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महामृतु्यञ्जयमालामन्त्रः  
------------------------- 

 

ॐ गुुं गुरुभ्यो नमः  || 

ॐ गुं गणपतयॆ नमः  || 

 

ॐ अस्य श्रीमहामृतु्यञ्जयमालामन्त्रस्य, 

भैरव ऋष ः , उष्णिक् छन्दः , श्रीमहामृतु्यञ्जयो देवता, 

ॐ बीजुं, जुुं शष्णतः , सः  कीलकुं  

पुरु ार्थषसद्धये मालामन्त्रपाठे षवषनयोगः  

ॐ जाुं अुंगुष्ठाभ्याुं नमः  || 

ॐ जी ुं तजथनीभ्याुं नमः  || 

ॐ ज ुं मध्यमाभ्याुं नमः  || 

ॐ जैं अनाषमकाभ्याुं नमः  || 

ॐ ज ुं कषनषष्ठकाभ्याुं नमः  || 

ॐ जः  करतल करपृष्ठाभ्याुं नमः  || 

ॐ जाुं हृदयाय नमः  || 

ॐ जी ुं षशरसे स्वाहा || 

ॐ ज ुं षशखायै व ट् || 

ॐ जैं कवचाय हुं || 

ॐ ज ुं नेत्रत्रयाय व  ट् | 

ॐ जः  अस्त्राय फट् || 

ॐ भ भुथवः सु्सवरोषमषत षदग्बन्धः  

  

॥ ध्यानुं ॥ 

ध्यायेनृ्मतु्यञ्जयुं साुंबुं नीलकण्ठुं  चतुभुथजुं । 

चन्द्रकोषटप्रतीकाशुं प णथचन्द्रषनभाननुं ॥ 1॥ 

षबुंबाधरुं  षवशालाक्षुं चन्द्रालङ्कृतमस्तकुं  । 

अक्षमालाुंबरधरुं  वरदुं  चाभयप्रदुं  ॥ 2॥ 

महाहथकुण्डलाभ  ुं हारालङ्कृतवक्षसुं । 

भस्मोद्ध षलतसवाथङ्गुं  फालनेत्रषवराषजतुं ॥ 3॥ 

व्याघ्रचमथपरीधानुं व्यालयज्ञोपवीषतनुं । 

पावथत्या सषहतुं देवुं सवाथभीष्टवरप्रदुं  ॥ 4॥ 

  

1.  ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय 

ॐ हाुं ह ुं नुं मुं षशुं वुं युं ह ुं हाुं । 
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ॐ श्ीुं पुं शुुं हुं जुुं सः  माुं पालय पालय । 

महामृतु्यञ्जयाय आत्मानुं रक्ष रक्ष । 

सवथग्रहान् बन्धय बन्धय स्तुंभय स्तुंभय । 

महामृतु्यञ्जयम तथये रक्ष रक्ष । 

सवथरोगाररष्टुं षनवारय षनवारय । 

महामृतु्यभयुं षनवारय षनवारय । 

अरोगदृढगात्रदीर्ाथयुष्युं कुरु करु । 

ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय हुं फट् स्वाहा ॥ 

  

2.  ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय चन्द्रशेखराय 

जटामकुटधारणाय, अमृतकलशहस्ताय, अमृतेश्वराय सवाथत्मरक्षकाय । 

  

ॐ हाुं ह ुं नुं मुं षशुं वुं युं ह ुं हाुं । 

ॐ श्ीुं पुं शुुं हुं जुुं सः  माुं पालय पालय । 

  

महामृतु्यञ्जयाय आत्मानुं रक्ष रक्ष । 

सवथग्रहान् बन्धय बन्धय स्तुंभय स्तुंभय । 

महामृतु्यञ्जयम तथये रक्ष रक्ष । 

सवथरोगाररष्टुं षनवारय षनवारय । 

महामृतु्यभयुं षनवारय षनवारय । 

अरोगदृढगात्रदीर्ाथयुष्युं कुरु करु । 

ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय हुं फट् स्वाहा ॥ 

  

3.  ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जरे्श्वराय पावथतीमनोहराय 

अमृतस्वरूपाय कालान्तकाय करुणाकराय गङ्गाधराय । 

  

ॐ हाुं ह ुं नुं मुं षशुं वुं युं ह ुं हाुं । 

ॐ श्ीुं पुं शुुं हुं जुुं सः  माुं पालय पालय । 

महामृतु्यञ्जयाय आत्मानुं रक्ष रक्ष । 

सवथग्रहान् बन्धय बन्धय स्तुंभय स्तुंभय । 

महामृतु्यञ्जयम तथये रक्ष रक्ष । 

सवथरोगाररष्टुं षनवारय षनवारय । 

महामृतु्यभयुं षनवारय षनवारय । 

अरोगदृढगात्रदीर्ाथयुष्युं कुरु करु । 

ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय हुं फट् स्वाहा ॥ 

  

4। ॐ नमो भगवते महामृतु्यजयेश्वराय जटामकुटधारणाय 

चन्द्रशेखराय श्रीमहाषविुवल्लभाय, पावथतीमनोहराय, 

पञ्चाक्षर पररप णाथय, परमेश्वराय, भतात्मपररपालनाय, 

परमानन्दाय परब्रह्मपरापराय । 

  

http://www.srividyatantram.com/


SRIVIDYA TANTRA PEEDOM 

www.srividyatantram.com  5 

ॐ हाुं ह ुं नुं मुं षशुं वुं युं ह ुं हाुं । 

ॐ श्ीुं पुं शुुं हुं जुुं सः  माुं पालय पालय । 

  

महामृतु्यञ्जयाय लुं लुं ल ुं इन्द्रद्वारुं  बन्धय बन्धय । 

  

आत्मानुं रक्ष रक्ष । 

सवथग्रहान् बन्धय बन्धय स्तुंभय स्तुंभय । 

महामृतु्यञ्जयम तथये रक्ष रक्ष । 

सवथरोगाररष्टुं षनवारय षनवारय । 

महामृतु्यभयुं षनवारय षनवारय । 

अरोगदृढगात्रदीर्ाथयुष्युं कुरु करु । 

ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय हुं फट् स्वाहा ॥ 

  

5.  ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय, 

कालकालसुंहाररुद्राय,व्याघ्रचमाांबरधराय, 

कृिसपथयज्ञोपवीताय, अनेककोषटब्रह्मकपालालङ्कृताय । 

  

ॐ हाुं ह ुं नुं मुं षशुं वुं युं ह ुं हाुं । 

ॐ श्ीुं पुं शुुं हुं जुुं सः  माुं पालय पालय । 

  

महामृतु्यञ्जयाय रुं  रुं  र ुं अषिद्वारुं  बन्धय बन्धय, 

  

आत्मानुं रक्ष रक्ष । 

सवथग्रहान् बन्धय बन्धय स्तुंभय स्तुंभय । 

महामृतु्यञ्जयम तथये रक्ष रक्ष । 

सवथरोगाररष्टुं षनवारय षनवारय । 

महामृतु्यभयुं षनवारय षनवारय । 

अरोगदृढगात्रदीर्ाथयुष्युं कुरु करु । 

ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय हुं फट् स्वाहा ॥ 

  

6.  ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय षत्रनेत्राय 

कालकालान्तकाय आत्मरक्षाकराय लोकेश्वराय अमृतस्वरूपाय । 

  

ॐ हाुं ह ुं नुं मुं षशुं वुं युं ह ुं हाुं । 

ॐ श्ीुं पुं शुुं हुं जुुं सः  माुं पालय पालय । 

  

महामृतु्यञ्जयाय हुं हुं ह ुं यमद्वारुं  बन्धय बन्धय 

  

आत्मानुं रक्ष रक्ष । 

सवथग्रहान् बन्धय बन्धय स्तुंभय स्तुंभय । 

महामृतु्यञ्जयम तथये रक्ष रक्ष । 
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सवथरोगाररष्टुं षनवारय षनवारय । 

महामृतु्यभयुं षनवारय षनवारय । 

अरोगदृढगात्रदीर्ाथयुष्युं कुरु करु । 

ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय हुं फट् स्वाहा ॥ 

  

7.  ॐ नमो भगवते मृतु्यञ्जयेश्वराय षत्रश ल डमरुकपाल 

माषलकाव्याघ्रचमाांबरधराय, परशुहस्ताय, श्रीनीलकण्ठाय 

षनरञ्जनाय, कालकालान्तकाय, भतात्मपररपालकाय, 

अमृतेश्वराय । 

 

ॐ हाुं ह ुं नुं मुं षशुं वुं युं ह ुं हाुं । 

ॐ श्ीुं पुं शुुं हुं जुुं सः  माुं पालय पालय । 

  

