
ଧନ୍ଵଂତର ିସଳୁାଦ ି
୧. ଧୁଵ ତାଳ 
ଆୟୁଵୃଦ୍ଧ ିଆଗୁଵୁଦୁ ୟଶସସ ୁବରୁଵୁଦୁ 
କାୟ ନ୍ରି୍ମଲନ୍ କାରଣଵହୁଦୁ | 
ର୍ାୟୟ ହଂିଦାଗୁଵୁଦୁ ନ୍ାନ୍ା ୟରାଗଦ ବୀଜ 
ୟବୟିସ ିକୟଳଵୁଦୁ ୟଵଗଦଂିଦ 
ନ୍ାୟି ୟର୍ାଦଲାଦ କୁତ୍ସତି ୟଦହ ନ୍କିାୟଵ 
ୟତତୁ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମଦଂିଦ | 
କ୍ରିୟର୍ାଣ ସଂଚତି ଭରତିଵାଗିଦ୍ଦ ଦୁୁଃଖ 
ୟହୟ ସାଗରୟଦାଳୁ ବଦୁି୍ଦ ବଳଲି 
ୟନ୍ାୟିସୟିକାଂଡୁ ୟନ୍ୟଲଗାଣୟଦ ଓୟେ ତନ୍ନ ବାୟଲି 
ୟଵୈଦୟ ର୍ରୁୂତ ିଶ୍ରୀ ଧନ୍ଵଂତର ି| 
ରାୟ ରାୟଜୌଷଧ ନ୍ୟିାର୍କ କତମୁ  
ଶ୍ରୀୟରସୟନ୍ ଏଂଦୁ ତୁତସିଲାଗି | 
ତାୟି ଓଦଗି ବଂଦୁ ବାଲନ୍ନ ସାକଦିଂୟତ | 
ୟନ୍ାୟୟଗାଡୟଦ ନ୍େନ୍ନ ୁପାଲିପା | 
ୟେୟା ୟଦଵାଦଗିଳୟିଗ ଧର୍ମଜ୍ଞଗୁଣସାଂଦ୍ର | 
ୟଶ୍ରୟସସ ୁୟକାଡୁଵନୁ୍ ଭଜକରୟିଗ | 
ର୍ାୟ-ର୍ଂତ୍ରଦଂିଦ ଜଗୟଵଲ୍ଲ ଵୟାପିସ ି| 
ନ୍ୟାୟଵଂତନ୍ାଗି ୟଚୟେ ର୍ାଳ୍ପ | 
ଵାୟୁ ଵଂଦତି ନ୍ତିୟ ଵଜିୟ ଵଟି୍ଠଲୟରୟା | 
ପି୍ରୟନୁ୍ କାୟଣା ନ୍ର୍ୟଗ ଅନ୍ାଦ ିୟରାଗ କୟଳଵା | 

