ପଂଚ ମହାୟଜ~ନ ସଂଧି
ହରିକଥାମ୍ର୍ଇତସସାର ଗୁରୁଗଳ
କରୁଣଦିଂଦାପନିତସୁ ପପଳୁ ପେ
ପରମ ଭଗେଦ୍ଭକ୍ତରିଦନାଦରଦି ପକଳୁ େୁଦୁ

om

ଜନନି ପିତସ ଭୂ ୋରିଦାଂବର

ପନପନଦୁ ଦିେସଗପଳଂବ ସମିପେଗ
ଳନୁ ନିରଂତସର ପହାମିସତସ
ୁ ପା

gm

ୟଣନ ତ୍ିଂଶତସି ମୂତସଗ
ି ଳ େୟାପାର େୟାପ୍ତିଗଳ

a.
c

ପେନିପ ପଂଚାଗ୍ନିୟଲି ନାରା

ou
si

େନପକ ପାେନପନନିପ ପରମନ ପବଡୁ ପରମସୁଖ ୬-୧

.y

ଗଗନ ପାେକ ସମିପେ ରେି ର

w

w

ଶିିଗପଳ େୂମେୁ ଅଚିପୟନିପୁପଦ

w

ହଗଲୁ ନଅତ୍ଗପଳ କିଡଗ
ି ଳୁ ଚଂଦ୍ରମଂଗାର
ମଇଗେପରାଦରପନାଳପଗ ଐଦୁ ରୂ
ପଗଳ ଚିଂତସିସି ଭକ୍ତିରସ ମା
ତସୁ ଗଳ ମଂତ୍େ ମାଡି ପହାମିସେ
ୁ ରୁ େିପଶ୍ଚି ତସରୁ ୬-୨
ପାେକନୁ ପଜନୟ ସମିପେୟୁ
ପ୍ରାେହୀପତସୀ େୁମଗପଳ ପମ

1

ଘାେଳିଗଳଚି ଅଣପ୍ରପଭ ଗଜନପେ କିଡୟ
ି ୁ
ଭାେିସେ
ୁ ୁ ଦଂଗାର ସିଡପି ଲଂ
ଦୀ େିୋଗ୍ନିପୟାଳବ୍ଧିଜାତସନ
ପକାେିଦରୁ ପହାମିସେ
ି ପରମଭକୁ ତସୟ
ି ଲି ୬-୩
ୁ ରନୁ ଦନ
େରଣିପୟଂବୁ ପଦ ଅଗ୍ନି ସଂେତସ

om

ସରପେ ସମିପେ େିହାୟସପେ ପହାପଗ
ଇରୁଳୁ ରି ଦିଶାଂଗାରୋଂତସରଦିଗଵଲୟ କିଡୟ
ି ୁ

gm

ହରିୟ ପମଚ୍ଚିସି ସକଲପରାଳଗ

a.
c

େରୁଷପେଂବାହୁ ତସଗ
ି ଳିଂଦଲି

ou
si

ଧ୍ଵରିୟନାଗିରୁ ସେରୁପାତ୍ମକନ ଚିଂତସିସତସ
ୁ ୬-୪
ପୁରୁଷ ଶିଖି ୋକ୍ସମିପେ େୂମେୁ

.y

କରଣ େଚିୟୁ ଜିିଃପେ ପରାଥ୍ରଗ

w

w

ପଳପରଡୁ କିଡଗ
ି ଳୁ ପଲାଚନଗଳଂଗାରପେନିସେ
ୁ ୁ େୁ

w

ନିରୁତସ ଭୁଂଜିସେ
ୁ ନ୍ନ ୟଦୁ କୁଲ
େରନିଗେଦାନଗଳୁ ଏଂଦୀ
ପରି ସମପପଣପଗୈପୟ ପକୈପଗାଂଡନୁ ଦନ
ି ଦି ପପାପରେ ୬-୫
ମପେ ପୟାଷାଗ୍ନିପୟାଳୁ ତସିଳେ
ି ଦୁ
ପସ୍ଥ ତସତ୍ଵପେ ସମିପେ କାପମା
ତ୍ପେି ପରମାତସୁ ଗପଳ େୂମେୁ ପୟାନି ମହଦଚି

