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ParAsara Bhattar’s few shlokas on Caveri from Shri Rangaraja Stotram

பராஶரப⁴ டாசா ய ரு’ேத ர க³ராஜ ேதா ேர

காேவரீமாஹா யஸ ப³ ேத⁴ ப டீ ரு’தானி கானிசி ேலாகானி ॥
து³ ³தா⁴ ³தி⁴ ஜனேகா ஜன யஹமிய ேரவ பு ரீ வர:
ர ேக³ வர ஏதத³ ஹமிஹ கி கு யாமிதீவாகுலா ।

ச ச சாமரச ³ரச த³னமஹாமாணி யமு ேதா கரா

காேவரீலஹரீகைர வித³த⁴தீ ப ேயதி ஸா ேஸ யதா ॥ 1॥
அக³ணிதகு³ வ ³ய ஸ வ தி²ரர னஸம ரதி ரியா-
மபி பய:புைரரா யாயய யனு ஜா ³ரதி ।
ரவஹதி ஜக³ ³தா⁴ ரீ ⁴ ைவவ ர ³பேத த³யா
ர மது⁴ராகா³தா⁴ஸா ந: பு து மரு ³ ரு’தா⁴ ॥ 2॥

தரலதனுதர ைக³ ம த³மா ேதா³லிமான-
வதடவிடபிராஜீ ம ஜரீ ஸு த ⁴ரு’ கா³ ।
பது கனகநா னீ நி னகா³ நாரிேகல-

ரமுகஜமகர ைத³ மா ஸலாபா மத³ ஹ: ॥ 3॥
கத³லவகுலஜ ³ க³மாக த³க ட²-
³வயஸஸரஸனீராம தரா ஸ யக யா ।
ரப³லஜலபிபாஸால ப³மாநா பு³ெதௗ³க⁴-
⁴ரமகரதரு ரு’ த³ வ ³யதாமா தரீப ॥ 4॥
ஹ ஸயு தவிமான ேத² ³ர மாணீ பதா⁴ரிணி ।
ெகௗஶா ப:⁴ ரிேக ேத³வி நாராயணி நேமாऽ துேத ॥
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