
పంచ మహాయజ్~న సంధ ి
 
హరికథామ్ర్ ఇతసార  గు ుగళ 
క ుణదిందాపనితసు పేళువ ె
ప మ భగవద్భకత రది్నాద్ ది కేళువుద్ు 
 
జనని పతిస భూ వరరిదాంబ  
వెనిప పంచాగ్ిియలి నారర 
యణన త్రంశత్ మూత్గళ వరాపర  వరాపిత గళ 
నెనెద్ు దివసగళ ంబ సమిధగె 
ళను ని ంతస  హో మిసుతస పర 
వనకె పరవననెనిప ప మన బేడు ప మసుఖ ౬-౧ 
 
గగన పరవక సమిధె  వి   
శ్మిగళ  ధూమవు అచియెనిపుదె 
హగలు నఅతసరగళ  కిడిగళు చంద్రమంగ్ర  
మ్ర ఇగవరదద్ నళళగ్ె ఐద్ు  ూ 
పగళ చింత్సి భకిత  స మా 
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తసుగళ మంతసరవ మాడి హో మిసువ ు విపశ్మితస ు ౬-౨ 
 
పరవకను పజనా సమిధెయు 
పరర వహీపతీ ధుమగళ  మే 
ఘావళిగళచి అణపరభె గజనవె కడియిు 
భావిసువుద్ంగ్ర  సిడిల ం 
ద ీవిధాగ్ిియొళబి్ధజాతసన 
కోవిద్ ు హో మిసువ నుదని ప మభకుత్యలి ౬-౩ 
 
ధ ణయిెంబుదె అగ్ిి సంవత్ 
స వె సమిధె విహాయసవె హొగ్ ె
ఇ ుళురి దిశరంగ్ర వరంతస దిగవలయ కిడయిు 
వ ుషవెంబాహుత్గళింద్లి 
హరియ మెచిిసి సకలరొళగ 
ధవరియనాగ్ి ు సవ ుపరతసికన చింత్సుతస ౬-౪ 
 
పు ుష శ్మఖి వరకసమిధె ధూమవు 
క ణ వచియు జిఃవె శరోథ్రగ 
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ళ రెడు కిడగిళు లోచనగళంగ్ర వెనిసువువు 
ని ుతస భుంజసువని యద్ుకుల 
వ నిగవదానగళు ఎందీ 
పరి సమపణగె్ెైయె కెైగ్ొండనుదనిది పొ రెవ ౬-౫ 
 
మత్ెత  యోషరగ్ిియొళు త్ళివద్ు 
పసథ  తసతసవవె సమిధె కరమో 
తసపత్త  ప మాతసుగళే ధూమవు యోని మహద్చి 
తసతస్రవేశరంగ్ర  కడిగిళు 
ఉతససహగళుతసస జనవు పు ుశర 
తసత మనిగవదానవెన ెకెైగ్ొండు మనిిసువ ౬-౬ 
 
ఐద్ు అగ్ిిగళలిి మరియద ె
ఐద్ు  ుపరతసికన ఇపప 
త్ెతత ద్ు  ూపగళలనుదినది నెనెవరిగ్ె జనుమగళ 
ఐదిసను నళినాఅ  ణదొ ళు 
మెైద్ునన కరయద ంత్ె సలహువ 
బెైద్వగ్ె గత్యతసత  భయహ  భకత వతససలను ౬-౭ 
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పంచనారీ తసు గద్ంద్ద ి
పంచ ూపరత్ాతసికను త్ా శట్ 
పంచ ుపవ ధరసిి తసతసత నాిమదిం కరసెి 
పంచపరవక ముఖది గుణమయ 
పంచ భుత్ాతసిక శరీ వ 
పంచవిధ జీవరిగ్ె కొట్ట లిల ి   మిసువను ౬-౮ 
 
