ഗർഭസ്തുതീ
{॥ ഗർഭസ്തുതീ ॥}
ശീ ഗേണശായ നമഃ ।
േദവാ ഊചുഃ ।
ജഗദ്േയാനിരേയാനിസ്ത്വമനൻേതാഽയയ ഏവ ച ।
ജ്േയാതിഃസ്വരൂേപാ ഹ്യനിശഃ സഗുേണാ നിർഗുേണാ മഹാൻ ॥ ൧॥

ഭക്താനുേരാധാത്സാകാേരാ നിരാകാേരാ നിരങ്കുശഃ ।
നിർയൂേഹാ നിഖിലാധാേരാ നിഃശങ്േകാ നിരുപദവഃ ॥ ൨॥

നിരുപാധി നിർലിപ്േതാ നിരീേഹാ നിധനാൻതകഃ ।
സ്വാത്മാരാമഃ പൂർണകാേമാഽനിമിേഷാ നിത്യ ഏവ ച ॥ ൩॥

സ്േവാമയഃ സർവേഹതുഃ സർവഃ സർവഗുണാശയഃ ।
സർവേദാ ദുഃഖേദാ ദുർേഗാ ദുർജനാൻതക ഏവ ച ॥ ൪॥

സുഭേഗാ ദുർഭേഗാ വാീ ദുരാരാധ്േയാ ദുരത്യയഃ ।
േവദേഹതു േവദ േവദാങ്േഗാ േവദവിദ്വിഭുഃ ॥ ൫॥

ഇത്േയവമുക്ത്വാ േദവാ പേണമു മുഹുർമുഹുഃ ।
ഹർഷാശുേലാചനാഃ സർേവ വവൃഷുഃ കുസുമാനി ച ॥ ൬॥

ദ്വിചത്വാരിംശൻനാമാനി പാതരുത്ഥായ യഃ പേഠത് ।
ദൃഢാം ഭക്തിം ഹേരർദാസ്യം ലഭേത വാഞ്ഛിതം ഫലമ് ॥ ൭॥

ഇത്േയവം സ്തവനം കൃത്വാ േദവാസ്േത സ്വാലയം യയുഃ ।
ബഭൂവ ജലവൃഷ്ടി നിേഷ്ടാ മഥുരാപുരീ ॥ ൮॥
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॥ ഇതി ശീബഹ്മൈവവർേത േദവകൃതാ ഗർഭസ്തുതിഃ സമ്പൂർണാ ॥
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