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                      శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్ 
  
 

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూరావ సేంధ్యా ప్రవరతతే | 
ఉత్తతష్ఠ నరశార్దూల కరతవాేం దైవమాహ్నికమ్ || ౧ || 

ఉత్తతష్ఠఠత్తతష్ఠ గోవేంద ఉత్తతష్ఠ గరుడధ్వజ | 
ఉత్తతష్ఠ కమల్యకేంత త్రైలోకాేం మేంగళేం కురు || ౨ || 

మాతససమసతజగతేం మధుకైటభారేః 
వక్షోవహారిణి మనోహరదివామూరత | 
శ్రీస్వవమిని శ్రితజనప్రియదానశీలే 
శ్రీవేంకటేశ్దయితే తవ సుప్రభాతమ్ || ౩ || 

తవ సుప్రభాతమరవేందలోచనే 
భవతు ప్రసనిముఖచేంద్రమేండలే | 
వధిశ్ేంకరేంద్రవనితభిరరిితే 
వృష్శైలనాథదయితే దయానిధే || ౪ || 

అత్ర్యాదిసప్తఋష్యససముపాసా సేంధ్యాేం 
ఆకశ్సేంధుకమల్యని మనోహరాణి | 
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ఆదాయ పాదయుగమరియితుేం ప్రప్నాిేః 
శేషాద్రిశేఖరవభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౫ || 

ప్ేంచాననాబ్జభవష్ణ్ముఖవాసవాదాాేః 
త్రైవక్రమాదిచరితేం వబుధ్యేః సుతవేంత్త | 
భాషాప్త్తేః ప్ఠత్త వాసర శుదిిమారాత్ 
శేషాద్రిశేఖరవభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౬ || 

ఈష్త్ప్రఫులలసరసీరుహనారికేల 
పూగద్రుమాదిసుమనోహరపాలికనామ్ | 
ఆవాత్త మేందమనిలససహ దివాగేంధేః 
శేషాద్రిశేఖరవభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౭ || 

ఉన్ములా నేత్పయుగముతతమ ప్ేంజరస్వథేః 
పాత్ర్యవశిష్టకదలీఫలపాయస్వని | 
భుకతా సలీలమథ కేలిశుకేః ప్ఠేంత్త 
శేషాద్రిశేఖరవభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౮ || 

తేంత్రీప్రకరషమధురసవనయా వప్ేంచాా 
గాయతానేంతచరితేం తవ నారదోఽపి | 
భాషాసమగ్రమసకృతకరచారరమాేం 
శేషాద్రిశేఖరవభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౯ || 
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భృేంగావళీ చ మకరేందరస్వనువది 
ఝేంకరగీత నినదైేఃసహ సేవనాయ | 
నిరాాతుాపాేంతసరసీకమలోదరభాేః 
శేషాద్రిశేఖరవభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౦ || 

యోషాగణేన వరదధిివమథామానే 
ఘోషాలయేషు దధిమేంథనతీవ్రఘోషాేః | 
రోషాతకలిేం వదధ్తేకకుభశి్ కుేంభాేః 
శేషాద్రిశేఖరవభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౧ || 

ప్ద్ముశ్మిత్పశ్తప్త్పగతలివరాగేః 
హరుతేం శ్రియేం కువలయసా నిజాేంగలక్ష్మ్ుా | 
భేరీనినాదమివ బిభ్రత్త తీవ్రనాదేం 
శేషాద్రిశేఖరవభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౨ || 

శ్రీమనిభీష్ట వరదాఖిలలోకబ్ేంధో 
శ్రీశ్రీనివాస జగద్మకదయైకసేంధో | 
శ్రీద్మవతగృహభుజాేంతర దివా మూరత 
శ్రీవేంకటాచలప్తే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౩ || 

శ్రీస్వవమిపుష్కరిణికఽఽప్లవనిరుల్యేంగాేః 
శ్రేయోఽరిథనో హరవరిేంచసనేందనాదాాేః | 
దావర వసేంత్త వరవత్పహతోతతమాేంగాేః 
శ్రీవేంకటాచలప్తే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౪ || 
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శ్రీశేష్శైల గరుడాచల వేంకటాద్రి 
నారాయణాద్రి వృష్భాద్రి వృషాద్రి ముఖ్యామ్ | 
ఆఖ్యాేం తవదీయ వసతేరనిశ్ేం వదేంత్త 
శ్రీవేంకటాచలప్తే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౫ || 

