
Mahamrityunjayamalamantra

મહા ત્યુ જયમાલામ ત્રઃ

Document Information

Text title : shrImahAmRRityunjayamAlAmantraH

File name : mahAmRRityunjayamAlAmantraH.itx

Category : mAlAmantra, shiva, stotra, mantra

Location : doc_shiva

Transliterated by : DPD

Proofread by : DPD, Pallasena Narayanaswami ppnswami at gmail.com

Description-comments : Shiva Nama Manjari Volume 1, p. 333-341 Radhakrishna Sastri

Mahaperiaval collection

Latest update : September 9, 2020

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

February 3, 2023

sanskritdocuments.org



Mahamrityunjayamalamantra

મહા ત્યુ જયમાલામ ત્રઃ

યાનમ્ -
યાયે ત્યુ જયં સા બં નીલક ઠં ચતુભુર્જમ્ ।
ચ દ્રકાેિટપ્રતીકાશં પૂણર્ચ દ્રિનભાનનમ્॥ ૧॥
બ બાધરં િવશાલાક્ષં ચ દ્રાલઙૃ્કતમ તકમ્ ।
અક્ષમાલા બરધરં વરદં ચાભયપ્રદમ્॥ ૨॥
મહાહર્કુ ડલાભષૂં હારાલઙૃ્કતવક્ષસમ્ ।
ભ માેદૂ્ધ લતસવાર્ઙ્ગં ભાલનતે્રિવરા જતમ્॥ ૩॥
વ્યાઘ્રચમર્પર ધાનં વ્યાલયજ્ઞાપેવી તનમ્ ।
પાવર્ત્યા સિહતં દેવં સવાર્ભીષ્ટવરપ્રદમ્॥ ૪॥
૧. ૐ હાં હા નં મં શ વં યં હા હામ્ ।
ૐશ્લીં પં શું હંુ જંુ સઃ જંુ સઃ હા હ હામ્ ।
ૐ ત્યુ જયાય નમ શવાય હંુ ફટ્ વાહા॥
૨. ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય ચ દ્રશખેરાય
જટામકુટધારણાય, અ તકલશહ તાય,
અ તેશ્વરાય સવાર્ત્મરક્ષકાય ।
ૐ હાં હા નં મં શ વં યં હા હાં ।
ૐશ્લીં પં શું હંુ જંુ સઃ જંુ સઃ જંુ પાલય પાલય,
મહા ત્યુ જયાય સવર્રાેગાિરષં્ટ િનવારય
િનવારય,આયુર ભ દ્ધ કુ કુ આત્માનં રક્ષ રક્ષ,
મહા ત્યુ જયેશ્વરાય હંુ ફટ્ વાહા॥
૩. ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુ જથેશ્વરાય પાવર્તીમનાેહરાય
અ ત વ પાય કાલા તકાય ક ણાકરાય ગઙ્ગાધરાય । ૐ હાં
હા નં મં શ વં યં હા હામ્ । ૐશ્લીં પં શું હંુ જંુ સઃ

