
ପନ୍ଚ୍ଟନ୍ଚମତ୍ର ସଂଧି 
 
ହରକିଥାମ୍ର୍ ଇତସସାର ଗୁରୁଗଳ 
କରୁଣଦଂିଦାପନ୍ଚତୁିସ ପପଳୁପେ 
ପରମ ଭଗେଦ୍ଭକ୍ତରଦିନ୍ଚାଦରଦ ିପକଳୁେୁଦୁ 
 
ଭୂ ସଲିଲ ଶଖିି ପେନ୍ଚ ଭୂତସା 
କାଶପଦାଳପଗୈପଦୈଦୁ ତସନ୍ଚମା 
ତ୍ରା ସହତିସ ଓଂଦଧିକ ପଂଚଶଦ୍ଵଣଣ ପେଦୟ 
ଈ ଶରୀରଦ ିେୟାପିସଦୁି୍ଦ ସ ୁ
ରାସୁରରପିଗ ନ୍ଚରିଂତସରଦଲି ସ ୁ
ଖାସଖୁପ୍ରଦନ୍ଚାଗି ଆଡୁେ ପଦ୍ଵଶପିର ବଡେି ୭-୧ 
 
ପ୍ରଣେପ୍ରତସପିାଦୟ ତ୍ରନି୍ଚାମଦ ି
ତସନୁ୍ଚେପିନ୍ଚାଳୁ ତ୍ରସି୍ଥାନ୍ଚଗନ୍ଚରୁି 
ଦ୍ଧନୁ୍ଚ ତ୍ରପିଂଚକ ଏକେଂିଶତସ ିଚତୁସରେଂିଶତସଗି 
ଏନ୍ଚସି ିଏପ୍ପପେରଡୁ ସାେରି 
ଇନ୍ଚତୁିସ ନ୍ଚାଡଗିପଳାଳୁ ନ୍ଚୟିାମିସ ୁ
ତସନ୍ଚଗଭସି୍ତଗ ପଲାକପଦାଳୁ ସେତ୍ର ପବଳଗୁେନୁ୍ଚ ୭-୨ 
 
ଜୀେ ଲିଂଗାନ୍ଚରୁିଦ୍ଧ ସୂ୍ଥଲ କ 
ପଳେରଗଳଲି େଶି୍ଵ ତୁସରଗ 
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ଗ୍ରୀେ ମପୂଲଶାଚୁୟତସତ୍ରୟ ହଂସ ମତୁସଗିଳା 
ଈ େଧି ଚତୁସୁଃ ସ୍ଥାନ୍ଚଦଲି ଶଂ 
ତସୀ େରନ୍ଚ ଈପରରଡୁ ରୂପଦ ି
ଭାେସିେୁୁପଦପକାନ୍ଚେଂିଶତସ ିମତୂସ ିସେତ୍ର ୭-୩ 
 
କଲୁଷେଲି୍ଲଦ ଦପଣଦ ିପ୍ରତସ ି
ଫଲିସ ିସେ ପଦାଥଗଳୁ କଂ 
ପଗାଳସିେୁଂଦଦ ିବଂିବ ଜଡ ପଚତସନ୍ଚଗପଳାଳଗିଦୁ୍ଦ 
ପପାପଳେ ବହୁରୂପଦଲି ସଜ୍ଜନ୍ଚ 
ପରାଳପଗ ମନ୍ଚଦପଣଦ ିତସାନ୍ଚ ି
ଶ୍ଚଲ ନ୍ଚରିାମୟ ନ୍ଚେିକିାର ନ୍ଚରିାଶ୍ରୟାନ୍ଚଂତସ ୭-୪ 
 
ଈ ଶରୀର ଚତୁସଷ୍ଟୟଗପଳାଳୁ 
ପକାଶ ଧାତୁସଗ  ଭାରତସୀପତସ ିପ୍ରା 
ପଣଶନ୍ଚପି୍ପପୋଂଦୁ ସାେରିଦାରୁନୂ୍ଚପରନ୍ଚପି 
ଶ୍ଵାସ ରୂପକ ହଂସ ଭାସ୍କର 
ପଭଶପରାଳଗିଦ୍ଦେର ପକୈେଡି ି
ଦୀସପରାଜ ଭୋଂଡପଦାଳୁ ସେତ୍ର ତୁସଂବହିନୁ୍ଚ ୭-୫ 
 
