
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ରଚନା 

ଓଡଶିାରେ ପାଳତି ରେଉଥିବା ପବବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ରେଉଛ ିଏକ ପ୍ରଧାନ କୃଷିଭିତ୍ତକି ପବବ. ରବୈଶାଖମାସ 

ଶୁକଲପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତଥିିରେ ଏେ ିପବବଟ ିପରଡ. ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପବବକୁ ଓଡଶିାେ ର ାରକ ଖବୁ ଆଡମବେ ସେକାରେ ପାଳନ 

କେଥିାନ୍ତ.ି 

ଏେ ିପବବଟେି ନାମକେଣ ପଛରେ େେଛି ିଅରନକ କମିବଦନ୍ତୀ. ରେଉଁଥିପାଇଁ ଏେ ିପବବେ ନାମ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅରଟ. ତନମଧ୍ୟରେ 

ଅକ୍ଷୟାସୁେ କମିବଦନ୍ତୀଟ ି ରବଶ ପ୍ରସଦି୍ଧ. ସତୟେୁଗରେ ଅକ୍ଷୟାସୁେ ନାମକ ୋକ୍ଷସେ ପ୍ରତାପ ଓ ଅତୟାଚାେ ରୋଗୁଁ 

ଭୂମଣ୍ଡଳବାସୀ ଭୟଭୀତ ରୋଇଗର . ରକବଳ ଭୂମଣ୍ଡଳ ନୁରେ ଁବେଂ ସ୍ୱଗବ, ନକବ ଓ ପାତାଳପୁେରେ ମଧ୍ୟ ତାେ ଅତୟାଚାେ 

ପାଦୁଭବାବ ରୋଗୁଁ ସଭିଏଁ ମିଶ ିପେରମଶ୍ୱେ ବଷୁି୍ଣଙ୍କ ନକିଟରେ ପ୍ରାଥବନା କର . ପେରମଶ୍ୱେ ବଷୁି୍ଣ ରବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ଦନି 

ଅକ୍ଷୟାସୁେେ ପ୍ରାଣ େେଣ କେ ିବଶି୍ୱରେ ଶାନ୍ତ ିସ୍ଥାପନ କର . ଅକ୍ଷୟାସେୁ ନାମକ ୋକ୍ଷସେ ବଦ୍ଧ ରୋଇଥିବାେୁ ଏେ ିଦନିଟ ି

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ନାମରେ ବଶି୍ୱ ବଦିତି ରେ ା. ଏଥି ସେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦବିସକୁ ଆଦ ିସତୟେୁଗେ ପ୍ରଥମ ଦବିସ ଭାରବ ଗ୍ରେଣ 

କୋଗ ା. ର ାକ ବଶି୍ୱାସ େେଛି ିରେ େଦ ିଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦନି ରକେ ିଅନ୍ନ କମିବା ଜଳ ଦାନ କେନ୍ତ ିରତରବ ରସ ବୟକି୍ତକୁ ଅକ୍ଷୟ 

ଐଶ୍ୱେବୟେ ପ୍ରାପି୍ତ ରୋଇଥାଏ. 

 

ଏେ ିଦନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ େଥ ନମିବାଣ କାେବୟ ଆେମ୍ଭ େୁଏ. କୃଷକ ମାରନ ନଜି ନଜି ଜମିରେ ବଧିି ପୂବବକ ଅକି୍ଷ ମୁଠି ଅନୁକୂଳ 

କେନ୍ତ.ି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦନି ଠାେୁ ମୋପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ  ିଙ୍ଗୋଜ ମୋରଦବଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ୋତ୍ରା ଉତ୍ସବ ପ୍ରାେମ୍ଭ ରୋଇଥାଏ. 

ରତଣୁ ଏେ ିଦନି ସନାତନୀ, ରବୈଷ୍ଣବ, ଶାକ୍ତ, ରଶୈବ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ଅତୟନ୍ତ ପବତି୍ର ଦବିସ ଅରଟ. 

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂବବ ଦନି କୃଷକ ମାରନ ଜମରିେ ପାଣି ପକାଇ େଖନ୍ତ.ି ନୂତନ  ଙ୍ଗଳ, ନୂତନ କାଙ୍କ, ରକାଡ,ି ରକାଦାଳ, ଭାେ, 

ଶକିା, ଧାନ ଗଉଣି ଓ ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ଆଦ ିପ୍ରସୁ୍ତତ କେନ୍ତ.ି ଏେ ିଦନି ପାୋନ୍ତାେୁ ଉଠ ିବଧିି ପୂବବକ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପେଧିାନ କେ ିଘେ 

ଅଗଣାକୁ ରଗାମୟ ଦ୍ୱାୋ  ିପାୋଏ. ଉକ୍ତ ରଗାମୟ  ିପା ସ୍ଥାନରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କେ ିଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳତି କୋୋଏ. ନୂଆ 

ଭାେରେ ଧାନ ଗଉଣି, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଜଳ ଧେ ିବାୋେ ିପଡନ୍ତ.ି ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟା ବଜାଇ େୁଳେୁଳ ିରଦଇ ଗୃେଣିୀ ମାରନ ଶୁଭ 

କାମନା କେ ିସ୍ୱାମୀ ମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷତକୁ ପଠାନ୍ତ.ି ଜମିରେ କୃଷକ ବଧିି ପୂବବକ ଭୂମିପୂଜା ଓ  କ୍ଷ୍ମୀପୂଜା କେ ିଆଧିିକ ଫସ  ଅମଳେ 

ଅଶରନଇ ଅକି୍ଷ ମୁଠ ିଦ୍ୱାୋ ଧାନ ଅନୁକୂଳ କେନ୍ତ.ି ଅେୁଆ ଚାଉଳେ ରଖଚୁଡ ିଓ ପିଠାପଣା କେ ିଗୃେଣିୀ ମାରନ ନୂତନ ପଳାଶ 

ପତ୍ରରେ ପେବିାେେ ସଭିଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ ଦଅିନ୍ତ.ି 

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦନିଟ ିପଶି୍ଚମ ଓଡଶିାରେ ଜ୍ୱାଇ ଁପୂଜନ ଦବିସ ଭାରବ ପ୍ରଖୟାତ.  ଏେ ିଦନି ଜ୍ୱାଇଁ ମାନଙୁ୍କ ଘେକୁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କେ ି

ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ରଦଇ ଫଳମୂଳ ଖଆୁଇ ଆପୟାୟିତ କୋୋଏ. ର ାକମାରନ ପେସ୍ପେକୁ କାକୁଡ,ି ତେଭୁଜ, ଆମବ, ଖଜୁେୀ,  ିଚୁ, 

ରକନୁ୍ଦ ଆଦ ିଫଳ ଖଆୁଇ ଆନନ୍ଦ ଉପରଭାଗ କେନ୍ତ.ି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଓଡଆି ସଂସ୍କତୃେି ଶୁଚମିନ୍ତ ପ୍ରତୀକ. ଧାମିକ ତଥା 
କୃଷିଭିତ୍ତକି ପବବ ଭାବରେ ରେଷ୍ଠତ୍ଵ  ାଭ କେ ିଆମ ମାନଙୁ୍କ ଏକ ଉତ୍ସାେ ପୂର୍ଣ୍ବ ଜୀବନ ବଂଚବିାେ ରପ୍ରେଣା ରଦଇଥାଏ. 
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