ஸ்வாதம்த்ர்ய விபாக ஸம்தி

ஹரிகதாம்றுஇதஸார குருகள
கருணதிம்தாபனிது பபளுவவ

பரம பகவத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது
பரமவிஷ்ணு ஸ்வதம்த்ர மாயா
தருணி வஅஸ்தள னிவாஸியு
ஸரஸிப

ாத்பவ ப்ராணரீற்வரு

ஸசிவவரனிஸுவரு

ஸற்வகற்மகளல்லி தத்ப்ரிய

ருரகபூஷணாஹம்க்ற்இதித்ரய
கவரஸுவமபரம்த்ராற்க

முகரிம்த்ரியபவரனிஸுவரு.௧௭-0௧
ஈ திவவௌகஸரம்வத கலி வமாத
லாத ததத்யரு ஸற்வபதஹதி

பதாதகரு தாவாகி வ்யாபாரகள மாடுவரு
பவதனம்ததி கலியஹம்கா
ராதிபாதம மதுகுதகடப

க்பராதி ஶம்பர முகரு மனஸிவக
ஸ்வாமிவயனிஸுவரு.௧௭-0௨

பதவவதகபளாபாதி னித்யதி
ஏவமாதி ஸ்வனாமதிம்தலி

யாவதிம்த்ரியகவளாளு வ்யாபாரகள
மாடுவரு

பஸவகர பஸவானுகுண பல

வீவ ன்ற்இபனம்ததலி தன்ன ஸ்வ
பாவ ஸ்வாதம்த்ரிய விபாகவ மாடி
வகாட்ட ஹரி.௧௭-0௩

அகணித ஸ்ஆதம்த்ரய னால்
பவக விபாகவ மாடி ஒம்தனு

வதவகது தஶவிததகஸி பாதவர
பம்சப்ராணனலி

வமாகசதுஷ்டயவனாளு ஸபாதத
துகுணவிரஸித மத்வத தஶவித
யுகள குணவனு மாடி எரடு

ஸதாஶிவவனாளிட்ட.௧௭-0௪

பாகஶாஸன காமவராளு ஸா

ற்ததகவிட்ட தபஶம்த்ரியர ஸுதி
வவௌகஸாத்யவராவளாம்து

யாவஜ்ஜீவவராவளாவகாம்து

னால்குவவர கல்யாதி ததத்யா
னீககித்தனு எரடு த்ரிவித வி

பவகதகஸிம்திவரவக ஒம்வதரடாத்ம
தன்வனாளவக.௧௭-0௫

ஈ விததி ஸ்வாதம்த்ரியத்வவ

பதவ மானவ தானவவராளு ர

மாவிபனாதி விபாக மாடிட்டல்வல

ரமிஸுவனு

மூவவராளகித்தவர கற்மவ
தா வீகாரவ தகஸதவல க

ல்பாவஸானவக வகாடுவனாயாஸவரவர
கதிய.௧௭-0௬

ஆலயகவளாளகிப்ப தீப

ஜ்வாவலவற்திகளனுஸரிஸ

ன

ராலிகளிவகாப்புவ வதரதி ஹரி பதாற்ப
ஸற்வத்ர

காலகாலதி ஶ்ரீ தரா து

ற்கா லலவனயர கூடி ஸுகமய
லீவலதகயலு த்ரிகுண காற்யகளஹவு
ஜீவரிவக.௧௭-0௭

இம்த்ரியகளிம் மாள்ப கற்ம
த்வம்கள தனகற்பிஸலு பகா

விம்த புண்யவ வகாம்டு பாபவ பஸ்மவவன
மாள்ப

இம்திபரஶனு பக்த

னரன

னிம்திஸுவவராளகிப்ப புண்யவ
தம்து தன்னவரிகீவ

பாபகளவரிகுணிஸுவனு.௧௭-0௮

வஹாத்துவஹாத்திவக பாபகற்ம ப்ர
வற்தகர னிம்திஸவத தனகிம்துத்த

மர குணகற்மகள வகாம்டாடதவல இப்ப
மற்த்யரிவக பகாப்ராஹ்மண ஸ்த்ரீ
ஹத்ய வமாதலாதகிளபதாஷக
ளித்தபனு

ஸம்பதஹபடஸல்லகிளஶாஸ்த்ரமத.௧௭-0
௯

தன்ன ஸ்வாதம்த்ரய குணகள ஹி
ரண்யகற்பாத்யரிவக கலிமுக
தானவர ஸம்ததிவக

அவரதிகாரவனுஸரிஸி

புண்யபாபகளீவ பஹு கா
ருண்ய ஸாகரனல்பஶக்திக

ளுண்ணலரியவத இரலு உணகலிஸிதனு
ஸற்வரிவக.௧௭-௧0

ஸத்யவிக்ரம புண்ய பாபவ ஸ

மஸ்தரிவக வகாடபலாஸுகதி னா

ல்வத்து பாகவ மாடி பலஶாம்ஶவனு
னகீவ

அத்யல்ப பரமாணுவிவக ஸா

மற்த்யவனு தா வகாட்டு ஸ்தூல ப
தாற்தகள உம்டுணிப ஸற்வத
ஸற்வஜீவரிவக.௧௭-௧௧

திமிர தரணிகபளக பதஶதி

ஸமனிஸிப்பவவ எம்திகாதரு

ப்ரமண சளி பிஸிலம்ஜிவககளும்படபனா
பற்வதவக

அமிதஜீவவராளித்து லகுமீ
ரமண வ்யாபாரகள மாடுவ

கமலபத்ர ஸபராவரகவளாளகிப்ப
வதரனம்வத.௧௭-௧௨
அம்புப

ாத்பவ முக்யஸுர கலி

ஶம்பராதி ஸமஸ்த ததத்யக

தம்பகனுதின புண்யபாபவிபாகவவன மாடி
அம்புதிய

லவனு மஹாகட

பிம்பரிது தும்புவ வதரதி ப்ரதி

பிம்பவராளு தானித்து பயாக்யவதயம்வத
பலவீவ.௧௭-௧௩

இனிது விஷ்ணுரஹஸ்யவதாளு ப்ற்இகு
முனிப இம்த்ரத்யும்னகருபித

தனு புதரு பகளுவுது னித்யதி மத்ஸரவ
பிட்டு

அனுசிபதாக்திகளித்தவரயு ஸரி
கணவன மாடதிவரம்து வித்வ
ஜ்

னவக விஜ்நாபவனய மாடுவவ

வினயபூற்வகதி.௧௭-௧௪

வீதபய விஶ்பவத விதிபித

மாதுளாம்தக மத்வவல்லப

பூதபாவனனம்த பாஸ்கரபத

மஹாரா

வகௌதமர மடதியனு காய்தா
னாதரஅக குருதம

க

ன்னாதவிட்டல தன்ன னம்பித பகுதரனு
வபாவரவ.௧௭-௧௫

