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శ్రీ బగళాముఖీ స్తోత్రం – 2 
 

ఓం హ్రం అంగుష్ఠాభ్యం నమః 
బగళాముఖీ తర్జనీభ్యం నమః 
సర్వదుష్ఠానం మధ్యమాభ్యం నమః 
వాచం ముఖం పదం సోంభయ అనమికాభ్యం నమః 
జిహ్వం కీలయ బుద్ధం వినశయ కనిష్ఠాకాభ్యం నమః 
హ్రం ఓం స్వవహ్ కర్తలకర్పృష్ఠాభ్యం నమః 

ఓం హ్రం హృదయాయ నమః 
బగళాముఖీ శిర్సే స్వవహ్ 
సర్వదుష్ఠానం శిఖాయై వషత్ 
వాచం ముఖం పదం సోంభయ కవచా హం 
జిహ్వం కీలయ బుద్ధం వినశయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ 
హ్రం ఓం స్వవహ్ అస్వాయ ఫట్ 
భూర్భువస్సువరోమితి ద్గబంధ్ః | 

ధ్యయనమ్ | 

పీతంబరం త్రిణేత్రం చ ద్వభుజం దహనోజ్వలం | 
శిలపర్వతహస్వోం చ రిపుకంపం మహోతకటామ్ || ౧ || 
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గంభీరం చ మదోనమతోం సవర్ణకాంతిసమప్రభ్ం | 
వైరినిర్దళనరాయ సమరేతోం బగళాముఖీమ్ || ౨ || 

చతుర్భుజం త్రిణయనం కమలసనసంసా్థతం | 
దక్షిణే ముదగర్ం పశం వామే జిహ్వం చ వజ్రకమ్ || ౩ || 

పీతంబర్ధ్రం స్వంద్రం దృఢపీనయోధ్రం | 
వైరివాకోసంభినీం దేవం సమరమి బగళాముఖీమ్ || ౪ || 

హేమకండలభూష్ఠంగం శీతచంద్రర్ధశేఖరం | 
పీతభూషణభూష్ఠఢ్యం సవర్ణస్థంహ్సనేసా్థతమ్ || ౫ || 

త్రిశూలధ్యరిణీమంబం సర్వసౌభ్గయదాయినీం | 
సర్వశృంగార్వేష్ఠఢ్యం భజేతోం బగళాముఖీమ్ || ౬ || 

మధ్యయ స్సధ్యబ్ధధమణిమంటప ర్తన వేదాయం 
స్థంహ్సనోపరిగతం పరిపీతవరణమ్ | 
పీతంబరభర్ణమాలయవిభూష్ఠతంగం 
దేవం నమామి ధ్ృత ముదగర్వైరి జిహ్వమ్ || ౭ || 

చలతకనకకండలోలలస్థతచార్భగండసాలం 
లసతకనకచంపక దుయతిమదరేధందు బ్ధంబంచితమ్ | 
సదాహితవిపక్షకాం దళితవైరి జిహ్వంచలం 
నమామి బగళాముఖీం ధీమతం వాఙ్మనసుతంభినీమ్ || ౮ || 
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పీయూషో దధిమధ్యచార్భ విలసద్రత్ననజ్వలే మంటపే 
యాస్థంహ్సన మౌళిపతితరిపు ప్రేతసనధ్యయస్థనీమ్ | 
సవరణభ్ం కర్పీడితరిర్శనం భ్రామయదగదాం బ్ధభ్రతం 
యస్వోవం పశయతి తసయ యాంతి విలయం సదోయహి సరవపదః || ౯ || 

దేవి తవచచర్ణంబుజర్చనకృతే యః పీతపుష్ఠపంజ్లం 
ముద్రం వామకరే నిధ్యయ చ పునర్మంత్రీ మనోజాక్షరం | 
పీఠధ్యయనపరోపి కంభకవశాద్బబజ్ం సమరేత్రపారిాతం 
తస్వయ మిత్రచయసయ సంసద్ ముఖ సోంభో భవేతోతషణత్ || ౧౦ || 

(ఓం హ్రం బగళాముఖి సర్వదుష్ఠానం వాచం ముఖం పదం సోంభయ జిహ్వం కీలయ 
బుద్ధం వినశయ హ్రం ఓం స్వవహ్) 

