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Kanaka Dhaaraa Stotram in Oriya 
Kanaka Dhaaraa Stotram – Oriya Lyrics (Text) 

 
Kanaka Dhaaraa Stotram – Oriya Script 

 
ରଚନ: ଆଦ ିଶଂକରାଚାର୍ୟ 
 
 ଂଦେ  ଂଦାରୁ ମଂଦାର ମିଂଦ ିରାନଂଦ କଂଦଲଂ 
ଅମଂଦାନଂଦ ସଂଦୋହ ବଂଧୁରଂ ସିଂଧୁରାନନମ 
 
ଅଂଗଂ ହରେଃ ପୁଲକ ଭୂଷଣ ମାଶ୍ରୟନ୍ତୀ 
ବୃଂଗାଂଗନେ  ମୁକୁଳାଭରଣଂ ତମାଲମ | 
ଅଂଗୀକୃତାଖିଲ  ିଭୂତ ିରପାଂଗଲୀଲା 
ମାଂଗଲ୍ୟଦାସ୍ତ ୁମମ ମଂଗଳ ଦେ ତାୟାଃ || 1 || 
 
ମୁଗ୍ଦା ମୁହୁର୍ ିଦଧତୀ  ଦନେ ମୁରାରେଃ 
ପ୍ରେମତ୍ରପା ପ୍ରଣିହିତାନି ଗତାଗତାନ ି| 
ମାଲାଦୃଶୋ ର୍ମଧୁକରୀ  ମହୋତ୍ପଲେ ୟା 
ସା ମେ ଶ୍ରିୟଂ ଦିଶତ ୁସାଗର ସଂଭା ା ୟାଃ || 2 || 
 
 ିଶ୍ ାମରେଂଦ୍ର ପଦ  ିଭ୍ରମ ଦାନଦକ୍ଷ 
ମାନଂଦ ହେତୁ ରଧିକଂ ମୁର ିଦ୍ ିଷୋପି | 
ଈଷନ୍ନିଷୀଦତୁ ମୟି କ୍ଷଣ ମୀକ୍ଷଣାର୍ଥଂ 
ଇଂଦୀ ରୋଦର ସହୋଦର ମିଂଦିୟା ୟାଃ || 3 || 
 
ଆମୀଲିତାକ୍ଷ ମଧିଗ୍ୟମ ମୁଦା ମୁକୁଂଦ 
ମାନଂଦ କଂଦ ମନିଷେଷ ମନଂଗ ନେତ୍ରମ | 
ଅକେକର ସ୍ଥିତ କନୀନିକ ପଦ୍ମନେତ୍ରଂ 
ଭୂତ୍ୟୈ ଭ ନ୍ମମ ଭୁଜଂଗ ଶୟାଂଗନା ୟାଃ || 4 || 
 
ବାହ୍ ଂତରେ ମଧୁଜିତଃ ଶ୍ରିତକୌସ୍ତୁଭେ ୟା 
ହାରା ଳୀ  ହରିନୀଲମୟୀ  ିଭାତ ି| 

କାମପ୍ରଦା ଭଗ ତୋ �ପି କଟାକ୍ଷମାଲା 
କଳ୍ୟାଣ ମା ହତ ୁମେ କମଲାଲୟା ୟାଃ || 5 || 
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କାଲାଂବୁଦାଳି ଲଲିତୋରସି କୈଟଭାରେଃ 
ଦାରାଧରେ ସ୍ଫୁରତି ୟା ତଟିଦଂଗ ନେ  | 
ମାତସ୍ସମସ୍ତ ଜଗତାଂ ମହନୀୟମୂର୍ତିଃ 
ଭଦ୍ରାଣି ମେ ଦିଶତୁ ଭାର୍ଗ  ନଂଦନା ୟାଃ || 6 || 
 
ପ୍ରାପ୍ତଂ ପଦଂ ପ୍ରଥମତଃ ଖଲୁ ୟତ୍ପ୍ରଭା ାତ 
ମାଂଗଲ୍ୟ ଭାଜି ମଧୁମାଥିନି ମନ୍ମଥେନ | 
ମୟ୍ୟପତେ ତ୍ତଦିହ ମଂଥର ମୀକ୍ଷଣାର୍ଥଂ 
ମଂଦାଲସଂ ଚ ମକରାଲୟ କନ୍ୟକା ୟାଃ || 7 || 
 
ଦଦ୍ୟାଦ୍ଦୟାନୁ ପ ନୋ ଦ୍ର ିଣାଂବୁ ଧାରା 
ମସ୍ମିନ୍ନ କିଂଚନ  ିହଂଗ ଶିଶୌ  ିଷଣ୍ଣେ | 
ଦୁଷ୍ମର୍ମ ଘର୍ମ ମପନୀୟ ଚିରାୟ ଦୂରଂ 
ନାରାୟଣ ପ୍ରଣୟିନୀ ନୟନାଂବୁ  ାହଃ || 8 || 
 
ଇଷ୍ଟା  ିଶିଷ୍ଟ ମତୟୋପି ୟୟା ଦୟାର୍ଦ୍ର 
ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ତ୍ରି ିଷ୍ଟ ପପଦଂ ସୁଲଭଂ ଲଭଂତେ | 
ଦୃଷ୍ଟିଃ ପ୍ରହୃଷ୍ଟ କମଲୋଦର ଦୀପ୍ତି ରିଷ୍ଟାଂ 
ପୁଷ୍ଟି କୃଷୀଷ୍ଟ ମମ ପୁଷ୍କର  ିଷ୍ଟରା ୟାଃ || 9 || 
 
