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.. garbhastutiH ..

॥ க³ ப⁴ துதீ ॥
க³ேணஶாய நம: ।

ேத³வாஊசு: ।
ஜக³ ³ேயானிரேயானி வமன ேதாऽவ்யய ஏவ ச ।
ேயாதி: வ ேபா யனிஶ:ஸகு³ே நி கு³ே மஹா ॥ 1॥
ப⁴ தானுேராதா⁴ ஸாகாேரா நிராகாேரா நிர குஶ: ।
நி ேஹா நிகி²லாதா⁴ேரா நி:ஶ ேகா நிருப ³ரவ: ॥ 2॥
நிருபாதி⁴ ச நி லி ேதா நிரீேஹா நித⁴ தக: ।
வா மாராம: ணகாேமாऽனிமிஷோநி ய ஏவ ச ॥ 3॥
ேவ சா²மய:ஸ வேஹது:ஸ வ:ஸ வகு³ ரய: ।

ஸ வேதா³து:³க²ேதா³து³ ேகா³து³ ஜ தக ஏவ ச ॥ 4॥
ஸுப⁴ேகா³து³ ப⁴ேகா³வா ³மீது³ராரா ⁴ேயா து³ர யய: ।
ேவத³ேஹது ச ேவத³ ச ேவதா³ ேகா³ ேவத³வி ³விபு:⁴ ॥ 5॥
இ ேயவமு வா ேத³வா ச ரேணமு சமுஹு முஹு: ।
ஹ ஷா ருேலாச :ஸ ேவவ ரு’ஷு:குஸுமானி ச ॥ 6॥
³விச வாரி ஶ நாமானி ராதரு தா²யய: பேட² ।
³ரு’டா⁴ ப⁴ தி ஹேர தா³ ய லப⁴ேத வா சி²த ப²ல ॥ 7॥
இ ேயவ தவன ரு’ வா ேத³வா ேத வாலய யயு: ।
ப³ ⁴வஜல ரு’ டி ச நி ேச டா மது²ராபுரீ ॥ 8॥
॥இதி ³ர மைவவ ேத ேத³வ ரு’தா க³ ப⁴ துதி:ஸ ॥
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