
 

“�� కనక���ా ��� త�ం ”  - ������ శంకర భగవ���త�ల�  

ఫల�� � :   �� కనక���ా ��� త�మ�ను  40 ���ల� 3 ప�టల� �ా�ాయణమ� �ేయడం  వల�  ����న ����కల� 
��ర��ర����. సంపదల� కల�గ����. 49 ���ల� ఉ|| 3 �ార��  �ా�ాయణమ� �ేయడం వల�  అనుక�న� ఉ�ో�గం 
వసు� ం��. 50 ���ల� �ా�ాయణమ� �ేయడం  వల�   జ�తక  �ో�ాల� ��లగ����, ఆ��గ�ం బ�గ�ంట�ం��.  9 �క��ా�ాల� 
�ా�ాయణమ� �ేయడం  వల�  మ��ె��దువ��ా ��తం  ����ా� ర�. 45 ���ల �ా�ాయణమ�  వల�  దంపత�ల మధ� 
అను�ాగం ��ర�గ�త�ం��.   63 ���ల� ఉ|| �ా�ాయణమ� �ే���  �ీ� �లక� మం� భర�, 63 ���ల� �ా|| �ేయడం వల�  
ప�ర�ష�లక� అనుక�లవ�  అ�న ��ర�  వ�� �ర�త�ంద� ఫల�� �.   

�� కనక���ా ��� త�ం: 

వం�ే  వం��ర� మం��రం ఇం���ానంద కందల� | అమం��నంద సం�ోహ బంధురం  �ింధు�ాననం|| 

అంగం హ��ః ప�లకభ�షణ మ�శ�యం�    భృం�ాంగ��వ మ�క���భరణం తమ�లం |   

అం��కృ���ల �భ�� ర�ాంగ�ల� మ�ంగల���సు�  మమ మంగళ�ేవ��య�ః     || 1 

మ��ా�  మ�హ����దధ� వద�� మ��ా��ః  ���మత��ా ప�ణ������ గ��గ���          |   

మ�ల� దృ��ర�ధుక��వ మహ� త�ల�య� �ా �� ��యం ��శత� �ాగర సంభ�ాయ�ః  || 

 ��ా�మ��ంద�పద�భ�మ ��న ద� మ�నంద��త� ర��కం మ�ర������ ౽�ి            | 

ఈష���ీదత� మ��ణ ��ణ�ర� �ం��వ��దర సహ� దర �ం���ాయ�ః            || 2 

ఆ����� మ��గమ� మ��� మ�క�ంద మ�నందకంద మ���ష మనంగ తంత�ం   |   

ఆ��రక �ి�త క��క పద���త�ం భ��ై� భ��న�మ భ�జంగ శయ�ంగ��య�ః            || 3 

�ాల�ంబ���� ల���ర�ి ���ట����ః  ���ా ధ�� సు�ర� య� తట�దంగ ��వ             | 

మ�త�స�మస�జగ��ం మహ�యమ����ః భ��� ణ� �� ��శత� ��ర�వనంద��య�ః     || 4 

బ�హ�ంత�� మ�ర�తః ��త��సు� �� య� ��ావ�వ హర�లమ�� ����            | 

�ామప��� భగవ���ి కట��మ�ల� కల��ణమ�వహత� �� కమల�లయ�య�ః          || 5 

��ా ప� ం పదం ప�థమతః  ఖల�  యత�����ా� మ�ంగల���� మధుమ���� మన��ేన  | 

మయ��ప�ే త���హ మంథర ��ణ�ర�ం మం��లసం చ మక�ాలయ కన��ాయ�ః      ||6 

ద��� �దయ�నుపవ��  ద��ణ�ంబ����ా మ�ి�న���ంచన �హంగ��� �షణ��                  |  

దుష�ర� ఘర� మప�య ��ాయ దూరం ���ాయణ ప�ణ�� నయ��ంబ��ాహః    ||7  

ఇ�ా�  ��ష�మత��ి యయ� దయ�ర�� దృ�ా�  �ి� ��ష�ప పదం సులభం భజం�ే           | 

దృ�ి� ః ప�హృష� కమల�దర ���ి� ���ా� ం ప��ి�ం కృ�ీష� మమ ప�ష�ర �ష��ాయ�ః             ||8 



