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.. Renuka Stotram from Agam rahasya ..

॥આગમરહસ્યે રે કા તાતે્રમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીરે કાયૈ નમઃ ।

ભૈરવી ઉવાચ

દેવ દેવ મહેશાન મહાદેવ દયાિનધે ।
ય વયા પઠ્યતે નાથ રે કા તાતે્રમુત્તમમ્॥
હ્ર ી ં રે કાયૈ િવદ્મહે રામમાત્રે ચ ધીમિહ । તન્નાે ગાૈર પ્રચાેદયાત્॥

ઇ ત શ્રીરે કાગાયત્રીમ ત્રઃ ।
તદહં શ્રાેતુ મચ્છા મ સવર્કામસ દ્ધદમ્ ।
સવાર્થર્સાધકં િદવ્યં સાધકનાં સખુાવહમ્॥

મહાભૈરવ ઉવાચ

દેિવ પ્રવક્ષ્યા મ રે કા તાતે્રમુત્તમમ્ ।
યસ્ય મરણમાત્રેણ સવાર્ન્ કામાનવા ુયાત્॥
તાતે્રસ્યાસ્ય ઋ ષઃ સાેઽહં છ દાેઽનુષુ્ટ પ્રક તતમ્ ।
દેવતા તુ પરાશ ક્તઃ રે કા જગદ બકા॥
યાસં લં તથા યાનં મૂલમ ત્રેણ વૈ ચરેત્ ।

યાનમ્

મ યે બદ્ધમયૂરિપચ્છિનકરાં યામાં પ્રબાલાધરાં
ગુ હારધરાં ધનુ શરકરાં નીલા બરામ બરામ્ ।
ઙ્ગીવાદનત પરાં સનુયનાં મૂદ્ધાર્લકૈબર્બર્રાં
ભ લીવષેધરાં નમા મ શબર ં વામેકવીરાં પરામ્॥
માનસે યાેિનમુદ્રાં પ્રદ યર્ /-/-

ૐ હ્ર ીઙ્કાર િપણી દેવી રે કા સખુદાિયની ।
ક્લીઙ્કાર િપણી શ્રદ્ધા સ દ્ધસાૈભાગ્યદાિયની॥
વાગ્ભવા કામ પા ચ કામક લાેલમા લની ।
ષડ્બી ચ િત્રબી ચ નવબી ન વા નવા॥
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॥આગમરહસ્યે રે કા તાતે્રમ્॥

નવભૈરવપજૂ્યા ચ નવમી નવ વ લભા ।
નમ તસ્યૈ નમ તસ્યૈ રે કાયૈ નમાે નમઃ॥
ચૈત ય િપણી િવદ્યા િનગુર્ણા ગુણપારગા ।
નમ તસ્યૈ નમ તસ્યૈ રે કાયૈ નમાે નમઃ॥
પ્રપ ચરિહતા વી લક્ષણાતીતિવગ્રહા ।
નમ તસ્યૈ નમ તસ્યૈ રે કાયૈ નમાે નમઃ॥
યા કામધનેુઃ સકલાથર્દાત્રી સવશ્વર સવર્ભયાપહ ત્રી ।
યા સ ચ્ચદાન દકર જનાનાં સા રે કા પાતુ િનર તરં મામ્ ॥

