
Sri Venkateswara 
Suprabhatam 

��సల�య్ససుప్ ర్� �్ు � �స్వసయ్ుప్  ప్ర్ | 

ఉ�ప ష్ ్ఠ న  ార ల్క ప్య్్ం �్ ��మ��కన్|| 1 || 

ఉ�ప �్ష �ప ష్ ్ష్ఠ్�్ఉ�ప ష్ ్త ష్ఠ�్్| 

ఉ�ప ష్ ్క�ల�� ్ా్్ �లె�కయ్్�్తమ్్కం ష్|| 2 || 

��ాసస�సప ్్త్స్్�ఠస�ు���ట��� 

్��ఠ���ణ�్���హ ్ం�్ య�మ��ప్| 

��� �వ�్ �ా్ఠన�ప్్ంసఠ�ల� 

��్��్ క��శ్��్ర్ ా్్ససుప�టాన్|| 3 || 

ా్్ససుప�టా� ఠ్�్ల���� 

భ్ా�్ుపసఠ��్మ్�్�ప�్్ల�్| 

ఠవ�్ శ్క��్�ప్ ్�్స� ���్ర 

్ృశ్న��ల�సథ్��్ర్�్��వర్|| 4 || 

అ్సప రం�్సుప ్్్్సస�్్ సయ్స్వసయ్ 

ఆ� శ్��్ఠస్క�ల��్���హ� ణ�్ | 

ఆంస్్్ �్్త్� ��ా�్్ుపు�స�� 

న�్ ం�ప్ న�మ ్ఠ��్ా్్ససుప�టాన్|| 5 || 

ు్�సఠ�సబజ్భ్్్ణ్�మ్� స� ంసయ� 

్ �ఠెక���ం�్���ా ్్ఠబ్వస�్ససప ్్�్| 

�ట్ ు��్ుఠ�్� స ్�ం�ధ ్��� ా 

న�్ ం�ప్ న�మ ్ఠ��్ా్్ససుప�టాన్|| 6 || 

ఈశా-ుపరఫలల ్స �ర షహ్�స����మ 

ు త�సప ��ం�్సస���హ ్్ ా� �సన్| 

ఆ� �్�్���ల�్సహం�్ య్త్వ �� 

న�్ ం�ప్ న�మ ్ఠ��్ా్్ససుప�టాన్|| 7 || 

ఉ��లయ��ా ప్ ్్త�్ పా�్ు్్ � జ � 

్ ్సప ్��్ ష ్క�క్రల్్ ్� �్| 

భ్� ప ్�్సకల్�థ���్�� �్ుఠ్� 

న�్ ం�ప్ న�మ ్ఠ��్ా్్ససుప�టాన్|| 8 || 

 

 

 