విధిభవరది సమసత  జీవ  
హ్ ఇద్యదొ ళగ్కేరతసినెనిసువ 
పద్ుమనాభను అచుాత్ాదియనంతస  ూపద్లి 
ఆదిసుభూత్ాధాాతసివధి దె ై
వదొ ళు కరెసువ పరర ణ నాగ్ర 
భిధను ద్శ ుపద్లి ద్శవిధ పరర ణరొళగ్ిద్ుద  ౬-౯ 
 
ఈరెైద్ుారవి ద్ ఇపప 
త్ాత  ధిక మునూి ు  ుపగ 
ళీరె డు ారథ నద్లి చింత్పుద్నుదనిది బుధ ు 
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నూ ు ఇపపత్తత ళధకి మూ 
రర ు ారవి   ూపదిం ద్శ 
మా ుతసరొళిద్ద వ వ  పసెరింద్ కరసెువను ౬-౧౦ 
 
చిత్ెతత సువుద్ు ఎంట్ధిక ఇప్ 
పతసుత  ారవి  నాలుు శతసదె ై
వతసుత  మూ ు  సుముత్గళు ఇహవిలిి పయంతస 
హతసుత  నాలుు  ుపగళ నెన ె
వుతసత  అవనీపర ిత్ళిద్ు పు ు 
షొ తసత మన సవతసర పూజెయ మాడు కొండాడు ౬-౧౧ 
 
ఈరె డు శతసద్వయషట ధిక హద ి
నా ు ారవి   ూప సవ శ 
రీ దొ ళు శబాద దగిళధిషరా నదొ ళగ్ిపప 
మా ుతసను నాగ్రది  ూపద ి
మూ నే గుణమాని శో్ర ద్ు 
గ్ర మణ విదాా కుమోహవ కొడువ క ణకుె ౬-౧౨ 
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ఐద్విదెాగళొళగ్ె ఇహ నా 
గ్రదిగళధిషరా నద్లి లకు 
మీధవను క్ ఇదిో లు మొద్లాదెైద్ు  ూపగళ 
త్ా ధరిసి సజజ న విద్ావ 
ఛతదిసువ త్ామసరగిజ్~నా 
నాదిగళ కొట్ట వ వ  ారధనవ మాడసిువ ౬-౧౩ 
 
గ్దవుగళొళుదీీ థ్నిహ పర 
ారథ వ హ ంకరరె డు  ుపద్ 
లావియజగళొళిహను పరత్హారరవహ యగళొళు 
జీవనపరద్ నిధన మనుజరొ 
ళీ విధదొ ళిహ పంచ ారమవ 
జావ జావకె నెనవెరిగ్ె ఐదిసను జనుమగళ ౬-౧౪ 
 
యుగచతసుషత యగళలిి త్ాని 
ద్ుద యగపరవతసక ధమ కమగ 
ళిగ్ె పరవతసక వరసుదతవరదీర ెడు  ూప 
త్ెగ్ెద్ుకొండు యుగ్రదిక్ ఇతసు త్ా 
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యుగపరవతసకనెనిసి ధమ 
పరఘట్కను త్ానాగ్ి భకుతసరిగ్వీ సంపద్వ ౬-౧౫ 
 
తసల యొళిహ నారరయణను గం 
ట్ల డె ఒడలొళు వరసుదతవను 
బలద్లిహ పరద్ుామి ఎడభాగదొ ళగని ుది్ 
కెళగ్ినంగది సంక ుషణన 
త్ళిద్ు ఈ పరి సకల దతహగ 
ళొళగ్ె పంచాతసికన  ూపవ నోడు కొండాడు ౬-౧౬ 
 
తసనువిశ్మషట ది ఇపప నారర 
యణను కట్ిపరదాంతస సంక ు 
షణను శ్మ జఘనాంతసవరగ్ిహ వరసుదతవరఖా 
అనిమిషెశని ుది్ పరద్ుా 
మిను ఎడది బలభాగద్లి చిం 
తసనెయ మాళపరిగుంత్ె మెైలిగ్ె విధి నిషేధగళు ౬-౧౭ 
 
