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Shri Venkatesha Suprabhatam

શ્રીવેઙ્કટેશસપુ્રભાતમ્

સપુ્રભાતમ્ પ્રપ ત્ત મઙ્ગલાશાસનં તાતે્રમ્ સિહતમ્
॥ શ્રીઃ॥

અથ શ્રીવેઙ્કટેશસપુ્રભાતમ્ ।
કાૈસલ્યા સપુ્ર રામ પવૂાર્ સ યા પ્રવતર્તે
ઉ ત્તષ્ઠ નરશાદૂર્લ કતર્વં્ય દૈવમાિહ્નકમ્॥ ૧॥
ઉ ત્તષ્ઠાે ત્તષ્ઠ ગાેિવ દ ઉ ત્તષ્ઠ ગ ડ વજ
ઉ ત્તષ્ઠ કમલાકા ત ત્રૈલાેક્યં મઙ્ગલં કુ ॥ ૨॥
માત સમ તજગતાં મધુકૈટભારેઃ
વક્ષાેિવહાિર ણ મનાેહરિદવ્યમૂત ।

શ્રી વા મિન શ્રતજન પ્રયદાનશીલે
શ્રીવેઙ્કટેશદિયતે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૩॥

તવ સપુ્રભાતમરિવ દલાેચને
ભવતુ પ્રસન્નમખુચ દ્રમ ડલે ।

િવિધશઙ્કરે દ્રવિનતા ભર ચતે
ષશલૈનાથદિયતે દયાિનધે॥ ૪॥

અ યાિદસપ્તઋષય સમપુાસ્ય સ યાં
આકાશ સ ધુકમલાિન મનાેહરા ણ ।

આદાય પાદયુગમચર્િયતું પ્રપન્નાઃ
શષેાિદ્રશખેરિવભાે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૫॥

પ ચાનના જભવષ મખુવાસવાદ્યાઃ
ત્રૈિવક્રમાિદચિરતં િવબુધાઃ તવુ ત ।

ભાષાપ તઃ પઠ ત વાસરશુ દ્ધમારાત્
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શ્રીવેઙ્કટેશસપુ્રભાતમ્

શષેાિદ્રશખેરિવભાે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૬॥
ઈષ પ્રફુ લસરસી હનાિરકેલ-
પૂગદુ્રમાિદસમુનાેહરપા લકાનામ્ ।

આવા ત મ દમિનલ સહ િદવ્યગ ધૈઃ
શષેાિદ્રશખેરિવભાે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૭॥

ઉન્મીલ્ય નતે્રયુગમુત્તમપ જરસ્થાઃ
પાત્રાવ શષ્ટકદલીફલપાયસાિન ।

ભુ વા સલીલમથ કે લશકુાઃ પઠ ત
શષેાિદ્રશખેરિવભાે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૮॥

ત ત્રીપ્રકષર્મધુર વનયા િવપ ચ્યા
ગાયત્યન તચિરતં તવ નારદાેઽિપ ।

ભાષાસમગ્રમસકૃ કરચારર યં
શષેાિદ્રશખેરિવભાે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૯॥
ઙ્ગાવલી ચ મકર દરસાનુિવદ્ધ
ઝઙ્કારગીત િનનદૈઃસહ સવેનાય ।

િનયાર્ત્યુપા તસરસીકમલાેદરે યઃ
શષેાિદ્રશખેરિવભાે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૧૦॥

યાષેાગણને વરદિધ્નિવમ યમાને
ઘાષેાલયષેુ દિધમ થનતીવ્રઘાષેાઃ ।

રાષેા ક લ િવદધતે કકુભશ્ચ કુ ભાઃ
શષેાિદ્રશખેરિવભાે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૧૧॥

પદ્મેશ મત્રશતપત્રગતા લવગાર્ઃ
હતુ શ્રયં કુવલયસ્ય િન ઙ્ગલ યા ।

ભેર િનનાદ મવ બભ્ર ત તીવ્રનાદં
શષેાિદ્રશખેરિવભાે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૧૨॥

શ્રીમન્નભીષ્ટવરદા ખલલાેકબ ધાે
શ્રીશ્રીિનવાસ જગદેકદયૈક સ ધાે ।

શ્રીદેવતાગ્ હભુ તર િદવ્યમૂત
શ્રીવેઙ્કટાચલપતે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૧૩॥
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શ્રીવેઙ્કટેશસપુ્રભાતમ્

