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karuNastotram

கணshேதாthரmh

க³ேணஶாய நம: ।
ாnhதாநி தாநி நிகி²லாநி மஹாnhதி நமாகா³mh ேம phரணதபாலநதthபேரண ।
யthேதந நாத² ப⁴வேதா விiµக²thவபமாேகா³ऽபி ஹnhத விகலshய மம மshவ ॥
1॥
யnhநாத²ஹnhத ஸததmh விபதா³ேலந thவthபாத³ேயா: phரணமநmh ந மயா vhயதா⁴யி ।
விshmh’thய ஸmhphரதி சிராய மைமததா³க³shதாmh ஸnhநிேத⁴ கmh மயி
தீ³நப³nhேதா⁴ ॥ 2॥
நிrhvhயா ஜமாrhthதபபாலநதீ³தthவmh பாphமாnhதkh’ththவமசிராchச ஸமnhநிகாமmh
।
காrhயா ததா²ऽபி விநேத நதிமாthரத:shthராkh ஸnhShயதா மயி த³ையவ விேபா⁴
thவயாऽth³ய ॥ 3॥
ஸrhேவஷு பாதகபேரஷு பரmh phரth³த⁴mh மாmh thராshயேஸ யதி³ ஶரNhய தைத³வ
நாத² ।
பாபீயஸாமபி ஸkh’chச²ரணmh க³தாநாiµth³தா⁴ரதீ³ததயா phரதி²ேதாऽ பா⁴வீ ॥
4॥
ேக நாம பாதகkh’ேதா ப⁴வதாऽth³ய யாவnh ைநேவாth³th◌⁴’தா யதி³ க³தா: ஶரணmh
கதா³சிth ।
கிnhthேவஷு ஹnhத! மதshய த³யாநிேத⁴ ேம ஸnhதாரவஸர ஏஷ
யேஶாऽபி⁴லாnh ॥ 5॥
விவmhப⁴ரshய கவலயshய ஸrhேவவரshய மதshய யஶshவிநாmh ேத
।
ஆrhthேதShவநnhயஶரேணஷு ந நாத² ஸmhphரthேயவmhவித⁴thவiµசிதmh ப³த
மாth³’ேஶஷு ॥ 6॥
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thவthஸmhiµேக² விலபதாமபி மாth³’ஶாநாமாrhthதி நிஹthய ந யத: ஶிவமாத³தா⁴
।
ஹா தீ³நப³nh⁴ரபி ஸnh ப⁴க³வnh விேபா⁴ தத³nhேதா⁴ऽ ஹnhத ப³தி⁴ேராऽ
ஜேடா³ऽ
கிmhவா ॥ 7॥
ஹா நாத² தீ³நஜநைதகஶரNhய ஹnhத கிmh நாம மாmh mhவஶரணmh பபா நாth³ய ।
ேகா வாऽகி²ேலஷு⁴வேநஷு மத³nhய ஆrhthேதா யmh நnhத³யnh விததா
நிஜாமkh²யாmh ॥ 8॥
கrhமாiνஸாப²லதா³நவிெதௗ⁴ ஸமrhைத²ரnhையrhத³யாபி⁴ரபி thத³ைஶrhஹதாநாmh
।
நாத² thவேமவ ஶரணmh தiν மாth³’ஶாநாmh ஸrhேவவரச கணச ந
யth பேராshதி ॥ 9॥
கிmh நாம மாmh ந பபா த³யாவிதா⁴ந கிmh ஹnhத வா thவமபி கrhமiµக²phரதீ: ।
ேசேத³வேமவ ப³த தrh சிராய ேலாேக நிrhvhயாஜபாலநபரthவமபாkh’தmh shயாத³
॥ 10॥
நாநாவிதா⁴நி vh’நாநி மயா மஹாnhதி காமmh kh’தாநி யத³பி thத³ஶாதி⁴நாத² ।
