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000   இத்ததொகுப்பில் கையாளப்பட்டுள்ள உசச்ரிப்பு விளை்ைம் ** 

எழுத்து 1 2 3 4 

 கருப்பு சிவப்பு/ சிவப்பு பழுப்பு நீலம்/நீலம் 

க क        கடல்  ख  முைம் ग  ராகம் घ  ராைவன் 

ச च        எசச்ம் छ  சாயா ज   ஜலம் झ् 

ட ट        இஷ்டம் ठ   கடினம் ड  குடம் ढ  மூடன் 

த त        தனிமம थ   ரதம் द  பாதம் ध    தனம் 

ப प        பழம் फ  பலன்( ப  ब  இன்பம் भ    பயம் 

த தொரிணி    ( तारिणि)  தொரிணி(दारिणि) தொரிணி   (धारिणि) 
 :  நம :   (e.g) Visual  representation படிப்பதற்கு சுலபமாகவும், ஞாபகம் மவத்துக் ககாள்வதற்கு   

மிகவும்  உபயயாகமாக  இருக்கும் என்ற அடிப்பமடயில்  ஸம்ஸ்க்ருத 

எழுத்துக்கமள  வண்ணங்கள், எழுத்தின் அளவு (font) துமணககாண்டு தமிழில் 

அசச்டிக்கப்படட்ுள்ளன ஸ்ததோத்ர வரிகள்  பாராயணம் கசய்வதற்க வசதியாக-  

இரண்டு பக்கங்களுக்கு இமடயய சிக்கிக்ககாள்ளாமலும், பதம் பிரித்தும் 

அமமக்கப்படட்ுள்ளன. Kindly  listen to the audio ( link given below)                                                          

For Corrections /suggestions   nagraj562001@gmail.com              whatsapp   9380521456 

ஸ स      ஸரஸ்வதி 

ச’  ஶ श  சு’பம்/ சி’வம் ஶிவ 

$ கதாக்கி நிற்கும் அ 

$$ கதாக்கி நிற்கும் ஆ 

                                      சிறிய எழுத்து கபரிய எழுத்து கபரிய சாய்ந்த எழுத்து 

 ருஷி 

உதடுகமளக் குவிக்காமல் 

உமரக்கயவண்டியது 

க்ரு    க்ருபா க்ரு  க்ருத்தோ க்ரு க்ரூரம் 

 த்ரு    த்ருப்தி தர்ு  த்ருத த்ரு 

 ப்ரு    ப்ருகு ப்ரு  ப்ருகவௌ ப்ரூ  

** Audio link: https://drive.google.com/file/d/1rIIqcgskS4M2BEyE4Ee1L-maVZn5vcYg/view?usp=sharing 

mailto:nagraj562001@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1rIIqcgskS4M2BEyE4Ee1L-maVZn5vcYg/view?usp=sharing
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 459       ஶ்ரீஅன்னபூரண்ா  ஸ்யதாத்ரம்                                      ஆதி ச’ங்கரர ்
 

                             To listen to audio recording while reading please use the  link below : (Ctrl+Click) 

                   https://drive.google.com/file/d/1xMUz2m_tjaI4QLUv-zjjY65daGsCfi1l/view?usp=sharing 

 

நித்யானந்தகரீ       வரா-பயகரீ     கஸௌந்தரய்-ரத்னாகரீ 

 நிரத்ூதாகில-யகார-பாவனகரீ  ப்ரத்யக்ஷ-மாயேஶ்வரீ ।var யகாரபாபனிகர ீ

      ப்ராயலயாசல   வம்ஶ-பாவனகரீ   காஶீபுராதீஶ்வரீ 

 பிக்ஷாம் யதஹி க்ருபாவலம்பநகரீ  மாதாऽன்னபூரய்ணஶ்வரீ       1 

 

