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mRityu njaya mAnasa pUjA stotram

શ્રી ત્યુ જયમાન સકપૂ તાતે્રમ્

કૈલાસે કમનીયરત્નખ ચતે ક પદુ્રમૂલે સ્થતં
કપૂર્રસ્ફિટકે દુસુ દરતનું કાત્યાયનીસિેવતમ્ ।

ગઙ્ગાતુઙ્ગતરઙ્ગર જતજટાભારં કૃપાસાગરં
ક ઠાલંકૃતશષેભષૂણમમું ત્યુ જયં ભાવયે॥ ૧॥

આગત્ય ત્યુ જય ચ દ્રમાૈલે
વ્યાઘ્રા જનાલંકૃત શલૂપાણે ।
વભક્તસરંક્ષણકામધનેાે
પ્રસીદ િવશ્વેશ્વર પાવર્તીશ॥ ૨॥

ભા વન્માૈ ક્તકતાેરણે મરકત ત ભાયુધાલંકૃતે
સાૈધે ધપૂસવુા સતે મ ણમયે મા ણક્યદ પા ચતે ।

બ્રહ્મે દ્રામરયાે ગપુઙ્ગવગણૈયુર્ક્તે ચ ક પદુ્રમૈઃ
શ્રી ત્યુ જય સુ સ્થરાે ભવ િવભાે મા ણક્ય સહાસને॥ ૩॥

મ દારમ લીકરવીરમાધવી-
પુન્નાગનીલાે પલચ પકા વતૈઃ ।
કપૂર્રપાટ રસવુા સતજૈર્લ-ૈ
રાધ વ ત્યુ જય પાદ્યમુત્તમમ્॥ ૪॥
સગુ ધપુ પપ્રકરૈઃ સવુા સતૈ-
િવયન્નદ શીતલવાિર ભઃ શભુૈઃ ।
િત્રલાેકનાથા તહરાઘ્યર્માદરા-
દ્ગહૃાણ ત્યુ જય સવર્વ દત॥ ૫॥
િહમા બુવા સતૈ તાેયૈઃ શીતલૈર તપાવનૈઃ ।
ત્યુ જય મહાદેવ શદુ્ધાચમનમાચર॥ ૬॥
ગુડદિધસિહતં મધપુ્રક ણ
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સઘુ્ તસમ વતધનેુદુગ્ધયુક્તમ્ ।
શભુકર મધપુકર્માહર વં
િત્રનયન ત્યુહર િત્રલાેકવ દ્ય॥ ૭॥
પ ચાસ્ર શા ત પ ચાસ્ય પ ચપાતકસહંર ।
પ ચા ત નાન મદં કુ ત્યુ જય પ્રભાે॥ ૮॥
જગ ત્રયીખ્યાત સમ તતીથર્-
સમાહૃતૈઃ ક મષહાિર ભશ્ચ ।
નાનં સતુાેયૈઃ સમુદાચર વં
ત્યુ જયાન તગુણા ભરામ॥ ૯॥
આનીતનેા તશભુ્રેણ કાૈશયેનેામરદુ્રમાત્ ।
માજર્યા મ જટાભારં શવ ત્યુ જય પ્રભાે॥ ૧૦॥
નાનાહેમિવ ચત્રા ણ ચીરચીના બરા ણ ચ ।
િવિવધાિન ચ િદવ્યાિન ત્યુ જય સધુારય॥ ૧૧॥
િવશદુ્ધમુક્તાફલ લર યં
મનાેહરં કા ચનહેમસતૂ્રમ્ ।
યજ્ઞાપેવીતં પરમં પિવત્ર-
માધ વ ત્યુ જય ભ ક્તગ ય॥ ૧૨॥
શ્રીગ ધં ઘનસારકુઙુ્કમયુતં ક તૂિરકાપૂિરતં
કાલેયને િહમા બુના િવર ચતં મ દારસવંા સતમ્ ।

િદવં્ય દેવમનાેહરં મ ણમયે પાત્રે સમારાેિપતં
સવાર્ઙ્ગષેુ િવલપેયા મ સતતં ત્યુ જય શ્રીિવભાે॥ ૧૩॥

