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bhavAnI bhAratI by Sri Aurobindo

ભવાની ભારતી

English translation by Richard Hartz

(copyright by Sri Aurobindo Ashram Trust, Puducherry)

સખુે િનમગ્ ઃ શયને યદાસં મધાેશ્ચ ર યાસુ મન ચચાર ।
સ ચ તયામાસ કુલાિન કાવ્યં દારાંશ્ચ ભાેગાંશ્ચ સખંુ ધનાિન ॥ ૧॥
1. As I lay sunk in the comfort of my couch and my mind wandered

on the roads of Spring, I thought of my people, of poetry,

of wife and enjoyments, pleasure and possessions.

કા તૈશ્ચ શ ◌ૃઙ્ગારયુતૈશ્ચ હૃષ્ટાે ગાનૈઃ સ છ દાે લ લતં બબ ધ ।
જગાૈ ચ કા તાવદનં સહાસ્યં પજેૂ્ય ચ માતુશ્ચરણે ગિરષે્ઠ ॥ ૨॥
2. I shaped my delight into elegant verse in lyrical stanzas

of sensuous passion; I sang of the smile on my beloved’s face

and of the revered and most sacred feet of the Mother.

ચક્ર દ ભૂ મઃ પિરતાે મદ યા ખલાે િહ પતુ્રાનસરુાે મમદર્ ।
વાથન નીતાેઽહમનચર્ પાદે દુરાત્મનાે ભ્રા વધને લપ્તે ॥ ૩॥
3. My country wept all around me, for a villainous Titan

oppressed her children. Led by self-interest, I paid homage to

the feet of the evil one stained with the blood of my brothers.

સખંુ દાવા તરણે શયાનં સખુાિન ભાેગા વસુ ચ તય તમ્ ।
પ પશર્ ભીમને કરેણ વક્ષઃ પ્રત્યક્ષમ ણાેશ્ચ બભવૂ કાલી ॥ ૪॥
4. Lying at ease on a soft couch and dreaming of pleasures,

enjoyments and wealth, I felt on my chest the touch of a

dreadful hand and to my eyes grew visible the shape of Kali.

નરા સ્થમાલાં કપાલકા ચી ં કાેદરાક્ષી ં િધતાં દિરદ્રામ્ ।
ષ્ટે વ્રણાઙ્કામસરુપ્રતાેદૈઃ સહી ં નદ તી મવ હ તુકામામ્ ॥ ૫॥
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5. Garlanded with the bones of men and girdled with human

skulls, with, belly and eyes like a wolf’s, hungry and poor,

scarred on her back by the ’Titan’s lashes, roaring like a

lioness who lusts for kill,

કૂ્રરૈઃ ધાતનર્યનૈ વર્લદ્ ભિવદ્યાેતય તી ં ભવુનાિન િવશ્વા ।
હુઙ્કાર પેણ કટુના વરેણ િવદારય તી ં હૃદયં સરુાણામ્ ॥ ૬॥
6. with her fierce, hungry, blazing eyes irradiating all the

worlds, rending the hearts of the gods with the piercing ring

of her war-cry,

આપૂયર્ િવશ્વં પશવુ દ્વરાવૈલ લહ્યમાનાશ્ચ હનૂ કરાલે ।
કૂ્રરા ચ નગ્ ાં તમસીવ ચ િહસ્રસ્ય જ તાજેર્નની ં દદશર્ ॥ ૭॥
7. filling the world with bestial sounds and licking her

terrible jaws, fierce and naked, like the eyes of a savage

beast in the dark-thus did I see the Mother.

આલાેલકેશઃૈ શખરાિન્નગ્ હ્ય કરાલદંષ્ટ્ર ૈશ્ચ િવસાયર્ સ ધનૂ્ ।
શ્વાસને દુદ્રાવ નભાે િવદ ણર્ યાસને પાદસ્ય ચ ભૂશ્ચક પે ॥ ૮॥
8. The mountain-tops cowered beneath her dangling locks and

the seas drew back from her awful fangs; her breath scattered

the torn clouds and earth trembled at the fall of her feet.

ઉ ત્તષ્ઠ દેહી ત િપપાસરુ બા દ વાન રાત્રાૈ નગરે િવતારે ।
સયંે તન તી રજની ં ત મસ્રાં બભાૈ સમાપૂયર્ મનાં સ ચાયાર્ ॥ ૯॥
9. ᳚Arise! Give! ᳚ The Mother’s thirsting call resounded through

the night in the starless city. Thundering, the noble goddess

filled with her presence the night’s blackness and the hearts

of men.

ભીતઃ સમુ દ્વગ્ મનાશ્ચ ત પાદુ થાય પપ્રચ્છ તમાે નમસ્યમ્ ।
કા ભા સ નક્તં હૃદયે કરા લ કુવાર્ ણ િક બ્રૂિહ નમાેઽ તુ ભીમે ॥ ૧૦॥
10. Alarmed and shaken in mind, I sprang from my couch and

questioned that shape of darkness which compelled worship:

᳚Who art thou who appearest to my heart in the night in thy
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terrible splendour? What must I do? Speak! Salutation to thee,

O dreadful goddess!᳚

સહસ્ય સારાવમુદ રય તી કૂ્રરસ્ય કુ જે ભ્રમતાે વધાથર્મ્ ।
સસજર્ વાક્યાિન કરાલમૂ તયર્થા સમુદ્ર તિનતં શલાયામ્ ॥ ૧૧॥
11. Uttering a sound like the lion’s roar when it roams

ferocious in the jungle in search of prey, the goddess in her

form of terror loosed forth words like the thundering of ocean

upon the rocks.

માતા મ ભાેઃ પતુ્રક ભારતાનાં સનાતનાનાં િત્રદશ પ્રયાણામ્ ।
શક્તાે ન યા પતુ્ર િવિધિવપક્ષઃ કાલાેઽિપ નાે નાશિયતું યમાે વા ॥ ૧૨॥
12. ᳚I am the mother, O child, of the Bharatas, the eternal

people beloved of the gods, whom neither hostile Fate nor Time

nor Death has power to destroy.

