ଓଁ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନବଳୀ
୧)- ଗୁରୁଦିବସ ରର ଆରେ କଣ କରୁ?
୨)- ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆରେ କାହିଁକି ରଦବା?
୩)- ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରର କିଏ ଥାଆନ୍ତି?
୪)- େୁ ରକରେ ଜଣ ଶ୍ିଷ୍ୟଙ୍କ ନା କହୁ ଛ ି େୁ ରେ ୋଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନା କହିବ?(ସବାେୀ ବିରବକା ନନ୍ଦ, ଏକଲବୟ, ଅର୍ଜ୍ଜୁନ, ଶ୍ରୀ ରାେଚନ୍ଦ୍ର)
ଆଜି ଆରେ ରସହିପରି ପୂଜୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଉରେଶ୍ୟରର ଏକ ଭଜନ ଶ୍ିଖିବା।

ଉଚ୍ଚାରଣ ଶ୍ିକ୍ଷା:- ଜୟ ଗୁରୁ ଓକାର, ଜୟ ଜୟ ସଦ୍ ଗୁରୁ ଓକାରା ଓ........
ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ସଦା ଶ୍ିବ। ହର ହର ହର ହର େହାରଦବ।

ଅଥଜ- ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ େରହଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଵରୂପ ଗୁରୁଙ୍କର ଜୟ ରହଉ। ଓକାର ରୂପୀ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଆେର ସଦଗୁରୁ ହୁ ଅନ୍ତୁ । ଏବଂ ୋଙ୍କର ଜୟ ରହଉ।
ବୟାଖୟା:- ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, େରହଶ୍ବରଙ୍କ ଫର ା ରଦଖାଇ କିଏ ଏୋରନ ରବାଲି ପଚରା ଯିବ? ( ଗୁରୁ ଶ୍ିଷ୍ୟ ଙ୍କ ଫର ା ରଦଖାଇ)
ବ୍ରହ୍ମା- ସୃଷ୍ଟକ
ି ର୍ତ୍ଜା।
ବିଷ୍ଣୁ- ପାଳନ କର୍ତ୍ଜା
େରହଶ୍ବର- ସଂହାର କର୍ତ୍ଜା

ରେରବ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏ େିନଜ
ି ଣଙ୍କ ସ୍ଵରୂପ ରବାଲି କାହିଁକି କୁ ହାଯାଇଛି? ଗୁରୁ ଆେକୁ ଭଲ ଭଲ ଗପ କହି, ଭଲ େଣିଷ୍ଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ରନଇ, ଆେକୁ
ଭଲ କଥା ଶ୍ିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆେ େନରର ଭଲ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ୋଙ୍କର ନିିଃସ୍ଵାଥଜପର ଭଲ ପାଇବା ଆେ ହୃ ଦୟରର ରପ୍ରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି
କରାଏ। ଏଣୁ ୋଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରର ଆରେ ସମ୍ମାନ ରଦବା ଉଚିତ୍।

ଆେ େନ, ହୃ ଦୟରର ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥିବା ଭଲ ବିଚାର, ଭଲ ଗୁଣଙ୍କୁ , କିପରି ଆରେ ଆଚରଣରର ରଦଖାଇବା, ରସଥିପାଇ ସଦା ସବଜଦା
ଯତ୍ନବାନ ରୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଭଲ ଗୁଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରର ସାହାଯୟ କରନ୍ତି ଏଥିପାଇ ୋଙ୍କୁ ଆରେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ୍।

ରସହିପରି କିଛ ି ପ୍ରେିକୂଳ ପରିସ୍ଥିେରି ର ଆେ େନରର କିଛ ି ଦୁ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ରହରଲ ରସହି ଭାବନାର ବଶ୍ବର୍ତ୍ି ରହାଇ ହୃ ଦୟରର ଖରାପ ଗୁଣ
ସୃଷ୍ଟି ରହରଲ, ୋକୁ େତ୍ କ୍ଷଣାେ ବିନାଶ୍ କରନ୍ତି। ରେଣୁ ରସ ଆେକୁ େରହଶ୍ୱର ରୂପରର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି।

