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Mrityunjaya Sahasranama Stotram

मृुयसहॐनामोऽम ्

ौीगणशेाय नमः ।
ौीभरैव उवाच ।
अधनुा श ृण ु दवेिेश सहॐावोमम ।्
महामृुया सारात स्ारोमोमम ॥्
अ ौीमहामृुसहॐनामोऽ म,

भरैव ऋिषः, उिक् छः, ौीमहामृुयो दवेता,
ॐ बीज,ं ज ुं शिः, सः कीलकं, पुषाथ िसये
सहॐनाम पाठे िविनयोगः ।
ानम -्

उसमानदीिममतृानकैहते ुं िशवं
ॐ ज ुं सः भवुनकैसिृू(िव)लयोूकेराकरम ।्

ौीमारदशाण मिडततन ुं ं िबां परं
ौीमृुयमीिवबमगणुःै पणू दे भजे ॥

अथ ोऽम -्

ॐ जुं सः ह महादवेो मो मानदायकः । (मशेो मनायकः)
मानी मनोरमा मनी मानवध नः ॥ १॥
मायाकता  मपो ममाराको मिुनः ।
महेरो महामाो मी मिजनिूयः ॥ २॥
मातो मतां ौेो मािसकः पिकोऽमतृः ।
मातको मिचो मिचभावनः ॥ ३॥
मानवेूदो मषेो मनेकापितवभः ।
मानकायो मधुयेी मारयुो िजतिेयः ॥ ४॥
जयो िवजयदो जतेा जयशेो जयवभः ।
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मृुयसहॐनामोऽम ्

डामरशेो िवपाो िवभोा िवभावसःु ॥ ५॥
िवशेो िवनाथ िवसिूव नायकः । (िवतात)

िवनतेा िवनयी वादी वादो वादो वटुः ॥ ६॥
लूः सूोऽचलो लोलो लोलिजः करालकः । (सूलो)
िवराधयेो िवरागीनो िवलासी लालालसः ॥ ७॥
लोलाो लोलधीध म धनदो धनदािच तः ।
धनी येोऽये ध धम मयोदयः ॥ ८॥
दयावान द्वेजनको दवेसेो दयापितः ।
डुिलचदु रीवासो दी दवेमयाकः ॥ ९॥
कुपः कीित दः काः ीबोऽीबाकः कुजः ।
बधुो िवामयः कामी कामकालाकाकः ॥ १०॥
जीवो जीवूदः शबुः शुः शम ू दोऽनघः ।
शनैरो वगेगितवा चालो रारयः ॥ ११॥
केतःु कारापितः कालः सयूऽिमतपराबमः ।
चो िपितः भाान भ्ायदो भग पभतृ ॥् १२॥
बूरो धतू िवयोगी च सी गाधरो गजः ।
गजाननिूयो गीतो गानी ानाच निूयः ॥ १३॥
परमः पीवरा पाव तीवभो महान ।्
पराको िवराौः वानरोऽिमतकमकृत ॥् १४॥
िचदानी चापो गाडो गडिूयः ।
नीरो नयो नागो नागालारमिडतः ॥ १५॥
नागहारो महानागो गोधरो गोपितपः ।
िऽलोचनिलोकेशिमिूत िपरुाकः ॥ १६॥
िऽधामयो लोकमयो लोकैकसनापहः ।
सनी तोिषतः शिुधापिवण भाक ् ॥ १७॥
िऽोितिपरुीनाथिधाशािधागितः ।
िऽधागणुी िवकता  िवभता  अिधपूषः ॥ १८॥ (िऽपूषः)
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मृुयसहॐनामोऽम ्

