
|| ஶ்ரீ ஜயதீர்த ஸ்துதிஃ || 
தாடீ ஶ்ரீஜயதீர்த வர்ய வசஸாம் சசடீபவத் 
ஸ்வர்துனீ  
பாடீரானில புல்ல மல்லி ஸுமச ா வாடீ 
லஸத் வாஸ ா |  
சபடீ யுக்தி மணி ஶ்ரியாம் ஸுமதிபிஃ 
சைாடீரகைஃ ஶ்லாகிதா  
ஸா டீைா னிசயாத்மிைா மம 
சிராதாடீைதாம் மா சஸ || ௧ | 
டீைாக்றுஜ்ஜயவர்ய ஸம்ஸதி 
பவத்சயைாம்தசதா ராஜதி  
ப்ராைாம்யம் ததசத பலாய  விததௌ 
ஸ்சதாைான்ய ஶம்ைா த்விஃ |  
சலாைாம்தீைரண க்ஷமஸ்ய தமஸஃ ஸா 
ைால ஸீமா யதா  
பாைாராதி திஶி ப்ரசராஹதி   சசத் ராைா 
னிஶா ைாமுைஃ || ௨ || 
சாயா ஸம்ஶ்ரயசண  
யச்சரணசயாராயாமி ஸாம்ஸாரிைா  
பாயா ல்பதமாதப வ்யதிைர வ்யாயாம 
விசக்ஷாபிதாஃ |  
ஆயாம்தி ப்ரைடாம் முதம் புத ஜ ா 
சஹயானி திக்க்றுத்ய  ஃ  



பாயாச்ச்ரீஜயராட் த்றுஶா ஸரஸ 
னிர்மாயானுைம்பார்த்ரயா || ௩ || 
ஶ்ரீவாய்வம்ஶ ஸுவம்ஶ 
தமௌக்திைமசணஃ சஸவா வி ம்ர க்ஷமா  
சதவாஜ்ஞா  தசமா விசமாச  ைலா 
கஜவாத்றுை ஶ்ரீ னிசதஃ |  
கஶவாத்கவத மதாடவீ ைவல ா 
தாவாக்னி லீலா ஜுஃ  
சைா வாதீ புரசதா ஜயீஶ்வர பசவத் சத 
வாதி சைாலாஹசல || ௪ ||  
னீஹாரச்சவி பிம்ப னிர்ைத ைர 
வ்யூஹாப்லுசதம்தூபலா  
 ாஹார்ய ஸ்றுத னூத ாத்புத 
பரீவாஹாலி வாணீ முசஃ |  
ஊஹாசைாசர ைர்வ பம்டித பசயா 
வாஹானில ஶ்ரீ ஜு  
மாஹாத்ம்யம் ஜயதீர்த வர்ய பவசதா 
வ்யாஹாரமத்சயதி  ஃ || ௫ || 
வம்தாரு க்ஷிதி பால தமௌலி 
விலஸன்மம்தார புவலீ  
மம்தான்ய ப்ரஸரன்மரம்த ைணிைா 
வ்றும்தார்த்ர பாதாம்புஜஃ |  
கும்தாபாமல கீர்திரார்த ஜ தா 



வ்றும்தாரைாச ாைஹஃ  
ஸ்வம் தாஸம் ஜயதீர்தராட் ஸ்வ ைருணா 
ஸம்தானிதம் மாம் க்ரியாத் || ௬ || 
ஶ்ரீ தாராம்க்ரி  தஃ ப்ரதீப ஸுமச ா 
வாதாஹவாசடாபனி  
ர்சபதாதம்த்ர மதிஃ ஸமஸ்த 
விபுதாசமாதாவலீ தாயைஃ |  
சைாதாவர்யதயத் தரம்ை னிைர ஹ்ரீ தாயி 
ைம்பீர கீஃ  
பாதாப்ஜ ப்ரணசத ஜயீ ைலயது ஸ்சவ 
தாஸ வர்சை&பி மாம் || ௭ ||  
வித்யா வாரிஜ ம்ட சம்ட கிரசணா வித்யா 
மத சக்ஷாதயத்  
த்வாத்யாலீ ைதலீ பிதாமர ைரீ ஹ்றுத்யாத்ம 
கீர்தி க்ரமஃ |  
பத்யா சபாத தசதர்வி ம்ர ஸுர 
ராடுத்யா  பூமீ ருசஹா  
தத்யாச்ச்ரீஜயதீர்தராட் தியமுதாவத்யானி 
பித்யான்மம || ௮ || 
ஆபாஸத்வமியாய தார்கிை மதம் ப்ராபாைர 
ப்ரக்ரியா  
சஶாபாம் க வ பபார தூர னிஹிதா 
கவபாஷிைாத்யுக்தயஃ |  



