
మీనాకీ్షస్తో త్రమ్ 

  

శీ్రవిద్యే శివవామభాగనిలయే శిీరాజరాజారచితయ 
శీ్రనాథాది్గురుస్వరూపవిభవే చింతామణీపీఠచకే| 
శీ్రవాణీగచరచజానుతాఙ్ఘ్ర కిమలే శీ్రశామభవి శ్రీశివే 
మధ్ాేహ్నే మలయధ్వజాధ్ిపస్ుతయ మ ిం పాహ్ి మీనామ్బికే||౧|| 
  
శీ్రవిద్ాే స్వరూపిణివి, శివుని ఎడమ భాగమునిందు నివసిించుద్ానవు, కుబేరునిచయ 
పూజింపబడు ద్ానవు, శీ్రనాధ్ుని మొదలగు గురువుల ( విష్ణు - బరహ్మ- 
మహ్నశ్వరులు ) స్వరూపమ ైన ద్ానవు, చింతామణీ పీఠమునిందుిండు ద్ానవు, 
లకీ్షమ- స్రస్వతీ- పారవత్ణలచయ నమస్కరచించబడు పాదపదమముల కలద్ానవు, 
శివుని భారేవు, మింగళ స్వరూపిణివి, మధ్ాేహ్ే స్మయమునిందు మలయదవజ 
మహారాజుకు కుమ రతోగా అవత్రచించన ద్ానవు అగు మీనాక్షీ| ననుే కాపాడుము. 
  
చకీసథే ఽచపలే చరాచరజగనాేథయ జగత్పూజతయ 
ఆరాో లీవరద్య నతాభయకరే వక్షోజభారానివతయ| 
విద్యే వేదకల పమౌళివిది్తయ విదుేలల తావిగీహ్న 
మ త్ః పూరుస్ుధ్ారస్ార్రహ్ృదయే మ ిం పాహ్ి మీనామ్బికే||౨|| 
  
  
శీ్రచకీమునిందుిండు ద్ానవు, సేిరమ ైన ద్ానవు, చరాచర పరపించమును 
పాలించుద్ానవు, జగత్ణో లచయ పూజింపబడు ద్ానవు, ద్ీనులకు వరము 
లచయిడిద్ానవు, భకుో లకు అభయమొస్ింగు ద్ానవు, సో్నభారము కల ద్ానవు, 
విద్ాేస్వరూపిణివి, వేద్ాింత్ముచయతెలయబడుద్ానవు, మ రుపు వింట్ శ్రీరము కల 



ద్ానవు, త్లలవి, అమృత్ముతో అర్రమ ైన హ్ృదయము కలద్ానవు అగు మీనాక్షీ| 
ననుే కాపాడుము. 
  
కోటీరాింగదరత్ేకుణడ లధ్రే కోదణడ బాణాఞ్చితయ 
కోకాకారకుచదవయోపరచలస్తారాలమ్బిహారాఞ్చితయ| 
శిఞ్జ ననేపురపాదస్ారస్మణిశీ్రపాదుకాలఙ్ఘకృతయ 
మద్ా్ రచదరయభుజఙ్ఘగ గారుడఖగే మ ిం పాహ్ీ మీనామ్బికే||౩|| 
  
కిరీటము- కింకణములు- రత్ేకుిండలములు అలింకరచించుకునే ద్ానవు, 
ధ్నుస్ుు- బాణము పటటు కునే ద్ానవు, చకీవాక పక్షుల వింట్ రతిండు సో్నములప ై 
పరకాశ్ముగా వేరల డుచునే హారములు అలింకరచించుకునే ద్ానవు, ఘలుల మను 
గజతజ లతోనన, మణులతో శోభిలుల పాదుకలతోనన అలింకరచించబడిన పాదము కల 
ద్ానవు, నా ద్ారచదరయమను స్రూమును స్ింహ్రచించు గరుడపక్షివింట్ ద్ానవు అగు 
మీనాక్షీ| ననుే కాపాడుము. 
  
బరహ్నమశాచుేత్గీయమ నచరచతయ పథరతాస్నానోసిే తయ 
పాశోదఙ్కకశ్ చాపబాణకలతయ బాలేను్ చనడాఞ్చితయ| 
బాలే బాలకురఙ్ఘగ లోలనయనే బాల రకకోటటేజజ వలే 
ముద్రా రాధ్ిత్ద్యవతయ మునిస్ుతయ మ ిం పాహ్ీ మీనామ్బికే||౪|| 
  
బరహ్మ- విష్ణు - మహ్నశ్వరులచయ స్ుో తింపబడు ద్ానవు, బరహ్మ- విష్ణు - రుదరఈశ్వర- 
స్ద్ాశివులను పించపథరత్ల ఆస్నము నధ్ిషిు ించన ద్ానవు, పాశ్ము- అింకుశ్ము- 
ధ్నుస్ుు- బాణము ధ్రచించన ద్ానవు, త్లప ై బాల చిందుర ని అలింకరచించుకునే 
ద్ానవు, బాలవు, లేడిపిలల వింట్ చించలమ ైన కనుేలు కల ద్ానవు, కోటాల ద్ి 



బాలస్నరుేల వలేపకాశిించుచునే ద్ానవు, ముదరలచయ ఆరాధ్ిించబడు ద్యవత్వు, 
మునులచయ పరా రచేింపబడుద్ానవు, అగు మీనాకీ్ష| ననుే కాపాడుము. 
  
