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start with Ganapathy pooja while reciting this song 

ಗಣತಿ ಎನನ ಹಲಿಷ  ೋ ಗ೦ಭೋಯ 

ಗಣತಿ ಎನನ ಹಲಿಷ  ೋ 
 

ಹವತಿ ನ೦ದನ ಷು೦ದಯ ದನ 

ಷಹವದಿ ಷುಯರಮ ಶಿಯಭಹಗು ನಹ||1|| 

 

ಆದಿ ೂಜಿತ ನೋನು ಮೋದ ಬಕ್ತರಿಗಿತುತ 
ಮಹಧನಲಿ ಭನ ಷದಹ ನಲಿಷುದ  ೋ ||2|| 

೦ಕ್ಜ ನಮನಶಿರೋ  ೦ಕ್ಟ ವಿಠಲನ  
ಕಿ೦ಕ್ಯನ ನಷ ನನ ವ೦ಕ್ಯ ತನಮನ  ||3|| 

ganapathi yenna paliso – gambheera 

ganapathi yenna paliso 

 

parvathi nandana sundara vadana 

sarvasura vandhya shirabaghuveno||1|| 

 

aadi poojitha neenu moda baktharigithu 

madhavanalli manasu saada nilisu nee||2|| 

 

pankaja nayanane venkata vittalanna 

kinkara nenisenna shankara thanayane||3|| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://madhwafestivals.wordpress.com/


Srinivasa Kalyana  

https://madhwafestivals.wordpress.com 
 Page 2 
 

Do enne shasthra to Lord srinivasa vigraha/idol 

ರಗ ಲಚಿ - ತಳ- ಆದಿ 

ಭಂಗಳ ಷಹನನ ಮಹಡ ೋಳ ೄೋ-ಜಗ 

ನಮಂಗಳ ದಹಮಕ್ ಸರಿಯೋ ದಯಹಳು |||| 

ಷಣ್ಹಾನ ನಹಭ ಫಯದಿಟುು ಫಸು 
ಫಣಾದ ಕ್ುಂಕ್ುಭ ಭಧಯದಲಿಿಟುು 
ಷಣ್ಣಾಟುು ಕ್ಷ ತರಿ ಫಟುು ಮಹಡು 
ುಣ್ಹಯಸ ಹಚನದ ೋತಹಂಫಯ ಉಟುು ||೧|| 

ದ ೋರಿಗ  ಂದನ  ಮಹಡು ಕ್ುಲ 

ದ ೋತ  ಷಹಾನ  ಭನ ಯಲಿಮಹಡು 
ಕ ೋಲ ಲೌಕಿಕ್ ನ  ೋಡು ಬ  

ದ ೋರಿಗ  ಂದಿಸಿ ಯಗಳ ಬ ೋಡು ||೨|| 

ನಹನ ದ ೋವದಿ ಫಂದ ಜನಯು ನನನ 
ಆನಂದ  ೋತಸ ವಿದು ನ  ೋಡ ನ ಂಫುಯು 
ಷಹನನ ಮಹಡಿಷು ಷ ೋಕ್ಯು 
ಆನಂತಹದಿರೋವನ  ಸಿದಧರಹಗಿಸಯು ||೩|| 

Rāga valaci - tāḷa- ādi 

maṅgaḷa snānava māḍēḷō-jaga 

nmaṅgaḷa dāyaka hariyē dayāḷu ||pa|| 

 

saṇṇāna nāmava baradiṭṭu bahu 

baṇṇada kuṅkuma madhyadalliṭṭu 

saṇṇiṭṭu kastūri baṭṭu māḍu 

puṇyāha vācanada pītāmbara uṭṭu ||1|| 

 

dēvarigondane māḍu kula 

dēvate sthāpane maneyelimāḍu 

kēvala laukika nōḍu bhū 

dēvarigondisi varagaḷa bēḍu ||2|| 

 

nāna dēśadi banda janaru ninna 

ānandōtsava vidu nōḍenembuvaru 
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snāna māḍisuva sēvakaru 

ānantādrīśane sid'dharāgiharu ||3|| 

 

ರಗ-ಕಪಿ ತಳ- ಆದಿ 

ಫಣ್ಣಾಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಯಸಿದಳು 
ಎಣ್ ಾಮ ನ  ತುತತ ಮದುಕ್ುಲತಿಲಕ್ಗ  |||| 

ಆಮುಶಯಂತನಹಗು ಅತಿ ಫಲಿಿದನಹಗು 
ಮಹಮದ ಖಳಯ ಭದವನನಹಗು 
ರಹಮಯ ಹಲಿಷು ಯಕ್ಕಷಯ ಷ  ೋಲಿಷು 
ಹಮುಷುತನಗ  ನೋನ  ಡ ಮನಹಗ ನುನತ ||೧|| 

ಧೋಯನು ನೋನಹಗು ಅತಿದಯಹಂಫುಧಯಹಗು 
ಆ ಯುಕಿಮಣ್ಣಗ  ನೋ ನಯಷನಹಗು 
ಮಹಯನ ತನಹಗು ಭಧುಷ ದನನಹಗು 
ದಹಾರಹತಿಗ  ನೋ ಧ ರ ಯಹಗ ನುನತ ||೨|| 

ಆನಂದ ನೋನಹಗು ಅಚುಯತ ನೋನಹಗು 
ದಹನಂತಕ್ನಹಗು ದಮಹಗು 
ಶಿರೋನಹಷನಹಗು ಶಿರೋನಧ ನೋನಹಗು 
ಙ್ಞಾನ ುಯಂದಯ ವಿಠಲ ನಹಗ ನುತಲಿ ||೩|| 

Baṇṇisi lakṣmi harasidaḷu 

eṇṇeya nottuta yadukulatilakage ||pa|| 

 

āyuṣyavantanāgu ati ballidanāgu 

māyada khaḷara mardananāgu 

rāyara pālisu rakkasara sōlisu 

vāyusutanige nīnoḍeyanāgennuta ||1|| 

 

dhīranu nīnāgu atidayāmbudhiyāgu 

ā rukmiṇige nī narasanāgu 

mārana pitanāgu madhusūdananāgu 

dvārāvatige nī dhūreyāgennuta ||2|| 

 

ānanda nīnāgu acyuta nīnāgu 

dānavantakanāgu dayavāgu 
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śrīnivāsanāgu śrīnidhi nīnāgu 

ṅñāni purandara viṭhala nāgenutali ||3|| 
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Do mangalarathi to Lord srinivasa vigraha 