ଶରିଗିପଳୈପଦୈପଦରଡୁ ବାହୁଗ 
ପଳରଡୁ ପାଦଗପଳାଂଦୁ ମପୟା 
ଦରଦ ିପଶାଭିପ ୋଣ୍ମପନ୍ଚାମୟପନ୍ଚନ୍ଚପି ନ୍ଚତିସୟଦଲି 
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କରଣ ଧାତୁସଗଳଲି୍ଲ ଏପ୍ପ 
ପେରଦୁ ସାେରି ନ୍ଚାଡଗିଳଲି 
ପ୍ପରେଦୂିରନୁ୍ଚ ଭାରତସ ପ୍ରତସପିାଦୟପନ୍ଚଂପଦନ୍ଚସି ି୭-୬ 
 
ଈପରରଦୁ ପଦପହାମିଭୂତସ ଗ 
ଳାରଧିକ ଦଶ  ଇଗିିନୁ୍ଚତସ ଲ 
ମୀରମଣ େଷି୍ଣ୍ିାଖୟରୁପଦ ିଚତୁସଷଷି୍ଟକଲା 
ଧାରକନୁ୍ଚ ତସାନ୍ଚାଗି ବ୍ରହ୍ମ ପୁ 
ରାର ିମଖୁୟପରାଳଦୁି୍ଦ ସତସତସ େ ି
ହାର ମାଳ୍ପନୁ୍ଚ ଚତୁସଷ୍ପାଦାେହୟଦ ିପଲାକପଦାଳୁ ୭-୭ 
 
ତସ ଇଣ ପମାଦଲୁ ବ୍ରହ୍ମଂତସ ଜୀେର 
ତସନୁ୍ଚ ଚତୁସଷ୍ଟୟଗଳଲି ନ୍ଚାରା 
ୟଣନ୍ଚ ସାେରିପଦୈଦୁ ନୂ୍ଚରପି୍ପେୁ ପମଲାରୁ 
ଗଣପନ୍ଚ ମାଳୁ୍ପଦୁ ବୁଧରୁ ରୂପେ 
ଘ ଇଣିୁଃ ସୟୂାଦତିସୟ ନ୍ଚାମଗ 
ଳନୁ୍ଚଦନି୍ଚଦ ିଜପିସେୁରଗିୀୋପରାଗୟ ସଂପଦେ ୭-୮ 
 
ଐଦୁ ନୂ୍ଚପରପ୍ପେ ନ୍ଚାଲକୁ 
ଆଧି ପଭୌତସକିଦଲି ତସଳିେୁିଦୁ 
ଆଇପଦରଡୁଶତସ ଏକେଂିଶତସ ିରୂପେୟାତ୍ମ 
ପଭଦଗଳଲିନ୍ନରୁୂ ମେୂ 
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ୋଦ ପମପଲାଂଦଧିକ ମତୂସଗି 
ଳାଦରଦଲଧି ପଦୈେପଦାଳୁ ଚଂିତସପିୁଦୁ ଭୂସରୁରୁ ୭-୯ 
 
ସରୁୁଚ ିଶାେରୀକରପନ୍ଚନ୍ଚସି ିସଂ 
କରୁଷଣ ପ୍ରଦୁୟମନ ଶଶ ିଭା 
ସ୍କରପରାଳପଗ ଅରେେଧିକ ମନୁ୍ନରୁୂ ରୂପଦଲି 
କପରସପିକାଂବନୁ୍ଚ ଅହସସଂେ 
ତ୍ସରପନ୍ଚନ୍ଚପିନୁ୍ଚ େଶିଷି୍ଟ ନ୍ଚାମଦ 
ଲରତିସେରଗିାପରାଗୟଭାଗୟେନ୍ଚୀୋନ୍ଚଂଦମୟ ୭-୧୦ 
 
ଏକ ପଂଚାଶଦ୍ଵଣଣଗତସ 
ମାକଳତ୍ରନୁ୍ଚ ସେପରାଳଗ 
େୟାକ ଇତସାକାଶାଂତସ େୟାପିସ ିନ୍ଚଗିମତସତସଗିଳନୁ୍ଚ 
େୟାକରଣ ଭାରତସ ମଖୁାଦୟ 
ପନ୍ଚକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଭାଷୟା 
ନ୍ଚୀକଗଳ କଲିିସ ିମପନ୍ଚାୋଣ୍ମୟପନ୍ଚନ୍ଚସିପିକାଂବ ୭-୧୧ 
 
