
ଜୟତୀର୍ଥ ସୁ୍ତତ ିଃ 
 
ଧାଟୀ ଶ୍ରୀଜୟତୀର୍ଥ-ଵୟଥ-ଵଚସାାଂ ଚୀଟୀଭଵତ-ସ୍ଵଧଥୁନୀ 
ପାଟୀରାନ ଲ-ଫୁଲ୍ଲ-ମଲ୍ଲ -ସୁମନନା-ଵାଟୀ-ଲସଦ-ଵାସନା | 
ନପଟୀ ୟୁକ୍ତ-ମଣ -ଶ୍ର ୟାାଂ ସୁମତ ଭ ିଃ ନ ାଟୀରନ  ିଃ ଶ୍ଲାଘ ତା 
ସା ଟୀ ା-ନ ଚୟାତ୍ମ  ା ମମ ଚ ରାଦାଟୀ ତାାଂ ମାନନସ || ୧ || 
 
ଟୀ ା ୃଜ୍ଜୟଵୟଥ ସାଂସଦ  ଭଵନତେ ାାଂତନତା ରାଜତ  
ପ୍ରା ାମୋଂ ଦଧନତ ପଲାୟନ-ଵ ନଧୌ ନସ୍ତା ାନେ-ଶ୍ାଂ ା ଦ୍ଵ ଷିଃ | 
ନଲା ାାଂଧୀ ରଣ-କ୍ଷମସେ ତମସିଃ ସା  ାଲ-ସୀମା ୟଦା 
ପା ାରାତ -ଦ ଶ୍  ପ୍ରନରାହତ  ନ ନଚଦ ରା ା-ନ ଶ୍ା- ାମ ୁିଃ || ୨ || 
 
ଛାୟା-ସାଂଶ୍ରୟନଣନ ୟଚ୍ଚରଣନୟାରାୟାମ -ସାାଂସାର  ା- 
ପାୟାନଲପତମାତପ-ଵେତ  ର-ଵୋୟାମ-ଵ ନକ୍ଷାଭ ତାିଃ | 
ଆୟାାଂତ  ପ୍ର ଟାାଂ ମଦୁାଂ ବୁଧ-ଜନା ନହୟାନ  ଧ କ୍କତୃେ ନିଃ 
ପାୟାଚ୍ଛ୍ରୀଜୟରାଡ ଦୃଶ୍ା ସରସ-ନ ମଥାୟାନୁ ାଂପାର୍ଦ୍ଥୟା || ୩ || 
 
ଶ୍ରୀଵାୟଵାଂଶ୍-ସୁଵାଂଶ୍-ନମୌକ୍ତ  ମନଣିଃ ନସଵା-ଵ ନମ୍ର-କ୍ଷମା- 
ନଦଵାଜ୍ଞାନ-ତନମା-ଵ ନମାଚନ- ଲା-ନଜ ଵାତୃ -ଶ୍ରୀ-ନ ନଧିଃ | 
ନଶ୍ ଵାନଦ୍ଵ ତ-ମତାଟଵୀ- ଵଲନା-ଦାଵାଗ୍ନ -ଲୀଲା-ଜୁଷିଃ 
ନ ା ଵାଦୀ ପୁରନତା ଜୟୀଶ୍ଵର ଭନଵତ ନତ ଵାଦ-ନ ାଲାହନଲ || ୪ || 
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ନୀହାର-ଚ୍ଛ୍ଵ -ବ ାଂବ-ନ ର୍ଥତ- ର-ଵୟ େହାପଲନୁତାଂଦୟପଲା- 
ନାହାୟଥ-ସୁତ-ନୟତନାମତୃ-ପରୀଵାହାଲ -ଵାଣୀ-ମୁଚିଃ | 
ଊହାନର୍ାଚର-ର୍ଵଥ-ପାଂଡ ତ-ପନୟା-ଵାହାନ ଲ-ଶ୍ରୀ-ଜୁନଷା 
ମାହାତ୍ମୋଂ ଜୟତୀର୍ଥ ଵୟଥ ଭଵନତା ଵୋହାରମନତେତ  ନିଃ || ୫ || 
 
