
 



ககதப ஸ்ீதத்தபம்| Kanakadhara Stotram in Tamil 

ககதப ஸ்ீதத்பம் 

 

 

1. அங்கம் ஹீப:புலக பூஷணநச்பனந்த ீ

 

ப்ருங்கங்கீவ பகுலபணம் தநலம்| 

 

அங்கக்ருதகல விபூதபங்க லீல 

 

நங்கல்னதஸ்து நந நங்கல ீதவதன:|| 
 

 

மநளட்டுக்களல் அமகழன தநளநபத்தத மண் யண்டு சுற்ழத்தயழ்யது 
பளல் பபளநளஞ்சமநய்தழன ஸ்ரீலரினின் நளர்ில் தயழும் நங்க 
பதயததனள க்ஷ்நழ பதயினின் கதைக்கண் அமகு - அது 
அதயருக்கும் ஐச்யர்னத்தத ல்குயது - எக்கு நங்கம் தருயதளகுக 
! 
 

 

2. பக்த பஹார்:விததத ீவதீ பபீப: 
 

ப்ீபநத்பப்பணிஹத கதகத| 
 

நல த்ருீ :நதுகரீவ நீஹத்ீல ன 

 

ஸ ீந ஸ்ரீனம் த து ஸகபஸம்வன:|| 
 

 

நர்ந்து பந்த உத் புஷ்த்தழல் பதன் யண்டு பளல் பபளரினள 
ளபளனணனுதைன பகத்தழல் ப்பபதநபைனும், மயட்கத்துைனும் மநல் 



மநல்ப் பளயதும் யருயதுநள க்ஷ்நழ பதயினின் கதைக்கண்மதளைர் 
எக்கு ஐச்யர்னத்தத மகளடுக்கட்டும். 
 

 

3. விச்வநீபந்த்ப தவிப்பந ததக்ஷம் 

 

ஆந்த ீஹது பதகம் பபவித்விீஷி| 
 

ஈஷந்ஷீதது நனி க்ஷண நீக்ஷணர்தம் 

 

இந்தவீீபதபஸீஹதபநந்தபன:|| 
 

 

எல்ள பதயர்களுக்கும் தததநனள - இந்த தயிதன - மகளடுக்க 
யல்தும், ஸ்ரீநந் ளபளனணனுக்கும் அது நகழழ்ச்சழதனக் மகளடுப்தும், ீ 
ஆம் பூ பளன்துநள க்ஷ்நழ பதயினின் அதபக்கண் ளர்தய 
என்ிைம் மளடினளகழலும் ழத மட்டுபந! 
 

 

4. ஆநீலதக்ஷநதகம்ன பத பகுந்தம் 

 

ஆந்த கந்த நீநஷ நங்கதந்த்பம்|| 

 

ஆீகபஸ்தத கீக க்ஷீத்பம் 

 

பூத்ுன ீவத் நந புஜங்க னங்கன:|| 
 

 

சற்ப படின கண்கதபைதன பகுந்தத நகழழ்ச்சழபைன் அதைந்து - 
(ஆந்தத்தழன் பகளபணநளபம் நதயில்ளததுநள களந 
சளஸ்தழபநனநளகழனயர் அயர்) சற்று சளய்யளக ழற்கும் கருயிமழபம், 

இதநபம் மகளண்ை க்ஷ்நழ பதயினின் கண் எக்கு ஐச்யர்னத்தத 



னக்கட்டும். 
 

5. ஹ்வந்தீப நதுஜத:ச்ரித ிகௌஸ்துீ ன 

 

ஹபவலீவ ஹரிீலநனீ வித| 
 

கநப்பத கவீதி கடக்ஷநல 

 

கல்னணநவஹதுீந கநலலனன:|| 
 

 

நலளயிஷ்ணுயின் மகௌஸ்தும் மகளண்ை நளர்ில் இந்தழப ீ நணி 
லளபம் பளல் யிங்குயதும், கயளனுக்பக களநத்தத மகளடுப்துநள 
க்ஷ்நழ பதயினின் கதைக்கண் மதளைர் எக்கு நங்கத்தத 
உண்ைளக்கட்டும். 
 

 

6. கலம்புதலலலீதபஸ ுகடீப: 
 

தபதீப ஸ்புபதன தடிதங்கீவ| 

 

நது:ஸம்ஸ்தஜகதம் நஹனீபர்த்த: 
 

த்பி ீந த து ர்கவந்தன:|| 
 

 

தகைத யததத்த நலளயிஷ்ணுயின் கரூீ பநகம் பளன் சவரின 
நளர்ில், பநகத்தழன் பநல் யிங்கும் நழன்ல் மகளடி பளல் 
ிபகளசழக்கழன்பத ஜகன் நளதளயின் பநன்தந தங்கழன யடியம், அது 
எக்கு நங்கங்கதக் மகளடுக்கட்டும். 
 

