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AparAjitA Stotram

அபராதாshேதாthரmh

thைரேலாkhயவிஜயா அபராதாshேதாthரmh ।
ௐ நேமாऽபராதாைய ।
ௐ அshயா ைவShணvhயா: பராயா அதாயா மஹாவிth³யாயா:

வாமேத³வ-ph³’ஹshபதி-மாrhகNhேட³யா ’ஷய: ।
கா³யthrhShணிக³iνShph³ph³’ஹதீ ச²nhதா³mh ।
லnh’mhேஹா ேத³வதா ।
ௐ khmh mh mh பீ³ஜmh ।
ஹுmh ஶkhதி: ।
ஸகலகாமநாth³th◌⁴யrhத²mh அபராதவிth³யாமnhthரபாேட²விநிேயாக:³ ।
ௐ நீேலாthபலத³லயாமாmh ⁴ஜŋhகா³ப⁴ரnhவிதாmh ।
ஶுth³த⁴shப²கஸŋhகாஶாmh சnhth³ரேகாநிபா⁴நநாmh ॥ 1॥
ஶŋhக²சkhரத⁴ராmh ேத³வீ ைவShNhவீமபராதாmh
பா³ேலnh³ேஶக²ராmh ேத³வீmh வரதா³ப⁴யதா³யிநீmh ॥ 2॥
நமshkh’thய பபாைட²நாmh மாrhகNhேட³ேயா மஹாதபா:॥ 3॥
மாrhகNhேட³ய உவாச -

’iΝShவmh iµநய:ஸrhேவ ஸrhவகாமாrhத²th³தி⁴தா³mh ।
அth³த⁴ஸாத⁴நீmh ேத³வீmh ைவShணவீமபராதாmh ॥ 4॥
ௐ நேமா நாராயய, நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய,
நேமாऽshthவநnhதாய ஸஹshரஶீrhஷாயேண,ேராதா³rhணவஶாயிேந,
ேஶஷேபா⁴க³பrhyhயŋhகாய, க³ட³வாஹநாய,அேமாகா⁴ய
அஜாய அதாய பீதவாஸேஸ,

ௐ வாஸுேத³வ ஸŋhகrhஷண phரth³mhந,அநிth³த⁴,
ஹயkh³வ, மthshய rhmhம,வாராஹ nh’mhஹ,அchத,
வாமந, thவிkhரம,த⁴ர ராம ராம ராம ।
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வரத³,வரத³,வரேதா³ ப⁴வ, நேமாऽsh ேத, நேமாऽshேத,shவாஹா,
ௐ அஸுர-ைத³thய-ய-ராஸ-⁴த-phேரத-பிஶாச-ShமாNhட³-

th³த⁴-ேயாகி³நீ-டா³கிநீ-ஶாகிநீ-shகnhத³kh³ரஹாnh
உபkh³ரஹாnhநthரkh³ரஹாmhசாnhயா ஹந ஹந பச பச
மத² மத²விth◌⁴வmhஸய விth◌⁴வmhஸய விth³ராவய விth³ராவய
rhணய rhணய ஶŋhேக²ந சkhேரண வjhேரண ஶூேலந
க³த³யா iµஸேலந ஹேலந ப⁴sh  shவாஹா ।
ௐ ஸஹshரபா³ேஹா ஸஹshரphரஹரத⁴,
ஜய ஜய,விஜய விஜய,அத,அத,
அபராத,அphரதிஹத,ஸஹshரேநthர,
jhவல jhவல, phரjhவல phரjhவல,

விவப ப³ஹுப, ம⁴ஸூத³ந, மஹாவராஹ,

மஹாஷ,ைவNhட², நாராயண,

பth³மநாப⁴, ேகா³விnhத³, தா³ேமாத³ர,’ேகஶ,

ேகஶவ,ஸrhவாஸுேராthஸாத³ந,ஸrhவ⁴தவஶŋhகர,
ஸrhவ:³shவphநphரேப⁴த³ந,ஸrhவயnhthரphரப⁴ஜந,
ஸrhவநாக³விமrhத³ந,ஸrhவேத³வமேஹவர,
ஸrhவப³nhத⁴விேமாண,ஸrhவாதphரமrhத³ந,
ஸrhவjhவரphரஶந,ஸrhவkh³ரஹநிவாரண,

