
ପଂଚ ମହାୟଜ~ନ ସଂଧି 
 
ହରକିଥାମ୍ର୍ ଇତସସାର ଗୁରୁଗଳ 
କରୁଣଦଂିଦାପନତୁିସ ପପଳୁପେ 
ପରମ ଭଗେଦ୍ଭକ୍ତରଦିନାଦରଦ ିପକଳୁେୁଦୁ 
 
ଜନନ ିପିତସ ଭୂ ୋରଦିାଂବର 
ପେନପି ପଂଚାଗି୍ନୟଲି ନାରା 
ୟଣନ ତ୍ଂିଶତସ ିମତୂସଗିଳ େୟାପାର େୟାପି୍ତଗଳ 
ପନପନଦୁ ଦେିସଗପଳଂବ ସମିପେଗ 
ଳନୁ ନରିଂତସର ପହାମସିତୁସ ପା 
େନପକ ପାେନପନନପି ପରମନ ପବଡୁ ପରମସଖୁ ୬-୧ 
 
ଗଗନ ପାେକ ସମିପେ ରେ ିର 
ଶିିଗପଳ େୂମେୁ ଅଚପିୟନପିୁପଦ 
ହଗଲୁ ନଅତ୍ଗପଳ କଡିଗିଳୁ ଚଂଦ୍ରମଂଗାର 
ମ ଇଗେପରାଦରପନାଳପଗ ଐଦୁ ରୂ 
ପଗଳ ଚଂିତସସି ିଭକି୍ତରସ ମା 
ତୁସଗଳ ମଂତ୍େ ମାଡ ିପହାମିସେୁରୁ େପିଶି୍ଚତସରୁ ୬-୨ 
 
ପାେକନୁ ପଜନୟ ସମିପେୟୁ 
ପ୍ରାେହୀପତସୀ େୁମଗପଳ ପମ 
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ଘାେଳଗିଳଚ ିଅଣପ୍ରପଭ ଗଜନପେ କଡିୟୁି 
ଭାେସିେୁୁଦଂଗାର ସଡିପିଲଂ 
ଦୀ େେିାଗି୍ନପୟାଳବ୍ଧଜିାତସନ 
ପକାେଦିରୁ ପହାମିସେୁରନୁଦନି ପରମଭକୁତସୟିଲି ୬-୩ 
 
େରଣିପୟଂବୁପଦ ଅଗି୍ନ ସଂେତସ 
ସରପେ ସମିପେ େହିାୟସପେ ପହାପଗ 
ଇରୁଳୁର ିଦଶିାଂଗାରୋଂତସରଦଗିଵଲୟ କଡିୟୁି 
େରୁଷପେଂବାହୁତସଗିଳଂିଦଲି 
ହରୟି ପମଚ୍ଚସି ିସକଲପରାଳଗ 
ଧ୍ଵରୟିନାଗିରୁ ସେରୁପାତ୍ମକନ ଚଂିତସସିତୁସ ୬-୪ 
 
ପୁରୁଷ ଶଖିି ୋକ୍ସମିପେ େୂମେୁ 
କରଣ େଚୟୁି ଜିିଃପେ ପରାଥ୍ରଗ 
ପଳପରଡୁ କଡିଗିଳୁ ପଲାଚନଗଳଂଗାରପେନସିେୁୁେୁ 
ନରୁିତସ ଭୁଂଜସିେୁନ୍ନ ୟଦୁକୁଲ 
େରନଗିେଦାନଗଳୁ ଏଂଦୀ 
ପର ିସମପପଣପଗୈପୟ ପକୈପଗାଂଡନୁଦନିଦ ିପପାପରେ ୬-୫ 
 