ଭାରଭ ଇନ୍ନାମକ ସାେରି 
ଦାରୁ ନୂ୍ଚରପି୍ପେୁ ନ୍ଚାଲୁକୁ 
ମରୁୂତସଗିଳୁ ଚାରାଚରଦ ିସେତ୍ର ତୁସଂବହିେୁ 
ଆରୁ ନ୍ଚାଲୁ୍କ ଜଡଗଳଲି ହଦ ି
ନ୍ଚାରୁ ପଚତସନ୍ଚଗଳଲି ଚଂିତସପିସ 
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ପତସାରପିକାଂବନୁ୍ଚ ତସନ୍ନ ରୂପେ ସକଲ ଠାେନି୍ଚଲି ୭-୧୨ 
 
ମିସନୁ୍ଚ ିପମଲିନ୍ଚ ମଣିୟପୋଲ ରା 
ଜସିେୁ ବ୍ରହ୍ମାଦଗିଳ ମନ୍ଚଦଲି 
ବସିଜଜାଂଡାଧାରକନୁ୍ଚ ଆପଧୟପନ୍ଚଂପଦନ୍ଚସି ି
ଦ୍ଵଶିତସ ନ୍ଚାଲିପେରଡୁ ରୂପଦ ି
ଶଶପିୟାଳପି୍ପନୁ୍ଚ ଶଶପଦାଳପଗ ପଶା 
ଭିସେୁ ନ୍ଚାଲିପେରଡଧିକ ଶତସରୂପଦଲି ବଡିପଦ ୭-୧୩ 
 
ଏରଡୁ ସାେରିପଦଂତୁସ ରୂପେ 
ନ୍ଚରତୁିସ ସେ ପଦାଥଦଲି ସରି ି
େରନ୍ଚ ପୂପଜୟ ମାଡୁ େରଗଲ ପବଡୁ ପକାଂଡାଡୁ 
ବରପିଦ ଜଲଦଲି ମଣୁୁଗି ବସିପିଳାଳୁ 
ପବରଳପନ୍ଚଣିସଦିପରନୁ୍ଚ ସଦ୍ଗରୁୁ 
ହରିୟିରନ୍ଚନୁ୍ଚସରସିଦି ମମେନ୍ଚରୟିଦହି ନ୍ଚରନୁ୍ଚ ୭-୧୪ 
 
ମପେ ଚପିଦ୍ଦହଦ ଓଳପଗ ଏଂ 
ଭେୁ ସାେରିପଦଳୁ ନୂ୍ଚର ି
ପ୍ପେ ଐଦୁ ନ୍ଚ ଇସଂିହ ରୂପଦଲି୍ଲଦୁ୍ଦ ଜୀେରପିଗ 
ନ୍ଚତିସୟଦଲି ହଗଲିରୁଳୁ ବପ୍ପପ 
ମ ଇତୁସୟେପିଗ ତସା ମ ଇତୁସୟପେନ୍ଚସିେୁ 
ଭ ଇତୁସୟେତ୍ସଲ ଭୟ େନି୍ଚାଶନ୍ଚ ଭାଗୟ ସଂପନ୍ନ ୭-୧୫ 
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ଜ୍ଵରପନ୍ଚାଳପି୍ପପେଳୁ ହରପନ୍ଚାଳ 
ଗିରୁେନ୍ଚପି୍ପପେଂଟୁ ରୂପଦ ି
ଏରଡୁ ସାେରିପଦଂଟୁ ନୂ୍ଚରପି୍ପେପରପଳନ୍ଚପି 
ଜ୍ଵରହରାେହୟ ନ୍ଚାରସଂିହନ୍ଚ 
ସ୍ମରପଣ ମାତ୍ରଦ ିଦୁରତିସରାଶଗି 
ଳରିପଦ ପପାପେୁ ତସରଣି ବଂିବେ କଂଡ ହମିଦଂପତସ ୭-୧୬ 
 
