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॥ શ્રીલ લતાપુ પા જ લ તાતે્રમ્॥
॥ શ્રીગણેશાય નમઃ॥
॥ શ્રીલ લતાિત્રપુરસુ દય નમઃ॥
ૐસમ તમુિનયક્ષિક પુ ષ સદ્ધિવદ્યાધર-
ગ્રહાસરુસરુા સરાેગણમખુૈગર્ણૈઃ સિેવતે! ।
િન ત્ત તલકા બરાપ્રકૃ તશા તિવદ્યાકલા-
કલાપમધુરાકૃતે ક લત અેષ પુ પા જ લઃ॥ ૧॥
િત્રવેદકૃતિવગ્રહે, િત્રિવધકૃત્યસ ધાિયિન,
િત્ર પસમવાિયિન િત્રપુરમાગર્સ ચાિર ણ! ।
િત્રલાેચનકુટુ બિન િત્રગુણસિંવદુદ્યુ પદે
ત્રિય, િત્રપુરસુ દિર, િત્રજગદ શ! પુ પા જ લઃ॥ ૨॥
પુર દરજલાિધપા તકકુબેરરક્ષાેહર-
પ્રભ જનધન જયપ્ર તવ દનાન દત!ે ।
પ્રવાલપદપીઠ કાિનકટિનત્યવ ત વભૂ-
િવિર ચિવિહત તુતે! િવિહત અેષ પુ પા જ લઃ॥ ૩॥
યદાન તબલાદહઙૃ્ક ત દે ત િવદ્યાવય-
તપાેદ્રિવણ પસાૈરભકિવ વસિંવન્મિય! ।
જરામરણજન્મજં ભયમપુૈ ત તસ્યૈ સમા-
ખલસમીિહતપ્રસવભૂ મ! તુ યં નમઃ॥ ૪॥
િનરાવરણસિંવદુદ્ભ્રમપરા તભેદાે લસત્-
પરા પર ચદેકતાવરશર િર ણ, વૈિર ણ! ।
રસાયનતરઙ્ ગણી ચતરઙ્ગસ ચાિર ણ!,
પ્રકામપિરપૂિર ણ! પ્રકૃત અેષ પુ પા જ લઃ॥ ૫॥
તરઙ્ગય ત સ પદં તદનુસહંરત્યાપદં
સખંુ િવતર ત શ્રયં પિર ચનાે ત હ ત દ્વષઃ ।
ક્ષણાે ત દુિરતાિન યત્ પ્રણ તર બ! તસ્યૈ સદા
શવઙ્કિર! શવે પદે, શવપુરિ ધ્ર તુ યં નમઃ॥ ૬॥
શવે, શવસશુીતલા તતરઙ્ગગ ધાે લસ-
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ન્નવાવરણદેવતે!, નવનવા ત પ દની! ।
ગુ ક્રમપુરસૃ્કત!ે ગુણશર રિનત્યાે વલે!
ષડઙ્ગપિરવાિરતે! ક લત અેષ પુ પા જ લઃ॥ ૭॥
વમવે જનની િપતા વમથ બ ધવ વં સખા
વમાયુરપરા વમાભરણમાત્મન વં કલાઃ ।
વમવે વપષુઃ સ્થ ત વમ ખલા ય ત વં ગુ ઃ
પ્રસીદ પરમેશ્વિર! પ્રણતપાિત્ર, તુ યં નમઃ॥ ૮॥
ક સનાિદસરુ દલસ કર ટકાેિટપ્રઘષર્ણસમુ વલદઙ્ ઘ્રપીઠે ।
વામવે યા મ શરણં િવગતા યભાવં દ નં િવલાેકય યદાદ્રર્િવલાેકનને॥ ૯॥
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