“ନୂଆଖାଇ”
ଉପ�ମ : ଓଡ଼ିଶାର ବିଭି� ଅ�ଳେର ଭି� ଭି� ସମୟେର ବହୁ ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍
ପବର୍ପାଳିତ େହାଇଥାଏ । େତେବ
ପ�ି ମ ଓଡ଼ିଶାେର େଯେତ ସବୁ ପବର୍
ପାଳିତ ହୁ ଏ । ତନ�ଧେର “ନୂଆଖାଇ’’
ଏକ ଗଣପବର୍ର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ
କରିଛ ି । ଏହା ଏକ ସଂ�ୀତି ଭାଇ
ଚାରାର ପବର୍ । ଏହା ମାଧମେର
ପର�ର ମ�େର ଏକ ବ�ୁ �ପୂ�ର୍
ବାତାବରଣ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ।
ପବର୍ ପାଳନର ସମୟ : �ତିବଷର୍ ଭା�ବ ମାସର ଶୁ�ପ� ପ�ମୀ ଦିନ ଏହି
ପବର୍ପାଳିତ ହୁ ଏ । ମା� କଳାହା�ି ଜି�ାେର ଏହା ଦଶମୀ ତିଥିେର ପାଳିତ େହାଇଥାଏ ।
ନୂ ଆଖାଇ ପବର୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉେ�ଶ୍ୟ େହଲା ସମେ� ଏକାଠି ମିଶି େଗାଟିଏ �ାନେର ମିଳତ
ି
େହାଇ ନୂ ଆ ଅ�କୁ ନିଜର ଇ� େଦବେଦବୀ�ୁ ଅପର୍ଣ କରିେବ । ତାପେର ତାହାକୁ
େଭାଜନ କରିେବ ।
ପବର୍ ପାଳନର ��ୁ ତ ି : ନୂ ଆଖାଇ ପବର୍ ପାଳନ ପାଇଁ �ାୟ ୧୫ ଦିନ ପୂବର୍ରୁ ପ�ି ମ
ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ��ୁ ତେି ର ଲାଗିପଡ଼�ି । ସବର୍�ଥେମ ଗଁା ମୁଖିଆ ସଭା ଡାକ�ି । �େତ୍ୟକ
ଘରର ମୁରବୀମାେନ େସହି ସଭାେର େଯାଗ େଦଇଥା�ି । ଉ� ସଭାେର ନୂ ଆଖାଇ ପବର୍
ି ା ଅସୁବଧ
ି ା ଏବଂ
ପାଳନ ବିଷୟେର ଆେଲାଚନା କରାଯାଏ । େଲାକମାନ�ର ସୁବଧ
ସହରର ଅଧି�ା�ୀ େଦବୀ� ରାଶି ନ��କୁ ଅନୁ ଧାନ କରି ପ�ିତ ଦିନ ନିବର୍ାରଣ କରି
�ାମବାସୀ�ୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ । ଏହାପେର ଆର� ହୁ ଏ ��ୁ ତ ି । ସାରା ପୁରପ�ୀ
େହାଇଉେଠ ଉ�ବମୁଖର । ବିଭି� �କାର ସାଜସଜା ସହ ଭି� ଭି� �କାର ର�ା ର�
କାଯର୍୍ୟ�ମ ଆେୟାଜନେର ଲାଗିପଡ଼�ି ପ�ି ମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ । ଚିତା, େଝାଟି ଏବଂ ର�ୀନ
ଚି�େର ପୂ�ର୍ କରିଦଅ
ି �ି ନିଜ ଗୃହକୁ ।

ଇ�େଦବୀ�ୁ ନବା� େଭାଗ ଲାଗି : ପ�ି ମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧି�ା�ୀ େଦବୀ ରୂେପ ମା’
ସମେଲ�ରୀ ସମ�ଲପୁର ସହରେର �ତି�ିତ େହାଇଛ�ି । ନୂ ଆଖାଇ ଅବସରେର ପ�ି ମ
ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମା'� ନିକଟେର ଜମିରୁ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରି �ଥେମ ମା’ ସମେଲ�ରୀ�ୁ
ନବା� େଭାଗ ଲାଗି କରିଥା�ି । ଏହି ନବା� େଭାଗ ଲାଗି ମା'� ନିକଟେର ଲ� ଧାଯର୍୍ୟ
ଅନୁ ସାେର କରାଯାଇଥାଏ । ଭା�ବ ଶୁ�ପ� ପ�ମୀ ତିଥିେର ସମ�ଲପୁରର ଅଧି�ା�ୀ
େଦବୀ ମା' ସମ�େଲ�ରୀ� ନିକଟେର ନବା� େଭାଗ ଲାଗି କରାଯିବା ପେର ଅନ୍ୟ
େଦବାେଦବୀ�ୁ େଭାଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ । ପେର ପ�ି ମ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ଭାଇମାେନ