महामृतु्यञ्जयाय  ुं  ुं   ुं षनरृषतद्वारुं  बन्धय बन्धय । 

  

आत्मानुं रक्ष रक्ष । 

सवथग्रहान् बन्धय बन्धय स्तुंभय स्तुंभय । 

महामृतु्यञ्जयम तथये रक्ष रक्ष । 

सवथरोगाररष्टुं षनवारय षनवारय । 

महामृतु्यभयुं षनवारय षनवारय । 

अरोगदृढगात्रदीर्ाथयुष्युं कुरु करु । 

ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय हुं फट् स्वाहा ॥ 

  

8.  ॐ नमो भगवते महामृतु्युंजयेश्वराय महारुद्राय 

सवथलोकरक्षाकराय चन्द्रशेखराय कालकण्ठाय आनन्द 

भुवनाय अमृतेश्वराय कालकालान्तकाय करुणाकराय कल्याणगुणाय भतात्मपररपालकाय । 

  

ॐ हाुं ह ुं नुं मुं षशुं वुं युं ह ुं हाुं । 

ॐ श्ीुं पुं शुुं हुं जुुं सः  माुं पालय पालय । 

  

महामृतु्यञ्जयाय पुं पुं प ुं वरुणद्वारुं  बन्धय बन्धय । 

  

आत्मानुं रक्ष रक्ष । 

सवथग्रहान् बन्धय बन्धय स्तुंभय स्तुंभय । 

महामृतु्यञ्जयम तथये रक्ष रक्ष । 

सवथरोगाररष्टुं षनवारय षनवारय । 

महामृतु्यभयुं षनवारय षनवारय । 

अरोगदृढगात्रदीर्ाथयुष्युं कुरु करु । 

ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय हुं फट् स्वाहा ॥ 

  

9.  ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय गङ्गाधराय 
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परशुहस्ताय पावथतीमनोहराय भतपररपालनाय परमेश्वराय 

परमानन्दाय । 

  

ॐ हाुं ह ुं नुं मुं षशुं वुं युं ह ुं हाुं । 

ॐ श्ीुं पुं शुुं हुं जुुं सः  माुं पालय पालय । 

  

महामृतु्यञ्जयाय युं युं य ुं वायुद्वारुं  बन्धय बन्धय, 

  

आत्मानुं रक्ष रक्ष । 

सवथग्रहान् बन्धय बन्धय स्तुंभय स्तुंभय । 

महामृतु्यञ्जयम तथये रक्ष रक्ष । 

सवथरोगाररष्टुं षनवारय षनवारय । 

महामृतु्यभयुं षनवारय षनवारय । 

अरोगदृढगात्रदीर्ाथयुष्युं कुरु करु । 

ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय हुं फट् स्वाहा ॥ 

  

10.  ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय चन्द्रशेखराय 

उरगमषणभ ष ताय शाद थलचमाांबरधराय, सवथमृतु्यहराय 

पापध्वुंसनाय आत्मरक्षकाय 

  

ॐ हाुं ह ुं नुं मुं षशुं वुं युं ह ुं हाुं । 

ॐ श्ीुं पुं शुुं हुं जुुं सः  माुं पालय पालय । 

  

महामृतु्यञ्जयाय सुं सुं स ुं कुबेरद्वारुं  बन्धय बन्धय । 

  

आत्मानुं रक्ष रक्ष । 

सवथग्रहान् बन्धय बन्धय स्तुंभय स्तुंभय । 

महामृतु्यञ्जयम तथये रक्ष रक्ष । 

सवथरोगाररष्टुं षनवारय षनवारय । 

महामृतु्यभयुं षनवारय षनवारय । 

अरोगदृढगात्रदीर्ाथयुष्युं कुरु करु । 

ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय हुं फट् स्वाहा ॥ 

  

  

11.  ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय सवाथत्मरक्षाकराय 

करुणामृतसागराय पावथतीमनोहराय अर्ोरवीरभद्राट्टहासाय 

कालरक्षाकराय अचञ्चलस्वरूपाय प्रलयकालाषिरुद्राय 

आत्मानन्दाय सवथपापहराय भतपररपालनाय पञ्चाक्षरस्वरूपाय 

भतवत्सलाय परमानन्दाय । 

  

ॐ हाुं ह ुं नुं मुं षशुं वुं युं ह ुं हाुं । 
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ॐ श्ीुं पुं शुुं हुं जुुं सः  माुं पालय पालय । 

  

महामृतु्यञ्जयाय शुं शुं श ुं ईशानद्वारुं  बन्धय बन्धय, 

  

आत्मानुं रक्ष रक्ष । 

सवथग्रहान् बन्धय बन्धय स्तुंभय स्तुंभय । 

महामृतु्यञ्जयम तथये रक्ष रक्ष । 

सवथरोगाररष्टुं षनवारय षनवारय । 

महामृतु्यभयुं षनवारय षनवारय । 

अरोगदृढगात्रदीर्ाथयुष्युं कुरु करु । 

ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय हुं फट् स्वाहा ॥ 

  

  

12.  ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय 

आकाशतत्वभुवनेश्वराय अमृतोद्भवाय नष्णन्दवाहनाय 

आकाशगमनषप्रयाय गजचमथधारणार् कालकालाय भ तात्मकाय 

महादेवाय भ तगणसेषवताय 

  

ॐ हाुं ह ुं नुं मुं षशुं वुं युं ह ुं हाुं । 

ॐ श्ीुं पुं शुुं हुं जुुं सः  माुं पालय पालय । 

  

महामृतु्यञ्जयाय टुं टुं ट ुं आकाशद्वारुं  बन्धय बन्धय 

  

आत्मानुं रक्ष रक्ष । 

सवथग्रहान् बन्धय बन्धय स्तुंभय स्तुंभय । 

महामृतु्यञ्जयम तथये रक्ष रक्ष । 

सवथरोगाररष्टुं षनवारय षनवारय । 

महामृतु्यभयुं षनवारय षनवारय । 

अरोगदृढगात्रदीर्ाथयुष्युं कुरु करु । 

ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय हुं फट् स्वाहा ॥ 

  

  

13.  ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय महारुद्राय कालाषि  

रुद्रभुवनाय महाप्रलयताण्डवेश्वराय अपमृतु्यषवनाशनाय 

कालकालेश्वराय कालमृतु्य सुंहारणाय अनेककोषटभ तपे्रतषपशाच ब्रह्मराक्षसयक्षराक्षसगणध्वुंसनाय आत्मरक्षाकराय सवाथ

त्मपापहराय । 

  

ॐ हाुं ह ुं नुं मुं षशुं वुं युं ह ुं हाुं । 

ॐ श्ीुं पुं शुुं हुं जुुं सः  माुं पालय पालय । 

  

महामृतु्यञ्जयाय क्षुं क्षुं क्ष ुं अन्तररक्षद्वारुं  बन्धय बन्धय 
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आत्मानुं रक्ष रक्ष । 

सवथग्रहान् बन्धय बन्धय स्तुंभय स्तुंभय । 

महामृतु्यञ्जयम तथये रक्ष रक्ष । 

सवथरोगाररष्टुं षनवारय षनवारय । 

महामृतु्यभयुं षनवारय षनवारय । 

अरोगदृढगात्रदीर्ाथयुष्युं कुरु करु । 

ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय हुं फट् स्वाहा ॥ 

  

14.  ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय सदाषशवाय 

पावथतीपरमेश्वराय महादेवाय सकलतत्वात्मरूपाय 

शशाङ्कशेखराय तेजोमयाय सवथसाषक्षभ ताय 

पञ्चाक्षराय पश्चभ तेश्वराय परमानन्दाय परमाय 

परापराय परञ्ज्योषतः स्वरूपाय । 

  

ॐ हाुं ह ुं नुं मुं षशुं वुं युं ह ुं हाुं । 

ॐ श्ीुं पुं शुुं हुं जुुं सः  माुं पालय पालय । 

  

महामृतु्यञ्जयाय आत्मानुं रक्ष रक्ष । 

सवथग्रहान् बन्धय बन्धय स्तुंभय स्तुंभय । 

महामृतु्यञ्जयम तथये रक्ष रक्ष । 

सवथरोगाररष्टुं षनवारय षनवारय । 

महामृतु्यभयुं षनवारय षनवारय । 

अरोगदृढगात्रदीर्ाथयुष्युं कुरु करु । 

ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय हुं फट् स्वाहा ॥ 

  

15.  ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय लोकेश्वराय 

सवथरक्षाकराय चन्द्रशेखराय गङ्गाधराय नष्णन्दवाहनाय 

अमृतस्वरूपाय अनेककोषटभ तगणसेषवताय कालभैरव कपालभैरव कल्पान्तभैरव महाभैरवाषद अष्टषत्रुंशत्कोषटभैरवम तथ