ರಗ -ಕ ೇದರ ತಳ - ಆದಿ 

ಭಂಗಳಹಯತಿ ಬ ಳಗಿರ ೋ ಷಹಭಜ ಯದಗ  ಮಹಭನ  ೋಸಯಗ  |||| 

ಕಹಭನ ತ ವಹಯಭಣವ ಶಿರೋಸರಿಗ  
ಹಭ ದ ೋನ ಷಖ ಷ  ೋಭ ಂದಯ ಸರಿಗ  || 
ಕಹಮಿನ ಷತಯಭಹಭ ತಿಗ  ||ಸ  ಷ 

ಸ ೋಭ ದಹಯತಿ ಬ ಳಗಿೋರ  ||೧|| 

ಆಗಭ  ೋದಯಗ  ಭ  ೋಗಿ ವಮನಗ  || 
ಬ ೋಗದಿಂದಲಿ ಬಕ್ತಯ ಪೊರ ಗ  || 
ಹಗಿೋವ ಂದಯ ಶಿರೋ ಗುಯು ವಿಜಮ ವಿಠಲ|| 

ಭಂಗಳ ಭಹಿಭ ವ ಂಗ ಚರಿತ ಸರಿಗ  ||೨|| 

Rāga -kēdāra tāḷa - ādi 

maṅgaḷārati beḷagirē sāmaja varadage māmanōharage ||pa|| 

 

kāmana pita śyāmavarṇa śrīharige 

vāma dēvana sakha sōma vandya harige || 

kāmini satyabhāma patige ||hosa 

hēma dārati beḷagīre ||1|| 

 

āgama vēdyage bhōgi śayanage || 

bēgadindali bhaktara porevage || 

vāgīśa vandya śrī guru vijaya viṭhala|| 

maṅgaḷa mahima śr̥ṅga carita harige ||2|| 
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Do abhisheka to Lord srinivasa vigraha followed by wiping the idol with a clean cloth and put 

Kumkum and place it on the wooden plank  Do neeru ereyo shasthra(keeping four tambige on 

four corners of Lord idol and tying the tambige with threads and do the shasthra) 

 

ರಗ- ಜ ೈಜ ೈಂತಿ ತಳ-ಆದಿ 

ವ ೃೋಭಹನ ನನರ  ಷುಂದಯ  ಂಕ್ಟಗ  
ಷೌಭಹಗಯತಿಮಯು ಯಭಣನಗ  ಭುದದಿಂದ 

ಶಿರೋಭಹಮೆಮಯು ಎರ ರ  ೋ |||| 

ದಹಯಕ್ಲವಕ  ಷುತಿತ ನೋಯು ಓಕ್ುಳಿ ತುಂಬಿ 
ಹಯುಣ್ಣಯಂದ ಎಳ  ಮಹು 
ಹಯುಣ್ಣಯಂದ ಎಳ  ಮಹು ಷಹಿತದಿ 

ಭ ಯು ಮಹಣ್ಣಕ್ಯದ ಸಯಳನುನ ||೧|| 

ುಂಡರಿೋಕಹಕ್ಷನ ಶಿಯಧಕ್ುಂಬ ತಂದು 
ಸ ಂಡತಿ ಶಿರೋ ದ ೋವಿ ಸಯುಶದಿಂದದಿ 

ಸ ಂಡತಿ ಶಿರೋ ದ ೋವಿ ಸಯುಶದಿಂದದಿ ಶಿರೋ ಸರಿಮ 

ಭಂಡ ಗಳಭಶ ೋಕ್ ಮಹಡಿದಳು ||೨|| 

ಕ್ಲವ ನೋಯನು ಎಯದು ಕಹಂತಿಮರಹಯುತಿಯತಿತ 
ಫಳಷುತತ ಬ ೋಗ ಫಯುತಿರ  
ಫಳಷುತತ ಬ ೋಗ ಫಯುತಿರ   ಂಕ್ಟನು 
ಲಲನ ಮ ಕ ೈ ಡಿದು ಎಳಿದನು ||೩|| 

ಂಕ್ಜಹಕ್ಷನ ಪಣ್ ಗ  ಬಿಂಕ್ದಿಂದಲಿ ಲಕ್ುಮಿ 
ಕ್ುಂಕ್ುಭನು ಬ ೋಗ ನೋಡಿದಳು 
ಕ್ುಂಕ್ುಭನು ಬ ೋಗ ನೋಡಿದಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿೋ ರಷನನ 
 ಂಕ್ಟನು ನಗುತಿದದ ||೪|| 
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Rāga- jaijaivanti tāḷa-ādi 

 

śōbhānavennire sundara veṅkaṭage 

saubhāgyavatiyaru ramaṇanige mudadinda 

śrībhāmeyaru erevarō ||pa|| 

 

dārakalaśake sutti nīru ōkuḷi tumbi 

vāruṇiyinda eḷe māvu 

vāruṇiyinda eḷe māvu sahitadi 

mūru māṇikyada haraḷannu ||1|| 

 

puṇḍarīkākṣana śiradhikumbhava tandu 

heṇḍati śrī dēvi haruṣadindadi 

heṇḍati śrī dēvi haruṣadindadi śrī hariya 

maṇḍegaḷabhiṣēkava māḍidaḷu ||2|| 

 

kalaśa nīranu eradu kāntiyarārutiyetti 

baḷasutta bēga barutire 

baḷasutta bēga barutire veṅkaṭanu 

lalaneya kai piḍidu eḷidanu ||3|| 

 

paṅkajākṣana phaṇege biṅkadindali lakumi 

kuṅkumavanu bēga nīḍidaḷu 

kuṅkumavanu bēga nīḍidaḷu lakṣmī prasanna 

veṅkaṭanu nagutidda ||4|| 
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Do alankara to Lord srinivasa vigraha by putting new vasthra and ornaments 

ರಗ-ಹಂಸನಂದಿ ತಳ- ಆದಿ 

ಅಲಂಕ್ರಿಸಿದಳು ತಹನು ಶಿರೋ ಸರಿಗ  
ಜಲಜ ಷಂಬನ  ತತ ಚಹಯುಶಿಖಹಭಣ್ಣಗ  |||| 

ರೋತಿಂದಲಿ ಯ ೋತಹಂಫಯ ನುಡಿಸಿ 

ನ ತನ ವಹಲು ಜ  ೋಡಿ ವಿನ  ೋದದಿಂದ ಸ  ದಿಸಿದಳು 
ಕಹಲಲಂದುಗ   ಂಡ  ಸಷಲುಕ್ಟಿ ಷ ತರ 
ನೋಲ ನಭಹಂಗಗ  ನ ತಿತಲಿ ಕ್ಷ ತರಿ ತಿಲಕ್ ||೧|| 

