|| ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥ ಸ್ತುತಿಃ ||
ಧಾಟೀ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥ ವಯಥ ವಚಸಾಾಂ ಚ ೀಟೀಭವತ್ ಸ್ವರ್ತಥನೀ
ಪಾಟೀರಾನಲ ಫುಲಲ ಮಲ್ಲಲ ಸ್ತಮನ ೀ ವಾಟೀ ಲಸ್ದ್ ವಾಸ್ನಾ |
ಪ ೀಟೀ ಯತಕ್ತು ಮಣಿ ಶ್ರಯಾಾಂ ಸ್ತಮತಭಿಃ ಕ ೀಟೀರಕ ಿಃ ಶ್ಾಲಘಿತಾ
ಸಾ ಟೀಕಾ ನಚಯಾತಿಕಾ ಮಮ ಚಿರಾದಾಟೀಕತಾಾಂ ಮಾನಸ ೀ || ೧ |
ಟೀಕಾಕೃಜಜಯವಯಥ ಸ್ಾಂಸ್ದಿ ಭವತ ಯೀಕಾಾಂತತ ೀ ರಾಜತ
ಪಾರಕಾಮಯಾಂ ದರ್ತ ೀ ಪಲಾಯನ ವಿಧೌ ಸ ುೀಕಾನಯ ಶಾಂಕಾ ದಿವಿಃ |
ಲ ೀಕಾಾಂಧೀಕರಣ ಕ್ಷಮಸ್ಯ ತಮಸ್ಿಃ ಸಾ ಕಾಲ ಸೀಮಾ ಯದಾ
ಪಾಕಾರಾತ ದಿಶ್ ಪರರ ೀಹತ ನ ಚ ೀದ್ ರಾಕಾ ನಶ್ಾ ಕಾಮತಕಿಃ || ೨ ||
ಛಾಯಾ ಸ್ಾಂಶರಯಣ ೀನ ಯಚಚರಣಯೀರಾಯಾಮಿ ಸಾಾಂಸಾರಿಕಾ
ಪಾಯಾನಲಪತಮಾತಪ ವಯತಕರ ವಾಯಯಾಮ ವಿಕ ೀಭತಾಿಃ |
ಆಯಾಾಂತ ಪರಕಟಾಾಂ ಮತದಾಂ ಬತರ್ ಜನಾ ಹ ೀಯಾನ ಧಕೃತಯ ನಿಃ
ಪಾಯಾಚಿ್ರೀಜಯರಾಟ್ ದೃಶ್ಾ ಸ್ರಸ್ ನಮಾಥಯಾನತಕಾಂಪಾದರಥಯಾ || ೩
||
ಶ್ರೀವಾಯವಾಂಶ ಸ್ತವಾಂಶ ಮೌಕ್ತುಕಮಣ ೀಿಃ ಸ ೀವಾ ವಿನಮರ ಕ್ಷಮಾ
ದ ೀವಾಜ್ಞಾನ ತಮೀ ವಿಮೀಚನ ಕಲಾ ಜ ವಾತೃಕ ಶ್ರೀ ನಧ ೀಿಃ |
ಶ್ ವಾದ ವ ತ ಮತಾಟವಿೀ ಕವಲನಾ ದಾವಾಗ್ನಿ ಲ್ಲೀಲಾ ಜತಿಃ
ಕ ೀ ವಾದಿೀ ಪತರತ ೀ ಜಯೀಶವರ ಭವ ೀತ್ ತ ೀ ವಾದಿ ಕ ೀಲಾಹಲ ೀ || ೪ ||
ನೀಹಾರಚ್ವಿ ಬಾಂಬ ನರ್ಥತ ಕರ ವಯಯಹಾಪತಲತ ೀಾಂದ ಪಲಾ
ನಾಹಾಯಥ ಸ್ೃತ ನ ತನಾದತುತ ಪರಿೀವಾಹಾಲ್ಲ ವಾಣಿೀ ಮತಚಿಃ |
ಊಹಾಗ ೀಚರ ರ್ವಥ ಪಾಂಡಿತ ಪಯೀ ವಾಹಾನಲ ಶ್ರೀ ಜತ
ಮಾಹಾತಯಾಂ ಜಯತೀರ್ಥ ವಯಥ ಭವತ ೀ ವಾಯಹಾರಮತ ಯೀತ ನಿಃ || ೫ ||
