
 

ரேணுகா ரேவி 

 சாந்திப்பிேியா  

 

ரேணுகா  ரேவி  ரேவி  இந்துக்களின்  தேய் வம் .  இவரே  கே ்நாடகா ,  

மகாோஷ் டிோ ,  தேலுங் கானா ,  ஆந்திோ  மற் றும்  ேமிழ் நாட்டில்  

பலரும்  வழிபடுகிறாே க்ள் .  ரேணுகா  ரேவிரய  எல் லம் மா  என் ற  

தபயேில்  அரழே்து  கே ்நாடகா  மற் றும்  ஆந்திே   பிேரேசே்தில்  

அவரள  ஆோதிக்கின் றாே க்ள் .  தபாதுவாக  ரேணுகா  ரேவி  

மாேியம் மன்  குடும் பே்ரே  ரசே ்ந்ே  தேய் வம்  ஆவாே ்.  மாேியம் மன்  

என் பது  பாே வ்தி  ரேவியின்  அவோேரம  ஆகும் .  மகாோஷ் டிோவின்  

மஹூேில்  உள் ள  ரேணுகா  ரேவியின்  ஆலயம்   சக்தி  பீடே்தில்  

ஒன் றாக   கருேப்படுகிறது .  

 

ரேணுகா  ரேவி  ரேவி  யாே ்?  ரேணுகா  ரேவி  என் பவே ் பகவான்  

பேசுோமேின்  ோய்  ஆவாே ்.  பகவான்  ேே்ோே்ரேயே ் அவரள  



காயே்ேி  ரேவி  என் று  புகழ் ந்ோே ்.  அவள்  மிகவும்  ோோள  

மனப் பான் ரமயுரடயவே ் .  அவள்  பிறப் பு  குறிே்து  கூறப் படும்  ஒரு  

புோணக்  கரே  உள் ளது .   பிேம் மாவின்  ரவண் டுரகாளுக்கிணங் க ,  

பாே வ்தி  ரேவி  விேே ்பா  மன் னோன  எரேவோ  மகாோஜாவுக்குப்  

பிறந்ோே ்.  அந்ே  மன் னன்  ேனக்கு   ஒரு  தபண்  குழந்ரேரய  

ரவண் டும்  என் பேற் காக  ஒரு  யாகம்  தசய் ோே ்.  அேனால் ோன்  

பகவான்  பிரும் மா  இந்ே  ஏற் பாட்ரட  தசய் ோே ்.  அேற் கும்  ஒரு  

காேணம்  இருந்ேது .   முன்  ஒரு  காலே்தில்  பாே வ்தி  ரேவியாே ்  தபற் று  

இருந்ே  சாபே்திற் கு  விரமாசனம்  தபற  ரவண் டும்  என் பேற் காகவும் ,  

அப் படி  பூமியில்  அவே ் பிறப் பு  எடுப் பதில்  மூலம்  மனிே  குலே்துக்கு  

நன் ரம  ேரும்  ஒரு  தபண்  தேய் வே்ரே  பூமியில்  பாே வ்தி  ரேவியின்  

அவோேமாக  தவளிப் படுே்ே  ரவண் டும்  என் பேற் காகவும்  பகவான்  

பிரும் மா   அப் படி  தசய் ோே ்.    எரேவோ  மகாோஜாவுக்கு  பிறந்ே  

குழந்ரேக்கு   ரேணுகா  என் று  ரபயே ் சூட்டினாே க்ள் .   தமல் ல  தமல் ல  

வளே ்ந்ேவே ் திருமண  வயரே  எய் தினாே ்.  அவே ்  ேனக்கு  

தபாருே்ேமான  கணவே ் ரவண் டும்  என் பேற் காக  ேனக்கு  

தபாருே்ேமானவரே  ோரன  ரேடிே்  தகாள் ள  ரவண் டும்  என் று  

எண் ணி    தபேிய  பரடகளுடன்  நாடு  முழுவதும்   சுற் றிே்  

திேிந்ேரபாது    குண் டலிபுேே்தில்  ேவே்தில்  அமே ்ந்து  இருந்ே   

ஜமேக்னி  எனும்   முனிவரே  சந்திே்ோே ்.   