www.yo
us

igm
a.c

om



୨. ର୍ଟ୍ଟ ିତାଳ 
ଧନ୍ଵଂତର ିସରି ିଧନ୍ଵଂତରୟିୟଂଦୁ | 
ସନ୍ନତୁସି ିସତତ ଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ୍ଦଂିଦ | 
ନ୍ନି୍ନଵ ନ୍ନି୍ନଵୟନ୍ଂଦୁ ଘନ୍ୟତୟଲି ୟନ୍ୟନ୍ଦ ର୍ନୁ୍ଜ | 
ଘନ୍ନ ର୍ରୁୂତ ିଓଲିଦୁ ନ୍ଲିଵ ଭୁ 
ଵନ୍ୟଦାଳୁ ଧନ୍ୟନୁ୍ ଧନ୍ୟୟନ୍ନ୍ନ ି| 
ୟଚନ୍ନ ର୍ରୁୂତ ିସପୁ୍ରସନ୍ନ ଵଜିୟ ଵଠିଲନ୍ନ 
ନ୍ତିୟୟନ୍ଂଦୁ ବଣ୍ଣିସ ୁବହୁ ଵଧିଦ ି|| 
୩. ତ୍ରପିଟୁ୍ ତାଳ 
ଶଶକୁିୟଲାତ୍ଥ ଦୀଘମତର୍ ନ୍ଂଦନ୍ ୟଦଵ ୟଦଵା | 
ଶଶଵିଣମ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭୁୟଵ ଵଭୁିୟଵ | 
ଶଶରି୍ଂଡଲ ସଂସି୍ଥତ କଲଶ ପାଣ ି| 
ବସିଜୟଲାଚନ୍ ଆଶ୍ଵୟିନ୍ୟ ଵଂଦୟ | 
ଶଶଗିଭମ ଭୂରୁହଲୟତ ୟପାୟଦ ୟରାଗଵ ତା ଓଡସିଵୁ 
| 
ଔଷଧି ତୁଳସ ିଜନ୍କ ଵସୟୁଦଵ | 
ଅସରୁ ନ୍ଜିମରତତ ିୟନ୍ୟରଦୁ ଗିରୟି ତଂଦୁ | 
ର୍ିସକୁଦୟଲ ର୍ୟହାଦଧି ର୍ଥିସଲାଗି | 
ନ୍ସ ୁନ୍ଗୁତ ପୁଟ୍ଟୟିଦ ପୀୟୂଷ ଘଟ୍ ଧରସି ି| 
ଅସର୍ ୟଦୈଵୟଵ ନ୍ନି୍ନ ର୍ହୟିର୍ୟଗ ନ୍ୟର୍ା ନ୍ୟର୍ା | 
ବସିଜ ସଂଭଵ ରୁଦ୍ର ୟର୍ାଦଲାଦ ୟଦଵତା 
ଋଷିନ୍କିର ନ୍ନି୍ନ ୟକାଂଡାଡୁଵୁଦୁ | 
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ଦଶ ଦଶିୟଦାଳୁ ୟର୍ୟରଵ ଵଜିୟ ଵଟି୍ଠଲ | 
ଭୀଷଣ ଅସ ୁଇଂଦି୍ରୟଗଳ ୟରାଗ ନ୍ଵିାରଣ || 
୪. ଆଟ୍ ତାଳ 
ଶରଣୁ ଶରଣୁ ଧନ୍ଵଂତର ିତର୍ଗୁଣନ୍ାଶ | 
ଶରଣୁ ଆତମଜନ୍ ପରପିାଲକ ୟଦଵ | 
ତରୁୟଵ ଭଵତାପ ତରଣ ଦତିସିତୁ ହରଣ 
ୟର୍ାହକଲପ | 
ପରର୍ ପୂଣମ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଉଦ୍ଧାରକ | 
ଉରୁପରାକ୍ରର୍ ଉରଗଶାୟି | 
ଵର କରିୀଟ୍ ର୍ହାର୍ଣ ିକୁଂଡଲ କଣମ | 
ର୍ିରୁଗୁଵ ହସ୍ତ କଂକଣ ହାର ପଦକ | 
ହୀର କାଂଚ ିପୀତାଂବର ଚରଣ ଭୂପ | 
ସରିଵିତ୍ସଲାଂଛନ୍ ଵଜିୟ ଵଟି୍ଠଲ ପି୍ରୟ | 
ତରୁଣ ଗାତ୍ର ଜ୍ଞାନ୍ ର୍ଦୁ୍ରାଂକତି ହସ୍ତ || 
୫. ଆଦ ିତାଳ 
ଏଳୁଵାଗଲି ର୍ୟତ୍ତ ତରୁିଗି ତରୁିଗୁଵାଗଲି | 
ବୀଳୁଵାଗଲି ନ୍ଂିତୁ କୁଳ୍ଳରୁିଵାଗଲି | 
ବୀଳୁଵାଗଲି ର୍ାତୁ ୟକଳୁଵାଗଲି କୟରଦୁ | 
ୟହଳୁଵାଗଲି ୟହାଗି ସତ୍କର୍ମ ର୍ାଡୁଵାଗଲି | 
ବାଳୁଵାଗଲି ୟଭାଜନ୍ ନ୍ାନ୍ା ଷଡ୍ରସାନ୍ନସୟେଳଵାଗଲି 
ଓୟେ ପୁତ୍ରାଦଗିୟଳାଡୟନ୍ | 
ୟକଳ ିର୍ାଡଲି ର୍ନୁ୍ଜ ର୍ରୟିାୟଦ ତନ୍ନୟ | 
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ନ୍ାଲିୟଗ ୟକାୟନ୍ୟଲି୍ଲ ଧନ୍ଵଂତର ିଏଂଦୁ ଓୟେ 
କାଲ କାଲଦଲି୍ଲ ସ୍ମରସିଦିୟର ଆଵାଗ 
ୟଵୟଳୟଵୟଳୟଗ ବହୁଭଵବୀଜ ପରହିାର 
ନ୍ୀଲୟର୍ଖଶୟା ଵଜିୟଵଟି୍ଠଲୟରୟ 
ଓଲଗ ୟକାଡୁଵନୁ୍ ର୍ୁକ୍ତର ସଂଗଦଲି୍ଲ 
ଧନ୍ଵଂତରୀ ଧନ୍ଵଂତର ିଏଂଦୁ 
ପ୍ରଣଵ ପୂଵମକଦଂିଦ ଵଂଦସି ି
ୟନ୍ୟନ୍ୟଲୁ ଵଜିୟଵଟି୍ଠଲ ଓଲିଵ || 
|| ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣାପମଣର୍ସୁ୍ତ || 
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