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Hymn to Goddess Renuka

રે કા તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
પાકા તાંશમુકુટાભરણા ભવાની
શાેકાપહા નતજનસ્ય શભુા ખલાઙ્ગી ।

કાેકાકૃ ત તનભરા કુશલાિન િનતં્ય
મૂકા બકા મમ તનાેતુ મનુી દ્રવ દ્યા॥

શ્લાેકસ્યાદ્ય તયાવેાર્ગ્ભવમુચ્ચાયર્ પઠેિદ ત સ પ્રદાયઃ॥ ૐ॥
કાલાગ્ યાિદ શવાવસાનમ ખલં તે ગુ ફદઘં્ન શવે
મૂ ત ક તર્િયતું ન કસ્ય રસના લ બુધાૈ મ જ ત ।

ત માત્ વચ્ચરણૈકદેશનખરજ્યાે તઃસુ્ફ લઙ્ગા ઇવ
સૂ્ફજર્ ત પ્રભિવ ણવશ્ચ સતતં તે પદ્મનાભાદયઃ॥ ૧॥

ક પઃ કાેઽિપ સ શા ભવાે િવજયતે માત વયા ક પતાે
યત્રાન પિવક પ લિવમખુઃ ક શ્ચ દ્વપ શ્ચત્ પરઃ ।

સા વં સ વવતામપીહ સલુભા નવૈા સ િક તૂયસે
વચ્છ દં શશવાે યથા તવ પનુઃ ક્ર ડ ત વેદા ઇમે॥ ૨॥

લીલાચામરધાિરણીસહચર ગત્યા મહા સદ્ધયાે
નનંૂ વ ચિયતું સુ્ફર ત ભવતીકા યશૂ યં જનમ્ ।

અ બ વન્નયના ચલં ક ણયા ય મન્ પિરક્ર ડતે
તસ્ય દ્વાિર િનવાિરતાેઽિપ કુ તે સવેાં સરુાણાં ગણઃ॥ ૩॥

આપાતાલતલાત્ ફણીશ્વર શરાેરત્નાંશનુીરા જતા-
દા સવર્જ્ઞિનકેતનાદિપ શખાયાૈતાંશધુાૈતાઙ્કણાત્ ।

અેકચ્છત્રમવા ય વૈભવમહાે દ વ્ય ત તે સ તતં
યે સ યાચલિનશ્ચલં તવ પદં યાય ત ગાય ત ચ॥ ૪॥

યે વામ બ પલાશ બ વકુસમુૈ લા સ ભમર્ લકા-
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રે કા તાતે્રમ્

પુ પવૈાર્ વનમ લકાિવર ચતૈ દ્દામ ભદાર્મ ભઃ ।
મુગ્ધાને્મી લતમાલતી ભર ભતઃ સ પજૂય ત્યાદરાત્
તષેામુદૃ્ધતસાૈરભા પ્ર તિદનં વ્યાજૃ ભતે ભારતી॥ ૫॥

વાં સહ્યાચલમાૈ લસુ સ્થતપદાં શ્રી-અેકવીરા બકે
યે લ પ ત સચ દ્રચ દનરસૈ તષેાં સધુાસ્રાિવણી ।

વાણીિવ મયવ યર્માન ગિરશવ્યાલાેલગઙ્ગાજલ-
વચ્છ દાે મપર પરાિવજિયની વાણી નર ત્ય ત॥ ૬॥

યે વાં બ્રાહ્મમુહૂતર્િનમર્લિધય વાધારત શ્ચ તય-
ત્યૂ વ મૂિધ્ન સરાે હેઽ તધવલે પીયષૂધારા તે ।

તે ત્યું સહસા િવ જત્ય રચય ત્યુચ્ચૈગર્ ત િનત્યશઃ
પ્રત્યાિદષ્ટપુરઃસધુાકરસધુાહ ભાવસ ભાિવતાઃ॥ ૭॥

ય વાં પ ય ત તસ્ય ન ય ત મહાપાપા ધકારઃ ક્ષણાત્
િક ચાધાર્દપરે પુરાણપુ ષપ્રાણ પ્રયે પાવર્ ત ।

મૂધ્નર્ તસ્ય તતાે ભવેત્ કૃતિધયઃ શ્રી-અેકવીરા બકે
દૃ ય તે ન મનાગપીહ યિદયં પ્રત્યક્ષમુદ્યાેતસે॥ ૮॥

