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॥ ரமாபதி மரண ॥

க³ேணஶாய நம: ।
முகு த³மி தீ³வரப ரேன ர நதா³ மஜ ேயாகி³மே னிேகத ।
ரு’ தா³ரகாபி⁴ டுதபாத³ப ³ம பா த² ய மி ர மனஸா மராமி ॥

1॥
³ர ேம ³ரக³ கா³த⁴ரவ தி³தாய முகு த³ேத³வாய பரா பராய ।
நம:ஸம தாஸுர ஶகாய ப ஶயா ய ரேம வராய ॥ 2॥
ஆ லி டராதா⁴குசகு ³மலாய ேகா³பால ரு’ ய நேமாऽ து த ைம

।
ேகா³வ த⁴ன ேயா கி³ரிமு ச ரு’ க³ ேலாேகாபகாராய கிேலா ³த³தா⁴ர
॥ 3॥
ரு’பானிேத⁴ தீ³னஶர ய ெஶௗேர ைத³ யாடவீதா³வ ரேமஶ ேத³வ ।
வ பாத³ப ேகருஹயு ³ம ேவவா ந த தி³வ ரா துமஹ ஸமீேஹ

॥ 4॥
ததா³ மம யாத³பி⁴லாஷஸி ³தி⁴ தைத³வ ஜாேயத மமாதிேமாத:³ ।
யதா³ யதீ ³ேரடி³தஸ சரி ேரா மயி ரஸ ே ப⁴க³வா முராரி: ॥ 5॥
குஶா ³ரஸூ மாபி மதி க³தீநா ஞாது ந ஶ ே தி தவ வ ப ।
அஹ கத² வா முஸலா ³ரபு³ ³தி⁴ ஞாது ம: யா க²லு த

ப⁴வ த ॥ 6॥
நாஹ நதீ³ ே நிகி²லாக³ேமஷு ந ச ரவீண: கவிதாகலாயா ।
த மாத³ேஶஷா க³தி³து கு³ ேத ெஶௗேர ந ஶ ேதா ப³த
ம த³பா⁴ ³ய:-॥ 7॥
இதி ரமாபதி மரண ஸ ண ॥
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