ಕ  ೋಟಿ ಭನಮಧಹಕಹಯಗ  ಕಹಡಿಗ  ತಿದಿದ ಜಗದಿ 

ಷಹಟಿಕಹಣದ  ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದ ಷ್ಟುಬ  ಟುುನಟುು 
ದಿಟು ರಷನನ  ಂಕ್ಟ ವಿಠಲ ಭ ತಿವಗ  
ಟಿು ರಹಣ್ಣ ಲಕ್ುಮಿ ದಿಟಿುಸಿ ನ  ೋಡುತಲಿ ||೨|| 

Rāga-hansānandi tāḷa- ādi 

Alaṅkarisidaḷu tānu śrī harige 

jalaja sambhavana petta cāruśikhāmaṇige ||pa|| 

 

prītindali vara pītāmbarava nuḍisi 

nūtana śālu jōḍi vinōdadinda hodisidaḷu 

kālalanduge peṇḍe hasalukaṭi sūtra 

nīla nibhāṅgage nettili kastūri tilaka ||1|| 

 

kōṭi manmadhākārage kāḍige tiddi jagadi 

sāṭikāṇade lakṣmi dr̥ṣṭiboṭṭuniṭṭu 

diṭṭa prasanna veṅkaṭa viṭhala mūrtige 

paṭṭi rāṇi lakumi diṭṭisi nōḍutali ||2|| 
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Do Naandi sthapane 

ರಗ- ಖರಹರಪಿಿಯ ತಳ-ಆದಿ 

 ೈದಿಕ್ರ ಲ ಿ ೋದ ಘ ೋಶ ಮಹಡುತಿರ  |||| 

 ೋದಗಭಯನು  ೋದ  ಕ್ತ ಮಹಗವದಿ 

ವಿಧ ವಿಧ ವಿಹಸ ಕ್ರಭಗಳ ಮಹಡಿದ ||ಅನು|| 

ಸಣುಾ ತಹಂಫ ಲ ಪಲ ಷುಣಾ ೂಸಿದ ಕ್ಲವ 

ುಣ್ಹಯಸ ಹಚನ ಗ  ಂಡ ೂಣ್ಹವನಂದಭಮನು ||೧|| 

ಫಲ ಿಬಕ್ತರಿಂದ ಎಲ ಿಕಹಮವ ಕ  ಂಡ 

ುಲಹಿಕ್ಷ ಭುಕ್ುಂದ ಶಿರೋ ಭನ  ೋಲಹಾಷನ ||೨|| 

ಬಿಟುದ ಸುತತದ ಭ ಲದಿ ಅಶುಗವ ಮಹಡದ 
ದಿಟಿು ರಷನನ ಂಕ್ಟ ವಿಠಲ ದ ೋನು ||೩|| 

Rāga- kharaharapriya tāḷa-ādi 

vaidikarella vēda ghōṣa māḍutire ||pa|| 

 

vēdagamyanu vēdokta mārgadi 

vidha vidha vivāha kramagaḷa māḍida ||anupa|| 

 

haṇṇu tāmbūla phala suṇṇa pūsida kalaśa 

puṇyāha vācana goṇḍa pūrṇānandamayanu ||1|| 

 

balla bhaktarinda ella kāryava koṇḍa 

pullākṣa mukunda śrī manōl'hāsana ||2|| 

 

biṭṭada huttada mūladi aṣṭavargava māḍda 

diṭṭi prasannaveṅkaṭa viṭhala dēvanu ||3|| 
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Do enne Shasthra to Goddess Padmavathi vigraha 

ರಗ- ಬೌಳಿ ತಳ- ಆದಿ 

ಎಣ್ ಾಮ ನ  ತಿತದಯು ಮಿೋನಹಕ್ಷ್ಮಗ  |||| 

ಮಹಲ ಂದು ಹಲ ಗ  ಶಿೋಲದಿ ಲಕ್ುಮಿಗ  
ಸಹಲಹಲಿ  ೋಣ್ಣಗ  ಭಲಿಿಗ  ಸ ವಿಗ  ||೧|| 

ಷುಗುಣ ಷಂೂಣ್ಣವಗ  ನಗಮಹದಿ ವಿನುತ ಗ  
ಜಗದಿೋವ ನಯಸಿಗ  ಜಹಜಿಮ ಸ ವಿನ ||೨|| 

ಷುಯಯ ಲಿೋಲ ಗ  ಕ್ಯವಿೋಯ ಹಸಿಗ  
ನಯಸರಿಲ  ೋಲ ಗ  ಇಯುಂತಿ ಸ ವಿನ ||೩|| 

Rāga- bauḷi tāḷa- ādi 

eṇṇeya nottidaru mīnākṣige ||pa|| 

 

mālendu pālege śīladi lakumige 

hālāli vēṇige mallige hūvige ||1|| 

 

suguṇa sampūrṇige nigamādi vinutege 

jagadīśa narasige jājiya hūvina ||2|| 

 

suravara līlege karavīra vāsige 

naraharilōlege iruvanti hūvina ||3|| 
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Do aarathi to goddess padmavathi 

ಭಂಗಳಂ ಭಂಗಳಂ | ಜಮ | ಭಂಗಳಶಿರೋ ಶಿರೋನಹಷನಧಹವಂಗಿ |||| 

ಬ ಗುಕಹಲಿಲ  ದಿಮಲು | ಅಗಲಿ ಫಂದಳು ಎಂಬ  ೋ || 

ಫಗ  ತ  ೋರಿ ಮೋಹಿಸಿ ಇಗಡ ಜನಯ ನಹ || ಭಂಗಳಂ|| 1|| 

ಯಭ ಧಹಮಿವಕ್ನಹದ | ಯನಹರಹಮಣ ಋಷ್ಟ  

ಗ  ಯವಿತುತ ನಡ ತಂದ  | ಮೆರ  ಷನನತಿಗ  || ಭಂಗಳಂ||2|| 

ಕ  ೋಲಹಷುಯನ ಕ  ಂದು | ಹಲಿಸಿ ುಯನುನ | 
ಶಿೋಲ  ಚಂದಹರದ ೋವಿ ಆಳಿದಗ  ಲಿದ  || ಭಂಗಳಂ ||3|| 

ಆತ ತಕ್ಷಣದಲಿ | ವ ಾೋತುರಹಮನ ಕ  ಂದು | 
ಮಹತು ಲಹಲಿಸಿ ಅನ ಹತಕ್ ಕ್ಳದ  || ಭಂಗಳಂ|| 4|| 

ಗುಯುಹರಣ್ ೋವ ವಿಠಲಹ | ಇಯು ನೋನದದಲಿ ಿ
ಎಯವಿಲಿಿೋ ಮಹತಿಗ  ಷುಯಯ ಷಭಮತೂ || ಭಂಗಳಂ|| 5|| 

Maṅgaḷaṁ maṅgaḷaṁ | jaya | maṅgaḷaśrī śrīnivāsanardhāṅgi ||pa|| 

bhr̥gukālilodiyalu | agali bandaḷu embō || 

bage tōri mōhisi igaḍa janara nā || maṅgaḷaṁ|| 1|| 

 

parama dhārmikanāda | varanārāyaṇa r̥ṣi  

goravittu naḍetande | mereva sannatige || maṅgaḷaṁ||2|| 

 

kōlāsurana kondu | pālisi puravannu | 

śīle candrādēvi āḷidagolide || maṅgaḷaṁ ||3|| 

 

