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॥ કાવેર અથવા સહ્ય નવરત્નમા લકા॥

॥ કાવેર અથવા સહ્ય નવરત્નમા લકા॥
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીગુ યાે નમઃ ।

॥ શ્રીઃ॥
અથ સહ્ય નવરત્નમા લકા ।
ય પાથઃકણવાિહ મા તલવ ષ્ટેષુ દુષ્ટે વિપ
પ્ર વંસ પ્રબલનૈસાં િવદુિરહ પ્રાજ્ઞાભવાજ્ઞાજુષઃ ।
સ ણાસાં વિય બભ્રતાે મમ ચરાત્ કૃ ણાિધકે સહ્યજે
િન ણાતા સ ન િક િવગાહનકૃતઃ પઙ્કાૈઘસઙ્ક્ષાલને॥ ૧॥
કાવેિર વ કવાિર પ્રવહ ત સિરતાં સાવર્ભાૈમીહભૂમાૈ
યત્રાય પુ યદેશઃ સતુિકમુત ષાક યભીષ્ટસ્થલ ચેત ।
કા યા તુલ્યાિન યાિન વગ ણષત ષડ યાષર્ગીષુસ્થલાિન
શ્વેતાર યં ચ તે વાિદમ મહવસતાં કાેયમ તસ્યકેઽમી॥ ૨॥
કાવેિર વદ્વાિર પુરાેદરેઽ મન્
નાયં નાયં ધૂતપાપાેઽ તતાપઃ ।
આસ ણર્ઃ પૂણર્કામ તિદ થં
િવજ્ઞા ય તે વ લભ સ ધુરાજઃ॥ ૩॥
રાજ્ઞઃસવેાદુ કરાસવર્ ણાં
કા તાેભીમૈભ મ પ સ ય માત્ ।
પ્રાપ્તાયેતદ્વ લભાયાઃ પ્રસાદં
સદં્ધસવાર્ભીષ્ટમષેાં હ્યયત્નાત્॥ ૪॥
મહારાવારવારાૈઘૈઃ ભીષણૈઃ શ્રાતે્રભી તદૈઃ ।
કથન્નુમાદશૃાં શક્યાે રા પામપુસિેવતુમ્॥ ૫॥
અ ભાેિનધેરનુગુણં ભવતીકલત્રં
લાેકાન્ િવલાેકનત અેવ યવુાં પનુીથઃ ।
પાનાવગાહન મખુાપેકૃ ત પ્રકષાર્ત્
દેિવ વમનેમ તશ ય િવભા સમાતઃ॥ ૬॥
કાલં પતીકૈ્ષ્યવ સ તુ સવે્યઃ
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॥ કાવેર અથવા સહ્ય નવરત્નમા લકા॥

વત્તાેઽિધકિઙ્કન્નુ ફલ દદા ત ।
ત માન્નદ રાજમિહ યલંમે
વ સશં્રયાે ય ફલમ બસતૂે॥ ૭॥
અસહ્યપાપવાિર ણ વદ યપુ યવાિર ણ
ક્વસહ્યજે િનમ જતામઘાૈઘ સા વસં ણામ્ ।
િવધૂતપાતકા િહ તે િવનવૈકૃચ્છ્ર જશ્રમં
પ્રયા ત શ ભુમ દરં પ્રકૃષ્ટપુ યભાસરુાઃ॥ ૮॥
સહ્યાદ્રઃેિપતુર તકાત્ પ તગ્ હં ગ તુ પ્ર ત્તાસતી
કાવેર કૃતચાેલમ ડલ પિર કારા યુદ ચદ્રસા ।
વણર્ તાેમયુતા સતી પ્રયતમં સ તાે યરત્નાકરં
શ્વેતાર યપતેઃ પ્રસાદમયતે દ્વધેા સ્થતા પાશ્વર્યાેઃ॥ ૯॥
કાવેિર વ તાતે્રમેતત્ પઠ ત
શ્રદ્ધાશદુ્ધા ભ ક્તયુક્તા ભવત્યામ્ ।
નાતાપુંસાં વાિરપૂરે વદ યે
યાવ પુ યં તાવદેતે લભ તામ્॥ ૧૦॥
સહ્ય તવન રત્નમા લકા
ત્યાગરાજમ ખનાે મખુાેદ્ગતા ।
ગ્ હ્યતાં પરગુણૈકશં સ ભઃ
શઙ્કરાઙ્ ઘ્ર કમલે સમિપતા॥ ૧૧॥
કદાવા કાવેિર વિય ષભતીથઽચ્છસ લલે
તુલામાસે દશસ ત ગગનમ યેસિવતિર ।
સમ તા ભગર્ઙ્ગા પ્ર તતિટની ભ સમુિદતે
િવગાિહ યે િવપ્રૈિનગમિનરતૈઃ પૂિરતતટે॥ ૧૨॥
ઇ ત ત્યાગરાજમ ખવયર્કૃ તષુ
કાવેર નવરત્નમા લકા તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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