
ી	વકટે ર	સુ ભાતમ્

કાૈસ ા	સુ 	રામ	પૂવાસં ા	 વતતે	|
ઉ 	નરશાદૂલ	કત ં	દૈવમાહ્ નકમ્	||	1	||

ઉ ાે 	ગાે વદ	ઉ 	ગરુડ જ	|
ઉ 	કમલાકાંત	 ૈલાે ં	મંગળં	કુરુ	||	2	||

માત મ ત	જગતાં	મધુકૈટભારેઃ
વ ાે વહા ર ણ	મનાેહર	 દ મૂત	|

ી ા મ ન	 તજન ય	દાનશીલે
ી	વકટેશ	દ યતે	તવ	સુ ભાતમ્	||	3	||

તવ	સુ ભાતમર વદ	લાેચને
ભવતુ	 સ મુખ	ચં મંડલે	|
વ ધ	શંકર 	વ નતા ભર ચતે
વૃશ	શૈલનાથ	દ યતે	દયા નધે	||	4	||

અ ા દ	સ 	ઋષય મુપા 	સં ાં
અાકાશ	 સધુ	કમલા ન	મનાેહરા ણ	|
અાદાય	પાદયુગ	મચ યતું	 પ ાઃ
શેષા 	શેખર	 વભાે	તવ	સુ ભાતમ્	||	5	||

પંચાનના 	ભવ	ષ મુખ	વાસવા ાઃ
ૈ વ મા દ	ચ રતં	 વબુધાઃ	 તુવં ત	|

ભાષાપ તઃ	પઠ ત	વાસર	શુ 	મારાત્
શેષા 	શેખર	 વભાે	તવ	સુ ભાતમ્	||	6	||

ઈશત્- ફુ 	સરસીરુહ	ના રકેળ
પૂગ ુમા દ	સુમનાેહર	પા લકાનામ્	|
અાવા ત	મંદમ નલઃ	સહ દ 	ગંધૈઃ
શેષા 	શેખર	 વભાે	તવ	સુ ભાતમ્	||	7	||

ઉ ી ને 	યુગમુ મ	પંજર ાઃ
પા ાવ સ 	કદલી	ફલ	પાયસા ન	|
ભુ ાઃ	સલીલ	મથકે ળ	શુકાઃ	પઠં ત
શેષા 	શેખર	 વભાે	તવ	સુ ભાતમ્	||	8	||

તં ી	 કષ	મધુર	 નયા	 વપં ા
ગાય નંત	ચ રતં	તવ	નારદાેઽ પ	|
ભાષા	સમ 	મસત્-કૃતચારુ	ર ં
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શેષા 	શેખર	 વભાે	તવ	સુ ભાતમ્	||	9	||

ભૃંગાવળી	ચ	મકરંદ	રસાનુ	 વ
ઝંુકારગીત	 નનદૈઃ	સહસેવનાય	|
નયા ુપાંત	સરસી	કમલાેદરે ઃ
શેષા 	શેખર	 વભાે	તવ	સુ ભાતમ્	||	10	||

યાેષાગણેન	વરદ 	 વમ માને
ઘાેષાલયેષુ	દ ધમંથન	તી ઘાેષાઃ	|
રાેષા લ	 વદધતે	કકુભ 	કંુભાઃ
શેષા 	શેખર	 વભાે	તવ	સુ ભાતમ્	||	11	||

પ ેશ મ 	શતપ 	ગતા ળવગાઃ
હતું	 યં	કુવલય 	 ન ંગલ ાઃ	|
ભેરી	 નનાદ મવ	 ભ ત	તી નાદમ્
શેષા 	શેખર	 વભાે	તવ	સુ ભાતમ્	||	12	||

ીમ ભી 	વરદા ખલ	લાેક	બંધાે	
ી	 ી નવાસ	જગદેક	દયૈક	 સધાે	|
ી	દેવતા	ગૃહ	ભુ ંતર	 દ મૂત
ી	વકટાચલપતે	તવ	સુ ભાતમ્	||	13	||

ી	 ા મ	પુ ર ણકા વ	 નમલાંગાઃ
ેયા થનાે	હર વ ર ચ	સનંદના ાઃ	|
ારે	વસં ત	વરને 	હતાે 	માંગાઃ
ી	વકટાચલપતે	તવ	સુ ભાતમ્	||	14	||

