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ଉପକ୍ରମ: ଦୁ ର୍ଗା ପୂଜା ବା ଦଶହରା ହହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପବଗ. ଏହା ସବଗ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ
ପବଗ ଭାବହର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ. ଦୁ ର୍ଗା ପୂଜା ଶରତ ଋତୁ ହର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହୁ ଏ. ହତଣୁ ଏହାକୁ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା
ମଧ୍ୟ କୁ ହାଯାଏ. ପଶ୍ଚି ମ ବଙ୍ଗ ତଥା ଓଡିଶାହର ଏହା ଖ୍ୁବ ଆଡମବର ସହକାହର ପାଳିତ ହହାଇଥାଏ.
ଶରତ ଋତୁ ହର ଆକାଶ ନିମଗଳ ଥାଏ. ଚାରିଆହଡ ଅପୂବଗ ହଶାଭାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟି ଥାଏ. ଏହି
ସମୟହର ମା ଦୁ ର୍ଗାଙ୍କର ଦଶହରା ପବଗ ପାଳନ ହୁ ଏ. ଇତି ମଧ୍ୟହର ପ୍ରହତୟକ ଅଫି ସ ଏବଂ
ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନ ହଯପରିକି ବିଦୟାଳୟ, ମହାବିଦୟାଳୟ ତଥା ବିଶ୍ୱ ବିଦୟାଳୟ ଆଦି ବନ୍ଦ ରୁହହ.
ପର୍ଗ ପାଳନର କାରଣ: ପୁରାଣହର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ହଯ ରାକ୍ଷସ ରାଜା ମହିଷାସୁର ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇ
ହଦବତା, ମାନବ ମାନଙ୍କ ଉପହର ଅକଥନୀୟ ଅତୟାଚାର କଲା. ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ
ହଦବତା ମାହନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଥଗନା କହଲ. ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅନୁ ହରାଧହର ମା ଦୁ ର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରି
ସମଗ୍ର ଜର୍ତହର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କହଲ. ହତଣୁ ହସହି ଦିନ ଠାରୁ ମା ଦୁ ର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୁ ର୍ଗାପୂଜା ବା
ଦଶହରା ପବଗ ପାଳିତ ହହାଇ ଆସୁଛ.ି ତହରାକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁ ସାହର ତର ଓ ମର ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ
ନବରାତ୍ରି ସବଗ ହେଷ୍ଠ ଅହଟ.
ପୂଜା ପାଳନ: ଅଶିଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ହବଲକରଣ କରାଯାଇ ମାଙ୍କ ପୂଜା କାଯଗୟ
କରାଯାଏ. ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଦଶମୀ ପଯଗୟନ୍ତ ଏହି ପୂଜା କାଯଗୟ ଚାଲି ଥାଏ. କୁ ହାଯାଏ ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ
ନବମୀ ପଯଗୟନ୍ତ ହଦବୀ ରକ୍ତମୁଖ୍ା ହୁ ଅନ୍ତି. ଏଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂବଗରୁ ସଭିଏଁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ହଫରି ଆସନ୍ତି.
ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମହା ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପହର ହଦବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ୍ହର ହମଣ୍ଢା, ମହିଷୀ, କୁ କୁଡା ଆଦି ପଶୁ ବଳି
ଦିଆଯାଏ. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ଗମାନ ସରକାରଙ୍କ କଡା ଆଇନ ହଯାର୍ଁୁ ପଶୁ ବଳିପ୍ରଥା ହଲାପ ପାଇ ର୍ଲାଣି. କିନ୍ତୁ
ଏହି ବଳିପ୍ରଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ଗମାନ ପାଣି କଖ୍ାରୁ, ମାଛ ଏବଂ ହଲମବୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି.
ମହା ନବମୀ ବା ନବମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ି ପୂଜା ର୍ୁପ୍ତ ଭାବହର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହୁ ଏ. ଏଣୁ ନବମୀ ଦିନ ବଳି
ଦିଆଯାଇଥାଏ. ଦଶମୀ ଦିନକୁ ଦୁ ର୍ଗାପୂଜା ବା ଦଶହରା କୁ ହାଯାଏ. ଏହି ଦିନ ସୁସଜ୍ଜିତ ହମଢ଼ହର
ହଦବୀଙ୍କର ମହିଷାସୁର ବଧ ପ୍ରତିମା ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସବତୀ, ର୍ହଣଶ ଓ କାର୍ତ୍ିହକୟଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ି ହଶାଭା
ପାଇଥାଏ. ହକହତକ ହମଢ଼ହର ମହାହଦବ ଓ ନନ୍ଦୀ-ଭୁ ଙ୍ଗିଙ୍କ ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ହଦଖିବାକୁ ମିହଳ.

ଦଶମୀ ଦିନ ପୂଜା ସମାପନ ହୁ ଏ. ଏହି ଦିନ ହଦବୀ ମାଙ୍କ ଦଶଗନ ପାଇଁ ବହୁ ହଲାକ ଏକତ୍ରିତ ହୁ ଅନ୍ତି.
ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା, ଶଙ୍ଖ, ମୃଦଙ୍ଗ, କାହାଳୀ, ହ ାଲ ପ୍ରଭୃତି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦୟ ଯରର ମାଧୁଯଗୟ ସ୍ୱରହର
ହପଣ୍ଡାଲ ଦୁ ଲୁକି ଉହଠ. ଭକ୍ତ, ସାଧକ ମାହନ ହଦବୀ ମାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନିହର ସ୍ଥାନଟି କୁ
ପ୍ରକମ୍ପିତ କରନ୍ତି. ଦଶମୀ ଦିନ ପୂଜା ସମାପନ ପହର ହଦବୀଙ୍କ ପାଖ୍ହର ପାଲା, ନାଟକ, ଭଜନ
ସମାହରାହ ଆଦି ସାଂସ୍କୃତକ
ି କାଯଗୟକ୍ରମ ଆହୟାଜିତ ହୁ ଏ. ଭସାଣି ଦିନ ହଦବୀଙ୍କୁ ସସମ୍ମାହନ ପାଣିହର
ବିସଜଗନ କରାଯାଏ. ଓଡିଶାର ର୍ଁା ର୍ହଳିହର ଏହି ପବଗ ଖ୍ୁବ ଆଡମବର ସହକାହର ପାଳନ କରାଯାଏ.
ଏ ପବଗହର ବହଢ଼ଇ, କମାର, ବଣିଆ, ହଧାବା, ଭଣ୍ଡାରୀ ନିଜ ହାତ ହତିଆରର୍ୁଡକ
ି ୁ ପୂଜା କରନ୍ତି.
ହସମାନଙ୍କ କାଯଗୟ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଦଶମୀ ପଯଗୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି. ଖ୍ଣ୍ଡାୟତ ଓ କାରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର
ହଲାହକ ହପାଥି ଓ ହଲଖ୍ନୀ ପୂଜା କରନ୍ତି.
ଶେଷ କଥା: ମା ଦୁ ର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀବଗାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ. ଅଧମଗ ଉପହର
ଧମଗର ଓ ଅନୟାୟ ଉପହର ନୟାୟର ବିଜୟ ହହଉଛି ଏହି ପବଗର ମହତ୍ତ୍ୱ. ମାଙ୍କ ଆଶୀବଗାଦ ମଣିଷ
ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶୟକ. ଦୁ ର୍ଗତର
ି ୁ ମା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି. ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି. ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏ
ପବଗ ସମାଜହର ହେହ, ହସୌହାର୍ଦ୍ଦଗୟ ଓ ବନ୍ଧ୍ୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାହର ସାହାଯୟ କରିଥାଏ.
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