaTa& Paura_
MaihzeSaura<aaMaiDaPae devaNaa& c PaurNdre_

devä suramabhüdyuddhaà pürëamabdaçataà purä
mahiñe-suräëämadhipe devänäà ca purandare

Em tempos antigos as forças da  Paz e  Divindade tiveram uma terrível  batalha com as forças do  Pensamento,  que
continuou por centenas de anos. O comandante do exército dos pensamentos era o Grande Ego, e o líder do exército da
percepção clara era o Governo do Puro.

3

Ta}aa SaurEMaRhavqYaŒdeRvSaENYa& ParaiJaTaMa(_
iJaTva c Sak-l/aNa( devaNa( wNd]ae>aUNa( MaihzaSaur"_

taträ surair mahävéryair devasainyaà paräjitam
jitvä ca sakalän devän indro-bhün mahiñäsuraù

O exército  dos  Deuses foi  derrotado  pelos poderosos pensamentos,  e todos os Deuses  subjugados,  o  Grande Ego
assumiu a autoridade do Governo do Puro.

4

TaTa" ParaiJaTaa deva" PaÚYaaeiNa& Pa[JaaPaiTaMa(_
PaurSk*-TYa GaTaaSTa}a Ya}aeXaGaå@ßJaaE_

tataù paräjitä deväù padmayonià prajäpatim
puraskåtya gatäs tatra yatreçagaruòadhvajau

Então os Deuses derrotados, guiados pelo nascido do lótus o Senhor da Existência, foram onde a Consciência Suprema
e a Inteligência que Tudo Penetra estavam.

5

YaQaa v*ta& TaYaaeSTaÜNa( MaihzaSaur ceiíTaMa(_
i}adXaa" k-QaYaaMaaSaudeRvai>a >avivSTarMa(_

yathä våttaà tayostadvan mahiñäsura ceñöitam
tridaçäù kathayäm äsur deväbhi bhavavistaram

Os Deuses narraram os feitos do Grande Ego em extensão, e confessaram suas derrotas pelas forças do Pensamento.

6

SaUYaeRNd]aGanyiNale/NdUNaa& YaMaSYa vå<aSYa c_
ANYaeza& caiDak-araNa( Sa SvYaMaeva iDaiTaïiTa_

süryendrägnyanilendünäà yamasya varuëasya ca
anyeñäà cädhikärän sa svayamevä dhitiñöhati

A autoridade da Luz da Sabedoria, o Governo do Puro, a Luz da Meditação, a Emancipação, a Devoção, o Poder que
Controla, o  Senhor do Equilíbrio, e outros Deuses tem sido usurpados pelo  Grande Ego, e agora ele governa sobre
tudo.
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7

SvGaaRNa( iNara k*-Taa" SaveR TaeNa devGa<aa >auiv_
ivcriNTa YaQaa MaTYaaR Maihze<a duraTMaNaa_

svargän nirä kåtäù sarve tena devagaëä bhuvi
vicaranti yathä martyä mahiñeëa durätmanä

Este malvado Ego tem arremessado todos os Deuses do céu, e agora na forma de homens eles vagueiam sobre a terra.

8

WTaÜ" k-iQaTa& SavRMaMarairivceiíTaMa(_
Xar<a& v" Pa[Paàa" SMaae vDaSTaSYa ivicNTYaTaaMa(_
etadvaù kathitaà sarvamamaräriviceñöitam

çaraëaà vaù prapannäù smo vadhastasya vicintyatäm
“Tudo que estes pensamentos tem feito tem sido informado a Vós. Nós temos que vir para Vossa proteção. Agora por
favor encontrai uma forma de destruí-los.”

9

wTQa& iNaXaMYa devaNaa& vca&iSa MaDauSaUdNa"_
ck-ar k-aePa& XaM>auê >a]uku-$=I ku- i$=l/aNaNaaE_

itthaà niçamya devänäà vacäàsi madhusüdanaù
cakära kopaà çambhuçca bhrukuöé kuöilänanau

Então  o  Matador  do  Muito e  a  Bem-aventurança  da  Existência tornaram-se  enfurecidos  com  a  conduta  dos
pensamentos, e Suas faces franziram-se com raiva.

10

TaTaaeiTak-aePa PaU<aRSYa ci§-<aae vdNaataTa"_
iNaê§-aMa MahtaeJaae b]ø<a" Xa<k-rSYa c_

tato-tikopa pürëasya cakriëo vadanät tataù
niçcakräma mahattejo brahmaëaù çaëkarasya ca

E em uma excessiva fúria uma grande luz emanou da face  dEle Quem Segura o Disco do Tempo Giratório,  e da
Capacidade Criadora e igualmente da Consciência da Infinita Bondade*.

11

ANYaeza& cEv devaNaa& Xa§-adqNaa& XarqrTa"_
iNaGaRTa& SauMahtaeJaSTaÀEKYa& SaMaGaC^Ta_

anyeñäà caiva devänäà çakrädénäà çarérataù
nirgataà sumahattejas taccaikyaà samagacchata

O Governo do Puro e todos os outros Deuses, também, emitiram grandes luzes de seus corpos, e todas as luzes uniram-
se para formar uma luz de esplendor radiante.

12

ATaqv TaeJaSa" kU-$&= Jvl/NTaiMav PavRTaMa(_
dd*XauSTae SauraSTa}a Jval/a VYaaá idGaNTarMa(_

atéva tejasaù küöaà jvalantamiva parvatam
dadåçuste surästatra jvälä vyäpta digantaram

Os Deuses viam este grande grupo de luz como uma montanha brilhante que difundia-se por todas as direções com suas
chamas.

*N.E: :Sankara (:Çiva)
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13

ATaul&/ Ta}a TataeJa" SavR dev XarqrJaMa(_
Wk-SQa& Tad>aUàarq VYaaá l/aek- }aYa& iTvza_

atulaà tatra tattejaù sarva deva çarérajam
ekasthaà tadabhünnäré vyäpta loka trayaà tviñä

Não  havia  nada  a  que  se  pudesse  comparar  com esta  luz  que  emanava  dos  corpos  de  todos  os  Deuses,  e  após
agruparem-se em única, assumiu uma forma feminina cuja iluminação era visível em todos os três mundos.

14

Yad>aUC^aM>av& TaeJaSTaeNaaJaaYaTa TaNMau%Ma(_
YaaMYaeNa ca>avNa( ke-Xaa bahvae ivZ<au TaeJaSaa_

yadabhücchämbhavaà tejas tenäjäyata tanmukham
yämyena cäbhavan keçä bähavo viñëu tejasä

Da luz que tinha vindo da  Fonte da Bem-aventurança da Existência,  Sua face tornou-se manifesta; do  Poder Que
Controla, os cabelos; e da Consciência Que Tudo Penetra, Seus braços.

15

SaaEMYaeNa STaNaYaaeYauRGMa& MaDYa& cENd]e<a ca>avTa(_
vaå<aeNa c Ja<gaaeæ iNaTaMbSTaeJaSaa >auv"_

saumyena stanayoryugmaà madhyaà caindreëa cäbhavat
väruëena ca jaìghorü nitambas tejasä bhuvaù

Da luz da Devoção veio Seus peitos, e da luz do Governo do Puro, Seu abdômem. Da luz do Senhor do Equilíbrio, veio
Suas pernas e coxas, e da luz da Terra, Seus quadris e nádegas.

16

b]ø<aSTaeJaSaa PaadaE Tad®uLYaaek-R TaeJaSaa_
vSaUNaa& c k-ra®uLYa" k-aEbere<a c NaaiSak-a_

brahmaëas tejasä pädau tadaìgulyo-rka tejasä
vasünäà ca karäìgulyaù kaubereëa ca näsikä

Da luz da  Capacidade Criadora veio Seus pés, e da luz da  Radiância, Seus dedos dos pés. Dos  Descobridores da
Riqueza veio Seus dedos, e do Guardião do Tesouro, Seu nariz.

17

TaSYaaSTau dNTaa" SaM>aUTaa" Pa[aJaaPaTYaeNa TaeJaSaa_
NaYaNai}aTaYa& Jaje TaQaa Paavk- TaeJaSaa_

tasyästu dantäù sambhütäù präjäpatyena tejasä
nayanatritayaà jajïe tathä pävaka tejasä

Todos os Seus dentes vieram do  Senhor da Existência,  e da  Claridade da Meditação,  Seus três olhos tornaram-se
aparentes.

18

>a]uvaE c SaNDYaYaaeSTaeJa" é[v<aa viNal/SYa c_
ANYaeza& cEv devaNaa& SaM>avSTaeJaSaa& iXava_

bhruvau ca sandhyayostejaù çravaëä vanilasya ca
anyeñäà caiva devänäà sambhavas tejasäà çivä

Da luz do  Tempo de Adoração Suas sobrancelhas foram manifestadas, e do Desejo Excelente, Suas orelhas vieram a
existir. E todos os outros Deuses deram de suas luzes para a formação da Energia da Deusa Infinita.
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19

TaTa" SaMaSTa devaNaa& TaeJaae raiXa SaMauÙvaMa(_
Taa& ivl/aeKYa Maud& Pa[aPaurMara MaihzaidRTaa"_

tataù samasta devänäà tejo räçi samudbhaväm
täà vilokya mudaà präpuramarä mahiñärditäù

Assim os Deuses que foram afligidos pelo Grande Ego, vendo a grandeza da Deusa manifestada da união de suas luzes,
experimentaram grande alegria!

20

Xaul&/ XaUl/aiÜiNaZk*-ZYa ddaE TaSYaE iPaNaak-Da*k(_
c§&- c dtavaNa( k*-Z<a" SaMauTPaaÛ Svc§-Ta"_

çulaà çüläd viniñkåñya dadau tasyai pinäkadhåk
cakraà ca dattavän kåñëaù samutpädya svacakrataù

O Portador do Tridente da Unidade tirou de Seu tridente um outro tridente e ofereceu-o a Deusa. Então o Autor de
Tudo, tomando do disco do tempo giratório, manifestou um segundo disco e o ofertou a Ela.

21

Xa<%& c vå<a" Xai¢&- ddaE TaSYaE huTaaXaNa"_
MaaåTaae dtava&êaPa& ba<a PaU<aeR TaQaezuDaq_

çaëkhaà ca varuëaù çaktià dadau tasyai hutäçanaù
märuto dattaväàçcäpaà bäëa pürëe tatheñudhé

O Equilíbrio* doou o búzio das vibrações, e a Luz da Meditação deu Sua energia. A Emancipação deu Seu arco da
determinação e as duas aljavas cheias de flechas.

22

vJa]iMaNd]" SaMauTPaaÛ ku-il/XaadMaraiDaPa"_
ddaE TaSYaE Sahóa+aae ga<$=a MaEravTaaÓJaaTa(_

vajram indraù samutpädya kuliçädamarädhipaù
dadau tasyai sahasräkño ghaëöä mairävatäd gajät

O Governo do Puro** com mil olhos pegou de Seu raio da iluminação um segundo raio e ofereceu-o para a Deusa, e de
Seu elefante, Amor para Todos, um sino de tom contínuo foi doado.

23

k-al/ d<@a ÛMaae d<@& PaaXa& caMbuPaiTadRdaE_
Pa[JaaPaiTaêa+aMaal/a& ddaE b]øa k-Ma<@lu/Ma(_

käla daëòä dyamo daëòaà päçaà cämbupatir dadau
prajäpatiçcäkñamäläà dadau brahmä kamaëòalum

Do Poder que Controla veio o bastão da disciplina, e o Senhor do Equilíbrio ofereceu a rede da unidade; o Senhor da
Existência ofereceu um rosário de letras; a Capacidade Criadora a tigela da renúncia.

*N.E.: Varuna
**N.E.: Indra
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24

SaMaSTa raeMa ku-Paezu iNaJarXMaqNa( idvak-r"_
k-al/ê dtavaNa( %É& TaSYaaêMaR c iNaMaRl/Ma(_

samasta roma kupeñu nijaraçmén diväkaraù
kälaçca dattavän khaògaà tasyäçcarma ca nirmalam

O Divino Ser de Luz preencheu os poros de Sua pele com raios de luz, e o  Tempo deu a espada da adoração e um
brilhante escudo.

25

+aqraedêaMal&/ harMaJare c TaQaaMbre_
cU@aMai<a& TaQaa idVYa& ku-<@le/ k-$=k-aiNa c_

kñérodaçcämalaà häramajare ca tathämbare
cüòämaëià tathä divyaà kuëòale kaöakäni ca

26

ADaRcd]& TaQaa Xau>a]& ke-YaUraNa( SavR bahuzu_
NaUPauraE ivMal/aE TaÜÓ]EveYak-MaNautaMaMa(_

ardhacadraà tathä çubhraà keyürän sarva bähuñu
nüpurau vimalau tadvad graiveyakamanuttamam

27

A<Gaul/IYak-rÒaiNa SaMaSTaa Sv<Gaul/Izu c_
ivìk-MaaR ddaE TaSYaE ParXau& caiTaiNaMaRl/Ma(_

aëguléyakaratnäni samastä svaëguléñu ca
viçvakarmä dadau tasyai paraçuà cätinirmalam

25-27. O Oceano dos Pensamentos Puros deu um colar de gemas excelentes e roupas, que nunca perdem seu brilho, e
deu brincos,  uma cimeira divina e braceletes,  e uma auréola de luz. A  Meia Lua Radiante deu pulseiras para Seus
braços, tornozeleiras para seus pés, um belo ornamento de pescoço, e anéis de pedras preciosas para os Seus dedos. E o
Autor Universal deu Sua extremamente sagrada machadinha das boas ações.

28

Aña<Ya Naek- æPaai<a TaQaa>aeÛ& c d&XaNaMa(_
AãaNaPa<k-Jaa& Maal/a& iXarSYauriSa caParaMa(_

asträëya neka rüpäëi tathäbhedyaà ca daàçanam
amlänapaëkajäà mäläà çirasyurasi cäparäm

Todo tipo de armas e armaduras impenetráveis foram apresentados para proteger Sua cabeça e peito, e da  Riqueza
Verdadeira, uma guirlanda de lótus foi doada, a qual nunca perderia seu brilho.

29

AddÂl/iDaSTaSYaE Pa<k-Ja& caiTaXaae>aNaMa(_
ihMavaNa( vahNa& iSa&h& rÒaiNa ivivDaaiNa c_

adadajjaladhis tasyai paëkajaà cätiçobhanam
himavän vähanaà siàhaà ratnäni vividhäni ca

O Mar ofereceu um belo lótus, a benção da paz, e os Himalayas deu o precioso leão da coragem sobre o qual montar.
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30

ddavXaUNYa& SaurYaa PaaNaPaa}a& DaNaaiDaPa"_
XaezêSavRNaaGaeXaae MahaMai<a iv>aUizTaMa(_

dadävaçünyaà surayä pänapätraà dhanädhipaù
çeñaçcasarvanägeço mahämaëi vibhüñitam

31

NaaGahar& ddaE TaSYaE Datae Ya" Pa*iQavqiMaMaaMa(_
ANYaEriPa SaurEdeRvq >aUzNaEraYauDaESTaQaa_

nägahäraà dadau tasyai dhatte yaù påthivémimäm
anyairapi surair devé bhüñanair äyudhaistathä

30 - 31. O Senhor da Riqueza deu um recipiente de beber constantemente cheio de essência intoxicante, e o Supremo
Senhor de Todas as Serpentes de Energia, pelas quais a terra é sustentada deu grandes jóias que brilham luminosamente
em um colar de serpentes. Outros Deuses, também, ofereceram ornamentos e armas para a Deusa.

