
தசச்ேலாகீ 

ஸ்ரீ ஹரதத்தர் மழுபீடத்திலமர்ந்து,  பரப்ரம்மமான 

பரேமச்வரைன ஸ்ேதாத்ரம் ெசய்த 

பரப்ரம்ம தச சுேலாகீ 
 

(1) 

ஸாம்ேபா ந: குலைதவதம் பசுபேத!  ஸாம்ப!  த்வதீயா வயம் 

ஸாம்பம் ஸ்ெதளமி,  ஸுரா ஸுேராரக கணா: ஸாம்ேபன  

                                        ஸந்தாரிதா: |  

ஸாம்பாயாஸ்து நேமா மயா விரசிதம் ஸாம்பாத் பரம் ேநா பேஜ 

ஸாம்பஸ்ய அனுசேராஸ் ம்யஹம் மம ரதி: ஸாம்ேப பரப்ரம்மணி 

                                                            | |  

 

 பார்வதியுடன் கூடிய பரேமச்வரன் தான் எங்கள் குலெதய்வம்.  ேஹ 

பசுபதிேய,  ஸாம்ப!  ஸாம்ப பரேமச்வரைன வணங்குகிேறன்,  ேதவர்கள்,  

அஸுரர்கள்,  ஸகல ஜீரவராசிகளும் பரேமச்வரனால் ஸம்ஸார ஸாகரத்திலிருந்து 

கைரேயற்றப்படுகிறார்கள்.  என்னால் ெசய்யப்படும் நமஸ்காரங்கள் – 

பரேமச்வரனுக்ேக ஆகட்டும்.  பரேமச்வரைனக் காட்டிலும் உயர்ந்த ெதய்வம் 

இல்ைல.  ஆகேவ பரேமச்வரைன விட்டு இதர ேதவைதைய வணங்கமாட்ேடன்.  

நான் பரேமச்வரனுைட கிங்கரன்,  அடியவன்;  என்னுைடய மனம் பரப்ரம்மாகிய 

பரேமச்வர த்யானத்திேல எப்ெபாழுதும் இன்புற்று இருக்க ேவண்டு,  

 இந்த வணக்க சுேலாகத்தில் ஸாம்ப என்ற பதம் எட்டு ேவற்றுைமகளுலும் 

திகழ்வைதக் காண்க.  (1) ஸாம்ப (2) ஸாம்பம் (3) ஸாம்பேன (4) ஸாம்பாய )5) 

ஸாம்பாத் (6) ஸாம்பஸ்ய (7) ஸாம்ேப (8) ஸாம்ப.  

 

(2) 

விஷ்ண்வாத்யா: ச புரத்ரயம் ஸுரகணா: ேஜதும் ந சக்தா: ஸ்வயம் 
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யம் சம்பும் ப்ரணதா வயம்து பசவ: அஸ்மாகம் த்வேம ேவச்வர: |  



தசச்ேலாகீ 

ேதனாஸ்மின் சரணாகதான் பசுபேத பாஹீத்யேவாசம் த்ருதம் 

தஸ்மின் ேம ஹ்ருதயம் ஸுேகன ரமதாம் ஸாம்ேப பரப்ரம்மணி | |  

 

 விஷ்ணுவாதி ேதவைதக் கூட்டங்கள் ஸ்வயம் தாங்களாக த்ரிபுரஸம் 

ஹாரம் ெசய்யச் சக்தியிலராக,  எந்த பரேமச்வரைனச் சரணமைடந்து ேபாற்றி 

“நாங்கள் ேகவலம் பசுக்கள்; தாங்கள் தாம் எங்களுக்ெகல்லாம் ஈச்வரர்,  பசுபதி,  

உங்கைளச் சரணமைடந்த பசுக்களான எங்கைளப் பசுபதியான தாங்கள் சீக்கிரம் 

ரக்ஷிக்கேவண்டு “ெமன்ற ேவண்ட,  எந்த பரேமச்வரன் ஒர் க்ஷணத்தில் 

ஸங்கல்ப்பத்தினால்,  த்ரிபுர ஸம்ஹாரம் ெசய்து விஷ்ணு ப்ரம்மாதிகைளக் 

காப்பாற்றினாேரா,  அந்த பரப்ரம்மமாகிய பரேமச்வரனிடத்தில் (அவர் 

திருவடிகளில்) என் மனம் லயித்து சிவனாந்த ெவள்ளத்தில் திைளத்து 

இருக்கட்டும்.  

