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ചതുർവിംശതിനാമ പതിപാദക ചൂർണികാ

{॥ ചതുർവിംശതിനാമ പതിപാദക ചൂർണികാ ॥}

॥ ശീ ഭദാചല രാമദാസ കൃത ചതുർവിംശതിനാമ പതിപാദക

ചൂർണികാ ॥

ശീമദഖിലാൺഡ േകാടി ബഹ്മാൺഡ ഭാൺഡ

ദാൺേഡാപദൺഡ മൺഡല സാൻേദാത്ദീപിത സഗുണ നിർഗുണാതീത

സിദാനൻദ പരാത്പര താരക ബഹ്മാഖ്യ ദശദിശാ

പകാശം, സകല ചരാചരാധീശം കമല സംഭവ

സചീധവ പമുഖ നിഖില ബൃൻദാരക ബൃൻദ വൻദ്യമാന

സൻദീപ്ത ദിയചരണാരവിൻദം, ശീ മുകുൻദമ് ।

തുഷ്ട നിഗഹ ശിഷ്ട പരിപാലേനാത്കട കപട നാടക സൂത

ചരിതാഞ്ചിത ബഹുവിധാവതാരം, ശീ രഘുവീരമ് ।

െകൗസൽയാ ദശരഥ മേനാരഥാനൻദ കൻദളിത

നിരൂഢ കീഡാ വിേലാലന ൈശശവം ശീ േകശവമ് ।

വിശ്വാമിത യജ്ഞ വിഘ്നകാരേണാത്കട താടകാചര സുബാഹുബാഹുബല

വിദലന ബാണപവീണ പാരായണം ശീമൻനാരായണമ് ।

നിജപാദ ജലജ ഘനസ്പർശനീയ ശിലാരൂപ ശാപ

വികൃത െഗൗതമ സതീ വിനുത മഹീധവം, ശീ മാധവമ് ।

ഖൺേഡൻതുദര പചൺഡ േകാദൺഡ ഖൺഡേനാത്ദൺഡ

േഗാദൺഡ െകൗശിക േലാചേനാത്സവ ജനക ചക്േരശ്വര

സമർപിത സീതാ വിവാേഹാത്സവാനൻദം ശീ േഗാവിൻദമ് ।

പരശുരാമ ഭുജഗർവ ദർപ

നിർവാപണ താനുഗതരണ വിജയ വർധിഷ്ണും, ശീ വിഷ്ണുമ് ।

പിതൃവാക്യ പരിപാലേനാത്കട ജടാവൽകേലാേപത സീതാലക്ഷ്മണ സഹിത

മഹിത രാജ്യാഭിതമത ദൃഢവത കലിത പയാണ
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രങ്ഗ ഗങ്ഗാവതരണ സാധനം, ശീ മധുസൂദനമ് ।