 

வனே்தில்  ேவே்தில்  இருந்ே  முனிவே ் அருகில்  தசன் றரபாது   

முனிவேின்    சீடே க்ளுக்கும்   ரேணுகாவின்   பரடயினருடனும்   

ஏற் பட்ட  சிறிது   ரககலப் பிற் குப்  பிறகு  அங் கு  வந்ே  அகஸ் திய  

மாமுனி  ,   முனிவே ் ஜமேக்னி  அவளுக்கு   வாழ் க்ரகயில்  சிறந்ே  

பங் காளியாக  இருப் பாே ் என் று  தசான் னரபாது  அவள்  அரே  ஏற் றுக்  

தகாண் டாள் .  ஆரகயால்  முனிவே ் ஜமேக்னிரய  சந்திே்து   

அகஸ் திய  முனிவேிடமிருந்து  ேனக்குக்  கிரடே்ே  தசய் திரய   

தவளிப் படுே்திய  பின் னே ்,  அவருடன்   திருமணம்  தசய் து  தகாள் ள  



ஜமேக்னி  முனிவரே  அணுகினாள் .   அரே  ஏற் றுக்  தகாண் ட  

முனிவரும்  அவரள  மணப் பேற் கு  இரசவு  தேேிவிே்ேப்  பின் னே ்  

அவரள  மணந்ோே ்.   திருமணம்  நரடதபறுவேற் கு  முன் னால்  

பாே வ்தி  ரேவியின்  சாப  விரமாசனமும்  வில கியது .   ஆரகயால்     

பாே வ்தி  ரேவி  ேற் காலிகமாக  குடி  இருந்ே  ரேணுகாவின்  உடலில்  

இருந்து  தவளிரயறிச ் தசன் று  விட்டு  ேன்   இடே்தில்  ேன் னுரடய  

சக்தியில்  இருந்து  தவளியான  ஒரு  ரேவகணே்ரே  அமே  ரவே்து  

விட்டாள் .   ஒவ் தவாரு  தேய் வமும்  பல் லாயிேக்கணக்கான  சக்தி  

கணங் கரள  ேன் னுள்  தகாண் டரவ .  அவ் வப் ரபாது  அவற் றில்  இருந்து  

பல  துரண  தேய் வங் கரள  அந்ேந்ே  தேய் வங் கள்  தவளிப் படுே்தும்  

என் பது  ஐதீகம் .  பாே வ்தி  ரேவியின்  சக்திக்   கதிேில்  இருந்து   

தவளியான  ரேவகணே்தின்  ஆே்மாவுடன்  இருந்ே  ரேணுகா  ோன்  

மணந்து  தகாண் ட  முனிவேின்  விரும் பியபடி  உயே ்ந்ே  பே்தினியாக  

வாழலானாள் .  ோே ்மீக  ேேே்ரே  போமேிே ்து  அவருக்கு  எல் லா  

வரகயிலும்  ரசரவ  தசய் ோே ்.  பேசுோமே ் உட்பட  அவே க்ளுக்கு  சில  

குழந்ரேகள்  பிறந்ேன  என் றாலும்   அவே க்ரளப்  பிேிக்க  விதி  சதி  

தசய் ேது .   அதுவரே  அவே க்ள்  இருவரும்  முழு  அளவிலான   

மகிழ் ச ்சியுடன்  வாழ் ந்ேனே ்.    

  