િક યાેગને િકમચર્નને િકમથ જ્ઞાનને િક કમર્ણા
િક યાનને િક મજ્યયા િકમથવા દાનને િક દ ક્ષયા ।

દૃ ય તે યિદ સહ્યશલૈ શખરશ્રીગિવતાઃ સવર્દા
માતઃ પાવર્ ત રે કે તવ પદા ભાજેપ્રભાિવભ્રમાઃ॥ ૯॥

હે સહ્યાચલિનત્યકે લર સકે કપૂર્રક તૂિરકા-
િવ ય તાગ કુઙુ્કમૈમર્લયજૈ વં ચ ચતા ય ચતા ।

તે દ વ્ય ત સરેુ દ્રમખુ્યિવબુધશ્રેણીિકર ટસુ્ફર-
ન્મા ણક્યપ્ર ત બ બતા ણપદસ્થાઃ સ પ્રદાઃ સ પદામ્॥ ૧૦॥

હે સહ્યાિદ્રિવિનદ્ર લઙ્ગવપુ ષ શ્રી-અેકવીરા બકે
વાં કૃ ણાગ ગુગ્ગુલપુ્ર ત ભય ધપૂય ત્યાદરાત્ ।

તે કૈલાસિનવા સની ભર ભતઃ સ ચાિરતૈશ્ચા ભ-
લ લાચામરમા તૈ શ્ચરતરં ન દ ત દ્રા ઇવ॥ ૧૧॥

માતઃ શા ભિવ જૃ ભતા ત શલા લઙ્ગા ત્મકે રે કે
વાં સહ્યાિદ્ર શરાેિવહારસલુભાં નીરાજય ત્યાદરાત્ ।

તે દારક દવ દતપદાશ્ચ દ્રાકર્ચૂડામ ણ-
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જ્યાે તમદુરમ દરાઙ્કણભવુાે ભૂ ત લભ તેઽદ્ભુતામ્॥ ૧૨॥
દૂરાદઙ્ગણરઙ્ગસઙ્ગતર ેરા િવરાજદ્વપુ-

તુ યં યઃ પ્ર ણપ ત્તમ બ કુ તે ક શ્ચત્ કદા ચત્ ક્વ ચત્ ।
સ પ્રા ય શ્રય મ દુસુ દરયશઃસ દાેહિન ય દની-
મ તે િનિવષયં વયં પ્રિવશ ત શ્રીશા ભવં વૈભવમ્॥ ૧૩॥

વામુિદ્દ ય કદાિપ કાેઽિપ િકમિપ ક્વાિપ પ્રપદ્યન્ નરાે
ભ યાવેશવશીકૃતાે જપ ત વા યાે ય જુહાેત્યાદરાત્ ।

તત્ તસ્યાક્ષયમવે દેિવ ભવ ત વગાર્પવગર્પ્રદં
વન્નામ મરણં ગતાે િવજયતે સવાઽિપ શવા જનઃ॥ ૧૪॥

માત વચ્ચરણને યાસ્ય ત ચરં દ્રાેઽિપ ભદ્રાશય-
શ્ચૂડાચ દ્રકલામર ચિનચયૈરાચા તરત્નાસનૈઃ ।

ત વાનામપુિર સ્થતાે િવજયતે વામાિદ ભનાર્મ ભઃ
શ્રીકામેશ્વિર દક્ષપુિત્ર ગિરજે વં રે કે રક્ષ મામ્॥ ૧૫॥

માતભરિવ ભગર્પ ત્ન ગિરજે ગાયિત્ર ગાતે્રા ત્મકે
દુગ ગાૈિર સર વ ત િત્રણયને શ્રી સદ્ધલ મી તે ।

િનત્યે ત્યુિવકારહાિર ણ શવે શ્રી-અેકવીરા બકે
સાેઽહં તે શરણાગતઃ ક ણયા વં રે કે રક્ષ મામ્॥ ૧૬॥
ઇ ત શ્રીરે કા તાતંે્ર સમાપ્તઃ॥

પાકા તાંશમુકુટાભરણા ભવાની
શાેકાપહા નતજનસ્ય શભુા ખલાઙ્ગી ।

કાેકાકૃ ત તનભરા કુશલાિન િનતં્ય
મૂકા બકા મમ તનાેતુ મનુી દ્રવ દ્યા॥

શ્લાેકસ્યાદ્ય તયાવેાર્ગ્ભવમુચ્ચાયર્ પઠેિદ ત સ પ્રદાયઃ॥ ૐ॥
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