1



મહા ત્યુ જયમાલામ ત્રઃ

જંુ સઃ જંુ પાલય પાલય । મહા ત્યુ જયાય સવર્રાેગાિરષં્ટ
િનવારય િનવારય સવર્દુષ્ટગ્રહાપેદ્રવં િનવારય િનવારય,આત્માનં
રક્ષ રક્ષ,આયુર ભ દ્ધ
કુ કુ મહા ત્યુ જયેશ્વરાય હંુ ફટ્ વાહા॥
૪। ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુજયેશ્વરાય જટામકુટધારણાય
ચ દ્રશખેરાય શ્રીમહાિવ વ લભાય, પાવર્તીમનાેહરાય,
પ ચાક્ષર પિરપૂણાર્ય, પરમેશ્વરાય, ભક્તાત્મપિરપાલનાય,
પરમાન દાય પરબ્રહ્મપરાપરાય । ૐ હાં હા નં મં શ વં યં
હા હામ્ । ૐશ્લીં પં શું હંુ જંુ સઃ જંુ સઃ જંુ પાલય પાલય ।
મહા ત્યુ જયાય લં લં લા ઇ દ્રદ્વારં બ ધય બ ધય ।
આત્માનં રક્ષ રક્ષ, સવર્ગ્રહાન્ બ ધય બ ધય ત ભય
ત ભય સવર્રાેગાિરષં્ટ િનવારય િનવારય, દ ઘાર્યુ યં કુ
કુ । ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય હંુ ફટ્ વાહા॥
૫. ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય,
કાલકાલસહંાર દ્રાય,વ્યાઘ્રચમાર્ બરધરાય,
કૃ ણસપર્યજ્ઞાપેવીતાય, અનેકકાેિટબ્રહ્મકપાલાલઙૃ્કતાય ।
ૐ હાં હા નં મં શ વં યં હા હામ્ । ૐશ્લીં પં શું
હંુ જંુ સઃ જંુ સઃ જંુ પાલય પાલય । મહા ત્યુ જયાય રં
રં રા અ ગ્ દ્વારં બ ધય બ ધય,આત્માનં રક્ષ રક્ષ ।
સવર્ગ્રહા બ ધય બ ધય । ત ભય ત ભય, સવર્રાેગાિરષં્ટ
િનવારય િનવારય । અરાેગદૃઢગાત્ર દ ઘાર્યુ યં કુ કુ ।
ૐ નમાે ભગવતે ત્યુ જયેશ્વરાય હંુ ફટ્ વાહા॥
૬. ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય િત્રનતે્રાય
કાલકાલા તકાય આત્મરક્ષાકરાય લાેકેશ્વરાય અ ત વ પાય ।
ૐ હાં હા નં મં શ વં યં હા હામ્ । ૐશ્લીં પં શું હંુ
જંુ સઃ જંુ સઃ જંુ પાલય પાલય મહા ત્યુ જયાય હં હં હા
યમદ્વારં બ ધય બ ધયઆત્માનં રક્ષ રક્ષ, સવર્ગ્રહાન્
બ ધય બ ધય ત ભય ત ભય સવર્રાેગાિરષં્ટ િનવારય
િનવારય મહા ત્યુભયં િનવારય િનવારય અરાેગદૃઢગાત્ર
દ ઘાર્યુ યં કુ કુ । ૐ નમાે ભગવતે ત્યુ જયેશ્વરાય
હંુ ફટ્ વાહા॥
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૭. ૐ નમાે ભગવતે ત્યુ જયેશ્વરાય િત્રશલૂ ડમ કપાલ
મા લકાવ્યાઘ્રચમાર્ બરધરાય, પરશહુ તાય, શ્રીનીલક ઠાય
િનર જનાય, કાલકાલા તકાય, ભક્તાત્મપિરપાલકાય,
અ તેશ્વરાય । ૐ હાં હા નં મં શ વં યં હા હામ્ । ૐ
શ્લીં પં શું હંુ જંુ સઃ જંુ સઃ જંુ પાલય પાલય મહા ત્યુ જયાય
ષં ષં ષા િનરૃ તદ્વારં બ ધય બ ધય ।આત્માનં રક્ષ
રક્ષ । સવર્ગ્રહા બ ધય બ ધય । ત ભય ત ભય ।
મહા ત્યુજયેશ્વરાય અરાેગદૃઢ ગાત્રદ ઘાર્યુ યં કુ કુ ।
ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય હંુ ફટ્ વાહા॥
૮. ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુજયેશ્વરાય મહા દ્રાય
સવર્લાેકરક્ષાકરાય ચ દ્રશખેરાય કાલક ઠાય આન દભવુનાય
અ તેશ્વરાય કાલકાલા તકાય ક ણાકરાય કલ્યાણગુણાય
ભક્તાત્મપિરપાલકાય ।
ૐ હાં હા નં મં શ વં યં હા હામ્ ।
ૐશ્લીં પં શું હંુ જંુ સઃ જંુ સઃ જુમ્ ।
પાલય પાલય મહા ત્યુજયેશ્વરાય પં પં પા
વ ણદ્વારં બ ધય બ ધય ।આત્માનં રક્ષ રક્ષ ।
સવર્ગ્રહાન્ ત ભય ત ભય । મહા ત્યુ જયમૂતર્યે રક્ષ રક્ષ ।
સવર્રાેગાિરષં્ટ િનવારય િનવારય ।
મહા ત્યુભયં િનવારય િનવારય । મહા ત્યુ જયેશ્વરાય ।
અરાેગદૃઢગાત્રદ ઘાર્યુ યં કુ ક ।
ૐ નમાે ભગવતે ત્યુ જયેશ્વરાય હંુ ફટ્ વાહા॥
૯. ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય ગઙ્ગાધરાય
પરશહુ તાય પાવર્તીમનાેહરાય ભક્તપિરપાલનાય પરમેશ્વરાય
પરમાન દાય । ૐ હાં હા નં મં શ વં યં હા હામ્ । ૐશ્લીં
પં શું હંુ જંુ સઃ જંુ સઃ જંુ પાલય પાલય,
મહા ત્યુ જયાય યં યં યા વાયુદ્વારં બ ધય બ ધય,
આત્માનં રક્ષ રક્ષ । સવર્ગ્રહાન્ બ ધય બ ધય,
ત ભય ત ભય, મહા ત્યુ જયમૂતર્યે રક્ષ રક્ષ
સવર્રાેગાિરષં્ટ િનવારય િનવારય, મહા ત્યુજયેશ્વરાય
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અરાેગદૃઢગાત્ર દ ઘાર્યુ યં કુ કુ ।
ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય હંુ ફટ્ વાહા॥
૧૦. ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય ચ દ્રશખેરાય
ઉરગમ ણભૂ ષતાય શાદૂર્લચમાર્ બરધરાય, સવર્ ત્યુહરાય
પાપ વંસનાય આત્મરક્ષકાય ૐ હાં હા નં મં શ વં યં
હા હામ્ । ૐશ્લીં પં શું હંુ જંુ સઃ જંુ સઃ જંુ પાલય પાલય ।
મહા ત્યુ જયાય સં સં સા કુબેરદ્વારં બ ધય બ ધય ।
આત્માનં રકં્ષ રક્ષ । સવર્ગ્રહાન્ બ ધય બ ધય । ત ભય
ત ભય । મહા ત્યુ જયમૂતર્યે રક્ષ રક્ષ । સવર્રાેગાિરષં્ટ
િનવારય િનવારય । મહા ત્યુ જયેશ્વરાય અરાેગદૃઢગાત્ર
દ ઘાર્યુ યં કુ કુ । ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુજયેશ્વરાય
હંુ ફટ્ વાહા॥
૧૧. ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય સવાર્ત્મરક્ષાકરાય
ક ણા તસાગરાય પાવર્તીમનાેહરાય અઘાેરવીરભદ્રાટ્ટહાસાય
કાલરક્ષાકરાય અચ ચલ વ પાય પ્રલયકાલા ગ્ દ્રાય
આત્માન દાય સવર્પાપહરાય ભક્તપિરપાલનાય પ ચાક્ષર વ પાય
ભક્તવ સલાય પરમાન દાય । ૐ હાં હા નં મં શ વં યં
હા હામ્ । ૐશ્લીં પં શું હંુ જંુ સઃ જંુ સઃ જંુ પાલય પાલય
મહા ત્યુ જયાય । શં શં શા ઈશાનદ્વારં બ ધય બ ધય,
ત ભય ત ભય, શં શં શા ઈશાન ત્યુ જય મૂતર્યે
આત્માનં રક્ષ રક્ષ, સવર્ગ્રહાન્ બ ધય બ ધય ત ભય
ત ભય । શં શં શાૈ ઈશાન ત્યુ જય મૂતર્યે રક્ષ
રક્ષ સવર્રાેગાિરષં્ટ િનવારય, િનવારય, મહા ત્યુભયં િનવારય
િનવારય । મહા ત્યુ જયેશ્વરાય અરાેગદૃઢગાત્રદ ઘાર્યુ યં
કુ ક । ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય હંુ ફટ્
વાહા॥
૧૨. ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય
આકાશત વભવુનેશ્વરાય અ તાેદ્ભવાય ન દવાહનાય
આકાશગમન પ્રયાય ગજચમર્ધારણાય કાલકાલાય ભૂતાત્મકાય
મહાદેવાય ભૂતગણસિેવતાય (આકાશત વભવુનેશ્વરાય)
ૐ હાં હા નં મં શ વં યં હા હામ્ ।
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ૐ શ્લીં પં શું હંુ જંુ સઃ જંુ સઃ જંુ
પાલય પાલય મહા ત્યુ જયાય ટં ટં ટા
આકાશદ્વારં બ ધય બ ધયઆત્માનં રક્ષ રક્ષ
સવર્ગ્રહા બ ધય બ ધય । ત ભય ત ભય ।
ટં ટં ટા પરમાકાશમૂતર્યે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય રક્ષ રક્ષ ।
સવર્રાેગાિરષં્ટ િનવારય િનવારય, મહા ત્યુભયં િનવારય િનવારય ।
મહા ત્યુ જયેશ્વરાય અરાેગદૃઢગાત્ર દ ઘાર્યુ યં કુ કુ ।
ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય હંુ ફટ્ વાહા॥
૧૩. ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય મહા દ્રાય કાલા ગ્
દ્રભવુનાય મહાપ્રલયતા ડવેશ્વરાય અપ ત્યુિવનાશનાય

