|| ശ്രീ ജയതീര്ഥ സ്തുത ിഃ ||
ധാടീ ശ്രീജയതീര്ഥ വര്യ വചസാാം ചചടീഭവത്
സവര്ധുനീ
പാടീര്ാന ല ഫുല്ല മല്ല സുമചനാ വാടീ ലസദ്
വാസനാ |
ചപടീ യുക്ത മണ ശ്ര യാാം സുമത ഭ ിഃ
ച

ാടീര്ക

സാ ടീ

ിഃ ശ്ലാഘ താ

ാ ന ചയാത്മ

ാ മമ ച ര്ാദാടീ

താാം

മാനചസ || ൧ |
ടീ

ാ

ൃജ്ജയവര്യ സാംസദ ഭവചതയ

ാാംതചതാ

ര്ാജത
പ്രാ

ാമയാം ദധചത പലായന വ ധൗ സചതാ

ശാം

ാ ദവ ിഃ |

ചലാ

ാാംധീ

ര്ണ ക്ഷമസയ തമസിഃ സാ

ാനയ

ാല

സീമാ യദാ
പാ

ാര്ാത ദ ശ പ്രചര്ാഹത ന ചചദ് ര്ാ

ാമു

ാ ന ശാ

ിഃ || ൨ ||

ഛായാ സാംശ്രയചണന യച്ചര്ണചയാര്ായാമ
സാാംസാര്

ാ

പായാനല്പതമാതപ വയത

ര് വയായാമ

വ ചക്ഷാഭ താിഃ |
ആയാാംത പ്ര
ധ ക്കൃതയ നിഃ

ടാാം മുദാം ബുധ ജനാ ചഹയാന

പായാച്ഛ്രീജയര്ാട് ദൃശാ സര്സ
ന ര്മായാനു

ാംപാര്രയാ || ൩ ||

ശ്രീവായവാംശ സുവാംശ മൗക്ത

മചണിഃ ചസവാ

വ നമ്ര ക്ഷമാ
ചദവാജ്ഞാന തചമാ വ ചമാചന

ലാ കജവാതൃ

ശ്രീ ന ചധിഃ |
കശവാകദവത മതാടവീ

വലനാ ദാവാഗ്ന ലീലാ

ജുിഃ
ച

ാ വാദീ പുര്ചതാ ജയീശവര് ഭചവത് ചത വാദ

ച

ാലാഹചല || ൪ ||

നീഹാര്ച്ഛവ ബ ാംബ ന ര്ഗത

ര്

വയൂഹാപ്ലുചതാംദൂപലാ
നാഹാര്യ സൃത നൂതനാദ്ഭുത പര്ീവാഹാല
വാണീ മുചിഃ |
ഊഹാചഗാചര് ഗര്വ പാംഡ ത പചയാ വാഹാന ല
ശ്രീ ജു
മാഹാത്മയാം ജയതീര്ഥ വര്യ ഭവചതാ
വയാഹാര്മചതയത നിഃ || ൫ ||
വാംദാര്ു ക്ഷ ത പാല മൗല വ ലസന്മാംദാര് പുവലീ
മാംദാനയ പ്രസര്ന്മര്ാംദ

ണ

ാ വൃാംദാര്ര

പാദാാംബുജിഃ |
ുാംദാഭാമല
വൃാംദാര്

ീര്ത ര്ാര്ത ജനതാ

ാചനാ

ഹിഃ

സവാം ദാസാം ജയതീര്ഥര്ാട് സവ

ര്ുണാ

സാംദാന താം മാാം ക്ര യാത് || ൬ ||
ശ്രീ ദാര്ാാംഘ്ര നതിഃ പ്രതീപ സുമചനാ
വാദാഹവാചടാപന
ര്ചഭദാതാംര മത ിഃ സമസ്ത വ ബുധാചമാദാവലീ
ദായ

ിഃ |

ചഗാദാവര്യദയത് തര്ാംഗ ന

ര് ഹ്രീ ദായ ഗാംഭീര്

ഗീിഃ
പാദാബ്ജ പ്രണചത ജയീ

ലയതു ചസവ ദാസ

വര്ചഗഽപ മാമ് || ൭ ||
വ ദയാ വാര് ജ ംാംഡ ചാംഡ

ര്ചണാ വ ദയാ മദ

ചക്ഷാദയദ്
ദവാദയാലീ

ദലീ ഭ ദാമര്

ര്ീ ഹൃദയാത്മ

ീര്ത

ക്രമിഃ |
പദയാ ചഭാധ തചതര്വ നമ്ര സുര് ര്ാഡുദയാന ഭൂമീ
ര്ുചഹാ
ദദയാച്ഛ്രീജയതീര്ഥര്ാട് ധ യമുതാവദയാന ഭ ദയാന്മമ
|| ൮ ||
ആഭാസതവമ യായ താര്

