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.. balabhadrastavarAja ..

॥ ப³லப⁴ ³ர தவராஜ ॥
து³ ேயாத⁴னஉவாச -
ேதா ர ப³லேத³வ ய ரா ³விபாக மஹாமுேன ।

வத³ மா ரு’பயாஸா ா ஸ வஸி ³தி⁴ ரதா³யக ॥ 1॥
ரா ³விபாக உவாச -
தவராஜ து ராம ய ேவத³ யாஸ ரு’த ஶுப⁴ ।

ஸ வஸி ³தி⁴ ரத³ ராஜ ²ரு’ணுைகவ யத³ ரு’ ॥ 2॥
ேத³வாதி³ேத³வப⁴க³வ காமபால நேமாऽஸ்து ேத ।
நேமாऽனந்தாய ேஶஷாயஸா ா ³ராமாய ேத நம: ॥ 3॥
த⁴ராத⁴ராய ய வதா⁴ ேனஸீரபாணேய ।
ஸஹ ர ரேஸநி ய நம:ஸ க ஷ ய ேத ॥ 4॥
ேரவதீரமண வ ைவப³லேத³வா யுதா ³ரஜ: ।
ஹலாயுத⁴ ரல ப³ ⁴னபாஹிமா புருேஷா தம ॥ 5॥
ப³லாய ப³லப⁴ ³ராய தாலா காய நேமா நம: ।
நீலா ப³ராய ெகௗ³ராய ெரௗஹேணயாய ேத நம: ॥ 6॥
ேத⁴னுகாரி மு டிகாரி: டாரி ப³ வலா தக: ।
ரு யரி: பக ரி:கு பா⁴ டா³ரி வேமவஹி ॥ 7॥
காலி தீ³ேப⁴த³ே ऽஸி வ ஹ தி புரக ஷக: ।
³விவிதா³ரி யாத³ேவ ³ேரா ரஜம ட³லம ட³ன: ॥ 8॥
க ஸ ⁴ரா ரு’ ரஹ தாஸி தீ த²யா ராகர: ரபு:⁴ ।
து³ ேயாத⁴னகு³ரு:ஸா ா பாஹிபாஹி ரேபா⁴ வத: ॥ 9॥
ஜயஜயா யுதேத³வபரா பர வயமன ததி³க³ தக³த ருத ।
ஸுரமுனீ ³ரப²ணீ ³ரவராய ேத முஸலிேன ப³லிேன ஹலிேன நம: ॥
10॥
ய: பேட² ஸதத தவன நர:ஸதுஹேர: பரம பத³மா ரேஜ ।
ஜக³தி ஸ வப³ல வரிம த³ன ப⁴வதி த ய த⁴ன வஜன த⁴ன
॥ 11॥
இதி க³ க³ஸ ஹிதாயா ப³லப⁴ ³ரக² ேட³
ப³லப⁴ ³ர தவராஜவ ணன நாைமகாத³ேஶாऽத்⁴யாய:॥க³.ஸ .அதா⁴ய
11॥
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