32

SaMMaaiNaTaa NaNaadaeÀE" SaatahaSa& MauhuMauRhu"_
TaSYaa NaadeNa gaaere<a k*-TòMaaPaUirTa& Na>a"_

sammänitä nanädoccaiù sättahäsaà muhur muhuù
tasyä nädena ghoreëa kåtsnamäpüritaà nabhaù

Após ser adorada, repetidas vezes Ela sorriu e bramiu em alto tom, e Seu espantoso som ressoou através do éter.

33

AMaaYaTaaiTaMahTaa Pa[iTa XaBdae MahaNa>aUTa(_
cu+au>au" Sak-l/a l/aek-a" SaMaud]aê ck-iMPare_

amäyatätimahatä prati çabdo mahänabhüt
cukñubhuù sakalä lokäù samudräçca cakampire

A Deusa causou um barulho tão excessivo que os mundos estremeceram e os oceanos enfureceram-se.

34

ccal/ vSauDaa celu/" Sak-l/aê Mahq Dara"_
JaYaeiTa devaê Mauda TaaMaUcu" iSa&h vaihNaqMa(_

cacäla vasudhä celuù sakaläçca mahé dharäù
jayeti deväçca mudä tämücuù siàha vähiném

A terra estremeceu, as montanhas vibraram, e os Deuses ficaram extremamente satisfeitos e alegremente clamaram à
valente amazona, “Que a Vitória esteja convosco!”

35

TaUíuvuMauRNaYaêENaa& >ai¢- NaMa]aTMa MaUTaRYa"_
d*îa SaMaSTa& Sa&+auBDa& }aEl/aeKYaMaMararYa"_

tüñöuvur munayaçcainäà bhakti namrätma mürtayaù
dåñövä samastaà saàkñubdhaà trailokyamamarärayaù

E com grande satisfação, os homens sábios louvaram a imagem de suas adorações, curvando-se com devoção. Vendo
os três mundos em tal comoção,
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36

Sa&NaÖai%l/ SaENYaaSTae SaMautaSQau ådaYauDaa"_
Aa" ik-MaeTaidiTa §-aeDaada>aaZYa MaihzaSaur"_

saànaddhäkhila sainyäste samuttasthu rudäyudhäù
äù kimetaditi krodhäd äbhäñya mahiñäsuraù

o exército dos pensamentos enfeitou suas armaduras e levantou suas armas e em conjunto se levantou. O Grande Ego
em excessiva ira exclamou, “Que é isso?”

37

A>YaDaavTa Ta& XaBdMaXaezErSaurEv*RTa"_
Sa ddXaR TaTaae devq& VYaaá l/aek- }aYaa& iTvza_

abhyadhävata taà çabdam açeñair asurair våtaù
sa dadarça tato devéà vyäpta loka trayäà tviñä

Assim junto com todos os pensamentos que se agruparam prontos para atacar, ele correu na direção do som e viu a
Deusa iluminando os três mundos.

38

Paada§-NTYaa NaTa>auv& ik-rq$=aeiç/i%TaaMbraMa(_
+aaei>aTaaXaez PaaTaal/a& DaNauJYaaRiNa" SvNaeNa TaaMa(_

pädäkrantyä natabhuvaà kiréöollikhitämbaräm
kñobhitäçeña pätäläà dhanurjyäniù svanena täm

Seus pés permaneceram sobre a terra, e Sua coroa tocou o espaço mais distante da atmosfera. O zumbido do retesar de
Seu arco produziu medo entre as sete regiões do inferno!

39

idXaae >auJa Sahóe<a SaMaNTaaÜyaPYa Sa&iSQaTaaMa(_
TaTa" Pa[vv*Tae YauÖ& TaYaa deVYaa SauriÜzaMa(_

diço bhuja sahasreëa samantäd vyäpya saàsthitäm
tataù pravavåte yuddhaà tayä devyä suradviñäm

Os  milhares  de  braços  desta  Deusa  cobriram  todas  as  direções  e  então  começou  a  batalha  entre  a  Deusa  e  os
Pensamentos.

40

XañañEbRhuDaa Mau¢E-radqiPaTaidGaNTarMa(_
MaihzaSaurSaeNaaNaqiê+aura:Yaae MahaSaur"_

çasträstrair bahudhä muktair ädépitadigantaram
mahiñäsurasenänéçcikñuräkhyo mahäsuraù

Muitos  tipos  e  armas  iluminaram toda  a atmosfera  num ímpeto.  E  um poderosíssimo  general  do  Grande Ego,  o
Destituído de Claro Entendimento, levantou-se para guerrear.

41

YauYauDae caMarêaNYaEêTaur® bl/aiNvTa"_
rQaaNaaMa YauTaE" ziÙådGa]a:Yaae MahaSaur"_

yuyudhe cämaraçcänyaiç caturaìga balänvitaù
rathänäma yutaiù ñadbhir udagräkhyo mahäsuraù

Inconstância empreendeu a batalha com suas quatro divisões de cavalos, elefantes, carruagens e infantaria de grande
energia, e Arrogância juntou-se na batalha com suas sessenta mil carruagens.
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42

AYauDYaTaaYauTaaNaa& c Sahóe<a MahahNau"_
PaÄa XaiÙê iNaYauTaEriSal/aeMaa MahaSaur"_

ayudhyatäyutänäà ca sahasreëa mahähanuù
païcä çadbhiçca niyutair asilomä mahäsuraù

Com centenas de milhares, o Grande Enganador, e com seu exército de dez milhões de soldados de infantaria, Falta de
Resolução , um grande pensamento, veio para a batalha.

43

AYauTaaNaa& XaTaE" XaiÌbaRZk-l/ae YauYauDae r<ae_
GaJavaiJa SahóaEgaErNaekE-" PairvairTa"_

ayutänäà çataiù çaòbhir bäñkalo yuyudhe raëe
gajaväji sahasraughair anekaiù pariväritaù

Com seis  milhões  de  soldados,  Lembranças entrou  no campo  de  batalha,  e  com milhares  de  elefantes  e  cavalos,
Perambulando de Um Lado para Outro.

44

v*Taae rQaaNaa& k-ae$ya c YauÖe TaiSMaàYauDYaTa_
ib@al/a:YaaeYauTaaNaa& c PaÄaXaiÙ rQaaYauTaE"_

våto rathänäà koöyä ca yuddhe tasminnayudhyata
biòäläkhyo-yutänäà ca païcäçadbhi rathäyutaiù

Hipocrisia juntou-se na luta com cinco milhões de carruagens reunidas,  e além disso dez mil grandes pensamentos
sobre elefantes e cavalos.

45

YauYauDae Sa&YauGae Ta}a rQaaNaa& PairvairTa"_
ANYae c Ta}aa YauTaXaae rQa NaaGahYaEv*RTaa"_

yuyudhe saàyuge tatra rathänäà pariväritaù
anye ca taträ yutaço ratha nägahayair våtäù

 O  Perambulando de Um Lado para Outro lutou naquela batalha com suas carruagens correndo ao redor, e outros
também continuaram a lutar; suas carruagens e elefantes mantiveram-se vindo.

46

YauYauDau" Sa&YauGae deVYaa Sah Ta}a MahaSaura"_
k-aei$= k-aei$= SahóESTau rQaaNaa& diNTaNaa& TaQaa_

yuyudhuù saàyuge devyä saha tatra mahäsuräù
koöi koöi sahasraistu rathänäà dantinäà tathä

Os  grandes  pensamentos  lutaram  e  lutaram  naquela  batalha  com  a  Deusa.  Incontáveis  milhares  de  guerreiros  e
carruagens, cavalos e elefantes, multiplicaram-se lá.

47

hYaaNaa& c v*Taae YauÖe Ta}aa >aUNa( MaihzaSaur"_
TaaeMarEi>aRiNdPaalE/ê Xai¢-i>aMauRSalE/STaQaa_

hayänäà ca våto yuddhe taträ bhün mahiñäsuraù
tomarair bhindipälaiç ca çaktibhir musalais tathä

O próprio Grande Ego juntou-se na batalha com seu grande dardo, seu pequeno dardo, sua energia e sua maça.
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48

YauYauDau" Sa&YauGae deVYaa %ÉE" ParXau PaiÆXaE"_
ke-icÀ ici+aPau" Xa¢-I" ke-icTPaaXaa&STaQaaPare_

yuyudhuù saàyuge devyä khaògaiù paraçu paööiçaiù
kecicca cikñipuù çaktéù kecit päçäàstathäpare

Outros grandes generais lutaram e lutaram naquela batalha e tentaram golpear a Deusa com suas espadas, com todas as
suas energias e amarrá-La com suas redes.

49

devq& k-ÉPa[harESTau Tae Taa& hNTau& Pa[c§-Mau"_
SaaiPa devq TaTaSTaaiNa Xaña<Ya ñai<a ci<@k-a_

devéà kaògaprahäraistu te täà hantuà pracakramuù
säpi devé tatastäni çasträëya sträëi caëòikä

Eles estavam tentando matar a Deusa com suas espadas. E a Deusa, Ela Quem Dilacera os Pensamentos, atacou-os com
Suas próprias armas.

50

l/Il/YaEv Pa[icC^ed iNaJa Xaña ñvizR<aq_
ANaaYaSTaaNaNaa devq STaUYaMaaNaa SaurizRi>a"_

lélayaiva praciccheda nija çasträ stravarñiëé
anäyastänanä devé stüyamänä surarñibhiù

Divertidamente a Deusa atirou sobre Seus atacantes uma abundância de Suas próprias armas e mantras que cortaram
todas as suas armas, enquanto Deuses e Videntes A louvavam com hinos e recordação da divindade.

51

MauMaaecaSaur dehezu Xaña<Yañai<a ceìrq_
SaaeiPa §u-Öae DauTaSa$=ae deVYaa vahNake-Sarq_

mumocäsura deheñu çasträëyasträëi ceçvaré
so-pi kruddho dhutasaöo devyä vähanakesaré

52

ccaraSaur SaENYaezu vNaeiZvv huTaaXaNa"_
iNa"ìaSaaNa( MauMauce Yaa&ê YauDYaMaaNaa r<aeiMbk-a_
cacäräsura sainyeñu vaneñviva hutäçanaù

niùçväsän mumuce yäàçca yudhyamänä raëe-mbikä
51 - 52. Em Sua face não existia o menor esforço, a Imperatriz do Universo arremessava arma após arma sobre os seus
atacantes.  E o leão da Deusa sacudindo sua juba enfurecido, vagueou entre o exército dos pensamentos como uma
floresta em chamas. Cada respiração da Mãe do Universo manifestada como Seu exército...

53

Ta Wv SaÛ" SaM>aUTaa Ga<aa" XaTaSahóXa"_
YauYauDauSTae ParXaui>ai>aRiNdPaal/aiSa PaiÆXaE"_

ta eva sadyaù sambhütä gaëäù çatasahasraçaù
yuyudhuste paraçubhir bhindipäläsi paööiçaiù

...totalizando centenas de milhares, lutando na batalha com a machadinha, dardo, espada e arpão.
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54

NaaXaYaNTaaeSaurGa<aaNa( devqXa¢-yuPa b*&ihTaa"_
AvadYaNTa Pa$=haNa( Ga<aa" Xa«a&STaQaaPare_

näçayanto-suragaëän devéçaktyupa båàhitäù
avädayanta paöahän gaëäù çaìkhäàstathäpare

A Deusa e Sua imensa energia destruiu numerosos pensamentos enquanto batia um tambor e soava o búzio.

55

Ma*d®a&ê TaQaEvaNYae TaiSMaNa( YauÖMahaeTSave_
TaTaae devq i}aXaUle/Na GadYaa Xai¢- v*iíi>a"_

mådaìgäàçca tathaivänye tasmin yuddhamahotsave
tato devé triçülena gadayä çakti våñöibhiù

E tocando címbalos e oscilando o cetro e o tridente e chovia energia naquele festival de batalha,

56

%Éaidi>aê XaTaXaae iNaJagaaNa MahaSauraNa(_
PaaTaYaaMaaSa cEvaNYaaNa( ga<$=a SvNaivMaaeihTaaNa(_

khaògädibhiçca çataço nijaghäna mahäsurän
pätayämäsa caivänyän ghaëöä svanavimohitän

e o terrível barulho de Seu sino espantou os grandes pensamentos para a inconsciência, enquanto Ela os cortava com
Sua espada. Milhares foram cortados até sua morte!

57

ASauraNa( >auiv PaaXaeNa bd(ßa caNYaaNak-zRYaTa(_
ke-icid(ÜDaa k*-TaaSTaq+NaE" %ÉPaaTaESTaQaaPare_

asurän bhuvi päçena baddhvä cänyänakarñayat
kecid dvidhä kåtästékñnaiù khaògapätaistathäpare

Muitos pensamentos foram amarrados pela rede e arrastados para a terra; muitos pensamentos foram cortados em dois
pelo fio afiado de Sua espada.

58

ivPaaeiQaTaa iNaPaaTaeNa GadYaa >auiv XaerTae_
veMauê ke-icd]uiDar& MauSale/Na >a*Xa& hTaa"_

vipothitä nipätena gadayä bhuvi çerate
vemuçca kecidrudhiraà musalena bhåçaà hatäù

Quantos  pensamentos  caíram feridos  até  a  terra proveniente  do impacto  do  cetro;  golpeados pela maça e estando
extremamente feridos vomitaram sangue.

59

ke-iciàPaiTaTaa >aUMaaE i>aàa" XaUle/Na v+aiSa_
iNarNTara" XaraEgae<a k*-Taa" ke-icd]<aaiJare_

kecinnipatitä bhümau bhinnäù çülena vakñasi
nirantaräù çaraugheëa kåtäù kecidraëäjire

Alguns pensamentos trespassados no peito pela lança caíram na terra em uma pilha.  Quantos pensamentos naquele
campo de batalha atingidos por uma chuva de flechas foram despedaçados.

