
|| శ్ర ీజయతీర్థ స్తు తిః || 

ధాటీ శ్రజీయతీర్థ వర్య వచసాాం చేటీభవత్ స్వర్ధు నీ  

పాటీరానిల ఫులల మల్లల స్తమనో వాటీ లస్ద్ వాస్నా |  

పేటీ యుక్తు మణ ిశ్రయీ ాం స్తమతభిః క్ోటీర్క్  ిః శ్లా ఘతిా  

సా టీక్ా నిచయ తిక్ా మమ చిరాదాటీకతాాం మ నస ే|| ౧ | 

టీక్ాకృజజయవర్య స్ాంస్ది భవతేయక్ాాంతతో రాజత  

పాాక్ామయాం దధతే పల యన విధౌ సతు క్ానయ శాంక్ా దివిః |  

లోక్ాాంధీకర్ణ క్షమస్య తమస్ిః సా క్ాల సీమ  యదా  

పాక్ారాత దిశ్ర పరాోహత న చేద్ రాక్ా నిశ్ా క్ాముకిః || ౨ || 

ఛాయ  స్ాంశయీణేన యచచర్ణయోరాయ మి సాాంసారిక్ా  

పాయ నలపతమ తప వయతకర్ వాయయ మ విక్షోభతాిః |  

ఆయ ాంత పకాట ాం ముదాం బుధ జనా హేయ ని ధికకృతయ నిః  

పాయ చ్ఛ్రీజయరాట్ దృశ్ా స్ర్స్ నిరాియ నతకాంపార్్రయ  || ౩ || 

శ్రవీాయవాంశ స్తవాంశ మౌక్తుకమణేిః సేవా వినమర క్షమ   

దేవాజఞాన తమో విమోచన కల  జ ైవాతృక శ్ర ీనిధేిః |  

శ్  వాద్ైవత మతాటవీ కవలనా దావాగ్ిి లీల  జిః  

క్ో వాద ీపుర్తో జయీశవర్ భవేత్ తే వాద ిక్ోల హలే || ౪ ||  

నీహార్చఛవి బాంబ నిర్గత కర్ వయయహాపుల తాేందూపల   

నాహార్య స్ృత నూతనాదతుత పరీవాహాల్ల వాణీ ముచిః |  



ఊహాగ్ోచర్ గర్వ పాండిత పయో వాహానిల శ్ర ీజ  

మ హాతియాం జయతీర్థ వర్య భవతో వాయహార్మతేయత నిః || ౫ || 

వాందార్ధ క్షిత పాల మౌల్ల విలస్నిాందార్ పువలీ  

మాందానయ పసా్ర్నిర్ాంద కణిక్ా వృాందార్్ర పాదాాంబుజిః |  

క ాందాభ మల కీ్రిురార్ు జనతా వృాందార్క్ానోకహిః  

స్వాం దాస్ాం జయతీర్థరాట్ స్వ కర్ధణా స్ాందానితాం మ ాం క్తయీ త్ || ౬ 

|| 

శ్ర ీదారాాంఘిర  నతిః పతాీప స్తమనో వాదాహవాటోపని  

రభుదాతాంద ామతిః స్మస్ు విబుధామోదావలీ దాయకిః |  

గ్ోదావర్యదయత్ తర్ాంగ నికర్ హరీ  దాయ గాంభీర్ గ్ీిః  

పాదాబజ పణాతే జయీ కలయతు సేవ దాస్ వరభగఽపి మ మ్ || ౭ ||  

విదాయ వారిజ ంాండ చాండ క్తర్ణో విదాయ మద క్షోదయద్  

దావదాయలీ కదలీ భదామర్ కర ీహృదాయతి కీ్రిు కమీిః |  

పదాయ భోధ తతేరివనమర స్తర్ రాడ దాయన భూమీ ర్ధహో  

దదాయచ్ఛ్రీజయతీర్థరాట్ ధియముతావదాయని భదాయనిమ || ౮ || 

ఆభ స్తవమియ య తారికక మతాం పాాభ కర్ పకా్తయీ   

శ్ోభ ాం న ైవ బభ ర్ దూర్ నిహితా వ ైభ షిక్ాదతయకుయిః |  

హరీ భ రభణ నతాశచ స్ాంకర్ ముఖ ిః క్షోభ కరో భ స్కర్ిః  

శ్ర ీభ ాం జయ యోగ్ిని పవాదత సావభ విక్ోదయనితౌ || ౯ ||  



బాంధానిః స్ర్సార్థ శబ ్విలస్ద్ బాంధాకరాణాాం గ్ిరాాం  

మిాంధానోఽర్క విభ  పరిభవ ఝరీ స్ాంధాయనా తేజసా |  

ర్ధాంధానో యశసా దిశిః కవి శ్రర్ిః స్ాంధార్యమ ణేన మే  

స్ాంధానాం స్ జయీ పసిాదు హర ిస్ాంబాంధాగమస్య క్తయీ త్ || ౧౦ || 

స్ఖ యవద్ గణ గ్ీయమ న చరితిః సాాంఖ యక్షపాదాదినిిః  

స్ాంఖ యస్త్ స్మయ పభాేద పటిమ పఖా యత విఖ యతగిః |  

ముఖ యవాస్ గృహాం క్షమ  దమ దయ  ముఖ యమల శ్ర ీధతరాాం  

వాయఖ యన ేకలయేద్ ర్తాం జయవరాభఖ య ధరోమద్ గుర్ధిః || ౧౧ ||  

ఆసీనో మర్ధదాంశ దాస్ స్తమనో నాసీర్ దేశ్ే క్షణాద్  

దాసీభూత విపక్ష వాద ివిస్ర్ిః శ్ాసీ స్మస్త ునసామ్ |  

వాస ీహృతుు స్తాాం కల  నివహ వినాయసీ మమ నార్తాం  

శ్ర ీసీతా ర్మణార్చకిః స్ జయరాడాసీదతాాం మ నస ే|| ౧౨ || 

పక్షీశ్ాస్న పాద పయజన ర్తిః కక్షీకృతోదయద్ దయో  

లక్షీికృతయ స్భ  తలే ర్టదస్త్ పక్షీశవరానక్షిపత్ |  

అక్షీణ పతాభ  భరో విధ ిస్రోజఞక్షీ విహారాకరో  

లక్షీిాం నిః కలయజేజయీ స్తచిర్మధయక్షీకృతక్షోభణామ్ || ౧౩ ||  

యేనాగ్ాహ ిస్మస్ు శ్ాస్ుర పృతనా ర్తాికరో లీలయ   

యేనాఖాండి క వాది స్ర్వ స్తభట సతు మో వచిః సాయక్  ిః |  

యేనాసాథ ప ిచ మధవ శ్ాస్ుర విజయ స్ుాంభో ధరా మాండలే  



తాం సేవే జయతీర్థ వీర్మనిశాం మధావఖయ రాజఞదృతమ్ || ౧౪ || 

యదీయ వాక్ తర్ాంగ్ాణాాం విపుల  విదతాం గ్ిర్ిః |  

జయత శ్రధీరావాసత జయతీర్థ స్తధాకర్ిః || ౧౫ ||  

స్తయపిాయ యత పతాకుాం శ్ర ీజయ ర్య స్ువాం శుభమ్ |  

పఠన్ స్భ స్త విజయీ లోక్ోతుమతాాం వజాభత్ || ౧౬ ||  

|| ఇత శ్రసీ్తయపియాతీర్థవిర్చితా శ్రజీయతీర్థస్తు తిః స్మ పుా  || 