ମାଂଦାରୁ-କ୍ଷ ତ -ପାଲ-ନମୌଲ -ଵ ଲସନମାଂଦାର-ପୁଷ୍ପାଵଲୀ- 
ମାଂଦାନେ-ପ୍ରସରନମରାଂଦ- ଣ  ା-ଵୃାଂଦାର୍ଦ୍ଥ-ପାଦାାଂବୁଜିଃ | 
 ୁାଂଦାଭାମଲ- ୀତରିାତଥ-ଜନତା-ଵୃାଂଦାର ାନନା ହିଃ 
ସ୍ଵାଂ ଦାସାଂ ଜୟତୀର୍ଥ-ରାଟ ସ୍ଵ- ରୁଣା-ସାଂଦାନ ତାଂ ମାାଂ କ୍ର ୟାତ || ୬ || 
 
ଶ୍ରୀ-ଦାରାାଂଘ୍ର -ନତିଃ ପ୍ରତୀପ-ସୁମନନା-ଵାଦାହଵାନଟାପ-ନ - 
ନଭଥଦାତାଂର୍ଦ୍-ମତ ିଃ ସମସ୍ତ-ଵ ବୁଧାନମାଦାଵଲୀ-ଦାୟ ିଃ | 
ନର୍ାଦାଵୟଥଦୟତ-ତରାଂର୍-ନ  ର-ହ୍ରୀ-ଦାୟ -ର୍ାଂଭୀର-ର୍ୀିଃ 
ପାଦାବ୍ଜ-ପ୍ରଣନତ ଜୟୀ  ଲୟତୁ ନସ୍ଵ ଦାସ-ଵନର୍ଥଽପ  ମାମ || ୭ || 
 
ଵ ଦୋ-ଵାର ଜ-ଷାଂଡ-ଚାଂଡ-  ରନଣା ଵ ଦୋ-ମଦ-ନକ୍ଷାଦୟଦ- 
ଵାଦୋଲୀ- ଦଲୀ-ଭ ଦାମର- ରୀ ହୃଦୋତ୍ମ- ୀତ-ିକ୍ରମିଃ | 
ପଦୋ ନଭାଧ-ତନତଵିନମ୍ର-ସୁର-ରାଡୁଦୋନ-ଭୟମୀ-ରୁନହା 
ଦଦୋଚ୍ଛ୍ର ୀଜୟତୀର୍ଥ-ରାଡ ଧ ୟମତୁାଵଦୋନ  ଭ ଦୋନମମ || ୮ || 
 
ଆଭାସତ୍ଵମ ୟାୟ ତା  ି-ମତାଂ ପ୍ରାଭା ର-ପ୍ରକ୍ର ୟା 
ନଶ୍ାଭାାଂ ନନ ଵ ବଭାର ଦୟର-ନ ହ ତା ନଵ ଭାଷ  ାଦୁେକ୍ତୟିଃ | 
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ହ୍ରୀଭାନରଣ ନତାଶ୍ଚ ସାଂ ର-ମଖୁାିଃ ନକ୍ଷାଭା ନରା ଭାସ୍କରିଃ 
ଶ୍ରୀ-ଭାଷୋଂ ଜୟ-ନୟାର୍ ନ  ପ୍ରଵଦତ  ସ୍ଵାଭାଵ ନ ାଦେନମନତୌ || ୯ || 
 
ବାଂଧାନିଃ ସରସାର୍ଥ-ଶ୍ବ୍ଦ-ଵ ଲସଦ-ବାଂଧା ରାଣାାଂ ର୍ ରାାଂ 
ଇାଂଧାନନାଽ ଥ-ଵ ଭା-ପର ଭଵ-ଝରୀ-ସାଂଧାୟ ନା ନତଜସା | 
ରୁାଂଧାନନା ୟଶ୍ସା ଦ ଶ୍ିଃ  ଵ -ଶ୍ ରିଃ-ସାଂଧାୟଥମାନଣନ ନମ 
ସାଂଧାନାଂ ସ ଜୟୀ ପ୍ରସ ଦ୍ଧ-ହର -ସାଂବାଂଧାର୍ମସେ କ୍ର ୟାତ || ୧୦ || 
 