G117H



Caëòé Päöhaù

60

XYaeNaaNau k-air<a" Pa[a<aaNa( MauMaucuiñdXaadRNaa"_
ke-za&icØahviX^àaiX^àGa]qvaSTaQaaPare_

çyenänu käriëaù präëän mumucustridaçärdanäù
keñäàcid bähavaçchinnäç chinnagréväs tathäpare

61

iXara&iSa PaeTaurNYaezaMaNYae MaDYae ivdairTaa"_
iviC^à JaºaSTvPare PaeTauåVYaa| MahaSaura"_

çiräàsi peturanyeñämanye madhye vidäritäù
vicchinna jaìghästvapare petururvyäà mahäsuräù

62

Wk-baûi+acr<aa" ke-icÕeVYaa iÜDaa k*-Taa"_
i^àeiPa caNYae iXariSa PaiTaTaa" PauNaåiTQaTaa"_

ekabähvakñicaraëäù kecid devyä dvidhä kåtäù
chinne-pi cänye çirasi patitäù punarutthitäù

63

k-bNDaa YauYauDaudeRVYaa Ga*hqTaParMaaYauDaa"_
NaNa*TauêaPare Ta}a YauÖe TaUYaR l/Yaaié[Taa"_

kabandhä yuyudhur devyä gåhétaparamäyudhäù
nanåtuçcäpare tatra yuddhe türya layäçritäù

64

k-bNDaaiX^à iXarSa" %É Xa¢-y*ií Paa<aYa"_
iTaï iTaïeiTa >aazNTaae devqMaNYae MahaSaura"_

kabandhäçchinna çirasaù khaòga çaktyåñöi päëayaù
tiñöha tiñöheti bhäñanto devémanye mahäsuräù

65

PaaiTaTaE rQa NaaGaaìErSaurEê vSauNDara_
AGaMYaa Saa>avta}a Ya}aa >aUTSa Maha r<a"_

pätitai ratha nägäçvair asuraiçca vasundharä
agamyä säbhavat tatra yaträ bhütsa mahä raëaù

66

Xaaei<aTaaEgaa MahaNaÛ" SaÛSTa}a Pa[Sauóuvu"_
MaDYae caSaur SaENYaSYa var<aaSaur vaiJaNaaMa(_

çoëitaughä mahänadyaù sadyas tatra prasusruvuù
madhye cäsura sainyasya väraëäsura väjinäm

60 - 66.  Muitos dos pensamentos que tinham atormentado os Deuses abandonaram seu sopro vital. Muitos outros
perderam seus braços ou pescoços e foram reduzidos a pó. Quantos caíram com suas cabeças fendidas, quantos com
seus corpos partidos ao meio! Muitos cortados nos quadris; muitos perderam um braço, um pé, ou um olho, ou foram
feitos em pedaços. Muitos pensamentos com suas cabeças decepadas levantavam-se novamente como corpos acéfalos
numa forma terrível para tomar suas armas e continuar a batalha com a Deusa. Outros troncos acéfalos dançavam a
rítmica música da batalha. E muitos sem cabeça correram com suas espadas, energias e outras armas e gritavam para a
Deusa, “Pare! Pare!” Onde este terrível encontroaconteceu, a terra foi coberta com carruagens, elefantes,  cavalos e
pensamentos que a Deusa derrubou, assim lá não havia possibilidade de encontrar um caminho pelo qual ir e vir. Do
exército dos pensamentos, e de seus elefantes e cavalos, escoou muito sangue tanto quanto para criar um grande rio.
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67

+a<aeNa TaNMaha SaENYaMaSaura<aa& TaQaaiMbk-a_
iNaNYae +aYa& YaQaa viöSTa*<adaå MahacYaMa(_

kñaëena tanmahä sainyam asuräëäà tathämbikä
ninye kñayaà yathä vahnis tåëadäru mahäcayam

Dentro de um instante o gigantesco exército de pensamentos pereceu diante da Mãe do Universo, exatamente como a
grama e a madeira são reduzidas a cinzas em um momento por um grande fogo.

68

Sa c iSa&hae MahaNaadMauTSa*JaNDauTa ke-Sar"_
Xarqre>YaaeMararq<aaMaSaUiNav ivicNviTa_

sa ca siàho mahänädam utsåjandhuta kesaraù
çarérebhyo-maräréëämasüniva vicinvati

E o leão, sacudindo sua juba de um lado para o outro e urrando fortemente, tirou a força vital de muitos pensamentos.

69

deVYaa Ga<aEê TaESTa}a k*-Ta& YauÖ& MahaSaurE"_
YaQaEza& TauTauzudeRva" PauZPa v*iíMaucae idiv_

devyä gaëaiçca taistatra kåtaà yuddhaà mahäsuraiù
yathaiñäà tutuñur deväù puñpa våñöimuco divi

Deste modo a Deusa e Seu exército  empreenderam, a batalha com a multidão dos grandes pensamentos,  assim os
Deuses no céu ficaram extremamente alegres e banharam a terra com uma chuva de flores.

oà
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Ta*TaqYaaeDYaaYa"_
tåtéyo-dhyäyaù
Capítulo Três

DYaaNaMa(
dhyänam
Meditação

p oÛÙaNau Sahó k-aiNTaMa(_
Aå<a+aaEMaa& iXaraeMaail/k-a&_

r¢-ail/áPaYaaeDara&_
JaPav$=I& ivÛaMa>aqiTa& vrMa(_
hSTaaBJaEdRDaTaq& i}aNae}a_
ivl/SaÜ£-arivNdié[Ya&_
devq& bÖihMaa&Xau rÒ_

Mauku-$=a& vNderivNdiSQaTaaMa(_
oà udyad bhänu sahasra käntim

aruëakñaumäà çiromälikäà
raktäliptapayodharäà

japavaöéà vidyämabhétià varam
hastäbjairdadhatéà trinetra
vilasad vakträravindaçriyaà
devéà baddhahimäàçu ratna

mukuöäà vande-ravindasthitäm
O corpo radiante da Mãe do Universo tem a magnificência de milhares de nascer do sol. Ela está vestida com um sari
de seda vermelho. Em torno de Seu pescoço está uma guirlanda de cabeças vermelhas. Seus dois peitos são coloridos
com  pasta  de  sândalo  vermelha.  Em  Suas  quatro  mãos  de  lótus  Ela  segura  um rosário  e  mostra  os  mudras  do
Conhecimento, da Audácia e da Doação de Dádivas. Seus três olhos estão brilhando e Sua boca como um botão (de
flor) é extremamente bela. Sobre Sua cabeça está uma coroa de jóias na qual a lua está situada, e Ela está descansando
sobre um assento de lótus. Com ilimitada devoção eu reverencio a esta Deusa.

1

p ‰iz åvac_
oà åñi ruväca

Oà. O Åñi disse:

2

iNahNYaMaaNa& TaTSaENYaMavl/aeKYa MahaSaur"_
SaeNaaNaqiê+aur" k-aePaaÛYaaE YaaeÖuMaQaaiMbk-aMa(_

nihanyamänaà tat sainyam avalokya mahäsuraù
senänéçcikñuraù kopädyayau yoddhumathämbikäm

Quando os grandes pensamentos viram suas forças sendo deste modo destruídas, aquele heróico general, o Destituído
de Claro Entendimento, em grande ira continuou a batalha com a Mãe do Universo.
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3

Sa devq& zrvzeR<a vvzR SaMareSaur"_
YaQaa Maeå iGare" Xa*®& TaaeYavzeR<a TaaeYad"_

sa devéà ñaravarñeëa vavarña samare-suraù
yathä meru gireù çåìgaà toyavarñeëa toyadaù

Aquele pensamento jorrou sobre a Mãe uma nuvem das flechas de diferentes dúvidas tão abundantes quanto as águas
que caem da nuvem sobre o Monte Meru.

4

TaSYaiC^tva TaTaae devq l/Il/YaEv XaraeTk-raNa(_
JagaaNaTaurGaaNa( ba<aEYaRNTaar& cEv vaiJaNaaMa(_

tasyac chittvä tato devé lélayaiva çarotkarän
jaghänaturagän bäëair yantäraà caiva väjinäm

Então a Deusa disparou um grande número de flechas que cortaram as suas flechas em pedaços, e também mataram
seus cavalos e cocheiros.

5

icC^ed c DaNau" SaÛae ßJa& caiTaSaMauiC^]TaMa(_
ivVYaaDa cEv Gaa}aezu i^àDaNvaNaMaa XauGaE"_

ciccheda ca dhanuù sadyo dhvajaà cätisamucchritam
vivyädha caiva gätreñu chinnadhanvänamä çugaiù

Com isto Ela também cortou seu arco e sua bandeira extraordinariamente elevada. Após cortar seu arco Ela trespassou
seu corpo com Suas flechas.

6

SaiC^àDaNva ivrQaae hTaìae hTaSaariQa"_
A>YaDaavTa Taa& devq& %É cMaR DaraeSaur"_

sacchinnadhanvä viratho hataçvo hatasärathiù
abhyadhävata täà devéà khaòga carma dharo-suraù

Perdendo seu arco, carruagens, cavalos e cocheiros, este pensamento levantou sua espada e escudo e correu atrás da
Deusa.

7

iSa&h MaahTYa %ÉeNa Taq+<aDaare<a MaUDaRiNa_
AaJagaaNa >auJae SaVYae devq MaPYaiTa veGavaNa(_

siàha mähatya khaògena tékñëadhäreëa mürdhani
äjaghäna bhuje savye devé mapyati vegavän

Com o afiado fio de sua espada ele golpeou a cabeça do leão, e com grande rapidez deu um golpe na Deusa, em Seu
braço esquerdo.

8

TaSYaa" %Éae >auJa& Pa[aPYa Paf-al/ Na*PaNaNdNa_
TaTaae JaGa]ah XaUl&/ Sa k-aePaadå<a l/aecNa"_

tasyäù khaògo bhujaà präpya paphäla nåpanandana
tato jagräha çülaà sa kopädaruëa locanaù

Quando aquela espada tocou Seu corpo, quebrou-se em pedaços, e aquele irado pensamento de muitas considerações
tomou uma lança em suas mãos.
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9

ic+aePa c TaTaSTatau >ad] k-aLYaa& MahaSaur"_
JaaJvLYaMaaNa& TaeJaae>aq rivibMb iMavaMbraTa(_

cikñepa ca tatas tattu bhadra kälyäà mahäsuraù
jäjvalyamänaà tejobhé ravibimba mivämbarät

E aquele grande pensamento arremessou essa lança ofuscante na Pessoa Excelente Além do Tempo, exatamente como o
Sol, preenche os céus com seu brilho ofuscante.

10

d*îa Tada PaTaC^Ul&/ devq XaUl/MaMauÄTa_
TaC^Ul&/ XaTaDaa TaeNa NaqTa& Sa c MahaSaur"_

dåñövä tadä patac chülaà devé çülamamuïcata
tacchülaà çatadhä tena nétaà sa ca mahäsuraù

Quando a Deusa viu esta lança vindo em Sua direção, Ela, também, soltou Sua lança, a qual partiu a lança dele em
numerosos pedaços, e o Destituído de Claro Entendimento abandonou sua vida.

11

hTae TaiSMaNa( MahavqYaeR MaihzSYa cMaUPaTaaE_
AaJaGaaMa GaJaa æ!êaMariñ dXaadRNa"_

hate tasmin mahävérye mahiñasya camüpatau
äjagäma gajä rüòhaç cämarastri daçärdanaù

Após a morte do valente general no exército do  Grande Ego,  o Destituído de Claro Entendimento, que tinha sido a
fonte de aflição para muitos Deuses, Inconstância aproximou-se montado sobre um elefante.

12

SaaeiPa Xai¢&- MauMaaecaQa deVYaaSTaaMaiMbk-a d]uTaMa(_
hu&k-arai>ahTaa& >aUMaaE PaaTaYaaMaaSa iNaZPa[>aaMa(_

so-pi çaktià mumocätha devyästämambikä drutam
huàkäräbhihatäà bhümau pätayämäsa niñprabhäm

Ele atacou a Deusa por cima com sua energia, mas a Mãe do Universo com o ruído de Seu Mantra “Huà” feriu-o e
despojado de luz, a sua energia caiu na terra.

13

>aGana& Xai¢&- iNaPaiTaTaa& d*îa §-aeDa SaMaiNvTa"_
ic+aePa caMar" XaUl&/ ba<aESTadiPa SaaiC^NaTa(_

bhagnäà çaktià nipatitäà dåñövä krodha samanvitaù
cikñepa cämaraù çülaà bäëaistadapi säcchinat

Quando  descobriu  que  sua  energia foi  abatida,  Inconstância tornou-se  imensamente  furioso.  Neste  momento
arremessou sua lança na direção Dela, mas a Deusa cortou-a com Suas flechas.

14

TaTa" iSa&h" SaMauTPaTYa GaJaku-M>aaNTare iSQaTa"_
bahuYauÖeNa YauYauDae TaeNaaeÀEiñdXaair<aa_

tataù siàhaù samutpatya gajakumbhäntare sthitaù
bähuyuddhena yuyudhe tenoc caistridaçäriëä

Nisso o leão saltou sobre a cabeça do elefante e começou uma intensa batalha com aquele pensamento.
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15

YauÖyMaaNaaE TaTaSTaaE Tau TaSMaaNa( NaaGaaNa( Mahq& GaTaaE_
YauYauDaaTaeiTaSa&rBDaaE Pa[harEriTadaå<aE"_

yuddhyamänau tatastau tu tasmän nägän mahéà gatau
yuyudhäte-tisaàrabdhau prahärairatidäruëaiù

Os dois  pensamentos  lutaram com disposição,  e  o  elefante  caiu  ao  chão.  Então  eles  levantaram-se  enfurecidos  e
começaram a lutar novamente com golpes violentos.

16

TaTaae veGaaT%MauTPaTYa iNaPaTYa c Ma*Gaair<aa_
k-rPa[hare<a iXarêaMarSYa Pa*Qak( k*-TaMa(_

tato vegät khamutpatya nipatya ca mågäriëä
karaprahäreëa çiraç cämarasya påthak kåtam

Depois disso com grande rapidez o leão pulou no ar, e caindo do céu, decepou a cabeça de Inconstância de seu corpo.

17

odGa]ê r<ae deVYaa iXal/av*+aa idi>ahRTa"_
dNTaMauií TalE/êEv k-ral/ê iNaPaaiTaTa"_

udagraçca raëe devyä çilävåkñä dibhirhataù
dantamuñöi talaiçcaiva karälaçca nipätitaù

Arrogância foi  morto  pela  Deusa  com  paus  e  pedras  naquele  campo  de  batalha,  e  golpeando  com suas  patas  e
mordendo com seus dentes, o leão abateu Incredulidade.

18

devq §u-Öa GadaPaaTaEêU<aRYaaMaaSa caeÖTaMa(_
baZk-l&/ i>aiNdPaale/Na ba<aESTaaMa]& TaQaaNDak-Ma(_

devé kruddhä gadäpätaiç cürëayämäsa coddhatam
bäñkalaà bhindipälena bäëaistämraà tathändhakam

Golpeando colericamente com Seu cetro, a Deusa reduziu o poder da Arrogância. Lembranças foi cortado pela espada
e Ansiedade e Cegueira por Suas flechas.

19

oGa]aSYaMauGa]vqYa | c TaQaEv c MahahNauMa(_
i}aNae}aa c i}aXaUle/Na JagaaNa ParMaeìrq_

ugräsyam ugravéryaà ca tathaiva ca mahähanum
trineträ ca triçülena jaghäna parameçvaré

O  Temperamento Violento, Paixão e o Grande Enganador,  também, foram mortos pela  Vidente de Tudo com três
olhos.

20

ib@al/SYaaiSaNaa k-aYaaTPaaTaYaaMaaSa vE iXar"_
duDaRr& duMauR%& cae>aaE XarEiNaRNYae YaMa+aYaMa(_

biòälasyäsinä käyät pätayämäsa vai çiraù
durdharaà durmukhaà cobhau çarairninye yamakñayam

A cabeça de  Hipocrisia foi cortada pela espada, e  Tentação Irresistível e o  Boca Suja foram enviados ao Reino da
Morte por Suas flechas.
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21

Wv& Sa&+aqYaMaa<ae Tau SvSaENYae MaihzaSaur"_
Maaihze<a SvæPae<a }aaSaYaaMaaSa TaaNa( Ga<aaNa(_

evaà saàkñéyamäëe tu svasainye mahiñäsuraù
mähiñeëa svarüpeëa träsayämäsa tän gaëän

Vendo seu exército sendo destruído, o Grande Ego assumiu a forma de um búfalo, e ele próprio começou a aterrorizar
as tropas da Deusa.