ये 

कपालमालाधर खट्वाङ्गचमथखड्गधर परशुपाशाङ्कुशडमरुक 

षत्रश ल चाप बाण गदा शष्णत षभष्णण्ड मुद्गरप्रास पररर्ा शतघ्नी 

चक्रायुधभी णाकार सहस्रमुख दुंष्टर ाकरालवदन षवकटाट्टहास 

षवस्फाषटत ब्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रवलय नागेन्द्रहार नागेन्द्र कङ्कणालङ्कृत महारुद्राय मृतु्यञ्जय त्र्युंबक 

षत्रपुरान्तक षवरूपाक्ष षवशे्वश्वर वृ भवाहन षवश्वरूप 

षवश्वतोमुख सवथतोमुख 

  

ॐ हाुं ह ुं नुं मुं षशुं वुं युं ह ुं हाुं । 

ॐ श्ीुं पुं शुुं हुं जुुं सः  माुं पालय पालय । 

  

महामृतु्यञ्जयाय रोगभयुं उत्सादय उत्सादय, 
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षव ाषदसपथभयुं शमय शमय, चोरान् मारय मारय, 

सवथभ तपे्रतषपशाच ब्रह्मराक्षसाषद सवाथररष्टग्रहगणान् 

उच्चाटय उच्चाटय । मम अभयुं कुरु कुरु । 

माुं सञ्जीवय सञ्जीवय । षशवकवचेन माुं रक्ष रक्ष । 

  

आत्मानुं रक्ष रक्ष । 

सवथग्रहान् बन्धय बन्धय स्तुंभय स्तुंभय । 

महामृतु्यञ्जयम तथये रक्ष रक्ष । 

सवथरोगाररष्टुं षनवारय षनवारय । 

महामृतु्यभयुं षनवारय षनवारय । 

अरोगदृढगात्रदीर्ाथयुष्युं कुरु करु । 

ॐ नमो भगवते मृतु्यञ्जयेश्वराय हुं फट् स्वाहा ॥ 

  

  

16.  ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय अमृतेश्वराय 

अष्णखललोकपालकाय आत्मनार्ाय सवथसङ्कट 

षनवारणाय पावथतीपरमेश्वराय । 

  

ॐ हाुं ह ुं नुं मुं षशुं वुं युं ह ुं हाुं । 

ॐ श्ीुं पुं शुुं हुं जुुं सः  माुं पालय पालय । 

  

महामृतु्यञ्जयाय आत्मानुं रक्ष रक्ष बन्धय बन्धय स्तुंभय स्तुंभय । महामृतु्यञ्जयम तथये रक्ष रक्ष । 

सवथसङ्कटुं षनवारय षनवारय सवथरोगाररष्टुं षनवारय षनवारय । महामृतु्यभयुं षनवारय षनवारय । सकलदुष्टग्रहगणोपद्रवुं षन

वारय षनवारय । अष्ट महारोगुं षनवारय षनवारय । सवथरोगोपद्रवुं षनवारय षनवारय । 

  

महामृतु्यञ्जय म तथये अरोगदृढगात्र दीर्ाथयुष्युं कुरु कुरु । दारापुत्रप त्र सबान्धव जनान् रक्ष रक्ष, धन धान्य कनक भ  ण 

वसु्त वाहन कृष ुं गृह ग्रामरामादीन् रक्ष रक्ष । 

सवथत्र षक्रयानुक लजयकरुं  कुरु कुरु आयुरषभवृष्णद्धुं  कुरु कुरु । 

  

जुुं सः  जुुं सः  जुुं सः  

ॐ नमो भगवते महामृतु्यञ्जयेश्वराय हुं फट् स्वाहा ॥ 

  

॥ ॐ ॥ 

  

ॐ मृतु्यञ्जयाय षवद्महे 

भीमरुद्राय धीमषह । 

तन्नो रुद्रः  प्रचोदयात् । 

  

॥ ॐ ॥ 
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മഹാമൃത്യുഞ്ജയമാലാമന്ത്രഃ 
--------------------------------------------- 

 

ഓം ഗും ഗുരുഭ്യാ നമഃ || 

ഓം ഗം ഗണപത്യയ നമഃ || 

 

ഓം അസ്യ ന്ത്രീമഹാമൃത്യുഞ്ജയമാലാമന്ത്രസ്യ, 

ഭ്രവ ഋഷ ഃ, ഉഷ്ണ ക് ഛന്ദഃ, ന്ത്രീമഹാമൃത്യുഞ്ജഭയാ ഭേവത്ാ, 

ഓം ബീജം, ജും രക് ഃ, സ്ഃ കീലകം 

പുരുഷാർഥസ് ദ്ധഭരയ മാലാമന്ത്രപാഭേ വ ന ഭയാഗഃ 

ഓം ജാം അംഗുഷ്ോ്യാം നമഃ || 

ഓം ജീം ത്ർജനീ്യാം നമഃ || 

ഓം ജ ം മധ്യമാ്യാം നമഃ || 

ഓം ഭജം അനാമ കാ്യാം നമഃ || 

ഓം ജ ം കന ഷ്േ കാ്യാം നമഃ || 

ഓം ജഃ കരത്ല കരപൃഷ്ോ്യാം നമഃ || 

ഓം ജാം ഹൃേയായ നമഃ || 

ഓം ജീം ര രഭസ് സ്വാഹാ || 

ഓം ജ ം ര ഖാഭയ വഷട് || 

ഓം ഭജം കവചായ ഹ ം || 

ഓം ജ ം ഭനന്ത്ത്ന്ത്ത്യായ വ ഷട് | 

ഓം ജഃ അസ്തന്ത്ത്ായ ഫട് || 

ഓം ് ർ്ുവഃസ്സുവഭരാമ ത്  േ ഗ്ബന്ധഃ 
  

.. ധ്യാനം .. 

ധ്യാഭയന്മൃത്യുഞ്ജയം സ്ാംബം നീലകണ്േം ചത്ുർ്ുജം . 

ചന്ത്ന്ദഭകാട ന്ത്പത്ീകാരം പ ർണചന്ത്ന്ദന ്ാനനം .. 1.. 

ബ ംബാധ്രം വ രാലാക്ഷം ചന്ത്ന്ദാലങ്കൃത്മസ്തത്കം . 

അക്ഷമാലാംബരധ്രം വരേം ചാ്യന്ത്പേം .. 2.. 

മഹാർഹകുണ്ഡലാ് ഷം ഹാരാലങ്കൃത്വക്ഷസ്ം . 

്സ്തഭമാദ്ധ ല ത്സ്ർവാംഗം ഫാലഭനന്ത്ത്വ രാജ ത്ം .. 3.. 

വയാന്ത്രചർമപരീധ്ാനം വയാലയഭഞാപവീത് നം . 

പാർവത്യാ സ്ഹ ത്ം ഭേവം സ്ർവാ്ീഷ്ടവരന്ത്പേം .. 4.. 
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1.  ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ 

ഓം ഹാം ഹ ം നം മം ര ം വം യം ഹ ം ഹാം . 

ഓം ശ്ീം പം രും ഹും ജും സ്ഃ മാം പാലയ പാലയ . 

മഹാമൃത്യുഞ്ജയായ ആത്മാനം രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവന്ത്ഗഹാൻ ബന്ധയ ബന്ധയ സ്തത്ം്യ സ്തത്ം്യ . 

മഹാമൃത്യുഞ്ജയമ ർത്ഭയ രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവഭരാഗാര ഷ്ടം ന വാരയ ന വാരയ . 

മഹാമൃത്യു്യം ന വാരയ ന വാരയ . 

അഭരാഗേൃഢഗാന്ത്ത്േീർരായുഷയം കുരു കരു . 
ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .. 

  

2.  ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ചന്ത്ന്ദഭരഖരായ 

ജടാമകുടധ്ാരണായ, അമൃത്കലരഹസ്തത്ായ, അമൃഭത്രവരായ സ്ർവാത്മരക്ഷകാ
യ . 

  

ഓം ഹാം ഹ ം നം മം ര ം വം യം ഹ ം ഹാം . 

ഓം ശ്ീം പം രും ഹും ജും സ്ഃ മാം പാലയ പാലയ . 

  

മഹാമൃത്യുഞ്ജയായ ആത്മാനം രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവന്ത്ഗഹാൻ ബന്ധയ ബന്ധയ സ്തത്ം്യ സ്തത്ം്യ . 

മഹാമൃത്യുഞ്ജയമ ർത്ഭയ രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവഭരാഗാര ഷ്ടം ന വാരയ ന വാരയ . 

മഹാമൃത്യു്യം ന വാരയ ന വാരയ . 

