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॥ ચતુિવશ તનામ પ્ર તપાદક ચૂ ણકા॥

॥ ચતુિવશ તનામ પ્ર તપાદક ચૂ ણકા॥
॥ શ્રી ભદ્રાચલ રામદાસ કૃત ચતુિવશ તનામ પ્ર તપાદક
ચૂ ણકા॥
શ્રીમદ ખલા ડ કાેિટ બ્રહ્મા ડ ભા ડ
દા ડાપેદ ડ મ ડલ સા દાે દ િપત સગુણ િનગુર્ણાતીત
સ ચ્ચદાન દ પરા પર તારક બ્રહ્માખ્ય દશિદશા
પ્રકાશ,ં સકલ ચરાચરાધીશં કમલ સભંવ
સચીધવ પ્રમખુ િન ખલ દારક દ વ દ્યમાન
સ દ પ્ત િદવ્યચરણારિવ દં, શ્રી મુકુ દમ્ ।
તુષ્ટ િનગ્રહ શષ્ટ પિરપાલનાે કટ કપટ નાટક સતૂ્ર
ચિરત્રા ચત બહુિવધાવતારં, શ્રી રઘવુીરમ્ ।
કાૈસલ્યા દશરથ મનાેરથાન દ ક દ ળત
િન ઢ ક્ર ડા િવલાેલન શશૈવં શ્રી કેશવમ્ ।
િવશ્વા મત્ર યજ્ઞ િવઘ્નકારણાે કટ તાટકાચર સબુાહુબાહુબલ
િવદલન બાણપ્રવીણ પારાયણં શ્રીમન્નારાયણમ્ ।
િનજપાદ જલજ ઘન પશર્નીય શલા પ શાપ
િવકૃત ગાૈતમ સતી િવનુત મહીધવં, શ્રી માધવમ્ ।
ખ ડે તુદર પ્રચ ડ કાેદ ડ ખ ડનાે દ ડ
ગાેદ ડ કાૈ શક લાેચનાે સવ જનક ચકે્રશ્વર
સમિપત સીતા િવવાહાે સવાન દં શ્રી ગાેિવ દમ્ ।
પરશરુામ ભજુગવર્ દપર્
િનવાર્પણ તાનુગતરણ િવજય વિધ ં, શ્રી િવ મ્ ।
િપ વાક્ય પિરપાલનાે કટ જટાવલ્કલાપેેત સીતાલ મણ સિહત
મિહત રાજ્યા ભતમત દૃઢવ્રત ક લત પ્રયાણ
રઙ્ગ ગઙ્ગાવતરણ સાધનં, શ્રી મધુસદૂનમ્ ।
ભરદ્વા પેચાર િનવાિરત માગર્શ્રમ િનરાઘાટ
ચત્રકૂટ પ્રવેશક્રમં, શ્રી િત્રિવક્રમમ્ ।
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॥ ચતુિવશ તનામ પ્ર તપાદક ચૂ ણકા॥

જનક િનયાેગ શાેકાકુ લત ભરતશત્રુઘ્ન લલનાનુકૂલ બ ધુ પાદુકા
પ્રદાન સીતા િન મતા તઃ કરણ દુષ્ટ ચેષ્ટાયમાન
કૂ્રર કાકાસરુ ગવાપશમનં, શ્રી વામનમ્ ।
દ ડકા ગમન િનરાેધ ક્રાેધ િવરાટાનલ
વાલા જલધરં, શ્રી શ્રીધરમ્ ।
શરભઙ્ગ સતુી ણાત્રીદશર્નાશીવાર્દ િનવ્યાર્જ
કુ ભલસભંવ કૃપાલ ધ મહાિદવ્ય િદવ્યાસ્ત્ર
સમુદયા ચત પ્રકાશ,ં શ્રી હૃષીકેશમ્ ।
પ ચવટ તટ
સઙ્ઘિટત િવશાલપણર્શાલાગત શપૂર્ણખા ના સકાઃ
છેદન માનાવબાેધન મહાહવારંભ િવજુ્ર ભણ રાવણ
િનયાેગ માયા ગસહંાર કાયાર્થર્ લાભં, શ્રી પદ્મનાભમ્ ।
રાિત્ર ચર
પર વ ચનાહૃત સીતા વષેણ રતપઙ્ ક્ત રથક્ષાેભ
શથીલીકૃત પક્ષ જટાયુ માેક્ષ બ ધુ પ્રયાવસાન િનયર્ તતા
કબ દ વક્ત્રાેદરશર ર િનરાેધરં, શ્રી દામાેદરમ્ ।
શબયુર્પદે શપંપાતટગમન
હનુમદ્ સગ્રીવ સભંાષણ બ ધુરાત્ બ ધુર
દુ દુ ભ કળેબરાે પતન, સપ્તસાલઃ છેદન, વા લ િવદારણ
પ્રપન્ન સગુ્રીવ સામ્રાજ્ય સખુહષર્ણં, શ્રી સઙ્કષર્ણમ્ ।
સગુ્રીવાઙ્ગત નીલ બવશ્ચ નલકેસિર પ્રમખુ
િન ખલ કિપનાયક સવેા સમુદયા ચત દેવં, શ્રી વાસદેુવમ્ ।
િનજદત્ત મુિદ્રકા ગ્રત્ સમગ્રા જનેય િવનય વચન
રચના બુિધ લઙ્ઘનાે ઙ્ ઘત લિઙ્કણી પ્રાણાે લલઙ્ઘન
જનક દશર્નાક્ષ કુમાર હરણ, લઙ્કાપુિર દહણ
પ્ર ત ષ્ટત, શકુ પ્રશઙ્ગ િદ ષ્ટદુ્ય ં, શ્રી પ્રદ્યુ મ્ ।
અગ્ર પાેદક્ર
મહાેગ્ર િનગ્રહ બલાય માનાપમાનનીય િનજશર યાગ ય
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॥ ચતુિવશ તનામ પ્ર તપાદક ચૂ ણકા॥