ଗୀର୍ଧ  ତେତ ିଗରୁଡଦ୍ ଜ ସୁଂଦରୀତି 
ଶାକଂଭରୀତି ଶଶଶେଖର  ଲ୍ଲଭେତି | 
ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତ ିପ୍ରଳୟ କେଳିଷୁ ସଂସ୍ଥିତାୟୈ 
ତସ୍ୟୈ ନମ ସ୍ତ୍ରିଭୁ ନୈକ ଗୁରୋ ସ୍ତରୁଣ୍ୟୈ || 10 || 
 

ଶ୍ରୁତ୍ୟୈ ନମୋ �ସ୍ତୁ ଶୁଭକର୍ମ ଫଲପ୍ରଶୂତ୍ୟେ 

ରତ୍ୟୈ ନମୋ �ସ୍ତୁ ରମଣୀୟ ଗୁଣାର୍ଣ ାୟୈ | 

ଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମୋ �ସ୍ତୁ ଶତପତ୍ର ନିକେତନାୟୈ 

ପୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମୋ �ସ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ  ଲ୍ଲଭାୟୈ || 11 || 
 

ନମୋ �ସ୍ତୁ ନାଳୀକ ନିଭାନନାୟୈ 

ନମୋ �ସ୍ତୁ ଦୁଗ୍ଦୋଦଧି ଜନ୍ମଭୂମ୍ୟୈ | 

ନମୋ �ସ୍ତୁ ସୋମାମୃତ ସୋଦରାୟୈ 
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ନମୋ �ସ୍ତୁ ନାରାୟଣ  ଲ୍ଲଭାୟୈ || 12 || 
 

ନମୋ �ସ୍ତୁ ହେମାଂବୁଜ ପୀଠିକାୟୈ 

ନମୋ �ସ୍ତୁ ଭୂମଣ୍ଡଲ ନାୟିକାୟୈ | 

ନମୋ �ସ୍ତୁ ଦେ ାଦ ିଦୟା ପରାୟୈ 

ନମୋ �ସ୍ତୁ ଶାରଂଗାୟୁଧ  ଲ୍ଲଭାୟୈ || 13 || 
 

ନମୋ �ସ୍ତୁ କାନ୍ୟୈ କମଲେକ୍ଷଣାୟୈ 

ନମୋ �ସ୍ତୁ ଭୂତ୍ୟୈ ଭୁ ନ ପ୍ରସୂତ୍ୟୈ | 

ନମୋ �ସ୍ତୁ ଦେ ାଦିଭି ରର୍ଚିତାୟୈ 

ନମୋ �ସ୍ତୁ ନଂଦାତ୍ମଜ  ଲ୍ଲଭାୟୈ || 14 || 
 
ସଂପତ୍କରାଣି ସକଲେଂଦ୍ରିୟ ନଂଦନାନି 
ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦାନ ନିରତାନି ସରୋରୁହାକ୍ଷ ି| 
ତ୍ ଦ୍ ଂଦନାନ ିଦୁରିତାହରଣୋଦ୍ୟତାନ ି
ମାମେ  ମାତରନିଶଂ କଲୟଂତୁ ମାନ୍ୟେ || 15 || 
 
ୟତ୍କଟାକ୍ଷ ସମୁପାସନା  ିଧିଃ 
ସେ କସ୍ୟ ସକଲର୍ଥ ସଂପଦଃ | 
ସଂତନୋତ ି ଚନାଂଗ ମାନସୈଃ 
ତ୍ ାଂ ମୁରାର ିହୃଦୟେଶ୍ ରୀଂ ଭଜେ || 16 || 
 
ସରସିଜନିଲୟେ ସରୋଜହସ୍ତେ 
ଦ ଳ ତମାଂଶୁକ ଗଂଧମାଲ୍ୟ ଶୋଭେ | 
ଭଗ ତ ିହରି ଲ୍ଲଭେ ମନୋଜ୍ଞେ 
ତ୍ରିଭୁ ନ ଭୂତିକରୀ ପ୍ରସୀଦ ମହ୍ୟମ || 17 || 
 
ଦିଗ୍ଘସ୍ତଭିଃ କନକ କୁଂଭମୁଖା  ସୃଷ୍ଟ 
ସ୍ ର୍ ାହିନୀ  ିମଲଚାରୁ ଜଲ ପ୍ଲୁତାଂଗୀମ | 
ପ୍ରାତର୍ନମାମ ିଜଗତାଂ ଜନନୀ ମଶେଷ 
ଲୋକଧିନାଥ ଗୃହିଣୀ ମମୃତାବ୍ଦି ପୁତ୍ରୀମ || 18 || 
 
କମଲେ କମଲାକ୍ଷ  ଲ୍ଲଭେ ତ୍ ଂ 
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କରୁଣାପୂର ତରଂଗିତୈ ରପାଂଗୈଃ | 
ଅ ଲୋକୟ ମା ମକିଂଚନାନଂ 
ପ୍ରଥମଂ ପାତ୍ର ମକୃତିମଂ ଦୟାୟାଃ || 19 || 
 
ସ୍ତୁ ଂତ ିୟେ ସ୍ତୁତିଭି ରମୂଭି ରନ୍ ହଂ 
ତ୍ରୟୀମୟୀଂ ତ୍ରିଭୁ ନ ମାତରଂ ରମାମ | 
ଗୁଣାଧିକା ଗୁରୁତୁର ଭାଗ୍ୟ ଭାଜିନୋ 
ଭ ଂତି ତେ ଭୁ ି ବୁଧ ଭା ିତାଶୟାଃ || 20 || 
 
ସୁ ର୍ଣଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରଂ ୟଚ୍ଛଂକରାଚାର୍ୟ ନିର୍ମିତଂ ତ୍ରିସଂଧ୍ୟଂ ୟଃ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ସ କୁବେର ସମୋ 

ଭ େତ  
 


