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Renuka Stavaraj Stotram Kaularnava

રે કા તવરાજ તાતે્રમ્ કાૈલાણર્વે ભૈરવાેક્તમ્

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
સદા શવં નમસૃ્કત્ય ઉમાં દુગા ગણેશ્વરમ્ ।
વક્ષ્યા મ રે કા તાતંે્ર ભુ ક્ત-મુ ક્ત-ફલપ્રદમ્ ।
ગુપ્તપ્રકટ- સદ્ધાનાં યાે ગની ચક્ર-પાદુકામ્ ।
નમા મ શરસા નાથં કાલ કાૈલેશ્વરં પ્રભુમ્॥
આન દ-પીઠ-મ યસ્થમાન દ-પરવે ષ્ટતમ્ ।
પ્રણ ય ચ કુલાન દં જ્ઞાનાન દ-પ્રકાશકમ્॥
અક્ષરં ક્ષરમાદ્ય તં પ્રકૃ ત પુ ષં પરમ્ ।
તં વ દે સ ચ્ચદાન દમેકવીરં સશા ભવમ્॥
સહપવર્તમાસીનં દેવદેવેશ્વરાેત્તમમ્ ।
તત્રસ્થ ચ સરુવા સનમાત્રેયં બ્રહ્મવાિદનમ્॥
અનુસયૂા વરં પ્રાપં્ત પતુ્ર નેહેન વ સલામ્ ।
યત્ર યાેગીશ્વરાે િવ ઃ સ ભિવ ય વયાેિન મ્॥
નાનાભાેગસમાક ણ ક્ર ડતે પ્રમદાિદ ભઃ ।
મિદરાન દચૈત યં જ્ઞાનાન દપ્રબાેધકમ્॥
જમદગ્ ે તુ યા ભાયાર્ રે કા નામ િવશ્રુતા ।
રામમાતે ત િવખ્યાતા િત્રષુ લાેકેષુ િવ તા॥
દત્તાત્રયાે મહાત્માઽસાૈ નાગિપઙ્ગલપવૂર્કમ્ ।
રે કાયાઃ િવિન ક્ષપ્તં સદ્ભાવં બીજમુત્તમમ્॥
માયા બીજેન સયંુક્તં મહાપીઠાેદ્ભવં શભુમ્ ।
તત્રસ્થા શા ભવી શ ક્તઃ સાેમયા ચ કુલા વયા॥
કુલાકુલિવભાગને વામ-દ ક્ષણ-સ જ્ઞકમ્ ।
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સ તાનં િત્રઃ પ્રકારં ચતુઃ સહાસને સદા॥
ક્રમપીઠેઃ સદા યુક્તં દ્વ પ-દ્વ પા તરે સ્થતમ્ ।
પ ચાશદ્વણર્ભેદેન મ ત્રય ત્રા ણ વૈ સ્થતમ્॥
ચતુ કં પ ચકં ષટ્કં ચતુ કં પ ચકિ ત્રકમ્ ।
વષટ્કારઃ સમુ પન્નઃ કાૈમાયાર્ બટુકાદ્વયઃ॥
ષડ્ ભઃ ચકૈ્ર તુ વૈ દેવ્યાઃ શ્રીક ઠાદ્યાશ્ચવૈ ભૈરવાઃ ।
શ્રયા ક્રમેણ સયંુક્તા ચતઃુષ ઠ્યા તુ દેવતાઃ॥
બ્રાહ્મી માહેશ્વર ચવૈ કાૈમાર વૈ ણવી તથા ।
વારાહી ચ તથે દ્રાણી ચામુ ડા ચ શવાેદ્ભવા॥
પ્રયાેગે વા ણં કાૈલં આદાવાહ્ય જય તકા ।
ચરિત્રકં પ્રત ચવૈ દેવી કાેષે્ઠન ચાષ્ટધા॥
માહે દ્ર ચ તથાગ્ ેયી યા યાં નૈરતૃ્ય વા ણી ।
વાયવ્યાં િહ ચ કાવૈેર ઈશા યાં િદવ્યયાે ગની॥
ઉડ્યાયની જલ ધર કામ પા ચ યા સ્થતા ।
કાૈલાણર્વે સ્થતા યા ચ મ ત્રે ચકે્ર તુ યા સ્થતા॥
પ્રસન્ના પ્રકટા ચવૈ સહ કુલ દયઃ ।
