ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ୟ ଵିଭାଗ ସଂଧି
ହରିକଥାମୃଇତସାର ଗୁରୁଗଳ
କରୁଣଦିଂଦାପନିତୁ ପପଳୁ ପଵ
ପରମ ଭଗଵଦ୍ଭକ୍ତରିଦନାଦରଦି ପକଳୁ ଵୁଦୁ
ପରମଵିଷ୍ଣୁ ସ୍ଵତଂତ୍ର୍ ମାୟା
ତରୁଣି ଵଅସ୍ଥଳ ନିଵାସିୟୁ

ସରସିପ ାଦ୍ଭଵ ପ୍ରାଣରୀଵରୁ ସଚିଵପରନିସୁଵରୁ
ସଵକମଗଳଲ୍ଲି ତତ୍ପ୍ିି ୟ
ରୁରଗଭୂଷଣାହଂକଇତିତ୍ର୍ୟ
କପରସୁଵମପରଂଦ୍ରାକ ମୁଖରିଂଦ୍ରିୟପପରନିସୁଵରୁ.୧୭-୦୧
ଈ ଦିପଵୌକସରଂପତ କଲି ପମାଦ
ଲାଦ ପଦୈତୟରୁ ସଵପଦହଦି
ପତାଦକରୁ ତାଵାଗି ଵୟାପାରଗଳ ମାଡୁ ଵରୁ
ପଵଧନଂଦଦି କଲି ୟହଂକା
ରାଧିପାଧମ ମଧୁକୁପକୈଟଭ
ପରାଧି ଶଂଭର ମୁଖରୁ ମନସିପଗ ସ୍ଵାମିପୟନିସୁଵରୁ.୧୭-୦୨
ପଦଵପତଗପଳାପାଦି ନିତୟଦି
ଏଵମାଦି ସ୍ଵନାମଦିଂଦଲି
ୟାଵଦିଂଦ୍ରିୟଗପଳାଳୁ ଵୟାପାରଗଳ ମାଡୁ ଵରୁ
ପସଵକର ପସଵାନୁ ଗୁଣ ଫଲ
ଵୀଵ ନଇପନଂଦଦଲି ତନ୍ନ ସ୍ଵ
ଭାଵ ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ିୟ ଵିଭାଗଵ ମାଡି ପକାଟ୍ଟ ହରି.୧୭-୦୩

ଅଗଣିତ ସଆତଂତ୍ର୍ୟ ନାଲ
ବପଗ ଵିଭାଗଵ ମାଡି ଓଂଦନୁ
ପତପଗଦୁ ଦଶଵିଧପଗୈସି ପାଦପର ପଂଚପ୍ରାଣନଲି
ପମାଗଚତୁ ଷ୍ଟୟପନାଳୁ ସପାପଦୈ
ଦୁ ଗୁଣଵିରସିଦ ମପେ ଦଶଵିଧ
ୟୁଗଳ ଗୁଣଵନୁ ମାଡି ଏରଡୁ ସଦାଶିଵପନାଳିଟ୍ଟ.୧୭-୦୪
ପାକଶାସନ କାମପରାଳୁ ସା
ପଧୈକଵିଟ୍ଟ ଦପଶଂଦ୍ରିୟର ସୁଦ ି
ପଵୌକସାଦୟପରାପଳାଂଦୁ ୟାଵଜ୍ଜୀଵପରାପଳାପଗାଂଦୁ
ନାଲ୍କୁ ଵପର କଲୟାଦି ପଦୈତୟା
ନୀକକିେନୁ ଏରଡୁ ତ୍ର୍ିଵିଧ ଵି
ପଵକପଗୈସଂି ଦିପରପଗ ଓଂପଦରଡାତ୍ମ ତପନ୍ନାଳପଗ.୧୭-୦୫
ଈ ଵିଧଦି ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ିୟତ୍ଵଵ
ପଦଵ ମାନଵ ଦାନଵପରାଳୁ ର
ମାଵିପନାଦି ଵିଭାଗ ମାଡିଟ୍ଟପଲ୍ଲ ରମିସୁଵନୁ
ମୂଵପରାଳଗିଦ୍ଦଵର କମଵ
ତା ଵୀକାରଵ ପଗୈସଦପଲ କ
ଲପାଵସାନପକ ପକାଡୁ ଵନାୟାସଵରଵର ଗତିୟ.୧୭-୦୬
ଆଲୟଗପଳାଳଗିପ୍ପ ଦୀପ
ଜ୍ଵାପଲଵତିଗଳନୁ ସରିସ ନ
ରାଲି ଗଳିପଗାପ୍ପଵ
ୁ ପତରଦି ହରି ପତାପ ସଵତ୍ର୍
କାଲକାଲଦି ଶ୍ରୀ ଧରା ଦୁ