2

ତସତ୍ପର ପେଶାଂଗାର କିଡଗ
ି ଳୁ
ଉତ୍ସହଗଳୁ ତ୍ସଜଜନେୁ ପୁରୁପଶା
େମନିଗେଦାନପେପନ ପକୈପଗାଂଡୁ ମନ୍ନିସେ
ୁ ୬-୬
ଐଦୁ ଅଗ୍ନିଗଳଲ୍ଲି ମରିୟପଦ
ପେୈ ଦୁ ରୂପଗଳଲନୁ ଦନ
ି ଦି ପନପନେରିପଗ ଜନୁ ମଗଳ
ଐଦିସନୁ ନଳିନାଅ ରଣପଦାଳୁ

a.
c

ପମୈଦୁନନ କାୟଦଂପତସ ସଲହୁ େ

ou
si

ପଂଚରୂପାତସାତ୍ମକନୁ ତସା ଶଟ

gm

ପବୈଦେପଗ ଗତସିୟିେ ଭୟହର ଭକ୍ତେତ୍ସଲନୁ ୬-୭
ପଂଚନାରୀ ତସୁ ରଗଦଂଦଦି

om

ଐଦୁ ରୁପାତ୍ମକନ ଇପ୍ପ

.y

ପଂଚରୁପେ େରିସି ତସେନ୍ନାମଦିଂ କପରସି

w

w

ପଂଚପାେକ ମୁଖଦି ଗୁଣମୟ

w

ପଂଚ ଭୁତସାତ୍ମକ ଶରୀରେ

ପଂଚେିେ ଜୀେରିପଗ ପକାଟ୍ଟଲ୍ଲପଲ୍ଲ ରମିସେ
ୁ ନୁ ୬-୮
େିଧିଭୋଦି ସମସ୍ତ ଜୀେର
ହଇଦୟପଦାଳପଗକାତ୍ମପନନିସେ
ୁ
ପଦୁ ମନାଭନୁ ଅଚୁ ୟତସାଦିୟନଂତସ ରୂପଦଲି
ଆଦିସଭ
ୁ ୂ ତସାଧ୍ୟାତ୍ମେଧି ପଦୈ

3

େପଦାଳୁ କପରସୁେ ପ୍ରାଣ ନାଗା
ଭିେନୁ ଦଶରୁପଦଲି ଦଶେିେ ପ୍ରାଣପରାଳଗିଦ୍ଦୁ ୬-୯
ଈପରୈଦୁସାେିରଦ ଇପ୍ପ
ୋରଧିକ ମୁନ୍ନର
ୂ ୁ ରୁପଗ
ଳୀପରରଡୁ ସ୍ଥାନଦଲି ଚିଂତସିପୁଦନୁ ଦନ
ି ଦି ବୁ େରୁ

om

ନୂ ରୁ ଇପ୍ପପେଳଧିକ ମୂ
ରାରୁ ସାେିର ରୂପଦିଂ ଦଶ

gm

a.
c

ମାରୁତସପରାଳିଦ୍ଦେରେର ପପସରିଂଦ କପରସୁେନୁ ୬-୧୦

ପେୁ ସାେିର ନାଲ୍କୁ ଶତସପଦୈ

ou
si

ଚିପେୈ ସେ
ୁ ୁ ଦୁ ଏଂଟଧିକ ଇପ

େେୁ ମୂରୁ ସୁମତସ
ି ଳୁ ଇହେିଲ୍ଲି ପୟଂତସ
ୁ ଗ

.y

ହେୁ ନାଲ୍କୁ ରୁପଗଳ ପନପନ

w

w

େୁ େ ଅେନୀପରି ତସିଳଦ
ି ୁ ପୁରୁ

w

ପଷାେମନ ସେତ୍ ପୂପଜୟ ମାଡୁ ପକାଂଡାଡୁ ୬-୧୧
ଈପରରଡୁ ଶତସଦ୍ଵ୍ୟଷ୍ଟଧିକ ହଦି
ନାରୁ ସାେିର ରୂପ ସେ ଶ
ରୀରପଦାଳୁ ଶବ୍ଦାଦିଗଳଧିଷ୍ଠାନପଦାଳଗିପ୍ପ
ମାରୁତସନୁ ନାଗାଦି ରୂପଦି
ମୂରପନ ଗୁଣମାନି ରୀ ଦୁ

