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                     మహామృత్యుంజయసో్తత్రుం 
 

రుద్రుం పశుపతుం స్థాణుం నీలకుంఠముమాపతమ్ | 
నమామి శిరస్థ దేవుం కుం నో మృత్యుః కరిష్యత || ౧ || 

నీలకుంఠుం కాలమూరిోుం కాలజఞుం కాలనాశనమ్ | 
నమామి శిరస్థ దేవుం కుం నో మృత్యుః కరిష్యత || ౨ || 

నీలకుంఠుం విరూపాక్షుం నిరమలుం నిలయప్రదమ్ | 
నమామి శిరస్థ దేవుం కుం నో మృత్యుః కరిష్యత || ౩ || 

వామదేవుం మహాదేవుం లోకనాథుం జగద్గురుమ్ | 
నమామి శిరస్థ దేవుం కుం నో మృత్యుః కరిష్యత || ౪ || 

దేవదేవుం జగనాాథుం దేవేశుం వృష్భధ్వజమ్ | 
నమామి శిరస్థ దేవుం కుం నో మృత్యుః కరిష్యత || ౫ || 

గుంగాధ్రుం మహాదేవుం సర్వవభరణభూషితమ్ | 
నమామి శిరస్థ దేవుం కుం నో మృత్యుః కరిష్యత || ౬ || 

త్రయక్షుం చత్రుుజుం శుంతుం జటామకుటధారిణమ్ | 
నమామి శిరస్థ దేవుం కుం నో మృత్యుః కరిష్యత || ౭ || 

భస్తమద్ధూళితసర్వవుంగుం నాగాభరణభూషితమ్ | 
నమామి శిరస్థ దేవుం కుం నో మృత్యుః కరిష్యత || ౮ || 
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అనుంతమవయయుం శుంతుం అక్షమాలాధ్రుం హరమ్ | 
నమామి శిరస్థ దేవుం కుం నో మృత్యుః కరిష్యత || ౯ || 

ఆనుందుం పరముం నితయుం కైవలయపదదాయినమ్ | 
నమామి శిరస్థ దేవుం కుం నో మృత్యుః కరిష్యత || ౧౦ || 

అరూనారీశవరుం దేవుం పారవతీప్రాణనాయకమ్ | 
నమామి శిరస్థ దేవుం కుం నో మృత్యుః కరిష్యత || ౧౧ || 

ప్రళయస్థాతకర్వోరమాదికర్వోరమీశవరమ్ | 
నమామి శిరస్థ దేవుం కుం నో మృత్యుః కరిష్యత || ౧౨ || 

వ్యయమకేశుం విరూపాక్షుం చుంద్రారూకృతశేఖరమ్ | 
నమామి శిరస్థ దేవుం కుం నో మృత్యుః కరిష్యత || ౧౩ || 

గుంగాధ్రుం శశిధ్రుం శుంకరుం శూలపాణినమ్ | 
నమామి శిరస్థ దేవుం కుం నో మృత్యుః కరిష్యత || ౧౪ || 

అనాథుః పరమానుందుం కైవలయుఃపదగామినమ్ | 
నమామి శిరస్థ దేవుం కుం నో మృత్యుః కరిష్యత || ౧౫ || 

సవర్వుపవరుదాతారుం సృషిిస్థాతయుంతకారణమ్ | 
నమామి శిరస్థ దేవుం కుం నో మృత్యుః కరిష్యత || ౧౬ || 

కలాాయుర్దేహి మే పుణయుం యావదాయురరోగతామ్ | 
నమామి శిరస్థ దేవుం కుం నో మృత్యుః కరిష్యత || ౧౭ || 
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శివేశనాుం మహాదేవుం వామదేవుం సదాశివమ్ | 
నమామి శిరస్థ దేవుం కుం నో మృత్యుః కరిష్యత || ౧౮ || 

ఉతాతోస్థాతసుంహారకర్వోరమీశవరుం గురుమ్ | 
నమామి శిరస్థ దేవుం కుం నో మృత్యుః కరిష్యత || ౧౯ || 

మారకుండేయకృతుం స్తోత్రుం యుః పఠేచి్ఛవసనిాధౌ | 
తసయ మృత్యభయుం నాస్థో నాగ్నాచౌరభయుం కవచ్ఛత్ || ౨౦ || 

శతావరోుం ప్రకరోవయుం సుంకటే కష్ినాశనమ్ | 
శుచ్ఛరూుతావ పఠేత్ స్తోత్రుం సరవస్థదిూప్రదాయకమ్ || ౨౧ || 

మృత్యుంజయ మహాదేవ త్రాహి మాుం శరణాగతమ్ | 
జనమమృత్యజర్వరోగుః పీడితుం కరమబుంధ్నుః || ౨౨ || 

తావకసోవదుతుః ప్రాణసోవచ్ఛిత్తోఽహుం సదా మృడ | 
ఇత విజ్ఞఞపయ దేవేశుం త్రయుంబకాఖయమనుం జపేత్ || ౨౩ || 

నముః శివాయ స్థుంబాయ హరయే పరమాతమనే | 
ప్రణతకేేశనాశయ యోగ్ననాుం పతయే నముః || ౨౪ || 

 