അഭരാഗേൃഢഗാന്ത്ത്േീർരായുഷയം കുരു കരു . 
ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .. 

  

3.  ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭഥരവരായ പാർവത്ീമഭനാഹരായ 

അമൃത്സ്വര പായ കാലാരകായ കരുണാകരായ ഗംഗാധ്രായ . 

  

ഓം ഹാം ഹ ം നം മം ര ം വം യം ഹ ം ഹാം . 

ഓം ശ്ീം പം രും ഹും ജും സ്ഃ മാം പാലയ പാലയ . 

മഹാമൃത്യുഞ്ജയായ ആത്മാനം രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവന്ത്ഗഹാൻ ബന്ധയ ബന്ധയ സ്തത്ം്യ സ്തത്ം്യ . 

മഹാമൃത്യുഞ്ജയമ ർത്ഭയ രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവഭരാഗാര ഷ്ടം ന വാരയ ന വാരയ . 

മഹാമൃത്യു്യം ന വാരയ ന വാരയ . 

അഭരാഗേൃഢഗാന്ത്ത്േീർരായുഷയം കുരു കരു . 
ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .. 
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4. ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുജഭയരവരായ ജടാമകുടധ്ാരണായ 

ചന്ത്ന്ദഭരഖരായ ന്ത്രീമഹാവ ഷ്ണുവലല്ായ, പാർവത്ീമഭനാഹരായ, 

പഞ്ചാക്ഷര പര പ ർണായ, പരഭമരവരായ, ്ക്ാത്മപര പാലനായ, 

പരമാനന്ദായ പരന്ത്ബഹ്മപരാപരായ . 

  

ഓം ഹാം ഹ ം നം മം ര ം വം യം ഹ ം ഹാം . 

ഓം ശ്ീം പം രും ഹും ജും സ്ഃ മാം പാലയ പാലയ . 

  

മഹാമൃത്യുഞ്ജയായ ലം ലം ല ം ഇന്ത്ന്ദേവാരം ബന്ധയ ബന്ധയ . 

  

ആത്മാനം രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവന്ത്ഗഹാൻ ബന്ധയ ബന്ധയ സ്തത്ം്യ സ്തത്ം്യ . 

മഹാമൃത്യുഞ്ജയമ ർത്ഭയ രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവഭരാഗാര ഷ്ടം ന വാരയ ന വാരയ . 

മഹാമൃത്യു്യം ന വാരയ ന വാരയ . 

അഭരാഗേൃഢഗാന്ത്ത്േീർരായുഷയം കുരു കരു . 
ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .. 

  

5.  ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ, 

കാലകാലസ്ംഹാരരുന്ത്ോയ,വയാന്ത്രചർമാംബരധ്രായ, 

കൃഷ്ണസ്ർപയഭഞാപവീത്ായ, അഭനകഭകാട ന്ത്ബഹ്മകപാലാലങ്കൃത്ായ . 

  

ഓം ഹാം ഹ ം നം മം ര ം വം യം ഹ ം ഹാം . 

ഓം ശ്ീം പം രും ഹും ജും സ്ഃ മാം പാലയ പാലയ . 

  

മഹാമൃത്യുഞ്ജയായ രം രം ര ം അഗ്ന േവാരം ബന്ധയ ബന്ധയ, 

  

ആത്മാനം രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവന്ത്ഗഹാൻ ബന്ധയ ബന്ധയ സ്തത്ം്യ സ്തത്ം്യ . 

മഹാമൃത്യുഞ്ജയമ ർത്ഭയ രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവഭരാഗാര ഷ്ടം ന വാരയ ന വാരയ . 

മഹാമൃത്യു്യം ന വാരയ ന വാരയ . 

അഭരാഗേൃഢഗാന്ത്ത്േീർരായുഷയം കുരു കരു . 
ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .. 

  

6.  ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ന്ത്ത് ഭനന്ത്ത്ായ 

കാലകാലാരകായ ആത്മരക്ഷാകരായ ഭലാഭകരവരായ അമൃത്സ്വര പായ . 

  

ഓം ഹാം ഹ ം നം മം ര ം വം യം ഹ ം ഹാം . 
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ഓം ശ്ീം പം രും ഹും ജും സ്ഃ മാം പാലയ പാലയ . 

  

മഹാമൃത്യുഞ്ജയായ ഹം ഹം ഹ ം യമേവാരം ബന്ധയ ബന്ധയ 

  

ആത്മാനം രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവന്ത്ഗഹാൻ ബന്ധയ ബന്ധയ സ്തത്ം്യ സ്തത്ം്യ . 

മഹാമൃത്യുഞ്ജയമ ർത്ഭയ രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവഭരാഗാര ഷ്ടം ന വാരയ ന വാരയ . 

മഹാമൃത്യു്യം ന വാരയ ന വാരയ . 

അഭരാഗേൃഢഗാന്ത്ത്േീർരായുഷയം കുരു കരു . 
ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .. 

  

7.  ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ന്ത്ത് ര ല ഡമരുകപാല 

മാല കാവയാന്ത്രചർമാംബരധ്രായ, പരരുഹസ്തത്ായ, ന്ത്രീനീലകണ്ോയ 

ന രഞ്ജനായ, കാലകാലാരകായ, ്ക്ാത്മപര പാലകായ, 

അമൃഭത്രവരായ . 

 

ഓം ഹാം ഹ ം നം മം ര ം വം യം ഹ ം ഹാം . 

ഓം ശ്ീം പം രും ഹും ജും സ്ഃ മാം പാലയ പാലയ . 

  

മഹാമൃത്യുഞ്ജയായ ഷം ഷം ഷ ം ന രൃത് േവാരം ബന്ധയ ബന്ധയ . 

  

ആത്മാനം രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവന്ത്ഗഹാൻ ബന്ധയ ബന്ധയ സ്തത്ം്യ സ്തത്ം്യ . 

മഹാമൃത്യുഞ്ജയമ ർത്ഭയ രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവഭരാഗാര ഷ്ടം ന വാരയ ന വാരയ . 

മഹാമൃത്യു്യം ന വാരയ ന വാരയ . 

അഭരാഗേൃഢഗാന്ത്ത്േീർരായുഷയം കുരു കരു . 
ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .. 

  

8.  ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ മഹാരുന്ത്ോയ 

സ്ർവഭലാകരക്ഷാകരായ ചന്ത്ന്ദഭരഖരായ കാലകണ്ോയ ആനന്ദ 

്ുവനായ അമൃഭത്രവരായ കാലകാലാരകായ കരുണാകരായ കലയാണഗുണായ ്
ക്ാത്മപര പാലകായ . 

  

ഓം ഹാം ഹ ം നം മം ര ം വം യം ഹ ം ഹാം . 

ഓം ശ്ീം പം രും ഹും ജും സ്ഃ മാം പാലയ പാലയ . 

  

മഹാമൃത്യുഞ്ജയായ പം പം പ ം വരുണേവാരം ബന്ധയ ബന്ധയ . 
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ആത്മാനം രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവന്ത്ഗഹാൻ ബന്ധയ ബന്ധയ സ്തത്ം്യ സ്തത്ം്യ . 

മഹാമൃത്യുഞ്ജയമ ർത്ഭയ രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവഭരാഗാര ഷ്ടം ന വാരയ ന വാരയ . 

മഹാമൃത്യു്യം ന വാരയ ന വാരയ . 

അഭരാഗേൃഢഗാന്ത്ത്േീർരായുഷയം കുരു കരു . 
ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .. 

  

9.  ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ഗംഗാധ്രായ 

പരരുഹസ്തത്ായ പാർവത്ീമഭനാഹരായ ്ക്പര പാലനായ പരഭമരവരായ 

പരമാനന്ദായ . 

  

ഓം ഹാം ഹ ം നം മം ര ം വം യം ഹ ം ഹാം . 

ഓം ശ്ീം പം രും ഹും ജും സ്ഃ മാം പാലയ പാലയ . 

  

മഹാമൃത്യുഞ്ജയായ യം യം യ ം വായുേവാരം ബന്ധയ ബന്ധയ, 

  

ആത്മാനം രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവന്ത്ഗഹാൻ ബന്ധയ ബന്ധയ സ്തത്ം്യ സ്തത്ം്യ . 

മഹാമൃത്യുഞ്ജയമ ർത്ഭയ രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവഭരാഗാര ഷ്ടം ന വാരയ ന വാരയ . 

മഹാമൃത്യു്യം ന വാരയ ന വാരയ . 

അഭരാഗേൃഢഗാന്ത്ത്േീർരായുഷയം കുരു കരു . 
ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .. 