उमशेो वासिुकवरो वनैतयेो िवचारकृत ।्
िववकेाो िवशालाोऽिविधिव िधरनुमः ॥ १९॥
िवािनिधः सरोजाो िनःरः रनाशनः ।
िृतमान ्िृतदः ात ॄा ॄिवदां वरः ॥ २०॥
ॄाोती ॄचारी चतरुतरुाननः ।
चलाचलोऽचलगितवगी वीरािधपो वरः ॥ २१॥
सववासः सव गितः सव माः सनातनः ।
सवापी सव पः सागर समेरः ॥ २२॥
समनऽेः समिुतः समकायः सरोवरः ।
सरान स्वाक ् सः सपः सधुीः सखुी ॥ २३॥
राट ्सः समती िो रौिवपवु सःु ।
वसमुान व्सधुानाथो वसुपो वस ुू दः ॥ २४॥
ईशानः सवदवेानामीशानः सव बोिधनाम ।्
ईशोऽवशषेोऽवयवी शषेशायी िौयः पितः ॥ २५॥
इावतसंी च चराचरजगिितः ।
िरः ाणरुणःु पीनः पीनवाः परारः ॥ २६॥
पीनपो जटाधारी जटाजटूसमाकुलः ।
पशुपः पशपुितः पशुानी पयोिनिधः ॥ २७॥
वेो वैो वदेमयो िविधो िविधमान म्डृः ।
शलूी शभुरः शोः शभुकता  शचीपितः ॥ २८॥
शशाधवलः ामी वळी शी गदाधरः ।
चतभु ुजाभजुः सहॐभजुमिडतः ॥ २९॥
ॐवुहो दीघ केशो दीघ दिवविज तः ।
दवेो महोदिधिदो िदकीित िदवाकरः ॥ ३०॥
उमप उमपितमवापोमयः ।
तपी जिटलापी तापहा तापविज तः ॥ ३१॥
हिवहरो हयपितहयदो हिरमिडतः ।
हिरवाही महौजो िनो िनाकोऽनलः ॥ ३२॥
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मृुयसहॐनामोऽम ्

सानी ससंिृतहा री सग सििधरयः ।
िवाधरो िवमानी च वमैािनकवरूदः ॥ ३३॥
वाचितव सासारो वामाचारी बलरः ।
वावो वासवो वायवुा सनाबीजमिडतः ॥ ३४॥
वासी कोलश ृितद ो दयिवनाशनः ।
दाो दौभा यहा दैमदनो भोगवध नः ॥ ३५॥
भोगी रोगहरो हयेो हारी हिरिवभषूणः ।
बपो बमितब िवो िवचणः ॥ ३६॥
नृकृिसोषो नृगीतिवशारदः ।
शरण िवभषूाो गलदधोऽघनाशनः ॥ ३७॥
नागी नागमयोऽनोऽनपः िपनाकभतृ ।्
नटनो हाटकेशानो वरीयां िववण भतृ ॥् ३८॥
झाारी टह पाशी शा शिशूभः ।
सहॐपो समगःु साधनूामभयूदः ॥ ३९॥
साधसुेः साधगुितः सवेाफलूदो िवभःु ।
समुहा मपो मो ममिूत ः समुकः ॥ ४०॥
कीली लीलाकरो लाः भवबकैमोचनः ।
रोिचिुव रुतु अमतू नतूनो नवः ॥ ४१॥
मोधपो भयदो भयहाऽभीितधारणः ।
धरणीधरसे धराधरसतुापितः ॥ ४२॥
धराधरोऽकिरपिुव ानी मोहविज तः ।
ाणकेुशो जटी माो मामारामो रमािूयः ॥ ४३॥
िूयकृत ि्ूयप िवूयोगी ूतापनः ।
ूभाकरः ूभादीो ममुानवनीरः ॥ ४४॥
तीबाीकरीाशंुीलोचनः ।
तीिचयीपयीमिूत यीतनःु ॥ ४५॥
हिवभ ुघिवषां ोितहा लाहलो हलीपितः ।
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मृुयसहॐनामोऽम ्

हिवोचनो हालामयो हिरतपभतृ ॥् ४६॥
ॆिदमाऽऽॆमयो वृो ताशो तभुगणुी ।
गणुो गडो गानतरो िवबमी बमी ॥ ४७॥
बमेरः बमकरः बिमकृत ्ामानसः ।
महातजेा महामारो मोिहतो मोहवभः ॥ ४८॥
मनी िऽदशो बालो बालापितरघापहः ।
बाो िरपहुरो हाय गिवग िवमतोऽगणुः ॥ ४९॥
सगणुो िवराीय िवरोचनो िवभावसःु ।
मालामयो माधव िवकत नोऽिवकनः ॥ ५०॥
मानकृिुदोऽतुो मुः शऽभुयरः ।
िहरयरतेाः सभुगः सतीनाथः िसरापितः ॥ ५१॥
महेी मनैाकभिगनीपितमपभतृ ।्
आिदो िदितजशेानो िदितपऽुयरः ॥ ५२॥
वसदुवेो महाभायो िवावसवु सिुूयः ।
समिुोऽिमततजेा खगेो िविशखी िशखी ॥ ५३॥
गान व्ळह पौलोमीनाथ ईरः ।
यपयेो वाजपयेः शतबतःु शताननः ॥ ५४॥
ूितीोिवॐी गीरो भाववध नः ।
गाियो मधरुालापो मधमु माधवः ॥ ५५॥
मायाा भोिगनां ऽाता नािकनािमदायकः ।
नाकेो जनको जः नो रनाशनः ॥ ५६॥
शर ईर ईशः शवरीपितशखेरः ।
िलाः सरुाो वदेाो िवचारकः ॥ ५७॥
भगऽन नरशेानो नरवाहनसिेवतः ।
चतरुो भिवता भावी भावदो भवभीितहा ॥ ५८॥
भतूशेो मिहतो रामो िवरामो रािऽवभः ।
मलो धरणीपऽुो धो बिुिववध नः ॥ ५९॥
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मृुयसहॐनामोऽम ्

