
ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ୟ ଵିଭାଗ ସଂଧି 
ହରିକଥାମଇୃତସାର ଗୁରୁଗଳ 
କରୁଣଦଂିଦାପନତୁି ପପଳୁପଵ 
ପରମ ଭଗଵଦ୍ଭକ୍ତରିଦନାଦରଦ ିପକଳୁଵୁଦୁ 
ପରମଵିଷୁ୍ଣ ସ୍ଵତଂତ୍ର୍ ମାୟା 
ତରୁଣ ିଵଅସ୍ଥଳ ନଵିାସୟୁି 
ସରସପି ାଦ୍ଭଵ ପ୍ରାଣରୀଵରୁ ସଚଵିପରନସିୁଵରୁ 
ସଵକମଗଳଲ୍ଲ ିତତିି୍ପ୍ ୟ 
ରୁରଗଭୂଷଣାହଂକଇତତି୍ର୍ୟ 
କପରସୁଵମପରଂଦ୍ରାକ ମଖୁରିଂଦ୍ରୟିପପରନସିୁଵରୁ.୧୭-୦୧ 
ଈ ଦପିଵୌକସରଂପତ କଲି ପମାଦ 
ଲାଦ ପଦୈତୟରୁ ସଵପଦହଦ ି
ପତାଦକରୁ ତାଵାଗ ିଵୟାପାରଗଳ ମାଡୁଵରୁ 
ପଵଧନଂଦଦ ିକଲିୟହଂକା 
ରାଧିପାଧମ ମଧୁକୁପକୈଟଭ 
ପରାଧି ଶଂଭର ମଖୁରୁ ମନସପିଗ ସ୍ଵାମିପୟନସିୁଵରୁ.୧୭-୦୨ 
ପଦଵପତଗପଳାପାଦ ିନତିୟଦ ି
ଏଵମାଦ ିସ୍ଵନାମଦଂିଦଲି 
ୟାଵଦଂିଦ୍ରୟିଗପଳାଳୁ ଵୟାପାରଗଳ ମାଡୁଵରୁ 
ପସଵକର ପସଵାନୁଗୁଣ ଫଲ 
ଵୀଵ ନଇପନଂଦଦଲି ତନ୍ନ ସ୍ଵ 
ଭାଵ ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ୟି ଵିଭାଗଵ ମାଡ ିପକାଟ୍ଟ ହର.ି୧୭-୦୩ 



ଅଗଣତି ସଆତଂତ୍ର୍ୟ ନାଲ 
ବପଗ ଵିଭାଗଵ ମାଡ ିଓଂଦନୁ 
ପତପଗଦୁ ଦଶଵିଧପଗୈସ ିପାଦପର ପଂଚପ୍ରାଣନଲି 
ପମାଗଚତୁଷ୍ଟୟପନାଳୁ ସପାପଦୈ 
ଦୁଗୁଣଵିରସଦି ମପେ ଦଶଵିଧ 
ୟୁଗଳ ଗୁଣଵନୁ ମାଡ ିଏରଡୁ ସଦାଶିଵପନାଳଟି୍ଟ.୧୭-୦୪ 
ପାକଶାସନ କାମପରାଳୁ ସା 
ପଧୈକଵିଟ୍ଟ ଦପଶଂଦ୍ରୟିର ସୁଦ ି
ପଵୌକସାଦୟପରାପଳାଂଦୁ ୟାଵଜ୍ଜୀଵପରାପଳାପଗାଂଦୁ 
ନାଲୁ୍କଵପର କଲୟାଦ ିପଦୈତୟା 
ନୀକକେିନୁ ଏରଡୁ ତ୍ର୍ଵିିଧ ଵି 
ପଵକପଗୈସଂିଦପିରପଗ ଓଂପଦରଡାତ୍ମ ତପନ୍ନାଳପଗ.୧୭-୦୫ 
ଈ ଵିଧଦ ିସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ୟିତ୍ଵଵ 
ପଦଵ ମାନଵ ଦାନଵପରାଳୁ ର 
ମାଵିପନାଦ ିଵିଭାଗ ମାଡଟି୍ଟପଲ୍ଲ ରମିସୁଵନୁ 
ମଵୂପରାଳଗଦି୍ଦଵର କମଵ 
ତା ଵୀକାରଵ ପଗୈସଦପଲ କ 
ଲପାଵସାନପକ ପକାଡୁଵନାୟାସଵରଵର ଗତୟି.୧୭-୦୬ 
ଆଲୟଗପଳାଳଗପି୍ପ ଦୀପ 
ଜ୍ଵାପଲଵତଗିଳନୁସରିସ  ନ 
ରାଲିଗଳପିଗାପ୍ପଵୁ ପତରଦ ିହର ିପତାପ ସଵତ୍ର୍ 
କାଲକାଲଦ ିଶ୍ରୀ ଧରା ଦୁ 



