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           శ్రీ మృత్యుంజయ మానసిక పూజా స్తోత్రుం 
 

కైలాసే కమనీయరత్నఖచితే కల్పద్రుమూలే సిిత్ుం 
కర్పపరస్ఫటికుందుసుందరత్నుం కాత్యయయనీసేవిత్మ్ | 
గుంగాత్ుంగత్రుంగరుంజిత్జటాభారుం కృపాసాగరుం 
కణ్ఠాల్ుంకృత్శేషభూషణమముం మృత్యుంజయుం భావయే || ౧ || 

ఆగత్య మృత్యుంజయ చుంద్రమౌళే వ్యయఘ్రాజినాల్ుంకృత్ శూల్పాణే | 
స్వభకోస్ుంరక్షణకామధేనో ప్రసీద విశేవశ్వర పారవతీశ్ || ౨ || 

భాస్వన్మౌక్తోకతోరణే మరకత్స్ోుంభాయుధాల్ుంకృతే 
సౌధే ధూపసవ్యసితే మణిమయే మాణికయదీపాుంచితే | 
బ్రహ్ౌుంద్రామరయోగిపుంగవగణైర్యయకో చ కల్పద్రుమైః 
శ్రీమృత్యుంజయ ససిిరో భవ విభో మాణికయసిుంహాస్నే || ౩ || 

ముందారమల్లీకరవీరమాధవీపనానగనీలోత్పల్చమపకాన్వవతైః | 
కర్పపరపాటీరసవ్యసితరజలైరాధత్్వ మృత్యుంజయ పాదయమత్ోమమ్ || ౪ || 

సగుంధపషపప్రకరైః సవ్యసితర్వవయననదీశీత్ల్వ్యర్వభైః శుభైః | 
త్రిలోకనాథార్వోహరార్యమాదరాదగృహాణ మృత్యుంజయ స్రవవుందిత్ || ౫ || 

హిమాుంబువ్యసితస్తోయైః శీత్లైరతిపావనైః | 
మృత్యుంజయ మహాదేవ శుదాాచమనమాచర || ౬ || 
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గుడదధిస్హిత్ుం మధుప్రకీరణుం సఘృత్స్మన్వవత్ధేనదుగాయుకోమ్ | 
శుభకర మధుపరకమాహర త్వుం త్రినయన మృత్యహర త్రిలోకవుందయ || ౭ || 

పుంచాస్త్ర శుంత్ పుంచాస్య పుంచపాత్కస్ుంహర | 
పుంచామృత్సాననమిదుం కుర్య మృత్యుంజయ ప్రభో || ౮ || 

జగత్రయీఖ్యయత్ స్మస్ోతీరిస్మాహృతైః కల్ౌషహార్వభశ్చ | 
సాననుం సతోయైః స్మదాచర త్వుం మృత్యుంజయానుంత్గుణ్ఠభరామ || ౯ || 

ఆనీతేనాతిశుభ్రేణ కౌశేయేనామరద్రుమాత్ | 
మారజయామి జటాభారుం శివ మృత్యుంజయ ప్రభో || ౧౦ || 

నానాహ్మవిచిత్రాణి చీరచీనాుంబరాణి చ | 
వివిధాన్వ చ దివ్యయన్వ మృత్యుంజయ సధారయ || ౧౧ || 

విశుదామకాోఫల్జాల్రమయుం మనోహరుం కాుంచనహ్మసూత్రమ్ | 
యజ్ఞోపవీత్ుం పరముం పవిత్రమాధత్్వ మృత్యుంజయ భక్తోగమయ || ౧౨ || 

శ్రీగుంధుం ఘనసారకుుంకుమయుత్ుం కసూోర్వకాపూర్వత్ుం 
కాలేయేన హిమాుంబునా విరచిత్ుం ముందారస్ుంవ్యసిత్మ్ | 
దివయుం దేవమనోహరుం మణిమయే పాత్రే స్మారోపిత్ుం 
స్రావుంగేషు విలేపయామి స్త్త్ుం మృత్యుంజయ శ్రీవిభో || ౧౩ || 

అక్షతరావలైర్వివ్యైః స్మయక్తోల్స్మన్వవతైః | 
మృత్యుంజయ మహాదేవ పూజయామి వృషధవజ || ౧౪ || 
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చమపకపుంకజకురవకకుుందైః కరవీరమల్లీకాకుసమైః | 
విసాోరయ న్వజమకుటుం మృత్యుంజయ పుండరీకనయనాపో || ౧౫ || 

మాణికయపాదుకాదవుందేవ మౌన్వహృత్పదౌముందిరే | 
పాదౌ స్త్పదౌస్దృశౌ మృత్యుంజయ న్వవేశ్య || ౧౬ || 

