
ધન્વતંરિ સળુારિ 
૧. ધ્રવુ તાળ 
આયવુદૃ્ધિ આગવુદુુ યશસ્સ ુબરુવદુુ 
કાય નિર્મલિ કાિણવહદુુ | 
ર્ાયે ર િંિાગવુદુુ િાિા િોગિ બીજ 
બેનયનિ કળેવદુુ વેગરિિંિ 
િાનય ર્ોિલાિ કુત્સિત િે  નિકાયવ 
તેત્ત ુદુષ્કર્મરિિંિ | 
રિયર્ાણ િચંિત ભરિતવાચગદ્દ દુુઃખ 
 યે િાગિિોળુ ચબદ્દુ બળચલ 
િોનયનિકોંડુ િેલેગાણિે ઓમ્રે્ તન્ન બાયચલ 
વૈદ્ય મરુૂનત શ્રી ધન્વતંરિ | 
િાય િાજૌષધ નિયાર્ક કર્ ુમ 
શ્રીયિિિે એંદુ ર્નુતિલાચગ | 
તાનય ઓિચગ બદું બાલન્ન િારકિંતે | 
િોયગોડિે િમ્ર્ન્ન ુપાચલપા | 
ધ્યેયા િેવારિગચળગે ધર્મજ્ઞગણુિાદં્ર | 
શે્રયસ્સ ુકોડુવન ુભજકરિગે | 
ર્ાય-ર્તં્રરિિંિ જગવેલ્લ વ્યાનપનિ | 
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ન્યાયવતંિાચગ િેષ્ટે ર્ાળ્પ | 
વાય ુવરંિત નિસય નવજય નવટ્ઠલિેયા | 
નિયન ુકાણો િર્ગે અિારિ િોગ કળેવા | 
૨. ર્ટ્ટિ તાળ 
ધન્વતંરિ નિરિ ધન્વતંરિયેંદુ | 
િન્નનુતનિ િતત ચભન્ન જ્ઞાિરિિંિ | 
નિન્નવ નિન્નવિેંદુ ઘિતેયચલ િેિેિ ર્નજુ | 
ઘન્ન મરુૂનત ઓચલદુ િચલવ ભ ુ
વિિોળુ ધન્યન ુધન્યિેનન્ન | 
િેન્ન મરુૂનત સિુિન્ન નવજય નવઠલન્ન 
નિસયિેંદુ બણ્ણણસ ુબહ ુનવધરિ || 
૩. નત્રપટુ તાળ 
શનશકુલોસથ િીઘમતર્ િિંિ િેવ િેવા | 
શનશવણમ િકાશ િભવેુ નવભવેુ | 
શનશર્ડંલ િણં્સ્થત કલશ પાચણ | 
ચબિજલોિિ આનિિેય વદં્ય | 
શનશગભમ ભરુૂ લતે પોિે િોગવ તા ઓરડસવુ 
| 
ઔષનધ ર્ળુનિ જિક વસિેુવ | 
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અસિુ નિર્જિતનત િેિેદુ ચગરિય તદું | 
નર્સકુિલે ર્ ોિનધ ર્નથિલાચગ | 
િસ ુિગતુ પટુ્ટિિે પીયષૂ ઘટ ધરિનિ | 
અિર્ િૈવવે નિન્ન ર્ર રે્ગે િર્ો િર્ો | 
ચબિજ િભંવ રુદ્ર ર્ોિલાિ િેવતા 
ઋનષનિકિ નિન્ન કોંડાડુવદુુ | 
િશ રિશિોળુ રે્િેવ નવજય નવટ્ઠલ | 
ભીષણ અસ ુઇંરદ્રયગળ િોગ નિવાિણ || 
૪. આટ તાળ 
શિણ ુશિણ ુધન્વતંરિ તર્ગણુિાશ | 
શિણ ુઆતમજિ પરિપાલક િેવ | 
તરુવે ભવતાપ તિણ રિનતસતુ  િણ 
ર્ો કલ્પ | 
પિર્ પણૂમ બ્રહ્મ બ્રહ્મ ઉિાિક | 
ઉરુપિાિર્ ઉિગશાનય | 
વિ રકિીટ ર્ ાર્ચણ કંુડલ કણમ | 
નર્રુગવુ  સ્ત કંકણ  ાિ પિક | 
 ીિ કાચંિ પીતાબંિ િિણ ભપૂ | 
નિરિવસિલાછંિ નવજય નવટ્ઠલ નિય | 
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તરુણ ગાત્ર જ્ઞાિ મદુ્રારંકત  સ્ત || 
૫. આરિ તાળ 
એળુવાગચલ ર્ત્તે નતરુચગ નતરુગવુાગચલ | 
બીળુવાગચલ નિિંર્ ુકુણ્ળ્ળરુવાગચલ | 
બીળુવાગચલ ર્ાર્ ુકેળુવાગચલ કિેદુ | 
 ળેુવાગચલ  ોચગ િસકર્મ ર્ાડુવાગચલ | 
બાળુવાગચલ ભોજિ િાિા ષડ્રિાન્નિમ્રે્ળવાગચલ 
ઓમ્રે્ પતુ્રારિગળોડિે | 
કેચળ ર્ાડચલ ર્નજુ ર્રિયાિે તન્નય | 
િાચલગે કોિેયલ્લ્લ ધન્વતંરિ એંદુ ઓમ્રે્ 
કાલ કાલિલ્લ્લ સ્ર્રિનિિિે આવાગ 
વેળેવેળેગે બહભુવબીજ પરિ ાિ 
િીલરે્ખશ્યા નવજયનવટ્ઠલિેય 
ઓલગ કોડુવન ુમકુ્તિ િગંિલ્લ્લ 
ધન્વતંિી ધન્વતંરિ એંદુ 
િણવ પવૂમકરિિંિ વરંિનિ 
િેિેયલ ુનવજયનવટ્ઠલ ઓચલવ || 
|| શ્રી કૃષ્ણાપમણર્સ્ર્ ુ|| 
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