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നവരാത്രി ഉത്സവം 2022 

നവരാത്രി ഉത്സവം 2022: നവരാത്രിയുടെ ഒമ്പര ്ദിവസടെ ഉത്സവം രാജ്യെുെനീളമുള്ള 

ഹിന്ദുക്കൾ വളടര ആഡംബരത്ൊടെയും ഭക്തിത്യാടെയും  ആത് ാഷിക്കുന്നു. ദുർഗ 

ത്ദവിയുടെയും അവരുടെ ഒമ്പര ്അവരാരങ്ങളായ നവദുർഗയുടെയും ആരാധനയ്ക്കായി 

ഈ 9 ദിവസം സമർപ്പിക്കടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സംസ്കൃ രെിൽ നവരാത്രി എന്നാൽ ഒമ്പര ്

രാത്രികൾ എന്നാണ ്അർത്ഥം. ഹിന്ദുക്കൾ വർഷം മുഴുവൻ നാല ്നവരാത്രികൾ 

ആത് ാഷിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവയിൽ രടെണ്ണം മാത്രമാണ ്വലിയ ത്രാരിലുള്ള 

ആത് ാഷങ്ങൾക്ക ്സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നര ്- വസന്തകാലെ ്വരുന്ന ചൈത്ര 

നവരാത്രിയും, ശരരക്ാലെിന്ടെ ആവിർഭാവടെ രുെർന്ന ്വരുന്ന ശാർദിയ 

നവരാത്രിയുമാണര.്നവരാത്രി ആത് ാഷം രുെക്കം കുെിക്കുന്നര ്ത്രരിരാദം മുരൽ ശുക്ല 

രക്ഷ്െിനട്െ നവമി വടരയാണ.് രാജ്യെുെനീളം വിരുലമായ രീരിയിൽ നവരാത്രി 

ആൈരിക്കുത്മ്പാൾ, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വയരയസ്തമായ ആൈാരങ്ങൾ ജ്നങ്ങൾ 

നവരാത്രിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ്രിന്തുെരുന്നു. 

 

എപ്പാഴാണ് 2022-ലെ നവരാത്രി? 
ഈ വർഷം, നവരാത്രിയുടെ ഒമ്പര ്ദിവസം നീെുനിൽക്കുന്ന ഉത്സവം ലെപ്റ്റംബർ 26 ന് 

ആരംഭിച്ച ്ഒക്പ്ടാബർ 5 ന് അവസാനിക്കും. 

 

നവരാത്രി 2022 :ചരിത്രം 
മഹിഷാസുരൻ എന്ന അസുരടന വധിച്ചരും രിന്മയുടെ ത്മൽ നന്മ ത്നെിയ വിജ്യവുമാണ ്

നവരാത്രി ആത് ാഷിക്കുന്നര.് ത്ബഹ്മാവിത്നാെുള്ള  മഹിഷാസുരനട്െ അരാരമായ 

അർപ്പണൊൽ അമരരവം വരം ലഭിക്കുന്നത്രാടെയാണ ്നവരാത്രിയ്ക്ക ്ആധാരമായ കഥ 

ആരംഭിക്കുന്നര.് എന്നിരുന്നാലും, ഒരു നിബന്ധനത്യാടെയാണ് മഹിഷാസുരന ്വരം 

ലഭിച്ചര ് - അവടന രരാജ്യടപ്പെുൊൻ കഴിയുന്ന ഒത്രടയാരു വയക്തി ഒരു 

സ്ത്രീയായിരിക്കും. ഒരു സ്ത്രീയ്ക്കും  രടന്ന രരാജ്യടപ്പെുൊൻ കഴിയുടമന്ന ്

മഹിഷാസുരൻ വിശവസിച്ചില്ല; മാത്രമല്ല അവൻ ഭൂമിയിടല ആളുകടള ഭയടപ്പെുൊനും 
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ഉരത്ദവിക്കാനും രുെങ്ങി. അവടന രെയാൻ ചദവങ്ങൾക്ക ്ത്രാലും കഴിഞ്ഞില്ല. അരിനാൽ, 

മഹിഷാസുരടന നശിപ്പുക്കുവാൻ ത്വെി ത്ബഹ്മാവ,് വിഷ്ണു , ശിവൻ എന്നിവർ രങ്ങളുടെ 

ശക്തികൾ സംത്യാജ്ിപ്പിച്ചു ദുർഗ്ഗാത്ദവിടയ സൃഷ്ടിച്ചു. അവർ ത്ദവിടയ നിരവധി 

ആയുധങ്ങൾ ടകാെ് സജ്ജീകരിച്ചു. ദുർഗ്ഗ യും മഹിഷാസുരനും രമ്മിലുള്ള യുദ്ധം രെ ്

ദിവസം നീെുനിന്നു. ഒെുവിൽ ദുർഗ്ഗ ത്ദവി മഹിഷാസുരടന വധിച്ചു. 