ମାସ ପରୟିଂତସରେୁ ବଡିପଦ ନ୍ଚ ଇ 
ପକସରୟି ଶୁଭନ୍ଚାମ ମଂତ୍ର ଜ ି
ତସାସନ୍ଚଦପଲକାଗ୍ର ଚେିଦ ିନ୍ଚଷି୍କପଟଦଂିଦ 
ପବସରପଦ ଜପିସଲୁ େ ଇଜନି୍ଚଗଳ 
ନ୍ଚାଶପଗୈସ ିମପନ୍ଚାରଥଗଳ ପ 
ପରଶ ପୂତସୟି ମାଡପିକାଡୁେନୁ୍ଚ କପଡପଗ ପରଗତସୟି ୭-୧୭ 
 
ଚତୁସରମତୂସୟାତ୍ମକ ହରୟୁି ତ୍ରଂି 
ଶତସ ିସ୍ଵରୂପଦ ିବ୍ରହ୍ମପନ୍ଚାଳୁ ମା 
ରୁତସପନ୍ଚାଳପି୍ପପେଳୁ ରୂପପଦାଳପି୍ପ ପ୍ରଦୁୟମନ 
ସତୁସପରାଳପି୍ପପେୈଦୁ ହଦପିନ୍ଚଂ 
ଟତୁସଳ ରୂପଗଳାରତୁିସ େତ୍ସର 
ଶତସଗଳଲି ପୁଜସିତୁସଲିରୁ ଚତୁସରାତ୍ମକନ୍ଚ ପଦେ ୭-୧୮ 
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ନୂ୍ଚରୁ େରୁଷପକ ଦେିସ ମେୂ 
ୋର ସାେରିେହେୁ ନ୍ଚାଡ ିଶ 
ରୀରପଦାଳଗିନ୍ଚତିସହିେୁ ସ୍ତ୍ରୀପୁଂ ପଭଦଦଲି ହରୟି 
ଈରଧିକ ଏପ୍ପେୁ ସାେରି 
ମରୁୂତସଗିଳପନ୍ଚ ପନ୍ଚପନ୍ଚଦୁ ସୋ 
ଧାରକନ୍ଚ ସେତ୍ର ପୂଜସି ୁପୂଣପନ୍ଚଂଦରଦୁି ୭-୧୯ 
 
କାଲ କମ ଗୁଣ ସ୍ଵଭାେଗ 
ଳାଲୟନୁ୍ଚ ତସାନ୍ଚାଗି ଲକୁମୀ 
ପଲାଲ ତସେଦୂପନ୍ଚାମଦ ିକପରସପୁତସାଳଗିଦୁ୍ଦ 
ଲୀପଲୟିଂଦଲି ସେ ଜୀେର 
ପାଲିସେୁ ସଂହରସି ିସ ଇଷ୍ଟିପ 
ମଲୂକାରଣ ପ୍ରକ ଇତସ ିଗୁଣକାୟଗଳ ମପନ୍ଚମାଡ ି୭-୨୦ 
 
ତସଲିଜେତସଗିଳନୁ୍ଚସରସି ିପ୍ର 
ଜ୍ଵଲିସ ିଦୀପଗଳାଲୟଦ କ 
େପଲୟ ଭଂଗିସ ିତସତସଗତସାଥେ ପତସାରୁେଂଦଦଲି 
ଜଲରୁପହଅଣ ତସନ୍ନେର ମନ୍ଚ 
ପଦାଳପଗ ଭକି୍ତ ଜ~ନ୍ଚାନ୍ଚ କମପକ 
ଓଲିଦୁ ପପାପଳେୁତସ ପତସାରୁେନୁ୍ଚ ଗୁଣ ରୂପକି୍ରୟଗଳନୁ୍ଚ ୭-୨୧ 
 
ଆେ ପଦହେ ପକାଡଲି ହର ିମ 
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ୋେ ପଲାକଦଳଡିଲି ତସା ମ 
ୋେ ପଦଶପଦାଳଡିଲି ଆୋେ ସି୍ଥତସଗିଳୁ ବରଲି 
ଈ େଧିଦ ିଜଡ ପଚତସନ୍ଚପରାଳୁ ପ 
ରାେପରଶନ୍ଚ ରୂପଗୁଣଗଳ 
ଭାେସିତୁସ ସଜୁ୍ଜ~ନ୍ଚାନ୍ଚ ଭକୁତସୟି ପବଦୁ ପକାଂଡାଡୁ ୭-୨୨ 
 
