സ്വാതംത്ര്യ വിഭാഗ സ്ംധി
ഹരികഥാമൃഇതസ്ാര ഗുരുഗള
കരുണദിംദാപനിതു പപളുവവ
പരമ ഭഗവദ്ഭക്തരിദനാദരദി പകളുവുദു
പരമവിഷ്ണു സ്വതംത്ര് മായാ
തരുണി വഅസ്ഥള നിവാസ്ിയു
സ്രസ്ിപ ാദ്ഭവ പ്രാണരീവരു
സ്ചിവവരനിസ്ുവരു
സ്വകമഗളല്ലി തത്പ്പ്രിയ
രുരഗഭൂഷണാഹംക്ഇതിത്ര്യ
കവരസ്ുവമപരംദ്രാക
മുഖരിംദ്രിയപവരനിസ്ുവരു.൧൭-൦൧
ഈ ദിവൗകസ്രംവത കലി വമാദ
ലാദ ദദതയരു സ്വപദഹദി
പതാദകരു താവാഗി വയാപാരഗള മാഡുവരു
പവധനംദദി കലിയഹംകാ
രാധിപാധമ മധുകുദകടഭ
പരാധി ശംഭര മുഖരു മനസ്ിവഗ
സ്വാമിവയനിസ്ുവരു.൧൭-൦൨
പദവവതഗപളാപാദി നിതയദി
ഏവമാദി സ്വനാമദിംദലി
യാവദിംദ്രിയഗവളാളു വയാപാരഗള മാഡുവരു
പസ്വകര പസ്വാനുഗുണ ഫല

വീവ ന്ഇപനംദദലി തന്ന സ്വ
ഭാവ സ്വാതംത്ര്ിയ വിഭാഗവ മാഡി വകാട്ട
ഹരി.൧൭-൦൩
അഗണിത സ്്ആതംത്ര്യ നാല്
ബവഗ വിഭാഗവ മാഡി ഒംദനു
വതവഗദു ദശവിധദഗസ്ി പാദവര പംചപ്രാണനലി
വമാഗചതുഷ്ടയവനാളു സ്പാദദ
ദുഗുണവിരസ്ിദ മത്പ്വത ദശവിധ
യുഗള ഗുണവനു മാഡി എരഡു
സ്ദാശിവവനാളിട്ട.൧൭-൦൪
പാകശാസ്ന കാമവരാളു സ്ാ
ദധകവിട്ട ദപശംദ്രിയര സ്ുദി
വൗകസ്ാദയവരാവളാംദു
യാവജ്ജീവവരാവളാവഗാംദു
നാല്കുവവര കലയാദി ദദതയാ
നീകകിത്തനു എരഡു ത്ര്ിവിധ വി
പവകദഗസ്ിംദിവരവഗ ഒംവദരഡാത്മ
തനവനാളവഗ.൧൭-൦൫
ഈ വിധദി സ്വാതംത്ര്ിയതവവ
പദവ മാനവ ദാനവവരാളു ര
മാവിപനാദി വിഭാഗ മാഡിട്ടല്വല രമിസ്ുവനു
മൂവവരാളഗിദ്ദവര കമവ
താ വീകാരവ ദഗസ്ദവല ക

