
Caëòé Päöhaù

AQa Nava<aR iviDa"_
atha navärëa vidhiù

E agora,
O Sistema  de  Adorar  

com  os  Nove Mantras  Eruditos

é[q Ga<aPaiTaJaRYaiTa_
çré gaëapatir jayati

Possa  o Senhor  da  Sabedoria  ser  Vitorioso.

p ASYa é[q Nava<aR MaN}aSYa b]ø ivZ<au åd]a ‰zYa"_
GaaYa}YauiZ<aGaNauíu>aX^Nda&iSa é[q Mahak-al/I_

Mahal/+Maq MahaSarSvTYaae devTaa" We& bqJaMh]q&_
Xai¢-" ©-I& k-Il/k-Mé[q Mahak-al/I Mahal/+Maq_

MahaSarSvTaq Pa[qTYaQae R Nava<aR iSaÖyQae R JaPae iviNaYaaeGa"_
oà asya çré navärëa mantrasya brahma viñëu rudrä åñayaù

gäyatryuñëig anuñöubhaç chandäàsi çré mahäkälé
mahälakñmé mahäsarasvatyo devatäù aià béjam hréà

çaktiù kléà kélakam çré mahäkälé mahälakñmé
mahäsarasvaté prétyarthe navärëa siddhyarthe jape viniyogaù

Oà.  Apresenta ndo  o  Mantra  Altamente  Eficaz  de  Nove  Letras,  os  Senhores  da  Criação ,
Preservação  e  Destruição  são  os  Videntes;  Gäyatré, Uñëig e Anuñöup (24,  28  e  32  sílabas  no  verso)
são  as  métricas;  A Grande  Removedora  da  Ignorância ,  A Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  e
A Grande  Deusa  do  Conhecimento  Todo  Penetrante  são  as  Deidades;  Aià é  a  semente;  Hréà é  a
Energia;  Kléà é  o  Cravo;  Para  a  Satisfação  da  Grande  Removedora  da  Ignorância ,  da  Grande
Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  e  da  Grande  Deusa  do  Conhecimento  Todo  Penetrante,  este  Sistema
é aplicado  em  recitação.

‰ZYaaid NYaaSa"_
åñyädi nyäsaù

Estabelecimento  dos  Videntes,  etc.

p b]øa ivZ<au åd] ‰iz>Yaae NaMa" _
oà brahmä viñëu rudra åñibhyo namaù 
Eu  reverencio  aos  Videntes,  os  Senhores  da  Criação,  Preservação  e Destruição.

cabeça

GaaYa}YauiZ<aGaNauíuP^Ndae>Yaae NaMa"_
gäyatryuñëig anuñöup chandobhyo namaù
Eu  reverencio  as  métricas  Gäyatré, Uñëig e Anuñötup

boca

Mahak-al/I Mahal/+Maq MahaSarSvTaq devTaa>Yaae NaMa" _
mahäkälé mahälakñmé mahäsarasvaté devatäbhyo namaù 
Eu  reverencio  as  Deidades,  a  Removedora  da  Ignorância ,  a  Grande  Deusa  da
Verdadeira  Riqueza  e a  Grande  Deusa  do  Conhecimento  Todo  Penetrante .

coração

We& bqJaaYa NaMa" _
aià béjäya namaù 
Eu  reverencio  a  Semente  Aià

ânus
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h]q& Xa¢-Yae NaMa" _
hréà çaktaye namaù 
Eu  reverencio  a  Energia  Hréà

pés

©-I& k-Il/k-aYa NaMa" _
kléà kélakäya namaù 
Eu  reverencio  ao  Cravo  Kléà

umbigo

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

k-r NYaSah(_
kara nyasah

Estabelecimento  nas  mãos

p We& A®uïa>Yaa& NaMa"_
oà aià aìguñöhäbhyäà namaù
Oà.  Eu  reverencio  ao  Aià no  Polegar

polegar  - dedo  indicador

p h]q& TaJaRNaq>Yaa& Svaha_
oà hréà tarjanébhyäà svähä
Oà.  Eu  reverencio  ao  Hréà no  Dedo  Indicador,  eu  sou  Um  com
Deus!

polegar  - dedo  indicador

p ©-I& MaDYaMaa>Yaa& vz$( _
oà kléà madhyamäbhyäà vañaö 
Oà.  Eu  reverencio  ao  Kléà no  Dedo  Médio,  Purificai!

polegar  - dedo  médio

p caMau<@aYaE ANaaiMak-a>Yaa& hu& _
oà cämuëòäyai anämikäbhyäà huà 
Oà.  Eu  reverencio  a  Cämuëòä no  Dedo  Anelar,  Cortai  o Ego!

polegar  - dedo  anelar

p ivÀe k-iNaiïk-a>Yaa& vaEz$( _
oà vicce kaniñöhikäbhyäà vauñaö 
Oà.  Eu  reverencio  a  Vicce no  Dedo  Mínimo,  Pureza  Suprema!

polegar  - dedo  mínimo

p We& h]q & ©-I& caMau<@aYaE ivÀe _
k-rTal/k-r Pa*ïa>Yaa& AñaYa f-$(_

oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce 
karatalakara påñöhäbhyäà asträya phaö

(role mão  sobre  mão  para  frente  e para  trás  e bata  palmas)
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce

com  a  arma  da  Virtude.
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p We& h]q& ©-I& caMau<@aYaE ivÀe _
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce 
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce 

.

ôdYaaid NYaaSa"_
hådayädi nyäsaù

Estabelecimento  no  coração,  etc

p We& ôdYaaYa NaMa"_
oà aià hådayäya namaù
Oà.  Eu  reverencio  ao  Aià no  Coração

toque  o coração

p h]q& iXarSae Svaha_
oà hréà çirase svähä
Oà.  Eu  reverencio  Hrià no  Topo  da  Cabeça,  eu  sou  Um  com  Deus!

topo  da  cabeça

p ©-I& iXa%aYaE vz$(_
oà kléà çikhäyai vañaö
Oà.  Eu  reverencio  ao  Klià atrás  da  cabeça,  Puruficai!

atrás  da  cabeça

p caMau<@aYaE k-vcaYa hu&_
oà cämuëòäyai kavacäya huà
Oà Eu  reverencio  a  Cämuëòa cruzando  ambos  os  braços,  Cortai  o
Ego!

braços  cruzados

p ivÀe Nae}a}aYaaYa vaEz$(_
oà vicce netratrayäya vauñaö
Oà.  Eu  reverencio  a  Vicce nos  três  olhos,  Pureza  Suprema!

toque  os  três  olhos

p We& h]q& ©-I& caMau<@aYaE ivÀe _
k-rTal/k-r Pa*ïa>Yaa& AñaYa f-$( _

oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce 
karatalakara påñöhäbhyäà asträya phaö 

(role mão  sobre  mão  para  frente  e  para  trás  e bata  palmas)
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce 

com  a  arma  da  Virtude.

p We& h]q & ©-I& caMau<@aYaE ivÀe_
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce.
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A+arNYaaSa"_
akñaranyäsaù

Estabelecimento  das  letras

p We& NaMa"_
oà aià namaù
Oà.  Eu  reverencio  Aià

topo  da  cabeça

p h]q& NaMa"_
oà hréà namaù
Oà.  Eu  reverencio  Hréà

olho  direito

p ©-I& NaMa"_
oà kléà namaù
Oà Eu  reverencio  Kléà

olho  esquerdo

p ca& NaMa"_
oà cäà namaù
Oà.  Eu  reverencio  Cäà

ouvido  direito

p Mau& NaMa"_
oà muà namaù
Oà.  Eu  reverencio  muà

ouvido  esquerdo

p @a& NaMa"_
oà òäà namaù
Oà.  Eu  reverencio  òäà

narina  direita

p YaE& NaMa"_
oà yaià namaù
Oà.  Eu  reverencio  yaià

narina  esquerda

p iv& NaMa"_
oà vià namaù
Oà.  Eu  reverencio  vià

boca

p ce& NaMa"_
oà ceà namaù
Oà.  Eu  reverencio  ceà

ânus

p We& h]q& ©-I& caMau<@aYaE ivÀe_
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce.
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idx( NYaaSa"_
diì nyäsaù

Estabelecimento  nas  Direções

p We& odqCYaE NaMa"_
oà aià udécyai namaù
Oà. Eu  reverencio  Aià no  Norte

norte

p h]q & Pa[aCYaE NaMa"_
oà hréà präcyai namaù
Oà. Eu  reverencio  Hréà no  Leste

leste

p ©-I& di+a<aaYaE NaMa"_
oà kléà dakñiëäyai namaù
Oà. Eu  reverencio  Kléà no  Sul

sul

p caMau<@aYaE Pa[TaqCYaE NaMa"_
oà cämuëòäyai pratécyai namaù
Oà. Eu  reverencio  Cämuëòä no  Oeste

oeste

p ivÀe vaYaVYaE NaMa"_
oà vicce väyavyai namaù
Oà. Eu  reverencio  Vicce no  Noroeste

noroeste

p We& WeXaaNYaE NaMa"_
oà aià aiçänyai namaù
Oà. Eu  reverencio  Aià no  Nordeste

nordeste

p h]q & AaGaneYYaE NaMa"_
oà hréà ägneyyai namaù
Oà. Eu  reverencio  Hréà no  Sudes te

sudeste

p ©-I& NaEr*TYaE NaMa"_
oà kléà nairåtyai namaù
Oà. Eu  reverencio  Kléà no  Sudoeste

sudoeste

p caMau<@aYaE OßaRYaE NaMa"_
oà cämuëòäyai ürdhväyai namaù
Oà. Eu  reverencio  Cämuëòä Olhando  para  Cima

para  cima

p ivÀe >aUMYaE NaMa"_
oà vicce bhümyai namaù
Oà. Eu  reverencio  Vicce Olhando  para  Baixo

para  baixo

p We& h]q & ©-I& caMau<@aYaE ivÀe _
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce 
Oà Aià Hréà Kléà Cämuëòäyai Vicce

dez  direções
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DYaaNaMa(
dhyänam

Meditação
%É& c§- Gadezu caPa 

PairgaaH^Ul&/ >auXau<@q& iXar"
Xa«& Sa&dDaTaq& k-rE

iñNaYaNaa& SavaR<Ga >aUzav*TaaMa(
Naql/aXMaÛuiTaMaaSYa Paad

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

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

parighäï chülaà bhuçuëòéà çiraù
çaìkhaà saàdadhatéà karai

strinayanäà sarväëga bhüñävåtäm
néläçmadyutimäsya päda

daçakäà seve mahäkälikäà
yämastaut svapite harau kamalajo

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

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

d<@& Xai¢-MaiSa& c cMaR
Jal/Ja& ga<$=a& Saura>aaJaNaMa(
XaUl&/ PaaXa SaudXaRNae c
dDaTaq& hSTaE" Pa[SaàaNaNaa&
Saeve SaEir>a MaidRNaqiMah
Mahal/+Maq& SaraeJaiSQaTaaMa(

akñasrak paraçuà gadeñu kuliçaà
padmaà dhanuù kuëòikäà

daëòaà çaktim asià ca carma
jalajaà ghaëöäà suräbhäjanam

çülaà päça sudarçane ca
dadhatéà hastaiù prasannänanäà

seve sairibha mardinémiha
mahälakñméà sarojasthitäm

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

*N.E. Senhor  Brahma          **N.E.Madhu  e Kaitabha  ***N.E. Senhor  Visnu
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ga<$=a XaUl/ hl/aiNa Xa«
MauSale/ c§&- DaNau" SaaYak&-
hSTaaBJaEdRDaTaq& gaNaaNTa

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

i}aJaGaTaaMaaDaar>aUTaa& Maha
PaUvaRMa}a SarSvTaqMaNau>aJae
XauM>aaid dETYaaidRNaqMa(

ghaëöä çüla haläni çaìkha
musale cakraà dhanuù säyakaà

hastäbjair dadhatéà ghanänta
vilasacchétäàçutulya prabhäm

gaurédeha samudbhaväà
trijagatäm ädhärabhütäà mahä-
pürvämatra sarasvatém anubhaje

çumbhädi daityärdiném
Carregando  em  Suas  mãos  de  lótus  o  sino  do  som  contínuo,  a  lança  da  concentração,  o  arado
semeando  sementes  do  Caminho  da  Verdade  à  Sabedoria ,  o  búzio  das  vibrações,  o  pilão  da
delicadeza,  o  disco  do  tempo  giratório,  o  arco  da  determinação  e  a  flecha  da  linguagem,  cujo
brilho  é como  a  lua  de  outono,  cuja  aparência  é a  mais  bela,  que  é  manifestada  do  corpo  de  Ela
Que  é  Raios  de  Luz ,  e  é  o  suporte  dos  três  mundos,  esta  Grande  Deusa  do  Conhecimento  Todo
Penetrante , que  destrói  a  Vaidade  e outros  pensame ntos  eu  adoro.

p We& h]q & A+a Maail/k-aYaE NaMa"
oà aià hréà akña mälikäyai namaù

Oà Aià Hréà eu  reverencio  ao  Rosário  de  Letras

p Maa& Maale/ MahaMaaYae SavR Xai¢- SvæiPai<a
cTauvRGaRSTviYa NYaSTaSTaSMaaNa( Mae iSaiÖda >av

oà mäà mäle mahämäye sarva çakti svarüpiëi
catur vargas tvayi nyastas tasmän me siddhidä bhava

Oà.  Meu  Rosário,  A Grande  Dimensão  de  Consciência ,  contendo  toda  Energia  dentro  como  vossa
natureza  intrínseca,  dai- me  a  realização  de  vossa  Perfeição,  completando  os  quat ro  objetivos  da
vida.

p Aivgan & ku-å Maale/ Tv& Ga*õaiMa di+a<ae k-re
JaPak-ale/ c iSaÖyQa| Pa[Saqd MaMa iSaÖYae

oà avighnaà kuru mäle tvaà gåhëämi dakñiëe kare
japakäle ca siddhyarthaà praséda mama siddhaye

Oà.  Rosário,  Vosso  favor  remove  todos  os  obstáculos.  Eu  o mantenho  em  minha  mão  direita.  No
momento  da  recitação  estejai  satisfeito  comigo.  Permiti- me  alcançar  a  Mais  Elevada  Perfeição.
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_ p A+a Maal/a iDaPaTaYae SauiSaiÖ& deih deih SavR_
MaN}aaQaR SaaiDaiNa SaaDaYa SaaDaYa SavR iSaiÖ&_

Pairk-LPaYa Pairk-LPaYa Mae Svaha_
oà akña mälä dhipataye susiddhià dehi dehi sarva
manträrtha sädhini sädhaya sädhaya sarva siddhià

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

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

Oà Aià Hréà Kléà Cämuëòäyai Vicce
108  vezes

p GauùaiTaGauùGaaeP}aq Tv& Ga*ha<aaSMaTk*-Ta& JaPaMa(_
iSaiÖ>aRvTau Mae deiv TvTPa[SaadaMMaheìir_

oà guhyätiguhyagoptré tvaà gåhäëäs matkåtaà japam
siddhir bhavatu me devi tvat prasädäm maheçvari

Ó Deusa,  Vós  sois  a  Protetora  do  mais  secreto  dos  segredos  místicos.  Por  favor  aceitai  a  recitação
que  tenho  oferecido,  e concedei- me  a  realização  da  Perfeição.

DYaaNaMa(_
dhyänam
Meditação

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

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

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

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

mågapati skandhasthitäà bhéñaëäà
kanyäbhiù karavälakheöa

vilasaddhastäbhirä sevitäm
hastaiçcakra gadäsi kheöa

viçikhäàçcäpaà guëaà tarjanéà
bibhräëämanalätmikäà çaçidharäà

durgäà trineträà bhaje
Eu  medito  sobre  a  Deusa  de  três  olhos,  Durgä,  a  Aliviadora  das  Dificuldades ; o brilho  de  Seu  belo
corpo  é  como  o relâmpago.  Ela  senta  sobre  o  dorso  de  um  leão  e  aparenta  muita  força.  Muitas
donzelas  segurando  o machado  de  dois  gumes  e  o  escudo  em  suas  mãos  estão  em  permanente
prontidão  para  servi- La.  Ela  segura  em  Suas  mãos  o disco,  o cetro,  o machado  de  dois  gumes,  o
escudo,  a  flecha,  o  arco,  a  rede  e  o  mudra  unindo  o  polegar  e  o  indicador,  com  os  outros  três
dedos  estendidos  para  cima,  indicando  a  concessão  de  sabedoria.  Sua  natureza  intrínseca  é  o
fogo,  e sobre  Sua  cabeça  Ela  usa  a  lua  como  um  elmo.

oà
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‰Gvedae¢&- devq SaU¢-Ma(_
ågvedoktaà devé süktam

O Louvor  Védico  da  Deusa

1
Ah& åd]ei>avRSaui>aêraMYahMa(_
AaidTYaE åTa ivì devE"_

Ah& iMa}aa vå<aae>aa ib>aMYaRhMa(_
wNd]aGanq AhMaiìNaae>aa_

ahaà rudrebhir vasubhiç carämyaham
ädityai ruta viçva devaiù

ahaà miträ varuëobhä bibharmyaham
indrägné ahamaçvinobhä

Eu  me  movo  com  os  Aliviadores  de  Sofrimentos ,  com  os  Descobridores  da  Riqueza ,  com  os  Filhos
do  Esclarecimento  assim  como  também  com  Todos  os  Deuses.  Eu  susten to  a  Amizade  e  a
Equanimidade , o Governo  do  Puro , a  Luz  da  Meditação  e o Divino  Anseio  de  União .

2

Ah& SaaeMaMaahNaSa& ib>aMYaRh&_
TvíarMauTa PaUz<a& >aGaMa(_

Ah& dDaaiMa d]iv<a& hivZMaTae_
SauPa[aVYae YaJaMaaNaaYa SauNvTae_

ahaà somamähanasaà bibharmyahaà
tvañöäramuta püñaëaà bhagam

ahaà dadhämi draviëaà haviñmate
suprävye yajamänäya sunvate

Eu  executo  as  funções  da  Grande  Devoção,  Inteligência  Criadora,  Buscadores  da  Verdade  e  a
Riqueza  da  Realização . Eu  concedo  riqueza  ao  executor  que  oferece  com  devoção  e atenção.

