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கதா³ஹ காேவரீதடபரிஸேர ர க³னக³ேர
ஶயான ேபா⁴கீ³ ³ேர ஶதமக²மணி யாமலருசி ।
உபாஸீன: ேராஶ மது⁴மத²னநாராயணஹேர

முராேர ேகா³வி ேத³ யனிஶமனுேன யமி தி³வஸா ॥ 1॥
கதா³ஹ காேவரீவிமலஸலிேல வீதகலுேஷா

ப⁴ேவய த தீேர ரமமுஷிவேஸய க⁴னவேன ।
கதா³வா த பு ேய மஹதி புலிேன ம க³லகு³ண
ப⁴ேஜய ர ேக³ஶ கமலனயன ேஶஷஶயன ॥ 2॥
கீ³க ட² ³வயஸஸரஸ னி ³த⁴னீேராபக டா²-
மாவி ேமாதா³ திமிதிஶகு தி³த ³ர மேகா⁴ஷா ।
மா ேக³ மா ேக³ பதி²கனிவைஹரு ⁴யமா பவ கா³
ப ேயய தா புனரபி புரீ மதீ ர க³தா⁴ ன: ॥ 3॥
க ரீகலிேதா ³ ⁴வபு ³ரதிலக க தேலாேல ண

மு ³த⁴ ேமரமே ஹராத⁴ரத³ல மு தாகிரீேடா வல ।
ப ய மானஸ ப யேதாஹரதர ப யாயப ேகருஹ

ர கா³தி⁴பேத: கதா³னுவத³ன ேஸேவய ⁴ேயா யஹ ॥ 4॥
ந ஜாது பீதா ரு’த சி²தாநா நாெகௗகஸா ந த³னவாடிகாஸு ।
ர ேக³ வர வ புரமா ரிதாநா ர ²யாஸுநாம யதேமா ப⁴ேவய ॥
5॥
இதி ர க³ த²ப சக ேதா ர ஸ ண ॥
ராதா⁴ ரு’ பணம து ॥
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