जयी जीवेरो जारो जाठरो जुतापनः ।
जुकाधरः को वरो मासपधतृ ॥् ६०॥
ऋतुभसुतुाो िवहारी िवहगािधपः ।
शुारो नीलकठः शुो भगृसुतुो भगः ॥ ६१॥
शाः िशवूदोऽभेोऽभदेकृाकृत प्ितः ।
नाथो दाो िभुपी दातौृेो िवशाितः ॥ ६२॥
कुमारः बोधनः बोधी िवरोधी िवमही रसः ।
नीरसः सरसः िसो वषृणी वषृघातनः ॥ ६३॥
पाः षमखुवै िवमखुः समुखुीिूयः ।
म ुखो ज यो ःखी सखुी सखुिवलासदः ॥ ६४॥
पाऽी पौऽी पिवऽ भतूाा पतूनाकः ।
अरं परमं तं बलवान ब्लघातनः ॥ ६५॥
भी भौिलभ वाभावो भावाभाविवमोचनः ।
नारायणो मुकेशो िददवेो धम नायकः ॥ ६६॥
कारामोूदोऽजयेो महाः सामगायनः ।
तमो नामकारी चारी रिनषदूनः ॥ ६७॥
कृः कृारः ुारावण पाकुलः ।
ऽपावान ्ग ितऽाता ग मो ग घातनः ॥ ६८॥
महापादो िवपाद िवपदां नाशको नरः ।
महाबाम होरो महानूदायकः ॥ ६९॥
महानऽेो महादाता नानाशािवचणः ।
महामधूा  महादो महाकण महोरगः ॥ ७०॥
महाचमु हानासो महामीवो िदगालयः ।
िदवासा िदितजशेानो मुडी मुडासऽूधतृ ॥् ७१॥
ँमशानिनलयोऽरागी महाकिटरनतूनः ।
परुाणपुषोऽपारः परमाा महाकरः ॥ ७२॥
महालो महाकेशो महोो मोहनो िवराट ्।
महामखुो महाजो मडली कुडली नटः ॥ ७३॥
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मृुयसहॐनामोऽम ्

असपः पऽकरः पाऽह पाटवः ।
लालसः सालसः सालः कवृ कितः ॥ ७४॥
कहा कनाहारी महाकेतःु कठोरकः ।
अनलः पवनः पाठः पीठः पीठपकः ॥ ७५॥
पाटीनः कुिलशी पीनो मेधामा महागणुी ।
महातणूीरसयंुो दवेदानवदप हा ॥ ७६॥
अथवशीष ः सोाः ऋहॐािमतेणः ।
यजःुसाममखुो गुो यजवुदिवचणः ॥ ७७॥
यािको यप यो धरणीपितः । (यो)
जमी भदो भाषादोऽिभगमदशनः ॥ ७८॥
अगः सगुमः खवः खटेी खाननो नयः । (खटेाननो)
अमोघाथ ः िसपुितः सैवः सानमुगः ॥ ७९॥
ूतापी ूजयी ूातम ासायमरः ।
िऽकालः सगुणकः पुरः परोपकृत ॥् ८०॥
उपकता पहता  च घणृी रणजयूदः ।
धम चमा रापािवशोषणः ॥ ८१॥
नरःकालवशी वशी विशवरोऽवशः ।
वँयो वँयकरो भशायी भिवलेपनः ॥ ८२॥
भाी मिलना मालामिडतमधू जः ।
गणकाय ः कुलाचारः सवा चारः सखा समः ॥ ८३॥
सकुुरो गोऽिभोा भीमपो भयानकः । (मकरो)
अणकैिच िऽशः शधारणः ॥ ८४॥
आौमी ॄाणो वळी िऽयः काय हतेकुः ।
व ैँ यः शिूः कपोतः ा तुो षाकुलः ॥ ८५॥
रोगी रोगापहः शरूः किपलः किपनायकः ।
िपनाकी चामिूत  िितमान ध्िृतमांथा ॥ ८६॥
जलमिूत वा यमुिूत  ताशः सोममिूत मान ।्
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मृुयसहॐनामोऽम ्