 



7. ப்பப்தம் தம் ப்பதநத:கலு னத்ப்பவத் 

 

நங்கல்னஜ நதுநதி நன்நீத | 

 

நய்னீதத் ததஹ நந்தபநீக்ஷணர்தம் 

 

நந்தலஸ ம்   நகபலன கன்கன:|| 
 

 

ளற்கைழன் நகள நலளக்ஷ்நழனின் பநள கதைக்கண் என்பநல் 
சழக்மகப் தழனட்டும். அதன் யழதநனளன்பள நன்நதன், பதழல் 
நதுயபக்கத யழீ்த்தழன நலளயிஷ்ணுயிிைத்தழல் இைம் மற்ளன். 
 

8. தத்னத்தனனுவீ த்பவிணம்புதபம் 

 

அஸ்நன் அகஞ்  விஹங்க ி ௌ விஷண்ீண| 

 

துஷ்கர்நகர்நநீன  பன தூபம் 

 

பனணப்பணனி ீனம் புவஹ:|| 
 

 

ஸ்ரீ ளபளனணரின் ப்ரிதனனள க்ஷ்நழனின் கைளக்ஷம் என் களர்பநகம் 
தனவு என் களற்றுத் துதணபைன், மயகு ளள் மசய்த ளநளகழன 
பகளதைதன ீக்கழ ணநளகழன ீர்நதமதன இந்த ஏதம சளதகக்குஞ்சழன் 
பநல் மளமழனட்டும். 
 

 

9. இஷ்டவி ஷ்டநதீனி னன தனர்த்ப - 
 

த்ருஷ்ட்ன த்ரிவிஷ்டதம் ஸலம் லந்ீத| 

 



த்ருஷ்டி: ப்பஹ்ருஷ்டகநீலகபதபீ்தரிஷ்டம் 

 

புஷ்டீம் க்ருஷீஷ்ட நந புஷ்கபவிஷ்டபன:|| 
 

 

சளதளபண புத்தழநளன்களும் ததனததும்பும் எந்தக்கண் ளர்தயனளல் 
பவுகத்தததநப் தயிதன கூை சுநளக மறுகழன்பபள, அந்த 
நர்ந்த தளநதப நதபனத்த ளர்தய- தளநதபநரில் யறீ்ழருக்கும் 
நலளக்ஷ்நழனின் ளர்தய - என் யிருப்த்தத ழதபயற்ட்டும். 
 

 

10. கர்ீதவீதத கருடத்வஜஸந்தரீத 
 

 கம்ரீத   ீ கப வல்லீத| 
 

 ருஷ்டிஸ்தத ப்பலன ீகலஷ§ ஸம்ஸ்ததுன 

 

தஸ்ுன ந:த்ரிபுவீண குீபஸ் தருண்ுன || 
 

 

பன்று உகங்களுக்கும் பப ளனகபள பபநச்யபனுக்கு உதக 
ஆக்கவும், ழதமச் மசய்னவும் அமழக்கவும் ஆ யிதனளட்டில் 
உைிருக்கும் த்ழனளக றபஸ்யதீ எவும், சளகம்ரீ எவும், 

சந்தழபபசகபரின்ிரிதன எவும் யிிக்கப்ை அவ்யன்தக்கு நஸ்களபம். 
 

 

11. ஸ்ருத்ுன ீநஸ்து சுகர்நலப்பஸ¨த்ுன 

 

பத்ுன ீநஸ்து பநணனீ குணர்ணவுன|| 

 

 க்த்ுன ீநஸ்து  தத்ப ீகதுன 

 



புஷ்ட்ுன ீநஸ்து புருீஷத்தந வல்லுன|| 

 

 

ளம் மசய்த ற்மசனல்கின் னதக் மகளடுக்கும் சுருதழ 
என்ழனப்டுயளுக்கும், இணின குணங்களுக்கு கைல் பளன்ழருக்கும் 
பதழக்கும், தளநதபதன இருப்ிைநளறகக் மகளண்ை சக்தழக்கும், 

புருபரளத்தநன் ப்ரிதனனள புஷ்டிக்கும் நஸ்களபம், நஸ்களபம், 

நஸ்களபம். 
 

 

12. ீநஸ்து லீக ுன 

 

ீநஸ்து துக்ீததத ஜன்ந பூம்ுன| 

 

ீநஸ்து ீஸநம்ருத ீஸதபுன 

 

ீநஸ்து பனண வல்லுன|| 

 

 

தளநதப நமபளத்த பகபதைனயளும், ளற்கைத ிந்த இைநளகக் 
மகளண்ையளும், சந்தழபன், அநழர்தம் இயற்ழன் சபகளதரினளகவும் இருக்கழ 
ஸ்ரீ ளபளனணரின் ப்ரிதனனள க்ஷ்நழ பதயிக்கு நஸ்களபம், நஸ்களபம். 
 

