
Caëòé Päöhaù

zZQaaeDYaaYa"_
ñañtho-dhyäyaù

Capítulo Seis

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

p NaaGaaDaqìr ivíra&_
f-i<a f-<aaeta&Saaeå rÒavl/I_
>aaSvÕehl/Ta& idvak-riNa>aa&_

Nae}a }aYaaeÙaiSaTaaMa(_
Maal/a ku-M>ak-Paal/ NaqrJak-ra&_

cNd]aDaRcU@a& Para&_
SavR jeìr >aErva<k-iNal/Yaa&_

PaÚavTaq& icNTaYae _
oà nägädhéçvara viñöaräà

phaëi phaëottaàsoru ratnävalé-
bhäsvaddehalataà diväkaranibhäà

netra trayodbhäsitäm
mälä kumbhakapäla nérajakaräà

candrärdhacüòäà paräà
sarva jïeçvara bhairaväëkanilayäà

padmävatéà cintaye 
Eu penso na Deusa Suprema, Padmävaté, que reside nos Olhos do Senhor de Toda Sabedoria, Bhairav. Seu delicado
corpo  é  brilhante  com o brilho  das  multidões  de jóias  sobre  os capelos  do  Rei  das  Serpentes em quem Ela está
reclinada. Seu brilho é como que o do sol, e Seus três olhos são brilhantes. Em Suas mãos Ela segura um rosário, uma
cuia, um crânio e um lótus, e a radiante meia lua é a brilhante coroa sobre Sua cabeça.

p ‰iz åvac_
1

oà åñi ruväca
Oà, o Åñi disse:

2

wTYaak-<YaR vcae deVYaa" Sa dUTaaeMazR PaUirTa"_
SaMaací SaMaaGaMYa dETYa raJaaYa ivSTaraTa(_

ityäkarëya vaco devyäù sa düto-marña püritaù
samäcañöa samägamya daitya räjäya vistarät

Após ouvir as palavras da Deusa, o Embaixador tornou-se muito zangado, e retornando ao Rei dos Pensamentos, deu-
lhe uma explicação detalhada.
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3

TaSYa dUTaSYa TaÜaKYaMaak-<YaaRSaurra$( TaTa"_
Sa§-aeDa" Pa[ah dETYaaNaaMaiDaPa& DaUMa]l/aecNaMa(_

tasya dütasya tadväkyam äkarëyäsuraräö tataù
sakrodhaù präha daityänäm adhipaà dhümralocanam

Ouvindo  o  relatório  do  embaixador,  o  Rei  do  Pensamento tornou-se  muito  indignado,  e  furioso  chamou  um
pensamento chamado Olhos Pecadores.

4

he DaUMa]l/aecNaaXau Tv& SvSaENYa PairvairTa"_
TaaMaaNaYa bl/aÕuía& ke-Xaak-zR<a ivûl/aMa(_

he dhümralocanäçu tvaà svasainya pariväritaù
tämänaya baläd duñöäà keçäkarñaëa vihvaläm

Ei  Olhos Pecadores! Vá rapidamente, leve seu exército e agarre esta pessoa desobediente pelo cabelo, arraste-A até
aqui.

5

TaTPair}aa<ad" k-iêÛid vaeitaïTaePar"_
Sa hNTaVYaaeMarae vaiPa Ya+aae GaNDavR Wv va_

tatpariträëadaù kaçcidyadi vottiñöhate-paraù
sa hantavyo-maro väpi yakño gandharva eva vä

E se alguém levantar-se para defendê-La, seja ele um Deus ou um ser semidivino ou ser celestial, certamente você o
matará.

6

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

7

TaeNaajáSTaTa" Xaqga]& Sa dETYaae DaUMa]l/aecNa"_
v*Ta" zíya Sahóa<aaMaSaura<aa& d]uTa& YaYaaE_

tenäjïaptastataù çéghraà sa daityo dhümralocanaù
våtaù ñañöyä sahasräëäm asuräëäà drutaà yayau

Recebendo  esta  ordem  de  Vaidade,  Olhos  Pecadores juntamente  com  seu  exército  de  sessenta  pensamentos,
imediatamente prosseguiu.

8

Sa d*îa Taa& TaTaae devq& TauihNaacl/ Sa&iSQaTaaMa(_
JaGaadaeÀE" Pa[YaahqiTa MaUl&/ XauM>a iNaXauM>aYaae"_

sa dåñövä täà tato devéà tuhinäcala saàsthitäm
jagädoccaiù prayähéti mülaà çumbha niçumbhayoù

9

Na ceTPa[qTYaaÛ >avTaq MaÙTaaRrMauPaEZYaiTa_
TaTaae bl/aNa( NaYaaMYaez ke-Xaak-zR<a ivûl/aMa(_

na cet prétyädya bhavaté madbhartäram upaiñyati
tato balän nayämyeña keçäkarñaëa vihvaläm
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8-9. Chegando lá ele viu a Deusa residindo nos Himalayas ,  e agressivamente gritou,  “Inimiga!  Vá até  Vaidade e
Autodepreciação! Se não fordes afetuosamente para o lado de meu mestre agora mesmo, então irei puxar-vos pelos
cabelos e arrastar-vos até lá!”
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10

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:

11

 dETYaeìre<a Pa[ihTaae bl/vaNa( bl/Sa&v*Ta"_
bl/aàYaiSa MaaMaev& TaTa" ik&- Tae k-raeMYahMa(_

daityeçvareëa prahito balavän balasaàvåtaù
balännayasi mämevaà tataù kià te karomyaham

Você foi enviado pelo Rei dos Pensamentos, e você por si mesmo é extremamente poderoso. Junto com você está um
grande exército. Nesta condição, se você pegar-me pela força, então que poderei fazer?

12

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

13

wTYau¢-" Saae>YaDaa vtaaMaSaurae DaUMa]l/aecNa"_
hu&k-are<aEv Ta& >aSMa Saa ck-araiMbk-a TaTa"_

ityuktaù so-bhyadhä vattäm asuro dhümralocanaù
huàkäreëaiva taà bhasma sä cakärämbikä tataù

Após a Deusa assim responder, este pensamento, Olhos Pecadores, atacou-A, e com a pronunciação do mantra “Hum!”
a Mãe do Universo o reduziu a cinzas.

14

AQa §u-Ö& MahaSaENYaMaSaura<aa& TaQaaiMbk-a_
vvzR SaaYakE-STaq+<aESTaQaa Xai¢- ParìDaE"_

atha kruddhaà mahäsainyamasuräëäà tathämbikä
vavarña säyakaistékñëais tathä çakti paraçvadhaiù

Então, com grande fúria aquele imenso exército de pensamentos e a Mãe do Universo começaram a trocar uma chuva
de flechas, energias e acha d’armas *

15

TaTaae DauTaSa$=" k-aePaaTk*-Tva Naad& Sau>aErvMa(_
PaPaaTaaSaurSaeNaaYaa& iSa&hae deVYaa" SvvahNa"_

tato dhutasaöaù kopät kåtvä nädaà subhairavam
papätäsurasenäyäà siàho devyäù svavähanaù

No meio de tudo isso, o transportador da Deusa, o leão, sacudindo sua juba furiosamente e com um rugido assustador,
pulou no exército dos pensamentos.

*N.T.:Arma antiga com o feitio de machado
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16

k-a&iêTk-rPa[hare<a dETYaa NaaSYaeNa caParaNa(_
Aa§-MYa caDare<aaNYaaNa( Sa JagaaNa Maha SauraNa(_

käàçcit karaprahäreëa daityä näsyena cäparän
äkramya cädhareëänyän sa jaghäna mahä surän

Alguns pensamentos morreram do golpe de suas patas, outros de suas mandíbulas. Outros ainda foram pisados por suas
patas traseiras e morreram de seus ferimentos.

17

ke-za&icTPaa$=YaaMaaSa Na%E" k-aeïaiNa ke-Sarq_
TaQaa Tal/Pa[hare<a iXara&iSa k*-TavaNa( Pa*Qak(_

keñäàcitpäöayämäsa nakhaiù koñöhäni kesaré
tathä talaprahäreëa çiräàsi kåtavän påthak

Golpeando com suas garras, deste modo, muitos estômagos ele rasgou, como também muitas cabeças ele separou de
seus corpos.

18

iviC^àbahu iXarSa" k*-TaaSTaeNa TaQaaPare_
PaPaaE c åiDar& k-aeïadNYaeza& DauTake-Sar"_

vicchinnabähu çirasaù kåtästena tathäpare
papau ca rudhiraà koñöhädanyeñäà dhutakesaraù

Assim muitos braços e cabeças ele cortou enquanto sacudia sua juba. Abrindo o estômago de alguns dos pensamentos,
o leão chupou o sangue.

19

+a<aeNa TaØl&/ Sav| +aYa& NaqTa& MahaTMaNaa_
TaeNa ke-Sair<aa deVYaa vahNaeNaaiTa k-aeiPaNaa_

kñaëena tadbalaà sarvaà kñayaà nétaà mahätmanä
tena kesariëä devyä vähanenäti kopinä

Excessivamente  furioso,  o  transportador  da  Deusa,  esse  leão  extremamente  vigoroso,  em  apenas  um  momento
aniquilou todo o exército de pensamentos.

20

é[uTva TaMaSaur& deVYaa iNahTa& DaUMa]l/aecNaMa(_
bl&/ c +aiYaTa& k*-Tò& devq ke-Sair<aa TaTa"_

çrutvä tamasuraà devyä nihataà dhümralocanam
balaà ca kñayitaà kåtsnaà devé kesariëä tataù

21

cuk-aePa dETYaaiDaPaiTa" XauM>a" Pa[Sfu-irTaaDar"_
AajaPaYaaMaaSa c TaaE c<@ Mau<@aE Mah SauraE_

cukopa daityädhipatiù çumbhaù prasphuritädharaù
äjïäpayämäsa ca tau caëòa muëòau maha surau

20-21.  Quando o Rei do Pensamento soube que a Deusa matou  Olhos Pecadores, e que Seu leão exterminou todo o
exército,  ele tornou-se muito zangado. Seu lábio inferior estremeceu com cólera.  Então ele deu uma ordem para a
Paixão e a Ira.
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22

he c<@ he Mau<@ blE/bRhui>a" PairvairTaaE_
Ta}a GaC^Ta GaTva c Saa SaMaaNaqYaTaa& l/gau_

he caëòa he muëòa balair bahubhiù pariväritau
tatra gacchata gatvä ca sä samänéyatäà laghu

23

ke-XaeZvak*-ZYa bd(ßa va Yaid v" Sa&XaYaae YauiDa_
TadaXaezaYaudE" SavŒrSaurEivRiNahNYaTaaMa(_

keçeñväkåñya baddhvä vä yadi vaù saàçayo yudhi
tadäçeñäyudaiù sarvair asurair vinihanyatäm

22-23.  Ei  Paixão! Ei  Ira! Tome um grande exército e arraste esta Deusa pelo cabelo, e amarrando-A, rapidamente
traga-A até aqui. E se houver alguma dificuldade em trazê-La, lute com todas as suas armas e com todo o exército de
pensamentos e não A poupe.

24

TaSYaa& hTaaYaa& duíaYaa& iSa&he c iviNaPaaiTaTae_
Xaqga]MaaGaMYaTaa& bd(ßa Ga*hqTva TaaMaQaaiMbk-aMa(_

tasyäà hatäyäà duñöäyäà siàhe ca vinipätite
çéghramägamyatäà baddhvä gåhétvä tämathämbikäm

E após ferir esta desobediente pessoa e o seu leão, amarre esta Mãe do Universo e retorne com Ela rapidamente.
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SaáMaaeDYaaYa"_
saptamo-dhyäyaù

Capítulo Sete

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

p DYaaYaeYa& rÒPaq#e= Xauk-k-l/Pai#=Ta&_
Xa*NvTaq& XYaaMal/a<Gaq&_

NYaSTaEk-ai<ga]& SaraeJae XaiXa Xak-l/Dara&_
vç/k-I& vadYaNTaqMa(_

k-úarabÖMaal/a& iNaYaiMaTaivl/Sac(_
caeil/k-a& r¢-vña&_

MaaTa<Gaq& XaN%Paa}aa& MaDaurMaDauMada&_
ic}ak-aeÙaiSa>aal/aMa(_

oà dhyäyeyaà ratnapéöhe çukakalapaöhitaà
çånvatéà çyämaläëgéà

nyastaikäëghrià saroje çaçi çakaladharäà
vallakéà vädayantém

kahläräbaddhamäläà niyamitavilasac
colikäà raktavasträà

mätaëgéà çankhapäträà madhuramadhumadäà
citrakodbhäsibhäläm

Eu medito na Deusa Mätaëgé, a Personificação da Mãe. Sentando sobre um trono de jóias, Ela está ouvindo os doces
sons dos papagaios. A cor de Seu corpo é escura. Ela tem um pé apoiado sobre um lótus, e Ela usa uma meia lua sobre
Sua cabeça. Usando uma guirlanda de botões de flores, Ela toca as cordas de uma vina. Ela cobre Seu corpo com uma
blusa e um sári de cor vermelha. Em Sua mão está uma taça feita de uma concha. De Sua face vem um leve e doce
perfume que encanta, e um ponto vermelho brilha em Sua testa.

1

p ‰iz åvac_
oà åñi ruväca

Oà. O Åñi disse:

2

AajáaSTae TaTaae dETYaaê<@ Mau<@ PauraeGaMaa"_
cTaur® bl/aePaeTaa YaYaur>YauÛTaaYauDaa"_

äjïaptäste tato daityäç caëòa muëòa purogamäù
caturaìga balopetä yayurabhyudyatäyudhäù

Acatando a ordem de Vaidade, a Paixão e a Ira partiram com quatro divisões de seus exércitos de pensamentos, bem
adornados com armas e armaduras.
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3

dd*XauSTae TaTaae devqMaqzÖaSaa& VYaviSQaTaaMa(_
iSa&hSYaaePair XaEle/Nd] Xa*®e MahiTa k-aÄNae_

dadåçuste tato devéméñaddhäsäà vyavasthitäm
siàhasyopari çailendra çåìge mahati käïcane

Sobre  o  mais  elevado  pico  das  montanhas  douradas,  eles  viram  a  Deusa  sentada  sobre  Seu  leão,  sorrindo  com
satisfação.

4

Tae d*îa Taa& SaMaadaTauMauÛMa& c§u-åÛTaa"_
Aak*-í caPaaiSaDaraSTaQaaNYae TaTSaMaqPaGaa"_

te dåñövä täà samädätumudyamaà cakrurudyatäù
äkåñöa cäpäsidharäs tathänye tat samépagäù

Vendo a Deusa, os pensamentos avançaram prontamente para A capturar. Alguns pegaram seus arcos, alguns elevaram
suas espadas, alguns juntaram-se em torno da Deusa para começarem a batalha.

5

TaTa" k-aePa& ck-araeÀEriMbk-a TaaNarqNa( Pa[iTa_
k-aePaeNa caSYa vdNa& Mazqv<aRMa >aUtada_

tataù kopaà cakäroccair ambikä tänarén prati
kopena cäsya vadanaà mañévarëama bhüttadä

Então a Mãe do Universo tornou-se muito zangada com aqueles assaltantes, e Sua face tornou-se escura com fúria.

6

>a]uku-$=I ku-i$=l/ataSYaa l/l/a$= f-l/k-aÕ]uTaMa(_
k-al/I k-ral/vdNaa iviNaZ§-aNTaaiSaPaaiXaNaq_

bhrukuöé kuöilät tasyä laläöa phalakäd drutam
kälé karälavadanä viniñkräntäsipäçiné

As sobrancelhas foram franzidas e de Sua testa apareceu a  Removedora da Escuridão com uma face terrivelmente
assustadora, que segurava uma espada e uma rede em Suas mãos.

7

ivic}a %Èa®Dara NarMaal/a iv>aUz<aa_
ÜqiPacMaRParqDaaNaa XauZk-Maa&SaaiTa >aErva_

vicitra khaöväìgadharä naramälä vibhüñaëä
dvépicarmaparédhänä çuñkamäàsäti bhairavä

Ela usou uma roupa de pele de leopardo e uma guirlanda de crânios humanos. Sua carne retraiu-se, e Ela parecia um
esqueleto de ossos e muito furiosa. Ela exibiu projéteis fantásticos de consciência.

8

AiTaivSTaarvdNaa iJaûal/l/Na>aqz<aa_
iNaMaGana r¢- NaYaNaa NaadaPaUirTa idx(Mau%a_
ativistäravadanä jihvälalanabhéñaëä

nimagnä rakta nayanä nädäpürita diìmukhä
Sua boca  era  imensa,  e  Ela sacudiu  Sua língua como uma espada  a  qual  causou  grande medo.  Seus olhos eram
penetrantes e um tanto vermelhos, e Seu terrível grito foi intenso em todas as direções.
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9

Saa veGaeNaai>aPaiTaTaa gaaTaYaNTaq MahaSauraNa(_
SaENYae Ta}a Saurarq<aaMa>a+aYaTa TaØl/Ma(_

sä vegenäbhipatitä ghätayanté mahäsurän
sainye tatra suräréëäm abhakñayata tadbalam

A  Removedora da Escuridão matou muitos grandes pensamentos e após destruir um exército de pensamentos com
grande rapidez, Ela começou a comer todos eles.

10

PaaiZ<aRGa]aha<ku-XaGa]aih YaaeDa ga<$=a SaMaiNvTaaNa(_
SaMaadaYaEk-hSTaeNa Mau%e ic+aePa var<aaNa(_

pärñëigrähäëkuçagrähi yodha ghaëöä samanvitän
samädäyaikahastena mukhe cikñepa väraëän

Ela agarrou os elefantes com uma das mãos e os colocou em Sua boca juntamente com as suas bardas, o condutor com
seu aguilhão, os soldados e sinos.

11

TaQaEv YaaeDa& TaurGaE rQa& SaariQaNaa Sah_
iNai+aPYa v£e- dXaNaEêvRYaNTYaiTa >aErvMa(_

tathaiva yodhaà turagai rathaà särathinä saha
nikñipya vaktre daçanaiç carvayantyati bhairavam

Do mesmo modo Ela pegou guerreiros, cavalos, carruagens com seus cocheiros, toda a cavalaria dos pensamentos, e
colocou-os em sua boca e horrendamente começou a mastigá-los.

12

Wk&- JaGa]ah ke-Xaezu Ga]qvaYaaMaQa caParMa(_
PaadeNaa§-MYa cEvaNYaMaurSaaNYaMaPaaeQaYaTa(_

ekaà jagräha keçeñu gréväyämatha cäparam
pädenäkramya caivänyam urasänyamapothayat

Alguns pensamentos Ela agarrou pelos cabelos, outros Ela estrangulou; ainda outros Ela pisou com Seus pés, e outros
mais Ela matou com um golpe no coração.

13

TaEMauR¢-aiNa c Xañai<a Mahañai<a TaQaaSaurE"_
Mau%eNa JaGa]ah åza dXaNaEMaRiQaTaaNYaiPa_

tairmuktäni ca çasträëi mahästräëi tathäsuraiù
mukhena jagräha ruñä daçanair mathitänyapi

Ela agarrou as grandes armas deste exército com Sua boca, e com extraordinária fúria triturou-as com Seus dentes.

