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ku njikAstotram or siddhaku njikAstotram

કુ જકા તાતે્રમ્ અથવા સદ્ધકુ જકા તાતે્રમ્

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
ૐઅસ્ય શ્રીકુ જકા તાતે્રમ ત્રસ્ય સદા શવ ઋ ષઃ, અનુષુ્ટપ્ છ દઃ,
શ્રીિત્રગુણા ત્મકા દેવતા,ૐઅબીજં,ૐ હ્ર ી ં શ ક્તઃ,ૐ ક્લીં ક લકમ્,
મમ સવાર્ભીષ્ટ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
શવ ઉવાચ ।
શ ◌ૃ દેિવ પ્રવક્ષ્યા મ કુ જકા તાતે્રમુત્તમમ્ ।
યને મ ત્રપ્રભાવેણ ચ ડી પઃ શભુાે ભવેત્ ॥ ૧॥
ન કવચં નાગર્લા તાતે્રં ક લકં ન રહસ્યકમ્ ।
ન સકંૂ્ત નાિપ યાનં ચ ન યાસાે ન ચ વાચર્નમ્ ॥ ૨॥
કુ જકાપાઠમાત્રેણ દુગાર્પાઠફલં લભેત્ ।
અ ત ગુહ્યતરં દેિવ દેવાનામિપ દુલર્ભમ્ ॥ ૩॥
ગાપેનીયં પ્રયત્નને વયાેિનિરવ પાવર્ ત ।
મારણં માેહનં વ યં ત ભનાેચ્ચાટનાિદકમ્ ।
પાઠમાત્રેણ સં સદ્ યેત્ કુ જકા તાતે્રમુત્તમમ્ ॥ ૪॥
અથ મ ત્રઃ ।
ૐઅ હ્ર ી ં ક્લી ં ચામુ ડાયૈ િવચ્ચે ।
ૐ ગ્લા હંુ ક્લી ં જંૂ સઃ વાલય વાલય વલ વલ પ્ર વલ પ્ર વલ
અ હ્ર ી ં ક્લી ં ચામુ ડાયૈ િવચ્ચે વલ હં સં લં કં્ષ ફટ્ વાહા ॥ ૫॥
ઇ ત મંત્રઃ ।
var શ્રૂઁ શ્રૂઁ શ્રૂઁ શં ફટ્ અ હ્ર ી ં ક્લી ં વલ ઉ વલ પ્ર વલ
હ્ર ી ં હ્ર ી ં ક્લી ં સ્રાવય સ્રાવય શાપં નાશય નાશય
શ્રી ં શ્રી ં શ્રી ં જંૂ સઃ સ્રાવય આદય વાહા ।
ૐશ્લીં હઁૂ ક્લી ં ગ્લાં જંૂ સઃ વલ ઉ વલ મ તં્ર
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કુ જકા તાતે્રમ્ અથવા સદ્ધકુ જકા તાતે્રમ્

પ્ર વલ હં સં લં કં્ષ ફટ્ વાહા ।
નમ તે દ્ર િપ યૈ નમ તે મધુમિદિન ।
નમઃ કૈટભહાિર યૈ નમ તે મિહષાિદિન ॥ ૬॥
નમ તે શુ ભહ યૈ ચ િનશુ ભાસરુઘા તિન ।
ગ્રતં િહ મહાદેિવ જપં સદં્ધ કુ વ મે ॥ ૭॥

અૈઙ્કાર ષ્ટ પાયૈ હ્ર ીઙ્કાર પ્ર તપા લકા ।
ક્લીઙ્કાર કામ િપ યૈ બીજ પે નમાેઽ તુ તે ॥ ૮॥
ચામુ ડા ચ ડઘાતી ચ યૈકાર વરદાિયની ।
િવચ્ચે ચાભયદા િનતં્ય નમ તે મ ત્ર િપ ણ ॥ ૯॥
ધાં ધી ં ધૂં ધજૂર્ટેઃ પત્ની વાં વી ં વૂં વાગધીશ્વર ।
ક્રાં ક્ર ં કંૂ્ર કુ જકા દેિવ શાં શી ં શૂં મે શભંુ કુ ॥ ૧૦॥
var કા લકા દેિવ
હંુ હંુ હુઙ્કાર િપ યૈ જં જં જં જ ભનાિદની ।
var ં ં જંૂ્ર ભાલનાિદની ।
ભ્રાં ભ્રી ં ભ્રૂં ભૈરવી ભદ્રે ભવા યૈ તે નમાે નમઃ ॥ ૧૧॥
અં કં ચં ટં તં પં યં શં વી ં દંુ અ વી ં હં ક્ષમ્ ।
િધ ગ્રમ્ િધ ગં્ર ત્રાેટય ત્રાેટય દ પ્તં કુ કુ વાહા ॥ ૧૨॥
var ૐઅં કં ચં ટં તં પં સાં િવદુરાં િવદુરાં િવમદર્ય િવમદર્ય
હ્ર ી ં ક્ષાં ક્ષી ં સ્રી ં વય વય ત્રાેટય ત્રાેટય
જ ભય જંભય દ પય દ પય માેચય માેચય
હંૂ ફટ્ ં વાષૈટ્ અ હ્ऱ◌ીં ક્લી ં ર જય ર જય
સ જય સ જય ગુ જય ગુ જય બ ધય બ ધય
ભ્રાં ભ્રી ં ભ્રૂં ભૈરવી ભદ્રે સઙુ્કચ સઙુ્કચ
ત્રાેટય ત્રાેટય લી ં વાહા ॥ ૧૨॥
પાં પી ં પૂં પાવર્તી પૂણાર્ ખાં ખી ં ખૂં ખેચર તથા ।
લાં લી ં લૂં મૂલિવ તીણાર્ કુ જકા તાતે્ર હેતવે ।
સાં સી ં સૂં સપ્તશતી દેવ્યા મંત્ર સ દ્ધ કુ વ મે ॥ ૧૩॥
કુ જકાયૈ નમાે નમઃ ।
ઇદં તુ કુ જકા તાતે્રં મ ત્ર ગ તહેતવે ।
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કુ જકા તાતે્રમ્ અથવા સદ્ધકુ જકા તાતે્રમ્

અભક્તે નવૈ દાતવ્યં ગાેિપતં રક્ષ પાવર્ ત ॥ ૧૪॥
ય તુ કુ જકયા દેિવ હીનાં સપ્તશતી ં પઠેત્ ।
ન તસ્ય યતે સ દ્ધરર યે રાેદનં યથા ॥ ૧૫॥
। ઇ ત શ્રી દ્રયામલે ગાૈર ત ત્રે શવપાવર્તીસવંાદે
કુ જકા તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
var

ઇ ત શ્રી ડામરત ત્રે ઈશ્વરપાવર્તીસવંાદે કુ જકા તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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 recite the stotra with devotion and

pray Devi to receive the offering well and forgive for any

unintentional errors caused by variations found in literature.

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?
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,
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કુ જકા તાતે્રમ્ અથવા સદ્ધકુ જકા તાતે્રમ્

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 .

ku njikAstotram or siddhaku njikAstotram
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