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நவதுர்க்டக என்பது துர்க்கா ததவியின் ஒன்பது வடிவங்கடைக் குறிக்கும். 
சமசுகிருதத்தில் 'நவ' என்றால் ஒன்பது என கபாருள்படும். தவதங்கள் 
துர்க்டகக்கு ஒன்பது வடிவங்கள் இருப்பதாகக் கூறுகின்றன. டசலபுத்ரி, 
பிரமசாரிணி, சந்திரகாண்ைா, கூஷ்மாண்ைா, ஸ்கந்தமாதா, காத்யாயினி, 
காைராத்திரி, மகாககௌரி, சித்திதாத்திரி என அன்டன ஒன்பது வடிவம் 
ககாண்டிருக்கிறாள். இந்த ஒன்பது வடிவங்களுக்கும் வை இந்தியாவில் 
நவராத்திரி நாட்கைில் பூடை கசய்வர். இந்த ஒன்பது நாட்களும் 
அன்டனடய முடறயாக பூடை கசய்தால் அவள் அடனத்து நலன்களும் 
அள்ைித் தருவாள் என்பது ஐதீகம். 

 

பிரதமம் சசல புத்ரிச்ச த்விதியம் பிரம்மசாரினிம்  

திருதியம் சந்திர ண்டாச்ச கூஷ்மாண்டா சதுர்த்தமம்  

பஞ்சமம் ஸ் ந்தமாத்கரணி ஷஷ்டமம்  ாத்யாயனமீ்  

சப்தமம்  ாலராற்றிச்ச அஷ்டமம் க ௌரிநிம்  

நவமம் சித்திதாத்ரீச நவதுர் ா பிரதிடதம் 

 

  



 

சசலபுத்ரி 

 
 

நவராத்திரியின் முதல் நாைில் அன்டனடய 'டசலபுத்ரி' என்ற கபயரில் 
வழிபடுகின்றனர். 'டசலபுத்ரி' என்றால் மடலமகள் என கபாருள்படும். மடல 
அரசன் இமவானின் மகைாக இருப்பதாலும் அன்டனக்கு இவ்வாறு ஒரு 
கபயர் உண்டு. சதி, பார்வதி, பவானி, தாட்சாயினி, தேமாவதி என 
இவளுக்கு கபயர்கள் உள்ைன. 

இவள் ஒன்பது சக்ரங்கைில் முதல் சக்கரம் மூலாதாரமாக இருக்கிறாள். 
தயாகிகள் தங்களுடைய தயாக சாதடனகடை இவடை வணங்கிதய 
துவங்குவர். அதனால் இவதை முதல் சக்தியாகப் தபாற்றப்படுகிறாள். 
இவைின் வாகனம் நந்தி (காடை). இவைின் ஆயுதம் சூலம் ஆகும். 

 

வந்கத வாஞ்சித் லாபாய சந்திர  ிருத கச ரம் 

விருஷபாருடம் சூலதாரிநீம் சஷல புத்ரீம் யஷஷ்விநீம் 

 

 

தகாவில்கள்: மர்ேின காட்,உத்தர பிரததசம் 
 



 

பிரம்மச்சாரிணி 

 
 

நவராத்திரியின் இரண்ைாம் நாைில் அன்டன பிரம்மச்சாரிணியாக 
வணங்கப்படுகிறாள். 'பிரம்ம' என்றால் தபஸ் என்று கபாருள். இவள் மிகவும் 
எைிடமயாக காட்சி தருபவள். இவைின் வலக் கரத்தில் கமண்ைலம் 
காணப்படும். அன்டனக்கு வாகனம் ஏதும் இல்டல. இவள் இமாலயத்தில் 
பிறந்தாள் என கூறுவர். சிவகபருமாடன திருமணம் கசய்யும் கபாருட்டு பல 
ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடுந்தவம் புரிந்தாள். இவைின் தவ உகரம் மூன்று 
உலகங்கைிலும் எதிகராலித்தது. இறுதியில் சிவன் இவடை மணம் புரிந்தார். 

பிரம்மச்சாரிணி நன்றி, அறிவு, ஞானம் ஆகியவற்றின் வடிவானவள். 
தன்டன வணங்குதவார்க்கு மிகுந்த கபாறுடமடயயும் சுறுசுறுப்டபயும் தர 
வல்லவள்.  

உைல் சக்ரங்கைில் இவள் 'ஸ்வாதிஷ்தானத்தில் 'இருப்பவள் .இரண்ைாம் 
நாள் தயாகிகள் இவைின் அனுக்ராகதால் இந்த சக்ரத்டத அடைவர் . 