മതാം പ്രാഭാ

ര്

പ്രക്ര യാ
ചശാഭാാം കനവ ബഭാര് ദൂര് ന ഹ താ
കവഭാഷ

ാദയുക്തയിഃ |

ഹ്രീഭാചര്ണ നതാശ്ച സാം

ര് മുഖാിഃ ചക്ഷാഭാ

ചര്ാ

ഭാസ

ര്ിഃ

ശ്രീ ഭാാം ജയ ചയാഗ ന പ്രവദത
സവാഭാവ ച

ാദയന്മതൗ || ൯ ||

ബാംധാനിഃ സര്സാര്ഥ ശബ്ദ വ ലസദ്
ബാംധാ

ര്ാണാാം ഗ ര്ാാം

മ ാംധാചനാഽര്

വ ഭാ പര് ഭവ ഝര്ീ സാംധായ നാ

ചതജസാ |
ര്ുാംധാചനാ യശസാ ദ ശിഃ

വ ശ ര്ിഃ

സാംധാര്യമാചണന ചമ
സാംധാനാം സ ജയീ പ്രസ ദ്ധ ഹര്
സാംബാംധാഗമസയ ക്ര യാത് || ൧൦ ||
സഖയാവദ് ഗണ ഗീയമാന ചര് തിഃ
സാാംഖയാക്ഷപാദാദ ന ിഃ
സാംഖയാസത് സമയ പ്രചഭദ പട മ പ്രഖയാത
വ ഖയാത ഗിഃ |
മുഖയാവാസ ഗൃഹാം ക്ഷമാ ദമ ദയാ മുഖയാമല ശ്രീ
ധുര്ാാം
വയാഖയാചന

ലചയദ് ര്ത ാം ജയവര്ാഭ ഖയാ

ധചര്ാമദ് ഗുര്ുിഃ || ൧൧ ||
ആസീചനാ മര്ുദാംശ ദാസ സുമചനാ നാസീര്
ചദചശ ക്ഷണാദ്
ദാസീഭൂത വ പക്ഷ വാദ വ സര്ിഃ ശാസീ
സമസകതനസാമ് |

വാസീ ഹൃത്സു സതാാം

ലാ ന വഹ വ നയാസീ

മമാനാര്താം
ശ്രീ സീതാ ര്മണാര്ച

ിഃ സ ജയര്ാഡാസീദതാാം

മാനചസ || ൧൨ ||
പക്ഷീശാസന പാദ പൂജന ര്തിഃ

ക്ഷീ

ൃചതാദയദ്

ദചയാ
ലക്ഷ്മീ

ൃതയ സഭാ തചല ര്ടദസത്

പക്ഷീശവര്ാനക്ഷ പത് |
അക്ഷീണ പ്രത ഭാ ഭചര്ാ വ ധ സചര്ാജാക്ഷീ
വ ഹാര്ാ

ചര്ാ

ലക്ഷ്മീാം നിഃ

ലചയജ്ജയീ

സുച ര്മധയക്ഷീ

ൃതചക്ഷാഭണാമ് || ൧൩ ||

ചയനാഗാഹ സമസ്ത ശാസ്തര പൃതനാ ര്ത്നാ

ചര്ാ

ലീലയാ
ചയനാഖാംഡ

ുവാദ സര്വ സുഭട സചതാചമാ

വചിഃ സായക

ിഃ |

ചയനാസ്ഥാപ ച മധവ ശാസ്തര വ ജയ സ്താംചഭാ
ധര്ാ മാംഡചല
താം ചസചവ ജയതീര്ഥ വീര്മന ശാം മധവാഖയ
ര്ാജാദൃതമ് || ൧൪ ||
യദീയ വാ

് തര്ാംഗാണാാം വ പ്ലു വ ദുാം ഗ ര്ിഃ |

ജയത ശ്രീധര്ാവാചസാ ജയതീര്ഥ സുധാ
൧൫ ||

ര്ിഃ ||

സതയപ്ര യ യത ചപ്രാക്താം ശ്രീ ജയാര്യ സ്തവാം
ശുഭമ് |
പഠന് സഭാസു വ ജയീ ചലാച

ാത്തമതാാം വ്രചജത്

|| ൧൬ ||
|| ഇത ശ്രീസതയപ്ര യതീര്ഥവ ര്ച താ
ശ്രീജയതീര്ഥസ്തുത ിഃ സമാപ്താ ||