మంత్రస్వోవదయం విపక్షదళనే స్తోత్రం పవిత్రం చ తే 
యంత్రంవాద్ని యంత్రిణం త్రిజ్గతం జైత్రం స చిత్రం చ తత్ | 
శ్రీమాతర్బగళేతి నమ లలతం యస్వయస్థో జ్ంత్నర్భమఖే 
తననమసమర్ణేన వాగువముఖ సోంభోభవేతోతషణత్ || ౧౧ || 

దుషాసోంభనముగ్రవిఘ్నశమనం దారిద్రయవిద్రవణం 
భూభృతోసంభనకార్ణం మృగదృశాం చేతసుమాకర్షణం | 
సౌభ్గ్యయకనికేతనం మమ దృశాం కార్భణయపూరేణక్షణే 
మృత్నయరమర్ణమావిర్స్సో పుర్త్న మాతసోవద్బయం వపుః || ౧౨ || 
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సంఖాయగ్రే చోర్దండ ప్రహర్ణసమయే బంధ్నే వైరిమధ్యయ 
విదాయవాదే వివాదే ప్రకటితనృపతౌ యుదధకాలే నిశాయాం | 
వశేయ చ సోంభనే వా రిపువధ్సమయే ప్రాణబధ్య ర్ణే వా 
గచఛంతషాం త్రికాలం తవ పఠనమిదం కార్యేదాశు ధీర్ః || ౧౩ || 

మాతర్ుంజ్య మద్వపక్షవదనం జిహ్వం చ సంకీలయ 
బ్రాహ్మం ముద్రయ ముద్రయాశుధిషణమంఘ్ర్యయర్గతిం సోంభయ | 
శత్రూన్ చూర్ణయ చూర్ణయాశు గదయా గౌరంగి పీతంబరే 
విఘ్ననఘ్ం బగళే హర్ ప్రతిద్నం కౌమారి వామేక్షణే || ౧౪ || 

మాతర్యుర్వి భద్రకాళి విజ్యే వారహి విశావశ్రయే 
శ్రీనితేయ బగళే మహేశి సమయే రమే స్సరమే ర్మే | 
మాతంగి త్రిపురే పరతపర్తరే సవరగపవర్గప్రదే 
వందేహం శర్ణగత్నస్థమకృపయా విశేవశవర త్రహి మామ్ || ౧౫ || 

తవం విదాయ పర్మా త్రిలోకజ్ననీ వ్యయష్ఠననం ఛేద్నీ 
యోష్ఠకర్షణకారిణీ చ స్సమహ్బంధైకసంభేద్నీ | 
దుషోాచాచటనకారిణీ రిపుమనసుందోహసందాయినీ 
జిహ్వకీలనభైర్వ విజ్యతే బ్రహ్మస్త్రస్వరయణీ || ౧౬ || 

యః కృతం జ్పసంఖాయనం చింతితం పర్మేశవర | 
శత్రూణం బుద్ధనశాయ గృహ్ణ మదనుగ్రహ్త్ || ౧౭ || 
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వైడూర్యహ్ర్పరిశోభితహేమమాలం 
మధ్యయతిపీన కచయోర్ధృతపీతవస్వాం | 
వాయఘ్రాధిరూఢ పరిపూరిత ర్తనశోభ్ం 
నితయం సమరమి బగళాం రిపువకా కీలమ్ || ౧౮ || 

ఏకాగ్ర మానస్త భూతవ స్తోషయతయంబం స్సశోభనం | 
ర్జ్నయ ర్చితం మాలం కరే ధ్ృతవ జ్పేచ్ఛఛచిః || ౧౯ || 

వామే పణౌ తు పశం చ తస్వయధ్స్వోదధృఢం శుభం | 
దక్షే కరేఽక్షసూత్రం చ అధ్ఃపదమం చ ధ్యరిణీం || ౨౦ || 

చాముండే చండికోష్ట్రే హతవహదయితే శాయమలే శ్రీభుజ్ంగ 
దురేగ ప్రతయంగిరదేయ ముర్రిపుభగినీ భ్ర్గవవామనేత్రే | 
ననరూపప్రభేదే స్థాతిలయజ్ననం పలయదుర్గహృదేయ 
విశావదేయ విశవజైత్రీ త్రిపుర్ః బగళే విశవవందేయ తవమేకా || ౨౧ || 