ഭരദ്വാേജാപചാര നിവാരിത മാർഗശമ നിരാഘാട

ചിതകൂട പേവശകമം, ശീ തിവികമമ് ।

ജനക നിേയാഗ േശാകാകുലിത ഭരതശതുഘ്ന ലലനാനുകൂല ബൻധു പാദുകാ

പദാന സീതാ നിർമിതാൻതഃ കരണ ദുഷ്ട േചഷ്ടായമാന

കൂര കാകാസുര ഗർേവാപശമനം, ശീ വാമനമ് ।

ദൺഡകാ ഗമന നിേരാധ ക്േരാധ വിരാടാനല

ജ്വാലാ ജലധരം, ശീ ശീധരമ് ।

ശരഭങ്ഗ സുതീക്ഷ്ണാതീദർശനാശീർവാദ നിർയാജ

കുമ്ഭലസംഭവ കൃപാലപ്ധ മഹാദിയ ദിയാസ്ത

സമുദയാർചിത പകാശം, ശീ ഹൃഷീേകശമ് ।

പഞ്ചവടീതട

സങ്ഘടിത വിശാലപർണശാലാഗത ശൂർപണഖാ നാസികാഃ

േഛദന മാനാവേബാധന മഹാഹവാരംഭ വിജുമ്ഭണ രാവണ

നിേയാഗ മായാ മൃഗസമ്ഹാര കാർയാർഥ ലാഭം, ശീ പദ്മനാഭമ് ।

രാതിഞ്ചര

പര വഞ്ചനാഹൃത സീതാൻേവഷണ രതപങ്ക്തി രഥക്േഷാഭ

ശിഥീലീകൃത പക്ഷ ജടായു േമാക്ഷ ബൻധുപിയാവസാന നിർയൻതിതാ

കബൻദ വക്ത്േരാദരശരീര നിേരാധരം, ശീ ദാേമാദരമ് ।

ശബർയുപേദ ശപംപാതടഗമന

ഹനുമദ് സഗീവ സംഭാഷണ ബൻധുരാത് ബൻധുര

ദുൻദുഭി കേളബേരാത്പതന, സപ്തസാലഃ േഛദന, വാലി വിദാരണ

പപൻന സുഗീവ സാമാജ്യ സുഖഹർഷണം, ശീ സങ്കർഷണമ് ।

സുഗീവാങ്ഗത നീല ജാമ്ബവ നലേകസരി പമുഖ

നിഖില കപിനായക േസവാ സമുദയാർചിത േദവം, ശീ വാസുേദവമ് ।

നിജദത്ത മുദികാജാഗത് സമഗാഞ്ജേനയ വിനയ വചന

രചനാമ്ബുധി ലങ്ഘേനാൽൽങ്ഘിത ലങ്കിണീ പാേണാൽലലങ്ഘന

ജനകജാ ദർശനാക്ഷ കുമാര ഹരണ, ലങ്കാപുരി ദഹണ
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പതിഷ്ടിത, ശുക പശങ്ഗ ദിരുഷ്ടദ്യുമ്നം, ശീ പദ്യുമ്നമ് ।

അഗ േപാദക

മേഹാഗ നിഗഹ ബലായ മാനാപമാനനീയ നിജശരൺയാഗൺയ

പുൺേയാദയ വിഭീഷണാഭയ പധാനാനിരുദ്ദം, ശീമദനിരുദ്ദമ് ।

അപാര

ലവണ പാരാവാര സമുജുംഭിേതാത്കർഷണ ഗർവ നിർവാപണദീക്ഷാ

സമർഥേസതു നിർവാണ പവീണാഖില സ്ഥിര ചേരാത്തമം, ശീ

പുരുേഷാത്തമമ് ।

നിസ്തുല പഹസ്ത കുമ്ഭകർേണൻദജിത് കുമ്ഭ നികുമ്ഭാഗ്നി വർണാതികായ

മേഹാദര

മഹാപാർശ്വാദി ദനുജ ധനുഖൺഡനായമാന േകാദൺഡ ഗുണശവണ

േശാഷണാ ഹതാേശഷ രാക്ഷസ പജമ് , ശീ അേധാക്ഷജമ് ।

അകുൺഡിത രേണാത് കൺഠ ദശകൺഠ ദനുജ

കൺഠീരവകൺഠലുൺഡനായമാന ജയാവഹം ശീ നാരസിംഹമ് ।

ദശഗീവാനുജ ഭട്ട ഭദ ദ്വജാഖ്യ വിഭവ ലങ്കാപുരി

സ്പുരണ സകല സാമാജ്യ സുേഖാജ്ജിതം, ശീമദച്യുതമ് ।

സകല സുരാസുരാദ്ഭുത പജ്വലിത പാവക

മുഖഭൂദായമാന സീതാലക്ഷ്മണാങ്ഗത മഹനീയ പുഷ്പകാധി േരാഹണ

നൻദിഗാമ സ്ഥിത ഭാതുഭിർയുത ജടാ വൽകല വിസർജനാംഫര

ഭൂഷണാലങ്കൃത ശ്േരേയാ വിവർധനം, ശീ ജനാർദനമ് ।

അേയാധ്യാ നഗര പട്ടാഭിേഷക വിേശഷ മേഹാത്സവ നിരൻതര ദിഗൻത

വിശാൻത ഹാരഹീര കർപൂര പയഃ പാരാവാര ഭാരത വാണീ കുൻേദൻദു

മൻദാകിനീ ചൻദന സുരേദനു ശരദമ്ബു താലീവര ധമ്േപാലി ശത

ദാനാശ്വ സുഭകീർതിഃശ് ഷഡാക്ഷര പാൺഡു ഭൂത സഭാ

വിഭാജമാന നിഖില ഭുവൈനക യശഃ സാൻദം ശീ ഉേപൻദമ് ।

ഭക്തജന സംരക്ഷണ ദീക്ഷണ കടാക്ഷ േശാഭാദ്യ സമുത്തരിം ശീ ഹരിമ് ।

േകശവാദി ചതുർവിംശതി നാമ ഗർഭ

സൻദർപിത നിജ ഗഥാങ്ഗീകൃത േമധാ വർതിഷ്ണും ശീ കൃഷ്ണമ് ।
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സർവ സുപർവ പാർവതീ ഹൃദയ കമല താരക ബഹ്മനാമം

സമ്പൂർണകാമം പവതരണാനു കന സാൻദം

ഭവജനിത ഭേയാഃേഛദഃ ഛിദമഛിദം ഭക്തജന മേനാരേഥാൻനിദം,

ഭദാചല രാമഭദം രാമദാസ പപൻനം ഭേജഽഹം ഭേജഽഹമ് ॥

॥ ഇതി ശീ ഭദാചല രാമദാസ കൃത േകശവാദി

ചതുർവിംശതി പതിപാദക ചൂർണികാ സമ്പൂർണമ് ॥

Encoded and proofread by Antaratma antaratma at Safe-mail.net

The composer of the chUrNikA is the

great Carnatic Music composer, bhadrAchala rAmadAsa who has composed

many sankIrtanAs on his ishTa devatA, shrI rAma of bhadrAchala(whose

original name is kanchErla gOpanna). VidvAn Dr mangaLampaLLi

bAlamuralikRShNa has tuned and rendered many of his songs.
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