శ్రీ కనకధరహ స్తో త్రం
ఴందే ఴందరు మందర మందిరహనంద కందళం | అమందనంద షందో స బంధ఼రం వను ఼రహననం || ౧ ||
అజ్గ ం సరేః ులక భూశణ మవీయంతీ భాంగహంగనేఴ ముకుఱాభరణం త్మలం |
అంగీకాతఖిలలృభూతి రతృహంగలీల మంగలయ దష఼ో మమ మంగల దేఴతయ: || ౨ ||
ముగహు ముసృరవిదధతీ ఴదనే మురహర: రమ
ర త్రతృహరణిశత
ి తు గతగతతు |
మల దాళోరమధ఼కరీఴ మసో త్పలే య స్హ మే శ్రీయం దివత్ు స్హగర షంభలహయ: || 3 ||
లృళహిమరందర దలృభరమ దన దక్ష మనంద శేత్ు రధికం మురలృదిిషత  |
ఈశతుిఴదత్ు మయ క్షణ మీక్షణరధ ం ఇందీఴరోదర షసో దర మందిరహయ: || ౪ ||
ఆ మీలితక్ష మధిగమయ ముదముకుంద మనందకంద మతుమేశ మనంగ త్ంత్రం |
ఆ కకరవిత్ కతూతుక దమనేత్రం భూత్యయ భలే నమమ భుజ్ంగ వయంగనయ: || ౫ ||
కహలంబుదలు లలితోరవ కైటభర రహురహధర ష఼పరతి య త్టిదంగ నేఴ |
మత్ు షసమషో జ్గతం మసతూయమూరవో రభదరణి మే దివత్ు భరగ ఴ నందనయ: || ౬ ||
బహ్యంత్ర మురజిత్: శ్రీత్కౌష఼ోభే య హ్రహఴలూఴ సరవతూల మయా లృభతి |
కహమరద భగఴతో  కటక్షమల కఱాయణ మ ఴసత్ు మే కమలలయయ: || ౭ ||
తృహరో ం దం రధమత్: ఖలు య త్్రభలహత్ మంగలయ భజి మధ఼ మధితు మనమధేన |
మయయతే త్ో దిస మంధర మీక్షణరధ ం మందలషం చ మకరహలయ కనయకహయ: || ౮ ||
దదయ దు యన఼ఴనో దరలృణంబుధరహ మవమనికంచన లృసంగశ్రళౌ లృశణణే |
ద఼శకరమ ఘరమ మతూయ చిరహయ దఽరం నరహయణ రణయతూ నయనంభులహస: || ౯ ||
ఇషహా లృశ్రశామత్యో నరహమయదరగ్ దాషహా వో ిలృశా దం ష఼లభం భజ్ంతే |
దాఴా: రసాశా కమలోదర దీో రవషా హం ుఴాం కాఴశా మమ ుశకర లృశారహయ: || ౧౦ ||
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గీరు ఴ తేతి గరుడ దిజ్ ష఼ందరీతి ళహకంబరీతి వశ్రళేఖర ఴలల భేతి |
షాఴా వితి రళయ కలుశు షంవిత య త్వ్యయ నమ వో ిభుఴనక
య గురో షో రుణ్యయ || ౧౧ ||
లీత్యయ నమోష఼ో రమణీయ గుణరేలహయై రత్యయ నమోష఼ో రమణీయ గుణరేలహయై |
వకో ై నమోష఼ో వత్త్ర తుకత్నయై ుఴ్ా ై్ నమోష఼ో ురుషత త్ో మ ఴలల భయై || ౧౨ ||
నమోష఼ో నలూక తుభననయై నమోష఼ో ద఼గోధదధి జ్నమభూమ్ైయ |
నమోష఼ో స్త మమాత్ స్త దరహయై నమోష఼ో నరహయణ ఴలల భయై || ౧౩ ||
నమోష఼ో శేమంబుజ్ ఠవకహయై నమోష఼ో భూమండలనయకహయై |
నమోష఼ో దేలహది దయరహయై నమోష఼ో ళహరహాయుధ ఴలల భయై || ౧౪ ||
నమోష఼ో దేలేయ భాగు నందనయై నమోష఼ో లృషతే రురవ వితయై |
నమోష఼ో లక్ష్్మై కమలలయయై నమోష఼ో దమోదర ఴలల భయై || ౧౫ ||
నమోష఼ో కహనయయ కమలేక్షణయై నమోష఼ో భూత్యయ భుఴన రషఽత్యయ |
నమోష఼ో దేలహదిభి రరవితయై నమోష఼ో నందత్మజ్ ఴలల భయై || ౧౬ ||
షంత్కరహణి షకలేందిరయ నందనతు స్హమాజ్యదన తురతతు షరోరుహ్క్ష్ి |
త్ిదిందనతు ద఼రవతసరణోదయతతు మ మేఴ మత్ రతువం కలయంత్ు మనేయ || ౧౭ ||
యత్కటక్ష షముతృహషన లృధి: వరఴకషయ షకలరధ షంద: |
షంత్నోతి ఴచనంగమనవ్య స్హోైం మురహరవ సాదయేవిరీం భజ్ || ౧౮ ||
షరవజ్ నయనే ! షరోజ్సవరో ధఴళత్రహంలక గంధమలయళోభే |
భగఴతి ! సరవఴలల భే ! మనోజ్ే తిరభుఴనభూతికరవ ! రవద మసయం || ౧౯ ||
దిగ్నవో భి కనకకుంభ ముఖఴషాశా షరగహిశితూ లృమలచరు జ్లఫ్ులతంగీం |
తృహరత్ రిమమ జ్గతం జ్నతూ మళేశ లోకహధినథ గాశిణీ మమాతబ్దు ుతీరం || ౨౦ ||
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కమలే ! కమలక్షఴలల భే ! తిం కరుణూర త్రంగవత్య రతృహంగ:ై |
అఴలోకయ మమకంచననం రథమం తృహత్ర మకాతిరమం దయయ: || ౨౧ ||
బ్దలిటలౄ మధయ లషత్సరోజ్ షసషర తేర ష఼ఖ షతుిలృషహాం |
అషహా దంభోరుస తృహణి దమం ష఼ఴరే ఴరహేం రణమమ లక్ష్షం || ౨౨ ||
కమలషన తృహణినలలటే లిఖిత మక్షరంకో మషయ జ్ంతో: |
రవమరా య మత్ రంఘ్ిాణ తే ధతుక దిర తులహష ద఼:ఖ దో గుీమ్ || ౨౩ ||
అంబో రుసం జ్నమగాసం భఴతయ ఴక్షషి లం భరో ా గాసం మురహర: |
కహరుణయత్: కలపయ దమలహవర లీలగాసం మే సాదయరలృందం || ౨౪ ||
ష఼ోఴంతి యే ష఼ోతిభి రమూభిరనిసం త్రయామయాం తిర భుఴన మత్రం రమం |
గుణధిక గురుత్ర భగయభజినో భఴంతి తే భులృ బుధభలృతవయ: || ౨౫ ||
ష఼ఴరే ధరహ స్తో త్రం య చింకరహచరయ తురవమత్ం |
తిర షంధయం య: ఠ తుిత్యం ష కుబేర షమో భలేత్ || ౨౬ ||
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