ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ವಿಭವಗ ಸಂಧಿ
ಹರಿಕಥವಮೃಇತಸ್ವರ ಗುರುಗಳ
ಕರುಣದಂದವಪನಿತು ಪೆೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕತರಿದ್ನವದ್ರದ ಕೆೇಳುವುದ್ು
ಪರಮವಿಷ್ುು ಸಾತಂತ್ ಮವಯವ
ತರುಣಿ ವಅಸಥಳ ನಿವವಸಿಯು
ಸರಸಿಜೆ ೇದ್ಭವ ಪವ್ಣರಿೇವರು ಸಚಿವರೆನಿಸುವರು
ಸವಕಮಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಪ್ರಿಯ
ರುರಗಭ ಷ್ಣವಹಂಕ್ಇತ್ಪ್ರತ್ಯ
ಕರೆಸುವಮರೆೇಂದವ್ಕ ಮುಖರಿಂದ್ಯಪರೆನಿಸುವರು.೧೭-೦೧
ಈ ದವೌಕಸರಂತೆ ಕಲ್ಲ ಮೊದ್
ಲವದ್ ದೆೈತಯರು ಸವದೆೇಹದ
ತೆ ೇದ್ಕರು ತವವವಗಿ ವವಯಪವರಗಳ ಮವಡುವರು
ವೆೇಧನಂದ್ದ ಕಲ್ಲಯಹಂಕವ
ರವಧಿಪವಧಮ ಮಧುಕುಕೆೈಟಭ
ಕೆ ್ೇಧಿ ಶಂಭರ ಮುಖರು ಮನಸಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯೆನಿಸುವರು.೧೭-೦೨
ದೆೇವತೆಗಳೆ ೇಪವದ ನಿತಯದ
ಏವಮವದ ಸಾನವಮದಂದ್ಲ್ಲ
ಯವವದಂದ್ಯಗಳೆ ಳು ವವಯಪವರಗಳ ಮವಡುವರು
ಸ್ೆೇವಕರ ಸ್ೆೇವವನುಗುಣ ಫಲ
ವಿೇವ ನ್ಇಪನಂದ್ದ್ಲ್ಲ ತನನ ಸಾ
ಭವವ ಸ್ವಾತಂತ್ಪ್ರ್ಯ ವಿಭವಗವ ಮವಡಿ ಕೆ ಟಟ ಹರಿ.೧೭-೦೩
ಅಗಣಿತ ಸ್ಆತಂತ್ಯ ನವಲ್

ಬಗೆ ವಿಭವಗವ ಮವಡಿ ಒಂದ್ನು
ತೆಗೆದ್ು ದ್ಶವಿಧಗೆೈಸಿ ಪವದ್ರೆ ಪಂಚಪವ್ಣನಲ್ಲ
ಮೊಗಚತುಷ್ಟಯನೆ ಳು ಸಪವದೆೈ
ದ್ುಗುಣವಿರಸಿದ್ ಮತೆತ ದ್ಶವಿಧ
ಯುಗಳ ಗುಣವನು ಮವಡಿ ಎರಡು ಸದವಶಿವನೆ ಳಿಟಟ.೧೭-೦೪
ಪವಕಶವಸನ ಕವಮರೆ ಳು ಸ್ವ
ಧೆೈಕವಿಟಟ ದ್ಶೆೇಂದ್ಯರ ಸುದ
ವೌಕಸ್ವದ್ಯರೆ ಳೆ ಂದ್ು ಯವವಜ್ಜೇವರೆ ಳೆ ಗೆ ಂದ್ು
ನವಲುುವರೆ ಕಲವಯದ ದೆೈತವಯ
ನಿೇಕಕಿತತನು ಎರಡು ತ್ಪ್ರ್ವಿಧ ವಿ
ವೆೇಕಗೆೈಸಿಂದರೆಗೆ ಒಂದೆರಡವತಮ ತನೆ ನಳಗೆ.೧೭-೦೫
ಈ ವಿಧದ ಸ್ವಾತಂತ್ಪ್ರ್ಯತಾವ
ದೆೇವ ಮವನವ ದವನವರೆ ಳು ರ
ಮವವಿನೆ ೇದ ವಿಭವಗ ಮವಡಿಟಟಲೆಿ ರಮಿಸುವನು
ಮ ವರೆ ಳಗಿದ್ದವರ ಕಮವ
ತವ ವಿೇಕವರವ ಗೆೈಸದ್ಲೆ ಕ
ಲವಾವಸ್ವನಕೆ ಕೆ ಡುವನವಯವಸವರವರ ಗತ್ಪ್ರಯ.೧೭-೦೬
ಆಲಯಗಳೆ ಳಗಿಪಾ ದೇಪ
ಜವಾಲೆವತ್ಪ್ರಗಳನುಸರಿಸ ಜನ
ರವಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಪುಾವ ತೆರದ ಹರಿ ತೆ ೇಪ ಸವತ್
ಕವಲಕವಲದ ಶಿ್ೇ ಧರವ ದ್ು
ಗವ ಲಲನೆಯರ ಕ ಡಿ ಸುಖಮಯ
ಲ್ಲೇಲೆಗೆೈಯಲು ತ್ಪ್ರ್ಗುಣ ಕವಯಗಳಹವು ಜ್ೇವರಿಗೆ.೧೭-೦೭

