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Kanakadhara Stotra

கநகதா⁴ராshேதாthரmh

வnhேத³ வnhதா³மnhதா³ரnhதி³ராநnhத³கnhத³லmh ।
அமnhதா³நnhத³ஸnhேதா³ஹப³nh⁴ரmh nh⁴ராநநmh ॥
அŋhக³mh ஹேர: லக⁴ஷணமாரயnhதீ

ph◌⁴’ŋhகா³ŋhக³ேநவ iµலாப⁴ரணmh தமாலmh ।
அŋhகீ³kh’தாகி²லவி⁴திரபாŋhக³லா

மாŋhக³lhயதா³sh மம மŋhக³ளேத³வதாயா:॥ 1॥
iµkh³தா⁴ iµஹுrhவித³த⁴தீ வத³ேந iµராேர:
phேரமthரபாphரணிதாநி க³தாக³தாநி ।

மாலா th³’ேஶாrhம⁴கவ மேஹாthபேல யா
ஸா ேம யmh தி³ஶ ஸாக³ரஸmhப⁴வாயா:॥ 2॥

ஆதாமதி⁴க³mhய iµதா³iµnhத³mh
ஆநnhத³கnhத³மநிேமஷமநŋhக³தnhthரmh ।

ஆேககரshதி²தகநீநிகபமேநthரmh
⁴thைய ப⁴ேவnhமம ⁴ஜŋhக³ஶயாŋhக³நாயா:॥ 3॥

பா³வnhதேர ம⁴த: தெகௗshேப⁴ யா
ஹாராவவ ஹநீலமயீ விபா⁴தி ।

காமphரதா³ ப⁴க³வேதாऽபி கடாமாலா
கlhயாணமாவஹ ேம கமலாலயாயா:॥ 4॥

காலாmh³தா³ளிலேதார ைகடபா⁴ேர:
தா⁴ராத⁴ேர sh²ரதி யா த³த³ŋhக³ேநவ ।

மாshஸமshதஜக³தாmh மஹநீயrhதி:
ப⁴th³ராணி ேம தி³ஶ பா⁴rhக³வநnhத³நாயா:॥ 5॥

phராphதmh பத³mh phரத²மத: க² யthphரபா⁴வாnh-
மாŋhக³lhயபா⁴ ம⁴மாதி²நி மnhமேத²ந ।
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கநகதா⁴ராshேதாthரmh

மyhயாபேதthததி³ஹ மnhத²ரrhத⁴mh
மnhதா³லஸmh ச மகராலயகnhயகாயா:॥ 6॥

விவாமேரnhth³ரபத³விph◌⁴ரமதா³நத³mh
ஆநnhத³ேஹரதி⁴கmh iµரவிth³விேஷாऽபி ।

ஈஷnhநித³ மயி ணrhத⁴-
nhதீ³வேராத³ரஸேஹாத³ரnhதி³ராயா:॥ 7॥

இShடா விஶிShடமதேயாऽபி யயா த³யாrhth³ர
th³’ShThயா thவிShடபபத³mh ஸுலப⁴mh லப⁴nhேத ।

th³’Sh: phர’Shடகமேலாத³ரதீ³phதிShடாmh
Shmh kh’Shட மம ShகரவிShடராயா:॥ 8॥

த³th³யாth³த³யாiνபவேநா th³ரவிmh³தா⁴ராmh
அshnhநகிசநவிஹŋhக³ஶிெஶௗ விஷNhேண ।

³Shகrhமக⁴rhமமபநீய சிராய ³ரmh
நாராயணphரணயிநீநயநாmh³வாஹ:॥ 9॥

தீ⁴rhேத³வேததி க³ட³th◌⁴வஜஸுnhத³தி var க³ட³th◌⁴வஜபா⁴நீதி
ஶாகmhப⁴தி ஶஶிேஶக²ரவlhலேப⁴தி ।

sh’Shshதி²திphரலயேகஷு ஸmhshதி²தாைய
தshைய நமshth⁴வைநக³ேராshதNhைய ॥ 10॥

thைய நேமாऽsh ஶுப⁴கrhமப²லphரஸூthைய
ரthைய நேமாऽsh ரமணீய³rhணவாைய ।

ஶkhthைய நேமாऽsh ஶதபthரநிேகதநாைய
ShThைய நேமாऽsh ேஷாthதமவlhலபா⁴ைய ॥ 11॥

நேமாऽsh நாகநிபா⁴நநாைய
நேமாऽsh ³kh³ேதா⁴த³தி⁴ஜnhம⁴mhைய ।

நேமாऽsh ேஸாமாmh’தேஸாத³ராைய
நேமாऽsh நாராயணவlhலபா⁴ைய ॥ 12॥

நேமாऽsh ேஹமாmh³ஜபீ²காைய
நேமாऽsh ⁴மNhட³லநாயிகாைய ।

நேமாऽsh ேத³வாதி³த³யாபராைய
நேமாऽsh ஶாrhŋhகா³த⁴வLhலபா⁴ைய ॥ 13॥
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கநகதா⁴ராshேதாthரmh