3

Ah& raí\q Sa®MaNaq vSaUNaa&_
icik-Tauzq Pa[QaMaa YaijYaaNaaMa(_
Taa& Maa deva VYadDau" Pauå}aa_
>aUirSQaa}aa& >aUYYaaRveXaYaNTaqMa(_

ahaà räñöré saìgamané vasünäà
cikituñé prathamä yajïiyänäm

täà mä devä vyadadhuù puruträ
bhüristhäträà bhüryyäveçayantém

Eu  sou  a  Rainha,  a  mente  unida  dos  Guardiães  do  Tesouro ,  a  Consciência  Suprema  daqueles  que
ofereceram  sacrifício.  Então  os  Deuses  têm  Me estabelecido  na  existência  múltipla,  a  Alma  Toda
Penetrante  da  Abundante  Existência .
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4

MaYaa Saae AàMaita Yaae ivPaXYaiTa_
Ya" Pa[ai<aiTa Ya wR& Xa*<aaeTYau¢-Ma(_
AMaNTavae Maa& Ta oPa i+aYaiNTa_
é[uiDa é[uTa é[iÖv& Tae vdaiMa_

mayä so annamatti yo vipaçyati
yaù präëiti ya éà çåëotyuktam
amantavo mäà ta upa kñiyanti

çrudhi çruta çraddhivaà te vadämi
Unicamente  por  Meu  intermédio  todos  comem,  todos  vêem,  todos  respiram,  todos  ouvem.  Eles
não  sabem,  contudo  eles  moram  junto  a  Mim.  Ouça  a  verdade  da  Fé  do  modo  que  Lhe  falo.

5

AhMaev SvYaiMad& vdaiMa Jauí&_
devei>aåTa MaaNauzei>a"_

Ya& k-aMaYae Ta& TaMauGa] & k*-<aaeiMa_
Ta& b]øa<a& TaMa*iz& Ta& SauMaeDaaMa(_

ahameva svayamidaà vadämi juñöaà
devebhiruta mänuñebhiù

yaà kämaye taà tamugraà kåëomi
taà brahmäëaà tamåñià taà sumedhäm

Somente  Eu,  Eu  mesma,  por  Minha  própria  vontade,  falo  isto  que  é  querido  por  Deuses  e
homens.  Quem  quer  que  seja  que  Eu  ame,  Eu  lhe  dou  força,  faço  dele  um  Conhecedor  da
Divindade,  um  Vidente,  ser  de  adorável  inteligência.

6

Ah& åd]aYa DaNaura TaNaaeiMa_
b]øiÜze Xarve hNTava o_

Ah& JaNaaYa SaMad& k*-<aaeMYah&_
Ûava Pa*iQavq Aa ivveXa_

ahaà rudräya dhanurä tanomi
brahmadviñe çarave hantavä u

ahaà janäya samadaà kåëomyahaà
dyävä påthivé ä viveça

Eu,  a  Energia  Penetrante ,  curvo  o  arco  para  a  Aliviadora  dos  Sofrimentos  matar  os  inimigos  da
Consciência  Criadora  com  as  flechas  da  linguagem.  Eu  dou  às  pessoas  ardor  fervoroso;  Eu
penetro  por  todo  o céu  e toda  a  terra.

7

Ah& Sauve iPaTarMaSYa MaUÖRNMaMa_
YaaeiNarPSvNTa" SaMaud] e_

TaTaae iv iTaïe >auvNaaNau ivìae_
TaaMaU& Ûa& vZMaR<aaePa SPa*XaaiMa_

ahaà suve pitaramasya mürddhanmama
yonirapsvantaù samudre

tato vi tiñöhe bhuvanänu viçvo
tämüà dyäà varñmaëopa spåçämi

Eu  dou  nascimento  ao  Supremo  Pai  disso  Tudo;  Minha  energia  criadora  está  nas  águas  do
oceano  interior.  Dali  Me extendo  através  dos  três  mundos  do  Universo  e  toco  o topo  do  céu  com
Minha  grandeza.
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8

AhMaev vaTa wv Pa[vaMYaar>aMaa<aa >auvNaaiNa ivìa_
Parae idva Par WNaa Pa*iQaVYaE TaavTaq MaihMaa Sa&b>aUv_

ahameva väta iva pravämyärabhamäëä bhuvanäni viçvä
paro divä para enä påthivyai tävaté mahimä saàbabhüva

Eu  sopro  todos  os  seres  do  Universo  como  o  vento.  Além  dos  céus  e  além  da  terra,  em  tal
extensão,  está  Minha  grandeza  completa.
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AQa TaN}aae¢&- devq SaU¢-Ma(_
atha tantroktaà devé süktam

O Louvor  Tântrico  da  Deusa

1

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

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

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

2

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

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

À Aliviadora  dos  Sofrimentos  nós  reverenciamos,  à  Eterna ,  à  Personificação  dos  Raios  de  Luz ,  à
Criadora ,  à  Ela  que  Manifesta  a  Luz ,  à  forma  da  Devoção ,  à  Felicidade,  continua men te  nós
reverenciamos.

3

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

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

Ao Bem  estar  daqueles  que  se  curvam,  nós  reverenciamos;  à  Mudança ,  à  Perfeição ,  à  Dissolução ,
à  Abastança  que  sustenta  a  terra,  à  Esposa  da  Consciência ,  à  Vós,  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

4

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

durgäyai durgapäräyai säräyai sarvakäriëyai
khyätyai tathaiva kåñëäyai dhümräyai satataà namaù

À Ela  Que  Remove  as  Dificuldades ,  à  Ela  que  Remove  Além  de  Todas  as  Dificuldades ,  à  Essência ,
à  Causa  de  Tudo ;  à  Percepção ,  e  à  Autora  de  Tudo ,  à  Pessoa  Incognoscível ,  continua men te  nós
reverenciamos.

5

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

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

À que  é  extremamente  bela  e  forte,  nós  reverenciamos,  nós  reverenciamos,  nós  reverenciamos.
Nós  reverenciamos  à  Estabelecedora  do  Universo  Perceptível ,  à  Deusa,  à  que  é  Toda  Ação ,  nós
reverenciamos,  nós  reverenciamos.
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6

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

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

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

7

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

yä devé sarva bhüteñu cetanetyabhi dhéyate
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

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

8

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

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

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

9

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

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

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  existência  na  forma  do  Sono ,  nós  reverenciamos ,  nós
reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continuame nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

10

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

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

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  da  Fome ,  nós  reverenciamos ,  nós
reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continuame nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.
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11

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

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

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

12

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

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

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

13

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

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

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

14

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

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

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  do  Perdão  Paciente ,  nós  reverenciamos ,
nós  reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continua me nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

15

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

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

À  Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  de  Todo  Ser  Vivente ,  nós
reverenciamos ,  nós  reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continuame nte  nós
reverenciamos,  nós  reverenciamos.
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16

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

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

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

17

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

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

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

18

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

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

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

19

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

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

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  da  Beleza  Aumentada  pelo  Amor ,  nós
reverenciamos ,  nós  reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continuame nte  nós
reverenciamos,  nós  reverenciamos.

20

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

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

À  Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  da  Verdadeira  Riqueza ,  nós
reverenciamos ,  nós  reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continuame nte  nós
reverenciamos,  nós  reverenciamos.
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21

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

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

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

22

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

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

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

23

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

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

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

24

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

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

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  da  Satisfação ,  nós  reverenciamos ,  nós
reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continua me nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.

25

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

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

À Divina  Deusa  que  reside  em  toda  a  existência  na  forma  da  Mãe ,  nós  reverenciamos ,  nós
reverenciamos  a  Ela,  nós  reverenciamos  a  Ela,  continua me nte  nós  reverenciamos,  nós
reverenciamos.
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26

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

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

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

27

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

indriyäëämadhiñöätré bhütänäà cäkhileñu yä
bhüteñu satataà tasyai vyäptidevyai namo namaù

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

28

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

citirüpeëa yä kåtsnametad vyäpya sthitä jagat
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaù

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

29

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

stutä suraiù pürvamabhéñöa saàçrayät
tathä surendreëa dineñu sevitä

karotu sä naù çubha hetur éçvaré
çubhäni bhadräëyabhi hantu cäpadaù

Em  dias  passados,  todos  os  Deuses ,  liderados  por  Indra,  o  Governo  do  Puro,  cantou  esses  versos
de  louvor  com  o  propósito  de  realizar  seu  desejado  objetivo  de  submeter  o  ego  a  Luz  da
Sabedoria ,  e  por  muitos  dias  esta  cerimônia  foi feita.  Possa  Ela,  a  Vidente  de  tudo ,  a  Suprema  de
Tudo,  a  Fonte  de  Todos  os  Deuses ,  igualmente  realizar  para  nós  todas  as  coisas  auspiciosas  para
colocar  fim  à  todas  as  aflições.  
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30

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

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

yä sämprataà coddhata daitya täpitair
asmäbhi réçä ca surair namasyate

yä ca småtä tat kñaëameva hanti naù
sarväpado bhakti vinamra mürtibhiù

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

oà
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AQa Pa[a0DaaiNak&- rhSYaMa(_
atha prädhänikaà rahasyam

E Agora,  
O Mais  Preeminente  Segredo

p ASYa é[q SaáXaTaq rhSYa }aYaSYa NaaraYa<a_
‰izrNauíuP^Nd" Mahak-al/I Mahal/+Maq_

MahaSarSvTYaae devTaa YaQaae¢- f-l/avaPTYaQa| JaPae_iviNaYaaeGa"_
oà asya çré saptaçaté rahasya trayasya näräyaëa

åñir anuñöup chandaù mahäkälé mahälakñmé
mahäsarasvatyo devatä yathokta phaläväptyarthaà jape viniyogaù

Apresentando  os  três  segredos  dos  Setecentos  Versos .  Narayana é  o  Vidente,  Anustup (32  sílabas
no  verso)  é  a  métrica,  a  Grande  Removedora  da  Escuridão  da  Ignorância,  a  Grande  Deusa  da
Verdadeira  Riqueza,  e  a  Grande  Alma  do  Conhecimento  Todo  Penetrante  são  as  Deidades.  Para
absorver  as  qualidades  das  escritura s  está  a  aplicação  da  recitação  desses  mantras.

raJaaevac_
räjoväca

O Rei disse:

1

>aGavàvTaara Mae ci<@k-aYaaSTvYaaeidTaa"_
WTaeza& Pa[k*-iTa& b]øNa( Pa[DaaNa& v¢u- MahRiSa_

bhagavannavatärä me caëòikäyäs tvayoditäù
eteñäà prakåtià brahman pradhänaà vaktu marhasi

Senhor,  Vós  tendes  me  explicado  as  manifestações  da  Energia  Que  Dilacera  os  Pensamentos .  Ó
Conhecedor  da  Sabedoria,  agora  por  favor  decrevei  as  principais  caracteristicas  da  natureza
delas.

2

AaraDYa& YaNMaYaa deVYaa" SvæPa& YaeNa c iÜJa_
iviDaNaa b]Uih Sak-l&/ YaQaavTPa[<aTaSYa Mae_

ärädhyaà yanmayä devyäù svarüpaà yena ca dvija
vidhinä brühi sakalaà yathävat praëatasya me

Ó Duas  vezes  nascido , eu  o reverencio.  Por  favor  falai- me  quais  são  as  naturezas  intrínsecas  para
serem  adoradas  e por  quais  sistemas  de  adoração  Elas  serão  satisfeitas.

‰iz åvav_
åñi ruväva

O Åñi disse:
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3

wd& rhSYa& ParMaMaNaa:YaeYa& Pa[c+YaTae_
>a¢-aeSaqiTa Na Mae ik-ÄtavavaCYa& NaraiDaPa_

idaà rahasyaà paramam anäkhyeyaà pracakñyate
bhakto-séti na me kiïcat taväväcyaà narädhipa

Ó Rei,  este  segredo  é  extremame nte  esotérico,  e  é  dito  que  não  deve  ser  prontamente  divulgado.
Mas  você  é devotado  a  mim,  e eu  não  vejo  motivo  para  não  lhe  falar  tudo.

4

SavRSYaaÛa Mahal/+MaqiñGau<aa ParMaeìrq_
l/+Yaa l/+YaSvæPaa Saa VYaaPYa k*-Tò& VYaviSQaTaa_
sarvasyädyä mahälakñmés triguëä parameçvaré

lakñyä lakñyasvarüpä sä vyäpya kåtsnaà vyavasthitä
A  Soberana  Suprema,  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza ,  que  é  composta  das  três
qualidades,  é  a  primeira  e  principal  de  todas  as  causas.  Sua  natureza  intrínseca  é  ambos,
definível  e  indefinível,  e  mantendo  distintos  todos  os  fenômenos  individuais  do  universo,  Ela
reside  no  interior.

5

MaaTauil/<Ga& Gada& %e$&= PaaNa Paa}a& c ib>a]Taq_
NaaGa& il/®& c YaaeiNa& c ib>a]Taq Na*Pa MaUÖRiNa_

mätuliëgaà gadäà kheöaà päna pätraà ca bibhraté
nägaà liìgaà ca yonià ca bibhraté nåpa mürddhani

Ó  Rei,  Ela  segura  em  Suas  mãos  uma  romã  (simbolizando  a  unidade  da  criação),  o  cetro,  o
escudo  e  o recipiente  de  beber,  e  na  Sua  parte  mais  elevada,  Ela  sustenta  uma  cobra  que  une  o
princípio  masculino  (Consciência ) com  o princípio  feminino  (Energia ).

6

Taák-aÄNa v<aaR>aa Taák-aÄNa >aUz<aa_
XaUNYa& Tadi%l&/ SveNa PaUrYaaMaaSa TaeJaSaa_

taptakäïcana varëäbhä taptakäïcana bhüñaëä
çünyaà tadakhilaà svena pürayämäsa tejasä

Sua  beleza  é comparável  ao  ouro  derretido,  e Seus  ornamentos  brilham  como  ouro  derretido.  Ela
preencheu  todo  o Nada  com  Sua  Luz  radiante.

7

XaUNYa& Tadi%l&/ l/aek&- ivl/aeKYa ParMaeìrq_
b>aar ParMa& æPa& TaMaSaa ke-vle/Na ih_

çünyaà tadakhilaà lokaà vilokya parameçvaré
babhära paramaà rüpaà tamasä kevalena hi

Vendo  o  Nada ,  a  Suprema  Soberana,  pela  qualidade  da  Escuridão ,  assumi u  outra  excelente
forma.

8

Saa i>aàaÅNa Sa&k-aXaa d&Z}aaiªTavraNaNaa_
ivXaal/ l/aecNaa Naarq b>aUv TaNauMaDYaMaa_

sä bhinnäïjana saàkäçä daàñträìkitavaränanä
viçäla locanä näré babhüva tanumadhyamä
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Aquela  forma  tornou- se  uma  bela  mulher  cujo  corpo  radian te  era  negro  como  tisne.  Sua  boca
finamente  formada  tinha  grandes  e  protubera nte s  dentes,  Seus  olhos  eram  grandes  e  o  corpo
magro.

9

%ÉPaa}aiXar" %e$E=rl&/k*-Ta cTau>auRJaa_
k-bNDahar& iXarSaa ib>a]a<aa ih iXar" óJaMa(_

khaògapätraçiraù kheöair alaàkåta caturbhujä
kabandhahäraà çirasä bibhräëä hi çiraù srajam

Em  Suas  quatro  mãos  Ela  exibiu  a  espada ,  a  taça  de  beber,  uma  cabeça  decepada,  e um  escudo,
com  corpos  decapitados  formando  um  colar,  e uma  guirlanda  de  crânios  sobre  Sua  cabeça.

10

Saa Pa[aevac Maha l/+Maq& TaaMaSaq Pa[MadaetaMaa_
NaaMa k-MaR c Mae MaaTadeRih Tau>Ya& NaMaae NaMa"_

sä proväca mahä lakñméà tämasé pramadottamä
näma karma ca me mätardehi tubhyaà namo namaù

Tendo  deste  modo  aparecido,  aquela  manifestação  da  Escuridão ,  suprema  entre  as  mulheres,
disse  para  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza ,  “Mãe,  repetidas  vezes  Vos  reverencio.  Daí- Me
Meus  nomes  e descrevei  as  ações  que  estou  para  executar.”

11

Taa& Pa[aevac Mahal/+MaqSTaaMaSaq& Pa[MadaetaMaaMa(_
ddaiMa Tav NaaMaaiNa YaaiNa k-MaaRi<a TaaiNa Tae_

täà proväca mahälakñméstämaséà pramadottamäm
dadämi tava nämäni yäni karmäëi täni te

Então  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  disse  para  Excelente  Senhora  da  Escuridão ,  “Eu
lhe  dou  seus  nomes  e as  várias  ações  que  irá  executar.

12

Maha MaaYaa Maha k-al/I Maha Maarq +auDaa Ta*za_
iNad]a Ta*Z<aa cEk-vqra k-al/rai}aduRrTYaYaa_

mahä mäyä mahä kälé mahä märé kñudhä tåñä
nidrä tåñëä caikavérä kälarätrir duratyayä

A Grande  Dimensão  da  Consciência,  a  Grande  Removedora  da  Escuridão,  a  Grande  Destruidora,
Fome  e Sede;  Sono,  Desejo,  Unicamente  atenciosa  à  Batalha,  a  Noite  Escura,  a  Intransitável.

13

wMaaiNa Tav NaaMaaiNa Pa[iTaPaaÛaiNa k-MaRi>a"_
Wi>a" k-MaaRi<a Tae jaTva YaaeDaqTae SaaeénuTae Sau%Ma(_
imäni tava nämäni pratipädyäni karmabhiù

ebhiù karmäëi te jïätvä yo-dhéte so-çnute sukham
Esses  são  seus  nomes,  indicativos  das  ações  que  você  executa.  A pessoa  que  conhece  suas
atividades  por  meditar  nestes  nomes,  alcança  a  mais  elevada  felicidade.”

14

TaaiMaTYau¤-a Mahal/+Maq" SvæPaMaPar& Na*Pa_
Satva:YaeNaaiTa XauÖeNa Gau<aeNaeNduMPa[>a& ddaE_

tämityuktvä mahälakñméù svarüpamaparaà nåpa
sattväkhyenäti çuddhena guëenendum prabhaà dadau
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Ó  Rei,  tendo  assim  falado,  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza ,  por  meio  de  Sua  qualidade
extrema mente  pura  de  Luz ,  assumiu  outra  forma  com  brilho  radiante  como  a  lua.
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15

A+aMaal/aªuXaDara vq<aa PauSTak- Daair<aq_
Saa b>aUv vra Naarq NaaMaaNYaSYaE c Saa ddaE_
akñamäläìkuçadharä véëä pustaka dhäriëé

sä babhüva varä näré nämänyasyai ca sä dadau
Esta  suprema  mulher  segurava  em  Suas  mãos  o  rosário  dos  alfabetos,  a  espada  curvada,  o
alaúde  ou  vina  e um  livro,  e a  Ela,  também  foi dado  nomes.

