
Renuka Stotram by Shridhara Swami

રે કા તાતંે્ર શ્રીધર વા મકૃતમ્

Document Information

Text title : reNukAstotraM shrIdharasvAmikRitaM

File name : reNukAstotramshrIdharasvAmi.itx

Category : devii, reNukA, stotra, devI, shrIdharasvAmI

Location : doc_devii

Author : Shridhar Swami

Transliterated by : Kaushal S. Kaloo kaushalskaloo at gmail.com

Proofread by : Kaushal S. Kaloo kaushalskaloo at gmail.com

Translated by : http://ioustotra.blogspot.com/2010/10/shri-renuka-stotram.html

Latest update : June 30, 2013

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

January 24, 2021

sanskritdocuments.org



Renuka Stotram by Shridhara Swami

રે કા તાતંે્ર શ્રીધર વા મકૃતમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શવાં શા ત પાં મનાવેાગતીતાં
િન ન દપૂણા સદાઽદ્વતૈ પામ્ ।
પરાં વેદગ યાં પરબ્રહ્મ પાં
ભજે રે કાં સવર્લાૈકૈકવેદ્યામ્ ॥ ૧॥
સદાચારસદ્ભ ક્તબાેધાિદ ભયાર્
ગુરાેરઙ્ ઘ્રશશુ્રષૂયાં મખુ્ય ત્ત્યા ।
સવુેદ્યા સલુ યા પરાન દપૂણાર્
ભજે રે કાં તાં િવમાેહપ્રશા ત્યૈ॥ ૨॥
શ્રુ તન તનેતી ત સવ િનરસ્ય
વદત્યેકમાદ્યં િવભું ચ સખંુ યત્ ।
તદેવાવ શષં્ટ વ પં િવશદંુ્ધ
ભજે રે કાં તાં સદા ત્યુહીનામ્॥ ૩॥
યદાન દ સ ધાૈ િનમગ્ ાે ન પ યેદ્-
અહાે કમર્ લં ફલં વા તદ યમ્ ।
ન જૈવં ન શવૈં જગન્નવૈ માયાં
ચદેક વ પાં ભજે રે કાં તામ્॥ ૪॥
અનેકા તકાં સવર્ભેદા ત પાં
તમાેઽજ્ઞાનદુઃખા તગાં શદુ્ધ પામ્ ।
સદાઽ યાત્મિવદ્યાપ્રદાનૈકશીલં
ભજે રે કાં મુ ક્તસાખૈ્યાિધદેવીમ્॥ ૫॥
િત્રતાપપ્રશ ત્યૈ સમારા યમાનાં
સદા વલાેકે વસાખૈ્યપ્રદાત્રીમ્ ।
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ભવાે બાેિધસતેું ચદાન દક દાં
ભજે રે કાં જ્ઞાનમુદ્રકૈલક્ષ્યામ્॥ ૬॥
સદા ભક્તહૃ કાૈમુદ ં ભદ્રભદ્રાં
સદાેઙ્કારવાચ્યાં વરે યાં શર યામ્ ।
વભક્તા તનાશાં શભુાઙ્ગાં ગુણાઢ ાં
ભજે રે કાં ભક્તસાખૈ્યા ધ પામ્॥ ૭॥
સદા ભક્તવા સલ્યપૂણા સરુ યાં
સરેુ દ્રાિદ ભઃ તૂયમાનાં સષુૂક્તૈઃ ।
સદા ભક્ત દૈશ્ચ સસંવે્યમાનાં
ભજે રે કાં ભક્તભાગ્યાં ભવાનીમ્॥ ૮॥
પઠેદ્યઃ સદા ભ ક્તયુતાે િવશદુ્ધઃ
વવણાર્શ્રમાચારતાે િનત્યયુક્તઃ ।
સ મુક્તઃ કૃતી રે કાયાઃ પ્રસાદાત્
સદા રાજતે રાજતે લાેકપૂજ્યા॥ ૯॥
ઇ ત શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્સદુ્ગ ભગવતા શ્રીધર વા મના
િવર ચતં શ્રીરે કા તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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