Durgá - královna materiální energie

Je známá po celém světě v různých kulturách pod různými jmény:
Indie: Durgá, Kálí,Ambá...
Řecko: Gaia
Afrika: Ashun
Egypt: Isis

její uctívání je velice populární. Je to pochopitelné, protože materiální svět je její království, které jí bylo přiděleno Krišnou.

Brahma Samhitá (5.43) popisuje čtyři úrovně existence:
1) Hari-dháma - nejvyšší Krišnovo vlastní sídlo, duchovní svět s Vaikuntskými planetami, Goloka Vrndavan-Mathura,Dvaraka,Ayodhya,Navadvip
2) Mahesa-dháma - sídlo Pána Šivy a jeho oddaných (hora Kailas...)
3) Deví - dháma - materiální svět, kde vládne Matka Vesmíru a ovládá všechny živé bytosti, které si vybraly a snaží se užívat odděleně od Krišny. Deví dháma se skládá ze 14 planetárních systémů od nejjnižší planety (Pátalaloka) až po nejvyšší planetu (Brahmaloka).

Brahma Samhita (5.44) dává nformaci o královně vesmíru:

"Vnější energie Nejvyššího Pána, která je stínem Jeho energie poznání cit, je uctívána všemi lidmi jako Durgá, tvořící, udržující a ničící zástupce tohoto materiálního světa. klaním se původnímu Pánu Govindovi, v souladu s Jehož vůlí Durga vládne." 

Tento vers popisuje vládnoucí Bozstvo Devi-dhámu - Durgu (jejíž jméno znamená pevnost). Její podoba je někdy hrozivá a ačkoliv je reálná, védští učitelé v ní nacházejí také symbolismus. V komentáři k tomuto verši Šríla Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura vysvětluje význam její podoby.

Jejich deset paží představuje deset druhů plodonosných činností.
Často je znázorňována jak sedí na zuřivém lvovi, který představuje její hrdinství a jak ušlapává Mahíšasuru - démona v podobě buvola.  BST píše, že tento čin představuje její schopnost ničit špatné vlastnosti. 
V ruce drží hada, a připomíná nám tím destruktivní vliv času a dvacet různých zbraní představujících zbožné činnosti určených podle Véd pro potlačení špatných vlastností-neřestí.

Durgá je důkladně popsána v mnoha védských knihách známých jako Upa-purány-menší Purány, zvláště v Deví Bhagavata Puráně.

Je známá jako manželka Pána Šivy- Párvatí, Gaurí,Umá,Deví a Bhavání. Má tisíce dalších jmen a podob.

Charakterové vlastnosti Durgy jsou různé a zjevují se podle toho, na jaký aspekt se zaměřuje osoba,která ji uctívá. Gaurí,Umá,Párvatí jsou nejmilostivější, láskyplné a laskavé podoby. Durgá je často představována jako hrdinská válečnická bohyně. A lidem,kteří neznají skutečný význam jejích činností se dokonce můře jevit jako krvežíznivá Kálí.

Některé hindu sekty v Šaiva a Šakta tradici v jižní Indii uctívají božské spojení Šivy a jeho manželky jako kosmickou sílu,která stojí za  vesmírem. Provádějí uctívání lingam a yoni - stylizované rozmnožovací orgány Šivy a Párvatí. Když probíhá uctívání tímto způsobem, tak považují Durgu za totožnou s kosmickou energií.

Durgá je taky označena jako prakrti (materiální příroda) a máyá (iluze). Další dvě její populární jména jsou Múlaprakrti (ztělesnění původní přírody) a Mahamaya (Velká Iluze).
V Bg. Krsna rika - mayadhyaksena prakrti suyate sa-caracaram
 



