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సిద్ధకుంజికాస్తోత్రుం 
 

ఓుం అస్య శ్రీకుంజికాస్తోత్రముంత్రస్య స్దాశివ ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛుంద్ిః, 
శ్రీత్రిగుణాత్మికా దేవతా, ఓుం ఐుం బీజుం, ఓుం హ్రుం శక్ోిః, ఓుం క్లుం క్లకమ్, 
మమ స్ర్వాభీష్ుసిద్ధయర్థ ేజపే వినియోగిః | 

శివ ఉవాచ – 
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యయమి కుంజికాస్తోత్రముత్ోమమ్ | 
యేన ముంత్రప్రభావేణ చుండీజాపిః శుభో భవేత్ || ౧ || 

న కవచుం నార్గలాస్తోత్రుం క్లకుం న ర్హస్యకమ్ | 
న సూకోుం నాపి ధ్యయనుం చ న నాయస్త న చ వార్చనమ్ || ౨ || 

కుంజికాపాఠమాత్రేణ దుర్వగపాఠఫలుం లభేత్ | 
అత్మ గుహయత్ర్ుం దేవి దేవానామపి దుర్లభమ్ || ౩ || 

గోపనీయుం ప్రయత్నేన స్ాయోనిరివ పార్ాత్మ | 
మార్ణుం మోహనుం వశయుం స్ోుంభనోచ్చచటనాదికమ్ | 
పాఠమాత్రేణ స్ుంసిదేధయత్ కుంజికాస్తోత్రముత్ోమమ్ || ౪ || 

అథ ముంత్రిః | 
ఓుం ఐుం హ్రుం క్లుం చ్చముుండాయై విచ్చచ | 
ఓుం గ్లుం హుం క్లుం జుం స్ిః జాాలయ జాాలయ జాల జాల ప్రజాల ప్రజాల 
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ఐుం హ్రుం క్లుం చ్చముుండాయై విచ్చచ జాల హుం స్ుం లుం క్షుం ఫట్ స్వాహా || ౫ || 
ఇత్మ ముంత్రిః | 

 

నమస్తో రుద్రరూపిణ్యయ నమస్తో మధుమరిిని | 
నమిః కైటభహారిణ్యయ నమస్తో మహిషారిిని || ౬ || 

నమస్తో శుుంభహుంత్ర్యయ చ నిశుుంభాసుర్ఘాత్మని | 
జాగ్రత్ుం హి మహాదేవి జపుం సిద్ధుం కరుష్ా మే || ౭ || 

ఐుంకారీ స్ృషురూపాయై హ్రుంకారీ ప్రత్మపాలికా | 
క్లుంకారీ కామరూపిణ్యయ బీజరూపే నమోఽసుో త్న || ౮ || 

చ్చముుండా చుండఘాతీ చ యైకారీ వర్దాయినీ | 
విచ్చచ చ్చభయదా నిత్యుం నమస్తో ముంత్రరూపిణి || ౯ || 

ధ్యుం ధుం ధుం ధర్జటిః పతీే వాుం వుం వుం వాగధశారీ | 
క్రుం క్రుం క్రుం కాలికా దేవి శుం శుం శుం మే శుభుం కరు || ౧౦ || 

హుం హుం హుంకార్రూపిణ్యయ జుం జుం జుం జుంభనాదినీ | 
భ్రుం భ్రుం భ్రుం భైర్వ భద్రే భవాన్యయ త్న నమో నమిః || ౧౧ || 

అుం కుం చుం టుం త్ుం పుం యుం శుం వుం దుుం ఐుం వుం హుం క్షుం | 
ధిజాగ్రుం ధిజాగ్రుం త్రోటయ త్రోటయ దీపోుం కరు కరు స్వాహా || ౧౨ || 
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పాుం పుం పుం పార్ాతీ పర్వ ాఖుం ఖుం ఖుం ఖేచరీ త్థా | 
స్వుం సుం సూుం స్పోశతీ దేవాయ ముంత్రసిదిధుం కరుష్ా మే || ౧౩ || 

కుంజికాయై నమో నమిః | 

ఇద్ుం తు కుంజికాస్తోత్రుం ముంత్రజాగరిోహేత్వే | 
అభక్తో నైవ దాత్వయుం గోపిత్ుం ర్క్ష పార్ాత్మ || ౧౪ || 

యసుో కుంజికయా దేవి హీనాుం స్పోశతీుం పఠేత్ | 
న త్స్య జాయత్న సిదిధర్ర్ణ్యయ రోద్నుం యథా || ౧౫ || 

ఇత్మ శ్రీరుద్రయామలే గ్రీత్ుంత్రే శివపార్ాతీస్ుంవాదే కుంజికాస్తోత్రుం స్ుంపరా్మ్  

 