ല്പാവസ്ാനവക വകാഡുവനായാസ്വരവര
ഗതിയ.൧൭-൦൬
ആലയഗവളാളഗിപ്പ ദീപ
വാവലവതിഗളനുസ്രിസ്
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രാലിഗളിവഗാപ്പുവ വതരദി ഹരി പതാപ സ്വത്ര്
കാലകാലദി ശ്രീ ധരാ ദു
ഗാ ലലവനയര കൂഡി സ്ുഖമയ
ലീവലദഗയലു ത്ര്ിഗുണ കായഗളഹവു
ീവരിവഗ.൧൭-൦൭
ഇംദ്രിയഗളിം മാള്പ കമ
ദവംഗള തനഗപിസ്ലു പഗാ
വിംദ പുണയവ വകാംഡു പാപവ ഭസ്മവവന മാള്പ
ഇംദിപരശനു ഭക്ത നരന
നിംദിസ്ുവവരാളഗിപ്പ പുണയവ
തംദു തന്നവരിഗീവ
പാപഗളവരിഗുണിസ്ുവനു.൧൭-൦൮
വഹാത്തുവഹാത്തിവഗ പാപകമ പ്ര
വതകര നിംദിസ്വദ തനഗിംദുത്ത
മര ഗുണകമഗള വകാംഡാഡദവല ഇപ്പ
മതയരിവഗ പഗാബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീ
ഹതയ വമാദലാദഖിളപദാഷഗ
ളിത്തപനു
സ്ംപദഹപഡസ്ല്ലഖിളശാസ്ത്രമത.൧൭-൦൯

തന്ന സ്വാതംത്ര്യ ഗുണഗള ഹി
രണയഗഭാദയരിവഗ കലിമുഖ
ദാനവര സ്ംതതിവഗ അവരധികാരവനുസ്രിസ്ി
പുണയപാപഗളീവ ബഹു കാ
രുണയ സ്ാഗരനല്പശക്തിഗ
ളുണ്ണലരിയവദ ഇരലു ഉണഗലിസ്ിദനു
സ്വരിവഗ.൧൭-൧൦
സ്തയവിരമ പുണയ പാപവ സ്
മസ്ത്രിവഗ വകാഡപലാസ്ുഗദി നാ
ലവത്തു ഭാഗവ മാഡി പലശാംശവനു

നകീവ

അതയല്പ പരമാണുവിവഗ സ്ാ
മഥയവനു താ വകാട്ടു സ്ഥൂല പ
ദാഥഗള ഉംഡുണിപ സ്വദ
സ്വ ീവരിവഗ.൧൭-൧൧
തിമിര തരണിഗപളക പദശദി
സ്മനിസ്ിപ്പവവ എംദിഗാദരു
ഭ്രമണ ചളി ബിസ്ിലം ിവകഗളുംപടപനാ പവതവക
അമിത ീവവരാളിദ്ദു ലകുമീ
രമണ വയാപാരഗള മാഡുവ
കമലപത്ര് സ്പരാവരഗവളാളഗിപ്പ
വതരനംവത.൧൭-൧൨
അംബുപ ാദ്ഭവ മുഖയസ്ുര കലി
ശംബരാദി സ്മസ്ത് ദദതയക

ദംബകനുദിന പുണയപാപവിഭാഗവവന മാഡി
അംബുധിയ

ലവനു മഹാഘട

ബിംബരിതു തുംബുവ വതരദി പ്രതി
ബിംബവരാളു താനിദ്ദു പയാഗയവതയംവത
ഫലവീവ.൧൭-൧൩
ഇനിതു വിഷ്ണുരഹസ്യവദാളു ഭ്ഇഗു
മുനിപ ഇംദ്രദയുംനഗരുപിദ
ദനു ബുധരു പകളുവുദു നിതയദി മത്സരവ ബിട്ടു
അനുചിപതാക്തിഗളിദ്ദവരയു സ്രി
ഗണവന മാഡദിവരംദു വിദവ
ജ്ജനവക വി ്~നാപവനയ മാഡുവവ
വിനയപൂവകദി.൧൭-൧൪
വീതഭയ വിപശവത വിധിപിത
മാതുളാംതക മധവവല്ലഭ
ഭൂതഭാവനനംത ഭാസ്കരപത

മഹാരാ

ഗൗതമര മഡദിയനു കായ്ദാ
നാഥരഅക ഗുരുതമ
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ന്നാഥവിഠ്ഠല തന്ന നംബിദ ഭകുതരനു
വപാവരവ.൧൭-൧൫