ବୁ ଝିବା ପାଇ କି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନା କ:ପ୍ରଶ୍ନ:- ଅଙ୍ଗୁ ଳେ
ି ାଳା କଣ େୟାଗ କରି ଦସୁୟରୁ ସନ୍ଥ ରହାଇପାରିଥିଲା?
ବାବାଙ୍କ ସରନ୍ଦଶ୍:-୧) ଭଗଵାନ ବାବା କୁହନ୍ତି, ଜରଣ ୋତ୍ର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ରସ ରହଉଛନ୍ତି ଭଗଵାନ ରସ ଆେ ଭିେରର ଅଛନ୍ତି।( ଭଗଵାନ ବାବା
ରହଉଛନ୍ତି ଜଗେ ଗୁରୁ)
ପ୍ରକୃ େ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକ ରର ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଏ। ରସ ଭଲ ଗୁଣ କୁ ପାଇବା ପାଇ ଆରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ରଦବା ଉଚିତ୍
େୂଲୟ ରବାଧ ଭିର୍ତ୍ିକ ପ୍ରଶ୍ନ:୧)- େୁ ରେ କଣ କରଲ େୁ େ ଗୁରୁ ଖୁସି ରହରବ?
୨)- ରକଉ ଗୁଣ େୟାଗ କରିବା ଉଚିତ୍?
୩)- ରକଉ ଗୁଣ େୁ ରେ ଆହରଣ କରିବା ଉଚିତ୍?

ନୀରବ ଉପବବଶନ
ସାଇରାେ ପିଲାୋରନ ଆଜି ଆରେ ସେରେ ସକାଳ ର ସୂରଯଜୟଦୟ ରଦଖିବାକୁ ଯିବା ; କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛ ି ନୁ ରହ,େନରର ଯିବା। ଆେ ୩ଥର ଓ କାର
କରିବା।
ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରି ବସ। ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ରଖାଲା ଆକାଶ୍ େରଳ ବିେିର୍ଣ୍ଜ ପଡିଆ। ପଡିଆର ରଗା ଏ
ି ପ୍ରାନ୍ତରର େୁ ରେ। ଦୂ ରରର ପାହାଡ଼।
ସକାଳର ଥଣ୍ଡା ପବନ େୁ େ ସେଗ୍ର ଶ୍ରୀରକୁ ସ୍ପଶ୍ଜ କରୁଛି। ସୂରଯଜୟାଦୟ ଆହୁ ରି ରହଇନି। ଅନେି ଦୂ ରରର ପାହାଡ଼ ସ୍ଥିର,ନିଶ୍ଚଳ। ପୂବଜ ଆକାଶ୍
ଧୀରର ଧୀରର ଲାଲ୍ ବର୍ଣ୍ଜ ଧାରଣ କଲାଣି। ସୂଯଜୟଙ୍କର ଆରଲାକ ଛି ାରର ଜଗେ ଆରଲାକିେ ରହାଇ ଉଠୁ ଛି। ସୂଯଜୟଙ୍କର ଆରଲାକ ଦୀପ୍ତି େଧ୍ୟରୁ
ହଠାତ୍ ଓ କାର ପ୍ରେିଧବନି ସହ ରକହି ଜରଣ ରଜୟାେିେଜୟ ପୁରୂଷ୍ େୁ େ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ପକାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଖିରର ୋଙ୍କର କରୁଣାର ଚାହାଣୀ।
ଓଠରର ରପ୍ରେର ହସ ଧାରା। ଡାହାଣ ହାେରର ୋଙ୍କର ଆପାଦ ଲମ୍ବିେ ରପାଷ୍ାକକୁ ଧରି ଧୀରର ଧୀରର େୁ େ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ୋଙ୍କ ରୂପ
ଦଶ୍ଜନରର କାହିଁକି ରକଜାଣି େୁ େ ହୃ ଦୟ ଆନନ୍ଦରର ଉଲ୍ଲସିେ ରହାଇ ଉଠୁ ଛି। ୋଙ୍କ ରୂପ ରଶ୍ାଭାର ଆକଷ୍ଜଣ େନକୁ େୁ େର େୁଗ୍ଧ କରୁଛି।
ଜଗେ ଠାକୁ ର ଜଗଦ୍ ଗୁରୁ ରୂପରର େୁ େ ସାେନାରର ଆବିଭୁ େ।
ଜ େୁ େ ଭିେରୁ ସେେ େନ୍ଦ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂ ର କରିବାକୁ ସଦାଶ୍ିବ ରୂପରର େୁ େ
େୁଣ୍ଡ ଉପରର ହାେ ରଖି କଲୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ରପ୍ରେର େଞ୍ଜି ଏ
ି ହୃ ଦୟରର ରପାେି ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରର େୁ େକୁ କୃ ପା କରୁଛନ୍ତି। େହାବିଷ୍ଣୁ ରୂପରର
ୋଙ୍କର ରପ୍ରେର ପବିତ୍ର ଧାରା ହୃ ଦୟରୁ ପ୍ରବାହିେ ରହାଇ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଜି ସ୍ପଶ୍ଜ କରୁଛି।