ଓଂଦପରାଳପଗାଂପଦାଂଦୁ ପବପରଦହି 
ଇଂଦପିରଶନ୍ଚ ରୂପଗଳ ମନ୍ଚ 
ବଂଦ ପତସରଦଲି ଚଂିତସସିଦିକନୁ୍ଚମାନ୍ଚେନି୍ଚତିସଲି୍ଲ 
ସଂିଧୁରାଜପନ୍ଚାଳଂବରାଲୟ 
ବଂଧିସଲୁ ପ୍ରତସ ିତସଂତୁସଗପଳାଳୁଦ 
ବଂିଦୁ େୟାପିସଦିଂପତସ ଇରୁତସପି୍ପନୁ୍ଚ ଚରାଚରଦ ି୭-୨୩ 
 
ଓଂଦୁ ରୂପପଦାପଳାଂଦେୟପଦା 
ପଳାଂଦୁ ପରାମପଦାପଳାଂଦୁ ପଦଶଦ ି
ପପାଂଦ ିଇପ୍ପବୁଜାଂଡନ୍ଚଂତସାନ୍ଚଂତସ ପକାଟଗିଳୁ 
ହଂିପଦ ମାକାଂପଡୟ କାଣପନ୍ଚ 
ଓଂଦୁ ରୂପଦ ିସ ଇଷି୍ଟ ପ୍ରଳୟେ 
ଇଂଦପିରଶପନ୍ଚାପଳନ୍ଚଦିଚ୍ଚର ିଅପ୍ରପମୟ ସଦା ୭-୨୪ 
 
ଓଂଦନ୍ଚଂତସାନ୍ଚଂତସ ରୂପଗ 
ପଳାଂପଦ ରୂପପଦାଳହିେୁ ପଲାକପଗା 
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ପଳାଂପଦ ରୂପଦ ିସ ଇଷି୍ଟ ସ୍ଥିତସ ିପମାଦଲାଦ େୟାପାର 
ଓଂପଦ କାଲଦ ିମାଡ ିତସଳିସିପଦ 
ସଂଦଣିସପିକାଂଦପି୍ପ ଜଗପଦାଳୁ 
ନ୍ଚଂଦନ୍ଚଂଦନ୍ଚ ରଣପଦାଳଂିଦ୍ରାତ୍ମଜପଗ ପତସାରସିପନ୍ଚ ୭-୨୫ 
 
ଶ୍ରୀରପମଶନ୍ଚ ମତୂସଗିଳୁ ନ୍ଚେ 
ନ୍ଚାରକୁିଂଜରଦଂପତସ ଏକା 
କାର ପତସାପେୁ ଅେୟୋେହୟ ଅେୟେଗଳଲି 
ପବପର ପବପର କଂପଗାଳସିେୁ ଶ 
ରୀରପଦାଳୁ ନ୍ଚାନ୍ଚା ପ୍ରକାର େ ି
କାରଶୂନ୍ଚୟ େରିାଟପନ୍ଚନ୍ଚସିେୁ ପଦୁମଜାଂଡପଦାଳୁ ୭-୨୬ 
 
ୋରଜିଭୋଂଡପଦାଳୁ ଲକୁମି 
ନ୍ଚାରସଂିହନ୍ଚ ରୂପଗୁଣଗଳୁ 
ୋରଧିିପୟାଳହି ପତସପରଗଳଂଦଦ ିସଂଦଣିସ ିଇହେୁ 
କାରଣାଂଶାପେଶ େୟାପ୍ତେ 
ତସାର କାୟ େୟକ୍ତେୟକ୍ତେୁ 
ଆରୁନ୍ଚାଲୁ୍କ େଭୂିତସୟିଂତସୟାମି ରୂପଗଳୁ ୭-୨୭ 
 
ମଣିଗପଳାଳଗିହ ସତୂ୍ରଦଂଦଦ ି
ପ୍ରଣେପାଦୟନୁ୍ଚ ପଚତସନ୍ଚାପଚ 
ତସନ୍ଚ ଜଗେପିନ୍ଚାଳନୁ୍ଚଦନି୍ଚପଦାଳାଡୁେନୁ୍ଚ ସଖୁପୂଣ 
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ଦଣୁେପିକୟୁ ଇେଗିଲ୍ଲ ବହୁକା 
ରୁଣିକନ୍ଚଂତସାନ୍ଚଂତସ ଜୀେର 
ଗଣପଦାପଳକାଂଶା ରୂପଦ ିନ୍ଚଂିତୁସ ପନ୍ଚମିସେୁ ୭-୨୮ 
 