14

bil/Naa& TaØl&/ SavRMaSaura<aa& duraTMaNaaMa(_
MaMadaR>a+aYaÀaNYaaNa( ANYaa&êaTaa@YataQaa_

balinäà tad balaà sarvam asuräëäà durätmanäm
mamardäbhakñayac cänyän anyäàçcätäòayat tathä

Ela  pisou  todo  aquele  exército  de  poderosos  e  malvados  pensamentos  e  comeu  todos  eles,  e  outros  Ela golpeou
violentamente.
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15

AiSaNaa iNaihTaa" ke-icTke-icT%Èa<Ga Taai@Taa"_
JaGMauivRNaaXaMaSaura dNTaa Ga]ai>a hTaaSTaQaa_

asinä nihitäù kecit kecit khaöväëga täòitäù
jagmurvinäçam asurä dantä gräbhi hatästathä

Alguns foram cortados pela lâmina de Sua espada, alguns outros foram abatidos pelos projéteis de consciência, e ainda
outros triturados até a morte por Seus formidáveis dentes.

16

+a<aeNa TaØl&/ SavRMaSaura<aa& iNaPaaiTaTaMa(_
d*îa c<@aei>adud]av Taa& k-al/IMaiTa >aqz<aaMa(_

kñaëena tad balaà sarvam asuräëäà nipätitam
dåñövä caëòo-bhidudräva täà kälémati bhéñaëäm

Deste modo todo o poderoso exército de pensamentos foi morto em um momento. Vendo isso,  Paixão atacou esta
extraordinária Removedora da Escuridão.

17

XarvzŒMaRha >aqMaE>asMaa+aq& Taa& MahaSaur"_
^adYaaMaaSa c§E-ê Mau<@" i+aáE" SahóXa"_

çaravarñair mahä bhémair bhémäkñéà täà mahäsuraù
chädayämäsa cakraiçca muëòaù kñiptaiù sahasraçaù

Também aquele grande pensamento, Ira, enviou suas terríveis flechas e arremessou mil discos contra a Deusa.

18

TaaiNa c§-a<YaNaek-aiNa ivXaMaaNaaiNa TaNMau%Ma(_
b>auYaRQaak-R ibMbaiNa SaubhUiNa gaNaaedrMa(_

täni cakräëyanekäni viçamänäni tanmukham
babhuryathärka bimbäni subahüni ghanodaram

Aqueles discos entrando dentro de Sua boca brilhavam como um halo de luz do sol absorvido em muitas nuvens.

19

TaTaae JahaSaaiTaåza >aqMa& >aErv NaaidNaq_
k-al/I k-ral/ v£-aNTaduRdRXaR dXaNaaeJJvl/a_
tato jahäsätiruñä bhémaà bhairava nädiné

kälé karäla vakträntar durdarça daçanojjvalä
Então com um grito terrível, a Removedora da Escuridão gargalhou furiosamente, Seus dentes brilharam em Sua feroz
boca.

20

oTQaaYa c MahaiSa&h& devq c<@ MaDaavTa_
Ga*hqTva caSYa ke-Xaezu iXarSTaeNaaiSaNaaiC^NaTa(_

utthäya ca mahäsiàhaà devé caëòa madhävata
gåhétvä cäsya keçeñu çirastenäsinäcchinat

Entrementes a Deusa montando sobre o leão agarrou Paixão pelo cabelo, e com Sua espada, cortou-lhe a cabeça.
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21

AQa Mau<@ae>YaDaavtaa& d*îa c<@& iNaPaaiTaTaMa(_
TaMaPYaPaaTaYaÙUMaaE Saa %Éai>ahTa& åza_

atha muëòo-bhyadhävattäà dåñövä caëòaà nipätitam
tamapyapätayad bhümau sä khaògäbhihataà ruñä

Vendo  a morte  de  Paixão,  Ira atacou  a  Deusa.  Entretanto,  com terrível  fúria,  golpeando-o  com Sua espada,  Ela
derrubou-o no chão.

22

hTaXaez& TaTa" SaENYa& d*îa c<@& iNaPaaiTaTaMa(_
Mau<@& c SauMahavqYa| idXaae >aeJae >aYaaTaurMa(_

hataçeñaà tataù sainyaà dåñövä caëòaà nipätitam
muëòaà ca sumahävéryaà diço bheje bhayäturam

O que restou do exército, vendo a morte dos terríveis valentes Paixão e Ira, foram dominados pelo medo e correram
para longe.

23

iXarê<@SYa k-al/I c Ga*hqTva Mau<@Maev c_
Pa[ah Pa[c<@aÆhaSa iMaé[Ma>YaeTYa ci<@k-aMa(_

çiraç caëòasya kälé ca gåhétvä muëòameva ca
präha pracaëòäööahäsa miçramabhyetya caëòikäm

Depois disso a Removedora da Escuridão, tomou as cabeças de Paixão e de Ira em Suas mãos e levou-as para Ela
Quem Dilacera os Pensamentos, e falou-Lhe com um grande sorriso.

24

Pa[ah Pa[c<@aÆhaSa iMaé[Ma>YaeTYa ci<@k-aMa(_
YauÖYaje SvYa& XauM>a& iNaXauM>a& c hiNaZYaiSa_

mayä tavätropahåtau caëòa muëòau mahä paçü
yuddhayajïe svayaà çumbhaà niçumbhaà ca haniñyasi

“Eu lhe presenteio com estas duas grandes bestas, Paixão e Ira. Agora, na batalha do sacrifício, você mesma matará a
Vaidade e a Autodepreciação.”

25

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

26

TaavaNaqTaaE TaTaae d*îa c<@ Mau<@aE MahaSauraE_
ovac k-al/I& k-LYaa<aq l/il/Ta& ci<@k-a vc"_

tävänétau tato dåñövä caëòa muëòau mahäsurau
uväca käléà kalyäëé lalitaà caëòikä vacaù

Vendo as cabeças dos dois grandes pensamentos, Paixão e Ira, que foram trazidas até ali, a Deusa da Prosperidade, Ela
Quem Dilacera os Pensamentos, em doces palavras disse para a Removedora da Escuridão:
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27

YaSMaaÀ<@& c Mau<@& c Ga*hqTva TvMauPaaGaTaa_
caMau<@eiTa TaTaae l/aeke- :YaaTaa deiv >aivZYaiSa_

yasmäccaëòaà ca muëòaà ca gåhétvä tvamupägatä
cämuëòeti tato loke khyätä devi bhaviñyasi

Visto que Me trouxestes as cabeças da Paixão e da  Ira, doravante serás conhecida em todos os três mundos como a
Matadora da Paixão e da Ira.

oà
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AíMaaeDYaaYa"_
añöamo-dhyäyaù

Capítulo Oito

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

p Aå<aa& k-å<aaTari®Taa+aq&_
Da*Ta PaaXaaªuXa ba<a caPa hSTaaMa(_

Ai<aMaaidi>arav*Taa& MaYaU%Er(_
AhiMaTYaev iv>aavYae >avaNaqMa(_

oà aruëäà karuëätaraìgitäkñéà
dhåta päçäìkuça bäëa cäpa hastäm

aëimädibhirävåtäà mayükhair
ahamityeva vibhävaye bhaväném

Eu medito em Bhaväné, a Personificação da Existência, a  Doadora da Perfeição, que é cercada pelos raios de luz e
outras energias sutis. Seu corpo é de cor vermelha. Seus três olhos estão exuberantes com compaixão. Em Suas mãos
estão a rede, a espada curvada, o arco e a flecha.

1
oà åñi ruväca

Oà o Åñi disse:

2

c<@e c iNahTae dETYae Mau<@e c iviNaPaaiTaTae_
bhule/zu c SaENYaeZdu +aiYaTaeZv Saureìr"_

caëòe ca nihate daitye muëòe ca vinipätite
bahuleñu ca sainyeñdu kñayiteñva sureçvaraù

Quando o Senhor do Pensamento soube da morte de Paixão e Ira e muitos dos seus exércitos,

3

TaTa" k-aePaParaDaqNa ceTaa" XauM>a" Pa[TaaPavaNa(_
oÛaeGa& SavR SaENYaaNaa& dETYaaNaaMaaiddeXa h_

tataù kopaparädhéna cetäù çumbhaù pratäpavän
udyogaà sarva sainyänäà daityänäm ädideça ha

uma fúria excessiva tomou conta da mente do infame Vaidade, e ele ordenou à todos os exércitos de pensamentos que
marchassem para a guerra.

4

AÛ SavR blE/dŒTYaa" z@XaqiTaådaYauDaa"_
k-MbUNaa& cTaurXaqiTaiNaRYaaRNTau SvblE/v*RTaa"_

adya sarva balair daityäù ñaòaçétir udäyudhäù
kambünäà caturaçétir niryäntu svabalair våtäù

“Hoje que os pensamentos de poder manifestem-se. Que os oitenta e seis  Saqueadores da Paz tomem as armas e os
oitenta e quatro Sem Restrição reunam-se com todas as suas forças.
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5

k-aei$=vqYaaRi<a PaÄaXadSaura<aa& ku-l/aiNa vE_
XaTa& ku-l/aiNa DaaEMa]a<aa& iNaGaRC^NTau MaMaajYaa_
koöivéryäëi païcäçad asuräëäà kuläni vai

çataà kuläni dhaumräëäà nirgacchantu mamäjïayä
Eu ordeno aos cinco milhões de heróicos guerreiros da família de pensamentos reunirem-se, e as centenas da família
dos Vícios também reunirem- se. Que marchem para a guerra!

6

k-al/k-a daEôRda MaaEYaaR" k-al/ke-YaaSTaQaaSaura"_
YauÖaYa SaÂa iNaYaaRNTau AajYaa TvirTaa MaMa_

kälakä daurhådä mauryäù kälakeyäs tathäsuräù
yuddhäya sajjä niryäntu äjïayä tvaritä mama

E que, os pensamentos nascidos da calamidade, os pensamentos nascidos dos corações perplexos, e os pensamentos e
medos do desconhecido, estejam prontos para a guerra e imediatamente acatem a minha ordem.”

7

wTYaajaPYaaSaurPaiTa" XauM>aae >aErvXaaSaNa"_
iNaJaRGaaMa MahaSaENYa SahóEbRhui>av*RTa"_

ityäjïäpyäsurapatiù çumbho bhairavaçäsanaù
nirjagäma mahäsainya sahasrair bahubhirvåtaù

Após esta ordem, o temível Rei dos Pensamentos,  Vaidade, o governante terrível, marchou para a luta cercado por
milhares de soldados.

8

AaYaaNTa& ci<@k-a d*îa TaTSaENYaMaiTa>aqz<aMa(_
JYaaSvNaE" PaUrYaaMaaSa Dar<aqGaGaNaaNTarMa(_

äyäntaà caëòikä dåñövä tat sainyam atibhéñaëam
jyäsvanaiù pürayämäsa dharaëégaganäntaram

Quando Ela viu aquele terrível exército aproximando-se, Ela Que Dilacera as Pensamentos fez a vibração de Seu arco
retesado zunir da terra ao céu.

9

TaTa" iSa&hae MahaNaadMaTaqv k*-TavaNa( Na*Pa_
ga<$=a SvNaeNa TaàadMaiMbk-a caePab*&hYaTa(_

tataù siàho mahänädam atéva kåtavän nåpa
ghaëöä svanena tannädam ambikä copabåàhayat

Ó Rei, então o leão da Deusa começou a urrar extremamente alto, e a Mãe do Universo aumentou o barulho com o som
de Seu sino.

10

DaNauJYaaR iSa&h ga<$=aNaa& Naada PaUirTaid<Mau%a_
iNaNaadE>asz<aE" k-al/I iJaGYae ivSTaairTaaNaNaa_

dhanurjyä siàha ghaëöänäà nädä püritadiëmukhä
ninädair bhéñaëaiù kälé jigye vistäritänanä

Com o zunido do arco retesado, o urro do leão, o som do sino, e o zunimento de sons manifestaram-se em todas as
direções. Da tremenda boca da Removedora da Escuridão veio um som espantoso ainda maior que os outros.
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11

Ta& iNaNaadMauPaé[uTYa dETYa SaENYaEêTauidRXaMa(_
devq iSa&hSTaQaa k-al/I SaraezE" PairvairTaa"_

taà ninädam upaçrutya daitya sainyaiçcaturdiçam
devé siàhas tathä kälé saroñaiù pariväritäù

Tendo  ouvido  aquele  som  tumultuoso  em  todas  as  quatro  direções,  os  soldados  do exército  dos  pensamentos
colericamente cercaram a Deusa, o leão e a Removedora da Escuridão.

12

WTaiSMaNaNTare >aUPa ivNaaXaaYa SauriÜzaMa(_
>avaYaaMar iSa&haNaaMaiTavqYaR bl/aiNvTaa"_

etasminantare bhüpa vinäçäya suradviñäm
bhaväyämara siàhänäm ativérya balänvitäù

13

b]øeXa Gauh ivZ<aUNaa& TaQaeNd]SYa c Xa¢-Ya"_
Xarqre>Yaae ivNaqS§-MYa Tad]UPaEêi<@k&- YaYau"_

brahmeça guha viñëünäà tathendrasya ca çaktayaù
çarérebhyo vinéskramya tadrüpaiçcaëòikaà yayuù

12-13. Vossa Alteza, neste momento para matar os pensamentos e elevar os Deuses de volta aos céus, dos corpos da
Capacidade Criadora, da Consciência da Infinita Bondade e da Consciência Que Tudo Penetra, e também do Governo
do Puro e bem como de outros Deuses, emergiram energias com formas que possuíam extremo valor e tremenda força,
e estas formas juntaram-se na batalha com Ela Quem Dilacera os Pensamentos.

14

YaSYa devSYa Yad]UPa& YaQa >aUz<avahNaMa(_
TaÜdev ih TaC^i¢-rSauraNa( YaaeÖuMaaYaYaaE_

yasya devasya yadrüpaà yatha bhüñaëavähanam
tadvadeva hi tacchaktir asurän yoddhumäyayau

Com os mesmos trajes e ornamentos e com os mesmos transportes como os Deuses possuíam, neste mesmo aspecto
Suas energias vieram lutar na batalha com os pensamentos.

15

h&SaYau¢- ivMaaNaaGa]e Saa+aSaU}a k-Ma<@lu/"_
AaYaaTaa b]ø<a" Xai¢-b]Røa<aq Saai>aDaqYaTae_

haàsayukta vimänägre säkñasütra kamaëòaluù
äyätä brahmaëaù çaktir brahmäëé säbhidhéyate

Sentada sobre um veículo atrelado aos cisnes do sopro vital,  exibindo um rosário  e um tigela de mendigar,  veio a
energia da Capacidade Criadora chamada Energia Criadora.

16

Maheìrq v*zaæ!a i}aXaUl/ vrDaair<aq_
Mahaihvl/Yaa Pa[aáa cNd] re%aiv>aUz<aa_

maheçvaré våñärüòhä triçüla varadhäriëé
mahähivalayä präptä candra rekhävibhüñaëä

A Energia do Grande Vidente de Tudo chegou montando sobre o búfalo da disciplina, portando o tridente da unidade e
usando braceletes de grandes serpentes de energia com um dígito da lua da devoção brilhando em Sua testa.
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17

k-aEMaarq Xai¢- hSTaa c MaYaUr vrvahNaa_
YaaeÖuMa>YaaYaYaaE dETYaaNa( AiMbk-a GauhæiPa<aq_

kaumäré çakti hastä ca mayüra varavähanä
yoddhumabhyäyayau daityän ambikä guharüpiëé

A Energia da Pessoa Sempre Pura, a Mãe do Universo, quem é a forma da Consciência, segurando a arma da energia,
chegou lá carregada pelo pavão da beleza para lutar com os pensamentos na batalha.

18

TaQaEv vEZ<avq Xai¢-GaRå@aePair Sa&iSQaTaa_
Xa«c§- GadaXaa®R %ÉhSTaa>YauPaaYaYaaE_

tathaiva vaiñëavé çaktir garuòopari saàsthitä
çaìkhacakra gadäçärìga khaògahastäbhyupäyayau

E a Energia da Consciência Que Penetra Tudo chegou montando sobre o grande pássaro do Brilho com a concha das
vibrações, disco do tempo giratório, cetro da articulação, arco da determinação e espada da adoração em Suas mãos
com as quais lutar.

19

Yaj varahMaTaul&/ æPa& Yaa ib>a]Taae hre"_
Xai¢-" SaaPYaaYaYaaE Ta}a varahq& ib>a]Taq TaNauMa(_

yajïa värähamatulaà rüpaà yä bibhrato hareù
çaktiù säpyäyayau tatra värähéà bibhraté tanum

A Energia do incomparável, Ele Quem Penetra Tudo, o Mais Excelente Desejo de União, também usou a forma de um
javali e apresentou-se a Si própria. 

20

NaariSa&hq Na*iSa&hSYa ib>a]Taq Sad*Xa& vPau"_
Pa[aáa Ta}a Sa$=a+aePai+aá Na+a}a Sa&hiTa"_

närasiàhé nåsiàhasya bibhraté sadåçaà vapuù
präptä tatra saöäkñepakñipta nakñatra saàhatiù

A Energia do ilustre Homem-Leão de Audaciosa Coragem tomou a mesma forma e chegou. De Seu espantoso rugido e
da sacudidela de Seu cabelo, as estrelas foram espalhadas sobre o céu.

21

vJa]hSTaa TaQaEvENd]q GaJaraJaaePair iSQaTaa_
Pa[aáa SahóNaYaNaa YaQaa Xa§-STaQaEv Saa_

vajrahastä tathaivaindré gajaräjopari sthitä
präptä sahasranayanä yathä çakras tathaiva sä

Montada sobre o Rei dos Elefantes, a Energia do Governo do Puro chegou com o raio da iluminação em Sua mão. Ela
tinha mil olhos assim como Ele.

22

TaQa" Pairv*TaSTaai>arqXaaNaae devXai¢-i>a"_
hNYaNTaaMaSaura" Xaqga]& MaMa Pa[qTYaah ci<@k-aMa(_
tathaù parivåtastäbhir éçäno devaçaktibhiù

hanyantäm asuräù çéghraà mama prétyä—ha caëòikäm
Após todas as Energias dos Deuses serem coletadas, o Grande Deus disse para Ela Quem Dilacera os Pensamentos:
“Ficarei satisfeito se Vós matardes rapidamente todos aqueles pensamentos.”
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23

TaTaae devq Xarqratau iviNaZ§-aNTaaiTa>aqz<aa_
ci<@k-a Xai¢-rTYauGa]a iXava XaTaiNaNaaidNaq_
tato devé çarérättu viniñkräntätibhéñaëä
caëòikä çaktir atyugrä çivä çataninädiné

Assim do corpo da Deusa manifestou a excessivamente espantosa e extremamente terrível energia conhecida como Ela
Quem Dilacera os Pensamentos, que fez barulho à maneira de numerosos chacais.

24

Saa cah DaUMa]JaiTal/MaqXaaNaMaParaiJaTaa_
dUTa Tv& GaC^ >aGavNa( Paaì| XauM>a iNaXauM>aYaae"_

sä cäha dhümrajatilam éçänam aparäjitä
düta tvaà gaccha bhagavan pärçvaà çumbha niçumbhayoù

Aquela invencível Deusa disse ao Ser de Escuros Cabelos  Emaranhados, o  Grande Deus, “Supremo Senhor, ide até
Vaidade e Autodepreciação como Meu embaixador.

25

b]Uih XauM>a& iNaXauM>a& c daNavaviTaGaivRTaaE_
Yae caNYae daNavaSTa}a YauÖaYa SaMauPaiSQaTaa"_

brühi çumbhaà niçumbhaà ca dänavävatigarvitau
ye cänye dänaväs tatra yuddhäya samupasthitäù

Levai àqueles dois seres extremamente vaidosos, Vaidade e Autodepreciação e qualquer outro pensamento pronto para
empreender batalha, esta ordem:

26

}aEl/aeKYaiMaNd]ae l/>aTaa& deva" SaNTau hiv>auRJa"_
YaUYa& Pa[YaaTa PaaTaal&/ Yaid JaqivTauiMaC^Qa_

trailokyam indro labhatäà deväù santu havir bhujaù
yüyaà prayäta pätälaà yadi jévitumicchatha

Se vocês desejam viver, então retornem aos mundos inferiores. Deixem o Governo do Puro ser o Rei dos três mundos,
e deixem os Deuses desfrutarem de suas partes dos sacrifícios.