22

k-a&iêtau<@ Pa[hare<a %ur+aePaESTaQaaParaNa(_
l/a<GaUl/Taai@Ta&êaNYaaH^*®a>Yaa& c ivdairTaaNa(_

käàçcit tuëòa prahäreëa khurakñepais tathäparän
läëgülatäòitaàçcänyäï chåìgäbhyäà ca vidäritän

23

veGaeNa k-a&iêdParaNa( NaadeNa >a]Ma<aeNa c_
iNa"ìaSaPavNaeNaaNYaaNa( PaaTaYaaMaaSa >aUTale/_

vegena käàçcidaparän nädena bhramaëena ca
niùçväsapavanenänyän pätayämäsa bhütale

22 - 23. Algumas vezes ele lutou com seu focinho, algumas vezes dava pontapés com seus cascos no ar, algumas vezes
golpeava com seu rabo, outras vezes girava por toda parte ferindo com seus chifres. Com grande rapidez e um grande
grito de guerra, ofegante, ele dissipou as tropas sobre a terra.

24

iNaPaaTYa Pa[MaQaaNaqk-Ma>YaDaavTa SaaeSaur"_
iSa&h& hNTau& MahadeVYaa" k-aePa& c§e- TaTaaeiMbk-a_

nipätya pramathänékam abhyadhävata so-suraù
siàhaà hantuà mahädevyäù kopaà cakre tato-mbikä

Estando as tropas da Deusa em posição desfavorável, aquele pensamento avançou para matar o leão da Deusa. Assim, a
Mãe do Universo tornou-se muito furiosa.

25

SaaeiPa k-aePaaNa( MahavqYaR" %ur+au<<aMahqTal/"_
ié[®a>Yaa& PavRTaNauÀa&iê+aePa c NaNaad c_

so-pi kopän mahävéryaù khurakñuëëamahétalaù
çriìgäbhyäà parvatanuccäàçcikñepa ca nanäda ca

O grande ser maligno, o Grande Ego, também tornou-se muito zangado. Ele chutou a terra com seus cascos, e ergueu
grandes montanhas com seus chifres e as arremessou para longe a medida em que urrava.

26

veGa>a]Ma<a iv+au<<aa Ma"wR TaSYa VYaXaqYaRTa_
l/a<GaUle/Naa hTaêaiBDa" âavYaaMaaSa SavRTa"_

vegabhramaëa vikñuëëä maùé tasya vyaçéryata
läëgülenä hataçcäbdhiù plävayämäsa sarvataù

Devido a grande rapidez deste pensamento, a terra rachou atemorizada; seu rabo chicoteou o mar do desejo, fazendo as
águas inundarem a terra.
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27

DauTaXa*®ivi>aàaê %<@M%<@& YaYaugaRNaa"_
ìaSaaiNal/aSTaa" XaTaXaae iNaPaeTauNaR>aSaaecl/a"_

dhutaçåìgavibhinnäçca khaëòam khaëòaà yayurghanäù
çväsänilästäù çataço nipetur nabhaso-caläù

Sacudindo sobre seus chifres, ele arremessou e dividiu as nuvens em partes, e lançadas pela intensa velocidade de sua
respiração, as montanhas caíram no espaço.

28

wiTa §-aeDa SaMaaDMaaTaMaaPaTaNTa& MahaSaurMa(_
d*îa Saa ci<@k-a k-aePa& TaÜDaaYa Tadak-raeTa(_

iti krodha samädhmätamäpatantaà mahäsuram
dåñövä sä caëòikä kopaà tadvadhäya tadäkarot

E mantendo a batalha nesta grande ira, o grande pensamento avançou em direção a Ela, porquanto Ela que Dilacera os
Pensamentos simulou ira e preparou-se para matá-lo.

29

Saa i+aPTva TaSYa vE PaaXa& Ta& bbNDa MahaSaurMa(_
TaTYaaJa Maaihz& æPa& SaaeiPa bÖae MahaMa*Dae_

sä kñiptvä tasya vai päçaà taà babandha mahäsuram
tatyäja mähiñaà rüpaà so-pi baddho mahämådhe

Lançando Sua rede, Ela prendeu o grande pensamento. Após ser preso naquela grande batalha, ele deixou sua forma de
búfalo.

30

TaTa" iSa&hae>avTSaÛae YaavtaSYaaiMbk-a iXar"_
i^Naita TaavTPauåz" %É Paai<ard*XYaTa_

tataù siàho-bhavatsadyo yävat tasyämbikä çiraù
chinatti tävat puruñaù khaòga päëiradåçyata

Depois disso ele manifestou-se na forma de um leão. Nesta condição a Mãe do Universo ficou preparada para cortar sua
cabeça, mas de algum modo ele mudou sua forma novamente para a de um homem segurando uma espada.

31

_ TaTa WvaXau Pauåz& devq icC êd SaaYakE-"_
Ta& %ÉcMaR<aa SaaÖ| TaTa" Saae>aUNMahaGaJa"_

tata eväçu puruñaà devé ciccheda säyakaiù
taà khaògacarmaëä särddhaà tataù so-bhünmahägajaù

Então a Deusa instantaneamente lançou sobre ele uma chuva de flechas, e com a espada e o escudo, Ela ficou pronta
para trespassá-lo. Aí então ele tomou a forma do Rei dos Elefantes.

32

k-re<a c MahaiSa&h& Ta& ck-zR JaGaJaR c_
k-zRTaSTau k-r& devq %ÉeNa iNark*-NTaTa_

kareëa ca mahäsiàhaà taà cakarña jagarja ca
karñatastu karaà devé khaògena nirakåntata

Com sua tromba ele começou a puxar o imenso leão da Deusa e urrar, a medida que ele estava puxando, Ela cortou a
sua tromba com a espada.
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33

TaTaae MahaSaurae >aUYaae Maaihz& vPauraiSQaTa"_
TaQaEv +aae>aYaaMaaSa }aEl/aeKYa& SacracrMa(_

tato mahäsuro bhüyo mähiñaà vapurästhitaù
tathaiva kñobhayämäsa trailokyaà sacaräcaram

Assim o grande pensamento novamente vestiu o corpo de um búfalo, e como anteriormente, com a inalação e exalação
de sua respiração, ele tremeu os três mundos com tudo que é móvel e não móvel.

34

TaTa" §u-Öa JaGaNMaaTaa ci<@k-a PaaNaMautaMaMa(_
PaPaaE PauNa" PauNaêEv JahaSaaå<a l/aecNaa_

tataù kruddhä jaganmätä caëòikä pänamuttamam
papau punaù punaçcaiva jahäsäruëa locanä

Com grande fúria  a  Mãe do Mundo Perceptível,  Ela Que Dilacera os Pensamentos,  por  muitas vezes  bebeu uma
essência excelente e com os olhos vermelhos começou a gargalhar.

35

NaNadR caSaur" SaaeiPa bl/vqYaRMadaeÖTa"_
ivza<aa>Yaa& c ic+aePa ci<@k-a& Pa[iTa >aUDaraNa(_

nanarda cäsuraù so-pi balavéryamadoddhataù
viñäëäbhyäà ca cikñepa caëòikäà prati bhüdharän

Na força e coragem daquele êxtase selvagem, aquele malvado demônio urrou, e com seus cornos, jogou as montanhas
em direção a Ela Quem Dilacera os Pensamentos.

36

Saa c TaaNa( Pa[ihTaa&STaeNa cU<aRYaNTaq XaraeTk-rE"_
ovac Ta& MadaeÖUTa Mau% raGaa ku-l/a+arMa(_

sä ca tän prahitäàstena cürëayanté çarotkaraiù
uväca taà madoddhüta mukha rägä kuläkñaram

Ela começou a esmagar  as montanhas com Suas flechas  de Linguagem.  Falando no êxtase da essência,  Sua boca
tornou-se vermelha e Sua língua gaguejava.

37

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:

38

GaJaR GaJaR +a<a& Mau! MaDau YaaviTPabaMYahMa(_
MaYaa TviYa hTae}aEv GaiJaRZYaNTYaaXau devTaa"_

garja garja kñaëaà muòha madhu yävat pibämyaham
mayä tvayi hate-traiva garjiñyantyäçu devatäù

“Berre, berre seu tolo! Pois, contanto que eu beba esta essência, berre o quanto você queira. Sua morte está nas Minhas
mãos, e quando Eu terminar de beber, prontamente os Deuses estarão berrando”.
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39

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

40

WvMau¤-a SaMauTPaTYa Saaæ!a Ta& MahaSaurMa(_
PaadeNaa§-MYa k-<#e= c XaUle/NaENaMaTaa@YaTa(_

evamuktvä samutpatya sä—rüòhä taà mahäsuram
pädenäkramya kaëöhe ca çülenainamatäòayat

Assim falando, a Deusa pulou e subiu em cima daquele grande pensamento. Pisando nele e imobilizando-o com o Seu
pé, Ela golpeou-o na garganta com Sua lança.

41

TaTa" SaaeiPa Pada§-aNTaSTaYaa iNaJaMau%ataTa"_
ADaRiNaZ§-aNTa WvaSaqÕeVYaa vqYaeR<a Sa&v*Ta"_

tataù so-pi padä—kräntas tayä nijamukhät tataù
ardhaniñkränta eväséd devyä véryeëa saàvåtaù

O Grande Ego em conseqüência, atingido pelo pé da Deusa, mudou sua forma a partir de sua boca, mas só foi capaz de
livrar metade de seu corpo. E com Sua grande força a Deusa dominou esta.

42

ADaRiNaZ§-aNTa WvaSaaE YauDYaMaaNaae MahaSaur"_
TaYaa MahaiSaNaa deVYaa iXariX^tva iNaPaaiTaTa"_

ardhaniñkränta eväsau yudhyamäno mahäsuraù
tayä mahäsinä devyä çiraçchittvä nipätitaù

Mesmo com a metade de seu corpo terminada, o grande pensamento batalhou com a Deusa. Então a Deusa cortou-lhe a
cabeça com uma grande espada de dois gumes.

43

TaTaae hahak*-Ta& Sav| dETYa SaENYa& NaNaaXa TaTa(_
Pa[hz| c Par& JaGMau" Sak-l/a devTaaGa<aa"_

tato hähäkåtaà sarvaà daitya sainyaà nanäça tat
praharñaà ca paraà jagmuù sakalä devatägaëäù

Gritando e chorando os pensamentos que restaram daquele exército correram para longe, e todos os Deuses tornaram-se
extremamente alegres!

44

TauíuvuSTaa& Saura devq& Sah idVYaEMaRhizRi>a"_
JaGauGaRNDavR PaTaYaae NaNa*TauêaPSaraeGa<aa"_

tuñöuvustäà surä devéà saha divyair maharñibhiù
jagur gandharva patayo nanåtuçcäp sarogaëäù

Com grande satisfação  os  Deuses  uniram-se aos grandes videntes  em hinos de louvor  a Deusa,  enquanto  o coral
celestial e as ninfas cantavam e dançavam alegremente!

oà
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cTauQaaeRDYaaYa"_
caturtho-dhyäyaù

Capítulo Quatro

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

p k-al/a>a]a>aa& k-$=a+aErirku-l/>aYada&_
MaaEil/bÖeNdure%a&_
Xa«& c§&- k*-Paa<a&_

i}aiXa%MaiPak-rEåÜhNTaq& i}aNae}aaMa(_
iSa&hSk-NDaaiDaæ!a&_

i}a>auvNaMai%l&/ TaeJaSaa PaUrYaNTaq&_
DYaaYaeÕuGaa| JaYaa:Yaa&_

i}adXaPairv*Taa& SaeivTaa& iSaiÖ k-aMaE"_
oà käläbhräbhäà kaöäkñairarikulabhayadäà

maulibaddhendurekhäà
çaìkhaà cakraà kåpäëaà

triçikhamapikarairudvahantéà trineträm
siàhaskandhädhirüòhäà

tribhuvanam akhilaà tejasä pürayantéà
dhyäyed durgäà jayäkhyäà

tridaçaparivåtäà sevitäà siddhi kämaiù
Nós meditamos sobre Ela que é sempre servida por todos os homens que desejam a  Perfeição Suprema, quem está
rodeada de todos os lados pelos Deuses, a Deusa que Remove as Dificuldades, que é chamada Jayä - Vitória. Seu belo
corpo é esplendidamente escuro como uma nuvem carregada de chuva. Com Seu aspecto parece que Ela instila medo
nas multidões de inimigos. Um dígito da lua tem sido fixado sobre Sua cabeça onde brilha. Em Suas mãos Ela segura a
concha, o disco, uma pequena espada ou cimitarra, e um tridente. Ela tem três olhos. E encontra-se sentada sobre um
leão, e Sua iluminação radiante preenche completamente os três mundos.

1
oà åñi ruväca

Oà. O Rñi disse:

2

Xa§-adYa" SaurGa<aa iNahTaeiTavqYaeR_
TaiSMaNduraTMaiNa Saurairble/ c deVYaa_
Taa& Tauíuvu" Pa[<aiTa NaMa] iXarae Dara&Saa_
vaiG>a" Pa[hzR Paul/k-aeÓMacaådeha"_

çakrädayaù suragaëä nihate-tivérye
tasmindurätmani suräribale ca devyä

täà tuñöuvuù praëati namra çiro dharäàsä
vägbhiù praharña pulakodgamacärudehäù

Após a morte daquele pensamento excessivamente vigoroso e malvado, o Grande Ego, e a destruição de seu exército de
perturbações pela mão da Divina Deusa, o Governo do Puro juntamente com outros seres divinos, com suas cabeças
curvadas em reverência, começaram a cantar hinos de louvor à Imperatriz Suprema. Gozavam de excessivo deleite e
delicioso entusiasmo.
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3

deVYaa YaYaa TaTaiMad& JaGadaTMaXa¢-ya_
iNaXXaez devGa<a Xai¢- SaMaUhMaUTYaaR_
TaaMaiMbk-aMai%l/ dev MahizRPaUJYaa&_

>a¢-ya NaTaa" SMa ivdDaaTau Xau>aaiNa Saa Na"_
devyä yayä tatam idaà jagadät maçaktyä

niççeña devagaëa çakti samühamürtyä
tämambikäm akhila deva maharñipüjyäà

bhaktyä natäù sma vidadhätu çubhäni sä naù
A Sua natureza intrínseca é o conjunto da energia de todos os Deuses; com Sua Energia Ela penetra todo o universo.
Ela é altamente respeitável por todos os Deuses e Videntes de Sabedoria sagrada. A Mãe do Universo, com a maior
devoção, nós reverenciamos. Possa Ela conceder-nos todo bem-estar.

4

YaSYaa" Pa[>aavMaTaul&/ >aGavaNa( ANaNTaae_
b]øa hrê Na ih v¢u-Mal&/ bl&/ c_
Saa ci<@k-ai%l/ JaGaTPair Paal/NaaYa_
NaaXaaYa caXau>a >aYaSYa MaiTa& k-raeTau_

yasyäù prabhävam atulaà bhagavän ananto
brahmä haraçca na hi vaktumalaà balaà ca

sä caëòikäkhila jagat pari pälanäya
näçäya cäçubha bhayasya matià karotu

Cuja incomparável grandeza e força, o Senhor do Universo que cria, preserva e dissolve a criação é incapaz até para
enaltecer,  possa esta  Imperatriz  Suprema,  Ela  Que  Dilacera os Pensamentos,  cuidar  de  proteger  todo o mundo e
destruir o medo e a impureza.

