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AparAjitA Stotram

અપરા જતા તાતે્રમ્

શ્રીત્રૈલાેક્યિવજયા અપરા જતા તાતે્રમ્ ।
ૐ નમાેઽપરા જતાયૈ ।
ૐઅસ્યા વૈ ણવ્યાઃ પરાયા અ જતાયા મહાિવદ્યાયાઃ

વામદેવ- હ પ ત-માકર્ ડયેા ઋષયઃ ।
ગાય યુ ણગનુષુ્ટ હતી છ દાં સ ।
લ મી સહાે દેવતા ।
ૐ ક્લીં શ્રી ં હ્ર ી ં બીજમ્ ।
હંુ શ ક્તઃ ।
સકલકામના સદ્ યથ અપરા જતિવદ્યામ ત્રપાઠે િવિનયાેગઃ ।
ૐ નીલાે પલદલ યામાં ભજુઙ્ગાભરણા વતામ્ ।
શદુ્ધસ્ફિટકસઙ્કાશાં ચ દ્રકાેિટિનભાનનામ્॥ ૧॥
શઙ્ખચક્રધરાં દેવી વૈ વીમપરા જતામ્
બાલે દુશખેરાં દેવી ં વરદાભયદાિયનીમ્॥ ૨॥
નમસૃ્કત્ય પપાઠૈનાં માકર્ ડયેાે મહાતપાઃ॥ ૩॥
માકર્ ડયે ઉવાચ -

વં મનુયઃ સવ સવર્કામાથર્ સ દ્ધદામ્ ।
અ સદ્ધસાધની ં દેવી ં વૈ ણવીમપરા જતામ્॥ ૪॥
ૐ નમાે નારાયણાય, નમાે ભગવતે વાસદેુવાય,
નમાેઽ વન તાય સહસ્રશીષાર્યણે, ક્ષીરાેદાણર્વશાિયને,
શષેભાેગપ યર્ઙ્કાય, ગ ડવાહનાય, અમાેઘાય
અ ય અ જતાય પીતવાસસ,ે

ૐ વાસદેુવ સઙ્કષર્ણ પ્રદ્યુ , અિન દ્ધ,
હયગ્રીવ, મ સ્ય કૂ મર્, વારાહ સહ, અચ્યુત,
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વામન, િત્રિવક્રમ, શ્રીધર રામ રામ રામ ।
વરદ, વરદ, વરદાે ભવ, નમાેઽ તુ ત,ે નમાેઽ તુત,ે વાહા,

ૐઅસરુ-દૈત્ય-યક્ષ-રાક્ષસ-ભૂત-પ્રેત-િપશાચ-કૂ મા ડ-
સદ્ધ-યાે ગની-ડાિકની-શાિકની-સ્ક દગ્રહાન્
ઉપગ્રહાન્નક્ષત્રગ્રહાંશ્ચા યા હન હન પચ પચ
મથ મથ િવ વંસય િવ વંસય િવદ્રાવય િવદ્રાવય
ચૂણર્ય ચૂણર્ય શઙ્ખને ચકે્રણ વજે્રણ શલૂને
ગદયા મુસલને હલને ભ મીકુ કુ વાહા ।
ૐસહસ્રબાહાે સહસ્રપ્રહરણાયુધ,
જય જય, િવજય િવજય, અ જત, અ મત,
અપરા જત, અપ્ર તહત, સહસ્રનતે્ર,
વલ વલ, પ્ર વલ પ્ર વલ,
િવશ્વ પ બહુ પ, મધુસદૂન, મહાવરાહ,
મહાપુ ષ, વૈકુ ઠ, નારાયણ,

પદ્મનાભ, ગાેિવ દ, દામાેદર, હૃષીકેશ,
કેશવ, સવાર્સરુાે સાદન, સવર્ભૂતવશઙ્કર,
સવર્દુઃ વ પ્રભેદન, સવર્ય ત્રપ્રભ જન,
સવર્નાગિવમદર્ન, સવર્દેવમહેશ્વર,
સવર્બ ધિવમાેક્ષણ,સવાર્િહતપ્રમદર્ન,
સવર્ વરપ્રણાશન, સવર્ગ્રહિનવારણ,