4

ଗାରମଣ େିଦୟା କୁ ପମାହେ ପକାଡୁେ କରଣପେ ୬-୧୨
ଐଦେିପଦୟଗପଳାଳପଗ ଇହ ନା
ଗାଦିଗଳଧିଷ୍ଠାନଦଲି ଲକୁ
ମୀେେନୁ କଇପୋାଲ୍କ ପମାଦଲାପଦୈଦୁ ରୂପଗଳ
ପେଦିସେ
ୁ ତସାମସରିଗଜ~ନା

a.
c

ନାଦିଗଳ ପକାଟ୍ଟେରେର ସାେନେ ମାଡିସେ
ୁ ୬-୧୩

om

ତସା େରିସି ସଜ୍ଜନରେିଦୟେ

gm

ପଗାେୁ ଗପଳାଳୁ ଦ୍ଗୀଥନିହ ପ୍ର
ସ୍ଥାେ ହିଂକାପରରଡୁ ରୁପଦ

ou
si

ଲାେିୟଜଗପଳାଳିହନୁ ପ୍ରତସିହାରାେହୟଗପଳାଳୁ
ଜୀେନପ୍ରଦ ନିେନ ମନୁ ଜପରା

.y

ଳୀ େିେପଦାଳିହ ପଂଚ ସାମେ

w

w

w

ଜାେ ଜାେପକ ପନପନେରିପଗ ଐଦିସନୁ ଜନୁ ମଗଳ ୬-୧୪
ୟୁ ଗଚତସୁ ଷତୟଗଳଲ୍ଲି ତସାନି
ଦ୍ଦୁ ୟଗପ୍ରେତସକ େମ କମଗ
ଳିପଗ ପ୍ରେତସକ ୋସୁପଦୋଦୀପରରଡୁ ରୂପ
ପତସପଗଦୁ ପକାଂଡୁ ୟୁ ଗାଦିକଇତସୁ ତସା
ୟୁ ଗପ୍ରେତସକପନନିସି େମ
ପ୍ରଘଟକନୁ ତସାନାଗି ଭକୁ ତସରିଗୀେ ସଂପଦେ ୬-୧୫

5

ତସପଲପୟାଳିହ ନାରାୟଣନୁ ଗଂ
ଟପଲପଡ ଓଡପଲାଳୁ ୋସୁପଦେନୁ
ବଲଦଲିହ ପ୍ରଦୁ ୟମନ ଏଡଭାଗପଦାଳଗନିରୁୋ
ପକଳଗିନଂଗଦି ସଂକରୁଷଣନ
ତସିଳଦ
ି ୁ ଈ ପରି ସକଲ ପଦହଗ

om

ପଳାଳପଗ ପଂଚାତ୍ମକନ ରୂପେ ପନାଡୁ ପକାଂଡାଡୁ ୬-୧୬

gm

ୟଣନୁ କଟିପାଦାଂତସ ସଂକରୁ

a.
c

ତସନୁ େଶ
ି ଷ୍ଟ
ି ଦି ଇପ୍ପ ନାରା

ଅନିମିପଷଶନିରୁୋ ପ୍ରଦୁ ୟ

ou
si

ଷଣନୁ ଶିରଜଘନାଂତସୋଗିହ ୋସୁପଦୋଖୟ
ମନନୁ ଏଡଦି ବଲଭାଗଦଲି ଚିଂ

w

w

.y

ତସପନୟ ମାଳ୍ପରିଗୁଂପତସ ପମୈଲିପଗ େିଧି ନିପଷେଗଳୁ ୬-୧୭

w

ପଦୁ ମନାଭନୁ ପାଣିପୟାଳଗିହ
େଦନଦଲି ହଇଷୀପକଶ ନାସିକ
ସଦନଦଲି ରୀେରନୁ ଜିପେହପୟାଳିଗିପ୍ପ ୋମନନୁ
ମଇଦୁ ଳ ତ୍ଵପେଶଦି ତ୍ିେକ୍ର
ି ମ
ମେୁେପି ରାଧିୟୁ ପଲାଚନଦି କ
ଣଦଲି ଇପ୍ପନୁ େିଷ୍ଣୁନାମକ ରେଣପନଂପଦନିସି ୬-୧୮

