
అన్నపూరా్ణస్తు తిః 

  

నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌనదర్ార్త్యాకరీ 
నిర్ధూ త్యఖిలఘొర్పాపనికరీ పరత్ాక్షమాహేశ్వరీ| 
పరా లేయాచలవంశ్పావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ 
భిక్షం దేహి కృపావలమబనకరీ మాత్యనాపూరణేశ్వరీ||౧|| 
  
నిత్ామ ైన ఆనందము నిచచుదయనవు, వర్ములనచ- అభయమునచ పరసాద ంచచ 
దయనవు, సౌందర్ా సముదరమ ైన దయనవు, ఘొర్మ ైన పాపముల ననిాటినీ కడిగి 
వేయుదయనవు, హిమవంత్ుని వంశ్మునచ పవిత్రము చేయుదయనవు, కాశి 
పటటణమునకు రాణివి, దయామయివి, త్లి్లవి, అనాపూరణేశ్వరివి అగు నీవు 
బిక్షపేటటట ము. 
  
నయనయర్త్ావిచిత్రభూషణకరీ హేమామబరాడమబరీ 
ముకాా హార్విడమబమానవిలసదవక్ొజకుమాానారీ| 
కాశీీరాగర్ువాసిత్యఙ్గ ర్ుచిరా కాశీపురాధీశ్వరీ 
భిక్షం దేహి కృపావలమబనకరీ మాత్యనాపూరణేశ్వరీ||౨|| 
  
వివిధ ర్త్ాముల విచిత్యర భర్ణములనచ ధరించినదయనవు, బంగార్ు వసారములనచ 
కటటట కునా దయనవు, వక్షసథలముప ై పరకాశించచ ముత్యాల హార్ములు ధరించిన 
దయనవు, కుంకుమ- అగుర్ులు పూసచకొనచటచే సచవాసనలు వేదజలుి  శ్రీర్ము 
కలదయనవు, కాశి పటటణమునకు రాణివి, దయామయివి, త్లి్లవి, అనాపూరణేశ్వరివి 
అగు నీవు బిక్షపేటటట ము. 
  



యొగాననదకరీ రిపుక్షయకరీ ధర్మీకనిష్ాా కరీ 
చనయద ా రాానలభాసమానలహరీ తై్్రలొకార్క్షకరీ| 
సర్మవశ్వర్ాకరీ త్పఃఫలకరీ కాశీపురాధీశ్వర ీ
భిక్షం దేహి కృపావలమబనకరీ మాత్యనాపూరణేశ్వరీ||౩|| 
  
యొగముచే ప ందచ ఆనందమునచ కల్లగించచదయనవు, శ్త్ుర వులనచ నయశ్నం చేయు 
దయనవు, ధర్ీనిషటనచ ఏర్పర్చచదయనవు, చందచర డు- సూర్ుాడు- అగుాలత్ొ 
సమానమ ైన కాంతి పరవాహమ ైనదయనవు, మూడులొకములనచ ర్క్ించచదయనవు, 
సమస ్ా ైశ్వర్ాములనచ పరసాద ంచచదయనవు, త్పసచులకు ఫలమునిచచుదయనవు, కాశి 
పటటణమునకు రాణివి, దయామయివి, త్లి్లవి, అనాపూరణేశ్వరివి అగు నీవు 
బిక్షపేటటట ము. 
  
క్మలాసాచలకనదరాలయకరీ గౌరీ హయామా శాఙ్ారీ 
కౌ మారీ నిగమార్థగొచకరీ హ్ాంకార్బీజాక్షరీ| 
మొక్షదయవర్కవాటపాటనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ 
భిక్షం దేహి కృపావలమబనకరీ మాత్యనాపూరణేశ్వరీ||౪|| 
  
క్మలాస పర్వత్ గుహయందచడు దయనవు, త్ేలిని దయనవు, ఉమాదేవివి, శ్ంకర్ుని 
భార్ావు, కుమారివి, వేదయర్థమునచ భొధ ంచచ దయనవు, ఒంకార్ బీజాక్షర్సవర్ధపము 
కలదయనవు, మొక్షదయవర్పు త్లుపులనచ త్ేర్చేడి దయనవు, కాశి పటటణమునకు 
రాణివి, దయామయివి, త్లి్లవి, అనాపూరణేశ్వరివి అగు నీవు బిక్షపేటటట ము. 
  