16

Maha ivÛa Maha va<aq >aarTaq vak( SarSvTaq_
AaYaaR b]aøq k-aMaDaeNauveRdGa>aaR c Daqìrq_

mahä vidyä mahä väëé bhäraté väk sarasvaté
äryä brähmé kämadhenur vedagarbhä ca dhéçvaré

O  Grande  Conhecimento,  a  Grande  Vibração,  a  Luz  da  Sabedoria,  Energia  Criadora,  a  Vaca  que
Satisfaz  todos  os  Desejos,  o Útero da  Sabedoria,  e Suprema  da  Mente.

17

AQaaevac Mahal/+MaqMaRha k-al/I& SarSvTaqMa(_
Yauva& JaNaYaTaa& deVYaaE iMaQauNae SvaNauæPaTa"_

athoväca mahälakñmér mahä käléà sarasvatém
yuväà janayatäà devyau mithune svänurüpataù

Então  a  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  disse  para  a  Grande  Removedora  da  Escuridão  e
a  Alma  do  Conhecimento  Todo  Penetrante ,  “Deusas ,  ambas  vocês  produzam  pares,  masculino  e
feminino,  de  acordo  com  suas  naturezas.”

18

wTYau¤-a Tae Mahal/+Maq" SaSaJaR iMaQauNa& SvYaMa(_
ihr<YaGa>aaŒ åicraE ñq Pau&SaaE k-Mal/aSaNaaE_

ityuktvä te mahälakñméù sasarja mithunaà svayam
hiraëyagarbhau rucirau stré puàsau kamaläsanau

Tendo  deste  modo  As  instruído,  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  primeiro  produziu  Seu
próprio  par,  um  macho  e  uma  fêmea  de  aparência  bela  sentados  sobre  o assento  de  lótus,  tendo
saído  do  Útero  Dourado  (a primeira  centelha  da  criação  também  conhecida  como  bindu).

19

b]øNa( ivDae ivirÄeiTa DaaTairTYaah Ta& NarMa(_
é[q" PaÚe k-Male/ l/+MaqTYaah MaaTaa c Taa& iñYaMa(_

brahman vidhe viriïceti dhätarityäha taà naram
çréù padme kamale lakñmét yäha mätä ca täà striyam

Então  a  Mãe,  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  disse  para  o  homem,  Conhecedor  da
Consciência,  Adoração  Sistemática,  Ser  Brilhante,  Criador .”  E  também  para  a  mulher,
“Prosperidade  Suprema,  Botão  de  Lótus,  Deusa  da  Riqueza ”, e deste  modo  deu- lhes  seus  nomes.

20

Mahak-al/I >aarTaq c iMaQauNae Sa*JaTa" Sah_
WTaYaaeriPa æPaai<a NaaMaaiNa c vdaiMa Tae_

mahäkälé bhäraté ca mithune såjataù saha
etayorapi rüpäëi nämäni ca vadämi te

A Grande  Removedora  da  Escuridão  e  a  Luz  da  Sabedoria  também  produziram  pares.  Eu  estou
lhe  falando  seus  nomes  e formas.
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21

Naql/k-<Qa& r¢-bahu& ìeTaa®& cNd]Xae%rMa(_
JaNaYaaMaaSa Pauåz& Mahak-al/I iSaTaa& iñYaMa(_

nélakaëthaà raktabähuà çvetäìgaà candraçekharam
janayämäsa puruñaà mahäkälé sitäà striyam

A Grande  Removedora  da  Escuridão  deu  nascimento  a  um  homem  que  tinha  um  pescoço  azul,
braços  vermelhos,  e um  corpo  branco;  e  que  usou  um  dígito  da  lua  sobre  sua  cabeça;  e  também
à  uma  mulher  branca.

22

Sa åd]" Xaªr" SQaa<au" k-Pads c i}al/aecNa"_
}aYaq ivÛa k-aMaDaeNau" Saa ñq >aaza+ara Svra_

sa rudraù çaìkaraù sthäëuù kapardé ca trilocanaù
trayé vidyä kämadhenuù sä stré bhäñäkñarä svarä

Ele  é  Conhecido  como  o  Aliviador  dos  Sofrimentos ,  a  Causa  da  Paz,  a  Residência  Permanente ,  de
Cabelos  Emaranhados,  com  Três  Olhos ;  enquanto  a  mulher  é  chamada  Três ,  Conhecimento ,  a
Vaca  Que  Realiza  Desejos,  Linguagem,  Letras,  e Melodia .

23

SarSvTaq iñYa& GaaErq&MKZNa| c Pauåz& Na*Pa_
JaNaYaaMaaSa NaaMaaiNa TaYaaeriPa vdaiMa Tae_

sarasvaté striyaà gauréàm krñnaà ca puruñaà nåpa
janayämäsa nämäni tayorapi vadämi te

Ó  Rei,  A Alma  do  Conhecimento  Todo  Penetran te  produziu  uma  mulher  de  cor  brilhante  e
também  um  homem  que  é escuro.  Eu  estou  falando  seus  nomes.

24

ivZ<au" k*-Z<aae ôzqke-Xaae vaSaudevae JaNaadRNa"_
oMaa GaaErq SaTaq c<@q SauNdrq Sau>aGaa iXava_

viñëuù kåñëo håñékeço väsudevo janärdanaù
umä gauré saté caëòé sundaré subhagä çivä

Os  nomes:  Consciência  que  Tudo  Penetra,  o Autor  de  Tudo,  Governador  dos  Sentidos ,  o  Deus  da
Verdadeira  Riqueza ,  e  o  Senhor  da  Existência ,  aplicado  ao  homem;  e  a  Mãe  Alimentando ,  Ela
Quem  é  Raios  de  Luz,  Verdade,  a  Energia  que  Dilacera  os  Pensamentos ,  a  Bela ,  Felicidade
Excelente ,  e a  Energia  da  Bondade  Infinita  aplicada  à  mulher.

25

Wv& YauvTaYa" SaÛ" PauåzTv& Pa[Paeidre_
c+auZMaNTaae Nau PaXYaiNTa NaeTareTaiÜdae JaNaa"_

evaà yuvatayaù sadyaù puruñatvaà prapedire
cakñuñmanto nu paçyanti netare-tadvido janäù

Deste  modo  as  três  jovens  senhoras  imediatame nte  tomaram  as  formas  masculinas.  Este  fato,  só
aqueles  que  vêem  com  os  olhos  da  sabedoria  podem  entender .  Outras  pessoas  não  iniciadas  não
podem  entender  o significado  esotérico  deste  segredo.
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26

b]ø<ae Pa[ddaE PaÒq& Maha l/+MaqNa*RPa }aYaqMa(_
åd]aYa GaaErq& vrda& vaSaudevaYa c ié[YaMa(_

brahmaëe pradadau patnéà mahä lakñmér nåpa trayém
rudräya gauréà varadäà väsudeväya ca çriyam

Ó Rei,  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  deu  a  Alma  do  Conhecimento  Todo  Penetrante  para
a  Capacidade  Criadora  como  uma  esposa,  e para  o Aliviador  dos  Sofrimentos  Ela  deu  Ela  Quem  é
Raios  de  Luz , e ao  Senhor  da  Verdadeira  Riqueza  Ela  deu  a  Prosperidade  Suprema.

27

SvrYaa Sah Sa&>aUYa ivirÄae<@MaJaqJaNaTa(_
ib>aed >aGavaNa( åd]STaÓaEYaaR Sah vqYaRvaNa(_

svarayä saha saàbhüya viriïco-ëòamajéjanat
bibheda bhagavän rudrastad gauryä saha véryavän

Então  a  Capacidade  Criadora  com  sua  esposa,  a  Alma  do  Conhecimento  Todo  Penetrante ,  deu
nascimento  ao  Ovo  Cósmico;  e  o  Aliviador  dos  Sofrimentos ,  juntamente  com  sua  esposa,  Ela
Quem  é Raios  de  Luz , furaram  o ovo fazendo- o quebrar.

28

A<@MaDYae Pa[DaaNaaid k-aYaRJaaTaMa >aUà*Pa_
Maha>aUTaaTMak&- Sav| JaGaTSQaavrJa®MaMa(_

aëòamadhye pradhänädi käryajätama bhünnåpa
mahäbhütätmakaà sarvaà jagat sthävarajaìgamam

Ó  Rei,  dentro  do  ovo  estavam  todos  os  produtos  primários,  a  capacidade  dos  cinco  elementos
para  unir,  e toda  esta  existência  de  formas  móveis  e imóveis  vieram  a  ser.

29

PauPaaez Paal/YaaMaaSa Taç/+MYaa Sah ke-Xav"_
Sa&Jahar JaGaTSav| Sah GaaEYaaR Maheìr"_

pupoña pälayämäsa tallakñmyä saha keçavaù
saàjahära jagat sarvaà saha gauryä maheçvaraù

Então  a  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza ,  juntamente  com  a  Consciência  Que  Tudo  Penetra ,
começaram  a  proteger  e alimentar  a  criação,  e no  determinado  tempo,  o Grande  Senhor  com  Sua
esposa,  Ela  Quem  É Raios  de  Luz , irão  causar  sua  dissolução.

30

Maha l/+MaqMaRharaJa SavR Satv MaYaqXarq_
iNarak-ara c Saak-ara SaEv NaaNaai>aDaaNa>a*Ta(_

mahä lakñmér mahäräja sarva sattva mayéçaré
niräkärä ca säkärä saiva nänäbhidhänabhåt

Ó  Grande  Rei,  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  é  a  Governante  de  Toda  a  Verdade  e  da
qualidade  de  Luz .  Ela  é  a  inconcebível  sem  forma,  e  também  Ela  é  com  forma  e  é conhecida  por
muitos  nomes.

31

NaaMaaNTarEiNaRæPYaEza NaaMNaa NaaNYaeNa ke-NaicTa(_
nämäntarair nirüpyaiñä nämnä nänyena kenacit

Somente  Seus  atributos  podem  ser  denominados,  e  no  entan to  Ela  não  pode  ser  explicada  por
um  único  nome.

oà
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AQa vEk*-iTak&- rhSYaMa(_
atha vaikåtikaà rahasyam
O Segredo  Modificado

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

1

p i}aGau<aa TaaMaSaq devq Saaitvk-I Yaa i}aDaaeidTaa_
Saa XavaR ci<@k-a duGaaR >ad]a >aGavTaqYaRTae_

oà triguëä tämasé devé sättviké yä tridhoditä
sä çarvä caëòikä durgä bhadrä bhagavatéryate

A Deusa  que  é  composta  de  três  qualidades,  que  é  predomina nte  na  Luz,  no  entanto  distinguida
como  Escuridão ,  etc,  é  dita  como  a  Energia  Que  Mata  com  Flechas ,  a  Energia  Que  Dilacera  os
Pensamentos ,  a  Aliviadora  das  Dificuldades , a  Pessoa  Excelente , a  Possuidora  de  Riquezas .

2

YaaeGaiNad]a hreå¢-a Mahak-al/I TaMaaeGau<aa_
MaDau kE-$=>aNaaXaaQa| Yaa& TauíavaMbuJaaSaNa"_

yoganidrä hareruktä mahäkälé tamoguëä
madhu kaiöabhanäçärthaà yäà tuñöävämbujäsanaù

Ela  que  é  da  qualidade  da  Escuridão ,  que  manteve  a  Consciência  Que  Tudo  Penetra  no  Sono
místico  da  Divina  União ,  que  é  louvada  pela  Capacidade  Criadora  para  o  propósito  de  matar  o
Muito  e o Pouco , Ela  é chamada  a  Grande  Removedora  da  Escuridão .

3

dXav£-a dXa>auJaa dXaPaadaÅNa Pa[>aa_
ivXaal/Yaa raJaMaaNaa i}a&Xaç/aecNa Maal/Yaa_

daçavakträ daçabhujä daçapädäïjana prabhä
viçälayä räjamänä triàçallocana mälayä

Ela  tem  dez  faces,  dez  braços  e dez  pés;  Seu  imenso  corpo  é negro  e brilhante  como  colírio.  Seus
trinta  olhos  são  grandes  e da  mesma  proporção.

4

Sfu-rÕXaNad&í\a Saa >aqMa æPaaiPa >aUiMaPa_
æPaSaaE>aaGYa k-aNTaqNaa& Saa Pa[iTaïa Mahaié[Ya"_

sphuraddaçanadaàñörä sä bhéma rüpäpi bhümipa
rüpasaubhägya känténäà sä pratiñöhä mahäçriyaù

Ó  Protetora  da  Terra ,  Seus  dentes  e  presas  são  brilhante s,  fazendo  Sua  forma  assus tadora,  e
ainda  esta  forma  é  tão  bela  como  a  beleza  brilhante  aumentada  pelo  amor,  pois  Ela  estabelece  a
Grande  Prosperidade
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5

%Éba<a Gada XaUl/ c§- Xa« >auXaui<@>a*Ta(_
Pairga& k-aMauRk&- Xaqz| iNaêyaeTad]uiDar& dDaaE_

khaògabäëa gadä çüla cakra çaìkha bhuçuëòibhåt
parighaà kärmukaà çérñaà niçcyotadrudhiraà dadhau

Em  Suas  mãos  Ela  segura  a  espada,  a  flecha,  o cetro,  o arpão,  o disco,  o búzio,  a  funda,  a  barra
de  ferro,  o arco,  e uma  cabeça  decepada  pingando  sangue.

6

Wza Saa vEZ<avq MaaYaa Mahak-al/I durTYaYaa_
AaraiDaTaa vXaqku-YaaRTPaUJaak-TauRêracrMa(_

eñä sä vaiñëavé mäyä mahäkälé duratyayä
ärädhitä vaçékuryät püjäkartuçcaräcaram

Esta  é a  Energia  da  Consciência  Que  Tudo  Penetra ,  a  Dimensão  da  Consciência  Toda  Penetrante,  a
incomparávelmente  Grande  Removedora  da  Escuridão .  Satisfeita  através  da  adoração  e  da
meditação,  Ela  concede  ao  aspirante  domínio  sobre  tudo  o que  se  move  e que  não  move.

7

SavR dev Xarqre>Yaae Yaaiv>aURTaaiMaTa Pa[>aa_
i}aGau<aa Saa Mahal/+Maq" Saa+aaNa( MaihzMaidRNaq_

sarva deva çarérebhyo yä—virbhütämita prabhä
triguëä sä mahälakñméù säkñän mahiñamardiné

A  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  saiu  brilhando  dos  corpos  de  todos  os  Deuses,
carregando  as  três  qualidades  da  natureza.  Ela  é a  própria  matadora  do  Grande  Ego .

8

ìeTaaNaNaa Naql/>auJaa SauìeTa STaNa Ma<@l/a_
r¢- MaDYaa r¢- Paada Naql/ JaºaeååNMada_

çvetänanä nélabhujä suçveta stana maëòalä
rakta madhyä rakta pädä néla jaìghorurunmadä

Sua  face  é luz,  Seus  braços  azuis,  e a  região  de  Seu  peito  é extremamente  branca.  A parte  central
de  Seu  corpo  é vermelha,  os  pés  são  vermelhos,  e Suas  pernas  e coxas  são  azuis.

9

Sauic}a JagaNaa ic}a MaaLYaaMbr iv>aUz<aa_
ic}aa Naule/PaNaa k-aiNTa æPa SaaE>aaGYa Xaail/Naq_

sucitra jaghanä citra mälyäm bara vibhüñaëä
citrä nulepanä känti rüpa saubhägya çäliné

Seus  quadris  são  belos  e  atrativos,  e  de  cores  variadas  são  Suas  guirlandas ,  roupas  e
ornamentos.  Unguentos  estão  cobrindo  Seu  corpo.  Ela  é a  forma  da  beleza  aumentada  pelo  amor
e reflete  toda  auspiciosidade.

10

Aía dXa >auJaa PaUJYaa Saa Sahó >auJaa SaTaq_
AaYauDaaNYa}a v+YaNTae di+a<aaDa" k-r §-MaaTa(_
añöä daça bhujä püjyä sä sahasra bhujä saté

äyudhänyatra vakñyante dakñiëädhaù kara kramät
Embora  tenha  mil  braços,  contudo  Ela  deve  ser  adorada  com  oito  mãos.  As armas  que  Ela  segura
são  enumeradas  começando  da  direita  inferior:
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11

A+Maal/a c k-Mal&/ ba<aaeiSa" ku-il/Xa& Gada_
c§&- i}aXaul&/ ParXau" Xa«ae ga<$=a c PaaXak-"_
akñmälä ca kamalaà bäëo-siù kuliçaà gadä

cakraà triçulaà paraçuù çaìkho ghaëöä ca päçakaù

12

Xai¢-dR<@êMaR caPa& PaaNaPaa}a& k-Ma<@lu/"_
Al&/k*-Ta >auJaaMaei>araYauDaE" k-Mal/aSaNaaMa(_

çaktirdaëòaçcarma cäpaà pänapätraà kamaëòaluù
alaàkåta bhujämebhiräyudhaiù kamaläsanäm

11- 12 .  o  rosário  dos  alfabetos,  um  lótus,  uma  flecha,  uma  espada,  o  relâmpago,  um  cetro,  o
disco,  o  tridente,  a  machadinha ,  um  búzio,  sino,  rede,  energia,  um  cajado,  escudo,  arco,
recipiente,  e a  tigela  da  renúncia.  Ela  está  sentada  sobre  o assento  de  lótus.

13

SavR dev MaYaq MaqXaa& Maha l/+MaqiMaMaa& Na*Pa_
PaUJaYaeTSavR l/aek-aNaa& Sa devaNaa& Pa[>au>aRveTa(_

sarva deva mayé méçäà mahä lakñmémimäà nåpa
püjayet sarva lokänäà sa devänäà prabhur bhavet

Ó Rei,  composta  de  todos  os  Deuses,  Ela  é  a  Governante  dos  Deuses .  Quem  adora  esta  Grande
Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  torna- se  mestre  de  todos  os  três  mundos  e dos  Deuses.