ୋଙ୍କ କୃ ପା, କରୁଣାରର େୁ େର େଥା ଆରପ ଆରପ ନଇ ୋଙ୍କ ପାଦ ଯୁଗଳକୁ ସ୍ପଶ୍ଜ କରୁଛି। ଓ କାର ରୂପୀ ଜଗେର କର୍ତ୍ଜା ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଙ୍କୁ
ଆଜି ଗୁରୁ ରୂପରର ପାଇ ଜୀବନ େୁ େର ଧନୟ ରହାଇଯାଇଛି।
ଜୟଗୁରୁ ଓ କାରା............................................ େହାରଦବା।

ପ୍ରଥମ ଦୃ ଶୟ
( ୋ ଫୁ ଲୋଳ ଗୁନ୍ଥିବା ରବରଳ ରାଘବ ର ପ୍ରରବଶ୍)
ରାଘବ - ୋ' ,ୋ' ,ରଦଖ ଆଜି ସ୍କୁଲ ରର ଗରଣଶ୍ ପୂଜା ରବରଳ ୋଧବ ରସେ ରର କ'ଣ ରଲଖାରହଲା।
ୋ - ରଦଖି ,ରଦଖି ।
ରାଘବ - ୋ' , ପ୍ରଥରେ ଯିଏ ପୂଜା କରୁଥିରଲ ରସ ରଲଖିରଲ, ୋ' ପରର ୋଧବ ବି ୋ' ଉପରର ରଲଖିଲା। ରଲଖିଲା ରବରଳ ଗୁରୁଜୀ ୋ ହାେ
ଧରିଥିରଲ। ଏଇ ା କ'ଣ ରଲଖାରହଇଛି ୋ' ।
ୋ - ଏ ରହଉଛି ଓମ୍।
ରାଘବ - ରସଇ ା କ'ଣ?
ୋ - ଏହି ଓମ୍ ରହଉଛନ୍ତି ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନାଦ/ଶ୍ବ୍ଦରୂପ। ଏଥିପାଇ ୟାଙ୍କୁ ନାଦବ୍ରହ୍ମ ବା ଶ୍ବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ କୁ ହନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ବ୍ଦରୁ ହିଁ ସାରା ଜଗେ ର ସୃଷ୍ଟି।
ଆକାଶ୍, ବାୟୁ,ଅଗ୍ନି,ଜଳ, ପୃଥିବୀ, ଜୀବ ଜନ୍ତୁ, େଣିଷ୍ ସବୁ ର ସୃଷ୍ଟ।ି ସବୁ ଶ୍ବ୍ଦ ର ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଶ୍ବ୍ଦ ରୁ। ଏହି ଓ କାର ରଗା ଏ
ି ଭଳି ଦିଶ୍ୁଥିରଲ ରହ
୩ ି ଅକ୍ଷରର ଶ୍ବ୍ଦର ସେଷ୍ଟି।( ୋ ରି କ ଚୁ ପ୍ ରହି ପୁଣି ଫୁ ଲ ଗୁନ୍ଥିବାରର େନ ରଦରଲ)।
ରାଘବ - କ'ଣ କ'ଣ ୋ' , କୁ ହ।
ୋ - ୩ ି ଅକ୍ଷର ରହଲା 'ଅ' 'ଉ' 'େ'। ' ଅ ' ରହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ' ଉ ' ରହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ' େ ' ରହଉଛନ୍ତି େରହଶ୍ବର।
ରାଘବ - ଓ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, େରହଶ୍ବର । ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ଜା, ପାଳନ କର୍ତ୍ଜା, ସଂହାର କର୍ତ୍ଜା।
ୋ - େୁ ରକେିେି ଏରେ କଥା ଜାଣିଲୁ।
ରାଘବ - ହ ରୋ ସାଙ୍ଗ ଦିରନ କହୁ ଥିଲା GOD ରହଲା G,O,D Generater, Operator, Destroyer - ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, େରହଶ୍ବର। ୋ'
େରହଶ୍ବର କାହିଁକି ସବୁ ଧ୍ଵଂସ କରନ୍ତି?
ୋ - ଧ୍ଵଂସ କରନ୍ତି ନୂ ଆ ଜିନଷ୍
ି େିଆରି ରହବା ପାଇ। ରଯେିେି ଘର ପୁରୁଣା ରହଇଗରଲ, ରହିବା ଉପରଯାଗ ନରହରଲ ୋକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂ ଆ ଘର
େିଆରି ହୁ ଏ। ଖାଲି ଆଖିରର ଆରେ ଯାହା ରଦଖୁ ୋ' ର ବିନାଶ୍ ନୁ ରହ। ଆେ େନ ଭିେରର ଥିବା ଖରାପ ବିଚାର, ଭାବନା କୁ ବି ରସ ବିନାଶ୍
କରିରଦଇପାରନ୍ତି।
ରାଘବ - ରକେିେି ? େୁ ବୁ ଝିପାରୁନି।