ததாந ர பத்மபியம் அக்ஷமாலா  மண்டலம் 

கதவி பிரசிதட்டு மயி பிரம்மசாரின நுத்தன 
 

தகாவில்கள்: கன்னியாகுமரி 
 



 

சந்திர ாண்டா 

 
 

நவராத்திரி விழாவின் மூன்றாம் நாைில் துர்க்டகடய சந்திரகாண்ைா என 
ஆராதடன கசய்கின்றனர். இவள் நீதிடய நிடலநாட்டி சந்திர பிடறடய 
அணிந்தவள் .'சந்திர' என்றால் நிலவு. 'காண்ைா' என்றால் மணி என கபாருள். 
சந்திர பிடற இவள் முன் கநற்றியில் மணி தபால் இருப்பதால் இவடை 
'சந்திர காண்ைா' என அடழக்கின்றனர். 

இவள் மூன்று கண் ககாண்டு பத்து கரங்களுைன் காட்சி தருபவள். இவைின் 
வாகனம் சிங்கம் ஆகும். இவைின் பார்டவ பக்தரின் துன்பத்டத தபாக்கி 
இன்பம் தர வல்லது. இவைின் அருள் கிட்டினால் பாவம் அழியும். இவள் 
சர்வ சுபிட்சத்டதயும் தந்து அருள் கசய்வாள் என நம்புகின்றனர். 

இவள் உைல் சக்கரங்கைில் 'மணிபூர' சக்ரத்தில் இருப்பவள். நவராத்ரியின் 
மூன்றாம் நாள் தயாக சாதடன கசய்தவார் மணிபூரா சக்ரத்டத ததவியின் 
அருதைாடு அடைவர். 

ப்ரிடிஞ்சபர வரூதா சந்திரக ாபஸ்த  ரியுதா, பிரசாதம் தந்துகன 
ம ாயும் சந்திர ண்கடதி விஸ்ருதா 

 

தகாவில்கள் : சித்ரகந்த குல்லி, வாரணாசி ,உத்தர பிரததசம் 
 



 

கூஷ்மாண்டா 

 
நவராத்திரி விழாவின் நான்காம் நாைாம் சதுர்த்தி அன்று அன்டன 
'கூஷ்மாண்ைா' என்ற வடிவம் ககாள்கிறாள். இப்கபயர் மூன்று பகுதிகடை 
ககாண்ைது. கு, உஷ்மா, ஆண்ைா என்ற இம்மூன்றும் முடறதய சிறிய, 
கவப்பமான, உருண்டை என்ற கபாருள் ககாண்ைது. இடத தசர்த்தால் சிறிய 
கவப்பமான உருண்டையான உலடக கபாருைாக ககாள்ைலாம். இதனால் 
குஷ்மாண்ைா என்றால் உலடக படைத்தவள் என்ற கபாருள் வரும். 
அன்டன ஆதிசக்தி துர்கா ததவியின் படைத்தல் உருவம் கூஷ்மாண்ைா 
ஆகும். முன்கனாரு காலம் பிரையம் ஏற்பட்டு உலககல்லாம் அழிந்து, 
எங்கும் இருள் சூழ்ந்தது. ததவி கூஷ்மாண்ைா அப்தபாது சிரித்தாள். அதனால் 
இருள் விலகி ஒைி பிறந்தது என புராணங்கள் கூறுகின்றன. இவள் சூர்ய 
மண்ைலத்டத இயக்குபவள் என்று கூறுவர். 

உைல் சக்ரங்கைில் இவள் 'அனாேத ' சக்ரத்தில் இருப்பவள் . இந்நாைில் 
தயாக சாதடன கசய்தவார் இந்த சக்ரத்டத அடைவர். 

சூரா சம்பூர்ண  லசம் ருத்ரபலு தவகமவச்சா ததான  

ஹஸ்த பத்மப்யாம் கூஷ்மாண்டா சுபதாஸ்து கம 

 

தகாவில்கள் : கதம்பூர், கான்பூர் நகரம், உத்தர பிரததசம் 
 



 

ஸ் ந்தமாதா 

 
நவராத்திரி விழாவின் ஐந்தாம் நாைாம் பஞ்சமி அன்று 'ஸ்கந்த மாதா' என்று 
துர்க்டகடய வழிபடுகின்றனர். ஸ்கந்த என்ற கசால் முருகடன குறிக்கும். 
மாதா என்றால் அன்டன. முருகனின் தாயாக இருப்பதால் ஸ்கந்த மாதா 
என்று இவடை கூறுவர். இவைின் மடியில் ஸ்கந்தன் குழந்டத வடிவாக 
ஆறுமுகத்ததாடு காட்சி தருவான். இவடை வழிபடும் தபாது நாம் 
முருகடனயும் தசர்த்து வணங்குகிதறாம். 

