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Kanakadhara Stotra

કનકધારા તાતે્રમ્

વ દે વ દા મ દાર મ દરાન દક દલમ્ ।
અમ દાન દસ દાેહબ ધુરં સ ધુરાનનમ્॥
અઙ્ગં હરેઃ પુલકભષૂણમાશ્રય તી

ઙ્ગાઙ્ગનવે મુકુલાભરણં તમાલમ્ ।
અઙ્ગીકૃતા ખલિવભૂ તરપાઙ્ગલીલા
માઙ્ગલ્યદા તુ મમ મઙ્ગળદેવતાયાઃ॥ ૧॥

મુગ્ધા મુહુિવદધતી વદને મુરારેઃ
પ્રેમત્રપાપ્ર ણિહતાિન ગતાગતાિન ।

માલા દશૃાેમર્ધુકર વ મહાે પલે યા
સા મે શ્રયં િદશતુ સાગરસ ભવાયાઃ॥ ૨॥

આમી લતાક્ષમિધગ ય મુદા મુકુ દં
આન દક દમિનમષેમનઙ્ગત ત્રમ્ ।

આકેકર સ્થતકનીિનકપ મનતે્રં
ભૂત્યૈ ભવને્મમ ભજુઙ્ગશયાઙ્ગનાયાઃ॥ ૩॥

બાહ્વ તરે મધુ જતઃ શ્રતકાૈ તુભે યા
હારાવલીવ હિરનીલમયી િવભા ત ।

કામપ્રદા ભગવતાેઽિપ કટાક્ષમાલા
કલ્યાણમાવહતુ મે કમલાલયાયાઃ॥ ૪॥

કાલા બુદા ળલ લતાેર સ કૈટભારેઃ
ધારાધરે સુ્ફર ત યા તિડદઙ્ગનવે ।

માતુ સમ તજગતાં મહનીયમૂ તઃ
ભદ્રા ણ મે િદશતુ ભાગર્વન દનાયાઃ॥ ૫॥

પ્રાપ્તં પદં પ્રથમતઃ ખલુ ય પ્રભાવાન્-
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માઙ્ગલ્યભા જ મધુમા થિન મન્મથને ।
મ યાપતેત્તિદહ મ થરમીક્ષણાધ
મ દાલસં ચ મકરાલયક યકાયાઃ॥ ૬॥

િવશ્વામરે દ્રપદિવભ્રમદાનદકં્ષ
આન દહેતુરિધકં મુરિવ દ્વષાેઽિપ ।

ઈષિન્નષીદતુ મિય ક્ષણમીક્ષણાધર્-
મ દ વરાેદરસહાેદર મ દરાયાઃ॥ ૭॥

ઇષ્ટા િવ શષ્ટમતયાેઽિપ યયા દયાદ્રર્
દષૃ્ટ ા િત્રિવષ્ટપપદં સલુભં લભ તે ।

દૃ ષ્ટઃ પ્રહૃષ્ટકમલાેદરદ પ્તિરષ્ટાં
પુ ષ્ટ કૃષીષ્ટ મમ પુ કરિવષ્ટરાયાઃ॥ ૮॥

દદ્યાદ્દયાનપુવનાે દ્રિવણા બુધારાં
અ મન્નિક ચનિવહઙ્ગ શશાૈ િવષ ણે ।

દુ કમર્ઘમર્મપનીય ચરાય દૂરં
નારાયણપ્રણિયનીનયના બુવાહઃ॥ ૯॥

ધીદવતે ત ગ ડ વજસુ દર ત var ગ ડ વજભા મની ત
શાક ભર ત શ શશખેરવ લભે ત ।
ષ્ટ સ્થ તપ્રલયકે લષુ સં સ્થતાયૈ
તસ્યૈ નમ સ્ત્રભવુનૈકગુરાે ત યૈ॥ ૧૦॥

શ્રુત્યૈ નમાેઽ તુ શભુકમર્ફલપ્રસતૂ્યૈ
રત્યૈ નમાેઽ તુ રમણીયગુણાણર્વાયૈ ।

શ યૈ નમાેઽ તુ શતપત્રિનકેતનાયૈ
પુષ્ટ ૈ નમાેઽ તુ પુ ષાેત્તમવ લભાયૈ॥ ૧૧॥

નમાેઽ તુ નાલીકિનભાનનાયૈ
નમાેઽ તુ દુગ્ધાેદિધજન્મભૂ યૈ ।

નમાેઽ તુ સાેમા તસાેદરાયૈ
નમાેઽ તુ નારાયણવ લભાયૈ॥ ૧૨॥

નમાેઽ તુ હેમા બુજપીિઠકાયૈ
નમાેઽ તુ ભૂમ ડલનાિયકાયૈ ।

નમાેઽ તુ દેવાિદદયાપરાયૈ
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નમાેઽ તુ શાઙ્ર્ગાયુધવ લભાયૈ॥ ૧૩॥
નમાેઽ તુ દેવ્યૈ ગનુ દનાયૈ
નમાેઽ તુ િવ ણાે ર સ સ્થતાયૈ ।