େ�ତକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରିଥା�ି । ଘରର ମୂରବୀ ନୁ ତନ ବ� ପରିଧାନ ପୂବର୍କ ଘେର
ପୂଜାଅ�ର୍ନା କରି ଖିରି-େଖେଚଡ଼ି େଭାଗ ଘରର ଇ�େଦବୀ�ୁ ଅପର୍ଣ କରିସାରିବା ପେର
ପରିବାର ସମେ� ଏକାଠି ବସି େଭାଜନ କରିଥା�ି ।
ନୂଆଖାଇ େଭଟଘାଟ୍: ନୂ ଆଖାଇ େଯ, େକବଳ ପାର�ରିକ ପବର୍ ନୁ େହଁ, ବରଂ ଏହି
ପବର୍ �ାତୃ ଭାବ ଓ ଏକତାର ପବର୍, େସୗହା�ର୍୍ୟ ମହାମିଳନର ପବର୍ କାରଣ ଯିଏ େଯଉଁଠି
େଯେତଦୂ ରେର ଥାଆ�ୁ ନା କାହିଁକି ଅ�ତଃ ବଷର୍କୁ ଥେର ଏହି ନି��
� ପବର୍ ସମୟେର
ସମେ� ଏକ�ୀତ େହାଇଥା�ି । �ାମ ବା ସହରେର ବ୍ୟ�ି ବ୍ୟ�ି ମଧେର େଯେତ
ମେନାମାଳିନ୍ୟ, ମନା�ର, ମତା�ର ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏହି ସମୟେର େସ ସବୁ କୁ ଭୁଲିଯାଇ
ସମେ� ଏକତା ମ�େର ଏକାଠି ବା�ି େହାଇଯାଆ�ି । ରାଜା ଠାରୁ �ଜା ପଯର୍୍ୟ�, ଧନୀ
ଠାରୁ ଗରିବ ପଯର୍୍ୟ� ସମେ� ଏହି ପବର୍କୁ ଏକାଦିନେର ପାଳନ କରିଥା�ି । େଯଉଁଠକ
ି ି ଉ�
ନୀଚର େଭଦଭାବ ନଥାଏ । େତଣୁ ଏହି ପବର୍ ସାମ୍ୟବାଦର ମ� ଶି�ା େଦଇଥାଏ ।
ଏହାଛଡ଼ା ନୂ ଆଖାଇ ଉପଲେ� �ାମଗୁଡ଼କ
ି େର ଯୁବକମାନ� ଧରାନିଗୁଡ଼ୁ କବାଡ଼ି,
ଭଳି େଖଳ େଲାପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି । ତଥାପି ଏସବୁ ସେ� �ାମମାନ�େର ଜୁ ହାର
େଭଟି ପର�ରା ବ�ର୍ମାନ ସୁ�ା ରହିଛ ି । କନି�ମାେନ େଜ୍ୟ� ବ୍ୟ�ିମାନ�ୁ ପାଦଧରି
ମୁ�ିଆ ମାରିବା ଏବଂ େଜ୍ୟ�ମାେନ କନି�ମାନ�ୁ ଆଶୀବର୍ାଦ ପୂବର୍କ ମ�ଳ କାମନା
କରିବା ପର�ରା ଏଯାବତ୍ ରହିଛ ି ।
ଉପସଂହାର: ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅ�ର ବହୁ ତ ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ ଥିବାରୁ ଏହି ପବର୍କୁ
ଆନ� ପବର୍ର ଏକ ଉ�ା କହିେଲ ଅତୁ ୍ୟ�ି େହବ ନାହିଁ । େଯେତ ଝଡ଼ଝ�ାେର କାଳାତିପାତ
କରୁଥିେଲ ସୁ�ା କୃ ଷକ ନୁ ଆଖାଇ ପବର୍କୁ ପୂବର୍ପର�ରା ମେନକରି େଯନେତନ �କାେର
ପାଳନ କରିବାକୁ ଆେଗଇ ଆସ । ବ�ୁ ବା�ବ ସାଇପଡ଼ିଶାର ବ୍ୟ�ିବେି ଶଷ� େମଳେର

ଠିକ୍ ତିଥି, ବାର, ସମୟେର ନିଜ ଇ� େଦବାେଦବୀ�ୁ ନୂ ଆ ଅ� ଅପର୍ଣ କରିସାରିଲା ପେର
ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନ� ସହ ଭ�ଣ କେର ।
ଘରର ମୁରବୀ ନିଜ ଭାଇବ�ୁ କୁ ଟୁମ�କୁ ଆମ�ଣ କରି ଏକାଠି ମିଳମ
ି ିଶି । ନବା�
ଭ�ଣ କରିବା �ଥାକୁ ଆପେଣଇ ନିଏ । ଏହା�ାରା ପରିବାରର ବେୟାେଜ୍ୟ� ବ୍ୟ�ିର
ସ�ାନ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଏବଂ କନି�ମାନ�ର ଆନୁ ଗତ୍ୟ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବଜାୟ ରେଖ
। ଆଜି ଏହି ପବର୍ଟ ି ସମ� ପ�ି ମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂ�ୃତକ
ି ଭାବ ବିନମ
ି ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ
ଆକଷର୍ଣ ସାଜିଛ ି କହିେଲ ଭୁଲ୍ େହବ ନାହିଁ ।