மnhநதா²பி ஶரக³தவthஸலthவஸmhபா⁴வநாய பபாஸமாதmhமாmh ॥ 11॥
மாமnhதேரண ⁴வேநShவகி²ேலஷு கசிnh ைநதshய ஹnhத பதிதshய
ஸமாரேயாऽnhய: ।
இthேயவ நாத² பபா த³யாநிதா⁴ந கrhமாணி விshமர சிராய kh’தாக³ேஸாऽபி ॥
12॥
ஆrhthேதா ந thரசந கசந ேத மத³nhயshதாth³’kh³ஜநாrhthதிஹரேண ச பர:
பரshthவth ।
ஸmhphரthயதா²பி ப⁴க³வnh கிiµ மாmh ந பா கிmh வா ந பய சிராய
யேஶாமஹththவmh ॥ 13॥
thவாமாேதாऽஹதி நாத²! பரmh நிஶmhய பாபீயேஸாऽபி ப³த! ந: பபா ஸth³ய: ।
தshமாththவேமவ ⁴வேநShவகி²ேலஷு விShவŋh iµkh²ேயா மேதாऽ
ஶரக³தவthஸலாநாmh ॥ 14॥
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thவாமாேதாऽsh பபாலய தீ³நப³nhேதா⁴ இthேயவ ³Shkh’தவதாமபி
மாth³’ஶாநாmh ।
ஆகrhNhய ஜா பேத³வநஶ ஸth³ேயா ரshthவேமவ மத: ககேரஷு ॥
15॥
அkh³ேர ஸரா யத³பி தா³ண³Shkh’தாநி ஸnhதnhவதாmh th◌⁴வமயீ தத³பி phரபnhநா:
।
இthேயவ மாth³’ஶஜநாnh பபா யththவmh விShவkh தேத³வ ப⁴க³வnh phரதி²த:
ஶரNhய:॥ 16॥
thராேசிதாநி ஸுkh’தாநி கிமshய காமmh த³Th³யாநி கிnh ³தாnhயத²ேவதி நாத²
।
ேசchசிnhதேய: பதிதபாவந மாth³’ஶாநாமph◌⁴யrhத²நா தவ ச வthஸலதா mh’ைஷவ ॥
17॥
யth³யphயதீவ பதிேதாऽsh த³யாநிதா⁴ந ஸmhphரthயதா²பி ப⁴வத: ஶரணmh phரபnhந: ।
தshமாchச²ரNhய ப⁴வதா பரணீேயா ஜாேநऽnhயதா² மம கதா³ऽபி ந ரணmh
shயாth ॥ 18॥
thராபி ஹnhத பதிேதாநமேதா மத³nhய:ஸthயmh ததா²ऽபி ப⁴வத: ஶரணmh phரபnhந: ।
ஏவmh shதி²ேதா மம நிராகரணmh சிராய ஸmhரணmh ஸபதி³வா ப³த நாத² khதmh ॥
19॥
⁴khதாநி பாதகப²லாநி சிராth³ ப³ஹூநி ேநத: சரmh கிமபி ேபா⁴khமஹmh ஸமrhத:² ।
thவmh தீ³நப³nh⁴தி நாத² ஜக³thஸு விShவkh kh²யாேதாऽ யth பதிதபாவந பா
தshமாth ॥ 20॥
mh’thேயா: கராலவத³ேந பதிேதாऽஹமth³ய யாவth phரகாமமமேரஶ விேத⁴ரதீ⁴ந: ।
அphேயthய ஹnhத! ப⁴வேதாऽபி⁴iµக²mh கத²சிth³ யth³யth³ய ஶrhmhம ந லேப⁴ய தேதா
யஶ: கிmh ॥21॥
அnhயாேதா யதி³ விேபா⁴! யதி³ வா நிராகா:³ shயாnhநிrhப⁴ேயா ஜக³தி ஹnhத!
