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Hymn to Goddess Renuka

ேரiΝகாshேதாthரmh

க³ேணஶாய நம: ।
பாகாmh’தாmhஶுமடாப⁴ர ப⁴வாநீ

ேஶாகாபஹா நதஜநshய ஶுபா⁴கி²லாŋhகீ³ ।
ேகாகாkh’திshதநப⁴ரா ஶலாநி நிthயmh

காmhபி³கா மம தேநா iµநீnhth³ரவnhth³யா ॥
ேலாகshயாth³யnhதேயாrhவாkh³ப⁴வiµchசாrhய பேட²தி³தி ஸmhphரதா³ய:॥ ௐ ॥
காலாkh³nhயாதி³ ஶிவாவஸாநமகி²லmh ேத ³lhப²த³kh◌⁴நmh ஶிேவ

rhதிmh கீrhதயிmh ந கshய ரஸநா லjhஜாmh³ெதௗ⁴ மjhஜதி ।
தshமாth thவchசரணகேத³ஶநக²ரjhேயாதி:sh²ŋhகா³இவ

sh²rhஜnhதி phரப⁴விShணவச ஸததmh ேத பth³மநாபா⁴த³ய:॥ 1॥
கlhப: ேகாऽபி ஸ ஶாmhப⁴ேவா விஜயேத மாதshthவயா கlhபிேதா

யthராநlhபவிகlhபஜாலவிiµக:² கசிth³விபசிth பர: ।
ஸா thவmh ஸththவவதாமபீஹ ஸுலபா⁴ ைநவா கிmh shயேஸ

shவchச²nhத³mh ஶிஶேவா யதா² தவ ந: khட³nhதி ேவதா³இேம ॥ 2॥
லாசாமரதா⁴ணீஸஹசக³thயா மஹாth³த⁴ேயா

நmh வசயிmh sh²ரnhதி ப⁴வதீகாNhயஶூnhயmh ஜநmh ।
அmhப³ thவnhநயநாசலmh கணயா யshnh பkhட³ேத

தshய th³வா நிவாேதாऽபி ேத ேஸவாmh ஸுராmh க³ண:॥ 3॥
ஆ பாதாலதலாth ப²ணீவரஶிேராரthநாmhஶுநீராதா-
தா³ஸrhவjhஞநிேகதநாத³பி ஶிகா²ெயௗதாmhஶுெதௗ⁴தாŋhகth ।

ஏகchச²thரமவாphய ைவப⁴வமேஹா தீ³vhயnhதி ேத ஸnhததmh
ேய ஸnhth◌⁴யாசலநிசலmh தவ பத³mh th◌⁴யாயnhதி கா³யnhதி ச ॥ 4॥

ேய thவாமmhப³ பலாஶபி³lhவஸுைமlhலாபி⁴rhமlhகா-
Shைபrhவா வநமlhகாவிரசிைதth³தா³மபி⁴rhதா³மபி: ◌⁴ ।
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ேரiΝகாshேதாthரmh

iµkh³ேதா⁴nhதமாலதீபி⁴ரபி⁴த:ஸmhஜயnhthயாத³ராth
ேதஷாiµth³th◌⁴’தெஸௗரபா⁴ phரதிதி³நmh vhயாjh’mhப⁴ேத பா⁴ரதீ ॥ 5॥

thவாmh ஸயாசலெமௗஸுshதி²தபதா³mh -ஏகவீராmhபி³ேக
ேய mhபnhதி ஸசnhth³ரசnhத³நரைஸshேதஷாmh ஸுதா⁴shராவிணீ ।

வாணீவிshமயவrhNhயமாநகி³ஶvhயாேலாலக³ŋhகா³ஜல-

shவchச²nhேதா³rhபரmhபராவிஜயிநீ வாணீ நnh’thயதி ॥ 6॥
ேய thவாmh ph³ராமiµஹூrhதநிrhமலதி⁴யshthவாதா⁴ரதசிnhதய-
nhthrhth◌⁴வmh rhth◌⁴நி ஸேராேஹऽதித⁴வேள பீஷதா⁴ராvh’ேத ।

ேத mh’thmh ஸஹஸா விthய ரசயnhthchைசrhக³திmh நிthயஶ:

phரthயாதி³Shடர:ஸுதா⁴கரஸுதா⁴ஹmhபா⁴வஸmhபா⁴விதா:॥ 7॥
யshthவாmh பயதி தshய நயதி மஹாபாபாnhத⁴கார:th

கிmh சாrhதா⁴த³பேர ராணஷphராணphேய பாrhவதி ।
rhth◌⁴நshதshய தேதா ப⁴ேவth kh’ததி⁴ய:-ஏகவீராmhபி³ேக

th³’யnhேத ந மநாக³பீஹ யதி³யmh phரthயiµth³ேயாதேஸ ॥ 8॥
கிmh ேயாேக³ந கிமrhசேநந கிமத² jhஞாேநந கிmh கrhம

