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                      మృతసంజీవన స్తోత్రం 
 

ఏవమారాధ్య గౌరీశం దేవం మృత్యంజయేశవరమ్ | 
మృతసంజీవనం నామాా కవచం ప్రజపేతసదా || ౧ || 

సారాత్ససరతరం పుణ్యం గుహ్యయద్గుహ్యతరం శుభమ్ | 
మహ్యదేవసయ కవచం మృతసంజీవనామకం || ౨ || 

సమాహితమనా భూత్సవ శృణుష్వ కవచం శుభమ్ | 
శృత్వవతద్దివయ కవచం రహ్సయం కురు సరవదా || ౩ || 

వరాభయకరో యజ్వవ సరవదేవనిషేవితః | 
మృత్యంజయో మహ్యదేవః ప్రాచ్యం మాం పాత్ సరవదా || ౪ || 

దధానః శక్తోమభయం త్రిముఖం ష్డ్భుజః ప్రభః | 
సదాశివోఽగ్నారూపీ మాం ఆగ్నాయయం పాత్ సరవదా || ౫ || 

అష్టాదశభజోపేతో దండాభయకరో విభః | 
యమరూపీ మహ్యదేవో దక్షిణ్సాయం సదాఽవత్ || ౬ || 

ఖడాుభయకరో ధీరో రక్షోగణ్నిషేవితః | 
రక్షోరూపీ మహేశో మాం నైరృత్సయం సరవదాఽవత్ || ౭ || 

పాశాభయభజః సరవరత్సాకరనిషేవితః | 
వరూణాత్సా మహ్యదేవః పశిిమే మాం సదాఽవత్ || ౮ || 
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గదాభయకరః ప్రాణ్నాయకః సరవదాగతః | 
వాయవాయం మారుత్సత్సా మాం శంకరః పాత్ సరవదా || ౯ || 

శంఖాభయకరస్తో మాం నాయకః పరమేశవరః | 
సరావత్సాంతరద్దగ్భుగ్న పాత్ మాం శంకరః ప్రభః || ౧౦ || 

శూలాభయకరః సరవవిదాయనామధినాయకః | 
ఈశానాత్సా తథైశానాయం పాత్ మాం పరమేశవరః || ౧౧ || 

ఊర్వభాగ్న బ్రహ్ారూపీ విశావత్సాఽధ్ః సదాఽవత్ | 
శిరో మే శంకరః పాత్ లలాటం చంద్రశేఖరః || ౧౨ || 

భ్రూమధ్యం సరవలోకేశస్త్రినేత్రో లోచనేఽవత్ | 
భ్రూయుగాం గ్నరిశః పాత్ కర్ణ ౌపాత్ మహేశవరః || ౧౩ || 

నాసికం మే మహ్యదేవ ఓష్ఠ ౌపాత్ వృష్ధ్వజః | 
జిహ్యవం మే దక్షిణామూరిోరింత్సనేా గ్నరిశోఽవత్ || ౧౪ || 

మృత్యంజయో ముఖం పాత్ కంఠం మే నాగభూష్ణ్ః | 
పినాకీ మతకర్ణ పాత్ త్రిశూలీ హ్ృదయం మమ || ౧౫ || 

పంచవకరః సోనౌ పాత్ ఉదరం జగదీశవరః | 
నాభం పాత్ విరూపాక్షః పార్ణవవ మే పారవతీపతః || ౧౬ || 

కటిదవయం గ్నరీశో మే పృష్ౌం మే ప్రమథాధిపః | 
గుహ్యం మహేశవరః పాత్ మమోరూ పాత్ భైరవః || ౧౭ || 
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జ్వనునీ మే జగద్రాో జంఘే మే జగదంబిక | 
పాదౌ మే సతతం పాత్ లోకవందయః సదాశివః || ౧౮ || 

గ్నరిశః పాత్ మే భారాయం భవః పాత్ సుత్సనామ | 
మృత్యంజయో మమాయుష్యం చితోం మే గణ్నాయకః || ౧౯ || 

సరావంగం మే సదా పాత్ కలకలః సదాశివః | 
ఏతత్తో కవచం పుణ్యం దేవత్సనాం చ ద్గరలభమ్ || ౨౦ || 

మృతసంజీవనం నామాా మహ్యదేవేన కీరిోతమ్ | 
సహ్స్రావరోనం చ్సయ పురశిరణ్మీరితమ్ || ౨౧ || 

యః పఠేచఛృణుయనిాతయం శ్రావయేత్ససమాహితః | 
స కలమృత్యం నిరిితయ సదాయుష్యం సమశుాత్త || ౨౨ || 

హ్స్తోన వా యదా సపృష్టావ మృతం సంజీవయతయసౌ | 
ఆధ్యో వాయధ్యసోసయ న భవంత కదాచన || ౨౩ || 

కలమృత్యమపి ప్రాపోమసౌ జయత సరవదా | 
అణిమాద్దగుణైశవరయం లభత్త మానవోతోమః || ౨౪ || 

యుదా్రంభే పఠిత్తవదమష్టావింశతవారకమ్ | 
యుద్మధ్యయ సిోతః శత్రః సదయః సర్వవరా దృశయత్త || ౨౫ || 

న బ్రహ్యాదీని చ్సారణి క్షయం కురవంత తసయ వై | 
విజయం లభత్త దేవయుద్మధ్యయపి సరవదా || ౨౬ || 
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ప్రాతరుత్సోయ సతతం యః పఠేతకవచం శుభమ్ | 
అక్షయయం లభత్త సౌఖయమిహ్లోకే పరత్ర చ || ౨౭ || 

సరవవాయధివినిరాృకోః సరవరోగవివరిితః | 
అజరామరణోభూత్సవ సదా షోడశవారిికః || ౨౮ || 

విచరతయఖిలాన్లలకన్ప్పాపయ భోగ్భంశి ద్గరలభాన్ | 
తసాాద్దదం మహ్యగోపయం కవచం సముదాహ్ృతమ్ || ౨౯ || 

మృతసంజీవనం నామాా దేవతైరపి ద్గరలభమ్ | 
మృతసంజీవనం నామాా దేవతైరపి ద్గరలభమ్ || ౩౦ || 

 


