মহাকালৈভরবাকম্ অথবা তীদংকালৈভরবাকম্
{॥ মহাকালৈভরবাকম্ অথবা তীদংকালৈভরবাকম্ ॥}
ॐ
যং যং যং যপং দশিদিশিবিদতং ভূ িমকাযমানং
সং সং সংহারমূ তং িশরমু কুটজটা শখরংচিবম্ ।
দং দং দং দীঘ কাযং িবিতনখ মু খং চা েরামং করালং
পং পং পং পাপনাশং ণমত সততং ভরবং পালম্ ॥ ১॥

রং রং রং রবণ ং, কিটকিটততনু ং তীদংাকরালং
ঘং ঘং ঘং ঘাষ ঘাষং ঘ ঘ ঘ ঘ ঘিটতং ঘঝরং ঘূ র নাদম্ ।
কং কং কং কালপাশং ক্ ক্ দৃিঢতং ািলতং কামদাহং
তং তং তং িদবেদহং, ণামত সততং, ভরবং পালম্ ॥ ২॥

লং লং লং লং বদনাথং ল ল ল ল লিলতং দীঘ িজা করালং
ধূ ং ধূ ং ধূ ং ধূ বণ ং ুট িবকটমু খং ভারং ভীমপম্ ।
ং ং ং মালং, রিবথ মিহগতং তােনং করালম্
নং নং নং নভূ ষং , ণমত সততং, ভরবং পালম্ ॥ ৩॥

বং বং বাযু েবহং নতজন সদযং সারং পরমতং
খং খং খগহং িভু বনিবলযং ভারং ভীমপম্ ।
চং চং চিলাঽচল চল চিলত চািলতং ভূ িমচং
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মং মং মািয পং ণমত সততং ভরবং  পালম্ ॥ ৪॥

শং শং শং শহং, শিশকরধবলং, মু খ সূ ণ তজং
মং মং মং মং মহাং, কুলমচু ল কুলং ম ং সু িনতম্ ।
যং যং যং ভূ তনাথং, িকিল িকিল কিলতং বালেকিল দহানং
আং আং আং আিরং , ণমত সততং, ভরবং পালম্ ॥ ৫॥

খং খং খং খগেভদং, িবষমমৃ তমযং কাল কালং করালং
ং ং ং েবগং, দহ দহ দহনং, ত সীপ মানম্ ।
হৗং হৗং হৗংকারনাদং, কিটত গহনং গজৈত ভূ িমকং
বং বং বং বাললীলং, ণমত সততং, ভরবং পালম্ ॥ ৬॥

সং সং সং িসিেযাগং, সকলণমখং, দবেদবং সং
পং পং পং পনাভং, হিরহরমযনং চসূ যি নম্ ।
ঐং ঐং ঐং ঐয নাথং, সততভযহরং, পূ বেদবপং
রৗং রৗং রৗং রৗপং, ণমত সততং, ভরবং পালম্ ॥ ৭॥

হং হং হং হংসযানং, হিসতকলহকং, মু েযাগা হাসং, ?
ধং ধং ধং নপং, িশরমু কুট জটাব বা হম্ ।
তং তং তংকানাদং, িদলসতলতং, কামগবপহারং, ??
ং ং ং ভূ তনাথং, ণমত সততং, ভরবং পালম্ ॥ ৮॥
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ইিত মহাকালৈভরবাকং সূ ণম্ ।
নেমা ভূ তনাথং নেমা তনাথং
নমঃ কালকালং নমঃ মালম্ ।
নমঃ কািলকােমেলালং করালং
নেমা ভরবং কািশকােপালম্ ॥
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