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આપદુારક ીહનમૂતો

{ આપદુારક ીહનમૂતો }

િવભીષણત

ીહનમુત ેનમઃ  અય ીહનમુતોમહામય, િવભીષણ

ઋિષઃ, અનુુ છદઃ, હનમુા દવેતા  મમ શમુખુતભનાથ

સવકાયિસયથ ચ જપ ેિવિનયોગઃ 

યાન

ચાભ ંચરણારિવદયગુલ ંકૌપીનમૌધરં

નાયાં વ ૈકિટસૂયુવસન ંયોપવીતાત 

હતાયામવલય ચાજિલમથો હારાવલીકુડલં

િબીઘિશખં સવદન ંિદયાજનયે ંભજ ે

મઃ-ૐ નમો હનમુત ેાય 

મમ સવદુજનમખુતભન ંકુ કુ 

મમ સવકાયિસ કુ કુ   ાં   ૂં ફ વાહા 

note અવારં જપે 

આપાિખલલોકાતહાિરણ ેીહનમૂત ે

અકમાદાગતોપાતનાશનાય નમોઽત ુત ે ૧

સીતાિવયુીરામશોકદઃુખભયાપહ 

તાપયય સહંાિરાજનયે નમોઽત ુત ે ૨

આિધયાિધમહામાિરહપીડાપહાિરણ ે

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ાણાપહ ેદૈયાનાં રામાણામન ેનમઃ  ૩

સસંારસાગરાવતા ગતસાતચતેસા 

શરણાગતમયા નાં શરયાય નમોઽત ુત ે ૪

રાજારે િબલારે વશે ેભતૂસુલ ે

ગજસહમહાયાચોરભીષણકાનન ે ૫

મહાભયઽેિસંથાન ેશસુસમાિત ે

શરણાગતમયા નાં શરયાય નમો નમઃ  ૬

દોષે વા ભાત ેવા ય ેમરયજનાસતુ 

અથિસિયશઃકામા ાવુિત ન સશંયઃ  ૭

કારાહ ેયાણ ેચ સામ ેદશેિવલવ ે

ય ેમરિત હનમૂત ંતષેાં  નાિત િવપયઃ  ૮

વદહેાય કાલાિાયાિમતતજેસ ે

નમઃ લવગસૈયાનાં ાણભતૂામન ેનમઃ  ૯

દુદૈયમહાદપદલનાય મહામન ે

ાતભનાયામ ૈનમઃ ીમતૂય ે ૧૦

જવા તોિમદ ંપુય ંવસવુારં પઠેરઃ 

રાજથાન ેસભાથાન ેવાદ ેાત ેજપેવુ  ૧૧
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િવભીષણત ંતો ંયઃ પઠે યતો નરઃ 

સવા પયો િવમુયતે ના કાયા  િવચારણા  ૧૨
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