શ્રી વા મપુ કિર ણકાઽઽ લવિનમર્લાઙ્ગાઃ
શ્રેયાેઽ થનાે હરિવિર ચસન દનાદ્યાઃ ।

દ્વારે વસ ત વરવતે્રહતાેત્તમાઙ્ગાઃ
શ્રીવેઙ્કટાચલપતે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૧૪॥

શ્રીશષેશલૈગ ડાચલવેઙ્કટાિદ્ર
નારાયણાિદ્ર ષભાિદ્ર ષાિદ્રમખુ્યામ્ ।

આખ્યાં વદ યવસતેરિનશં વદ ત
શ્રીવેઙ્કટાચલપતે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૧૫॥

સવેાપરાઃ શવસરેુશકૃશાનુધમર્-
રક્ષાેઽ બુનાથપવમાનધનાિધનાથાઃ ।

બદ્ધા જ લપ્રિવલસિન્નજશીષર્દેશાઃ
શ્રીવેઙ્કટાચલપતે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૧૬॥

ઘાટ ષુ તે િવહગરાજ ગાિધરાજ-
નાગાિધરાજગજરાજહયાિધરા ઃ ।
વ વાિધકારમિહમાિધકમથર્ય તે
શ્રીવેઙ્કટાચલપતે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૧૭॥

સયૂ દુભાૈમબુધવાક્પ તકાવ્યસાૈિર
વભાર્નુકેતુિદિવષ પિરષ પ્રધાનાઃ ।

વદ્દાસદાસચરમાવિધદાસદાસાઃ
શ્રીવેઙ્કટાચલપતે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૧૮॥

વ પાદધૂ લભિરતસુ્ફિરતાેત્તમાઙ્ગાઃ
વગાર્પવગર્િનરપેક્ષિન તરઙ્ગાઃ ।

ક પાગમાઽઽકલનયાઽઽકુલતાં લભ તે
શ્રીવેઙ્કટાચલપતે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૧૯॥

વદ્ગાપેુરાગ્ર શખરા ણ િનર ક્ષમાણાઃ
વગાર્પવગર્પદવી ં પરમાં શ્રય તઃ ।

મત્યાર્ મનુ યભવુને મ તમાશ્રય તે
શ્રીવેઙ્કટાચલપતે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૨૦॥

શ્રીભૂ મનાયક દયાિદગુણા તા ધે
દેવાિધદેવ જગદેકશર યમૂત ।
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શ્રીવેઙ્કટેશસપુ્રભાતમ્

શ્રીમન્નન ત ગ ડાિદ ભર ચતાઙ્ઘે્ર
શ્રીવેઙ્કટાચલપતે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૨૧॥

શ્રીપદ્મનાભ પુ ષાેત્તમ વાસદેુવ
વૈકુ ઠ માધવ જનાદર્ન ચક્રપાણે ।

શ્રીવ સ ચ હ શરણાગતપાિર ત
શ્રીવેઙ્કટાચલપતે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૨૨॥

ક દપર્દપર્હરસુ દર િદવ્યમૂત
કા તાકુચા બુ હ કુટ્મલલાેલદષૃ્ટે ।

કલ્યાણિનમર્લગુણાકર િદવ્યક ત
શ્રીવેઙ્કટાચલપતે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૨૩॥

મીનાકૃતે કમઠ કાેલ સહ વ ણન્
વા મન્ પરશ્વથતપાેધન રામચ દ્ર ।

શષેાંશરામ યદુન દન ક લ્ક પ
શ્રીવેઙ્કટાચલપતે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૨૪॥

અેલાલવઙ્ગઘનસારસગુ ધતીથ
િદવ્યં િવય સિર ત હેમઘટેષુ પૂણર્મ્ ।
વાઽઽદ્ય વૈિદક શખામણયઃ પ્રહૃષ્ટાઃ
તષ્ઠ ત વેઙ્કટપતે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૨૫॥

ભા વાનુદે ત િવકચાિન સરાે હા ણ
સ પૂરય ત િનનદૈઃ કકુભાે િવહઙ્ગાઃ ।

શ્રીવૈ ણવા સતતમ થતમઙ્ગલા તે
ધામાઽઽશ્રય ત તવ વેઙ્કટ સપુ્રભાતમ્॥ ૨૬॥

બ્રહ્માદયઃ સરુવરા સમહષર્ય તે
સ ત સન દન મખુા વથ યાે ગવયાર્ઃ ।

ધામા તકે તવ િહ મઙ્ગલવ તુ હ તાઃ
શ્રીવેઙ્કટાચલપતે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૨૭॥