કાલકાલેશ્વરાય કાલ ત્યુ સહંારણાય અનેકકાેિટભૂતપ્રેતિપશાચ
બ્રહ્મરાક્ષસયક્ષરાક્ષસગણ વંસનાય આત્મરક્ષાકરાય
સવાર્ત્મપાપહરાય ।
ૐ હાં હા નં મં શ વં યં હા હામ્ ।
ૐશ્લીં પં શું હંુ જંુ સઃ જંુ સઃ જંુ પાલય પાલય
મહા ત્યુ જયાય કં્ષ કં્ષ ક્ષા અ તિરક્ષદ્વારં
બ ધય બ ધયઆત્માનં રક્ષ રક્ષ, સવર્ગ્રહાન્ બ ધય, બ ધય,
ત ભય ત ભય ।
કં્ષ કં્ષ ક્ષા ચદાકાશમૂતર્યે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય રક્ષ રક્ષ ।
સવર્રાેગાિરષં્ટ િનવારય િનવારય ।
મહા ત્યુભયં િનવારય િનવારય ।
મહા ત્યુ જયેશ્વરાય અરાેગદૃઢગાત્ર દ ઘાર્યુ યં કુ કુ ।
ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય હંુ ફટ્ વાહા॥
૧૪. ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય સદા શવાય
પાવર્તીપરમેશ્વરાય મહાદેવાય સકલત વાત્મ પાય
શશાઙ્કશખેરાય તે ેમયાય સવર્સા ક્ષભૂતાય
પ ચાક્ષરાય પશ્ચભૂતેશ્વરાય પરમાન દાય પરમાય
પરાપરાય પર જ્યાે તઃ વ પાય ।
ૐ હાં હા નં મં શ વં યં હા હામ્ ।
ૐશ્લીં પં શું હંુ જંુ સઃ જંુ સઃ જંુ પાલય પાલય,
મહા ત્યુ જયાય હં હાં િહ હી ં હ હા
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અષ્ટમૂતર્યે મહા ત્યુ જય મૂતર્યે આત્માનં રક્ષ રક્ષ
સવર્ગ્રહા બ ધય બ ધય ત ભય ત ભય
મહા ત્યુ જયમૂતર્યે રક્ષ રક્ષ સવર્રાેગાિરષં્ટ િનવારય િનવારય
સવર્ ત્યુભયં િનવારય િનવારય,
મહા ત્યુ જયેશ્વરાય અરાેગદૃઢગાત્રદ ઘાર્યુ યં કુ કુ ।
ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય હંુ ફટ્ વાહા॥
૧૫. ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય લાેકેશ્વરાય
સવર્રક્ષાકરાય ચ દ્રશખેરાય ગઙ્ગાધરાય ન દવાહનાય
અ ત વ પાય અનેકકાેિટભૂતગણસિેવતાય કાલભૈરવ કપાલભૈરવ
ક પા તભૈરવ મહાભૈરવાિદ અષ્ટિત્રશ કાેિટભૈરવમૂતર્યે
કપાલમાલાધર ખટ્વાઙ્ગચમર્ખડ્ગધર પરશપુાશાઙુ્કશડમ ક
િત્રશલૂ ચાપ બાણ ગદા શ ક્ત ભ ડ મુદ્ગરપ્રાસ પિરઘા શતઘ્ની
ચક્રાયુધભીષણાકાર સહસ્રમખુ દંષ્ટ્ર ાકરાલવદન િવકટાટ્ટહાસ
િવસ્ફાિટત બ્રહ્મા ડમ ડલ નાગે દ્રકુ ડલ નાગે દ્રવલય નાગે દ્રહાર
નાગે દ્ર કઙ્કણાલઙૃ્કત મહા દ્રાય ત્યુ જય ય બક
િત્રપુરા તક િવ પાક્ષ િવશ્વેશ્વર ષભવાહન િવશ્વ પ
િવશ્વતાેમખુ સવર્તાેમખુ મહા ત્યુ જયમૂતર્યે આત્માનં રક્ષ રક્ષ,
મહા ત્યુભયં િનવારય િનવારય, રાેગભયં ઉ સાદય ઉ સાદય,
િવષાિદસપર્ભયં શમય શમય, ચાેરાન્ મારય મારય,
સવર્ભૂતપ્રેતિપશાચ બ્રહ્મરાક્ષસાિદ સવાર્િરષ્ટગ્રહગણાન્
ઉચ્ચાટય ઉચ્ચાટય ।
મમ અભયં કુ કુ । માં સ વય સ વય ।
ત્યુભયાત્ માં ઉદ્ધારય ઉદ્ધારય । શવકવચને માં રક્ષ રક્ષ ।

