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navavarNamAlA

નવવણર્માલા

નવવણર્રત્નમાલા
॥શ્રીઃ॥

॥ શ્રી સદા શવબ્રહ્મે દ્રિવર ચતા॥
આકારૈકિન યં પઙ્કજભવનાિદભાિવતપદા જમ્ ।
િકકરકૈરવશ શનં શકંરમેકં કલયે॥ ૧॥
અૈ દં્ર પદમિપ મનુતે નવૈ વરં યસ્ય પદરજઃ પશાર્ત્ ।
સા દ્રસખુાેદિધમેકં ચ દ્રકલાેત્તંસમીશમાસવે॥ે ૨॥
નાગેશકૃ ત્તવસનં વાગીશાદ્યૈકવ દતાઙ્ ઘ્રયુગમ્ ।
ભાેગીશભૂ ષતાઙ્ગં ભાગીકૃતસવર્મઙ્ગલં નાૈ મ॥ ૩॥
નગરાજ શખરવા સનં અગ મખુકુમુદકાૈમુદ િનકરમ્ ।
ગગન શરાે હમેકં િનગમ શર ત ત્રિવિદતમવલંબે॥ ૪॥
મ દ મતલસદાનનં ઇ દુકલાેત્તંસમ બકાસ ચવમ્ ।
કંદપર્કાેિટશતગુણ-સુ દરિદવ્યાકૃ ત શવં વ દે॥ ૫॥
મ તક નમ કમલાં ઘ્ર સં તુિહ ભાે વા ણ વરગુણાેદારમ્ ।
હ તયુગાચર્ય શવ વસ્થાે િનવસા મ િનજમિહ યમનુા॥ ૬॥
ક્લન્નેક્ષણમ તકૃપયા સનંુતમિહમાનમાગમ શરાે ભઃ ।
તં નાૈ મ પાવર્તીશં પન્નગવરભષૂણાે વલકરા જમ્॥ ૭॥
વટિવટિપિનકટિનલયં કુિટલજટાઘિટતિહમકરાેદારમ્ ।
કિટલ સતકરિટકૃ ત્ત િનિટલા બકમેકમાલંબે॥૯॥
વામાઙ્કક લતકા તં કામા તકમાિદદૈવતં દા તમ્ ।
ભૂમાન દઘનં તદ્ધામ િકમ ય તરા તરં ભા ત॥ ૧૦॥
યદપાઙ્ ગતા પ્રબાેધા પદમલભેઽખ ડતાત્મમાત્રમહમ્ ।
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સદયં સાંબ શવં તં મદના તકમાિદદૈવતં નાૈ મ॥ ૧૧॥
સાૈ ના તકમ તજલૈઃ સુ મતવદને દુસમુિદતિદગ તમ્ ।
સં તુતમમરગણૈ તં િન તુલમિહમાનમાનતાેઽ મ શવમ્॥ ૧૨॥
નવવણર્માલા તુ તમેતામાિદદે શકે દ્રસ્ય ।
ધારયતઃ સ્યાદ્ભુ ક્તઃ સકલકલાવા પ્તરથ પરા મુ ક્તઃ॥ ૧૩॥
॥ ઇ ત શ્રી સદા શવબ્રહ્મે દ્રિવર ચતા નવવણર્માલા સપંૂણાર્॥
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