ୋ - ହଉ ରଦଖ୍ ରୋରେ ରଗାର ଘ ଣାର ଉଦାହରଣ ରଦଇ ବୁ ଝାଇ ଦଉଛି। େଥୁରା ରାଜୟର ରଗାବେୀ ନଗରୀର ଜଙ୍ଗଲରର ରଗାର ଡାକୁ
ରହୁ ଥିଲା। ରସ ଡାକୁ ରଲାକଙ୍କୁ ୋରି ୋଙ୍କଠୁ ଜିନଷ୍
ି ସବୁ ଛରଡଇ ରନଇ ୋଙ୍କୁ ୋରି ରଦଉଥିଲା। ଆଉ ୋ' ପରର ୋଙ୍କ କାଣି ଆଙ୍ଗୁ ଠିକୁ କା ି
ୋଳ କରିକି ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ରଦଖ ରସପର କ'ଣ କରୁଛି ରସ ଡାକୁ

ଦ୍ଵିତୀୟ ଦୃ ଶୟ

(ରଗା ଏ
ି ଗଛ ପାଖରର, ଆଙ୍ଗୁ ଠି ର ୋଳା ପିନ୍ଧ,ି ହାେ ରର ରଗାର ଆଙ୍ଗୁ ଠି ଧରି)
ଅଙ୍ଗୁ ଳେ
ି ାଳା - ହା…. ହା…..ହା….। ପୁରା ଅରନରଶ୍ାେ (୯୯) । ଆଉ ରଗା ଏ
ି ଶ୍ିକାର େିଳଗ
ି ରଲ ରୋର ଲକ୍ଷୟ ପୁରା ରହଇଯିବ। ଆଉ େୁ
ସବୁ ଠାରୁ ଶ୍କ୍ତିୋନ ରହଇଯିବ।ି (ବୁ ଦ୍ଧ ଙ୍କର ପ୍ରରବଶ୍) ଏଇେ ଏକ ଉର୍ତ୍େ ଶ୍ିକାର। ସବଜଶ୍କ୍ତିୋନ ରହବା ପାଇ ଆଉ ରୋର ଅଳ୍ପ ସେୟ।
ହା…ହା….ହା….
ରର ସନୟାସୀ, ରହ, ରହିଯା କହୁ ଛ।ି ରୋରେ କଣ ରୋ କଥା ଶ୍ୁଭୁନି? ରୋରେ କରୁଛୁ ? ଜାଣିଛୁ େୁ କିଏ? ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଆନା କହୁ ଛ।ି
ରସଇଠି ଠିଆ ହ।

ବୁ ଦ୍ଧ - େୁ େ କୁ ଆରଡ ଯାଉନି। େୁ ରେ ହିଁ ଯାଉଛ।

ଅଙ୍ଗୁ ଳେ
ି ାଳା - ହୁ , େୁ କୁଆରଡ ଯାଉନୁ ! େୁ ପୁଣି ଯାଉଛି ! ଏ କି ଅବାନ୍ତର କଥା କହୁ ଛୁ େୁ ?

