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ఓం అసయ్ శీర్బగళాముఖీహృదయమాలామంతర్సయ్ నారదఋషిః 

అనుషుట్పఛ్ందః	 శీర్బగళాముఖీ దేవతా హీల్ం బీజమ	 కీల్ం శకిత్ః	 ఐం కీలకమ శీర్ 

బగళాముఖీ పర్సాద సిదధ్య్రేథ్ జపే వినియోగః || 

అథ నాయ్సః | 

ఓం నారదఋషయే నమః శిరసి | 

ఓం అనుషుట్ప ఛందసే నమః ముఖే | 

ఓం శీర్బగళాముఖీ దేవతాయై నమః హృదయే | 

ఓం హీల్ం బీజాయ నమః గుహేయ్ | 

ఓం కీల్ం శకత్యే నమః పాదయోః | 

ఓం ఐం కీలకాయ నమః సరావ్ంగే | 

కరనాయ్సః | 

ఓం హీల్ం అంగుషాఠ్భాయ్ం నమః | 

ఓం కీల్ం తరజ్నీభాయ్ం నమః | 

ఓం ఐం మధయ్మాభాయ్ం నమః | 

ఓం హీల్ం అనామికాభాయ్ం నమః | 

ఓం కీల్ం కనిషిఠ్కాభాయ్ం నమః | 

ఓం ఐం కరతలకరపృషాఠ్భాయ్ం నమః | 

అంగనాయ్సః | 

ఓం హీల్ం హృదయాయ నమః | 

ఓం కీల్ం శిరసే సావ్హా | 

ఓం ఐం శిఖాయై వషట | 

ఓం హీల్ం కవచాయ హుమ | 

ఓం కీల్ం నేతర్తర్యాయ వౌషట | 

ఓం ఐం అసాత్ర్య ఫట | 

ఓం హీల్ం కీల్ం ఐం భూరుభ్వసుస్వరోమితి దిగబ్ంధః || 

ధాయ్నం | 

పీతాంబరాం పీతమాలాయ్ం పీతాభరణభూషితామ | 

పీతకంజపదదవ్ందావ్ం బగళాం చింతయేఽనిశమ || 

ఇతి ధాయ్తావ్ పంచముదర్యా సంపూజయ్ || 

పీతశంఖగదాహసేత్ పీతచందనచరిచ్తే | 

బగళే మే వరం దేహి శతుర్సంఘవిదారిణీ || 

సంపార్రథ్య్ || 

ఓం హీల్ం కీల్ం ఐం బగళాముఖైయ్ గదాధారిణైయ్ పేర్తాసనాధాయ్సినైయ్ సావ్హా || 

ఇతి మంతర్ం జపితావ్ పునః పూరవ్వదధ్ృదయాది షడంగనాయ్సం కృతావ్ 

సోత్తర్ం పఠేత || 

కరనాయ్సః | 

ఓం హీల్ం అంగుషాఠ్భాయ్ం నమః | 

ఓం కీల్ం తరజ్నీభాయ్ం నమః | 
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ఓం ఐం మధయ్మాభాయ్ం నమః | 