ମପେ ପୟାଷାଗି୍ନପୟାଳୁ ତସଳିେିଦୁ 
ପସ୍ଥ ତସତ୍ଵପେ ସମିପେ କାପମା 
ତ୍ପେ ିପରମାତୁସଗପଳ େୂମେୁ ପୟାନ ିମହଦଚ ି
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ତସତ୍ପର ପେଶାଂଗାର କଡିଗିଳୁ 
ଉତ୍ସହଗଳୁତ୍ସଜଜନେୁ ପରୁୁପଶା 
େମନଗିେଦାନପେପନ ପକୈପଗାଂଡୁ ମନ୍ନସିେୁ ୬-୬ 
 
ଐଦୁ ଅଗି୍ନଗଳଲ୍ଲି ମରୟିପଦ 
ଐଦୁ ରୁପାତ୍ମକନ ଇପ୍ପ 
ପେୈଦୁ ରୂପଗଳଲନୁଦନିଦ ିପନପନେରପିଗ ଜନୁମଗଳ 
ଐଦସିନୁ ନଳନିାଅ ରଣପଦାଳୁ 
ପମୈଦୁନନ କାୟଦଂପତସ ସଲହୁେ 
ପବୈଦେପଗ ଗତସୟିିେ ଭୟହର ଭକ୍ତେତ୍ସଲନୁ ୬-୭ 
 
ପଂଚନାରୀ ତୁସରଗଦଂଦଦ ି
ପଂଚରୂପାତସାତ୍ମକନୁ ତସା ଶଟ 
ପଂଚରୁପେ େରସି ିତସେନ୍ନାମଦଂି କପରସ ି
ପଂଚପାେକ ମଖୁଦ ିଗୁଣମୟ 
ପଂଚ ଭୁତସାତ୍ମକ ଶରୀରେ 
ପଂଚେେି ଜୀେରପିଗ ପକାଟ୍ଟଲ୍ଲପଲ୍ଲ ରମିସେୁନୁ ୬-୮ 
 
େଧିିଭୋଦ ିସମସ୍ତ ଜୀେର 
ହ ଇଦୟପଦାଳପଗକାତ୍ମପନନସିେୁ 
ପଦୁମନାଭନୁ ଅଚୁୟତସାଦୟିନଂତସ ରୂପଦଲି 
ଆଦସିଭୂୁତସାଧ୍ୟାତ୍ମେଧି ପଦୈ 
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େପଦାଳୁ କପରସେୁ ପ୍ରାଣ ନାଗା 
ଭିେନୁ ଦଶରୁପଦଲି ଦଶେେି ପ୍ରାଣପରାଳଗିଦୁ୍ଦ ୬-୯ 
 
ଈପରୈଦୁସାେରିଦ ଇପ୍ପ 
ୋରଧିକ ମନୁ୍ନରୁୂ ରୁପଗ 
ଳୀପରରଡୁ ସ୍ଥାନଦଲି ଚଂିତସପିୁଦନୁଦନିଦ ିବୁେରୁ 
ନୂରୁ ଇପ୍ପପେଳଧିକ ମ ୂ
ରାରୁ ସାେରି ରୂପଦଂି ଦଶ 
ମାରୁତସପରାଳଦି୍ଦେରେର ପପସରଂିଦ କପରସେୁନୁ ୬-୧୦ 
 
ଚପିେୈସେୁୁଦୁ ଏଂଟଧିକ ଇପ 
ପେୁ ସାେରି ନାଲୁ୍କ ଶତସପଦୈ 
େେୁ ମରୁୂ  ସମୁତୁସଗିଳୁ ଇହେଲିି୍ଲ ପୟଂତସ 
ହେୁ ନାଲୁ୍କ ରୁପଗଳ ପନପନ 
େୁେ ଅେନୀପର ିତସଳିଦୁି ପୁରୁ 
ପଷାେମନ ସେତ୍ ପୂପଜୟ ମାଡୁ ପକାଂଡାଡୁ ୬-୧୧ 
 