 

(3) 

யஸ்ேயஷு கமேலக்ஷண: பசுபேத: அப்ேஜாத்பவஸ் ஸாரதி: 

யஸ்ய ஜ்யாபணினா மிேனா ரதபேத யஸ்ேயந்து ஸூர்யாவுெபள |  

ேமரூர் யஸ்ய சராஸனம் ரதவேரா பூமிஸ்து யஸ்யா பவத் 

தஸ்மின் ேம ஹ்ருதயம் …. .ஸாம்ேப பரப்ரம்மணி | |  
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 விஷ்ணு ப்ரமாதிகள் பரேமச்வரைனத் த்ரிபுர ஸம்ஹாரம் ெசய்து தங்கைளக் 

காப்பாற்றும்படி ேவண்டியேபாது,  தாங்களும் தங்களாலான உதவிையச் 

ெசய்வதாக நிைனத்து பூமி ரதமாகவும்,  சூர்ய சந்திரர்கள்,  பிரம்மா ஸாரதியாகவும் 

ேவதங்கள் குதிைரகளாகவும்,  ேமரு வில்லாகவும்,  ஆதிேசஷன் நாணாகவும்,  

விஷ்ணு பாணமாகவும்-அைமந்து,  ஈச்வரைன ரதத்தில் ஆேராஹணம் ெசய்து 

த்ரிபுர ஸம்ஹாரம் ெசய்யும்படி ேவண்டினார்கள்.  ஈச்வரன் அவர்களுைடய 

அக்ஞானத்ைதப் ேபாக்கத் திருவுளம் ெகாண்டு,  ரதத்தில் ஆேராஹணிப்பவர் 

ேபால,  ஒரு காைலைவத்தார் ரதம் தவிடுெபாடி ஆயிற்று.  ேதவைதகளின் 

அஞ்ஞானம் ஒருவாறு (அந்தஸமயம்) நீங்கிற்று.  பிறகு ஈச்வரன் சங்கல்ப்பத்தால் 

நிைனத்தமாத்திரத்தில் த்ரிபுரங்கள் எரிந்தன.  அப்ேபர்ப்பட்ட,  பரப்ரம்மமாகிய 

ஸாம்ப பரேமச்வரன் திருவடிகளில்,  என் மனம் லயித்து இன்புற்று இருக்கட்டும்.  



தசச்ேலாகீ 

(4) 

யத்பக்ேதா ப்ருகுரிந்திராபதிமேஹா சாபஸ்ய லக்ஷ்யம் ப்ருசம் 

க்ருத்வா ஸ்வாம் தயிதாம் ம்ருதாம் ஸ்வமனுபி: 

                                      ைசைவரயுங்க்தாஸுபி: |  

யம் தாராகிய சூடமாகம சிேரா விச்வாதிகம் காயேத 

தஸ்மின் ேம ஹ்ருதயம்……ஸாம்ேப பரப்ரம்மணி | |  

 

 ஒரு ஸமயம் ப்ருகுமுனிவர் ெவளியில் ேபாயிருந்தேபாது விஷ்ணு தன் 

சக்ராயுதத்ைத ஏவி அவர் பத்னியின் சிரைஸ அறுத்துத் தள்ளினார்.  தத்ஸமயம் 

ஆச்ரமம் திரும்பின பிருகு மகர்ஷி எந்த பரேமச்வரைன ேவண்டி சபதம் ெசய்து,  

விஷ்ணுைவ சபித்தாேரா,  சந்திர ேசகரான எந்தப் ெபருமாைன ேவதங்களும் 

ஆகமங்களும் விச்வாதிகராகப் ேபாற்றுகின்றனேவா அந்த ஸாம்ப 

பரேமச்வரனிடத்தில் என் மனம் ரமித்து இன்பமைடயட்டும்.  

 விச்வாதிேகா ருத்ேரா மகர்சி: என்பது ேவதம்.  பிருகு வாக்கு 

“பரேமச்வரைனக் காட்டிலும் நான் ேவறு ெதய்வத்ைத வணங்கினதில்ைல என்பது 

ஸத்யமானால்,  அந்த ஸத்ய பலத்தால் நான் உன்ைன சபிக்கிேறன்.  ெவறுக்கத்தக்க 

ஜன்மங்கள் எடுப்பாயாக. ” (பவிஷ்ேயாத்தர புராணம்) 

 பிருகு பரேமச்வரைனப் ேபாற்றி பஞ்சாக்ஷரம் ஜபித்து இறந்த தன் 

மைனவிைய எழுப்பி விட்டார்.  

 ப்ருகு முனியின் சாபம் உத்தர ராமாயணத்திலும் ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது.  

