
గౌరదీశకమ్ 

  

లీలారబ్ధ స్థా పితలుప్థా ఖిలలొకథాం 
లొకథతీత ైరయోగిభిరనా్శ్చిరమృగథోమ్| 
బ్ాలాదితోశ్రణెిసమాన్దయోతిప ాంజ ాం 
గౌరీమమాామమబారుహాక్షీమహమీడ ||౧|| 
  
తన్ లీలచే సమసాలోకమబలన్య సృషిట ాంచి కథప్థడి న్శ్చాంపచేయబన్దీ, లోకథతీతుల ైన్ 
యోగబలచే చిరకథలమబగథ వెతకబ్డుచయన్నదీ, బ్ాలసూరోసమూహమబ వాంటి కథాంతి 
మాండలమబ కలదీ, పదమమబలవాంటి కన్యనలు కలదీ అగబ జగదాంబ్య ైన్ గౌరీదేవిని 
నేన్య సయా తిాంచయచయనననన్య. 
  
పరతనోహారధ్నోన్సమాధ్ిసాి్తిభాజ ాం 
నితోాం చితేా  నిరవృతికథషథట ాం కలయాంతీమ్| 
సతోజ ా ననన్న్ద మయ ాం తనాం తన్యరూప్థాం 
గౌరీమమాామమబారుహాక్షీమహమీడ ||౨|| 
  
పరతనోహారమబ-ధ్నోన్మబ-సమాధి్ అన్యయోగమబల ననచరిాంచయ యోగబల 
మన్సయున్ాందయ ఎలల ప ుడు సాంతోషమబన్య కలిగిాంచయన్దీ, సతోమబ- జ ా న్మబ- 
ఆన్ాందమబలు సవరూపమబగథ కలదీ, సూక్ష్మరూపమబన్నదీ, పదమమబలవాంటి 
కన్యనలు కలదీ,అగబ జగదాంబ్య ైన్ గౌరీదేవిని నేన్యసయా తిాంచయచయనననన్య. 
  
చననద ా పీడనన్నిద తమన్ద స్ిమతవకథా రాం 
చననద ా పీడనలాంకృతనీలాలకశ్ొభామ్| 



ఇాందరర ప ాందనర దోరిితప్థదనమబాజయబగథమాం 
గౌరీమమాామమబారుహాక్షీమహమీడ ||౩|| 
  
చాందరచూడుడగబ శ్చవ నిచే ఆన్ాందిాంపచేయబ్డిన్ చిరున్వ వ మబఖమబ కలదీ, తన్ 
న్లల ని కురులలో చాందయర ని అలాంకరిాంచయకున్నదీ, ఇాందయర డు- విషుు వ  మొదలగబ 
దేవతలచే పూజాంపబ్డు ప్థదపదమమబలు కలదీ, పదమమబల వాంటి కన్యనలు కలదీ, 
అగబ జగదాంబ్య ైన్ గౌరీదేవిని నేన్య సయా తిాంచయచయనననన్య. 
  
ఆదిక్షాననా మక్ష్రమూరథా ా విలసనాీాం 
భూత  భూత  భూతకదాంబ్పరసవితీరమ్| 
శబ్ద బ్రహామన్ాందమయ ాం తనాం తటిదనభాాం 
గౌరీమాంబ్ామాంబ్బరుహాకీ్షమహమీడే||౪|| 
  
’అ’ కథరమబ మొదలు ’క్ష్’ కథరమబ వరకు ఉన్న అక్ష్రమబలు తన్ సవరూపమబగథ 
విలస్ిలుల చయన్నదీ, పాంచమహాభూతమబలలో (భూమి- నీరు- గథలి- అగిన- 
ఆకథశమబ) పరతి దననియాందయ అనేక ప్థర ణబలన్య సృషిట ాంచయన్దీ, 
శబ్ద బ్రహమసవరూపిణియ ైన్దీ, ఆన్ాందమబతో న్ాండిన్దీ మెరుప వలే పరకథశ్చాంచయన్దీ, 
పదమమబల వాంటి కన్యనలు కలదీ, అగబ జగదాంబ్య ైన్ గౌరీ దేవిని నేన్య 
సయా తిాంచయచయనననన్య. 
  
మూలాధ్నరథదయతాితవీథ్నో విధ్ిరన్ధ ాాం 
స్ౌరాం చనన్ద ాాం వథోపో విహారజవలితనఙ్గీ మ్| 
యేయాం సూక్షామతసుక్ష్మతన్యస్థా ాం సయఖరూప్థాం 
గౌరీమాంబ్ామమబారుహాకీ్షమహమీడే||౫|| 



  
సయషుమానననడీ మారీమబ దనవరథ మూలాదనరచకెమబ న్యాండి బ్రహమరాంధ్రమబ వరకు 
సూరో చాందరస్థా న్మబల ైన్ ’ఇడన’ ’పీాంగళ ’ ననడుల యాందయ విహారిాంచయ 
తేజోమూరిాయ ైన్దీ, సూక్ష్మమెైన్ పధ్నరామబ కాంటే సూక్ష్మమెైన్దీ, 
సయఖసవరూపిణియ ైన్దీ, పదమమబల వాంటి కన్యనల కలదీ, అగబ జగదాంబ్య ైన్ 
గౌరీదేవిని సయా తిాంచయచయనననన్య. 
  
