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Swami Satyananda Saraswati 

 

Durga  

 

Boginja Durga je simbol nadzavesti, višjega, globljega, bolj imenitnega in 

prijaznejšega vidika nezavednega. Ona je tista, ki podarja slavo in lepoto. Durga je 

upodobljena kot lepa boginja, ki sedi na tigru. Ima osem rok, ki predstavljajo 

osemkratne elemente. Nosi malo iz človeških rok, ki simbolizira njeno modrost in 

moč. Obstajata v glavnem 52 glav, ki predstavljajo 52 črk sanskrtske abecede, ki 

so zunanje manifestacije Shabda Brahmana ali Brahmana v obliki zvoka. Durga 

odstranjuje vse škodljive posledice življenja in daje moč in mir. 

 

   Boginja je izčrpno opisana v Devi Mahatmay-i, svetem besedilu, poznanem kot 

Durga Saptashati in Sri Sri Chandi. To besedilo se poje med Navaratri in med Sat 

Chandi Mahayajno. Pripoveduje zgodbo o Durgini manifestaciji za uničenje sil zla. 

Božanska Mati ima veliko oblik, ki manifestirajo različne čase za izpolnitev 

molitev častilcev. Ena oblika Durge je Chandi, kruta boginja, ki jo moledujemo, 

naj uniči temne sile. Durga Saptashati sporoča, kako to manifestacijo dosežejo 

bogovi, da uničijo zle, demonske sile in da vzpostavijo krepost in pravičnost. 

Oblika Matere Durge je združitev vseh moči kozmične energije v njenih različnih 

vidikih. 

 

   Petje Durge Saptashati je služenje Materi Boginji. To mora biti vodilna sila in 

duh izza vašega recitiranja. Vsakdo se mora naučiti, kako naj recitira Durga 

Saptashati. Prav tako kot se ljudje učijo francoskih in nemških lekcij, se lahko na 

enak način učite lekcij o Durgi Saptashati. Opogumite svoje otroke, naj se učijo 

tudi, kako naj pojejo mantre. Začnite s petjem na svojem domu med Navaratri. Ko 

vstopite v ta svet, morate iti skozi faze bolečine in zadovoljstvo. Durga vas 

osvobaja strahov, zato s petjem njenih manter postanete svobodni in neustrašni. 

Mati kot Chandi se razkrije svojim častilcem, jih napolni z vpogledom v notranjo 

naravo kreacije. 

 

   V Devi Suktam so različne oblike Devi, kozmične energije, opisane kot maya, 

zavest, inteligenca, spanec, lakota, senca, energija, hrepenenje, potrpljenje, 

identiteta, plahost, mir, spoštovanje, sijaj, blaginja, vrittiji, spomin, usmiljenje, 

zadovoljstvo, materinska ljubezen in zabloda. Devi Suktam si je zelo lahko 

zapomniti. 
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Ya devi sarvabhooteshu shantiroopena samsthita 

Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaha. 

 

Pozdravljam Boginjo, ki je v obliki miru prisotna v vseh bitjih. 

 

   V vsakem verzu se spremeni le ena beseda – shakti roopena, shuddha roopena, 

tushti roopena in tako naprej. To lahko naše jogijsko življenje spremeni v 

spiritualno moč. Moči Devi so mi pomagale med mojo zgodnjo periodo 

purascharane. Sicer bi višje moči lahko uročile sadhano. Ker je naše potovanje 

znotraj, v nas, potrebujemo njihovo pomoč. 

 

   Po Devi Suktam se poje Devyaparadhakshamapana Stotram. Te mantre niso 

zgolj verzi. Skrivnostnih stvari ni mogoče dojeti le z gledanjem površine, temveč 

jih je mogoče izpopolniti in v celoti izpolniti. Ponavljajte jih s polnim 

razumevanjem njihovega pomena. Ko jih enkrat spoznate v celoti, boste takoj imeli 

bežne poglede in vizije; božanske moči bogov bodo varovale častilca ter vas 

dvignile in navdihnile. Tantrična pot je nepopolna brez te stotre. 

 

   Med Sat Chandi Mahayajno prosimo Božansko Mati, naj nas osvobodi našega  

trpljenja, podari dobro zdravje, blagostanje in mir na svetu. Molimo “O Mati, 

naredi vsakogar srečnega. Daj vsakomur moč nerazlikovanja in spusti se v srce 

vseh, tako da bodo vsi demoni, Mahishasura, Shumbha, Nishumbha, Chanda, 

Munda in Dhumralochana uničeni.” Boginja Durga odstranjuje vse ovire. Naj se 

utelesi v nas, da uniči notranje demone, tako da bomo lahko spoznali milost 

božanskega. 

 
 

HARI OM TAT SAT 
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