గనధ రావమరయక్షపనేగనుతయ గింగాధ్రాలఙ్్ఘగ తయ 
గాయతీరగరుడాస్నే కమలజే స్ుశాేమలే స్ుసిే తయ| 
ఖ తీతయ ఖలద్ారుపావకశిఖే ఖద్య ేత్కోటటేజజ వలే 
మనాో ా రాధి్త్ద్యవతయ మునిస్ుతయ మ ిం పాహీ్ మీనామ్బికే||౫|| 
  
గిందరువలు- ద్యవత్లు- యక్షులు- స్రూములచయ స్ుో తించబడుద్ానవు, శివునిచయ 
ఆలింగనము చయస్ుకొనబడినద్ానవు, నినుే స్ుో తించనవారచని రక్షిించుద్ానవు, 
గరుడునిప ై కూరుినే ద్ానవు, కమలము నిందు పుట్ు న ద్ానవు, నలల ని ద్ానవు, 
సిే రమ ైన ద్ానవు, ఆకాశ్మును అతకీమ్బించన ద్ానవు, దుష్ణు లనే కొయేలను 
త్గుల ప టటు  అగచేజావలవు, కోటాల ద్ి స్నరుేల వలే వెలుగ ిందుచునే ద్ానవు, 
మింత్రములచయ ఆరాద్ిింపబడు ద్యవత్వు, అగు మీనాక్షీ| ననుే కాపాడుము. 
  
నాద్య నారదత్ణింబురాదేవినుతయ నాద్ాింత్నాద్ాతమకే 
నితయే నీలలతాతమకే నిరుపమే నీవారశూకోపమే| 
కానేో  కామకలే కదమినిలయే కామేశ్వరాఙ్ఘకసిే తయ 
మద్ివద్యే మదభీష్ు కలూలతకే మ ిం పాహ్ీ మీనామ్బికే||౬|| 
  
నాదశ్వరూపిణివి, నారదుడు- త్ణింబురుడు మొదల ైన వారచచయ స్ుే తించబడు ద్ానవు, 
నాదము చవరనుిండు అనునాద స్వరూపిణివి, నిత్ేమ ైన ద్ానవు, నలల ని లత్ వింట్ 
శ్రీరము కల ద్ానవు, స్ాట్లేని ద్ానవు, ధ్ానేపు గచింజ ప ై నుిండు మొనవలే 
స్నక్షమమ ైన ద్ానవు, మనోహ్రమ ైన ద్ానవు, కామకళాస్వరూపిణివి, కడిమ్బ 



చెటల వనము నిందుిండు ద్ానవు, కామేశ్వరుని ఒడిలో కూరుినే ద్ానవు, నా 
జాా నస్వరూపిణివి, నాకోరచకలు తీరుి కలూలత్వు, అగు మీనాక్షీ| ననుే 
కాపాడుము. 
  
వీణానాదనిమీలతారేనయనే విస్రసే్చనలీభరే 
తామబిల రుణపలల వాధ్రయుతయ తాటఙ్ఘకహారానివతయ| 
శాేమే చన్కిల వత్ింస్కలతయ కస్నో రచకాఫాలకే 
పూరేు పూరుకల భిరామవదనే మ ిం పాహ్ీ మీనామ్బికే||౭|| 
  
వీణానాదము వినుచు మబసిన అరమోడుూ కనుేలు కలద్ానవు, కోించెముగా 
జారచన కొపుూ కల ద్ానవు, తాింబబలముచయ ఎరీనెైన చగురుటాకుల వింట్ ప దవి కల 
ద్ానవు, కొమమలు- హారములు అలింకరచించుకునేద్ానవు, నలల ని ద్ానవు, చిందర 
కళను శిరోభబష్ణముగా అలింకరచించుకునే ద్ానవు, నొస్ట్ ప ై కస్నో రచ తలకమును 
ధ్రచించన ద్ానవు, పరచపూరుు రాలవు, పూరుచిందుర ని వలే అిందమ ైన ముఖము 
కలద్ానవు, అగు మీనాక్షీ| ననుే కాపాడుము. 
  
శ్బ్బరహ్మమయా చరాచరమయా జయేతరమయా వాఙ్ఘమయా 
నితాేనన్మయా నిరింజనమయా త్తో్వింమయా చనమయా| 
త్తాో వతీత్మయా పరాత్ూరమయా మ య మయా శీ్రమయా 
స్రతవవశ్వరేమయా స్ద్ాశివమయా మ ిం పాహ్ీ మీనామ్బికే||౮|| 
  
శ్బ్ బరహ్మ స్వరూపిణివి, చరాచరజగత్ువరూపిణివి, జయేతరమయవి, వాఙ్ఘమయవి, 
నితాేనిందరూపిణివి, నిరింజన స్వరూపిణివి, ’త్త్- త్విం’ శ్బ్ములకు అరేమ ైన 
ద్ానవు, జాా నమబరచోవి, త్తో్వములకతీత్మ ైన ద్ానవు, శరషీ్ఠ మ ైన వాని కింటే శరషీ్ఠ మ ైన 



ద్ానవు, మ య  స్వరూపిణివి, లకీ్షమ స్వరూపిణివి, స్రతవవశ్వరేములతో 
పరచపూరుు రాలవు, స్ద్ాశివ స్వరూపురాలవు, అగు మీనాక్షీ| ననుే కాపాడుము. 
  
జయ జయ శ్ఙ్ఘకర హ్ర హ్ర శ్ఙ్ఘకర 
 