ଈପରରଡୁ ଶତସଦ୍ଵ୍ୟଷ୍ଟଧିକ ହଦ ି
ନାରୁ ସାେରି ରୂପ ସେ ଶ 
ରୀରପଦାଳୁ ଶବ୍ଦାଦଗିଳଧିଷ୍ଠାନପଦାଳଗିପ୍ପ 
ମାରୁତସନୁ ନାଗାଦ ିରୂପଦ ି
ମରୂପନ ଗୁଣମାନ ିରୀ ଦୁ 
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ଗାରମଣ େଦିୟା କୁପମାହେ ପକାଡୁେ କରଣପେ ୬-୧୨ 
 
ଐଦେପିଦୟଗପଳାଳପଗ ଇହ ନା 
ଗାଦଗିଳଧିଷ୍ଠାନଦଲି ଲକୁ 
ମୀେେନୁ କ ଇପୋାଲ୍କ ପମାଦଲାପଦୈଦୁ ରୂପଗଳ 
ତସା େରସି ିସଜ୍ଜନରେଦିୟେ 
ପେଦସିେୁ ତସାମସରଗିଜ~ନା 
ନାଦଗିଳ ପକାଟ୍ଟେରେର ସାେନେ ମାଡସିେୁ ୬-୧୩ 
 
ପଗାେୁଗପଳାଳୁଦ୍ଗୀଥନହି ପ୍ର 
ସ୍ଥାେ ହଂିକାପରରଡୁ ରୁପଦ 
ଲାେୟିଜଗପଳାଳହିନୁ ପ୍ରତସହିାରାେହୟଗପଳାଳୁ 
ଜୀେନପ୍ରଦ ନେିନ ମନୁଜପରା 
ଳୀ େେିପଦାଳହି ପଂଚ ସାମେ 
ଜାେ ଜାେପକ ପନପନେରପିଗ ଐଦସିନୁ ଜନୁମଗଳ ୬-୧୪ 
 
ୟୁଗଚତୁସଷତୟଗଳଲି୍ଲ ତସାନ ି
ଦୁ୍ଦୟଗପ୍ରେତସକ େମ କମଗ 
ଳପିଗ ପ୍ରେତସକ ୋସପୁଦୋଦୀପରରଡୁ ରୂପ 
ପତସପଗଦୁପକାଂଡୁ ୟୁଗାଦକି ଇତୁସ ତସା 
ୟୁଗପ୍ରେତସକପନନସି ିେମ 
ପ୍ରଘଟକନୁ ତସାନାଗି ଭକୁତସରଗିୀେ ସଂପଦେ ୬-୧୫ 
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ତସପଲପୟାଳହି ନାରାୟଣନୁ ଗଂ 
ଟପଲପଡ ଓଡପଲାଳୁ ୋସପୁଦେନୁ 
ବଲଦଲିହ ପ୍ରଦୁୟମନ ଏଡଭାଗପଦାଳଗନରୁିୋ 
ପକଳଗିନଂଗଦ ିସଂକରୁଷଣନ 
ତସଳିଦୁି ଈ ପର ିସକଲ ପଦହଗ 
ପଳାଳପଗ ପଂଚାତ୍ମକନ ରୂପେ ପନାଡୁ ପକାଂଡାଡୁ ୬-୧୬ 
 
ତସନୁେଶିଷି୍ଟଦ ିଇପ୍ପ ନାରା 
ୟଣନୁ କଟପିାଦାଂତସ ସଂକରୁ 
ଷଣନୁ ଶରିଜଘନାଂତସୋଗିହ ୋସପୁଦୋଖୟ 
ଅନମିିପଷଶନରୁିୋ ପ୍ରଦୁୟ 
ମନନୁ ଏଡଦ ିବଲଭାଗଦଲି ଚଂି 
ତସପନୟ ମାଳ୍ପରଗିୁଂପତସ ପମୈଲିପଗ େଧିି ନପିଷେଗଳୁ ୬-୧୭ 
 