27

bl/avle/PaadQa ceÙvNTaae YauÖk-ai¿Naa"_
Tada GaC^Ta Ta*PYaNTau MaiC^va" iPaiXaTaeNa v"_

balävalepädatha ced bhavanto yuddhakäìkñinäù
tadä gacchata tåpyantu macchiväù piçitena vaù

Mas se na resistência de suas arrogâncias juntas, vocês ainda desejarem lutar, então venham. Minhas manifestações irão
ficar satisfeitas em desfrutar de suas carnes!”

28

YaTaae iNaYau¢-ae daETYaeNa TaYaa deVYaa iXav" SvYaMa(_
iXavdUTaqiTa l/aeke-iSMa&STaTa" Saa :YaaiTaMaaGaTaa_

yato niyukto dautyena tayä devyä çivaù svayam
çivadütéti loke-smiàs tataù sä khyätimägatä

Porque esta Deusa enviou  a  Consciência como Seu embaixador  até  aos pensamentos,  Ela tornou-se conhecida  no
mundo como Ela de Quem a Consciência é Emissário.
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29

TaeiPa é[uTva vcae deVYaa" XavaR:YaaTa& MahaSaura"_
AMazaRPaUirTaa JaGMauYaR}a k-aTYaaYaNaq iSQaTaa_

te-pi çrutvä vaco devyäù çarväkhyätaà mahäsuräù
amarñäpüritä jagmur yatra kätyäyané sthitä

Aqueles grandes pensamentos, ouvindo as palavras da Deusa a partir da boca da Consciência, em grande fúria foram
para onde o Ser Sempre Puro estava brilhantemente cintilante.

30

TaTa" Pa[QaMaMaevaGa]e Xar Xa¢-y*ií v*iíi>a"_
vvzuRåÖTaaMazaRSTaa& devq MaMararYa"_

tataù prathamam evägre çara çaktyåñöi våñöibhiù
vavarñurud dhatämarñäs täà devé mamarärayaù

Então do alto, a fúria dos pensamentos causou uma chuva de flechas, energias, lanças e outras armas sobre a Deusa.

31

Saa c TaaNa( Pa[ihTaaNa( ba<aaH^Ul/Xai¢- ParìDaaNa(_
icC^ed l/Il/YaaDMaaTaDaNauMau R¢E-MaRhezui>a"_

sä ca tän prahitän bäëäï chülaçakti paraçvadhän
ciccheda lélayä—dhmätadhanurmuktairmaheñubhiù

Ela divertidamente cortou em pedaços as flechas, lanças, armas de  energia e machadinhas arremessados contra Ela
pelos pensamentos inimigos com as grandes flechas lançadas com o ruído de seu arco retesado.

32

TaSYaaGa]TaSTaQaa k-al/I XaUl/PaaTa ivdairTaaNa(_
%Èa® PaaeiQaTaa&êarqNa( ku-vRTaq VYacrtada_

tasyägratas tathä kälé çülapäta vidäritän
khaöväìga pothitäàçcärén kurvaté vyacarattadä

Assim a  Removedora  da Escuridão da Ignorância foi  em direção  à aqueles inimigos e,  atacando com Sua lança,
começou a matá-los. Com os mísseis de consciência, Ela os reduziu a pó naquele campo de batalha.

33

k-Ma&@lu/ Jal/a+aePa hTavqYaaRNa( hTaaEJaSa"_
b]øa<aqwR cak-raeC^}aUNa( YaeNa YaeNa SMa DaaviTa_
kamaìòalu jaläkñepa hatavéryän hataujasaù

brahmäëéé cäkarocchatrün yena yena sma dhävati
A Energia Criadora aspergiu água de Sua tigela de mendigar sobre os grupos de pensamentos, sobre aquele em que
caía a água, sua vitalidade e bravura era destruída.

34

Maaheìrq i}aXaUle/Na TaQaa c§e-<a vEZ<avq_
dETYaaÅgaaNa k-aEMaarq TaQaa Xa¢-yaiTak-aePaNaa_

mäheçvaré triçülena tathä cakreëa vaiñëavé
daityäï jaghäna kaumäré tathä çaktyätikopanä

A Energia do Grande Vidente, com Seu tridente; a Energia da Consciência que Tudo Penetra, com Seu disco, e o Ser
Sempre Puro, com Sua energia, batalharam com os pensamentos com violenta fúria.
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35

WeNd]q ku-il/XaPaaTaeNa XaTaXaae dETYa daNava"_
PaeTauivRdairTaa" Pa*QVYaa& åiDaraEgaPa[vizR<a"_

aindré kuliçapätena çataço daitya dänaväù
peturvidäritäù påthvyäà rudhiraughapravarñiëaù

A Energia do Governo do Puro atacou com Seu raio, matando centenas de pensamentos e confusões, que caíram ao
chão com o sangue escorrendo.

36

Tau<@Pa[har ivßSTaa d&í\aGa] +aTav+aSa"_
varah MaUTYaaR NYaPaTa&ê§e-<a c ivdairTaa"_

tuëòaprahära vidhvastä daàñörägra kñatavakñasaù
väräha mürtyä nyapataàç cakreëa ca vidäritäù

A  Energia  do  Mais  Excelente  Desejo  de  União matou  muitos  com o golpe  de  Seu  focinho.  Muitos  tórax  foram
perfurados com Suas presas proeminentes, e muitos pensamentos morreram com o golpe de Seu disco.

37

Na%EivRdairTaa&êaNYaaNa( >a+aYaNTaq MahaSauraNa(_
NaariSa&hq ccaraJaaE NaadaPaU<aR idGaMbra_

nakhairvidäritäàç cänyän bhakñayanté mahäsurän
närasiàhé cacäräjau nädäpürëa digambarä

A Energia do ilustre Homem–Leão matou muitos grandes pensamentos com Suas patas e os devorou. Ela preencheu o
céu no alto do campo de batalha com o estrondo de Seu urro.

38

c<@aÆhaSaErSaura" iXav dUTYai>a dUizTaa"_
PaeTau" Pa*iQaVYaa& PaiTaTaa&STaa&ê%adaQa Saa Tada_

caëòäööahäsairasuräù çiva dütyabhi düñitäù
petuù påthivyäà patitäàstäàç cakhädätha sä tadä

Muitos dos pensamentos caíram ao chão com medo da gargalhada excessivamente furiosa dEla de Quem a Consciência
é o Emissario, e ela apreciou o sabor deles em Sua boca.

39

wiTa MaaTa*Ga<a& §u-Ö& MadRYaNTa& MahaSauraNa(_
d*îa >YauPaaYaEivRivDaENaeRXaudeRvairSaEiNak-a"_

iti mätågaëaà kruddhaà mardayantaà mahäsurän
dåñövä bhyupäyair vividhair neçurdevärisainikäù

Vendo a multidão de Mães matando tais grandes pensamentos de várias maneiras, o exército de pensamentos começou
a correr para longe.

40

Pal/aYaNaParaNa( d*îa dETYaaNa( MaaTa* Ga<aaidRTaaNa(_
YaaeÖuMa>YaaYaYaaE §u-Öae r¢-bqJaae MahaSaur"_

paläyanaparän dåñövä daityän mätå gaëärditän
yoddhumabhyäyayau kruddho raktabéjo mahäsuraù

Vendo aqueles pensamentos oprimidos fugindo das forças das  Mães, a  Semente de Desejos, um grande pensamento
com uma abundante força, entrou na luta com uma fúria excessiva.
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41

r¢-ibNduYaRda >aUMaaE PaTaTYaSYa XarqrTa"_
SaMauTPaTaiTa MaeidNYaa& TaTPa[Maa<aSTadaSaur"_

raktabindur yadä bhümau patatyasya çarérataù
samutpatati medinyäà tat pramäëas tadäsuraù

Quando uma gota do sangue de seu corpo tocava o solo, outro grande pensamento com a mesma intensidade nascia
naquele lugar.

42

YauYauDae Sa Gada Paai<airNd] Xa¢-ya MahaSaur"_
TaTaêENd]q SvvJa]e<a r¢-bqJaMaTaa@YaTa(_

yuyudhe sa gadä päëir indra çaktyä mahäsuraù
tataçcaindré svavajreëa raktabéjam atäòayat

A Energia do Governo do Puro começou a lutar com esse grande pensamento que segurava uma maça em sua mão.
Então Ela feriu a Semente dos Desejos com Seu raio.

43

ku-il/XaeNaahTaSYaaXau bhu Sauóav Xaaei<aTaMa(_
SaMautaSQauSTaTaae YaaeDaaSTad]UPaaSTaTPara§-Maa"_

kuliçenähatasyäçu bahu susräva çoëitam
samuttasthus tato yodhäs tadrüpästat paräkramäù

Ferido pelo raio, o sangue escorreu de seu corpo, e de cada gota de sangue que tocou o solo apareceu a mesma forma,
com coragem igual.

44

YaavNTaa" PaiTa TaaSTaSYa Xarqrad]¢- ibNdv"_
TaavNTa" Pauåza JaaTaaSTaÜqYaR bl/iv§-Maa"_

yävantäù pati tästasya çaréräd rakta bindavaù
tävantaù puruñä jätäs tadvérya balavikramäù

Para quantas gotas de sangue que escorreram dos ferimentos da Semente dos Desejos, exatamente assim guerreiros se
manifestaram, todos igualmente valentes, igualmente fortes e igualmente bravios.

45

Tae caiPa YauYauDauSTa}a Pauåza r¢- SaM>ava"_
SaMa& MaaTa*i>arTYauGa] Xañ PaaTaaiTa >aqz<aMa(_

te cäpi yuyudhus tatra puruñä rakta sambhaväù
samaà mätåbhir atyugra çastra pätäti bhéñaëam

Aqueles  guerreiros  nascidos  da  Semente  dos  Desejos possuíam armas  extremamente  terríveis,  e  começaram  uma
violenta batalha com a multidão de Mães.

46

PauNaê vJa] PaaTaeNa +aTaMaSYa iXarae Yada_
vvah r¢&- PauåzaSTaTaae JaaTaa" SahóXa"_

punaçca vajra pätena kñatamasya çiro yadä
vaväha raktaà puruñäs tato jätäù sahasraçaù

Quando ele foi ferido na cabeça pelo meritório raio, e o sangue começou a correr, então dele milhares de guerreiros
nasceram.
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47

vEZ<avq SaMare cENa& c§e-<aai>a JagaaNa h_
GadYaa Taa@YaaMaaSa WeNd]q TaMaSaureìrMa(_

vaiñëavé samare cainaà cakreëäbhi jaghäna ha
gadayä täòayämäsa aindré tamasureçvaram

A Energia da Consciência que Tudo Penetra atacou a Semente dos Desejos com Seu disco; a Energia do Governo do
Puro golpeou aquele general dos exércitos de pensamentos com Seu cetro.

48

vEZ<avq c§-i>aàSYa åiDaróav SaM>avE"_
SahóXaae JaGaÜyaá& TaTPa[Maa<aEMaRhaSaurE"_

vaiñëavé cakrabhinnasya rudhirasräva sambhavaiù
sahasraço jagadvyäptaà tatpramäëair mahäsuraiù

Ferido pelo disco da Energia da Consciência que Tudo Penetra, seu sangue jorrou em profusão, manifestando-se assim
milhares de grandes pensamentos, tanto que logo todo o mundo material foi penetrado pelas Sementes do Desejo.

49

Xa¢-ya JagaaNa k-aEMaarq varahq c TaQaaiSaNaa_
Maaheìrq }aqXaUle/Na r¢-bqJa& Maha SaurMa(_

çaktyä jaghäna kaumäré värähé ca tathäsinä
mäheçvaré tréçülena raktabéjaà mahä suram

A Pessoa Sempre Pura atacou aquele grande pensamento, a Semente do Desejo, com Sua Energia, e a Energia do Mais
Excelente Desejo de União, com Sua espada, e a Grande Vidente de Tudo com Sua lança.

50

Sa caiPa GadYaa dETYa" SavaR WvahNaTPa*Qak(_
MaaTa›" k-aePa SaMaaivíae r¢-bqJaae Maha Saur"_

sa cäpi gadayä daityaù sarvä evähanat påthak
mätèù kopa samäviñöo raktabéjo mahä suraù

Com grande fúria aquele grande pensamento, a Semente do Desejo, atacou com sua maça todas as Energias das Mães.

51

TaSYaahTaSYa bhuDaa Xai¢-XaUl/aidi>a>auRiv_
PaPaaTa Yaae vE r¢-aE gaSTaeNaaSaH^TaXaaeSaura"_

tasyähatasya bahudhä çaktiçülädibhir bhuvi
papäta yo vai raktau ghastenäsaï chataço-suräù

Ferido pelas  Energias, lanças e outras armas, o sangue correu de seu corpo como um rio, e certamente ali nasceram
incontáveis pensamentos.

52

TaEêaSaura Sa*KSaM>aUTaErSaurE" Sak-l&/ JaGaTa(_
VYaaáMaaSaqtaTaae deva >aYaMaaJaGMauåtaMaMa(_

taiç cäsurä såksambhütair asuraiù sakalaà jagat
vyäptam äsét tato devä bhayamäjagmuruttamam

Deste modo os pensamentos nascidos da  Semente dos Desejos penetraram todo o universo perceptível, e os Deuses
tornaram-se muito assustados.
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53

TaaNa( ivz<<aaNa( SauraNa( d*Z$(Tva ci<@k-a Pa[ah SaTvra_
ovac k-al/I& caMau<@e ivSTaq<a| vdNa& ku-å_

tän viñaëëän surän dåñötvä caëòikä präha satvarä
uväca käléà cämuëòe vistérëaà vadanaà kuru

Vendo  a  tristeza  dos  Deuses,  Ela  Quem  Dilacera  os  Pensamentos,  disse  para  a  Removedora  da  Escuridão,  “Ei
Matadora da Paixão e da Ira! Expanda Sua boca.

54

 MaC^ñ PaaTa SaM>aUTaaNa( r¢-ibNDaUNa( MahaSauraNa(_
r¢-ibNdae" Pa[TaqC^ Tv& v£e-<aaNaeNa veiGaNaa_

macchastra päta sambhütän raktabindhün mahäsurän
raktabindoù pratéccha tvaà vaktreëänena veginä

Rapidamente coma essas  Sementes dos Desejo e todos esses grandes pensamentos que vêm da  Semente dos Desejos
quando ele é atacado com os golpes de minhas armas.

55

>a+aYaNTaq cr r<ae TaduTPaàaNa( MahaSauraNa(_
WvMaez +aYa& dETYa" +aq<ar¢-ae GaiMaZYaiTa_

bhakñayanté cara raëe tadutpannän mahäsurän
evameña kñayaà daityaù kñéëarakto gamiñyati

Circule pelo campo de batalha e coma todos os grandes pensamentos nascidos daquele sangue, e quando todo o sangue
for consumido, ele irá logo se destruir.

56

>a+YaMaa<aaSTvYaa caeGa]a Na caeTPaTSYaiNTa caPare_
wTYau¤-a Taa& TaTaae devq XaUle/Naai>a JagaaNa TaMa(_

bhakñyamäëäs tvayä cogrä na cotpatsyanti cäpare
ityuktvä täà tato devé çülenäbhi jaghäna tam

Quando você comer aqueles terríveis pensamentos, então novos pensamentos não nascerão.” Dizendo assim, a Deusa
Que Dilacera os Pensamentos atacou a Semente dos Desejos com Sua lança.

57

Mau%eNa k-al/I JaGa*he r¢-bqJaSYa Xaaei<aTaMa(_
TaTaaeSaavaJagaaNaaQa GadYaa Ta}a ci<@k-aMa(_

mukhena kälé jagåhe raktabéjasya çoëitam
tato-säväjaghänätha gadayä tatra caëòikäm

E a Removedora da Escuridão tomou o sangue dele em Sua boca. Então ele atacou Ela Que Dilacera os Pensamentos
com sua maça.

58

Na caSYaa vedNaa& c§e- GadaPaaTaaeiLPak-aMaiPa_
TaSYaahTaSYa dehatau bhu Sauóav Xaaei<aTaMa(_

na cäsyä vedanäà cakre gadäpäto-lpikämapi
tasyähatasya dehättu bahu susräva çoëitam

Mas a Deusa não sentiu dor do golpe da maça. Contudo, o sangue continuava a fluir dos ferimentos dele.
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59

YaTaSTaTaSTaÜ£e-<a caMau<@a SaMPa[TaqC^iTa_
Mau%e SaMauÓTaa YaeSYaa r¢- PaaTaaNa( Maha Saura"_

yatas tatas tad vaktreëa cämuëòä sampratécchati
mukhe samudgatä ye-syä rakta pätän mahä suräù

60

Taa&ê%adaQa caMau<@a PaPaaE TaSYa c Xaaei<aTaMa(_
devq XaUle/Na vJa]e<a ba<aEriSai>ar*iíi>a"_

täàç cakhädätha cämuëòä papau tasya ca çoëitam
devé çülena vajreëa bäëairasibhir åñöibhiù

61

JagaaNa r¢-bqJa& Ta& caMau<@aPaqTa Xaaei<aTaMa(_
Sa PaPaaTa MahqPa*ïe Xañ Saº SaMaahTa"_

jaghäna raktabéjaà taà cämuëòäpéta çoëitam
sa papäta mahépåñöhe çastra saìgha samähataù

62

Naqr¢-ê MahqPaal/ r¢-bqJaae MahaSaur"_
TaTaSTae hzRMaTaul/MavaPauiñdXaa Na*Pa_

néraktaçca mahépäla raktabéjo mahäsuraù
tataste harñamatulam aväpustridaçä nåpa

59-62.  Mas qualquer sangue que caía, a Matadora da Paixão e da Ira tomava-o com Sua boca. Tão logo os grandes
pensamentos nasciam daquele sangue, Ela os comia instantaneamente em Sua boca, e Ela também bebeu o sangue.
Então a Deusa lutou com a Semente dos Desejos com Sua lança, raio, arco, espada e arpão, enquanto que a Matadora
da Paixão e da Ira bebeu o sangue. Ó Rei, a Semente dos Desejos foi ferido por aquela grande variedade de armas, e
desprovido de seu sangue, aquele grande pensamento caiu ao chão. Então os Deuses alcançaram inconcebível bem-
aventurança!

63

Taeza& MaaTa*Ga<aae JaaTaae NaNaTaaRSa*<MadaeÖTa"_
teñäà mätågaëo jäto nanartäsåë madoddhataù

A multidão das Mães, deleitadas por beber o seu sangue, dançaram vigorosamente com alegria!

oà
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NavMaaeDYaaYa"_
navamo-dhyäyaù

Capítulo Nove

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

p bNDaU k-k-aÄNaiNa>a& åicra+a Maal/a&_
PaaXaaªuXaaE c vrda& iNaJabahud<@E"_
ib>a]a<aiMaNdu Xak-l/a>ar<a& i}aNae}aMa(_
ADaaRiMbke- XaMaiNaXa& vPauraé[YaaiMa_

oà bandhü kakäïcananibhaà ruciräkña mäläà
päçäìkuçau ca varadäà nijabähudaëòaiù

bibhräëamindu çakaläbharaëaà trinetram
ardhämbike çamaniçaà vapuräçrayämi

Eu tomo refúgio na  Pessoa Supremamente Dividida, a Suprema que é ambos, masculino e feminino, continuamente
sem fim. Sua cor é como das flores (Pentapetes Phoenicea) ou ouro excelente com vermelho e amarelo misturado. Em
Suas belas mãos Ela segura um rosário, uma rede, uma espada curvada e mostra mudras dando bençãos. A meia lua
radiante é o Seu ornamento, e Ela tem três olhos.