āta takṣaṇadali | śvēturāyana kondu | 

mātu lālisi avana pātaka kaḷade || maṅgaḷaṁ|| 4|| 

 

guruprāṇēśa viṭhalā | iruva nīniddalli 

eravillī mātige surara sam'matavū || maṅgaḷaṁ|| 5|| 
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Do neeru ereyo shasthra(keeping four tambige on four corners of goddess and tying the 

tambige with threads and do the shasthra) 

ರಗ ಹುಸ ೇನಿ ತಳ ಆದಿ 

ನೋಯ ನ ರ ದಯು ನೋಯಜಹಕ್ಷ್ಮಗ  
ಷಹಯ ಬಕ್ತಿಮಲಿ ಮಹಯಜನನಗ  |||| 

ಸರಿಮಂಗದಿ ತಹ ವಿಯಜ ಯಹಗಿ ಫಂದು 
ಯಜ ೋಯ ಲಿಂಗ ವರಿೋಯಗಳನ ಲಿ 
ತರಿದು ಯಭ ದ ಬಯದಿ ನೋಡು 

ಸಿರಿ ಬ ದುಗ ವ ಅಂಬರಣ್ಣ ಯ ಗ  ||೧|| 

ಷಹನುರಹಗದಲಿ ಶಿರೋಸರಿಗ  ನತಯ 
ನಹ ನಹ ಷ ೋ ಮ ನಯುತ ಗ ೈಮು 

ಶಿರೋನಹಷನ ರೋತಿಮ ಷತಿಗ  
ಮಹನನಮಯು ಫಲು  ರೋಭದಿಂದಲಿ ||೨|| 

Rāga husēni tāḷa ādi 

 

nīra neredaru nīrajākṣige 

sāra bhakatiyali mārajananige ||pa|| 

 

hariyaṅgadi tā virajeyāgi bandu 

varajēvara liṅga śarīragaḷanella 

taridu parama padava bharadi nīḍuva 

siri bhūdurge ambhraṇi rūpige ||1|| 

 

sānurāgadali śrīharige nitya 

nā nā sēveya niruta gaiyuva 

śrīnivāsana prītiya satige 

māniniyaru balu prēmadindali ||2|| 
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Do alankara to padmavathi idol with new clothes, ornaments and put kumkuma 

ರಗ ಕನಾಟಕ ದ ೇಗಂಧರಿ-ತಳ ಆದಿ 

ಅಲಂಕ್ರಿಸಿದಯು ದಹಮತಿಮ ಷಖಿಮರ ಲಿಯುಕ್ ಡಿ |||| 

ಭುದುದ ಮೋರ ಗ  ತಕ್ಕ ಭುಕ್ುಯ ಫುಲಿಕ್ುಟುು 
ಜರಧಸಯಳು ಭನ ಭ ಗಿನಲಿ ದಿಯ 
ತಿದಿದ ಭುಂಗುಯುಳು ಭುತಿತನ ಬ  ಟುು ಕ್ುಂಕ್ುಭ 

ದಮದ ಸ ವಿನ ಕ್ುಫುಷ ತ  ಡಿಸಿ||೧|| 

ಷಣಾ ಭುತಿತನ ಹಲ  ಷವಳಿ ಚಳ ತುಂಫು 
ಚಿನನದ ಷರಿಗ  ಮೋಸನ ಮಹಲ  
ಕ್ಣ್ಣಾಗ  ಕಹಡಿಗ  ಸಚಿಿ ಕ್ಷ ತರಿ ಕ್ುಂಕ್ುಭ 

ಚ ನಹನಗಿ ಚ ಲು  ಶಿರೋ ಭಸಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗ  ||೨|| 

ತಹಷುಯ ಕಹಭಧ ೋನು ವಿನಂತ  ಫಂದು 
ಭೋಮೆೋವ ಕ್ ಶಾನ ಷಹಿತಹಗಿ 

ಲ ೋಷಹದ ಷಕ್ಲ ಷಂತತನ  ಕ  ಟುು 
ತಹಹಷ ಮಹಡ  ೋಳು ಭನ ಮಲಿಿ ಎಂದು ||೨|| 

Rāga karnāṭaka dēvagāndhāri-tāḷa ādi 

alaṅkarisidaru padmāvatiya sakhiyarellarukūḍi ||pa|| 

 

muddu mōrege takka mukura bullakuṭṭu 

vajradhaharaḷu mana mūginali divya 

tiddi muṅguruḷu muttina boṭṭu kuṅkuma 

padmada hūvina kubusava toḍisi||1|| 

 

saṇṇa muttina vāle sarpaḷi caḷa tumbu 

cinnada sarige mōhana māle 

kaṇṇige kāḍige hacci kastūri kuṅkuma 

cennāgi celuve śrī mahālakṣmige ||2|| 

 

tāsura kāmadhēnu vinante bandu 

bhīmēśa kr̥ṣṇana sahitāgi 

lēsāda sakala sampattane koṭṭu 

tāvāsa māḍōḷu maneyalli endu ||3|| 
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Put Bangles to Padmavathi vigraha 