ପଦୁମନାଭନୁ ପାଣିପୟାଳଗିହ 
େଦନଦଲି ହ ଇଷୀପକଶ ନାସକି 
ସଦନଦଲି ରୀେରନୁ ଜପିେହପୟାଳଗିିପ୍ପ ୋମନନୁ 
ମ ଇଦୁଳ ତ୍ଵପେଶଦ ିତ୍େିକି୍ରମ 
ମେୁେପିରାଧିୟୁ ପଲାଚନଦ ିକ 
ଣଦଲି ଇପ୍ପନୁ େଷୁି୍ଣନାମକ ରେଣପନଂପଦନସି ି୬-୧୮ 
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ମନପଦାଳହି ପଗାେଂିଦ ମାେେ 
େନପସଖ ତସତ୍ଵପଦାଳୁ ନାରା 
ୟଣନୁ ମହତ୍ତ୍ଵପଦାଳୁ ଅେୟକ୍ତପଦାଳୁ ପକଶେନୁ 
ଇନତୁିସରୁପେ ପଦହପଦାଳୁ ଚଂି 
ତସପନୟପଗୈେ ମହାତ୍ମରପିଳପୟାଳୁ 
ମନୁଜରେରଲ୍ଲମରପର ସର ିହରକି ଇପାବଲଦ ି୬-୧୯ 
 
ପନଲପଦାଳପି୍ପନୁ କ ଇଷ୍ଣରୂପଦ ି
ଜଲପଦାଳପି୍ପନୁ ହରପିୟନସି ିଶଖିି 
ପୟାଳପଗ ଇପ୍ପନୁ ପରଶୁରାମନୁପପଂଦ୍ରପନଂପଦନସି ି
ଏଲପରାଳପି୍ପ ଜନାଦନନୁ ବାଂ 
ଦଳପଦାଳଚୁୟତସ ଗଂେ ନରହର ି
ପପାପଳେପୋଅଜ ରସଗପଳାଳୁ ରସରୂପ ତସାନାଗି ୬-୨୦ 
 
ରୂପ ପୁରୁପଷାେମନୁ ସ୍ପ₹ହ 
ପ୍ରାପକନୁ ଅନରୁିୋ ଶବ୍ଦଦ ି
େୟାପିସହି ପ୍ରଦୁୟମନନୁପସ୍ଥଦ ିୋସପୁଦେନହି 
ତସା ପପାପଳେ ପାୟୁସ୍ଥନାଗି ଜ 
ୟାପତସୟୁି ସଂକରୁଶଣନୁ ସ ୁ
ସ୍ଥାପକନୁ ଅହ ପାଦପଦାଳୁ ଦାପମାଦରନୁ ପପାପଳେ ୬-୨୧ 
 
ଚତୁସରେଂିଶତସ ିତସତ୍ଵପଦାଳୁ ରୀ 
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ପତସୟୁି ଅନରୁିୋାଦ ିରୂପଦ ି
େତିସତସନାଗିଦ୍ଦଖିଳଜୀେର ସଂହନନପଦାଳପଗ 
ପ୍ରତସତସୟିଂଦଦ ିସେୁ ିସେୁୁତସ 
ପିତସ ଇଗଳପିଗ ତସପକପନନସି ିପକାଂ 
ଡତୁସଳ ମହମିନୁ ଷଣ୍ଣେତସ ିନାମଦଲି ପନପଲସହିନୁ ୬-୨୨ 
 
ଚତୁସରେଂିଶତସ ିତସତ୍ଵପଦାଳୁ ତସ 
ତ୍ପତସଗିପଳନସିେୁ ବ୍ରହ୍ମମଖୁ ପଦ 
େପତସଗପଳାଳୁ ହପନ୍ନାଂଦୁ ନୂପରୈେପେରଡୁ ରୂପ 
େତିସତସନାଗିପଦ୍ଦଲ୍ଲ ଜୀେର 
ଜତସନ ମାଡୁେପଗାସୁଗ ଜଗ 
ତ୍ପତସପିଗ ଏନାଦରୁ ପ୍ରପୟାଜନେଲି୍ଲେଦିରଂିଦ ୬-୨୩ 
 