మాణికయకయూరక్తరీటహారైః కాుంచీమణిసాిపిత్కుుండలైశ్చ | 
ముంజీరమఖ్యయభరణైరౌనోజ్్ోరుంగాన్వ మృత్యుంజయ భూషయామి || ౧౭ || 

గజవదనస్కుందధృతేనాతిస్వచ్ఛేన చామరయుగేన | 
గల్దల్కాననపదౌుం మృత్యుంజయ భావయామి హృత్పదేౌ || ౧౮ || 

మకాోత్పత్రుం శ్శికోటిశుభ్రుం శుభప్రదుం కాుంచనదుండయుకోమ్ | 
మాణికయస్ుంసాిపిత్హ్మకుుంభుం సరేశ్ మృత్యుంజయ తేఽరపయామి || ౧౯ || 

మణిమకురే న్వషపటలే త్రిజగదాగఢుంధకారస్పాోశేవ | 
కుందరపకోటిస్దృశ్ుం మృత్యుంజయ పశ్య వదనమాతీౌయమ్ || ౨౦ || 

కర్పపరచూరణుం కపిలాజయపూత్ుం దాసాయమి కాలేయస్మాన్వవతశ్చ | 
స్మదభవుం పావనగుంధధూపిత్ుం మృత్యుంజయాుంగుం పర్వకల్పయామి || ౨౧ || 

వర్వోత్రయోపేత్మఖుండదీపాోయ త్మోహరుం బాహయమథాుంత్రుం చ | 
సాజయుం స్మసాోమరవరగహృదయుం సరేశ్ మృత్యుంజయ వుంశ్దీపమ్ || ౨౨ || 

రాజాననుం మధురాన్వవత్ుం చ మృదుల్ుం మాణికయపాత్రే సిిత్ుం 
హిుంగూజీరకస్నౌరీచిమిల్లతైః శకైరనేకైైః శుభైః | 
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శకుం స్మయగపూపసూపస్హిత్ుం స్ద్యయఘృతేనాపీత్ుం 
శ్రీమృత్యుంజయ పారవతీప్రియ విభో సాపోశ్నుం భుజయత్యమ్ || ౨౩ || 

కూష్ౌుండవ్యరాోకపటోల్లకానాుం ఫలాన్వ రమాయణి చ కారవలాీయ | 
సపాకయుకాోన్వ స్సౌరభాణి శ్రీకుంఠ మృత్యుంజయ భక్షయేశ్ || ౨౪ || 

శీత్ల్ుం మధురుం స్వచేుం పావనుం వ్యసిత్ుం ల్ఘు | 
మధేయ సీవకుర్య పానీయుం శివ మృత్యుంజయ ప్రభో || ౨౫ || 

శ్రకరామిల్లత్ుం సినగాుం దుగాాననుం గోఘృత్యన్వవత్మ్ | 
కదల్లఫల్స్ుంమిశ్రుం భుజయత్యుం మృత్యస్ుంహర || ౨౬ || 

కవల్మతిమాధురయుం దుగ్ాైః సినగ్ాశ్చ శ్రకరామిల్లతైః | 
ఏలామరీచమిల్లత్ుం మృత్యుంజయ దేవ భుుంక్షవ పరమాననమ్ || ౨౭ || 

రుంభాచూత్కపిత్ికణాకఫలైర్ద్ిాక్షారసాసావదుమ- 
త్ఖర్పజరరౌధురేక్షుఖుండశ్కలైైః స్నానర్వకలాుంబుభైః | 
కర్పపరేణ సవ్యసితర్యగడజలైరాౌధురయయుక్్ోర్వవభో 
శ్రీమృత్యుంజయ పూరయ త్రిభువనాధారుం విశలోదరమ్ || ౨౮ || 

మనోజోరుంభావనఖుండఖుండిత్యన్రుచిప్రదాన్రషపజీరకాుంశ్చ | 
స్సౌరభాన్్ ుంధవసేవిత్యుంశ్చ గృహాణ మృత్యుంజయ లోకవుందయ || ౨౯ || 

హిుంగూజీరకస్హిత్ుం విమలామల్కుం కపిత్ిమతిమధురమ్ | 
బిస్ఖుండుంలీ్వణయుత్యనౌృత్యుంజయ తేఽరపయామి జగదీశ్ || ౩౦ || 
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ఏలాశుుంఠీస్హీత్ుం దధయననుం చార్యహ్మపాత్రసి్మ్ | 
అమృత్ప్రతిన్వధిమాఢ్యుం మృత్యుంజయ భుజయత్యుం త్రిలోకశ్ || ౩౧ || 

జుంబీరనీరాుంచిత్శ్ృుంగబేరుం మనోహరానమీశ్లాటుఖుండన్ | 
మృదూపదుంశన్హస్తపభుుంక్షవ మృత్యుంజయ శ్రీకర్యణ్ఠస్మద్ర || ౩౨ || 