ଗା ଲଲପନୟର କୂଡ ିସୁଖମୟ 
ଲୀପଲପଗୈୟଲୁ ତ୍ର୍ଗୁିଣ କାୟଗଳହଵୁ  ୀଵରିପଗ.୧୭-୦୭ 
ଇଂଦ୍ରୟିଗଳଂି ମାଳ୍ପ କମ 
ଦ୍ଵଂଗଳ ତନଗପିସଲୁ ପଗା 
ଵିଂଦ ପୁଣୟଵ ପକାଂଡୁ ପାପଵ ଭସ୍ମଵପନ ମାଳ୍ପ 
ଇଂଦପିରଶନୁ ଭକ୍ତ ନରନ 
ନଂିଦସିୁଵପରାଳଗପି୍ପ ପୁଣୟଵ 
ତଂଦୁ ତନ୍ନଵରିଗୀଵ ପାପଗଳଵରିଗୁଣସିୁଵନୁ.୧୭-୦୮ 
ପହାେୁପହାେିପଗ ପାପକମ ପ୍ର 
ଵତକର ନଂିଦସିପଦ ତନଗଂିଦୁେ 
ମର ଗୁଣକମଗଳ ପକାଂଡାଡଦପଲ ଇପ୍ପ 
ମତୟରିପଗ ପଗାବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ 
ହତୟ ପମାଦଲାଦଖଳିପଦାଷଗ 
ଳେିପନୁ ସଂପଦହପଡସଲ୍ଲଖଳିଶାସ୍ତ୍ରମତ.୧୭-୦୯ 
ତନ୍ନ ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ୟ ଗୁଣଗଳ ହ ି
ରଣୟଗଭାଦୟରିପଗ କଲିମଖୁ 
ଦାନଵର ସଂତତପିଗ ଅଵରଧିକାରଵନୁସରିସ ି
ପୁଣୟପାପଗଳୀଵ ବହୁ କା 
ରୁଣୟ ସାଗରନଲପଶକ୍ତିଗ 
ଳୁଣ୍ଣଲରିୟପଦ ଇରଲୁ ଉଣଗଲିସଦିନୁ ସଵରିପଗ.୧୭-୧୦ 
ସତୟଵିରମ ପୁଣୟ ପାପଵ ସ 
ମସ୍ତରିପଗ ପକାଡପଲାସୁଗଦ ିନା 



ଲଵେୁ ଭାଗଵ ମାଡ ିପଲଶାଂଶଵନୁ  ନକୀଵ 
ଅତୟଲପ ପରମାଣଵୁିପଗ ସା 
ମଥୟଵନୁ ତା ପକାଟୁ୍ଟ ସୂ୍ଥଲ ପ 
ଦାଥଗଳ ଉଂଡୁଣପି ସଵଦ ସଵ ୀଵରିପଗ.୧୭-୧୧ 
ତମିିର ତରଣଗିପଳକ ପଦଶଦ ି
ସମନସିପି୍ପପଵ ଏଂଦଗିାଦରୁ 
ଭ୍ରମଣ ଚଳ ିବସିଲିଂ ପିକଗଳୁଂପଟପନା ପଵତପକ 
ଅମିତ ୀଵପରାଳଦୁି୍ଦ ଲକୁମୀ 
ରମଣ ଵୟାପାରଗଳ ମାଡୁଵ 
କମଲପତ୍ର୍ ସପରାଵରଗପଳାଳଗପି୍ପ ପତରନଂପତ.୧୭-୧୨ 
ଅଂବୁପ ାଦ୍ଭଵ ମଖୁୟସୁର କଲି 
ଶଂବରାଦ ିସମସ୍ତ ପଦୈତୟକ 
ଦଂବକନୁଦନି ପୁଣୟପାପଵିଭାଗଵପନ ମାଡ ି
ଅଂବୁଧିୟ  ଲଵନୁ ମହାଘଟ 
ବଂିବରିତୁ ତୁଂବୁଵ ପତରଦ ିପ୍ରତ ି
ବଂିବପରାଳୁ ତାନଦୁି୍ଦ ପୟାଗୟପତୟଂପତ ଫଲଵୀଵ.୧୭-୧୩ 
ଇନତୁି ଵିଷୁ୍ଣରହସୟପଦାଳୁ ଭଇଗୁ 
ମନୁପି ଇଂଦ୍ରଦୁୟଂନଗରୁପିଦ 
ଦନୁ ବୁଧରୁ ପକଳୁଵୁଦୁ ନତିୟଦ ିମତ୍ସରଵ ବଟୁି୍ଟ 
ଅନୁଚପିତାକ୍ତିଗଳଦି୍ଦପରୟୁ ସର ି
ଗଣପନ ମାଡଦପିରଂଦୁ ଵିଦ୍ଵ 
ଜ୍ଜନପକ ଵି ~ନାପପନୟ ମାଡୁପଵ ଵିନୟପୂଵକଦ.ି୧୭-୧୪ 



ଵୀତଭୟ ଵିପେତ ଵିଧିପିତ 
ମାତୁଳାଂତକ ମଧ୍ଵଵଲ୍ଲଭ 
ଭୂତଭାଵନନଂତ ଭାସ୍କରପତ  ମହାରା  
ପଗୌତମର ମଡଦୟିନୁ କାୟଦା 
ନାଥରଅକ ଗୁରୁତମ  ଗ 
ନ୍ନାଥଵିଠ୍ଠଲ ତନ୍ନ ନଂବଦି ଭକୁତରନୁ ପପାପରଵ.୧୭-୧୫ 