14

GaaErq dehaTSaMauÙUTaa Yaa SatvEk- Gau<aaé[Yaa_
Saa+aaTSarSvTaq Pa[ae¢-a XauM>aaSaur iNabihR<aq_

gauré dehät samudbhütä yä sattvaika guëäçrayä
säkñät sarasvaté proktä çumbhäsura nibarhiëé

A própria  Alma  do  Conhecimento  Todo  Penetrante  manifestou- se  do  corpo  de  Ela  Quem  é  Raios  de
Luz .  Ela  é  o  recipiente  da  qualidade  da  Verdade.  Ela  matou  a  manifestação  do  ego  conhecida
como  Vaidade .

15

dDaaE caí>auJaa ba<a MauSale/ XaUl/ c§->a*Ta(_
Xa«& ga<$=a& l/a®l&/ c k-aMauRk&- vSauDaaiDaPa_

dadhau cäñöabhujä bäëa musale çüla cakrabhåt
çaìkhaà ghaëöäà läìgalaà ca kärmukaà vasudhädhipa

Ó Rei  da  Terra ,  em  Suas  oito  mãos  Ela  exibe  a  flecha,  o pilão,  a  lança,  o disco,  o búzio,  o sino,  o
arado  e o arco.

16

Wza SaMPaUiJaTaa >a¢-ya SavR jTv& Pa[YaC^iTa_
iNaXauM>a MaiQaNaq devq XauM>aaSaur iNabihR<aq_

eñä sampüjitä bhaktyä sarva jïatvaà prayacchati
niçumbha mathiné devé çumbhäsura nibarhiëé

Esta  é a  Deusa  que  matou  Vaidade  e  Autodepreciação .  Quem  quer  que  A adore  com  toda  devoção
alcançará  toda  a  sabedoria.
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17

wTYau¢-aiNa SvæPaai<a MaUTasNaa& Tav PaaiQaRv_
oPaaSaNa& JaGaNa( MaaTau" Pa*QaGaaSaa& iNaXaaMaYa_

ityuktäni svarüpäëi mürténäà tava pärthiva
upäsanaà jagan mätuù påthagäsäà niçämaya

Ó  Rei  a  natureza  intrínseca  dessas  personificações  tem  sido  descritas .  Agora  entenda  como
meditar  continuamente  sobre  a  Mãe  do  Universo  nessas  formas.

18

Maha l/+MaqYaRda PaUJYaa Maha k-al/I SarSvTaq_
di+a<aaetarYaae" PaUJYae Pa*ïTaae iMaQauNa}aYaMa(_

mahä lakñmér yadä püjyä mahä kälé sarasvaté
dakñiëot tarayoù püjye påñöhato mithunatrayam

Quando  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  é  para  ser  adorada,  Ela  deve  ser  estabelecida  no
centro  com  a  Grande  Removedora  da  Escuridão  na  Sua  direita  e a  Grande  Alma  do  Conhecimento
Todo  Penetrante  à  Sua  esquerda.  Diretamente  atrás  delas  os  três  pares  devem  ser  adorados  como
se  segue:

19

ivriHa" SvrYaa MaDYae åd]ae GaaEYaaR c di+a<ae_
vaMae l/+MYaa ôzqke-Xa" PaurTaae devTaa }aYaMa(_

viraïiù svarayä madhye rudro gauryä ca dakñiëe
väme lakñmyä håñékeçaù purato devatä trayam

A  Pessoa  Brilhante  (Brahmä) e  a  Melodia  (Sarasvaté) no  meio;  o  Aliviador  das  Dificuldades  e  Ela
Quem  é  Raios  de  Luz  na  Sua  direita;  e  na  Sua  esquerda,  Prosperidade  e  o  Governante  dos
Sentidos . Em  princípio,  as  Deusas  devem  ser  adoradas;

20

Aía dXa >auJaa MaDYae vaMae caSYaa dXaaNaNaa_
di+aNaeí>auJaa l/+MaqMaRhTaqiTa SaMacRYaeTa(_

añöä daça bhujä madhye väme cäsyä daçänanä
dakñine-ñöabhujä lakñmér mahatéti samarcayet

no  centro,  a  pessoa  de  dezoito  mãos ; na  Sua  direita,  a  pessoa  com  dez  faces ; na  Sua  esquerda ,  a
de  oito mãos . Assim  a  grandeza  da  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza  é para  ser  adorada.

21

Aía dXa >auJaa cEza Yada PaUJYaa NaraiDaPa_
dXaaNaNaa caí >auJaa di+a<aaetarYaaeSTada_

añöä daça bhujä caiñä yadä püjyä narädhipa
daçänanä cäñöa bhujä dakñiëottarayos tadä

Ó Rei  dos  Homens ,  quando  somente  a  Deusa  de  dezoito  mãos  é adorada,  ou  só  a  de  dez  faces  ou
a  de  oito  mãos,

22

k-al/ Ma*TYaU c SaMPaUJYaaE SavaRirí Pa[XaaNTaYae_
Yada caía >auJaa PaUJYaa XauM>aaSaur iNabihR<aq_

käla måtyü ca sampüjyau sarväriñöa praçäntaye
yadä cäñöä bhujä püjyä çumbhäsura nibarhiëé

então  para  a  remoção  de  todos  os  obstáculos,  no  lado  direito  o Tempo  deve  ser  adorado,  e no  lado
esquerdo,  a  Morte .  Quando  a  de  oito  mãos,  a  Matadora  da  Vaidade  é adorada,
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23

NavaSYaa" Xa¢-Ya" PaUJYaaSTada åd]ivNaaYak-aE?_
NaMaae deVYaa wiTa STaae}aEMaRhal/+Maq& SaMacRYaeTa(_

naväsyäù çaktayaù püjyäs tadä rudravinäyakau]
namo devyä iti stotrair mahälakñméà samarcayet

...então  Suas  nove  Energias  (Brahmé, Mäheçvaré, Kaumaré, Vaiñëavé, Värähé, Närasiàhé,  Aindré, Çivadüté e
Camuëòä) são  para  serem  adoradas ,  juntamen te  com  Rudra e  Gaëeça.  O  hino  de  louvor  que  diz,
“Eu  Reverencio  a  Deusa.”  deve  ser  cantado  para  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza .

24

AvTaar }aYaacaRYaa& STaae}aMaN}aaSTada é[Yaa"_
AíadXa >auJaa cEza PaUJYaa MaihzMaidRNaq_

avatära trayärcäyäà stotramanträs tadä çrayäù
añöädaça bhujä caiñä püjyä mahiñamardiné

Os  mantras  e  canções  de  louvor  dos  três  episódios  devem  ser  cantados  para  suas  respectivas
Deidades.  O Puja  para  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza ,  a  Matadora  do  Grande  Ego  deve
ser  especialmente  conduzido.

25

Mahal/+MaqMaRhak-al/I SaEv Pa[ae¢-a SarSvTaq_
wRìrq Pau<Ya PaaPaaNaa& SavR l/aek- Maheìrq_

mahälakñmér mahäkälé saiva proktä sarasvaté
éçvaré puëya päpänäà sarva loka maheçvaré

Porque  Ela  é  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza ,  a  Grande  Removedora  da  Escuridão ,  a
Alma  do  Conhecimento  Todo  Penetrante ,  a  Controladora  de  todas  as  virtudes  e pecados,  a  Grande
Suprema  de  Todos  os  três  mundos.

26

MaihzaNTak-rq YaeNa PaUiJaTaa Sa JaGaTPa[>au"_
PaUJaYaeÂGaTaa& Daa}aq& ci<@k-a& >a¢-vTSal/aMa(_

mahiñäntakaré yena püjitä sa jagat prabhuù
püjayejjagatäà dhätréà caëòikäà bhaktavatsaläm

Quem  adora  com  devoção  a  Grande  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza,  a  Destruidora  do  Grande  Ego ,
se  tornará  o Mestre  do  Universo.  Portanto,  adore  a  Sustentadora  do  Universo ,  Ela  Quem  Dilacera
os  Pensamentos ,  Outorgante  de  Graça  aos  devotos.

27

AgYaaRidi>arl&/k-arEGaRNDa PauZPaESTaQaa+aTaE"_
DaUPaEdsPaEê NaEveÛENaaRNaa>a+Ya SaMaiNvTaE"_

arghyädibhir alaàkärair gandha puñpais tathäkñataiù
dhüpair dépaiçca naivedyair nänäbhakñya samanvitaiù

Com  a  oferenda  de  vários  objetos  que  demonst ra m  respeito,  ornamentos,  flores  perfumadas ,
todos  os  grãos,  incenso,  círios,  e vários  pratos  de  alimentos,
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28

åiDara¢e-Na bil/Naa Maa&SaeNa SaurYaa Na*Pa_
bil/ Maa&Saaid PaUJaeYa& ivPa[vJYaaR MaYaeirTaa_

rudhiräktena balinä mäàsena surayä nåpa
(bali mäàsädi püjeyaà vipravarjyä mayeritä

Taeza& ik-l/ SauraMaa&SaENaae R¢-a PaUJaa Na*Pa KvicTa(_
Pa[<aaMaacMaNaqYaeNa cNdNaeNa SauGaiNDaNaa_

teñäà kila surämäàsair noktä püjä nåpa kvacit )
praëämäcamanéyena candanena sugandhinä

com  sacrifícios  apaixonadame nte  devotados,  carne,  bebidas  espirituosas,  Ó  Rei , (o oferecimento
sacrificial  de  carne  e  álcool  ou  oferendas  banhas  em  sangue  é  proibido  para  os  duas  vezes
nascidos  conhecedores  da  Sabedoria.)  Eles  irão  adorar  com  devotada  reverência,  e  oferecendo
água  para  lavar  as  mãos  e boca,  pasta  fragrante  de  sândalo,

29

Sak-PaURrEê TaaMbUlE/>aRi¢- >aav SaMaiNvTaE"_
vaMa >aaGaeGa]Taae deVYaaiX^à Xaqz| MahaSaurMa(_

sakarpüraiçca tämbülair bhakti bhäva samanvitaiù
väma bhäge-grato devyäç chinna çérñaà mahäsuram

...folhas  de  betel  com  cânfora,  e  a  menta  resfrescan te  da  boca  e  nozes.  Com  uma  atitude
grandemente  devotada,  a  pessoa  deve  oferecer  tudo  isso  para  a  Deusa.  Em  frente  a  Deusa,  no
lado  esquerdo,  a  pessoa  deve  oferecer  adoração  à  cabeça  decepada.. .

30

PaUJaYaeNa( Maihz& YaeNa Pa[aá& SaaYauJYaMaqXaYaa_
di+a<ae PaurTa" iSa&h& SaMaGa]& DaMaRMaqìrMa(_

püjayen mahiñaà yena präptaà säyujyaméçayä
dakñiëe purataù siàhaà samagraà dharmaméçvaram

...do  Grande  Ego  que  alcançou  completa  união  com  a  Deusa.  E  similarmente,  no  lado  direito,  o
leão  deve  ser  adorado,  o Senhor  do  Dharma , o Caminho  da  Verdade  à  Sabedoria ,

31

vahNa& PaUJaYaeÕeVYaa Da*Ta& YaeNa cracrMa(_
ku-YaaRÀ STavNa& DaqMaa&STaSYaa Wk-aGa]MaaNaSa"_

vähanaà püjayed devyä dhåtaà yena caräcaram
kuryäcca stavanaà dhémäàstasyä ekägramänasaù

o  transport ador  da  Deusa,  defensor  de  tudo  que  se  move  e  que  não  move.  Os  Seres  sábios
cantarão  canções  de  louvor  à  Deusa  com  aguçada  atenção.

32

TaTa" k*-TaaÅil/>aURTva STauvqTa cirTaEirMaE"_
Wke-Na va MaDYaMaeNa NaEke-NaeTarYaaeirh_

tataù kåtäïjalir bhütvä stuvéta caritairimaiù
ekena vä madhyamena naikenetarayoriha

Então  com  as  mãos  entrelaçadas  a  pessoa  deve  recitar  os  três  episódios  do  Chaëòé.  Se  só  for
possível  recitar  apenas  um  episódio,  então  recite  somente  o central.  A pessoa  não  deve  recitar  só
o primeiro  ou  só  o último  episódio.
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33

cirTaaDa| Tau Na JaPaeÂPaiH^d]Ma vaPanuYaaTa(_
Pa[di+a<aa NaMaSk-araNa( k*-Tva MaUiDNaR k*-TaaÅil/"_

caritärdhaà tu na japej japaï chidrama väpnuyät
pradakñiëä namaskärän kåtvä mürdhni kåtäïjaliù

34

+aMaaPaYaeÂGaÖa}aq& MauhuMau RhurTaiNd]Ta"_
Pa[iTa ëaek&- c JauhuYaaTPaaYaSa& iTal/SaiPaRza_

kñamäpayej jagaddhätréà muhur muhuratandritaù
prati çlokaà ca juhuyät päyasaà tilasarpiñä

33- 34 .  Também  não  se  deve  recitar  metade  de  um  episódio;  esta  recitação  não  trará  frutos.  Ao
contrário,  pode  causar  danos.  Após  completar  a  recitação,  o  aspirante  deve  circumamb ular  a
imagem  e  se  curvar,  e  com  as  mãos  cruzadas  sobre  o  topo  da  sua  cabeça,  repetidas  vezes  orar
por  perdão  para  algum  erro  cometido.  Para  cada  um  dos  Setecentos  Versos,  leite,  sésamo  e ghee
devem  ser  mistu rados  juntos  e oferecido  como  oblação  ao  fogo sacrificial.

35

JauhuYaaTSTaae}a MaN}aEvaR ci<@k-aYaE Xau>a& hiv"_
>aUYaae NaaMa PadEdeRvq& PaUJaYaeTSauSaMaaihTa"_

juhuyätstotra mantrairvä caëòikäyai çubhaà haviù
bhüyo näma padair devéà püjayet susamähitaù

Qualquer  mantra  ou  canção  de  louvor  oferecida  à  Ela  Quem  Dilacera  os  Pensamentos ,  deve  ser
acompan ha do  por  oblações  puras  ao  fogo  sacrificial.  Após  executar  a  cerimônia  de  fogo,
novamente  a  adoração  deve  ser  executada  em  nome  da  Deusa  com  a  mente  concent rada.

36

Pa[YaTa" Pa[aÅil/" Pa[û" Pa[<aMYaaraePYa caTMaiNa_
Sauicr& >aavYaedqXaa& ci<@k-a& TaNMaYaae >aveTa(_

prayataù präïjaliù prahvaù praëamyäropya cätmani
suciraà bhävayedéçäà caëòikäà tanmayo bhavet

Assim  controlando  a  mente  e  os  sentidos,  com  as  mãos  entrelaçadas ,  ele  deve  se  curvar  para  a
Deusa,  e assentar  a  Governante  de  Tudo,  Ela  Quem  Dilacera  os  Pensamentos ,  em  seu  coração,  ele
deve  meditar  sobre  Sua  presença.  Meditando  deste  modo,  ele  se  tornará  repleto  Dela.

37
evaà yaù püjayed bhaktyä pratyahaà parameçvarém
bhuktvä bhogän yathä kämaà devé säyujyamäpnuyät

Quem  sempre  adorar  a  Soberana  Suprema  desse  modo  com  total  devoção,  gozará  de  todos  os
prazeres  que  contempla,  e por  fim  alcançará  completa  união  com  a  Deusa.

38

Yaae Na PaUJaYaTae iNaTYa& ci<@k-a& >a¢-vTSal/aMa(_
>aSMaq k*-TYaaSYa Pau<YaaiNa iNadRheTParMaeìrq_

yo na püjayate nityaà caëòikäà bhaktavatsaläm
bhasmé kåtyäsya puëyäni nirdahet parameçvaré

Quem  não  adorar  a  Graciosa,  Ela  Quem  Dilacera  os  Pensamentos ,  regularmente,  a  Soberana
Suprema  queimará  até  às  cinzas  todos  os  méritos  que  tenha m  sido  acum ulados.

G253H



Caëòé Päöhaù

39

TaSMaaTPaUJaYa >aUPaal/ SavRl/aek- MaheìrqMa(_
YaQaae¢e-Na ivDaaNaeNa ci<@k-a& Sau%MaaPSYaiSa_

tasmät püjaya bhüpäla sarvaloka maheçvarém
yathoktena vidhänena caëòikäà sukhamäpsyasi

Portanto,  ó  Rei,  adorai  a  Grande  Suprema  dos  Três  Mundos  conforme  o  sistema  das  escrituras.
Assim  vós  irais  alcançar  a  mais  elevada  felicidade.

oà
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AQa MaUiTaR rhSYaMa(_
atha mürti rahasyam

E agora,  
O Segredo  das  Manifestações

‰iz åvac_
åñi ruväca

O Åñi disse:

1

p NaNda >aGavTaq NaaMa Yaa >aivZYaiTa NaNdJaa_
STauTaa Saa PaUiJaTaa >a¢-ya vXaqku-YaaRÂGata[YaMa(_

oà nandä bhagavaté näma yä bhaviñyati nandajä
stutä sä püjitä bhaktyä vaçékuryäj jagat trayam

Oà.  A Deusa  quem  é a  Possuidora  da  Riqueza  da  Bem- Aventurança , que  irá  tomar  nascimento  da
Satisfação ,  para  aqueles  que  irão  louvá- La  com  canções  e  adorá- La  com  devoção,  Ela  dará
domínio  sobre  os  três  mundos .

2

k-Nak-aetaMa k-aiNTa" Saa Sauk-aiNTa k-NaNak-aMbra_
devq k-Nak-v<aaR>aa k-Nak-aetaMa >aUz<aa_

kanakottama käntiù sä sukänti kananakämbarä
devé kanakavarëäbhä kanakottama bhüñaëä

Seu  corpo  brilha  resplandecentemen te  como  o  ouro,  dourada  é  a  cor  de  Seus  belos  trajes,
dourada  é Sua  aura  brilhante,  e dourados  são  os  ornamentos  que  Ela  usa.