6

ମନପଦାଳିହ ପଗାେିଂଦ ମାେେ
େନପସଖ ତସତ୍ଵପଦାଳୁ ନାରା
ୟଣନୁ ମହତ୍ତ୍ଵପଦାଳୁ ଅେୟକ୍ତପଦାଳୁ ପକଶେନୁ
ଇନିତସୁରୁପେ ପଦହପଦାଳୁ ଚିଂ
ତସପନୟପଗୈେ ମହାତ୍ମରିପଳପୟାଳୁ

om

ମନୁ ଜରେରଲ୍ଲମରପର ସରି ହରିକଇପାବଲଦି ୬-୧୯
ପନଲପଦାଳିପ୍ପନୁ କଇଷ୍ଣରୂପଦି

a.
c

ଜଲପଦାଳିପ୍ପନୁ ହରିପୟନିସି ଶିଖି
ଏଲପରାଳିପ୍ପ ଜନାଦନନୁ ବାଂ

ou
si

ଦଳପଦାଳଚୁ ୟତସ ଗଂେ ନରହରି

gm

ପୟାଳପଗ ଇପ୍ପନୁ ପରଶୁରାମନୁ ପପଂଦ୍ରପନଂପଦନିସି

.y

ପପାପଳେପୋଅଜ ରସଗପଳାଳୁ ରସରୂପ ତସାନାଗି ୬-୨୦

w

w

ରୂପ ପୁରୁପଷାେମନୁ ସ୍ପ₹ହ

w

ପ୍ରାପକନୁ ଅନିରୁୋ ଶବ୍ଦଦି

େୟାପିସହ
ି ପ୍ରଦୁ ୟମନନୁପସ୍ଥଦି ୋସୁପଦେନିହ
ତସା ପପାପଳେ ପାୟୁ ସ୍ଥନାଗି ଜ
ୟାପତସିୟୁ ସଂକରୁଶଣନୁ ସୁ
ସ୍ଥାପକନୁ ଅହ ପାଦପଦାଳୁ ଦାପମାଦରନୁ ପପାପଳେ ୬-୨୧
ଚତସୁ ରେିଂଶତସି ତସତ୍ଵପଦାଳୁ ରୀ

7

ପତସିୟୁ ଅନିରୁୋାଦି ରୂପଦି
େିତସତସନାଗିଦ୍ଦଖିଳଜୀେର ସଂହନନପଦାଳପଗ
ପ୍ରତସତସିୟଂଦଦି ସୁେି ସୁେୁତସ
ପିତସଇଗଳିପଗ ତସପକପନନିସି ପକାଂ
ଡତସୁ ଳ ମହିମନୁ ଷଣ୍ଣେତସି ନାମଦଲି ପନପଲସିହନୁ ୬-୨୨