ક્ષતે્રપાલાશ્ચ િદક્પાલા વેતાલાશ્ચવૈ રાક્ષસાઃ॥
િપશાચા ગણગ ધવાર્ શાિકની ડાિકની તથા ।
ખ◌़◌ેચરા ભૂચરાશ્ચવૈ પાતાલાશ્ચા તિરક્ષગાઃ॥
નાના પધરા સવ બ લપૂ ભકાિઙ્ક્ષણઃ ।
અિધકાર વ પેણ િવચર ત મહીતલે॥
ક્ર ડતે યાે ગની દં ક્ષતે્રમા ગ્ હે સ્થતમ્ ।
કે ચદ્ ગાય ત ત્ય ત પજૂય ત તવુ ત ચ॥
હસ ત િકલિકલાય ત ગજર્ય ત મહાબલાઃ ।
મા પાદાેદ્ભવા સવ મા મ ડલસં સ્થતા॥
તન્મ યે શા ભવી શ ક્તર કા સરુપૂ જતા ।
શ્રાવ યશ્ચવૈ શાક્તેયમષ્ટવ્યા શા ભવીપદમ્॥
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તને સા શા ભવી પ્રાેક્તા હકારા દ્ધ કલા તા ।
બ્રહ્મા િવ શ્ચ દ્રશ્ચ ઈશ્વરઃ શવ અેવ ચ॥
માલાબીજસમુ પન્ના સા શ ક્તર કા મતા ।
નમાેઽ તુ તે મહાદેિવ મહામાયે નમાેઽ તુ તે॥
નમાેઽ તુ તે વીરભદ્રે વીરમાત્રે નમાેઽ તુ તે ।
રામમાત્રે નમ તુ યં િત્રષુ લાેકેષુ પૂ જતા॥
નમાેઽ તુ કુલકાૈલે શ નમાેઽ તુ જ્ઞાનભૈરિવ ।
નમાેઽ તુ જ્ઞાનગે સવ સવશ્વિર નમાેઽ તુ તે॥
રામેશ્વિર નમ તુ યં કામેશ્વિર નમાેઽ તુ તે ।
ભદ્રકા લ નમ તુ યં કામેશ્વિર નમાેઽ તુ તે॥
જમદ ગ્ પ્રયે શભુ્રે રે કે વાં નમાેઽ તુ તે ।
ચૈત યિવગ્રહે િનત્યે વ્યાપકે વાં નમાેઽ તુ॥
ત્રૈલાેક્યવ્યાિપની દેવી િવ માયે નમાેઽ તુ તે ।
શઙ્કર-પ્રેમપાત્ર વં પાવર્ ત વાં નમાેઽ તુ તે॥
હરકાયાદ્ધર્વા સ વં શઙ્કિર વાં નમાેઽ તુ તે ।
ભ ક્ત પ્રયે મહાશભુ્રે મા લિન વાં નમાેઽ તુ તે॥
પ ચમુદ્રે મહામુદ્રે ભૂતપ ચકમુિદ્રતે ।
મહામુદ્રા ત્મકે શા તે રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
સદ્ભાવબીજમુ પન્નં ભાવને તવ સં સ્થતમ્ ।
વાત્મભાવાત્મ ત્મસ્થા રે કાયૈ નમાેઽ તુ॥
વચ્છ દિવહિરણી શ ક્તઃ વચ્છ દેન ચ સં સ્થતા ।
વચ્છ દાને્મત્તમાતઙ્ગી રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
પ્રમત્તે મિદરાન દે મિદરાન દિવગ્રહે ।
ચદુ્રપે પરમાન દે રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
જગદ્બ જે જગદૂ્રપે જગદ્ભૂતે જગન્મયે ।
જગન્માતે જગન્માતઃ રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
વૈ ણવી િવ માયા વં માેિહતં સચરાચરમ્ ।
વા છતાથર્પ્રદાદેિવ તાં વ દે રે કામહમ્॥