ப⁴வாth³’ஶாநாmh ।
கிmh ேதந கிசி³தி³தmh கநிதி⁴thவmh கிmhவா மஹthஸு மமா
மேதாmhऽஶேதாऽபி ॥ 22॥
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rhவnhநநாத²பதிேதாth³த⁴ரணmh ஸமnhதாlhேலாேக மஹththவiµபயாதி த³யாநிதீ⁴நாmh
।
மாiµth³த⁴Shய ந தth³ யதி³ நாத² ஸth³ய: கிmh ஹnhத! தrh மமா
விமலshthவதீ³ய:॥ 23॥
யnhமாth³’ஶாநபி ஸு³Shkh’திேநாऽதிதீ³நாnh மthவா ஸiµth³த⁴ர மŋhு
ஸமnhததshthவmh ।
தth³ தீ³ந ப³nh⁴தி நாம தவ thேலாkhயாmh shதா²ேந ஶரNhய ப⁴க³வnh நிதராmh
phரth³த⁴mh ॥ 24॥
விவmhப⁴ேராऽ யதி³ மாமபி தth³விப⁴rh ஸாஹாyhயமாசர ேம யதி³ தீ³நப³nh:◌⁴
।
யth பாவநshததி³தி நாத² நா ேநத³mh சிthரmh shவநாமமமாநiµஶnhதி ஸrhேவ ॥
25॥
யth³யாக³Shயமக⁴ஹnh ஶரணmh தவாஹmh thவmh நாத²யth³யத³ஹphயஇமmhஶரNhய
।
உth³th◌⁴’thய ஸmhphரதி யேஶா லப⁴ேஸ shம யாth³’kh கிmh தாth³’ஶmh கத²ய நாத²
தேதாऽnhயதா²ऽபி ॥ 26॥
ஸthயmh யதி³ thவம மாத⁴வ தீ³நப³nh: ◌⁴ கிmhமாmh கத³rhத²யஹnhத! ந: நshதத
।
ஏவmh விலாபிநி ஜேந kh’பேऽபி ஸth³ய: ஸmhபth³ய ஸா⁴ mh’³தாmh கmh
தேநாதி ॥ 27॥
யாவth ஸமmh கணயா பரரகthவmh ஸாதா⁴ரேऽபி ப⁴ஜேத யதி³ கீrhthதிphஸு:
।
விவmhப⁴ரthவமத: நேரதேமவmh vhயாபாத³யshயஹஹ தththவவ thவேமவ ॥
28॥
ஸrhேவऽphய தவ வேஶ ஜக³தீ³ஶிதார: mhஸாmh ஶுபா⁴ஶுப⁴விெதௗ⁴ phரப⁴ேவா ப⁴வnhதி
।
தshமாththவேமவ ப³த தthதத³பாkh’தshய மாth³’kh³ஜநshய ஶரணண
ஆரேயாऽ ॥ 29॥
பாயா யதி³ thவமபி நாத² ந பீTh³யமாநmh ைதshைத: பரshய சேதகth³’ஶாmh
phரth³ைத: ◌⁴ ।
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ேலாக: ஶரNhய ஶரணmh ப³த கshய யாயாth ேகா வா ப⁴ேவth பதிதபாவந தீ³நப³nh:◌⁴
॥ 30॥
vhயாதா⁴த³ேயாऽபி ப⁴க³வnh விதாபராதா: ◌⁴ ஸnhதாதா: ஸபதி³ ஹnhத யதா³
த³யாேலா ।
ஏகாகிநmh நமmh பபீட³யmhshthவmh தthதாmh நிஜாmh கிiµ நிராேஷ சிரmh ந ॥
31॥
தீ³ேநாऽsh தீ³நத³யிேதாऽ ஸு:³கி²ேதாऽsh³கா²nhதகshthவம நாத²
ஸு:³கி²தாநாmh ।
பாphமாsh பாவநkh’தாmh phரத²ேமாऽ நிthயmh தnhமாmh phரேபா⁴ ஜ²தி பாலய
பாவயாth³ய ॥ 32॥
கrhmhமாiνஸாரமஶுப⁴mh ச ஶுப⁴mh ச ேபா⁴kh³யmh ஸrhவshய ைத³வநியதmh ஜக³ேதா ந
சிthரmh ।
⁴ேயாऽபி ேபா: ◌⁴ பதிதபாவந நாம யthேத தnhமாmh நீ ச kh’தாrhத²ய தாமபி⁴kh²யாmh
॥ 33॥
ஸrhவாrhத²rhthதிகரேண ப³ஹவ: phரth³தா: ◌⁴ கlhபாth³மphர⁴தய: ஶரக³தாநாmh
।
ேஹ நாத² யth³யத² பி³ப⁴rh பராŋhiµகா²mhshthவேமதாth³’ஶாmhshததா³
ஸthயமkh³ரதா ॥ 34॥
நாத² thவேமவ யதி³ஸrhவஜக³nhமயshதnhமாmh பீட³யnh கிiµ ந பீட³ய shவமth³ய ।
ேசththவmh நrhப³த ஜக³th³க³த ஏவ கசிthகிmh தrh ேபா⁴shதத³பி கrhம⁴ஜ:

ஶுேப⁴chசா²॥ 35॥
விவmh ஸiµth³த⁴ர ஸrhவமபி thவஶ தnhமாmh ஸiµth³த⁴ர கிmh ந த³யாநிதா⁴ந
।
விவmhப⁴ர thவமபி கrhமiµக²phரதீshதth கிmh phர⁴thவமiνகmhபவிெதௗ⁴ thவதீ³யmh
॥ 36॥
இதி ஶிவத³thதகவிரthநphரணீதmh கணshேதாthரmh ஸmhrhணmh ।
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