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નવરારી : વવશેષ માહિતી 

ભ્ટરનેટ પરથી સષંલન : પરુણ હંડલલયા 

યા દેવી સવવ તેૂ  ુશ્તતૂપેણ સવં થતા 

નમ ત ય ૈનમ ત ય ૈનમ ત ય ૈનમન નમ  

આમ તન નવરારી શ્દ સાભંળતા જ આપણી નજરન સમષ હરબે મૂતી વુતીવનુ ંર્ય આવી ાય 
છે. આમ તન હરબા રમવા એ પણ માતા ર્યેની આપણી ર્ધાન ુજ એષ ૂપ છે. એ ુ ં ષિવેાય છે ષે 
નવરાવરમા ં્યા પણ માતાનુ ં મહંદર ષે વૂતિની થાપના ષરવામા ંઆવે છે ્યા ંપાચં હરબા તન રમવા 
જ પડે છે. 

માતાની આરાધના ષરવાની બીી રીત છે યપવાસ ષરવા, નવ હદવસ ધુી માતાની ભ્તત ષરવી. ઘણા 
લનષન નવરારીમા ંનવ હદવસ નષનરડા ંયપવાસ ષરે છે. પૂ-દીપ ષરીન ેમાતાીની ભ્તત-અચવના ષરે છે. 
ષેટલાષ તન પાછા પહપાળા માતાીના થાનષન પર જમને પનતાની ર્ધા ્યતત ષરે છે. ેવી ેની 
શ્તત અને ર્ધા એવી તેની ભ્તત. નવરારી ય્ સવ એટલે નવ રાતનનન મિન્ સવ, નવરારી એટલે 
જુરાત ની અવ મતા, વળસાણ. આ ય્ સવ દર યાન જુરાતીવ શેરીવમા ં- પનળનમા ં- મેદાનનમા ં
હરબે મુવા યમટી પડે છે. 'જ યા ંજ યા ંવસે એષ જુરાતી સદા ષાળ જુરાત' ષવવ અરદેશરની આ ષા્ ય 
પવંત ત ને અનુૂ પ ફત ત જુરાતમાજં નિં, પર્  ુ જ યા ંજ યા ં જુરાતીવ વસેલા છે, ્ યા ં્ યા ંતેમણે આ 
ય્ સવની મિષે પિંચાડી દીધી છે. આ ય્ સવ માટે જુરાતીવજ નહિ , પરં  ુતેમની સાથે વસતા ંઅ્ ય 
રદેશવાસીયન પણ રાિ જુએ છે. જુરાતીવ માટે તન નવરારી એષ મિન્ સવ જ છે, ે દર વષ ે
જુરાતીવ ને હાડંા ષરી ષેુ છે. એષ સરસા નવ હદવસ ધુી રારે હરબે મુ ુ ંઅને આસી રાત 
માણવી એ એષ અણમનલ ્ િાવન છે, ે જુરાતીવ દર વષે માણે છે. 

નવરારી એટલે નવહદવસ આયશવત ત માતા નવરુહાવની યપાસના અને ભવત ત. હિ્ રુ ધમવમા ંપાચં દેવન 
ુ્  ય રીતે પાુય છે - હણપવત, મિાદેવ શષંર, ભહવાન વવ્ ,ુ યૂવ દેવ અને આયશવત ત મા.ં દરેષ 
ીવા્ મા ના ીવનમા ંમાતાનુ ં  થાન િમેશા ુ  ુિનય છે. વપતા ષરતા ંમાતાનુ ંમિ્ વ વધારે િનય છે. 
માતા એ જનની છે - બાળષનુ ંલાલન પાલન ષરનાર છે, માતા વહર ૃ્્ટ સભંવી શષે જ નહિ  - તથેી 
જ માતાનુ ંઅનેૂ ં થાન િનવાથી િમેશા માતાને પિલેા રણામ ષરવામા ંઆવે છે. મ્ વરમા ંપિલેા ંમાતા 
ના  વૂપનુ ંવનૂપણ ષરવામા ંઆવે છે. 