ସଖୋଵଦ-ର୍ଣ-ର୍ୀୟମାନ-ଚର ତିଃ ସାାଂଖୋକ୍ଷପାଦାଦ -ନ ିଃ- 
ସାଂଖୋସତ-ସମୟ -ପ୍ରନଭଦ-ପଟ ମ-ପ୍ରଖୋତ-ଵ ଖୋତ -ର୍ିଃ | 
ମଖୁୋଵାସ-ରୃ୍ହାଂ କ୍ଷମା-ଦମ-ଦୟା-ମଖୁୋମଲ-ଶ୍ରୀ-ଧୁରାାଂ 
ଵୋଖୋନନ  ଲନୟଦ ରତ ାଂ ଜୟଵରାଭ ଖୋ-ଧନରାମଦ-ରୁ୍ରୁିଃ || ୧୧ || 
 
ଆସୀନନା ମରୁଦାଂଶ୍-ଦାସ-ସୁମନନା-ନାସୀର-ନଦନଶ୍ କ୍ଷଣାଦ 
ଦାସୀଭୟତ-ଵ ପକ୍ଷ-ଵାଦ -ଵ ସରିଃ ଶ୍ାସୀ ସମନସ୍ତ ନସାମ | 
ଵାସୀ ହୃତୁ୍ସ ସତାାଂ  ଲା-ନ ଵହ-ଵ ନୋସୀ ମମାନାରତାଂ 
ଶ୍ରୀ-ସୀତା-ରମଣାଚଥ ିଃ ସ ଜୟରାଡାସୀଦତାାଂ ମାନନସ || ୧୨ || 
 
ପକ୍ଷୀଶ୍ାସନ-ପାଦ-ପୟଜନ-ରତିଃ  କ୍ଷୀ ୃନତାଦେଦ-ଦନୟା 
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ୃତେ ସଭା-ତନଲ ରଟଦସତ-ପକ୍ଷୀଶ୍ଵରାନକ୍ଷ ପତ | 
ଅକ୍ଷୀଣାଂ-ପ୍ରତ ଭା-ଭନରା ଵ ଧ -ସନରାଜାକ୍ଷୀ-ଵ ହାରା ନରା 
ଲକ୍ଷ୍ମୀାଂ ନିଃ  ଲନୟଜ୍ଜୟୀ ସୁଚ ରମଧ୍ୟକ୍ଷୀ ୃତାନଧାକ୍ଷଜାମ || ୧୩ || 

3

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ନୟନାର୍ାହ  ସମସ୍ତ-ଶ୍ାସ୍ତ୍ର-ପୃତନା-ରତ୍ନା ନରା ଲୀଲୟା 
ନୟନାଖାଂଡ   ୁଵାଦ -ସଵଥ-ସୁଭଟ-ନସ୍ତାନମା ଵଚିଃ-ସାୟନ  ିଃ | 
ନୟନାସ୍ଥାପ  ଚ ମଧ୍ଵ-ଶ୍ାସ୍ତ୍ର-ଵ ଜୟ-ସ୍ତାଂନଭା ଧରା-ମାଂଡନଲ 
ତାଂ ନସନଵ ଜୟତୀର୍ଥ-ଵୀରମନ ଶ୍ାଂ ମଧ୍ଵାଖେ-ରାଜାଦୃତମ || ୧୪ || 
 
ୟଦୀୟ-ଵା -ତରାଂର୍ାଣାାଂ ଵ ପଲନୁଷା ଵ ଦୁଷାାଂ ର୍ ରିଃ | 
ଜୟତ  ଶ୍ରୀଧରାଵାନସା ଜୟତୀର୍ଥ-ସୁଧା ରିଃ || ୧୫ || 
 
ସତେପ୍ର ୟ-ୟତ -ନପ୍ରାକ୍ତାଂ ଶ୍ରୀ-ଜୟାୟଥ-ସ୍ତଵାଂ ଶୁ୍ଭମ | 
ପଠନ ସଭାସୁ ଵ ଜୟୀ ନଲାନ  ଖୋତ ାଂ ର୍ମ ଷେତ  || ୧୬ || 
 
|| ଇତ  ଶ୍ରୀସତେପ୍ର ୟତୀର୍ଥଵ ରଚ ତା ଶ୍ରୀଜୟତୀର୍ଥସୁ୍ତତ ିଃ ସମାପ୍ତା || 
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