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                  మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి సుప్రభాతం 
 

శ్రీమన్మనోజ్ఞ నిగమాగమవాకయగీత! 
శ్రీపారవతీపరమశంభువరాతమజాత! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమపూత! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧ || 

శ్రీవతసదుగధమయసాగరపూరణచంద్ర 
వాయఖ్యయయభకతసుమనోర్చితపాదపదమ! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభూష! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨ || 

సృష్టిస్థితిప్రళయకారణకరమశీల! 
అష్టితతరాక్షరమనూదభవమంత్రలోల! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమఖ్యల! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౩ || 

కషిప్రన్షి పర్చబాధిత భకత రక్ష! 
ఇష్టిరిదాన్ నిరతోదయమకారయదక్ష! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమపూత! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౪ || 

శ్రీవాయసభారతవిలేఖన్కారయదీక్షా 
దక్షాభిరక్షణ విచక్షణదీప్తతహసత! 
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శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౫ || 

ధ్యయనాతమభకతజ్న్తాహృదయాభిరామ! 
శ్రీనామపూర్చతసహస్రసునామధ్యమ! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమసీమ! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౬ || 

వైధ్యతృవర్చధతచరాచరలోకపాల! 
ఆవాహనాతమకసుకృతయకలాపతోష! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౭ || 

విశవంభరాతలసుఖాసన్సనిివిషి! 
విశవప్రశంతిపర్చరక్షణకరమతుషి! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమహృషి! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౮ || 

గంగాదిపుణయమయవార్చతరంగస్థకత 
సీవయాంఘ్రిసారసయుగప్రవిలాసదేహ! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౯ || 

హసతదవయాంబురుహలోలన్వార్యనీర 
సవచఛప్రభాప్రవిలసన్మమఖచంద్రబంబ! 
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శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧౦ || 

బంబాధరసపృగమలామృతపూర్చతాంబు 
సీవకార రాజిత వరాచమనీయశోభ! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧౧ || 

పంచామృతామలఫలోదక సంప్రపూరణ 
సాినోపచారపర్చతోష్టతమాన్సాబజ! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧౨ || 

దిగవస్త్రరాజ్పర్చధ్యనితదివయదేహ! 
దృగావస్థతాఖిలఫలప్రవిభాసమాన్! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧౩ || 

సౌగంధయజాల హర్చచందన్దిగధదివయ! 
ప్రోదాభస్థతామలతనూవిభవైకరమయ! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧౪ || 

సవచఛప్రభాస్థత వరాక్షతరాజ్వర్చి 
వాయకరిణీయ రుచిరాంగవిలోకనీయ! 
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శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧౫ || 

నానాసుగంధ వరధూప్తత ధూపరాజ్ 
దివఖాయతమౌళిలసదారిసుతతతవదేహ! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧౬ || 

గాఢంధకారపర్చమారజన్దివయతేజో 
లాసయత్రపరదీపరుచిమదవరతతతవభాస! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧౭ || 

సరవరుతసంఫలితకోటిఫలప్రవృష్టి 
భ్రాజ్నిివేదన్ వినోదన్ కరమమోద! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧౮ || 

పూగీఫలాదిక సుగంధవిలాసహాస 
ద్రవాయతమతాంబులికసేవన్కరమతోష! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧౯ || 

శ్రేషఠప్రదక్షిణ సుకరమకలాపమగి 
సంసేవకావళి సురక్షణకారయలీన్! 
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శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨౦ || 

నీరాజితాఖిలసుగంధసువసుతజాల! 
ప్రోదాభసదీపవరకాంతివిలాసదీపత! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨౧ || 

దూరావశమీమరువకారుజన్జాజిబలవ 
దత్తతరచూతతులసీవరపత్రసేవయ! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨౨ || 

మాచీసుదాడిమవరారకసగండకీయ 
ప్రఖాయతవిష్ణణమయకాంతసుపత్రసేవయ! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨౩ || 

శ్రీస్థంధువారసుమనోర్చితదేవదారు 
సంవాసభాసకరవీరదళైకసేవయ! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨౪ || 

అశవతిదివయబదరీబృహతీసమంచత్ 
దివాయపమారి్చక వన్సపతి పత్రపూజ్య! 
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శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨౫ || 

శ్రీమోతుకూరువరవంశజ్సతయశస్త్రి 
సావంతాంబుజాతవరపూజ్న్కరమమోద! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨౬ || 

ఓంకారపూరణభగవన్మితిపాఠగమయ 
శ్రీకారభావితమనోహరదివయరూప! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨౭ || 

దైన్ందినోన్ియన్చంద్రకళాతమరూప 
ప్రంచతుసవరణమణిరతిరుచిప్రభాస! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమభూష! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨౮ || 

శ్రీమన్ిటేశవరకవీశవర సంప్రణీత 
శ్రీసుప్రభాతకవితాభరణప్రబోధ! 
శ్రీసతయవాఙ్మరకతోలలసదాతమహాస! 
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨౯ || 

ఇతి మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి సుప్రభాతమ్ సంపూరణమ్ || 