  

10.  ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ചന്ത്ന്ദഭരഖരായ 

ഉരഗമണ ് ഷ ത്ായ രാർേ ലചർമാംബരധ്രായ, സ്ർവമൃത്യുഹരായ 

പാപധ്വംസ്നായ ആത്മരക്ഷകായ 

  

ഓം ഹാം ഹ ം നം മം ര ം വം യം ഹ ം ഹാം . 

ഓം ശ്ീം പം രും ഹും ജും സ്ഃ മാം പാലയ പാലയ . 

  

മഹാമൃത്യുഞ്ജയായ സ്ം സ്ം സ് ം കുഭബരേവാരം ബന്ധയ ബന്ധയ . 

  

ആത്മാനം രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവന്ത്ഗഹാൻ ബന്ധയ ബന്ധയ സ്തത്ം്യ സ്തത്ം്യ . 

മഹാമൃത്യുഞ്ജയമ ർത്ഭയ രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവഭരാഗാര ഷ്ടം ന വാരയ ന വാരയ . 

http://www.srividyatantram.com/


SRIVIDYA TANTRA PEEDOM 

www.srividyatantram.com  16 

മഹാമൃത്യു്യം ന വാരയ ന വാരയ . 

അഭരാഗേൃഢഗാന്ത്ത്േീർരായുഷയം കുരു കരു . 
ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .. 

  

  

11.  ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ സ്ർവാത്മരക്ഷാകരായ 

കരുണാമൃത്സ്ാഗരായ പാർവത്ീമഭനാഹരായ അഭരാരവീര്ന്ത്ോട്ടഹാസ്ായ 

കാലരക്ഷാകരായ അചഞ്ചലസ്വര പായ ന്ത്പലയകാലാഗ്ന രുന്ത്ോയ 

ആത്മാനന്ദായ സ്ർവപാപഹരായ ്ക്പര പാലനായ പഞ്ചാക്ഷരസ്വര പായ 

്ക്വത്സലായ പരമാനന്ദായ . 

  

ഓം ഹാം ഹ ം നം മം ര ം വം യം ഹ ം ഹാം . 

ഓം ശ്ീം പം രും ഹും ജും സ്ഃ മാം പാലയ പാലയ . 

  

മഹാമൃത്യുഞ്ജയായ രം രം ര ം ഈരാനേവാരം ബന്ധയ ബന്ധയ, 

  

ആത്മാനം രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവന്ത്ഗഹാൻ ബന്ധയ ബന്ധയ സ്തത്ം്യ സ്തത്ം്യ . 

മഹാമൃത്യുഞ്ജയമ ർത്ഭയ രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവഭരാഗാര ഷ്ടം ന വാരയ ന വാരയ . 

മഹാമൃത്യു്യം ന വാരയ ന വാരയ . 

അഭരാഗേൃഢഗാന്ത്ത്േീർരായുഷയം കുരു കരു . 
ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .. 

  

  

12.  ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ 

ആകാരത്ത്വ്ുവഭനരവരായ അമൃഭത്ാദ്്വായ നന്ദ വാഹനായ 

ആകാരഗമനന്ത്പ യായ ഗജചർമധ്ാരണാഥ കാലകാലായ ് ത്ാത്മകായ 

മഹാഭേവായ ് ത്ഗണഭസ്വ ത്ായ 

  

ഓം ഹാം ഹ ം നം മം ര ം വം യം ഹ ം ഹാം . 

ഓം ശ്ീം പം രും ഹും ജും സ്ഃ മാം പാലയ പാലയ . 

  

മഹാമൃത്യുഞ്ജയായ ടം ടം ട ം ആകാരേവാരം ബന്ധയ ബന്ധയ 

  

ആത്മാനം രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവന്ത്ഗഹാൻ ബന്ധയ ബന്ധയ സ്തത്ം്യ സ്തത്ം്യ . 

മഹാമൃത്യുഞ്ജയമ ർത്ഭയ രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവഭരാഗാര ഷ്ടം ന വാരയ ന വാരയ . 
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മഹാമൃത്യു്യം ന വാരയ ന വാരയ . 

അഭരാഗേൃഢഗാന്ത്ത്േീർരായുഷയം കുരു കരു . 
ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .. 

  

  

13.  ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ മഹാരുന്ത്ോയ കാലാഗ്ന   
രുന്ത്േ്ുവനായ മഹാന്ത്പലയത്ാണ്ഡഭവരവരായ അപമൃത്യുവ നാരനായ 

കാലകാഭലരവരായ കാലമൃത്യു സ്ംഹാരണായ അഭനകഭകാട ് ത്ഭന്ത്പത്പ രാച 

ന്ത്ബഹ്മരാക്ഷസ്യക്ഷരാക്ഷസ്ഗണധ്വംസ്നായ ആത്മരക്ഷാകരായ സ്ർവാത്മപാപ
ഹരായ . 

  

ഓം ഹാം ഹ ം നം മം ര ം വം യം ഹ ം ഹാം . 

ഓം ശ്ീം പം രും ഹും ജും സ്ഃ മാം പാലയ പാലയ . 

  

മഹാമൃത്യുഞ്ജയായ ക്ഷം ക്ഷം ക്ഷ ം അരര ക്ഷേവാരം ബന്ധയ ബന്ധയ 

  

ആത്മാനം രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവന്ത്ഗഹാൻ ബന്ധയ ബന്ധയ സ്തത്ം്യ സ്തത്ം്യ . 

മഹാമൃത്യുഞ്ജയമ ർത്ഭയ രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവഭരാഗാര ഷ്ടം ന വാരയ ന വാരയ . 

മഹാമൃത്യു്യം ന വാരയ ന വാരയ . 

അഭരാഗേൃഢഗാന്ത്ത്േീർരായുഷയം കുരു കരു . 
ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .. 

  

14.  ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ സ്ോര വായ 

പാർവത്ീപരഭമരവരായ മഹാഭേവായ സ്കലത്ത്വാത്മര പായ 

രരാങ്കഭരഖരായ ഭത്ഭജാമയായ സ്ർവസ്ാക്ഷ ് ത്ായ 

പഞ്ചാക്ഷരായ പശ്ച് ഭത്രവരായ പരമാനന്ദായ പരമായ 

പരാപരായ പരഞ്ഭജയാത് ഃസ്വര പായ . 

  

ഓം ഹാം ഹ ം നം മം ര ം വം യം ഹ ം ഹാം . 

ഓം ശ്ീം പം രും ഹും ജും സ്ഃ മാം പാലയ പാലയ . 

  

മഹാമൃത്യുഞ്ജയായ ആത്മാനം രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവന്ത്ഗഹാൻ ബന്ധയ ബന്ധയ സ്തത്ം്യ സ്തത്ം്യ . 

മഹാമൃത്യുഞ്ജയമ ർത്ഭയ രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവഭരാഗാര ഷ്ടം ന വാരയ ന വാരയ . 

മഹാമൃത്യു്യം ന വാരയ ന വാരയ . 

അഭരാഗേൃഢഗാന്ത്ത്േീർരായുഷയം കുരു കരു . 
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ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .. 

  

15.  ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ഭലാഭകരവരായ 

സ്ർവരക്ഷാകരായ ചന്ത്ന്ദഭരഖരായ ഗംഗാധ്രായ നന്ദ വാഹനായ 

അമൃത്സ്വര പായ അഭനകഭകാട ് ത്ഗണഭസ്വ ത്ായ കാലഭ്രവ കപാലഭ്ര
വ കൽപാരഭ്രവ മഹാഭ്രവാേ  അഷ്ടന്ത്ത് ംരതഭകാട ഭ്രവമ ർത്ഭയ 

കപാലമാലാധ്ര ഖടവാംഗചർമഖഡ്ഗധ്ര പരരുപാരാങ്കുരഡമരുക 

ന്ത്ത് ര ല ചാപ ബാണ ഗോ രക്  ് ണ്ഡ  മുദ്ഗരന്ത്പാസ് പര രാ രത്ഘ്നീ 
ചന്ത്കായുധ്്ീഷണാകാര സ്ഹന്ത്സ്മുഖ േംന്ത്ഷ്ടാകരാലവേന വ കടാട്ടഹാസ് 

വ സ്തഫാട ത് ന്ത്ബഹ്മാണ്ഡമണ്ഡല നാഭഗന്ത്ന്ദകുണ്ഡല നാഭഗന്ത്ന്ദവലയ നാഭഗന്ത്ന്ദഹാര നാ
ഭഗന്ത്ന്ദ കങ്കണാലങ്കൃത് മഹാരുന്ത്ോയ മൃത്യുഞ്ജയ ന്ത്ത്യംബക 

ന്ത്ത് പുരാരക വ ര പാക്ഷ വ ഭരവരവര വൃഷ്വാഹന വ രവര പ 

വ രവഭത്ാമുഖ സ്ർവഭത്ാമുഖ 

  

ഓം ഹാം ഹ ം നം മം ര ം വം യം ഹ ം ഹാം . 

