
ധന്വംതരി സുളാദി 
൧. ധ്ധുവ താള 
ആയുവൃദ്ധി ആഗുവുദു യശസ്സു ബരുവുദു 
കായ ന്ിര്മലന് കാരണവഹുദു | 
മായയ ഹിംദാഗുവുദു ന്ാന്ാ യരാഗദ ബീജ 
യബയിസി കയളവുദു യവഗദിംദ 
ന്ായി യമാദലാദ കുത്സിത യദഹ ന്ികായവ 
യതത്തു ദുഷ്കര്മദിംദ | 
ധ്കിയമാണ സംചിത ഭരിതവാഗിദ്ദ ദുുഃഖ 
യഹയ സാഗരയദാളു ബിദ്ദു ബളലി 
യന്ായിസിയകാംഡു യന്യലഗാണയദ ഒയെ തന്ന 
ബായലി 
വവദയ മൂരുതി ധ്ശീ ധന്വംതരി | 
രായ രാജൗഷധ ന്ിയാമക കര്തു 
ധ്ശീയരസയന് എംദു തുതിസലാഗി | 
തായി ഒദഗി ബംദു ബാലന്ന സാകിദംയത | 
യന്ായയഗാഡയദ ന്െന്നു പാലിപാ | 
യധയയാ യദവാദിഗളിയഗ ധര്മജ്ഞഗുണസാംധ്ദ | 
യധ്ശയസ്സു യകാഡുവന്ു ഭജകരിയഗ | 
മായ-മംധ്തദിംദ ജഗയവലല വയാപിസി | 
ന്യായവംതന്ാഗി യചയെ മാള്പ | 
വായു വംദിത ന്ിതയ വിജയ വിട്ഠലയരയാ | 
ധ്പിയന്ു കായണാ ന്മയഗ അന്ാദി യരാഗ കയളവാ 
| 
൨. മട്ടി താള 
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ധന്വംതരി സിരി ധന്വംതരിയയംദു | 
സന്നുതിസി സതത ഭിന്ന ജ്ഞാന്ദിംദ | 
ന്ിന്നവ ന്ിന്നവയന്ംദു ഘന്യതയലി യന്യന്ദ 
മന്ുജ | 
ഘന്ന മൂരുതി ഒലിദു ന്ലിവ ഭു 
വന്യദാളു ധന്യന്ു ധന്യയന്ന്നി | 
യചന്ന മൂരുതി സുധ്പസന്ന വിജയ വിഠലന്ന 
ന്ിതയയന്ംദു ബണ്ണിസു ബഹു വിധദി || 
൩. ധ്തിപുട താള 
ശശികുയലാത്ഥ ദീര്ഘതമ ന്ംദന് യദവ യദവാ | 
ശശിവര്ണ ധ്പകാശ ധ്പഭുയവ വിഭുയവ | 
ശശിമംഡല സംസ്ഥിത കലശ പാണി | 
ബിസജയലാചന് ആശവിയന്യ വംദയ | 
ശശിഗര്ഭ ഭൂരുഹലയത യപായദ യരാഗവ താ 
ഒഡിസുവ 
| 
ഔഷധി തുളസി ജന്ക വസുയദവ | 
അസുര ന്ിര്ജരതതി യന്യരദു ഗിരിയ തംദു | 
മിസുകദയല മയഹാദധി മഥിസലാഗി | 
ന്സു ന്ഗുത പുട്ടിയദ പീയൂഷ ഘട ധരിസി | 
അസമ വദവയവ ന്ിന്ന മഹിയമയഗ ന്യമാ ന്യമാ 
| 
ബിസജ സംഭവ രുധ്ദ യമാദലാദ യദവതാ 
ഋഷിന്ികര ന്ിന്ന യകാംഡാഡുവുദു | 
ദശ ദിശയദാളു യമയരവ വിജയ വിട്ഠല | 
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ഭീഷണ അസു ഇംധ്ദിയഗള യരാഗ ന്ിവാരണ || 
൪. ആട താള 
ശരണു ശരണു ധന്വംതരി തമഗുണന്ാശ | 
ശരണു ആര്തജന് പരിപാലക യദവ | 
തരുയവ ഭവതാപ തരണ ദിതിസുത ഹരണ 
യമാഹകല്പ | 
പരമ പൂര്ണ ധ്ബഹ്മ ധ്ബഹ്മ ഉദ്ധാരക | 
ഉരുപരാധ്കമ ഉരഗശായി | 
വര കിരീട മഹാമണി കുംഡല കര്ണ | 
മിരുഗുവ ഹസ്ത കംകണ ഹാര പദക | 
ഹീര കാംചി പീതാംബര ചരണ ഭൂപ | 
സിരിവത്സലാംഛന് വിജയ വിട്ഠല ധ്പിയ | 
തരുണ ഗാധ്ത ജ്ഞാന് മുധ്ദാംകിത ഹസ്ത || 
൫. ആദി താള 
എളുവാഗലി മയത്ത തിരുഗി തിരുഗുവാഗലി | 
ബീളുവാഗലി ന്ിംതു കുള്ളിരുവാഗലി | 
ബീളുവാഗലി മാതു യകളുവാഗലി കയരദു | 
യഹളുവാഗലി യഹാഗി സത്കര്മ മാഡുവാഗലി 
| 
ബാളുവാഗലി യഭാജന് ന്ാന്ാ 
ഷധ്ഡസാന്നസയെളവാഗലി 
ഒയെ പുധ്താദിഗയളാഡയന് | 
യകളി മാഡലി മന്ുജ മരിയായദ തന്നയ | 
ന്ാലിയഗ യകായന്യലലി ധന്വംതരി എംദു ഒയെ 
കാല കാലദലലി സ്മരിസിദയര ആവാഗ 
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യവയളയവയളയഗ ബഹുഭവബീജ പരിഹാര 
ന്ീലയമഖശയാ വിജയവിട്ഠലയരയ 
ഒലഗ യകാഡുവന്ു മുക്തര സംഗദലലി 
ധന്വംതരീ ധന്വംതരി എംദു 
ധ്പണവ പൂരവകദിംദ വംദിസി 
യന്യന്യലു വിജയവിട്ഠല ഒലിവ || 
|| ധ്ശീ കൃഷ്ണാര്പണമസ്തു || 
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