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વાણી ં જતશકુવાણીમ લકુલવેણી ં ભવા બુિધદ્રાેણીમ્ ।
વીણાશકુ શશપુાણી ં નતગીવાર્ણી ં નમા મ શવાર્ણીમ્॥ ૧॥
કુવલયદલનીલાઙ્ગી ં કુવલયરક્ષૈકદ ક્ષતાપાઙ્ગીમ્ ।
લાેચનિવ જતકુરઙ્ગી ં માતઙ્ગી ં નાૈ મ શઙ્કરાધાર્ઙ્ગીમ્॥ ૨॥
કમલાકમલજકા તાકરસારસદત્તકા તકરકમલામ્ ।
કરયુગલિવ તકમલાં િવમલાં કમલાઙ્કચૂડસકલકલામ્॥ ૩॥
સુ દરિહમકરવદનાં કુ દસરુદનાં મુકુ દિનિધસદનામ્ ।
ક ણાે િવતમદનાં સરુકુશલાયાઽસરેુષુકૃતકદનામ્॥ ૪॥
અ ણાધર જત બ બાં જગદ બાં ગમનિવ જતકાદ બામ્ ।
પા લતસજુનકદ બાં થુલિનત બાં ભજે સહેર બામ્॥ ૫॥
શરણાગતજનભરણાં ક ણાવ ણાલયાં નવાવરણામ્ ।
મ ણમયિદવ્યાભરણાં ચરણા ભાે તસવેકાેદ્ધરણામ્॥ ૬॥
તુઙ્ગ તન જતકુ ભાં કૃતપિરર ભાં શવને ગુહિડ ભામ્ ।
દાિરતશુ ભિનશુ ભાં ન તતર ભાં પુરાે િવગતદ ભામ્॥ ૭॥
નતજનરક્ષાદ ક્ષાં પ્રત્યક્ષદૈવતા યક્ષામ્ ।
વાહીકૃતહયર્ક્ષાં ક્ષિપતિવપક્ષાં સરેુષુકૃતરક્ષામ્॥ ૮॥
ધ યાં સરુવરમા યાં િહ મ ગિરક યાં િત્રલાેકમૂદ્ધર્ યામ્ ।
િવહૃતસરુદુ્રમવ યાં વે દ્મ િવના વાં ન દેવતા વ યામ્॥ ૯॥
અેતાં નવમ ણમાલાં પઠ ત ભ યેહ યે પરાશ યાઃ ।
તષેાં વદને સદને ત્ય ત વાણી રમા ચ પરમમુદા॥ ૧૦॥
પાતય વા પાતાલે સ્થાપય વા સકલભવુનસામ્રાજ્યે ।
માત તવ પદયુગલં નાહં મુ ચા મ નવૈ મુ ચા મ॥ ૧૧॥
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ઇ ત અ બા નવમ ણમાલા સમાપ્તા ।
નવરત્નમા લકા
આયાર્ નવકમ્
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