ଇଂଦରିାେେ ଶକି୍ତ ପମାଦଲା 
ପଦାଂଦଧିକ ଦଶରୂପଦଂିଦଲି 
ପପାଂଦହିନୁ ସକପଲଂଦି୍ରୟଗଳଲି ପୁରୁଷନାମକନୁ 
ସଂୁଦରପ୍ରଦ ପୂଣଜ~ନାନା 
ନଂଦମୟ ଚପିଦ୍ଦହପଦାଳୁ ତସା 
େଂଦରଅଣେଗଲଦପଲ ପରମାପ୍ତନାଗିପ୍ପ ୬-୨୪ 
 
ଆରଧିକ ଦଶରୂପଦଂିଦଲି 
ପତସାରୁତସପି୍ପନୁ େଶି୍ଵଲିଂଗ ଶ 
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ରୀରପଦାଳୁ ପତସୈଜସନୁ ପ୍ରାଜ~ନନୁ ତୁସୟନାମକନୁ 
ମପୂରୈଦୁ ରୂପଗଳ େରସିତୁସ 
ଲୀପରୈଦୁ କରଣପଦାଳୁ ମାତ୍ଦ ି
ପଖର ଶଖିି ଜଲ ଭୂମପିୟାଳଗିହନାତ୍ମନାମଦଲି ୬-୨୫ 
 
ମନପଦାଳହଂକାରଦଲି ଚଂି 
ତସପନୟ ମାଳୁ୍ପଦୁ ଅଂତସରାତ୍ମନ 
ଘନସତୁସତ୍ତ୍ଵଦ ିପରମନେୟକ୍ତଦଲି ଜ~ନାନାତ୍ମ 
ଇନତୁିସ ପଂଚାଶଡଵରଣ ପେ 
ଦୟନ ଅଜାପଦୈେେୁ ମୂତସଗି 
ଳନୁ ସଦାସେତ୍ ପଦହଗଳଲି ପୂଜପିୁଦୁ ୬-୨୬ 
 
ଚତୁସରେଂିଶତସ ିତସତ୍ଵପଦାଳୁ ତସତସ 
ପତସଗିପଳନସିେୁ ବ୍ରହ୍ମମଖୁ 
ପଦେପତସଗପଳାଳୁ ହଦମିରୁୁ ସାେରିପଦଂଟୁ ନୂରଧିକ 
ଚତୁସରେଂିଶତସ ିରୂପଦଂିଦଲି 
େତିସତସନାଗିପଦ୍ଦଲ୍ଲପରାଳୁ ପ୍ରା 
କ ଇଉତସ ପୁରୁଷନଂଦଦଲି ପଂଚାତ୍ମକନୁ ରମିସେୁନୁ ୬-୨୭ 
 
ପକଶୋଦ ିସମୁତୂସ ିଦ୍ଵ୍ାଦଶ 
ମାସ ପୁଂଡ୍ରଗଳଲି୍ଲ ପେଦ 
େୟାସ ଅନରୁିୋାଦ ିରୂପଗଳାରୁ  ଇତୁସଗଳଲି 
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ୋସୋଗିହପନଂଦୁ ତ୍ଂିଶତସ ି
ୋସରଦ ିସତ୍କମ େମ ନ ି
ରାପଶୟିଂେଲି ମାଡୁ କରୁଣେପବଡୁ  ପକାଂଡାଡୁ ୬-୨୮ 
 
ପଲାଷ୍ଟ କାଂଚନ ପଲାହ ପଶୈଲଜ 
କାଷ୍ଟ ପମାଦଲାଦଖିଳ ଜଡ ପର 
ପମଷ୍ଟ ିପମାଦଲାଦ ଖିଳ ପଚତସନପରାଳପଗ ଅନୁଦନିେୁ 
ପଚପଷ୍ଟଗଳ ମାଡସିତୁସ ତସଳିସିପଦ 
ପପ୍ରଷ୍ଟନାଗିପଦ୍ଦଲ୍ଲରପିଗ ସ 
ପେଷ୍ଟଦାୟକ ସଂପତସୈସେୁନୁ ସେ ଜୀେରନୁ ୬-୨୯ 
 