ી	શેષશૈલ	ગરુડાચલ	વકટા
નારાયણા 	વૃષભા 	વૃષા 	મુ ામ્	|
અા ાં	 દીય	વસતે	ર નશં	વદં ત

ી	વકટાચલપતે	તવ	સુ ભાતમ્	||	15	||

સેવાપરાઃ	 શવ	સુરેશ	કૃશાનુધમ
ર ાબુનાથ	પવમાન	ધના ધ	નાથાઃ	|
બ ાંજ લ	 વલસ જ	શીષદેશાઃ

ી	વકટાચલપતે	તવ	સુ ભાતમ્	||	16	||

ધાટીષુ	તે	 વહગરાજ	મૃગા ધરાજ
નાગા ધરાજ	ગજરાજ	હયા ધરા ઃ	|

ા ધકાર	મ હમા ધક	મથયંતે
ી	વકટાચલપતે	તવ	સુ ભાતમ્	||	17	||
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સૂયદુ	ભાૈમ	બુધવા ત	કા શાૈ ર
ભાનુકેતુ	 દ વશત્-પ રશત્- ધાનાઃ	|
ાસદાસ	ચરમાવ ધ	દાસદાસાઃ

ી	વકટાચલપતે	તવ	સુ ભાતમ્	||	18	||

તત્-પાદધૂ ળ	ભ રત	 ુ રતાે માંગાઃ
ગાપવગ	 નરપે 	 ન ંતરંગાઃ	|

ક ાગમા	કલનયાઽઽકુલતાં	લભંતે
ી	વકટાચલપતે	તવ	સુ ભાતમ્	||	19	||

દ્ગાેપુરા 	 શખરા ણ	 નરી માણાઃ
ગાપવગ	પદવ 	પરમાં	 યંતઃ	|

મ ા	મનુ 	ભુવને	મ તમા યંતે
ી	વકટાચલપતે	તવ	સુ ભાતમ્	||	20	||

ી	ભૂ મનાયક	દયા દ	ગુણામૃતા ે
દેવા દદેવ	જગદેક	શર યમૂત	|

ીમ નંત	ગરુડા દ ભ	ર ચતાં ે
ી	વકટાચલપતે	તવ	સુ ભાતમ્	||	21	||

ી	પ નાભ	પુરુષાે મ	વાસુદેવ
વૈકંુઠ	માધવ	જનાધન	ચ પાણે	|

ી	વ 	 ચહ્ન	શરણાગત	પા ર ત
ી	વકટાચલપતે	તવ	સુ ભાતમ્	||	22	||

કંદપ	દપ	હર	સુંદર	 દ 	મૂત
કાંતા	કુચાંબુરુહ	કુટ્મલ	લાેલ ે	|
ક ાણ	 નમલ	ગુણાકર	 દ કીત

ી	વકટાચલપતે	તવ	સુ ભાતમ્	||	23	||

મીનાકૃતે	કમઠકાેલ	નૃ સહ	વ ણન્
ા મન્	પર થ	તપાેધન	રામચં 	|

શેષાંશરામ	યદુનંદન	ક પ
ી	વકટાચલપતે	તવ	સુ ભાતમ્	||	24	||

અેલાલવંગ	ઘનસાર	સુગં ધ	તીથ
દ ં	 વય રતુ	હેમઘટેષુ	પૂણ	|
ધૃ ા 	વૈ દક	 શખામણયઃ	 ાઃ
ત ં ત	વકટપતે	તવ	સુ ભાતમ્	||	25	||

ભા ાનુદે ત	 વકચા ન	સરાેરુહા ણ
સંપૂરયં ત	 નનદૈઃ	કકુભાે	 વહંગાઃ	|
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ીવૈ વાઃ	સતત	મ થત	મંગળા તે
ધામા યં ત	તવ	વકટ	સુ ભાતમ્	||	26	||

ાદયા	 ુરવરા	 મહષય તે
સંત નંદન	મુખા થ	યાે ગવયાઃ	|
ધામાં તકે	તવ	 હ	મંગળ	વ તુ	હ તાઃ

ી	વકટાચલપતે	તવ	સુ ભાતમ્	||	27	||

લ મી નવાસ	 નરવ 	ગુણૈક	 સધાે
સંસારસાગર	સમુ રણૈક	સેતાે	|
વેદાંત	વે 	 નજવૈભવ	ભ 	ભાે ય

ી	વકટાચલપતે	તવ	સુ ભાતમ્	||	28	||

ઇ ં	વૃષાચલપતે રહ	સુ ભાતં
યે	માનવાઃ	 ત દનં	પ ઠતું	 વૃ ાઃ	|	
તેષાં	 ભાત	સમયે	 ૃ તરંગભા ં

ાં	પરાથ	સુલભાં	પરમાં	 સૂતે	||	29	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/sri-venkateswara-suprabhatam-gujarati.html
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