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વચ્છ દભૈરવીચ ડે માતઙ્ગી મત્ત િપણી ।
યાે ગની દમ યસ્થે અેકવીરે નમાેઽ તુ તે॥
બ્રહ્મવૈકુ ઠ દ્રાદ્યા મનુી દ્રાઃ સદ્ધિકન્નરાઃ ।
વ પદં પજૂય તીહ મા પીઠે નમાેઽ તુ॥
વં પરા વં ચ પ ય તી મ યમા વં ચ વખૈર ।
ઋગ્યજુઃ સામાથવાર્ ણ શ દબ્રહ્મા ત્મકે નમઃ॥
યજ્ઞિવદ્યા િત્રસ યા વં વેદગભાર્ સરેુશ્વિર ।
ગઙ્ગા ગયા ચ ગાયત્રી માતાપુરિનવા સની॥
વં વાહા વં વધા ચવૈ પ ચયજ્ઞમહામખ◌़◌ે ।
યસ્ય ત દ્વજે દ્રાણાં મા લઙ્ગમહેશ્વિર॥
વં ચ કાલી મહાકાલી મહાલ મી સર વતી ।
િત્રપુરા વિરતા વં ચ રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
કપા લની કા લકા વં ભૈરવી વં ચા બકા ।
માહે દ્ર વં િવશાલાક્ષી રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
ક્ષતે્ર પીઠ વં ચ મ ત્ર વં કલા બકે ।
પ્રસન્ના પ્રકટા વં ચ સહ વં ચ રે કે॥
વામે જ્યેષે્ઠ ચ રાૈદ્રે ચ મા લની મ ત્રયાે ગની ।
વેદ સદ્ધા તયાિનત્યં તાં વ દે રે કામહમ્॥
સરુજે્યષે્ઠ સરુાન દે સવર્દેવમયી શવે ।
સ ચ્ચદાન દ ચદૂ્રપે િવશ્વેશ્વિર નમાેઽ તુ તે॥
પીઠક્ષતે્રે મશાને ચ ક્ર ડતે દભૈરવી ।
ચ વાિર યાે ગની દે રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
ચતઃુષ ષ્ઠ તુ યાે ગ યાઃ સદ્ધસઙ્ઘટ્ટમેલકે ।
મા મ ડલમ યસ્થે રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
મ ત્રય ત્રકુલાદે્ય તુ કુલકાૈલેશ્વિર શવે ।
જ્ઞાનાન દસરુાપૂણ રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
ચતુરષ્ટકપીઠા વં માયા સા ચ ડકા મતા ।
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બ દુ-નાદ-કલા-જ્યાે તઃ શવશ ક્તઃ સશુા ભવી॥
પ ચબીજસમાયુક્તા પ ચપ્રણવસ ભવા ।
ઉકારિવગ્રહા શ ક્તઃ સમયા ચ ચલા બકા॥
કાૈલા વયસમુદ્ભૂતે કાૈ લકા વયપૂ જતે ।
ભારતી ચૈકવીરા વં કુલકાૈલા તરા લની॥
રાજરાજેશ્વર વં ચ સહે ચ ડશે્વર મતે ।
વચ્છ દા શ્રીભવા પ્રાેક્તા સા શ ક્તમાર્ મ ડલે॥
આિદ સતૂ્રક્રમૈયુર્કં્ત મ યસતંૂ્ર તથવૈ ચ ।
સવંત્તર્મ ડલા તસ્થે વીરમાત્રે નમાેઽ તુ તે॥
કુલાવ લમથા ક્ષા અ બા શ્રીનાથપાદુકા ।