ా్�ప్ ుపక క్�ఠస ్స�ఠ్�్ఠు్�సయ 

ష ్ాయఠ్ా్���ా ్్ా్్�స ం�உ్న�్| 

�ట్ ్స�త�్�సా-కృా�స ష్ �య్ 

న�్ ం�ప్ న�మ ్ఠ��్ా్్ససుప�టాన్|| 9 || 

భృ్ష ్�్�్�క ్�్ � ఠస్ఠ�ధ  

ఝ్్�  ష�ా ్�ఠం ��్సహ��్ �స్్| 

�� యా�య్ ్ా్స �ర్ క�ల����భయ� 

న�్ ం�ప్ న�మ ్ఠ��్ా్్ససుప�టాన్|| 10 || 

�్ తణ�ఠ్్ �వ��్ఠ�థయ���� 

�్ ల��్�్�వ��్థఠ్�్ప�్ �్| 

�్్ ా్ా్్ఠ�ఠ్ర్కకంభశ�్కం్�ట� 

న�్ ం�ప్ న�మ ్ఠ��్ా్్ససుప�టాన్|| 11 || 

ుంర�శవాప్ శాుాప్ త్స�్� వ � 

హ షప ్్ �్్్కం్ల్సయ్�్ర్తల�ల�ర�్| 

����్ ��స�వ్్�భప�్�్ప�స�న 

న�్ ం�ప్ న�మ ్ఠ��్ా్్ససుప�టాన్|| 12 || 

���ఠ�్ ష్్్ ంస�ల్ల�క్బ్వ�   

��్���� స్్తంరక్����క్��్వ� ్| 

��్ంర్ ్స్తృహ్భ్్ర్ా ్ం�్ య�మ��ప 

��్��్క�ట�లు్ర్ ా్్ససుప�టాన్|| 13 || 

��్� �వ్ుఫ్్��ణ�� ుల్్� �ల�్ష � 

న��్���జ��్హ ఠ��్ం్సఠ్��సంసయ�్| 

ంస���్్స్�్్ ��ాప్ హ్హ పా ్��్ష � 

��్��్ క�ట�లు్ర్ ా్్ససుప�టాన్|| 14 || 

��్న�్ న��ల్త ష�స�ల్��్క�టం�ప 

�స� ్ణసం�ప్ ్ృ్�టం�ప్ ్ృ్ ం�ప్ �్మ�యన్| 

ఆమ�య్్ా�ంవ్ ్్స్ర్ �శ్్్�్� 

��్��్ క�ట�లు్ర్ ా్్ససుప�టాన్|| 15 || 
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��� ు� �్ ్్సస��శ్కృన ఠసఠ � 