 

(5) 

ேகாவிந்தாதிகம் ந ைதவதமிதி ப்ேராச்சார்ய ஹஸ்தாவுெபள 

உத்ருத்யாத சிவஸ்ய ஸந்நிதி கேதா வ்யாேஸா முனீனாம் புர: |  

யஸ்ய ஸ்தம்பித பாணி ரானதிக்ருதா நந்தீச்வேரேணா பவத் 

தஸ்மின் ேம ஹ்ருதயம் … ஸாம்ேப பரப்ரம்மணி | |  

 

 www.shaivam.org 3 

 காசிவிச்ேவசர் ஸந்நிதியில்,  பலமுனிவர்களுக்கு எதிரில் இருைககைளயும் 

உயரத்தூக்கி,  வ்யாஸர் (விஷ்ணுைவ ஸ்மரித்த வண்ணம்) 



தசச்ேலாகீ 

ேகாவிந்தைனக்காட்டிலும் ேமலான ெதய்வம்,  இல்ைல என்று அைறகூவ 

ஆரம்பித்த ஸமயம்,  நந்திேகசர் கடும்ேகாபங்ெகாண்டு,  ஒரு ஹுங்காரம் ெசய்த 

மாத்திரத்தில்,  வ்யாஸரின் ைககளும் (நாக்கும்) ஸ்தம்பித்துப்ேபாயின,  எந்தப் 

பரேமச்வரனுைடய அருளால்,  நந்திேசகர் வ்யாஸைர தண்டித்தாேரா,  அந்த 

ஸாம்ப பரேமச்வரனிடத்தில் என்மனம் இன்புற்று இருக்கட்டும்.  

 பிறகு விஷ்ணுேவ அந்தவிடத்தில் ேதான்றி-வ்யாஸருக்குப் புத்திெசால்ல,  

வ்யாஸரும் நந்திேகசைரப் பலவாறு துதித்து விடுதைலயைடந்தார்.  

 ஜனங்களுக்கு நல்ல புத்திவரேவண்டுெமன்று நந்திேகசர் ஒரு சாபம் 

ெகாடுக்கிறார்.  வ்யாஸர் எந்த இடத்தில் நின்று அபத்தம் ேபசத்துணிந்தாேரா 

அந்த இடத்தில் ப்ராணவ்ேயாகமாகும் ஜீவர்கள் மறுஜன்மத்தில் கழுைதயாகப் 

பிறக்கக்கடவர் என்பதாக.  

 

(6) 

விஷ்ணுஸ்தாவர ஜங்கமாத்மக ஜகத்ஸ்வாமீ விரிஞ் சாதிேகா 

யத்பக்ேதனஸஹ ஸுேரச்வரரிபுர் யுத்தம் ததீேசனஸஹ |  

க்ருத்வா சீக்ரம்ேஹா த்விஜாத் அபஜயம் தஸ்மாத்கேதா பூத் ப்ருசம் 

தஸ்மின் ேம ஹ்ருதயம் … ஸாம்ேப பர ப்ரம்மணி | |  

 

 ததீசி மகரிஷி மகாசிவபக்தர்: பரேமச்வரன் அனுக்ரஹத்தால் வஜ்ர சரீரம் 

ெபற்றவர்,  ஒரு ஸமயம் விஷ்ணு அவருடன் யுத்தம் ெசய்து,  தன் சக்ராயுதத்ைத 

ப்ரேயாகம் பண்ணுகிறார்.  சக்ராயுதம் மகரிஷிைய ஒன்றும் ெசய்யமுடியவில்ைல.  

தன் சக்திையயும் இழந்தது.  விஷ்ணு தன் மாையயால் மற்றுெமாரு விஷ்ணுைவ 

உண்டாக்கினார்.  ததீசி மகரிஷி தன் கால்விரைல ஆட்டி 1000 விஷ்ணுக்கைள 

உண்டாக்கினார்,  இவ்விதம் விஷ்ணு அபஜயப்பட்டு,  கைடசியாக அவரிடம் 

மன்னிப்பு ேகட்டுக்ெகாண்டார்.  ஆக,   எந்த பரேமச்வரனுைடய அனுக்ரபலத்ைதக் 

ெகாண்ட ததீசி மகரிஷியுடன் யுத்தம் ெசய்து விஷ்ணுவானவர் 

அபஜயமைடந்தாேரா,  அந்த ஸாம்ப பரேமச்வரனுைடய திருவடிகளில் என் மனது 

நிைலத்து இன்புற்று இருக்கட்டும்.  
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தசச்ேலாகீ 

