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ধন্বংতরি সুলারি
১. ধ্রুব তাল
আয়ুবরৃ ি আগুবুিু য়শস্সু বরুবুিু
কায় রির্মলি কািণবহুিু |
র্ায়য় র ংিাগুবুিু িািা রিাগি বীজ
রবরয়রস কয়লবুিু রবগরিংি
িারয় রর্ািলাি কুত্রসত রি রিকায়ব
রতত্তু িুষ্কর্মরিংি |
রিয়র্াণ সংরিত ভরিতবারগদ্দ িুুঃখ
র য় সাগিয়িালু রবদ্দু বলরল
রিারয়রসয়কাংডু রিয়লগাণয়ি ওয়ে তন্ন বায়রল
ববদ্য় র্ূরুরত শ্রী ধন্বংতরি |
িায় িায়জৌষধ রিয়ার্ক কতুম
শ্রীয়িসয়ি এংিু তু রতসলারগ |
তারয় ওিরগ বংিু বালন্ন সারকিংয়ত |
রিায়য়গাডয়ি িেন্নু পারলপা |
রয়য়য়া রিবারিগরলয়গ ধর্মজ্ঞগুণসাংদ্র |
রেয়স্সু রকাডু বিু ভজকরিয়গ |
র্ায়-র্ংত্ররিংি জগয়বল্ল ব্য়ারপরস |
ন্য়ায়বংতিারগ রিয়ে র্াল্প |
বায়ু বংরিত রিত্য় রবজয় রবট্ঠলয়িয়া |
রিয়িু কায়ণা ির্য়গ অিারি রিাগ কয়লবা |
২. র্রি তাল
ধন্বংতরি রসরি ধন্বংতরিয়য়ংিু |
সন্নুরতরস সতত রভন্ন জ্ঞািরিংি |
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রিন্নব রিন্নবয়িংিু ঘিয়তয়রল রিয়িি র্িুজ |
ঘন্ন র্ূরুরত ওরলিু িরলব ভু
বিয়িালু ধন্য়িু ধন্য়য়িরন্ন |
রিন্ন র্ূরুরত সুিসন্ন রবজয় রবঠলন্ন
রিত্য়য়িংিু বরিসু বহু রবধরি ||
৩. রত্রপুট তাল
শরশকুয়লাত্থ িীঘমতর্ িংিি রিব রিবা |
শরশবণম িকাশ িভু য়ব রবভু য়ব |
শরশর্ংডল সংরিত কলশ পারণ |
রবসজয়লািি আরিয়িয় বংদ্য় |
শরশগভম ভূ রু লয়ত রপায়ি রিাগব তা ওরডসুব
|
ঔষরধ তু লরস জিক বসুয়িব |
অসুি রিজমিতরত রিয়িিু রগরিয় তংিু |
রর্সুকিয়ল র্য় ািরধ র্রিসলারগ |
িসু িগুত পুরিয়ি পীয়ূষ ঘট ধরিরস |
অসর্ বিবয়ব রিন্ন র্র য়র্য়গ িয়র্া িয়র্া |
রবসজ সংভব রুদ্র রর্ািলাি রিবতা
ঋরষরিকি রিন্ন রকাংডাডু বুিু |
িশ রিশয়িালু রর্য়িব রবজয় রবট্ঠল |
ভীষণ অসু ইংরদ্রয়গল রিাগ রিবািণ ||
৪. আট তাল
শিণু শিণু ধন্বংতরি তর্গুণিাশ |
শিণু আতম জি পরিপালক রিব |
তরুয়ব ভবতাপ তিণ রিরতসুত িণ
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রর্া কল্প |
পির্ পূণম ব্রহ্ম ব্রহ্ম উিািক |
উরুপিাির্ উিগশারয় |
বি রকিীট র্ ার্রণ কুংডল কণম |
রর্রুগুব স্ত কংকণ াি পিক |
ীি কাংরি পীতাংবি িিণ ভূ প |
রসরিবত্সলাংছি রবজয় রবট্ঠল রিয় |
তরুণ গাত্র জ্ঞাি র্ুদ্রাংরকত স্ত ||
৫. আরি তাল
এলুবাগরল র্য়ত্ত রতরুরগ রতরুগুবাগরল |
বীলুবাগরল রিংতু কুরল্লরুবাগরল |
বীলুবাগরল র্াতু রকলুবাগরল কয়িিু |
র লুবাগরল র ারগ সত্কর্ম র্াডু বাগরল |
বালুবাগরল রভাজি িািা ষড্রসান্নসয়েলবাগরল
ওয়ে পুত্রারিগয়লাডয়ি |
রকরল র্াডরল র্িুজ র্রিয়ায়ি তন্নয় |
িারলয়গ রকায়িয়রল্ল ধন্বংতরি এংিু ওয়ে
কাল কালিরল্ল স্মরিরসিয়ি আবাগ
রবয়লয়বয়লয়গ বহুভববীজ পরি াি
িীলয়র্খশ্য়া রবজয়রবট্ঠলয়িয়
ওলগ রকাডু বিু র্ুক্তি সংগিরল্ল
ধন্বংতিী ধন্বংতরি এংিু
িণব পূবক
ম রিংি বংরিরস
রিয়িয়লু রবজয়রবট্ঠল ওরলব ||
|| শ্রী কৃ ষ্ণাপমণর্স্তু ||