நானாரத்ன-விசித்ர-பூஷணகரீ     யேமாம்பராடம்பரீ 

 முக்தாோர-விலம்பமான-விலஸத்-வயக்ஷாஜ-கும்பாந்தரீ । 

      காஶ்மீரா-கருவாஸிதா-ருசிகரீ   காஶீபுராதீஶ்வரீ 

 பிக்ஷாம் யதஹி க்ருபாவலம்பநகரீ  மாதாऽன்னபூரய்ணஶ்வரீ       2 
 

https://drive.google.com/file/d/1xMUz2m_tjaI4QLUv-zjjY65daGsCfi1l/view?usp=sharing
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யயாகானந்தகரீ   ரிபுக்ஷயகர ீ  தரம்ாரத்நிஷ்டாகர ீ(var தரம்மகநிஷ்டொகரீ) 

 சந்த்ராரக்ானல-பாஸமான-லேரீ    த்மரயலாக்ய-ரக்ஷாகரீ । 

       ஸரம்வஶ்வரய்கரீ தப:பலகரீ 1**  காஶீபுராதீஶ்வரீ 

 பிக்ஷாம் யதஹி க்ருபாவலம்பநகரீ  மாதாऽன்னபூரய்ணஶ்வரீ       3 
 

மகலாஸாசல-கந்தரா-லயகரீ     ககௌரீ   உமா ஶங்கரீ 

 ககௌமாரீ   நிகமாரத்-யகாசரகரீ    ஓங்கார-பீஜாக்ஷரீ । 

      யமாக்ஷ-த்வாரகவோட-பாடனகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ (var யமாக்ஷத்வாரகபாட) 

 பிக்ஷாம் யதஹி க்ருபாவலம்பநகரீ  மாதாऽன்னபூரய்ணஶ்வரீ       4 
 

த்ருஶ்யாத்ருஶ்ய-விபூதிவாேநகரீ    ப்ரே்மாண்ட-பாண்யடாதரீ 

 லீலாநோடக-ஸூத்ரகேலநகர ீ  விஜ்ஞான-தீபாங்குரீ ।(ஸூத்ரயபதனகரீ ) 

     ஶ்ரீவிஶ்யவ-ஶமன : ப்ரஸாதநகர ீ   காஶீபுராதீஶ்வரீ 

 பிக்ஷாம் யதஹி க்ருபாவலம்பநகரீ  மாதாऽன்னபூரய்ணஶ்வரீ       5 
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உரவ்ீ ஸரவ்ஜயனஶ்வரீ   ஜயேர ீ   மாதா  ே்ருபொ ஸொேர ீ2** 

 யவணீநீல-ஸமான-குந்தலதரீ     நித்யான்னதாயனஶ்வரீ । 

      ஸோக்ஷோந்தமோக்ஷகரீ ஸதா-ஶுபகரீ  காஶீபுராதீஶ்வரீ(var ஸரவ்ானந்தகரீ) 

 பிக்ஷாம் யதஹி க்ருபாவலம்பநகரீ  மாதாऽன்னபூரய்ணஶ்வரீ      6** 
 

 

ஆதி க்ஷாந்த-ஸமஸ்த-வரண் நகர ீ  ஶம்யபாஸ்த்ரி-பாவாகர ீ

 காஶ்மீரா த்ரிபுகரச’்வர ீத்ரிநயநீ 3**  நித்யாங்குரா ஶரவ்ரீ।  

      ஸ்வரே் த்வொரேபொட பொடநேர ீ4**   காஶீபுராதீஶ்வரீ 

 பிக்ஷாம் யதஹி க்ருபாவலம்பநகரீ  மாதாऽன்னபூரய்ணஶ்வரீ     7 ** 
 

யதவீ ஸரவ்-விசித்ர  ரத்ன ரசிதா     தாக்ஷாயணீ  ஸுந்தரீ 

 வாயம ஸ்வாது-பயயாதரா ப்ரியகரீ   கஸௌபாக்ய மாயேஶ்வரீ । 

       பக்தாபீஷ்டகரீ   ஸதா-ஶுபகரீ     காஶீபுராதீஶ்வரீ 

 பிக்ஷாம் யதஹி க்ருபாவலம்பநகரீ  மாதாऽன்னபூரய்ணஶ்வரீ       8 
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சந்த்ராரக்ானல-யகாடியகாடி-ஸத்ருஶா  சந்த்ராம்ஶு-பிம்பாதரீ 

