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സിദ്ധകുഞ്ജികാസ്േതാതമ്

{॥ സിദ്ധകുഞ്ജികാസ്േതാതമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

ഓം അസ്യ ശീകുഞ്ജികാസ്േതാതമൻതസ്യ സദാശിവ ഋഷിഃ, അനുഷ്ടുപ്

ഛൻദഃ,

ശീതിഗുണാത്മികാ േദവതാ, ഓം ഐം ബീജം, ഓം ഹീം ശക്തിഃ, ഓം ീം

കീലകമ്,

മമ സർവാഭീഷ്ടസിദ്ധ്യർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ ।

ശിവ ഉവാച ।

ശൃണു േദവി പവക്ഷ്യാമി കുഞ്ജികാസ്േതാതമുത്തമമ് ।

േയന മൻതപഭാേവണ ചൺഡീജാപഃ ശുേഭാ ഭേവത് ॥ ൧॥

ന കവചം നാർഗലാസ്േതാതം കീലകം ന രഹസ്യകമ് ।

ന സൂക്തം നാപി ധ്യാനം ച ന ൻയാേസാ ന ച വാർചനമ് ॥ ൨॥

കുഞ്ജികാപാഠമാത്േരണ ദുർഗാപാഠഫലം ലേഭത് ।

അതി ഗുഹ്യതരം േദവി േദവാനാമപി ദുർലഭമ് ॥ ൩॥

േഗാപനീയം പയത്േനന സ്വേയാനിരിവ പാർവതി ।

മാരണം േമാഹനം വശ്യം സ്തമ്ഭേനാാടനാദികമ് ।

പാഠമാത്േരണ സംസിദ്ധ്േയത് കുഞ്ജികാസ്േതാതമുത്തമമ് ॥ ൪॥

അഥ മൻതഃ ।

ഓം ഐം ഹീം ീം ചാമുൺഡാൈയ വിേ ।

ഓം ഗ്െലൗം ഹും ീം ജൂം സഃ ജ്വാലയ ജ്വാലയ ജ്വല ജ്വല പജ്വല പജ്വല

ഐം ഹീം ീം ചാമുൺഡാൈയ വിേ ജ്വല ഹം സം ലം ക്ഷം ഫട് സ്വാഹാ ॥

൫॥
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ഇതി മംതഃ ।

നമസ്േത രുദരൂപിൺൈയ നമസ്േത മധുമർദിനി ।

നമഃ ൈകടഭഹാരിൺൈയ നമസ്േത മഹിഷാർദിനി ॥ ൬॥

നമസ്േത ശുമ്ഭഹൻത്ൈയ ച നിശുമ്ഭാസുരഘാതിനി ।

ജാഗതം ഹി മഹാേദവി ജപം സിദ്ധം കുരൂഷ്വ േമ ॥ ൭॥

ഐങ്കാരീ സൃഷ്ടിരൂപാൈയ ഹീങ്കാരീ പതിപാലികാ ।

ീങ്കാരീ കാമരൂപിൺൈയ ബീജരൂേപ നേമാഽസ്തു േത ॥ ൮॥

ചാമുൺഡാ ചൺഡഘാതീ ച ൈയകാരീ വരദായിനീ ।

വിേ ചാഭയദാ നിത്യം നമസ്േത മൻതരൂപിണി ॥ ൯॥

ധാം ധീം ധൂം ധൂർജേടഃ പത്നീ വാം വീം വൂം വാഗധീശ്വരീ ।

കാം കീം കൂം കാലികാ േദവി ശാം ശീം ശൂം േമ ശുഭം കുരു ॥ ൧൦॥

ഹും ഹും ഹുങ്കാരരൂപിൺൈയ ജം ജം ജം ജമ്ഭനാദിനീ ।

ഭാം ഭീം ഭൂം ൈഭരവീ ഭദ്േര ഭവാൻൈയ േത നേമാ നമഃ ॥ ൧൧॥

അം കം ചം ടം തം പം യം ശം വീം ദും ഐം വീം ഹം ക്ഷം ।

ധിജാഗമ് ധിജാഗം ത്േരാടയ ത്േരാടയ ദീപ്തം കുരു കുരു സ്വാഹാ ॥ ൧൨॥

var ഓം അം കം ചം ടം തം പം സാം വിദുരാം വിദുരാം വിമർദയ വിമർദയ

ഹീം ക്ഷാം ക്ഷീം സീം ജീവയ ജീവയ ത്േരാടയ ത്േരാടയ

ജമ്ഭയ ജംഭയ ദീപയ ദീപയ േമാചയ േമാചയ

ഹൂം ഫട് ജാം െവൗഷട് ഐം ഹ്റീം ീം രഞ്ജയ രഞ്ജയ

സഞ്ജയ സഞ്ജയ ഗുഞ്ജയ ഗുഞ്ജയ ബൻധയ ബൻധയ

ഭാം ഭീം ഭൂം ൈഭരവീ ഭദ്േര സങ്കുച സങ്കുച
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ത്േരാടയ ത്േരാടയ മ്ലീം സ്വാഹാ ॥ ൧൨॥

പാം പീം പൂം പാർവതീ പൂർണാ ഖാം ഖീം ഖൂം േഖചരീ തഥാ ।

മ്ലാം മ്ലീം മ്ലൂം മൂലവിസ്തീർണാ കുഞ്ജികാസ്േതാത േഹതേവ ।

സാം സീം സൂം സപ്തശതീ േദയാ മംതസിദ്ധിം കുരൂഷ്വ േമ ॥ ൧൩॥

കുഞ്ജികാൈയ നേമാ നമഃ ।

ഇദം തു കുഞ്ജികാസ്േതാതം മൻതജാഗർതിേഹതേവ ।

അഭക്േത ൈനവ ദാതയം േഗാപിതം രക്ഷ പാർവതി ॥ ൧൪॥

യസ്തു കുഞ്ജികയാ േദവി ഹീനാം സപ്തശതീം പേഠത് ।