ବୁ ଦ୍ଧ - ବତ୍ସ, େୁ େ େନ ସବଜଦା ଗେିଶ୍ୀଳ, ଚଞ୍ଚଳ, ଅଶ୍ାନ୍ତ। େୁ େ ଏ ଗେିଶ୍ୀଳ େନ କୁ ରକରବଠୁ ବିଶ୍ରାେ ରଦଇ ସାରିଛ।ି େୁ େ େନ ର େଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାେ
ଦରକାର।

ଅଙ୍ଗୁ ଳି - େୁ େ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଶ୍ୁଣିବା ରଲାକ ନୁ ରହ। ରୋରେ େୁ େ ଜୀବନ ସହିେ କାଣୀ ଆଙ୍ଗୁ ଠି ଦରକାର। ରହରଲ େୁ ସବଜସକ୍ତିୋନ
ରହାଇପାରିବ।ି

ବୁ ଦ୍ଧ - େୁ ରେ ଯଦି ନିଜକୁ ଶ୍କ୍ତିୋନ ଭାବୁ ଛ, େୁ ରଗାର କଥା କହିବି କରିପାରିବ?

ଅଙ୍ଗୁ ଳି - କ'ଣ?

ବୁ ଦ୍ଧ - ରୋରେ ରସ ଗଛ ରୁ 5 ି ପତ୍ର ଆଣି ରଦଇ ପାରିବ?

ଅଙ୍ଗୁ ଳି - ହା….ହା….ହା…. । ଏଇ କଥା । (ଯାଇ ଆଣି) ଏଇ ନିଅ ।

ବୁ ଦ୍ଧ - ଯାଅ, ଏ ପତ୍ର ସବୁ କୁ ପୁଣିଥରର ଗଛରର ଲରଗଇ ଦିଅ ।

ଅଙ୍ଗୁ ଳି - ଏ ରକେିେି ସମ୍ଭବ ?

ବୁ ଦ୍ଧ - ଯଦି ପତ୍ର କୁ ଚିଣ୍ଡାଇ ପୁଣି ରଯାଡ଼ି ପାରିବନି, ଜୀବନ କାହାର ରନଇ ୋକୁ ରଫରାଇ ପାରିବନି, ରେରବ େୁ ରେ ଶ୍କ୍ତିୋନ ରକେିେି ରହଲ ?

ଅଙ୍ଗୁ ଳି - (ହାେ ରୁ ଧିରର ଅସ୍ତ୍ର ଖସି ଯାଇଛି) କିଏ େୁ ରେ? ଏରେ ଭୟ ଶ୍ୂନୟ ! ଏରେ ଶ୍କ୍ତ, ଉଦାର। ରୋ ଘୃଣାର ପ୍ରେିଦାନ ରର ଏରେ ରପ୍ରେ
ରୋ ଉପରର ଅଜାଡି ରଦଇ ପାରୁଛ । ରୋର ହିଂସ୍ର ଆଚରଣ ପାଇ ରୋରେ କ୍ଷୋ କର । ରୋରେ ରକ୍ଷା କର ( କହି ପାଦେରଳ)

ବୁ ଦ୍ଧ - ଉଠ ବତ୍ସ । ପାପ ର ପ୍ରାୟଶ୍ଚି େ ରର ହିଁ େଣିଷ୍ ର ନୂ େନ ଜନମ । ଆଜିଠାରୁ ହିଂସ୍ର ପ୍ରବୃ ର୍ତ୍ି େୟାଗ କର। ରପ୍ରେର ବିେରଣ କର । େୁ େକୁ
ଶ୍ିଷ୍ୟ ରୂରପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ରୋ କହୁ ଥିବା ୋଗଜରର ଚାଲ । େୁ େକୁ େୁ ସବଜଦା ରକ୍ଷା କରିବି । (ବୁ ଦ୍ଧ° ଶ୍ରଣ° ଗଚ୍ଛାମ୍ମି…….) ।
ୋ - ରଦଖିଲୁ ରାଘବ, ବୁ ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗୁ ଳି ୋଳାର େନ୍ଦ ଚିନ୍ତାଧାରା କୁ କିଭଳି ସହଜରର ବିନାଶ୍ କରଲ।
ରାଘବ - ରେରବ ଏ କ'ଣ ବୁ ଦ୍ଧଙ୍କର େରହଶ୍ବର ରୂପ?
ୋ - ହ ନିଶ୍ଚୟ। ହିଂସା ଗୁଣକୁ େ ଧ୍ଵଂସ କରର , ପୁଣି ୋ ହୃ ଦୟରର େଞ୍ଜି ଏ
ି ରପାେିରଲ ରଦଖିଲୁ ।
ରାଘବ - ରେରବ ରସ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ରନରଲ।
ୋ - ଏରବ ଠିକ୍ ବୁ ଝିଲୁ।
ରାଘବ - ବୁ ଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁ ଙ୍କ ରୂପରର ରକେିେି ଅଙ୍ଗୁ ଳି ୋଳାକୁ ପାଳନ କରଲ, ରି କ ରୋରେ ବୁ ରଝଇରଦବ ୋ' ।
ୋ - ହଉ , ଏରବ ରଦଖ