ஸrhவபாபphரஶமந,ஜநாrhத³ந, நேமாऽshேத shவாஹா ।
விShேயமiνphேராkhதா ஸrhவகாமப²லphரதா³ ।
ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யஜநநீ ஸrhவபீ⁴திவிநாஶிநீ ॥ 5॥
ஸrhைவmhச ப²தாmh th³ைத⁴rhவிShே: பரமவlhலபா⁴ ।
நாநயா ஸth³’ஶmh கிŋhசிth³³Shடாநாmh நாஶநmh பரmh ॥ 6॥
விth³யா ரஹshயா கதி²தா ைவShணvhேயஷாபராதா ।
பட²நீயா phரஶshதா வா ஸாாthஸththவ³ரயா ॥ 7॥
ௐ ஶுkhலாmhப³ரத⁴ரmh விShiΝmh ஶஶிவrhணmh சrh⁴ஜmh ।
phரஸnhநவத³நmh th◌⁴யாேயthஸrhவவிkh◌⁴ேநாபஶாnhதேய ॥ 8॥
அதா²த:ஸmhphரவயா யப⁴யாமபராதாmh ।
யா ஶkhதிrhமாமகீ வthஸ ரேஜா³ணமயீ மதா ॥ 9॥

2 sanskritdocuments.org



அபராதாshேதாthரmh

ஸrhவஸththவமயீ ஸாாthஸrhவமnhthரமயீ ச யா ।
யா shmh’தா தா ஜphதா nhயshதா கrhமணி ேயாதா ।
ஸrhவகாம³கா⁴ வthஸ ’iΝShைவதாmh ph³ரவீ ேத ॥ 10॥
ய இமாமபராதாmh பரமைவShணவீமphரதிஹதாmh
பட²தி th³தா⁴mh shமரதி th³தா⁴mh மஹாவிth³யாmh
ஜபதி பட²தி ’ேதி shமரதி தா⁴ரயதி கீrhதயதி வா
ந தshயாkh³நிவாவjhேராபலாஶநிவrhஷப⁴யmh,
ந ஸiµth³ரப⁴யmh, ந kh³ரஹப⁴யmh, ந ெசௗரப⁴யmh,
ந ஶthப⁴யmh, ந ஶாபப⁴யmh வா ப⁴ேவth ।
khவசிth³ராthrhயnhத⁴காரshthராஜலவிth³ேவ-விஷக³ரக³ரத³வஶீகரண-

விth³ேவேஷாchசாடநவத⁴ப³nhத⁴நப⁴யmh வா ந ப⁴ேவth ।
ஏைதrhமnhthைரதா³’ைத:th³ைத: ◌⁴ ஸmhth³த⁴ைத: ।
ௐ நேமாऽshேத ।
அப⁴ேய,அநேக⁴,அேத,அேத,அmh’ேத,அபேர,
அபராேத, பட²தி,th³ேத⁴ ஜயதி th³ேத⁴,
shமரதி th³ேத⁴, ஏேகாநாஶீதிதேம, ஏகாகிநி, நிேசத,