3

k-Mal/aªuXa PaaXaaBJaErl&/k*-Ta cTau>auRJaa_
wiNdra k-Mal/a l/+Maq" Saa é[q åKMaaMbuJaaSaNaa_
kamaläìkuça päçäbjair alaàkåta catur bhujä

indirä kamalä lakñméù sä çré rukmäm bujäsanä
Em  Suas  quatro  mãos  Ela  segura  o lótus,  a  espada  curvada,  a  rede  e  o búzio.  Ela  é  chamada  a
Energia  que  Governa ,  Ser  de  Lótus ,  a  Deusa  da  Verdadeira  Riqueza ,  Prosperidade  Suprema ,  quem
senta  sobre  o lótus  dourado.

4

Yaa r¢-diNTak-a NaaMa devq Pa[ae¢-a MaYaaNaga_
TaSYaa" SvæPa& v+YaaiMa Xa*<au SavR>aYaaPahMa(_

yä raktadantikä näma devé proktä mayänagha
tasyäù svarüpaà vakñyämi çåëu sarvabhayäpaham

Eu  vos  apresentei  a  Deusa  chamada  Ela  com  Dentes  Vermelhos .  Ouvi  conforme  elucido  Sua
natureza  intrínseca,  a  qual  alivia  todo  o medo.
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5

r¢-aMbra r¢- v<aaR r¢- SavaR® >aUz<aa_
r¢-aYauDaa r¢-Nae}aa r¢-ke-XaaiTa >aqz<aa_

raktämbarä rakta varëä rakta sarväìga bhüñaëä
raktäyudhä raktaneträ raktakeçäti bhéñaëä

Suas  roupas  são  vermelhas,  Seu  corpo  é  vermelho,  e  todos  os  Seus  ornamentos  são  vermelhos .
Suas  armas  são  vermelhas,  Seus  olhos  são  vermelhos,  seus  cabelos  são  vermelhos,  e deste  modo
Sua  aparência  é assus tadora.

6

r¢- Taq+<a Na%a r¢- dXaNaa r¢- diNTak-a_
PaiTa& NaarqvaNaur¢-a devq >a¢&- >aJaeÂNaMa(_

rakta tékñëa nakhä rakta daçanä rakta dantikä
patià närévänuraktä devé bhaktaà bhajejjanam

Suas  afiadas  unhas  são  vermelhas,  Suas  presas  são  vermelhas,  e  vermelhos  são  Seus  dentes.
Exatamente  como  uma  devotada  esposa  serve  seu  marido,  desse  modo  a  Deusa  adora  Seus
devotos.

7

vSauDaev ivXaal/a Saa SauMaeå YauGal/STaNaq_
dqgaaŒ l/MbaviTa SQaUl/aE TaavTaqv MaNaaehraE_
vasudheva viçälä sä sumeru yugalastané

dérghau lambävati sthülau tävatéva manoharau
Sua  forma  é  vasta  como  a  terra,  e  Seus  dois  peitos  como  o  monte  Sumeru .  Eles  são  longos  e
amplos,  muito  grandes,  e extremamente  belos.

8

k-k-RXaaviTa k-aNTaaE TaaE SavaR NaNd PaYaaeiNaDaq_
>a¢-aNa( SaMPaaYaYaeÕevq SavRk-aMadugaaESTaNaaE_

karkaçävati käntau tau sarvä nanda payonidhé
bhaktän sampäyayed devé sarvakämadughaustanau

Eles  são  firmes  e  um  completo  oceano  de  perfeita  bem- aventu ra nça,  aqueles  dois  peitos
satisfazem  completamen te  todos  os  desejos  dos  devotos  que  bebem  deles.

9

%É& Paa}a& c MauSal&/ l/a®l&/ c ib>aiTaR Saa_
Aa:YaaTaa r¢- caMau<@a devq YaaeGaeìrqiTa c_

khaògaà pätraà ca musalaà läìgalaà ca bibharti sä
äkhyätä rakta cämuëòä devé yogeçvaréti ca

Em  Suas  quatro  mãos  Ela  segura  a  espada,  o recipiente  de  bebida,  o pilão  e o arado.  Ela  também
é  conhecida  como  a  Extremamen te  Devotada  Matadora  da  Paixão  e  da  Ira  e  como  a  Governante
da  União .

10

ANaYaa VYaaáMai%l&/ JaGaTSQaavr Ja®MaMa(_
wMaa& Ya" PaUJaYaeÙ¢-ya Sa VYaaPanaeiTa cracrMa(_

anayä vyäptamakhilaà jagat sthävara jaìgamam
imäà yaù püjayedbhaktyä sa vyäpnoti caräcaram

Ela  penetra  todo  o universo  de  objetos  móveis  e não  móveis.  Quem  adora  a  Deusa  com  devoção,
Ela  com  Seus  Dentes  Vermelhos ,  torna- se  difundido  nos  objetos  móveis  e não  móveis.
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11

>au¤-a >aaeGaaNa( YaQaa k-aMa& devq SaaYauJYa MaaPan uYaa
ADaqTae Ya wMa& iNaTYa& r¢-dNTYaa vPau" STavMa(_

Ta& Saa PaircreÕevq PaiTa& iPa[Ya iMava®Naa_
(bhuktvä bhogän yathä kämaà devé säyujya mäpnuyät)

adhéte ya imaà nityaà raktadantyä vapuù stavam
taà sä paricared devé patià priya miväìganä

(Ele  desfrutará  de  experiências  prazerosas  na  extensão  de  seus  desejos  e por  fim  alcançará  união
com  a  Deusa.)  Para  quem  estudar  constante men te  as  canções  de  louvor  da  Deusa,  Ela  com  os
Dentes  Vermelhos , a  Deusa  o servirá  e protegerá  como  uma  adorável  esposa  serve  ao  seu  marido.

12

Xaak-M>arq Naql/ v<aaR Naql/aeTPal/ivl/aecNaa_
GaM>aqrNaaiB>aiñvl/I iv>aUizTa TaNaUdrq_

çäkambharé néla varëä nélot palavilocanä
gambhéranäbbhistrivalé vibhüñita tanüdaré

A Deusa,  Ela  Quem  Alimenta  com  Vegetais ,  é  de  cor  azul,  com  olhos  como  os  lótus  azuis.  Seu
umbigo  é muito  profundo  e Seu  delgado  ventre  é belo  por  causa  das  três  dobras  em  cima  dele.

13

Sauk-k-RXaSa Maaetau® v*Ta PaqNa gaNaSTaNaq_
Mauií& iXal/IMau%aPaU<a| k-Mal&/ k-Mal/al/Yaa_

sukarkaçasa mottuìga våta péna ghanastané
muñöià çilémukhäpürëaà kamalaà kamalälayä

Seus  dois  peitos  são  extrema mente  firmes,  igualmente  grandes  e  redondos.  Ela  senta- se  sobre
um  lótus,  e em  Suas  mãos  o Ser  de  Lótus  tem  um  punhado  de  flechas,  um  lótus,  um  arco,

14

PauZPa Paç/vMaUl/aid f-l/a!y& Xaak-SaÄYaMa(_
k-aMYaaNaNTarSaEYau R¢&- +auta*<Ma*TYau >aYaaPahMa(_

puñpa pallavamülädi phaläòhyaà çäkasaïcayam
kämyänantarasairyuktaà kñuttåë måtyu bhayäpaham

flores,  brotos,  raízes,  e  vários  frutos  e  vegetais  repletos  de  sabores  desejáveis  os  quais  matam  a
fome,  a  sede  e medo  da  morte.

15

k-aMauRk&- c Sfu-rTk-aiNTa ib>a]Taq ParMaeìrq_
Xaak-M>arq XaTaa+aq Saa SaEv duGaaR Pa[k-IiTaRTaa_

kärmukaà ca sphurat känti bibhraté parameçvaré
çäkambharé çatäkñé sä saiva durgä prakértitä

A Suprema  Soberana ,  que  segura  um  arco  de  grande  beleza,  é  conhecida  como  Ela  Quem  Nutre
com  Vegetais ,  também  famosa  como  Ela  com  Cem  Olhos  e  também  como  Ela  Quem  Remove  as
Dificuldades .
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16

ivXaaek-a duí dMaNaq XaMaNaq duirTaaPadaMa(_
oMaa GaaErq SaTaq c<@q k-ail/k-a Saa c PaavRTaq_

viçokä duñöa damané çamané duritäpadäm
umä gauré saté caëòé kälikä sä ca pärvaté

Ela  anula  as  aflições,  elimina  o  mal,  destrói  as  dificuldades  e  confusões.  Ela  é  a  Mãe  Que
Alimenta ,  Ela  é  Raios  de  Luz ,  a  Removedora  da  Escuridão  e  Ela  Quem  Veste  a  Essência  da
Natureza.

17

Xaak-M>arq& STauvNa( DYaaYaÅPaNa( SaMPaUJaYaàMaNa(_
A+aYYaMaénuTae Xaqga]Maà PaaNaaMa*Ta& f-l/Ma(_

çäkambharéà stuvan dhyäyaï japan sampüjayannaman
akñayyamaçnute çéghram anna pänämåtaà phalam

O  homem  que  canta  louvor,  medita,  repete  os  mantr as ,  adora  e  venera  Ela  Quem  Nutre  com
Vegetais,  prontamente  recebe  a  permanente  presença  de  alimentos  e bebidas,  e livra- se  da  morte.

18

>aqMaaiPa Naql/v<aaR Saa d&í\a dXaNa >aaSaura_
ivXaal/ l/aecNaa Naarq v*taPaqNa PaYaaeDara_

bhémäpi nélavarëä sä daàñörä daçana bhäsurä
viçäla locanä näré våttapéna payodharä

A Deusa  de  Forma  Assustadora  é  de  uma  cor  azul.  Suas  presas  e  dentes  brilham,  e  Seus  olhos
são  grandes.  Esta  mulher  tem  peitos  grandes  e redondos.

19

cNd]haSa& c @Maå& iXar" Paa}a& c ib>a]Taq_
Wk-vqra k-al/rai}a" SaEvae¢-a k-aMada STauTaa_

candrahäsaà ca òamaruà çiraù pätraà ca bibhraté
ekavérä kälarätriù saivoktä kämadä stutä

Em  Suas  mãos  Ela  segura  uma  cimitarra,  um  pequeno  tambor,  uma  cabeça  decepada  e  um
recipiente  de  bebida.  Ela  é chamada  Unicamente  Atenta  à  Batalha , a  Noite  Negra , a  Outorgante  de
Desejos .

20

TaeJaaeMa<@l/ duDaRzaR >a]aMarq ic}a k-aiNTa >a*Ta(_
ic}aa Naule/PaNaa devq ic}aa >ar<a >aUizTaa_

tejomaëòala durdharñä bhrämaré citra känti bhåt
citrä nulepanä devé citrä bharaëa bhüñitä

Ela  quem  tem  uma  natureza  como  a  abelha  de  várias  cores.  Por  causa  do  brilho  de  Sua  aura  de
luz,  Ela  está  a  salvo  dos  ataques,  Seu  corpo  é  também  de  várias  cores,  assim  como  o são  Seus
ornamentos.
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21

ic}a >a]Mar Paai<a" Saa Maha MaarqiTa GaqYaTae_
wTYaeTaa MaUTaRYaae deVYaa Yaa" :YaaTaa vSauDaaiDaPa_
citra bhramara päëiù sä mahä märéti géyate

ityetä mürtayo devyä yäù khyätä vasudhädhipa
Suas  mãos  manifesta m- se  como  uma  abelha,  e Sua  glória  é cantada  como  a  Grande  Destruidora.
Ó Rei  da  Terra,  deste  modo  as  manifestações  da  Deusa  têm  sido  explicadas.

22

JaGaNMaaTauêi<@k-aYaa" k-IiTaRTaa" k-aMaDaeNav"_
wd& rhSYa& ParMa& Na vaCYa& k-SYaictvYaa_

jaganmätuç caëòikäyäù kértitäù kämadhenavaù
idaà rahasyaà paramaà na väcyaà kasyacittvayä

A Mãe  do  Universo  Perceptível , a  Energia  Que  Dilacera  os  Pensamentos ,  Ela  é famosa  como  a  Vaca
que  Satisfaz  Todos  os  Desejos .  Este  é  o  Supremo  Segredo,  e  não  deve  ser  indiscriminada me nte
divulgado.

23

VYaa:YaaNa& idVYa MaUTasNaaMa>aqí f-l/ daYak-Ma(_
TaSMaaTSavR Pa[YaÒeNa devq& JaPa iNarNTarMa(_

vyäkhyänaà divya mürténäm abhéñöa phala däyakam
tasmät sarva prayatnena devéà japa nirantaram

As  encarnações  divinas  descritas  são  doadoras  dos  frutos  desejados,  e  portanto,  com  esforço
correto,  a  pessoa  deve  continuame nte  repetir  os  nomes  da  Deusa  em  meditação.

24

SaáJaNMaaiJaRTaEgaae RrEb]Rø hTYaa SaMaEriPa_
Paa#= Maa}ae<a MaN}aa<aa& MauCYaTae SavRik-iLbzE"_

saptajanmärjitair ghorair brahma hatyä samairapi
päöha mätreëa manträëäà mucyate sarvakilbiñaiù

Meramente  por  ler  os  Setecentos  Mantras  em  Louvor  d’Ela  Quem  Remove  Todas  as  Dificuldades
(Chaëòé  Päöhaù),  todas  as  impurezas  e  os  terríveis  pecados,  tal  como  matar  um  conhecedor  da
divindade,  são  removidos  de  até  sete  nascimentos  anteriores.

25

deVYaa DYaaNa& MaYaa :YaaTa& GauùaÓuùTar& MahTa(_
TaSMaaTSavRPa[YaÒeNa SavR k-aMaf-l/ Pa[dMa(_

devyä dhyänaà mayä khyätaà guhyädguhyataraà mahat
tasmät sarvaprayatnena sarva kämaphala pradam

Assim  o  mais  elevado  segredo  esotérico,  a  meditação  da  Deusa,  tem  sido  descrita  para  vós.
Portan to  se  um  esforço  total  e completo  for  feito,  todos  os  desejos  serão  realizados.
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WTaSYaaSTv& Pa[SaadeNa SavR MaaNYaae >aivZYaiSa_
SavR æPa MaYaq devq Sav| devq MaYa& JaGaTa(_
ATaaeh& ivì æPaa& Taa& NaMaaiMa ParMaeìrq??_

(etasyästvaà prasädena sarva mänyo bhaviñyasi
sarva rüpa mayé devé sarvaà devé mayaà jagat

ato-haà viçva rüpäà täà namämi parameçvarém)
(Com  Sua  graça  você  alcançará  o mais  elevado  respeito.  A Deusa  penetra  todas  as  formas,  e todo
o Universo  é a  Sua  forma.  Portanto  eu  reverencio  a  Deusa  que  é a  forma  do  Universo.)

oà
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+aMaa Pa[aQaRNaa_
kñamä prärthanä

Prece  para  o Perdão

1

AParaDa Sahóai<a i§-YaNTaehiNaRXa& MaYaa_
daSaaeYaiMaiTa Maa& MaTva +aMaSv ParMaeìir_

aparädha sahasräëi kriyante-harniçaà mayä
däso-yamiti mäà matvä kñamasva parameçvari

Continuame nte  eu  cometo  milhares  de  erros.  Ó  Deusa  Suprema,  mas  entendendo  que  estou
apenas  tentando  Vos  servir,  por  favor  perdoai  todos  eles.

2

AavahNa& Na JaaNaaiMa Na JaaNaaiMa ivSaJaRNaMa(_
PaUJaa& cEv Na JaaNaaiMa +aMYaTaa& ParMaeìir_

ävähanaà na jänämi na jänämi visarjanam
püjäà caiva na jänämi kñamyatäà parameçvari

Eu  não  sei  como  dar- Vos  boas  vindas,  nem  como  dizer  adeus.  Não  sei  como  Vos  adorar,  Ó Deusa
Suprema,  por  favor  perdoai- me.

3

MaN}ahqNa& i§-YaahqNa& >ai¢-hqNa& Saureìir_
YaTPaUiJaTa& MaYaa deiv PairPaU<a| TadSTau Mae_

mantrahénaà kriyähénaà bhaktihénaà sureçvari
yatpüjitaà mayä devi paripürëaà tadastu me

Ó  Imperatriz  dos  Deuses ,  eu  não  sei  nada  de  mantras;  eu  não  conheço  os  caminhos  da  reta
conduta;  eu  sou  desprovido  de  devoção.  Mas,  Ó  minha  Deusa,  por  favor  ficai  satisfeita  com
minha  adoração,  deixai- a  ser  completa.

4

AParaDaXaTa& k*-Tva JaGadMbeiTa caeÀreTa(_
Yaa& GaiTa& SaMavaPanaeiTa Na Taa& b]øadYa" Saura"_

aparädhaçataà kåtvä jagadambeti coccaret
yäà gatià samaväpnoti na täà brahmädayaù suräù

Um  homem  que  comete  centenas  de  faltas,  contudo  chama  pela  Mãe  do  Universo  Perceptível,  nem
Brahma nem  outros  Deuses  podem  elevar- se  até  a  elevação  que  ele  recebe.

5

SaaParaDaaeiSMa Xar<a& Pa[aáSTva& JaGadiMbke-_
wdaNaqMaNauk-MPYaaeh& YaQaeC^iSa TaQaa ku-å_

säparädho-smi çaraëaà präptastväà jagadambike
idänémanukampyo-haà yathecchasi tathä kuru

Ó Mãe  do  Universo ,  eu  sou  culpado  de  erros,  e tomo  refúgio  em  Vós.  Eu  sou  digno  de  compaixão.
Fazei  a  Vossa  vontade.
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6

AjaNaaiÜSMa*Tae>a]aRNTYaa YaNNYaUNaMaiDak&- k*-TaMa(_
TaTSav| +aMYaTaa& deiv Pa[Saqd ParMaeìir_

ajïänädvismåter bhräntyä yannyünamadhikaà kåtam
tat sarvaà kñamyatäà devi praséda parameçvari

Ó Deusa,  qualquer  atitude  que  foi cometida  por  ignorância,  descuido  ou  confusão,  todas  elas,  Ó
Deusa  Suprema,  por  favor  perdoai,  ó possa  Vós  serdes  deste  modo  misericordiosa!

7

k-aMaeìir JaGaNMaaTa" SaiÀdaNaNdivGa]he_
Ga*ha<aacaRiMaMaa& Pa[qTYaa Pa[Saqd ParMaeìir_

kämeçvari jaganmätaù saccidänandavigrahe
gåhäëärcämimäà prétyä praséda parameçvari

Ó  Governante  dos  Desejos ,  Mãe  da  Existência,  Personificação  da  Verdade- Consciência- Bem
aventurança;  por  favor  aceitai  esta  oferenda  com  amor.  Ó Divindade  Suprema ,  ficai  satisfeita.

