
ಗೋಪಿಚಂದನ ಮುದರ ಧಾರಣ ಮಹಾತಿ್ಮಯನು |ಆಪನಿತು ಬರವೆ ಕೇಳ್ವ ದು ಸುಜನರು||ಪ|| 

 

ಪೂರ್ವದಲಿ ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರದಲಿ ಇಂದ್ರರ ದಿ |ಗೋರ್ವವಣ ಸಕಲ ಮುನಿ ಪರ ಮಥರಂದ್ರ || 

ಪಾರ್ವತ್ಮೋಶನು ಸೇವೆಗಳುತ್ಮರಲು ಜನಕ ದಯ |ಬೋರ್ವದಕೆ ಗೌರ ಪತ್ಮಗಂತಂದಳೂ||1|| 

 

ಎಲೆ ದೇರ್ ನಿಮಿ್ ಂದ ಲೋಕಕಿ್ಹ ತಕರರ್ವದ |ಬಲು ಧಮವ ಗೌಪಯ  ವೃತ ಕೇಳೆ್ದನಿೋಗಾ || 

ತ್ಮಳಿಸುರ್ದು ಊಧರ ವ  ಪಂಡ್ರ ದ ಮುದಿರ  ಮಹಿಮೆ ಎನೆ ಮು- |ಗುಳು ನಗಯಂದ ಸತ್ಮಗಂತಂದನೂ |||2|| 

ಅರಸಿ ಕೇಳ್ ವಿಪರ ನಾಗಲಿ ಸುಪಂಡಿತನಾಗೆ |ಧರಸದಿರೆ ಗೋಪಿಚಂದನ ಮುದಿರ ಯಾ || 

ಸುರ ಘಟ ಸಮಾನ ತದೆ್ ೋಹದರುಶನ ಪಾಪ |ತರಣಿ ಬಂಬರ್ ನೋಡಿ ಕಳಿಯಬೇಕೂ ||3|| 

 

ಕೋಪಿಯಾಗಲಿಯನಾಚಾರಯಾಗಲಿ ಸರ್ವ- |ದ್ರ ಪರರ ನಿಂದ್ಗೈರ್ರ್ನಾಗಲಿೋ || 

ಗೋಪಿಚಂದನ ಲಿಪತ  ಗಾತರ ನಾದನ ದೋಷ |ಲೇಪವಿಲಲ ದ್ ಮುಕತ ನಹನುಭರ್ದಿಂ||4|| 

 

ಎಂತು ಪೇಳ್ಲಿ ಊಧರ ವ  ಪಂಡ್ರ  ಮಹತಿ್ಮಯನು |ಅಂತ್ಮಜ ಲಲಾಟದಲಿ ಶೋಭಿಸಲೆಕ ೋ || 

ಅಂತಃಕರುಣ ಶುದಧ ನರ್ನೇ ಪೂಜಯ ನು ರ್ಲಿರ್ |ಕಂತುಪಿತ ಕುಲಶಿೋಲಗಳ್ನೆಣಿಸದೇ ||5|| 

 

ಭಾಮ್ನಿಯು ಅe್ ಞÁನದಿಂ ಪಂಡ್ರ  ಧರಸದಲೆ |ಹೋಮಾಥವರ್ವಗ ಪಾಕರ್ ಮಾಡ್ಲೂ || 

ಆ ಮಹತ್ಪಾ ಪವೇನಂಬೆ ವಿಷಟ ಸಮಾನನ  |ಈ ಮಮವರ್ರಯದುಂಡುರ್ಗ ನರಕಾ||6|| 

 

ಹರಯ ಚಕಾರ ಂಕ್ಹತ ವಿರಹಿತ ಸಿತ ರೋ ಪರುಷಂಗ |ಸಾ ರುಶರ್ವಯತ ದೈರ್ರ್ಶದಿಂದಲಿೋ || 

ಅರಲರ್ ತಡಿಯದ್ ಆಮಲಕ  ಗೋಮಯ ಸ್ನನ ನ |ವಿರಚಿಸುತ ಶಿರ ೋಶಂಘ್ರರ  ಪೂಜಿಸುರ್ದೂ ||7|| 

 

ಸಿ ರಣೆ ಮಾಡ್ದ್ ಹರಯ ಅಂಕ್ಹತರ ಹಿತ ದೇಹ |ಜರಯೆ ಜಾಹನ ವಿಯಲಿಲ  ನರಕ ಉಂಟೂ || 

ಅರ ಶಂಖ ಧರಸಿ ಕ್ಹೋಕಟದಲಿಲ  ಮೃತನಾಗೆ |ಲರರ್ದು, ಪರ ಯಾಗ ಮೃತ್ಮಗತ್ಮಯರ್ನಿಗೇ ||8|| 

 