સવર્પાપપ્રશમન, જનાદર્ન, નમાેઽ તુતે વાહા ।
િવ ણાેિરયમનપુ્રાેક્તા સવર્કામફલપ્રદા ।
સવર્સાૈભાગ્યજનની સવર્ભી તિવના શની॥ ૫॥
સવશ્ચ પિઠતાં સદ્ધિૈવ ણાેઃ પરમવ લભા ।
નાનયા સદશૃં િકઙ્ ચદ્દષુ્ટાનાં નાશનં પરમ્॥ ૬॥
િવદ્યા રહસ્યા ક થતા વૈ ણવ્યષેાપરા જતા ।
પઠનીયા પ્રશ તા વા સાક્ષા સ વગુણાશ્રયા॥ ૭॥
ૐશકુ્લા બરધરં િવ ં શ શવણ ચતુભુર્જમ્ ।
પ્રસન્નવદનં યાયે સવર્િવઘ્નાપેશા તયે॥ ૮॥
અથાતઃ સ પ્રવક્ષ્યા મ હ્યભયામપરા જતામ્ ।
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યા શ ક્તમાર્મક વ સ ર ેગુણમયી મતા॥ ૯॥
સવર્સ વમયી સાક્ષા સવર્મ ત્રમયી ચ યા ।
યા તા પૂ જતા જપ્તા ય તા કમર્ ણ યાે જતા ।
સવર્કામદુઘા વ સ વૈતાં બ્રવી મ તે॥ ૧૦॥
ય ઇમામપરા જતાં પરમવૈ ણવીમપ્ર તહતાં
પઠ ત સદ્ધાં મર ત સદ્ધાં મહાિવદ્યાં
જપ ત પઠ ત ણાે ત મર ત ધારય ત ક તર્ય ત વા
ન તસ્યા ગ્ વાયવુ પેલાશિનવષર્ભયં,
ન સમુદ્રભયં, ન ગ્રહભય,ં ન ચાૈરભયં,
ન શત્રુભયં, ન શાપભયં વા ભવેત્ ।
ક્વ ચદ્રા ય ધકારસ્ત્રીરાજકુલિવદ્વે ષ-િવષગરગરદવશીકરણ-