1

p raJaaevac_
oà räjoväca

Oà. O Rei disse:

2

ivic}aiMadMaa:YaaTa& >aGavNa( >avTaa MaMa_
deVYaaêirTa MaahaTMYa& r¢-bqJa vDaaié[TaMa(_

vicitramidamäkhyätaà bhagavan bhavatä mama
devyäç carita mähätmyaà raktabéja vadhäçritam

Ó Ser Divino, esta narrativa que vós ouvistes de mim sobre a morte da Semente dos Desejos e a grandeza da Deusa é
sem dúvida maravilhosa.

3

>aUYaêeC^aMYah& é[aeTau& r¢-bqJae iNaPaaiTaTae_
ck-ar XauM>aae YaTk-MaR iNaXauM>aêaiTa k-aePaNa"_

bhüyaçcec chämyahaà çrotuà raktabéje nipätite
cakära çumbho yatkarma niçumbhaçcäti kopanaù

Vaidade e Autodepreciação devem ter ficado muito furiosos com sua morte. Eu desejo ouvir como eles reagiram.

4

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:
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5

ck-ar k-aePaMaTaul&/ r¢-bqJae iNaPaaiTaTae_
XauM>aaSaurae iNaXauM>aê hTaeZvNYaezu cahve_

cakära kopam atulaà raktabéje nipätite
çumbhäsuro niçumbhaçca hateñvanyeñu cähave

Após a morte da Semente dos Desejos e outros pensamentos na batalha, não havia limites para a raiva da Vaidade e da
Autodepreciação.

6

hNYaMaaNa& MahaSaENYa& ivl/aeKYaaMazRMauÜhNa(_
A>YaDaaviàXauM>aaeQa Mau:YaYaaSaur SaeNaYaa_

hanyamänaà mahäsainyaà vilokyämarñamudvahan
abhyadhävanniçumbho-tha mukhyayäsura senayä

Vendo  que  seu  extenso  exército  foi  exterminado  deste  modo,  a  Autodepreciação,  juntamente  com  seu  principal
exército, furioso correu na direção da Deusa.

7

TaSYaaGa]TaSTaQaa Pa*ïe PaaìRYaaeê MahaSaura"_
Sa&dZTaaEï Pau$=a" §u-Öa hNTau& devqMauPaaYaYau"_

tasyägratas tathä påñöhe pärçvayoçca mahäsuräù
saàdañtauñöha puöäù kruddhä hantuà devémupäyayuù

Em frente  a  eles,  e  também atrás  e  de ambos  os  lados estavam grandes pensamentos  que  expressavam sua  raiva
mordendo seus lábios, e vieram para matar a Deusa.

8

AaJaGaaMa MahavqYaR" XauM>aaeiPa SvblE/v*RTa"_
iNahNTau& ci<@k-a& k-aePaaTk*-Tva YauÖ& Tau MaaTa*i>a"_

äjagäma mahävéryaù çumbho-pi svabalair våtaù
nihantuà caëòikäà kopät kåtvä yuddhaà tu mätåbhiù

O extremamente violento,  Vaidade, também veio com grande fúria juntamente com seu exército para lutar contra as
inúmeras Mães, e para matar Ela Quem Dilacera os Pensamentos.

9

TaTaae YauÖMaTaqvaSaqÕeVYaa XauM>a iNaXauM>aYaae"_
XarvzRMaTaqvaeGa]& MaegaYaaeirv vzRTaae"_

tato yuddhamatéväséd devyä çumbha niçumbhayoù
çaravarñamatévograà meghayoriva varñatoù

Então Vaidade e  Autodepreciação começaram uma violenta luta contra a Deusa. Aqueles dois pensamentos como se
fossem nuvens causaram uma terrível chuva de flechas.

10

icC^edaSTaaH^ra&STaa>Yaa& ci<@k-a SvXaraeTk-rE"_
Taa@YaaMaaSa ca®ezu XañaEgaErSaureìraE_

cicchedästäïcharäàstäbhyäà caëòikä svaçarot karaiù
täòayämäsa cäìgeñu çastraughair asureçvarau

Aquelas flechas arremessadas foram imediatamente cortadas na batalha pela multidão das flechas do arco d’Ela Quem
Dilacera os Pensamentos, e as outras armas que Ela lançou sobre os dois Reis do Pensamento feriram seus corpos.
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11

iNaXauM>aae iNaiXaTa& %É& cMaR cadaYa SauPa[>aMa(_
ATaa@YaNMaUiDNaR iSa&h& deVYaa vahNaMautaMaMa(_

niçumbho niçitaà khaògaà carma cädäya suprabham
atäòayanmürdhni siàhaà devyä vähanamuttamam

Autodepreciação pegou uma espada afiada e um brilhante escudo e atacou o transportador da Deusa, o leão, na cabeça.

12

Taai@Tae vahNae devq +aurPa[e<aaiSaMautaMaMa(_
iNaXauM>aSYaaXau icC^ed cMaR caPYaí cNd]k-Ma(_
täòite vähane devé kñurapreëäsimuttamam

niçumbhasyäçu ciccheda carma cäpyañöa candrakam
Após Seu transportador ser ferido, a Deusa imediatamente partiu a espada da Autodepreciação em pedaços com Suas
flechas, e também o escudo que tinha oito luas.

13

i^àe cMaRi<a %Ée c Xai¢&- ic+aePa SaaeSaur"_
TaaMaPYaSYa iÜDaa c§e- c§e-<aai>aMau%aGaTaaMa(_

chinne carmaëi khaòge ca çaktià cikñepa so-suraù
tämapyasya dvidhä cakre cakreëäbhimukhägatäm

Quando a espada e o escudo ficaram em pedaços, aquele pensamento atacou com sua energia, mas a Deusa também a
despedaçou com Seu disco.

14

k-aePaaDMaaTaae iNaXauM>aaeQa XaUl&/ JaGa]ah daNav"_
AaYaaTa& MauiíPaaTaeNa devq TaÀaPYa cU<aRYaTa(_

kopädhmäto niçumbho-tha çülaà jagräha dänavaù
äyätaà muñöipätena devé taccäpya cürëayat

Com seu índole faiscante, Autodepreciação pegou sua lança para lutar com a Deusa, mas Ela instantaneamente a fez em
pedaços com um golpe de Seu punho.

15

AaivDYaaQa Gada& SaaeiPa ic+aePa ci<@k-a& Pa[iTa_
SaaiPa deVYaa i}aXaUle/Na i>aàa >aSMaTvMaaGaTaa_

ävidhyätha gadäà so-pi cikñepa caëòikäà prati
säpi devyä triçülena bhinnä bhasmatvamägatä

Então ele agarrou uma clava e a arremessou em direção a Deusa, também esta,  Ela Quem Dilacera os Pensamentos
cortou-a com Seu tridente e a reduziu em cinzas.

16

TaTa" ParXau hSTa& TaMaaYaaNTa& dETYaPau®vMa(_
AahTYa devq ba<aaEgaErPaaTaYaTa >aUTale/_

tataù paraçu hastaà tamäyäntaà daityapuìgavam
ähatya devé bäëaughair apätayata bhütale

Depois disso aquele Rei do Pensamento, Autodepreciação, tomou uma machadinha em suas mãos, mas vendo que ele
se aproximava, a Deusa atirou inúmeras flechas, e tendo o ferido, Ela o colocou sobre a terra.
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17

TaiSMaNa( iNaPaiTaTae >aUMaaE iNaXauM>ae >aqMaiv§-Mae_
>a]aTaYaRTaqv Sa&§u-Õ" Pa[YaYaaE hNTauMaiMbk-aMa(_

tasmin nipatite bhümau niçumbhe bhémavikrame
bhrätaryatéva saàkruddaù prayayau hantum ambikäm

Após Autodepreciação ter ficado incapacitado estirado sobre a terra, seu irmão extremamente forte ficou muito agitado,
e aproximou-se para matar a Mãe do Universo.

18

Sa rQaSQaSTaQaaTYauÀEGa*RhqTaParMaaYauDaE"_
>auJaEríai>arTaulE/VYaaRPYaaXaezMb>aaE Na>a"_

sa rathasthas tathät yuccair gåhétaparamäyudhaiù
bhujair añöäbhir atulair vyäpyäçeñam babhau nabhaù

Sentado sobre sua carruagem, ele exibiu magníficas armas em seus oito poderosos braços, e cobriu toda a atmosfera
com seu brilho maravilhoso.

19

TaMaaYaaNTa& SaMaal/aeKYa devq Xa«MavadYaTa(_
JYaaXaBd& caiPa DaNauzêk-araTaqv du"SahMa(_

tamäyäntaà samälokya devé çaìkham avädayat
jyäçabdaà cäpi dhanuñaçcakärätéva duùsaham

Vendo que ele se aproximava, a Deusa soou Seu búzio, e fez um barulho excessivamente insuportável junto com o Seu
arco retesado.

20

PaUrYaaMaaSa k-ku->aae iNaJaga<$=a SvNaeNa c_
SaMaSTa dETYa SaENYaaNaa& TaeJaae vDaivDaaiYaNaa_

pürayämäsa kakubho nijaghaëöä svanena ca
samasta daitya sainyänäà tejo vadhavidhäyinä

O som de Seu sino, que destrói o brilho de todos os pensamentos, penetrou em todas direções.

21

TaTa" iSa&hae MahaNaadESTYaaiJaTae>a MahaMadE"_
PaUrYaaMaaSa GaGaNa& Gaa& TaQaEv idXaae dXa_

tataù siàho mahänädais tyäjitebha mahämadaiù
pürayämäsa gaganaà gäà tathaiva diço daça

Depois disso o leão rugiu, ouvindo o qual, mesmo os maiores reis dos elefantes perdem seu orgulho, e o barulho do
rugir encheu a terra, a atmosfera e as dez direções.

22

TaTa" k-al/I SaMauTPaTYa GaGaNa& +MaaMaTaa@YaTa(_
k-ra>Yaa& Taià NaadeNa Pa[aKSvNaaSTae iTaraeihTaa"_

tataù kälé samutpatya gaganaà kñmämatäòayat
karäbhyäà tanni nädena präksvanäste tirohitäù

Então a Removedora da Escuridão pulou na atmosfera, e com Suas duas mãos, Ela bateu na terra. Isto fez um barulho
tão grande que os sons precedentes tonaram-se moderados.
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23

AÆaÆhaSaMaiXaviMXavdUiTa ck-ar h_
TaE" XaBdErSaurañeSau" XauM>a" k-aePa& Par& YaYaaE_
aööäööahäsamaçivam çivadüti cakära ha

taiù çabdairasurästresuù çumbhaù kopaà paraà yayau
Depois  disso  Ela  de  Quem  a  Consciência  é  o  Emissário deu  uma  grande  gargalhada,  para  o  desagrado  dos
pensamentos, e ouvindo isso, todos os pensamentos começaram a tremer, Vaidade ficou extremamente agitado.

24

duraTMa&iSTaï iTaïeiTa VYaaJaharaiMbk-a Yada_
Tada JaYaeTYai>aihTa& devErak-Xa Sa&iSQaTaE"_

durätmaàstiñöha tiñöheti vyäjahärämbikä yadä
tadä jayetyabhihitaà devairäkaça saàsthitaiù

A Deusa disse para  Vaidade: “Ó Ser Malígno, não dê o braço a torcer!” E então a voz dos Deuses se elevaram na
atmosfera, “VITÓRIA PARA VÓS!”

25

XauM>aeNaaGaTYa Yaa Xai¢-MauR¢-a Jval/aiTa>aqz<aa_
AaYaaNTaq viö kU-$=a>aa Saa iNarSTaa MahaeLk-Yaa_

çumbhenägatya yä çaktir muktä jvälätibhéñaëä
äyänté vahni küöäbhä sä nirastä maholkayä

Como  Vaidade estava  avançando,  ele  impeliu  uma  energia luminosa  extremamente  terrível  que  vinha  como uma
montanha de fogo, e a Deusa, com uma grande labareda de fogo, colocou-a para longe.

26

iSa&hNaadeNa XauM>aSYa VYaaá& l/aek-}aYaaNTarMa(_
iNagaaRTaiNa" SvNaae gaaerae iJaTavaNa vNaqPaTae_

siàhanädena çumbhasya vyäptaà lokatrayäntaram
nirghätaniù svano ghoro jitaväna vanépate

A atmosfera dos três mundos foi penetrada pelo choro de Vaidade que era semelhante ao de um leão, mas igualmente
grande foi o terrível estrondo de trovão que subjugou todos os outros sons.

27

XauM>a Mau¢-aH^raNdevq XauM>aSTaTPa[ihTaaH^raNa(_
icC^ed SvXarEåGa]E" XaTaXaaeQa SahóXa"_

çumbha muktäï charändevé çumbhastat prahitäï charän
ciccheda svaçarairugraiù çataço-tha sahasraçaù

Vaidade e a Deusa quebravam as suas recíprocas flechas em centenas de milhares.

28

TaTa" Saa ci<@k-a §u-Öa Xaule/Naai>a JagaaNa TaMa(_
Sa Tadai>ahTaae >aUMaaE MaUiC^RTaae iNaPaPaaTa h_

tataù sä caëòikä kruddhä çulenäbhi jaghäna tam
sa tadäbhihato bhümau mürcchito nipapäta ha

Então a enfurecida Ela Quem Dilacera os Pensamentos atacou-o com a lança, e ferido, ele caiu ao chão sem sentidos.
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29

TaTaae iNaXauM>a" SaMPa[aPYa ceTaNaaMaata k-aMauRk-"_
AaJagaaNa XarEdeRvq& k-al/I& ke-Sair<a& TaQaa_

tato niçumbhaù sampräpya cetanämätta kärmukaù
äjaghäna çarair devéà käléà kesariëaà tathä

Assim Autodepreciacão, recobrando a consciência, pegou seu arco e atacou a Deusa a Removedora da Escuridão e o
leão com flechas.

30

PauNaê k*-Tva bahUNaaMaYauTa& dNauJaeìr"_
c§-aYauDaeNa idiTaJaX^adYaaMaaSa ci<@k-aMa(_

punaçca kåtvä bähünäm ayutaà danujeçvaraù
cakräyudhena ditijaç chädayämäsa caëòikäm

Novamente  o  Senhor da Confusão,  o filho  dos conceitos  materiais,  extendendo dez mil  braços,  atacou  Ela Quem
Dilacera os Pensamentos com um disco.

31

TaTaae >aGavTaq §u-Öa duGaaR duGaaRiTaR NaaiXaNaq_
icCC^ed TaaiNa c§-ai<a SvXarE" SaaYak-a&ê TaaNa(_
tato bhagavaté kruddhä durgä durgärti näçiné

cicccheda täni cakräëi svaçaraiù säyakäàçca tän
Então a Mestre Suprema, a Destruidora dos Aborrecimentos e Aflições, ficou furiosa e cortou aqueles discos e flechas
com Suas próprias flechas.

32

TaTaae iNaXauM>aae veGaeNa GadaMaadaYa ci<@k-aMa(_
A>YaDaavTa vE hNTau& dETYaSaeNaa SaMaav*Ta"_

tato niçumbho vegena gadämädäya caëòikäm
abhyadhävata vai hantuà daityasenä samävåtaù

Autodepreciação rapidamente pegou sua clava,  e acompanhado por um exército de pensamentos, precipitou-se para
matar Ela Quem Dilacera os Pensamentos.

33

TaSYaaPaTaTa WvaXau Gada& icC^ed ci<@k-a_
%ÉeNa iXaTaDaare<a Sa c XaUl&/ SaMaadde_

tasyäpatata eväçu gadäà ciccheda caëòikä
khaògena çitadhäreëa sa ca çülaà samädade

Visto que ele estava se aproximando, Ela Quem Dilacera os Pensamentos cortou sua clava com uma espada afiada, em
consequência ele agarrou uma lança.

34

Xaul/ hSTa& SaMaaYaaNTa& iNaXauM>aMaMaradRNaMa(_
ôid ivVYaaDa XaUle/Na veGaaivÖeNa ci<@k-a_

çula hastaà samäyäntaà niçumbhamamarärdanam
hådi vivyädha çülena vegäviddhena caëòikä

Assim que Autodepreciação, o atormentador dos Deuses, aproximou-se com a lança na mão,  Ela Quem Dilacera os
Pensamentos rapidamente perfurou-o no coração com Sua própria lança.
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35

i>aàSYa TaSYa XaUle/Na ôdYaaNa( iNa"STaaeRPar"_
Mahabl/ae MahavqYaRiSTaïeiTa Pauåzae vdNa(_

bhinnasya tasya çülena hådayän niùrsto-paraù
mahäbalo mahävéryas tiñöheti puruño vadan

Emergindo do coração perfurado pela lança, veio um espírito de grande vigor e coragem bradando, “Pare!”

36

TaSYa iNaZ§-aMaTaae devq Pa[hSYa SvNavtaTa"_
iXariêC^ed %ÉeNa TaTaaeSaavPaTaÙuiv_

tasya niñkrämato devé prahasya svanavat tataù
çiraçciccheda khaògena tato-sävapatadbhuvi

Com uma alta gargalhada, a Deusa decepou sua cabeça com Sua espada, e ele caiu ao chão.

37

TaTa" iSa&hê%adaeGa]& d&í\a+au<<a iXaraeDaraNa(_
ASaura&STaa&STaQaa k-al/I iXavdUTaq TaQaa ParaNa(_

tataù siàhaç cakhädograà daàñöräkñuëëa çirodharän
asuräàstäàstathä kälé çivadüté tathä parän

Então  o  leão  esmagou  as  gargantas  de  muitos  pensamentos  com seus  poderosos  dentes  e  comeu-os,  enquanto  a
Removedora da Escuridão e Ela de Quem a Consciência é o Emissário, devoraram outros.

38

k-aEMaarq Xai¢- iNai>aRàa" ke-icNa( NaeXauMaRhaSaura"_
b]øa<aq MaN}a PaUTaeNa TaaeYaeNaaNYae iNarak*-Taa"_

kaumäré çakti nirbhinnäù kecin neçur mahäsuräù
brahmäëé mantra pütena toyenänye niräkåtäù

Alguns grandes pensamentos pereceram sendo trespassados pela  Energia da  Pessoa Sempre Pura, enquanto outros
foram repelidos sendo borrifados pela água santificada pela fórmula cabalística da Energia Criadora.

39

Maaheìrq i}aXaUle/Na i>aàa" PaeTauSTaQaaPare_
varahq Tau<@ gaaTaeNa ke-icÀU<ask*-Taa >auiv_

mäheçvaré triçülena bhinnäù petustathäpare
värähé tuëòa ghätena kecic cürëékåtä bhuvi

Outros foram cortados pelo tridente da Energia da Grande Vidente de Tudo e caíram, enquanto outros foram triturados
até ao pó pelo focinho do Mais Excelente Desejo de União.