పద్ుమనాభను పరణియొళగ్ిహ 
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వద్నద్లి హ్ ఇషకకశే నాసిక 
సద్నద్లి శో్రధ ను జవెహ యొళిగ్ిపప వరమనను 
మ్ర ఇద్ుళ తసవగ్ేదశద ిత్రవికోమ 
మధువిరదధియు లోచనది క 
ణద్లి ఇపపను విషుు నామక శవోణనంెదెనిసి ౬-౧౮ 
 
మనదొ ళిహ గ్దవింద్ మాధవ 
ధనపసఖ తసతసవదొ ళు నారర 
యణను మహతసత వదొ ళు అవాకత దొ ళు కేశవను 
ఇనితసు ుపవ దతహదొ ళు చిం 
తసనెయగ్ెైవ మహాతసిరిళ యొళు 
మనుజ వ లిమ రే సరి హరిక్ ఇపరబలద ి౬-౧౯ 
 
నెలదొ ళిపపను క్ ఇషు  ూపద ి
జలదొ ళిపపను హరియెనిసి శ్మఖి 
యొళగ్ె ఇపపను ప శురరమనుపేంద్రనెందెనిసి 
ఎలరొళిపప జనాద్నను బాం 
ద్ళదొ ళచుాతస గంధ న హర ి
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పొ ళ వధో అజ  సగళొళు  స ూప త్ానాగ్ి ౬-౨౦ 
 
 ూప పు ుషో తసత మను సప₹హ 
పరర పకను అని ుది్ శబద ద ి
వరాపిసిహ పరద్ుామినుపసథ ది వరసుదతవనిహ 
త్ా పొ ళ వ పరయుసథ నాగ్ి జ 
యాపత్యు సంక ుశణను సు 
ారథ పకను అహ పరద్దొ ళు దామోద్ ను పొ ళ వ ౬-౨౧ 
 
చతసు వింశత్ తసతసవదొ ళు శో్ర 
పత్యు అని ుదాి ది  ూపద ి
వితసతసనాగ్ది్ద ఖిళజీవ  సంహననదొ ళగ్ె 
పరతసత్యంద్ది సుత్త  సుతసుత తస 
పిత్ ఇగళిగ్ె తసపకననెిసి కొం 
డతసుళ మహ మను షణు వత్ నామద్లి నెల సిహను ౬-౨౨ 
 
చతసు వింశత్ తసతసవదొ ళు తస 
తసపత్గళ నిసువ బరహిముఖ దత 
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వత్ెగళొళు హనళింద్ు నూరెైవత్ెత  డు  ూప 
వితసతసనాగ్దిెద లి జీవ  
జతసన మాడువగ్దసుగ జగ 
తసపత్గ్ె ఏనాద్ ు పరయోజనవిలివిద్రింద్ ౬-౨౩ 
 
ఇందిరరధవ శకిత  మొద్లా 
దొ ంద్ధిక ద్శ ూపదింద్లి 
పొ ందిహను సకల ందిరయగళలి పు ుషనామకను 
సుంద్ పరద్ పూణజ్~నానా 
నంద్మయ చిదతద హదొ ళు త్ా 
వంద్ అణవగలద్ల  ప మాపత నాగ్ిపప ౬-౨౪ 
 
ఆ ధిక ద్శ ూపదంిద్లి 
త్ో ుత్పపను విశవలింగ శ 
రీ దొ ళు త్ెైజసను పరర జ్~నను తసుయనామకను 
మూరెైద్ు  ూపగళ ధరిసుతస 
లీరెైద్ు క ణదొ ళు మాతసరద ి
ఖే  శ్మఖి జల భూమియొళగ్ిహనాతసినామద్లి ౬-౨౫ 
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మనదొ ళహంకర ద్లి చిం 
తసనెయ మాళుపద్ు అంతసరరతసిన 
ఘనసుతసతసత వది ప మనవాకత ద్లి జ్~నానాతసి 
ఇనితసు పంచాశడవ ణ వ ే
ద్ాన అజాదెవైతసుత  మూత్గ 
ళను సదాసవతసర దతహగళలి పూజపుద్ు ౬-౨౬ 
 
