
ਧਨ੍ਵ ਂਤਰਿ ਸਲ਼ੁਾਰਿ 
੧. ਧੁਵ ਤਾਲ਼ 
ਆਯੁਵ੍ੁੁੱ ਰਧ ਆਗੁਵੁਿੁ ਯਸ਼ੁੱਸੁ ਬਿੁਵੁਿੁ 
ਕਾਯ ਰਨ੍ਰ੍ਮਲਨ੍ ਕਾਿਣਵਹੁਿੁ | 
ਮਾਯੇ ਰਹਿਂਾਗੁਵੁਿੁ ਨ੍ਾਨ੍ਾ ਿੋਗਿ ਬੀਜ 
ਬੇਰਯਰਸ ਕਲ਼ੇਵੁਿੁ ਵੇਗਰਿਂਿ 
ਨ੍ਾਰਯ ਮਿੋਲਾਿ ਕੁਤ੍ਰਸਤ ਿੇਹ ਰਨ੍ਕਾਯਵ 
ਤੇੇੱਤੁ ਿੁਸ਼੍ਕਰ੍ਮਰਿਿਂ | 
ਰਕਿਯਮਾਣ ਸਂਰਿਤ ਭਰਿਤਵਾਰਗੁੱਿ ਿੁੁਃਖ 
ਹੇਯ ਸਾਗਿਿੋਲ਼ੁ ਰਬੁੱਿੁ ਬਲ਼ਰਲ 
ਨੋ੍ਰਯਰਸਕੋਂਡੁ ਨੇ੍ਲੇਗਾਣਿੇ ਓੰਮੇ ਤੰਨ੍ ਬਾਯਰਲ 
ਵੈਿਯ ਮੂਿੁਰਤ ਸ਼ਿੀ ਧਨ੍ਵ ਂਤਰਿ | 
ਿਾਯ ਿਾਜੌਸ਼ਧ ਰਨ੍ਯਾਮਕ ਕਿਤ ੁ
ਸ਼ਿੀਯਿਸਨੇ੍ ਏਿਂੁ ਤਰੁਤਸਲਾਰਗ | 
ਤਾਰਯ ਓਿਰਗ ਬਂਿ ੁਬਾਲੰਨ੍ ਸਾਰਕਿਂਤੇ | 
ਨੋ੍ਯਗੋਡਿੇ ਨੰ੍ਮੰਨੁ੍ ਪਾਰਲਪਾ | 
ਧਯੇਯਾ ਿੇਵਾਰਿਗਰਲ਼ਗੇ ਧਰ੍ਮਜ੍ਞਗੁਣਸਾਂਿਿ | 
ਸ਼ਿੇਯੁੱ ਸੁ ਕੋਡੁਵਨੁ੍ ਭਜਕਰਿਗੇ | 
ਮਾਯ-ਮਂਤਿਰਿਂਿ ਜਗਵੇੇੱਲ ਵਯਾਰਪਰਸ | 
ਨ੍ਯਾਯਵਂਤਨ੍ਾਰਗ ਿਸ਼ੇਟੇ ਮਾਲ਼੍ਪ | 
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ਵਾਯੁ ਵਂਰਿਤ ਰਨ੍ਤਯ ਰਵਜਯ ਰਵੁੱਠਲਿੇਯਾ | 
ਰਪਿਯਨੁ੍ ਕਾਣ ੋਨ੍ਮਗੇ ਅਨ੍ਾਰਿ ਿੋਗ ਕਲ਼ੇਵਾ | 
੨. ਮੁੱ ਰਿ ਤਾਲ਼ 
ਧਨ੍ਵ ਂਤਰਿ ਰਸਰਿ ਧਨ੍ਵ ਤਂਰਿਯੇਂਿੁ | 
ਸੰਨੁ੍ਰਤਰਸ ਸਤਤ ਰਭੰਨ੍ ਜ੍ਞਾਨ੍ਰਿਂਿ | 
ਰਨੰ੍ਨ੍ਵ ਰਨੰ੍ਨ੍ਵਨ੍ੇਂ ਿੁ ਘਨ੍ਤੇਯਰਲ ਨੇ੍ਨੇ੍ਿ ਮਨੁ੍ਜ | 