 

നവരാത്രി 2022: ത്പ്റാധാനയവ ം ആപ് ാഷങ്ങള ം 
ഒമ്പര ്ദിവസടെ നവരാത്രി ഉത്സവെിൽ ദുർഗ്ഗ മാരാവിനട്െ അനുത്ഗഹം ത്രെി ഭക്തർ 

ഒമ്പര ്അവരാരങ്ങടള ആരാധിക്കുന്നു. നവരാത്രിയിടല ഓത്രാ ദിവസവും ത്ദവിയുടെ ഒരു 

അവരാരവുമായി ബന്ധടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഒമ്പര ്ദിവസങ്ങളിൽ ആളുകൾ 

ആൈാരരരമായ ഉരവാസങ്ങൾ ആൈരിക്കുകയും ഓത്രാ ത്ദവരയ്ക്കും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 

ത്ലാകങ്ങൾ ജ്രിക്കുകയും രുരിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും അഞ്ജ്ലികൾ 

അർപ്പിക്കുകയും വീെുകൾ വൃെിയാക്കുകയും ടൈയ്യുന്നു. ഭക്തർ  ത്ദവിത്യാെ ്

ത്രാർത്ഥിക്കുകയും സമൃദ്ധവും സത്ന്താഷകരവും സംരൃപ്തവുമായ ജ്ീവിരെിനായി 

ത്ദവിയുടെ അനുത്ഗഹം ത്രെുകയും ടൈയ്യുന്നു. 

ഉെത്രന്തയയിൽ, ത്രത്രയകിച്ച ്ഉെർത്രത്ദശ,് ഉെരാഖണ്ഡ,് ഹരിയാന, ഗുജ്ൊെ,് 

മധയത്രത്ദശ ്എന്നിവിെങ്ങളിൽ നവരാത്രിക്കാലെ ്രാംലീല എന്ന ഉത്സവം വലിയ ത്രാരിൽ 

സം െിപ്പിക്കാെുെ്. രാവണടനരിരായ ത്ശീരാമന്ടെ വിജ്യെിനട്െ കഥ രാമലീലയിൽ 

അവരരിപ്പിക്കുന്നു. രിന്മയുടെ ത്മൽ നന്മ ത്നെിയ വിജ്യടെ ആത് ാഷിക്കാൻ രാവണ 

രാജ്ാവിനട്െ ത്കാലം കെിച്ചുടകാെ് ദസെയിൽ (നവരാത്രിയുടെ അവസാന ദിവസം) 

അവസാനിക്കുന്നു. 

 

ഇരുകൂൊടര, നവരാത്രിയുടെ രൊം ദിവസം വിജ്യദശമിയായി ഭക്തർ ആൈരിക്കുന്നു. 

ഈ ദിവസം വലിയ ഒരു ത് ാഷയാത്ര നെക്കുന്നു, അന്ന ്ദുർഗ്ഗ ത്ദവിയുടെ  കളിമൺ 

ത്രരിമകൾ ആൈാരരരമായി നദിയിത്ലാ കെലിത്ലാ സമുത്ദെിത്ലാ നിമജ്ജനം ടൈയ്യുന്നു. 

രശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഒഡീഷ, അസം, ബീഹാർ എന്നിവിെങ്ങളിൽ ഈ ആൈാരം 

ത്രൈാരെിലുെ്. ദുർഗ്ഗാരാധനയിടല ഏറ്റവും ത്രധാനടപ്പട്ട ദിവസമായി ദുർഗ്ഗാ  നിമജ്ജനം 

ദിനം (വിജ്യദശമി) കണക്കാക്കടപ്പെുന്നു. 

 

ഒമ്പര ്ദിവസടെ ആത് ാഷങ്ങളിൽ ഗർബയും, ദണ്ഡിയ ൊസും ഉൾടപ്പടെയുള്ള 

നിരവധി നൃെങ്ങളും ഉൾടപ്പെുന്നു. ജ്നങ്ങൾ ചകടകാട്ടി ഒരു വൃെെിൽ 

രാളാത്മകമായ ൈലനങ്ങൾ നെെുന്ന ഒരു രരമ്പരാഗര നൃെമാണ ്ഗർബ, 

സംഗീരെിനട്െ രാളെിടനാെ ്ദണ്ഡിയ ഒട്ടിപ്പിെിച്ച ്നൃെം ടൈയ്യുന്നരാണ് ദാണ്ഡയ 

രാസ.്  

നവരാത്രി ഉത്സവം എന്നര ്ഇന്തയൻ ചഹന്ദവ സംസ്കാരെിനട്െ ഒഴിച്ചുകൂൊനാവാെ ഒരു 

ആത് ാഷമായി കണക്കാക്കുന്നു. 
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