13. ஸம்த்கபணி ஸகீலந்த்ரின ந்த 
 

ஸம்பஜ்ன த விவி ஸீபருஹ 

 

த்வத்வந்த துரிதஹபீணத்னத 
 

நீநவ நதப ம் கலனந்து நன்ீன|| 

 

 



பல!தளநதபபளல் கண்கத உதைனயப!மசல்யம் மகளமழப்வும், 

கபணங்கதத்ததபம் நகழழ்யிப்வும் சக்பயர்த்தழ தயிதன 
ல்குயவும், ளங்கதப் பளக்குயவுநள உன்த யணங்கல்கள் 
என்தபன சளபட்டும். 
 

 

14. னத்கடக்ஷஸபஸவித: 
 

ீஸவகஸ்ன ஸகலர்த்தஸம்த:| 
 

ஸந்தீத வ ங்க நுஸ: 
 

த்வம் பபரிஹ்ருதீனச்வரீம் ீஜ|| 

 

 

எந்த அம்ிதகனின் யமழளடு, யமழடுயனுக்கு எல்ள யித 
மசல்யங்கதபம் ல்குபநள, அந்தயிஷ்ணு த்ிதன 
பக்கபணங்களலும் பசயிக்கழபன். 
 

 

15. ஸபஸஜலீன ஸீபஜ ஹஸ்ீத 

 

தவல தநம்சுக கந்த நல்னீ ீ| 

 

கவத ஹரிவல்லீ நீஜ்ீே 

 

த்ரிபுவ பூதகரி ப்பஸீத நஹ்னம்|| 

 

 

தளநதபநரில் யறீ்ழருப்யப! தகனில் தளநதபதன மகளண்ையப!நழக 
மயண்தநனள துகழல், சந்தம் நளத இயற்ளல் 
அமகழனயப!இினயப, நதழப்ிற்குரின லரிப்ரிபன!பயகழற்கும் 



ஐச்யர்னம் ல்குயப எக்கு நபயந்து அருள்யளனளக! 
 

 

16. தக்ஹஸ்தி:கக கும் பகவஸ்ருஷ்ட 

 

ஸ்வர்வஹ ீவிநல  ரு ஜலுப்லுதங்கம்| 

 

ப்பதர்நந ஜகதம் ஜநீீ ஷ 

 

ீலகதத க்ருஹணீ ீநம்ருதப்தபுத்ரீம்|| 

 

 

தழக்கஜங்கள், தங்கக்குைங்கின் யமழபன மருகச்மசய்த ஆகளசகங்தக 
ீபளல் தந்த உைதபதைனயளும், உகதத்தழற்கும் தளய் 
ஆயளும், உக ளனகபள யிஷ்ணு ப்ரிதனனளயளும், ளற்கைல் 
மண்ணுநளகழன க்ஷ்நழ பதயிதன யணங்குகழபன். 
 

 

17. கநீல கநலக்ஷ வல்லீ த்வம் 

 

கருண பூபதபங்குத பங்ுக:| 
 

அவீலகன நநகஞ் ம் 

 

ப்பதநம் த்பநக்ருத்ரிநம் தனன:|| 
 

 

நலளக்ஷ்நழ!நலளயிஷ்ணுயின் ிரிபன!ீ கருதண ததும்பும் 
கைளக்ஷங்களல், நழக ஏதமனளயர்களுக்கு இபக்கம் களட்ைபயண்டின 
பதல் பள என் பநல் ளர்த்தருள்யளனளக ! 
 

 



18. ஸ்துவந்த ீன ஸ்துதிபபிபன்வஹம் 

 

த்பனீநனீம் த்ரிபுவ நதபம் பநம்! 
 

குணதக குருதப க்ன ஜீ (ஜ  

 

வந்த ீத புவி புதவித ன:|| 
 

 

பன்று பயதங்கப உருயள த்ரிபளகநளதளவும் க்ஷ்நழபதயிதன 
இந்தஸ் ஸ்பதளபங்களல் தழந்பதளறும் ஸ்பதளத்பம் மசய்யர் குணம் 
நழக்கயபளபம், நழகப்மரின பறு மற்யபளபம், அழஞர் பளற்றும் கருத்து 
மகளண்ையபளபம் ஆயர். 
 

 

ககதளபள ஸ்பதளத்தழபம் பற்ழற்று 

https://pdffile.co.in/ 