તે બ્રહ્મચયણ િવશદુ્ધવીયાર્ જ્ઞાનને તે ભીમતપાે ભરાયાર્ઃ ।
સહસ્રસયૂાર્ ઇવ ભાસરુા તે સ દ્ધમત્યાં શશુભુુધર્િર યામ્ ॥ ૧૩॥
13. Their strength purified by their continence, rendered

noble by selfknowledge and severe austerities, resplendent

like a thousand suns they shone on a prosperous earth.

શરૂાઃ પ્રગ ભાશ્ચ િહ શાત્રવાણાં પધાર્લવં સાેઢુમમષર્ણા તે ।
પૂ ં જન યા િરપુ ભઃ સમા ય રેજૂ રણા તે િધરાક્તદેહાઃ ॥ ૧૪॥
14. Heroic and bold, they would brook no hint of defiance

from their foes. Worshipping the Mother with the sacrifice of

her enemies, at battle’s end they stood radiant, their limbs

anointed with blood.

દ નાઃ ક અેતે ઘ્ ણનાે દિરદ્રાઃ શા ત જઘ યાં ગ ણકા મબા ધાઃ ।
ભજ ત ભાેઃ કાપુ ષાઃ કુબુદ્ ય આ લઙ્ગ્ય યે માેદથ ત્યુમવે ॥ ૧૫॥
15. But who are these pitiful and indigent wretches who in

their blindness embrace a degrading peace like a prostitute? O

you unmanly and weakminded men! Do you not know that it is

Death you clasp?

bhavAnIbhAratI.pdf 3



ભવાની ભારતી

ક્લીવાઃ િકય ત્યેવમસૂ દનાિન ધિર યથાતાર્ઃ પ્રહૃતા થવૈ ।
હસ ત્ય મત્રા અપમાનરા શ ક્ર ણીય શા ત્યા ધનશાષેણ ચ ॥ ૧૬॥
16. How long will you thus impotently bear your lives in

suffering, wantonly beaten by your oppressors’? Your haters

laugh at you; you buy with peace a heap of dishonour and the

depletion of your wealth.

લેચ્છસ્ય પૂતશ્ચરણા તને ગવ દ્વ ેઽ મી ત કરાે ત કાેઽયમ્ ।
શદૂ્રાદનાયર્તરાેઽ સ શદૂ્રાે વ્રતૈઃ િકમેતનૈર્રકસ્ય પા થે ॥ ૧૭॥
17. Who is this, sanctified by the nectarous touch of the

feet of foreign barbarians, who prides himself on being a

Brahmin? You are a Shudra less Aryan then the Shudras! Of what

use are these vows for the traveller on the path to Hell?

ઉ ત્તષ્ઠ ભાે ગ્ િહ સજર્યાગ્ ીન્ સાક્ષા દ્ધ તે ેઽ સ પરસ્ય શાૈરેઃ ।
વક્ષઃ સ્થતને સનાતનને શત્રૂ હુતાશનને દહન્નટ વ ॥ ૧૮॥
18. Arise! Awake! Leave your ritual fires, for you are the

incarnate lustre of Krishna, the Supreme. Go forth consuming

your enemies with the fire that dwells eternal in your breast.

કઃ ક્ષત્રબ ધુભર્વનષેુ ગૂઢાે મદે્યન કટાક્ષૈશ્ચ િવલા સનીનામ્ ।
ધમાર્ યશાે દુબર્લ િવ તાેઽ સ યુ ય વ ભાે વ ચક રક્ષ ધમાર્ન્ ॥ ૧૯॥
19. Who is this relative of Kshatriyas hiding in his palace

with wine and the darting glances of voluptuous women? Your

duty and honour have you forgotten in your weakness? Fight,

hypocrite, and preserve the Dharma!

અ ત્યેવ લાેહં િન શતશ્ચ ખડ્ગઃ કૂ્રરા શતઘ્ની નદતીહ મત્તા ।
કથં િનરસ્ત્રાેઽ સ તાેઽ સ શષેે રક્ષ વ ત પરહા ભવાયર્ઃ ॥ ૨૦॥
20. Iron there is and the sword is sharp; the cruel cannon

bellows here in a drunken fury. How is it that you are

unarmed? You lie as if dead! Protect your race, be Aryan and

a slayer of your foes.

વૈ યાેઽ સ કશ્ચેહ િવશઃ સ દ્ યૈ ધનં િકમેત દ્વપણીષુ સ જમ્ ।
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લેચ્છ દ્ધરેષા કુ ષે દિરદ્રાં મામવે કાલી ં ખલ મા દ્રાેિહન્ ॥ ૨૧॥
21. And what kind of Vaishya are you here? What goods are

these arrayed in the market-places for the prospering of

the people? This is the wealth of the foreign exploiter! You

impoverish me, Kali, O vile traitor to your Mother!

લેચ્છ દ્ધમેતાં વલનાય દેિહ રાષેા ગ્ ના િક ન બભે ષ કાલ્યાઃ ।
દેવી ં ભવાની ં હૃિદ પજૂિય વા યત વ લ યૈ ભવ જન્મભૂ યાઃ ॥ ૨૨॥
22. Give to the flames this wealth of the foreigner. Do you

not fear the burning wrath of Kali? Worshipping the goddess

Bhavani in your heart, strive and enrich your motherland.

ભાે ભાે અવ ત્યાે મગધાશ્ચ વઙ્ગા અઙ્ગાઃ ક લઙ્ગાઃ કુરવશ્ચ સ ધાે ।
ભાે દા ક્ષણાત્યાઃ શ ◌ૃ તા ધ્રચાેલા વસ ત યે પ ચનદેષુ શરૂાઃ ॥ ૨૩॥
23. You and you, O peoples of Avanti and Magadha, Vanga, Anga

and Kalinga, O Kurus and men of’ Sind: hear me! O southerners,

you of Andhra and the Chola country, and you heroes of the

land of the five rivers;

યે કે િત્રમૂ ત ભજતૈકમીશં યે ચૈકમૂ ત યવના મદ યાઃ ।
માતાહ્વયે વ તનયા હ સવાર્ન્ િનદ્રાં િવમુ ચ વમયે શ ◌ૃ વમ્ ॥ ૨૪॥
24. you who adore the triple form of the one Lord and you,

my Mohammedan sons, who worship Him in His uniqueness: I,

the Mother, call all of you, for all are my children. Shake

off your slumber! Oh, hear!

