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శ్రీ బగళాముఖీ స్తోత్రం – 1 
 

మధ్యేసుధాబ్ధి మణిమంటప రత్నవేది 
సంహాసనోపరిగతం పరిపీత్వర్ణం | 
పీతంబర్భరణ మాల్ేవిభూషితంగం 
దేవం భజామి ధృత్ముద్గరవైరి జిహాామ్ || ౧ || 

జిహాాగ్రమాదాయ కరేణ దేవం 
వామేన శత్రూన్ పరిపీడయంతం | 
గదాభిఘాతేన చ ద్క్షిణేన 
పీతంబర్ఢ్ేం దిాభుజాం భజామి || ౨ || 

చల్త్కనకకండలోల్లసత్చారుగండసథలం 
ల్సత్కనకచంపక ద్యేతిమదింద్యబ్ధంబాననం | 
గదాహత్ విపక్షకం కలిత్లోల్జిహాాంచలం 
సమర్మి బగళాముఖీం విముఖవాఙ్మనస్తంభినీమ్ || ౩ || 

పీయూషో ద్ధిమధేచారు విల్స ద్రక్తోత్పలే మంటపే 
సతి్ంహాసన మౌళిపాతిత్రిపం ప్రేతసనధాేసనీం | 
సార్ణభం కరపీడితరిరసనం భ్రామేద్గదాం విభ్రమాం 
ఇత్థం ధాేయతి యంతి త్సే విల్యం సద్యేథ సర్ాపద్ః || ౪ || 
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దేవిత్ోవచచరణంబుజారచనకృతే యః పీత్ పష్పంజలీన్ 
భకోా వామకరే నిధాయ చ మనం మనీ ీమనోజాాక్షరం | 
పీఠధాేనపరోఽథ కంభకవశాద్బీజం సమరేతపరిథవ- 
సోస్యేమిత్రముఖసే వాచి హృద్యే జాడేం భవేత్ోత్కక్్షణత్క || ౫ || 

వాద్బ మూకతి కంకతి క్షితిపతిర్వా శాానరశ్శీతితి 
క్రోధీశామేతి ద్యరజనసు్జనతి క్షిప్రానగః ఖంజతి | 
గర్వా ఖరాతి సరావిచచ జడతి త్ాద్ేంత్రణ యంత్రిత్ః 
శ్రీనితేే బగళాముఖి ప్రతిదినం కలేణి తుభేం నమః || ౬ || 

మంత్రస్యోవద్యం విపక్షద్ల్నే స్తోత్రం పవిత్రం చ తే 
యంత్రం వాదినియంత్రణం త్రిజగతం జైత్రం చ చిత్రం చ తే | 
మాత్ః శ్రీబగళేతి నమ ల్లిత్ం యస్యేసో జంతోరుమఖే 
త్ాననమగ్రహణేన సంసది ముఖ సోంభో భవేదాాదినమ్ || ౭ || 

ద్యష్టసోంభనముగ్రవిఘ్నశమనం దారిద్రేవిద్రావణం 
భూభృద్బీశమనం చల్నమృగద్ృశాం చేత్స్మాకరషణం | 
సౌభగ్వేకనికేత్నం సమద్ృశః కరుణేపూర్ణమృత్ం 
మృతోేర్మరణమావిరసుో పరతో మాత్సోవద్బయం వపః || ౮ || 

మాత్రీంజయ మే విపక్షవద్నం జిహాాం చ సంకీల్య 
బ్రాహ్మం ముద్రయ నశయశుధిష్ణముగ్రం గతిం సోంభయ | 
శత్రూంశ్చచరణయ దేవి తక్షణగద్య గౌర్ంగి పీతంబరే 
విఘ్ననఘ్ం బగళే హర ప్రణమతం కరుణేపూరేణక్షణే || ౯ || 
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మాత్ర్వీరవి భద్రకళి విజయే వార్హి విశాాశ్రయే 
శ్రీవిదేే సమయే మహేశి బగళే కమేశి ర్మే రమే | 
మాత్ంగి త్రిపరే పర్త్పరత్రే సార్గపవరగప్రదే 
దాస్తఽహం శరణగత్ః కరుణయ విశ్వాశారి త్రాహిమామ్ || ౧౦ || 

సంరంభే సౌరసంఘే ప్రహరణసమయే బంధనేవారిమధ్యే 
విదాేవాదేవివాదే ప్రతికృతినృపతౌ దివేకలే నిశాయమ్ | 
వశ్వే వా సోంభనే వా రిపవధసమయే నిరజనే వా వనే వా 
గచఛంసోష్ఠంస్త్రికల్ం యది పఠతి శివం ప్రాపనయదాశు ధీరః || ౧౧ || 

త్ాం విదాే పరమా త్రిలోకజననీ విఘ్ననఘ్సంఛేదినీ 
యోష్కరషణకరిణీ త్రిజగతమానంద్సంవరిినీ | 
ద్యస్తోటోచాచటనకరిణీ జనమనస్ంమోహసందాయినీ 
జిహాాకీల్నభైరవ విజయతే బ్రహామస్త్రమంత్రో యథా || ౧౨ || 

విదాేల్క్ష్మీస్రాసౌభగేమాయః 
పత్రః పౌత్రః సరాస్యమ్రాజేసదిిః | 
మానో భోగో వశేమారోగేసౌఖేం 
ప్రాపోం త్త్ోద్భీత్లేఽసమననరేణ || ౧౩ || 

యత్కృత్ం చ జపం హోమం గదిత్ం పరమేశార్వ | 
ద్యష్టనం నిగ్రహార్థయ త్ద్గృహాణ నమోఽసుో తే || ౧౪ || 
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పీతంబర్ం తం దిాభుజాం త్రినేత్రాం గాత్రగోజజవలం | 
శిలముద్గరహస్యోం చ సమరేతోం బగళాముఖీమ్ || ౧౫ || 

బ్రహామస్త్రమితి విఖ్యేత్ం త్రిషు లోకేషు విశ్రుత్ం | 
గురుభకోయ దాత్వేం నదేయం యసే కసేచిత్క || ౧౬ || 

నిత్ేం స్తోత్రమిద్ం పవిత్రమిహ యో దేవాేః పఠతేద్ర్త్క 
ధృతాయంత్రమిద్ం త్థైవ సమరే బాహౌ కరే వా గళే | 
ర్జానోఽపేరయో మదాంధకరిణస్ర్ప మృగంద్రాదికః 
తే వై యంతి విమోహిత రిపగణ ల్క్ష్మీః సథర్స్ది్యః || ౧౭ || 

 