5

Yaa é[q" SvYa& Sauk*-iTaNa&M>avNaeZvl/+Maq"_
PaaPaaTMaNaa& k*-TaiDaYaa& ôdYaezu buiÖ"_
é[Öa SaTaa& ku-l/JaNa Pa[>avSYa l/Âa_

Taa& Tva& NaTaa" SMa PairPaal/Ya deiv ivìMa(_
yä çréù svayaà sukåtinaàm bhavaneñvalakñméù

päpätmanäà kåtadhiyäà hådayeñu buddhiù
çraddhä satäà kulajana prabhavasya lajjä

täà tväà natäù sma paripälaya devi viçvam
Ela é a Deusa da Verdadeira Riqueza nos lares de almas virtuosas e é a miséria daqueles que executam a maldade. Ela
é a Inteligência nos corações dos que tem a mente pura, a Fé nos sinceros, e a Humildade nos verdadeiramente nobres.
À esta Deusa Divina nós nos curvamos com reverência. Por favor protegei todo o universo.
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6

ik&- v<aRYaaMa Tav æPaMaicNTYaMaeTaTa(_
ik&- caiTavqYaRMaSaur+aYa k-air >aUir_
ik&- cahvezu cirTaaiNa TavaÙuTaaiNa_
SaveRzu deVYaSaur dev Ga<aaidke-zu_

kià varëayäma tava rüpam acintyam etat
kià cätivéryam asurakñaya käri bhüri
kià cähaveñu caritäni taväd bhutäni
sarveñu devyasura deva gaëädikeñu

Como podemos descrever Vossa forma inconcebível ou Vossa conduta excepcional mostrada na batalha entre todos os
Deuses e os pensamentos, como Vós valentemente matastes os pensamentos e outros seres malignos ?

7

heTau" SaMaSTa JaGaTaa& i}aGau<aaiPa daezEr(_
Na jaYaSae hirhraidi>arPYa Paara_
SavaRé[Yaai%l/iMad& JaGad& Xa>aUTaMa(_

AVYaak*-Taa ih ParMaa Pa[k*-iTaSTvMaaÛa_
hetuù samasta jagatäà triguëäpi doñair

na jïäyase hariharädibhirapya pärä
sarväçrayäkhilamidaà jagadaà çabhütam

avyäkåtä hi paramä prakåtis tvamädyä
Na origem de toda a existência perceptível  Vós sois a causa.  Dentro de  Vós estão as três qualidades da  Natureza:
criação, atividade e descanso. Estas três existem em Vós, mas Vós não tens conexão com qualquer um de seus efeitos.
Vós sois superior a concepção da Consciência Suprema, ao Grande Deus e aos outros Deuses. Vós sois o suporte de
tudo.  Todo  este  universo  perceptível  é  somente  uma  porção  de  Vosso  ser,  porque  Vós  sois  o  Ser  Primordial
imperceptível, a Natureza Suprema.

8

YaSYaa" SaMaSTa SaurTaa SaMaudqr<aeNa_
Ta*iá& Pa[YaaiTa Sak-le/zu Ma%ezu deiv_

SvahaiSa vE iPaTa*Ga<aSYa c Ta*iá heTaur(_
oÀaYaRSae TvMaTa Wv JaNaE" SvDaa c_

yasyäù samasta suratä samudéraëena
tåptià prayäti sakaleñu makheñu devi
svähäsi vai pitågaëasya ca tåpti hetur

uccäryase tvamata eva janaiù svadhä ca
Ó Divina Deusa, em todos os sacrifícios Vós sois a palavra Svaha, Eu Sou Um com Deus, por cuja pronunciação todos
os Deuses alcançam a satisfação. Além disso,  Vós sois realizada por todas as pessoas como Oblações de Louvor aos
Ancestrais, Svadha, a causa de satisfação dos ancestrais.
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9

Yaa Maui¢- heTauriv icNTYa Mahav]Taa TvMa(_
A>YaSYaSae SauiNaYaTaeiNd]Ya Tatv SaarE"_
Maae+aaiQaRi>aMauRiNai>arSTa SaMaSTa daezEr(_
ivÛaiSa Saa >aGavTaq ParMaa ih deiv_

yä mukti heturavi cintya mahävratä tvam
abhyasyase suniyatendriya tattva säraiù

mokñärthibhir munibhirasta samasta doñair
vidyäsi sä bhagavaté paramä hi devi

Ó  Deusa,  para  aqueles  que  buscam  realização,  a  persuasão  da  liberdade  absoluta,  são  inconcebíveis  as  grandes
austeridades  a  serem realizadas  para  estarem  despojados  de  todas  as  imperfeições,  tendo  os  sentidos  dominados,
cumprindo com a essência dos princípios da Verdade. Ó Imperatriz Suprema, para o sábio que pratica ansiando por
aquela liberação, a Realização do Conhecimento Supremo sois Vós.

10

XaBdaiTMak-a SauivMal/GYaR Jauza& iNaDaaNaMa(_
oÓqQarMYa PadPaa#=vTaa& c SaaMNaaMa(_
devq }aYaq >aGavTaq >av>aavNaaYa_

vataaR c SavR JaGaTaa& ParMaaitaR hN}aq_
çabdätmikä suvimalargya juñäà nidhänam
udgétharamya padapäöhavatäà ca sämnäm

devé trayé bhagavaté bhavabhävanäya
värttä ca sarva jagatäà paramärtti hantré

Vós sois a natureza intrínseca do som e extraordinariamente pura assim como o Rg Veda, o Yajur Veda e o  Sama
Veda com o modo especial de pronunciação das canções em louvor ao Divino;  Vós sois o alicerce. Vós sois os três
Vedas  e a  Imperatriz  Suprema.  A criação  e  proteção  do  universo  é a  atividade  que  Vós manifestais.  Vós sois  a
Destruidora do Medo e da Aflição em todo o universo perceptível.

11

MaeDaaiSa deiv ividTaai%l/ XaañSaara_
duGaaRiSa duGaR>av SaaGar NaaErSa®a_

é[q" kE-$=>aair ôdYaE k-k*-TaaiDavaSaa_
GaaErq TvMaev XaiXaMaaEil/ k*-Ta Pa[iTaïa_
medhäsi devi viditäkhila çästrasärä

durgäsi durgabhava sägara naurasaìgä
çréù kaiöabhäri hådayai kakåtädhiväsä
gauré tvameva çaçimauli kåta pratiñöhä

Ó Deusa, Vós sois a energia da inteligência pela qual a essência de todas as escrituras é entendida. Como a Deusa Que
Alivia  as  Aflições,  Vós  sois  o  barco  que  leva  os  aspirantes  através  do  oceano  de  dificuldades  dos  pensamentos
mundanos libertando-os das ligações.  Vos manifestais como a Deusa da Riqueza no coração da Consciência ao lutar
contra as ânsias da necessidade, e como a Deusa da Luz para o Senhor Çiva que usa a lua como um diadema.
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12

wRzTSahaSaMaMal&/ Pair PaU<aR cNd]_
ibMbaNau k-air k-Nak-aetaMa k-aiNTa k-aNTaMa(_

ATYaÙuTa& Pa[ôTaMaataåza TaQaaiPa_
v£&- ivl/aeKYa SahSaa MaihzaSaure<a_

éñat sahäsamamalaà pari pürëa candra
bimbänu käri kanakottama känti käntam
atyadbhutaà prahåtamättaruñä tathäpi
vaktraà vilokya sahasä mahiñäsureëa

O sorriso em Vossa face brilha puro como o esplendor do reflexo da lua cheia, ou como o ouro excelente, desejável
como a beleza aumentada pelo amor. Mesmo após ver toda esta beleza, o Grande Ego atacou violentamente com raiva;
e este foi um ato extremamente incompreensível.

13

d*îa Tau deiv ku-iPaTa& >a]uku-$=Ik-ral/Ma(_
oÛC^Xaa<k- Sad*XaC^iv Yaà SaÛ"_
Pa[a<aaNa( MauMaaec MaihzSTadTaqv ic}a&_
kE-JasVYaTae ih ku-iPaTaaNa( Tak-dXaRNaeNa_

dåñövä tu devi kupitaà bhrukuöékarälam
udyac chaçäëka sadåçac chavi yanna sadyaù

präëän mumoca mahiñas tadatéva citraà
kairjévyate hi kupitän takadarçanena

Ó Deusa, é mais inacreditável ainda que o Grande Ego não tenha abandonado sua vida imediatamente após ver Vossa
face  furiosa,  terrível  com as  sobrancelhas  franzidas  e  de  cor  avermelhada  como a  lua nascente;  pois  quem pode
prosseguir com seu ser individual vendo a Governante da Dissolução?

14

deiv Pa[Saqd ParMaa >avTaq >avaYa_
SaÛae ivNaaXaYaiSa k-aePavTaq ku-l/aiNa_

ivjaTaMaeTadDauNaEv YadSTaMaeTaNa(_
NaqTa& bl&/ SauivPaul&/ MaihzaSaurSYa_

devi praséda paramä bhavaté bhaväya
sadyo vinäçayasi kopavaté kuläni

vijïätametadadhunaiva yadastametan
nétaà balaà suvipulaà mahiñäsurasya

Ó Deusa,  sede misericordiosa.  Quando  Vós estais satisfeita como a natureza intrínseca da  Alma Universal,  todo o
mundo desfruta de riqueza e prosperidade. E quando Vossa ira é conhecida, imediatamente as estirpes dos inimigos são
destruídas, como nós temos verificado no momento quando o Grande Ego com suas grandes forças encontram a morte.
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15

Tae SaMMaTaa JaNaPadezu DaNaaiNa Taeza&_
Taeza& YaXaa&iSa Na c SaqdiTa DaMaR vGaR"_
DaNYaaSTa Wv iNa>a*TaaTMaJa>a*TYadara_
Yaez& Sada>YaudYada >avTaq Pa[Saàa_

te sammatä janapadeñu dhanäni teñäà
teñäà yaçäàsi na ca sédati dharma vargaù
dhanyästa eva nibhåtät majabhåtyadärä

yeñaà sadäbhyudayadä bhavaté prasannä
Ó Vós que sois a Outorgadora de Todo Bem-estar, aqueles com quem Vós estais satisfeita são certamente respeitados
em seu país. Eles são dotados com bem-estar, e seus atos de Sabedoria e Harmonia não perecem. Eles são abençoados
com a devoção de seus filhos, esposas e servos.

16

DaMYaaRi<a deiv Sak-l/aiNa SadEv k-MaaR<a(_
YaTYaad*Ta" Pa[iTaidNa& Sauk*-Taq k-raeiTa_
SvGa| Pa[YaaiTa c TaTaae >avTaq Pa[Saada_
l/aek-}aYaeiPa f-l/da NaNau deiv TaeNa_

dharmyäëi devi sakaläni sadaiva karmäë
yatyädåtaù pratidinaà sukåté karoti

svargaà prayäti ca tato bhavaté prasädä
lokatraye-pi phaladä nanu devi tena

Por  Vossa graça,  ó Deusa,  as almas meritórias executam todo dia todas as ações da disciplina espiritual e conduta
correta com a maior fé e devoção, e assim alcançam a percepção celestial. Portanto não sois Vós a outorgadora de todos
os frutos nos três mundos?

17

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

SavaeRPak-ar k-r<aaYa Sadad]Rictaa_
durge småtä harasi bhétima çeña jantoù

svasthaiù småtä matimatéva çubhäà dadäsi
däridrya duùkha bhayahäriëi kä tvadanyä

sarvopakära karaëäya sadä—rdracittä
Ó Aliviadora das Dificuldades, por recordar-Vos, o medo de todos os seres vivos é dissipado. Quando recordada por
aqueles indivíduos em harmonia com o crescimento espiritual, Vós aumentais seu bem-estar e sua inteligência. Quem é
como Vós, ó Dissipadora da Pobreza, Dor e Medo, cujo comportamento acolhedor sempre estende amparo compassivo
para todos?
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18

Wi>ahRTaEJaRGaduPaEiTa Sau%& TaQaE Tae_
ku-vRNTau NaaMa Nark-aYa icraYa PaaPaMa(_
Sa&Ga]aMaMa*TYauMaiDaGaMYa idv& Pa[YaaNTau_
MaTveiTa NaUNaMaihTaaNa( iviNah&iSa deiv_

ebhir hatair jagad upaiti sukhaà tathai te
kurvantu näma narakäya ciräya päpam

saàgrämamåtyum adhigamya divaà prayäntu
matveti nünamahitän vinihaàsi devi

Todo o cosmos está satisfeito pela destruição desta animosidade, ainda que estes imprudentes seres tenham cometido
pecados suficientes para garantir um sofrimento infinito no inferno, ainda assim deixai-os alcançarem o reino do céu
por  encontrarem  sua  morte  na  batalha  contra  mim.  Assim  pensando,  ó  Deusa,  certamente  Vós  destruís  todo
antagonismo.

19

d*îEv ik&- Na >avTaq Pa[k-raeiTa >aSMa_
SavaR SauraNairzu YaTPa[ih<aaeiz XañMa(_

l/aek-aNa( Pa[YaaNTau irPavaeiPa ih Xañ PaUTaa_
wTQa& MaiTa>aRviTa TaeZviPa TaeiTaSaaßq_

dåñövaiva kià na bhavaté prakaroti bhasma
sarvä suränariñu yatprahiëoñi çastram

lokän prayäntu ripavo-pi hi çastra pütä
itthaà matirbhavati teñvapi te-tisädhvé

Por que somente Vosso olhar não reduz todos esses pensamentos a cinzas? Então, sendo purificados pelas armas, estes
pensamentos podem ser elevados aos mais elevados mundos. Vós sois tão benevolente que pensais até no bem estar de
Vossos inimigos.

20

%É Pa[>aaiNak-r ivSfu-r<aESTaQaaeGa]E"_
XaUl/aGa] k-aiNTa iNavheNa d*XaaeSaura<aaMa(_
YaàaGaTaa ivl/Ya Ma&XauMaidNdu %<d_
YaaeGYaaNaNa& Tav ivl/aek-YaTaa& TadeTaTa(_

khaòga prabhänikara visphuraëais tathograiù
çülägra känti nivahena dåço-suräëäm

yannägatä vilaya maàçumad indu khaëda
yogyänanaà tava vilokayatäà tadetat

Se a luz de  Vossa espada e o brilho ofuscante de  Vossa lança não puderam cegar os olhos dos pensamentos, fora
porque eles também viram os raios de luz como o brilho da lua, a  Doadora de Bem-aventurança, tendo a visão de
Vossa linda face.
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21

duv*Rta v*ta XaMaNa& Tav deiv Xaql&/_
æPa& TaQaETad ivicNTYaMaTauLYaMaNYaE"_
vqYa| c hNTa* ôTadev Para§-Maa<aa&_
vEirZviPa Pa[k-i$=TaEv dYaa TvYaeTQaMa(_

durvåtta våtta çamanaà tava devi çélaà
rüpaà tathaitada vicintyam atulyamanyaiù
véryaà ca hantå håtadeva paräkramäëäà
vairiñvapi prakaöitaiva dayä tvayettham

Ó Deusa,  Vossa inclinação é erradicar a conduta falha do pecaminoso. Com a visão de  Vossa forma, nenhum outro
conceito  pode  ser  contemplado  pois  nenhum  similar  existe.  Por  isso  Vossa  energia  e  coragem  em  matar  esses
pensamentos que estavam destruindo o poder dos Deuses. Deste modo Vós manifestais Vossa compaixão aos inimigos.