 ��్బ్�సథ్ు్��ఠ్ఠ�సవ�్ �స�స�్| 

బంసధ ్్ా్ుపఠలస��్్� కంరన � 

��్��్ క�ట�లు్ర్ ా్్ససుప�టాన్|| 16 || 

వస��్ �్్ర్ఠహత� ్్�ృష వ�� ్ 

�సష వ�� ్్త్� ్్హ్�వ�� ్ర�్| 

స�� �వ��  ్�మ���వ�క్� జ్్్ర 

��్��్ క�ట�లు్ర్ ా్్ససుప�టాన్|| 17 || 

సూ��య్�స్���్బ్ఠ� కక�్� ్యనయ�� 

స�� ాఠస��ా�్ం�ఠశా-ు��శా-ుపవస�స�్| 

ా�ంసర సంసస్� ��్వ�్ ంససంస� � 

��్��్క�ట�లు్ర్ ా్్ససుప�టాన్|| 18 || 

ాా-్ �ఠూ�్భ��ా ్సస్��్హ పా��్ష � 

స�� వ ు్ వ్� న�ర్�్ర్ా ్ష �్| 

కల�కత��్కలఠ్�உ్ உకంల్స్్లభ్్ర 

��్��్క�ట�లు్ర్ ా్్ససుప�టాన్|| 19 || 

ా�ం�వ ుఫ� త�్ మ� ణ�్���ర��ణస� 

స�� వ ు్ వ్ు� ్్ు ��్్శ�్ ్ా�్| 

�� ప ర్�ఠస్య్భ్్��్ ����శ�్్్ర 

��్��్ క�ట�లు్ర్ ా్్ససుప�టాన్|| 20 || 

��్భమవ�స్క్�్�ం�్ త్ణస�ృ్సబ�ర  

ంర� ం�ంర్ ్్తంరక్శ ణయ�మ��ప్| 

���ఠ�ఠ్ా్త ష�సం��్ ���్స్�ం� 

��్��్క�ట�లు్ర్ ా్్ససుప�టాన్|| 21 || 

��్ు���సభ్ుఫ ష �్ పా�్� ససంర్  

���కం్ఠ్��ఠ్్్�స ధఠ్�క�్ ణ�్| 

��్్ాస్ంహ�్శ ణసతా్్ ��్ రా 

��్��్ క�ట�లు్ర్ ా్్ససుప�టాన్|| 22 || 

క్� క్� క్హ ్సస్� ్ం�్ య్�మ��ప 

� ్్స్కం�స్బ్ షహ్కం��ల్ల�ల�ృృ�ష ్| 

కల�యణ్� �ల్త్ణసక ్ం�్ య�య��ప 

��్��్క�ట�లు్ర్ ా్్ససుప�టాన్|| 23 || 

��సకృ్ర్క�ఠ��ల్ఠృ��్హ్్��్ణ 

� �వణ్ు శ�థ్ా �్ ఠఠ్� ��్�ప్ | 

న�్ ్శ� �్్�సఠ్�ఠ్కా్ ాు 

��్��్ క�ట�లు్ర్ ా్్ససుప�టాన్|| 24 || 

ఏల�ల్్త్ఘఠ�  ్ససత్వ�్� జ్ 

ం�్య్్ఠ్ాస��ా �్మ �ఘ��్�్ు  ్న్| 

ఠృ్స��య్���ం�క్ మ��ణ్�్ుపహృ్ ష � 

� ష్ ్�్��్క�ు్ర్ా్్ససుప�టాన్|| 25 || 

�ట� �ఠసంర�్ఠక�స�్స�్ ష�ణ� 

స్ు  ్్�్�ఠం ��్కకం��్ఠహ్ష �్| 

�����్ ్� �్సాా్���జా్�్తంగ��ప  

వస��శ�్ ్�్ా్్��్క�్ససుప�టాన్|| 26 || 

బప���్�్ససస ్� ్సస�హ క్��ప  

స్ాససఠ్�ఠ్�్మ�సప ్థ్�ష�్ � య�్| 

వస��్���్ా్్మ�్ �్తమ్్ససప ్హ� ప � 

��్��్ క�ట�లు్ర్ ా్్ససుప�టాన్|| 27 || 

ల�య్శ�� స్� ్�య్త్ణ��క్��్ వ�  

స్�  � త ్స�్ పా ణ��క్��్ హ్| 

��ంస్ా్���య్�్���భ్్భకప్��తయ 

��్��్క�ట�లు్ర్ ా్్ససుప�టాన్|| 28 || 

ఇ జా్్్ృ్ �లు్ర��హ్ససుప�టా్ 

��్��ఠ� �్ుప�ం�ఠ్్ుప�ా �్్ుప్ ృ్సప �్|  

్ర్  ్్ుప�టా్స���్స�ృ� ్త�ట్ర్ 

ుపరఙ� ్్ు�  జ్ససల�ట్్ు ��్్ుపసూ్ర్ || 29 || 
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Venkateswara Stotram 

క�ల�కం�్�ూ�సక్కం్క�్హ 

�్్స షణ�్ ్సా�ల్�లా��్| 

క�ల�్ా్ల��ఠ్ల�కు్ర 

ఠ్�గభ్్��్ క�్న��లు్ర్ || 

స�ా� ష�మ్్ణ్�మ్ు్��్మ� 

ుప�్మ�్�లం �్ ా్�మ��ణ�్ | 

శ ణసతా్్ాసల్�  �వర 

ు��్  ల్్��్్్ృ్్న��లు్ర్|| 

అ���లా్�్ా్్�స���్మ�� 

 ఠస్��లకృ్ �్ ు� ఠశ్ ��్| 

భ��ా ్్ా���ా ్్్ృ్్న��లు్ర 

ు ్�్కృు్�్ు��్  మ�్హ��్ || 

అవ�్ ��్ క�్న��ల్�్ంస �్ర- 

 జఠ్స�్�్సవ�క్ంసఠ ్సా్| 

ు ంర్ ా్�్తం�్ స�త���� 

క�ల���్సఠ�్ు ్కల��్|| 

కల్��ణ్ ్� ్శ్ష్ు్ఠూ 

శా్����్ ్ృ్సాసశ ్����్స��ా్| 

ుప�్ులలఠ� �్�్సా-ససమంసా 

్ససంర్ ్సస్సఠ�్ు ్కల��్|| 

అ�� �్త్ణసక ్ంసశ వర 

్తంరక్ఠఠస జ ్వవ �్ర్| 

 ఘ్�స్క్� �్ ��శ్ఠ�� 

్ ం� ్భ్్ంర్్�్�్్లవర్ || 

అ్�్ాఠ్�్క��్్క ్ 

 ్�క ్�స ష్�్మ�్బ్ షహన్| 

 ్�� ్� ్ా్�వ్మ� ్ 

�హ�్్�హ్్ ఘ్� ����్|| 

 

సస�్మ్్ససహృ�్్ససలభ్్ససమ�్ 

స�ఠస్్్�్సస� ్�్�ఘశ న్| 

అు�్్ ఘమ��్్�ఠయ�హ్ 

ఠ్కథ్�ఠ్క్�ఠ్్రా�భ్�్|| 

ఠ�స్��్క��శ్్ఠ్�స�� ్ఠ్�సథ� 

సంస్��్క��శ్్స�� వ్స�� వ్| 

హ��్��్ క��శ్ుప�ర�్ుప�ర� 

న�ప్్్��్క�టశ్ుప్ �య్ుప్ �య్|| 

అహ్్�ూ ���ప ్ుంస్్��్్్త� 

ుపణస���య్�్తాయ్��� ్్క�్వ్| 

సకృ్రస్్�్�ాయ్��� రల్్ా�్ 

ుప్ �య్ు్�య్ుప��్��్క��శ్|| 

అరఙ� ��స్�్�్ం�్ ్ఠ్న�్  ��మ�్ సణ్హ��్| 

ర�స�్ా�్్ర�స�్ా�్్న�్ న��ల్ మ��ణ�్|| 
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Venkateswara Prapatti 