કાલસ્ય ભેર ં શ ◌ૃ તાિદ્રશ ◌ૃઙ્ગે રાૈદં્ર કૃતા તં મમ દૂત પમ્ ।
દુ ભક્ષમેતાનથ ભૂ મક પાન્ િનબાેધતાધીશતમાગતા મ ॥ ૨૫॥
25. Listen to the drum of Time on the mountain-tops. Behold

pitiless Death, my messenger. Famine and earthquake announce

that I have come in the fullness of my might.

દેિહ ક્રતૂ દેિહ િપપાસરુ મ નીિહ દૃ ટ્વા ભજ શ ક્તમાદ્યામ્ ।
શરાં સ રાજ્ઞાં મહતાં તનૂશ્ચ ભાેક્તું નદ તી ચરતીહ કાલી ॥ ૨૬॥
26. Offer sacrifice to me; give, for I am thirsty. Seeing me,
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know and adore the original Power, ranging here as Kali who

roars aloud and hungers to enjoy the heads and bodies of

mighty rulers.

રક્તપ્રવાહૈરિપ ના મ પ્તા શતૈઃ સહસ્રૈરયુતૈર નામ્ ।
પ્રદત્ત ભ વા હૃદયાિન રકં્ત સ પજૂય ત્યેવમ ં કરાલીમ્ ॥ ૨૭॥
27. Not by torrents of blood from hundreds and thousands and

tens of thousands of goats am I satisfied. Break open your

hearts and offer that blood to me, for so do they worship the

unborn and dreadful Goddess.

યષેાં સદૈવાત્મબ લપ્ર ત્તાઃ શરૂા મહા તઃ પ્રમખુાઃ કુલાથ ।
સાૈ યા કરાલી ભવ ત પ્ર નાં રક્તને પુષ્ટા િવિનહ ત શત્રનૂ્ ॥ ૨૮॥
28. Wheresoever are great heroes and leaders engaged in

continual selfsacrifice for the good of their race, towards

those nations does Kali grow gracious, nourished with blood,

and they crush their enemies.

કં બ યતાયાર્ િધરસ્ય સ ધાૈ િનમ તા મ ભવતાયર્સ વાઃ ।
િત્રશૂ લ ભાેઃ પ યત તત્ર પારે જ્યાે તહ્યુર્દેતીદમ ભન્નતજેઃ ॥ ૨૯॥
29. Whom do you fear, O Aryans? Plunge into this sea of blood;

show that you are made of Aryan stuff indeed! Lo, there on the

further shore see a light arise, inviolable in brilliance and

armed with the trident.

કવે િવલા સ શ ◌ૃ મા વાક્યં કાલી ં કરાલી ં ભજ પતુ્ર ચ ડીમ્ ।
દ્રાષ્ટા સ વૈ ભારતમાતરં તાં ઘ્નતીમરાતી શમા જમ યે ॥ ૩૦॥
30. O poet and sensualist, hear the word of the Mother: adore

Kali the Terrible, my son, the fierce Chandi. Verily you shall

see her, the mother of the Bharatas, striking down her foes

mightily in the thick of the fight.

સનાતના યાહ્વય ભારતાનાં કુલાિન યુદ્ધાય જ્યાેઽ તુ મા ભૈઃ ।
ભાે ગ્ તા મ ક્વ ધનુઃ ક્વ ખડ્ગ ઉ ત્તષ્ઠતાે ત્તષ્ઠત સપુ્ત સહાઃ ॥ ૩૧॥
31. Summon forth to battle the ancient tribes of the
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Bharatas. Let there be victory; fear not. Lo, I have

awakened! Where is the bow, where the sword? Arise, arise,

O sleeping lions! ᳚
ઇમાિન વાક્યાિન િનશ ય રાત્રાૈ તજેશ્ચ ભીમં ત મરે િવલાેક્ય ।
ચત્તં નનતાર્શુ િવહાય સદ્મ ભાેગા વિનધૂર્ય ચ િનજર્ગામ ॥ ૩૨॥
32. Hearing these words in the night and beholding in the

darkness a dreadful splendour, my heart danced and leaving my

house, shaking off my pleasures, I quickly went forth.

સા દં્ર ત મસ્રા તમાતર્મ ધં દદશર્ તદ્ભારતમાયર્ખ ડમ્ ।
ગૂઢા રજ યામિર ભિવનષ્ટા માતા શં ક્ર દ ત ભારતાનામ્ ॥ ૩૩॥
33. I saw then this land of India, the Aryan country, wrapped

thickly in darkness, suffering, blinded; hidden in the night,

ruined by her enemies, the mother of the Bharatas wept aloud.

સ ભ્રામયામસ દશૃં રજ યાં ભ્રા સ તપ્ત ત મરે િવ ચ વન્ ।
કઙ્કાલસારા ણ દદશર્ તાિન શવાિન તષેાં ક ણાિન ભૂમાૈ ॥ ૩૪॥
34. I cast my glance about in the night, grieved, searching out

my brothers in the shadows. Their corpses I saw on the ground,

pitiable, reduced to skeletons.

તદા દદશાર્સરુમેકમીશં િકર િટનં વજ્રધરં મહા તમ્ ।
અશ્રૂ ણ રક્તાૈઘશતાિન માતુઃ સગં્ હ્ય પુ ણ તમપત્યસઘંાન્ ॥ ૩૫॥
35. Then did I see a lordly Titan, crowned, gigantic, bearing

a thunderbolt, feeding the hordes of his offspring with the

tears of the Mother mixed with a hundred streams of her blood.

પદા તષુારાિદ્રમદ નસ વં દ્ન તમ ધ્રાિનતરેણ પાૈ ડ્રાન્ ।
પ્રસારય તં કરવાલમુગં્ર ચીનાવનાૈ પહ્લવભૂ મખ ડે॥ ૩૬॥
36. Oppressing with one foot the invincible Himalaya, with

the other the plains of Andhra and Paundra, he brandished a

harsh sword over China and the land of the Pahlavas (Persia).

