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Saraswati  
 

Satsang s Swamijem Satyanando Saraswatijem 

 

Saraswati je Boginja modrosti, učenja in govora. V mitologiji je Saraswati oboje, 

hčerka in žena Brahmana. To je simboličen odnos. Brahma je kozmični kreator, 

Saraswati pa je modrost in razumevanje, ki sta rojena iz uma. Um je oče, znanje pa 

je hčerka, kajti um je kreator znanja. Um deluje z znanjem, ker ima v sebi znanje. 

Ker je simbol znanja, je Saraswati rojena iz kozmičnega uma in hkrati deluje s 

kozmičnim umom. Kozmični um deluje s Saraswati in je njen kreator. 

 

Um je povazovalni člen med našo osebnostjo in kozmično zavestjo. Kozmičnemu 

umu se moramo približati skozi intuicijo in intelekt. Saraswati je simbol 

intuitivnega intelekta, ki je rojen iz kozmičnega uma in je hkrati del kozmičnega 

uma. Tako Brahma ni oče ali mož Saraswati v običajnem slislu; on je njen kreator, 

vendar istočasno živi in deluje ter se manifestira s Saraswati. Brahma je božanstvo 

swadhisthana čakre in njegovo soprogo lahko spet vidimo v obliki Rakini, boginje 

swadhisthana čakre. 

 

Saraswati prinaša v naša življenja umetnost, glasbo, ples, literaturo in kulturo. 

Oblečena je v belo in v eni roki drži veeno ter v drugi knjigo. V Indiji učenci od 

osnovne šole do univerze ponavljajo Saraswati mantro, da bi uspešno opravili 

izpite. Obstaja poseben dan, ko indijski študenti naredijo kip Saraswati in ga pojoč 

njeno ime nosijo po ulicah. Če bi jih vprašali, zakaj to počno, bi rekli: »Da bi na 

izpitih dobili najboljše ocene.« 

 

Prevozno sredstvo Saraswati je labod, ker ima labod lastnost razločevanja. 

Saraswati je Boginja učenja in skozi učenje je človek sposoben razlikovati med 

pravilnim in napačnim, primernim in neprimernim. Saraswati predstavlja kvaliteto 

viveke, razlikovanja, analize. Kaj torej labod počne? Če po tradiciji daste labodu 

en liter mleka zmešanega z vodo, bo popil le mleko in vodo pustil. Sposobnost 

razlikovanja med bistvenim in nebistvenim je torej značilnost Saraswati. 

 

Po tradiciji so bili Saraswati sannyasini dodeljeni dolžnosti ohranjanja znanja, da 

bi ga lahko uporabljale prihodnje generacije. Ker smo sannyasini Saraswati 

tradicije, je naša odgovornot, da kolikor zmoremo, razumemo in absorbiramo tako 

veliko znanosti, sistemov in vej znanja, ki obstajajo v svetu. Resnica je ena, vendar 

jo lahko kličemo z mnogimi imeni. Pomembno je torej, da ustvarimo povezavo 

med različnimi filozofijami in sistemi mišljenja in da jih izrazimo glede na potrebe 
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človeštva. Reči, da je ta pot boljša in da druga ni primerna, ni namen ali tradicija 

reda Saraswati. Glavni namen Saraswati tradicije je imeti integriran pristop k 

razvoju in dosežku v življenju. 
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