ಪತರ ಹಿೋನಗೆ ಲೋಕವಿಲಲ ವೆಂಬುರ್ದ್ರಯ ಕೆ |ಮ್ತರ  ಕುಲಜನ ಮುದ್ರ  ಧರಸುತ್ಮರಲೂ || 

ಶತುರ  ಸಮಾನಾಪಹಯ ರದು ಮುದಿರ ಯನಿಡ್ದ್ ಸವ - |ಪಿತೃಗಳಿಗೈದಿಸುತ್ಮಹರು ದುಗವತ್ಮೋ ||9|| 

 

ಆರ್ ವಿಪರ ನು ಊಧರ ವ ಪಂಡ್ರ  ವಿರಹಿತನಾಗ |ಭಾರ್ಶುದಧ ದಿ ಶ್ರರ ದಧ  ಮಾಡ್ಲರ್ನಾ 

||ಜಿೋವಿಸುರ್ದ್ರಯ ಕೆಂದು ಶಪಿಸಿ ದ್ರವ ದಶ ರ್ರುಷ |ತ್ಪಂ ರ್ದನದೋರಧೋಹರು ಪಿತೃಗಳೂ ||10|| 

 

ಶಿರದಲಿಲ  ಚಕರ ವಿರೆ ದೇರ್ರೆನಿಸುರ್ದು ಭುಜ |ಅರಯುಕತ ರ್ವಗರಲು ದಿವ ಜನೆನಿಸುರ್ವ || 

ವಿರಹಿಥರ ಪರ ತ್ಮಮ್ ಪೂಜಿಸಲು ವಿಪರ ಗೆ ದ್ರನ |ವಿರಸೆ ರಂಧರ  ಕಲಶದಳುದಕದಂತ ||11|| 

 

ಯಾಗ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಹದೆ್ರನ ಬಹು ಮಾಡ್ಲಿೋ |ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿ ವೇದ ಓದುತ್ಮರಲಿೋ || 

ನಾಗರ್ರದನ ಲಾಂಛನರ್ ಧರಸದಲೆ ಕುನಿನ  |ಭಾಗೋರಥಿಯಳ್ದೆಿ  ತಗದ ತರವೂ ||12|| 

 

ನಾಮಕರ್ಣವಪನಯನ ಆಷಢ ಕಾತ್ಮೋವಕ |ಶಿರ ೋ ಮಾಧರ್ನ ದಿನದಿ ತಪತ ಮುದಿರ  || 

ಧೋಮಂತರಾದ ಗುರುಗಳ್ ಕೈಯ ಧರಸುರ್ದು |ನೇಮದಿಂ ಪಂಚ ಸಂಸ್ನಕ ರದಳಿದೂ ||13|| 



 

ಎರಡಾರು ನಾಲುಕ  ಎರಡೂ ಒಂದು ಪಂಡ್ರ ಗಳು |ಧರಸುರ್ದು ನಾಲುಕ  ರ್ಣವವು ಕರ ಮಾತೂ 

||ಅರಪರ ಮುಖ ಪಂಚಮುದಿರ ಯಳು ಹಿಂಕಾರಾದಿ |ಹರರೂಪ ಪಂಚರದು ಧರಸಬೇಕೂ ||14|| 

 

ಶಚಿಯೆ ಮೊದಲಾದ ನಿಜವರರ ಹಂಡ್ರು ಪಂಡ್ರ  |ಶುಚಿಮನದಿ ಧರಸಿ ಸವ ಪತ್ಮಗಳ್ ಸಹಿತ್ಪ || 

ಅಚಲಿತ ಸುಮಾಂಗಲಯ ಯೈದಿ ಸವ  ಸಥ ಳ್ದಲಿಲ  |ಮುಚುಕುಂದ ರ್ರದನಾರಾಧಸುರ್ರೂ ||15|| 

 

ಈ ರ್ಚನಕಾರ್ ಸಥ ಳ್ಕಾರ್ ನಾಮಾರ್ ಮು- |ದ್ರರ ರ್ ಮ್ತ್ಮಯಾಕಾರ ಮೃದವೆಲಿಲ ದೂ || 

ಆರ್ ರ್ಣವದಲೇನು ಆವಂಗುಲದಲೇನು |ಆರ್ ಮಂತರ ದಕೆನಲು ಪೇಳ್ವ ನಿಂತೂ ||16|| 

 