40

%<@& %<@&c c§e-<a vEZ<aVYaa daNava" k*-Taa"_
vJa]e<a cENd]q hSTaaGa] ivMau¢e-Na TaQaaPare_

khaëòaà khaëòaàca cakreëa vaiñëavyä dänaväù kåtäù
vajreëa caindré hastägra vimuktena tathäpare

As Confusões foram cortadas em pedaços pelos discos da Energia da Consciência que Tudo Penetra, e outros pelo raio
arremessado da palma da mão da Energia do Governo do Puro.
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41

ke-iciÜNaeXaurSaura" ke-icàía MahahvaTa(_
>ai+aTaaêaPare k-al/I iXavdUTaq Ma*GaaiDaPaE"_

kecid vineçurasuräù kecinnañöä mahähavät
bhakñitäçcäpare kälé çivadüté mågädhipaiù

Alguns  pensamentos  pereceram  e  outros  pensamentos  fugiram  da  batalha,  enquanto  outros  foram  comidos  pela
Removedora da Escuridão da Ignorância, Ela de Quem a Consciência é o Emissário e pelo Rei dos Animais.

oà
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dXaMaaeDYaaYa"_
daçamo-dhyäyaù

Capítulo Dez

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

p otaáheMa åicra& riv cNd] viö_
Nae}aa& DaNauXXarYauTaaªuXa PaXa XaUl/Ma(_
rMYaE>auRJaEê dDaTaq& iXav Xai¢- æPaa&_
k-aMaeìrq& ôid >aJaaiMa Da*TaeNdule/%aMa(_

oà uttaptahema ruciräà ravi candra vahni
neträà dhanuç çarayutäìkuça paça çülam

ramyair bhujaiçca dadhatéà çiva çakti rüpäà
kämeçvaréà hådi bhajämi dhåtendulekhäm

Com a plenitude de meu coração, eu creio na Mestra de Tudo, Kameçvaré, a Governante do Desejo, que une a natureza
intrínseca de Çiva e Çakti, de consciência e energia, que usa a radiante meia lua sobre Sua cabeça. Seu brilho é tão belo
quanto o excelente ouro puro. O sol, a lua e o fogo são Seus três olhos, e em Suas adoráveis mãos Ela segura um arco e
flechas, uma espada curva, uma rede e um arpão.

1

p ‰iz åvac_
oà åñi ruväca
O Åñi disse:

2

iNaXauM>a& iNahTa& d*îa >a]aTar& Pa[a<aSaiMMaTaMa(_
hNYaMaaNa& bl&/ cEv XauM>a" §u-Öaeb]vqÜc"_

niçumbhaà nihataà dåñövä bhrätaraà präëasammitam
hanyamänaà balaà caiva çumbhaù kruddho-bravéd vacaù

Vendo seu irmão,  Autodepreciação,  que lhe era querido como sua própria vida,  morrendo, e suas vigorosas forças
sendo conquistadas, Vaidade falou estas palavras com ira:

3

bl/avle/PaaÕuíe Tv& Maa duGaeR GavRMaavh_
ANYaaSaa& bl/Maaié[TYa YauÖySae YaaiTaMaaiNaNaq_

balävalepäd duñöe tvaà mä durge garvamävaha
anyäsäà balamäçritya yuddhyase yätimäniné

“Ó Removedora das Dificuldades, perversa e orgulhosa de sua força! Não me mostre seu orgulho. Você luta por meio
da força dos outros.”

4

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:
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5

WkE-vah& JaGaTYa}a iÜTaqYaa k-a MaMaaPara_
PaXYaETaa duí MaYYaev ivXaNTYaae MaiÜ>aUTaYa"_

ekaivähaà jagatyatra dvitéyä kä mamäparä
paçyaitä duñöa mayyeva viçantyo madvibhütayaù

Eu sou o único Ser aqui neste mundo perceptível. Não existe outro além de mim. Ó pessoa pecaminosa, veja como
estas manifestações de minha energia entram dentro de mim.

6

TaTa" SaMaSTaaSTaa deVYaae b]øa<aqPa[Mau%a l/YaMa(_
TaSYaa deVYaaSTaNaaE JaGMaurekE-vaSaqtadaiMbk-a_

tataù samastästä devyo brahmäëépramukhä layam
tasyä devyäs tanau jagmur ekaiväsét tadämbikä

Então todas as Deusas, lideradas pela Energia Criadora, dissolveram-se dentro do Ser da Deusa, e havia somente UMA
EXISTÊNCIA no mundo perceptível - A MÃE DO UNIVERSO!

7

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:

8

Ah& iv>aUTYaa bhui>airh æPaEYaRda iSQaTaa_
TaTSa&ôTa& MaYaEkE-v iTaïaMYaaJaaE iSQarae >av_

ahaà vibhütyä bahubhir iha rüpair yadä sthitä
tat saàhåtaà mayaikaiva tiñöhämyäjau sthiro bhava

Eu consisti aqui em muitas formas que eram manifestações de  Minha energia. Estas estão todas sendo retiradas por
Mim, e agora Eu estou só. Levante-se para a luta!

9

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

10

TaTa" Pa[vv*Tae YauÖ& deVYaa" XauM>aSYa cae>aYaae"_
PaXYaTaa& SavR devaNaaMaSaura<aa& c daå<aMa(_

tataù pravavåte yuddhaà devyäù çumbhasya cobhayoù
paçyatäà sarva devänäm asuräëäà ca däruëam

Então a Deusa e Vaidade começaram uma terrível batalha enquanto os Deuses e os pensamentos assistiam.

11

XarvzŒ" iXaTaE" XañESTaQaa ñEêEv daå<aE"_
TaYaaeYauRÖMa>aUÙUYa" SavR l/aek->aYaªrMa(_

çaravarñaiù çitaiù çastrais tathä straiçcaiva däruëaiù
tayor yuddham abhüdbhüyaù sarva lokabhayaìkaram

Com uma chuva de flechas, afiadas armas e incríveis projéteis, o combate que eles travaram foi terrível para todos os
mundos.
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12

idVYaaNYañai<a XaTaXaae MauMauce YaaNYaQaaiMbk-a_
b>aÅ TaaiNa dETYaeNd]STaTPa[TaqgaaTa k-Ta*Ri>a"_

divyänyasträëi çataço mumuce yänyathämbikä
babhaïja täni daityendras tatpratéghäta kartåbhiù

A Mãe do Universo descarregou centenas de projéteis divinos que foram cortados pelo Senhor dos Pensamentos com
suas armas defensivas.

13

Mau¢-aiNa TaeNa cañai<a idVYaaiNa ParMaeìrq_
b>aÅ l/Il/YaEvaeGa] huªaraeÀar<aaidi>a"_

muktäni tena cästräëi divyäni parameçvaré
babhaïja lélayaivogra huìkäroc cäraëädibhiù

E assim  muitos  projéteis  excelentes  foram  arremessados  por  ele  e  foram  divertidamente  cortados  pela  Suprema
Soberana com a forte magia do “HUÀ!”e outros mantras.

14

TaTa" XarXaTaEdeRvqMaaC^adYaTa SaaeSaur"_
SaaiPa TaTku-iPaTaa devq DaNauiêC^ed cezui>a"_

tataù çaraçatair devémäcchädayata so-suraù
säpi tat kupitä devé dhanuç ciccheda ceñubhiù

Então aquele  pensamento cobriu a Deusa com centenas de flechas, e a Deusa com raiva quebrou seu arco com Suas
flechas.

15

i^àe DaNauiz dETYaeNd]STaQaa Xai¢-MaQaadde_
icC^ed devq c§e-<a TaaMaPYaSYa k-re iSQaTaaMa(_

chinne dhanuñi daityendras tathä çaktimathädade
ciccheda devé cakreëa tämapyasya kare sthitäm

Com seu arco quebrado, o  Senhor do Pensamento apanhou sua energia, mas esta foi cortada pela Deusa com o Seu
disco enquanto ainda estava nas mãos dele.

16

TaTa" %ÉMauPaadaYa XaTacNd]& c >aaNauMaTa(_
A>YaDaavtada devq& dETYaaNaaMa iDaPaeìr"_

tataù khaògamupädäya çatacandraà ca bhänumat
abhyadhävattadä devéà daityänäma dhipeçvaraù

Então o Supremo Senhor do Pensamento pegou sua espada brilhante e o escudo trazendo uma centena de luas, e atirou-
se em direção a Deusa.

17

TaSYaaPaTaTa WvaXau %É& icC^ed ci<@k-a_
DaNauMauR¢E-" iXaTaEbaR<aEêMaR cak-R k-raMal/Ma(_

tasyäpatata eväçu khaògaà ciccheda caëòikä
dhanurmuktaiù çitair bäëaiç carma cärka karämalam

Visto que ele se aproximava, Ela Quem Dilacera os Pensamentos cortou sua espada com velozes flechas de Seu arco, e
também seu escudo tão brilhante quanto os raios do sol.
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18

hTaaì" Sa Tada dETYaiX^àDaNva ivSaariQa"_
JaGa]ah MauÓr& gaaerMaiMbk-a iNaDaNaaeÛTa"_

hatäçvaù sa tadä daityaç chinnadhanvä visärathiù
jagräha mudgaraà ghoramambikä nidhanodyataù

Com seus cavalos mortos, seu arco cortado, e sem um cocheiro, aquele  pensamento agarrou fortemente uma maça,
tentando matar a Mãe do Universo.

19

icC^eda PaTaTaSTaSYa MauÓr& iNaiXaTaE" XarE"_
TaQaaiPa Saae>YaDaavtaa& MauiíMauÛMYa veGavaNa(_

cicchedä patatastasya mudgaraà niçitaiù çaraiù
tathäpi so-bhyadhävattäà muñöimudyamya vegavän

Quando ele se aproximou Ela cortou sua maça com Suas velozes flechas,  em consequência ele continuou indo na
direção Dela com grande velocidade para atacá-La com seus punhos.

20

Sa Mauií& PaaTaYaaMaaSa ôdYae dETYa Pau®v"_
deVYaaSTa& caiPa Saa devq Tale/NaaerSYa Taa@YaTa(_

sa muñöià pätayämäsa hådaye daitya puìgavaù
devyästaà cäpi sä devé talenorasya täòayat

Aquele renomado  pensamento bateu seu punho sobre o coração da Deusa, enquanto a Deusa atacou-o sobre o peito
com a palma da Sua mão.

21

Tal/Pa[harai>ahTaae iNaPaPaaTa MahqTale/_
Sa dETYa raJa" SahSaa PauNarev TaQaaeiTQaTa"_
talaprahäräbhihato nipapäta mahétale

sa daitya räjaù sahasä punareva tathotthitaù
Atacado pelo golpe, ele caiu ao chão, mas o Rei dos Pensamentos imediatamente se ergueu novamente.

22

oTPaTYa c Pa[Ga*ùaeÀEdeRvq& GaGaNaMaaiSQaTa"_
Ta}aaiPa Saa iNaraDaara YauYauDae TaeNa ci<@k-a_

utpatya ca pragåhyoccair devéà gaganamästhitaù
taträpi sä nirädhärä yuyudhe tena caëòikä

Então agarrando a Deusa, ele subiu na atmosfera, e lá também Ela Quem Dilacera os Pensamentos empreendeu uma
batalha com ele sem qualquer suporte.

23

iNaYauÖ& %e Tada dETYaêi<@k-a c ParSParMa(_
c§-Tau" Pa[QaMa& iSaÖMauiNaivSMaYa k-ark-Ma(_

niyuddhaà khe tadä daityaçcaëòikä ca parasparam
cakratuù prathamaà siddhamunivismaya kärakam

Então  aquele  pensamento e  Ela  Quem Dilacera  os  Pensamentos começaram  a  lutar,  como nunca,  na  atmosfera,
causando admiração aos iniciados e aos homens de sabedoria.
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24

TaTaae iNaYauÖ& Sauicr& k*-Tva TaeNaaiMbk-a Sah_
oTPaaTYa >a]aMaYaa MaaSa ic+aePa Dar<aqTale/_

tato niyuddhaà suciraà kåtvä tenämbikä saha
utpätya bhrämayä mäsa cikñepa dharaëétale

Após um longo e cerrado encontro, a Mãe do Universo ergueu-o no alto, girou-o ao redor, e arremessou-o para a terra.

25

Sa i+aáae Dar<aq& Pa[aPYa MauiíMauÛMYa veiGaTa"_
A>YaDaavTa duíaTMaa ci<@k-a iNaDaNaeC^Yaa_

sa kñipto dharaëéà präpya muñöim udyamya vegitaù
abhyadhävata duñöätmä caëòikä nidhanec chayä

Deste  modo  arremessado  para  a  terra,  ele  rapidamente  levantou-se,  e,  elevando  seu  punho,  aquele  malvado  ser
apressou-se na direção da Deusa para matar Ela Quem Dilacera os Pensamentos.

26

TaMaaYaaNTa& TaTaae devq SavR dETYa JaNaeìrMa(_
JaGaTYaa& PaaTaYaaMaaSa i>atva XaUle/Na v+aiSa_

tamäyäntaà tato devé sarva daitya janeçvaram
jagatyäà pätayämäsa bhittvä çülena vakñasi

Vendo a aproximação  do  Rei de Todos os Pensamentos,  a  Deusa feriu-o no  peito  com Sua lança e arremessou-o
novamente para a terra.

27

Sa GaTaaSau" PaPaaTaaeVYaa| devq XaUl/aGa]iv+aTa"_
cal/YaNa( Sak-l/a& Pa*Qvq& SaaiBDa ÜqPa& SaPavRTaaMa(_
sa gatäsuù papätorvyäà devé çülägravikñataù

cälayan sakaläà påthvéà säbdhi dvépaà saparvatäm
Trespassado pela veloz ponta da lança da Deusa, ele caiu morto ao solo, estremecendo toda a terra com seus oceanos,
suas ilhas e suas montanhas.

28

TaTa" Pa[SaàMai%l&/ hTae TaiSMaNa( duraTMaiNa_
JaGaTSvaSQYaMaTaqvaPa iNaMaRl&/ ca>avà>a"_

tataù prasannamakhilaà hate tasmin durätmani
jagatsvästhyamatéväpa nirmalaà cäbhavannabhaù

Quando aquele ser malvado foi morto, todo o universo perceptível ficou satisfeito, tudo ficou em PAZ, e o céu tornou-
se claro.

29

oTPaaTaMaegaa" SaaeLk-a Yae Pa[aGaaSa&STae XaMa& YaYau"_
SairTaae MaaGaR vaihNYaSTaQaa Sa&STa}a PaaiTaTae_

utpätameghäù solkä ye prägäsaàste çamaà yayuù
sarito märga vähinyas tathä saàstatra pätite

As nuvens ardentes  características  da confusão  tornaram-se tranquilas  após ele perecer,  e os  rios fluíram em seus
cursos.
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30

TaTaae devGa<aa" SaveR hzRiNa>aRr MaaNaSaa"_
b>aUvuiNaRhTae TaiSMaNa( GaNDavaR l/il/Ta& JaGau"_

tato devagaëäù sarve harñanirbhara mänasäù
babhüvurnihate tasmin gandharvä lalitaà jaguù

Por causa da morte dele as mentes de inúmeros Deuses tornaram-se contentíssimas, e os cantores celestiais começaram
a cantar doces canções.

31

AvadYa&STaQaEvaNYae NaNa*TauêaPSarae Ga<aa"_
vvu" Pau<YaaSTaQaa vaTaa" SauPa[>aae>aUiÕvak-r"_

avädayaàs tathaivänye nanåtuçcäpsaro gaëäù
vavuù puëyästathä vätäù suprabho-bhüddiväkaraù

Outros  cantores  celestiais  tocaram seus  instrumentos  enquanto  as  donzelas  celestiais  dançavam.  Uma suave  brisa
começou a soprar e o sol brilhou radiante no céu.

32

JaJvlu/êaGanYa" XaaNTaa" XaaNTaa idGJaiNaTaSvNaa"_
jajvaluçcägnayaù çäntäù çäntä digjanitasvanäù

O fogo sagrado queimou brilhantemente na PAZ, e Pacíficos tornaram-se os terríveis sons que tinham preenchido todas
as direções.

oà
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Wk-adXaaeDYaaYa"_
ekädaço-dhyäyaù

Capítulo Onze

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

p bal/rivÛuiTaiMaNdu ik-rq$=a&_
Tau®ku-ca& NaYaNa}aYaYau¢-aMa(_

SMaerMau%q& vrdaªuXa PaaXaa>aqiTak-ra&_
Pa[>aJae >auvNaeXaqMa(_

oà bälaravidyutim indu kiréöäà
tuìgakucäà nayanatrayayuktäm

smeramukhéà varadäìkuça päçäbhétikaräà
prabhaje bhuvaneçém

Eu medito na Deusa Bhuvaneçvari, a Governante da Terra. A luminosidade de Seu corpo é como o sol nascente na
manhã. A lua é uma coroa sobre Sua cabeça. Seus peitos abundantes transbordam, e Seus três olhos estão em união.
Sobre Sua face brilha Seu radiante sorriso, e Suas mãos exibem o mudra concedendo bençãos, a espada curvada, a rede
e o mudra concedendo destemor.

1

p ‰iz åvac_
oà åñi ruväca

Oà. O Åñi disse:

2

deVYaa hTae Ta}a MahaSaureNd]e_
SaeNd]a" Saura viö PauraeGaMaaSTaaMa(_
k-aTYaaYaNaq& Tauíuvuirí l/a>aad(_

ivk-aiXa v£-aBJaivk-aiXa TaaXaa"_
devyä hate tatra mahäsurendre

sendräù surä vahni purogamästäm
kätyäyanéà tuñöuvuriñöa läbhäd

vikäçi vakträb javikäçi täçäù
Quando o Grande Senhor dos Pensamentos foi morto pela Deusa, os Deuses com o Governo do Puro, liderados pela
Luz da Meditação, iluminando os locais com suas alegres faces por causa da realização de seus desejos, oraram à
Pessoa Sempre Pura.
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3

deiv Pa[PaàaiTaR hre Pa[Saqd_
Pa[Saqd MaaTaJaRGaTaaei%l/SYa_
Pa[Saqd ivìeìir Paaih ivì&_
TvMaqìrq deiv cracrSYa_

devi prapannärti hare praséda
praséda mätar jagato-khilasya
praséda viçveçvari pähi viçvaà

tvaméçvaré devi caräcarasya
Ó Deusa, Vós que removeis as aflições de todos que tomam refúgio em Vós, sejais satisfeita. Sejais satisfeita, Ó Mãe
de todo Mundo Perceptível. Sejais satisfeita, Ó Suprema do Universo; protejei o universo. Ó Deusa, Vós sois Suprema
sobre tudo o que move e não move.

4

AaDaar>aUTaa JaGaTaSTvMaek-a_
MahqSvæPae<a YaTa" iSQaTaaiSa_
APaa& SvæPa iSQaTaYaa TvYaETa_
daPYaaYaTae k*-TòMal/&gYavqYaeR_

ädhärabhütä jagatas tvamekä
mahésvarüpeëa yataù sthitäsi

apäà svarüpa sthitayä tvayaita
däpyäyate kåtsnamalaìghyavérye

Porque Vós existis como a natureza intrínseca da terra, só Vós sois o único suporte do mundo material. Ó Deusa de
coragem inalterável, Vós consistis segundo a natureza intrínseca da água (que toma a forma de seu recipiente), através
da qual Vós satisfazeis isto Tudo.

5

Tv& vEZ<avq Xai¢-rNaNTavqYaaR_
ivìSYa bqJa& ParMaaiSa MaaYaa_
SaMMaaeihTa& deiv SaMaSTaMaeTaTa(_

Tv& vE Pa[Saàa >auiv Maui¢- heTau"_
tvaà vaiñëavé çaktir anantavéryä
viçvasya béjaà paramäsi mäyä

sammohitaà devi samastametat
tvaà vai prasannä bhuvi mukti hetuù

Vós sois a Energia da Consciência A Qual Tudo Penetra, de coragem infinita, a Semente do Universo, que está além da
limitação.  Por  Vós, Ó Deusa,  todos são iludidos pelas ligações, e se Vós sois misericordiosa,  Vós sois a causa da
liberação deste mundo.

