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॥ பா³லா ⁴யான ॥

ர தா ப³ரா ச ³ரகலாவத ஸா ஸமு ³யதா³தி³ யனிபா⁴ ரிேன ரா

।
வி ³யா மாலாப⁴யதா³னஹ தா ⁴யாயாமிபா³லாமரு பு³ஜ தா²
॥
பாஶா குெஶௗ பு தகம ஸூ ர கைர த³தா⁴ ஸகலாமரா யா ।
ர தா ரிேன ரா ஶ ேஶக²ேரய ⁴ேயயாऽகி²ல ³ ⁴ைய ரிபுராऽ ர
பா³லா ॥
மாதுலி க³பேயாஜ மஹ தா கனகஸ னிபா⁴ ।
ப ³மாஸனக³தா பா³லா ல மீ ரா ைய விசி தேய ॥
வரபீ ஷகலஶபு தகாபீ⁴திதா⁴ரிணீ ।
ஸுதா⁴ ரவ தீ ஞா ைய ³ர மர ⁴ேர விசி தேய ॥
ஶு லா ப³ரா ஶஶா காபா⁴ ேராக³ ேஶ ப⁴ேஜ வா ।
ரு’ணிபாஶத⁴ரா ேத³வீ ர ல கார ⁴ஷிதா ।
ரஸ நாமரு வ ேத³வ கரணஸி ³தி⁴தா³ ॥
வா ³பீ³ஜ தி ⁴யான -
வி ³யா மாலாஶுகபாலமு ³ராராஜ கரா கு த³ஸமானகா தி ।
மு தாப²லால ரு’திேஶாபி⁴தா கீ³ பா³லா ப⁴ேஜவா மயஸி ³தி⁴ேஹேதா:
॥
காமபீ³ஜ தி ⁴யான -
ப⁴ேஜக ப ரு’ ாத⁴உ ³தீ³ தர ஸேனஸ னிஷ மதா³ ⁴ ணிதா

।
கைர பீ³ஜ ர கபாேலஷுசாப ஸபாஶா குஶ ர தவ த³தா⁴நா
॥
ஶ திபீ³ஜ தி ⁴யான -
யா ²யானமு ³ரா ரு’தகு ப⁴வி ³யாம ரஜ ஸ த³த⁴தீ கரா ³ைர:

।
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சி ³ பிணீ ஶாரத³ச ³ரகா தி பா³லா ப⁴ேஜ ெமௗ திக ⁴ஷிதா கீ³
॥
இதி பா³லா ⁴யான ॥
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