્ વમેવ માતા ચ વપતા ્ વમેવ 

્ વમેવ બંુ ચુ સસા ્ વમેવ 

્ વમેવ વવયા રવવણ    ્ વમેવ 
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્ વમેવ સવવ    મ    દેવ દેવ  

તેથી જ નવરારી દર યાન માતાની ભવત ત ષરવામા ંઆવે છે. જુરાતમા ંનવરારી ય્ સવ આસન દુ 1 
થી આસન દુ 9 ધુી યજવાય છે અને આસન દુ 10 વવજયાદશમી ન ે હદવસે માતાીને વવદાય અપાય 
છે. 

 દેવી સરંદાય રમાણે વ ષ્મા ંચાર નવરારી હોય છે – 

(1) ચૈર દુ 1 થી ચૈર દુ 9       (2) અષાઢ દુ 1 થી અષાઢ દુ 9 

(3) આસન દુ 1 થી આસન દુ 9                    (4) મિા દુ 1 થી મિા દુ 9 

આ ચારે નવરારીવમા ં દેવી સરંદાય વાળા એષ સરસી રીતે ભવત ત યપાસના ષરે છે, પરં  ુ આ 
ચારેયમા ંબે નવરારીવનુ ંમિ્ વ વુ ુછે. 

ચૈર દૂ 1 થી ચૈર દુ 9  અને આસન દુ 1 થી આસન દુ 9 

યનહાનયુનહ આ બને નવરારી દરવમયાન મયાવદા પુૂ ષનતમ ભહવાન રીરામ નન ય્લેસ થાય છે. ચૈર 
નવરારી ની સમા્તી ચૈર દુ 9 એટલે ભહવાન રી રામ નન રારુવભાવનન હદવસ. અને દેવી ભાહવત 
અનસુાર આસન દુ 1 થી આસન દુ 9 ના હદવસનમા ંભહવાન રીરામે આયશવત ત માતાની યપાસના 
ષરીને વવજયાદશમી ન ેહદવસે રાવણ સાથે ધુ ષરવા લષંા જવા સ રુ તટ થી રયાણ ષ ુ ંિ ુ.ં  

 મહ્વ 

આબનિવામા ંવસતં અને પાનસરની ેવા બે મિ્વના સહંમનની શૂઆત થાય છે અને યૂવનન રભાવ 
પણ રિ ેછે. મા દેૃવીની પાૂ માટે આ બે સમયહાળાને એષ પવવર તષ તરીષે હણવામા ંઆવે છે. ચરં 
અધારીત ષેલે્ડરના રમાણે આ ય્સવની તારીસન નકી ષરવામા ંઆવે છે. નવરારી દેવી રુહાવના 
ય્સવનુ ંરતીષ છે, ે દેવીને શ્તત ખઊાવ ષે શ્તતઘના વૂપે ્યતત ષરે છે. દશેરા એટલે ષે 'દસ 
હદવસ', ે બનલચાલની ભાષામા ંદશિરેા તરીષે ર્યાત છે. નવરારી ય્સવ ષે નવ રારીવનન આ 
ય્સવ િવે તેના છે્લા હદવસને જનડીને દસ હદવસનન ય્સવ બની હયન છે, ેને વવજયાદશમી ષિવેાય 
છે, ે આ ય્સવનન ંવતમ હદવસ છે, આ દસ હદવસનમા,ં માતા મહિષા રુ-મદીની (રુહાવ)ના વવવવધ 
ૂપનનુ ંય્સાિ અન ેભ્તતથી પજૂન ષરવામા ંઆવે છે. 