ஸுth³ேம,ஸுக³nhேத⁴, ஏகாnhநேஶ,உேம th◌⁴ேவ,அnhத⁴தி,
கா³யth,ஸாவிth,ஜாதேவத³, மாநshேதாேக,ஸரshவதி,
த⁴ரணி, தா⁴ரணி, ெஸௗதா³மநி,அதி³தி, தி³தி,விநேத,
ெகௗ³, கா³nhதா⁴, மாதŋhகீ³ kh’Shேண, யேஶாேத³,ஸthயவாதி³நி,
ph³ரமவாதி³நி, கா, கபாநி, கராலேநthேர, ப⁴th³ேர, நிth³ேர,
ஸthேயாபயாசநக,shத²லக³தmh ஜலக³தmh அnhதக³தmh
வா மாmh ர ஸrhேவாபth³ரேவph◌⁴ய:shவாஹா ।
யshயா: phரணயேத Shபmh க³rhேபா⁴ வா பதேத யதி³ ।
mhயேத பா³லேகா யshயா: காகவnhth◌⁴யா ச யா ப⁴ேவth ॥ 11॥
தா⁴ரேயth³யா இமாmh விth³யாேமைதrhேதா³ைஷrhந phயேத ।
க³rhபி⁴ணீ வவthஸா shயாththணீ shயாnhந ஸmhஶய:॥ 12॥
⁴rhஜபthேர thவிமாmh விth³யாmh கி²thவா க³nhத⁴சnhத³ைந: ।
ஏைதrhேதா³ைஷrhந phேயத ஸுப⁴கா³ thணீ ப⁴ேவth ॥ 13॥
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ரேண ராஜேல th³ேத நிthயmh தshய ஜேயா ப⁴ேவth ।
ஶshthரmh வாரயேத ேயஷா ஸமேர காNhட³தா³ேண ॥ 14॥
³lhமஶூலாேராகா³mhphரmh நாயதி ச vhயதா²mh ॥
ஶிேராேராக³jhவராmh ந நாஶிநீ ஸrhவேத³நாmh ॥ 15॥
இthேயஷா கதி²தா விth³யா அப⁴யாkh²யாऽபராதா ।
ஏதshயா:shmh’திமாthேரண ப⁴யmh khவாபி ந ஜாயேத ॥ 16॥
ேநாபஸrhகா³ ந ேராகா³ச ந ேயாதா⁴ நாபி தshகரா: ।
ந ராஜாேநா ந ஸrhபாச ந th³ேவShடாேரா ந ஶthரவ:॥17॥
யராஸேவதாலா ந ஶாகிnhேயா ந ச kh³ரஹா: ।
அkh³ேநrhப⁴யmh ந வாதாchச ந shiµth³ராnhந ைவ விஷாth ॥ 18॥
காrhமணmh வா ஶthkh’தmh வஶீகரணேமவ ச ।
உchசாடநmh shதmhப⁴நmh ச விth³ேவஷணமதா²பி வா ॥ 19॥
ந கிசிthphரப⁴ேவthதthர யthைரஷா வrhதேதऽப⁴யா ।
பேட²th³வா யதி³வா சிthேர shதேக வா iµேக²ऽத²வா ॥ 20॥
’தி³வா th³வாரேத³ேஶ வா வrhதேத யப⁴ய: மாnh ।
’த³ேய விnhயேஸேத³தாmh th◌⁴யாேயth³ேத³வீmh சrh⁴ஜாmh ॥ 21॥
ரkhதமாlhயாmhப³ரத⁴ராmh பth³மராக³ஸமphரபா⁴mh ।
பாஶாŋhஶாப⁴யவைரரலŋhkh’தஸுவிkh³ரஹாmh ॥ 22॥
ஸாத⁴ேகph◌⁴ய: phரயchச²nhதீmh மnhthரவrhmh’தாnhயபி ।
நாத: பரதரmh கிசிth³வஶீகரணமiνthதமmh ॥ 23॥
ரணmh பாவநmh சாபி நாthர காrhயா விசார ।
phராத:மாகா: jhயா: கா²th³ையராப⁴ரணரபி ।
ததி³த³mh வாசநீயmh shயாthதthphthயா phயேத  மாmh ॥ 24॥
ௐ அதா²த:ஸmhphரவயா விth³யாமபி மஹாப³லாmh ।
ஸrhவ³Shடphரஶமநீmh ஸrhவஶthயŋhகmh ॥ 25॥
தா³th³rhய:³க²ஶமநீmh ெதௗ³rhபா⁴kh³யvhயாதி⁴நாஶிநீmh ।