નમાેઽ તુ લ યૈ કમલાલયાયૈ
નમાેઽ તુ દામાેદરવ લભાયૈ॥ ૧૪॥

નમાેઽ તુ કા ત્યૈ કમલેક્ષણાયૈ
નમાેઽ તુ ભૂત્યૈ ભવુનપ્રસતૂ્યૈ ।

નમાેઽ તુ દેવાિદ ભર ચતાયૈ
નમાેઽ તુ ન દાત્મજવ લભાયૈ॥ ૧૫॥

સ પ કરા ણ સકલે દ્રયન દનાિન
સામ્રાજ્યદાનિવભવાિન સરાે હા ક્ષ । var સરાે હા ણ

વદ્વ દનાિન દુિરતાેત્તરણાેદ્યતાિન var દુિરતાહરણાેદ્યતાિન
મામવે માતરિનશં કલય તુ મા યે॥ ૧૬॥

ય કટાક્ષસમપુાસનાિવિધઃ
સવેકસ્ય સકલાથર્સ પદઃ ।

સ તનાે ત વચનાઙ્ગમાનસઃૈ
વાં મુરાિરહૃદયેશ્વર ં ભજે॥ ૧૭॥

સર સજિનલયે સરાજેહ તે
ધવળતમાંશકુગ ધમાલ્યશાેભે ।

ભગવ ત હિરવ લભે મનાેજ્ઞે
િત્રભવુનભૂ તકિર પ્રસીદ મહ્યમ્॥ ૧૮॥

િદગ્ઘ ત ભઃ કનકકુ ભમખુાવ ષ્ટ
વવાર્િહની િવમલચા જલ લુતાઙ્ગીમ્ ।

પ્રાતનર્મા મ જગતાં જનનીમશષે
લાેકાિધનાથગ્ િહણીમ તા ધપતુ્રીમ્॥ ૧૯॥

કમલે કમલાક્ષવ લભે વં
ક ણાપૂરતરઙ્ ગતૈરપાઙ્ગૈઃ ।

અવલાેકય મામિક ચનાનાં
પ્રથમં પાત્રમકૃિત્રમં દયાયાઃ॥ ૨૦॥
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દેિવ પ્રસીદ જગદ શ્વિર લાેકમાતઃ
કલ્યાનગાિત્ર કમલેક્ષણ વનાથે ।

દાિરદ્ર્યભી તહૃદયં શરણાગતં માં
આલાેકય પ્ર તિદનં સદયૈરપાઙ્ગૈઃ॥ ૨૧॥
તવુ ત યે તુ ત ભરમૂ ભર વહં
ત્રયીમયી ં િત્રભવુનમાતરં રમામ્ ।

ગુણાિધકા ગુ તરભાગ્યભા ગનાે
ભવ ત તે ભુિવ બુધભાિવતાશયાઃ॥ ૨૨॥

॥ ઇ ત શ્રીમદ્ શઙ્કરાચાયર્કૃત
શ્રી કનકધારા તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
અયં તવઃ વા મના શઙ્કરભગવ પાદેન બ્રહ્મવ્રતસ્થને કાલિટના
વગ્રામ અેવાિક ચ યપિર ખન્નાયા દ્વજગ્ િહ યા િનધર્ન વમાજર્નાય
િનરમાિય । તને તવને પ્રીતા લ મીિવપ્રં િવપુલધનદાનનેાપ્રીણયિદ ત
શઙ્કરિવજયતઃ સમાિધગ યતે, “સ મુિનમુર્ર જ કુટુ બની ં
પદ ચત્રનૈર્વનીત કાેમલૈઃ ◌ંઅધુરૈ પત સ્થવાં- તવૈઃ”
ઇત્યાિદના॥ અેતે શ્રીમન્માતુર યથર્નયા તવમેતમતિનષતે ત
કાલિટગ્રામિનકટવ તનાં િવદુષાં મતમ્ । તદાર ય કણાર્ક ણકયા
તથાનુશ્રુતમ્ ।

Verse 16 through 21 above are not found in some of the printed texts.
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