నితోః శుదధధ  నిషకల ఎకో జగదీశః 
స్థక్షీ యస్థోః సరీవిధ్ౌ సాంహరణే చ| 
విశవతనర ణకరెడన్లోలాాం శ్చవపతీనాం 
గౌరీమమాామమబారుహాక్షీమహమీడే||౬|| 
  
నితుోడు- శుదయద డు- పరిపూరుు డు- ఒకకడు- జగదీశుడు అగబ పరమేశవరుడు 
గౌరీదేవిని చేయబ సృషిట  సాి్తిలయలకు స్థక్షి, పరపాంచరక్ష్ణమబ అన్య కరెడయాందయ 
ఇషట మబ కలదీ, శ్చవ ని భారో య ైన్దీ, పదమమబలవాంటి కన్యనలు కలదీ, అగబ 
జగదాంబ్య ైన్ గౌరీదేవిని నేన్య సయా తిాంచయచయనననన్య. 
  
యస్థోః కుక్షౌ లీన్మఖణడ ాం జగదణడ ాం 
భూయోభూయః ప్థర దయరభూదయతాితమేవ| 
పతనో స్థరధాం తనాం రజతనదరౌ  విహరనాీాం 
గౌరీమమాామమబారుహాక్షీమహమీడే||౭|| 
  



గౌరీదేవి గరభమబన్ాందయన్న సమసాలోకమబలు మరల మరల ప టటుట చయాండున్య. 
లీన్మగబచయాండున్య. భరాతో కలిస్ి వెాండిక ాండప ై విహరిాంచయన్దీ,పదమమబలవాంటి 
కన్యనలు కలదీ, అగబ జగదాంబ్య ైన్ గౌరీదేవిని నేన్య సయా తిాంచయచయనననన్య. 
  
యస్థోమోతాం ప్రర తమశ్ేషాం మణిమాలా 
సూతేర యదవత్ కథవపి చరాం చనపోచరాం చ| 
తనమధ్నోతమజ ా న్పదవథో గమనీయాాం 
గౌరీమమాామమబారుహాక్షీమహమీడే||౮|| 
  
చరథచరరూపమెైన్ ఈ పరపాంచమాంతయబ, దనరమబ న్ాందయ మణబలవలే గౌరీ 
దేవియాందయ అలుల కుని ఉన్నది. అదనోతమజ ా న్మారీమబచే త లుసయక న్దగిన్దీ, 
పదమమబలవాంటి కన్యనలు కలదీ. అగబ జగదాంబ్య ైన్ గౌరీదేవిని నేన్య 
సయా తిాంచయచయనననన్య. 
  
ననననకథర  ః శకతాకదమెైారుభవననని 
వథపో స్ ైవరాం కరెడతి యేయాం సవయమేకథ| 
కలాోణ ాం తనాం కలులతనమాన్తిభాజ ాం 
గౌరీమమాామమబారుహాక్షీమహమీడే||౯|| 
  
గౌరీదేవి తనన్య ఒకకతేగథనే ఉాండి శకతావాంతమబల ైన్ ననననరూపమబలతో 
లోకమబలన్నినటినీ వథోపిాంచి స్వవచిగథ కరెడిాంచిచయన్నది. కళ ోణసవరూపిణి, భకుా ల 
ప్థలిట కలులత, పదమమబలవాంటి కన్యనలు కలదీ. అగబ జగదాంబ్య ైన్ గౌరీదేవిని 
నేన్య సయా తిాంచయచయనననన్య. 
  



ఆశ్థప్థశకలలశవిననశాం విదధ్నననాం 
ప్థదనమోభజధ్నోన్పరథణనాం ప రుషథణనమ్| 
ఈశ్థమీశ్థరథధ ఙీ్హరథాం తనమభిరథమాాం 
గౌరీమమాామమబారుహాక్షీమహమీడే||౧౦|| 
  
తన్ పదమమబలన్య ధ్నోనిాంచయ మన్యషులకు ఆశ్థప్థశమబలవలన్ కలుగబ బ్ాధ్లన్య 
న్శ్చాంపచేయబన్దీ, పరమశ్చవ ని అరథధ ాంగి, పరమేశవరీ, పదమమబలవాంటి కన్యనలు 
కలదీ అగబ జగదాంబ్య ైన్ గౌరీదేవిని నేన్య సయా తిాంచయచయనననన్య. 
  
ప్థర తఃకథలే భావవిశుదధ ః పరణిధ్ననన- 
దభకథా ా నితోాం జలుతి గౌరీదశకాం యః| 
వథచనాం సి్దిధ ాం సాంపదమగథె ాాం శ్చవభకతాాం 
తశ్థోవశోాం పరవతప తీర విదధ్నతి||౧౧|| 
  
ఎవడ ైతే శుదధ మెైన్ హృదయమబన్య కలవథడ ై భకతాతో ప్థర తఃకథలమబన్ాందయ ఈ గౌరీ 
దశకమన్య స్రా తరమబన్య పఠిాంచయనో అతనికత వథకతుదిద నీ, ఉన్నతమెైన్ సాంపదన్య, 
శ్చవభకతానీ గౌరీదేవి తపుక పరస్థదిాంచయన్య. 
  
                        జయ జయ శఙ్కర హర హర శఙ్కర 
 


