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ബലഭദസ്തവരാജ

{॥ ബലഭദസ്തവരാജ ॥}

ദുർേയാധന ഉവാച -

സ്േതാതം ശീബലേദവസ്യ പാഡ്വിപാക മഹാമുേന ।

വദ മാം കൃപയാ സാക്ഷാത്സർവസിദ്ധിപദായകമ് ॥ ൧॥

പാഡ്വിപാക ഉവാച -

സ്തവരാജം തു രാമസ്യ േവദയാസകൃതം ശുഭമ് ।

സർവസിദ്ധിപദം രാജഞ്ഛൃണു ൈകവൽയദം നൃണാമ് ॥ ൨॥

േദവാദിേദവ ഭഗവൻകാമപാല നേമാഽസ്തു േത ।

നേമാഽനൻതായ േശഷായ സാക്ഷാദാമായ േത നമഃ ॥ ൩॥

ധരാധരായ പൂർണായ സ്വധാമ്േന സീരപാണേയ ।

സഹസശിരേസ നിത്യം നമഃ സങ്കർഷണായ േത ॥ ൪॥

േരവതീരമണ ത്വം ൈവ ബലേദവാച്യുതാഗജഃ ।

ഹലായുധ പലമ്ബഘ്ന പാഹി മാം പുരുേഷാത്തമ ॥ ൫॥

ബലായ ബലഭദായ താലാങ്കായ നേമാ നമഃ ।

നീലാമ്ബരായ െഗൗരായ െരൗഹേണയായ േത നമഃ ॥ ൬॥

േധനുകാരിർമുഷ്ടികാരിഃ കൂടാരിർബൽവലാൻതകഃ ।

രുക്മ്യരിഃ കൂപകർണാരിഃ കുമ്ഭാൺഡാരിസ്ത്വേമവ ഹി ॥ ൭॥

കാലിൻദീേഭദേനാഽസി ത്വം ഹസ്തിനാപുരകർഷകഃ ।

ദ്വിവിദാരിർയാദേവൻദ്േരാ വജമൺഡലമൺഡനഃ ॥ ൮॥
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കംസഭാതൃപഹൻതാസി തീർഥയാതാകരഃ പഭുഃ ।

ദുർേയാധനഗുരുഃ സാക്ഷാത്പാഹി പാഹി പേഭാ ത്വതഃ ॥ ൯॥

ജയ ജയാച്യുതേദവ പരാത്പര സ്വയമനൻതദിഗൻതഗതശുത ।

സുരമുനീൻദഫണീൻദവരായ േത മുസലിേന ബലിേന ഹലിേന നമഃ ॥ ൧൦॥

യഃ പേഠത്സതതം സ്തവനം നരഃ സ തു ഹേരഃ പരമം പദമാവേജത് ।

ജഗതി സർവബലം ത്വരിമർദനം ഭവതി തസ്യ ധനം സ്വജനം ധനമ് ॥ ൧൧॥

ഇതി ശീഗർഗസംഹിതായാം ബലഭദഖൺേഡ

ബലഭദസ്തവരാജവർണനം നാൈമകാദേശാഽധ്യായഃ ॥ ഗ. സം. അധായ ൧൧॥
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