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శ్రీ భువనేశ్వరీ హృదయమ్ 
 

శ్రీదేవ్యువాచ | 
భగవన్ బ్రూహి తత్ స్తోత్రం సర్వకామప్రసాధనం | 
యసు శ్రవణమాత్రేణ నానుచ్ఛ్రోతవుమిష్ుతే || ౧ || 

యది మేఽనుగ్రహః కార్ుః ప్రీతిశ్చాపి మమోపరి | 
తదిదం కథయ బ్రహమన్ విమలం యనమహీతలే || ౨ || 

ఈశ్వర్ ఉవాచ | 
శ్ృణు దేవి ప్రవక్ష్యుమి సర్వకామప్రసాధనం | 
హృదయం భువనేశ్వర్ుః స్తోత్రమస్తో యశోదయం || ౩ || 

ఓం అసు శ్రీభువనేశ్వవరీహృదయస్తోత్రమంత్రసు శ్క్ోః ఋషః – గాయత్రీ ఛందః – 
శ్రీభువనేశ్వరీ దేవతా – హకారో బీజం – ఈకార్శ్శక్ోః – రేఫః కీలకం – సకల 
మనోవాంఛితస్తద్యరేే జపే వినియోగః || 

కర్నాుసః || 
ఓం హ్రం అంగుష్ఠాభ్ుం నమః | 
ఓం శ్రీం తర్జనీభ్ుం నమః | 
ఓం ఐం మధుమాభ్ుం నమః | 
ఓం హ్రం అనామికాభ్ుం నమః | 
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ఓం శ్రీం కనిషాకాభ్ుం నమః | 
ఓం ఐం కర్తలకర్పృష్ఠాభ్ుం నమః | 

అంగనాుసః || 
ఓం హ్రం హృదయాయ నమః | 
ఓం శ్రీం శిర్సే సావహా | 
ఓం ఐం శిఖాయై వష్ట్ | 
ఓం హ్రం కవచాయ హం | 
ఓం శ్రీం నేత్రత్రయాయ వౌష్ట్ | 
ఓం ఐం అసాాయ ఫట్ | 

ధ్యునమ్ || 
ధ్యుయేద్బ్ోహామదికానాం కృతజనిజననీం యోగినీం యోగయోనిం 
దేవానాం జీవనాయోజజవలితజయపర్జ్యుతిరుగ్రంగధ్యత్రీం | 
శ్ంఖం చక్రం చ బాణం ధనుర్పి దధతం దోశ్ాతుష్ఠకంబుజాతౌ 
మాయామాద్ుం విశిష్ఠటం భవ భవ భువనాం భూభవా భ్ర్భూమిమ్ || ౪ || 

యద్జఞయా యో జగద్దుశేష్ం 
సృజతుజః శ్రీపతిరౌర్సం వా | 
బిభరిో సంహంతి భవసోదంతే 
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౫ || 

జగజజనానందకరీం జయాఖాుం 
యశ్స్తవనీం యంత్రసుయజఞయోనిమ్ | 
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జితామితామిత్రకృతప్రపంచాం 
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౬ || 

హరౌ ప్రసుపేో భువనత్రయాంతే- 
పునార్తనాాభిజపదమజనామ | 
విధిసోతోఽంంధే విదధ్యర్ యతపదం 
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౭ || 

న విదుతే కావపి తు జనమ యసాు 
న వా స్తేతిః సాంతతికీహ యసాుః | 
న వా నిరోధేఽఖిలకర్మ యసాు 
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౮ || 

కటాక్షమోక్ష్యచర్ణోగ్రవితాో 
నివేశితార్ా కరుణార్ద్ోచితాో | 
సుభకోయేర్తి సమీపిితం యా 
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౯ || 

యతో జగజజనమ బభూవ యోనే- 
సోదేవ మధేు ప్రతిపాతి యాం వా | 
తదతిో యాంతేఽఖిలముగ్రకాళి 
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౧౦ || 



 
 

శ్రీ భువనేశ్వరీ హృదయమ్                                         www.HariOme.com                                                 Page 4 

 

సుషుపిోకాలే జనమధుయంతాు 
యయా జనః సవపామవైతి క్ంచిత్ | 
ప్రబుధుతే జాగ్రతి జీవ ఏష్ 
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౧౧ || 

దయాసుుర్తోకర్కటాక్షలాభ్- 
నాకేత్ర యసాుః ప్రభవంతి స్తద్్ః | 
కవితవమీశితవమపి సవతంత్రా 
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౧౨ || 

లసనుమఖాంభోరుహముతుిుర్ంతం 
హృది ప్రణిధ్యుయ దిశి సుుర్ంతః | 
యసాుః కృపార్ద్ోం ప్రవికాసయంతి 
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౧౩ || 

యద్నుర్గానుగతాళిచిత్రా- 
శిార్ంతనప్రేమపరిప్లుతాంగాః | 
సునిర్భయాసింతి ప్రముదు యసాుః 
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౧౪ || 

హరిరివర్ంచిర్హర్ ఈశితార్ః 
ప్లరోఽవతిష్ాంతి పర్ంనతాంగాః | 
యసాుసిమిచరంతి సద్నుకూలుం 
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౧౫ || 
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మనుం యదీయం హర్మగిాసంసేం 
తతశ్ా వామశ్రుతిచంద్బసకోమ్ | 
జపంతి యే సుుసుిర్వందితాసేో 
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౧౬ || 

ప్రసీదతు ప్రేమర్సార్ద్ోచితాో 
సద్ హి సా శ్రీభువనేశ్వరీ మే | 
కృపాకటాక్షేణ కుబేర్కలాప 
భవంతి యసాుః పదభక్ోభ్జః || ౧౭ || 

ముద్ సుపాఠ్ుం భువనేశ్వరీయం 
సద్ సతాం స్తోత్రమిదం సుసేవుమ్ | 
సుఖప్రదం సాుతకలికలమష్ఘ్ాం 
సుశ్ృణవతాం సమపఠ్తాం ప్రశ్సుమ్ || ౧౮ || 

ఏతతుో హృదయం స్తోత్రం పఠేదుసుో సమాహితః | 
భవేతోసేుష్టద్ దేవీ ప్రసనాా భువనేశ్వరీ || ౧౯ || 

దద్తి ధనమాయుష్ుం ప్లణుం ప్లణుమతిం తథా | 
నైషాకీం దేవభక్ోం చ గురుభక్ోం విశేష్తః || ౨౦ || 

పూరిామాయాం చతుర్్శ్చుం కుజవారే విశేష్తః | 
పఠ్నీయమిదం స్తోత్రం దేవసదమని యతాతః || ౨౧ || 
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యత్రకుత్రాపి పాఠేన స్తోత్రసాుసు ఫలం భవేత్ | 
సర్వసాేనేషు దేవేశ్చుః పూతదేహః సద్ పఠేత్ || ౨౨ || 

ఇతి నీలసర్సవతతంత్రే శ్రీ భువనేశ్వరీపటలే శ్రీదేవీశ్వర్సంవాదే 
శ్రీభువనేశ్వరీ హృదయస్తోత్రం సంపూర్ామ్ || 

 