தினமும்  நதிக்கு  தசன் று  ேனது  கற் பின்  சக்தியினால்  ரவகாே  மண்  

பாே்திேே்தில்  நீ ரே   நிறப் பி ,  ஒரு  பாம் ரப  கயிற் ரற  ரபால  சுருட்டி  

ரவே்து  அேன்  மீது  மண்  பாண் டே்ரே  ரவே்து  எடுே்து  வருவது  

உண் டு .     ஒரு  நாள்  வழக்கம்  ரபால்  ரேணுகா  ரேவி  குளிக்க  

ஆற் றங் கரறக்கு   தசன் றாே ்.  திடீதேன் று ,  தூேே்தில் ,  ரவதறாரு  

நாட்டு   மன் னன்  ேன்  மரனவியுடன்  உல் லாசமாக  அவரள  கட்டி  

அரணே்ேபடி  காேரல  தவளிப்படுே்திக்  தகாண் டு   அரே  ஆற் றில்  

குளிப் பரேக்  கண் டாள் .  அவே க்ளது  காேல்  லீரலகரள  நதியின்  

நீ ேில்  நிழலாகக்  கண் டவள்  மனதில்  கண்  இரமக்கும்  ரநேே்தில்   

காமம்  ரோன் றியது .  அவே ் எே்ேரன  அழகாக  இருக்கின் றாே ் என  



எண் ணினாள் .   எண் ணே்தில்  காமம்  ரோன் றி  மரறந்ேது .     ேன்  

நிரலக்கு  வந்ேவள்  மண்  பாே்திேே்தில்  நீ ே ் பிடிக்க  முயன் றரபாது  

பாரன  உரடந்து  விழுந்ேது .  ஒரு  பாம் பு  கூட  கயிறாக  பயன் படுே்ே  

கிரடக்கவில் ரல .  

 

ேன்  கற் ரப  மானசீகமாக  இழந்து  விட்டது  ரபால  உணே ்ந்ேவள்  

கவரலயுடன்  ஆசிேமே்திற் கு  திரும் பினாள் .  ஜமேக்னி  முனிவே ் 

நடந்ே   நிகழ் வுகள்  அரனே்ரேயும்  ேனது  ரயாக  சக்தியின்  மூலம்  

தேேிந்து  தகாண் டாே ்.   அவள்  மானசீகமாக  ேனது  கற் பு   இழந்து  

விட்டாள்  என  எண் ணினாே ் .   ரகாபமுற் றவே ்  ேனது  மகன் கரள  

அரழே்து   ரேணுகா  ரேவியின்  ேரலரய  தவட்டி  எேியுமாறு   

கட்டரளயிட்டாே ்.  அவேது   கட்டரளகரள  நிரறரவற் ற  மகன் கள்  

ேயக்கம்  காட்டியோல் ,  ரமலும்  ரகாபமுற் ற  ஜமேக்னி  முனிவே ்  

முடிவாக  ேனது  கரடசி  மகனான  பகவான்  பேசுோமேிடம்  அவேது   

ோயின்  ேரலரய  தவட்டி  எேியுமாறு  கட்டரளயிட்டாே ்.  பகவான்  

பேசுோமே ் கட்டரளகளுக்குக்  கீழ் ப் படிந்து ,  ஒரு  கணமும்   

சிந்திக்காமல்  ேனது  ோயாே ் ரேணுகாவின்  ேரலரய   துண் டிே்து  

எறிந்ோே ்.   உடனடியாக   ேனது  ோயின்  ேரலரயே்  

துண் டிே்ேேற் காக  ேனது  ரகரயயும்   துண் டிே்துக்  தகாண் டாே ்.  

பின் னே ் அவே ் ேனது  ேந்ரேயிடம்  தசன் று   ேனது  ோய்  மீண் டும்  

உயிே ் பிரழக்க  வேம்  ரகட்டாே ்.  ேனது  மகனின்   உே்ேமமான  

குணே்தினால்   மகிழ் ச ்சி  அரடந்ே  ஜமேக்னி  முனிவே ்  அவேது  

ரவண் டுரகாளுக்கு  இணங் க ,  ேனது  கமண் டலே்தில்  இருந்து  நீ ரே  

எடுே்து   ேண் ணீரேே்  தேளிக்க  பகவான்  பேசுோமேின்  

துண் டிக்கப் பட்ட  ரக  மீண் டும்  அவே ் உடலுடன்  இரணந்ேது .  அரே  

ரபாலரவ  துண் டிக்கப்பட்டு  இருந்ே  ேரல  மீதும்  தேளிக்க   

ரேணுகாவும்  அவளுரடய  உண் ரமயான  வடிவே்ரே  திரும் பப்  

தபற் றாள் ,  ஆனால்   பாவே்ரே  தசய் திருந்ே   ஒரு  தபண் ணின்  

உடலில்  அவள்  ேரல  இரணந்து  தகாண் டது .   அேன் பிறகு  உயிே ் 



பிரழே்து  எழுந்ே   ரேணுகா  மீண் டும்  ஆசிேமே்தில்  தசன் று  அந்ே  

முனிவருக்கு  ேனது  ரசரவரயே்  தோடே ்ந்ோே ்.  பல  ஆண் டுகளுக்குப்  

பிறகு  ஜமேக்னி  முனிவே ்  காே்ேவீே ்யன்  என் பவனால்   

தகால் லப் பட்டரபாது  அவரே  பேசுோமே ் ேகனம்  தசய் ோே ்.  