22

ke-NaaePaMaa >avTau TaeSYa Para§-MaSYa_
æPa& c Xa}au >aYa k-aYaR iTa hair ku-}a_

ictae k*-Paa SaMariNaïuTaaR c d*ía_
TvYYaev deiv vrde >auvNa }aYaeiPa_

kenopamä bhavatu te-sya paräkramasya
rüpaà ca çatru bhaya kärya ti häri kutra

citte kåpä samaraniñöhurtä ca dåñöä
tvayyeva devi varade bhuvana traye-pi

Ó Deusa, Outorgadora dos Desejos! Com o que pode Vosso valor ser comparado? Vós causais medo aos inimigos com
Vossa beleza excessiva.  Onde  está uma forma acima da  Vossa própria?  Amabilidade  no  coração  e severidade  na
batalha; em todos os três mundos essas duas só podem ser vistas em Vós.

23

i}al/aeKYaMaeTadi%l&/ irPauNaaXaNaeNa_
}aaTa& TvYaa SaMarMaUDaRiNa TaeiPa hTva_
NaqTaa idv& irPauGa<aa >aYaMaPYaPaaSTaMa(_
ASMaak-MauNMadSaurair >av& NaMaSTae_

trilokyam etadakhilaà ripunäçanena
trätaà tvayä samaramürdhani te-pi hatvä
nétä divaà ripugaëä bhayam apyapästam
asmäkamunmadasuräri bhavaà namaste

Matando esses inimigos Vós protegeis todos os três mundos. Por agonizarem na batalha esses inimigos alcançaram o
céu, e Vós dissipais todos os nossos medos dos pensamentos. Nós nos curvamos a Vós!

24

XaUle/Na Paaih Naae deiv Paaih %ÉeNa caiMbke-_
ga<$=a SvNaeNa Na" Paaih caPaJYaaiNa" SvNaeNa c_
çülena pähi no devi pähi khaògena cämbike

ghaëöä svanena naù pähi cäpajyäniù svanena ca
Ó Deusa, protegei-nos com Vosso arpão; Mãe do Universo, protegei-nos com Vossa espada. Protegei-nos com o som
de Vosso sino, e protegei-nos com o vibrar de Vosso arco retesado.
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25

Pa[aCYaa& r+a Pa[TaqCYaa& c ci<@ke- r+a di+a<ae_
>a]aMa<aeNaaTMaXaUl/SYa otarSYaa& TaQaeìir_

präcyäà rakña pratécyäà ca caëòike rakña dakñiëe
bhrämaëenätmaçülasya uttarasyäà tatheçvari

Protegei-nos no Leste, protegei-nos no Oeste; Ó Vós Que Dilacerais os Pensamentos, protegei-nos no Sul. Assim girai
Vosso arpão e protegei-nos no Norte.

26

SaaEMYaaiNa YaaiNa æPaai<a }aEl/aeKYae ivcriNTa Tae_
YaaiNa caTYaQaRgaaerai<a TaE r+aaSMaa&STaQaa >auvMa(_
saumyäni yäni rüpäëi trailokye vicaranti te

yäni cätyarthaghoräëi tai rakñäsmäàs tathä bhuvam
Nos  três  mundos  existem  formas  de  Vossa  delicada  beleza  e  outras  extraordinariamente  assustadoras  que  são
concebidas. Com todas elas protegei-nos e protegei o mundo.

27

%É XaUl/ GadadqiNa YaaiNa cañai<a TaeiMbke-_
k-rPaç/vSa®qiNa TaErSMaaNa( r+a SavRTa"_

khaòga çüla gadädéni yäni cästräëi te-mbike
karapallavasaìgéni tairasmän rakña sarvataù

Ó Mãe do Universo, protegei-nos em todos os lugares e todos os momentos com Vossa espada,  Vossa lança,  Vosso
cetro; protegei-nos em todos os lados com cada arma que está em Vossas adoráveis mãos.

28

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

29

Wv& STauTaa SaurEidRVYaE" ku-SauMaENaRNdNaaeÙvE"_
AicRTaa JaGaTaa& Daa}aq TaQaa GaNDaaNaule/PaNaE"_

evaà stutä surairdivyaiù kusumair nandanod bhavaiù
arcitä jagatäà dhätré tathä gandhänulepanaiù

Assim os Deuses cantaram louvor à  Criadora do Universo Perceptível e A adoraram com flores e perfumes entre
outros ítens do jardim da satisfação.

30

>a¢-ya SaMaSTaEiñdXaEidRVYaEDaURPaESTau DaUiPaTaa_
Pa[ah Pa[SaadSauMau%q SaMaSTaaNa( Pa[<aTaaNa( SauraNa(_

bhaktyä samastais tridaçair divyair dhüpaistu dhüpitä
präha prasädasumukhé samastän praëatän surän

Quando todos unidos na mais completa e divina devoção ofereceram incenso, fragrâncias e alimentos,  curvaram-se
respeitosamente à Deusa, e com a fisionomia serena Ela lhes falou.
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31

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:

32

iv]YaTaa& i}adXaa" SaveR YadSMataaei>avaiH^TaMa(_
vriyatäà tridaçäù sarve yadasmatto-bhiväïchitam

Eu lhes concederei a realização de seus desejos.

33

deva Ocu"_
devä ücuù

Os Deuses disseram:

34

>aGavTYaa k*-Ta& Sav| Na ik-iÄdviXaZYaTae_
bhagavatyä kåtaà sarvaà na kiïcid avaçiñyate

A Imperatriz Suprema realizou todos os nossos desejos e não há nada que ficou por fazer.

35

YadYa& iNahTa" Xa}aurSMaak&- MaihzaSaur"_
Yaid caiPa vrae deYaSTvYaaSMaak&- Maheìir_

yadayaà nihataù çatrur asmäkaà mahiñäsuraù
yadi cäpi varo deyas tvayäsmäkaà maheçvari

36

Sa&SMa*Taa Sa&SMa*Taa Tv& Naae ih&SaeQaa" ParMaaPad"_
Yaê MaTYaR" STavErei>aSTv& STaaeZYaTYaMal/aNaNae_

saàsmåtä saàsmåtä tvaà no hiàsethäù paramäpadaù
yaçca martyaù stavairebhis tvaà stoñyatyamalänane

37

TaSYa ivtaiÖRiv>avEDaRNa daraid SaMPadaMa(_
v*ÖYaeSMaTPa[Saàa Tv& >aveTaa" SavRdaiMbke-_

tasya vittarddhivibhavair dhana därädi sampadäm
våddhaye-smatprasannä tvaà bhavetäù sarvadämbike

35-37. Nosso inimigo o Grande Ego foi morto. Ó Grande Vidente de Tudo, além disso Vós desejais conceder-nos uma
dádiva? Então sempre que nós A relembrarmos, neste momento concedei-nos visão intuitiva e removei nossas aflições.
E,  Ó Mãe  do  Universo,  sempre  que  um  homem  ore  a  Vós  com  esses  versos,  que  Vós  possais  aumentar  o  seu
conhecimento,  prosperidade  e grandeza,  bem como suas outras  posses  na  vida.  Ó Mãe! Sempre  estejais  satisfeita
conosco e concedei-nos bem-estar e prosperidade.
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38

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

39

wiTa Pa[SaaidTaa devEJaRGaTaaeQaeR TaQaaTMaNa"_
TaQaeTYau¤-a >ad]k-al/I b>aUvaNTaihRTaa Na*Pa_

iti prasäditä devair jagator-the tathä—tmanaù
tathet yuktvä bhadrakälé babhüväntarhitä nåpa

Ó Rei, quando os Deuses oraram pelo seu próprio bem-estar e do mundo, a  Pessoa Excelente Além do Tempo ficou
satisfeita e disse, “Que assim seja”, e desapareceu da visão.

40

wTYaeTaTk-iQaTa& >aUPa SaM>aUTaa Saa YaQaa Paura_
devq devXarqre>Yaae JaGata[Ya ihTaEiz<aq_

ityetatkathitaà bhüpa sambhütä sä yathä purä
devé devaçarérebhyo jagat traya hitaiñiëé

Vossa Alteza,  eu contei  a história  de como em tempos passados a Deusa que deseja o bem-estar dos três mundos
manifestou-Se dos corpos dos Deuses.

41

PauNaê GaaErqdehaTSaa SaMauÙUTaa YaQaa>avTa(_
vDaaYa duí dETYaaNaa& TaQaa XauM>a iNaXauM>aYaae"_ _

punaçca gaurédehätsä samudbhütä yathäbhavat
vadhäya duñöa daityänäà tathä çumbha niçumbhayoù

42

r+a<aaYa c l/aek-aNaa& devaNaaMauPak-air<aq_
TaC^*Nauì MaYaa:YaaTa& YaQaa vTk-QaYaaiMa Tae_

rakñaëäya ca lokänäà devänäm upakäriëé
tacchånuçva mayä-khyätaà yathä vatkathayämi te

41-42. E agora, Ó Alma Virtuosa, dessa mesma forma eu narrarei o Seu aparecimento do corpo da  Deusa de Luz, a
matadora dos pensamentos corrompidos,  Vaidade e Autodepreciação, e a  Doadora de Assistência aos Deuses para
proteger todos os três mundos. Por favor ouvi todo esse episódio que agora irei narrar.

h]q& p_ 
hréà oà
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PaÄMaaeDYaaYa"_
païcamo-dhyäyaù

Capítulo Cinco

iviNaAaeGa"_
viniogaù
Aplicação

p ASYa é[q otar cir}aSYa åd] ‰iz" MahaSarSvTaq_
devTaa ANauíuP^Nd" >aqMaa Xai¢-" >a]aMarq bqJa&_

SaUYaRSTatv& SaaMaved" SvæPa& MahaSarSvTaq_
Pa[qTYaQaeR otar cir}a Paa#e= iviNaYaaeGa"_

oà asya çré uttara caritrasya rudra åñiù mahäsarasvaté
devatä anuñöup chandaù bhémä çaktiù bhrämaré béjaà

süryas tattvaà sämavedaù svarüpaà mahäsarasvaté
prétyarthe uttara caritra päöhe viniyogaù

Oà.  Apresentando  o  episódio  e  concluindo:  a  Aliviadora  dos  Sofrimentos é  a  Vidente,  a  Grande Deusa  do
Conhecimento Todo Penetrante é a deidade, Anuñöup (32 sílabas no verso) é a métrica, Bhémä é a energia, Bhrämaré
é  a  semente,  Sol  é  o  princípio,  Säma  Veda é  a  natureza  intrínseca,  e  para  a  satisfação  da  Grande  Deusa  do
Conhecimento Todo Penetrante este último episódio está sendo recitado.

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

ga<$=a XaUl/ hl/aiNa Xa<%_
MauSale/ c§&- DaNau" SaaYak&-_
hSTaaBJaEdRDaTaq& gaNaaNTa_

ivl/SaC^qTaa& XauTauLYa Pa[>aaMa(_
GaaErqdeh SaMauÙva&_

i}aJaGaTaaMaaDaar>aUTaa& Maha_
PaUvaRMa}a SarSvTaqMaNau>aJae_
XauM>aaid dETYaaidRNaqMa(_

ghaëöä çüla haläni çaëkha
musale cakraà dhanuù säyakaà

hastäbjair dadhatéà ghanänta
vilasacchétäà çutulya prabhäm

gaurédeha samudbhaväà
trijagatäm ädhärabhütäà mahä-
pürvämatra sarasvatém anubhaje

çumbhädi daityärdiném
Carregando em Suas mãos o sino do som contínuo, a lança da concentração, o arado de semear sementes do Caminho
da  Verdade  à  sabedoria,  o  búzio  das  vibrações,  o  pilão  da  depuração,  o  disco  do  tempo  giratório,  o  arco  da
determinação  e  a  flecha  da  linguagem,  cujo  brilho  é  como a  lua  de  outono,  cuja  aparência  é  a  mais  bela,  que
manifestou-Se do  corpo  d’Ela  Quem é  Raios  de  Luz,  e  é  o  suporte  dos  três  mundos,  a  esta  Grande  Deusa  do
Conhecimento Todo penetrante, que destruiu a Vaidade e a Autodepreciação e outros pensamentos, eu adoro.
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1

p ©-I& ‰iz åvac_
oà kléà åñi ruväca

Oà Kléà o Åñi disse:

2

Paura XauM>a iNaXauM>aa>YaaMaSaura>Yaa& XacqPaTae"_
}aEl/aeKYa& Yaj >aaGaaê ôTaa Madbl/aé[YaaTa(_

purä çumbha niçumbhäbhyäm asuräbhyäà çacépateù
trailokyaà yajïa bhägäçca håtä madabaläçrayät

No passado existiam dois pensamentos, a Vaidade e a Autodepreciação, que, com sua vaidade abundante, despojou o
Governo do Puro, o marido da Energia Que Governa e o mestre dos três mundos, de uma porção de sacrifício.

3

Taavev SaUYaRTaa& TaÜdiDak-ar& TaQaENdvMa(_
k-aEberMaQa YaaMYa& c c§-aTae vå<aSYa c_

täveva süryatäà tadvad adhikäraà tathaindavam
kauberamatha yämyaà ca cakräte varuëasya ca

4

Taavev PavNaiÖ| c c§-TauvRiö k-MaR c_
TaTaae deva iviNaDaURTaa >a]í raJYaa" ParaiJaTaa"_

täveva pavanarddhià ca cakraturvahni karma ca
tato devä vinirdhütä bhrañöa räjyäù paräjitäù

5

ôTaaiDak-araiñdXaaSTaa>Yaa& SaveR iNarak*-Taa"_
MahaSaura>Yaa& Taa& devq& Sa&SMarNTYa ParaiJaTaaMa(_

håtädhikärästridaçäs täbhyäà sarve niräkåtäù
mahäsuräbhyäà täà devéà saàsmarantya paräjitäm

6

TaYaaSMaak&- vrae dtaae YaQaaPaTSau SMa*Taai%l/a"_
>avTaa& NaaXaiYaZYaaiMa TaT+a<aaTParMaaPad"_

tayäsmäkaà varo datto yathä—patsu småtäkhiläù
bhavatäà näçayiñyämi tatkñaëät paramäpadaù

3-6. Estes dois assumiram os domínios da  Luz da Sabedoria e  Devoção,  do  Senhor da Abundância,  do  Poder de
Controle e do Senhor do Equilíbrio, e os fez subservientes. A eficácia da Emancipação e da Luz de Meditação também
foram  perdidas.  Estes  dois  derrotaram  os  Deuses,  assumiram  suas  autoridades,  e  deterioraram  o  reino,  e  com
desrespeito expulsaram todos os Deuses do céu. Sendo assim insultados pelos dois grandes pensamentos, os Deuses
relembraram a  Deusa Invencível,  e pensaram na dádiva que a  Mãe do Universo tinha lhes dado:  que em qualquer
momento de adversidade se vocês Me recordarem, nesta ocasião eu erradicarei todas as suas aflições.
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7

wiTa k*-Tva MaiTa& deva ihMavNTa& NaGaeìrMa(_
JaGMauSTa}a TaTaae devq& ivZ<auMaaYaa& Pa[TauZTauvu"_

iti kåtvä matià devä himavantaà nageçvaram
jagmustatra tato devéà viñëumäyäà pratuñtuvuù

Pensando assim, os Deuses foram ao  Rei das Montanhas, Himalayas, e lá começaram a exaltar a Deusa,  a  Mestra
Suprema, a Grande Dimensão da Consciência que Tudo Permeia.