ૐ હાં હા નં મં શ વં યં હા હામ્ ।
ૐશ્લીં પં શું હંુ જંુ સઃ જંુ સઃ જુમ્ ।
પાલય પાલય મહા ત્યુ જયમૂતર્યે આત્માનં રક્ષ રક્ષ ।
સવર્ગ્રહાન્ િનવારય િનવારય । મહા ત્યુભયં િનવારય િનવારય ।
સવર્રાેગાિરષં્ટ િનવારય િનવારય ।
મહા ત્યુ જયેશ્વરાય અરાેગદૃઢગાત્ર દ ઘાર્યુ યં કુ કુ ।
ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય હંુ ફટ્ વાહા॥
૧૬. ૐ નમાે ભગવતે મહા ત્યુ જયેશ્વરાય અ તેશ્વરાય
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અ ખલલાેકપાલકાય આત્મનાથાય સવર્સઙ્કટ
િનવારણાય પાવર્તીપરમેશ્વરાય ।
ૐ હાં હા નં મં શ વં યં હા હામ્ ।
ૐશ્લીં પં શું હંુ જંુ સઃ જંુ સઃ જંુ પાલય પાલય ।
મહા ત્યુ જયેશ્વરાય હં હાં હા જંુ સઃ જંુ સઃ જંુ
ત્યુ જયમૂતર્યે આત્માનં રક્ષ રક્ષ સવર્ગ્રહાન્ િનવારય િનવારય ।

