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॥ தாரா ராத: மரண ॥

ராத: மராமி ப⁴வதாரிணி தாரிணீ வா

ம த³ மிதா ரினயநா க⁴னனீலவ ।
க ரீகபாேலா பலக² ³க³த⁴ ரீ

தா⁴ ரீ ஸுராஸுர ரு’ மகி²ேல வரீ ச ॥ 1॥
ராத: மராமி க² வாமபவ க³தா³ ரீ-
மே ா ⁴யஶ பு⁴ஸஹிதாமஹி ⁴ஷ ⁴யா ।
ர ய பிதா ⁴ர வவ ஸிஸு ரஸ நா

ப⁴ தா திப⁴யவாரணக மத³ ா ॥ 2॥
ராத: மராமி ஷ ேகாண ரிேகாணேக³ஹா
வ வாரத⁴ரணீ ³ரு’ஹேஶாப⁴மாநா ।
ஶ ராதி³ஸுரஸ க⁴ஸுேஸ யமா -
மான த³க தா³ ப சா ணவீ தா ॥ 3॥
ராத னமாமி ரு’கேராடிவிஶாலமாலா
ஹாலாவி ⁴ ணிததரா ஸு ரிேன ரஜாலா ।
யா ⁴ரா ப³ரா ரு’தகடீதடபா⁴ஸமாநா

ஜா ³யாபஹா வரிதஸி ³தி⁴ ரதா³ பேர ॥ 4॥
ராத ப⁴ஜாமி ப⁴வதாபவி கா பா³
ஸ ³ய:ஸ ரு’ ³தி⁴னிதி⁴பு³ ³தி⁴ ரகா கா ச ।
வல சிதாம ⁴யக³தாதிேகா⁴ரா
த³ ராகராலாமபி ப⁴ தபாலா ॥ 5॥
ய: ேலாகப சகமித³ பட²தி ரபா⁴ேத
தாரா மர ரதிதி³ன பு⁴விபா⁴ரஹாரா ।
வி ³யாவி ⁴திஸுக²ஶா தியஶா யவா ய

ேஸாऽ ேத ரயாதி ஸாேலா யபத³ ஜன யா: ॥ 6॥
இதி தாரா ராத: மரண ஸ ண ।
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