ಕಾಮ್ನಿಯೆ ಗೋಪಿಚಂದನ ಮದಿವಸುರ್ದಿಂತು |ರ್ವಮಹಸತ ದ ಮಧಯ  ಜಲರ್ ಧರಸಿೋ || 

ಈ ಮೂರು ಪಾದ ಗಾಯತ್ಮರ ಯಂ ಮಂತ್ಮರ ಸುತ |ಆ ಮಹಾ ಋಕಕ ಥೋ ದೇರ್ತ್ಮಯಂ||17|| 

 

ತರುರ್ವಯ ಧರಸುರ್ದು ಪಂಡ್ರ ಗಳು ಕೇಳ್ದಲಗೆ |ರ್ರಪಣಿಗೆ ಆದಿಯಲಿ ಕೇಶರ್ಲಿಲ ೋ || 

ಸುರಪ ನಾರಾಯರ್ಣದರದಿ ಹೃದಯದಲಿಲ  ಮಾ- |ರ್ರ ಕಂಠ ದೇಶದಲಿಲ  ಗೋವಿಂದನೂ ||18|| 

 

ಬಲಪಾಶರ ವ ದಲಿ ವಿಷ್ಣು  ಭುಜದಲಿಲ  ಮಧೂಸೂದ |ಸಲೆ ಬಲದ ಕಂಠದಲಿ ತ್ಮರ ೋವಿಕರ ಮಾ || 

ಲಲನೇ ಕೇಳ್ ರ್ವಮಪಾಶರ ವ ಕೆ ರ್ವಮನಾ ಭುಜಕೆ |ಖಳ್ಹ ಶಿರ ೋಧರ ಕಂಠದಲಿ ಹೃಷೋಕಶ ||19|| 

 

ಪೃಷಠ ದಲಿ ಕಂಜನಾಭ ಶಿರದಿ ದ್ರಮೊೋದರನು |ಇಷ್ಟಟ  ದ್ರವ ದಶನಾಮ ಸಿತಪಕ್ಷಕೇ || 

ಕೃಷು ಪಕ್ಷದಳಿರ್ಕೆ ಸಂಕರುಷಣಾದಿ ಶಿರ ೋ |ಕೃಷ್ಣ ಪರಯಂತ ತ್ಮಳಿರ್ರು ಸುಜನರೂ||20|| 

 

ಶೈಲಾಗರ  ರ್ಲಿಿ ೋಶ ಶಿಂಧು ಹರ ಕೆಷ ೋತರ  ನದಿ |ಕೂಲ ದ್ರವ ರಕ್ಹ ನೆಲದ ಶಿರ ೋ ತುಲಸಿಯಾ || 

ಮೂಲದಲಿಲ ಹ ಮೃತ್ಮತ ಕಾಗಳಿಂತು ಸುಪವಿತರ  |ಕೇಳ್ದರೊಳ್ಗೆ ಗೋಪಿಚಂದನಧಕಾ ||21|| 

 

ಶ್ರಮ ಶ್ರಂತವು ರಕತ  ರಾಜ ರ್ಶ ಪಿೋತ ಶಿರ ೋ |ಆ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣು  ಪಿರ ಯಕರವು ಶ್ವ ೋತ್ಪ || 

ಈ ಮಮವಗಳ್ ತ್ಮಳಿದು ಪಂಡ್ರ ಧಾರಣ ಮಾಡೆ |ಭೂಮ್ಯಳ್ಗರ್ರು ಸಜಜ ನರು ಸಖಿಯೇ ||22|| 

 

ಸಿತ ರೋ ಪರುಷರೆಲಲ  ಧರಸುರ್ದು ವಿರ್ರರ್ ತ್ಮಳಿದು |ಪಾಪಿ ಹಂಗಸು ಅರ್ಳಾದರನಾನ  || 

ಗೋಪಿಚಂದನ ಗದ್ರ ಫಣಿಗೆ ಧರಸದಲಿದೆ - |ರಾ ಪರುಷನಳಿದು ದುುಃಖರ್ ಬಡುರ್ಳೂ||23|| 

 