�����వ �ే� గర�డధ�జ సుంద��� �ాకంభ��� శ���ఖర వల����                             | 

సృ�ి��ి�� ప�ళయ���ష� సం�ి������ త��ౖ� నమ �ి� �భ�వ��ౖక గ��� స�ర�ణ�ౖ�ః                ||9 

�� �ై�న�సు�  �భకర� ఫలప�సూ�ై� ర�ై�న�సు�  రమణ�య గ�ణ�ర��ా���           | 

శ����న�సు�  శతపత� ���త����� ప����� �న�సు�  ప�ర��� త�మ వల������              ||10 

న�సు�  ���క ���న����� న�సు�  దు��� ద�� జన�భ�����                              | 

న�సు�  �� మ�మృత �� ద�ా��� న�సు�  ���ాయణ వల������                           ||11 

న�సు�  ��మ�ంబ�జ �ీ���ా��� న�సు�  భ�మండల ����ా���                        | 

న�సు�  �ే�ా�� దయ�ప�ా��� న�సు�   �ా�ా��య�ధ వల������                           ||12 

న�సు�  �ే��ౖ� భృగ�నంద����� న�సు�  ���� ర�ర�ి �ి������                               | 

న�సు�  ల����� కమల�లయ���� న�సు�  ���దర వల������                            ||13 

న�సు�  �ాం�ై� కమల��ణ���� న�సు�  భ��ై� భ�వన ప�సూ�ై�                         | 

న�సు�  �ే�ా��� ర�������� న�సు�  నం��త�జ వల������                               ||14 

సంపత��ాణ� సకల�ం���య నంద��� �ామ�� జ���న �ర��� స��ర����                  | 

త�ద�ంద���  దు����ద�రణ�ద���� మ���వ మ�త ర�శం కలయంత� మ����           ||15 

యత�ట�� సమ��ాస�� ���ః ��వకస� సకల�ర� సంపదః                                      | 

సంత��� వచ��ంగ మ�న��ౖః ���ం మ��ా�� హృద��శ���ం భజ�                            ||16 

సర�ిజనయ��! స��జ హ��� ! ధవళత�ాం�క గంధమ�ల�����!                               | 

భగవ�! హ��వల��� మ��జ��! ��భ�వన భ�� క��! ప��ీద మహ�ం                            ||17 

��గ��ి��ః కనక క�ంభ మ�ఖ�వసృష� స��ా���� �మల��ర� జలప�� ��ం��ం                  | 

��ా త ర�మ�� జగ��ం జన� మ��ష ల��ా����థ గృ��ణ�ం అమృ����  ప���ం             ||18 

కమల� కమల�� వల���త�ం కర�ణ�ప�ర తరం���ై ర�ాం���ః                                      | 

అవల�కయ మ� మ��ంచ����ం ప�థమం �ాత�మకృ��మం దయ�య�ః                       ||19 

�ల��ట�మధ�లస� స��జ� సహస�ప�ే� సుఖస����ా� ం                                          | 

అ�ా� ం ప��ం��ర�హ �ాణ�ప���ం  సువర�వ�ా� ం ప�ణమ�� ల����                             ||20 

కమల�సన�ాణ��� లల�ట� ����మ�ర పం���మస� జం��ః                                       | 

ప��మ�ర�య మ�తరం���ణ� �ే ధ�క���ర ��ాస దుఃఖ�ో����ం                                    ||21 

అం��ర�హం జన�గృహం భవ���ః వ�స��లం భర�ృగృహం మ��ా��ః                            | 

�ార�ణ�తః కల�య పద��ా�� �ల�గృహం �� హృదయ�ర�ందం                               ||22 

సు� వం� �� సు� ��రమ��రన�హం త���మ��ం ��భ�వనమ�తరం రమ�ం               | 

గ�ణ����ా గ�ర�తర ��గ������ భవం� �ే భ�� బ�ధ �����శయ�ః                          ||23 

సువర� ���ా ��� త�ం యచ�ంక�ా��ర� ����తం ��సంధ�ం యఃప�ే��త�ం స క�బ�రస�భ���!   
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