Oṁ Namaścaṇḍikāyai
Om, Saudações a Chandika, a Deusa
Puja oferecido no Shree Muktananda Ashram em honra a Navaratri
De terça-feira, 9 de outubro a quinta-feira, 18 de outubro de 2018.
Durante o período da colheita, na Índia, conforme termina o período das
monções, os campos de arroz por todo país ficam verdejantes e abundantes.
Da mesma forma, o campo do coração das pessoas fica abundante de
exuberância. As pessoas não conseguem deixar de oferecer sua gratidão
para a Mãe Terra, a Deusa grandiosa e para as várias formas em que ela se
manifesta. Por isso, as pessoas em todo país se reúnem para celebrar o
festival de Navaratri, com diferentes formas de adoração oferecidas à Devi
–– participam de pujas, cantam hinos de louvor, contam histórias, jejuam,
preparam e compartilham pratos suntuosos, e realizam danças alegres
chamadas garba. Este festival dura nove noites, e culmina no décimo dia com
a celebração de Dasera, também conhecida como Vijayadashami, que é,
segundo o calendário indiano, panchanga, um dos três dias e meio mais
auspiciosos do ano.
No caminho de Siddha Yoga, quando observamos Navaratri, estamos
honrando a Devi como uma encarnação da Kundalini Shakti, a energia
espiritual que Shri Guru desperta dentro de nós quando outorga sua graça,
shaktipat diksha.
Para a celebração de Navaratri deste ano, a Direção da SYDA Foundation
convidou Santosh Mudgal, um brâmane de Vajreshwari, Índia, para realizar
um puja em cada uma das nove noites.
Por duas gerações, os brâmanes na família de Santosh bhau –– primeiro seu
pai e agora o próprio Santosh bhau –– têm realizado muitos pujas e havans

em Gurudev Siddha Peeth, o Ashram de Siddha Yoga em Ganeshpuri, na
Índia.
O título desta galeria de fotos, Oṁ Namaścaṇḍikāyai, é um mantra que invoca
as bênçãos da Devi. Baba Muktananda adorava cantar hinos que exaltassem
a grandiosidade da Devi. Você pode ouvir a Baba cantando os hinos para a
Devi, que inclui esta viva invocação Oṁ Namaścaṇḍikāyai, na gravação Shri
Devi Stotram, encontrável no Siddha Yoga Bookstore.
A galeria Oṁ Namaścaṇḍikāyai representa a celebração de Navaratri no Shree
Muktananda Ashram, inclusive o puja realizado por Santosh bhau para as
três formas principais da Devi que são honradas durante este festival:
Mahadurga, Mahalakshmi e Mahasarasvati. Incluídas nesta galeria estão as
imagens da majestosa murti da Devi em Gurudev Siddha Peeth e a
paisagem em torno do ashram.
Algumas das imagens dos pujas, na galeria, representam o yajaman, uma
função ritual tradicionalmente realizada por um par casado, que faz
oferendas em nome de todos que participam do puja.
Pode ser que você já tenha lido sobre a Sala Universal de Siddha Yoga no
artigo “Realocação da Murti de Bhagavan Nityananda –– Uma História e
um Relato.” Aqui na Sala Universal, você também está participando deste
puja tão antigo e intemporal de celebração de Navaratri, conforme seus
olhos têm o darshan dessas imagens cheias de shakti.
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