ಸಕಲ ಗುಣ ತಜವನದಿ ಮಧಯ ಮದಿ e್ ಞÁನ ನಾ- |ಮ್ಶ ಸದ್ರಚಾರ ಕನಿಷಠ ದಲಿ ಮೊೋಕಾಷ  || 

ಸುಖದಿ, ವಿಧತ್ಮಲಕ ದಕ್ಹಷ ಣದಿ ಉತತ ರದಿ ಶಿರ್ |ಅಕಳಂಕ ಹರ ಮಧಯ  ಛಿದರ ದಲಿಲ ೋ ||24|| 

 

ಸಛಿದರ  ಹರಮನೆನಿಸುರ್ದು ಶ್ರವ ನಾಂಘ್ರರ  ಸಮ |ಅಚಿಿದರ  ಪಣಿಯು ಈ ಲೋಕದಲಿಲ ೋ 

||ತತಸ ಮಾನಧಮರಲಲ  ಪಂಡ್ರ ದ್ರಕಾರ |ಮತಸ ಖಿಯೆ ಕೇಳಾದರದಲಿ ಪೇಳುವೇ ||25|| 

 

ದಂಡ್ದ್ರಕಾರ ಹಚುು ರ್ದು ಫಣಿಯಲಿಲ  ಖರ |ದಂಡ್ದಂತದಿಗೆ ಭುಜದಲಿ ಬದಿರೆಲಿೋ || 

ಪಂಡ್ರೋಕಾಕ್ಷ ಕೇಳ್ನಯ  ದಿೋಪಾಕೃತ್ಮಯು |ಪಂಡಿತರು ಧರಸುರ್ರು ನಿಗಮೊೋಕ್ಹತ ಯಂ ||26|| 



 

ರ್ನಿತೇ ಕೇಳ್ ಫಣಿ ಕಂಠದಲಿ ನಾಲುಕ  ಪೃಷಠ  ತಲಿ |ಇನಿತರಲಿ ಪಂಚಾಂಗುಲದ ಪರಮ್ತ್ಮೋ || 

ಮುನಿ ನೇತರ  ಬೆರಳ್ಷ್ಣಟ  ಕುಕ್ಹಷ ಯಲಿ ಮೇಳಂದು |ಘನ ಉದರದಲಿಲ  ಬಾಹುಗಳಿಘತೂತ || 27|| 

 

ರ್ಕ್ಷದಲಿ ಅಷಟ ಂಗುಲದ ಪರ ಮಾಣರ್ ಧರಸಿ |ಅಕ್ಷಯಾನಂದದಿಂ ನಿರ್ವರ ಯ ಜದಿಂ ||ಪಕ್ಹಷ ರ್ವಹನಾಯುಧರ್ 

ನಾಲಕ ಂದು ವಿರ್ರರ್ | ಮುಮುಕುಷ ಗಳು ತ್ಮಳಿದು ಧರಸುರ್ರು ಇಂತೂ ||28|| 

 

ರ್ಲಲ ಭಯೆ ಕೇಳಿು ದಿರ ಗಳು ಭಂಗರ |ಬೆಳಿಿ  ತ್ಪಮರ ರ್ವದರು ದರಕದ ಕಾಲಕೇ || 

ಕಲಿಲ ನವು ಕಾಷಠ ದವು ಕಬಿ ಣದರ್ವದರೂ |ಬಲಲ ರ್ರು ಮುದದಿಂದ ಧರಸುತ್ಮಹರೂ ||29|| 

 

ಉದರದಲಿ ಮೂರು ಚಕರ ದರಡಿಗೆ ದರ ವಂದು |ಪದುಮದವ ಯ ಮಧಯ ದಲಿ ನಾಮ ನಾಲೂಕ  || 

ಇದರಂತ ಬಲಕುಕ್ಹಷ  ಬಾಹುಗಳಿಗಿ ಚುು ರ್ದು |ಮುದದಿಂದಲರ ಮಾತರ  ವಂದು ಕರತ್ಮೋ ||30|| 

 

ದರ ಎರಡ್ರಡಿ ಒಂದು ಅರ ಎರಡು ಗದಿ ನಾಮ |ಧರಸುರ್ದು ನಾಲುಕ  ಎಡ್ಕುಕ್ಹಷ  ಭುಜಕೇ || 

ಕರಳಿಗೆ ಕಪೋಲಗಳಿಗಂದಂದು ಹಚುು ರ್ದು |ಅರ ಬಲಕ ಎಡ್ಭಾಗದಲಿ ಶಂಖವೂ||31|| 

 