सयू दवेो यजमान आकाशः परमेरः ॥ ८७॥
भवहा भवमिूत  भतूाा भतूभावनः ।
भवः शवथा िः पशनुाथ शरः ॥ ८८॥
िगिरजो िगिरजानाथो िगरी महेरः ।
िगरीशः खडह महानमुो गणेरः ॥ ८९॥
भीमः कपद भीितः खडपडिवबमः ।
खभतृ ख्डपरशःु कृिवासा िवषापहः ॥ ९०॥
कालः कलनाकारः ौीकठो नीललोिहतः ।
गणेरो गणुी नी धम राजो रकः ॥ ९१॥
भृीिरिटः रसासारो दया पमिडतः ।
अमतृः कालि कालािः शिशशखेरः ॥ ९२॥
सोजातः णमुमखेली िन िमत ।्
ःत ्ू सहनो गिुणनादूितितः ॥ ९३॥
शुिशुः सः शिुचभू तिनषिेवतः ।
यपो यमखुो यजमानेदः शिुचः ॥ ९४॥
धिृतमान म्ितमान द्ो दयिवघातकः ।
नागहारी भधारी भिूतभिूषतिवमहः ॥ ९५॥
कपाली कुडली भग ः भाित भनो िवभःु ।
वषृजो वषृाढो धम वषृिववध कः ॥ ९६॥
महाबलः सवतीथ ः सव लणलितः ।
सहॐबाः सवा ः शरयः सवलोककृत ॥् ९७॥
पिवऽिककुः किनः कृिपलः ।
ॄदडिविनमा ता शतीपाशशिमान ॥् ९८॥
पगभ महागभ ॄगभ जलोवः ।
दवेासरुिविनमा ता दवेासरुपरायणः ॥ ९९॥
दवेासरुगुदवो दवेासरुनमृतः ।
गहुिूयो गणसेः पिवऽः सवपावनः ॥ १००॥
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ललाटाो िवदवेो दमनः तेिपलः ।
िवमिुम ुितजेो भानां परमा गितः ॥ १०१॥
दवेाितदवेो दवेिष दवासरुवरूदः ।
कैलासिगिरवासी च िहमवििरसौंयः ॥ १०२॥
नाथपूः िसनृो नवनाथसमिच तः ।
कपद ककृिुिः समुना धम वलः ॥ १०३॥
वषृाकिपः ककता  िनयताा िनराकुलः ।
नीलकठो धनाो नाथः ूमथनायकः ॥ १०४॥
अनािदररिहतो भिूतदो भिूतिवमहः ।
सनेाको महाको योगो यगुकरो हिरः ॥ १०५॥
यगुपो महापो महागीतो महागणुः ।
िवसग िलप पिवऽः पापनाशनः ॥ १०६॥
ईो महेरः शदुविसहंो नरष भः ।
िवबधुोऽमवरः सूः सवदवेपोमयः ॥ १०७॥
सयुुः शोभनो वळी दवेानां ूभवोऽयः ।
गहुः काो िनजसग ः पिवऽः सव पावनः ॥ १०८॥
श ृी श ृिूयो बॅू राजराजो िनरामयः ।
दवेासरुगणाो िनयमिेयवध नः ॥ १०९॥
िऽपरुाक ौीकठिनऽेः पवकः । (ईशानिनऽेः)
कालत के्वलाा च ऋयजःुसामवदेवान ॥् ११०॥
ईशानः सवभतूानामीरः सव रसाम ।्
ॄणोऽिधपितॄ  ॄणोऽिधपितथा ॥ १११॥
ॄा िशवः सदानी सदानः सदािशवः ।
मषेपाव ो गायऽीपधारणः ॥ ११२॥
अघोरेोऽथ घोरेो घोरघोरतराय च ।
सवतः सव सवो नमे ििपणे ॥ ११३॥
वामदवेथा ेः ौेः कालकरालकः ।
महाकालो भरैवशेो वशेी कलिवकारणः ॥ ११४॥
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बलिवकारणो बालो बलूमथनथा ।
सवभतूािददमनो दवेदवेो मनोनः ॥ ११५॥
सोजातं ूपािम सोजाताय व ै नमः ।
भवे भवे नाितभवे भव मां भवोव ॥ ११६॥
भावनो भवनो भाो बलकारी परं पदम ।्
परः िशवः परो येः परं ान ं परारः ॥ ११७॥
परावरः पलाशी च मासंाशी वैवोमः ।
ॐ ऐ ं ॑ ौ असौः दवेो ॐ ौ ह भरैवोमः ॥ ११८॥
ॐ ॑ां नमः िशवायिेत मो वटुवरायधुः ।
ॐ ॑ सदािशवः ॐ ॑ आपारणो मनःु ॥ ११९॥
ॐ ॑ महाकरालाः ॐ ॑ बटुकभरैवः ।
भगवांक ॐ ॑ ॐ ॑ चाध शखेरः ॥ १२०॥
ॐ ॑ सं जिटलो धूॆ ो ॐ ॑ िऽपरुघातकः ।
॑ां ॑ ं हिरवामा ॐ ॑ ं ॑ िऽलोचनः ॥ १२१॥
ॐ वदेपो वदे ऋयजःुसाममिूत मान ।्
िो घोररवोऽघोरो ॐ ूं अघोरभरैवः ॥ १२२॥
ओजं ुं सः पीयषूसोऽमतृाोऽमतृालसः ।
ॐ कं यजामहे सगुिं पिुवध नम ॥् १२३॥
उवा किमव बनाृोम ुीय माऽमतृात ।्
ॐ ह जूं सः ॐभभू ुवः ः ॐजूसंः मृुयः ।
(पात ु मां सव दवेशेो मृुयः सदािशवः ॥ १२४॥)