om

ଚତସୁ ରେିଂଶତସି ତସତ୍ଵପଦାଳୁ ତସ
େପତସଗପଳାଳୁ ହପନ୍ନାଂଦୁ ନୂ ପରୈେପେରଡୁ ରୂପ

gm

େିତସତସନାଗିପଦ୍ଦଲ୍ଲ ଜୀେର

a.
c

ତ୍ପତସିଗପଳନିସେ
ୁ ବ୍ରହ୍ମମୁଖ ପଦ

ଜତସନ ମାଡୁେପଗାସୁଗ ଜଗ

.y

ଇଂଦିରାେେ ଶକ୍ତି ପମାଦଲା

ou
si

ତ୍ପତସିପଗ ଏନାଦରୁ ପ୍ରପୟାଜନେିଲ୍ଲେିଦରିଂଦ ୬-୨୩

w

w

ପଦାଂଦଧିକ ଦଶରୂପଦିଂଦଲି

w

ପପାଂଦିହନୁ ସକପଲଂଦ୍ରିୟଗଳଲି ପୁରୁଷନାମକନୁ
ସୁଂଦରପ୍ରଦ ପୂଣଜ~ନାନା
ନଂଦମୟ ଚିପଦ୍ଦହପଦାଳୁ ତସା
େଂଦରଅଣେଗଲଦପଲ ପରମାପ୍ତନାଗିପ୍ପ ୬-୨୪
ଆରଧିକ ଦଶରୂପଦିଂଦଲି
ପତସାରୁତସିପ୍ପନୁ େିଶ୍ଵଲିଂଗ ଶ
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ରୀରପଦାଳୁ ପତସୈଜସନୁ ପ୍ରାଜ~ନନୁ ତସୁ ୟନାମକନୁ
ମୂପରୈଦୁ ରୂପଗଳ େରିସତସ
ୁ
ଲୀପରୈଦୁ କରଣପଦାଳୁ ମାତ୍ଦି
ପଖର ଶିଖି ଜଲ ଭୂମିପୟାଳଗିହନାତ୍ମନାମଦଲି ୬-୨୫
ମନପଦାଳହଂକାରଦଲି ଚିଂ

om

ତସପନୟ ମାଳ୍ପୁଦୁ ଅଂତସରାତ୍ମନ
ଘନସୁତସତ୍ତ୍ଵଦି ପରମନେୟକ୍ତଦଲି ଜ~ନାନାତ୍ମ

a.
c

ଇନିତସୁ ପଂଚାଶଡଵରଣ ପେ

gm

ଦୟନ ଅଜାପଦୈେେୁ ମୂତସଗ
ି

ou
si

ଳନୁ ସଦାସେତ୍ ପଦହଗଳଲି ପୂଜପ
ି ୁଦୁ ୬-୨୬
ଚତସୁ ରେିଂଶତସି ତସତ୍ଵପଦାଳୁ ତସତସ

.y

ପତସିଗପଳନିସେ
ୁ ବ୍ରହ୍ମମୁଖ

w

w

ପଦେପତସଗପଳାଳୁ ହଦିମର
ୁ ୁ ସାେିରପଦଂଟୁ ନୂ ରଧିକ

w

ଚତସୁ ରେିଂଶତସି ରୂପଦିଂଦଲି

େିତସତସନାଗିପଦ୍ଦଲ୍ଲପରାଳୁ ପ୍ରା
କଇଉତସ ପୁରୁଷନଂଦଦଲି ପଂଚାତ୍ମକନୁ ରମିସେ
ୁ ନୁ ୬-୨୭
ପକଶୋଦି ସୁମତସ
ୂ ି ଦ୍ଵ୍ାଦଶ
ମାସ ପୁଂଡ୍ରଗଳଲ୍ଲି ପେଦ
େୟାସ ଅନିରୁୋାଦି ରୂପଗଳାରୁ ଇତସୁ ଗଳଲି
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ୋସୋଗିହପନଂଦୁ ତ୍ିଂଶତସି
ୋସରଦି ସତ୍କମ େମ ନି
ରାପଶୟିଂେଲି ମାଡୁ କରୁଣେପବଡୁ ପକାଂଡାଡୁ ୬-୨୮
ପଲାଷ୍ଟ କାଂଚନ ପଲାହ ପଶୈଲଜ
ପମଷ୍ଟି ପମାଦଲାଦ ଖିଳ ପଚତସନପରାଳପଗ ଅନୁ ଦନ
ି େୁ
ପଚପଷ୍ଟଗଳ ମାଡିସତସ
ି ପଦ
ୁ ତସିଳସ

a.
c

ପପ୍ରଷ୍ଟନାଗିପଦ୍ଦଲ୍ଲରିପଗ ସ

om

କାଷ୍ଟ ପମାଦଲାଦଖିଳ ଜଡ ପର

ou
si

ୋସୁପଦୋନିରୁୋ ରୂପଦି

gm

ପେଷ୍ଟଦାୟକ ସଂପତସୈସେ
ୁ ନୁ ସେ ଜୀେରନୁ ୬-୨୯

ପୁଂ ଶରୀର ପଦାଳିହନୁ ସେଦ

.y

ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରପଦାଳିହନୁ ସଂକରୁଷଣନୁ ପ୍ରଦୁ ୟମନ