ഓം ശ്ീം പം രും ഹും ജും സ്ഃ മാം പാലയ പാലയ . 

  

മഹാമൃത്യുഞ്ജയായ ഭരാഗ്യം ഉത്സാേയ ഉത്സാേയ, 

വ ഷാേ സ്ർപ്യം രമയ രമയ, ഭചാരാൻ മാരയ മാരയ, 

സ്ർവ് ത്ഭന്ത്പത്പ രാച ന്ത്ബഹ്മരാക്ഷസ്ാേ  സ്ർവാര ഷ്ടന്ത്ഗഹഗണാൻ 

ഉച്ചാടയ ഉച്ചാടയ . മമ അ്യം കുരു കുരു . 
മാം സ്ഞ്ജീവയ സ്ഞ്ജീവയ . ര വകവഭചന മാം രക്ഷ രക്ഷ . 

  

ആത്മാനം രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവന്ത്ഗഹാൻ ബന്ധയ ബന്ധയ സ്തത്ം്യ സ്തത്ം്യ . 

മഹാമൃത്യുഞ്ജയമ ർത്ഭയ രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവഭരാഗാര ഷ്ടം ന വാരയ ന വാരയ . 

മഹാമൃത്യു്യം ന വാരയ ന വാരയ . 

അഭരാഗേൃഢഗാന്ത്ത്േീർരായുഷയം കുരു കരു . 
ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .. 

  

  

16.  ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ അമൃഭത്രവരായ 

അഖ ലഭലാകപാലകായ ആത്മനാഥായ സ്ർവസ്ങ്കട 

ന വാരണായ പാർവത്ീപരഭമരവരായ . 

  

ഓം ഹാം ഹ ം നം മം ര ം വം യം ഹ ം ഹാം . 

ഓം ശ്ീം പം രും ഹും ജും സ്ഃ മാം പാലയ പാലയ . 
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മഹാമൃത്യുഞ്ജയായ ആത്മാനം രക്ഷ രക്ഷ ബന്ധയ ബന്ധയ സ്തത്ം്യ സ്തത്ം്യ . മ
ഹാമൃത്യുഞ്ജയമ ർത്ഭയ രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവസ്ങ്കടം ന വാരയ ന വാരയ സ്ർവഭരാഗാര ഷ്ടം ന വാരയ ന വാരയ . മഹാ
മൃത്യു്യം ന വാരയ ന വാരയ . സ്കലേുഷ്ടന്ത്ഗഹഗഭണാപന്ത്േവം ന വാരയ ന വാര
യ . അഷ്ട മഹാഭരാഗം ന വാരയ ന വാരയ . സ്ർവഭരാഭഗാപന്ത്േവം ന വാരയ ന 
വാരയ . 

  

മഹാമൃത്യുഞ്ജയ മ ർത്ഭയ അഭരാഗേൃഢഗാന്ത്ത് േീർരായുഷയം കുരു കുരു . ോരാ
പുന്ത്ത്പ ന്ത്ത് സ്ബാന്ധവ ജനാൻ രക്ഷ രക്ഷ, ധ്ന ധ്ാനയ കനക ് ഷണ 

വസ്തത്ു വാഹന കൃഷ ം ഗൃഹ ന്ത്ഗാമരാമാേീൻ രക്ഷ രക്ഷ . 

സ്ർവന്ത്ത് ന്ത്ക യാനുക ലജയകരം കുരു കുരു ആയുര് വൃദ്ധ ം കുരു കുരു . 
  

ജും സ്ഃ ജും സ്ഃ ജും സ്ഃ 
ഓം നഭമാ ്ഗവഭത് മഹാമൃത്യുഞ്ജഭയരവരായ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .. 

  

.. ഓം .. 

  

ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ വ ദ്മഭഹ 

്ീമരുന്ത്ോയ ധ്ീമഹ  . 
ത്ഭനാ രുന്ത്േഃ ന്ത്പഭചാേയാത . 

  

.. ഓം .. 
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mahāmṛtyuñjayamālāmantraḥ 
------------------------------------------- 

 

oṃ guṃ gurubhyo namaḥ || 

oṃ gaṃ gaṇapatayĕ namaḥ || 

 

oṃ asya śrīmahāmṛtyuñjayamālāmantrasya, 

bhairava ṛṣiḥ, uṣṇik chandaḥ, śrīmahāmṛtyuñjayo devatā, 

oṃ bījaṃ, juṃ śaktiḥ, saḥ kīlakaṃ 

puruṣārthasiddharye mālāmantrapāṭhe viniyogaḥ 

oṃ jāṃ aṃguṣṭhābhyāṃ namaḥ || 

oṃ jīṃ tarjanībhyāṃ namaḥ || 

oṃ jūṃ madhyamābhyāṃ namaḥ || 

oṃ jaiṃ anāmikābhyāṃ namaḥ || 

oṃ jauṃ kaniṣṭhikābhyāṃ namaḥ || 

oṃ jaḥ karatala karapṛṣṭhābhyāṃ namaḥ || 

oṃ jāṃ hṛdayāya namaḥ || 

oṃ jīṃ śirase svāhā || 

oṃ jūṃ śikhāyai vaṣaṭ || 

oṃ jaiṃ kavacāya hūṃ || 

oṃ jauṃ netratrayāya vauṣaṭ | 

oṃ jaḥ astrāya phaṭ || 

oṃ bhūrbhuvaḥssuvaromiti digbandhaḥ 

  

.. dhyānaṃ .. 

dhyāyenmṛtyuñjayaṃ sāṃbaṃ nīlakaṇṭhaṃ caturbhujaṃ . 

candrakoṭipratīkāśaṃ pūrṇacandranibhānanaṃ .. 1.. 

biṃbādharaṃ viśālākṣaṃ candrālaṅkṛtamastakaṃ . 

akṣamālāṃbaradharaṃ varadaṃ cābhayapradaṃ .. 2.. 

mahārhakuṇḍalābhūṣaṃ hārālaṅkṛtavakṣasaṃ . 

bhasmoddhūlitasarvāṅgaṃ phālanetravirājitaṃ .. 3.. 

vyāghracarmaparīdhānaṃ vyālayajñopavītinaṃ . 

pārvatyā sahitaṃ devaṃ sarvābhīṣṭavarapradaṃ .. 4.. 
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1.  oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya 

oṃ hāṃ hauṃ naṃ maṃ śiṃ vaṃ yaṃ hauṃ hāṃ . 

oṃ ślīṃ paṃ śuṃ huṃ juṃ saḥ māṃ pālaya pālaya . 

mahāmṛtyuñjayāya ātmānaṃ rakṣa rakṣa . 

sarvagrahān bandhaya bandhaya staṃbhaya staṃbhaya . 

mahāmṛtyuñjayamūrtaye rakṣa rakṣa . 

sarvarogāriṣṭaṃ nivāraya nivāraya . 

mahāmṛtyubhayaṃ nivāraya nivāraya . 

arogadṛḍhagātradīrghāyuṣyaṃ kuru karu . 

oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya huṃ phaṭ svāhā .. 

  

2.  oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya candraśekharāya 

jaṭāmakuṭadhāraṇāya, amṛtakalaśahastāya, amṛteśvarāya sarvātmarakṣakāya . 

  

oṃ hāṃ hauṃ naṃ maṃ śiṃ vaṃ yaṃ hauṃ hāṃ . 

oṃ ślīṃ paṃ śuṃ huṃ juṃ saḥ māṃ pālaya pālaya . 

  

mahāmṛtyuñjayāya ātmānaṃ rakṣa rakṣa . 

sarvagrahān bandhaya bandhaya staṃbhaya staṃbhaya . 

mahāmṛtyuñjayamūrtaye rakṣa rakṣa . 

sarvarogāriṣṭaṃ nivāraya nivāraya . 

mahāmṛtyubhayaṃ nivāraya nivāraya . 

arogadṛḍhagātradīrghāyuṣyaṃ kuru karu . 

oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya huṃ phaṭ svāhā .. 

  

3.  oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjatheśvarāya pārvatīmanoharāya 

amṛtasvarūpāya kālāntakāya karuṇākarāya gaṅgādharāya . 

  

oṃ hāṃ hauṃ naṃ maṃ śiṃ vaṃ yaṃ hauṃ hāṃ . 

oṃ ślīṃ paṃ śuṃ huṃ juṃ saḥ māṃ pālaya pālaya . 

mahāmṛtyuñjayāya ātmānaṃ rakṣa rakṣa . 

sarvagrahān bandhaya bandhaya staṃbhaya staṃbhaya . 

mahāmṛtyuñjayamūrtaye rakṣa rakṣa . 

sarvarogāriṣṭaṃ nivāraya nivāraya . 

mahāmṛtyubhayaṃ nivāraya nivāraya . 

arogadṛḍhagātradīrghāyuṣyaṃ kuru karu . 

oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya huṃ phaṭ svāhā .. 