6

ivÛa" SaMaSTaaSTav deiv >aeda"_
iñYa" SaMaSTaa" Sak-l/a JaGaTSau_

TvYaEk-Yaa PaUirTaMaMbYaETaTa(_
k-a Tae STauiTa" STaVYaPara Paraei¢-"_

vidyäù samastästava devi bhedäù
striyaù samastäù sakalä jagatsu
tvayaikayä püritamambayaitat
kä te stutiù stavyaparä paroktiù
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Ó Deusa, tudo que é conhecível são Vossos vários méritos, e todas as mulheres no mundo refletem, inteiramente, Vossa
aptidão.  Por  Vós, Ó Mãe,  este  mundo é preenchido.  Porque estais além do louvor,  como podemos cantar  Vossas
glórias?
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7

SavR >aUTaa Yada devq SvGaR Maui¢- Pa[daiYaNaq_
Tv& STauTaa STauTaYae k-a va >avNTau ParMaae¢-Ya"_

sarva bhütä yadä devé svarga mukti pradäyiné
tvaà stutä stutaye kä vä bhavantu paramoktayaù

Ó Deusa, Doadora do Céu e da Liberação, Vós sois toda a existência. Quando sois assim enaltecida, que mais podemos
cantar de Vossa glória?

8

SavRSYa buiÖæPae<a JaNaSYa ôid Sa&iSQaTae_
SvGaaR PavGaRde deiv NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

sarvasya buddhirüpeëa janasya hådi saàsthite
svargä pavargade devi näräyaëi namo-stu te

Vós residis no coração de todos os seres vivos na forma da Inteligência. Vós concedeis a  Vossos devotos o céu e a
liberação. Ó Deusa, Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

9

k-l/ak-aïaid æPae<a Pair<aaMa Pa[daiYaiNa_
ivìSYaae ParTaaE Xa¢e- NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

kaläkäñöhädi rüpeëa pariëäma pradäyini
viçvasyo paratau çakte näräyaëi namo-stu te

Na forma das divisões do Tempo, Vós trazeis as mudanças.  À Energia que existe  após a dissolução do universo,
Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

10

 SavR Ma®l/ Ma®LYae iXave SavaRQaR SaaiDake-_
Xar<Yae }YaMbke- GaaEir NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

sarva maìgala maìgalye çive sarvärtha sädhike
çaraëye tryambake gauri näräyaëi namo-stu te

Para a Auspiciosa de todas as Auspiciosidades, para a Bondosa, para a Realizadora de todos os Objetivos, para a Fonte
de Refúgio,  para  a Mãe dos três mundos,  para a Deusa que  é  Raios de Luz,  Expositora da Consciência,  nós  nos
curvamos.

11

Sa*ií iSQaiTa ivNaaXaaNaa& Xai¢- >aUTae SaNaaTaiNa_
Gau<aaé[Yae Gau<aMaYae NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

såñöi sthiti vinäçänäà çakti bhüte sanätani
guëäçraye guëamaye näräyaëi namo-stu te

Vós sois a  Eterna Energia da Criação, Preservação e Dissolução em toda a existência;  aquela de quem todas as
qualidades dependem, quem limita todas as qualidades, Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

12

Xar<aaGaTa dqNaaTaR Pair}aa<a ParaYa<ae_
SavRSYaaitaR hre deiv NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_
çaraëägata dénärta pariträëa paräyaëe

sarvasyärtti hare devi näräyaëi namo-stu te
Para a queles que são devotados à  Vós e tomam refúgio em  Vós, mesmo que desamparados e perturbados,  Vós os
livrais  de  todos  os  desconfortos  e  infelicidades.  Toda  ansiedade  Vós  levais  para  longe,  Ó Deusa,  Expositora  da
Consciência, nós Vos reverenciamos.
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13

h&SaYau¢- ivMaaNaSQae b]øa<aq æPa Daairi<a_
k-aEXaaM>a"+airke- deiv NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

haàsayukta vimänasthe brahmäëé rüpa dhäriëi
kauçämbhaùkñarike devi näräyaëi namo-stu te

Usando a forma da Energia Criadora, sentando sobre o veículo atrelado aos cisnes do sopro vital, aspergindo água com
a santidade da grama kuça, Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

14

i}aXaUl/ cNd]aihDare Mahav*z>a vaihiNa_
MaaheìrqìæPae<a NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

triçüla candrähidhare mahävåñabha vähini
mäheçvaréçvarüpeëa näräyaëi namo-stu te

Na forma da Energia da Grande Vidente de Tudo, exibindo o tridente da unidade, a lua da devoção e as serpentes da
Energia, montada sobre o grande búfalo da disciplina, Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

15

MaYaUr ku-¡u-$=v*Tae MahaXai¢- DareNagae_
k-aEMaarqæPa Sa&SQaaNae NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

mayüra kukkuöavåte mahäçakti dhare-naghe
kaumärérüpa saàsthäne näräyaëi namo-stu te

Aparecendo  na  forma  da  Pessoa  Sempre  Pura,  acompanhada  pelo  galo  da  regularidade  e  pelo  pavão  da  beleza,
dominando a grande Energia, imaculada, Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

16

Xa« c§- Gada Xaa®R Ga*hqTa ParMaaYauDae_
Pa[Saqd vEZ<aiv æPae NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

çaìkha cakra gadä çärìga gåhéta paramäyudhe
praséda vaiñëavi rüpe näräyaëi namo-stu te

Sejai misericordiosa na forma da Energia da Consciência que Penetra Tudo, Vós quem segurais o búzio das vibrações,
o disco do tempo giratório,  o cetro da articulação e o arco da determinação.  Expositora da Consciência,  nós Vos
reverenciamos.

17

Ga*hqTaaeGa] Mahac§e- d&í\aeÖ*Ta vSau&Dare_
vrahæiPai<a iXave NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

gåhétogra mahäcakre daàñöroddhåta vasuàdhare
varäharüpiëi çive näräyaëi namo-stu te

Na forma do Mais Excelente Desejo de União,  Vós elevais a terra com Vossas presas de perseverança, dominando o
grande disco do tempo giratório para a Bondade. Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.
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18

Na*iSa&hæPae<aaeGa]e<a hNTau& dETYaaNa( k*-TaaeÛMae_
}aEl/aeKYa }aa<a SaihTae NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

nåsiàharüpeëogreëa hantuà daityän kåtodyame
trailokya träëa sahite näräyaëi namo-stu te

Na forma  do  Homem-leão de  Audaciosa  Coragem  Vos  engajastes  em matar  os  pensamentos,  protegendo  os  três
mundos. Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

19

ik-rqi$=iNa MahavJa]e Sahó NaYaNaaeJJvle/_
v*}a Pa[a<a hre cEiNd] NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_
kiréöini mahävajre sahasra nayanojjvale

våtra präëa hare caindri näräyaëi namo-stu te
Possuindo uma coroa, o grande raio da iluminação, e mil olhos radiantes, e tomando a vida da Confusão, Expositora da
Consciência, nós Vos reverenciamos.

20

iXavdUTaq SvæPae<a hTa dETYa Mahable/_
gaaeræPae Maharave NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

çivadüté svarüpeëa hata daitya mahäbale
ghorarüpe mahäräve näräyaëi namo-stu te

A  natureza  intrínseca  de  Ela  de  Quem  a  Consciência  é  o  Emissário,  que  conquistou  o  poderoso  exército  dos
pensamentos, de forma assustadora e som intenso, Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

21

d&í\a k-ral/vdNae iXarae Maal/a iv>aUz<ae_
caMau<@e Mau<@ MaQaNae NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

daàñörä karälavadane çiro mälä vibhüñaëe
cämuëòe muëòa mathane näräyaëi namo-stu te

Com grandes dentes em  Vossa boca, exibindo uma guirlanda de cabeças de pensamentos impuros, Ó  Matadora da
Paixão e da Ira, Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

22

l/i+Ma l/Âe Maha ivÛe é[Öe Pauií SvDae Da]uve_
Maharai}a MahaMaaYae NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

lakñmi lajje mahä vidye çraddhe puñöi svadhe dhruve
mahärätri mahämäye näräyaëi namo-stu te

À Verdadeira Riqueza, Humildade, Grande Conhecimento, Fé, Alimentação, Auto Subsistência, Constância, a Grande
Noite da Ignorância, e a Grande Medida da Consciência, Expositora da Consciência, nós Vos reverenciamos.

23

MaeDae SarSviTa vre >aUiTa ba>a]iv TaaMaiSa_
iNaYaTae Tv& Pa[SaqdeXae NaaraYai<a NaMaaeSTau Tae_

medhe sarasvati vare bhüti bäbhravi tämasi
niyate tvaà prasédeçe näräyaëi namo-stu te

O  Intelecto  de  Amor,  o  Espírito  do  Conhecimento  Todo  Pentrante,  a  Melhor,  Toda  a  Existência,  Natureza,  Ser
Incognoscível, totalmente ocupada com o auto controle, Ó Suprema, estejais satisfeita. Expositora da Consciência, nós
Vos reverenciamos.
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24

SavR SvæPae SaveRXae SavR Xai¢- SaMaiNvTae_
>aYae>Yañaih Naae deiv duGaeR deiv NaMaaeSTauTae_

sarva svarüpe sarveçe sarva çakti samanvite
bhayebhyasträhi no devi durge devi namo-stu-te

A Natureza Intrínseca de Tudo, a Suprema de Tudo, e também a Energia de Tudo; Vós removeis todo medo de nós, Ó
Deusa; Removedora das Dificuldades, Ó Deusa, nós Vos reverenciamos.

25

WTatae vdNa& SaaEMYa& l/aecNa }aYa>aUizTaMa(_
PaaTau Na" SavR>aqiTa>Ya" k-aTYaaYaiNa NaMaaeSTau Tae_

etatte vadanaà saumyaà locana trayabhüñitam
pätu naù sarvabhétibhyaù kätyäyani namo-stu te

Possa  esta  bela  face  exibindo  três  olhos  proteger-nos  em  toda  a  existência,  Pessoa  Sempre  Pura,  nós  Vos
reverenciamos.

26

Jval/ak-ral/MaTYauGa]MaXaezaSaur SaUdNaMa(_
i}aXaUl&/ PaaTau Naae >aqTae>aRd]k-ail/ NaMaaeSTauTae_

jväläkarälamatyugram açeñäsura südanam
triçülaà pätu no bhéter bhadrakäli namo-stu-te

Com intenso brilho, extraordinariamente impetuosa, a força destruidora de todos os pensamentos, possa Vosso tridente
proteger-nos de todo medo. Ó Excelente Ela Quem está Além de Todo Tempo, nós Vos reverenciamos.

27

ihNaiSTa dETYa TaeJaa&iSa SvNaeNaaPaUYaR Yaa JaGaTa(_
Saa ga<$=a PaaTau Naae deiv PaaPae>YaaeNa" SauTaaiNav_

hinasti daitya tejäàsi svanenäpürya yä jagat
sä ghaëöä pätu no devi päpebhyo-naù sutäniva

Ó Deusa, o forte som de Vosso sino preenche o mundo perceptível, destruindo as façanhas de todos os pensamentos, e
protegendo-nos do mal assim como uma Mãe protege aos Seus filhos.

28

ASauraSa*GvSaaPaª cicRTaSTae k-raeJJvl/"_
Xau>aaYa %Éae >avTau ci<@ke- Tva& NaTaa vYaMa(_
asuräsåg vasäpaìka carcitaste karojjvalaù

çubhäya khaògo bhavatu caëòike tväà natä vayam
Possa a brilhante espada da adoração em Vossas mãos, untada com o sangue e a gordura dos pensamentos, agir para
nosso bem estar. Ó Vós Quem Dilacera os Pensamentos, nós Vos reverenciamos.
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29

raeGaaNaXaeza NaPah&iSa Tauía_
åía Tau k-aMaaNa( Sak-l/aNa( A>aqíaNa(_

TvaMaaié[TaaNaa& Na ivPaàra<aa&_
TvMaaié[Taa ùaé[YaTaa& Pa[YaaiNTa_
rogänaçeñä napahaàsi tuñöä

ruñöä tu kämän sakalän abhéñöän
tvämäçritänäà na vipannaräëäà
tvamäçritä hyäçrayatäà prayänti

Quando Vós sois contentada, Vós destruís todas as debilidades, e quando Vós estais descontentes, Vós frustais todos os
desejos.  Nenhuma calamidade sucede àqueles  que  tomam refúgio  em Vós, e  aqueles  que  tomam refúgio  em Vós
invariavelmente tornam-se refúgio para outros.

30

WTaTk*-Ta& YaTk-dNa& TvYaaÛ_
DaMaR iÜza& deiv MahaSaura<aaMa(_

æPaErNaekE-bRhuDaaTMa MaUiTa|_
k*-TvaiMbke- TaTPa[k-raeiTa k-aNYaa_

etat kåtaà yat kadanaà tvayädya
dharma dviñäà devi mahäsuräëäm
rüpairanekair bahudhä-tma mürtià

kåtvämbike tat prakaroti känyä
Quem mais poderia fazer isso que Vós agora fizestes, matando os grandes pensamentos, que são inimigos do Caminho
da Verdade à Sabedoria, manifestando o Ser, na forma da Mãe do Universo, em muitas?

31

ivÛaSau Xaañezu ivvek-dqPaez(_
vaÛezu vaKYaezu c k-a TvdNYaa_

MaMaTvGaTaeRiTaMahaNDak-are_
iv>a]aMaYaTYae Tad Taqv ivìMa(_
vidyäsu çästreñu vivekadépeñ

vädyeñu väkyeñu ca kä tvadanyä
mamatvagarte-timahändhakäre
vibhrämayatye tada téva viçvam

Que outra além de Vós é falada no conhecimento, nas escrituras, em discursos, em todos os sons, como a Luz da
Discriminação? Vós lançais o universo na grande escuridão do Egotismo e das Ligações e o faz girar.

G201H



Caëòé Päöhaù

32

r+aa&iSa Ya}aae Ga]ivzaê NaaGaa_
Ya}aarYaae dSYaubl/aiNa Ya}a_

davaNal/ae Ya}a TaQaaiBDaMaDYae_
Ta}a iSQaTaa Tv& PairPaaiSa ivìMa(_
rakñäàsi yatro graviñäçca nägä

yaträrayo dasyubaläni yatra
dävänalo yatra tathäbdhimadhye
tatra sthitä tvaà paripäsi viçvam

Onde há demônios da confusão, serpentes de terríveis venenos,  onde há inimigos e poderosos exércitos de ladrões,
onde há uma grande conflagração, no meio do mar dos objetos e suas relações, Vos situais e salvais o universo.

33

ivìeìir Tv& PairPaaiSa ivì&_
ivìaiTMak-a DaarYaSaqiTa ivìMa(_
ivìaiTMak-a DaarYaSaqiTa ivìMa(_
ivìaé[Yaa Yae TviYa >ai¢- NaMa]a"_

viçveçvari tvaà paripäsi viçvaà
viçvätmikä dhärayaséti viçvam

viçveçavandyä bhavaté bhavanti
viçväçrayä ye tvayi bhakti namräù

Vóis sois a Rainha do Universo; Vós protegeis o universo. A alma do universo, Vós sustentais o universo. Aqueles que
se curvam à Vós com devoção tornam-se refúgio do universo.

34

deiv Pa[Saqd PairPaal/Ya Naaeiri>aTaer(_
iNaTYa& YaQaaSaur vDaadDauNaEv SaÛ"_
PaaPaaiNa SavR JaGaTaa& Pa[XaMa& NaYaaXau_
oTPaaTaPaak- JaiNaTaa&ê MahaePaSaGaaRNa(_

devi praséda paripälaya no-ribhiter
nityaà yathäsura vadhädadhunaiva sadyaù

päpäni sarva jagatäà praçamaà nayäçu
utpätapäka janitäàçca mahopasargän

Ó Deusa, por favor sejai satisfeita. Assim como  Vós tendes nos salvado matando os  pensamentos, do mesmo modo
sempre nos livre do medo dos inimigos. Erradicai todo o mal de todos os mundos, assim como toda a confusão e
perturbação.

35

Pa[<aTaaNaa& Pa[Saqd Tv& deiv ivìaiTaRhairi<a_
}aEl/aeKYa vaiSaNaa Maq@ye l/aek-aNaa& vrda >av_

praëatänäà praséda tvaà devi viçvärtihäriëi
trailokya väsinä méòye lokänäà varadä bhava

Ó Deusa,  Removedora  dos sofrimentos e calamidades do universo, sejai misericordiosa conosco que nos curvamos à
Vós. Vós que sois digna do louvor dos habitantes dos três mundos, concedei o melhor para todos os mundos.

36

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:
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37

vrdah& SauraGa<aa vr& YaNMaNa SaeC^Qa_
Ta& v*<auß& Pa[YaC^aiMa JaGaTaaMauPak-ark-Ma(_

varadähaà surägaëä varaà yanmana secchatha
taà våëudhvaà prayacchämi jagatämupakärakam

Ó Deuses,  Eu lhes darei uma benção. Qualquer benção que suas mentes desejem para o benefício do mundo, esta
benção eu certamente concederei.

38

deva Ocu"_
devä ücuù

Os Deuses disseram:

39

SavaR baDaa Pa[XaMaNa& }aEl/aeKYaSYaai%le/ìir_
WvMaev TvYaa k-aYaRMaSMaÜEirivNaaXaNaMa(_

sarvä bädhä praçamanaà trailokyasyäkhileçvari
evameva tvayä käryam asmad vairivinäçanam

Ó Espírito da Soberana Suprema, termine com todos os distúrbios nos três mundos, e do mesmo modo, removei de nós
toda hostilidade.

40

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:

41

vEvSvTaeNTare Pa[aáe Aía iv&XaiTaMae YauGae_
XauM>aae iNaXauM>aêEvaNYaavuTPaTSYaeTae MahaSauraE_

vaivasvate-ntare präpte añöä viàçatime yuge
çumbho niçumbhaçcaivänyävutpatsyete mahäsurau

Na  décima  quarta  parte  de  um  dia  do  Infinito governado  pela  Luz  Universal*,  no  vigéssimo  oitavo  período  de
manifestação, dois grandes pensamentos, Vaidade e Autodepreciação, se manifestarão novamente.

42

NaNd GaaePa Ga*he JaaTaa YaXaaeda Ga>aR SaM>ava_
TaTaSTaaE NaaXaiYaZYaaiMa ivNDYaacl/iNavaiSaNaq_

nanda gopa gåhe jätä yaçodä garbha sambhavä
tatastau näçayiñyämi vindhyäcalaniväsiné

Então  Eu  nascerei  do  útero  da  Prosperidade na  casa  do  Guardião  do  Prazer,  e  residindo  nas  montanhas  do
Conhecimento, Eu os matarei.

43

PauNarPYaiTaraEd]e<a æPae<a Pa*iQavqTale/_
AvTaqYaR hiNaZYaaiMa vEPa[ictaa&STau daNavaNa(_
punarapyatiraudreëa rüpeëa påthivétale

avatérya haniñyämi vaipracittäàstu dänavän
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Novamente encarnarei na terra numa forma feroz e matarei as confusões do Conhecimento Abalado.

G204H



Caëòé Päöhaù

44

>a+aYaNTYaaê TaaNauGa]aNa( vEPa[ictaaNa( MahaSauraNa(_
r¢-a dNTaa >aivZYaiNTa dai@Maqku-SauMaaePaMaa"_

bhakñayantyäçca tänugrän vaipracittän mahäsurän
raktä dantä bhaviñyanti däòimékusumopamäù

E quando Eu devorar aqueles grandes pensamentos de Conhecimento Abalado, Meus dentes se tornarão tão vermelhos
quanto uma flor de romã.

45

TaTaae Maa& devTaa" SvGaeR MaTYaRl/aeke- c MaaNava"_
STauvNTaae VYaahirZYaiNTa SaTaTa& r¢- diNTak-aMa(_

tato mäà devatäù svarge martyaloke ca mänaväù
stuvanto vyähariñyanti satataà rakta dantikäm

Então os Deuses nos céus e os homens do mundo dos mortais continuarão a cantar Meu louvor.