ರಗ ಬಿಲಹರಿ ತಳ ಆದಿ 

ಫಳ ಮ ನಕಿಕದಯು ಬ ದ ೋವಿಗ  
ಫಳ ಮ ನಕಿಕದಯು ಶಿರೋದ ೋವಿಗ  |||| 

ಫಳ ಮ ನಕಿಕದಯು ಶಿರೋದ ೋ ದ ೋನ ರಹಣ್ಣಗ  
ಶಿೋಲ ಭನಸಿಂದ ಷಹಭಜಗಭನ ಗ || ಅನು|| 

ದ ೋ ದ ೋನ ಅಂಕ್ದಿ ಒ ನತಯದಿ 

ದಿಯಹದ ತನನ ಕ್ಯ ಕ್ಭಲಗಳಿಂದ 

ಷಹವಿಯ ಯ ನ ಷ ೋ ಾಮ ನಯುತದಿ 

ಭಹವುದಿಧಲಿಗ ೈ ಶಿರೋದ ೋವಿ ಕ್ಯಗಳಿಗ  ||೧|| 

ಬಕ್ತಯ ಬ ಬಮ ಬಿಡಿಷುತ ನಯುತದಿ 

ವಕ್ತ ಶಿರೋಸರಿಯಂದ ಒಡಗ ಡಿ ಚರಿಷುತ 

ಭುಕಿತಕ ೋಶನ ಕ್ಯುಣ್ಹಭ ತ ಧಹರ ಮ 

ಬಕ್ತರಿಗುಣ್ಣಷು ಬ ದ ೋವಿ ಕ್ಯಗಳಿಗ  ||೨|| 

ಷತಯ ದ ೋನ ದಿಯ ಹದಕ್ಭಲನುನ 
ಎತಿತ ತ  ಡ ಯೊಳಿಟುು ಫಲು ರೋಭದಿ 

ಚಿತತದಿ ನಲಿಮುತ ಶಿರೋನಹಷನ ಹಡಿ 

ನತಯ ಷ ೋವಿ ಶಿರೋದುಗ ವ ಕ್ಯಗಳಿಗ ||೩|| 

Rāga bilahari tāḷa ādi 

 

baḷeya nikkidaru bhūdēvige 

baḷeya nikkidaru śrīdēvige ||pa|| 

 

baḷeya nikkidaru śrīdēva dēvana rāṇige 

śīla manasinda sāmajagamanege|| anupa|| 

dēva dēvana aṅkadi oppi nityadi 

divyavāda tanna kara kamalagaḷinda 
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sāvira rūpana sēvveya nirutadi 

bhāvaśud'dhiligaiva śrīdēvi karagaḷige ||1|| 

 

bhaktara bhava bhaya biḍisuta nirutadi 

śakta śrīhariyinda oḍagūḍi carisuta 

muktikēṣana karuṇāmr̥ta dhāreya 

bhaktariguṇisuva bhūdēvi karagaḷige ||2|| 

 

satya dēvana divya pādakamalavannu 

etti toḍeyoḷiṭṭu baluprēmadi 

cittadi naliyuta śrīnivāsana pāḍi 

nitya sēvipa śrīdurge karagaḷige||3|| 
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Hoova mudisuva haadu 

ಸ  ಭುಡಿಸಿರ  ಭುಡಿಗಾಯಷುತಲಿ 

ಭುತ ೈದ ಯಹಗ ನುತ 

ಸ  ಭುಡಿಸಿರ  ಭುಡಿಗಾಯಷುತಲಿ|| || 
 

ಭಯುಗ ಭಲಿಿಗ  ಜಹಜಿ ಷುಯಗಿ ವಹಂತಿಗ  
ಷುಯಹರಿಜಹತ ಷಂಗ  ಷತಯಭಹಮೆಗ  ||1|| 

 

ಅರಿಷ್ಟಣ ಕ್ುಂಕ್ುಭ ಬ ರ ಸಿದ ಭಲಿಿಗ   
ಷುಯಹರಿಜಹತ ುನಹನಗ ುಶಗಳ ||2|| 

 

ಸ ಯಳು ಫಂಗಹಯ ರಹಗಟ  ಗ  ಂಡಯ ಕಹಯದಿಗ  
ಅಯಳು ಭಲಿಿಗ ಮ ಭೋಮೆೋವಕ್ ಶಾನ ಷತಿಗ ||3|| 

Hūva muḍisire muḍig'harasutali 

muttaideyāgenuta 

hūva muḍisire muḍig'harasutali|| pa|| 

 

maruga mallige jāji suragi śāvantige 

surapārijāta sampige satyabhāmege ||1|| 

 

ariṣiṇa kuṅkuma beresida mallige  

surapārijāta punnāga puṣpagaḷa ||2|| 

 

heraḷu baṅgāra rāgaṭe goṇḍya kyādige 

araḷu malligeya bhīmēśakr̥ṣṇana satige ||3|| 
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While singing this song, 5 mutthaidharu should do dhanya grinding ceremony by 

worshipping / pooja to oralu & beesuva kallu 

ಷುವಿಾ ಷುವಿಾ ನಭಮ ಶಿರೋಯಭಣಗ  ಷುವಿಾ 
ಷುವಿಾ ಷುವಿಾ ನಭಮ ಬ ಯಭಣಗ  ಷುವಿಾ 
ಷುವಿಾ ಎಂದು ಹಡಿ ಷಜಜನರ ಲ ಿಕ ೋಳಿ |||| 

 

ಸರಿಗ  ವಯಣ್ ಂಬ  ಸಿರಿಗ  ವಯಣ್ ಂಬ  
ಯ ಹಣ್ಣಯಭಣಗ  ವಯಣ್ ಂಬ  ಷುವಿಾ 
ಯ ಹಣ್ಣಯಭಣಗ  ವಯಣ್ ಂದು  ೋಳಿದ 

ಗುಯುಹದಿರಹಜ ೋಂದರನ ಕ್ ತಿಯಂದು ಷುವಿಾ ||1|| 

 

ಕ್ಷ್ಮ  ಹಸನನ ಜಗಕ ಕ ಮೋಸನನ 
ಯಕ್ಕಷದಹಸನನನ ಷುವಿಾ 
ಯಕ್ಕಷದಹಸನನನ ತನನ ಭರ - 
ಸ  ಕ್ಕಯ ಕಹಮಾ ರಷನನನ ಷುವಿಾ ||2|| 

 

ಮವ ೃೋದ ಮ ಕ್ಂದ ತನನ ವಿಶನುಣ್ ಾಂದ 

ಕ್ಕ್ವವದ ೂತನಮ ಶಿವುಹಗಿ ಷುವಿಾ 
ಕ್ಕ್ವವದ ೂತನಮ ಶಿವುಹಗಿ ಕ  ಂದ ನಭಮ 
ಎಷ  ಗ  ೋವಿಂದ ಹಲಿಷ ಫಂದ ಷುವಿಾ ||3|| 

 

ವಕ್ಟಹಷುಯನನ ಮೆಟಿು ಕ  ಂದ ಫಲು 
ವಿಕ್ಟ ದ ೈತಯನನ ಕ  ಯಲ ತಿತ ಷುವಿಾ 
ವಿಕ್ಟದ ೈತಯನನ ಕ  ಯಲ ತಿತ ಕ  ಂದು ಷವನ ಭ- 

ಷತಕ್ದಮೆೋಲ  ನಲಿುತ ನಂದ ಷುವಿಾ||4|| 

 

