స్వాతంత్య విభాగ సంధి
హరికథవమృఇతస్వర గురుగళ
కరుణదిందవపనితు పేళువె
పరమ భగవద్భకతరిద్నాద్రది కేళువుద్ు
పరమవిష్ుు సాతంత్ మాయా
తరుణి వఅసథళ నివవసియు
సరసిజోద్భవ ప్వ్ణరీవరు సచివరెనిసువరు
సవకమగళల్లి తత్ప్రియ
రురగభూష్ణవహంక్ఇత్ప్త్య
కరెసువమరేందవ్క ముఖరిందియ
్ పరెనిసువరు.౧౭-౦౧
ఈ దివౌకసరంతె కల్ల మొద్
లాద్ దెైతయరు సవదేహది
తోద్కరు తావవగి వవయప్వరగళ మాడువరు
వేధనంద్ది కల్లయహంకా
రాధిప్వధమ మధుకుకెైటభ
కరోధి శంభర ముఖరు మనసిగె స్వామియెనిసువరు.౧౭-౦౨
దేవతెగళోప్వది నితయది
ఏవమాది సానామదింద్ల్ల
యావదిందియ
్ గళొళు వవయప్వరగళ మాడువరు

సేవకర సేవవనుగుణ ఫల
వీవ న్ఇపనంద్ద్ల్ల తనన సా
భావ స్వాతంత్ప్్య విభాగవ మాడి కొటట హరి.౧౭-౦౩
అగణిత స్ఆతంత్య నాల్
బగె విభాగవ మాడి ఒంద్ను
తెగెద్ు ద్శవిధగెైసి ప్వద్రె పంచప్వ్ణనల్ల
మొగచతుష్ య
ట నొళు సప్వదెై
ద్ుగుణవిరసిద్ మతె త ద్శవిధ
యుగళ గుణవను మాడి ఎరడు సదవశివనొళిటట.౧౭-౦౪
ప్వకశాసన కామరొళు స్వ
ధెైకవిటట ద్శందియ
్ ర సుది
వౌకస్వద్యరొళొంద్ు యావజ్జీవరొళొగొంద్ు
నాలకువరె కలాయది దెైతాయ
నీకకితన
త ు ఎరడు త్ప్్విధ వి
వేకగెైసిందిరెగె ఒందెరడవతమ తనొనళగె.౧౭-౦౫
ఈ విధది స్వాతంత్ప్్యతావ
దేవ మానవ దవనవరొళు ర
మావినోది విభాగ మాడిటటలల ి రమిసువను
మూవరొళగిద్వ
ద ర కమవ

తా వీకారవ గెైసద్లల క
లాావస్వనకె కొడువనాయాసవరవర గత్ప్య.౧౭-౦౬
ఆలయగళొళగిపా దీప
జవాలలవత్ప్గళనుసరిస జన
రాల్లగళిగొపుావ తెరది హరి తోప సవత్
కాలకాలది శ్రో ధరా ద్ు
గవ లలనెయర కూడి సుఖమయ
లీలలగెైయలక త్ప్్గుణ కాయగళహవు జ్జవరిగ.ె ౧౭-౦౭
ఇందియ
్ గళిం మాళా కమ
ద్ాంగళ తనగపిసలక గో
వింద్ పుణయవ కొండు ప్వపవ భసమవనె మాళా
ఇందిరేశను భకతజనరన
నిందిసువరొళగిపా పుణయవ
తంద్ు తననవరిగీవ ప్వపగళవరిగుణిసువను.౧౭-౦౮
హొతుతహొత్ప్తగె ప్వపకమ ప్
వతకర నిందిసదె తనగింద్ుతత
మర గుణకమగళ కొండవడద్లల ఇపా
మతయరిగె గోబా్హమణ స్ ీత
హతయ మొద్లాద్ఖిళదోష్గ

ళితతపను సందేహపడసలిఖిళశాసతీమత.౧౭-౦౯
తనన స్వాతంత్య గుణగళ హి
రణయగభాద్యరిగె కల్లముఖ
దవనవర సంతత్ప్గె అవరధికారవనుసరిసి
పుణయప్వపగళీవ బహు కా
రుణయ స్వగరనలాశకితగ
ళుణు లరియదె ఇరలక ఉణగల్లసిద్ను సవరిగ.ె ౧౭-౧౦
సతయవికోమ పుణయ ప్వపవ స
మసతరిగె కొడలోసుగది నా
లాతుత భాగవ మాడి లేశాంశవను జనకీవ
అతయలా పరమాణువిగె స్వ
మథ్యవను తా కొటటట సథ
థ లప
దవథ్గళ ఉండుణిప సవద్ సవజ్జవరిగ.ె ౧౭-౧౧
త్ప్మిర తరణిగళేక దేశది
సమనిసిపావె ఎందిగవద్రు
భమ
్ ణ చళి బిసిలంజికెగళుంటేనో పవతకె
అమితజ్జవరొళిద్ుద లకుమీ
రమణ వవయప్వరగళ మాడువ
కమలపత్ సరోవరగళొళగిపా తెరనంతె.౧౭-౧౨

అంబుజోద్భవ ముఖయసుర కల్ల
శంబరాది సమసత దెైతయక
ద్ంబకనుదిన పుణయప్వపవిభాగవనె మాడి
అంబుధియ జలవను మహాఘట
బింబరితు తుంబువ తెరది ప్త్ప్
బింబరొళు తానిద్ుద యోగయతెయంతె ఫలవీవ.౧౭-౧౩
ఇనితు విష్ుురహసయదొళు భ్ఇగు
మునిప ఇంద్్ద్ుయంనగరుపిద్
ద్ను బుధరు కేళువుద్ు నితయది మతసరవ బిటటట
అనుచితోకితగళిద్దరెయు సరి
గణనె మాడదిరెంద్ు విద్ా
జీనకె విజ్~నాపనెయ మాడువె వినయపూవకది.౧౭-౧౪
వీతభయ విశాత విధిపిత
మాతుళ ంతక మధావలిభ
భూతభావననంత భాసురతేజ మహారాజ
గౌతమర మడదియను కాయాద
నాథ్రఅక గురుతమ జగ
నానథ్విఠ్ఠల తనన నంబిద్ భకుతరను ప్ొరెవ.౧౭-౧౫