దృశాాదృశ్ావిభూతివాహనకరీ బరహాీణడభాణడడ దరీ 
లీలానయటకసూత్రఖణలనకరీ విజాా నదీపాఙ్కారీ| 



శీీవిశవవశ్మనఃపరసాదనకరీ కాశీపురాధీశ్వర ీ
భిక్షం దేహి కృపావలమబనకరీ మాత్యనాపూరణేశ్వరీ||౫|| 
  
కనబడీ కనబడని మహిమలు కలదయనవు, గర్బమునందచ బరహాీండములనచ 
మొయుచచనా దయనవు, లీలానయటకమునకు సూత్రధయరివి, విజాా నదీపమునచ 
వేల్లగించచదయనవు, పర్మేశ్వర్ుని ఆనంద ంపచేయుదయనవు, కాశి పటటణమునకు 
రాణివి, దయామయివి, త్లి్లవి, అనాపూరణేశ్వరివి అగు నీవు భిక్షపేటటట ము. 
  
ఆద క్షనాసమసావరే్నికరీ శ్ంభుపిరయా శాంకరీ 
కాశీీర్తిరపురణశ్వరీ తిరనయనీ విశవవశ్వరీ శ్ర్వర|ీ 
సవర్గదయవర్కవాటపాటనకరీ కాశీపురాదీశ్వరీ 
భిక్షం దేహి కృపావలమబనకరీ మాత్యనాపూరణేశ్వరీ||౬|| 
  
’అ’ కార్ము మొదలు ’క్ష’ కార్ము వర్కు ఉనా అక్షర్ముల సముదయయమ ైన 
దయనవు, పర్మేశ్వర్ునకు పిరయురాలవు, శ్ంకర్ుని భార్ావు, కాశీీర్ తిరపురణశ్వరివి, 
మూడుకనచాలు కలదయనవు, కాశీ పటటణమునకు రాణివి, దయామయివి, త్లి్లవి, 
అనాపూరణేశ్వరివి అగు నీవు భిక్షపేటటట ము. 
  
ఉరీవసర్వజనేశ్వరీ జయకరీ మాత్యకృపాసాగరీ 
నయరీనీలసమానకునాలధరీ నిత్యానాదయనేశ్వరీ| 
సాక్షనమీక్షకరీ సదయ శుభకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ 
భిక్షం దేహి కృపావలమబనకరీ మాత్యనాపూరణేశ్వరీ||౭|| 
  



భూమియందల్ల సమసాజనచలకు నయయకురాలవు, విజయమునిచచుదయనవు, త్లి్లవి, 
దయాసముదరమ ైనదయనవు, సా్రమూరిావి, నలిని కుర్ులు కలదయనవు, నిత్ాము 
అనాదయనము చేయుదయనవు, సాక్షత్ుా గా మొక్షమునిచచుదయనవు, ఏలిపుపడు 
శుభము కల్లగించచ దయనవు, కాశి పటటణమునకు రాణివి, దయామయివి, త్లి్లవి, 
అనాపూరణేశ్వరివి అగు నీవు భిక్షపేటటట ము. 
  