પુ યાેદય િવભીષણાભય પ્રધાનાિન દં્દ, શ્રીમદિન દ્દમ્ ।
અપાર
લવણ પારાવાર સમજંુુ્ર ભતાે કષર્ણ ગવર્ િનવાર્પણદ ક્ષા
સમથર્સતેુ િનવાર્ણ પ્રવીણા ખલ સ્થર ચરાેત્તમં, શ્રી
પુ ષાેત્તમમ્ ।
િન તુલ પ્રહ ત કુ ભકણ દ્ર જત્ કુ ભ િનકુ ભા ગ્ વણાર્ તકાય મહાેદર
મહાપાશ્વાર્િદ દનજુ ધનખુ ડનાયમાન કાેદ ડ ગુણશ્રવણ
શાષેણા હતાશષે રાક્ષસ પ્રજમ્ , શ્રી અધાેક્ષજમ્ ।
અકુ ડત રણાેત્ ક ઠ દશક ઠ દનજુ
ક ઠ રવક ઠલુ ડનાયમાન જયાવહં શ્રી નાર સહમ્ ।
દશગ્રીવાનજુ ભટ્ટ ભદ્ર દ્વ ખ્ય િવભવ લઙ્કાપુિર
પુરણ સકલ સામ્રાજ્ય સખુાે જતં, શ્રીમદચ્યુતમ્ ।
સકલ સરુાસરુાદ્ભુત પ્ર વ લત પાવક
મખુભૂદાયમાન સીતાલ મણાઙ્ગત મહનીય પુ પકાિધ રાેહણ
ન દગ્રામ સ્થત ભ્રાત્રુ ભયુર્ત જટા વલ્કલ િવસજર્નાંફર
ભષૂણાલઙૃ્કત શ્રેયાે િવવધર્નં, શ્રી જનાદર્નમ્ ।
અયાે યા નગર પટ્ટા ભષેક િવશષે મહાે સવ િનર તર િદગ ત
િવશ્રા ત હારહીર કપૂર્ર પયઃ પારાવાર ભારત વાણી કુ દે દુ
મ દાિકની ચ દન સરુદેનુ શરદ બુ તાલીવર ધ પાે લ શત
દાનાશ્વ સભુક તઃશ્ ષડાક્ષર પા ડુ ભૂત સભા
િવભ્રાજમાન િન ખલ ભવુનૈક યશઃ સા દં્ર શ્રી ઉપે દ્રમ્ ।
ભક્તજન સરંક્ષણ દ ક્ષણ કટાક્ષ શાેભાદ્ય સમુત્તિર શ્રી હિરમ્ ।
કેશવાિદ ચતુિવશ ત નામ ગભર્
સ દિપત િનજ ગથાઙ્ગીકૃત મેધા વ ત ં શ્રી કૃ ણમ્ ।
સવર્ સપુવર્ પાવર્તી હૃદય કમલ તારક બ્રહ્મનામં
સ પૂણર્કામં પવતરણાનુ કન સા દં્ર
ભવજિનત ભયાેઃછેદઃ છદ્રમ છદં્ર ભક્તજન મનાેરથાેિન્નદં્ર,
ભદ્રાચલ રામભદં્ર રામદાસ પ્રપનં્ન ભજેઽહં ભજેઽહમ્॥
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॥ ચતુિવશ તનામ પ્ર તપાદક ચૂ ણકા॥

॥ ઇ ત શ્રી ભદ્રાચલ રામદાસ કૃત કેશવાિદ
ચતુિવશ ત પ્ર તપાદક ચૂ ણકા સ પૂણર્મ્॥

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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