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ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ସାହୁ  ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ 

 

ନୂତନ ଶବ୍ଦ 

ଇଷ୍ଟଶ୍ରେବୀ  ଗନ୍ତାଘର  
ସମପପଣ  ସଂପ୍ରୋୟ  
ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ  ଉଦ୍ଦୀପନା  
କୃ୍ତଜ୍ଞତା  ପରମ୍ପରା 
ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ  ନୀରସ  
ପୁରପଲ୍ଲୀ  ଶ୍ରଗାରସ  

 
 

  ଶବ୍ଦାର୍ଥ 
ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ 

ନବାନ୍ନ  ନୂଆଁ ଅନ୍ନ  
ଶ୍ରଗାରସ  କ୍ଷୀର  
ବଷିାେ  େୁୁଃଖ 
ଜୁହାର  ପ୍ରଣାମ, ନମସ୍କାର  
ପୁରପଲ୍ଲୀ  ଗଁା, ଗଣ୍ଡା  
ସାମଗ୍ରୀ  ଦ୍ରବୟ  
ଭକ୍ଷଣ  ଖାଇବା  
ମଖୁିଆ  ମଖୁୟ  
ଉଲ୍ଲାସ  ଖସୁ ି 



ଶ୍ରଭଟଘାଟ  ସାକ୍ଷାତ  
 

 

 

ବପିରୀତ ଶବ୍ଦ 
ସରସ  ନୀରସ  
ନୂଆ ପୁରୁଣା  
ଶୁକ୍ଳ  କୁ୍ଷ୍ଣ  
ଗରବି  ଧନୀ  
ସାମାଜକି୍  ଅସାମାଜକି୍  
ଜାତ ି ଅଜାତ ି 
ରଙ୍ଗ  ଶ୍ରବରଙ୍ଗ  
ସତ  ଅସତ  
ଧମପ  ଅଧମପ  
ଆନନ୍ଦ ବଷିାେ  

 

                                                     

ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ଥନ   
ପୁରୁଷ ଲିଙ୍ଗ ନାରୀ ଲିଙ୍ଗ 

ବୁଢା  ବୁଢୀ  
ପୁଅ   ଝଅି  
ନର  ନାରୀ  
ମାନବ  ମାନବୀ  
ଇଷ୍ଟଶ୍ରେବ  ଇଷ୍ଟଶ୍ରେବୀ  
ଅଧ୍ୟାପକ୍  ଅଧ୍ୟାପିକ୍ା  
ପିତୃ  ମାତୃ  
ଭିକ୍ାରୀ  ଭିକ୍ାରୁଣୀ  
ଶ୍ରଧାବା  ଶ୍ରଧାବଣୀ  



ଶକି୍ଷକ୍  ଶକି୍ଷତ୍ରୀ  
 

‘ଈ’ କାର ମାତ୍ରା ଲଗାଇ ଶବ୍ଦ ଲଲଖ 
କ + ଈ = କୀ ଖ + ଈ = ଖୀ 

ବୀଣା  ସମୀର  
ଗୀତ  ଜନନୀ  
ତୀର  ଭଗିନୀ  
ଲୀନ  ଶରୀର  
ନୀତ ି ଶୀତଳ  
ନେୀ  ରଜନୀ  
ବୀର  ଧରଣୀ  
ସତୀ  ଭଉଣୀ  
େୀପ  ଜୀବନ  
ରାଣୀ  ରମଣୀ  

 

 

ଶୂନୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କର 

 

୧. ନୂଆଁଖାଈ ଏକ୍ ସାମାଜକି୍ ଓ କୃ୍ଷିଭିତକି୍ ପବପ।  
୨. ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପଞ୍ଚମୀ ତଥିିଶ୍ରର ଏହ ିପବପ ପାଳନ କ୍ରାଯାଏ।  
୩. ଏହ ିପବପର ବଶି୍ରଶଷତ୍ଵ ଶ୍ରହଲା ସାମାଜକି୍ ବନ୍ଧନର ଗୁରୁତ୍ଵ ଶଖିାଇଥାଏ।  
୪. ଇଷ୍ଟଶ୍ରେବୀଙୁ୍କ ବଷପର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନ ସମପପଣ କ୍ର ିଖାଇବାର ପବପ ଶ୍ରହଉଛ ି‘ନୂଆଁଖାଈ’।    
୫. ନୂଆଁଖାଈ ପୂବପରୁ ଶ୍ରଲାକ୍ମାନଙ୍କର ଭିତଶ୍ରର ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ ଭର ିରହଥିାଏ।   

