
 
 

అపరాజితా స్తోత్రమ్                                                www.HariOme.com                                                           Page 1 

 

                       అపరాజితా సో్తత్రమ్ 
 

నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః | 
నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః సమతామ్ || ౧ || 

రౌద్రాయై నమో నితాైయై గౌర్యై  ధాత్ర్యై నమో నమః | 
జ్యైతానాయై చేన్దురూపిణ్యై సుఖాయై సతతం నమః || ౨ || 

కల్యైణ్యై ప్రణతా వృద్ధయయై సిద్ధయయై కుర్మమ నమో నమః | 
నైరృత్యై భూభృతాం లక్ష్మ్మై శరాాణ్యై తే నమో నమః || ౩ || 

దురాాయై దురాపారాయై సారాయై సరాకారిణ్యై | 
ఖాైత్యై తథైవ కృష్ణాయై ధూమ్రాయై సతతం నమః || ౪ || 

అతిసౌమ్యైతిరౌద్రాయై నతాసోస్యై నమో నమః | 
నమో జగత్ర్రతిష్ణాయై దేవ్యై కృత్యై నమో నమః || ౫ || 

యా దేవీ సరాభూతేషు విషుామ్యయేతి శబ్దుతా | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౬ || 

యా దేవీ సరాభూతేషు చేతనేతైభిధీయతే | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౭ || 

యా దేవీ సరాభూతేషు బుద్ధయరూపేణ సంసిితా | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౮ || 
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యా దేవీ సరాభూతేషు నిద్రారూపేణ సంసిితా | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౯ || 

యా దేవీ సరాభూతేషు క్షుధారూపేణ సంసిితా | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౧౦ || 

యా దేవీ సరాభూతేషు ఛాయారూపేణ సంసిితా | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౧౧ || 

యా దేవీ సరాభూతేషు శక్తోరూపేణ సంసిితా | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౧౨ || 

యా దేవీ సరాభూతేషు తృష్ణారూపేణ సంసిితా | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౧౩ || 

యా దేవీ సరాభూతేషు క్షంతిరూపేణ సంసిితా | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౧౪ || 

యా దేవీ సరాభూతేషు జాతిరూపేణ సంసిితా | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౧౫ || 

యా దేవీ సరాభూతేషు లజాారూపేణ సంసిితా | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౧౬ || 

యా దేవీ సరాభూతేషు శంతిరూపేణ సంసిితా | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౧౭ || 
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యా దేవీ సరాభూతేషు శ్రద్ధయరూపేణ సంసిితా | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౧౮ || 

యా దేవీ సరాభూతేషు కాంతిరూపేణ సంసిితా | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౧౯ || 

యా దేవీ సరాభూతేషు లక్ష్మీరూపేణ సంసిితా | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౨౦ || 

యా దేవీ సరాభూతేషు వృతిోరూపేణ సంసిితా | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౨౧ || 

యా దేవీ సరాభూతేషు సమృతిరూపేణ సంసిితా | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౨౨ || 

యా దేవీ సరాభూతేషు దయారూపేణ సంసిితా | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౨౩ || 

యా దేవీ సరాభూతేషు తుష్టిరూపేణ సంసిితా | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౨౪ || 

యా దేవీ సరాభూతేషు మ్యతృరూపేణ సంసిితా | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౨౫ || 

యా దేవీ సరాభూతేషు భ్రంతిరూపేణ సంసిితా | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౨౬ || 
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ఇంద్రియాణామధిష్ణాత్రీ భూతానం చాఖిలేషు యా | 
భూతేషు సతతం తస్యై వాైప్తయోై  దేవ్యై నమో నమః || ౨౭ || 

చితిరూపేణ యా కృతనామేతద్ వాైపై సిితా జగత్ | 
నమసోస్యై నమసోస్యై నమసోస్యై నమో నమః || ౨౮ || 

 