ரேணுகாவும்   ஜமேக்னி  முனிவேின்  சிரேயில்  விழுந்து  ேற் தகாரல  

தசய் ய  முயன் றாள் .   

 

ஆனால்  திடீே ் என  கடுரமயாக  தபய் ே  மரழயினால்  சிரேயின்  தீ  

அரணய  அதில்  இருந்து  உடல்  முழுவதும்  தகாப்பளங் களுடன்  

ரேணுகா  தவளி  வந்ோள் .  அப் ரபாது  சிவதபருமான்  அங் கு  ரோன் றி  

ஜமேக்னி  முனிவரே  உயிே ் பிரழக்க  ரவே்து  தசாே க்ே்துக்கு  

அனுப் பினாே ் ரேணுகாரவ   'அவள்   ேரல  மட்டுரம  பூமியின்  ரமல்  

காணப்படும்  தேய் வமாக  மாறி   அம் ரம ,  காலோ  ரபான் ற  தகாடிய  

வியாதிகரள  குணப் படுே்தும்  தேய் வமாக  இருப் பாள் .  அது  மட்டும்  

அல் ல  மரழ  தபய் யாே  ரநேே்தில்  மரழரயயும்  தபய் ய  ரவக்கும்   

ரவக்கும்  சக்திரயயும்  தகாண் டு  இருப் பாள் '  என  வேம்  ேந்து  

அவரள  தேய் வமாக்கினாே ்.  இேனால் ோன்  தபரும் பாலும்  அகம  

முரற  வழிபாடு  இல் லாே  ஆலயங் களில்  ரேணுகா  ரேவி  

மாேியம் மனின்  அம் சமாக  வழிபடப் பட்டு  வருகின் றாே ்.  ரமலும்  

மண் புே்துக்கள்   உள் ள  இருந்து  தவளிவந்ரே   பல  இடங் களில்  

கழுே்து  வரே  தேேியும்  காட்சியில்  ஆலயங் களில்  

காணப்படுகின் றாே ் என் றாலும்  பிற் காலே்தில்  முழு  வடிவே்திலான  

ரோற் றே்திலும்  பல் ரவறு  தபயே க்ளில்  பல் ரவறு  ஆலயங் களில் ,  

பல் ரவறு  வேலாற் று  காேணங் களினாலும்  அமே ்ந்து  இருக்கின் றாள் .    

 

 

 

 



Renuka Devi Temple 

Santhipriya 

 

Goddess Renuka Devi is  a Hindu goddess worshipped 

predominantly in Karnataka, Maharashtra, Telangana, Andhra 

Pradesh and Tamil Nadu.  She is worshipped as Yellamma in most 

parts of Karnataka and Andhra Pradesh. She is one of the 

Goddesses in the group of Goddess Mariyamman. Goddess 

Mariamman is an incarnation of Goddess Parvathi .  Goddess 

Renuka's temple at Mahur in Maharashtra is  considered one of the 

Shakti piths.   

 



 Who is Goddess Renuka Devi?   Goddess Renuka is the mother of 

Lord Parasurama. Lord Dattathreya praised her as Goddess 

Gayathri .  She is very generous  in granting boons . There is a puranic 

story on her birth. Once  Lord Brahma, requested Goddess Parvathi 

to take birth   as daughter of Eraivadha Maharaja,  the King of 

Vidharpa who wanted a gir l  chi ld and perform ed a Yagna for it . 

There was a background reason for Lord Brahma to make such 

request .  Goddess Parvathi has to be born a human to atone a s in 

she had committed and the second reason is through her a female 

divine was to be manifested on earth for the welfare of mankind. 