ખલં િવશાલં બલગિવતં તં િવક થમાનં ધમર્મધમર્બુ દ્ધમ્ ।
દૃ ટ્વા વભૂ ચ્ચત્ત મવા ગ્ કુ ડં ક્રાેધને જ વાલ િહ શાશ્વતને ॥ ૩૭॥
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37. As I looked on him, huge and vile, inflated with the pride

of his strength, unrighteous and boasting of righteousness, my

heart became like a fire-pit and burned with an undying wrath.

કુલાિન સપુ્તાિન સનાતનાિન હ્વાતું જગાૈ ગરણાય ભીમા ।
કૂ્રરં િવરાવાૈઘમુદ રય તી પાશ્વ મમાયાદ્રજનીવ ઘાેરા ॥ ૩૮॥
38. The dread voice of the goddess was raised to call out of

their sleep the imperishable tribes. Then, uttering a fierce

flood of cries, she came to my side, formidable like the night.

ભીમૈઃ કરાલૈધર્રણી વચાે ભશ્ચાલ સ ધુશ્ચ નભાે જગજર્ ।
ભીમૈઃ સરાષેૈશ્ચ િવલાેકનૈ તૈબ્રર્હ્મા ડમુત્તપ્ત મવા ગ્ ષ્ટ ા ॥ ૩૯॥
39. Earth and sea shook with the awful violence of her words

and the heavens thundered back. The terror of her angry looks

afflicted the creation like a deluge of fire.

ત્રૈલાેક્યમનુ્માદકરૈઃ કરાલ્યા આવાહનૈઃ પૂણર્મભૂચ્ચ સવર્મ્ ।
વાલામખુી દા ણવિહ્નગભાર્ ક ઠાદુદક્રામદજસ્રશ દા ॥ ૪૦॥

40. All the three worlds were filled with the maddening summons

of Kali. A volcano of devastating flame issued from the throat

in immortal words.

ક્ષાેભેણ તીવ્રેણ ચરાચરસ્ય ધા યપ યં તનાિન તત્ર ।
વ ાે થનાનીવ વચઃ સરુાૈદં્ર ભાે હ યતાં દુષ્ટ ઇતીરય ત ॥ ૪૧॥
41. Now I saw armies as if roused from sleep, agitated by the

intense agitation that had seized the world, shouting fiercely,

᳚Death to the villain!᳚
જ્ઞા વા િહ માતૂ િદતં ક્ષતાિન િવદ્યુદ્ધરાણીક્ષણશતા યભવૂન્ ।
ક્રાેધૈઃ સહસ્રા ણ તતાે મખુાિન ભીમાિન ભીમં દનજેુશમાયન્ ॥ ૪૨॥
42. Growing aware of the Mother’s weeping and her wounds,

hundreds of eyes darted lightning. Then thousands of faces

turned, dire with rage, upon the dread lord of Titans.

સપેુ્તષુ પતુ્રષેુ રણાે સકેુષુ િનશાચરઃ શાે ણતમાયર્માતુઃ ।
િપબ વનદર્સ્યબલા બલી કાે વહં સ ચા ડાલ કૃતા તભક્ષ્ય ॥ ૪૩॥
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43. ᳚Who are you Aho, while her sons slept who are now eager

for battle, have drunk the blood of the mother of the Aryans

like a RakShasa, bellowing in the night? Who are you who,

strong, oppress the weak, O fallen one, food for Death?᳚

ઇતીરય તી વચનાિન ષ્ટા શસં્ત્ર ગ્ હી વા ધનુર ગ્ ગભર્મ્ ।
અ યદ્રવદ્ભીમમરા તમુગ્રા પશ્ચા પુર તાચ્ચ જગજર્ કાલી ॥ ૪૪॥
44. As she uttered these words, incensed, the violent goddess

lifted a weapon, a fire-hurling bow, and rushed at her fearsome

opponent. Before her and behind her Kali roared.

વાલાકરાલા ધરણી બભવૂ ક્રાેધૈ વર્લદ્ ભગર્ગન ચ તૂણઃ ।
હ્ર ેષારવૈદુર્ દુ ભના ચ નાદૈજર્ગ દ્વત્ર તં દનજુસ્ય યુદ્ધે ॥ ૪૫॥
45. Tile earth grew lurid with flame and swift tongues of

flaming wrath licked the sky. Sounds of neighing and the rumble

of drums frightened the world as Kali fought with the Titan.

રક્તાક્તમેઘા નભસીવ તપેુઃ પપાત ચાવે્યા િધરાેગ્ર ષ્ટઃ ।
રક્તાેદધાૈ રે જર અિદ્રસઘંા વસુ ધરા રક્તમયા બભાસે ॥ ૪૬॥
46. Clouds stained with blood seemed to burn in the heavens and

a fierce rain of blood fell upon the earth. The mountains rose

up from a bloodred sea. All the land was as if turned to blood.

ભીમાે રજ યામસરુાે બલીયાન્ મમદર્ સૈ યાિન સરુ પ્રયાણામ્ ।
જગજર્ ચાને્મત્તમનાઃ સરુાિરઃ કાે મે સમઃ પું વ ત ઢગવર્ઃ ॥ ૪૭॥
47. The mighty Titan, terrible in the night, was crushing the

armies of the people beloved of the gods. Intoxicated with

pride, the enemy of the gods thundered, ᳚Who is there in the

world who is equal to me?᳚

તદા ત મસ્રામપસારય તં રક્તપ્રકાશં િદિવ બાલસયૂર્મ્ ।
શરાપેમૈઘ્નર્ન ત મવાંશુ ભ તં પ્રીતાે દદશાર્હમુદગ્રર મમ્ ॥ ૪૮॥
48. Then, repelling the darkness and piercing the adversary with

beams like arrows, I saw with a thrill of gladness a rising sun

that shed a ruddy glow in the heavens, casting its rays aloft.
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સમાકુલં ભાિવ ભરાસ્યવયબ્રર્હ્માણમપ યમથાભ્ર પમ્ ।
સહસ્રનતે્રા ણ દદશર્ ત મન્ પ્રતીક્ષમાણા યભયં જન યાઃ ॥ ૪૯॥
49. Crowded with glorious faces of the future, I beheld now

the creator Brahma in the shape of a cloud whence looked forth

a thousand eyes that foresaw the Mother’s deliverance from fear.