અક્ષતૈધર્વલૈિદવ્યૈઃ સ ય ક્તલસમ વતૈઃ ।
ત્યુ જય મહાદેવ પજૂયા મ ષ વજ॥ ૧૪॥
ચ પકપઙ્કજકુરવકકુ દૈઃ કરવીરમ લકાકુસમુૈઃ ।
િવ તારય િનજમકુટં ત્યુ જય પુ ડર કનયનાપ્ત॥ ૧૫॥
મા ણક્યપાદુકાદ્વ દ્વે માૈિનહૃ પદ્મમ દરે ।
પાદાૈ સ પદ્મસદશૃાૈ ત્યુ જય િનવેશય॥ ૧૬॥
મા ણક્યકેયૂરિકર ટહારૈઃ
કા ચીમ ણસ્થાિપતકુ ડલૈશ્ચ ।
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મ રમખુ્યાભરણૈમર્નાેજ્ઞ-ૈ
રઙ્ગાિન ત્યુ જય ભષૂયા મ॥ ૧૭॥
ગજવદનસ્ક દ ત-ે
ના ત વચ્છેન ચામરયુગને ।
ગલદલકાનનપદં્મ
ત્યુ જય ભાવયા મ હૃ પદે્મ॥ ૧૮॥
મુક્તાતપતં્ર શ શકાેિટશભંુ્ર
શભુપ્રદં કા ચનદ ડયુક્તમ્ ।
મા ણક્યસસં્થાિપતહેમકુ ભં
સરેુશ ત્યુ જય તેઽપર્યા મ॥ ૧૯॥
મ ણમુકુરે િન પટલે િત્રજગદ્ગાઢા ધકારસપ્તાશ્વે ।
ક દપર્કાેિટસદશૃં ત્યુ જય પ ય વદનમાત્મીયમ્॥ ૨૦॥
કપૂર્રચૂણ કિપલાજ્યપૂતં
દાસ્યા મ કાલેયસમા વતૈશ્ચ ।
સમુદ્ભવં પાવનગ ધધૂિપતં
ત્યુ જયાઙ્ગં પિરક પયા મ॥ ૨૧॥
વ તત્રયાપેેતમખ ડદ યા
તમાેહરં બાહ્યમથા તરં ચ ।
સાજં્ય સમ તામરવગર્હૃદ્યં
સરેુશ ત્યુ જય વંશદ પમ્॥ ૨૨॥
રા નં્ન મધુરા વતં ચ દુલં મા ણક્યપાત્રે સ્થતં
િહઙ્ગૂ રકસન્મર ચ મ લતૈઃ શાકૈરનેકૈઃ શભુૈઃ ।
શાકં સ યગપપૂસપૂસિહતં સદ્યાેઘ્ તનેા લુતં
શ્રી ત્યુ જય પાવર્તી પ્રય િવભાે સાપાેશનં ભજુ્યતામ્॥ ૨૩॥
કૂ મા ડવાતાર્કપટાે લકાનાં
ફલાિન ર યા ણ ચ કારવ લ્યા ।
સપુાકયુક્તાિન સસાૈરભા ણ
શ્રીક ઠ ત્યુ જય ભક્ષયેશ॥ ૨૪॥
શીતલં મધુરં વચ્છં પાવનં વા સતં લઘુ ।
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મ યે વીકુ પાનીયં શવ ત્યુ જય પ્રભાે॥ ૨૫॥
શકર્રા મ લતં નગ્ધં દુગ્ધાન્નં ગાેઘ્ તા વતમ્ ।
કદલીફલસં મશં્ર ભજુ્યતાં ત્યુસહંર॥ ૨૬॥
કેવલમ તમાધુય દુગ્ધૈઃ નગ્ધૈશ્ચ શકર્રા મ લતૈઃ ।
અેલામર ચ મ લતં ત્યુ જય દેવ ભુઙ્ વ પરમાન્નમ્॥ ૨૭॥
ર ભાચૂતકિપ થક ઠકફલૈદ્રાર્ક્ષારસા વાદુમ-
ખજૂર્રૈમર્ધુરે ખ ડશકલૈઃ સન્નાિરકેલા બુ ભઃ ।

કપૂર્રેણ સવુા સતૈગુર્ડજલૈમાર્ધુયર્યુક્તૈિવભાે
શ્રી ત્યુ જય પૂરય િત્રભવુનાધારં િવશાલાેદરમ્॥ ૨૮॥

