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ധൻവൻതരിസ്േതാതമ്

{॥ ധൻവൻതരിസ്േതാതമ് ॥}

ഓം നേമാ ഭഗവേത ധൻവൻതരേയ അമൃതകലശഹസ്തായ,

സർവാമയവിനാശനായ, ത്ൈരേലാക്യനാഥായ ശീമഹാവിഷ്ണേവ നമഃ ॥

ചൻദ്െരൗഘകാൻതിമമൃേതാരുകൈരർജഗൻതി

സഞ്ജീവയൻതമമിതാത്മസുഖം പേരശമ് ।

ജ്ഞാനം സുധാകലശേമവ ച സൻദധാനം

ശീതാംശുമൺഡലഗതം സ്മരതാത്മസംസ്ഥമ് ॥

മൂർധ്നി സ്ഥിതാദമുത ഏവ സുധാം സവൻതീം

ഭൂമധ്യഗാ തത ഏവ ച താനുസംസ്ഥാത് ।

ഹാർദാ നാഭിസദനാദധരസ്ഥിതാ

ധ്യാത്വാഭിപൂരിതതനുഃ ദുരിതം നിഹൻയാത് ॥

അജ്ഞാന-ദുഃഖ-ഭയ-േരാഗ-മഹാവിഷാണി

േയാേഗാഽയമാശു വിനിഹൻതി സുഖം ച ദദ്യാത് ।

ഉൻമാദ-വിഭമഹരഃ ഹരത സാൻദ-

മാനൻദേമവ പദമാപയതി സ്മ നിത്യമ് ॥

ധ്യാത്ൈവവ ഹസ്തതലഗം സ്വമൃതം സവൻതം

ഏവം സ യസ്യ ശിരസി സ്വകരം നിധായ ।

ആവർതേയൻമനുമിമം സ ച വീതേരാഗഃ

പാപാദൈപതി മനസാ യദി ഭക്തിനമഃ ॥

ധം ധൻവൻതരേയ നമഃ ॥
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ധം ധൻവൻതരേയ നമഃ ॥

ധം ധൻവൻതരേയ നമഃ ॥

ദീർഘ-പീവര-േദാർദൺഡഃ, കമ്ബുഗീേവാഽരുേണക്ഷണഃ ।

ശ്യാമലസ്തരുണഃ സഗ്വീ സർവാഭരണഭൂഷിതഃ ॥

പീതവാസാ മേഹാരസ്കഃ, സുമൃഷ്ടമണികുൺഡലഃ ।

നീലകുഞ്ചിതേകശാൻതഃ, സുഭഗഃ സിംഹവികമഃ ॥

var സ്നിഗ്ധകുഞ്ചിത Bhagavatam 8.8.34

അമൃതസ്യ പൂർണകലശം ബിഭദ്വലയഭൂഷിതഃ।

സ ൈവ ഭഗവതഃ സാക്ഷാദ് വിഷ്േണാരംശാംശസമ്ഭവഃ ।

ധൻവൻതരിരിതി ഖ്യാതഃ ആയുർേവദദൃഗിത്യഭാക് ।

ഏവം ധൻവൻതരിം ധ്യാേയത് സാധേകാഽഭീഷ്ടസിദ്ധേയ ॥

ഓം നേമാ ഭഗവേത ധൻവൻതരേയ അമൃതകലശഹസ്തായ,

സർവാമയവിനാശനായ, ത്ൈരേലാക്യനാഥായ ശീമഹാവിഷ്ണേവ നമഃ ॥

ധൻവൻതരിങ്ഗരുചിധൻവൻതേരരിതരുധൻവംസ്തരീഭവസുധാ

ധാൻവൻതരാവസഥമൻവൻതരാധികൃതധൻവൻതെരൗഷധനിേധ ।

ധൻവൻതരംഗശുഗുധൻവൻതമായിഷു വിതൻവൻ മമാിതനയ

സൂൻവൻതതാത്മകൃതതൻവൻതരാവയവതൻവൻതരാർതിജലെധൗ ॥

ധൻവൻതരി ഭഗവാൻ സ്വയമാസ േദേവാ var സ്വേയേമവ കീർതിഃ

നാമ്നാ നൃണാം പുരുരുജാം രുജ ആശു ഹൻതി ।

യജ്േഞ ച ഭാഗമമൃതായുരവാപ ചാർധാ var രവാവരുൻധ

ആയുഷ്യേവദമനുശാസ്ത്യവതീർയ േലാേക ॥
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Bhagavatam 2.7.21

ക്ഷീേരാദമഥേനാദ്ഭൂതം ദിയഗൻധാനുേലപിനമ് ।

സുധാകലശഹസ്തം തം വൻേദ ധൻവൻതരിം ഹരിമ് ॥

ശരീേര ജർജരീഭൂേത യാധിഗസ്േത കേലവേര ।

ഔഷധം ജാഹ്നവീേതായം ൈവദ്േയാ നാരായേണാ ഹരിഃ ॥

അയം േമ ഹസ്േതാ ഭഗവാൻ അയം േമ ഭഗവത്തരഃ ।

അയം േമ വിശ്വേഭഷേജാഽയം ശിവാഭിമർഷണഃ ॥

അച്യുതാനൻത-േഗാവിൻദ-വിഷ്േണാ നാരായണാമൃത ।

േരാഗാൻേമ നാശയാേശഷാൻ ആശു ധൻവൻതേര ഹേര ॥

ധം ധൻവൻതരേയ നമഃ ॥

ധം ധൻവൻതരേയ നമഃ ॥

ധം ധൻവൻതരേയ നമഃ ॥

ഓം നേമാ ഭഗവേത ധൻവൻതരേയ അമൃതകലശഹസ്തായ,

സർവാമയവിനാശനായ, ത്ൈരേലാക്യനാഥായ ശീമഹാവിഷ്ണേവ നമഃ ॥

ഇതി ധൻവൻതരിസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ।
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