இவைின் வடிவம் பக்தடர கமய்மறக்க கசய்யும். இவள் தூய்டமயின் 
வடிவானவள். இவடை வணங்குதவார் மனமும், ஆத்மாவும் அடமதி 
கபறும். அவர்கள் தன்னுடைய துக்கங்கடை மறப்பர். வாழ்வில் இடற 
இன்பத்டத அனுபவிப்பர். இவைின் ஆசிகள் உண்டமயான தவண்டுதல்கடை 
நிடறதவற்றும். தன்டன நம்புதவாடர இவள் என்றும் டகவிை மாட்ைாள். 
இவைின் அருள் தமாட்சத்திற்கு இட்டுச் கசல்லும் என்று நம்புகின்றனர். 

இந்நாைில் தயாகிகள் 'விசுத்தி' சக்கரத்டத அடைவர். விசுத்தி என்றால் 
கலப்பைம் இல்லாதது, தூய்டமயானது என கபாருள் வரும்.  

சின்ஹாசன்  ட நித்யம் பத்மஸ்ரித்  ர்தவ்ய 

சுபதஸ்து சதா கதவி ஸ் ந்த மாதா யஷஷ்வினி 

  



 

 ாத்யாயனி 

 
நவராத்திரி விழாவின் ஆறாம் நாைில் துர்க்டகடய காத்யாயனி என்று 
ஆராதடன கசய்வர். முன்கனாரு காலத்தில் காதா என்ற முனிவருக்கு 
காதயா என்ற மகன் இருந்தான். கதா முனி கடும் தவம் கசய்து துர்டகடய 
மகைாக கபற்றார். அதனால் இவளுக்கு 'காத்யாயனி' என்ற கபயர் வந்தது. 
இவடைதய மகிஷாசுர மர்த்தினி என்று கூறுவர். 

காத்யாயினிடய மக்கள் மகள் வடிவாக வணங்குகின்றனர். இவளுக்கு அன்பு 
அதிகம். ஆனால் இவள் தீய சக்திகடை தவதராடு அழிப்பவள். இவள் பாவம் 
கசய்பவடரயும், அரக்க சக்திகடையும் ககால்பவள். இவைின் கருடண 
மக்கைின் துயர்கடை ஓைச் கசய்யும். இவள் நான்கு கரம் ககாண்ைவள். ஒரு 
கரம் தாமடர மலர் ஏந்தியும், மறு கரம் ஒைி வசீும் வாள் ஏந்தி காணப்படும். 
இரண்டு டககள் பக்தருக்கு அபயம் தரும் விதத்தில் உள்ைன. 

தயாகிகள் இவள் அருடை துடண ககாண்டு ஆறாம் சக்ரமான 'ஆக்ன்யா' 
சக்ரத்டத அடைவர். இந்த சக்ரத்டத முக்கண் சக்கரம் என்று கூறுவர்.  

சந்திர ஹசூஜ் வல் ார லவர் வாஹன்  

 ாத்யாயனி சுப் தத்யா கதவி தவன் தாதினி 

 

தகாவில்கள்: சட்ைர்பூர் , கைல்லி; தஞ்டச, தமிழகம் 



 

 ாளராத்திரி 

 
நவராத்திரி துர்கா பூடையின் ஏழாம் நாைில் காைராத்திரிடய 
வழிபடுகின்றனர். துர்கா ததவியின் ஒன்பது வடிவங்கைில் மிகவும் 
பயங்கரமானது காைராத்திரி ரூபம் ஆகும். காை என்றால் தநரம், மரணம், 
என்றும் ராத்திரி என்றால் இரவு எனவும் கபாருள்படும். காைராத்திரி 
என்றால் காலத்தின் முடிவு என கபாருள்படும். 