8

deva Ocu"_
devä ücuù

Os Deuses disseram

9

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

namo devyai mahädevyai çiväyai satataà namaù
namaù prakåtyai bhadräyai niyatäù praëatäù sma täm

Nós  reverenciamos  a  Deusa,  a  Grande  Deusa,  a  Energia  da  Infinita  Bondade sempre  nós  reverenciamos.
Reverenciamos a Natureza, a Pessoa Excelente, com disciplina nós reverenciamos.

10

raEd]aYaE NaMaae iNaTYaaYaE GaaEYaŒ Daa}YaE NaMaae NaMa"_
JYaaeTòaYaE ceNduæiPa<YaE Sau%aYaE SaTaTa& NaMa"_

raudräyai namo nityäyai gauryai dhätryai namo namaù
jyotsnäyai cendurüpiëyai sukhäyai satataà namaù

A Aliviadora dos Sofrimentos nós reverenciamos, a Eterna, a Personificação de Raios de Luz, a Criadora, a Ela que
Manifesta a Luz, a forma de Devoção, a Felicidade continuamente nós reverenciamos.

11

k-LYaa<YaE Pa[<aTaa& v*ÖyE iSaÖyE ku-MaaeR NaMaae NaMa"_
NaEr*TYaE >aU>a*Taa & l/+MYaE XavaR<YaE Tae NaMaae NaMa"_

kalyäëyai praëatäà våddhyai siddhyai kurmo namo namaù
nairåtyai bhübhåtäà lakñmyai çarväëyai te namo namaù

À Felicidade daqueles que se curvam nós reverenciamos, nós reverenciamos; à Mudança, à Perfeição, à Dissolução, à
Abundância que sustenta a terra, à Esposa da Consciência, a Vós nós reverenciamos, nós reverenciamos.

12

duGaaRYaE duGaRPaaraYaE SaaraYaE SavRk-air<YaE_
:YaaTYaE TaQaEv k*-Z<aaYaE DaUMa]aYaE SaTaTa& NaMa"_

durgäyai durgapäräyai säräyai sarvakäriëyai
khyätyai tathaiva kåñëäyai dhümräyai satataà namaù

À Ela que Remove as Dificuldades, à Ela que Remove Mais que Todas as Dificuldades, à Essência, à Causa de Tudo, à 
Percepção e à Autora de Tudo, à Pessoa Incognoscível, continuamente nós reverenciamos.
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13

AiTaSaaEMYaaiTa raEd]aYaE NaTaaSTaSYaE NaMaae NaMa"_
NaMaae JaGaTPa[iTaïaYaE deVYaE k*-TYaE NaMaae NaMa"_

atisaumyäti raudräyai natästasyai namo namaù
namo jagat pratiñöhäyai devyai kåtyai namo namaù

À  Extremamente  Bela e  à  Extremamente  Bravia,  nós  reverenciamos,  nós  reverenciamos,  nós  reverenciamos.  Nós
reverenciamos  à  Estabelecedora  do  Universo  Perceptível,  à  Deusa,  à  Toda  Ação,  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

14-15-16

Yaa devq SavR >aUTaezu ivZ<au MaaYaeiTa XaiBdTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu viñëu mäyeti çabditä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa em toda a existência que é saudada como a Forma de Consciência Perceptível Que Tudo Penetra, nós
reverenciamos,  nós  reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continuamente  nós  A  reverenciamos,  nós  A
reverenciamos.

17-18-19

Yaa devq SavR >aUTaezu ceTaNaeTYai>a DaqYaTae_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu cetanetyabhi dhéyate
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa em toda a existência que reside em toda a Consciência e é conhecida pelas reflexões da mente, nós
reverenciamos,  nós  reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continuamente  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

20-21-22

Yaa devq SavR >aUTaezu buiÖ æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu buddhi rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da Inteligência, nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela,
nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

23-24-25

Yaa devq SavR >aUTaezu iNad]a æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu nidrä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda existência na forma do  Sono, nós reverenciamos,  nós reverenciamos a Ela, nós
reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.
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26-27-28

Yaa devq SavR >aUTaezu KSauDaa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu ksudhä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da Fome, nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela, nós
reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos.

29-30-31

Yaa devq SavR >aUTaezu ^aYaa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu chäyä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda existência na forma da Aparência, nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela, nós
reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

32-33-34

Yaa devq SavR >aUTaezu Xai¢- æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu çakti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda existência na forma da Energia, nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela, nós
reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

35-36-37

Yaa devq SavR >aUTaezu Ta*ZNaa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu tåñnä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma do Desejo, nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela, nós
reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

38-39-40

Yaa devq SavR >aUTaezu +aaiNTa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu kñänti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma do Perdão Paciente, nós reverenciamos, nós reverenciamos a
Ela, nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.
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41-42-43

Yaa devq SavR >aUTaezu JaaiTa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu jäti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À  Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  de  Todos  Seres  Viventes,  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos a Ela, nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

44-45-46

Yaa devq SavR >aUTaezu l/Âa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu lajjä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da Humildade, nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela,
nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

47-48-49

Yaa devq SavR >aUTaezu XaaiNTa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu çänti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da  Paz, nós reverenciamos,  nós reverenciamos a Ela, nós
reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

50-51-52

Yaa devq SavR >aUTaezu é[Öa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu çraddhä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da  Fé, nós reverenciamos,  nós reverenciamos a Ela, nós
reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

53-54-55

Yaa devq SavR >aUTaezu k-aiNTa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu känti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da  Beleza Aumentada pelo Amor, nós reverenciamos,  nós
reverenciamos a Ela, nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.
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56-57-58

Yaa devq SavR >aUTaezu l/+Maq æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu lakñmé rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À  Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  da  Verdadeira  Riqueza,  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos a Ela, nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

59-60-61

Yaa devq SavR >aUTaezu v*ita æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu våtti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da Atividade, nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela,
nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

62-63-64

Yaa devq SavR >aUTaezu SMa*iTa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu småti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da Recordação, nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela,
nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

65-66-67

Yaa devq SavR >aUTaezu dYaa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu dayä rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da Compaixão nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela,
nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

68-69-70

Yaa devq SavR >aUTaezu Tauií æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu tuñöi rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da Satisfação, nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela,
nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.
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71-72-73

Yaa devq SavR >aUTaezu MaaTa* æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu mätå rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da Mãe, nós reverenciamos,  nós reverenciamos a Ela, nós
reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

74-75-76

Yaa devq SavR >aUTaezu >a]aiNTa æPae<a Sa&iSQaTaa_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

yä devé sarva bhüteñu bhränti rüpeëa saàsthitä
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

À Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da Confusão, nós reverenciamos, nós reverenciamos a Ela,
nós reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

77

wiNd]Yaa<aaMaiDaïa}aq >aUTaaNaa& cai%le/zu Yaa_
>aUTaezu SaTaTa& TaSYaE VYaaiádeVYaE NaMaae NaMa"_

indriyäëämadhiñöhätré bhütänäà cäkhileñu yä
bhüteñu satataà tasyai vyäptidevyai namo namaù

Presidindo sobre os sentidos de todos os seres e penetrando toda existência, à Deusa Onipresente que individualiza a
criação nós reverenciamos, nós reverenciamos.

78-79-80

iciTaæPae<a Yaa k*-TòMaeTaÜyaPYa iSQaTaa JaGaTa(_
NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaSTaSYaE NaMaae NaMa"_

citirüpeëa yä kåtsnametad vyäpya sthitä jagat
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

Na forma de Consciência Ela distingui o fenômeno individual do universo perceptível. nós reverenciamos a Ela, nós
reverenciamos a Ela, continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos.

81

STauTaa SaurE" PaUvRMa>aqí Sa&é[YaaTa(_
TaQaa SaureNd]e<a idNaezu SaeivTaa_
k-raeTau Saa Na" Xau>a heTaurqìrq_
Xau>aaiNa >ad]a<Yai>a hNTau caPad"_

stutä suraiù pürvamabhéñöa saàçrayät
tathä surendreëa dineñu sevitä

karotu sä naù çubha hetur éçvaré
çubhäni bhadräëyabhi hantu cäpadaù

Em dias passados, todos os Deuses, liderados por Indra, o Governo do Puro, cantaram esses versos de louvor com o
propósito de realizar seu desejado objetivo de submeter o ego na Luz da Sabedoria, e por muitos dias esta cerimônia foi
feita. Possa Ela, a Vidente de Tudo, a Suprema de Tudo, a Fonte de Toda Bondade, desse modo realizar para nós todas
as coisas auspiciosas para colocar fim à todas as nossas aflições.
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82

Yaa SaaMPa[Ta& caeÖTa dETYa TaaiPaTaEr(_
ASMaai>a rqXaa c SaurENaRMaSYaTae_

Yaa c SMa*Taa TaT+a<aMaev hiNTa Na"_
SavaRPadae >ai¢- ivNaMa] MaUiTaRi>a"_

yä sämprataà coddhata daitya täpitair
asmäbhi réçä ca surair namasyate

yä ca småtä tat kñaëameva hanti naù
sarväpado bhakti vinamra mürtibhiù

Nós Deuses temos sido atacados por pensamentos arrogantes na forma de homens, e nessa ocasião todos nós Deuses
nos curvamos à Vidente de Tudo, que, quando saudada com devoção, e relembrada numa imagem física, imediatamente
termina com todas as adversidades.

83

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

84

Wv& STavaid Yau¢-aNaa& devaNaa& Ta}a PaavRTaq_
òaTauMa>YaaYaYaaE TaaeYae JaaöVYaa Na*PaNaNdNa_

evaà stavädi yuktänäà devänäà tatra pärvaté
snätumabhyäyayau toye jähnavyä nåpanandana

Vossa Alteza, como os Deuses estavam cantando este hino de louvor, a Deusa da Natureza veio até ali para banhar-se
no Ganges.

85

Saab]vqtaaNa( SauraNa( Sau>aU>aRviÙ" STaUYaTae}a k-a_
Xarqr k-aeXaTaêaSYaa" SaMauÙUTaa b]vqiC^va_

säbravéttän surän subhür bhavadbhiù stüyate-tra kä
çaréra koçataçcäsyäù samud bhütä bravécchivä

Esta Imperatriz Suprema com belas sobrancelhas perguntou aos Deuses, “De quem é o louvor cantado aqui?” Então de
dentro Dela mesma uma forma auspiciosa manifestou-Se e disse:

86

STaae}a& MaMaETaiT§-YaTae XauM>adETYaiNarak*-TaE"_
devE" SaMaeTaE" SaMare iNaXauM>aeNa ParaiJaTaE"_

stotraà mamaitat kriyate çumbhadaityaniräkåtaiù
devaiù sametaiù samare niçumbhena paräjitaiù

“Vaidade e Autodepreciação, dois terríveis pensamentos, têm derrotado os Deuses e os insultado, sendo assim todos os
Deuses têm se reunido aqui e estão cantando em Meu louvor.”

87

Xarqr k-aeXaaÛtaSYaa" PaavRTYaa iNa?Sa*TaaiMbk-a_
k-aEiXaTk-IiTa SaMaSTaezu TaTaae l/aeke-zu GaqYaTae_

çaréra koçädyat tasyäù pärvatyä nihsåtämbikä
kauçitkéti samasteñu tato lokeñu géyate

E assim como a Mãe do Universo emergiu de dentro da Deusa da Natureza, Ela é conhecida em todos os três mundos
como Ela A Que Vem de Dentro.
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88

TaSYaa& iviNaGaRTaaYaa& Tau k*-Z<aa >aUTSaaiPa PaavRTaq_
k-ail/ke-iTa SaMaa:YaaTaa ihMaacl/ k*-Taaé[Yaa_

tasyäà vinirgatäyäà tu kåñëä bhütsäpi pärvaté
käliketi samäkhyätä himäcala kåtäçrayä

Após a manifestação d’Ela A Que Vem De Dentro , o corpo da Natureza tornou-se escuro, e consequentemente tornou-
se uma Deusa que vive nos Himalayas reconhecida como a Removedora da Escuridão da Ignorância.

89

TaTaaeiMbk-a& Par& æPa& ib>a]a<aa& SauMaNaaehrMa(_
ddXaR c<@ae Mau<@ê >a*TYaaE XauM>a iNaXauM>aYaae"_

tato-mbikäà paraà rüpaà bibhräëäà sumanoharam
dadarça caëòo muëòaçca bhåtyau çumbha niçumbhayoù

Depois  disso  dois  servos  da  Vaidade  e  da  Autodepreciação chamados  Paixão  e  Ira,  vieram  e  viram  a  forma
extremamente bela usada pela Mãe do Universo.

90

Taa>Yaa& XauM>aaYa ca:YaaTaa ATaqv SauMaNaaehra_
k-aPYaaSTae ñq MaharaJa >aaSaYaNTaq ihMaacl/Ma(_

täbhyäà çumbhäya cäkhyätä atéva sumanoharä
käpyäste stré mahäräja bhäsayanté himäcalam

Então  Vaidade foi informado por eles: “Ó Grande Rei, há uma mulher extremamente bela cuja beleza celestial está
iluminando os Himalayas.

91

NaEv Taad*k( Kvicd]UPa& d*í& ke-NaicdutaMaMa(_
jaYaTaa& k-aPYaSaaE devq Ga*ùTaa& caSaureìr_

naiva tädåk kvacidrüpaà dåñöaà kenaciduttamam
jïäyatäà käpyasau devé gåhyatäà cäsureçvara

Tal forma excelente ninguém tinha visto anteriormente.  Ó  Senhor do Pensamento, por favor descubra quem é esta
Deusa e tome posse Dela.

92

ñq rÒMaiTa cavR<Gaq ÛaeTaYaNTaq idXaiSTvza_
Saa Tau iTaïiTa dETYaeNd] Taa& >avaNa( d]íu MahRiTa_

stré ratnamati cärvaëgé dyotayanté diçastviñä
sä tu tiñöhati daityendra täà bhavän drañöu marhati

Dentre todas as mulheres Ela é uma jóia. Todos os Seus membros são muito belos, e o brilho radiante de Seu corpo está
iluminando todas as direções. Ela está lá. Você deve vê-La!

93

YaaiNa rÒaiNa Ma<aYaae GaJaaìadqiNa vE Pa[>aae_
}aEl/aeKYae Tau SaMaSTaaiNa SaaMPa[Ta& >aaiNTa Tae Ga*he_

yäni ratnäni maëayo gajäçvädéni vai prabho
trailokye tu samastäni sämprataà bhänti te gåhe

Senhor, dos três mundos, jóias, gemas, elefantes, cavalos, o melhor de tudo brilha em sua casa.
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94

WeravTa" SaMaaNaqTaae GaJarÒ& PaurNdraTa(_
PaairJaaTa TaåêaYa& TaQaEvaeÀE" é[va hYa"_

airävataù samänéto gajaratnaà purandarät
pärijäta taruçcäyaà tathaivoc caiù çravä hayaù

Dos elefantes você tem a jóia, Amor de Todos, tomado do Governo do Puro; das árvores a Árvore da Vida; dos cavalos,
o cavalo da Sabedoria.