46

>aUYaê XaTavaizRKYaaMaNaa v*íyaMaNaM>aiSa_
MauiNai>a" Sa&STauTaa >aUMaaE Sa&>aivZYaaMYa YaaeiNaJaa_

bhüyaçca çatavärñikyämanä våñöyämanambhasi
munibhiù saàstutä bhümau saàbhaviñyämya yonijä

E quando a chuva cessar por cem anos e a terra ficar destituída de água, louvada pelos homens de sabedoria,  Eu me
manifestarei sobre a terra, mas não tomando nascimento em um útero.

47

TaTa" XaTaeNa Nae}aa<aa& iNarqi+aZYaaiMa YaNMauNaqNa(_
k-ITaRiYaZYaiNTa MaNauJaa" XaTaa+aqiMaiTa Maa& TaTa"_

tataù çatena neträëäà nirékñiñyämi yanmunén
kértayiñyanti manujäù çatäkñémiti mäà tataù

Assim olharei pelos homens sábios com uma centena de olhos, e em consequência os descendentes da incarnação da
sabedoria cantarão meu louvor como “Ela com uma Centena de Olhos”.

48

TaTaaehMai%l&/ l/aek-MaaTMadeh SaMauÙvE"_
>airZYaaiMa Saura" XaakE-rav*íe" Pa[a<aDaarkE-"_

tato-hamakhilaà lokam ätmadeha samudbhavaiù
bhariñyämi suräù çäkair ävåñöeù präëadhärakaiù

Depois disso ó Deuses, alimentarei e manterei todo o mundo e preservarei os seres vivos com vegetais de Meu corpo
até a chuva vir.

49

Xaak-M>arqiTa iv:YaaiTa& Tada YaaSYaaMYah& >auiv_
Ta}aEv c viDaZYaaiMa duGaRMaa:Ya& MahaSaurMa(_

çäkambharéti vikhyätià tadä yäsyämyahaà bhuvi
tatraiva ca vadhiñyämi durgamäkhyaà mahäsuram

Por  isso  serei  famosa  na  terra  como  “Ela  Quem  Nutre  com  Vegetais”.  Também  nessa  época  matarei  o  grande
pensamento Impossível.
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N.E.: Num dia de Brahma há quatorze Manus para administração do universo. No período de cada Manu há 71 Manvantaras. Cada Manvantara
compreende um ciclo de quatro yugas: Satya yuga, Tetra yuga, Dvapara yuga e Kali yuga que é a era atual.
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50

duGaaR devqiTa iv:YaaTa& TaNMae NaaMa >aivZYaiTa_
PauNaêah& Yada >aqMa& æPa& k*-Tva ihMaacle/_

durgä devéti vikhyätaà tanme näma bhaviñyati
punaçcähaà yadä bhémaà rüpaà kåtvä himäcale

51

r+aa&iSa >a+aiYaZYaaiMa MauNaqNaa& }aa<ak-ar<aaTa(_
Tada Maa& MauNaYa" SaveR STaaeZYaNTYaa NaMa] MaUTaRYa"_

rakñäàsi bhakñayiñyämi munénäà träëakäraëät
tadä mäà munayaù sarve stoñyantyä namra mürtayaù

50-51.  Assim  Meu  nome  será  conhecido  como  Durgä,  Ela  Quem  Remove  Todas  as  Dificuldades.  Novamente
apresentarei uma forma temível para proteger os homens de sabedoria nos Himalayas, e comerei as Confusões, por isso
os homens sábios cantaram Meu louvor curvando-se ante Minha imagem manifestada.

52

>aqMaa devqiTa iv:YaaTa& TaNMae NaaMa >aivZYaiTa_
Yadaå<aa:YañEl/aeKYae MahabaDaa& k-irZYaiTa_

bhémä devéti vikhyätaà tanme näma bhaviñyati
yadäruëäkhyas trailokye mahäbädhäà kariñyati

Assim Meu nome será famoso como a Deusa de Forma Temível.  Quando Perplexidade criará grandes opressões nos
três mundos,

53

Tadah& >a]aMar& æPa& k*-TvaSa&:YaeYaz$(PadMa(_
}aEl/aeKYaSYa ihTaaQaaRYa viDaZYaaiMa MahaSaurMa(_

tadähaà bhrämaraà rüpaà kåtvä-saàkhyeyañaöpadam
trailokyasya hitärthäya vadhiñyämi mahäsuram

tomarei  a  forma  de  inúmeras  abelhas  com  seis  pernas  e  para  o  benefício  dos  três  mundos,  matarei  o  grande
pensamento.

54

>a]aMarqiTa c Maa& l/aek-aSTada STaaeZYaiNTa SavRTa"_
wTQa& Yada Yada baDaa daNavaeTQaa >aivZYaiTa_

bhrämaréti ca mäà lokästadä stoñyanti sarvataù
itthaà yadä yadä bädhä dänavotthä bhaviñyati

55

Tada Tada vTaqYaaRh& k-irZYaaMYair Sa&+aYaMa(_
tadä tadä vatéryähaà kariñyämyari saàkñayam

54-55. Deste modo em toda parte pessoas Me oferecerão louvor como “Ela Quem Tem Uma Aparência Semelhante à
Abelha.” Portanto sempre que a opressão dos pensamentos confusos aparecer, manifestarei para destruir os inimigos.

oà
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ÜadXaaeDYaaYa"_
dvädaço-dhyäyaù

Capítulo Doze

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

p ivÛuÕaMaSaMaPa[>aa&_
Ma*GaPaiTa Sk-NDaiSQaTaa& >aqz<aa&_

k-NYaai>a" k-rval/%e$=_
ivl/SaÖSTaai>ara SaeivTaaMa(_
hSTaEê§- GadaiSa %e$=_

iviXa%a&êaPa& Gau<a& TaJaRNaq&_
ib>a]a<aaMaNal/aiTMak-a& XaiXaDara&_

duGaa| i}aNae}aa& >aJae_
oà vidyud dämasamaprabhäà 

mågapati skandhasthitäà bhéñaëäà
kanyäbhiù karavälakheöa

vilasaddhastäbhirä sevitäm
hastaiçcakra gadäsi kheöa

viçikhäàçcäpaà guëaà tarjanéà
bibhräëämanalätmikäà çaçidharäà

durgäà trineträà bhaje
Eu medito sobre a Deusa de três olhos,  Durgä, a Aliviadora das Dificuldades; o brilho de Seu belo corpo é como o
relâmpago. Ela senta-se sobre um leão e parece muito feroz. Muitas donzelas segurando a espada de dois gumes e o
escudo em suas mãos estão de pé em prontidão para servi-La. Ela segura em Suas mãos o disco, a espada de dois
gumes,  o  escudo,  a  flecha,  o  arco,  a  rede  e a  mudra  juntando  o polegar  e  o  indicador,  com os outros  três dedos
extendidos para cima, indicando a concessão da sabedoria. Sua natureza intrínseca é como o fogo, e sobre Sua cabeça
Ela usa a lua como uma corôa.

1

p deVYauvac_
oà devyuväca

Oà. A Deusa disse:

2

Wi>a" STavEê Maa& iNaTYa& STaaeZYaTae Ya" SaMaaihTa"_
TaSYaah& Sak-l/a& baDaa& NaaXaiYaSYaaMYa Sa&XaYaMa(_

ebhiù stavaiçca mäà nityaà stoñyate yaù samähitaù
tasyähaà sakaläà bädhäà näçayisyämya saàçayam

Quem quer  que  constantemente  recitar  estes  hinos  de  louvor  à  Mim com  a  mente  concentrada,  sem dúvida,  Eu
colocarei um fim em suas dificuldades.
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3

MaDau kE-$=>a NaaXa& c MaihzaSaur gaaTaNaMa(_
k-ITaRiYaZYaiNTa Yae TaÜÜDa& XauM>a iNaXauM>aYaae"_

madhu kaiöabha näçaà ca mahiñäsura ghätanam
kértayiñyanti ye tadvad vadhaà çumbha niçumbhayoù

Quem  cantar  sobre  a  destruição  do  Muito e  do  Pouco,  o  massacre  do  Grande  Ego,  e  a  morte  de  Vaidade e
Autodepreciação;

4

AíMYaa& c cTaudRXYa& NavMYaa& cEk-ceTaSa"_
é[aeZYaiNTa cEv Yae >a¢-ya MaMa MaahaTMYaMautaMaMa(_

añöamyäà ca caturdaçyaà navamyäà caikacetasaù
çroñyanti caiva ye bhaktyä mama mähätmyamuttamam

seja quem for que atentamente ouvir esta apresentação de Minha glória excelente no oitavo, décimo-quarto e nono dia
da quinzena lunar; 

5

Na Taeza& duZk*-Ta& ik-iÄÕuZk*-TaaeQaa Na caPad"_
>aivZYaiTa Na dairÛ\& Na cEveí ivYaaeJaNaMa(_

na teñäà duñkåtaà kiïcid duñkåtothä na cäpadaù
bhaviñyati na däridryaà na caiveñöa viyojanam

para eles nenhuma coisa ruim irá ocorrer, nem desgraças vindas de eventos inauspiciosos. Tampouco irá a pobreza se
apresentar, e nem a separação de seres amados.

6

Xa}auTaae Na >aYa& TaSYa dSYauTaae va Na raJaTa"_
Na XañaNal/TaaeYaaEgaaTk-daicTSaM>aivZYaiTa_

çatruto na bhayaà tasya dasyuto vä na räjataù
na çastränalatoyaughät kadäcitsam bhaviñyati

Nenhum medo virá à eles, seja de inimigos, ladrões ou reis, tampouco de armas, fogo ou enchentes.

7

TaSMaaNa( MaMaE TaNMaahaTMYa& Pai#=TaVYa& SaMaaihTaE"_
é[aeTaVYa& c Sada >a¢-ya Par& SvSTYaYaNa& ih TaTa(_

tasmän mamai tanmähätmyaà paöhitavyaà samähitaiù
çrotavyaà ca sadä bhaktyä paraà svastyayanaà hi tat

Portanto esta recitação de Minhas glórias deve ser recitada com toda atenção, e deve ser constantemente ouvida com
devoção, como o próprio caminho para a auto-realização.

8

oPaSaGaaRNaXaeza&STau MahaMaarq SaMauÙvaNa(_
TaQaa i}aivDaMauTPaaTa& MaahaTMYa& XaMaYaeNMaMa_

upasargänaçeñäàstu mahämäré samudbhavän
tathä trividhamutpätaà mähätmyaà çamayenmama

Esta apresentação de Minhas glórias, a Grande Destruidora de Todos os Distúrbios, irá trazer paz aos três envoltórios
naturais de confusão (físico, mental, vital; ou meu próprio, outros, e os atos de Deus)
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9

Ya}aETaTPa#yTae SaMYax( iNaTYaMaaYaTaNae MaMa_
Sada Na TaiÜMaae+YaaiMa Saa&iNaDYa& Ta}a Mae iSQaTaMa(_

yatraitat paöhyate samyaì nityamäyatane mama
sadä na tadvimokñyämi säànidhyaà tatra me sthitam

Eu nunca abandonarei o lugar onde esta narração é bem recitada; lá Minha presença irá constantemente permanecer.

10

bil/ Pa[daNae PaUJaaYaaMaiGank-aYaeR MahaeTSave_
Sav| MaMaETaÀirTaMauÀaYa| é[aVYaMaev c_

bali pradäne püjäyäm agnikärye mahotsave
sarvaà mamaitaccaritamuccäryaà çrävyameva ca

Quando oferendas são feitas durante adoração, no fogo sacrificial em grandes ocasiões festivas, esta apresentação de
Minhas glórias deve ser completamente recitada e ouvida.

11

JaaNaTaaJaaNaTaa vaiPa bil/ PaUJaa& TaQaa k*-TaaMa(_
Pa[TaqiC^ZYaaMYah& Pa[qTYaa viö haeMa& TaQaa k*-TaMa(_
jänatä-jänatä väpi bali püjäà tathä kåtäm

pratéc chiñyämyahaà prétyä vahni homaà tathä kåtam
Eu aceitarei com amor todos os atos de adoração, oferendas e fogo sacrificial, quer seja executado com entendimento
ou sem ele.

12

XarTk-ale/ MahaPaUJaa i§-YaTae Yaa c vaizRk-I_
TaSYaa& MaMaE TaNa( MaahaTMYa& é[uTva >ai¢- SaMaiNvTa"_

çaratkäle mahäpüjä kriyate yä ca värñiké
tasyäà mamai tan mähätmyaà çrutvä bhakti samanvitaù

Nos grandes períodos quando a adoração anual é executada na época do outono, esta apresentação de Minhas glórias
deve ser ouvida com devoção e total atenção.

13

SavaR baDaa iviNaMauR¢-ae DaNaDaaNYa SauTaaiNvTa"_
MaNauZYaae MaTPa[SaadeNa >aivZYaiTa Na Sa&XaYa"_

sarvä bädhä vinir mukto dhanadhänya sutänvitaù
manuñyo matprasädena bhaviñyati na saàçayaù

O homem se tornará liberado de todos os aborrecimentos, e sem dúvida será abençoado com riqueza, alimentos e belos
filhos.

14

é[uTva MaMaETaNa( MaahaTMYa& TaQaa caeTPataYa" Xau>aa"_
Para§-Ma& c YauÖezu JaaYaTae iNa>aRYa" PauMaaNa(_

çrutvä mamaitan mähätmyaà tathä cotpattayaù çubhäù
paräkramaà ca yuddheñu jäyate nirbhayaù pumän

Ouvindo esta apresentação de Minhas glórias, de Minhas auspiciosas manifestações e Minha heróica conquista nas
batalhas, um homem torna-se destemido.
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15

irPav" Sa&+aYa& YaaiNTa k-LYaa<a& caePaPaÛTae_
NaNdTae c ku-l&/ Pau&Saa& MaahaTMYa& MaMa Xa*<vTaaMa(_

ripavaù saàkñayaà yänti kalyäëaà copapadyate
nandate ca kulaà puàsäà mähätmyaà mama çåëvatäm

Os inimigos perecem, e a riqueza é gerada para aqueles que ouvem esta narrativa de Minhas glórias, e suas familias se
regozijam.

16

XaaiNTa k-MaRi<a SavR}a TaQaa du"SvPan dXaRNae_
Ga]hPaq@aSau caeGa]aSau MaahaTMYa& Xa*<auYaaNMaMa_

çänti karmaëi sarvatra tathä duùsvapna darçane
grahapéòäsu cogräsu mähätmyaà çåëuyänmama

Deixe que Minhas glórias sejam ouvidas em toda parte, no exercício da Paz, em vista de um sonho mau, ou para aliviar
efeitos adversos da posição dos planetas.

17

oPaSaGaaR" XaMa& YaaiNTa Ga]hPaq@aê daå<aa"_
du"SvPan& c Na*i>ad*Rí& SauSvPanMauPaJaaYaTae_

upasargäù çamaà yänti grahapéòäçca däruëäù
duùsvapnaà ca nåbhirdåñöaà susvapnamupajäyate

Os aborrecimentos  diminuem tanto quanto  as influências  angustiantes  dos  planetas.  O sonho mau  percebido  pelos
homens torna-se bom sonho.

18

bal/Ga]hai>a >aUTaaNaa& bal/aNaa& XaaiNTa k-ark-Ma(_
Sa&gaaTa>aede c Na*<aa& MaE}aq k-r<aMautaMaMa(_

bälagrahäbhi bhütänäà bälänäà çänti kärakam
saàghätabhede ca nåëäà maitré karaëamuttamam

Apazigua as crianças afetadas pela existência de adversidades planetárias, e é a melhor causa da amizade quando as
associações dos homens tornaram-se segmentadas.

19

duv*RtaaNaaMaXaeza<aa&Mbl/haiNak-r& ParMa(_
r+aae>aUTa iPaXaacaNaa& Pa#=Naadev NaaXaNaMa(_

durvåttänämaçeñäëäà balahänikaraà param
rakñobhüta piçäcänäà paöhanädeva näçanam

Aniquila a força de malfeitores, e sua recitação destrói demônios, fantasmas e espíritos maléficos.
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20

Sav| MaMaETaNa( MaahaTMYa& MaMa SaiàiDa k-ark-Ma(_
PaXauPauZPaagYaRDaUPaEê GaNDa dqPaESTaQaaetaMaE"_

sarvaà mamaitan mähätmyaà mama sannidhi kärakam
paçupuñpärghyadhüpaiçca gandha dépais tathottamaiù

21

ivPa[a<aa& >aaeJaNaEhaeRMaE" Pa[ae+a<aqYaErhiNaRXaMa(_
ANYaEê ivivDaE>aaeRGaE" Pa[daNaEvRTSare<a Yaa_

vipräëäà bhojanairhomaiù prokñaëéyairaharniçam
anyaiçca vividhairbhogaiù pradänairvatsareëa yä

22

Pa[qiTaMaeR i§-YaTae SaaiSMaNa( Sauk*-TSaucirTae é[uTae_
é[uTa& hriTa PaaPaaiNa TaQaaraeGYa& Pa[YaC^iTa_

prétirme kriyate säsmin sukåt sucarite çrute
çrutaà harati päpäni tathä—rogyaà prayacchati

20-22. Esta narração total de Minhas glórias faz minha presença manifesta. Com toda a satisfação Eu recebo a adoração
anual com oferendas de animais, flores, objetos de valor, incenso, perfumes, lamparinas, alimentos de homens sábios,
sacrifícios de fogo, diariamente aspergindo água consagrada e a oferenda de outros objetos de satisfação. Similar é
Minha gratificação para aqueles que com amor por Mim recitam esta excelente narração ou a ouvem apenas uma vez.
Ouvir remove os pecados e concede liberdade das debilidades.

23

r+aa& k-raeiTa >aUTae>Yaae JaNMaNaa& k-ITaRNa& MaMa_
YauÖezu cirTa& YaNMae duídETYa iNabhR<aMa(_

rakñäà karoti bhütebhyo janmanäà kértanaà mama
yuddheñu caritaà yanme duñöadaitya nibarhaëam

Os homens que cantam o louvor de Meus nascimentos são protegidos contra os maus espíritos, e a narração de Meus
atos heróicos na batalha torna as maldades e confusões sem força.

24

TaiSMaH^]uTae vEirk*-Ta& >aYa& Pau&Saa& Na JaaYaTae_
YauZMaai>a" STauTaYaae Yaaê Yaaê b]øizRi>a" k*-Taa"_

tasmiïchrute vairikåtaà bhayaà puàsäà na jäyate
yuñmäbhiù stutayo yäçca yäçca brahmarñibhiù kåtäù

Após ouví-lo, os homens perderão o medo dos inimigos. Os hinos de louvor feitos por Vós Deuses e pelos Videntes da
Divindade,

25

b]ø<aa c k*-TaaSTaaSTau Pa[YaC^iNTa Xau>aa& MaiTaMa(_
Ar<Yae Pa[aNTare vaiPa davaiGan PairvairTa"_

brahmaëä ca kåtästästu prayacchanti çubhäà matim
araëye präntare väpi dävägni pariväritaù

e pela Capacidade Criadora e por outros, concederá pensamentos auspiciosos. Por um caminho solitário na floresta, ou
rodeado pelo fogo sacrifícial,
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26

dSYaui>avaR v*Ta" XaUNYae Ga*hqTaae vaiPa Xa}aui>a"_
iSa&hVYaaga]aNauYaaTaae va vNae va vNahiSTai>a"_

dasyubhirvä våtaù çünye gåhéto väpi çatrubhiù
siàhavyäghränuyäto vä vane vä vanahastibhiù

cercado por ladrões num lugar solitário, ou capiturado por inimigos, ou perseguido por um leão feroz, tigre ou elefante
enfurecido na floresta;

27

raja §u-ÖeNa cajáae vDYaae bNDa GaTaaeiPa va_
AagaUi<aRTaae va vaTaeNa iSQaTa" PaaeTae Maha<aRve_

räjïä kruddhena cäjïapto vadhyo bandha gato-pi vä
äghürëito vä vätena sthitaù pote mahärëave

ou sob ordens de um rei colérico aprisionado ou condenado à morte, ou lançado aqui e ali por ventos turbulentos num
barco sobre o grande oceano;

28

PaTaTSau caiPa Xañezu Sa&Ga]aMae >a*Xadaå<ae_
SavaRbaDaaSau gaaeraSau vedNaa>YaidRTaaeiPa va_

patatsu cäpi çastreñu saàgräme bhåçadäruëe
sarväbädhäsu ghoräsu vedanäbhyardito-pi vä

ou em uma intensa  batalha sob pesado fogo de armas adversárias;  em todas as terríveis  angustias  e momentos de
aflições,

29

SMarNa( MaMaETaÀirTa& Narae MauCYaeTa Saª$=aTa(_
MaMa Pa[>aavaiTSa&haÛa dSYavae vEir<aSTaQa_ _

smaran mamaitac caritaà naro mucyeta saìkaöät
mama prabhävät siàhädyä dasyavo vairiëas tatha

30

dUradev Pal/aYaNTae SMarTaêirTa& MaMa_
dürädeva paläyante smarataç caritaà mama

29-30. os homens que recordadrem Minha glória serão livres de calamidades e aflições. Por Meu poder leões, ladrões, e
inimigos fogem para longe daquele que recorda esta narração de Minha glória.