దేవీ సర్వవిచిత్రర్త్ార్ుచిరా దయక్షయణీ సచందరీ 
వామా సావదచపయొధరా పిరయకరీ సౌభాగామాహేశ్వరీ | 
భకాా భీషటకరీ సదయ శుభకరీ కాశీపురాధీశ్వర ీ
భిక్షం దేహి కృపావలమబనకరీ మాత్యనాపూరణేశ్వరీ||౮|| 
  
దేవివి, విచిత్రముల ైన సర్వర్త్ాములత్ొ అలంకరింపబడినదయనవు, దక్షుని 
కుమారణావు, సచందరివి, యువతివి, మధచర్మ ైన పాల్లండుి  కల దయనవు, 
పిరయమునిచచుదయనవు, కాశి పటటణమునకు రాణివి, దయామయివి, త్లి్లవి, 
అనాపూరణేశ్వరివి అగు నీవు బిక్షపేటటట ము. 
  
చనయద ా రాానలకొటికొటిసదృశీ చనయద ా ంశుబిమాబధరీ 
చనయద ా రాాగిాసమానకుణడలధరీ చనయద ా ర్ావరణేశ్వరీ| 
మాలాపుసాకపాశ్సాఙ్కాశ్కరీ కాశీపురాధీశ్వర ీ
భిక్షం దేహి కృపావలమబనకరీ మాత్యనాపూరణేశ్వరీ||౯|| 
  
కొటాి ద  చందచర లు, సూర్ుాలు, అగుాలత్ొ సమానముగా పరకాశించచదయనవు, 
సూర్ాబింబము వలే ఏరీ్న ైన క్ీంద  పేదవి కలదయనవు, చందచర డు, సూర్ుాడు, 
అగుాల వలే పరకాశించచ కుండలములు ధరించిన దయనవు, చందచర డు, సూర్ుాడు 



వంటి వరే్ము కలదయనవు, కాశీ పటటణమునకు రాణివి, దయామయివి, త్లి్లవి, 
అనాపూరణేశ్వరివి అగు నీవు భిక్షపేటటట ము. 
  
క్షత్రత్యర ణకరీ మహాభయహరీ మాత్య కృపాసాగరీ 
సరావననదకరీ సదయ శివకరీ విశవవశ్వరీ శీీధరీ| 
దక్షకీందకరీ నిరామయకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ 
భిక్షం దేహి కృపావలమబనకరీ మాత్యనాపూరణేశ్వరీ||౧౦|| 
  
వీర్ులనచ ర్క్ించచదయనవు, మహాభయంకరివి, త్లి్లవి, దయా సముదరమ ైన దయనవు, 
అందరికీ ఆనందము కల్లగంచచ దయనవు, ఏలిపుపడు శుభము కల్లగంచచ దయనవు, 
విశ్వమునకు రాణివి, శొభిలుి  దయనవు, దక్షపరజాపతిక్(యాగనయశ్నము దయవరా) 
దచఃఖమునచ కల్లగంచచదయనవు, సచఖము నిచచుదయనవు, కాశీ పటటణమునకు రాణివి, 
దయామయివి, త్లి్లవి, అనాపూరణేశ్వరివి అగు నీవు భిక్షపేటటట ము. 
  
అనాపూరణే సదయపూరణే శ్ంకర్పరా ణవలిభే| 
జాా నవ ైరాగాసిదూ ైర్థం భిక్షం దేహి చ పార్వతి||౧౧|| 
  
ఒ అనాపూరాే | ఏలిపుపడు పూరే్ముగా ఉండు త్లి్ల| శ్ంకర్ుని పరా ణవలిభురాలా| 
పార్వతీ| జాా నము వ ైరాగాము సిద ూ ంచచటకు భిక్షపేటటట ము. 
  
మాత్య చ పార్వతీ దేవి పిత్య దేవొ మహేశ్వర్ః| 
బానూవాః శివభకాా శ్ు సవదేశొ భువనత్రయమ్|| 
  



త్లి్ల పర్వతీ దేవి, త్ండిర పర్మేశ్వర్ుడు, బంధచవులు శివభకుా లు, మూడులొకములు 
సవదేశ్ము. 
 