துர்க்டகயின் வடிவம் எதிரிக்கு அச்சத்டத ஏற்படுத்தக் கூடியது. இவைின் 
உைல் மடழ தமகம் தபால் கருடம நிறம் ககாண்ைது. இவள் நான்கு கரம் 
ககாண்ைவள். அன்டன கழுடத வாகனத்தில் ஏறி வருபவள். இவைின் 
பார்டவ பட்ைாதல பாவம் கதாடலயும் என்றும், தபய் பிசாசுகள் பயந்து 
ஓடும் என்றும் நம்புகின்றனர். பக்தருக்கு இவைின் உருவம் பயம் தராது. 
பக்தருக்கு நன்டம கசய்வதால் இவடை 'சுபங்கரி' என்பர் 

தயாகிகள் இவைின் அருள் ககாண்டு ஏழாம் சக்ரமாம் 'சகஸ்ராகாரத்டத' 
அடைவர். கருடண உடையவைான இவைின் தியான மந்திரம் : 

வாம பகடாள்ள சல்கலாஹலட  ந்த  பூஷணா, 

வர்தான முர்தா திவ்ய  ிருஷ்ண  ாளராத்திரி பயங் ரி 

 

தகாவில்கள்:காைராத்திரி ஆலயம், வாரணாசி, உத்தரப் பிரததசம் 
 



 

ம ாக ௌரி 

 
நவராத்திரியின் எட்ைாம் நாைாம் துர்காஷ்ைமி நாைில் துர்க்டகடய 
'மகாககௌரி' என வழிபடுகின்றனர். மகா என்றால் கபரிய என்று கபாருள். 
ககௌரி என்றால் தூய்டமயான எனப் கபாருள். இவள் மிகுந்த 
கவண்டமயாக இருப்பதால் மகா ககௌரி எனப்படுகிறாள். முன்கனாரு 
காலத்தில் பார்வதி சிவடன தநாக்கி தவம் கசய்த தபாது அவள் உைல் மண் 
சூழ்ந்து கருடமயானது. அவைின் தவத்தால் மகிழ்ந்த ஈசன் அவடை மணம் 
கசய்து ககாள்வதாக உறுதி அைித்தார். அதற்கு முன் ததவிடய அவர் 
கங்டக நீரால் நீராட்டினார். அதனால் ததவியின் உைல் பால் தபால 
கவண்டமயானது. இவதை மகாககௌரி. 

இவள் நான்கு கரம் ககாண்ைவள். இவைின் வாகனம் கவண்டமயான காடை 
ஆகும். இவைின் அருள் கிட்டினால் நம் வாழ்வு வசந்தமாகும். இவள் 
பக்தர்கைின் பிரார்த்தடனகடை விடரவில் நிடறதவற்றுவாள். 

இவள் உைல் சக்கரங்கைில் 'ஸ்வாதிஷ்ைானமாய்' இருப்பவள். தயாகிகள் 
இவைின் ஆசி ககாண்டு இந்த சக்கரத்டத அடைவர். 

ஸ்கவத விருஷப சமாருத ஷ்கவதாம்பர தாரா ஷுச்சின் 

ம ாக ௌரி சுபம் தத்யான் ம ாகதவ பிரகமாததா 

தகாவில்கள் : கண்க்ேல், ேரித்வார், உத்தரகாண்ட் மாநிலம் 
 



 

சித்தி தாத்ரி 

 
நவராத்திரி விழாவின் இறுதி நாைாம் மகா நவமி அன்று 'சித்தி தாத்ரி'டய 
ஆராதடன கசய்வர். சித்தி என்றால் சக்தி என்றும் தாத்ரி என்றால் தருபவள் 
என்றும் கபாருள். சித்திதாத்ரி என்றால் பக்தருக்கு அடனத்து சித்திகடையும் 
தருபவள் என்று கபாருள். மார்கண்தைய புராணத்தின்படி எட்டு விதமான 
சித்திகள் -அணிமா, மகிமா, கரிமா, லேிமா, ப்ராப்தி, பிரகாமியம், 
வாசித்வம், ஈசத்வம் என எட்டு விதமான சித்திகடையும் பக்தருக்கு 
தருபவள் இவள். 

நான்கு கரம் ககாண்டு இருக்கும் இவைின் வாகனம் சிங்கம். ததவி புராணம் 
சிவன் இவடை வழிபாடு கசய்து அடனத்து சித்திகடையும் கபற்று 
'அர்த்தநாரீஸ்வரர்' ஆனார் என கூறுகிறது. 

நவராத்திரியின் மற்ற எட்டு நாட்கைில் துர்டககடை முடறப்படி பூடை 
கசய்யும் பக்தன் இறுதி நாைில் சித்திதாத்ரிடய வழிபட்ைால் மனதில் உள்ை 
ஐயம் நீங்கும், தபரானந்தத்டத அடைவர். அவர்களுக்கு ததடவ என்ற ஒன்று 
இருக்காது. அவன் அம்பிடகயின் கருடண மடழயில் நடனவான். 

சித்த,  ந்தர்வ், யக்யாதிர்,சூர்ஆர் மசரரபி,  

கசவயாமணா சதா கபாயாத் சித்திதா சித்தி தாயின ீ

 



 

 

 

 