ତୃତୀୟ ଦୃ ଶୟ

( ଅଙ୍ଗୁ ଳେ
ି ାଳା ଗଛରର ପାଣି ରଦଉଥିବା ରବରଳ ବୁ ଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରରବଶ୍)
ବୁ ଦ୍ଧ- ବତ୍ସ
ଅଙ୍ଗୁ ଳି - ପ୍ରଣାେ ଗୁରୁରଦବ
ବୁ ଦ୍ଧ - େୁ େର କଲୟାଣ ରହଉ। ଏଇ ନିଅ ଏ ଭିକ୍ଷା ଥାଳି। ଯାଅ ଘର ଘର ବୁ ଲି ଭିକ୍ଷା ରନଇ ଆସ ।
ଅଙ୍ଗୁ ଳି - ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁରଦବ।
( ବୁ ଦ୍ଧ ଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ, ଅଙ୍ଗୁ ଳେ
ି ାଳା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି)
ବୁ ଦ୍ଧ° ଶ୍ରଣ° ଗଚ୍ଛାମ୍ମି, ଧେଜଂ...................
୧େ ରଲାକ - ଆରର ଏ େ ଅଙ୍ଗୁ ଳି ୋଳା, ଦସୁୟ, ଦସୁୟ।
୨ୟ ରଲାକ - ୟା କୁ ୋର ୋର।
( ବାରଡଇ ଭିକ୍ଷା ଥାଳି ଭାଙ୍ଗି ଅଙ୍ଗୁ ଳି କୁ ଖଣ୍ଡିଆ, ରକ୍ତାକ୍ତ କରିରଦରବ)
ଅଙ୍ଗୁ ଳି - ଶ୍ାନ୍ତ ଭାରବ ଉଠି ବୁ ଦ୍ଧ° ଶ୍ରଣ°........
( ରକହି ଜରଣ ପଥର ର ର କି ଫି ଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିବାରୁ, ୋ ନିଜ ରଗାଡ଼ରର ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ରହବା ୋରତ୍ର ଅଙ୍ଗୁ ଳି ୋ' ପାଖକୁ ଆସି ହାେରର ଥିବା
କପଡା ବାନ୍ଧିରଦରଲ ଓ ପିନ୍ଧଥି
ି ବା କପଡ଼ାରର ରପାଛି ରନରବ, େୁଣ୍ଡ ଆଉସି ରନରବ)।
ବୁ ଦ୍ଧ° ଶ୍ରଣ° ଗଚ୍ଛାମ୍ମି...............….. ( ପ୍ରସ୍ଥାନ)
ପରଦ ପରଦ ରଲାକ ୋରନ କୁ ହା କୁ ହ ି ରହରବ ଓ ହାେ ରଯାଡ଼ି ଠିଆ ରହରବ।
*---------*--------*-----------*
ୋ - ରଦଖିଲୁ ରାଘବ, ବୁ ଦ୍ଧ ରଯଉ ରପ୍ରେର େଞ୍ଜି ି ରପାେି ଥିରଲ,ରସ କିଭଳି ଗଛ ଏ
ି ରହାଇ ଶ୍ାଖା, ପତ୍ର ରେଲି ଚାରି ପାଖରର ସେେଙ୍କୁ
ରପ୍ରେର ସ୍ପଶ୍ଜ ରଦଇ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ରଦଇପାରିଛ।ି
ରାଘବ - ହିଁ ୋ , ବୁ ଝିପାରୁଛି।

