|| শ্ৰী জয়তীৰ্থ স্তুততিঃ ||
ধাটী শ্ৰীজয়তীৰ্থ ৱয়থ ৱচসাাং চচটীভৱত স্ৱধধথনী
পাটীৰাতনল ফধ ল্ল মতল্ল সধমননা ৱাটী লসদ ৱাসনা |
চপটী য়ধতি মতি তিয়াাং সধমতততভিঃ চ াটীৰক িঃ শ্লাতিতা
সা টী া তনচয়াতি া মম তচৰাদাটী তাাং মাননস || ১ |
টী া ৃ জ্জয়ৱয়থ সাংসতদ ভৱনতে াাংতনতা ৰাজতত
প্ৰা াম্য়াং দধনত পলায়ন তৱনধৌ চতা ান্য় শাং া ত্ৱিঃ |
চলা াাংধী ৰি ক্ষমস্য় তমসিঃ সা াল সীমা য়দা
পা াৰাতত তদতশ প্ৰনৰাহতত ন চচদ ৰা া তনশা ামধ িঃ || ২ ||
ছায়া সাংিয়নিন য়চ্চৰিনয়াৰায়াতম সাাংসাতৰ া
পায়ানল্পতমাতপ ৱ্য়তত ৰ ৱ্য়ায়াম তৱনক্ষাতভতািঃ |
আয়াাংতত প্ৰ টাাং মধদাং বধধ জনা চহয়াতন তধক্কৃ তে নিঃ
পায়াচ্ছ্ৰীজয়ৰাট দৃশা সৰস তনমথায়ানধ াংপাৰ্দ্থয়া || ৩ ||
শ্ৰীৱায়্ৱাংশ সধৱাংশ চমৌতি মনিিঃ চসৱা তৱনম্ৰ ক্ষমা
চদৱাজ্ঞান তনমা তৱনমাচন লা জজৱাতৃ শ্ৰী তননধিঃ |
জশৱাক্ৱত মতাটৱী ৱলনা দাৱাতি লীলা জধিঃ
চ া ৱাদী পধৰনতা জয়ীশ্ৱৰ ভনৱত চত ৱাতদ চ ালাহনল || ৪ ||
নীহাৰচ্ছতৱ তবাংব তনৰ্থত ৰ ৱ্য়েহাপ্লধনতাংদূপলা
নাহায়থ সৃত নূতনাদ্ভধত পৰীৱাহাতল ৱািী মধচিঃ |
ঊহানৰ্াচৰ ৰ্ৱথ পাংতিত পনয়া ৱাহাতনল শ্ৰী জধ
মাহািোং জয়তীৰ্থ ৱয়থ ভৱনতা ৱ্য়াহাৰমনতেতত নিঃ || ৫ ||
ৱাংদাৰু তক্ষতত পাল চমৌতল তৱলসন্মাংদাৰ পধৱলী
মাংদান্য় প্ৰসৰন্মৰাংদ তি া ৱৃাংদাৰ্দ্থ পাদাাংবধজিঃ |
ধ াংদাভামল ীততথ ৰাতথ জনতা ৱৃাংদাৰ াননা হিঃ

স্ৱাং দাসাং জয়তীৰ্থৰাট স্ৱ ৰুিা সাংদাতনতাং মাাং তিয়াত || ৬ ||
শ্ৰী দাৰাাংতি নতিঃ প্ৰতীপ সধমননা ৱাদাহৱানটাপতন
চভথ দাতাংৰ্দ্ মততিঃ সমত তৱবধধানমাদাৱলী দায় িঃ |
চৰ্াদাৱয়থদয়ত তৰাংৰ্ তন ৰ হ্ৰী দাতয় ৰ্াংভীৰ ৰ্ীিঃ
পাদাব্জ প্ৰিনত জয়ী লয়তধ চস্ৱ দাস ৱনৰ্থঽতপ মাম || ৭ ||
তৱদ্য়া ৱাতৰজ ংাংি চাংি ত ৰনিা তৱদ্য়া মদ চক্ষাদয়দ
্ৱাদ্য়ালী দলী তভদামৰ ৰী হৃদ্য়াি ীততথ িমিঃ |
পদ্য়া চভাধ তনততৱথনম্ৰ সধৰ ৰািধ দ্য়ান ভূ মী ৰুনহা