  

4. oṃ namo bhagavate mahāmṛtyujayeśvarāya jaṭāmakuṭadhāraṇāya 

candraśekharāya śrīmahāviṣṇuvallabhāya, pārvatīmanoharāya, 
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pañcākṣara paripūrṇāya, parameśvarāya, bhaktātmaparipālanāya, 

paramānandāya parabrahmaparāparāya . 

  

oṃ hāṃ hauṃ naṃ maṃ śiṃ vaṃ yaṃ hauṃ hāṃ . 

oṃ ślīṃ paṃ śuṃ huṃ juṃ saḥ māṃ pālaya pālaya . 

  

mahāmṛtyuñjayāya laṃ laṃ lauṃ indradvāraṃ bandhaya bandhaya . 

  

ātmānaṃ rakṣa rakṣa . 

sarvagrahān bandhaya bandhaya staṃbhaya staṃbhaya . 

mahāmṛtyuñjayamūrtaye rakṣa rakṣa . 

sarvarogāriṣṭaṃ nivāraya nivāraya . 

mahāmṛtyubhayaṃ nivāraya nivāraya . 

arogadṛḍhagātradīrghāyuṣyaṃ kuru karu . 

oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya huṃ phaṭ svāhā .. 

  

5.  oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya, 

kālakālasaṃhārarudrāya,vyāghracarmāṃbaradharāya, 

kṛṣṇasarpayajñopavītāya, anekakoṭibrahmakapālālaṅkṛtāya . 

  

oṃ hāṃ hauṃ naṃ maṃ śiṃ vaṃ yaṃ hauṃ hāṃ . 

oṃ ślīṃ paṃ śuṃ huṃ juṃ saḥ māṃ pālaya pālaya . 

  

mahāmṛtyuñjayāya raṃ raṃ rauṃ agnidvāraṃ bandhaya bandhaya, 

  

ātmānaṃ rakṣa rakṣa . 

sarvagrahān bandhaya bandhaya staṃbhaya staṃbhaya . 

mahāmṛtyuñjayamūrtaye rakṣa rakṣa . 

sarvarogāriṣṭaṃ nivāraya nivāraya . 

mahāmṛtyubhayaṃ nivāraya nivāraya . 

arogadṛḍhagātradīrghāyuṣyaṃ kuru karu . 

oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya huṃ phaṭ svāhā .. 

  

6.  oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya trinetrāya 

kālakālāntakāya ātmarakṣākarāya lokeśvarāya amṛtasvarūpāya . 

  

oṃ hāṃ hauṃ naṃ maṃ śiṃ vaṃ yaṃ hauṃ hāṃ . 

oṃ ślīṃ paṃ śuṃ huṃ juṃ saḥ māṃ pālaya pālaya . 

  

mahāmṛtyuñjayāya haṃ haṃ hauṃ yamadvāraṃ bandhaya bandhaya 
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ātmānaṃ rakṣa rakṣa . 

sarvagrahān bandhaya bandhaya staṃbhaya staṃbhaya . 

mahāmṛtyuñjayamūrtaye rakṣa rakṣa . 

sarvarogāriṣṭaṃ nivāraya nivāraya . 

mahāmṛtyubhayaṃ nivāraya nivāraya . 

arogadṛḍhagātradīrghāyuṣyaṃ kuru karu . 

oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya huṃ phaṭ svāhā .. 

  

7.  oṃ namo bhagavate mṛtyuñjayeśvarāya triśūla ḍamarukapāla 

mālikāvyāghracarmāṃbaradharāya, paraśuhastāya, śrīnīlakaṇṭhāya 

nirañjanāya, kālakālāntakāya, bhaktātmaparipālakāya, 

amṛteśvarāya . 

 

oṃ hāṃ hauṃ naṃ maṃ śiṃ vaṃ yaṃ hauṃ hāṃ . 

oṃ ślīṃ paṃ śuṃ huṃ juṃ saḥ māṃ pālaya pālaya . 

  

mahāmṛtyuñjayāya ṣaṃ ṣaṃ ṣauṃ nirṛtidvāraṃ bandhaya bandhaya . 

  

ātmānaṃ rakṣa rakṣa . 

sarvagrahān bandhaya bandhaya staṃbhaya staṃbhaya . 

mahāmṛtyuñjayamūrtaye rakṣa rakṣa . 

sarvarogāriṣṭaṃ nivāraya nivāraya . 

mahāmṛtyubhayaṃ nivāraya nivāraya . 

arogadṛḍhagātradīrghāyuṣyaṃ kuru karu . 

oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya huṃ phaṭ svāhā .. 

  

8.  oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuṃjayeśvarāya mahārudrāya 

sarvalokarakṣākarāya candraśekharāya kālakaṇṭhāya ānanda 

bhuvanāya amṛteśvarāya kālakālāntakāya karuṇākarāya kalyāṇaguṇāya bhaktātmaparipālakāya 

. 

  

oṃ hāṃ hauṃ naṃ maṃ śiṃ vaṃ yaṃ hauṃ hāṃ . 

oṃ ślīṃ paṃ śuṃ huṃ juṃ saḥ māṃ pālaya pālaya . 

  

mahāmṛtyuñjayāya paṃ paṃ pauṃ varuṇadvāraṃ bandhaya bandhaya . 

  

ātmānaṃ rakṣa rakṣa . 

sarvagrahān bandhaya bandhaya staṃbhaya staṃbhaya . 

mahāmṛtyuñjayamūrtaye rakṣa rakṣa . 

sarvarogāriṣṭaṃ nivāraya nivāraya . 

mahāmṛtyubhayaṃ nivāraya nivāraya . 
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arogadṛḍhagātradīrghāyuṣyaṃ kuru karu . 

oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya huṃ phaṭ svāhā .. 

  

9.  oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya gaṅgādharāya 

paraśuhastāya pārvatīmanoharāya bhaktaparipālanāya parameśvarāya 

paramānandāya . 

  

oṃ hāṃ hauṃ naṃ maṃ śiṃ vaṃ yaṃ hauṃ hāṃ . 

oṃ ślīṃ paṃ śuṃ huṃ juṃ saḥ māṃ pālaya pālaya . 

  

mahāmṛtyuñjayāya yaṃ yaṃ yauṃ vāyudvāraṃ bandhaya bandhaya, 

  

ātmānaṃ rakṣa rakṣa . 

sarvagrahān bandhaya bandhaya staṃbhaya staṃbhaya . 

mahāmṛtyuñjayamūrtaye rakṣa rakṣa . 

sarvarogāriṣṭaṃ nivāraya nivāraya . 

mahāmṛtyubhayaṃ nivāraya nivāraya . 

arogadṛḍhagātradīrghāyuṣyaṃ kuru karu . 

oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya huṃ phaṭ svāhā .. 

  

10.  oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya candraśekharāya 

uragamaṇibhūṣitāya śārdūlacarmāṃbaradharāya, sarvamṛtyuharāya 

pāpadhvaṃsanāya ātmarakṣakāya 

  

oṃ hāṃ hauṃ naṃ maṃ śiṃ vaṃ yaṃ hauṃ hāṃ . 

oṃ ślīṃ paṃ śuṃ huṃ juṃ saḥ māṃ pālaya pālaya . 

  

mahāmṛtyuñjayāya saṃ saṃ sauṃ kuberadvāraṃ bandhaya bandhaya . 

  

ātmānaṃ rakṣa rakṣa . 

sarvagrahān bandhaya bandhaya staṃbhaya staṃbhaya . 

mahāmṛtyuñjayamūrtaye rakṣa rakṣa . 

sarvarogāriṣṭaṃ nivāraya nivāraya . 

mahāmṛtyubhayaṃ nivāraya nivāraya . 

arogadṛḍhagātradīrghāyuṣyaṃ kuru karu . 

oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya huṃ phaṭ svāhā .. 

  

  

11.  oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya sarvātmarakṣākarāya 

karuṇāmṛtasāgarāya pārvatīmanoharāya aghoravīrabhadrāṭṭahāsāya 

kālarakṣākarāya acañcalasvarūpāya pralayakālāgnirudrāya 
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ātmānandāya sarvapāpaharāya bhaktaparipālanāya pañcākṣarasvarūpāya 

bhaktavatsalāya paramānandāya . 