ఓం హీల్ం అనామికాభాయ్ం నమః | 

ఓం కీల్ం కనిషిఠ్కాభాయ్ం నమః | 

ఓం ఐం కరతల కరపృషాఠ్భాయ్ం నమః | 

అంగనాయ్సః | 

ఓం హీల్ం హృదయాయ నమః | 

ఓం కీల్ం శిరసే సావ్హా | 

ఓం ఐం శిఖాయై వషట | 

ఓం హీల్ం కవచాయ హుమ | 

ఓం కీల్ం నేతర్తర్యాయ వౌషట | 

ఓం ఐం అసాత్ర్యఫట | 

ఓం హీల్ం కీల్ం ఐం భూరుభ్వసుస్వరోమితి దిగివ్మోకః || 

వందేఽహం బగళాం దేవీం పీతభూషణభూషితామ | 

తేజోరూపమయీం దేవీం పీతతేజసస్వ్రూపిణీమ || ౧ || 

గదాభర్మణాభినాన్భార్ం భుర్కుటీభీషణాననాం | 

భీషయంతీం భీమశతూర్న భజే భకత్సయ్ భవయ్దామ || ౨ || 

పూరణ్చందర్సమానాసాయ్ం పీతగంధానులేపనాం | 

పీతాంబరపరీధానాం పవితార్మాశర్యామయ్హమ || ౩ || 

పాలయంతీమనుపలం పర్సమీకాష్య్వనీతలే | 

పీతాచారరతాం భకాత్ం తాం భవానీం భజామయ్హమ || ౪ || 

పీతపదమ్పదదవ్ందావ్ం చంపకారణయ్వాసినీం | 

పీతావతంసాం పరమాం వందే పదమ్జవందితామ || ౫ || 

లసచాచ్రుసింజతుస్మంజీరపాదాం 

చలతస్వ్రణ్కరాణ్వతంసాంచితాసాయ్ం | 

వలతీప్తచందార్ననాం చందర్వందాయ్ం 

భజే పదమ్జాదీడయ్సతాప్దపదామ్మ || ౬ || 

సుపీతాభయామాలయా పూతమంతర్ం 

పరం తే జపంతో జయం సలల్భంతే | 

రణే రాగరోషాపుల్తానాం రిపూణాం 

వివాదే బలాదైవ్రకృదాధ్తమాతః || ౭ || 

భరతీప్తభాసవ్తర్ప్భాహసక్రాభాం 

గదాగంజితామితర్గరావ్ం గరిషాఠ్మ | 

గరీయో గుణాగార గాతార్ం గుణాఢాయ్ం 

గణేశాదిగమాయ్ం శర్యే నిరుగ్ణాఢాయ్మ || ౮ || 

జనా యే జపంతుయ్గర్బీజం జగతుస్ 

పరం పర్తయ్హం తే సమ్రంతః సవ్రూపమ | 
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భవేదావ్దినాం వాఙుమ్ఖసత్ంభ ఆదేయ్ 