கிmh th◌⁴யாேநந கிjhயயா கிமத²வா தா³ேநந கிmh தீ³யா ।
th³’யnhேத யதி³ஸயைஶலஶிக²ரக³rhவிதா:ஸrhவதா³
மாத: பாrhவதி ேரiΝேக தவ பதா³mhேபா⁴ஜphரபா⁴விph◌⁴ரமா:॥ 9॥

ேஹ ஸயாசலநிthயேகரேக கrhரகshகா-
விnhயshதாக³ŋhைமrhமலயைஜshthவmh சrhசிதாph◌⁴யrhசிதா ।

ேத தீ³vhயnhதி ஸுேரnhth³ரiµkh²யவி³த⁴ேரணீகிடsh²ர-
nhமாணிkhயphரதிபி³mhபி³தாணபத³shதா:²ஸmhphரதா:³ஸmhபதா³mh ॥ 10॥

ேஹ ஸயாth³விநிth³ரŋhக³வ -ஏகவீராmhபி³ேக
thவாmh kh’Shக³³kh³³phரph◌⁴’திபி⁴rhேய ⁴பயnhthயாத³ராth ।

ேத ைகலாஸநிவாநீபி⁴ரபி⁴த:ஸசாைதசாபி⁴-
rhலாசாமரமாைதசிரதரmh நnhத³nhதி th³ரா இவ ॥ 11॥

மாத: ஶாmhப⁴வி jh’mhபி⁴தாmh’தஶிலாŋhகா³thேக ேரiΝேக
thவாmh ஸயாth³ஶிேராவிஹாரஸுலபா⁴mh நீராஜயnhthயாத³ராth ।

ேத vh’nhதா³ரகvh’nhத³வnhதி³தபதா³சnhth³ராrhகடா³மணி-
jhேயாதிrhேம³ரமnhதி³ராŋhகண⁴ேவா ⁴திmh லப⁴nhேதऽth³⁴தாmh ॥ 12॥
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ேரiΝகாshேதாthரmh

³ராத³ŋhக³ணரŋhக³ஸŋhக³தரேஜாராவிராஜth³வ-
shph◌⁴யmh ய: phரணிபthதிமmhப³ேத கசிth கதா³சிth khவசிth ।

ஸmhphராphய யnh³ஸுnhத³ரயஶ:ஸnhேதா³ஹநிShயnhதி³நீ-
மnhேத நிrhவிஷயmh shவயmh phரவிஶதி ஶாmhப⁴வmh ைவப⁴வmh ॥ 13॥

thவாiµth³தி³ய கதா³பி ேகாऽபி கிமபி khவாபி phரபth³யnh நேரா
ப⁴khthயாேவஶவஶீkh’ேதா ஜபதி வா ேயா யjhஜுேஹாthயாத³ராth ।

தth தshயாயேமவ ேத³வி ப⁴வதி shவrhகா³பவrhக³phரத³mh
thவnhநாமshமரணmh க³ேதா விஜயேத ஸrhேவாऽபி ஶrhேவா ஜந:॥ 14॥

மாதshthவchசரேணந யாshயதி சிரmh th³ேராऽபி ப⁴th³ராஶய-
டா³சnhth³ரகலாமசிநிசையராசாnhதரthநாஸைந: ।

தththவாநாiµப shதி²ேதா விஜயேத வாமாதி³பி⁴rhநாமபி: ◌⁴
காேமவ த³th கி³ேஜ thவmh ேரiΝேக ர மாmh ॥ 15॥

மாதrhைப⁴ரவி ப⁴rhக³பthநி கி³ேஜ கா³யth ேகா³thராthேக
³rhேக³ ெகௗ³ ஸரshவதி thணயேந th³த⁴ல th◌⁴’ேத ।

நிthேய mh’thவிகாரஹாணி ஶிேவ -ஏகவீராmhபி³ேக
ேஸாऽஹmh ேத ஶரக³த: கணயா thவmh ேரiΝேக ர மாmh ॥ 16॥
இதி ேரiΝகாshேதாthரmh ஸமாphத:॥

பாகாmh’தாmhஶுமடாப⁴ர ப⁴வாநீ
ேஶாகாபஹா நதஜநshய ஶுபா⁴கி²லாŋhகீ³ ।

ேகாகாkh’திshதநப⁴ரா ஶலாநி நிthயmh
காmhபி³கா மம தேநா iµநீnhth³ரவnhth³யா ॥

ேலாகshயாth³யnhதேயாrhவாkh³ப⁴வiµchசாrhய பேட²தி³தி ஸmhphரதா³ய:॥ ௐ॥
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