અકૃષ્ટકેતિક વં ચ કુ જે ચ ડ નમાેઽ તુ તે॥
દૂતી બટુકકાૈમાયાર્ ભૈરવી ક્ષતે્રપાલકા ।
સદ્ધસઙ્ઘટ્ટયાે ગ યાં ક્ર ડતે મા મ ડલે॥
યાે ગની પીઠમ યસ્થં મહાપીઠં સશા ભવમ્ ।
અેકવીરાક્ષરં બ્રહ્મ સરૂ સદ્ધાલયં પરમ્॥
હંસપયર્ઙ્કમા ઢં િત્રકાેણં બીજપૂરકમ્ ।
અેકવીરા મદં બીજં વાગ્ભવં પરમેશ્વરમ્॥
િત્રબીજં બાણસયંુક્તં િત્રશટ્કાેષ્ઠદલે સ્થતમ્ ।
તન્મ યે શા ભવી બીજમેકવીરં ચદાત્મકમ્॥
િત્રકાેણા યેકબીજ ચ માયાબીજેન વે ષ્ટતમ્ ।
આન દ ક દક લાેલં હસ તં મા મ ડલમ્॥
બ્રહ્મા િવ મર્હાદેવ ઇ દ્રાદ્યાશ્ચવૈ દેવતા ।
યદ્બ જં મા પીઠસ્થં શા ભવં તં નમા યહમ્॥
અકારસ્યાષ્ટમં બીજં શવશ ક્તસમ વતમ્ ।
તન્મ યે વ તુિન ક્રા તં અેકવીરં સશા ભવમ્॥
હૃિદમ યે સ્થતં પદં્મ હૃિદ પદં્મ સકણર્કમ્ ।
તન્મ યે વ તુિન ક્રા તમેકવીરં સશ ભવમ્॥
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સવર્નાર શભુ વ ચ કૂટસં્થ બીજમવ્યયમ્ ।
હકરાધર્કુલધરમેકવીરે નમાેઽ તુ તે॥
િનત્ય ક્લન્ને મદદ્રાવે પ્રાણ વાત્મસ જ્ઞકે ।
હૃ લખે◌़◌ે સ ચ્ચદાન દે િવશ્વેશ્વિર નમાેઽ તુ તે॥
કુલપઙ્કજમાતર્ ડે હંસાક્ષે પ્રાણધાિરણી ।
ચૈત યિવગ્રહે િનત્યે રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
કદ બગાેલકાકારે બ્રહ્મર ધ્રિવલ બની ।
સૂ મસૂ મા તરે િનત્યે રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
કે દુઃ સ્રવ લત શ ક્તઃ ષટ્ચક્રક્રમભેિદની ।
બ્રહ્મર ધ્રે િવિન ક્રા તે રે કા વ્યાેમમ ડલે॥
લઙ્ગત્રયા તે િન ક્રા તે શૂ યે નાદિવિનગ્રહે ।
િનરાલ બે િનરાભાસે રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
ના ભમૂલષેુ યા શ ક્તઃ કુ ડલ્યાઃ સપર્ િપણી ।
ષટ્ચક્રિવ દુનાદા તે રે કા વ્યાેમમ ડલે॥
ઇડા િપઙ્ગલમ યસ્થે બ્રહ્મમાગર્પ્રવાિહની ।
ણાલત તુ પેણ િહમાંશુ િનતં્ય ચદા બકે॥

દ્વાસપ્ત ત-સહસ્રા ણ નાડી દાિન ચાલયેત્ ।
સાેમ-સયૂાર્ ગ્ ભન્નેઽ સ ચદૂ્રપે પરમા તે॥
શ શકાેિટ સમાભાસે અવસીઃ બ્રહ્મમ ડલે ।
અચલે સવર્ભૂતસ્થે રામમાત્રે નમાેઽ તુ તે॥
અ તઃકરણસ બ ધ નાડીય ત્રપ્રવાિહની ।
પ્રણવાત્મક હઃ સ યક્ હૃ પ્રષે્ઠ પ્ર ત તષ્ઠ ત॥
આધારે ના ભ મ યસ્થે હૃ પદ્મ-ક ઠ-તાલુકે ।