ఈన �స్్్త్హஉ్సయ్��్క�ు్ర్��� �్్ �్ు� ్్న�ప్ �ర్ 

ా��ర�సజల్�ాయ� స ��� ్్ాా-�ల్�్స్్��ధ�న్| 

ుంస�ల్కృా్్ ణ�ులల్్్ష ్్ుంస�సఠ� జ ్్ �్్ 

� ాసల�యం�్త్ణ� జ్ ్ల�్్భత్�్్్్ంర్ ్త�స�ా న్|| 

���ణ్కృ్ ్ల�వర్ కృాస �ల�క 

స �ర�్శకప్ఠా్ాసల్స �న�ృ�ణ్| 

� �వణ్సస�ల్ససల్�ట �ా్్ ��్రా 

����్ క��శ� ణ�్శ ణ్్ుపుంరయ్|| 2 || 

ఆఠూుఫ� ���ా్సస్రా్ససత్వ�్ుఫ్క 

�� భయ్�� భక��్స�స����నయ్| 

���మయ్సంసఠసభ��్உన�్ఠ� ఠస�ట��య 

����్ క��శ్� ణ�్శ ణ్్ుపుంరయ్|| 3 || 

సం�యఠ� ��్స�్ం�ా ప ్ ్� ్�ప� త 

�� భయ� ా ్స�్ షహ్� �య� � ప న్| 

స�య్్� హసుంర్�్ఠల�మ్్్� 

����్క��శ్� ణ�్శ ణ్్ుపుంరయ్|| 4 || 

��మ��్్ఠ�్్ససవసకలన ాుాప 

్్రప ్కంన ్బ్ షహ్కలకక్శ్మ��ు���్| 

భ���య ల్కృాాలల్ు ా పా ్్ంమ���� 

����్క��శ్� ణ�్శ ణ్్ుపుంరయ్|| 5 || 

్స�� � �సయ�్ు� ాా్ు��� ష� 

బటమ��య్-�హ� �్ �భమా్�మ ్�ప�లల్| 

ఉ�య్ఠ�మ�్��్ ష�సప ్శన ్క్�ట�� 

����్ క��శ్� ణ�్శ ణ్్ుపుంరయ్|| 6 || 

స్న�ప�్�్క�ల�క ్ులల� �టయ్  

స్� హ��్உన�్ సుం�్కల�్��ఠవస��్| 

 

 

 

� ్్స్ఠ� రఙ�ఠస్ష్� ్��కం����య 

����్ క��శ్� ణ�్శ ణ్్ుపుంరయ్|| 7 || 

ల���్�మ�్ా�ఠస ాు్�్రఠస�ట్ 

�� ం�్ం�్య్�మ�ృర్ క ులల� �సన్| 

ఆ షణయ్స్క��ణా�్��ల్� ్�ప� ష� 

����్క��శ్� ణ�్శ ణ్్ుపుంరయ్|| 8 || 

�్సయఠ�ం��వ�్  � ం�్���������  

ుపా �యుప ్ంవుప ్ఠ్ ా��హ�్ుప�్మ���్| 

�� ్�సఠవ�్�్ంస ్�్్ �వస�� 

����్ క��శ్� ణ�్శ ణ్్ుపుంరయ్|| 9 || 

“ఠ �్్ �్ుంర్ు �” ఇా�యం�ా ్ుపశ్�� 

్�్“�ఠ�్ఉాస” ఇ�్��తయ్ా్�உ్ుఫయ్ ్�ప ్| 

భమ్సప�ర�్ా్్్ ణ�ా ల్ుపం�్�ష  

����్క��శ్� ణ�్శ ణ్్ుపుంరయ్|| 10 || 

్ � జ ్్ాా-స�ృశ్�  వ��స్ా����్  

్�్���్్�్స�� ణ�్శ ణ్్్ప్ ��్| 

భమ�உ్న�్�హయ్వహ్్�్క ���్్�్్ర 

����్క��శ్� ణ�్శ ణ్్ుపుంరయ్|| 11 || 

�ఠూ���జ్్� �్ర��్ఠక�ట� ్� 

����్క�టం�ప్  మ��్   ��్ �� ��సన్| 

ం్రపஉ్ుయఠఠయ్�ఠ� ్్స���మ�్ �్్ర 

����్క��శ్� ణ�్శ ణ్్ుపుంరయ్|| 12 || 

అ��ల ఠ్హృ్య్�్�ాల్�య ్ుఫ్�క 

����్ క�టం�ప్  మ� భ ణస్-����్| 

ఆఠ్ం�్స�ల్���్ఠ్��్ా���్ ్� 

����్క��శ్� ణ�్శ ణ్్ుపుంరయ్|| 13 || 

్ ప ్�్ుపుఠ�్్ఠ్స్ుపథ��్ష హ�య 

��ా��్సప�సఠ్్ న�్ �ృ్స్��ణ�్| 
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్ ప ్�ప ్ు సక ్ా�ల�్�ా�ల�్ా��్్ర 