⁴தphேரதபிஶாசாநாmh யக³nhத⁴rhவரஸாmh ॥ 26॥
டா³கிநீ ஶாகிநீ-shகnhத³-ShமாNhடா³நாmh ச நாஶிநீmh ।
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மஹாெரௗth³mh மஹாஶkhதிmh ஸth³ய: phரthயயகாணீmh ॥ 27॥
ேகா³பநீயmh phரயthேநந ஸrhவshவmh பாrhவதீபேத: ।
தாமஹmh ேத phரவயா ஸாவதா⁴நமநா:’iΝ ॥ 28॥
ஏகாnhகmh th³vhயnhகmh ச சாrhதி²காrhth³த⁴மாகmh ।
th³ைவமாகmh thைரமாகmh ததா² சாrhமாகmh ॥ 29॥
பாசமாகmh ஷாŋhமாகmh வாதிக ைபthதிகjhவரmh ।
லShபிகmh ஸாthபாதிகmh தைத²வ ஸததjhவரmh ॥ 30॥
ெமௗஹூrhதிகmh ைபthதிகmh ஶீதjhவரmh விஷமjhவரmh ।
th³vhயnhகmh thrhயநிகmh ைசவ jhவரேமகாநிகmh ததா² ।
phரmh நாஶேயேத நிthயmh shமரத³பராதா ॥ 31॥
ௐ ’mh ஹந ஹந, கா ஶர ஶர, ெகௗ³ த⁴mh,
த⁴mh,விth³ேய ஆேல தாேல மாேல க³nhேத⁴ ப³nhேத⁴ பச பச
விth³ேய நாஶய நாஶய பாபmh ஹர ஹர ஸmhஹாரய வா
:³க²shவphநவிநாஶிநி கமலshதி²ேத விநாயகமாத:
ரஜநி ஸnhth◌⁴ேய,³nh³பி⁴நாேத³, மாநஸேவேக³,ஶŋhகி²நி,
சkhணி க³தி³நி வjhணி ஶூநி அபmh’thவிநாஶிநி
விேவவ th³ரவி³ th³ராவி³ th³ரவிணி th³ராவிணி
ேகஶவத³யிேத பஶுபதிஸேத ³nh³பி⁴த³மநி ³rhmhமத³த³மநி ।
ஶப³ கிராதி மாதŋhகி³ௐ th³ரmh th³ரmh jhரmh jhரmh khரmh
khரmh   ௐ th³ரmh   ।
ேய மாmh th³விஷnhதி phரthயmh பேராmh வா தாnh ஸrhவாnh
த³ம த³ம மrhத³ய மrhத³ய தாபய தாபய ேகா³பய ேகா³பய
பாதய பாதய ேஶாஷய ேஶாஷய உthஸாத³ய உthஸாத³ய
ph³ரமாணி ைவShணவி மாேஹவ ெகௗமா வாரா நாரmh
ஐnhth³ சாiµNhேட³ மஹால ைவநாயிகி ஔேபnhth³
ஆkh³ேநயி சNh³ைநrh’தி வாயvhேய ெஸௗmhேய ஐஶாநி
ஊrhth◌⁴வமேதா⁴ர phரசNhட³விth³ேய இnhth³ேராேபnhth³ரப⁴கி³நி ।
ௐ நேமா ேத³வி ஜேய விஜேய ஶாnhதி shவshதி-Sh Sh-விவrhth³தி⁴நி ।
காமாŋhேஶ காம³ேக⁴ ஸrhவகாமவரphரேத³ ।
ஸrhவ⁴ேதஷு மாmh phயmh   shவாஹா ।
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ஆகrhஷணி ஆேவஶநி-,jhவாலாமாநி-, ரமணி ராமணி,
த⁴ரணி தா⁴ணி, தபநி தாபிநி, மத³நி மாதி³நி, ேஶாஷணி ஸmhேமாநி ।
நீலபதாேக மஹாநீேல மஹாெகௗ³ மஹாேய ।
மஹாசாnhth³ மஹாெஸௗ மஹாமா ஆதி³thயர ஜாநவி ।
யமக⁴Nhேட கிணி கிணி சிnhதாமணி ।
ஸுக³nhேத⁴ ஸுரேப⁴ ஸுராஸுேராthபnhேந ஸrhவகாம³ேக⁴ ।
யth³யதா² மநீதmh காrhயmh தnhமம th³th◌⁴ய shவாஹா ।
ௐ shவாஹா ।
ௐ :◌⁴ shவாஹா ।