ಕ್ಯುಗಳ ಕ್ಣ್ಣಾಮ ಬಿಡುಹಗ ನಹರಿಮರ ಲಿಯು 
ಪೊಯಡಲು ತಹ ಪೊಕ್ುಕ ಹಲ  ಮಷಯನ  ಷುವಿಾ 
ಪೊಯಡಲು ತಹ ಪೊಕ್ುಕ ಹಲ  ಮಷಯನ  ಷುರಿದು 
ಅಫವಯಲು ಬ ಣ್ ಾಮ ಕ  ಂಡ  ೋಡು ಷುವಿಾ ||5|| 

 

ಭತಿತಮ ಭಯಗಳ ಕಿತುತಹಗ ಅಲಿ ಿ
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ಬ ತಯರಿಗ  ಲಿದು ಯವಿತತ ಷುವಿಾ 
ಬ ತಯರಿಗ  ಲಿದು ಯವಿತತ ತನನ 
ಮಿತರಜನಕಹಗಿ ಗಿರಿಯತಿತದನ  ಷುವಿಾ ||6|| 

 

ಭಧುರ ಗ  ಪೊೋಗಿ ಭಲಿಯಷು ನೋಗಿ 

ಭದಹಂಧ ಮಹನನ ಭಡುಹಿದ ಷುವಿಾ 
ಭದಹಂಧ ಮಹನನ ಭಡುಹಿದ ಶಿರೋಕ್ ಶಾ 
ಭುದದಿ ತನನಯ ಭುದಿದಸಿದ ಷುವಿಾ ||7|| 

 

ಅನಂತಹಷನ ಂದು ಭತ  ತಂದು ನಗಯ ಕ್ ಶಾಗ  
ಘನ  ೋದಕ್ದ ಮೆೋಲ  ಮಿಂಚುತಿುದು ಷುವಿಾ 
ಘನ  ೋದಕ್ದ ಮೆೋಲ  ಮಿಂಚುತಿುದು ಅಲಿ ಿ

ಭನ  ಭನ ಮಲಿ ಭುಕ್ತಯ ಷಂದಣ್ಣ ಷುವಿಾ||8|| 

 

ಇಂತು ಸಮದನ ನಶಿಿಂತ ಜಗತಹಕಂತ 

ಷಂತಯನು ಷದಹ ಷಲಸು ಷುವಿಾ 
ಷಂತಯನು ಷದಹ ಷಲಸು ಮಹರಹಂತಯ ಕ್ - 
ತಹಂತನ ಫಳಿಗ  ಕ್ಳುಸು ಷುವಿಾ ||9|| 

Suvvi suvvi nam'ma śrīramaṇage suvvi 

suvvi suvvi nam'ma bhūramaṇage suvvi 

suvvi endu pāḍi sajjanarella kēḷi ||pa|| 

 

harige śaraṇembe sirige śaraṇembe 

vara vāṇiramaṇage śaraṇembe suvvi 

vara vāṇiramaṇage śaraṇendu pēḷida 

guruvādirājēndrana kr̥tiyendu suvvi ||1|| 

 

pakṣi vāhanna jagakke mōhanna 

rakkasadāhannaniva suvvi 

rakkasadāhannaniva tanna mare- 

hokkara kāyva prasannaniva suvvi ||2|| 

 

yaśōdeya kanda tanna viṣavanuṇṇenda 

karkaśada pūtaniya śiśuvāgi suvvi 

karkaśada pūtaniya śiśuvāgi konda nam'ma 

eseva gōvinda pālisa banda suvvi ||3|| 
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śakaṭāsuranna meṭṭi konda balu 

vikaṭa daityanna koraletti suvvi 

vikaṭadaityanna koraletti kondu sarpana ma- 

stakadamēle nalivuta ninda suvvi||4|| 

 

karugaḷa kaṇṇiya biḍuvāga nāriyarellaru 

poravaḍalu tā pokku pālmosarane suvvi 

poravaḍalu tā pokku pālmosarane suridu 

avarbaralu beṇṇeya koṇḍōḍuva suvvi ||5|| 

 

mattiya maragaḷa kittuvāga alli 

bhr̥tyarigolidu varavitta suvvi 

bhr̥tyarigolidu varavitta tanna 

mitrajanakāgi giriyettidane suvvi ||6|| 

 

madhurege pōgi mallarasuva nīgi 

madāndha māvanna maḍ'̔uhida suvvi 

madāndha māvanna maḍ'̔uhida śrīkr̥ṣṇa 

mudadi tannavara muddisida suvvi ||7|| 

 

anantāsanavendu mattondu nagara kr̥ṣṇage 

ghanōdakada mēle min̄cutippudu suvvi 

ghanōdakada mēle min̄cutippudu alli 

mane maneyali muktara sandaṇi suvvi||8|| 

 

intu hayavadana niścinta jagatkānta 

santaranu sadā salahuva suvvi 

santaranu sadā salahuva mārāntara kr̥- 

tāntana baḷige kaḷuhuva suvvi ||9|| 
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Inviting Lord srinivasa 

ಬಹಯಮಯ ಶಿರೋನಹಷ ಬಕ್ತಯ ಫಳಿಗ  |||| 
 

ತ  ೋಯಮಯ ನನನ ದಮ ತ  ೋಮಜಹಂಫಕ್ನ  ||ಅ.||. 
 

ದುಯುಳಯ ತರಿಂಥ ಯಚಕ್ರಧಹರಿ 

ಯಮಹತಮ ಯಬ  ಭಮ ಯರಿಗುಕಹರಿ||1|| 

 

ಅಯಣಯದಿ ಮರ ಯಟುು ಕ್ರಿರಹಜಗ  ಲಿದಿ 

ತಯಳ ರಸಹಿದನನ  ೈರಿಮ ಭುಯದಿ ||2|| 

 

ಯ ಶ  ೋಡವ ಗಿರಿಮಲಿಿ ನಯುತ ನೋನಯುವಿ 

ಸರಿದಹಷಯು ಕ್ರ ದರ  ಎಲಿಿದದರ  ಫಯುವಿ||3|| 

 

ಅನಂತನಹಭನ  ನನನ ಅನಂತ ಷದುುಣ 

ನ ನ ರಿಗ  ಲಿಂಥ ಮಹನನೋವಹ ||4|| 

 

ಅಜಬಹಧ ನೋನು ವಿಜಮಷಹಯಥಿಯೋ 

ತಿರಜಗಂದಿತ ಈವ ವಿಜಮವಿಠಠಲನ ೋ ||5|| 

Bārayya śrīnivāsa bhaktara baḷige ||pa|| 

 

tōrayya ninna daya tōyajāmbakane ||a.Pa||. 