ವಾಂದಾರತ ಕ್ಷಿತ ಪಾಲ ಮೌಲ್ಲ ವಿಲಸ್ನಿಾಂದಾರ ಪತವಲ್ಲೀ

ಮಾಂದಾನಯ ಪರಸ್ರನಿರಾಂದ ಕಣಿಕಾ ವೃಾಂದಾದರಥ ಪಾದಾಾಂಬತಜಿಃ |
ಕತಾಂದಾಭಾಮಲ ಕ್ತೀತಥರಾತಥ ಜನತಾ ವೃಾಂದಾರಕಾನ ೀಕಹಿಃ
ಸ್ವಾಂ ದಾಸ್ಾಂ ಜಯತೀರ್ಥರಾಟ್ ಸ್ವ ಕರತಣಾ ಸ್ಾಂದಾನತಾಂ ಮಾಾಂ ಕ್ತರಯಾತ್ ||
೬ ||
ಶ್ರೀ ದಾರಾಾಂಘಿರ ನತಿಃ ಪರತೀಪ ಸ್ತಮನ ೀ ವಾದಾಹವಾಟ ೀಪನ
ಭ ೀಥದಾತಾಂದರ ಮತಿಃ ಸ್ಮಸ್ು ವಿಬತಧಾಮೀದಾವಲ್ಲೀ ದಾಯಕಿಃ |
ಗ ೀದಾವಯಥದಯತ್ ತರಾಂರ್ ನಕರ ಹ್ರೀ ದಾಯ ರ್ಾಂಭೀರ ಗ್ನೀಿಃ
ಪಾದಾಬಜ ಪರಣತ ೀ ಜಯೀ ಕಲಯತತ ಸ ವೀ ದಾಸ್ ವಗ ೀಥಽಪಿ ಮಾಮ್ || ೭ ||
ವಿದಾಯ ವಾರಿಜ ಂಾಂಡ ಚಾಂಡ ಕ್ತರಣ ೀ ವಿದಾಯ ಮದ ಕ ೀದಯದ್
ದಾವದಾಯಲ್ಲೀ ಕದಲ್ಲೀ ಭದಾಮರ ಕರಿೀ ಹೃದಾಯತಿ ಕ್ತೀತಥ ಕರಮಿಃ |
ಪದಾಯ ಭ ೀರ್ ತತ ೀವಿಥನಮರ ಸ್ತರ ರಾಡತದಾಯನ ಭ ಮಿೀ ರತಹ ೀ
ದದಾಯಚಿ್ರೀಜಯತೀರ್ಥರಾಟ್ ಧಯಮತತಾವದಾಯನ ಭದಾಯನಿಮ || ೮ ||
ಆಭಾಸ್ತವಮಿಯಾಯ ತಾಕ್ತಥಕ ಮತಾಂ ಪಾರಭಾಕರ ಪರಕ್ತರಯಾ
ಶ್ ೀಭಾಾಂ ನ ವ ಬಭಾರ ದ ರ ನಹ್ತಾ ವ ಭಾಷಿಕಾದತಯಕುಯಿಃ |
ಹ್ರೀಭಾರ ೀಣ ನತಾಶಚ ಸ್ಾಂಕರ ಮತಖಾಿಃ ಕ ೀಭಾಕರ ೀ ಭಾಸ್ಕರಿಃ
ಶ್ರೀ ಭಾಾಂ ಜಯ ಯೀಗ್ನನ ಪರವದತ ಸಾವಭಾವಿಕ ೀದಯನಿತೌ || ೯ ||
ಬಾಂಧಾನಿಃ ಸ್ರಸಾರ್ಥ ಶಬದ ವಿಲಸ್ದ್ ಬಾಂಧಾಕರಾಣಾಾಂ ಗ್ನರಾಾಂ
ಮಿಾಂಧಾನ ೀಽಕಥ ವಿಭಾ ಪರಿಭವ ಝರಿೀ ಸ್ಾಂಧಾಯನಾ ತ ೀಜಸಾ |
ರತಾಂಧಾನ ೀ ಯಶಸಾ ದಿಶಿಃ ಕವಿ ಶ್ರಿಃ ಸ್ಾಂಧಾಯಥಮಾಣ ೀನ ಮೀ
ಸ್ಾಂಧಾನಾಂ ಸ್ ಜಯೀ ಪರಸದಧ ಹರಿ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಾರ್ಮಸ್ಯ ಕ್ತರಯಾತ್ || ೧೦ ||
ಸ್ಖಾಯವದ್ ರ್ಣ ಗ್ನೀಯಮಾನ ಚರಿತಿಃ ಸಾಾಂಖಾಯಕ್ಷಪಾದಾದಿನಿಃ
