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కనక ధారా స్తోత్రమ్ 
 

1. వందే వందారు మందారమందిరానంద కందలం 
 అమందానంద సందోహ బంధురం సంధురాననమ్      

2. అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ    
భ ంగంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ |  
అంగీక తాఖిల విభూతిరపంగలీలా    
మాంగలయదాస్తో మమ మంగళదేవతాయేః  

3. ముగా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః   
ప్రేమత్రపప్రణిహితాని గతాగతాని | 
మాలాద శోరమధుకరీవ మహోతపలే య   
సా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవా యేః    

4. విశ్విమరంద్ర పద విభ్రమ దానదక్షమ్  
ఆనందహేతురధికం మురవిదిిషోஉపి 
ఈషనిిషీదతు మయి క్షణమీక్షణారథం  
ఇందీవరోదర సహోదరమందిరా యేః                

5. ఆమీలితాక్షమధిగయమ ముదా ముకుందమ్  
ఆనందకందమనిమేషమనంగ తంత్రమ్ |  
ఆకేకరసథతకనీనికపక్షమనేత్రం  
భూత్యయ భవనమమ భుజంగ శయంగనా యేః   
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6. బాహింతర మధుజితేః శ్రితకౌస్తోభేయ   
హారావళీవ హర్వనీలమయీ విభాతి | 
కామప్రదా భగవతోஉపి కటాక్షమాలా  
కళాయణమావహతు మే కమలాలయ యేః       

7. కాలాంబుదాళి లలితోరస కైటభారేః  
ధారాధర స్తురతి య తటిదంగనేవ | 
మాతుససమసోజగతాం మహనీయమూర్వోేః   
భద్రాణి మే దిశతు భారగవనందనా యేః     

8. ప్రాపోం పదం ప్రథమతేః ఖలు యత్రపరభావాత్  
మాంగలయభాజి మధుమాథిని మనమథేన |  
మయయపతేతోదిహ మంథరమీక్షణారథం  
మందాలసం చ మకరాలయ కనయకా యేః       

9. దదాయదదయను పవనో ద్రవిణాంబుధారాం   
అసమనికంచన విహంగ శిశౌ విషణ్ణే  
దుషకరమఘరమమపనీయ చిరాయ దూరం  
నారాయణ ప్రణయినీ నయనాంబువాహేః    

10. ఇష్టా విశిషామతయోపి యయ దయర్దదర   
ద ష్టాా త్రివిషాపపదం స్తలభం లభంతే  
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ద ష్ాేః ప్రహ షా కమలోదర దీపిోర్వష్టాం  
పుష్ాం క షీషా మమ పుషకర విషరాా యేః       

11.  గీరదవతేతి గరుడధిజ స్తందరీతి  
శ్వకంభరీతి శశిశేఖర వలలభేతి | 
స ష్ా సథతి ప్రళయ కేళిషు సంసథతాయై  
తస్యయ నమస్త్రిభువనైక గురోసోరుణ్యయ                  

12. శ్రుత్యయ నమోஉస్తో శుభకరమ ఫలప్రసూత్యయ  
రత్యయ నమోஉస్తో రమణీయ గుణారేవాయై|  
శక్తయోా నమోஉస్తో శతపత్ర నికేతనాయై   
పుష్టయాా నమోஉస్తో పురుషోతోమ వలలభాయై   

13. నమోஉస్తో నాళీక నిభాననాయై  
నమోஉస్తో దుగ్ధదాధి జనమభూమ్యయ | 
నమోஉస్తో స్తమామ త స్తదరాయై  
నమోஉస్తో నారాయణ వలలభాయై                   

14. సంపతకరాణి సకలేంద్రియ నందనాని   
సామ్రాజయ దాన నిరతాని సరోరుహాక్షి | 
తిదిందనాని దుర్వతా హరణోదయతాని  
మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మానేయ     
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15. యతకటాక్ష సముపసనా విధిేః   
సేవకసయ సకలారథ సంపదేః | 
సంతనోతి వచనాంగ మానసేః   
తాిం మురార్వహ దయేశిరీం భజే            

16. సరసజ నయనే సరోజహసేోధవళతమాంశుక గంధమాలయశోభే | 
భగవతి హర్వవలలభే మనోఙ్ఞే  త్రిభువనభూతికరీ ప్రసీదమహయమ్             

17. దిగఘసోభేః కనక కుంభముఖావస షా  
సిరాిహినీ విమలచారుజలాపులతాంగీమ్ | 
ప్రాతరిమామ జగతాం జననీమశేష  
లోకధినాథ గ హిణీమమ తాబ్ధాపుత్రీమ్   

18. కమలే కమలాక్ష వలలభే తిం   
కరుణాపూర తరంగితైరపంగేః | 
అవలోకయ మామకంచనానాం   
ప్రథమం పత్రమక తిమం దయయేః      

19. స్తోవంతి యే స్తోతిభరమీభరనిహం   
త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం రమామ్ |  
గుణాధికా గురుతుర భాగయ భాగినో  
భవంతి తే భువి బుధ భావితాశయేః      

శ్రీ మతశంకర భగవదాపదక త  కనకధార సోవం సంపూరంే| 
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