લ મીિનવાસ િનરવદ્યગુણૈક સ ધાે
સસંારસાગરસમુત્તરણૈકસતેાે ।

વેદા તવેદ્ય િનજવૈભવ ભક્તભાેગ્ય
શ્રીવેઙ્કટાચલપતે તવ સપુ્રભાતમ્॥ ૨૮॥
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શ્રીવેઙ્કટેશસપુ્રભાતમ્

ઇ થં ષાચલપતેિરહ સપુ્રભાતમ્
યે માનવાઃ પ્ર તિદનં પિઠતું પ્ર ત્તાઃ ।

તષેાં પ્રભાતસમયે તરઙ્ગભા ં
પ્રજ્ઞાં પરાથર્સલુભાં પરમાં પ્રસતૂે॥ ૨૯॥

॥ ઇ ત વેઙ્કટેશસપુ્રભાતમ્॥

અથ વેઙ્કટેશ તાતે્રમ્ ।
કમલાકુચચૂચુકકુઙુ્કમતાે
િનયતા ણતાતુલનીલતનાે ।

કમલાયતલાેચન લાેકપતે
િવજયી ભવ વેઙ્કટશલૈપતે॥ ૧॥

સચતુમુર્ખષ મખુપ ચમખુ-
પ્રમખુા ખલદૈવતમાૈ લમણે ।

શરણાગતવ સલ સારિનધે
પિરપાલય માં ષશલૈપતે॥ ૨॥

અ તવેલતયા તવ દુિવષહૈઃ
અનવુેલકૃતૈરપરાધશતૈઃ ।

ભિરતં વિરતં ષશલૈપતે
પરયા કૃપયા પિરપાિહ હરે॥ ૩॥

અિધવેઙ્કટશલૈમુદારમતે
જનતા ભમતાિધકદાનરતાત્ ।

પરદેવતયા ગિદતાિન્નગમૈઃ
કમલાદિયતાન્ન પરં કલયે॥ ૪॥

કલવે રવાવશગાપેવધૂ
શતકાેિટ તા મરકાેિટસમાત્ ।

પ્ર તવ લિવકા ભમતા સખુદાત્
વસદેુવસતુાન્ન પરં કલયે॥ ૫॥

અ ભરામગુણાકર દાશરથે
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શ્રીવેઙ્કટેશસપુ્રભાતમ્

જગદેકધનુધર્ર ધીરમતે ।
રઘનુાયક રામ રમેશ િવભાે
વરદાે ભવ દેવ દયાજલધે॥ ૬॥

અવનીતનયાકમનીયકરં
રજનીકરચા મખુા બુ હમ્ ।

રજનીચરરાજતમાે મિહરં
મહનીયમહં રઘુરામમયે॥ ૭॥

સમુખંુ સહૃુદં સલુભં સખુદં
વનજંુ ચ સકુાયમમાેઘશરમ્ ।

અપહાય રઘૂદ્વહમ યમહં
ન કથ ચન ક ચન તુ ભજે॥ ૮॥

િવના વેઙ્કટેશં ન નાથાે ન નાથઃ
સદા વેઙ્કટેશં મરા મ મરા મ ।

હરે વેઙ્કટેશ પ્રસીદ પ્રસીદ
પ્રયં વેઙ્કટેશ પ્રયચ્છ પ્રયચ્છ॥ ૯॥

અહં દૂરત તે પદા ભાજેયુગ્મ-
પ્રણામેચ્છયાઽઽગત્ય સવેાં કરાે મ ।

સકૃ સવેયા િનત્યસવેાફલં વં
પ્રયચ્છ પ્રયચ્છ પ્રભાે વેઙ્કટેશ॥ ૧૦॥

અજ્ઞાિનના મયા દાષેાન્ અશષેા વિહતાન્ હરે ।
ક્ષમ વ વં ક્ષમ વ વં શષેશલૈ શખામણે॥ ૧૧॥
॥ ઇ ત વેઙ્કટેશ તાતે્રમ્॥

અથ વેઙ્કટેશપ્રપ ત્ત ।
ઈશાનાં જગતાેઽસ્ય વેઙ્કટપતેિવ ણાેઃ પરાં પ્રેયસી ં
તદ્વક્ષ સ્થલિનત્યવાસર સકાં ત ક્ષા તસવંિધનીમ્ ।

પદ્માલઙૃ્કતપા ણપ લવયુગાં પદ્માસનસ્થાં શ્રયં
વા સલ્યાિદગુણાે વલાં ભગવતી ં વ દે જગન્માતરમ્॥ ૧॥