  

oṃ hāṃ hauṃ naṃ maṃ śiṃ vaṃ yaṃ hauṃ hāṃ . 

oṃ ślīṃ paṃ śuṃ huṃ juṃ saḥ māṃ pālaya pālaya . 

  

mahāmṛtyuñjayāya śaṃ śaṃ śauṃ īśānadvāraṃ bandhaya bandhaya, 

  

ātmānaṃ rakṣa rakṣa . 

sarvagrahān bandhaya bandhaya staṃbhaya staṃbhaya . 

mahāmṛtyuñjayamūrtaye rakṣa rakṣa . 

sarvarogāriṣṭaṃ nivāraya nivāraya . 

mahāmṛtyubhayaṃ nivāraya nivāraya . 

arogadṛḍhagātradīrghāyuṣyaṃ kuru karu . 

oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya huṃ phaṭ svāhā .. 

  

  

12.  oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya 

ākāśatatvabhuvaneśvarāya amṛtodbhavāya nandivāhanāya 

ākāśagamanapriyāya gajacarmadhāraṇātha kālakālāya bhūtātmakāya 

mahādevāya bhūtagaṇasevitāya 

  

oṃ hāṃ hauṃ naṃ maṃ śiṃ vaṃ yaṃ hauṃ hāṃ . 

oṃ ślīṃ paṃ śuṃ huṃ juṃ saḥ māṃ pālaya pālaya . 

  

mahāmṛtyuñjayāya ṭaṃ ṭaṃ ṭauṃ ākāśadvāraṃ bandhaya bandhaya 

  

ātmānaṃ rakṣa rakṣa . 

sarvagrahān bandhaya bandhaya staṃbhaya staṃbhaya . 

mahāmṛtyuñjayamūrtaye rakṣa rakṣa . 

sarvarogāriṣṭaṃ nivāraya nivāraya . 

mahāmṛtyubhayaṃ nivāraya nivāraya . 

arogadṛḍhagātradīrghāyuṣyaṃ kuru karu . 

oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya huṃ phaṭ svāhā .. 

  

  

13.  oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya mahārudrāya kālāgni  

rudrabhuvanāya mahāpralayatāṇḍaveśvarāya apamṛtyuvināśanāya 

kālakāleśvarāya kālamṛtyu saṃhāraṇāya anekakoṭibhūtapretapiśāca brahmarākṣasayakṣarākṣas

agaṇadhvaṃsanāya ātmarakṣākarāya sarvātmapāpaharāya . 
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oṃ hāṃ hauṃ naṃ maṃ śiṃ vaṃ yaṃ hauṃ hāṃ . 

oṃ ślīṃ paṃ śuṃ huṃ juṃ saḥ māṃ pālaya pālaya . 

  

mahāmṛtyuñjayāya kṣaṃ kṣaṃ kṣauṃ antarikṣadvāraṃ bandhaya bandhaya 

  

ātmānaṃ rakṣa rakṣa . 

sarvagrahān bandhaya bandhaya staṃbhaya staṃbhaya . 

mahāmṛtyuñjayamūrtaye rakṣa rakṣa . 

sarvarogāriṣṭaṃ nivāraya nivāraya . 

mahāmṛtyubhayaṃ nivāraya nivāraya . 

arogadṛḍhagātradīrghāyuṣyaṃ kuru karu . 

oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya huṃ phaṭ svāhā .. 

  

14.  oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya sadāśivāya 

pārvatīparameśvarāya mahādevāya sakalatatvātmarūpāya 

śaśāṅkaśekharāya tejomayāya sarvasākṣibhūtāya 

pañcākṣarāya paścabhūteśvarāya paramānandāya paramāya 

parāparāya parañjyotiḥsvarūpāya . 

  

oṃ hāṃ hauṃ naṃ maṃ śiṃ vaṃ yaṃ hauṃ hāṃ . 

oṃ ślīṃ paṃ śuṃ huṃ juṃ saḥ māṃ pālaya pālaya . 

  

mahāmṛtyuñjayāya ātmānaṃ rakṣa rakṣa . 

sarvagrahān bandhaya bandhaya staṃbhaya staṃbhaya . 

mahāmṛtyuñjayamūrtaye rakṣa rakṣa . 

sarvarogāriṣṭaṃ nivāraya nivāraya . 

mahāmṛtyubhayaṃ nivāraya nivāraya . 

arogadṛḍhagātradīrghāyuṣyaṃ kuru karu . 

oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya huṃ phaṭ svāhā .. 

  

15.  oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya lokeśvarāya 

sarvarakṣākarāya candraśekharāya gaṅgādharāya nandivāhanāya 

amṛtasvarūpāya anekakoṭibhūtagaṇasevitāya kālabhairava kapālabhairava kalpāntabhairava ma

hābhairavādi aṣṭatriṃśatkoṭibhairavamūrtaye 

kapālamālādhara khaṭvāṅgacarmakhaḍgadhara paraśupāśāṅkuśaḍamaruka 

triśūla cāpa bāṇa gadā śakti bhiṇḍi mudgaraprāsa parighā śataghnī 

cakrāyudhabhīṣaṇākāra sahasramukha daṃṣṭrākarālavadana vikaṭāṭṭahāsa 

visphāṭita brahmāṇḍamaṇḍala nāgendrakuṇḍala nāgendravalaya nāgendrahāra nāgendra kaṅka

ṇālaṅkṛta mahārudrāya mṛtyuñjaya tryaṃbaka 

tripurāntaka virūpākṣa viśveśvara vṛṣabhavāhana viśvarūpa 

viśvatomukha sarvatomukha 
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oṃ hāṃ hauṃ naṃ maṃ śiṃ vaṃ yaṃ hauṃ hāṃ . 

oṃ ślīṃ paṃ śuṃ huṃ juṃ saḥ māṃ pālaya pālaya . 

  

mahāmṛtyuñjayāya rogabhayaṃ utsādaya utsādaya, 

viṣādisarpabhayaṃ śamaya śamaya, corān māraya māraya, 

sarvabhūtapretapiśāca brahmarākṣasādi sarvāriṣṭagrahagaṇān 

uccāṭaya uccāṭaya . mama abhayaṃ kuru kuru . 

māṃ sañjīvaya sañjīvaya . śivakavacena māṃ rakṣa rakṣa . 

  

ātmānaṃ rakṣa rakṣa . 

sarvagrahān bandhaya bandhaya staṃbhaya staṃbhaya . 

mahāmṛtyuñjayamūrtaye rakṣa rakṣa . 

sarvarogāriṣṭaṃ nivāraya nivāraya . 

mahāmṛtyubhayaṃ nivāraya nivāraya . 

arogadṛḍhagātradīrghāyuṣyaṃ kuru karu . 

oṃ namo bhagavate mṛtyuñjayeśvarāya huṃ phaṭ svāhā .. 

  

  

16.  oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya amṛteśvarāya 

akhilalokapālakāya ātmanāthāya sarvasaṅkaṭa 

nivāraṇāya pārvatīparameśvarāya . 

  

oṃ hāṃ hauṃ naṃ maṃ śiṃ vaṃ yaṃ hauṃ hāṃ . 

oṃ ślīṃ paṃ śuṃ huṃ juṃ saḥ māṃ pālaya pālaya . 

  

mahāmṛtyuñjayāya ātmānaṃ rakṣa rakṣa bandhaya bandhaya staṃbhaya staṃbhaya . mahāmṛ

tyuñjayamūrtaye rakṣa rakṣa . 

sarvasaṅkaṭaṃ nivāraya nivāraya sarvarogāriṣṭaṃ nivāraya nivāraya . mahāmṛtyubhayaṃ nivār

aya nivāraya . sakaladuṣṭagrahagaṇopadravaṃ nivāraya nivāraya . aṣṭa mahārogaṃ nivāraya niv

āraya . sarvarogopadravaṃ nivāraya nivāraya . 

  

mahāmṛtyuñjaya mūrtaye arogadṛḍhagātra dīrghāyuṣyaṃ kuru kuru . dārāputrapautra sabāndh

ava janān rakṣa rakṣa, dhana dhānya kanaka bhūṣaṇa 

vastu vāhana kṛṣiṃ gṛha grāmarāmādīn rakṣa rakṣa . 

sarvatra kriyānukūlajayakaraṃ kuru kuru āyurabhivṛddhiṃ kuru kuru . 

  

juṃ saḥ juṃ saḥ juṃ saḥ 

oṃ namo bhagavate mahāmṛtyuñjayeśvarāya huṃ phaṭ svāhā .. 

  

.. oṃ .. 
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oṃ mṛtyuñjayāya vidmahe 

bhīmarudrāya dhīmahi . 

tanno rudraḥ pracodayāt . 

  

.. oṃ .. 
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