ధన్వంతరి సుళాది
౧. ధుువ తాళ
ఆయువృదిి ఆగువుదు యశసుు బరువుదు
కాయ నిరమలన్ కారణవహుదు |
బెయసి కళెవుదు వెగదింద
తెతు త దుష్కరమదింద |
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హెయ సాగరదొ ళు బిదుద బళలి

gm

కరియమాణ సంచిత భరితవాగిదద దుుఃఖ
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c

నాయ మొదలాద కుత్సుత దెహ నికాయవ
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మాయె హందాగువుదు నానా రొగద బీజ

.y

నొయసిక ండు నెలెగాణదె ఒమ్మమ తన్న బాయలి

w

వెైదయ మూరుత్స శ్రి ధన్వంతరి |

w

w

రాయ రాజౌష్ధ నియామక కరుు
శ్రియరసనె ఎందు తతత్ససలాగి |
తాయ ఒదగి బందు బాలన్న సాకరదంతె |
నొయగొడదె న్మమన్ున పాలిపా |
ధ్ెయయా దెవాదిగళిగె ధరమజఞ గుణసాందు |
శ్రయ
ి సుు క డువన్ు భజకరిగె |

మాయ-మంతుదింద జగవెలల వాయపిసి |
నాయయవంతనాగి చెష్ె ట మాళప |
వాయు వందిత నితయ విజయ విట్ఠ లరెయా |
పిుయన్ు కాణొ న్మగె అనాది రొగ కళెవా |
౨. మట్టె తాళ
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సన్ునత్ససి సతత భిన్న జఞఞన్దింద |
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ధన్వంతరి సిరి ధన్వంతరియెందు |

నిన్నవ నిన్నవనెందు ఘన్తెయలి నెనెద మన్ుజ |
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వన్దొ ళు ధన్యన్ు ధన్యనెనిన |
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ఘన్న మూరుత్స ఒలిదు న్లివ భు

.y

చెన్న మూరుత్స సుప్ుసన్న విజయ విఠలన్న

w

w

౩. త్సుప్ుట్ తాళ

w

నితయనెందు బణణి సు బహు విధది ||
శశికులొతథ దీరఘతమ న్ందన్ దెవ దెవా |
శశివరి ప్ుకాశ ప్ుభువె విభువె |
శశిమండల సంసిథత కలశ పాణణ |
బిసజలొచన్ ఆశివనెయ వందయ |
శశిగరభ భూరుహలతె పొ దె రొగవ తా ఒడిసువ

|
ఔష్ధ్ి తతళసి జన్క వసుదెవ |
అసుర నిరజరతత్స నెరెదు గిరియ తందు |
మిసుకదలె మహొదధ్ి మథిసలాగి |
న్సు న్గుత ప్ుట్టెదె పీయూష్ ఘట్ ధరిసి |

ఋష్ినికర నిన్న క ండాడువుదు |
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దశ దిశదొ ళు మ్మరెవ విజయ విట్ఠ ల |

a.
c

బిసజ సంభవ రుదు మొదలాద దెవతా
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అసమ దెైవవె నిన్న మహమ్మగె న్మొ న్మొ |
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భీష్ణ అసు ఇందియ
ు గళ రొగ నివారణ ||
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౪. ఆట్ తాళ

w

శరణు శరణు ధన్వంతరి తమగుణనాశ |

w

w

శరణు ఆరు జన్ ప్రిపాలక దెవ |
తరువె భవతాప్ తరణ దిత్ససుత హరణ
మొహకలప |
ప్రమ ప్ూరి బుహమ బుహమ ఉదాిరక |
ఉరుప్రాకిమ ఉరగశ్ాయ |
వర కరరీట్ మహామణణ కుండల కరి |

మిరుగువ హసు కంకణ హార ప్దక |
హీర కాంచి పీతాంబర చరణ భూప్ |
సిరివతులాంఛన్ విజయ విట్ఠ ల పియ
ు
|
తరుణ గాతు జఞఞన్ ముదాుంకరత హసు ||

బీళువాగలి నింతత కుళిిరువాగలి |
బీళువాగలి మాతత కెళువాగలి కరెదు |

a.
c

ఎళువాగలి మతెు త్సరుగి త్సరుగువాగలి |

om

౫. ఆది తాళ
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హెళువాగలి హొగి సతకరమ మాడువాగలి |
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బాళువాగలి భొజన్ నానా ష్డుసాన్నసమ్మమళవాగలి

.y

ఒమ్మమ ప్ుతాుదిగళొడనె |

w

కెళి మాడలి మన్ుజ మరియాదె తన్నయ |

w

w

నాలిగె క నెయలిల ధన్వంతరి ఎందు ఒమ్మమ
కాల కాలదలిల సమరిసిదరె ఆవాగ
వెళెవెళెగె బహుభవబీజ ప్రిహార
నీలమ్మఖశ్ాయ విజయవిట్ఠ లరెయ
ఒలగ క డువన్ు ముకు ర సంగదలిల
ధన్వంతరీ ధన్వంతరి ఎందు

ప్ుణవ ప్ూరవకదింద వందిసి
నెనెయలు విజయవిట్ఠ ల ఒలివ ||

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

|| శ్రి కృష్ాిరపణమసుు ||