શ્રીમન્ કૃપાજલિનધે કૃતસવર્લાેક
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સવર્જ્ઞ શક્ત નતવ સલ સવર્શે ષન્ ।
વા મન્ સશુીલ સલુભા શ્રતપાિર ત
શ્રીવેઙ્કટેશચરણાૈ શરણં પ્રપદે્ય॥ ૨॥

આનપૂુરાિપતસુ તસગુ ધપુ પ
સાૈર યસાૈરભકરાૈ સમસિન્નવેશાૈ ।

સાૈ યાૈ સદાઽનુભવનેઽિપ નવાનુભાવ્યાૈ
શ્રીવેઙ્કટેશચરણાૈ શરણં પ્રપદે્ય॥ ૩॥

સદ્યાેિવકા સસમુિદ વરસા દ્રરાગ-
સાૈર યિનભર્રસરાે હસા યવાતાર્મ્ ।

સ ય સાહસપદેષુ િવલખેય તાૈ
શ્રીવેઙ્કટેશચરણાૈ શરણં પ્રપદે્ય॥ ૪॥

રેખામય વજસધુાકલશાતપત્ર
વ ઙુ્કશા બુ હક પકશઙ્ખચકૈ્રઃ ।

ભવ્યૈરલઙૃ્કતતલાૈ પરત વ ચ હૈઃ
શ્રીવેઙ્કટેશચરણાૈ શરણં પ્રપદે્ય॥ ૫॥

તામ્રાેદરદુ્ય તપરા જતપદ્મરાગાૈ
બાહ્યૈમર્હાે ભર ભભૂતમહે દ્રનીલાૈ ।

ઉદ્યન્નખાંશુ ભ દ તશશાઙ્કભાસાૈ
શ્રીવેઙ્કટેશચરણાૈ શરણં પ્રપદે્ય॥ ૬॥

સપ્રેમભી ત કમલાકરપ લવા યાં
સવંાહનેઽિપ સપિદ ક્લમમાદધાનાૈ ।

કા તાવવાઙ્ગ્મનસગાેચરસાૈકુમાયા
શ્રીવેઙ્કટેશચરણાૈ શરણં પ્રપદે્ય॥ ૭॥

લ મીમહીતદનુ પિન નુભાવ-
નીલાિદિદવ્યમિહષીકરપ લવાનામ્ ।

આ યસઙ્ક્રમણતઃ િકલ સા દ્રરાગાૈ
શ્રીવેઙ્કટેશચરણાૈ શરણં પ્રપદે્ય॥ ૮॥

િનત્યાન્નમ દ્વિધ શવાિદિકર ટકાેિટ-
પ્રત્યુપ્તદ પ્તનવરત્નમહઃપ્રરાેહૈઃ ।

નીરાજનાિવિધમુદારમપુાદધાનાૈ
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શ્રીવેઙ્કટેશચરણાૈ શરણં પ્રપદે્ય॥ ૯॥
િવ ણાેઃ પદે પરમ ઇત્યુ તદપ્રશસંાૈ
યાૈ મ વ ઉ સ ઇ ત ભાેગ્યતયાઽ યપુાત્તાૈ ।