इदं नाां सहॐं त ु रहं परमातुम ।्
सव ं नािकनां दिेव जनूां भिुव का कथा ॥ १२५॥
तव भा मयाऽऽातं िऽष ु लोकेष ु लभम ।्
गों सहॐनामदें साादमतृपकम ॥् १२६॥
यः पठेत प्ाठयेािप ौावयेणयुात त्था ।
मृुय दवे फलं त िशवे श ृण ु ॥ १२७॥
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ला कृो िधया जीवो ूतापने िदवाकरः ।
तजेसा विदवे ु किवे चवै भाग वः ॥ १२८॥
शौयण हिरसाशो नीं िुिहणसिभः ।
ईरने दवेिेश ममः िकमतःपरम ॥् १२९॥
यः पठेदध राऽ े च साधको धयै सयंतुः ।
पठेत स्हॐनामदें िसिमाोित साधकः ॥ १३०॥
चतुथ े चकैिले मदशे े वनऽेजन े ।
ँमशान े ूारे ग पाठात ि्सिन  सशंयः ॥ १३१॥
नौकायां चौरसे च सटे ूाणसये ।
यऽ यऽ भये ूा े िवषविभयािदष ु ॥ १३२॥
पठेत स्हॐनामाश ु मुत े नाऽ सशंयः ।
भौमावां िनशीथ े च गा ूतेालयं सधुीः ॥ १३३॥
पिठा स भवेिेव साािदोऽिच तः सरुःै ।
शनौ दशिदन े दिेव िनशायां सिरतटे ॥ १३४॥
पठेामसहॐं व ै जपदेोरं शतम ।्
सदुश नो भवदेाश ु मृुयूसादतः ॥ १३५॥
िदगरो मुकेशः साधको दशधा पठेत ।्
इह लोके भविेाजा परे मिुभ िवित ॥ १३६॥
इदं रहं परमं भा तव मयोिदतम ।्
मगभ मनमुयं न चायें रान े ॥ १३७॥
नो दात प्रिशेः पऽुेोऽिप िवशषेतः ।
रहं मम सवं गों गुतरं कलौ ॥ १३८॥
षमखुािप नो वां गोपनीयं तथानः ।
ज नािणीयं च पठनीयमहिन शम ॥् १३९॥
ौोतं साधकमखुािणीयं पऽुवत ।्
॥ इित ौीियामले ते ौीदवेीरहे

मृुयसहॐनामं सणू म ॥्

mRityunjayasahasra.pdf 11



मृुयसहॐनामोऽम ्

Verses 93-109 are not found in some of the books in print

Encoded by Ravin Bhalekar

Proofread by Ravin Bhalekar, PSA Easwaran

Mrityunjaya Sahasranama Stotram

pdf was typeset on March 7, 2021

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

12 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