చతసు వింశత్ తసతసవదొ ళు తసత్ 
పత్గళ నిసువ బరహిముఖ 
దతవత్గెళొళు హదమిు ు ారవి దెంట్ు నూ ధకి 
చతసు వింశత్  ూపదింద్లి 
వితసతసనాగ్దిెద లిరొళు పరర  
క్ ఇఉతస పు ుషనంద్ద్లి పంచాతసికను  మిసువను ౬-౨౭ 
 
కేశవరది సుమూత్ దావద్శ 
మాస పుండరగళలిి వేద్ 
వరాస అని ుదాి ది  ూపగళా ు  ఇతసుగళలి 
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వరసవరగ్ిహనెంద్ు త్రంశత్ 
వరస ది సతసుమ ధమ ని 
రరశెయంధలి మాడు క ుణవబేడు  కొండాడు ౬-౨౮ 
 
లోషట  కరంచన లోహ శెైలజ 
కరషట  మొద్లాద్ఖిళ జడ ప  
మేషిట  మొద్లాద్ ఖిళ చతతసనరొళగ్ె అనుదనివు 
చతషెట గళ మాడిసుతస త్ళిసద ె
పేరషట నాగ్దిెద లిరిగ్ె స 
వేషట దాయక సంత్ెసైువను సవ జీవ ను ౬-౨౯ 
 
వరసుదతవరని ుది్  ూపద ి
పుం శరీ  దొ ళిహను సవద్ 
సకత  ీశర ీదొ ళిహను సంక ుషణను పరద్ుామి 
దావసుపణ శ్ ఇత్ వినుతస స 
వర సునిలయ నారరయణన సద్ు 
పరసనెయ గ్ెైగవరె జీవనుికత రెనిసువ ు ౬-౩౦ 
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తసనింత్ానంతస  ుప హ  
 ణా గభాదగిళొళగ్ ెకర 
 ుణాారగ  హ హ  అవ వ ఖిళ వరాప  
బని బడద్ల  మాడిమాడసి ి
ధనారెనిసి సమసత  దివిజ  
పుణాకమవ సకవకరిసి ఫలవితసుత  పరలిసువ ౬-౩౧ 
 
ారగ దొ ళిహ నదయి జలభ ే
దాగసదొ ళిపపబద  బలివు 
కరగ్ెగుబ్ధిగళరయిబెలివె నదియ జలసిథ త్య 
భోగ్వి  పరియంకశయననళ 
ళీ గుణతసరయ బది్ జగవిహ 
దాగమజ్జ ~నా ు థిళివ జా్ యయనిగళిగళవడద్ు ౬-౩౨ 
 
క ణగుణ భూతసగళొళగ్ె తస 
ద్వ రెనిప బరహాిద ిదివిజరొ 
ళరితసు  ుపచతసుషట యగళనుదనిదనిది సవతసర 
సిరిసుతసనుమోదసిుతస హ గుీ తస 
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ప వశది పరడువవరిగ్ె తస 
నిి వ త్ోరిసి భవవిముకత   మాడి పో షిసువ ౬-౩౩ 
 
మూల ూపను మనదొ ళిహ శవో 
ణాలియొళగ్ిహ మతససయ కూమను 
కోల ుపను తసవగోసనదొ ళగ్ిపప న సింహ 
బాలవట్ు వరమనను నాసిక 
నాళదొ ళు వద్నద్లి భాగవ 
వరలిభంజన హసత దొ ళు పరద్ద్లి శో్రక్ ఇషు  ౬-౩౪ 
 
జెన విమోహక బుది్ పరయుగ 
ద్నుజమద్న కలిు మేఢ్రద ి
ఇనితసు ద్శ ుపగళ ద్శక ణంగళలి త్ళిద్ు 
అనుభవిప విషయగళ క్ ఇషరు  
పణవనెలు కెైగ్ొంబ వ్ ఇజనా 
ద్న వ  జగనాిథ్ విఠా్ల విశవవరాపకను ౬-౩౫ 
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