చక్రం ఖడగం ముసలమభయం దక్షిణభిశచ దోరిుః 
శంఖం ఖేటం హలమపి చ గదాం బ్ధభ్రతం వామదోరిుః | 
స్థంహ్రూఢ్మయుగనయనం శాయమలం కంజ్వకాాం 
వందే దేవం సకలవర్దాం పంచమం మాతృమధ్యయమ్ || ౨౨ || 

దావత్రింశదాయుతయుతైశచతుర్షాహస్యో- 
ర్షాోతోరైశశతకరైశచ సహస్రహస్యోః | 
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సరవయుధైర్యుత బహభిర్నివతం తం 
దేవం భజమి బగళాం ర్సనగ్రహస్వోమ్ || ౨౩ || 

సర్వతశుశభకరం ద్వభుజం తం 
కంబుహేమ నవకండల కరణం | 
శత్రునిర్దళనకార్ణకోపం 
చింతయామి బగళాం హృదయాబ్జజ || ౨౪ || 

జిహ్వగ్రమాదాయ కరేణ దేవం 
వామేన శత్రూన్ పరిపీడయంతం | 
గదాభిఘాతేన చ దక్షిణేన 
పీతంబరఢ్యం ద్వభుజం నమామి || ౨౫ || 

వందే వారిజ్లోచనం వస్సకరం పీతంబరడంబరం 
పీతంభోర్భహసంస్థాతం త్రినయనం పీతంగరగోజ్జవలం | 
శబదబ్రహమమయం మహ్కవిజ్యం త్రైలోకయసమ్మమహనీం 
విదుయత్నకటి నిభ్ం ప్రసనన బగళాం ప్రతయరిావాకోసంభినీం || ౨౬ || 

దుఃఖేన వా యద్ స్సఖేన చ వా తవద్బయం 
స్సోతవఽథ నమబగళే సముపైతి వశయం | 
నిశిచతయ శత్రుమబలం విజ్యం తవదంఘ్రి 
పదామర్చకసయ భవతతి కిమత్ర చిత్రమ్ || ౨౭ || 
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విమ్మహితజ్గతాయాం వశగతవనవలలభ్ం 
భజమి బగళాముఖీం భవస్సఖైకసంధ్యయినీం | 
గేహం నతతి గరివతః ప్రణమతి స్త్రీసంగమ్మ మ్మక్షతి 
దేవషీ మిత్రతి పపకృతుుకృతతి క్ష్మమవలలభోధ్యవతి || ౨౮ || 

మృతుయర్యవధ్ృతిదూషణం స్సగుణతి తవతపదసంసేవనత్ 
తవం వందే భవభీతిభంజ్నకరం గౌరం గిరశప్రియాం | 
నితయం యస్సో మనోహర్ం సోవమిదం ద్వయం పఠేతుదర్ం 
ధ్ృతవ యనామిదం తథైవ సమరే బహోవః కరే వా గళే || ౨౯ || 

రజనో వర్యోష్ఠత్నథకరిణసురవమృగేంద్ర వశాః 
స్తోత్రైరయంతి విమ్మహిత రిపుగణ లక్ష్మః స్థార స్థదధయః | 
నిరినద్రే బగళే సముద్రనిలయే రౌద్రయద్ వాఙ్మమద్రికే 
భద్రే ర్భద్రమనోహరే త్రిభువనత్రణే దరిద్రపహే || ౩౦ || 

సద్రతనకర్ భూమిగోజ్వల కర నిసోంద్రి చాంద్రననే 
నీహ్రద్రిస్సతే నిసర్గసర్ళే విదేయ స్సరదేయ నమః | 
దేవ తసయ నిరమయాతమజ్ముఖానయయూంష్ఠ దదాయద్దం 
యే నితయం ప్రజ్పనిో భకిో భరితసేోభయసుతవం నిశిచతమ్ || ౩౧ || 

నూనం శ్రేయో వశయమారోగయతం చ ప్రాపోసుర్వం భూతలే స్వధ్కస్సో | 
భకాోా నితయం స్తోత్రమేతతపఠన్యవ విదాయం కీరిోం వంశవృద్ధం చ వినేదత్ || ౩౨ || 

 


