|| શ્રી જયતીર્થ સ્તુતતિઃ ||
ધાટી શ્રીજયતીર્થ વયથ વચસાાં ચેટીભવત સ્વર્ુન
થ ી
પાટીરાનનલ ફુલ્લ મલ્લ્લ સુમનો વાટી લસદ વાસના |
પેટી યુક્તત મણિ નશ્રયાાં સુમતતણભિઃ કોટીરકિઃ શ્લાનિતા
સા ટીકા નનચયાત્મમકા મમ ણચરાદાટીકતાાં માનસે || ૧ |
ટીકાકૃ જ્જયવયથ સાંસદદ ભવમયેકાાંતતો રાજતત
પ્રાકામ્યાં દધતે પલાયન નવધૌ સ્તોકાન્ય શાંકા તવિઃ |
લોકાાંધીકરિ ક્ષમસ્ય તમસિઃ સા કાલ સીમા યદા
પાકારાતત દદનશ પ્રરોહતત ન ચેદ રાકા નનશા કામુકિઃ || ૨ ||
છાયા સાંશ્રયિેન યચ્ચરિયોરાયાનમ સાાંસાદરકા
પાયાનલ્પતમાતપ વ્યતતકર વ્યાયામ નવક્ષોણભતાિઃ |
આયાાંતત પ્રકટાાં મુદાં બુધ જના હે યાનન નધક્કૃમય નિઃ
પાયાચ્રીજયરાટ દૃ શા સરસ નનમાથયાનુકાંપાર્દ્થયા || ૩ ||
શ્રીવાય્વાંશ સુવશ
ાં મૌક્તતકમિેિઃ સેવા નવનમ્ર ક્ષમા
દે વાજ્ઞાન તમો નવમોચન કલા જૈવાતૃક શ્રી નનધેિઃ |
શૈવાવૈ ત મતાટવી કવલના દાવાક્નન લીલા જુ િઃ
કો વાદી પુરતો જયીશ્વર ભવેત તે વાદદ કોલાહલે || ૪ ||
નીહારચ્છનવ ણબિંબ નનર્થત કર વ્યૂહાપ્લુતદેં ૂ પલા
નાહાયથ સૃત નૂતનાદ્ભુત પરીવાહાણલ વાિી મુચિઃ |
ઊહાર્ોચર ર્વથ પાંદિત પયો વાહાનનલ શ્રી જુ
માહામમ્યાં જયતીર્થ વયથ ભવતો વ્યાહારમમયેતત નિઃ || ૫ ||
વાંદારુ ણક્ષતત પાલ મૌણલ નવલસન્માંદાર પુવલી
માંદાન્ય પ્રસરન્મરાં દ કણિકા વૃદાં ાર્દ્થ પાદાાંબુજિઃ |

કુ ાંદાભામલ કીતતિરાતથ જનતા વૃદાં ારકાનોકહિઃ
સ્વાં દાસાં જયતીર્થરાટ સ્વ કરુિા સાંદાનનતાં માાં દિયાત || ૬ ||
શ્રી દારાાંનિ નતિઃ પ્રતીપ સુમનો વાદાહવાટોપનન
ભેદાતાંર્દ્ મતતિઃ સમસ્ત નવબુધામોદાવલી દાયકિઃ |
ર્ોદાવયથદયત તરાં ર્ નનકર હ્રી દાનય ર્ાંભીર ર્ીિઃ
પાદાબ્જ પ્રિતે જયી કલયતુ સ્વે દાસ વર્ેઽનપ મામ || ૭ ||
નવદ્યા વાદરજ ંાંિ ચાંિ દકરિો નવદ્યા મદ ક્ષોદયદ
વાદ્યાલી કદલી ણભદામર કરી હૃદ્યામમ કીતતિ િમિઃ |
પદ્યા ભોધ તતેનવિનમ્ર સુર રાડુ દ્યાન ભૂમી રુહો
દદ્યાચ્રીજયતીર્થરાટ નધયમુતાવદ્યાનન ણભદ્યાન્મમ || ૮ ||
આભાસમવનમયાય તાદકિક મતાં પ્રાભાકર પ્રદિયા
શોભાાં નૈવ બભાર દૂ ર નનદહતા વૈભાનિકાદ્યુતતયિઃ |
હ્રીભારે િ નતાશ્ચ સાંકર મુખાિઃ ક્ષોભાકરો ભાસ્કરિઃ
શ્રી ભાાં જય યોણર્નન પ્રવદતત સ્વાભાનવકોદ્યન્મતૌ || ૯ ||
બાંધાનિઃ સરસાર્થ શબ્દ નવલસદ બાંધાકરાિાાં ણર્રાાં
નમિંધાનોઽકથ નવભા પદરભવ ઝરી સાંધાનયના તેજસા |
રુાંધાનો યશસા દદશિઃ કનવ નશરિઃ સાંધાયથમાિેન મે
સાંધાનાં સ જયી પ્રનસદ્ધ હદર સાંબાંધાર્મસ્ય દિયાત || ૧૦ ||
સખ્યાવદ ર્િ ર્ીયમાન ચદરતિઃ સાાંખ્યાક્ષપાદાદદનનિઃ
સાંખ્યાસત સમનય પ્રભેદ પદટમ પ્રખ્યાત નવખ્યાતતર્િઃ |
મુખ્યાવાસ ગૃહાં ક્ષમા દમ દયા મુખ્યામલ શ્રી ર્ુરાાં
વ્યાખ્યાને કલયેદ રતતિં જયવરાણભખ્યા ધરોમદ ગુરુિઃ || ૧૧ ||
આસીનો મરુદાં શ દાસ સુમનો નાસીર દે શે ક્ષિાદ

દાસીભૂત નવપક્ષ વાદદ નવસરિઃ શાસી સમસ્તૈનસામ |
વાસી હૃમસુ સતાાં કલા નનવહ નવન્યાસી મમાનારતાં
શ્રી સીતા રમિાચથકિઃ સ જયરાિાસીદતાાં માનસે || ૧૨ ||
પક્ષીશાસન પાદ પૂજન રતિઃ કક્ષીકૃ તોદ્યદ દયો
લક્ષ્મીકૃ મય સભા તલે રટદસત પક્ષીશ્વરાનણક્ષપત |
અક્ષીિ પ્રતતભા ભરો નવનધ સરોજાક્ષી નવહારાકરો
લક્ષ્મીં નિઃ કલયેજ્જયી સુણચરમધ્યક્ષીકૃ તક્ષોભિામ || ૧૩ ||
યેનાર્ાદહ સમસ્ત શાસ્ત્ર પૃતના રમનાકરો લીલયા
યેનાખાંદિ કુ વાદદ સવથ સુભટ સ્તોમો વચિઃ સાયકિઃ |
યેનાસ્ર્ાનપ ચ મધ્વ શાસ્ત્ર નવજય સ્તાંભો ધરા માંિલે
તાં સેવે જયતીર્થ વીરમનનશાં મધ્વાખ્ય રાજાદૃ તમ || ૧૪ ||
યદીય વાક તરાં ર્ાિાાં નવપ્લુ નવદુાં ણર્રિઃ |
જયતત શ્રીધરાવાસો જયતીર્થ સુધાકરિઃ || ૧૫ ||
સમયનપ્રય યતત પ્રોતતાં શ્રી જયાયથ સ્તવાં શુભમ |
પઠન સભાસુ નવજયી લોકોત્તમતાાં વ્રજેત || ૧૬ ||
|| ઇતત શ્રીસમયનપ્રયતીર્થનવરણચતા શ્રીજયતીર્થસ્તુતતિઃ સમાપ્તા ||