జయో జాయతే జలప్తామాశు తేషామ || ౯ || 

తవ ధాయ్ననిషాఠ్ పర్తిషాఠ్తమ్పర్జాఞ్- 

వతాం పాదపదామ్రచ్నే పేర్మయుకాత్ః | 

పర్సనాన్ నృపాః పార్కృతాః పండితా వా 

పురాణాదిగాధాసుతులాయ్ భవంతి || ౧౦ || 

నమామసేత్ మాతః కనకకమనీయాంఘిర్ జలజం 

బలదివ్దుయ్దవ్రాణ్ం ఘనతిమిర విధవ్ంస కరణమ | 

భవాబౌధ్ మగాన్తోమ్తత్రణకరణం సరవ్శరణం 

పర్పనాన్నాం మాతరజ్గతి బగళే దుఃఖదమనమ || ౧౧ || 

జవ్లజోజ్య్తాస్న్రతాన్కరమణివిషకాత్ంకభవనం 

సమ్రామసేత్ ధామ సమ్రహరహరీందేర్ందు పర్ముఖైః | 

అహోరాతర్ం పార్తః పర్ణయనవనీయం సువిశదం 

పరం పీతాకారం పరిచితమణిదీవ్పవసనమ || ౧౨ || 

వదామసేత్ మాతః శుర్తిసుఖకరం నామ లలితం 

లసనామ్తార్వరణ్ం జగతి బగళేతి పర్చరితమ | 

చలంతసిత్షఠ్ంతో వయముపవిశంతోఽపి శయనే 

భజామో యచేర్ఛ్యో దివి దురవలభయ్ం దివిషదామ || ౧౩ || 

పదారాచ్యాం పీర్తిః పర్తిదినమపూరావ్ పర్భవతు 

యథా తే పార్సనన్య్ం పర్తిఫలమపేక్షయ్ం పర్ణమతామ | 

అనలప్ం తనామ్తరభ్వతి భృతభకాత్య్ భవతు నో 

దిశాతః సదభ్కిత్ం భువి భగవతాం భూరి భవదామ || ౧౪ || 

మమ సకలరిపూణాం వాఙుమ్ఖే సత్ంభయాశు 

భగవతి రిపుజిహావ్ం కీలయ పర్సథ్తులాయ్మ | 

వయ్వసితఖలబుదిధ్ం నాశయాశు పర్గలాభ్ం 

మమ కురు బహుకారయ్ం సతక్ృపేఽ◌ంబ పర్సీద || ౧౫ || 

వర్జతు మమ రిపూణాం సదమ్ని పేర్తసంసాథ్ 

కరధృతగదయా తాన ఘాతయితావ్శు రోషాత | 

సధన వసన ధానయ్ం సదమ్ తేషాం పర్దహయ్ 

పునరపి బగళా సవ్సాథ్నమాయాతు శీఘర్మ || ౧౬ || 

కరధృతరిపు జిహావ్పీడన వయ్గర్హసాత్ం 

పునరపి గదయా తాంసాత్డయంతీం సుతంతార్మ | 

పర్ణతసురగణానాం పాలికాం పీతవసాత్ర్ం 

బహుబల బగళాం తాం పీతవసాత్ర్ం నమామః || ౧౭ || 

హృదయవచనకాయైః కురవ్తాం భకిత్పుంజం 

పర్కటిత కరుణారార్ద్ం పీర్ణతీజలప్తీతి | 



         ! బగ$%& హృదయ+  

Sri Bagalamukhi Hrudayam in Telugu PDF from Stotra Nidhi (https://stotranidhi.com) 4 

 

ధనమథ బహుధానయ్ం పుతర్పౌతార్దివృదిధ్ః 

సకలమపి కిమేభోయ్ దేయమేవం తవ్వశయ్మ || ౧౮ || 

తవ చరణసరోజం సరవ్దా సేవయ్మానం 

దుర్హిణహరిహరాదైయ్రేద్వబృందైః శరణయ్మ | 

మృదులమపి శరణం తే శరమ్దం సూరిసేవయ్ం 

వయమిహ కరవామో మాతరేతదివ్ధేయమ || ౧౯ || 

బగళాహృదయసోత్తర్మిదం భకిత్ సమనివ్తః | 

పఠేదోయ్ బగళా తసయ్ పర్సనాన్ పాఠతో భవేత || ౨౦ || 

పీతాధాయ్నపరో భకోత్ యః శృణోతయ్వికలప్తః | 

నిషక్లమ్షో భవేనమ్రోత్య్ మృతో మోక్షమవాపున్యాత || ౨౧ || 

ఆశివ్నసయ్ సితే పకేష్ మహాషట్మాయ్ం దివానిశమ | 

యసిత్వ్దం పఠతే పేర్మాణ్ బగళా పీర్తిమేతి సః || ౨౨ || 

దేవాయ్లయే పఠన మరోత్య్ బగళాం ధాయ్యతీశవ్రీమ | 

పీతవసాత్ర్వృతో యసుత్ తసయ్ నశయ్ంతి శతర్వః || ౨౩ || 

పీతాచారరతో నితయ్ం పీతభూషాం విచింతయన | 

బగళాయాః పఠేనిన్తయ్ం హృదయసోత్తర్ముతత్మమ || ౨౪ || 

న కించిద దురల్భం తసయ్ దృశయ్తే జగతీతలే | 

శతర్వో గాల్నిమాయాంతి తసయ్ దరశ్నమాతర్తః || ౨౫ || 

ఇతి సిదేధ్శవ్రతంతేర్ ఉతత్రఖండే శీర్ బగళాపటలే శీర్బగళాహృదయసోత్తర్ం || 

 


