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॥ વીરકકૃતા પાવર્તી તુ તઃ॥
વીરક ઉવાચ ।
નતસરુાસરુમાૈ લ મલન્મ ણપ્રચયકા ત કરાલ નખાિઙ્કતે ।
નગસતુ!ે શરણાગતવ સલે! તવ નતાેઽ મ નતા તિવના શિન॥ ૧॥
તપનમ ડલમ ડતક ધરે ! થુસવુણર્સવુણર્નગદ્યુતે ।
િવષભજુઙ્ગિનષઙ્ગિવભૂ ષતે ! ગિરસતુે ! ભવતીમહમાશ્રયે॥ ૨॥
જગ ત કઃ પ્રણતા ભમતં દદાૈ ઝિટ ત સદ્ધનુતે ભવતી યથા ।
જગ ત કાં ચ ન વાઙ્છ ત શઙ્કરાે ભવુન ત્તનયે ! ભવતી ં યથા॥ ૩॥
િવમલયાેગ િવિન મત દુજર્ય વતનુ તુલ્યમહેશ્વર મ ડલે ।
િવદ લતા ધક બા ધવસહં તઃ સરુવરૈઃ પ્રથમં વમ ભષુ્ટતા॥ ૪॥
સતસટાપટલાેદ્ધત ક ધરા ભરમહા ગરાજ રથ સ્થતા ।
િવમલશ ક્તમખુાનલિપઙ્ગલા યતભુ ૈઘ િવિપષ્ટમહાસરુા॥ ૫॥
િનગિદતા ભવુનૈિર ત ચ ડકા જનિન ! શુ ભ િનશુ ભ િનષૂદની ।
પ્રણત ચ તત દાનવ દાનવ પ્રમથનૈકર ત તરસા ભુિવ॥ ૬॥
િવય ત વાયપુથે વલનાે વલેઽવિનતલે તવ દેિવ! ચ યદ્વપુઃ ।
તદ જતેઽપ્ર તમે પ્રણમા યહં ભવુન ભાિવિન! તે ભવવ લભે॥ ૭॥
જલધયાે લ લતાેદ્ધત વીચયાે હુતવહદ્યુતયશ્ચ ચરાચરમ્ ।
ફણસહસ્ર તશ્ચ ભજુઙ્ગમા વદ ભધાસ્ય ત મ યભયઙ્કરાઃ॥ ૮॥
ભગવ ત! સ્થરભક્તજનાશ્રયે! પ્ર તગતાે ભવતી ચરણાશ્રયમ્ ।
કરણ ત મહા તુ મમાચલં નુ તલવા પ્તફલાશયહેતુતઃ॥ ૯॥
પ્રશમમેિહ મમાત્મજ વ સલે ! તવ નમાેઽ તુ ! જગ ત્રયસશં્રયે ! ।
વિય મમા તુ મ તઃ સતતં શવે શરણગાેઽ મ નતાેઽ મ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૦॥
ઇ ત મ સ્યપુરાણા તગર્તા વીરકકૃતા પાવર્તી તુ તઃ સમાપ્તા ।
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