ಇಂದ್ಯಗಳಿಂ ಮವಳಾ ಕಮ
ದ್ಾಂಗಳ ತನಗಪಿಸಲು ಗೆ ೇ
ವಿಂದ್ ಪುಣಯವ ಕೆ ಂಡು ಪವಪವ ಭಸಮವನೆ ಮವಳಾ
ಇಂದರೆೇಶನು ಭಕತಜನರನ
ನಿಂದಸುವರೆ ಳಗಿಪಾ ಪುಣಯವ
ತಂದ್ು ತನನವರಿಗಿೇವ ಪವಪಗಳವರಿಗುಣಿಸುವನು.೧೭-೦೮
ಹೆ ತುತಹೆ ತ್ಪ್ರತಗೆ ಪವಪಕಮ ಪ್
ವತಕರ ನಿಂದಸದೆ ತನಗಿಂದ್ುತತ
ಮರ ಗುಣಕಮಗಳ ಕೆ ಂಡವಡದ್ಲೆ ಇಪಾ
ಮತಯರಿಗೆ ಗೆ ೇಬ್ವ್ಹಮಣ ಸಿರೇ
ಹತಯ ಮೊದ್ಲವದ್ಖಿಳದೆ ೇಷ್ಗ
ಳಿತತಪನು ಸಂದೆೇಹಪಡಸಲಿಖಿಳಶವಸರಮತ.೧೭-೦೯
ತನನ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಗುಣಗಳ ಹಿ
ರಣಯಗಭವದ್ಯರಿಗೆ ಕಲ್ಲಮುಖ
ದವನವರ ಸಂತತ್ಪ್ರಗೆ ಅವರಧಿಕವರವನುಸರಿಸಿ
ಪುಣಯಪವಪಗಳಿೇವ ಬಹು ಕವ
ರುಣಯ ಸ್ವಗರನಲಾಶಕಿತಗ
ಳುಣುಲರಿಯದೆ ಇರಲು ಉಣಗಲ್ಲಸಿದ್ನು ಸವರಿಗೆ.೧೭-೧೦
ಸತಯವಿಕ್ಮ ಪುಣಯ ಪವಪವ ಸ
ಮಸತರಿಗೆ ಕೆ ಡಲೆ ೇಸುಗದ ನವ
ಲಾತುತ ಭವಗವ ಮವಡಿ ಲೆೇಶವಂಶವನು ಜನಕಿೇವ
ಅತಯಲಾ ಪರಮವಣುವಿಗೆ ಸ್ವ
ಮಥ್ಯವನು ತವ ಕೆ ಟುಟ ಸ ಥಲ ಪ

ದವಥ್ಗಳ ಉಂಡುಣಿಪ ಸವದ್ ಸವಜ್ೇವರಿಗೆ.೧೭-೧೧
ತ್ಪ್ರಮಿರ ತರಣಿಗಳೆೇಕ ದೆೇಶದ
ಸಮನಿಸಿಪಾವೆ ಎಂದಗವದ್ರು
ಭ್ಮಣ ಚಳಿ ಬಿಸಿಲಂಜ್ಕೆಗಳುಂಟೆೇನೆ ೇ ಪವತಕೆ
ಅಮಿತಜ್ೇವರೆ ಳಿದ್ುದ ಲಕುಮಿೇ
ರಮಣ ವವಯಪವರಗಳ ಮವಡುವ
ಕಮಲಪತ್ ಸರೆ ೇವರಗಳೆ ಳಗಿಪಾ ತೆರನಂತೆ.೧೭-೧೨
ಅಂಬುಜೆ ೇದ್ಭವ ಮುಖಯಸುರ ಕಲ್ಲ
ಶಂಬರವದ ಸಮಸತ ದೆೈತಯಕ
ದ್ಂಬಕನುದನ ಪುಣಯಪವಪವಿಭವಗವನೆ ಮವಡಿ
ಅಂಬುಧಿಯ ಜಲವನು ಮಹವಘಟ
ಬಿಂಬರಿತು ತುಂಬುವ ತೆರದ ಪ್ತ್ಪ್ರ
ಬಿಂಬರೆ ಳು ತವನಿದ್ುದ ಯೇಗಯತೆಯಂತೆ ಫಲವಿೇವ.೧೭-೧೩
ಇನಿತು ವಿಷ್ುುರಹಸಯದೆ ಳು ಭ್ಇಗು
ಮುನಿಪ ಇಂದ್್ದ್ುಯಂನಗರುಪಿದ್
ದ್ನು ಬುಧರು ಕೆೇಳುವುದ್ು ನಿತಯದ ಮತಸರವ ಬಿಟುಟ
ಅನುಚಿತೆ ೇಕಿತಗಳಿದ್ದರೆಯು ಸರಿ
ಗಣನೆ ಮವಡದರೆಂದ್ು ವಿದ್ಾ
ಜಜನಕೆ ವಿಜ್~ನವಪನೆಯ ಮವಡುವೆ ವಿನಯಪ ವಕದ.೧೭-೧೪
ವಿೇತಭಯ ವಿಶೆಾೇತ ವಿಧಿಪಿತ
ಮವತುಳವಂತಕ ಮಧವವಲಿಭ
ಭ ತಭವವನನಂತ ಭವಸುರತೆೇಜ ಮಹವರವಜ
ಗೌತಮರ ಮಡದಯನು ಕವಯವದ

ನವಥ್ರಅಕ ಗುರುತಮ ಜಗ
ನವನಥ್ವಿಠ್ಠಲ ತನನ ನಂಬಿದ್ ಭಕುತರನು ಪೊರೆವ.೧೭-೧೫