યા રામમાતા રમણીય પા રમાધવાદૈ્યર ભપૂ જતાિ ધ્રઃ ।
િનત્યાે સવા િનજર્રવ દતા ચ સા રે કા પાતુ િનર તરં મામ્ ॥
યા કાલરાિત્રઃ ક લક મષઘ્ની કલ્યાણશલૈામલવાસવાસા ।
યાેગેશ્વરારાિધતપાદપદ્મા સા રે કા પાતુ િનર તરં મામ્ ॥
યા ભગર્પત્ની ભવરાેગહ ત્રી ભક્તેશ્વર ભક્તજના ભન દની ।
ભવ્યા ભવાની ભવપૂ જતા યા સા રે કા પાતુ િનર તરં મામ્ ॥
યા અેકલાઽનેકશર રધાિરણી િદવ્યા બરા િદવ્યસરુ વપૂ જતા ।
શવાઽપરા સવર્સખુૈકભૂ મદા સા રે કા પાતુ િનર તરં મામ્॥
નમ તે રામમાત્રે તે નમઃ કલ્યાણદાિયની ।
નમઃ સકલસઙ્ઘા યૈ રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
બ્રહ્મ પે નમ તેઽ તુ નમ તે શવ િપણી ।
િવ નુ પે નમ તેઽ તુ રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
સવર્શ યૈ નમ તેઽ તુ સવર્વ્યાિપ ણ સવર્દા ।
સવાર્થર્સાિધકે િનતં્ય રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
નમાે નમ તે ભૈરવ્યૈ ભવભી તિનવાિરણી ।
ભવા યૈ ભક્તવ યાયૈ રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
િવશ્વાધારે િવશ્વમયે િવશ્વેશ્વરિવલા સની ।
િવશ્વ ભિર િવશાલા ક્ષ રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥

2 sanskritdocuments.org



.. Renuka Stotram from Agam rahasya ..

કમલે કમલાવાસે કમલાેદ્ભવપૂ જતે ।
કામદે કામવરદે રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
િવશ્વબીજે િવરાટાયૈ િવર બરધાિર ણ ।
ય ત્રેશ્વિર મહામાયે રે કાયૈ નમાેઽ તુ તે॥
િન ખલિનગમગીતે શ ભવુામાઙ્કસસં્થે

શરણજનસતુારે તારમ ત્રાિદ ઢે ।
સરુવરમુિનવયઃ પૂ જતે પાત્રહ તે

પરમસખુસખુા ધે રે કે વં પ્રસીદ॥
ભૈરવ ઉવાચ

રે કા તાતે્રમેતત્તે ક થતં ભવુનેશ્વિર ।
સવર્કામપ્રદં ણાં સવાર્િરષ્ટિવનાશકૃત્॥
સવાર્ભીષ્ટકરં િદવં્ય પઠનીયં પ્રયત્નતઃ ।
ઇત્યાગમરહસ્યે વૈ ભૈરવેણ સમીિરતમ્॥
ઇ ત યાગમરહસ્યે ભૈરવપ્રાેક્તં રે ક તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥

અથ શ્રીરે કામ ત્રઃ

અસ્ય શ્રીરે કામ ત્રસ્ય શ્રી દ્ર ઋ ષઃ શ્રીરે કાદેવી દેવતા
િવરાટ્ છ દઃ ક્લી ં બીજં શ્રીરે કાદેવી શ ક્તઃ ક્લી ં ક લકં
મમાભીષ્ટ સદ્ધયે જપે િવિનયાેગઃ॥

યાનમ્

પ્રફુ લહારકેયૂરકુ ડલાિદ િવરા જતામ્ ।
પ્રસન્નવદનાં શા તાં શ્રીદેવી ં રે કાં ભજે॥

મ ત્રઃ
૧। ક્લી ં ક્લી ં ક્લી ં રે કાદેવ્યૈ નમઃ ।
૨। ક્લી ં ક્લી ં ક્લી ં વાહા ।
૩। ક્લી ં રે કાયૈ વાહા ।

યાનમ્
લાેલલ્યા લલસ પ્રફુ લસમુનાે લાે લસ કાનને
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॥આગમરહસ્યે રે કા તાતે્રમ્॥

ભ લીવષેમનઙ્ગવેગજનકં વા ચલ તી શનૈઃ ।
લાેલાપાઙ્ગતરઙ્ગરઙ્ગસદુશૃા સ માેહય તી શવં
ચ ચચ્ચ ચલનપુૂર વિનયુતા વવર્ ત સવાર્થર્દા॥

॥ ઇ ત॥
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