నాగరరామఠయుకోుం సల్ల్లత్జుంబీరనీరస్ుంపూరణమ్ | 
మథిత్ుం సుంధవస్హిత్ుం పిబ హర మృత్యుంజయ క్రత్ధవుంసిన్ || ౩౩ || 

ముందారహ్మాుంబుజగుంధయుక్్ోరౌుందాక్తనీన్వరౌల్పణయతోయైః | 
గృహాణ మృత్యుంజయ పూరణకామ శ్రీమత్పరాపోశ్నమభ్రకశ్ || ౩౪ || 

గగనధునీవిమల్జలైరౌృత్యుంజయ పదౌరాగపాత్రగతైః | 
మృగమదచుందనపూరణుం ప్రక్షాల్య చార్య హస్ోపదయుగౌమ్ || ౩౫ || 

పుంనాగమల్లీకాకుుందవ్యసితరాజహనవీజలైైః | 
మృత్యుంజయ మహాదేవ పనరాచమనుం కుర్య || ౩౬ || 

మౌక్తోకచూరణస్మేతరౌృగమదఘనసారవ్యసితైః పూగైః | 
పర్ణైః స్వరణస్మానరౌృత్యుంజయ తేఽరపయామి త్యుంబూల్మ్ || ౩౭ || 

నీరాజనుం న్వరౌల్దీపిోమదిభరీిపాుంకురర్యజజవల్మచ్ఛ్ేాతశ్చ | 
ఘణ్ఠాన్వనాదేన స్మరపయామి మృత్యుంజయాయ త్రిపరాుంత్కాయ || ౩౮ || 

విర్వుంచిమఖ్యయమరబృుందవుందితే స్రోజమత్య్యుంక్తత్చక్రచిహినతే | 
దదామి మృత్యుంజయ పాదపుంకజే ఫణుంద్రభూషే పనరర్యమీశ్వర || ౩౯ || 



 
 

శ్రీ మృత్యుంజయ మానసిక పూజా స్తోత్రుం                   www.HariOme.com                                                           Page 6 

 

పుంనాగనీలోత్పల్కుుందజాజీ ముందారమల్లీకరవీరపుంకజైః | 
పష్పుంజల్లుం బిల్వదలైసోల్సాయ మృత్యుంజయాుంఘ్రౌ విన్వవేశ్యామి || ౪౦ || 

పదే పదే స్రవత్మోన్వకృుంత్నుం పదే పదే స్రవశుభప్రదాయకమ్ | 
ప్రదక్షిణుం భక్తోయుతేన చ్ఛత్సా కరోమి మృత్యుంజయ రక్ష రక్ష మామ్ || ౪౧ || 

నమో గౌరీశయ స్ఫటికధవళుంగాయ చ నమో 
నమో లోకశయ సోత్విబుధలోకాయ చ నమైః | 
నమైః శ్రీకుంఠాయ క్షపిత్పరదత్యయయ చ నమో 
నమైః ఫాలాక్షాయ స్ౌరమదవినాశయ చ నమైః || ౪౨ || 

స్ుంసారే జన్వత్యపరోగస్హితే త్యపత్రయాక్రుందితే 
న్వత్యుం పత్రకల్త్రవిత్ోవిల్స్త్యపశైర్వనబదాుం దృఢ్మ్ | 
గరావుంధుం బహుపాపవరగస్హిత్ుం కార్యణయదృష్ాయ విభో 
శ్రీమృత్యుంజయ పారవతీప్రియ స్దా మాుం పాహి స్రేవశ్వర || ౪౩ || 

సౌధే రత్నమయే నవోత్పల్దలాకీరేణ చ త్లాపుంత్రే 
కౌశేయేన మనోహరేణ ధవలేనాచాేదితే స్రవశ్ైః | 
కర్పపరాుంచిత్దీపదీపిోమిల్లతే రమోయపధానదవయే 
పారవత్యయైః కరపదౌలాల్లత్పదుం మృత్యుంజయుం భావయే || ౪౪ || 

చత్శ్చత్యవర్వుంశ్దివల్స్దుపచారరభమత- 
రౌనైః పదేౌ భకాోయ బహిరపి చ పూజాుం శుభకరీమ్ | 
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కరోతి ప్రత్యయషే న్వశి దివస్మధేయఽపి చ పమా- 
న్పపాయాతి శ్రీమృత్యుంజయపదమనేకాదుభత్పదమ్ || ౪౫ || 

ప్రాత్ర్వీుంగమమాపతేరహరహైః స్ుందరశనాత్్వరగదుం 
మధాయహ్న హయమేధత్ల్యఫల్దుం సాయుంత్నే మోక్షదమ్ | 
భానోరస్ోమయే ప్రద్యషస్మయే పుంచాక్షరారాధనుం 
త్త్యకల్త్రయత్ల్యమిషాఫల్దుం స్ద్యయఽనవదయుం దృఢ్మ్ || ౪౬ || 

 