િવદ્વષેાેચ્ચાટનવધબ ધનભયં વા ન ભવેત્ ।
અેતૈમર્ ત્રૈ દાહૃતૈઃ સદ્ધઃૈ સં સદ્ધપૂ જતૈઃ ।
ૐ નમાેઽ તુતે ।
અભયે, અનઘે, અ જત,ે અ મતે, અ તે, અપરે,
અપરા જત,ે પઠ ત, સદ્ધે જય ત સદ્ધ,ે
મર ત સદ્ધ,ે અેકાનેાશી તતમે, અેકાિકિન, િનશ્ચેત સ,
સદુુ્રમ,ે સગુ ધ,ે અેકાન્નશ,ે ઉમે ધ્રવુે, અ ધ ત,
ગાયિત્ર, સાિવિત્ર, તવેદ સ, માન તાેકે, સર વ ત,
ધર ણ, ધાર ણ, સાૈદામિન, અિદ ત, િદ ત, િવનતે,
ગાૈિર, ગા ધાિર, માતઙ્ગી કૃ ણે, યશાેદે, સત્યવાિદિન,
બ્રહ્મવાિદિન, કા લ, કપા લિન, કરાલનતે્ર,ે ભદ્ર,ે િનદ્ર,ે
સત્યાપેયાચનકિર,સ્થલગતં જલગતં અ તિરક્ષગતં
વા માં રક્ષ સવાપદ્રવે યઃ વાહા ।
યસ્યાઃ પ્રણ યતે પુ પં ગભા વા પતતે યિદ ।
મ્રયતે બાલકાે યસ્યાઃ કાકવ યા ચ યા ભવેત્॥ ૧૧॥
ધારયેદ્યા ઇમાં િવદ્યામેતૈદાષનૈર્ લ યતે ।
ગ ભણી વવ સા સ્યા પુિત્રણી સ્યાન્ન સશંયઃ॥ ૧૨॥
ભજૂર્પત્રે વમાં િવદ્યાં લ ખ વા ગ ધચ દનૈઃ ।
અેતૈદાષનૈર્ લ યેત સભુગા પુિત્રણી ભવેત્॥ ૧૩॥
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રણે રાજકુલે દ્યૂતે િનતં્ય તસ્ય જયાે ભવેત્ ।
શસં્ત્ર વારયતે હ્યષેા સમરે કા ડદા ણે॥ ૧૪॥
ગુ મશલૂા ક્ષરાેગાણાં ક્ષપં્ર ના ય ત ચ વ્યથામ્॥
શરાેરાેગ વરાણાં ન ના શની સવર્દેિહનામ્॥ ૧૫॥
ઇત્યેષા ક થતા િવદ્યા અભયાખ્યાઽપરા જતા ।
અેતસ્યાઃ તમાત્રેણ ભયં ક્વાિપ ન યતે॥ ૧૬॥
નાપેસગાર્ ન રાેગાશ્ચ ન યાેધા નાિપ તસ્કરાઃ ।
ન રા નાે ન સપાર્શ્ચ ન દ્વષે્ટારાે ન શત્રવઃ॥૧૭॥
યક્ષરાક્ષસવેતાલા ન શાિક યાે ન ચ ગ્રહાઃ ।
અગ્ ેભર્યં ન વાતાચ્ચ ન મુદ્રાન્ન વૈ િવષાત્॥ ૧૮॥
કામર્ણં વા શત્રુકૃતં વશીકરણમવે ચ ।
ઉચ્ચાટનં ત ભનં ચ િવદ્વષેણમથાિપ વા॥ ૧૯॥
ન િક ચ પ્રભવેત્તત્ર યત્રષૈા વતર્તેઽભયા ।
પઠેદ્ વા યિદ વા ચત્રે પુ તકે વા મખુેઽથવા॥ ૨૦॥
હૃિદ વા દ્વારદેશે વા વતર્તે હ્યભયઃ પુમાન્ ।
હૃદયે િવ યસદેેતાં યાયેદે્દવી ં ચતુભુર્ મ્॥ ૨૧॥
રક્તમાલ્યા બરધરાં પદ્મરાગસમપ્રભામ્ ।
પાશાઙુ્કશાભયવરૈરલઙૃ્કતસિુવગ્રહામ્॥ ૨૨॥
સાધકે યઃ પ્રયચ્છ તી ં મ ત્રવણાર્ તા યિપ ।
નાતઃ પરતરં િક ચદ્વશીકરણમનુત્તમમ્॥ ૨૩॥
રક્ષણં પાવનં ચાિપ નાત્ર કાયાર્ િવચારણા ।