நேமாऽsh ேத³vhைய ph◌⁴’³நnhத³நாைய
நேமாऽsh விShேர shதி²தாைய ।

நேமாऽsh லmhைய கமலாலயாைய
நேமாऽsh தா³ேமாத³ரவlhலபா⁴ைய ॥ 14॥

நேமாऽsh காnhthைய கமேலைய
நேமாऽsh ⁴thைய ⁴வநphரஸூthைய ।

நேமாऽsh ேத³வாதி³பி⁴ரrhசிதாைய
நேமாऽsh நnhதா³thமஜவlhலபா⁴ைய ॥ 15॥

ஸmhபthகராணி ஸகேலnhth³யநnhத³நாநி
ஸாmhராjhயதா³நவிப⁴வாநி ஸேராஹா । var ஸேராஹாணி

thவth³வnhத³நாநி ³ேதாthதரேth³யதாநி var ³தாஹரேth³யதாநி
மாேமவ மாதரநிஶmh கலயnh மாnhேய ॥ 16॥

யthகடாஸiµபாஸநாவிதி: ◌⁴
ேஸவகshய ஸகலாrhத²ஸmhபத:³ ।

ஸnhதேநாதி வசநாŋhக³மாநைஸ:

thவாmh iµரா’த³ேயவmh ப⁴ேஜ ॥ 17॥
ஸரஜநிலேய ஸேராஜஹshேத

த⁴வளதமாmhஶுகக³nhத⁴மாlhயேஶாேப⁴ ।
ப⁴க³வதி ஹவlhலேப⁴ மேநாjhேஞ

th⁴வந⁴திக phரத³ மயmh ॥ 18॥
தி³kh³க⁴shதிபி:◌⁴ கநகmhப⁴iµகா²வsh’Shட

shவrhவாநீ விமலசாஜலphதாŋhகீ³mh ।
phராதrhநமா ஜக³தாmh ஜநநீமேஶஷ

ேலாகாதி⁴நாத²kh³’ணீமmh’தாph³தி⁴thmh ॥ 19॥
கமேல கமலாவlhலேப⁴ thவmh

கரதரŋhகி³ைதரபாŋhைக:³ ।
அவேலாகய மாமகிசநாநாmh

phரத²மmh பாthரமkh’thமmh த³யாயா:॥ 20॥
ேத³வி phரத³ ஜக³தீ³வ ேலாகமாத:
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கlhயாநகா³th கமேலணவநாேத² ।
தா³th³rhயபீ⁴தி’த³யmh ஶரக³தmh மாmh

ஆேலாகய phரதிதி³நmh ஸத³ையரபாŋhைக:³॥ 21॥
shவnhதி ேய shதிபி⁴ரபி⁴ரnhவஹmh

thரயீமயீmh th⁴வநமாதரmh ரமாmh ।
³தி⁴கா ³தரபா⁴kh³யபா⁴கி³ேநா

ப⁴வnhதி ேத ⁴வி ³த⁴பா⁴விதாஶயா:॥ 22॥
॥ இதி மth³ ஶŋhகராசாrhயkh’த
 கநகதா⁴ராshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
அயmh shதவ:shவாநா ஶŋhகரப⁴க³வthபாேத³ந ph³ரமvhரதshேத²ந காலநாmhநி
shவkh³ராம ஏவாகிசnhயபகி²nhநாயா th³விஜkh³’Nhயா நிrhத⁴நthவமாrhஜநாய
நிரமாயி । ேதந shதேவந phதா லrhவிphரmh விலத⁴நதா³ேநநாphணயதி³தி
ஶŋhகரவிஜயத:ஸமாதி⁴க³mhயேத, “ஸ iµநிrhiµரthmhபி³நீmh
பத³சிthைரrhநவநீத ேகாமல: mhஅ⁴ைரபதshதி²வாmh-shதைவ:”

இthயாதி³நா ॥ ஏேத மnhமாரph◌⁴யrhத²நயா shதவேமதமதநிஷேததி
காலkh³ராமநிகடவrhதிநாmh வி³ஷாmh மதmh । ததா³ரph◌⁴ய கrhகrhணிகயா
ததா²iνதmh ।

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