8

GauùaiTaGauùGaaeP}aq Tv& Ga*ha<aaSMaTk*-Ta& JaPaMa(_
iSaiÖ>aRvTau Mae deiv TvTPa[SaadaTSaureìir_

guhyätiguhyagoptré tvaà gåhäëäsmatkåtaà japam
siddhir bhavatu me devi tvat prasädät sureçvari

Ó Deusa,  Vós  sois  a  protetora  do  mais  secreto  dos  segredos  místicos.  Por  favor  aceitai  a  recitação
que  eu  vos  ofereço,  e concedei- me  a  realização  da  perfeição.

oà
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AQa duGaaR Üai}a&XaàaMa Maal/a_
atha durgä dvätriàçannäma mälä

O Rosário  dos  Trinta  e Dois  Nomes  de  Durga

duGaaR duGaaRiTaR XaMaNaq duGaaR PaiÜiNavair<aq_
duGaRMaC^eidNaq duGaR SaaiDaNaq duGaR NaaiXaNaq_

durgä durgärti çamané durgä padviniväriëé
durgamacchediné durga sädhiné durga näçiné

1.  A Aliviadora  das  Dificuldades
2.  Quem  Apazigua  as  Dificuldades
3.  Dissipadora  das  Difíceis  Adversidades
4.  Quem  Derruba  as  Dificuldades
5.  A Executora  de  Disciplinas  Para  Expulsar  as  Dificuldades
6.  A Destruidora  das  Dificuldades

duGaRTaaeÖair<aq duGaR iNahN}aq duGaRMaaPaha_
duGaRMajaNada duGaR dETYal/aek- dvaNal/a_

durgatod dhäriëé durga nihantré durgamäpahä
durgamajïänadä durga daityaloka davänalä

  7.  Quem  Segura  o Chicote  Contra  as  Dificuldades
  8.  Quem  Manda  as  Dificuldades  Para  a  Ruína
  9.  Quem  Avalia  as  Dificuldades
10.  Quem  Torna  as  Dificuldades  Inconscientes
11.  Quem  Destrói  o Mundo  de  Pensamen tos  Difíceis

duGaRMaa duGaRMaal/aek-a duGaRMaaTMaSvæiPa<aq_
duGaRMaaGaRPa[da duGaRMaivÛa duGaRMaaié[Taa_

durgamä durgamälokä durgamätmasvarüpiëé
durgamärgapradä durgamavidyä durgamäçritä

12.  A Mãe  das  Dificuldades
13.  A Percepção  das  Dificuldades
14.  A Natureza  Intrínseca  da  Alma  das  Dificuldades
15.  Quem  Averigua  Através  das  Dificuldades
16.  O Conhecimento  das  Dificuldades
17.  O Desembaraço  das  Dificuldades

duGaRMajaNa Sa&SQaaNaa duGaRMaDYaaNa >aaiSaNaq_
duGaR Maaeha duGaRMaGaa duGaRMaaQaR SvæiPa<aq_

durgamajïäna saàsthänä durgamadhyäna bhäsiné
durga mohä durgamagä durgamärtha svarüpiëé

18.  A Existência  Contínua  das  Dificuldades
19.  Cuja  Meditação  Permanece  Brilhante  Quando  em  Dificuldades
20.  Quem  Ilude  as  Dificuldades
21.  Quem  Resolve  as  Dificuldades
22.  Quem  é a  Natureza  Intrínseca  dos  Objetos  das  Dificuldades
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duGaRMaaSaur Sa&hN}aq duGaRMaaYauDa Daair<aq_
duGaRMaa®q duGaRMaTaa duGaRMYaa duGaRMaeìrq_

durgam äsura saàhantré durgam äyudha dhäriëé
durgamäìgé durgamatä durgamyä durgameçvaré

23.  A Aniquiladora  do  Egoísmo  das  Dificuldades
24.  Portadora  das  Armas  Contra  as  Dificuldades
25.  A Destiladora  das  Dificuldades
26.  Quem  Está  Além  das  Dificuldades
27.  Acessível  Com  Dificuldade
28.  A Imperat riz  das  Dificuldades

duGaR>aqMaa duGaR>aaMaa duGaR>aa duGaRdair<aq_
NaaMaavil/iMaMaa& YaSTau duGaaRYaa MaMa MaaNav"_

durgabhémä durgabhämä durgabhä durgadäriëé
nämävalimimäà yastu durgäyä mama mänavaù

29.  Quem  é Terrível  Contra  as  Dificuldades
30.  A Senhora  das  Dificuldades
31.  A Iluminadora  das  Dificuldades
32  Quem  Derruba  as  Dificuldades

Quem  quer  que  recite  esta  guirlanda  dos  nomes  de  Durgä,

Pa#e=TSavR >aYaaNa( Mau¢-ae >aivZYaiTa Na Sa&XaY"_
paöhet sarva bhayän mukto bhaviñyati na saàçayù

...a  Aliviadora  das  Dificuldades ,  ficará  livre  de  todo  tipo  de  medo  sem  dúvida.

oà
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AQa deVYaParaDa +aMaaPaNa STaae}aMa(_
atha devyaparädha kñamäpana stotram

E Agora,
Uma  Canção  Buscando  o Perdão  da  

Deusa  pelas  Ofensas  Cometidas

1

Na MaN}a& Naae YaN}a& TadiPa c Na JaaNae STauiTaMahae_
Na caûaNa& DYaaNa& TadiPa c Na JaaNae STauiTak-Qaa"_
Na JaaNae Maud]aSTae TadiPa c Na JaaNae ivl/PaNa&_

Par& JaaNae MaaTaSTvdNauSar<a& ©e-Xahr<aMa(_
na mantraà no yantraà tadapi ca na jäne stutimaho
na cähvänaà dhyänaà tadapi ca na jäne stutikathäù

na jäne mudräste tadapi ca na jäne vilapanaà
paraà jäne mätastvadanusaraëaà kleçaharaëam

Mãe,  eu  não  conheço  mantr as  nem  yantras,  nem  posso  cantar  Vosso  louvor.  Não  sei  como  fazer-
Vos  bem- vinda  e  nem  como  meditar  sobre  Vossa  presença.  Tampouco  sei  como  cantar  Vossas
glórias,  nem  como  mostrar  Vossos  símbolos  místicos,  nem  mesmo  como  lamentar.  Mas  continuo
a  Vos  chamar,  Vós  que  levais  para  longe  as  dificuldades  de  todos.

2

ivDaerjaNaeNa d]iv<aivrhe<aal/SaTaYaa_
ivDaeYaaXaKYaTvatav cr<aYaaeYaaR CYauiTar>aUTa(_
TadeTaT+aNTaVYa& JaNaiNa Sak-l/aeÖairi<a iXave_
ku-Pau}aae JaaYaeTa KvicdiPa ku-MaaTaa Na >aviTa_
vidherajïänena draviëaviraheëälasatayä

vidheyäçakyatvät tava caraëayoryä cyutirabhüt
tadetat kñantavyaà janani sakaloddhäriëi çive
kuputro jäyeta kvacidapi kumätä na bhavati

Ó  Energia  da  Infinita  Bondade .  Mãe  do  Universo ,  eu  não  conheço  os  sistemas  de  adoração.
Tampouco  tenho  riqueza  suficiente  para  Vos  servir.  Minha  natureza  é  indolente  e  eu  não  sei  a
correta  execução  de  adoração.  Por  essas  razões,  qualquer  deficiência  que  exista  em  meu  serviço  à
Vossos  pés  de  lótus,  perdoai- me  por  favor,  Ó Mãe,  pois  uma  criança  pode  ser  má,  mas  uma  mãe
nunca.

3

Pa*iQaVYaa& Pau}aaSTae JaNaiNa bhv" SaiNTa Sarl/a"_
Par& Taeza& MaDYae ivrl/Tarl/aeh& Tav SauTa"_

MadqYaaeYaMTYaaGa" SaMauicTaiMad& Naae Tav iXave_
ku-Pau}aae JaaYaeTa KvicdiPa ku-MaaTaa Na >aviTa_

påthivyäà puträste janani bahavaù santi saraläù
paraà teñäà madhye viralataralo-haà tava sutaù
madéyo-yam tyägaù samucitamidaà no tava çive

kuputro jäyeta kvacidapi kumätä na bhavati
Mãe,  sobre  esta  terra  Vós  tendes  muitas  crianças  simples  e  honestas  e,  entre  elas,  sou  Vossa
criança  extremame nte  caprichosa.  Sou  o mais  inconstante.  Ó Deusa  da  Bondade , não  cabe  a  Vós
descarta r- me,  porque  uma  criança  pode  ser  má,  mas  uma  mãe  nunca.  
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4

JaGaNa( MaaTaMaaRTaSTav cr<aSaeva Na ricTaa_
Na va dta& deiv d]iv<aMaiPa >aUYaSTav MaYaa_
TaQaaiPa Tv& òeh& MaiYa iNaåPaMa& YaTPa[ku-åze_
ku-Pau}aae JaaYaeTa KvicdiPa ku-MaaTaa Na >aviTa_

jagan mätar mätas tava caraëasevä na racitä
na vä dattaà devi draviëamapi bhüyastava mayä

tathäpi tvaà snehaà mayi nirupamaà yatprakuruñe
kuputro jäyeta kvacidapi kumätä na bhavati

Ó  Mãe  do  Universo ,  Ó Deusa,  eu  tenho  portanto  que  servir  Vossos  pés  de  lótus.  Admito  não  Ter
oferecido,  à  Vós,  abundan te men te  a  minha  riqueza.  Mesmo  assim  Vós  mostrais  o mais  excelente
amor  para  com  esta  indígna  criatura ,  uma  criança  pode  ser  má,  mas  uma  mãe  nunca.

5

PairTYa¢-a deva ivivDaivDa Saevaku-l/TaYaa_
MaYaa PaÄa XaqTaeriDak-MaPaNaqTae Tau vYaiSa_

wdaNaq& ceNMaaTaSTav Yaid k*-Paa NaaiPa >aivTaa_
iNaral/Mbae l/Mbaedr JaNaiNa k&- YaaiMa Xar<aMa(_
parityaktä devä vividhavidha seväkulatayä
mayä païcä çéter adhikamapanéte tu vayasi
idänéà cenmätastava yadi kåpä näpi bhavitä

nirälambo lambodara janani kaà yämi çaraëam
Ó Mãe  de  Toda  a  Auspiciosidade ,  eu  abandonei  o serviço  aos  vários  Deuses,  sendo  absorvido  em
múltiplas  atividades  por  muitos  anos  ( no  mínimo  oitenta  e  cinco).  Agora  estou  completamen te
dependente  de  Vós.  Se  não  me  mostrardes  Vossa  graça,  onde  mais  irei  tomar  refúgio?

6

ìPaak-ae JaLPaak-ae >aviTa MaDauPaak-aePaMaiGara_
iNaraTaªae rªae ivhriTa icr& k-aei$=k-NakE-"_
TavaPa<aeR k-<aeR ivXaiTa MaNau v<aeR f-l/iMad&_
JaNa" k-ae JaaNaqTae JaNaiNa JaNaNaqYa& JaPaivDaaE_

çvapäko jalpäko bhavati madhupäkopamagirä
nirätaìko raìko viharati ciraà koöikanakaiù

taväparëe karëe viçati manu varëe phalamidaà
janaù ko jänéte janani jananéyaà japavidhau

Mãe  da  Excelência ,  Vosso  mantr a  tem  tal  poder  que  mesmo  que  se  uma  letra  tocar  o ouvido,  um
tolo  torna- se  um  eloquente  orador  e  seus  discursos  tornam- se  uma  excelente  exposição.  Se
ouvindo  apenas  uma  letra  pode  produzir  tal  efeito,  então  quem  pode  falar  daquelas  almas  que
regularmente  executam  vossa  adoração  conforme  as  injunções  das  escritura s ,  que  resultado
excelente  será  alcançado  por  elas?
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7

icTaaS>aSMaale/Paae Garl/MaXaNa& idKPa$=Darae_
Ja$=aDaarq k-<$e= >auJaGaPaiTaharq PaXauPaiTa"_
k-Paal/I >aUTaeXaae >aJaiTa JaGadqXaEk-Padvq&_

>avaiNa TvTPaai<a Ga]h<a PairPaa$=I f-l/iMadMa(_
citäsbhasmälepo garalamaçanaà dikpaöadharo

jaöädhäré kaëöe bhujagapatihäré paçupatiù
kapälé bhüteço bhajati jagadéçaikapadavéà

bhaväni tvat päëi grahaëa paripäöé phalamidam
Ele* que  unta  o corpo  com  cinzas  das  piras  funerárias ,  quem  sorve  o veneno,  que  permanece  nú,
que  tem  longos  cabelos  emaran hados ,  e  usa  o rei  das  serpentes  ao  redor  do  pescoço  como  uma
guirlanda ;  que  tem  nas  mãos  uma  taça  feita  de  osso,  este  Senhor  dos  Espíritos ,  Senhor  dos
Animais ,  que  é  conhecido  como  o  Senhor  do  Universo ,  como  Ele  adquiriu  Grandeza?  Ele
simplesmente  aceitou  Vossa  mão  em  casamento,  Ó  Imperatriz  dos  Seres ,  este  é  o  método  da
realização  Dele .

8

Na Maae+aSYaak-a&+aa >aviv>avvaH^aiPa c Na Mae_
Na ivjaNaaPae+aa XaiXaMaui% Sau%eC^aiPa NaPauNa"_
ATaSTvMSaMYace JaNaiNa JaNaNaMYaTau MaMa vE_

Ma*@aNaq åd]a<aq iXav iXav >avaNaqiTa JaPaTa"_ 
na mokñasyäkäàkñä bhavavibhavaväïchäpi ca na me

na vijïänäpekñä çaçimukhi sukhecchäpi napunaù
atastvam samyace janani jananam yatu mama vai

måòäné rudräëé çiva çiva bhavänéti japataù
Ó Mãe  de  cuja  face  brilha  publicamente  o  brilho  da  lua.  Eu  não  tenho  desejo  de  liberação  nem
expectativa  de  status  aos  olhos  dos  homens.  Tampouco  busco  por  conhecimento  munda no  ou
conforto.  À Vós  eu  apenas  faço  uma  súplica  ardente,  que  eu  passe  minha  vida  em  contemplação
dos  nomes  da  Pessoa  Misericordiosa,  Aliviadora  das  DIficuldades ,  Bondade  Infinita,  Governante
dos  Seres.

9

NaaraiDaTaaiSa iviDaNaa ivivDaaePacarE"_
ik&- å+aicNTaNa ParENaR k*-Ta& vcaei>a"_
XYaaMae TvMaev Yaid ik-ÄNa MaYYaNaaQae_
DaTSae k*-Paa MauicTaMaMb Par& TavEv_

närädhitäsi vidhinä vividhopacäraiù
kià rukñacintana parairna kåtaà vacobhiù
çyäme tvameva yadi kiïcana mayyanäthe
dhatse kåpä mucitamamba paraà tavaiva

Ó  Ser  Incognoscível ,  eu  não  tenho  capacidade  para  satisfazer- Vos  conforme  a  adoração  das
escritura s  com  o  oferecimento  de  vários  artigos.  Sempre  pensando  em  minhas  próprias
circunstâncias  deficientes,  que  erros  não  tem  minha  palavra  revelado?  Ainda  assim  ó  Mãe,  Vós
fazeis  a  tentativa  para  colocar  Vossa  misericórdia  sobre  mim,  este  ser  incapaz.  Isso  comprova
Vossos  méritos.  Tal  qual  uma  mãe  compassiva  sois  capaz  de  dar,  mesmo  a  uma  criança  má  como
eu,  um  refúgio  e misericórdia.

N.E.: O Senhor  Shiva
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10

AaPaTSau MaGan" SMar<a& TvdqYa&_
k-raeiMa duGaeR k-å<aa<aRveiXa_
NaETaC^#=Tv& MaMa >aavYaeQaa"_
+auDaaTa*zaTaaR JaNaNaq& SMariNTa_

äpatsu magnaù smaraëaà tvadéyaà
karomi durge karuëärëaveçi

naitacchaöhatvaà mama bhävayethäù
kñudhätåñärtä jananéà smaranti

Ó Mãe,  Aliviadora  das  Dificuldades,  Oceano  de  Misericórdia ,  eu  estou  Vos  recordando  hoje  por  ter
caído  em  dificuldades.  Eu  Vos  peço  para  desprezar  meus  pecados.  Nós  estamos  Vos  chamamos
assim  como  as  crianças ,  perturbada s  pela  fome  e  sede,  iriam  chamar  suas  mães  estando  longe
de  seus  seios.

11

JaGadMb ivic}a Ma}a ik&-_
PairPaU<aaR k-å<aaiSTa ceNMaiYa_

AParaDaParMPara Par&_
Na ih MaaTaa SaMauPae+aTae SauTaMa(_

jagadamba vicitra matra kià
paripürëä karuëästi cenmayi
aparädhaparam parä paraà

na hi mätä samupekñate sutam
Mãe  do  Universo ,  não  é  surpresa  que  Vós  concedais  Vossa  abunda nte  graça  e misericórdia  sobre
mim,  Vossa  criança,  que  comete  erros  contínua mente .  Vós  sois  a  Mãe,  assim  não  podeis
desprezar- me  ou  ignorar- me,  o Vosso  filho.

12

MaTSaMa" PaaTak-I NaaiSTa PaaPaganq TvTSaMaa Na ih_
Wv& jaTva Mahadeiv YaQaa YaaeGYa& TaQaa ku-å_

matsamaù pätaké nästi päpaghné tvatsamä na hi
evaà jïätvä mahädevi yathä yogyaà tathä kuru

Ó  Grande  Deusa ,  não  há  ninguém  pior  que  eu,  e  não  há  outra  que  leve  para  longe  os  pecados
como  Vós.  Com  tal  entendimento,  fazei  o que  é devido.

oà
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iSaÖ ku-iÅk-a STaae}aMa(_
SIDDHA KUÏJIKÄ STOTRAM

A Canção  que  Concede  a  Chave  Para  a  Perfeição

iXav ovac_
çiva uväca

Çiva disse:

1

Xa*<au deiv Pa[v+YaaiMa ku-iÅk-a STaae}aMautaMaMa(_
YaeNa MaN}aPa[>aave<a c<@qJaaPa" Xau>aae >aveTa(_

çåëu devi pravakñyämi kuïjikä stotram uttamam
yena mantraprabhäveëa caëòéjäpaù çubho bhavet

Ouví,  Ó  Deusa,  enquanto  Eu  apresento  a  excelente  Canção  que  Concede  a  Chave  Para  a
Perfeição . Por  meio  do  brilho  desses  mantra s ,  a  meditação  da  Deusa  Chaëòé torna- se  fácil.