 

 નવરારીની પરંપરાવ 

 



 

www.pgondaliya.com                Puran Gondaliya                             Page 3 

વષવમા ંચાર વાર નવરારીની યજવણી ષરવામા ંઆવે છે. ેના નામ વસતં નવરારી, અ્ાઢ નવરારી, 
શરદ નવરારી અને પુ્ ય/માઘ નવરારી છે. આમા,ં પરુતશી મહિનામા ંશરદ નવરારીની યજવણી થાય 
છે અને વસતં ષાલમા ંવસતં નવરારીની યજવણી થાય છે, ેને બૂ જ મિ્વપણૂવ માનવામા ંઆવ ેછે. 

1. વસતં નવરારી: બસતં નવરારી, ેને વસતં નવરારી તરીષે પણ વળસવામા ંઆવે છે, તે શ્તત 
(મા દેૃવી)ના નવ વૂપનની રીતે નવ હદવસનમા ં સમવપિત થયેલન ય્સવ છે. આ તિવેાર વસતંઋ  ુ
(માચવ-એવરલ)મા ંયજવાય છે. તેને ચૈર નવરારા તરીષે પણ વળસવામા ંઆવે છે. આ નવ હદવસનના 
ય્સવને રામા નવરારી તરીષે પણ વળસવામા ંઆવે છે. 

2. ગુ્ ત નવરારી: ુ્ ત નવરારી, ેને અષાઢ ષે હાયરી ષે શાષંભરી નવરારી પણ ષિવેાય છે, ે 
અષાઢ (જૂન-જુલાભ) મહિનામા ં શ્તત (મા દેૃવી)ના નવ વૂપનને નવ હદવસનમા ં સમવપિત ષરીને 
યજવવામા ં આવે છે. ુ્ ત નવરારીને અષાઢ તુલ પષ (ચરંના વધવાના તબકા) દરવમયાન 

અનસુરવામા ંઆવે છે. 

3. શરણ નવરારી: આ બુ જ મિ્વની નવરારી છે. તેને સામા્ય રીતે મિા નવરારી ષિવેાય છે અને 
તેની યજવણી અવિન મહિનામા ંથાય છે. તેને શરદ નવરારી પણ ષિવેાય છે, ષારણષે તેની યજવણી 
શરદ (વશયાળાની શૂઆત, સ્ટેબર-વતટનબર)ના સમયે થાય છે માટે. 

4. પો્ય નવરારી: પન્ય નવરારી પનશ (હડસેબર-ા્ આુરી) મહિનામા ંશ્તત (મા દેૃવીવ)ના નવ 
વૂપનને નવ હદવસનમા ં સમવપિત ષરવામા ં આ્યા છે. પન્ય નવરારી પનશ તુલ પષ (ચરંના 
વધવાના તબકા) દરવમયાન ષરવામા ંઆવે છે. 

5. માઘ નવરારી: માઘ નવરારી,ને ુ્ ત નવરારી પણ ષિવેાય છે, માઘ (ા્ આુરી-રેરઆુરી) 
મહિનામા ં શ્તતના નવ વૂપનને નવ હદવસનમા ં સમવપિત ષરવામા ંઆ્યા છે. માઘ નવરારી માઘ 
તુલ પષ (ચરંના વધવાના તબકા) દરવમયાન ષરાય છે. 

 શ્તતના વૂપન 

નવરારી દરવમયાન શ્તતના નવ વૂપનની પાૂ થાય છે. દેવીની પાૂ રદેશની પરંપરાના પર 
આધાહરત િનય છે. 