ಸ್ಾಂಖಾಯಸ್ತ್ ಸ್ಮಯ ಪರಭ ೀದ ಪಟಮ ಪರಖಾಯತ ವಿಖಾಯತರ್ಿಃ |
ಮತಖಾಯವಾಸ್ ರ್ೃಹಾಂ ಕ್ಷಮಾ ದಮ ದಯಾ ಮತಖಾಯಮಲ ಶ್ರೀ ರ್ತರಾಾಂ

ವಾಯಖಾಯನ ೀ ಕಲಯೀದ್ ರತಾಂ ಜಯವರಾಭಖಾಯ ರ್ರ ೀಮದ್ ರ್ತರತಿಃ || ೧೧
||
ಆಸೀನ ೀ ಮರತದಾಂಶ ದಾಸ್ ಸ್ತಮನ ೀ ನಾಸೀರ ದ ೀಶ್ ೀ ಕ್ಷಣಾದ್
ದಾಸೀಭ ತ ವಿಪಕ್ಷ ವಾದಿ ವಿಸ್ರಿಃ ಶ್ಾಸೀ ಸ್ಮಸ ೈನಸಾಮ್ |
ವಾಸೀ ಹೃತತು ಸ್ತಾಾಂ ಕಲಾ ನವಹ ವಿನಾಯಸೀ ಮಮಾನಾರತಾಂ
ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ರಮಣಾಚಥಕಿಃ ಸ್ ಜಯರಾಡಾಸೀದತಾಾಂ ಮಾನಸ ೀ || ೧೨ ||
ಪಕ್ಷಿೀಶ್ಾಸ್ನ ಪಾದ ಪ ಜನ ರತಿಃ ಕಕ್ಷಿೀಕೃತ ೀದಯದ್ ದಯೀ
ಲಕ್ಷಿಮೀಕೃತಯ ಸ್ಭಾ ತಲ ೀ ರಟದಸ್ತ್ ಪಕ್ಷಿೀಶವರಾನಕ್ಷಿಪತ್ |
ಅಕ್ಷಿೀಣ ಪರತಭಾ ಭರ ೀ ವಿಧ ಸ್ರ ೀಜಾಕ್ಷಿೀ ವಿಹಾರಾಕರ ೀ
ಲಕ್ಷಿಮೀಾಂ ನಿಃ ಕಲಯೀಜಜಯೀ ಸ್ತಚಿರಮರ್ಯಕ್ಷಿೀಕೃತಕ ೀಭಣಾಮ್ || ೧೩ ||
ಯೀನಾಗಾಹ್ ಸ್ಮಸ್ು ಶ್ಾಸ್ರ ಪೃತನಾ ರತಾಿಕರ ೀ ಲ್ಲೀಲಯಾ
ಯೀನಾಖಾಂಡಿ ಕತವಾದಿ ಸ್ವಥ ಸ್ತಭಟ ಸ ುೀಮೀ ವಚಿಃ ಸಾಯಕ ಿಃ |
ಯೀನಾಸಾಾಪಿ ಚ ಮರ್ವ ಶ್ಾಸ್ರ ವಿಜಯ ಸ್ುಾಂಭ ೀ ರ್ರಾ ಮಾಂಡಲ ೀ
ತಾಂ ಸ ೀವ ೀ ಜಯತೀರ್ಥ ವಿೀರಮನಶಾಂ ಮಧಾವಖಯ ರಾಜಾದೃತಮ್ || ೧೪ ||
ಯದಿೀಯ ವಾಕ್ ತರಾಂಗಾಣಾಾಂ ವಿಪತಲ ವಿದತಾಂ ಗ್ನರಿಃ |
ಜಯತ ಶ್ರೀರ್ರಾವಾಸ ೀ ಜಯತೀರ್ಥ ಸ್ತಧಾಕರಿಃ || ೧೫ ||
ಸ್ತಯಪಿರಯ ಯತ ಪ್ರೀಕುಾಂ ಶ್ರೀ ಜಯಾಯಥ ಸ್ುವಾಂ ಶತಭಮ್ |
ಪಠನ್ ಸ್ಭಾಸ್ತ ವಿಜಯೀ ಲ ೀಕ ೀತುಮತಾಾಂ ವರಜ ೀತ್ || ೧೬ ||
|| ಇತ ಶ್ರೀಸ್ತಯಪಿರಯತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥಸ್ತುತಿಃ ಸ್ಮಾಪಾು ||