ന തസ്യ ജായേത സിദ്ധിരരൺേയ േരാദനം യഥാ ॥ ൧൫॥

। ഇതി ശീരുദയാമേല െഗൗരീതൻത്േര ശിവപാർവതീസംവാേദ

കുഞ്ജികാസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ।

Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com

Verses have variations in different books as far as text and

verse numbers are concerned.

The devotee is urged to pray Devi to receive these verses well

and forgive for any unintentional errors.

Comments by Kumar Sundrarajan Rajendra

Q: What is the significance of the Siddha Kunjika Stotram ?

A: This is the essence of the Chandi, the Navarna Mantra, the constant reminder

that change She will, change She must, because change is Her intrinsic Nature.

Q: What is the meaning of ‘Kunjika’ in the Siddha Kunjika Stotram?
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A: Kunjika literally means “something overgrown or hidden by growth or

growing things.” Siddha means perfection. Stotram is the song.

The Song of Perfection which is no longer hidden because of growth.

That is, our spiritual growth and understanding of the Chandi exposes

the hidden meanings of the bija mantras in the Song.

Q: When to recite kunjika stotatram ?

A: Recite especially when one does not have time or do not want to chant

the entire long Durga SaptaShati/Chandi Path. The Siddha

Kunjika Stotra itself says at the begining that no argala or kilak stotra and

other related matters is needed if one recites Siddha Kunjika Stotra. Kunjika,

there is Devi in the form of Chamunda . Not only it works for Navaratri , it is

to be chanted at the junction when Ashtami leaves and enters Navami . 24 mins

before Ashtami ends to 24 mins after navami starts, is the time when Devi takes

the form of Chamunda and had got to be chanted no matter the count to exhaust 48

mins .

Q: How to Count 48 minutes

A: Each Tithi lasts for 24 hours . If for example, the Navami starts at 21.30 pm

in the night then you should start at 21.06 (which is Ashtami ) and

continue untill 21.54 pm, that 48 mins is called Sandhi kShaN or period

of transit, when Devi in the form of Chamunda is killing Chanda

and Munda (the demons). That is regarded as the most auspiscious

time of Navaratri as Devi is ready to give boon after Sandhi kShaN

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
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