મહા ત્યુ જયમૂતર્યે સવર્સઙ્કટં િનવારય િનવારય
સવર્રાેગાિરષં્ટ િનવારય િનવારય । મહા ત્યુભયં િનવારય િનવારય ।
મહા ત્યુ જયમૂતર્યે સવર્સઙ્કટં િનવારય િનવારય
સકલદુષ્ટગ્રહગણાપેદ્રવં િનવારય િનવારય ।
અષ્ટ મહારાેગં િનવારય િનવારય । સવર્રાેગાપેદ્રવં િનવારય િનવારય ।
હ હાં હં જંુ સઃ જંુ સઃ જંુ મહા ત્યુ જય મૂતર્યે
અરાેગદૃઢગાત્ર દ ઘાર્યુ યં કુ કુ । દારાપતુ્રપાતૈ્ર
સબા ધવ જનાન્ રક્ષ રક્ષ, ધન ધા ય કનક ભષૂણ
વ તુ વાહન કૃ ષ ગ્ હ ગ્રામરામાદ ન્ રક્ષ રક્ષ ।
સવર્ત્ર િક્રયાનુકૂલજયકરં કુ કુ આયુર ભ દ્ધ કુ કુ ।
જંુ સઃ જુ સઃ જંુ સઃ મહા ત્યુ જયેશ્વરાય હંુ ફટ્ વાહા । ૐ॥

ૐ ત્યુ જયાય િવદ્મહે ભીમ દ્રાય ધીમિહ ।
તન્નાે દ્રઃ પ્રચાેદયાત્ ।

ઇ ત મહા ત્યુ જયમાલામ ત્રઃ સ પૂણર્ઃ ।
Proofread by DPD, Pallasena Narayanaswami ppnswami at gmail.com

Mahamrityunjayamalamantra

pdf was typeset on February 3, 2023

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

mahAmRRityunjayamAlAmantraH.pdf 7


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