 રુહાવ, ે અરા્ય છે ત ે

 ભરષાલી 
 ંબા ષે જહદંબા, વવિમાતા 
 અનપણૂાવ, ે અનાજ (અન)ને મનટી સં્ યામા ં (પાર: નન યપયનહ િે લુષી રીતે થયન છે) 
સઘંરીને રાસે છે તે. 
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 સવવમહંલા, ે બધાને (સવવને) આનદં (મહંલ) આપે છે તે. 
 ભૈરવી 
 ચહંરષા ષે ચડંી 
 લલલતા 
 ભવાની 
 મનષા્બષા 

દલષણ ભારતના ષેટલાષ ભાહનમા,ં 9મા ં હદવસે સરવતી પાૂ ષરવામા ંઆવે છે. દલષણ ભારતમા ં
મિાનવરારીના (નવ) હદવસે આયધુ પાૂ ષરવામા ંઆવે છે, ેને બ ુ ં મૂઘામથી યજવાય છે. શરન, 
સેતીના સાધનન, તમામ રષારના િવથયારન, મશીનન, સાધનસામરી, વિાનનને સાવવામા ંઆવે છે અન ે
આ હદવસે દેવીની સાથે તેમની પણ પાૂ થાય છે. બીા હદવસથી નવેસરથી ષામને શૂ ષરવામા ંઆવ ે
છે, યદાિરણ તરીષે 10મા ં હદવસને વવજયા દશમી તરીષે યજવાય છે. દલષણ ભારતમા ં અનેષ 
વશષષન/શાળાવ બાળવાડીના બાળષનને આ હદવસથી ભણાવવાનુ ંશૂ ષરે છે. 

યતર ભારતમા,ં વવજયા દશમીના હદવસે પાપ પર ભલાભ (રામ)ની ીતની યજવણી ષરવા માટે 
શપચાહરષ રીતે દશેરા દરવમયાન રામલીલા ભજવાય છે, ેના ંતમા ંરાવણ, ુ ંભષરણ અને મેઘનાદના 
પતૂળાનુ ંદિન ષરવામા ંઆવે છે.નવરારી દરવમયાન ષેટલાષ રુહાવમાતાના ભતતન યપવાસ અને રાથવના 
ષરે છે ેથી તેમના વાથય અને સ ધૃધને દેવી તરફ રષણ મળ ુ ંરિ.ે આ સમય આ્મવનરષણ અન ે
પવવરતાનન છે, ષનભ પણ ન ુ ંષાયવ ષરવા માટે પરંપરાહત રીતે નવરારીનન આ સમય, એષ માહંલલષ 
અને ધાવમિષ સમય છે. 

ધાવમિષ રતના આ સમયે, એષ માટલાને ઘરની પવવર જ્યાએ ષૂવામા ંઆવે છે, ેને ઘટાથાપના 
પણ ષિવેાય છે. નવ હદવસન માટે એષ માટલામા ંદીવન રહટાવેલા રાસવામા ંઆવે છે. આ માટલાને 
વવિના રતીષ તરીષે ્યતત ષરવામા ંઆવે છે. ંસડ દીવન એષ મા્યમ છે ેનાથી આપણે તેજવી 
આહદશ્તતની પાૂ ષરીએ છીએ, ય.દા તરીષે રી રુહાવદેવી. નવરારીના સમયે, વાતાવરણમા ં રી 
રુહાવદેવી વસધાતંન વુ ુસહિય િનય છે.ભારતીય સમાજનમા ંનવરારી મનટી સં્ યામા ંયજવાય છે. દેવી 
માતા 9 વૂપનમા ંરહટ થભ અને એષ એષ હદવસે માટે એષ વૂપની પાૂ ષરવાનુ ંષિવેામા ંઆ્ ુ ંછે. 
દેવીના નવ વૂપન મિ્વપણૂવ રીતે વવવવધ લષણન સાથે આપણા પર રભાવ પાડે છે. દેવી મિા્ય 
અને અ્ય લસાણમા ંસબંનધેલા દેવતાવ ે રાષસનને તાબે થયા િતા તેમની ટીષા ષરવામા ંઆવ ે
છે.આઠમા ષે નવમા ં હદવસ દરવમયાન, ષ્યા પાૂમા,ં તરણી ન બની િનય તેવી છનષરીવની પાૂ 
ષરવામા ંઆવે છે. 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%A3

