
કનક	ધારા	 તાે મ્

વંદે	વંદારુ	મંદાર મ દરાનંદ	કંદલં
અમંદાનંદ	સંદાેહ	બંધુરં	 સધુરાનનમ્

અંગં	હરેઃ	પુલકભૂષણમા યંતી	
ભૃંગાંગનેવ	મુકુળાભરણં	તમાલમ્	|
અંગીકૃતા ખલ	 વભૂ તરપાંગલીલા	
માંગ દા તુ	મમ	મંગળદેવતાયાઃ	||	1	||

મુ ધા	મુહુ વદધતી	વદને	મુરારેઃ	
ેમ પા ણ હતા ન	ગતાગતા ન	|

માલા શાેમધુકરીવ	મહાે લે	યા	
સા	મે	 યં	 દશતુ	સાગર	સંભવા	યાઃ	||	2	||

અામી લતા મ ધ યમ	મુદા	મુકંુદમ્	
અાનંદકંદમ નમેષમનંગ	તં ં	|
અાકેકર તકની નકપ ને ં	
ભૂ ૈ	ભવ મ	ભુજંગ	શયાંગના	યાઃ	||	3	||

બા ં તરે	મધુ જતઃ	 તકાૈ તુભે	યા	
હારાવળીવ	હ રનીલમયી	 વભા ત	|
કામ દા	ભગવતાેઽ પ	કટા માલા	
ક ાણમાવહતુ	મે	કમલાલયા	યાઃ	||	4	||

કાલાંબુદા ળ	લ લતાેર સ	કૈટભારેઃ	
ધારાધરે	 ુર ત	યા	ત ટદંગનેવ	|
માતુ મ તજગતાં	મહનીયમૂ તઃ	
ભ ા ણ	મે	 દશતુ	ભાગવનંદના	યાઃ	||	5	||

ા ં	પદં	 થમતઃ	ખલુ	ય ભાવાત્	
માંગ ભા જ	મધુમા થ ન	મ થેન	|
મ ાપતે દહ	મંથરમી ણાથ	
મંદાલસં	ચ	મકરાલય	ક કા	યાઃ	||	6	||

વ ામર 	પદ	 વ મ	દાનદ મ્	
અાનંદહેતુર ધકં	મુર વ ષાેઽ પ	|
ઈષ ષીદતુ	મ ય	 ણમી ણાથ
ઇંદીવરાેદર	સહાેદર મ દરા	યાઃ	||	7	||
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ઇ ા	 વ શ મતયાે પ	યયા	દયા 	
ા	 વ પપદં	સુલભં	લભંતે	|

ઃ	 	કમલાેદર	દી ર ાં	
પુ 	કૃષી 	મમ	પુ ર	 વ રા	યાઃ	||	8	||

દ ા યાનુ	પવનાે	 વણાંબુધારાં
અ કચન	 વહંગ	 શશાૈ	 વષ ણે	|
દુ મઘમમપનીય	 ચરાય	દૂરં	
નારાયણ	 ણ યની	નયનાંબુવાહઃ	||	9	||

ગીદવતે ત	ગરુડ જ	સુંદરી ત	
શાકંબરી ત	શ શશેખર	વ ભે ત	|
સૃ 	 ત	 ળય	કે ળષુ	સં તાયૈ	
ત ૈ	નમ ભુવનૈક	ગુરાે તરુ યૈ	||	10	||

ુ ૈ	નમાેઽ તુ	શુભકમ	ફલ સૂ ૈ	
ર ૈ	નમાેઽ તુ	રમણીય	ગુણાણવાયૈ	|
શ ૈ	નમાેઽ તુ	શતપ 	 નકેતનાયૈ	
પુ ૈ	નમાેઽ તુ	પુરુષાે મ	વ ભાયૈ	||	11	||

નમાેઽ તુ	નાળીક	 નભાનનાયૈ	
નમાેઽ તુ	દુ ધાેદ ધ	જ ભૂ ૈ	|
નમાેઽ તુ	સાેમામૃત	સાેદરાયૈ	
નમાેઽ તુ	નારાયણ	વ ભાયૈ	||	12	||

નમાેઽ તુ	હેમાંબુજ	પી ઠકાયૈ
નમાેઽ તુ	ભૂમંડલ	ના યકાયૈ	|
નમાેઽ તુ	દેવા દ	દયાપરાયૈ
નમાેઽ તુ	શારંગાયુધ	વ ભાયૈ	||	13	||

નમાેઽ તુ	દે ૈ	ભૃગુનંદનાયૈ	
નમાેઽ તુ	 વ ાેરુર સ	 તાયૈ	|
નમાેઽ તુ	લ ૈ	કમલાલયાયૈ
નમાેઽ તુ	દામાેદર	વ ભાયૈ	||	14	||

નમાેઽ તુ	કાં ૈ	કમલે ણાયૈ
નમાેઽ તુ	ભૂ ૈ	ભુવન સૂ ૈ	|
નમાેઽ તુ	દેવા દ ભર ચતાયૈ
નમાેઽ તુ	નંદા જ	વ ભાયૈ	||	15	||

સંપ રા ણ	સકલ ય	નંદના ન	
સા ા 	દાન વભવા ન	સરાેરુહા 	|
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ંદના ન	દુ રતા	હરણાે તા ન	
મામેવ	માતર નશં	કલયંતુ	મા ે	||	16	||

ય ટા 	સમુપાસના	 વ ધઃ	
સેવક 	સકલાથ	સંપદઃ	|
સંતનાે ત	વચનાંગ	માનસૈઃ	

ાં	મુરા ર દયે ર 	ભજે	||	17	||

સર સજ નલયે	સરાેજહ તે	
ધવળતમાંશુક	ગંધમા શાેભે	|
ભગવ ત	હ રવ ભે	મનાે ે

ભુવનભૂ તકરી	 સીદમ ં	||	18	||

દ ઘિ ત ભઃ	કનક	કંુભમુખાવસૃ 	
વા હની	 વમલચારુજલા ુતાંગીમ્	|

ાતનમા મ	જગતાં	જનનીમશેષ	
લાેક ધનાથ	ગૃ હણીમમૃતા પુ 	||	19	||

કમલે	કમલા 	વ ભે	 ં	
કરુણાપૂર	તરં ગતૈરપાંગૈઃ	|
અવલાેકય	મામ કચનાનાં	

થમં	પા મકૃ તમં	દયાયાઃ	||	20	||

દે વ	 સીદ	જગદી ર	લાેકમાતઃ
ક ાણગા 	કમલે ણ	 વનાથે	|
દા ર ્યભી ત દયં	શરણાગતં	માં
અાલાેકય	 ત દનં	સદયૈરપાંગૈઃ	||	21	||

તુવં ત	યે	 તુ ત ભરમી ભર વહં	
યીમય 	 ભુવનમાતરં	રમાં	|

ગુણા ધકા	ગુરુતુર	ભા ય	ભા ગનઃ
ભવં ત	તે	ભુ વ	બુધ	ભા વતાશયાઃ	||	22	||

સુવણધારા	 તાે ં	ય ં કરાચાય	 ન મતં	
સં ં	યઃ	પઠે ં	સ	કુબેરસમાે	ભવેત્	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/kanaka-dhaaraa-stotram-gujarati.html
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