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శ్రీ బగళాముఖీహృదయమ్ 
 

ఓం అస్య శ్రీబగళాముఖీహృదయమాలామంత్రస్య నారదఋషిః | 
అనుష్టుప్ఛందిః | శ్రీబగళాముఖీ దేవతా | 
హ్లం బీజమ్ | క్లం శక్తిః | ఐం క్లకమ్ | 
శ్రీబగళాముఖీప్రసాదసిద్యర్థే జపే వినియోగిః || 

అథ నాయస్ిః | 
ఓం నారదఋషయే నమిః శిరసి | 
ఓం అనుష్టుప్ ఛందసే నమిః ముఖే | 
ఓం శ్రీబగళాముఖీ దేవతాయై నమిః హృదయే | 
ఓం హ్లం బీజాయ నమిః గుహ్యయ | 
ఓం క్లం శకతయే నమిః పాదయోిః | 
ఓం ఐం క్లకాయ నమిః స్ర్వంగే | 

కరనాయస్ిః | 
ఓం హ్లం అంగుష్ఠాభ్యం నమిః | 
ఓం క్లం తరజనీభ్యం నమిః | 
ఓం ఐం మధ్యమాభ్యం నమిః | 
ఓం హ్లం అనామికాభ్యం నమిః | 
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ఓం క్లం కనిషాకాభ్యం నమిః | 
ఓం ఐం కరతలకరప్ృష్ఠాభ్యం నమిః | 

అంగనాయస్ిః | 
ఓం హ్లం హృదయాయ నమిః | 
ఓం క్లం శిరసే సావహా | 
ఓం ఐం శిఖాయై వషట్ | 
ఓం హ్లం కవచాయ హుమ్ | 
ఓం క్లం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ | 
ఓం ఐం అసాాయ ఫట్ | 
ఓం హ్లం క్లం ఐం భూర్భువస్సువరోమితి దిగబంధ్ిః || 

ధ్యయనం | 
పీతాంబర్ం పీతమాలాయం పీతాభరణభూషతామ్ | 
పీతకంజప్దదవంద్వం బగళాం చంతయేఽనిశమ్ || 

ఇతి ధ్యయతావ ప్ంచముద్రయా స్ంపూజయ || 

పీతశంఖగద్హసేత పీతచందనచర్చితే | 
బగళే మే వరం దేహి శత్రుస్ంఘవిద్ర్చణీ || 

స్ంప్రారేయ || 

ఓం హ్లం క్లం ఐం బగళాముఖ్యయ గద్ధ్యర్చణ్యయ ప్రేతాస్నాధ్యయసిన్యయ సావహా || 
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ఇతి మంత్రం జపితావ పునిః పూరవవద్ృదయాది షడంగనాయస్ం కృతావ 
స్తతత్రం ప్ఠేత్ || 

కరనాయస్ిః | 
ఓం హ్లం అంగుష్ఠాభ్యం నమిః | 
ఓం క్లం తరజనీభ్యం నమిః | 
ఓం ఐం మధ్యమాభ్యం నమిః | 
ఓం హ్లం అనామికాభ్యం నమిః | 
ఓం క్లం కనిషాకాభ్యం నమిః | 
ఓం ఐం కరతల కరప్ృష్ఠాభ్యం నమిః | 

అంగనాయస్ిః | 
ఓం హ్లం హృదయాయ నమిః | 
ఓం క్లం శిరసే సావహా | 
ఓం ఐం శిఖాయై వషట్ | 
ఓం హ్లం కవచాయ హుమ్ | 
ఓం క్లం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ | 
ఓం ఐం అసాాయఫట్ | 
ఓం హ్లం క్లం ఐం భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్వవమోకిః || 

వందేఽహం బగళాం దేవం పీతభూషణభూషతామ్ | 
తేజోరూప్మయం దేవం పీతతేజస్ువరూపిణీమ్ || ౧ || 
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గద్భ్రమణాభినాాభ్రం భ్రుకుటీభీషణాననాం | 
భీషయంతం భీమశత్రూన్ భజే భకతస్య భవయద్మ్ || ౨ || 

పూరణచంద్రస్మానాసాయం పీతగంధ్యనులేప్నాం | 
పీతాంబరప్రీధ్యనాం ప్విత్రామాశ్రయామయహమ్ || ౩ || 

పాలయంతమనుప్లం ప్రస్మీక్ష్యయవనీతలే | 
పీతాచారరతాం భకాతం తాం భవానీం భజామయహమ్ || ౪ || 

పీతప్దమప్దదవంద్వం చంప్కారణయవాసినీం | 
పీతావతంసాం ప్రమాం వందే ప్దమజవందితామ్ || ౫ || 

లస్చాిర్భసింజత్సుమంజీరపాద్ం 
చలతువరణకర్ణవతంసాంచతాసాయం | 
వలతీతచంద్రాననాం చంద్రవంద్యం 
భజే ప్దమజాదీడయస్తాీదప్ద్మమ్ || ౬ || 

స్సపీతాభయామాలయా పూతమంత్రం 
ప్రం తే జప్ంతో జయం స్లలభంతే | 
రణే ర్గరోష్ఠపులతానాం ర్చపూణాం 
వివాదే బలాద్యవరకృద్్తమాతిః || ౭ || 

భరతీతభ్స్వత్రీరభ్హస్కర్భ్ం 
గద్గంజితామిత్రగర్వం గర్చష్ఠామ్ | 
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గరీయో గుణాగార గాత్రాం గుణాఢ్యం 
గణేశాదిగమాయం శ్రయే నిర్భుణాఢ్యమ్ || ౮ || 