ભૂય તથે ત તવ પા ણતલપ્રિદષ્ટાૈ
શ્રીવેઙ્કટેશચરણાૈ શરણં પ્રપદે્ય॥ ૧૦॥

પાથાર્ય ત સદશૃસાર થના વયવૈ
યાૈ દ શતાૈ વચરણાૈ શરણં વ્રજે ત ।

ભૂયાેઽિપ મહ્ય મહ તાૈ કરદ શતાૈ તે
શ્રીવેઙ્કટેશચરણાૈ શરણં પ્રપદે્ય॥ ૧૧॥

મન્મૂિધ્ન કા લયફણે િવકટાટવીષુ
શ્રીવેઙ્કટાિદ્ર શખરે શર સ શ્રુતીનામ્ ।

ચત્તેઽ યન યમનસાં સમમાિહતાૈ તે
શ્રીવેઙ્કટેશચરણાૈ શરણં પ્રપદે્ય॥ ૧૨॥

અ લાનહૃ યદવનીતલક ણર્પુ પાૈ
શ્રીવેઙ્કટાિદ્ર શખરાભરણાયમાનાૈ ।

આન દતા ખલમનાનેયનાૈ તવૈતાૈ
શ્રીવેઙ્કટેશચરણાૈ શરણં પ્રપદે્ય॥ ૧૩॥

પ્રાયઃ પ્રપન્નજનતા પ્રથમાવગાહ્યાૈ
માતુ તનાિવવ શશાેર તાયમાનાૈ ।

પ્રાપ્તાૈ પર પરતુલામતુલા તરાૈ તે
શ્રીવેઙ્કટેશચરણાૈ શરણં પ્રપદે્ય॥ ૧૪॥

સ વાેત્તરૈ સતતસવે્યપદા બુજેન
સસંારતારકદયાદ્રર્ દગૃ ચલને ।

સાૈ યાપેય મુિનના મમ દ શતાૈ તે
શ્રીવેઙ્કટેશચરણાૈ શરણં પ્રપદે્ય॥ ૧૫॥

શ્રીશ શ્રયા ઘિટકયા વદુપાયભાવે
પ્રા યે વિય વયમપુેયતયા સુ્ફર ત્યા ।

િનત્યા શ્રતાય િનરવદ્યગુણાય તુ યં
સ્યાં િકઙ્કરાે ષ ગર શ ન તુ મહ્યમ્॥ ૧૬॥
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॥ ઇ ત વેઙ્કટેશપ્રપ ત્ત॥

અથ વેઙ્કટેશમઙ્ગલાશાસનમ્ ।
શ્રયઃ કા તાય કલ્યાણિનધયે િનધયેઽ થનાં
શ્રીવેઙ્કટિનવાસાય શ્રીિનવાસાય મઙ્ગલમ્॥ ૧॥
લ મી સિવભ્રમાલાેકસભુ્રૂિવભ્રમચ ષે
ચ ષે સવર્લાેકાનાં વેઙ્કટેશાય મઙ્ગલમ્॥ ૨॥
શ્રીવેઙ્કટાિદ્રશ ◌ૃઙ્ગાઙ્ગ્રમઙ્ગલાભરણાઙ્ઘ્રયે
મઙ્ગલાનાં િનવાસાય વેઙ્કટેશાય મઙ્ગલમ્॥ ૩॥
સવાર્વયવસાૈ દયર્સ પદા સવર્ચેતસાં
સદા સ માેહનાયા તુ વેઙ્કટેશાય મઙ્ગલમ્॥ ૪॥
િનત્યાય િનરવદ્યાય સત્યાન દ ચદાત્મને
સવાર્ તરાત્મને શ્રીમદ્વઙે્કટેશાય મઙ્ગલમ્॥ ૫॥
વત સવર્િવદે સવર્ શક્તયે સવર્શે ષણે
સલુભાય સશુીલાયા વેઙ્કટેશાય મઙ્ગલમ્॥ ૬॥
પર મૈ બ્રહ્મણે પૂણર્કામાય પરમાત્મને
પ્રયુ જે પરત વાય વેઙ્કટેશાય મઙ્ગલમ્॥ ૭॥
આકાલત વમશ્રા તં આત્મનામનપુ યતાં
અ પ્તા ત પાય વેઙ્કટેશાય મઙ્ગલમ્॥ ૮॥
પ્રાય વચરણાૈ પુંસાં શર ય વને પા ણના
કૃપયાઽઽિદશતે શ્રીમદ્વઙે્કટેશાય મઙ્ગલમ્॥ ૯॥
દયા ત તરઙ્ ગ યા તરઙ્ગૈિરવ શીતલૈઃ
અપાઙ્ગૈઃ સ ચતે િવશ્વં વેઙ્કટેશાય મઙ્ગલમ્॥ ૧૦॥
સ્રગ્ભષૂા બરહેતીનાં સષુમાવહમૂતર્યે
સવાર્ તશમનાયા તુ વેઙ્કટેશાય મઙ્ગલમ્॥ ૧૧॥
શ્રીવૈકુ ઠિવરક્તાય વા મપુ કિરણીતટે
રમયા રમમાણાય વેઙ્કટેશાય મઙ્ગલમ્॥ ૧૨॥
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શ્રીમ સુ દર મા મુિનમાનસવા સને
સવર્લાેકિનવાસાય શ્રીિનવાસાય મઙ્ગલમ્॥ ૧૩॥
મઙ્ગલાશાસનપરૈમર્દાચાયર્ પુરાેગમૈઃ
સવશ્ચ પવૂરાચાયઃ સ કૃતાયા તુ મઙ્ગલમ્॥ ૧૪॥

॥ ઇ ત વેઙ્કટેશમઙ્ગલાશાસનમ્॥
॥ ૐ ત સત્॥
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