પ્રાતઃ કુમાિરકાઃ પજૂ્યાઃ ખાદૈ્યરાભરણૈરિપ ।
તિદદં વાચનીયં સ્યાત્ત પ્રીત્યા પ્રીયતે તુ મામ્॥ ૨૪॥
ૐઅથાતઃ સ પ્રવક્ષ્યા મ િવદ્યામિપ મહાબલામ્ ।
સવર્દુષ્ટપ્રશમની ં સવર્શત્રુક્ષયઙ્કર મ્॥ ૨૫॥
દાિરદ્ર્યદુઃખશમની ં દાૈભાર્ગ્યવ્યાિધના શનીમ્ ।
ભૂતપ્રેતિપશાચાનાં યક્ષગ ધવર્રક્ષસામ્॥ ૨૬॥
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ડાિકની શાિકની-સ્ક દ-કૂ મા ડાનાં ચ ના શનીમ્ ।
મહારાૈિદ્ર મહાશ ક્ત સદ્યઃ પ્રત્યયકાિરણીમ્॥ ૨૭॥
ગાપેનીયં પ્રયત્નને સવર્ વં પાવર્તીપતેઃ ।
તામહં તે પ્રવક્ષ્યા મ સાવધાનમનાઃ ॥ ૨૮॥
અેકા હકં દ્વ્ય હકં ચ ચાતુ થકાદ્ધર્મા સકમ્ ।
દ્વમૈા સકં ત્રૈમા સકં તથા ચાતુમાર્ સકમ્॥ ૨૯॥
પા ચમા સકં ષાઙ્મા સકં વા તક પૈ ત્તક વરમ્ ।
શ્લૈ પકં સાિત્રપા તકં તથવૈ સતત વરમ્॥ ૩૦॥
માૈહૂ તકં પૈ ત્તકં શીત વરં િવષમ વરમ્ ।
દ્વ્યિહ કં યિહ્નકં ચવૈ વરમેકાિહ્નકં તથા ।
ક્ષપં્ર નાશયેતે િનતં્ય મરણાદપરા જતા॥ ૩૧॥
ૐ હંૄ હન હન, કા લ શર શર, ગાૈિર ધમ,્
ધમ,્ િવદ્યે આલે તાલે માલે ગ ધે બ ધે પચ પચ
િવદ્યે નાશય નાશય પાપં હર હર સહંારય વા
દુઃખ વ િવના શિન કમલ સ્થતે િવનાયકમાતઃ
રજિન સ યે, દુ દુ ભનાદે, માનસવેગે, શઙ્ ખિન,
ચિક્ર ણ ગિદિન વ જ્ર ણ શૂ લિન અપ ત્યુિવના શિન
િવશ્વેશ્વિર દ્રિવિડ દ્રાિવિડ દ્રિવ ણ દ્રાિવ ણ
કેશવદિયતે પશપુ તસિહતે દુ દુ ભદમિન દુ મર્દદમિન ।
શબિર િકરા ત માતઙ્ ગ ૐ દં્ર દં્ર જં્ર જં્ર કં્ર
કં્ર તુ તુ ૐ દં્ર કુ કુ ।
યે માં દ્વષ ત પ્રત્યકં્ષ પરાેકં્ષ વા તાન્ સવાર્ન્
દમ દમ મદર્ય મદર્ય તાપય તાપય ગાપેય ગાપેય
પાતય પાતય શાષેય શાષેય ઉ સાદય ઉ સાદય
બ્રહ્મા ણ વૈ ણિવ માહેશ્વિર કાૈમાિર વારાિહ નાર સિહ
અૈ દ્ર ચામુ ડે મહાલ મ વનૈાિયિક આૈપે દ્ર
આગ્ ેિય ચ ડ નૈરૃ ત વાયવ્યે સાૈ યે અૈશાિન
ઊ વર્મધાેરક્ષ પ્રચ ડિવદ્યે ઇ દ્રાપેે દ્રભ ગિન ।
ૐ નમાે દેિવ જયે િવજયે શા ત વ ત-તુ ષ્ટ પુ ષ્ટ- િવવ દ્ધિન ।
કામાઙુ્કશે કામદુઘે સવર્કામવરપ્રદે ।
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સવર્ભૂતષેુ માં પ્રયં કુ કુ વાહા ।
આકષર્ ણઆવેશિન-, વાલામા લિન-, રમ ણ રામ ણ,