����్ క��శ్� ణ�్శ ణ్్ుపుంరయ్|| 14 || 

స్హప ్ పా �ు��్సాా్��్ యుంస్బ్్�ఠ 

స్�  ్్స క్�్� ర్్�ృత్�ల�ఠ్| 

���యు్్ాృ్�్��స్��్���్్�్్ర 

����్క��శ్� ణ�్శ ణ్్ుపుంరయ్|| 15 || 

��శ్ �్�్ఘ��క్�్ా��స్ ్్�ట�� 

్ ప న�యా��్స�్�్న�్ ్ా్�్సస్ ్్సయ్| 

�్సయ �్స్్� ్�య్త్ణస్్ా�భయ్ 

� య్్��్క�్్్ృ్ష���శ్ఠ్్రా�్�హయన్|| 16 || 

ఇ�్����్క��శ్ుపు�ప � 

Sree Venkatesha 
Mangalaasaasanam 

 �్�్� ్్స్్కల�యణ�ఠ��్�ఠ��్உ��జ�సన్| 

����్క�్�� � ్్���� � ్్�్తమన్|| 1 || 

ల���్సఠభప��ల�క్ససభమప ్ఠభప�్�్ృ�్| 

�్ృ�్స �ల�� �స్్��్క��న ్్�్తమన్|| 2 || 

����్క�టం�ప్ శృ్ష త�్�్తంగభ ణస్ఘ���్| 

�్తంగ�స్్�� � ్్���� � ్్�్తమన్|| 3 || 

స� �్్్��్� య్స్ుంస్స ��రా� న్| 

సంస్స��హ�స్�ససప ్��్క��న ్్�్తమన్|| 4 || 

�్సయ్్� ్ంసయ్్స్సయఠ్�్ంంసా���్| 

స� �్ా� ా���్ ���-��్క��న ్్�్తమన్|| 5 || 

స�ా్సస �ఠంర్స �్శకప��్స �న�ృ�ణ�్| 

ససల�ట్్సస�ల�్్��్క��న ్్�్తమన్|| 6 || 

ు ����్బపహ�ణ�్ ు  ్� ��్్ు ��ా���్ | 

ుప్ ్్్�్ు ా్సప ్్్��్క��న ్్�్తమన్|| 7 || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఆ� లా పా్్�న � ్ా్��ా��స్�ఠసుశయ్సన్| 

అాృుప ర�ృా్ ా్ ్్��్క��న ్్�్తమన్|| 8 || 

్ ప ్�్స�� ణ�్ుఫ్� ్్శ ణయ్ర�ఠ్్ ణ��స్| 

కృు్�உ్உ్ం�శ్ర్ ����-��్క��న ్్�్తమన్|| 9 || 

�్�உ్�ృా్ా ్ష�ణసయ్సప ్షు���్ ్�ాలత��్| 

అ్ ్షు�్��స్�్ర్ఠశ�్్��్క��న ్్�్తమన్|| 10 || 

సపర-భమ్ ్బ ్మ ��స్్సస్��உ్உ్్హ�మ ప��్| 

స� ���ప్శ��స్�ససప ్��్క��న ్్�్తమన్|| 11 || 

�����కం్ఠ్ఠ � ప ్్� �వ్ుఫ్్��ణ�ా��్ | 

 �్�్ ���ణస్్��్క��న ్్�్తమన్|| 12 || 

���ా-సస్� ్ర్��ాృ�్�్��ఠస� ����్ | 

స �ల�క్�� � ్్���� � ్్�్తమన్|| 13 || 

�్తంగ్న సఠు�ు�్ -�ంస�స య్ుఫ�్త����్| 

స�ు��శ�్ు �ు��� �స�ు�య�్సా్ృ్స్�ససప ్�్తమన్|| 14 || 

��్ుంస�్�్స��ా ్��్���� స్ు బపహ�ణ�్ ఠ�� 
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