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shrIpadmAvatInavaratnamAlikAstutiH

શ્રીપદ્માવતીનવરત્નમા લકા તુ તઃ

શ્રીઃ ॥
શ્રીમાન્ યસ્યાઃ પ્રય સન્ સકલમિપ જગ જઙ્ગમસ્થાવરાદ્યં
વભૂર્પાતાલભેદં િવિવધિવધમહા શ પસામ યર્ સદ્ધમ્ ।

ર જન્ બ્રહ્મામરે દ્રૈ સ્ત્રભવુનજનકઃ તૂયતે ભૂિરશાે યઃ
સા િવ ણાેરેકપત્ની િત્રભવુનજનની પાતુ પદ્માવતી નઃ ॥ ૧॥
શ્રીશ ◌ૃઙ્ગારૈકદેવી ં િવિધમખુસમુનઃકાેિટકાેટ ર ગ્રદ્-
રત્નજ્યાે નાપ્રસારપ્રકિટતચરણા ભાજેનીરા જતાચાર્મ્ ।
ગીવાર્ણસૈ્ત્રણવાણીપિરફ ણત મહાક ત સાૈભાગ્યભાગ્યાં
હેલાિનદર્ગ્ધદૈ યશ્રમિવષમમહાર યગ યાં નમા મ ॥ ૨॥
િવદ્યુ કાેિટપ્રકાશાં િવિવધમ ણગણાેિન્નદ્રસુ નગ્ધશાેભા-
સ પ સ પૂણર્હારાદ્ય ભનવ િવભવાલઙ્િક્રયાે લા સક ઠામ્ ।
આદ્યાં િવદ્યાેતમાન મત ચર ચતાન પચ દ્રપ્રકાશાં
પદ્માં પદ્માયતાક્ષી ં પદન લનનમ પદ્મસદ્માં નમા મ ॥ ૩॥
શશ્વત્તસ્યાઃ શ્રયેઽહં ચરણસર સજં શાઙ્ગપાણેઃ પુર યાઃ
તાેકં યસ્યાઃ પ્રસાદઃ પ્રસર ત મનજેુ કૂ્રરદાિરદ્ર્યદગ્ધે ।

સાેઽયં સદ્યાેઽનવદ્ય સ્થરતર ચરશ્રેષ્ઠભૂિયષ્ઠનવ્ય-

તવ્યપ્રાસાદપઙ્ ક્તપ્ર સતબહુિવધપ્રાભવાે બાેભવી ત ॥ ૪॥
સાૈ દયાદ્વલેહેમા બુજમિહતમહા સહપીઠાશ્રયાઢ ાં
પુ યન્નીલારિવ દપ્ર તમવરકૃપાપૂરસ પૂણર્નતે્રામ્ ।
જ્યાે નાપીયષૂધારાવહનવસષુમક્ષાૈમધામાે વલાઙ્ગી ં
વ દે સદ્ધશેચેત સર સજિનલયાં ચિક્રસાૈભાગ્યઋ દ્ધમ્ ॥ ૫॥
સસંારક્લેશહ ત્રી મત ચરમખુી ં સારશ ◌ૃઙ્ગારશાેભાં
સવશ્વયર્પ્રદાત્રી ં સર સજનયનાં સં તુતાં સાધુ દૈઃ ।
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સં સદ્ધ નગ્ધભાવાં સરુિહતચિરતાં સ ધુરા ત્મભૂતાં
સવેે સ ભાવનીયાનપુ મતમિહમાં સ ચ્ચદાન દ પામ્ ॥ ૬॥
સદ્ધ વણાપમાનદ્યુ તલ સતતનું નગ્ધસ પૂણર્ચ દ્ર-
વ્રીડાસ પાિદવક્ત્રાં તલસમુિવજયાેદ્યાેગિનિનદ્રનાસામ્ ।
તાદા વાે ફુ લનીલા બુજહસનચણાત્મીયચ ઃ પ્રકાશાં
બાલશ્રીલપ્રવાલ પ્રયસખચરણદ્વ દ્વર યાં ભજેઽહમ્ ॥ ૭॥
યાં દેવી ં માૈિનવયાર્ઃ શ્રયદમરવધૂમાૈ લમાલ્યા ચ તાઙ્ ઘ્ર
સસંારાસારવારાંિનિધતરતરણેતરણતિર સવર્દા ભાવય તે ।
શ્રીકારાેત્તુઙ્ગરત્નપ્રચુિરતકનક નગ્ધશદુ્ધા તલીલાં
તાં શશ્વ પાદપદ્મશ્રયદ ખલહૃદાહ્લાિદની ં હ્લાદયેઽહમ્ ॥ ૮॥
આકાશાધીશપતુ્રી ં શ્રતજનિનવહાધીનચેતઃપ્ર ત્ત
વ દે શ્રીવેઙ્કટેશપ્રભવુરમિહષી ં દ ન ચત્તપ્રતાષેામ્ ।
પુ ય પાદારિવ દપ્ર મરસમુહ શા મત વા શ્ર તા ત-
તા મસ્રાં ત વ પાં શકુપુરિનલયાં સવર્સાૈભાગ્યદાત્રીમ્ ॥ ૯॥

શ્રીશષેશમાર્ ભનવાપેક્ પ્તા
પ્રયેણ ભ યા ચ સમિપતેયમ્ ।
પદ્માવતીમઙ્ગલક ઠભષૂા
િવરાજતાં શ્રીનવરત્નમાલા ॥ ૧૦॥
ઇ ત શ્રીપદ્માવતીનવરત્નમા લકા તુ તઃ સમાપ્તા ॥
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