ધર ણ ધાિર ણ, તપિન તાિપિન, મદિન માિદિન, શાષે ણ સ માેિહિન ।
નીલપતાકે મહાનીલે મહાગાૈિર મહા શ્રયે ।
મહાચા દ્ર મહાસાૈિર મહામાયૂિર આિદત્યર મ હ્નિવ ।
યમઘ ટે િક ણ િક ણ ચ તામ ણ ।
સગુ ધે સરુભે સરુાસરુાે પન્ને સવર્કામદુઘે ।
યદ્યથા મની ષતં કાય તન્મમ સદ્ યતુ વાહા ।
ૐ વાહા ।
ૐભૂઃ વાહા ।
ૐભવુઃ વાહા ।
ૐ વઃ વહા ।
ૐ મહઃ વહા ।
ૐજનઃ વહા ।
ૐ તપઃ વાહા ।
ૐસતં્ય વાહા ।
ૐભૂભુર્વઃ વઃ વાહા ।
યત અેવાગતં પાપં તત્રવૈ પ્ર તગચ્છતુ વાહેત્યાેમ્ ।
અમાેઘષૈા મહાિવદ્યા વૈ ણવી ચાપરા જતા॥ ૩૨॥
વયં િવ પ્રણીતા ચ સદ્ધયેં પાઠતઃ સદા ।
અેષા મહાબલા નામ ક થતા તેઽપરા જતા॥ ૩૩॥
નાનયા સદશૃી રક્ષા। િત્રષુ લાેકેષુ િવદ્યતે ।
તમાેગુણમયી સાક્ષદ્રાૈદ્ર શ ક્તિરયં મતા॥ ૩૪॥
કૃતા તાેઽિપ યતાે ભીતઃ પાદમૂલે વ્યવ સ્થતઃ ।
મૂલાધારે યસદેેતાં રાત્રાવનેં ચ સં મરેત્॥ ૩૫॥
નીલ મૂતસઙ્કાશાં તિડ કિપલકે શકામ્ ।
ઉદ્યદાિદત્યસઙ્કાશાં નતે્રત્રયિવરા જતામ્॥ ૩૬॥
શ ક્ત િત્રશલંૂ શઙ્ખં ચ પાનપાતં્ર ચ િવભ્રતીમ્ ।
વ્યાઘ્રચમર્પર ધાનાં િકિઙ્કણી લમ ડતામ્॥ ૩૭॥
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ધાવ તી ં ગગનસ્યા તઃ પાદુકાિહતપાદકામ્ ।
દંષ્ટ્ર ાકરાલવદનાં વ્યાલકુ ડલભૂ ષતામ્॥ ૩૮॥
વ્યાત્તવક્ત્રાં લલ જહ્વાં કુટ કુિટલાલકામ્ ।
વભક્તદ્વે ષણાં રકં્ત િપબ તી ં પાનપાત્રતઃ॥ ૩૯॥
સપ્તધાતનૂ્ શાષેય તી ં કૂ્રરદષૃ્ટ ા િવલાેકનાત્ ।
િત્રશલૂને ચ ત જહ્વાં ક લય તી ં મુહુમુર્હુઃ॥ ૪૦॥
પાશને બદ્ વા તં સાધમાનવ તી ં તદ તકે ।
અદ્ધર્રાત્રસ્ય સમયે દેવી ં ધાયને્મહાબલામ્॥ ૪૧॥
યસ્ય યસ્ય વદેન્નામ જપને્મ તં્ર િનશા તકે ।
તસ્ય તસ્ય તથાવસ્થાં કુ તે સાિપ યાે ગની॥ ૪૨॥
ૐબલે મહાબલે અ સદ્ધસાધની વાહે ત ।
અમાેઘાં પઠ ત સદ્ધાં શ્રીવૈ ણવીમ્॥ ૪૩॥
શ્રીમદપરા જતાિવદ્યાં યાયેત્ ।
દુઃ વ ે દુરાિરષ્ટે ચ દુિન મત્તે તથવૈ ચ ।
વ્યવહારે ભવેે સ દ્ધઃ પઠે દ્વઘ્નાપેશા તયે॥ ૪૪॥
યદત્ર પાઠે જગદ બકે મયા
િવસગર્ બ દ્વઽક્ષરહીનમીિડતમ્ ।
તદ તુ સ પૂણર્તમં પ્રયા તુ મે
સઙ્ક પ સ દ્ધ તુ સદૈવ યતામ્॥ ૪૫॥
તવ ત વં ન ના મ ક દશૃા સ મહેશ્વિર ।
યાદશૃા સ મહાદેવી તાદશૃાયૈ નમાે નમઃ॥ ૪૬॥
ઇસ તાતે્ર કા િવિધવત પાઠ કરને સે સબ પ્રકાર કે રાેગ તથા
સબ પ્રકાર કે શત્રુ આૈર સબ બ યા દાષે નષ્ટ હાેતા હૈ ।
િવશષે પ સે મુકદમ મ સફલતા આૈર રાજક ય કાયા મ
અપરા જત રહને કે લયે યહ પાઠ રામબાણ હૈ ।
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