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Shri Renuka khadgamala mantra

ேரiΝகா க²Th³க³மாலா மnhthர:

॥ க³ேணஶாய நம:॥
॥ ேரiΝகாைய நம:॥

ௐ ேரiΝகா Nhட³ வkhரா Nhட³lhயபி மஹாலா ।
யமாநா phரகrhதvhயா வrhேchசாேரண ஶŋhகர ॥
யமாநா விஜாநீ நிராலmhபா³ மஹாபதா³ ।
அphரேமயா விபாmh ஹுŋhகாரmh Nhட³ ஶுபா⁴ ॥
ஆதி³ாnhதmh ஸiµchசாrhய phரணவmh சாnhதேர nhயேஸth ।
ேத³ேஹ விnhயshய பீ³ஜாநி ர ரேதி ேரiΝேக ॥
ர மாmh பா⁴rhக³வி ேத³வி ர ராமphரஸூrhமம ।
ஜமத³kh³நி phேய ராshமதீ³யத³mhவ:॥
ௐ mh mh khேராmh ஐmh வjhரைவேராசநீேய ஸமயிநீ சி²nhநமshதேக
ஸகலஸுராஸுரவnhதி³ேத மஹா⁴பாலெமௗமாலாrhசிதசரணகமேல
விகடத³nhதchச²டாேடாபநிவாணி மதீ³யmh ஶரmh ர ர பரேமவ
ஹுmh ப²Th shவாஹா । ௐ : ◌⁴ shவாஹா । ௐ ⁴வ:shவாஹா ।
ௐ shவ:shவாஹா । ௐ ⁴rh⁴வ:shவ:shவாஹா ।
கமலமாலாப⁴ரண⁴ேத மஹாெகௗநி மஹாph³ரமவாதி³நி மஹா’phேய
வரதா³யிநி மஹாேபா⁴க³phரேத³அshமதீ³யmh ஶரmh வjhரமயmh   ³rhஜநாnh
ஹந ஹந மபாலாnh ோப⁴ய ோப⁴ய பரசkhரmh ப⁴ஜய ப⁴ஜய
ஜயŋhக shமரணமாthரகா³நீ thைரேலாkhயshவாநி ஸமலவரmh ரமலவரmh
ப⁴மலவரmh மலவரmh  பா⁴rhக³வி phரத³ phரத³shவாஹா ।

இதி ஸrhவாŋhேக³ vhயாபகmh nhயேஸth ।
ஏஷா விth³யா மஹாவிth³யா ஸமயா ப³லவthதரா ।
அதிவீrhயதரா தீvhரா ஸூrhயேகாஸமphரபா⁴ ॥
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ேரiΝகா க²Th³க³மாலா மnhthர:

லாŋhக³நா லmh ஸrhவmh மதீ³யmh பரேமவ ।
ேத³வி ர ஸrhவாŋhக³mh தி³vhயாŋhகீ³ ேபா⁴க³தா³யிநீ ॥
ர ர மஹாேத³வி ஶரmh பரேமவ ।
மதீ³யmh பரமாநnhேத³ஆபாத³தலமshதகmh ॥
ஹுŋhகாரmh ச தத:rhயாth ஜேயth ⁴விமNhட³ேல ।
ஜாnhேத வாமஹshேதந ŋhகாரmh ச thதா⁴ ஜேபth ॥
பசாth ேரiΝகா மnhthேரண லமnhthேரண ஶாŋhக ।
சkhராவரண ேத³வீநாmh ேரiΝகாயா மெஹௗஜஸ:॥
ஏகthர க³ணநாப மnhthேரா மnhthராrhத² ேகா³சர: ।
மாலாமnhthரவிதா⁴ேநந khரமேchசாரேண ப⁴ேவth ॥
தshமாth க²Th³க³வரmh மnhthரmh shவதெநௗ ரணmh மஹth ।

th◌⁴யாநmh
th³ைத⁴ரrhசிதஸுnhத³ரா திமதீ ராமphரஸூrhபா⁴rhக³வீ ।
jhஞாபrhऽதி³தி ேரiΝகா ’phயா லபீேட²shதி²தா ॥
பசாrhணரபி⁴தா தித⁴ரா க²Th³கா³பி⁴தா⁴ மாலயா ।
ஸா ேம ர தthபராrhசநவிெதௗ⁴ ஆவrhதேந பா⁴விதா ॥

rhநnhத³மயீ ேத³வீ லபீட²நிவாநீ ।
பரஶுராம phரஸூrhமாதா க²Th³கா³பி⁴தா³ऽபி⁴ர ॥

ௐ அshய  ேரiΝகா ஶுth³த⁴ க²Th³க³மாலா மஹாமnhthரshய வrhதி³thய ’:

கா³யth ச²nhத:³ ேரiΝகா ேத³வதா ஐmh பீ³ஜmh mh ஶkhதி: khெரௗmh கீலகmh
மமாபீ⁴Shட th³th◌⁴யrhேத² ஜேப விநிேயாக:³ । th◌⁴யாேயnhநிthயதிth◌⁴யாநmh ॥
தாth³’ஶmh க²Th³க³மாphேநாதி ேயந ஹshதshதி²ேதந ைவ ।
அShடாத³ஶ மஹாth³வீப ஸmhராTh³ேபா⁴khதா ப⁴விShயதி ॥
ௐ mh mh khேராmh ஐmh ௐ நம:
 ஸுnhத³ பா⁴rhக³வி ’த³யேத³வி ஶிேராேத³வி ஶிகா²ேத³வி கவசேத³வி
ேநthரேத³vhயshthரேத³வி பசத³ஶதிதி² நிthேய பரேமவர பரேமவ
thரஶமயி ஷSh²ஶமயி உTh³³ஶமயி சrhயாநாத²மயி  ேரiΝகாமயி
ஜமத³kh³நிமயி காலதாபநமயி த⁴rhமாசாரமயி iµkhதேகஶீவரமயி
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ேரiΝகா க²Th³க³மாலா மnhthர:

தீ³பகலாநாத²மயி ஶிவகலாகயபமயி
இnhth³ரஸுராதி⁴ப ஸபவார வjhராத⁴மயி
அkh³நிேதேஜாऽதி⁴ப ஸபவார ஶkhthயாத⁴மயி
யமநியமாதி⁴ப ஸபவார த³Nhடா³த⁴மயி
ைநrh’thயராதி⁴ப ஸபவார க²Th³கா³த⁴மயி
வண ஜலாதி⁴ப ஸபவார பாஶாத⁴மயி
வாphராதி⁴ப ஸபவார ஶாத⁴மயி
ேப³ரயாதி⁴ப ஸபவார க³தா³த⁴மயி
ஶŋhகர⁴தாதி⁴ப ஸபவார ஶூலாத⁴மயி
விரசிவாதி⁴ப ஸபவார த³rhபா⁴த⁴மயி
விShiΝவிவாதி⁴ப ஸபவார சkhராத⁴மயி
⁴ரphரத²மேரேக² ஐmh உthபthதிஸththவ³ணகாரணமயி
மth◌⁴யேரேக² shதி²தி ரேஜா³ண காரணமயி
அnhthயேரேக²mh லய தேமா³ண காரணமயி
thைரேலாkhயேமாஹநசkhர shவாநி phரகதேயாகி³நி shதmhப⁴நiµth³ேர ।
ph³ரமாணி ெகௗமா வாரா ஶாŋhக இnhth³ராணி கŋhகா கரா கா
மஹாகா
சாiµNhேட³jhவாலாiµகி²காமாkh²ேய கபாநி ப⁴th³ரகா ³rhேக³அmhபி³ேக லேத
ெகௗ³ ஸுமŋhக³ேள ேராணி கபிேல ஶூலகேர Nhட³நி thேர lhேல
ைப⁴ரவி ப⁴th³ேர சnhth³ராவதி நாரmh நிரஜேந ேஹமகாnhேத phேரதாஸேந
ஈஶாநி ைவவாந ைவShணவி விநாயகி யமக⁴Nhேட ஹரth³ேத⁴ ஸரshவதி
ேதாேல வnhதி³நி ஶŋhகி²நி பth³நி சிthணி வாணி சNh³ வநேத³வி
யமப⁴கி³நி ஸூrhயth ஸுஶீலேத kh’Shண வாரா ரkhதா காலராthேர
ஆகாஶி ேரSh²நி ஜேய விஜேய ⁴மாவதி வாகீ³வ காthயாயிநி அkh³நிேஹாth
சkhேரவ மஹாவிth³ேய ஈவ ஸrhவாஶாபரக சkhரshவாநி
³phதேயாகி³நி விth³ேய mh Shேட phரjhேஞ நீவா ஹு th³ேர வீrhேய
phரேப⁴ நnhேத³ ேபாணி ’th³தி⁴ேத³ காலராthேர மஹாராthேர ப⁴th³ரகா கபrhதி³நி
விvh’ேத த³Nh³நி iµNh³நி ேஸnh³க²Nhேட³ ஶிக²Nh³நி நிஶுmhப⁴ஶுmhப⁴மதி²நி
மஷாஸுரமrhதி³நி இnhth³ராணி th³ராணி ஶŋhகராrhth³த⁴ஶணி நா நாராயணி
thஶூநி பாநி அmhபி³ேக லாதி³நி ஸrhவ ஸŋhோபி⁴ணசkhரshவாநி
³phததரேயாகி³நி ।
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ேரiΝகா க²Th³க³மாலா மnhthர:

ெகௗ³ பth³ேம ஶசி ேமேத⁴ ஸாவிth விஜேய ஜேய ேத³வேஸேநshவேத⁴ shவாேஹ
மாத: ேலாகமாத: th◌⁴’ேத Shேட Shேட லைத³வேத ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யதா³யிேக
சkhரshவாநி ஸmhphரதா³யேயாகி³நி । அதாŋhக³ைப⁴ரவமயி ph³ரா
மாேஹவ ெகௗமா ைவShணவி வாரா இnhth³ராணி சாiµNhேட³ மஹால
ஸrhவராகரசkhரshவாநி நிக³rhப⁴ேயாகி³நி சரshthரiµth³ேர ।
ஜேய விஜேய ³rhேக³ ப⁴th³ரகா ேமக நிthேய ஸrhவாrhத²ஸாதி⁴ேக
சkhரshவாநி ேலாthதீrhணேயாகி³நி மthshயiµth³ேர ஶŋhக²நிth◌⁴யmhேப³
பth³மநிth◌⁴யmhேப³
khலாmh மாth’ரநிவாநி ’த³யஶkhதி: ।
khmh லபீடா²ேத shவாஹா । ஶிேரா ஶkhதி: ।
khmh ேரகி³phேய வஷTh ஶிகா² ஶkhதி: ।
khலmh ஏகவீேர ஹுmh கவச ஶkhதி: ।
khெலௗmh பா⁴rhக³வி வீேர ெவௗஷTh ேநthர ஶkhதி: ।
khல: ேரiΝேக ப²Th அshthரஶkhதி: ।
ஸrhவmh ராகர சkhரshவாநி நிக³rhப⁴ ேயாகி³நி ।
டா³mh டா³கிநி thவkh³ரணி ச:ஷSh²லேகாேயாகி³நீ shவாநீநாயிேக ।
ஶாmh ஶாகிநி அsh’kh³ரணி th³வாthmhஶlhலேகாேயாகி³நீ shவாநீநாயிேக
।
லாmh லாகிநி மாmhஸரணிேஷாட³ஶலேகாேயாகி³நீ shவாநீநாயேக ।
காmh காகிநி ேமேதா³ரNhயShடலேகாேயாகி³நி shவாநீநாயிேக ।
ஸாmh ஸாகிநி அshதி²ரணி சrhலேகாேயாகி³நி shவநீநாயிேக ।
ஹாmh ஹாகிநி மjhஜாரணி th³விலேகாேயாகி³நி shவாnhநீஆயிேக ।
ஶாmh ஶாகிநி ஶுkhரரணி ஏகலேகாேயாகி³நி shவாநீநாயிேக ।
ஸrhவேராக³ஹரசkhரshவாநி ஸrhவரஹshயேயாகி³நி ேகா³iµக²iµth³ேர ।
khmh டŋhகஹshேத பரஶுராமஜநநி ।
உTh³யாநபீேட²இchசா²ஶkhதி: ஜாலnhத⁴ரபீேட² jhஞாநஶkhதி:
காமபபீேட² khயாஶkhதி:ஸrhவth³தி⁴phரத³சkhரshவாநி அதிரஹshயேயாகி³நி
ேயாநிiµth³ேர । ேரiΝேக பி³nh³சkhரநிவாநி பராபராதிரஹshயேயாகி³நி
லபீேட²லபீேட²ஶி லபீட²ஸுnhத³ லபீட²நிவாநி
லபீட² லபீட²மாநி லபீட²th³ேத⁴ லபீடா²mhேப³
மஹாலபீட²ஸுnhத³மஹாமாேஹவ மஹாமஹாராjhஞி மஹாமஹாஶkhேத
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ேரiΝகா க²Th³க³மாலா மnhthர:

மஹாமஹா³phேத மஹாமஹாjhஞphேத மஹாமஹாநnhேத³ மஹாமஹாshபnhேத³
மஹாமஹாஶேய
மஹாமஹாலபீட²சkhரநக³ரshவாநி ஸாmhராjhஞி நமshேத நமshேத நமshேத
shவாஹா ஐmh khேராmh mh mh ௐ ।
ௐ mh mh khேராmh ஐmh ஸமshதphரகட³phத³phததரஸmhphரதா³யலெகௗநி
க³rhப⁴ரஹshயாதிரஹshய பராபரரஹshயேயாகி³நி ராஜராேஜவ
ேரiΝகாபரேமவ லபீேட²வ பா³காmh ஜயா நம: ।
Shபாஜmh நிேவth³ய ேலந nhயாஸmh விதா⁴ய மாநேஸாபசாைர: ஜேயth ।

॥ இதி ॥
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