ਘੰਨ੍ ਮੂਿੁਰਤ ਓਰਲਿ ੁਨ੍ਰਲਵ ਭੁ 
ਵਨ੍ਿੋਲ਼ੁ ਧਨ੍ਯਨੁ੍ ਧਨ੍ਯਨੇ੍ਨਰਨ੍ | 
ਿੇਨਨ੍ ਮੂਿੁਰਤ ਸੁਪਿਸੰਨ੍ ਰਵਜਯ ਰਵਠਲੰਨ੍ 
ਰਨ੍ਤਯਨ੍ੇਂ ਿੁ ਬੰਰਣਸੁ ਬਹੁ ਰਵਧਰਿ || 
੩. ਰਤਿਪਿੁ ਤਾਲ਼ 
ਸ਼ਰਸ਼ਕੁਲੋੇੱਥ ਿੀਰ੍ਘਤਮ ਨ੍ਂਿਨ੍ ਿੇਵ ਿਵੇਾ | 
ਸ਼ਰਸ਼ਵਰ੍ਣ ਪਿਕਾਸ਼ ਪਿਭੁਵੇ ਰਵਭੁਵ ੇ| 
ਸ਼ਰਸ਼ਮਂਡਲ ਸਂਰਸਿਤ ਕਲਸ਼ ਪਾਰਣ | 
ਰਬਸਜਲੋਿਨ੍ ਆਰਸ਼ਵਨੇ੍ਯ ਵਂਿਯ | 
ਸ਼ਰਸ਼ਗਰ੍ਭ ਭੂਿੁਹਲਤੇ ਪੋਿੇ ਿੋਗਵ ਤਾ ਓਰਡਸੁਵ 
| 
ਔਸ਼ਰਧ ਤਲ਼ੁਰਸ ਜਨ੍ਕ ਵਸੁਿੇਵ | 
ਅਸੁਿ ਰਨ੍ਰ੍ਜਿਤਰਤ ਨੇ੍ਿੇਿੁ ਰਗਰਿਯ ਤਂਿੁ | 
ਰਮਸੁਕਿਲੇ ਮਹੋਿਰਧ ਮਰਥਸਲਾਰਗ | 
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ਨ੍ਸੁ ਨ੍ਗੁਤ ਪੁੁੱ ਰਿਿੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਘਿ ਧਰਿਰਸ | 
ਅਸਮ ਿੈਵਵ ੇਰਨੰ੍ਨ੍ ਮਰਹਮੇਗੇ ਨ੍ਮੋ ਨ੍ਮੋ | 
ਰਬਸਜ ਸਂਭਵ ਿੁਿਿ ਮੋਿਲਾਿ ਿੇਵਤਾ 
੍ੁਰਸ਼ਰਨ੍ਕਿ ਰਨੰ੍ਨ੍ ਕੋਂਡਾਡੁਵੁਿੁ | 
ਿਸ਼ ਰਿਸ਼ਿੋਲ਼ੁ ਮੇਿੇਵ ਰਵਜਯ ਰਵੁੱਠਲ | 
ਭੀਸ਼ਣ ਅਸੁ ਇਂਰਿਿਯਗਲ਼ ਿੋਗ ਰਨ੍ਵਾਿਣ || 
੪. ਆਿ ਤਾਲ਼ 
ਸ਼ਿਣ ੁਸ਼ਿਣ ੁਧਨ੍ਵ ਂਤਰਿ ਤਮਗੁਣਨ੍ਾਸ਼ | 
ਸ਼ਿਣ ੁਆਿਤਜਨ੍ ਪਰਿਪਾਲਕ ਿੇਵ | 
ਤਿੁਵ ੇਭਵਤਾਪ ਤਿਣ ਰਿਰਤਸੁਤ ਹਿਣ 
ਮੋਹਕਲ੍ਪ | 