પ્રાણસ્યા તગર્તે સૂ મે ષાેડશ ચવૈ રે કે॥
સ્થાનત્રયિવિન ક્રા તે માત્રાત્રયિવિન ષ્ઠતે ।
મા કેત્યેકવીરે ચ વ્યાેમાતીતે પરા પરે॥
પીઠસ્થે પીઠમ યસ્થે માયાતીત-પરા પરે ।
હઙ્કારાધર્કલાપૂણ રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
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વયા િવનૈકભેદેન વ્યાિપતં સચરાચરમ્ ।
ઇચ્છા-જ્ઞાન-િક્રયા-શ ક્ત રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
ગિરમ યે તથાર યે મે મ યે િહમાચલે ।
ન દા કાત્યાયની દુગ રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
વગર્પાતાલમત્યષુ િવચર તી વનેકધા ।
પ્રચ ડયાે ગની ચ ડે અેકવીરે નમાેઽ તુ તે॥
તે ેમ ડલદુધર્ષ સયૂર્કાેિટ-સમપ્રભે ।
દુિનર કે્ષ્ય દુરાધારે અેકવીરે નમાેઽ તુ તે॥
અ બીજં વ્યાિપતં યને વજે્રયં સચરાચરમ્ ।
ત્રૈલાેક્યં ક્ષાેભય તી ં વા માયાબીજેન રે કામ્॥
વમવે પરમં યં વમવે પરમં તપઃ ।
વમવે પરમં જ્ઞાનં રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
વં માતા વં િપતા ભ્રાતા વં સખા વં ગુ પ્રભુઃ ।
વમવે જગતાં ધાત્રી ત્રાિહ માં ભક્તવ સલે॥
અધમર્ઃ કુ તે ધમર્ ધનવાન્ ધનમીશ્વિર ।
અ તઃ કુ તે ત વયાજ્ઞા પરમેશ્વિર॥
અપિવતં્ર પિવત્રેયં કુ ષે વં સદા બકે ।
વમવે પરમં તીથ ત્રૈમૂ ત વં જગન્મયે॥
તભ્રષ્ટા કુલભ્રષ્ટા વ્રતભ્રષ્ટા ચ યે નરાઃ ।

અેકવીરાપ્રસાદેન શદુ્ધા તે નાત્ર સશંયઃ॥
દ્વ ત લેક્ષ પયર્ તં પાપં યઃ કુ તે નરઃ ।
ત સવ દહ્યતે ક્ષપં્ર રે કાદશર્નને તુ॥
વણાર્વણા ન તસ્યા ત વન્માગ યે યથેિરતમ્ ।
તીથ ભૂતા સ માતઙ્ગી રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
િવરજે રજનીમૂત િનધૂર્તે ધૂતક મષે ।
ત્રૈલાેક્ય પાવિન પુ યે અેકવીરે નમાેઽ તુ તે॥
સમનાે ઘ્રાણાઙ્ ઘ્ર પા ણશ્ચ દદુ્રસ્ફાેટકમવે ચ ।
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દાિરદ્ર્ય-દુઃખ-રાેગઘ્ની ં તાં વ દે રે કામહમ્॥
ક પદુ્રમ-સમાખ્યાતા ચ તામ ણ-િવભૂ ષતા ।
રેજનાઃ િક પ ય ત રે કાં કામધનેુકામ્॥
ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં પુ ષાણાં ચતુિવધામ્ ।
અેકવીરાપ્રસાદેન સ ય તે નાત્ર સશંયઃ॥
