
|| শ্রী জয়তীর্থ স্তুততিঃ || 
ধাটী শ্রীজয়তীর্থ বয়থ বচসাাং চচটীভবত স্বধধথনী  
পাটীরাতনল ফধ ল্ল মতল্ল সধমননা বাটী লসদ বাসনা |  
চপটী য়ধতি মতি তিয়াাং সধমতততভিঃ চ াটীরক িঃ শ্লাতিতা  
সা টী া তনচয়াতি া মম তচরাদাটী তাাং মাননস || ১ | 
টী া ৃজ্জয়বয়থ সাংসতদ ভবনতে াাংতনতা রাজতত  
প্রা াম্য়াং দধনত পলায়ন তবনধৌ চতা ান্য় শাং া তবিঃ |  
চলা াাংধী রি ক্ষমস্য় তমসিঃ সা  াল সীমা য়দা  
পা ারাতত তদতশ প্রনরাহতত ন চচদ রা া তনশা  ামধ িঃ || ২ || 
ছায়া সাংিয়নিন য়চ্চরিনয়ারায়াতম সাাংসাতর া  
পায়ানল্পতমাতপ ব্য়তত র ব্য়ায়াম তবনক্ষাতভতািঃ |  
আয়াাংতত প্র টাাং মধদাং বধধ জনা চহয়াতন তধকৃ্কতে নিঃ  
পায়াচ্ছ্রীজয়রাট দৃশা সরস তনমথায়ানধ াংপার্দ্থয়া || ৩ || 
শ্রীবায়বাংশ সধবাংশ চমৌতি মনিিঃ চসবা তবনম্র ক্ষমা  
চদবাজ্ঞান তনমা তবনমাচন  লা জজবাতৃ  শ্রী তননধিঃ |  
জশবাকবত মতাটবী  বলনা দাবাতি লীলা জধিঃ  
চ া বাদী পধরনতা জয়ীশ্বর ভনবত চত বাতদ চ ালাহনল || ৪ ||  
নীহারচ্ছতব তবাংব তনর্থত  র বয়েহাপ্লধনতাংদয়পলা  
নাহায়থ সৃত নয়তনাদ্ভধ ত পরীবাহাতল বািী মধচিঃ |  
ঊহানর্াচর র্বথ পাংতিত পনয়া বাহাতনল শ্রী জধ  
মাহািোং জয়তীর্থ বয়থ ভবনতা ব্য়াহারমনতেতত নিঃ || ৫ || 
বাংদারু তক্ষতত পাল চমৌতল তবলসন্মাংদার পধবলী  
মাংদান্য় প্রসরন্মরাংদ  তি া বৃাংদার্দ্থ পাদাাংবধজিঃ |  
 ধ াংদাভামল  ীততথ রাতথ  জনতা বৃাংদার াননা হিঃ  



স্বাং দাসাং জয়তীর্থরাট স্ব  রুিা সাংদাতনতাং মাাং তিয়াত || ৬ || 
শ্রী দারাাংতি নতিঃ প্রতীপ সধমননা বাদাহবানটাপতন  
চভথ দাতাংর্দ্ মততিঃ সমত তববধধানমাদাবলী দায় িঃ |  
চর্াদাবয়থদয়ত তরাংর্ তন র হ্রী দাতয় র্াংভীর র্ীিঃ  
পাদাব্জ প্রিনত জয়ী  লয়তধ  চস্ব দাস বনর্থঽতপ মাম || ৭ ||  
তবদ্য়া বাতরজ ংাংি চাংি ত রনিা তবদ্য়া মদ চক্ষাদয়দ  
বাদ্য়ালী  দলী তভদামর  রী হৃদ্য়াি  ীততথ  িমিঃ |  
পদ্য়া চভাধ তনততবথনম্র সধর রািধদ্য়ান ভয় মী রুনহা  
দদ্য়াচ্ছ্রীজয়তীর্থরাট তধয়মধতাবদ্য়াতন তভদ্য়ান্মম || ৮ || 
আভাসত্বতময়ায় তাত থ   মতাং প্রাভা র প্রতিয়া  
চশাভাাং জনব বভার দয়র তনতহতা জবভাতি াদধেিয়িঃ |  
হ্রীভানরি নতাশ্চ সাং র মধখািঃ চক্ষাভা নরা ভাস্করিঃ  
শ্রী ভাাং জয় চয়াতর্তন প্রবদতত স্বাভাতবন াদ্য়ন্মনতৌ || ৯ ||  
বাংধানিঃ সরসার্থ শব্দ তবলসদ বাংধা রািাাং তর্রাাং  
তমাংধাননাঽ থ  তবভা পতরভব ঝরী সাংধাতয়না চতজসা |  
রুাংধাননা য়শসা তদশিঃ  তব তশরিঃ সাংধায়থমানিন চম  
সাংধানাং স জয়ী প্রতসদ্ধ হতর সাংবাংধার্মস্য় তিয়াত || ১০ || 
সখ্য়াবদ র্ি র্ীয়মান চতরতিঃ সাাংখ্য়াক্ষপাদাতদতনিঃ  
সাংখ্য়াসত সমতয় প্রনভদ পতটম প্রখ্য়াত তবখ্য়াততর্িঃ |  
মধখ্য়াবাস র্ৃহাং ক্ষমা দম দয়া মধখ্য়ামল শ্রী ধধরাাং  
ব্য়াখ্য়ানন  লনয়দ রততাং জয়বরাতভখ্য়া ধনরামদ র্ধরুিঃ || ১১ ||  
আসীননা মরুদাংশ দাস সধমননা নাসীর চদনশ ক্ষিাদ  
দাসীভয় ত তবপক্ষ বাতদ তবসরিঃ শাসী সমকতনসাম |  
বাসী হৃত্সধ সতাাং  লা তনবহ তবন্য়াসী মমানারতাং  



শ্রী সীতা রমিাচথ িঃ স জয়রািাসীদতাাং মাননস || ১২ || 
পক্ষীশাসন পাদ পয়জন রতিঃ  ক্ষী ৃনতাদ্য়দ দনয়া  
লক্ষ্মী ৃতে সভা তনল রটদসত পক্ষীশ্বরানতক্ষপত |  
অক্ষীি প্রততভা ভনরা তবতধ সনরাজাক্ষী তবহারা নরা  
লক্ষ্মীাং নিঃ  লনয়জ্জয়ী সধতচরমধ্য়ক্ষী ৃতনক্ষাভিাম || ১৩ ||  
চয়নার্াতহ সমত শাস্ত্র পৃতনা রত্না নরা লীলয়া  
চয়নাখাংতি  ধ বাতদ সবথ সধভট চতানমা বচিঃ সায়ক িঃ |  
চয়নাস্থাতপ চ মধ্ব শাস্ত্র তবজয় তাংনভা ধরা মাংিনল  
তাং চসনব জয়তীর্থ বীরমতনশাং মধ্বাখ্য় রাজাদৃতম || ১৪ || 
য়দীয় বা  তরাংর্ািাাং তবপ্লধ তবদধাং তর্রিঃ |  
জয়তত শ্রীধরাবানসা জয়তীর্থ সধধা রিঃ || ১৫ ||  
সতেতপ্রয় য়তত চপ্রািাং শ্রী জয়ায়থ তবাং শধভম |  
পঠন সভাসধ তবজয়ী চলান াত্তমতাাং ব্রনজত || ১৬ ||  
|| ইতত শ্রীসতেতপ্রয়তীর্থতবরতচতা শ্রীজয়তীর্থস্তুততিঃ সমাপ্তা || 