મનાેજ્ઞર ભાવનખ ડખ ડતા-
ન્રુ ચપ્રદા સષર્પ રકાંશ્ચ ।
સસાૈરભા સૈ ધવસિેવતાંશ્ચ
ગ્ હાણ ત્યુ જય લાેકવ દ્ય॥ ૨૯॥
િહઙ્ગૂ રકસિહતં િવમલામલકં કિપ થમ તમધુરમ્ ।
બસખ ડાઁ લાવણયુતા ત્યુ જય તેઽપર્યા મ જગદ શ॥ ૩૦॥
અેલાશુ ઠ સહીતં દ યન્નં ચા હેમપાત્રસ્થમ્ ।
અ તપ્ર તિનિધમાઢ ં ત્યુ જય ભજુ્યતાં િત્રલાેકેશ॥ ૩૧॥
જ બીરનીરા ચત ઙ્ગબેરં
મનાેહરાન લશલાટુખ ડાન્ ।
દૂપદંશા સહસાપેભુઙ્ વ
ત્યુઞય શ્રીક ણાસમુદ્ર॥ ૩૨॥
નાગરરામઠયુક્તં સલુ લતજ બીરનીરસ પૂણર્મ્ ।
મ થતં સૈ ધવસિહતં િપબ હર ત્યુ જય ક્રતુ વં સન્॥ ૩૩॥
મ દારહેમા બુજગ ધયુક્તૈ-
મર્ દાિકનીિનમર્લપુ યતાેયૈઃ ।
ગ્ હાણ ત્યુ જય પૂણર્કામ
શ્રીમ પરાપાેશનમભ્રકેશ॥ ૩૪॥
ગગનધનુીિવમલજલૈ ર્ત્યુ જય પદ્મરાગપાત્રગતૈઃ ।
ગમદચ દનપૂણ પ્રક્ષાલય ચા હ તપદયુગ્મમ્॥ ૩૫॥
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પુનંાગમ લકાકુ દવા સતૈ ર્હ્નવીજલૈઃ ।
ત્યુ જય મહાદેવ પનુરાચમનં કુ ॥ ૩૬॥
માૈ ક્તકચૂણર્સમેતૈ ર્ગમદઘનસારવા સતૈઃ પૂગૈઃ ।
પણઃ વણર્સમાનૈ ર્ત્યુ જય તેઽપર્યા મ તા બૂલમ્॥ ૩૭॥
નીરાજનં િનમર્લદ પ્તમદ્ ભ-
દ પાઙુ્કરૈ વલમુ ચ્છ્ર તૈશ્ચ ।
ઘ ટાિનનાદેન સમપર્યા મ
ત્યુ જયાય િત્રપુરા તકાય॥ ૩૮॥
િવિર ચમખુ્યામર દવ દતે
સરાજેમ સ્યાિઙ્કતચક્ર ચિહ્નતે ।
દદા મ ત્યુ જય પાદપઙ્કજે
ફણી દ્રભષૂે પનુરઘ્યર્મીશ્વર॥ ૩૯॥
પુનંાગનીલાે પલકુ દ -

મ દારમ લીકરવીરપઙ્કજૈઃ ।
પુ પા જ લ બ વદલૈ તુલસ્યા
ત્યુ જયાઙ્ઘ્રાૈ િવિનવેશયા મ॥ ૪૦॥
પદે પદે સવર્તમાેિનકૃ તનં
પદે પદે સવર્શભુપ્રદાયકમ્ ।
પ્રદ ક્ષણં ભ ક્તયુતને ચેતસા
કરાે મ ત્યુ જય રક્ષ રક્ષ મામ્॥ ૪૧॥
નમાે ગાૈર શાય સ્ફિટકધવલાઙ્ગાય ચ નમાે
નમાે લાેકેશાય તુતિવબુધલાેકાય ચ નમઃ ।

નમઃ શ્રીક ઠાય ક્ષિપતપુરદૈત્યાય ચ નમાે
નમઃ ફાલાક્ષાય મરમદિવનાશાય ચ નમઃ॥ ૪૨॥

સસંારે જિનતાપરાેગસિહતે તાપત્રયાક્ર દતે
િનતં્ય પતુ્રકલત્રિવત્તિવલસ પાશિૈનબદં્ધ દૃઢમ્ ।

ગવાર્ ધં બહુપાપવગર્સિહતં કા યદષૃ્ટ ા િવભાે
શ્રી ત્યુ જય પાવર્તી પ્રય સદા માં પાિહ સવશ્વર॥ ૪૩॥
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શ્રી ત્યુ જયમાન સકપૂ તાતે્રમ્

સાૈધે રત્નમયે નવાે પલદલાક ણ ચ ત પા તરે
કાૈશયેને મનાેહરેણ ધવલનેાચ્છાિદતે સવર્શઃ ।

કપૂર્રા ચતદ પદ પ્ત મ લતે ર યાપેધાનદ્વયે
પાવર્ત્યાઃ કરપદ્મલા લતપદં ત્યુ જયં ભાવયે॥ ૪૪॥

ચતુશ્ચ વાિરશ દ્વલસદુપચારૈર ભમતૈ-
મર્નઃ પદ્મે ભ યા બિહરિપ ચ પૂ ં શભુકર મ્ ।

કરાે ત પ્રત્યૂષે િન શ િદવસમ યેઽિપ ચ પુમા-
પ્રયા ત શ્રી ત્યુ જયપદમનેકાદ્ભુતપદમ્॥ ૪૫॥

પ્રાત લઙ્ગમુમાપતેરહરહઃ સદંશર્ના વગર્દં
મ યાહે્ન હયમેધતુલ્યફલદં સાયંતને માેક્ષદમ્ ।

ભાનાેર તમયે પ્રદાષેસમયે પ ચાક્ષરારાધનં
ત કાલત્રયતુલ્ય મષ્ટફલદં સદ્યાેઽનવદં્ય દૃઢમ્॥ ૪૬॥

॥ ઇ ત શ્રીમચ્છઙ્કરભગવતઃ કૃતાૈ
ત્યુ જયમાન સકપૂ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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