ௐ ⁴வ:shவாஹா ।
ௐ shவ:shவஹா ।
ௐ மஹ:shவஹா ।
ௐ ஜந:shவஹா ।
ௐ தப:shவாஹா ।
ௐ ஸthயmh shவாஹா ।
ௐ ⁴rh⁴வ:shவ:shவாஹா ।
யத ஏவாக³தmh பாபmh தthைரவ phரதிக³chச² shவாேஹthேயாmh ।
அேமாைக⁴ஷா மஹாவிth³யா ைவShணவீ சாபராதா ॥ 32॥
shவயmh விShiΝphரணீதா ச th³ேத⁴யmh பாட²த:ஸதா³ ।
ஏஷா மஹாப³லா நாம கதி²தா ேதऽபராதா ॥ 33॥
நாநயா ஸth³’ஶீ ரா। thஷு ேலாேகஷு விth³யேத ।
தேமா³ணமயீ ஸாth³ெரௗth³ ஶkhதியmh மதா ॥ 34॥
kh’தாnhேதாऽபி யேதா பீ⁴த: பாத³ேல vhயவshதி²த: ।
லாதா⁴ேர nhயேஸேத³தாmh ராthராேவநmh ச ஸmhshமேரth ॥ 35॥
நீலதஸŋhகாஶாmh த³thகபிலேகஶிகாmh ।
உth³யதா³தி³thயஸŋhகாஶாmh ேநthரthரயவிராதாmh ॥ 36॥
ஶkhதிmh thஶூலmh ஶŋhக²mh ச பாநபாthரmh ச விph◌⁴ரதீmh ।
vhயாkh◌⁴ரசrhமபதா⁴நாmh கிŋhகிணீஜாலமNh³தாmh ॥ 37॥
தா⁴வnhதீmh க³க³நshயாnhத: பா³காதபாத³காmh ।
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த³mhShThராகராலவத³நாmh vhயாலNhட³ல⁴தாmh ॥ 38॥
vhயாthதவkhthராmh லலjhவாmh ph◌⁴’லாலகாmh ।
shவப⁴khதth³ேவmh ரkhதmh பிப³nhதீmh பாநபாthரத:॥ 39॥
ஸphததா⁴nh ேஶாஷயnhதீmh khரth³’ShThயா விேலாகநாth ।
thஶூேலந ச தjhவாmh கீலயnhதீmh iµஹுrhiµஹு:॥ 40॥
பாேஶந ப³th³th◌⁴வா தmh ஸாத⁴மாநவnhதீmh தத³nhதிேக ।
அrhth³த⁴ராthரshய ஸமேய ேத³வீmh தா⁴ேயnhமஹாப³லாmh ॥ 41॥
யshய யshய வேத³nhநாம ஜேபnhமnhthரmh நிஶாnhதேக ।
தshய தshய ததா²வshதா²mh ேத ஸாபி ேயாகி³நீ ॥ 42॥
ௐ ப³ேல மஹாப³ேல அth³த⁴ஸாத⁴நீ shவாேஹதி ।
அேமாகா⁴mh பட²தி th³தா⁴mh ைவShணவீmh ॥ 43॥
மத³பராதாவிth³யாmh th◌⁴யாேயth ।
:³shவphேந ³ராShேட ச ³rhநிthேத தைத²வ ச ।
vhயவஹாேர ேப⁴ேவthth³தி: ◌⁴ பேட²th³விkh◌⁴ேநாபஶாnhதேய ॥ 44॥
யத³thர பாேட²ஜக³த³mhபி³ேக மயா
விஸrhக³பி³nhth³வऽரந³தmh ।
தத³sh ஸmhrhணதமmh phரயாnh ேம
ஸŋhகlhபth³தி⁴sh ஸைத³வ ஜாயதாmh ॥ 45॥
தவ தththவmh ந ஜாநா கீth³’ஶா மேஹவ ।
யாth³’ஶா மஹாேத³வீ தாth³’ஶாைய நேமா நம:॥ 46॥
இஸ shேதாthர கா விதி⁴வத பாட² கரேந ேஸ ஸப³ phரகார ேக ேராக³ ததா²
ஸப³ phரகார ேக ஶthஔர ஸப³ ப³nhth◌⁴யா ேதா³ஷ நShட ேஹாதா ைஹ ।
விேஶஷ ப ேஸ iµகத³ேமmh ேமmh ஸப²லதா ஔர ராஜகீய காrhேயாmh ேமmh
அபராத ரஹேந ேக ேய யஹ பாட² ராமபா³ண ைஹ ।
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