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૧। નારાયણ તે નમાે નમાે
નારાયણ તે નમાે નમાે ।
ભવ નારદ સન્નુત નમાે નમાે॥

મુરહર નગધર મુકુ દ માધવ
ગ ડ ગમન પઙ્કજનાભ ।

પરમપુ ષ ભવભ જન તે નમાે - કેશવ
નર ગ શર ર નમાે નમાે॥
જલિધશયન રિવચ દ્રિવલાેચન

જલ હ ભવ નુત ચરણ યુગ ।
બ લ બ ધન ગાવેધર્નવ લભ - ધારક

ન લનાેદર તે નમાે નમાે॥
આિદદેવ સકલાગમ પૂ જત

યાદવકુલ માેહન પા ।
વેદાેદ્ધર ત વેઙ્કટ નાયક

નાદ પ્રય તે નમાે નમાે॥
વેદાેદ્ધારક વેઙ્કટનાયક ।
પુર દર િવઠ્ઠલ નમાે નમાે ।

This kirtana seems to be jointly composed by shri Tallapaka

Annamacharya and Shri Purandara Dasa as mentioned in the book

‘Tirupati Shri Venkateshwara’ by Shri Sadhu Subrahmanya Sastry

published by the Tirumala Tirupathi Devasthanam.

It seems when they both met, they composed it together and each

poet addressed their beloved deity at the end.
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૨। શષેાચલ નાયકં ભ મ
રાગં - વરા લ , તાલં - પક

શષેાચલ નાયકં ભ મ
િવશષે ફલદાયકમ્॥

ભાષારમણ પ્ર ત યશષેામર નુત
કાૈ તુભ ભષૂાલઙૃ્કત બહુતર
વષેાત્મક િવગ્રહમ્॥
મ દહાસ વદનં
વચ્છ દ હૃદય સદનં
સુ દર જતમદનં
મુકુ દં મધુસદૂનં
અરિવ દ પત્ર નયનં
ગાેિવ દં ઉરગ શયનં
સરુ દ સ કૃતા યયનં
ન દ નારાયણં
પુર દરાિદ િદક્પાલ સન દનાિદ મુિન વરા લ વ દતં
અ ભનવ ગુ ગુહ ન દતમન ત ક તમ્॥

Kriti of Sri Muttuswamy DikShitar on Sri Venkateswara as available in

the book ‘Tirupati Shri Venkateshwara’ by Shri Sadhu Subrahmanya Sastry

published by the Tirumala Tirupathi Devasthanam.

૩। શઙ્ખ ચક્ર ગદા પા ણ અહં વ દે

રાગં - પૂણર્ચ દ્રકા , તાલં - પક

શઙ્ખ ચક્ર ગદા પા ણ અહં વ દે
શ્રી શાઙ્ગ ન દક કાૈ તુભ ધાિરણં વ દે॥

પઙે્ક હ ચરણં પદ્માવ ત રમણં
શઙ્કતાપહરણં સદા ભક્તાભરણં
કંુકુમ પિઙ્કલ ગાત્રં પઙ્કજ િવશાલ નતંે્ર
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શઙ્કર સન્નુ ત પાતં્ર વેઙ્કટ વરદ ક્ષતે્રમ્॥
ગજે દ્ર સરંક્ષણં

ગ ડ વાહ િવચક્ષણં
અજે દ્રાિદ િવલક્ષણં
અ ત સાર ભક્ષણં
અ મીલાિદ પ્ર ત્ યનેક દાસાિદ સ તરણં ભજે
પૂણર્ ચ દ્રકાઙ્ગ ગુ ગુહા તઃકરણં
કુ િદગ્રહિવિહતં િવર નદ તટ સ્થતં
સ તીયાિદરિહતં િન ન દબાેધિહતમ્॥

Kriti of Sri Muttuswamy DikShitar on Sri Venkateswara

on page 380 of the book ‘Tirupati Shri Venkateshwara’ by Shri Sadhu

Subrahmanya Sastry published by the Tirumala Tirupathi Devasthanam.
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