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.. Shri Chakrarajastotra ..

॥ ச ரராஜ ேதா ர ॥
ேரா தா ப சத³ வி ³யா மஹா ரிபுரஸு த³ரீ ।
மஹாேஷாட³ ேரா தா மஹாமாேஹ வரீஸதா³ ॥ 1॥
ேரா தா த³ காலீ மஹாரா ஞீதிஸ ஞயா ।
var ேலாேக ²யாதா மஹாரா ஞீ நா த³ ணகாலிகா ।
ஆக³ேமஷு மஹாஶ தி: ²யாதா பு⁴வேன வரீ ॥ 2॥
மஹாகு³ தா கு³ யகாலீ நா ஶா ேரஷு கீ திதா ।
மேஹா ³ரதாரா நி தி³ டா மஹா ஞ ேததி ⁴தேல ॥ 3॥
மஹான தா³கு ³ஜிகா யா ேலாேகऽத்ரஜக³த³ பி³கா ।
ரிஶ யா ³யாऽத்ர சாமு டா³ மஹா ப தா³ ரகீ திதா ॥ 4॥
மஹாமஹாஶயா ேரா தா பா³லா ரிபுரஸு த³ரீ ।
ச ரராஜ:ஸ ேரா த ரிபா⁴ேக³னமேஹ வரி ॥ 5॥
³ர மீ ⁴த ய வாமீவி ³யார ய கீ ரு’பா ேஸ ரா த

ஹி தீ³அனுவாத³
ப சத³ வி ³யா மஹா ரிபுரஸு த³ரீஔர மஹாேஷாட³ வி ³யா
ஸைத³வமஹாமாேஹ வரீ கஹீ க³ஈ ைஹ । த³ காலீ ேகா
மஹாரா ஞீநாமேஸகஹாக³யாைஹஔர பு⁴வேன வரீஆக³ேமா
ேம
மஹாஶ தி நாம ேஸ ரஸி ³த⁴ைஹ ।ஶா ேரா ேம கு³ யகாலீ
நாம ேஸ
மஹாகு³ தாகாவ ணனைஹஔர ரு’ ²வீபரமேஹா ³ரதாராமஹா ஞ தா
ப³தாஈ க³ஈைஹ ।ஜக³த³ பா³கு ³ஜிகாஇஸேலாக ேம மஹான தா³
ைஹ ஔர
ரிஶ யா மிகாஆ ³யா சாமு டா³ மஹா ப தா³ கஹீ க³ஈ ைஹ ।
பா³லா ரிபுரஸு த³ரீமஹாமஹாஶயாகஹீக³ஈைஹ ।ேஹமேஹ வர!
இஸ ரகார தீன பா⁴ேகா³ ேம ச ரராஜ கா வ ணனைஹ ।
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