দদ্য়াচ্ছ্ৰীজয়তীৰ্থৰাট তধয়মধতাৱদ্য়াতন তভদ্য়ান্মম || ৮ ||
আভাসত্ৱতময়ায় তাত থ মতাং প্ৰাভা ৰ প্ৰতিয়া
চশাভাাং জনৱ বভাৰ দূৰ তনতহতা জৱভাতি াদধেিয়িঃ |
হ্ৰীভানৰি নতাশ্চ সাং ৰ মধখািঃ চক্ষাভা নৰা ভাস্কৰিঃ
শ্ৰী ভাাং জয় চয়াতৰ্তন প্ৰৱদতত স্ৱাভাতৱন াদ্য়ন্মনতৌ || ৯ ||
বাংধানিঃ সৰসাৰ্থ শব্দ তৱলসদ বাংধা ৰািাাং তৰ্ৰাাং
তমাংধাননাঽ থ তৱভা পতৰভৱ ঝৰী সাংধাতয়না চতজসা |
ৰুাংধাননা য়শসা তদশিঃ তৱ তশৰিঃ সাংধায়থমানিন চম
সাংধানাং স জয়ী প্ৰতসদ্ধ হতৰ সাংবাংধাৰ্মস্য় তিয়াত || ১০ ||
সখ্য়াৱদ ৰ্ি ৰ্ীয়মান চতৰতিঃ সাাংখ্য়াক্ষপাদাতদতনিঃ
সাংখ্য়াসত সমতয় প্ৰনভদ পতটম প্ৰখ্য়াত তৱখ্য়াততৰ্িঃ |
মধখ্য়াৱাস ৰ্ৃহাং ক্ষমা দম দয়া মধখ্য়ামল শ্ৰী ধধৰাাং
ৱ্য়াখ্য়ানন লনয়দ ৰততাং জয়ৱৰাতভখ্য়া ধনৰামদ ৰ্ধৰুিঃ || ১১ ||
আসীননা মৰুদাংশ দাস সধমননা নাসীৰ চদনশ ক্ষিাদ
দাসীভূ ত তৱপক্ষ ৱাতদ তৱসৰিঃ শাসী সমকতনসাম |
ৱাসী হৃত্সধ সতাাং লা তনৱহ তৱন্য়াসী মমানাৰতাং

শ্ৰী সীতা ৰমিাচথ িঃ স জয়ৰািাসীদতাাং মাননস || ১২ ||
পক্ষীশাসন পাদ পূজন ৰতিঃ ক্ষী ৃ নতাদ্য়দ দনয়া
লক্ষ্মী ৃ তে সভা তনল ৰটদসত পক্ষীশ্ৱৰানতক্ষপত |
অক্ষীি প্ৰততভা ভনৰা তৱতধ সনৰাজাক্ষী তৱহাৰা নৰা
লক্ষ্মীাং নিঃ লনয়জ্জয়ী সধতচৰমধ্য়ক্ষী ৃ তনক্ষাভিাম || ১৩ ||
চয়নাৰ্াতহ সমত শাস্ত্ৰ পৃতনা ৰত্না নৰা লীলয়া
চয়নাখাংতি ধ ৱাতদ সৱথ সধভট চতানমা ৱচিঃ সায়ক িঃ |
চয়নাস্থাতপ চ মধ্ৱ শাস্ত্ৰ তৱজয় তাংনভা ধৰা মাংিনল
তাং চসনৱ জয়তীৰ্থ ৱীৰমতনশাং মধ্ৱাখ্য় ৰাজাদৃতম || ১৪ ||
য়দীয় ৱা তৰাংৰ্ািাাং তৱপ্লধ তৱদধাং তৰ্ৰিঃ |
জয়তত শ্ৰীধৰাৱানসা জয়তীৰ্থ সধধা ৰিঃ || ১৫ ||
সতেতপ্ৰয় য়তত চপ্ৰািাং শ্ৰী জয়ায়থ তৱাং শধভম |
পঠন সভাসধ তৱজয়ী চলান াত্তমতাাং ৱ্ৰনজত || ১৬ ||
|| ইতত শ্ৰীসতেতপ্ৰয়তীৰ্থতৱৰতচতা শ্ৰীজয়তীৰ্থস্তুততিঃ সমাপ্তা ||