31

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

32

wTYau¤-a Saa >aGavTaq ci<@k-a c<@ iv§-Maa_
ityuktvä sä bhagavaté caëòikä caëòa vikramä

Assim tendo falado, a Suprema Ela Quem Dilacera os Pensamentos, de façanhas bravias, 
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33

PaXYaTaaMaev devaNaa& Ta}aEvaNTarDaqYaTa_
TaeiPa deva iNaraTaªa" SvaiDak-araNa( YaQaa Paura_

paçyatämeva devänäà tatraiväntaradhéyata
te-pi devä nirätaìkäù svädhikärän yathä purä

desapareceu  de  lá  enquanto  os  Deuses  A viam.  Os inimigos  dos  Deuses foram mortos,  e  estes  ficaram livres  da
destruição da mente.

34

Yaj >aaGa>auJa" SaveR c§u-ivRiNahTaarYa"_
dETYaaê deVYaa iNahTae XauM>ae devirPaaE YauiDa_

yajïa bhägabhujaù sarve cakrur vinihatärayaù
daityäçca devyä nihate çumbhe devaripau yudhi

35

JaGaiÜß&iSaiNa TaiSMaNa( MahaeGa]eTaul/iv§-Mae_
iNaXauM>ae c MahavqYaeR Xaez" PaaTaal/MaaYaYau"_

jagad vidhvaàsini tasmin mahogre-tulavikrame
niçumbhe ca mahävérye çeñaù pätälamäyayuù

34-35.  Todos eles começaram a desfrutar de suas porções dos sacrifícios e a exercer suas divinas autoridades como
antes. Quando aqueles  pensamentos, inimigos dos Deuses e afligidores do mundo,  Vaidade, grandemente forte e de
proezas  inigualáveis,  e  Autodepreciação de  grande  valor,  foram  mortos  na  batalha  pela  Deusa,  os  pensamentos
restantes entraram para os mundos inferiores.

36

Wv& >aGavTaq devq Saa iNaTYaaiPa PauNa" PauNa"_
SaM>aUYa ku-åTae >aUPa JaGaTa" PairPaal/NaMa(_

evaà bhagavaté devé sä nityäpi punaù punaù
sambhüya kurute bhüpa jagataù paripälanam

Deste modo, Ó Rei, a Suprema Deusa, embora Eterna, várias vezes Se manifesta para a proteção dos mundos.

37

TaYaETaNMaaeùTae ivì& SaEv ivì& Pa[SaUYaTae_
Saa YaaicTaa c ivjaNa& Tauía ‰iÖ& Pa[YaC^iTa_

tayaitanmohyate viçvaà saiva viçvaà prasüyate
sä yäcitä ca vijïänaà tuñöä åddhià prayacchati

O universo é iludido por Ela, e é Ela quem cria o universo. Satisfeita pelo louvor, Ela concede Sabedoria e Perfeição.

38

VYaaá& TaYaETaTSak-l&/ b]øa<@& MaNauJaeìr_
Mahak-aLYaa Mahak-ale/ MahaMaarq SvæPaYaa_

vyäptaà tayaitat sakalaà brahmäëòaà manujeçvara
mahäkälyä mahäkäle mahämäré svarüpayä

Ó Soberano dentre os homens, todo o Cosmos é penetrado por Ela, a  Grande Deusa que é a natureza intrínseca da
Grande Removedora da Escuridão da Ignorância e a Grande Destruidora.
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39

SaEv k-ale/ MahaMaarq SaEv Sa*ií>aRvTYaJaa_
iSQaiTa& k-raeiTa >aUTaaNaa& SaEv k-ale/ SaNaaTaaNaq_

saiva käle mahämäré saiva såñöir bhavatyajä
sthitià karoti bhütänäà saiva käle sanätäné

Algumas vezes Ela é a Grande Destruidora, algumas vezes Ela, a não nascida, torna-se a criação; algumas vezes Ela , a
Eterna, preserva todos os seres.

40

>avk-ale/ Na*<aa& SaEv l/+Maqv*RiÖPa[da Ga*he_
SaEva >aave TaQaal/+MaqivRNaaXaaYaaePaJaaYaTae_

bhavakäle nåëäà saiva lakñmér våddhipradä gåhe
saivä bhäve tathä-lakñmér vinäçäyopajäyate

Durante a época de prosperidade, Ela é a Deusa da Verdadeira Riqueza nas casas dos homens concedendo ascenção.
Em tempos de infortunio, Ela mesma é a calamidade e traz a destruição.

41

STauTaa SaMPaUiJaTaa PauZPaEDaURPa GaNDaaidi>aSTaQaa_
ddaiTa ivta& Pau}aa&ê MaiTa& DaMaeR GaiTa& Xau>aaMa(_

stutä sampüjitä puñpair dhüpa gandhädibhis tathä
dadäti vittaà puträàçca matià dharme gatià çubhäm

Louvada e adorada com flores, perfumes, incenso e outras oferendas, Ela concede entendimento, riqueza, descendência
e uma bela mente no Caminho da Verdade até a Sabedoria.

oà
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}aYaaedXaaeDYaaYa"_
trayodaço-dhyäyaù

Capítulo Treze

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

p bal/ak-RMa<@l/a>aaSaa& cTaubaRhu& i}al/aecNaaMa(_
PaaXaaªuXavra>aqTaqDaaRrYaNTaq& iXava& >aJae_

oà bälärkamaëòaläbhäsäà caturbähuà trilocanäm
päçäìkuçavaräbhétér dhärayantéà çiväà bhaje

Eu medito naquela Deusa que tem a beleza comparável às regiões do sol ao nascer, que tem quatro mãos e três olhos, e
que segura em Suas mãos a rede, a espada curvada, e os mudras concedendo bençãos e destemor. Ela é Çivä, a Energia
da Infinita Bondade.

1

p ‰iz åvac_
oà åñi ruväca

Oà. O Åñi disse:

2

WTatae k-iQaTa& >aUPa devq MaahaTMYaMautaMaMa(_
Wv& Pa[>aava Saa devq YaYaed& DaaYaRTae JaGaTa(_

etatte kathitaà bhüpa devé mähätmyam uttamam
evaà prabhävä sä devé yayedaà dhäryate jagat

Deste modo, Ó Rei, eu narrei a excelente glória da Deusa. Tal poder tem esta Deusa que Ela sustenta o mundo.

3

ivÛa TaQaEv i§-YaTae >aGaviÜZ<au MaaYaYaa_
TaYaa TvMaez vEXYaê TaQaEvaNYae ivveik-Na"_

vidyä tathaiva kriyate bhagavad viñëu mäyayä
tayä tvameña vaiçyaçca tathaivänye vivekinaù

4

MaaeùNTae MaaeihTaaêEv MaaehMaeZYaiNTa caPare_
TaaMauPaEih MaharaJa Xar<aMParMaeìrqMa(_

mohyante mohitäçcaiva mohameñyanti cäpare
tämupaihi mahäräja çaraëam parameçvarém

3-4. O Conhecimento é conferido por Ela, a Forma Perceptível da Consciência Que Tudo Penetra, e por Ela você, este
negociante e outros de discriminação estão sendo iludidos, tem sido iludidos e serão iludidos. Ó Grande Rei, tomai
refúgio Nela, a Soberana Suprema.

5

AaraiDaTaa SaEv Na*<aa& >aaeGaSvGaaR PavGaRda_
ärädhitä saiva nåëäà bhogasvargä pavargadä
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Quando está satisfeita, Ela concede aos homens prazer, o céu e a liberação.
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6

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

7

wiTa TaSYa vc" é[uTva SaurQa" Sa NaraiDaPa"_
iti tasya vacaù çrutvä surathaù sa narädhipaù

8

Pa[i<aPaTYa Maha>aaGa& TaMa*iz& Xa&iSaTav]TaMa(_
iNaivR<<aaeiTaMaMaTveNa raJYaa Pahr<aeNa c_

praëipatya mahäbhägaà tamåñià çaàsitavratam
nirviëëo-timamatvena räjyä paharaëena ca

7-8.  Assim  ouvindo  as  palavras  daquele  vidente  muito  ilustre  que  tinha  executado  muitas  austeridades,  Bons
Pensamentos,  o Rei dos Homens, abatido pelo seu egotismo excessivo e ligação pela perda do seu reino, reverenciou
àquele vidente.

9

JaGaaMa SaÛSTaPaSae Sa c vEXYaae MahaMauNae_
Sa&dXaRNaaQaRMaMbaYaa Nadq Pauil/Na Sa&iSQaTa"_

jagäma sadyas tapase sa ca vaiçyo mahämune
saàdarçanärtham ambäyä nadé pulina saàsthitaù

Ele e o sábio  Negociante apresentaram-se para prática da disciplinada meditação. Com o objetivo de obter a visão
intuitiva completa da Mãe, eles permaneceram na areia na margem do rio.

10

Sa c vEXYaSTaPaSTaePae devq SaU¢&- Par& JaPaNa(_
TaaE TaiSMaNa( Pauil/Nae deVYaa" k*-Tva MaUiTa| MahqMaYaqMa(_

sa ca vaiçyas tapastepe devé süktaà paraà japan
tau tasmin puline devyäù kåtvä mürtià mahémayém

11

AhR<aa& c§-TauSTaSYaa" PauZPa DaUPaaiGan TaPaR<aE"_
iNaraharaE YaTaaharaE TaNMaNaSk-aE SaMaaihTaaE_

arhaëäà cakratustasyäù puñpa dhüpägni tarpaëaiù
nirähärau yatähärau tanmanaskau samähitau

10-11.  Ele e o  Negociante na radiante iluminação da meditação disciplinada continuamente recitavam os versos de
louvor  à  Deusa.  Eles  prepararam  uma  imagem  da  Deusa  feita  de  terra  na  margem  do  rio,  a  qual  era  adorada
sucessivamente.  Com  suas  mentes  totalmente  concentradas  com  a  oferenda  de  flores,  incenso  e  fogo,  eles
permaneceram sem comida ou com escassa comida.
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12

ddTauSTaaE bil&/ cEv iNaJaGaa}aa Sa*Gaui+aTaMa(_
Wv& SaMaaraDaYaTaaeiñi>avRzŒYaRTaaTMaNaae"_

dadatustau balià caiva nijagäträ sågukñitam
evaà samärädhayatos tribhir varñair yatätmanoù

13

PairTauía JaGaÖa}aq Pa[TYa+a& Pa[ah ci<@k-a_
parituñöä jagaddhätré pratyakñaà präha caëòikä

12-13.  Eles deram as oferendas aspergindo sangue de seus próprios corpos. Assim eles A propiciaram por três anos
com as mentes concentradas,  depois  do que a  Sustentadora do Mundo ficou extremamente  satisfeita,  e  Ela Quem
Dilacera os Pensamentos falou-lhes numa forma perceptível:

14

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:

15

YaTPa[aQYaRTae TvYaa >aUPa TvYaa c ku-l/NaNdNa_
MaTaSTaTPa[aPYaTaa& Sav| PairTauía ddaiMa TaTa(_

yat prärthyate tvayä bhüpa tvayä ca kulanandana
matastatpräpyatäà sarvaà parituñöä dadämi tat

“Ó Rei,  e  você  Negociante,  deleite  de  suas  famílias:  vocês  alcançaram  a  bem  aventurança  extrema,  e  Eu  estou
completamente satisfeita. Derei à vocês qualquer coisa que quiserem.”

16

Mak-R<@eYa ovac_
markaëòeya uväca
Markaëòeya disse:

17

TaTaae vv]e Na*Paae raJYaMaiv>a]&XYaNYaJaNMaiNa_
A}aEv c iNaJa& raJYa& hTa Xa}au bl&/ bl/aTa(_

tato vavre nåpo räjyam avibhraàçyanyajanmani
atraiva ca nijaà räjyaà hata çatru balaà balät

Então o Rei escolheu um reino imperecível que iria permanecer com ele mesmo em outra vida, e também o retorno de
seu próprio reino que lhe foi violentamente tomado por seus poderosos inimigos.

18

SaaeiPa vEXYaSTaTaae jaNa& vv]e iNaivR<<aMaaNaSa"_
MaMaeTYahiMaiTa Pa[aj" Sa® ivCYauiTa k-ark-Ma(_

so-pi vaiçyas tato jïänaà vavre nirviëëamänasaù
mametyahamiti präjïaù saìga vicyuti kärakam

Assim o sábio negociante, cuja mente estava completa com a indiferença aos objetos materiais, perguntou por aquele
conhecimento que remove as ligações de egotismo e possessão.
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19

deVYauvac_
devyuväca

A Deusa disse:

20

SvLPaErhaei>aNa*RPaTae Sv& raJYa& Pa[aPSYaTae >avaNa(_
svalpairahobhir nåpate svaà räjyaà präpsyate bhavän

Ó Rei, dentro de poucos dias seu reinado irá retornar à você.

21

hTva irPaUNaS%il/Ta& Tav Ta}a >aivZYaiTa_
hatvä ripünas khalitaà tava tatra bhaviñyati

Após matar seus inimigos você permanecerá lá firme e inabalável.

22

Ma*Taê >aUYa" SaMPa[aPYa JaNMa devaiÜvSvTa"_
måtaçca bhüyaù sampräpya janma deväd vivasvataù

Após sua morte, você tomará nascimento do Deus da Luz Universal

23

Saavi<aRk-ae NaaMa MaNau>aRvaNa( >auiv >aivZYaiTa_
sävarëiko näma manur bhavän bhuvi bhaviñyati

A Manifestação da Sabedoria, Ele Quem Pertence a Todas as Raças, Tribos e Castas será o nome pelo qual você será
conhecido na terra.

24

vEXYavYaR TvYaa YaSc vraeSMataaei>avaiH^Ta"_
vaiçyavarya tvayä yasca varo-smatto-bhiväïchitaù

Ó Melhor dos Negociantes, eu concedo à você a benção que deseja de Mim.

25

Ta& Pa[YaC^aiMa Sa&iSaÖyE Tav jaNa& >aivZYaiTa_
taà prayacchämi saàsiddhyai tava jïänaà bhaviñyati

Eu lhe  concedo  a  mais  elevada  realização,  e  você  permanecerá  na  mais  elevada  sabedoria  pela  qual  alcançará  a
liberação.

26

Mak-R<@eYa ovac_
markaëòeya uväca
Markaëòeya disse:

27

wiTa dtva TaYaaedeRvq YaQaa i>al/izTa& vrMa(_
iti dattvä tayordevé yathä bhilañitaà varam

Tendo deste modo concedido as bençãos que cada qual desejou,
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28

b>aUvaNTaihRTaa SaÛae >a¢-ya Taa>YaaMai>aíuTaa_
Wv& deVYaa vr& l/Bßa SaurQa +ai}aYazR>a"_

babhüväntarhitä sadyo bhaktyä täbhyämabhiñöutä
evaà devyä varaà labdhvä suratha kñatriyarñabhaù

...a Deusa desapareceu, tendo sido louvada com devoção. E tendo obtido as bençãos da Deusa,  Bons Pensamentos, o
melhor dos guerreiros,

29

SaUYaaRÂNMa SaMaaSaaÛ Saavi<aR>aRivTaa MaNau"_
süryäjjanma samäsädya sävarëir bhavitä manuù

irá tomar nascimento da Luz da Sabedoria, e se tornará a Manifestação da Sabedoria, Ele Quem Pertence a Todas as
Raças, Tribos e Castas

30

Wv& deVYaa vr& l/Bßa SaurQa" +ai}aYazR>a"_
SaUYaaRÂNMa SaMaaSaaÛ Saavi<aR>aRivTaa MaNau"_

evaà devyä varaà labdhvä surathaù kñatriyarñabhaù
süryäjjanma samäsädya sävarëir bhavitä manuù

E tendo obtido as bençãos da Deusa,  Bons Pensamentos, o melhor dos guerreiros, irá tomar nascimento da  Luz da
Sabedoria, e se tornará a Manifestação da Sabedoria, Ele Quem Pertence a Todas as Raças, Tribos e Castas

©-I& p
kléà oà
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XaPaaeÖar MaN}a"_
çapoddhära mantraù

O mantra que elimina as maldições
p h]q& ©-I& é[q& §-a& §-I& ci<@k-a deVYaE_

XaaPaNaaXaaNauGa]h& ku-å ku-å Svaha_
oà hréà kléà çréà kräà kréà caëòikä devyai

çäpanäçänugrahaà kuru kuru svähä
Repita onze vezes

Oà.  Completa Existência,  Transformação,  Crescimento,  a  Causa da Dissolução no Corpo Grosseiro, a  Causa da
Dissolução no Corpo Causal, a Deusa,  Ela Quem Dilacera os Pensamentos, levai para longe a maldição, levai para
longe a maldição, eu sou Uno com Deus! 

oTk-Il/Na MaN}a"_
utkélana mantraù

O mantra que solta os cravos 
p é[q& ©-I& h]q& SaáXaiTa ci<@ke- oTk-Il/Na&_

ku-å ku-å Svaha_
oà çréà kléà hréà saptaçati caëòike utkélanaà

kuru kuru svähä
Repita vinte e uma vezes

Oà. Ascensão, Transformação, Existência Completa, Setecentos Versos do Caëòé, removei o cravo, removei o cravo
eu sou Uno com Deus!

Ma*TaSa&JaqvNaq MaN}a"_
måtasaàjévané mantraù

O mantra que concede vida a partir da morte
p h]q& h]q& v& v& We& We& Ma*TaSa&JaqviNa ivÛe_
Ma*TaMauTQaaPaYaaeTQaaPaYa §-I& ih]Mh]q& v& Svaha_

oà hréà hréà vaà vaà aià aià måtasaàjévani vidye
måtamutthäpayot thäpaya kréà hrim hréà vaà svähä

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

XaPaivMaaecNa MaN}a"_
çapavimocana mantraù

O mantra que remove as maldições
p é[q& é[q& ©-I& hU& p We& +aae>aYa MaaehYa_
oTk-Il/Ya oTk-Il/Ya oTk-Il/Ya #&= #&=_

oà çréà çréà kléà hüà oà aià kñobhaya mohaya
utkélaya utkélaya utkélaya öhaà öhaà

Repita onze vezes
Oà Ascensão, Ascensão, Transformação, cortai o ego! Eliminai os medos da ignorância, removei o cravo, removei,
removei, devoção, devoção.
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