ଜୀେଜୀେରପଭଦ ଜଡ ଜଡ 
ଜୀେଜଡ ଜଡଜୀେରଂିଦଲି 
ଶ୍ରୀେରନୁ୍ଚ ଅତସୟଂତସ ଭିନ୍ନ େଲିଅଣନୁ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 
ମେୂରଂିଦଲି ପଦୁମଜାଂଡଦ ି
ତସା େଲିଅଣପଳନ୍ଚସିତୁସପି୍ପଳୁ 
ସାେଧିକ ସମଶୂନ୍ଚୟପଳଂଦରତିସୀେରନୁ୍ଚ ଭଜସି ୁ୭-୨୯ 
 
ଆଦପିତସୟରୁ ତସଳିୟିଦହି ଗୁଣ 
ପେଦମାନ୍ଚଗିପଳଂପଦନ୍ଚପି ୋ 
ଣୟଦଗିଳୁ ବଲ୍ଲରେରରୟିଦ ଗୁଣଗଣଂଗଳନୁ୍ଚ 
ପେଧବଲ୍ଲନୁ୍ଚ ପବାମ୍ମନ୍ଚରୟିଦ 
ଗାଧଗୁଣଗଳୁ ଲକୁମି ବଲ୍ଲଳୁ 
ଶ୍ରୀଧପରାବ୍ବନୁ୍ଚପାସୟ ସଦ୍ଗଣୁପୂଣ ହରପିୟଂଦୁ ୭-୩୦ 
 
ଇଂତସନ୍ଚଂତସାନ୍ଚଂତସ ଗୁଣଗଳ 
ପ୍ରାଂତସଗାଣପଦ ମହାଲକୁମି ଭଗ 
େଂତସଗାଭରଣାୟୁଧାଂବରୋଲୟଗଳାଗି 
ସ୍ଵାଂତସଦଲି ପନ୍ଚପଲପଗାଳସି ିପରମ ଦୁ 
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ରଂତସ ମହମିନ୍ଚ ପଦୌତସୟ କମ ନ୍ଚ ି
ରଂତସରଦ ିମାଡୁତସଲି ତସଦଧୀନ୍ଚତ୍ଵପେୈଦହିଳୁ ୭-୩୧ 
 
ପ୍ରଳୟ ଜଲଧିପୟାଳୁଳ୍ଳ ନ୍ଚାପେୟୁ 
ପହାଲବୁଗାଣପଦ ସେୁୁେଂଦଦ ି
ଜଲରୁପହଅଣନ୍ଚମଲ ଗୁଣରୂପଗଳ ଚଂିତସସିତୁସ 
ପନ୍ଚପଲୟ ଗାଣପଦ ମହଲକୁମି ଚଂ 
ଚଲେପନ୍ଚୈଦହିଳଲ ିଜୀେର ି
ଗଳେଡୁେୁପଦନ୍ଚେିନ୍ଚ ମହପିମଗଳୀ ଜଗତ୍ରୟଦ ି୭-୩୨ 
 
ଶ୍ରୀନ୍ଚପିକତସନ୍ଚ ସାତ୍ଵତସାଂପତସ ି
ଜ~ନ୍ଚାନ୍ଚଗଂୟ ଗୟାସରୁାଦନ୍ଚ 
ପମୌନ୍ଚକୁିଲସନ୍ଚମାନ୍ଚୟ ମାନ୍ଚଦ ମାତୁସଳ ଧ୍ଵଂସ ି
ଦୀନ୍ଚଜନ୍ଚ ମଂଦାର ମଧୁରପିୁ 
ପ୍ରାଣଦ ଜଗନ୍ନାଥ େଟିଠଲ 
ତସାପନ୍ଚ ଗତସପିୟଂଦନୁ୍ଚଦନି୍ଚଦ ିନ୍ଚଂବଦିେରନୁ୍ଚ ପପାପରେ ୭-୩୩ 
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