ଗା ଲଲପନୟର କୂ ଡ ି ସୁଖମୟ
ଲୀପଲପଗୈୟଲୁ ତ୍ର୍ିଗୁଣ କାୟଗଳହଵୁ ୀଵରିପଗ.୧୭-୦୭
ଇଂଦ୍ରିୟଗଳିଂ ମାଳ୍ପ କମ
ଦ୍ଵଂଗଳ ତନଗପିସଲୁ ପଗା
ଵିଂଦ ପୁଣୟଵ ପକାଂଡୁ ପାପଵ ଭସ୍ମଵପନ ମାଳ୍ପ
ଇଂଦିପରଶନୁ ଭକ୍ତ ନରନ
ନିଂଦିସୁଵପରାଳଗିପ୍ପ ପୁଣୟଵ
ତଂଦୁ ତନ୍ନଵରିଗୀଵ ପାପଗଳଵରିଗୁଣସ
ି ୁଵନୁ .୧୭-୦୮
ପହାେୁ ପହାେିପଗ ପାପକମ ପ୍ର
ଵତକର ନିଂଦିସପଦ ତନଗିଂଦୁ େ
ମର ଗୁଣକମଗଳ ପକାଂଡାଡଦପଲ ଇପ୍ପ
ମତୟରିପଗ ପଗାବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ
ହତୟ ପମାଦଲାଦଖିଳପଦାଷଗ
ଳିେପନୁ ସଂପଦହପଡସଲ୍ଲଖିଳଶାସ୍ତ୍ରମତ.୧୭-୦୯
ତନ୍ନ ସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ୟ ଗୁଣଗଳ ହି
ରଣୟଗଭାଦୟରିପଗ କଲି ମଖ
ୁ
ଦାନଵର ସଂତତିପଗ ଅଵରଧିକାରଵନୁ ସରିସି
ପୁଣୟପାପଗଳୀଵ ବହୁ କା
ରୁଣୟ ସାଗରନଲପଶକ୍ତିଗ

ଳୁ ଣ୍ଣଲରିୟପଦ ଇରଲୁ ଉଣଗଲି ସଦି ନୁ ସଵରିପଗ.୧୭-୧୦
ସତୟଵିରମ ପୁଣୟ ପାପଵ ସ
ମସ୍ତରିପଗ ପକାଡପଲାସୁଗଦି ନା

ଲଵେୁ ଭାଗଵ ମାଡି ପଲଶାଂଶଵନୁ ନକୀଵ
ଅତୟଲପ ପରମାଣୁଵିପଗ ସା
ମଥୟଵନୁ ତା ପକାଟ୍ଟୁ ସ୍ଥୂଲ ପ
ଦାଥଗଳ ଉଂଡୁ ଣିପ ସଵଦ ସଵ ୀଵରିପଗ.୧୭-୧୧
ତିମିର ତରଣିଗପଳକ ପଦଶଦି
ସମନିସପ୍ପ
ି ପଵ ଏଂଦିଗାଦରୁ
ଭ୍ରମଣ ଚଳି ବିସଲ
ି ଂ ପି କଗଳୁ ଂପଟପନା ପଵତପକ
ଅମିତ ୀଵପରାଳିଦ୍ଦୁ ଲକୁ ମୀ
ରମଣ ଵୟାପାରଗଳ ମାଡୁ ଵ
କମଲପତ୍ର୍ ସପରାଵରଗପଳାଳଗିପ୍ପ ପତରନଂପତ.୧୭-୧୨
ଅଂବୁ ପ ାଦ୍ଭଵ ମୁଖୟସୁର କଲି
ଶଂବରାଦି ସମସ୍ତ ପଦୈତୟକ
ଦଂବକନୁ ଦନି ପୁଣୟପାପଵିଭାଗଵପନ ମାଡି
ଅଂବୁ ଧିୟ ଲଵନୁ ମହାଘଟ
ବିଂବରିତୁ ତୁ ଂବୁ ଵ ପତରଦି ପ୍ରତି
ବିଂବପରାଳୁ ତାନିଦ୍ଦୁ ପୟାଗୟପତୟଂପତ ଫଲଵୀଵ.୧୭-୧୩
ଇନିତୁ ଵିଷ୍ଣୁରହସୟପଦାଳୁ ଭଇଗୁ
ମୁନପ
ି ଇଂଦ୍ରଦୁ ୟଂନଗରୁପିଦ
ଦନୁ ବୁ ଧରୁ ପକଳୁ ଵୁଦୁ ନିତୟଦି ମତ୍ସରଵ ବିଟ୍ଟୁ
ଅନୁ ଚପି ତାକ୍ତିଗଳିଦ୍ଦପରୟୁ ସରି
ଗଣପନ ମାଡଦିପରଂଦୁ ଵିଦ୍ଵ

ଜ୍ଜନପକ ଵି ~ନାପପନୟ ମାଡୁ ପଵ ଵିନୟପୂଵକଦି.୧୭-୧୪

ଵୀତଭୟ ଵିପେତ ଵିଧିପିତ
ମାତୁ ଳାଂତକ ମଧ୍ଵଵଲ୍ଲଭ
ଭୂତଭାଵନନଂତ ଭାସ୍କରପତ ମହାରା
ପଗୌତମର ମଡଦିୟନୁ କାୟଦା
ନାଥରଅକ ଗୁରୁତମ ଗ
ନ୍ନାଥଵିଠ୍ଠଲ ତନ୍ନ ନଂବିଦ ଭକୁ ତରନୁ ପପାପରଵ.୧୭-୧୫