ୋସପୁଦୋନରୁିୋ ରୂପଦ ି
ପୁଂ ଶରୀର ପଦାଳହିନୁ ସେଦ 
ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରପଦାଳହିନୁ ସଂକରୁଷଣନୁ ପ୍ରଦୁୟମନ 
ଦ୍ଵ୍ାସପୁଣ ଶ ଇତସ ିେନୁିତସ ସ 
ୋ ସନୁଲିୟ ନାରାୟଣନ ସଦୁ 
ପାସପନୟ ପଗୈଗେପର ଜୀେନିକୁ୍ତପରନସିୁେରୁ ୬-୩୦ 
 
ତସନ୍ନଂତସାନଂତସ ରୁପ ହ ି
ରଣୟ ଗଭାଦଗିପଳାଳପଗ କା 
ରୁଣୟସାଗର ହରହ ିଅେରେରଖିଳ େୟାପର 
ବନ୍ନ ବଡଦପଲ ମାଡମିାଡସି ି
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େନୟପରନସି ିସମସ୍ତ ଦେିଜିର 
ପୁଣୟକମେ ସ୍ଵୀକରସି ିଫଲେେୁି ପାଲିସେୁ ୬-୩୧ 
 
ସାଗରପଦାଳହି ନଦୟି ଜଲପଭ 
ଦାଗସପଦାଳପି୍ପବ୍ଦ ବଲ୍ଲେୁ 
କାପଗଗୁବ୍ବଗିଳରପିୟବଲ୍ଲପେ ନଦୟି ଜଲସ୍ଥତିସୟି 
ପଭାଗିେର ପରୟିଂକଶୟନପନା 
ଳୀ ଗୁଣତ୍ୟ ବୋ ଜଗେହି 
ଦାଗମଜ୍ଜ~ନୟରୁ ଥିଳେିରଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନଗିଳଗିଳେଡଦୁ ୬-୩୨ 
 
କରଣଗୁଣ ଭୂତସଗପଳାଳପଗ ତସ 
ଦ୍ଵ୍ରପରନପି ବ୍ରହ୍ମାଦ ିଦେିଜିପରା 
ଳରତୁିସ ରୁପଚତୁସଷ୍ଟୟଗଳନୁଦନିଦନିଦ ିସେତ୍ 
ସ୍ମରସିତୁସନୁପମାଦସିତୁସ ହଗିଗତୁସ 
ପରେଶଦ ିପାଡୁେେରପିଗ ତସ 
ନ୍ନରିେ ପତସାରସି ିଭେେମିକୁ୍ତର ମାଡ ିପପାଷିସେୁ ୬-୩୩ 
 
ମଲୂରୂପନୁ ମନପଦାଳହି ରେ 
ଣାଲିପୟାଳଗିହ ମତ୍ସୟ କୂମନୁ 
ପକାଲରୁପନୁ ତ୍ଵଗ୍ରସନପଦାଳଗିପ୍ପ ନରସଂିହ 
ବାଲେଟୁ ୋମନନୁ ନାସକି 
ନାଳପଦାଳୁ େଦନଦଲି ଭାଗେ 
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ୋଲିଭଂଜନ ହସ୍ତପଦାଳୁ ପାଦଦଲି ରୀକ ଇଷ୍ଣ ୬-୩୪ 
 
ପଜନ େପିମାହକ ବୁୋ ପାୟୁଗ 
ଦନୁଜମଦନ କଲ୍କ ିପମଢ୍ରଦ ି
ଇନତୁିସ ଦଶରୁପଗଳ ଦଶକରଣଂଗଳଲି ତସଳିଦୁି 
ଅନୁଭେପି େଷିୟଗଳ କ ଇଷ୍ଣା 
ପଣପେନଲୁ ପକୈପଗାଂବ େ ଇଜନିା 
ଦନ େର ଜଗନ୍ନାଥ େଠି୍ଠଲ େଶି୍ଵେୟାପକନୁ ୬-୩୫ 
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