સવ તીથાર્ ભષેકં તુ સવર્યજ્ઞફલં લભેત ।
આષાઢે ચવૈ કા તક્યાં રે કાદશર્નને તુ॥
થવ્યાં યાિન તીથાર્િન સમુદ્રા સિરતાિન ચ ।

અેકવીરા પરં ના ત સદ્યઃ પ્રત્યયકારકમ્॥
કા તક્યાં કૃ ત્તકાયાેગે યઃ પ ય તીહ રે કામ્ ।
ન તષેાં પનુરા ત્તઃ ક પકાેિટશતૈરિપ॥
શ્રી સહામલકં દેવ દેવદેવને સિેવતમ્ ।
મુ ક્તગતા સમાસાદ્ય દ્વસપ્ત તચતુમુર્ખાઃ॥
દેવદેવાે તથા દ્રઃ સ ભેદાે ભાસ્કરાલયમ્ ।
તાેયં મે તડાગસ્ય સદ્યઃ પાપહરા ણ ષટ્॥
કુ ક્ષતે્રે સકૃત્તીથ રાહુગ્ર તે િદવાકરે ।
પ્રયાગં ચ સદાતીથ ગયા ગઙ્ગા ચ રે કા॥
આધારભૂતિનલયાે લલના પધાિરણી ।
ધા ષા ચ દુઃખઘ્ની ં તાં વ દે રે કામહમ્॥

યે પ શ્ચમા તુ યે સદ્ધા પવૂાર્યૈ યે ચ સં સ્થતાઃ ।
અેકવીરા પરં બીજં શાશ્વતં પદમવ્યયમ્॥
માયાબીજેન યા પ્રાેક્તા હઙ્કારાદ્ધર્કલા તા ।
સા યાેિનઃ સવર્મ ત્રાણાં સા શ ક્તઃ રે કા તા॥
િક તસ્ય બહુ ભમર્ ત્રવૈદ સદ્ધા તિવ તરૈઃ॥
અેકવીરામહામ ત્રં સવર્-કામ-ફલપ્રદમ્॥
મૂલમ ત્ર મદં પ્રાેક્તં હંસભેદેન સં સ્થતમ્ ।
સ સાક્ષાદ્ ભૈરવે પ્રાેક્તમેકવીરં પરા પરમ્॥
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શવશ ક્ત મદં બીજં રે કા મદમવ્યયમ્ ।
સવર્મઙ્ગલમાઙ્ગલ્યે પિવતં્ર પાપનાશનમ્॥
ય ઇદં પઠતે િનતં્ય િત્રસ યં શ્રદ્ધયા વતમ્ ।
આયુરારાેગ્યમૈશ્વય પદં િનવાર્ણમા ુયાત્॥
અચલાં શ્રયામા ાે ત પતુ્રદારાિદ સ પદામ્ ।
ભુ જતે િવપુલા ભાેગાન્ ત્રૈલાેક્યં માેહયેદ્ધ્રવુમ્॥
અેકવીરા ઇદં બીજં ત્રૈલાેક્યે યઃ પઠેન્નરઃ ।
અૈશ્વય લભતે રાજં્ય વાગૈશ્વય ચ યતે॥
દુ ર્ત્તાનામશષેેણ તથા દુઃ વ દશર્ને ।
રક્ષાેભૂત-િપશાચે યાે ગ્રહપીડાં વ્યપાેહ ત॥
રે કાપરમં તાતંે્ર યે જપ ત ચ માનવાઃ ।
પ્રા ુયા પરમાં સ દ્ધમ ણમાિદ ગુણાષ્ટધામ્॥
માતાપુર સ્થતા દેવી મા પીઠાેદ્ભવા શવા ।
મહાદેવને સં તુત્ય ભુ ક્ત-મુ ક્ત-ફલપ્રદામ્॥
રે કાયા ઇદં તાતંે્ર પિઠ ય ત િદને િદને ।
સ ગચ્છેત્ પરમં સ્થાનં યત્ર દેવાે મહેશ્વરઃ॥
ઇ ત શ્રીકાૈલાણર્વે શ્રીભૈરવપ્રાેક્તં રે કા તવરાજ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।

॥ શ્રી રે કાપર્ણમ તુ॥
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