 

Duruḷara tarivantha varacakradhāri 

paramātma parabom'ma pararigupakāri||1|| 

 

araṇyadi moreyiṭṭu karirājagolidi 

taraḷa prahlādanna vairiya muradi ||2|| 

 

vara ṣōḍaśa giriyalli niruta nīniruvi 

haridāsaru karedare elliddare baruvi||3|| 

 

anantanāmane ninna ananta sadguṇava 

nenevarigolivantha pavamānanīśā ||4|| 

 

ajabhavādhipa nīnu vijayasārathiyē 

trijagavandita īśa vijayaviṭhṭhalanē ||5|| 
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Ladies should do padha pooja to Lord srinivasa vigraha 

ರಗ ಸರಸವತಿ ತಲ ಆದಿ 

ಹದ ತ  ಳಿದ ಗಗನ ರಹಜನು ಸರಿಮ |||| 

ಹದ ದಮ ತ  ಳ ದು ದಹಮತಿಮ ನನಗ  
ಮೋದದಿಂದಲಿ ಕ  ಟುು ವಿಹಸ ಮಹಳನ ಂದು ||ಅನು|| 

ಚಿನನದಿ ಹತ ರಯೊಳು ದಿಯ ನೋಯನು ಧಯಣ್ಣ 

ಚ ನಹನಗಿ ಷುರಿಮಲು ಭುದುದ ಹದಗಳಿಗ  
ಕ್ನ ನಮಯು ಷುತತನ  ೋಡಿ ಕ್ಣ್ ಕ್ಣ್ ಬಿಡುತಲಿರ  
ತನನ ಕ ೈಯಂದರಹಜ ಮಹನಯ ಶಿರೋ  ೋಂಕ್ತ ೋವನ||೧|| 

ಉಟು ೋತಹಂಫಯದಿಂದ ಒರಿಸಿ 

ಷಂತುಶು ಯಂದಲಿ ಭನದಿ ಷುತತಿಷುತ 

ಎಶುು ಜನಮದ ಷುಕ್ ತ ಒಟಹುಯತು ನಭಮ 
ಇಶು ರಷನನ  ಂಕ್ಟ ವಿಠಲ ನ  ಲಿದ ನ ಂದು ||೨|| 

 

 

Pādava toḷida gagana rājanu hariya ||pa|| 

 

pāda padmava toḷedu padmāvatiya ninage 

mōdadindali koṭṭu vivāha māḷpanendu ||anupa|| 

 

cinnadi pātreyoḷu divya nīranu dharaṇi 

cennāgi suriyalu muddu pādagaḷige 

kanneyaru suttanōḍi kaṇ kaṇ biḍutalire 

tanna kaiyindarāja mān'ya śrī vēṅkatēśana||1|| 

 

uṭṭa pītāmbaradinda orisi 

santuṣṭa yindali manadi stutisuta 

eṣṭu janmada sukr̥ta oṭṭāyitu nam'ma 

iṣṭa prasanna veṅkaṭa viṭhala nolida nendu ||2|| 
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Do samarpana of various ornaments in front of Srinivasa vigraha 

ರಗ ಹಂದ  ೇಳಮ್ ತಳ ಆದಿ 
ಇತತನು ರಹಜನು ಒಡ  ಷುತಗಳನು 
ಚಿತತ ಜನಮಯ ಶಿರೋ ಬ ದ ೋವಿ ಅಯಷಗ  |||| 

ಯದಕ್ಷ್ಮಣ್ಣಮ ಕ  ೋಟಿ ರಹಭ ನಶಕಗಳನತತ 
ಯಸ ೋಭ ವತಭಹಯ ಭುಕ್ುಟನು ಇತತ 
ರಿರಿ ಯತನಭಮ ಟಿುಉಡುದಹಯವಿತತ 
ಕ  ಯಳಿಗಧುತ ಕ್ಂಠಿಸಹಯ ದಕ್ನತತ ||೧|| 

ಕ್ಯಕ  ಕ್ಂಕ್ಣ ದಿಯಷರಿಗ  ಭುತಿತನ ಮಹಲ  
ಸಯಳಿಟು ಬ ಯಳುಂಗುಯಗಳನು ಇತತ 
ಯಬಹಸು ುರಿ ಕ್ಣವಕ್ುಂಡಲ ಚೌಕ್ಳಿ 

ಭಯಕ್ತ ಭಣ್ಣಬಹುಲಿಮ ಸಿರಿಯಗ  ಇತತ||೨|| 

ಬ ಮಿ ಷಾಣವ ಷಹಲಿಗಹರಭ ಷ  ೋಭಗಳನು ಇತತ 
 ರೋಭಖಚಿತ ವುಬಧಹಭನು ಇತತ 
ೂಯಭನದಿಮ ತಂದ   ಂಕ್ಟ ೋವ ವಿಠಲಗ  
ಬ ಮಿ ಹಲಕ್ ತನನ  ರೋಭ ಷುತ ಮ ತಿಗ  ||೩|| 

Rāga hindōḷam tāḷa ādi 

 

ittanu rājanu oḍave vastugaḷanu 

citta janayya śrī bhūdēvi arasage ||pa|| 

 

varadakṣiṇiya kōṭi rāma niṣkagaḷanitta 

varahēma śatabhāra mukuṭavanu itta 

paripari ratnamaya paṭṭi'uḍudāravitta 

koraḷigadhuta kaṇṭhihāra padakavanitta ||1|| 

 

karake kaṅkaṇa divyasarige muttina māle 

haraḷiṭṭa beraḷuṅguragaḷanu itta 

varabāhu puri karṇakuṇḍala caukaḷi 

marakata maṇibāvuliya sirivarage itta||2|| 
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bhūmi svarṇa sāligrāma sōmagaḷanu itta 

prēmakhacita śubhadhāmavanu itta 

vyūmanadiya tande veṅkaṭēśa viṭhalage 

bhūmi pālaka tanna prēma suteya patige ||3|| 
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Inviting Goddess padmavathi  

 

ಬಹಯಾ ಭಸÀಭಹಗಯದಭಮಹನ 

ಶಿರೋಸರಿ ನಜರಹಣ್ಣೋ |||| 
 

ಷಹರಿದ  ನನಹದನೋಯಜಮುಗ ಭನ  ೋ - 

ಹರಿಜದಲಿ ನೋ ತ  ೋಯುತ ಲಕ್ುಮಿ ||ಅ.|| 
 

ಅಖಿಲಹಗಭವಿನುತ  ಎನನಮ ಮಹತ  ಷಕ್ಲಷುಯಗಿೋತ  
ನಖಿಲಹ ತಿರಜಗದಹಾಾ ತ ರಖಹಯತ  ಷಂತರದಹತ ೋ 

ನಖಭುಖ ಮಹತರದಿ ವಿಖನಷಆಂಡದ 

ಅಖಿಲಹಯಹಯ ಷುಖದಲಿ ಮಹಡುವಿ ||1|| 

 

