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.. dhanvantarI suprabhAtam ..

॥ த⁴ வ தரீஸு ரபா⁴த ॥
க³ேணஶாய நம: ॥

அ ம தவ ஜலதி⁴ம த²னேகா⁴ஷது ய -
மாக ய ப⁴ ³னநிஜேயாக³ஸமாதி⁴னி ³ர: ।
உ மீ ய ேந ரயுக³லீமவேலாகயா மா ,
த⁴ வ தேர, ப⁴வது ேபா⁴ தவஸு ரபா⁴த ॥ 1॥

ரா ணேவ பு⁴ஜக³வ மணிேயாக³னி ³ரா -
லீன யநி துலனிஜா மஸுேகா² ஸுக ய ।
காரு யேதாऽத்³யஶய வயமு தி²த ய,
த⁴ வ தேர, மது⁴ரிேபா தவஸு ரபா⁴த ॥ 2॥

உ ³பி³ ⁴ரேதா நவஸுதா⁴கலஶ ஜ கா ,
ஶ க² ரதா² க³மபி பாணித சது பி:⁴ ।
சி னிெகௗ துப⁴முகா²னிச த த ³ ைக³
த⁴ வ தேர,முரரிேபா தவஸு ரபா⁴த ॥ 3॥

ஆனீலகா³ ர, கபிஶா ப³ர,வ யமாலி ,
கா சீகிரீடகடகாதி³வி ⁴ஷிதா க³ ।
த⁴ வ தேர ⁴ரு’தஸுதா⁴க⁴ட தீ³னப³ ேதா⁴,
ேபா⁴ ேபா⁴து ேத ப⁴வசிகி ஸகஸு ரபா⁴த ॥ 4॥

ஆபீனதீ³ க⁴பு⁴ஜத³ ட³ ரு’கா³தி³பா ஸ,
கா ய தலவிேலாசன க பு³க ட² ।
ஹாேஸா லஸ முக²விஶால பு⁴ஜா தரால,
த⁴ வ தேரऽஸ்து ப⁴க³வ தவஸு ரபா⁴த ॥ 5॥

வி ே ,ஜ த³ன,முரா தக,வாஸுேத³வ,
ைவகு ட², ேகஶவ,ஹேர,ஜக³தீ³ஶ, ெஶௗேர ।
ேகா³வி த³, ந த³ஸுத, க ஸரிேபா,முகு த³,
த⁴ வ தேர ப⁴வது ேபா⁴ தவஸு ரபா⁴த ॥ 6॥

ப சா ரேகாடிகமனீய கேலவராய,
ப சா யஸ னிப⁴விேலாகனவி ரமாய ।
ராகா³தி³ேராக³குல ஶ ரு’ேதऽஸ்துது ⁴ய ,
த⁴ வ தேர ரணதவ ஸலஸு ரபா⁴த ॥ 7॥

நா வ ேயா சடிதி ரு’ ததி ேதா³ஷேகாப ,
ரு’ ையவய ஸபதி³ஹ திகு³ண ரய ச ।

பா³ ய தர ³விவித⁴ ேராக³ஹர ய த ய,
த⁴ வ தேர, ப⁴வது ேபா⁴ தவஸு ரபா⁴த ॥ 8॥

³ர யா ரு’த ய கலஶா ணவநி க³த ய,
ஞாநா ரு’த ய நிக³மா ³தி⁴ஸமு தி²த ய ।
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॥ த⁴ வ தரீஸு ரபா⁴த ॥

ேராக³ ³வய ரஶம ய ரு’ ரதா³து ,
த⁴ வ தேர, ப⁴வது ேபா⁴ தவஸு ரபா⁴த ॥ 9॥

அ ரு’தக⁴டஜ க ச ரஶ கா² சது பி:⁴,
ம ரு’ணகரஸேராைஜ பி³ ⁴ரேத,வி வேகா³ ேர ।
உப⁴யனரகஹ ேர, நாத², த⁴ வ தேர, ேத,
ப⁴வதுஶுப⁴வரா தா³ஶுேஷஸு ரபா⁴த ॥ 10॥

ேமக⁴ யாமலேலாப⁴னீயவபுேஷவி ⁴யு பு²ர ³வாஸேஸ,
ம ³தீ³ க⁴ சது பு⁴ைஜ: நவஸுதா⁴கு ப⁴ ஜ காமரி ।

ஶ க² ேசா ³வஹேத, ரு’பா லுத ³ரு’ேஶம த³ மித முேச,
⁴யா ஸ ததஸு ரபா⁴தமயி ேபா⁴ த⁴ வ தேர ேதஹேர ॥ 11॥
ஆயு ேவத³விதா⁴யின தனு ⁴ரு’தாம த ப³ஹி வாஸின:,
நாெமௗஷத⁴தா³யிே , ப⁴வமஹாேராக³ யஸ ஹாரிண: ।

நி வா ரு’தவ ஷிே நிஜயஶ ஸி ெதௗ⁴ ஜக³ லாவிேதா,
ேபா⁴ ⁴யா தவஸு ரபா⁴த மயி ேபா⁴ த⁴ வ தேர ஹேர ॥ 12॥

ஸ ேவஷா ஸுக²ேஹதேவ, ப⁴வமஹாபாேதா²னிேத⁴ ேஸதேவ,
மு தி ஜயேகதேவ, ரு’திப⁴ய ர த ய ஜீவாதேவ ।
ஸ தாநா ஸுரேத⁴னேவ,விதி⁴வி ரு’ ³யா ⁴ரி ³வயீேரணேவ,
⁴யாது³ வலஸு ரபா⁴தமயி ேத ேகா³வி த³ த⁴ வ தேர ॥ 13॥

த⁴ வ தரி தேயஸுரவைரரு ³கீ³தஸ கீ தேய,
வி ⁴வ த ரணதா தேய ரிபு⁴வனீெஸௗபா⁴ ³யஸ தேய ।
காரு யா ரு’தஸி த⁴ேவ ப⁴வருஜாஶா ய தி² ப³ த⁴ேவ,
து ⁴ய பா⁴ வரஸு ரபா⁴தமயிேபா⁴, ⁴ேயாऽபிேபா⁴ ⁴யதா ॥

14॥
ப⁴ ைத னி ம ²ய மா னவவித⁴ப⁴க³வ ³த⁴ மது³ ³தா⁴ பு³ராேஶ:,
ராது³ ⁴தாய ப⁴ யா மகவயுனஸுதா⁴கு ப⁴ஹ தா பு³ஜாய,
ஸ ஸார யாதி⁴ஹ ேர, நிருபம பரமான த³ஸ ேதா³ஹதா³ ேர,
ேபா⁴ ⁴யா ஸு ரபா⁴த முரமத²ன,ஹேர ரு’ ணத⁴ வ தேர ேத ॥
15॥
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