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અબા નવમિણમાલા અથવા આયા  નવક

{ અબા નવમિણમાલા અથવા આયા  નવક }

વાણ િજતશકુવાણીમિલકુલવણે ભવાબિુધોણી 

વીણાશકુિશશપુાણ નતગીવા ણ નમાિમ શવા ણી  ૧

કુવલયદલનીલા કુવલયરૈકદીિતાપાી 

લોચનિવિજતકુર માત નૌિમ શરાધા ી  ૨

કમલાકમલજકાતાકરસારસદકાતકરકમલા 

કરયગુલિવતકમલાં િવમલાં કમલાચડૂસકલકલા  ૩

સુદરિહમકરવદનાં કુદસરુદનાં મકુુદિનિધસદના 

કણોીિવતમદનાં સરુકુશલાયાઽસરુેષુતકદના  ૪

અણાધરિજતિબબાં જગદબાં ગમનિવિજતકાદબા 

પાિલતસજુનકદબાં થલુિનતબાં ભજ ેસહરેબા  ૫

શરણાગતજનભરણાં કણાવણાલયાં નવાવરણા 

મિણમયિદયાભરણાં ચરણાભોતસવેકોરણા  ૬

તુતનિજતકુભાં તપિરરભાંિશવને ગહુિડભા 

દાિરતશુભિનશુભાં નતતરભાં પરુો િવગતદભા  ૭

નતજનરાદીાં યદવૈતાયા 
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વાહીતહયાં િપતિવપાં સરુેષુતરા  ૮

ધયાં સરુવરમાયાં િહિમિગિરકયાં િલોકમૂ યા 

િવતસરુમુવયાં વિે િવના વાં ન દવેતાવયા  ૯

એતાં નવમિણમાલાં પઠિત ભયહે ય ેપરાશયાઃ 

તષેાં  વદન ેસદન ેયિત વાણી રમા ચ પરમમદુા  ૧૦

પાતય વા પાતાલ ેથાપય વા સકલભવુનસાાય ે

માતતવ પદયગુલ ંનાહ ંમુચાિમ નવૈ મુચાિમ  ૧૧
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