2

Na k-vc& NaaGaRl/a STaae}a& k-Il/k-MNa rhSYak&-_
Na SaU¢&- NaaiPa DYaaNa& c Na NYaaSaae Na c vacRNaMa(_

na kavacaà närgalä stotraà kélakam na rahasyakaà
na süktaà näpi dhyänaà ca na nyäso na ca värcanam

Não  é a  Armadura,  nem  o Louvor  que  Solta  o Cravo,  nem  o Louvor  Que  Remove  o Cravo,  nem  os
Segredos;  tampouco  os  hinos,  nem  mesmo  as  meditações,  nem  o  estabelecimento  dos  mantra s
no  corpo  e nem  o oferecimento  de  culto  e adoração.

3

ku-iÅk-a Paa#= Maa}ae<a duGaaR Paa#= f-l&/ l/>aeTa(_
AiTa GauùTar& deiv devaNaaMaiPa dul/R>aMa(_

kuïjikä päöha mätreëa durgä päöha phalaà labhet
ati guhyataraà devi devänämapi durlabham

A recitação  dos  mantras  que  Concede  a  Chave  concederá  os  frutos  da  recitação  da  Glória  da
Deusa .  Ó Deusa,  isto  é extremamen te  secreto  e difícil  mesmo  para  os  Deuses  alcançarem.

4

GaaePaNaqYa& Pa[YaÒeNa SvYaaeiNairv PaavRiTa_
Maar<a& MaaehNa& vXYa& STaM>aNaaeÀa$= Naaidk-Ma(_
Paa#= Maa}ae<a Sa&iSaÖyeTku-iÅk-a STaae}aMautaMaMa(_
gopanéyaà prayatnena svayoniriva pärvati

märaëaà mohanaà vaçyaà stambhanoccäöa nädikam
päöha mätreëa saàsiddhyet kuïjikä stotram uttamam

Ó Deusa  nascida  por  Si  mesma , Pärvati,  com  o correto  esforço  Märaëa ( a  capacidade  de  matar  a
ira,  a  paixão  e  o  Ego ),  Mohaëa (para  tornar- se  atônito  não  conhecendo  nenhu m  outro  que  a
Deusa ), Vaçékäraëa (para  fazer  a  mente  tranquila ), Stambhana (para  restringir  os  sentidos  para  não
divagar ), Ucchätana ( para  tornar- se  exclusivamente  absorvido  na  realização  do  esclarecimento ), e
todas  as  outras  realizações,  todos  vêm  para  a  perfeição  por  meio  da  recitação  dos  excelentes
mantras  da  Canção  que  Concede  a  Chave  Para  a  Perfeição.  Portanto  isso  deve  ser  mantido  secreto
por  todos  os  meios.  * 
*N.A.:Há  três  tipos  de  aspirantes  que  podem  ter  necessidade  de  proferir  esses  mantras ,  e eles  são  distinguidos  por  diversas
formas  de  natureza:  Sattvika,  Rajasika  e  Tamasika.  A qualidade  Rajasika  é ativa  na  perfeição  do  status  individual,  poder  e
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autoridade.  Tamas  busca  causar  injúrias  a  outros.  A percepção  Sattvika  busca  o conhecimento  último  da  unidade  na  auto -
rendição .
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p We& h]q & ©-I& caMau<@aYaE ivÀe_
p Gl/aE& hu& ©-I& JaU& Sa" Jval/Ya Jval/Ya Jvl/ Jvl/_
Pa[Jvl/ Pa[Jvl/ We& h]q& ©-I& caMau<@aYaE ivÀe Jvl/_

h& Sa& l&/ +a& f-$( Svaha_
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce

oà glauà huà kléà jüà saù jvälaya jvälaya jvala jvala
prajvala prajvala aià hréà kléà cämuëòäyai vicce jvala

haà saà laà kñaà phaö svähä
E Agora,  o Mantra
Oà- O Infinito  Além  da  Concepção
Aià- Criação,  Rajo Guëa, a  Energia  do  Desejo , Mahäsarasvaté
Hréà- Preservação,  Sattva Guëa, Energia  de  Ação,  Mahälakñmé
Kléà- Destruição,  Tamo Guëa, Energia  de  Sabedoria,  Mahäkälé
Cämuëòä- Matadora  da  Paixão  e da  Ira,  Move  na  cabeça
yai- A Concessora  de  Dádivas
Vic- No corpo  do  Conhecimento,  na  percepção
ce- da  Consciência
Oà- O Infinito  Além  da  Concepção
Glauà- Mahägaëeça,  o Grande  Senhor  da  Sabedoria
Huà- Cortando  o Ego
Kléà- Dissolvendo  o cativeiro  das  ligações  físicas
Jüà Saù- Pura  Consciência
Jvälaya Jvälaya- Chama,  brilho  da  luz  da  iluminação
Jvala Jvala- Ardente,  brilhante,  resplandecente
Prajvala Prajvala- Para  começar  a  arder  ou  brilhar

estas  três  gunas,  Energias,  Deusas:  Criação,  Preservação  e Dissolução,  estão  em  constante
movimento,  transformação  na  percepção  da  Consciência
Jvala- ( e esta)  Iluminação
Haà- ( é o) Divino  Eu
Saà- em  todos
Laà- Seres  manifestados
Kñaà- ( para)  o fim  da  existência
Phaö- sem  dúvida
Svähä- Eu  sou  um  com  Deus!
Este  é o mantra.

1

NaMaSTae åd] æiPa<YaE NaMaSTae MaDau MaidRiNa_
NaMa" kE-$=>a hair<YaE NaMaSTae MaihzaidRiNa_

namaste rudra rüpiëyai namaste madhu mardini
namaù kaiöabha häriëyai namaste mahiñärdini

Nós  reverenciamos  a  Ela  que  tem  a  Capacidade  para  Expressar  a  forma  de  Rudra ,  a  Aliviadora
dos  Sofrimentos .  Nós  reverenciamos  a  Matadora  do  Muito .  Nós  reverenciamos  a  Ela  que  Leva  para
Longe  o Pouco . Nós  reverenciamos  a  Aniquiladora  do  Grande  Ego .  

2

NaMaSTae XauM>a hN}YaE c iNaXauM>aaSaurgaaiTaiNa_
namaste çumbha hantryai ca niçumbhäsuraghätini

Nós  reverenciamos  a  Destruidora  da  Vaidade  e a  Destruidora  da  Autodepreciação .
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3

JaaGa]Ta& ih Maha deiv JaPa& iSaÖ& ku-åì Mae_
We&k-arq Sa*ií æPaaYaE h]q&k-arq Pa[iTa Paail/k-a_

jägrataà hi mahä devi japaà siddhaà kuruçva me
aiàkäré såñöi rüpäyai hréàkäré prati pälikä

Manifestai- Vos  com  a  vigília,  Ó  Grande  Deusa!  Concedei- me  a  perfeição  da  meditação.  O  som
Aià é o som  da  criação;  a  sílaba  Hréà é a  total  existência  preservada.

4

©-I&k-arq k-aMa æiPa<YaE bqJa æPae NaMaaeSTau Tae_
caMau<@a c<@ gaaTaq c YaE k-arq vrdaiYaNaq_

kléàkäré käma rüpiëyai béja rüpe namo-stu te
cämuëòä caëòa ghäté ca yai käré varadäyiné

A sílaba  Kléà é  a  forma  intrínseca  de  todo  desejo.  Nós  reverenciamos  a  Vós,  o objetivo  supremo,
na  forma  dos  Mantras  Semente  .  Como  a  Matadora  da  Paixão  e  da  Ira ,  Vós  matais  a  Paixão,  e
como  a  sílaba  Yai, Vós  sois  a  Concessora  de  Dádivas .

5

ivÀe ca>aYada iNaTYa& NaMaSTae MaN}a æiPai<a_
vicce cäbhayadä nityaà namaste mantra rüpiëi

Vicce  concede  eterna  liberdade  do  medo.  Nós  reverenciamos  a  Vós  na  forma  dos  mantra s.

6

Daa& Daq& DaU& DaUJaR$e=" PaÒq va& vq& vU& vaGaDaqìrq_
§-a& §-I& §U- & k-ail/k-a deiv Xaa& Xaq& XaU& Mae Xau>a& ku-å_

dhäà dhéà dhüà dhürjaöeù patné väà véà vüà vägadhéçvaré
kräà kréà krüà kälikä devi çäà çéà çüà me çubhaà kuru

Dhäà dhéà dhüà  a  esposa  de  Çiva ( literalmente  o  Ser  de  Cabelos  Emaranha dos),  väà véà vüà
vägadhéçvaré ( a  Governante  das  Vibrações).  kräà kréà krüà kälikä devi ( a  Deusa  que  Leva  para
Longe  a  Escuridão  da  Ignorância),  çäà çéà çüà seja  facilmente  alcançada  por  mim.

7

hu& hu& hu&k-ar æiPa<YaE Ja& Ja& Ja& JaM>aNaaidNaq_
>a]a& >a]q& >a]U & >aErvq >ad]e >avaNYaE Tae NaMaae NaMa"_

huà huà huàkära rüpiëyai jaà jaà jaà jambhanädiné
bhräà bhréà bhrüà bhairavé bhadre bhavänyai te namo namaù

Na  forma  das  sílabas  huà huà huà, jaà jaà jaà tal  qual  o som  restringido  de  vibração  constan te,
emanando  assim  como  um  bocejo,  proveniente  da  junção  dos  três  olhos,  ouvidos,  nariz  e
garganta .  bhräà bhréà bhrüà para  a  Energia  Excelente  a  qual  é Extremamente  Forte,  para  Bhaväëé,
para  a  Suprema  dos  Seres ,  nós  nos  curvamos,  nós  Vos  reverenciamos.
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8

A& k&- c& Ta& Ta& Pa& Ya& Xa& vq& du& We& vq& h& +a&_
iDaJaaGa]& iDaJaaGa]& }aae$=Ya }aae$=Ya dqá& ku-å ku-å Svaha_

aà kaà caà taà taà paà yaà çaà véà duà aià véà haà kñaà
dhijägraà dhijägraà troöaya troöaya déptaà kuru kuru svähä

aà kaà caà taà taà paà yaà çaà véà duà aià véà haà kñaà**
Levante!  Divida!  Ilumine  a  brilhante  luz!

Eu  sou  Um  com  Deus!***

Véà para  aproximar- se  avidamente
Duà a  Aliviadora  das  Dificuldades
Aià A Essência  do  Conhecimento  Universal
Véà para  aproximar- se  avidamente
Aspiradas Haà, o Eu  Supremo;  Kñaà, o fim  da  dualidade

Paa& Paq& PaU& PaavRTaq PaU<aaR %a& %q& %U& %ecwRw TaQaa_
päà péà püà pärvaté pürëä khäà khéà khüà khecaéi tathä

Päà péà püà Pärvati,  a  esposa  de  Çiva; a  Potencialidade  da  Natureza  é  total  e completa.  khäà khéà
khüà como  um  ser  celestial  nós  voamos  alto  na  atmosfera.

9

Saa& Saq& SaU& SaáXaTaq deVYaa MaN}a iSaiÖ& ku-åZv Mae_
säà séà süà saptaçaté devyä mantra siddhià kuruñva me

Säà séà süà como  outros  seres  divinos  nascidos  desses  Setecentos  Versos ,  concedei- me  a  perfeita
realização  dos  mantras .

**N.A.:  O  alfabeto  sanscrito  inclui  todos  os  sons  possíveis  de  todos  os  nomes  possíveis  de  todos  possíveis  objetos  da
criação.  As  letras  por  si  mesmas  simbolizam  toda  a  classe  de  evolução  de  todas  as  possibilidades ,  a  total  e  completa
trnsformação  do  samsara,  a  totalidade  de  todos  os  objetos  e  relações.  A criação  começa  com  A, a  primeira  vogal  e  letra  do
alfabeto.  Portanto,  o  alfabeto  prossegue  por  dezesseis  vogais  até  a  primeira  consoante  Ka.  Daí  é  arranjada  em  grupos
chamados  Vargas:

Guturais:  ka kha ga gha ïa Cerebrais:  öa öha òa òha ëa Labiais:  pa pha ba bha ma Sibilantes : ça ña sa
Palatais:  ca cha ja jha ìa Dentais:  ta tha da dha na Semi  vogais:  ya ra la va Aspiradas:  haà kñaà

***N.A.:  Conforme  o  Pannini,  no  indivíduo  esta  jornada  começa  no  Cackra Viçuddha,  e  seguindo  o   seu  caminho  desce  ao
Mülädhära,  e  apela  à  Kuëòaliëé.  “Levante!  Divida!  Ilumine  a  brilhante  luz! Eu  sou  Um  com  Deus !” Tomando   esta  energia
luminosa  retorna  ao  Äjïa Cakra,  tendo  transpassado  os  cakras  com  sua  força  ascenden te,  cortando  todas  as  ligações  com  a
dualidade.
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wd& Tau ku-iÅk-a STaae}aMMaN}a JaaGaiTaR heTave_
A>a¢e- NaEv daTaVYa& GaaeiPaTa& r+a PaavRiTa_

idaà tu kuïjikä stotram mantra jägarti hetave
abhakte naiva dätavyaà gopitaà rakña pärvati

Esta  é  a  Canção  Que  Concede  a  Chave  para  a  Perfeição ,  a  causa  primária  de  conhecimento
desses  mantra s .  Isto  deve  ser  mantido  oculto  de  não  devotos.  Ó  Pärvati,  o  segredo  deve  ser
protegido.

YaSTau ku-iÅk-Yaa deiv hqNaa& SaáXaTaq& Pa#e=Ta(_
Na TaSYa JaaYaTae iSaiÖrr<Yae raedNaMYaQaa_

yastu kuïjikayä devi hénäà saptaçatéà paöhet
na tasya jäyate siddhir araëye rodanam yathä

Ó Deusa,  quem  recitar  os  Setecentos  Versos  sem  a  Chave ,  não  alcançará  sucesso  e sua  recitação
produzirá  um  efeito  semelhante  ao  choro  na  floresta  

p We& h]q& ©-I& caMau<@aYaE ivÀe_
p Gl/aE& hu& ©-I& JaU& Sa" Jval/Ya Jval/Ya Jvl/ Jvl/_
Pa[Jvl/ Pa[Jvl/ We& h]q& ©-I& caMau<@aYaE ivÀe Jvl/_

h& Sa& l&/ +a& f-$( Svaha_
oà aià hréà kléà cämuëòäyai vicce

oà glauà huà kléà jüà saù jvälaya jvälaya jvala jvala
prajvala prajvala aià hréà kléà cämuëòäyai vicce jvala

haà saà laà kñaà phaö svähä
E Agora,  o Mantra
Oà- O Infinito  Além  da  Concepção
Aià- Criação,  Rajo Guëa, a  Energia  do  Desejo , Mahäsarasvaté
Hréà- Preservação,  Sattva Guëa,  Energia  de  Ação,  Mahälakñmé
Kléà- Destruição,  Tamo Guëa, Energia  de  Sabedoria,  Mahäkälé
Cämuëòä- Matadora  da  Paixão  e da  Ira,  Move na  cabeça
yai- A Concessora  de  Dádivas
Vic- No corpo  do  Conhecimento,  na  percepção
ce- da  Consciência
Oà- O Infinito  Além  da  Concepção
Glauà- Mahägaëeça, o Grande  Senhor  da  Sabedoria
Huà- Cortando  o Ego
Kléà- Dissolvendo  o cativeiro  das  ligações  físicas
Jüà Saù- Pura  Consciência
Jvälaya Jvälaya- Chama,  brilho  da  luz  da  iluminação
Jvala Jvala- Ardente,  brilhante,  resplandecente
Prajvala Prajvala- Para  começar  a  arder  ou  brilhar

estas  três  gunas,  energias,  Deusas:  Criação,  Preservação  e Dissolução,  estão  em  constan te
movimento,  transformação  na  percepção  da  Consciência
Jvala- ( e esta)  Iluminação
Haà- ( é o) Divino  Eu
Saà- em  todos
Laà- Seres  manifestados
Kñaà- ( para)  o fim  da  existência
Phaö- sem  dúvida
Svähä- Eu  sou  um  com  Deus!
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c<@q Maa k-I AarTaq_
caëòé mä ké äraté

Sejais  Vitoriosa!

JaYc<@q JaYJa( (Maa&) JaYc<@q JaYa JaYa_
>aYa hairi<a >av Taairi<a >av >aaiMaiNa JaYa JaYa_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
jay caëòé jay jay (mäà) jay caëòé jaya jaya

bhaya häriëi bhava täriëi (2) bhava bhämini jaya jaya
oà jaya caëòé jaya jaya

Sejais  Vitoriosa!  Ó  Deusa  Que  Dilacera  os  Pensamentos ! Sejais  Vitoriosa!  Levai  para  longe  todo
medo  e iluminai  a  intensidade  da  realidade.  Sejais  Vitoriosa!

1

TaU hq SaTa icTa Sau%MaYa XauÖ b]øæPaa _ (Maa&_ )

SaTYa SaNaaTaNa SauNdr Par iXav SaUr >aUPaa_
p JaYa c<@q JaYa JaYa_

tü hé sata cita sukhamaya çuddha brahmarüpä (mäà)
satya sanätana sundara (2) para çiva süra bhüpä

oà jaya caëòé jaya jaya
Vós  sois  a  essência  da  Verdade,  Consciência,  Felicidade ,  a  Forma  da  Existência  da  Pura
Consciência.  Vós  sois  a  beleza  da  Eterna  Verdade .  Além  da  infinita  bondade,  Vós  governais  sobre
todos  os  Deuses.  Sejais  Vitoriosa!