95

ivMaaNa& h&Sa Sa&Yau¢-MaeTaitaïiTa Tae®Nae_
rÒ>aUTaiMahaNaqTa& YadaSaqÜeDaSaaeÙuTaMa(_

vimänaà haàsa saàyuktam etattiñöhati te-ìgane
ratnabhütamihänétaà yadäséd vedhaso-dbhutam

O mais maravilhoso veículo, ligado aos cisnes da união através do controle da respiração, que antes estava com o
Senhor da Criação, agora foi trazido aqui e brillha no seu quintal, a jóia da sua espécie.

96

iNaiDarez MahaPaÚ" SaMaaNaqTaae DaNaeìraTa(_
ik-ÅiLk-Naq& ddaE caiBDaMaaRl/aMaãa NaPaHk-JaaMa(_

nidhireña mahäpadmaù samänéto dhaneçvarät
kiïjalkinéà dadau cäbdhir mälämamlä napaïkajäm

Dos nove tesouros do Senhor da Riqueza, você tomou o Grande Lótus da Paz, e o oceano lhe deu uma guirlanda de
finos lótus que nunca perdem seu brilho.

97

^}a& Tae vaå<a& Gaehe k-aÄNaóaiv iTaïiTa_
TaQaaYa& SYaNdNavrae Ya" PauraSaqTPa[JaaPaTae"_

chatraà te väruëaà gehe käïcanasrävi tiñöhati
tathäyaà syandanavaro yaù purä—sét prajäpateù

A umbrela do  Senhor do Equilíbrio, que faz o ouro fluir, situa-se em sua casa e também a carruagem preferida que
pertenceu ao Criador dos Seres.

98

Ma*TYaaeåT§-aiNTada NaaMa Xai¢-rqXa TvYaa ôTaa_
PaaXa" Sail/l/raJaSYa >a]aTauSTav PairGa]he_

måtyorutkräntidä näma çaktiréça tvayä håtä
päçaù salilaräjasya bhrätustava parigrahe

Da Morte você tomou a Energia Suprema conhecida como “Além do Movimento”, e seu irmão tomou posse da rede
brilhante do Senhor da Flutuação.

99

iNaXauM>aSYaaiBDa JaaTaaê SaMaSTaa rÒJaaTaYa"_
viöriPa ddaE Tau>YaMaiGan XaaEce c vaSaSaq_

niçumbhasyäbdhi jätäçca samastä ratnajätayaù
vahnirapi dadau tubhyam agni çauce ca väsasé

E de todos os seres nascidos do mar, Autodepreciação tomou as jóias mais excelentes. O próprio Fogo Divino purificou
duas vestimentas e lhe presenteou com elas.
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100

Wv& dETYaeNd] rÒaiNa SaMaSTaaNa( YaaôTaaiNa Tae_
ñqrÒMaez k-LYaa<aq TvYaa k-SMaaà Ga*ùTae_

evaà daityendra ratnäni samastän yähåtäni te
strératnameña kalyäëé tvayä kasmänna gåhyate

E assim, Ó Senhor do Pensamento, de todas as jóias você tomou a melhor e a mais excelente. E de todas as mulheres a
mais fina jóia é a Deusa da Riqueza. Por que você não A traz para sua casa?

101

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

102

iNaXaMYaeiTa vc" XauM>a" Sa Tada c<@ Mau<@Yaae"_
Pa[ezYaaMaaSa SauGa]qv& dUTa& deVYaa MahaSaurMa(_

niçamyeti vacaù çumbhaù sa tadä caëòa muëòayoù
preñayämäsa sugrévaà dütaà devyä mahäsuram

Após ouvir as palavras da Paixão e da Ira, a Vaidade enviou Ele Que Aparenta Ser Um Amigo, um grande pensamento,
como um embaixador para a Deusa.

103

wiTa ceiTa c v¢-VYaa Saa GaTva vcNaaNa( MaMa_
YaQaa ca>YaeiTa SaMPa[qTYa TaQaa k-aYa| TvYaa l/gau_
iti ceti ca vaktavyä sä gatvä vacanän mama

yathä cäbhyeti samprétya tathä käryaà tvayä laghu
Ele ordenou-lhe: “Explique tudo isso à Ela com palavras doces de modo que ficando satisfeita, Ela venha rapidamente.”

104

Sa Ta}a GaTva Ya}aaSTae XaEl/aeÕeXaeiTa Xaae>aNae_
Saa devq Taa& TaTa" Pa[ah ë+<a& MaDaurYaa iGara_

sa tatra gatvä yaträste çailod deçe-ti çobhane
sä devé täà tataù präha çlakñëaà madhurayä girä

Então o embaixador foi até aquela bela região nas montanhas onde a Deusa estava residindo e falou palavras doces
como o mel.

105

dUTa ovac_
düta uväca

O Embaixador disse:

106

deiv dETYaeìr" XauM>añEl/aeKYae ParMaeìr"_
dUTaaeh& Pa[eizTaSTaeNa TvTSak-aXaiMahaGaTa"_

devi daityeçvaraù çumbhastrailokye parameçvaraù
düto-haà preñitastena tvat sakäçamihägataù

“Ó Deusa, o Rei do Pensamento, Vaidade, é o Senhor dos três mundos. Eu fui enviado como seu embaixador até Vós.
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107

AVYaahTaaj" SavaRSau Ya" Sada devYaaeiNazu_
iNaiJaRTaai%l/dETYaair" Sa Yadah Xa*<auì TaTa(_

avyähatäjïaù sarväsu yaù sadä devayoniñu
nirjitäkhiladaityäriù sa yadäha çåëuçva tat

Todos os Deuses têm sido derrotados por ele, e todos obedecem ao seu comando. Ninguém pode violar sua ordem.
Ouvi a mensagem que ele Vos enviou.

108

MaMa i}al/aeKYaMai%l&/ MaMa deva vXaaNauGaa"_
Yaj>aaGaaNah& SavaRNauPaaénaiMa Pa*Qak( Pa*Qak(_

mama trilokyamakhilaà mama devä vaçänugäù
yajïabhägänahaà sarvänupäçnämi påthak påthak

“Todos  os  três  mundos  estão  sob  minha  autoridade,  e  todos  os  Deuses  obedecem  todas  as  minhas  ordens.  Eu
pessoalmente gozo a porção de cada sacrifício.

109

}aEl/aeKYae vrrÒaiNa MaMa vXYaaNa( YaXaezTa"_
TaQaEv GaJarÒ& c ôTva deveNd] vahNaMa(_

trailokye vararatnäni mama vaçyän yaçeñataù
tathaiva gajaratnaà ca håtvä devendra vähanam

Todas as mais finas jóias dos três mundos estão sob minha autoridade, e eu tomei a jóia dos elefantes, o carregador do
Deus, o Governo do Puro.

110

k*-wRraedMaQaNaaeÙUTaMaìrÒ& MaMaaMarE"_
oÀE" é[vSaSa&j& TaTPa[i<aPaTYa SaMaiPaRTaMa(_

kåérodamathanod bhütam açvaratnaà mamämaraiù
uccaiù çravasasaàjïaà tatpraëipatya samarpitam

Da jóia dos cavalos, o cavalo da Sabedoria, que foi produzido no começo da criação, os Deuses o entregaram aos meus
pés.

111

YaaiNa caNYaaiNa devezu GaNdveRzU rGaezU c_
rÒ >aUTaaiNa >aUTaaiNa TaaiNa MaYYaev Xaae>aNae_

yäni cänyäni deveñu gandarveñü rageñü ca
ratna bhütäni bhütäni täni mayyeva çobhane

Ó  Pessoa  Bela,  além disso,  assim muitas  belas  jóias  que  pertenceram aos  Deuses  ou  seres  celestiais  ou  aos  que
velozmente dirigem-se, todas elas brilham comigo.

112

ñq rÒ >aUTaa& Tva& deiv l/aeke- MaNYaaMahe vYaMa(_
Saa TvMaSMaaNauPaaGaC^ YaTaae rÒ >auJaae vYaMa(_

stré ratna bhütäà tväà devi loke manyämahe vayam
sä tvamasmänupägaccha yato ratna bhujo vayam

Ó Deusa, nós Vos consideramos como a jóia de todas as mulheres na criação; portanto vinde a nós que somos os
desfrutadores de todas as jóias.
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113

Maa& va MaMaaNauJa& vaiPa iNaXauM>a Mauåiv§-MaMa(_
>aJa Tv& cÄl/aPaai® rÒ >aUTaaiSa vE YaTa"_

mäà vä mamänujaà väpi niçumbha muruvikramam 
bhaja tvaà caïcaläpäìgi ratna bhütäsi vai yataù

Vós de olhar inconstante, vinde e servi a mim e a meu extremamente valente irmão, Autodepreciação, porque Vós sois
a essência das jóias.

114

ParMaEìYaRMaTaul&/ Pa[aPSYaSae MaTPairGa]haTa(_
WTaØuÖya SaMaal/aeCYa MaTPairGa]hTaa& v]Ja_

paramaiçvaryamatulaà präpsyase mat parigrahät
etad buddhyä samälocya matparigrahatäà vraja

Por realizar meu desejo Vós alcançareis grande glória. Agora, usai Vossa inteligência para decidir se Vós desejais ser
minha esposa.”

115

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

116

wTYau¢-a Saa Tada devq GaM>aqraNTa" iSMaTaa" JaGaaE_
duGaaR >aGavTaq >ad]a YaYaed& DaaYaRTae JaGaTa(_

ityuktä sä tadä devé gambhéräntaù smitäù jagau
durgä bhagavaté bhadrä yayedaà dhäryate jagat

Então a Deusa, a Suprema Imperatriz Excelente, Ela Quem Remove as Dificuldades, ponderadamente, tranqüilamente,
sorrindo gentilmente, deu Sua resposta.

117

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:

118

SaTYaMau¢&- TvYaa Naa}a iMaQYaa ik-iÄtvYaaeidTaMa(_
}aEl/aeKYaaiDaPaiTa" XauM>aae iNaXauM>aêaiPa Taad*Xa"_

satyamuktaà tvayä nätra mithyä kiïcittvayoditam
trailokyädhipatiù çumbho niçumbhaçcäpi tädåçaù

Tudo o que você disse é verdadeiro sem uma partícula de falsidade. Vaidade é o Mestre dos três Mundos, assim como o
é igualmente a Autodepreciação.

119

ik&- Tv}a YaTPa[iTajaTa& iMaQYaa TaiT§-YaTae k-QaMa(_
óUYaTaaMaLPa buiÖTvaTPa[iTaja Yaa k*-Taa Paura_

kià tvatra yat pratijïätaà mithyä tat kriyate katham
srüyatäm alpa buddhitvät pratijïä yä kåtä purä
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Mas neste assunto, por causa de Minha pouca inteligência, anteriormente comprometi-Me em um juramento ao qual
não posso ser desleal. Por favor ouça:
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120

Yaae Maa& JaYaiTa Sa°aMae Yaae Mae dPa| VYaPaaehiTa_
Yaae Mae Pa[iTa bl/ae l/aeke- Sa Mae >aTaaR >aivZYaiTa_

yo mäà jayati saìgräme yo me darpaà vyapohati
yo me prati balo loke sa me bhartä bhaviñyati

Quem vencer-Me na batalha, quem perder sua vaidade em Mim, quem ver toda a força do universo em Mim, este será
Meu marido.

121

TadaGaC^Tau XauM>aae}a iNaXauM>aae va MahaSaur"_
Maa& iJaTva ik&- icre<aa}a Paai<a& Ga(Tau Mae l/gau_

tadägacchatu çumbho-tra niçumbho vä mahäsuraù
mäà jitvä kià cireëätra päëià grhëätu me laghu

Assim, volte até Vaidade e Autodepreciação, esses grandes pensamentos. Quando eles Me conquistarem, Me casarei.
Qual a necessidade de se demorar?

122

dUTa ovac_
düta uväca

O Embaixador disse:

123

Avil/áaiSa MaEv& Tv& deiv b]Uih MaMaaGa]Ta"_
}aEl/aeKYae k-" PauMaa&iSTaïedGa]e XauM>a iNaXauM>aYaae"_

avaliptäsi maivaà tvaà devi brühi mamägrataù
trailokye kaù pumäàstiñöhedagre çumbha niçumbhayoù

Deusa, Vosso orgulho é muito grande para falar dessa forma comigo. Nos três mundos não há um homem que possa
permanecer contra Vaidade e Autodepreciação.

124

ANYaezaMaiPa dETYaaNaa& SaveR deva Na vE YauiDa_
iTaïiNTa SaMMau%e deiv ik&- PauNa" ñq TvMaeik-k-a_

anyeñämapi daityänäà sarve devä na vai yudhi
tiñöhanti sammukhe devi kià punaù stré tvamekikä

Deusa, todos os Deuses não podem desafiar os pensamentos em batalha. Que mérito Vós tendes pois além de sozinha
sois uma mulher?

125

wNd]aÛa" Sak-l/a devaSTaSQauYae Rza& Na Sa&YauGae_
XauM>aadqNaa& k-Qa& Taeza& ñq Pa[YaaSYaiSa SaMMau%Ma(_

indrädyäù sakalä deväs tasthuryeñäà na saàyuge
çumbhädénäà kathaà teñäà stré prayäsyasi sammukham

Se o Governo do Puro e todos os outros Deuses não puderam resistir Vaidade na batalha, como ireis Vós, uma mulher,
ir adiante nesta batalha?

G156H



Caëòé Päöhaù

126

Saa Tv& GaC^ MaYaEvae¢-a Paaì| XauM>a iNaXauM>aYaae"_
ke-Xaak-zR<aiNaDaURTa GaaErva Maa GaiMaZYaiSa_

sä tvaà gaccha mayaivoktä pärçvaà çumbha niçumbhayoù
keçäkarñaëanirdhüta gauravä mä gamiñyasi

Portanto ide até  Vaidade e Autodepreciação pelo que eu Vos disse. Desse modo ireis proteger  Vossa dignidade. De
outro modo, quando Vós fordes agarrada pelo cabelo e arrastada, perdereis Vossa honra.

127

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:

128

WvMaeTaØl/I XauM>aae iNaXauM>aêaiTa vqYaRvaNa(_
k-I& k-raeiMa Pa[iTaja Mae YadNal/aeicTaa Paura_

evametad balé çumbho niçumbhaç cäti véryavän
kéà karomi pratijïä me yadanalocitä purä

O que você diz é correto.  Vaidade é muito forte e  Autodepreciação também é um valente guerreiro. Mas que posso
fazer? Sem pensar, fiz esta promessa.

129

Sa Tv& GaC^ MaYaae¢&- Tae YadeTaTSavRMaad*Ta"_
Tada c+vaSaureNd]aYa Sa c Yau¢&- k-raeTau TaTa(_

sa tvaà gaccha mayoktaà te yadetatsarvamädåtaù
tadä cakñväsurendräya sa ca yuktaà karotu tat

Agora vá, e exatamente como Lhe falei, explique ao Rei dos Pensamentos. Desse modo, deixe-o fazer o que ele pensa
ser mais apropriado.

oà
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