సేవాప్రాేః శివసురశ్కృశానుధ్రు- 
రక్షోఽంేంబునాథ ప్వమాన ధ్నాధినాథేః | 
బ్దాిేంజలి ప్రవలసనిిజశీరష ద్మశాేః 
శ్రీవేంకటాచలప్తే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౬ || 

ఘాటీషు తే వహగరాజ మృగాధిరాజ- 
నాగాధిరాజ గజరాజ హయాధిరాజాేః | 
సవస్వవధికర మహ్నమాధికమరథయేంతే 
శ్రీవేంకటాచలప్తే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౭ || 

సూరాేందు భౌమ బుధ్ వాక్త్త కవా సౌరి- 
సవరాాను కేతు దివష్త్రిష్త్ప్రధ్యనాేః | 
తవదాూస దాస చరమావధి దాసదాస్వేః 
శ్రీవేంకటాచలప్తే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౮ || 

తవత్దధూళి భరితసుురితోతతమాేంగాేః 
సవరాగప్వరగ నిరపేక్ష నిజాేంతరేంగాేః | 
కల్య్గమాఽఽకలనయాఽఽకులతేం లభేంతే 
శ్రీవేంకటాచలప్తే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౯ || 
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తవదోగపురాగ్రశిఖరాణి నిరీక్షమాణాేః 
సవరాగప్వరగప్దవేం ప్రమాేం శ్రయేంతేః | 
మరాతా మనుష్ాభువనే మత్తమాశ్రయేంతే 
శ్రీవేంకటాచలప్తే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౦ || 

శ్రీభూమినాయక దయాదిగుణామృతబ్ధి 
ద్మవాధిద్మవ జగద్మకశ్రణ్ామూరత | 
శ్రీమనినేంత గరుడాదిభిరరిితేంఘ్రే 
శ్రీవేంకటాచలప్తే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౧ || 

శ్రీప్దునాభ పురుష్ఠతతమ వాసుద్మవ 
వైకుేంఠ మాధ్వ జనారూన చక్రపాణే | 
శ్రీవతసచిహి శ్రణాగతపారిజాత 
శ్రీవేంకటాచలప్తే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౨ || 

కేందర్దర్ హరసుేందర దివామూరత 
కేంతకుచాేంబురుహ కుటుల లోలదృష్టట | 
కళ్యాణ్నిరులగుణాకర దివాకీరత 
శ్రీవేంకటాచలప్తే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౩ || 

మీనాకృతే కమఠ కోల నృసేంహ వరిిన్ 
స్వవమిన్ ప్రశ్వథతపోధ్న రామచేంద్ర | 
శేషాేంశ్రామ యదునేందన కలికర్దప్ 
శ్రీవేంకటాచలప్తే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౪ || 
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ఏల్య లవేంగ ఘనస్వర సుగేంధి తీరథేం 
దివాేం వయతసరిత్త హేమఘటేషు పూరిమ్ | 
ధ్ృతవఽఽదా వైదిక శిఖ్యమణ్యేః ప్రహృషాటేః 
త్తష్ఠేంత్త వేంకటప్తే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౫ || 

భాస్వవనుద్మత్త వకచాని సరోరుహాణి 
సేంపూరయేంత్త నినదైేః కకుభో వహేంగాేః | 
శ్రీవైష్ివాససతతమరిథత మేంగళ్యసేత 
ధ్యమాఽఽశ్రయేంత్త తవ వేంకట సుప్రభాతమ్ || ౨౬ || 

బ్రహాుదయేః సురవరాససమహరషయసేత 
సేంతససనేందన ముఖ్యసతా థ యోగివరాాేః | 
ధ్యమాేంత్తకే తవ హ్న మేంగళవసుత హస్వతేః 
శ్రీవేంకటాచలప్తే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౭ || 

లక్ష్మీనివాస నిరవదాగుణైకసేంధో 
సేంస్వర స్వగర సముతతరణైకసేతో | 
వదాేంతవదానిజవైభవ భకతభోగా 
శ్రీవేంకటాచలప్తే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౮ || 

ఇతథేం వృషాచలప్తేరిహ సుప్రభాతమ్ 
యే మానవాేః ప్రత్తదినేం ప్ఠితుేం ప్రవృతతేః | 
తేషాేం ప్రభాతసమయే సుృత్తరేంగభాజాేం 
ప్రజాఞేం ప్రారథసులభాేం ప్రమాేం ప్రసూతే || ౨౯ || 