દ્વકાેિટભા વદ્વરસયૂર્ભાસં જ્યાે ત તદા સાૈ યમરા તનાશી ।
નાર શર ર રમણીયકા ત દૂરાદુદ ચ્યામુિદયાય શભુ્રમ્ ॥ ૫૦॥
50. l hen, far off in the north, there arose, gracious,

annihilating all enemies, a white light in the form of ’a

Woman delightful in beauty, as radiant as twenty million

dazzling suns.

તાં હ્લાિદતા દ પ્તજગ સુ દેવા તામ તર ક્ષે મધુરં વયાં સ ।
જગુમર્નુ યાઃ પ્ર ણપત્ય ચાવે્યા િવશ્વં િવનષ્ટાિધ યદાિવવેશ ॥ ૫૧॥
51. Enraptured, the gode in the luminous realms sang her

praises; the birds in the mid-region sang sweetly of her,

and men prostrating themselves on the earth sang of her as

she entered the world dispelling its anguish.

સમાિધધીરા િહમભૂતદેહા યુગા યનેકાિન િહમાિદ્રકૂટે ।
યે યાે ગનાે ભારતગાે પા તે તુષુ્ટવુ તાં મુિદતા મહા તઃ ॥ ૫૨॥
52. On the Himalayan summits, steadfast in meditation, their

bodies turned to ice, the great Yogis who through numberless

ages have guarded India’s destiny praised her with joy.

જ્ઞાનાકરે યાે િહ િવલાેચને યાે િહમાિન મ દં યુગસ ચતાિન ।
ઉ સાયર્ દેવીમથ ભીમકા ત મહાપ્રતાપા બ લનીમગાયન્ ॥ ૫૩॥
53. Brushing slowly from eyes fathomless with wisdom the snow

the ages had heaped there, they chanted in their puissance to

the mighty Goddess terrible in radiant beauty:

તુ યં નમાે દેિવ િવશાલશ યૈ નમા મ ભીમાં બ લની ં કૃપાલુમ્ ।
વમવે વૈ તારયસીહ તી જર્ વલાયૈ નમ આિદદેવ્યૈ ॥ ૫૪॥
54. ᳚Salutation to thee, O Goddess omnipotent! To thee I bow
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who art terrible and mighty and compassionate. Thou alone

preservest these peoples. Salutation to the Forceful One,

the primeval Goddess!

ક તે બલં વણર્િયતું સમથા દેિવ પ્રચ ડે કરપ લવને ।
અેકેન િહ ભ્રામયસે ણ સ િવશ્વં સતારાકર્મન તવીય ॥ ૫૫॥
55. Who is there who can describe thy might, O Goddess impetuous

in thy ways? With one delicate hand thou settest whirling or

arrestest in its motion the universe with all its stars and

suns, O infinite in energy.

આ ૈ યદા ત્ય સ ચ ડ ઘાેરે શ ◌ૃગાલઘુષ્ટે દધતી િત્રશલૂમ્ ।
પશન ક પ ત ઇવાયુધસ્ય મહા ત તારાિનયુતાિન નાકે ॥ ૫૬॥
56. When, wielding the trident, thou dancest, O Chandi, on the

gruesome battlefield noisy with jackals, the vast multitudes

of stars seem to tremble in the firmament’at the touch of

thy weapon.

દયાદ્રર્ ચત્તા િદતને પુંસાં હં સ પ્ર પીડકમ તકેષુ ।
યાે ત્યુરત્તા ભવુનસ્ય રાૈદ્રઃૈ સ િકકર તે વસ ત િત્રશલૂે ॥ ૫૭॥
57. Thy heart melting with pity for the weeping of men, thou

smitest the heads of the oppressors of the people. Ravenous

Death, the eater of the world, is thy servant who rides on

the prongs of thy trident.

શ ક્તઃ પરા કાેિટષુ માનવાનાં સમં યનુાં વં ભવ સ પ્રબુદ્ધા ।
આયાર્ વપન્નાનવતીયર્ પા સ યુગે યુગે યુ યસઆયર્માતઃ ॥ ૫૮॥
58. Thou art the supreme Power awakening in millions of

impassioned men. Incarnating thyself, thou preservest this

noble people when it is fallen into distress. From age to age

thou fightest, O Mother of the Arvans.

સદ્યાેઽિપ પ યા મ ગરાવુદ ચ્યાં દેદ યમાનં ધવલં વપુ તે ।
વં ભ્રાજસે જ્યાે ત દે ષ સાૈ યે પ્રકાશય તી ભવુનાિન કા ત્યા ॥ ૫૯॥
59. Today again I behold thy dazzling white form on the
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mountains of the north; effulgent thy- light arises, O gracious

one, illumining the worlds with beauty.

ધનેાૈ સમા ઢમનાેજ્ઞકા તી રણાને્મદાયાં ચરસીયમાયાર્ ।
શલૈા ઇવાેત્તુઙ્ગ શખાઃ સમૂલાઃ પત ત સઘંાઃ પિરતાેઽસરુાણામ્ ॥ ૬૦॥
60. Thou rangest here, noble goddess, with thy lovely limbs of’

radiance mounted on a cow drunk with the zest of battle, and all

around thee the Titan hosts tumble like lofty peaks uprooted.

સા શભુ્રવણાર્ સત ત્તશ ◌ૃઙ્ગા િહમસ્ય રા શશ્ચલતીવ તૂણર્મ્ ।
દેવ પ્રયા ભારતભૂ મરાયાર્ ધનેુ વ પેણ િવહ ત શત્રનૂ્ ॥ ૬૧॥
61. Bright of hue and with round black horns, she romps about

like a swiftmoving mass of snow: it is the Aryan land of India,

dear to the gods, who tramples her enemies in this shape of

a cow.

વ્યૂહા તવક મા જતદૈવતાનાં ભયને તે પા ડુરવક્ત્રકા ત્યઃ ।
વાિરપ્રપાતા ઇવ પવર્તે યાે ધાવ ત્યધાે વેગપરાઃ સશ દાઃ ॥ ૬૨॥
62. F -he legions of those who had defeated the gods, the

lustre of their laces turning pale with fear, flee suddenly

like cataracts clown the mountainsides, clamorous and intent

on speed.