ಗದ್ ಪಣಿಗೆ ಹೃದಯದಲಿ ರವಿ ಪದಿ  ಕರದವ ಯಕ |ಮಧುಸೂದನಾಂಕ್ಹತವು ಸರ್ವ ಸಥ ಳ್ಕೇ || 

ಇದರಂತ ಆಚರಪ ಸದ್ವ ೈಷು ರ್ರ ಸುಖವು |ಅದನೆಂತು ರ್ಣಿವಸಲಿ ರ್ಶರ್ಲಲ ವೂ ||32|| 

 

ಶರ ಚಾಪಗಳ್ನು ಮೂಧರ ನ ಯಲಿ ಖಡ್ಗ ವು ಚಮವ |ವೆರಡು ಬಲ ಎಡ್ ಸತ ನದಿ ಕೌಸುತ ಭರ್ನೂ ||ಉರದಲಿಲ  

ದಕ್ಹಷ ಣದ ಸತ ನದಲಿಲ  ಶಿರ ೋರ್ತಸ  |ಧರಸುರ್ದು ಆರು ಚಿಹನ ಗಳು ಸತತ್ಪ ||33|| 

 

ಲಕ್ಹಷ ಿ ೋರಮಣನ ಮುದರ  ಪಂಡ್ರ ಧರಸಿದ ದಿವ ಜನ |ಕುಕ್ಹಷ ಯಳು ಕರ್ಳ್ ಮಾತರ ನನ  ಕಡ್ಲೂ 

||ಅಕ್ಷಯಾಗುರ್ದು ಫಲ ಹಿಂದ್ ಮುಂದೇಳು ಕುಲ |ತಕ್ಷಣಕೆ ಶುಚಿಯಾಗ ಗತ್ಮ ಕಡುರ್ದೂ ||34|| 

 

ಹಿೋನ ಪಂಡ್ರ ನು ಸುಪಂಡಿತನಾಗರಲು ಅರ್ನ |ಆನನದಿ ಕಟಟ ನನ  ಅಳುರ್ದಿಂತೂ || 

ಏನು ದುಷಕ ಮವ ಒದಗತೊ ಈ ಒಡೆಯನಿಂದ |ಈ ನಷಟ ನಿಗೆ ಕಡಿಸಿಕಂಡೆನೆಂದು ||35|| 

 

ಪಂಚನಿಶಿ ಬದುಕುರ್ದ್ ಲೇಸೂಧರ ವ  ಪಂಡ್ರ ಗಳು |ಪಂಚಮುದಿರ ಯ ಧರಸಿ ಹರ ಭಜಿಸುತ್ಪ || 

ವಂಚಿಸಿ ಮುಕುಂದನ ತ್ಮರಸಕ ರಸಿ ಮುದಿರ ಯ ವಿ- |ರಂಚಿ ಕಲಾ ಯುತ ಜಿೋವಿಸಲು ರ್ಯ ರ್ಥವ ||36|| 

 

ಎಲಿಲ  ಶಿರ ೋ ತುಲಸಿರ್ನ ಪದಿ ರ್ನ ವೈಷು ರ್ರು |ಎಲಿಲ  ಇಹರಲೆಲ ೋ ಇಹ ಪರಮಾತಿನೂ || 

ಸೊಲಾಲ ಲಿಸಿದು ಹರ ನುಡಿದಿಹನಾ ವೈಕುಂಠ- |ದಲಿಲ ಲಲ  ನೆನರ್ರಲಿಲ ರುರ್ನೆಂದೂ ||37|| 

 

ಯರಡಾರು ಪಂಡ್ರ  ಶಿರ ೋ ಮುದರ ಧಾರಣ ಚರತ |ಸಿ ರಸಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇಚಿಾಥವ ಪಡೆದೂ || 

ಮುರವೈರ ಲೋಕವೈದುರ್ರು ಶೃತ್ಮ ಸಿದಧ ವಿದು |ಗರಜೆ ಕೇಳ್ದಂದು ಧೂಜವಟ ಪೇಳಿದ್ರ ||38|| 

 

ಶಿರ್ ಸಕಲ ಶ್ರಸತ ರಗಳ್ ಕಲಿಕ್ಹ ಗರಜೆಗೆ ಪೇಳೆ್  |ವಿರ್ರರತು ಆಚರಪ ಭಾಗರ್ತರಾ || 

ಭರ್ಶರಧಯಂದ ಕಡಿಗೆತ್ಮತ  ಪಾಲಿಸುತ್ಮಹನು |ಕವಿಗೇಯ ಪಾರ ಣೇಶ ವಿಠಠ ಲ ಜಸ್ನರ  ||39|| 


