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

શ્રીપરાશરભટ્ટાચાયર્કૃતે શ્રીરઙ્ગરાજ તાતે્રે
કાવેર માહા યસ બ ધે પષ્ટ કૃતાિન કાિન ચત્ શ્લાેકાિન॥
દુગ્ધા ધજર્નકાે જન યહ મયં શ્રીરેવ પતુ્રી વરઃ
શ્રીરઙ્ગેશ્વર અેતદહર્ મહ િક કુયાર્ મતીવાકુલા ।
ચ ચચ્ચામરચ દ્રચ દનમહામા ણક્યમુક્તાે કરાન્
કાવેર લહર કરૈિવદધતી પય ત સા સવે્યતામ્॥ ૧॥
અગ ણતગુણાવદ્યં સવ સ્થરરત્નસમપ્ર તિક્રયા-
મિપ પયઃપુરૈરા યાયય ત્યનુ ગ્ર ત ।
પ્રવહ ત જગદ્ધાત્રી ભૂ વવૈ રઙ્ગ્પતેદર્યા
શ શર મધુરાગાધા સા નઃ પનુાતુ મ દ્વધૃા॥ ૨॥
તરલતનુતરઙ્ગૈમર્ દમા દાે લમાન-
વતટિવટિપરા મ જર સપુ્ત ઙ્ગા ।
ક્ષપતુ કનકના ી િન ગા નાિરકેલ-
ક્રમુકજમકર દૈમાસલાપા મદંહઃ॥ ૩॥
કદલવકુલજ બૂપૂગમાક દક ઠ-
દ્વયસસરસનીરામ તરા સહ્યક યામ્ ।
પ્રબલજલિપપાસાલ બમાના બુદાૈઘ-
ભ્રમકરત દં વ દ્યતામા તર પમ્॥ ૪॥
હંસયુક્તિવમાનસ્થે બ્રહ્માણી પધાિર ણ ।
કાૈશા ભઃક્ષિરકે દેિવ નારાય ણ નમાેઽ તુતે॥
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