2

Aaid ANaaid ANaaMaYa Aivcl/ AivNaaXaq (Maa&_)

AMal/ ANaNTa AGaaecr ?2?AJa AaNaNdraXaq_
p JaYa c<@q JaYa JaYa_

ädi anädi anämaya avicala avinäçé (mäà)
amala ananta agocara (2) aja änandaräçé

oà jaya caëòé jaya jaya
O Princípio,  Sem  Princípio,  Inseparável,  Imóvel  e  Indestrutível;  Brilhante,  Infinita,  Imperceptível , Não
Nascida , a  grande  coleção  de  Bem  aventuranças .  Sejais  Vitoriosa!

3

Aivk-arq Agaharq Ak-l/ k-l/aDaarq (Maa )

_ k-taaR iviDa >ataaR hir hr Sa&hark-arq_
p JaYa c<@q JaYa JaYa_

avikäré aghahäré akala kalädhäré (mäà)
karttä vidhi bharttä hari (2) hara saàhärakäré

oà jaya caëòé jaya jaya
Imutável,  Pessoa  Santa,  S em  Pecado,  Portadora  de  Fenômenos  Individuais ;  Criada  por  Brahmä,
Sustentada  por  Viñëu e Çiva Quem  Dissolve  esta  Criação . Sejais  Vitoriosa!
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4

TaU iviDa vDaU rMaa TaU oMaa Maha MaaYaa _ (Maa )

MaUl/Pa[k*-iTa ivÛa TaU TaU JaNaNaq JaaYaa_
p JaYa c<@q JaYa JaYa_

tü vidhi vadhü ramä tü umä mahä mäyä (mäà)
mülaprakåti vidyä tü (2) tü janané jäyä

oà jaya caëòé jaya jaya
Vós  sois  a  esposa  de  Brahmä,  a  esposa  de  Viñëu  (Ramä),  a  esposa  de  Çiva  (Umä),  a  Grande
Dimensão  da  Consciência .  Vós  sois  o conhecimento  primordial  da  existência,  a  Mãe  que  concede
nascimento  à  todos.  Sejais  Vitoriosa!

5

raMa k*-Z<a TaU SaqTaa b]JaraNaq raDaa (Maa&)_
TaU vaH^a k-LPad]uMa hairi<a Sab baDaa_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
räma kåñëa tü sétä brajaräné rädhä (mäà)

tü väïchä kalpadruma (2) häriëi saba bädhä
oà jaya caëòé jaya jaya

Vós  sois  a  consciência  da  sutil  luz  da  sabedoria  que  funde- se  com  o supremo.  Vós  sois  a  Autora
de  Tudo .  Vós  sois  Sétä,  a  Pessoa  Branca  e  Pura,  a  Rainha  das  Multidões ;  Rädhä,  a  Governante  de
Todo  S ucesso .  Vós  sois  o  desejo  da  árvore  dos  desejos,  levando  para  longe  todos  os  obstáculos.
Sejais  Vitoriosa!

6

dXa ivÛa Nav duGaaR NaaNaaXañ k-ra _(Maa&)_
Aí MaaTa*k-a YaaeiGaiNa (2) Nav Nav æPa Dara_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
daça vidyä nava durgä nänäçastra karä (mäà)
añöa mätåkä yogini (2) nava nava rüpa dharä

oà jaya caëòé jaya jaya
Vós  sois  os  dez  ramos  de  conhecimento  (Mahä Vidyäs), as  nove  Aliviadoras  das  Dificuldades  (nove
Durgäs). As  várias  escrituras  Vos  apresenta m.  As  oito  Mães  da  União .  Várias  são  as  formas  que
Vós  assumis.  Sejais  Vitoriosa!

7

TaU ParDaaMa iNavaiSaiNa Maha ivl/aiSaiNa TaU _ (Maa&)_
TaU hq XMaXaaNa ivhairi<a Taa<@vl/aiSaiNa TaU_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
tü paradhäma niväsini mahä viläsini tü (mäà)

tü hé çmaçäna vihäriëi (2) täëòavaläsini tü
oà jaya caëòé jaya jaya

Vós  sois  a  habitante  da  mais  elevada  residência.  Vós  tendes  a  mais  elevada  beleza.  Vós
perambulais  pelos  campos  de  cremação  dançando  ao  ritmo  musical.  Sejais  Vitoriosa!
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8

Saur MauiNa MaaeihiNa SaaEMYaa TaU Xaae>aaDaara _ (Maa&)_
ivvSaNa ivk-$( SaæPaa Pa[l/Ya MaYaq Daara_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
sura muni mohini saumyä tü çobhä-dhärä (mäà)

vivasana vikaö sarüpä (2) pralaya mayé dhärä
oà jaya caëòé jaya jaya

Vós  hipnotizais  todos  os  Deuses  e munis  quando  apresentais  Vossa  radiante  beleza.  Todos  ficam
impotentes  vendo  Vossa  terrível  aparência  quando  Vós  assumis  a  forma  da  total  dissolução.
Sejais  Vitoriosa!

9

TaU hq òeh SauDaaMaiYa TaU AiTa Garl/MaNaa _ (Maa&)_
rÒ iv>aUizTa TaU hq TaU hq AiSQa TaNaa_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
tü hé sneha sudhämayi tü ati garalamanä (mäà)

ratna vibhüñita tü hé (2) tü hé asthi tanä
oà jaya caëòé jaya jaya

Vós  difundis  Amor  e  abundâ ncia.  Vós  sois  extremamente  eminente.  Sois  o  Brilho  da  Jóia .  Sois  a
existência  invisível.  Sejais  Vitoriosa!

10

MaUl/aDaar iNavaiSaiNa wh Par iSaiÖ Pa[de _ (Maa&)_
k-al/aTaqTaa k-al/I k-Mal/ TaU vrde_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
mülädhära niväsini iha para siddhi prade (mäà)

kälätétä kälé (2) kamala tü varade
oà jaya caëòé jaya jaya

Vós residis  no  Mülädhära Cackra.  Vós  concedeis  a  mais  elevada  realização  neste  mundo.  Em  tempo
determinado  vois  sois  Kälé,  a  Removedora  da  Escuridão ,  e  como  o  Ser  de  Lótus  Vós  concedeis
bençãos .  Sejais  Vitoriosa!

11

Xai¢- Xai¢- Dar TaU hq iNaTYa A>aed MaYaq _ (Maa&)_
>aed Pa[diXaRiNa va<aq ivMale/ ved}aYaq_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
çakti çakti dhara tü hé nitya abheda mayé (mäà)

bheda pradarçini väëé (2) vimale vedatrayé
oà jaya caëòé jaya jaya

Vós sois  toda  forma  de  Energia,  a  essência  eterna  e indistinguível,  a  vibração  que  expõe  mudança
e mérito,  e os  três  Vedas imaculadame nte  puros.  Sejais  Vitoriosa!
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12

h& AiTa dqNa du%q Maa&iMvPaTJaal/ gaere _ (Maa&)_
hE& k-PaUTaiTa k-Pa$=I Par bal/k- Taere_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
haà ati déna dukhé mäàm vipat jäla ghere (mäà)

haià kapüt ati kapaöé (2) para bälaka tere
oà jaya caëòé jaya jaya

Por  muitos  dias  nós  estamos  em  amargura s,  Maa .  Estamos  atados  por  adversidades  e
sofrimentos.  Nós  somos  negligentes  e  dissimulados,  mas  ainda  assim  somos  suas  crianças.
Sejais  Vitoriosa!

13

iNaJa Sv>aav vXa JaNaNaq dYaa d*ií k-IJaE _ (Maa&)_
k-å<aa k-r k-å<aa MaiYa cr<a Xar<a dqJaE_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
nija svabhäva vaça janané dayä dåñöi kéjai (mäà)
karuëä kara karuëä mayi (2) caraëa çaraëa déjai

oà jaya caëòé jaya jaya
Favorecei- nos  com  Vossa  própria  natureza,  Mãe.  Daí- nos  Vossa  misericórdia,  Ó  Mãe
Misericordiosa!  Daí- nos  o refúgio  de  Vossos  pés  de  lótus.  Sejais  Vitoriosa!  

JaYa c<@q JaYa JaYa _ (Maa&)_ JaYa c<@q JaYa JaYa _
>aYa hairi<a >av Taairi<a >av >aaiMaiNa JaYa JaYa_

p JaYa c<@q JaYa JaYa_
jaya caëòé jaya jaya (mäà) jaya caëòé jaya jaya

bhaya häriëi bhava täriëi (2) bhava bhämini jaya jaya
oà jaya caëòé jaya jaya

Sejais  Vitoriosa!  Ó  Deusa  que  Dilacera  os  Pensamentos ! Sejais  Vitoriosa!  Vós  levais  para  longe
todo  medo  e iluminais  a  intensidade  de  realidade.  Sejais  Vitoriosa!
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devqMaYaq_
devémayé

A Manifestação  da  Deusa

Tav c k-a ik-l/ Na STauiTariMbke-_
Sak-l/XaBdMaYaq ik-l/ Tae TaNau"
iNai%l/MaUiTaRzu Mae >avdNvYaae_
MaiNSaJaaSau bih"Pa[SaraSau c_

tava ca kä kila na stutirambike
sakalaçabdamayé kila te tanuù

nikhilamürtiñu me bhavadanvayo
mansijäsu bahiùprasaräsu ca

Ó  Mãe!  Há  alguma  vibração  que  não  seja  Vossa  canção?  Vosso  corpo  é  a  forma  de  todo  som.
Conhecendo  Vossa  iminente  forma  de  divindade,  minha  mente  se  move  além  dos  pensamen tos  e
reflexões.

wiTa ivicNTYa iXave XaiMaTaaiXave_
JaGaiTa JaaTaMaYaÒvXaaiddMa(_
STauiTaJaPaacRNaicNTaNaviJaRTaa_

Na %lu/ k-acNa k-al/k-l/aiSTa Mae_
iti vicintya çive çamitäçive

jagati jätamayatnavaçädidam
stutijapärcanacintanavarjitä

na khalu käcana kälakalästi me
Ó  Destruidora  de  todos  os  Obstáculos ,  Outorgante  da  Prosperidade ! Reconhecendo- Vos  como  tal,
como  Ela  que  Dá  nascimento  à  tudo  que  se  move  e  não  se  move ,  mesmo  esses  breves  momentos
de  meu  aparecimento  nesta  vida  não  devem  ser  gastos  com  outros  pensamentos  sem  cantar
Vosso  louvor,  e sim  cantando  Vossos  nomes  e oferecendo  minha  devoção.

bhagavatéstutiù
Uma  Canção  de  Louvor  à  Deusa  Suprema

Pa[aTa" SMaraiMa XaridNduk-raeJJvl/a>aa&_
Sad]ÒvNMak-rku-<@l/har>aUzaMa(_
idVYaaYauDaaeiJaTaSauNaql/SahóhSTaa&_
r¢-aeTPal/a>acr<aa& >avTaq& PareXaaMa(_

prätaù smarämi çaradindukarojjvaläbhäà
sadratnavanmakarakuëòalahärabhüñäm

divyäyudhojitasunélasahasrahastäà
raktotpaläbhacaraëäà bhavatéà pareçäm

De  manhã  eu  recordo  a  Mais  Ilustre ,  Ela  que  brilha  como  a  lua  de  outono,  usando  um  brilhante
colar  e brincos  de  finas  jóias.  Ela  segura  divinas  armas  em  Seus  milhares  de  braços  de  excelente
azul,  Ela  concede  vida  divina.  Seus  pés  são  vermelhos  como  um  lótus.  Ela  é  a  Mais  Elevada
Divindade.
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Pa[aTaNaRMaaiMa MaihzaSaurc<@Mau<d_
XauM>aaSaurPa[Mau%dETYaivNaaXad+aa&_
b]øeNd]åd]MauiNaMaaehNaXaql/l/Il/a&_
c<@q& SaMaSTaSaurMaUiTaRMaNaek-æPaaMa(_

prätarnamämi mahiñäsuracaëòamuëda-
çumbhäsurapramukhadaityavinäçadakñäà

brahmendrarudramunimohanaçélaléläà
caëòéà samastasuramürtimanekarüpäm

De  manhã  eu  revenrencio  a  Mais  Ilustre,  à  Matadora  do  Grande  Ego,  da  Paixão  e  da  Ira ,  e  a
Destruidora  das  outras  negatividades  das  dualidades  lideradas  pela  Vaidade .  Suas  atividades
graciosas  iludem  até  mesmo  a  Brahmä,  a  Consciência  Criadora ,  Indra,  O Governo  do  Puro ,  Rudra,  o
Aliviador  de  Sofrimentos ,  e  outros  seres  sábios.  Ela  é  a  Chaëòé, Ela  Quem  Dilacera  os
Pensamentos ,  a  imagem  da  divindade  de  todos  os  Deuses  em  muitas  formas.

Pa[aTa>aRJaaiMa >aJaTaaMai>al/azda}aq&_
Daa}aq& SaMaSTaJaGaTaa& duirTaaPahN}aqMa(_

Sa&SaarbNDaNaivMaaecNaheTau>aUTaa&_
MaaYaa& Para& SaMaiDaGaMYa ParSYa ivZ<aae"_

prätarbhajämi bhajatämabhiläñadätréà
dhätréà samastajagatäà duritäpahantrém
saàsärabandhanavimocanahetubhütäà

mäyäà paräà samadhigamya parasya viñëoù
De manhã  eu  louvo  à  Mais  Ilustre ,  à  Realizadora  de  Todos  os  Desejos  para  aqueles  que  A adoram,
a  Criadora  de  Todos  os  Mundos  e  Removedora  das  Dificuldades .  Levai  para  longe  toda  a
escravidão  do  mundo  de  objetos  e  relações,  e  conduzi- nos  à  pura  visão  intuitiva  da  Consciência
Suprema  a  qual  reside  além  de  Mäyä.
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Pa[<aaMa"_
Praëämaù

Reverenciando  com  Devoção

p duGaa| iXava& XaaiNTa k-rq& b]øa<aq& b]ø<a" iPa[YaaMa(_
SavR l/aek- Pa[<ae}aqÄ Pa[<aMaaiMa Sada iXavaMa(_

oà durgäà çiväà çänti karéà brahmäëéà brahmaëaù priyäm
sarva loka praëetréïca praëamämi sadä çiväm

A Aliviadora  das  Dificuldades ,  Expositora  da  Bondade , Causa  da  Paz,  Consciência  Infinita , Amada
pelos  Conhecedores  da  Consciência ;  Ela  que  Motiva  e  Guia  os  três  mundos ,  sempre  eu  A
reverencio,  e eu  estou  me  curvando  à  Própria  Bondade .

Ma®l/a& Xaae>aNaa& XauÖa& iNaZk-l/a& ParMaa& k-l/aMa(_
ivìeìrq& ivì MaaTaa& ci<@k-a& Pa[<aMaaMYahMa(_

maìgaläà çobhanäà çuddhäà niñkaläà paramäà kaläm
viçveçvaréà viçva mätäà caëòikäà praëamämyaham

Prosperidade,  Beleza  Radiante,  Completamente  Pura ,  Sem  Limitações ,  a  Limitação  Suprema ,  a
Suprema  do  Universo ,  a  Mãe  do  Universo ,  à  Vós  Chaëòé,  à  Energia  que  Dilacera  os  Pensamentos ,
eu  me  curvo  em  submiss ão.

SavR dev MaYaq& devq& SavR raeGa >aYaaPahaMa(_
b]øeXa ivZ<au NaiMaTaa& Pa[<aMaaiMa Sada iXavaMa(_

sarva deva mayéà devéà sarva roga bhayäpahäm
brahmeça viñëu namitäà praëamämi sadä çiväm

Ela  é  composta  de  todos  os  Deuses,  remove  todo  aborrecimento  e  medo,  Brahma,  Mahes’vara e
Visnu se  curvam  à  Ela,  e eu  sempre  reverencio  à  Energia  da  Bondade  Infinita .

ivNDYaSQaa& ivNDYa iNal/Yaa& idVYaSQaaNa iNavaiSaNaqMa(_
YaaeiGaNaq& YaaeGa JaNaNaq& ci<@k-a& Pa[<aMaaMYahMa(_

vindhyasthäà vindhya nilayäà divyasthäna niväsiném
yoginéà yoga jananéà caëòikäà praëamämyaham

O  Lugar  de  Moradia  do  Conhecimento ,  Residindo  no  Conhecimento ,  Residente  no  Lugar  da
Iluminação  Divina ,  a  Causa  da  União ,  a  Conhecedora  da  União ,  à  Energia  que  Dilacera  os
Pensamentos,  constantemente  eu  reverencio  

wRXaaNaMaaTar& devqMaqìrqMaqìriPa[YaaMa(_
Pa[<aTaaeiSMa Sada duGaa| Sa&Saara<aRv Taair<aqMa(_

éçänamätaraà devém éçvarém éçvarapriyäm
praëato-smi sadä durgäà saàsärärëava täriëém

A  Mãe  da  Consciência  Suprema ,  a  Deusa  que  é  a  Consciência  Suprema ,  nós  sempre
reverenciamos  Durgä,  a  Aliviadora  das  Dificuldades ,  que  conduz  os  aspiran tes  através  das
dificuldades  do  oceano  dos  objetos  e suas  relações.
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A Pronúncia  do  Sânskrito  com  Relação  a Língua  Inglesa

a orgam,  sum
ä father
ai aisle
au sauerkrau t  – 
b but
c church
ò dough
d dought  ligeiramente  voltado  ao  som  do  th  de  though
òh adhere
dh adhere  ligeiramente  voltado  ao  som  theh  de  breathe- here
e prey
g go
gh doghouse
ù ligeiramente  aspirado  precedendo  vogal
h hot
i it  
é police
j jump
jh lodgehouse
k kid
kh workhorse
l lug
à nasalização  resonan te  precedendo  vogal
m mud
ì sing
ë under
ï piñata
n no
o no
p pub
ph uphill
å nenhu m  equivalente  em  inglês;  um  r simples  como  aparece  em  muitas  línguas

eslavas
r room
ç shawl  pronunciado  com  um  ligeiro  assobio
ñ shun
s sun
ö tomato
t water
öh Thailand
u push
ü rude
v vodka  entre  o w e v
y yes
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Se  você  gostou  deste  livro  entre  em  contato  conosco:

DEVI MANDIR
5950  Highway  128

Napa,  CA 94558
U.S.A.

E-Mail  shreemaa@napanet .net
http: / / www.shreemaa.org /

Shakta Dharma
Caixa Postal 70549
Rio de Janeiro – Rj

CEP 22741970
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