ਪਿਮ ਪੂਰ੍ਣ ਬਿਹ੍ਮ ਬਿਹ੍ਮ ਉੱਧਾਿਕ | 
ਉਿੁਪਿਾਕਿਮ ਉਿਗਸ਼ਾਰਯ | 
ਵਿ ਰਕਿੀਿ ਮਹਾਮਰਣ ਕੁਂਡਲ ਕਰ੍ਣ | 
ਰਮਿੁਗੁਵ ਹਸਤ ਕਂਕਣ ਹਾਿ ਪਿਕ | 
ਹੀਿ ਕਾਂਰਿ ਪੀਤਾਂਬਿ ਿਿਣ ਭੂਪ | 
ਰਸਰਿਵਤ੍ਸਲਾਂਨਨ੍ ਰਵਜਯ ਰਵੁੱਠਲ ਰਪਿਯ | 
ਤਿੁਣ ਗਾਤਿ ਜ੍ਞਾਨ੍ ਮੁਿਿਾਂਰਕਤ ਹਸਤ || 
੫. ਆਰਿ ਤਾਲ਼ 
ਏਲ਼ੁਵਾਗਰਲ ਮੁੱਤੇ ਰਤਿੁਰਗ ਰਤਿੁਗੁਵਾਗਰਲ | 
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ਬੀਲ਼ੁਵਾਗਰਲ ਰਨ੍ਂਤੁ ਕੁੁੱ ਰਲ਼ਿੁਵਾਗਰਲ | 
ਬੀਲ਼ੁਵਾਗਰਲ ਮਾਤੁ ਕੇਲ਼ੁਵਾਗਰਲ ਕਿੇਿੁ | 
ਹੇਲ਼ੁਵਾਗਰਲ ਹੋਰਗ ਸਤ੍ਕਰ੍ਮ ਮਾਡੁਵਾਗਰਲ | 
ਬਾਲ਼ੁਵਾਗਰਲ ਭੋਜਨ੍ ਨ੍ਾਨ੍ਾ ਸ਼ਡਿਸਾੰਨ੍ਸੰਮਲ਼ੇਵਾਗਰਲ 
ਓੰਮੇ ਪੁਤਿਾਰਿਗਲ਼ੋਡਨੇ੍ | 
ਕੇਰਲ਼ ਮਾਡਰਲ ਮਨੁ੍ਜ ਮਰਿਯਾਿੇ ਤੰਨ੍ਯ | 
ਨ੍ਾਰਲਗੇ ਕੋਨੇ੍ਯੁੱ ਰਲ ਧਨ੍ਵ ਂਤਰਿ ਏਿਂੁ ਓੰਮ ੇ
ਕਾਲ ਕਾਲਿੁੱ ਰਲ ਸ੍ਮਰਿਰਸਿਿੇ ਆਵਾਗ 
ਵੇਲ਼ੇਵੇਲ਼ੇਗੇ ਬਹੁਭਵਬੀਜ ਪਰਿਹਾਿ 
ਨ੍ੀਲਮੇਖਸ਼ਯਾ ਰਵਜਯਰਵੁੱਠਲਿੇਯ 
ਓਲਗ ਕੋਡੁਵਨੁ੍ ਮੁਕਤਿ ਸਂਗਿੁੱ ਰਲ 
ਧਨ੍ਵ ਂਤਿੀ ਧਨ੍ਵ ਂਤਰਿ ਏਿਂੁ 
ਪਿਣਵ ਪੂਿਵਕਰਿਿਂ ਵਂਰਿਰਸ 
ਨੇ੍ਨੇ੍ਯਲੁ ਰਵਜਯਰਵੁੱਠਲ ਓਰਲਵ || 
|| ਸ਼ਿੀ ਕ੍੍ੁਸ਼੍ਣਾਰ੍ਪਣਮਸਤੁ || www.yo
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