શ ◌ૃણાે મ તે પા ચનદેષુ ભીમે વરાનુદારા જયનાદમુગ્રમ્ ।
િનહ યમાનસ્ય રવં બલસ્ય ભયઙ્કરે તારતરં શ ◌ૃણાે મ ॥ ૬૩॥
63. I hear, O formidable goddess, the noble tones of thy fierce

cry of victory echoed by the people of Punjab. Louder still,

O fearsome warrior, is heard the uproar of the opposing forces

as they are slaughtered.

કૃ ણસ્ય સષૈા યમનુા સ્રવ તી રક્તને નીલં િવસસજર્ વણર્મ્ ।
બઙ્ગે વ ક્કદર્મમવે પ ય િદગ્દ ક્ષણા ભા ત સલુાેિહતવે ॥ ૬૪॥
64. Yonder Jumna, whose stream witnessed the sports of Krishna,

has lost its sapphire hue, turning red with blood. Behold the

soil of Bengal turned to a bloody mire, while the southern
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quarter gleams blood-red.

ષ્ટા સ્ત્રશલૂને િવહાયસીમાઃ સલુાેિહતા ભા ત િદશઃ સમ તાત્ ।
અભ્રા ણ તે રક્તમયાિન ભીમે િવભા ત યુદ્ધને સદુા ણને ॥ ૬૫॥
65. Touched by thy trident, the regions of the sky seem

to bleed, diffusing a reddish light everywhere. Due to the

exceeding violence of thy warfare, O dreadful one, the clouds

that bore water have become carriers of blood.

ધાે તટેષપૂલકકર્શષેુ દેવીમપ યં યુિધ શે ષતાર ન્ ।
િનઃશષેય તીમદયાં સકાપેાં શવાં િત્રશલૂને શવસ્ય શત્રનૂ્ ॥ ૬૬॥
66. On the rocky sea-beaches I have seen the Goddess

annihilating in battle her remaining adversaries. Merciless,

wrathful and beneficent, she cuts down with her trident the

enemies of Shiva, the beneficent Lord.

ખરૈઃ સિુન પષ્ટ મદં સરુ યા ઘાેરં િકમવેાિપ સકૃુ ણવણર્મ્ ।
માંસસ્ય િપ ડં હ્યવનાૈ િનર કે્ષ શષેાેઽયમ ત્યેવ તવાિહતાનામ્ ॥ ૬૭॥
67. What is this, hideous and black, trampled by the hooves

of the cow of the gods’? It is a lump of flesh which I see on

the ground: this is all that is left of those who were hostile

to thee.

ભગ્ ાિન ત મિન્નચયે િવ પે પ્રિનઃસર તીવ શરાં સ કાિન ।
પાદાઃ કરાશ્ચાિપ િહ તત્ર તત્ર કૂ્રરા સ દ્રા ણ કરાલકૃત્યા ॥ ૬૮॥
68. From that disfigured heap what broken heads seem to

emerge! Feet and hands lie here and there. Cruel art thou,

O Rudrani, in thy savage deeds!

કૂ્રરા સ દ્રા યથવા જઘ યે કૂ્રરે પ્ર પીડન ઢગવ ।
દયવે ભૂતેયમલં યદાય વગર્પ્રદં ત્યુમવાપ યુદ્ધે ॥ ૬૯॥
69. Cruel art thou, O Rudrani; or rather is this mercy, as it

were, towards the base and cruel tyrant priding himself on the

affliction of the people, that he should receive in battle a

noble death leading to heaven.
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અેકાે ગતાસાેરિપ દ્રશત્રાેધર્ત્તે કરઃ પાવકગભર્મસ્ત્રમ્ ।
લુષ્ટશ્ચ ચીણર્શ્ચ તથાિપ દગ્ધાનસૂ ભવા યાં ક્ષપતીવ દૈત્યઃ ॥ ૭૦॥
70. Though his life has departed, one hand of this enemy

of Rudra still holds a fire-spitting weapon. Charred and

mangled, it is as if the demon .yet hurls at Bhavani his

burnt life-force.

સ્રાેતાં સ પ યા મ મહાયુધાસ્યાદુદ્ગ યર્માણાિન હુતાશનસ્ય ।
ષ્ટાેઽિપ સાે નાલભતે તુ ચ ડી ં તષ્ઠ પ્રભામ ડલમૂ તમગ્રે ॥ ૭૧॥

71. I see currents of flame spewing from the mouth of the

deadly weapon; but for all his insolence, and though he lies

before her, he cannot reach the form of Chandi wrapped in an

aura of splendour.

ખડ્ગઃ પ્ર ક્ષપ્ત તુ િવષાણમ યે િવષ્ટ ભયત્ય તમચે ષ્ટત તત્ ।
સમાપ્તમેતત્તવ તકર્યા મ મહાવ્રતં દેિવ િવશાલવીય ॥ ૭૨॥
72. A sword thrust between his horns paralyses that parting

gesture. Thus I deem thee to have fulfilled thy mighty vow,

O Goddess of immense energy.

તુ યં નમાે દેિવ િવશાલશ યૈ ભીમવ્રતે તાિર ણ કષ્ટસા યે ।
વં ભારતી રાજ સ ભારતાનાં વમીશ્વર ભા સ ચરાચરસ્ય ॥ ૭૩॥
73. Salutation to thee, O Goddess vast in thy power, to thee of

terrible vows who carriest us through our difficult labour. Thou

reignest as Bharati over the Bharatas; as the supreme Goddess

thou rulest all this universe of animate and inanimate things.

વામીશ્વર વં જનની પ્ર નાં કાેઽ યઃ પ્રભુદાર્ન મદં તવાઢ ે ।
વા મ વમૈશ્વયર્મિન દ્યતે ે દદા સ યા સાિપ િનહં સ ષ્ટા ॥ ૭૪॥
74. Thou art the supreme -Goddess, thou the Mother of creatures;

who else has power? Mastery, supremacy and blameless lustre

are gifts from thee, O opulent one, thou who givest these

smitest also when thou art angered.

