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.. Renuka Geetam ..

॥ ேரணுகா கீ³த ॥
க³ேணஶாய நம: ।

ஸுர ர சர சரண ேரணுகா ।ஜக³த³தீ⁴ வரீ ஜயதி ேரணுகா ॥
ேத³வதா ேரா ேத³ஶலாலித । ேரணுகா பாத³ தி³ஶது ேமமுத³ ॥
கு ட³லீபுரீ ம ட³ன மஹ: । கிமபி பா⁴ஸதா மமஸதா³ ரு’தி³ ॥
ம தைகதவ வ துஶா வத ।அ திேமஸதா³ஶ தத³ ரு’தி³
॥
ஆதி³ ரி ேத பாத³ப கஜ । பு²ரது ேம மன:ஸரஸிேஜஸதா³ ॥
ேகவல பேதா³ேஸவேகாऽஸ்மிேத ।ேவ ³மிேநதர ³ேவத³ஸ னுேத॥
ரு’த³ய ேதணுன: ஸமுசிேதாऽணுனா । பரிசேயாऽம்பி³கா பாத³ேரணு

॥
பாஹிமு சவா பாத³ப கஜ । ரித³ஶஸ னுேத ந யஜாமி ேத ॥
சரணம ப³ ேத ேயா நிேஷவேத । புனரய குெசௗ த⁴யதி கி ரு’தீ ! ॥
அஹரேஹாऽம்ப³ ேத ரஹஸிசி தயா । த⁴ யதா க³ேதா நா யத³ த²ேய
॥
மரஜிேதா யதா² ரஸிஜா னவீ ।ஜனனிேரணுேகமனஸிேத ரு’பா

॥
அ ப³ பாஹிமா த³ ப³ தாபஸி । பாத³ப கஜேயா:ஆதி³கி கர ॥
பு ரமா மன: பு யகீ தேன । ப³ஹு ரு’ேப குேதா மாமுேப ேஸ ॥
அ ப³ஸ துேத ஜ ப⁴ ைவரி ।
பாஹிமாமிம ம ³னமாபதி³ । த வவாதி³ :ஸ வஶாலினீ ॥
வாமேஜ வி து:³ஸ வ பிணீ । வா ரச ேத ஸத³யவீ ேத

॥
ேவதி³ேவதி³ே ேமாத³ பிணீ ।ஸ வித³ விது³ வாமித³ ரபு⁴
॥
பரமேயாகி³ன: பரமேத³வேத ।
ஜனனிகு ட³லீபுர நிவாஸினி । பரஶுராமவ ப ய மாமிம ॥
தனயேராத³ன ரவணஶாலினி । ரு’ணுஸுரா சிேதயதி³த³யா ரு’தி³
॥
யாசக:ஸுேதா ப⁴ஜனமீ ஸித । தத³பிது³ லப⁴ கிமித³ம பி³ேக ॥
மா து ேவதன சி² னம தேக । ப⁴ஜனேமவ ேத யா யேத மயா ॥
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॥ ேரணுகா கீ³த ॥

தரலதாரயா வலனதீ³ க⁴யா ।ஸானுக பயா தபாதயா ॥
ேகவல ³ரு’ஶா ப ய ேரணுேக । ேதன ேமஶுப⁴ ந ச தவாஶுப⁴
॥
கி கரீப⁴வ ஸுரவிலாஸினீ ।ஜயதிகு ட³லீ நக³ரவாஸினீ ॥
மது⁴ரம ப³ ேத சரணப கஜ । த ர ய ³ரைத ய யேதऽகி²ல ॥
சரணம ப³ ேத சரது ேம ரு’தி³ ।இயமநாமேய ரா த² மம ॥
பு⁴ஜக³க கண ர ⁴திஸ துேத । பு⁴ஜபு⁴வாமேர ஜனனிபாஹிமா ॥
கு ட³லீபுரீ ம ட³ யிதா । க³ணபதி துதா ஜயதி ேரணுகா ॥
இதி வஸி ட² க³ணபதிமுனி ேரா த ேரணுகா கீ³த ஸ ண
॥

This is the ReNuka Stuthi composed by Vashishta Ganapati Muni at Padaivedu
near Velur. There is a wonderful temple dedicated to Goddess Renuka
(Chinnamasta) at Padivedu. Here the Muni had the vision of Asthra Mantra
related to Parasurama. This is also the place where Brahmarishi Daivarata had
the mantra darshana of 500 Rig Veda Mantras which are called
Chandodarshana. Even today, there is a life size portrait of Ganapathi
Muni inside the temple to mark the commemoration of the visit of Ganapati Muni
and his tapas here for 21 days. This Devi is also called the Kundalini Shakti
and hence Padiveedu is called Kundali Pura and devi is called Kundali Puri.
– Sriram
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