ଧନ୍ଵଂତରି ସୁଳାଦି
୧. ଧୁଵ ତାଳ
ଆୟୁ ଵୃଦ୍ଧି ଆଗୁଵୁଦୁ ୟଶସସୁ ବରୁଵୁ ଦୁ

କାୟ ନ୍ିର୍ମଲନ୍ କାରଣଵହୁ ଦୁ |

ର୍ାୟୟ ହିଂଦାଗୁଵୁଦୁ ନ୍ାନ୍ା ୟରାଗଦ ବୀଜ
ୟବୟିସି କୟଳଵୁ ଦୁ ୟଵଗଦିଂଦ

om

ନ୍ାୟି ୟର୍ାଦଲାଦ କୁ ତ୍ସତ
ି ୟଦହ ନ୍ିକାୟଵ
ୟତତ୍ତୁ ଦୁ ଷ୍କର୍ମଦଂି ଦ |

gm

ୟହୟ ସାଗରୟଦାଳୁ ବିଦ୍ଦୁ ବଳଲି

a.
c

କ୍ରିୟର୍ାଣ ସଂଚିତ ଭରିତଵାଗିଦ୍ଦ ଦୁ ୁଃଖ

ୟନ୍ାୟିସୟି କାଂଡୁ ୟନ୍ୟଲଗାଣୟଦ ଓୟେ ତନ୍ନ ବାୟଲି

ou
si

ୟଵୈଦୟ ର୍ୂରୁତି ଶ୍ରୀ ଧନ୍ଵଂତରି |

ରାୟ ରାୟଜୌଷଧ ନ୍ିୟାର୍କ କତମୁ

.y

ଶ୍ରୀୟରସୟନ୍ ଏଂଦୁ ତୁ ତିସଲାଗି |

w

w

ତାୟି ଓଦଗି ବଂଦୁ ବାଲନ୍ନ ସାକିଦଂୟତ |

w

ୟନ୍ାୟୟଗାଡୟଦ ନ୍େନ୍ନୁ ପାଲିପା |
ୟେୟା ୟଦଵାଦିଗଳିୟଗ ଧର୍ମଜ୍ଞଗୁଣସାଂଦ୍ର |
ୟଶ୍ରୟସସୁ ୟକାଡୁଵନ୍ୁ ଭଜକରିୟଗ |

ର୍ାୟ-ର୍ଂତ୍ରଦିଂଦ ଜଗୟଵଲ୍ଲ ଵୟାପିସି |

ନ୍ୟାୟଵଂତନ୍ାଗି ୟଚୟେ ର୍ାଳ୍ପ |
ଵାୟୁ ଵଂଦିତ ନ୍ିତୟ ଵିଜୟ ଵିଟ୍ଲ
ଠ ୟରୟା |
ପ୍ରି ୟନ୍ୁ କାୟଣା ନ୍ର୍ୟଗ ଅନ୍ାଦି ୟରାଗ କୟଳଵା |

୨. ର୍ଟ୍ଟି ତାଳ
ଧନ୍ଵଂତରି ସିରି ଧନ୍ଵଂତରିୟୟଂଦୁ |
ସନ୍ନୁତସ
ି ି ସତତ ଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ୍ଦିଂଦ |
ନ୍ିନ୍ନଵ ନ୍ିନ୍ନଵୟନ୍ଂଦୁ ଘନ୍ୟତୟଲି ୟନ୍ୟନ୍ଦ ର୍ନ୍ୁ ଜ |
ଘନ୍ନ ର୍ୂରୁତି ଓଲିଦୁ ନ୍ଲିଵ ଭୁ
ଵନ୍ୟଦାଳୁ ଧନ୍ୟନ୍ୁ ଧନ୍ୟୟନ୍ନ୍ନି |

om

ୟଚନ୍ନ ର୍ୂରୁତି ସୁପ୍ରସନ୍ନ ଵିଜୟ ଵିଠଲନ୍ନ
୩. ତ୍ରିପଟ୍
ୁ ତାଳ
ଶଶିଵଣମ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭୁୟଵ ଵିଭୁୟଵ |