ஹ்ரீபாசரண  தாஶ்ச ஸம்ைர முைாஃ 
சக்ஷாபாைசரா பாஸ்ைரஃ  
ஶ்ரீ பாம் ஜய சயாகினி ப்ரவததி 
ஸ்வாபாவிசைாத்யன்மததௌ || ௯ ||  
பம்தா ஃ ஸரஸார்த ஶப்த விலஸத் 
பம்தாைராணாம் கிராம்  
மிம்தாச ா&ர்ை விபா பரிபவ ஜரீ 
ஸம்தாயி ா சதஜஸா |  
ரும்தாச ா யஶஸா திஶஃ ைவி ஶிரஃ 
ஸம்தார்யமாசண  சம  
ஸம்தா ம் ஸ ஜயீ ப்ரஸித்த ஹரி 
ஸம்பம்தாைமஸ்ய க்ரியாத் || ௧0 || 
ஸக்யாவத் ைண கீயமா  சரிதஃ 
ஸாம்க்யாக்ஷபாதாதினிஃ  
ஸம்க்யாஸத் ஸமயி ப்ரசபத படிம 
ப்ரக்யாத விக்யாதிைஃ |  
முக்யாவாஸ க்றுஹம் க்ஷமா தம தயா 
முக்யாமல ஶ்ரீ துராம்  
வ்யாக்யாச  ைலசயத் ரதிம் ஜயவராபிக்யா 
தசராமத் குருஃ || ௧௧ ||  
ஆஸீச ா மருதம்ஶ தாஸ ஸுமச ா 
 ாஸீர சதசஶ க்ஷணாத்  
தாஸீபூத விபக்ஷ வாதி விஸரஃ ஶாஸீ 



ஸமஸ்கத ஸாம் |  
வாஸீ ஹ்றுத்ஸு ஸதாம் ைலா னிவஹ 
வின்யாஸீ மமா ாரதம்  
ஶ்ரீ ஸீதா ரமணார்சைஃ ஸ 
ஜயராடாஸீததாம் மா சஸ || ௧௨ || 
பக்ஷீஶாஸ  பாத பூஜ  ரதஃ 
ைக்ஷீக்றுசதாத்யத் தசயா  
லக்ஷ்மீக்றுத்ய ஸபா தசல ரடதஸத் 
பக்ஷீஶ்வரா க்ஷிபத் |  
அக்ஷீண ப்ரதிபா பசரா விதி ஸசராஜாக்ஷீ 
விஹாராைசரா  
லக்ஷ்மீம்  ஃ ைலசயஜ்ஜயீ 
ஸுசிரமத்யக்ஷீக்றுதசக்ஷாபணாம் || ௧௩ ||  
சய ாைாஹி ஸமஸ்த ஶாஸ்த்ர ப்றுத ா 
ரத் ாைசரா லீலயா  
சய ாைம்டி குவாதி ஸர்வ ஸுபட 
ஸ்சதாசமா வசஃ ஸாயகைஃ |  
சய ாஸ்தாபி ச மத்வ ஶாஸ்த்ர விஜய 
ஸ்தம்சபா தரா மம்டசல  
தம் சஸசவ ஜயதீர்த வீரமனிஶம் 
மத்வாக்ய ராஜாத்றுதம் || ௧௪ || 
யதீய வாக் தரம்ைாணாம் விப்லு விதும் 
கிரஃ |  



ஜயதி ஶ்ரீதராவாசஸா ஜயதீர்த ஸுதாைரஃ 
|| ௧௫ ||  
ஸத்யப்ரிய யதி ப்சராக்தம் ஶ்ரீ ஜயார்ய 
ஸ்தவம் ஶுபம் |  
படன் ஸபாஸு விஜயீ சலாசைாத்தமதாம் 
வ்ரசஜத் || ௧௬ ||  
|| இதி ஶ்ரீஸத்யப்ரியதீர்தவிரசிதா 
ஶ்ரீஜயதீர்தஸ்துதிஃ ஸமாப்தா || 