         சந்தர்ாரக்்காக்னி  ஸமான குண்டலதரீ  சந்த்ராரக்்க வரய்ணஶ்வரீ । 

      மாலா-புஸ்தக-பாஶ-ஸாங்குஶதரீ     காஶீபுராதீஶ்வரீ 

          பிக்ஷாம் யதஹி க்ருபாவலம்பநகரீ  மாதாऽன்னபூரய்ணஶ்வரீ       9 
 
 

க்ஷத்ர-த்ராணகரீ   மோ-அபயகரீ    மாதா க்ருபா-ஸாகரீ 

 ஸரவ்ானந்தகர ீஸதா ஶிவகரீ  விஶ்யவஶ்வரீ  ஶ்ரீதரீ । (ஸோக்ஷோந்தமோக்ஷகரீ) 

       தக்ஷா-க்ரந்தகரீ   நிராமயகரீ      காஶீபுராதீஶ்வரீ 

 பிக்ஷாம் யதஹி க்ருபாவலம்பநகரீ  மாதாऽன்னபூரய்ணஶ்வரீ       10 
  
 

அன்னபூரய்ண   ஸதா பூரய்ண            ஶங்கர ப்ராணவல்லயப  । 

ஜ்ஞானமவராக்ய ஸித்த்யரத்ம்         பிக்ஷாம் யதஹி ச பாரவ்தி             11  
 

 

மாதா யம பாரவ்தீ யதவீ                         பிதா யதயவா மயேஶ்வர : । 

பாந்தவா : ஶிவபக்தாஶ்ச                     ஸ்வயதயஶா புவனத்ரயம்            12  
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             Variation 1**    = ஸரம்வஶ்வரய்-ஸமஸ்தவாஞ்சிதகரீ 

             Variation 2**   = பகவதீ மாதாऽன்னபூரய்ணஶ்வரீ 

                    Variation 3**     = த்ரிஜதலசவ்ரீ  த்ரிலஹரீ 

             Variation 4**   =  கோமோங்க்ஷகரீ  ஜதனோதயகரீ 

                      **   = stanzha interchanged in a few books 

For Corrections/Suggestions/Improvements ,if any,please write to                                                                        

      nagraj562001@gmail.com 

For Detailed meaning and insights into the Stotra, one  can refer the link below         

  https://greenmesg.org/stotras/annapoorna/annapoorna_stotram.php                

For  IAST transliteration format  and Devanagari Script one  can use the links below 

  1. https://sanskritdocuments.org/devii/ 

                   2. https://greenmesg.org/stotras/annapoorna/annapoorna_stotram.php 

 

mailto:nagraj562001@gmail.com
https://greenmesg.org/stotras/annapoorna/annapoorna_stotram.php
https://sanskritdocuments.org/devii/
https://greenmesg.org/stotras/annapoorna/annapoorna_stotram.php
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* these verses are  found in a few  versions 
 

*பகவதி    பவயராகாத்பீடிதம்      துஷ்க்ருயதாத்வாத ்

ஸுத துஹிதர்ு களத்யரா பதர்  யவணானு யாதம் । 

விலஸதம்ருத  த்ருஷ்டய்ா  வீக்்ஷய  விப்ராந்த  சித்தம் 

ஸகலபுவன  மாதஸ்த்ராஹி   மாயமா நமஸ்யத                                             *                   

 

*மாயேஶ்வரீ  மாஶ்ரித  கல்பவல்லீ  மேம்பயவாசச்சதகரீ    பவானீம் । 
க்ஷுதாரத்ஜாயா தனயாத்யுயபதஸ்த்வாம் அன்னபூரய்ண   ஶரணம் ப்ரபத்யய   * 

 

*தாரித்ரய்-தாவானல தே்யமானம்   பாே்யன்னபூரய்ண   கிரிராஜ-கன்யய । 

க்ருபாம்புகதௌ  மஜ்ஜய மாம்  த்வதீயய தவ்த்பாத-பத்மாரப்ித  சித்த வ்ருத்திம்      *  

 
      