ಕ್ಷ್ಮೋರಹಹರಿಧಯೊಳು ಷಂಜಹತ  ಮಹಯನನ ಮಹತ  ಅ - 

ಹರಹಭಹಿಮಹಳ  ಷುಯಷನುನತ  ಜಗದ  ಳಗ  ಖಹಯತ  
ಹಯಹಯಕ  ದುರಿತಹರಿ ನನನಮ ೂಜ  
ಚಹಯುಭನದಿ ಮಹಳ  ಧೋರ  ಉದಹರ  ||2|| 

 

ನಗ ಮಗ ಚ ನ ನ ಷುರಷನ ನ ಷುಯನಕ್ಯಯನ ನ 
ಭಗುವಿನ ಮಹತ ಂದು ನಗುತ ನೋ ಇನ ನ 
ಬಹ ಫಯುದು ಘನ ನ 
ನಗಸಯ ಷುಯನ ಭಗನನ ಷಖ ಗುಯು 
ಜಗನಹನಥ ವಿಠಲ ಷಮಮಗಹಗಿ ಬ ೋಗ ನೋ ||3|| 

 Bāravva mahaÀbhāgyadabhimāni 

śrīhari nijarāṇī ||pa|| 

 

sāride ninapādanīrajayuga manō - 

vārijadali nī tōruta lakumi ||a.Pa|| 

 

akhilāgamavinute ennaya māte sakalasuragīte 

nikhilā trijagadvyāpte prakhyāte sampatpradātē 

nakhamukha mātradi vikhanasa'āṇḍada 

akhilavyāpārava sukhadali māḍuvi ||1|| 
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kṣīrāvāridhiyoḷu san̄jāte māranna māte a - 

pārāmahimāḷe surasannute jagadoḷage khyāte 

vāravārake duritāri ninnaya pūje 

cārumanadi māḷpe dhīre udāre ||2|| 

 

nagemoga cenne suprasanne suranikararanne 

maguvina mātendu naguta nī inne 

bā baruvadu ghanne 

nagahara surapana maganana sakha guru 

jagannātha viṭhala sam'mogavāgi bēga nī ||3|| 
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do mangalya dharana during this song 

ರಗ ಮಧ್ಯಮತಿ ತಲ ಆದಿ 

ಕ್ಟಿುದ ಭಂಗಳ ಷ ತರ ದ ೋ |||| 

 

ಘಟಿು ಗಂಟು ಸಹಕಿದ ಚಿತರು -ಯ 

ಮೆೋಷ್ಟು ಯುದಹರದಯಯ ಷ ತರ ಭತ ತ  
ಶಿಶು ಜನಯ ದಿಯ ಗಹನು ತಹನು 
ಅಶುು ಕ ೋಳುತ ಷಂತುಶು ಭನಸಿನಂದ 

ಬ ಟಿುದ  ಡ ಮ ಜಗಜಗ ಟಿು  ಂಕ್ಟಯಭಣ ||1 || 

 

ತುಂಫುಯು ನಹಯದಯ ಗಹನು ದಿಯ 
ಯಂಭ  ಊವಶಿಮಯ ನಹಟಯು -ಅತಿ 

ತುಂಬಿದ ಷುಯ ಭುನ ೂತು-ಭಸಹ 

ಷಂಬರಭ ಷಭ ಮಲಿ ಿಕ್ಂಫು ಕ್ಂಧಯಗ  
ಅಂಫಯ ಹಣ್ಣಮು ಜಮ ಜಮ ಜಮ ನ  ||2|| 

 

ಕ  ೋಣ್ಣಷಹತ  ರಹಜಹಧ  ರಹಜಯು ತಹು 
ಮಹಣ್ಣಕ್ಯ ಭತುತ ಯತನರಹಶಿಮ ಹದ 

ಕಹಣ್ಣಕ  ಕ್ಹ ತಂದಿೋಯು ಸಿರಿ  

 ೋಣು ವಿನ  ೋಧನು ಜಹಣ್  ದಹಮತಿಮು  
ಹಣ್ಣಗರಸಣ ಕ  ಂಡು ಏಣ್ಹಂಕ್ ಕ್ುಲ ತಿಲಕ್||3|| 
 

ಅಶು ಲಕ್ುಮಿತಿ ತ  ೋಶದಿ -ತನನ 
ಇಷ್ಟ ಷುಜನಯ ಭಧಯದಿ ಬ 

ಕ  ಟುು ಕ್ನಹಯಭಣ್ಣ ಕ್ಣಕ್ುಡಿ -ಅದು 
ಅಶುದವ ಹದಯಗಳು ಗಟಹಯಗಿ ಮರ ಮಲು 
ತಿಶು ರಷನನ  ಂಕ್ಟವಿಠಲ ರಹಮ ||4|| 

 

Rāga madhyamāvati tāla ādi 

kaṭṭida maṅgaḷa sūtrava dēva ||pa|| 

 

ghaṭṭi gaṇṭu hākida citravu -para 
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mēṣṭi rudrādyara sūtrava matte  

śiṣṭa janara divya gānavu tānu 

aṣṭu kēḷuta santuṣṭa manasininda 

beṭṭidoḍeya jagajageṭṭi veṅkaṭaramaṇa ||1 || 

 

tumburu nāradara gānavu divya 

rambhe ūrvaśiyara nāṭyavu -ati 

tumbida sura muni pūtavu-mahā 

sambhrama sabheyalli kambu kandharage 

ambara vāṇiyu jaya jaya jayavene ||2|| 

 

kṣōṇistā rājādhi rājaru tāvu 

māṇikya mattu ratnarāśiya pāda 

kāṇike kappā tandīvaru siri  

vēṇu vinōdhanu jāṇe padmāvatiyu  

pāṇigrahaṇa koṇḍu ēṇāṅka kula tilaka||3|| 

 

aṣṭa lakumipati tōṣadi -tanna 

iṣṭa sujanara madhyadi bhava 

koṭṭu kan'yāmaṇi kaṇakuḍi -adu 

aṣṭadaśa vādyagaḷu gaṭyāgi moreyalu 

tiṣṭa prasanna veṅkaṭaviṭhala rāya ||4|| 

 

||Sri Krishnarpanamasthu|| 
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