w

w

ଦ୍ଵ୍ାସୁପଣ ଶଇତସି େିନୁତସ ସ

w

ୋ ସୁନଲ
ି ୟ ନାରାୟଣନ ସଦୁ
ପାସପନୟ ପଗୈଗେପର ଜୀେନିକ୍ତ
ୁ ପରନିସୁେରୁ ୬-୩୦
ତସନ୍ନଂତସାନଂତସ ରୁପ ହି
ରଣୟ ଗଭାଦିଗପଳାଳପଗ କା
ରୁଣୟସାଗର ହରହି ଅେରେରଖିଳ େୟାପର
ବନ୍ନ ବଡଦପଲ ମାଡିମାଡିସି
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େନୟପରନିସି ସମସ୍ତ ଦିେଜ
ି ର
ପୁଣୟକମେ ସ୍ଵୀକରିସି ଫଲେିେୁ ପାଲିସେ
ୁ ୬-୩୧
ସାଗରପଦାଳିହ ନଦିୟ ଜଲପଭ
ଦାଗସପଦାଳିପ୍ପବ୍ଦ ବଲ୍ଲେୁ
କାପଗଗୁବ୍ବଗ
ି ଳରିପୟବଲ୍ଲପେ ନଦିୟ ଜଲସ୍ଥିତସୟ
ି

om

ପଭାଗିେର ପରିୟଂକଶୟନପନା
ଳୀ ଗୁଣତ୍ୟ ବୋ ଜଗେିହ

କରଣଗୁଣ ଭୂତସଗପଳାଳପଗ ତସ

ou
si

ଦ୍ଵ୍ରପରନିପ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦିେଜ
ି ପରା

gm

a.
c

ଦାଗମଜ୍ଜ~ନୟରୁ ଥିଳିେରଜ୍ଝ୍ନ୍ୟାନିଗଳିଗଳେଡଦୁ ୬-୩୨

ଳରିତସୁ ରୁପଚତସୁ ଷ୍ଟୟଗଳନୁ ଦନ
ି ଦିନଦି ସେତ୍

.y

ସ୍ମରିସତସ
ୁ ନୁ ପମାଦିସତସ
ୁ ହିଗଗତସ
ୁ

w

w

ପରେଶଦି ପାଡୁେେରିପଗ ତସ

w

ନ୍ନିରେ ପତସାରିସି ଭେେିମକ୍ତ
ୁ ର ମାଡି ପପାଷିସେ
ୁ ୬-୩୩
ମୂଲରୂପନୁ ମନପଦାଳିହ ରେ
ଣାଲିପୟାଳଗିହ ମତ୍ସୟ କୂ ମନୁ
ପକାଲରୁପନୁ ତ୍ଵଗ୍ରସନପଦାଳଗିପ୍ପ ନରସିଂହ
ବାଲେଟୁ ୋମନନୁ ନାସିକ
ନାଳପଦାଳୁ େଦନଦଲି ଭାଗେ
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ୋଲିଭଂଜନ ହସ୍ତପଦାଳୁ ପାଦଦଲି ରୀକଇଷ୍ଣ ୬-୩୪
ପଜନ େିପମାହକ ବୁ ୋ ପାୟୁ ଗ
ଦନୁ ଜମଦନ କଲ୍କି ପମଢ୍ରଦି
ଇନିତସୁ ଦଶରୁପଗଳ ଦଶକରଣଂଗଳଲି ତସିଳଦ
ି ୁ
ପଣପେନଲୁ ପକୈପଗାଂବ େଇଜିନା

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

ଦନ େର ଜଗନ୍ନାଥ େିଠ୍ଠଲ େିଶ୍ଵେୟାପକନୁ ୬-୩୫

om

ଅନୁ ଭେିପ େିଷୟଗଳ କଇଷ୍ଣା
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