జనా యే జప్ంత్సయగ్రబీజం జగత్సు 
ప్రం ప్రతయహం తే స్మరంతిః స్వరూప్మ్ | 
భవేద్వదినాం వాఙ్మమఖస్తంభ ఆదేయ 
జయో జాయతే జలీతామాశు తేష్ఠమ్ || ౯ || 

తవ ధ్యయననిష్ఠా ప్రతిషా్ఠతమప్రజాా- 
వతాం పాదప్ద్మరినే ప్రేమయుకాతిః | 
ప్రస్నాా నృపాిః ప్రాకృతాిః ప్ండితా వా 
పుర్ణాదిగాధ్యస్సత్సలాయ భవంతి || ౧౦ || 

నమామసేత మాతిః కనకకమనీయాంఘ్రి జలజం 
బలదివద్యయదవర్ణం ఘనతిమిర విధ్వంస్ కరణమ్ | 
భవాబ్ధ ్మగాాతోమతతరణకరణం స్రవశరణం 
ప్రప్నాానాం మాతరజగతి బగళే ద్యిఃఖదమనమ్ || ౧౧ || 

జవలజోజయతాుారతాాకరమణివిషకాతంకభవనం 
స్మర్మసేత ధ్యమ స్మరహరహరీంద్రంద్య ప్రముఖిః | 
అహోర్త్రం ప్రాతిః ప్రణయనవనీయం స్సవిశదం 
ప్రం పీతాకారం ప్ర్చచతమణిదీవప్వస్నమ్ || ౧౨ || 
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వద్మసేత మాతిః శ్రుతిస్సఖకరం నామ లలితం 
లస్నామత్రావరణం జగతి బగళేతి ప్రచర్చతమ్ | 
చలంతసితషాంతో వయముప్విశంతోఽపి శయనే 
భజామో యచ్ఛ్ఛరయో దివి ద్యరవలభయం దివిషద్మ్ || ౧౩ || 

ప్ద్ర్ియాం ప్రీతిిః ప్రతిదినమపూర్వ ప్రభవత్స 
యథా తే ప్రాస్నాయం ప్రతిఫలమపేక్ష్యం ప్రణమతామ్ | 
అనలీం తనామతరువతి భృతభకాతయ భవత్స నో 
దిశాతిః స్దుక్తం భువి భగవతాం భూర్చ భవద్మ్ || ౧౪ || 

మమ స్కలర్చపూణాం వాఙ్మమఖే స్తంభయాశు 
భగవతి ర్చపుజిహావం క్లయ ప్రస్ేత్సలాయమ్ | 
వయవసితఖలబుది్ం నాశయాశు ప్రగలాుం 
మమ కుర్భ బహుకారయం స్తకృపేఽంంబ ప్రసీద || ౧౫ || 

వ్రజత్స మమ ర్చపూణాం స్దమని ప్రేతస్ంసేా 
కరధ్ృతగదయా తాన్ ఘాతయితావశు రోష్ఠత్ | 
స్ధ్న వస్న ధ్యనయం స్దమ తేష్ఠం ప్రదహయ 
పునరపి బగళా స్వసాేనమాయాత్స శీఘ్రమ్ || ౧౬ || 

కరధ్ృతర్చపు జిహావపీడన వయగ్రహసాతం 
పునరపి గదయా తాంసాతడయంతం స్సతంత్రామ్ | 
ప్రణతస్సరగణానాం పాలికాం పీతవసాాం 
బహుబల బగళాం తాం పీతవసాాం నమామిః || ౧౭ || 
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హృదయవచనకాయైిః కురవతాం భక్తపుంజం 
ప్రకటిత కర్భణార్ద్రం ప్రీణతజలీతతి | 
ధ్నమథ బహుధ్యనయం పుత్రపౌత్రాదివృది్ిః 
స్కలమపి క్మేభ్యయ దేయమేవం తవవశయమ్ || ౧౮ || 

తవ చరణస్రోజం స్రవద్ సేవయమానం 
ద్రుహిణహర్చహర్ద్యయర్థ్వబృందిః శరణయమ్ | 
మృద్యలమపి శరణం తే శరమదం సూర్చసేవయం 
వయమిహ కరవామో మాతర్థతదివధేయమ్ || ౧౯ || 

బగళాహృదయస్తతత్రమిదం భక్త స్మనివతిః | 
ప్ఠేద్యయ బగళా తస్య ప్రస్నాా పాఠతో భవేత్ || ౨౦ || 

పీతాధ్యయనప్రో భక్తత యిః శృణోతయవికలీతిః | 
నిషకలమషో భవేనమరోతయ మృతో మోక్ష్మవాపుాయాత్ || ౨౧ || 

ఆశివనస్య సితే ప్క్షే మహాషుమాయం దివానిశమ్ | 
యసితవదం ప్ఠతే ప్రేమాణ బగళా ప్రీతిమేతి స్ిః || ౨౨ || 

దేవాయలయే ప్ఠన్ మరోతయ బగళాం ధ్యయయతశవరీమ్ | 
పీతవసావాృతో యస్సత తస్య నశయంతి శత్రవిః || ౨౩ || 

పీతాచారరతో నితయం పీతభూష్ఠం విచంతయన్ | 
బగళాయాిః ప్ఠేనిాతయం హృదయస్తతత్రముతతమమ్ || ౨౪ || 
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న క్ంచద్ ద్యరలభం తస్య దృశయతే జగతతలే | 
శత్రవో గాలనిమాయాంతి తస్య దరశనమాత్రతిః || ౨౫ || 

 