નમાે નમાે વાહનમેતદાય િહમાભકા તં મધુરાયતા ક્ષ ।
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ત લાઙ્ગુલાગ્રેણ સકૃુ ણભાસા વજં કરાેતીવ તવાે ચ્છતને ॥ ૭૫॥
75. Salutation, salutation, O noble goddess with thy large

eyes of sweetness! This thy vehicle with its lovely hue of

snow raises thy flag, as it were, in the black, glossy tip of

its uplifted tail.

નમાે નમાે દેિવ તવાલકાલી રણશ્રમેણ પ્રસભં િવમુક્તા ।
ઉડ્ડીયમાના નભસીવ મેઘાે વે ણચ્યુતા ભા ત સદુ ઘર્વક્રા ॥ ૭૬॥
76. Salutation, salutation, O Goddess! Forcibly loosened by the

exertion of battle, the array of thy unbraided tresses flying

about, long and wavy, appears to float like a cloud in the sky.

શ્વેતાનને િવદ્યુિદવા સ ભૂમાૈ ષા પ્રદ પ્તે િહ િવલાેચને તે ।
ક્ર ડ ત્યપાઙ્ગષેુ કરાલહાસાઃ શતહ્ર દેવ તનિયત્નુમ યે ॥ ૭૭॥
77. When thy eyes flash with anger, O white-faced goddess,

thou art like a streak of lightning fallen to earth; like

lightning amid the thunderclouds thv dreadful laughter plays

in the corners of thy eyes.

દ્રષંુ્ટ િરપૂં તા પ તતા ગતાસનૂ્ ગ્રીવેયમીષન્ન મતા ચ શકુ્લા ।
સ નવુય ચરણં ભવા યાઃ ત ભાે િહમસ્યવે િવભા ત શભુ્રમ્ ॥ ૭૮॥
78. This white neck of thine is bent slightly to look at thy

fallen and lifeless foemen. The white legs of Bhavani, from

the feet to the beautiful knees, gleam like pillars of snow.

શકુ્લં પ્રવાતૈરિનલાપેમં તે સકં્ષાે ભતં ભાસરુતાેયદાભમ્ ।
વાતીવ વાસાે ચરા ણ મ યે ભ્રાજ ત અઙ્ગાિન શ શપ્રભવે ॥ ૭૯॥
79. Fluttering in the breeze, thy bright and airy robe is a

luminous cloud from whose midst thy radiant firnbs shine forth

like moonlight.

ઉદ ણર્ફેનઃ પયસ તરઙ્ગઃ ક્ષીરા ધમ યે તનમેકમેતત્ ।
વં દુિનર ક્ષ્યા સ યદઙ્ગકા તેિ વષા ક્ષર બ પ્ર તહ યતે મે ॥ ૮૦॥
80. This breast of thine is a foaming wave of milk swelling in

the Milky Ocean. Difficult art thou to discern, O Mother, when
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my gale falls back from tire splendour of thv body of beauty.

સનાતની દેિવ શવસ્ય પવૂ વપુિ વદં ધારયસે યવુત્યાઃ ।
તુ યં નમ તુ યમનાિદમાતઃ સાૈ યા ભવા બ પ્રણતષેુ ભીમે ॥ ૮૧॥
81. Thou art ancient, t) Goddess -before Shiva thou wart–yet

thou wearest this form of a maiden. Salutation to thee, O

beginningless Mother! Be graci,)us, O terrible One. to those

who prostrate themselves before thee.

ઉિદ્દ ય ભૂ મ દુ્રમરા જનીલાં શલૈા તરાલષેુ મહ સુ દૃ યામ્ ।
કા યમ યાઃ પ્રસતૂઃ કર તે દદા સ દ્રા યભયં પ્ર નામ્ ॥ ૮૨॥
82. Pointing to a land dark with trees visible in the

vast spaces between the mountains, thy hand is extended, O

compassionate one, O Rudrani, granting freedom from fear to

the peoples.

ત સજં્ઞયા તે કરપ લવસ્ય તમાે િવધૂતં ભુિવ ભારતાનામ્ ।
રક્તસ્ય મેઘા નભસાેઽપધૂતા અ ચ ત્યવીયાર્ સ શભુા સ સાૈ યા ॥ ૮૩॥
83. By that sign of thy flowerlike hand the darkness is expelled

from the land of the Bharatas. -h he clouds of blood vanish

from the skies. Unthinkable is thy strength; beautiful thou

art and gracious.

સાૈ યં વપુ તે િહમવણર્માય સાૈ યં ભવા યા વદનં હ્યુદારમ્ ।
શકુ્લા બરાં યાવૈનશભુ્રકા ત નેહાદ્રર્નતે્રાં બ લની ં નમા મ ॥ ૮૪॥
84. Gracious is thy noble form white as snow, gracious the

exalted countenance of Bhavani; I bow to the Mighty One robed

in white, radiant with the bright beauty of youth, her eyes

moist with compassion.

નરા સ્થમાલા કપાલકા ચી ક્વ સા કરાલી ।
નગ્ ા ચ ઘાેરા િવ તાસ્યભીમા યસ્યા િવરાવૈઃ સહસાે થતાેઽ મ ॥ ૮૫॥
85. Where now is that terrible figure, garlanded with the bones

of men and girdled with skulls, naked and fierce, dreadful

with her gaping mouth, by whose cries I was suddenly roused?
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રક્તસ્ય યાેઽયં વહતીહ સ ધુ છાયા શભુાયા હસતીવ ત મન્ ।
ખડ્ગં પિરભ્રામય ત તન તી નગ્ ા સઘુાેરા ચ નમા મ કાલીમ્ ॥ ૮૬॥
86. In the river of blood which flows yonder laughs the shadow

of the beautiful One, brandishing a sword, thundering, naked

and hideous: I bow to Kali!

કાલી વમવેા સ સિુનષુ્ઠરા સ વમન્નપૂણાર્ સદયા ચ સાૈ યા ।
નમા મ રાૈદ્રાં ભવુના તકિત્ર પ્રેમાકુલામવે નમા મ રાધે ॥ ૮૭॥
87. Thou indeed art Kali and utterly ruthless thou art; thou

art Annapurna, the merciful and gracious. I bow to thee as the

Violent One, O ender of the worlds; I bow to thee, O Radha,

in thy ecstasy of love.

