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.. Renuka Saptakam ..

॥ ேரணுகாஸ தக ॥
க³ேணஶாய நம: ।

புரேதா விேலா ய ரு’ஷப⁴ பா ேவலி க³ பரா பர யவிேபா:⁴
।
ரு’ ேட² க த³க³ேணெஶௗ வா காலீ ம மேஹமாத: ॥ 1॥
ந வ ல மீமாத:ய ல மீ யக ய மாதாऽஸி।
ஜனயி ரி ரா ஸாேர: த மா வா ம மேஹ காலீ ॥ 2॥
ஸ ஹார யிக வா மாரீ வாது³ ³ரேவஷ ப வா ।
ம ⁴யமேலாகனிவாஸா வா காலீ ம மேஹமாத: ॥ 3॥
ஜமத³ ³னி: வபா⁴க:³ பா⁴க³ வ ேத³விைஶலக யாயா: ।
ஏவ ஞா வா ய வா ப⁴ஜதிஸ த⁴ ேயா மஹாபா⁴க:³ ॥ 4॥
வா ச டி³கா ரச டா³மாஹு த ராணிஜனிமதா மாத: ।
த மா வ வகா தா ந ன ேரயஸீ சவிேத:⁴ ॥ 5॥
ெகௗ³ரீ வா வா ³வா நவிேஶேஷா ஜக³தி ப⁴ தேலாக ய ।
மமதுவி டா ெகௗ³ரீ ஸா ாத³ யா:ஸுேதா யத³ஹ ॥ 6॥
தி ரு’ஷு பரேத³வதாஸு ேர ட² வ ேநா யேத மையக யா: ।
ரீதி ேம கி³ரிஜாயா ல மீேதா பா⁴ரதீத ச ॥ 7॥

॥இதி ப⁴க³வ மஹ ஷிரம ேதவாஸிே வாஸி ட² ய
நரஸி ஹஸூே க³ணபேத: ரு’தி: ேரணுகாஸ தக ஸமா த ॥
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