Goddess Parvathi agreeing to the request of Lord Brahma got birth 

on earth as  child of Eraivadha Maharaja . She was named as Renuka 

who grew and attained marital age , when she herself  began to 

search for a suitable al l iance to her and went al l  over the nation 

with a huge army. She met sage Jamadagni in Kundalipuram, where 

the saint was doing penance. After some skirmish with his disciples 

and her army, they cooled down when Lord Agasthia who came 

there and told her that Saint Jamadag ni would be her best partner 

in l i fe.  Therefore she approached sage Jamadagni  with request  to 

marry him revealing the advice that  she had received from sage 

Agasthia and sage Jamadagni had no hesitat ion in agreeing to the 

proposal to marry  her.  Just before the marriage took place, 

Goddess Parvathi who was in her body came out from her body 

replacing it  with another soul released from her divine rays since 

the period of atonement for Goddess Parvathi ended. Renuka with 



the soul of a devaganas  from the power rays of Goddess Parvathi  

remained very faithful and devoted wife of sage Jamadagni 

maintaining high moral standards in l i fe as desired by the sage and 

served him in al l  respects .  Some children were born to them, 

including Parasurama. Both of them lived in ful l  happiness, t i l l  the 

fate played its wicked role to separate them.  

 

She used to collect water in unbaked mud pots, keeping it over her 

head with a snake coiled as rope, al l  of which she used to get by 

the power of her chastity .   One day as usua l Renuka went to the 

r iver bank to take bathe. Suddenly, at a distance, she saw the king 

of another country bathing with his wife in the same r iver .  They 

were in merry making, hugging each other.  The moment she 

accidently saw their  play in the form of image inside the r iver 

water ,  in wink of moment lust overpowered her mind, when she 

wondered at the handsome and youthful appearance of the King 

and his wife. As she was distracted, she lost her power of collecting 

water in unbaked pots.  She lost the water which she had collected 

and the pot too broke and not even a snake could be found to use 

as rope. Disappointed by this development, she returned to the 

ashram in worry.  

 

Sage Jamadagni saw al l  the  events that had happened through his 

yogic power and became furious as according to him she had lost 

her chastity . He angri ly  ordered his sons to cut off  the head of   



Renuka. Since the sons were reluctant to carry out the orders of his 

order,  Saint Jamadagni got furious and f inal ly ordered his son 

Parasurama to severe the head of his mother.  Parasurama obeye d 

the orders and severed the head of his mother Renuka without a 

wink of second, and also severed his own hand for having severed 

the head of his mother.  Then he returned to his father and asked 

for a boon to bring his mother al ive. Pleased with the obedie nt act 

of his son, Saint Jamadagni yielded to his request and sprinkled 

water from his Kamandal recit ing mantras and the severed hand of 

Lord Parasurama joined back again. He also gave the same water to 

him to sprinkle on the severed head of the slain moth er who too 

gained back her true form but on the body of a s inner female. 

Thereafter Renuka continued to render her service to the sage at 

the Ashram. 

 

After many years when Saint Jamadagni was done to death by one 

Kathaveeryan he was cremated by Lord Parasurama. Renuka too 

jumped into the funeral pyre to commit suicide, when heavy rain 

ext inguished the f ire. Renuka arose from the f ire with boils al l  over 

her body and dressed in neem leaves. Lord Siva appeared and 

resurrected Saint Jamadagni and sent him t o heaven. Lord Shiva 

blessed Renuka to turn into female divine as Goddess Renuka and 

remain  in this world as ‘Goddess Renuka to appear with her head 

alone ’  and  cure people aff l icted with chicken pox, small  pox and 

measles  l ike diseases and  also gave her power to induce rain 



whenever needed.  Therefore she is considered to be the Goddess- 

an aspect of Goddess Parvathi - to cure dreaded diseases l ike small , 

chicken poxes and giver of rain and mostly enshrined in separate 

temples worshipped in non-agamic manner.  

 

Although she is mostly seen in temples in the appearance up to the 

neck, in many other newly established temples, she is seen in ful l  

form, with different  facial appearances . 

 

 

 

 

 

 

 


