তীচিকাোম্
{॥ তীচিকাোম্ ॥}
যা দবী খগহা সকলজনপদবািপনী িবগ
শামাী পাশা িজগণগিণতা েদহাথ বাসা । var নাসা িজগণনিমতা
ানানাং সাধযী যিতিগিরগমনান িদব েবাধা
সা দবী িদবমূ তঃ দহতু িরতং চমু াচা ॥ ১॥

ॐ াং ীং ূ ং চম মুে শবগমনহেত ভীষেণ ভীমবে
াং ীং ূং াধমূ তভঃ কৃতবমু েখ রৗদংারােল । var াধমূ ত িবকৃত কুচমু েখ
কং কং কং কালরািঃ মিস জগিদদং ভযী সী var কালধারী
হূােরাারযী দহতু িরতং চমু াচা ॥ ২॥

ॐ াং ীং ূ ং েপ িভু বননিমেত পাশহে িনীে
রাং রীং ং ররে িকিলিকিলতরেব শূ লহে চে ।
লাং লীং লূ ং লিজে হসিত কহকহা ঘারাহাৈসঃ
কং কালী কালরািঃ দহতু িরতং চমু াচা ॥ ৩॥

ॐ াং ীং ূ ং ঘারেপ ঘঘঘঘ ঘিটেত ঘঘু রারাবেঘাের
িনমংসী জে িপবতু নরবসা ধূ ধূ াযমােন ।
ॐ াং ীং ূং াবযী সকলভু িব তথা যগব নাৈগঃ var তেল
াং ীং ূং াভযী দহতু িরতং চমু াচা ॥ ৪॥
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ॐ াং ীং ূং চবেগ হিরহরনিমেত মূ ত কীতঃ var াং ীং ূং
চািদেতৗ চ কেণ জডমকুটিশেরােবিতাং কতু মালা ।
েব চারেগৌ শিশিকরণিনভা তারেকা হার কে
সা দবী িদবমূ তঃ দহতু িরতং চমু াচা ॥ ৫॥

ॐ খং খং খং গবে বরকনকিনেভ সূ যকাি েতজঃ var খগহে
িবালাবলীনা নবিনিশতমহাকৃিকা দিেণন ।
বােম হে কপালং বরিবমলসু রাপূ িরতং ধারযী
সা দবী িদবমূ তঃ দহতু িরতং চমু াচা ॥ ৬॥

ॐ ং ং ং ফট্ কালরািঃ উসু রমিথনী ধূ মারী কুমারী
াং ীং ূ ং হিেশােরৗিপিতিকিলিকলা শ অাহােস ।
হা হা ভূ ত ভূ েত িকিলিকিলতমু খা কীলযী সী
হূােরাারযী দহতু িরতং চমু াচা ॥ ৭॥

ভৃ ী কালীকপালী পিরজনসিহেত চিচামু িনতা
রাং রাং রাারিনেত শিশকরধবেল কালকূেট রে ।
ু ং ু ং ু ারকারী সু রগণনিমেত কালকারী িবকারী
েলাকং বশকারী দহতু িরতং চমু াচা ॥ ৮॥

বে দচা ডমমিণমারণোপটারঘৈ
নৃ তী যাপাৈতঃ রটপট িবভৈবনম লা মমালা । var হাৈসঃ
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ে কুে বহী খরখিরতসখা চাচনী তমালা var ৌ কুৌ
উৈৈশতাহাৈসঃ ঘঘিরতরবা ং চমু াচা ॥ ৯॥

ং াী ং চ রৗী ং সচ িশকগমনা ং চ দবী কুমারী
ং চে চহা ঘঘিরতরবা ং বরাহপা ।
রৗে ং চম মুা সকলভু িবতেল সংিেত সব মােগ
পাতােল শলশৃ ে হিরহরনিমেত দবী চী নমে ॥ ১০॥

নমে নমে নমঃ
ॐ রং মু ডধারী িগিরহিবহের িনঝের পব েত বা
সােম শমেধ িবশিবশভিবেত সেট কুিৎসেত বা ।
বাে চৗের চ সেব পুঃ দিধভু িবতেল তথা বিমেধ েগ
রোং িদবমূ তঃ দহতু িরতং চমু াচা ॥ ১১॥

ইেতবং বীজমৈঃ বনমিত িশবং পাতকং বািধনাশং
তং হগণমথনং মদনং শািকনীনাম্ ।
ইেতবং বগেবগং সকলভযহরং মমূ ত িনতং
মাণাং াকং যঃ পঠিত স লভেতৗ াথতাং মিসিম্ ॥ ১২॥

ॐ নমিকাৈয নমিকাৈয নমিকাৈয ।
॥ ীরাগমািলকাকৃেত তীচিকাোং সূ ণম্ ॥
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