ou
si

ଶଶିର୍ଂଡଲ ସଂସ୍ଥିତ କଲଶ ପାଣି |

gm

ଶଶିକୁୟଲାତ୍ଥ ଦୀଘମତର୍ ନ୍ଂଦନ୍ ୟଦଵ ୟଦଵା |

a.
c

ନ୍ିତୟୟନ୍ଂଦୁ ବଣ୍ଣିସୁ ବହୁ ଵିଧଦି ||

ବିସଜୟଲାଚନ୍ ଆଶ୍ଵିୟନ୍ୟ ଵଂଦୟ |

w
w

|

.y

ଶଶିଗଭମ ଭୂରୁହଲୟତ ୟପାୟଦ ୟରାଗଵ ତା ଓଡିସଵ
ୁ

w

ଔଷଧି ତୁ ଳସି ଜନ୍କ ଵସୁୟଦଵ |
ଅସୁର ନ୍ିଜମରତତି ୟନ୍ୟରଦୁ ଗିରୟ
ି ତଂଦୁ |
ର୍ିସକ
ୁ ଦୟଲ ର୍ୟହାଦଧି ର୍ଥିସଲାଗି |
ନ୍ସୁ ନ୍ଗୁତ ପୁଟ୍ଟୟି ଦ ପୀୟୂ ଷ ଘଟ୍ ଧରିସି |
ଅସର୍ ୟଦୈଵୟଵ ନ୍ିନ୍ନ ର୍ହିୟର୍ୟଗ ନ୍ୟର୍ା ନ୍ୟର୍ା |
ବିସଜ ସଂଭଵ ରୁଦ୍ର ୟର୍ାଦଲାଦ ୟଦଵତା
ଋଷିନ୍କ
ି ର ନ୍ିନ୍ନ ୟକାଂଡାଡୁଵୁ ଦୁ |

ଦଶ ଦିଶୟଦାଳୁ ୟର୍ୟରଵ ଵିଜୟ ଵିଟ୍ଠଲ |
ଭୀଷଣ ଅସୁ ଇଂଦ୍ରିୟଗଳ ୟରାଗ ନ୍ିଵାରଣ ||
୪. ଆଟ୍ ତାଳ
ଶରଣୁ ଶରଣୁ ଧନ୍ଵଂତରି ତର୍ଗୁଣନ୍ାଶ |
ଶରଣୁ ଆତମଜନ୍ ପରିପାଲକ ୟଦଵ |
ତରୁୟଵ ଭଵତାପ ତରଣ ଦିତସ
ି ତ
ୁ ହରଣ

om

ୟର୍ାହକଲପ |
ପରର୍ ପୂଣମ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଉଦ୍ଧାରକ |

ର୍ିରୁଗୁଵ ହସ୍ତ କଂକଣ ହାର ପଦକ |

ou
si

ହୀର କାଂଚି ପୀତାଂବର ଚରଣ ଭୂପ |

gm

ଵର କିରୀଟ୍ ର୍ହାର୍ଣି କୁ ଂଡଲ କଣମ |

a.
c

ଉରୁପରାକ୍ରର୍ ଉରଗଶାୟି |

ସିରଵ
ି ତ୍ସଲାଂଛନ୍ ଵିଜୟ ଵିଟ୍ଲ
ଠ ପ୍ରି ୟ |

w
w

୫. ଆଦି ତାଳ

.y

ତରୁଣ ଗାତ୍ର ଜ୍ଞାନ୍ ର୍ୁଦ୍ରାଂକିତ ହସ୍ତ ||

w

ଏଳୁ ଵାଗଲି ର୍ୟତ୍ତ ତିରୁଗି ତିରୁଗୁଵାଗଲି |
ବୀଳୁ ଵାଗଲି ନ୍ିଂତୁ କୁ ଳ୍ଳର
ି ୁ ଵାଗଲି |
ବୀଳୁ ଵାଗଲି ର୍ାତୁ ୟକଳୁ ଵାଗଲି କୟରଦୁ |
ୟହଳୁ ଵାଗଲି ୟହାଗି ସତ୍କର୍ମ ର୍ାଡୁଵାଗଲି |
ବାଳୁ ଵାଗଲି ୟଭାଜନ୍ ନ୍ାନ୍ା ଷଡ୍ରସାନ୍ନସୟେଳଵାଗଲି
ଓୟେ ପୁତ୍ରାଦିଗୟଳାଡୟନ୍ |
ୟକଳି ର୍ାଡଲି ର୍ନ୍ୁ ଜ ର୍ରିୟାୟଦ ତନ୍ନୟ |

ନ୍ାଲିୟଗ ୟକାୟନ୍ୟଲ୍ଲି ଧନ୍ଵଂତରି ଏଂଦୁ ଓୟେ
କାଲ କାଲଦଲ୍ଲି ସ୍ମରିସଦ
ି ୟର ଆଵାଗ
ୟଵୟଳୟଵୟଳୟଗ ବହୁ ଭଵବୀଜ ପରିହାର
ନ୍ୀଲୟର୍ଖଶୟା ଵିଜୟଵିଟ୍ଠଲୟରୟ
ଓଲଗ ୟକାଡୁଵନ୍ୁ ର୍ୁକ୍ତର ସଂଗଦଲ୍ଲି
ଧନ୍ଵଂତରୀ ଧନ୍ଵଂତରି ଏଂଦୁ

om

ପ୍ରଣଵ ପୂଵମକଦିଂଦ ଵଂଦିସି
ୟନ୍ୟନ୍ୟଲୁ ଵିଜୟଵିଟ୍ଠଲ ଓଲିଵ ||

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

|| ଶ୍ରୀ କୃ ଷ୍ଣାପମଣର୍ସ୍ତୁ ||