અન તશ દ્ધમશશેમૂ ત કાે વક્ષ્યતીમાં તવ સવર્શક્તે ।
તજે વમેતદ્વ લનાં બલ ચ વં કાેમલાનામિપ કાેમલા સ ॥ ૮૮॥
88. Who can support in himself thy plenitude of infinite Power

in which all thy forms are manifest, O Goddess omnipotent? Thou

art this blazing might and thou art the strength of the strong;

thou art also the gentlest of the gentle.

સાૈ યામહ વાં દ્વભુ ં નમા મ િત્રશૂ લની ં વામભયં વહ તીમ્ ।
વામ બ સાિવિત્ર શભુે િત્રનતે્રે શકુ્લાઙ્ગવસ્ત્રાં ષ ઢકા તમ્ ॥ ૮૯॥
89. Two-armed in thy gracious aspect I bow to thee, and

again with trident uplifted bringing deliverance from fear;

to thee I bow, O Mother, O radiant Savitri, O three-eyed one,

thy white-limbed, white-robed loveliness mounted on a bull.

દશાયુધાઢ ા દશિદ વગ યા પાતા સ માતદર્શબાહુરાયાર્ન્ ।
સહસ્રહ તૈ પગુહ્ય પતુ્રાના સે જગદ્યાેિનર ચ ત્યવીયાર્ ॥ ૯૦॥
90. Ten-armed with all thy ten weapons thou protectest the

Aryans, O Mother unattainable in the ten directions; as the

womb of’ the world thou sitst with a thousand arms embracing

thy children, unthinkable in thy energy.

પ્રકાશય તી ં ગહનાિન ભાસભૈ માં વલ પવર્તમૂ તમ યામ્ ।
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પ યા મ દેવી ં નગરેષુ સાૈ યાં દ્વાિર સ્થતામાયર્ભવુઃ સખડ્ગામ્ ॥ ૯૧॥
91. Illumining with her rays the impenetrable depths of

the forests, her form like a mountain of fire, terrible and

sublime, I see the gracious Goddess standing, sword in hand,

at the gates of the cities of the Aryan country.

ક લ દ મ વા જનની પ્ર નાં સ વાિધકા [ portion missing ] ।
વાધીન ત્તીિન પનુશ્ચર ત પ યા મ તા યાગમમાગર્ગા ણ ॥ ૯૨॥
92. The mighty Mother of creatures has vanquished the Age

of Strife. Once again the movements of freedom are abroad;

I observe them following the paths of the ancient scriptures.

પનુઃ શ ◌ૃણાેમીમમર યભૂમાૈ વેદસ્ય ઘાષેં હૃદયા તાે સમ્ ।
સજુ્ઞાિનનામાશ્રમગા મનુીનાં કુલ્યવે પુંસાં વહ ત પ્રપૂણાર્ ॥ ૯૩॥
93. Once again I hear in the forests the chanting of the Veda

which is a fountain of immortalising nectar to the heart. An

overflowing river of humanity streams to the hermitages of

the sages perfected in selfknowledge.

સનાતનાન્ રક્ષ ત ધમર્માગાર્ન્ પનુઃ સહસ્રાંશકુુલાયર્જન્મા ।
લ મીઃ પનુઃ સા યચલા મતાસ્યા સમુ વલા રાજ ત ભારતષેુ ॥ ૯૪॥
94. Once again the eternal ways of the Dharma are guarded by

one nobly born in the Solar Race. And once again resplendent

LakShmi, a smile on her lips, reigns steadfast among the

Bharatas.

પુરાતની ં માતરમાગમાનામાગચ્છતા ચ તવુતા ચ ભૂ મમ્ ।
પ્રાચ્યાં પ્રતીચ્યાં જગતાેઽ ખલસ્ય કાેલાહલં વેગરવા શ્રુણાે મ ॥ ૯૫॥
95. In East and West I hear the cry and stir of the whole

world hastening with praise on its tongue to this country,

the ancient Mother of the Vedas.

સદ્ધમર્ગભ ત મહાવ્રતે ત તવુ ત સૈ યા ચ ભયઙ્કરા ચ ।
દેવ્યાઃ પ્રયાં ભૂ મમનાિદશ યા તીથર્ વ પેણ ચ પજૂય ત ॥ ૯૬॥
96. Praising the gracious and awe-inspiring Mother as the
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source of the true Law, the fulfiller of mighty vows, they

revere as a place of pilgrimage this land dear to the Goddess

beginningless in her power.

શવસ્ય કા યાં િનવસ ત યે કે પશન તે તસ્ય ભવ ત મુક્તાઃ ।
દેવ્યા તુ પુ યને પદાપર્ણને સવાર્યર્ભૂ મજર્ગતાેઽિપ કાશી ॥ ૯૭॥
97. As those who dwell in Shiva’s sacred city of Kashi are

liberated by the auspicious touch of the Lord, so all this

Aryan country where the Goddess has set her purifying feet

shall be the Kashi of the world.

પ્રી તદર્યા ધૈયર્મદ યશાૈય શ્રદ્ધા ત તક્ષા િવિવધાશ્ચ િવદ્યાઃ ।
અન ત પે વમ સ પ્રસીદ ચરં વસાય હૃિદ ભારતાનામ્ ॥ ૯૮॥
98. O infinite in thy forms, thou art contentment, compassion,

patience and indomitable heroism, faith and endurance and

knowledge of every kind. Be gracious, noble goddess; dwell

long in the hearts of the Indian people!

સ ધૂ હમાિદ્ર ચ સસુાૈ યભાસા પ્રકાશય તી સદુૃઢપ્ર તષ્ઠા ।
તષ્ઠ પ્રસન્ના ચરમાયર્ભૂમાૈ મહાપ્રતાપે જગતાે િહતાય ॥ ૯૯॥
99. Illumining these rivers and snowy mountains with a mosti

gentle lustre, be firmly established in the Aryan country. Abide

forever gracious in this land, O Mighty One, for the good of

the world!᳚
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