 

 



ପ୍ରଶନ ଉର୍ତ୍ର 
 

୧. ପବଥପବଥାଣୀ ର ମାନବ ଜୀବନଲର ମଖୁୟ ଭୂମିକା କ’ଣ ରହଛି ି?    
ଉର୍ତ୍ର: ମାନବ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳୟ ଓ ବଷିାଦଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନରୁ ନରିସତା ଓ ମନରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ିଦୂର 

କରି ଜୀବନକୁ ସରସ ସନୁ୍ଦର ଓ କମଥଚଞ୍ଚଳ କରିବାଲର ପବଥପବଥାଣୀ ର ମଖୁୟ ଭୂମିକା ରହଛି।ି  
 

୨. ନୂଆଁଖାଈ ପବଥ କ’ଣ ଓ ଲକଲବ ପାଳନ କରାଯାଏ ?    
ଉର୍ତ୍ର: ଇଷ୍ଟଲଦବୀଙୁ୍କ ବଷଥର ପ୍ରର୍ମ ଅନ୍ନ ସମପଥଣ କରି ଖାଇବାର ପବଥ ଲହଉଛ ି
‘ନୂଆଁଖାଈ’। ଭାଦ୍ରବ ମନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତଥିିଲର ଏହ ିପର ପାଳନ କରାଯାଏ।   
 

୩. ‘ନୂଆଁଖାଈ’ ପବଥ କପିରି ପାଳନ କରାଯାଏ ?  
ଉର୍ତ୍ର: ‘ନୂଆଁଖାଈ’ ଲର ମଁା  ବସମୁତୀଙୁ୍କ କୃତଜ୍ଞତଜ୍ଞାପନ କରି ବଷଥର ପ୍ରର୍ମ ଫସଲର 

ନୂଆ ଧାନ ଲକଣ୍ଡା ଓ ନୂଆ ଚୂଡାକୁ ଏକ ନୂଆ ହାଣି୍ଡଲର ଲଭାଗ କରଯାଇ ଘରର ଇଷ୍ଟଲଦବୀ ଓ 
ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙୁ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ।     

 
୪. ଏହ ିପବଥ ପାଳନ ପୂବଥରୁ ଲଲାକମାଲନ କପିରି ନଜିକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରନ୍ତ ି?  

ଉର୍ତ୍ର: ଏହ ିପବଥ ପାଳନ ପୂବଥରୁ ଲଲାକମାଲନ ଘର ସଜାସଜ ିକାମଲର ଲାଗି ପଡନ୍ତ।ି 
ମିଠା, ପିଠା ଓ ପୂଜା ପାଇଁ ଧୂପ, ଦୀପ, କପଥୂର, ବସ୍ତ୍ର ଓ ପରିଧାନ ପାଇଁ ନୂଆଁ ଲୁଗା କଣିନ୍ତ।ି 
ନୂଆଁଖାଈ ପୂବଥରୁ ଲଲାକମାନଙ୍କ ଭିତଲର ଆନଦ ଓ ଉଲାସ ଭରି ରହରି୍ାଏ।     

 
୫. ନୂଆଁଖାଈ ଲଭଟଘାଟ ଲକଲବ ଲହାଇର୍ାଏ ? ତୁଲମ ଜାଣିଥିବା ୫ ଟ ିପବଥର ନାମ ଲଲଖ?  

ଉର୍ତ୍ର: ନୂଆଁଖାଈ ସାରି ଘରର ଝଅିଲବାହୂମାଲନ ରଙ୍ଗଲବରଙ୍ଗ ଲପାଷାକ ପିନ୍ଧ ିବାହାରି 
ପଡନ୍ତ ି‘ନୂଆଖଁାଈ’ ଲଭଟଘାଟ ପାଇଁ। ନୂଆଖଁାଈ, ଗଲଣଶ ପୂଜା, ଲହାଲି, ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା, 
ଦୀପାବଳୀ।   

 
 
 