(7) 

காதீனாம் ச பயங்கர: ஸ்வமஹாஸாக்ரூைர: ச க்ருத்ையர் ப்ருசம் 

ேகாபாந்ேதா ஜிததானேவா நரஹரி: யஸ்யாம் ச பூேதன ஸ: |  

ேலாேகச: சரேபண சிக்ஷிதமேதாபூத் லீலயா அர்த்தக்ஷணாத் 

தஸ்மின் ேம …ஸாம்ேப பரப்ரம்மணி | |  

 

 எந்த பரேமச்வரன் சரபரூபெமடுத்து,  மகாவிஷ்ணுவின் ந்ருஸிம்ஹரூபத்ைத 

தண்டித்து,  அடக்கி ஒடுக்கினாேரா,  அந்த ஸாம்ப பரேமச்வரன் திருவடிகளில் 

என்மனம் லயித்து நித்யானந்தத்ைத யனுபவிக்கட்டும்.  

 

(8) 

விஷ்வக்ேஸன மபீந்திராபதி ஸமம் தம் ரக்தபிக்ஷாச் சலாத் 

ஸம்ஹ்ருத்யாத ஸைபரவ: சசிதேரா யஸ்யாம் ச பூேதாஜடீ |  

ப்ரம்மாத்யாமர சிக்ஷகஸ்ய பலிேனா விஷ்ேணார் மதஞ்சாஹரந் 

தஸ்மின் ேம ஹ்ருதயம் . .ஸாம்ேப பரப்ரம்மணி | |  

 

 ைபரவர் ரக்தபிக்ைஷ வாங்கி வரும்ேபாது ைவகுண்டத்தின் முதல் 

வாயிலில் காவலிருந்த விஷ்வக்ேஸனன்,  ைபரவைரத்தடுக்க,  ைபரவர் 

அவனுைடய மார்ைபத் த்ரிசூலத்தினால் பிளந்து,  ரத்தத்ைதத் தன் ைகயிலிருந்த 

பிரம்ம கபாலத்தில் ஏந்தினார்.  (பிறகு உள்ேள ெசன்று விஷ்ணுவிடமும் 

ரத்தபிக்ைஷ வாங்கினார்). அந்த பரேமச்வரனிடத்தில் என்மனம் லயித்து 

ஆனந்தம் அனுபவிக்கட்டும்.  

 

(9) 

ேயன பாதிதமங்கஜாங்கபஸிதம் திவ்யாங்காரைகஸ்ஸமம் 

ேயனஸ்வீக்ருதமப்ஜஸம்பவ சிரஸ்ெஸளவர்ண பாத்ைரஸ்ஸமம் |  

ேயனாங்கீக்ருத மச்யுதஸ்ய நயனம் பூஜாரவிந்ைதஸ் ஸமம் 
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தஸ்மின் ேம ஹ்ருதயம் … ஸாம்ேப பரப்ரம்மணி | |  



தசச்ேலாகீ 

 விஷ்ணுவின் புத்ரனான மன்மதைன ெநற்றிக்கண் ஒரு ெபாறியால் 

க்ஷணத்தில் எரித்து சாம்பராக்கினவரும்,  பிரம்மாவின் ஐந்தில் ஒரு தைலைய 

புஷ்பம் ெகாய்வதுேபால் கிள்ளி அந்த தைலேயாட்ைடேய,  பிக்ஷாபாத்திரமாகக் 

ெகாண்டவரும்,  விஷ்ணுவின் கண்மலர் ஒன்ைறக் தாமைரமலராக ஏற்று 

அருளியவருமான,  அந்த ஸாம்பபரேமச்வரனிடத்தில் என் மனது லயித்து இன்பம் 

அனுபவிக்கட்டும்.  

 

(10) 

விஷ்ணுப்ரம்ம ஸுராதிபப்ரப்ருதய: ஸர்ேவபி ேதவாப்ருசம் 

ஸம்பூதாத்ஜலேத: விஷாத் பரிபவம் ப்ராப்தாய ேமத்ேயச்வரம் |  

ஸ்வஸ்ஸ்தான நிேயாஜிதா: கதசுச: ஸ்வஸ்தா பபூவுர்தருடா: 

தஸ்மின் ேம ஹ்ருதயம் … ஸாம்ேப பரப்ரம்மணி | |  

 

 அமிர்தம் கைடந்த காலத்து முதலில் வந்த ஹாலாஹல விஷத்ைத எவர் 

ஏற்று,  விஷ்ணு ப்ரம்மாதிகைளயும் ஸகல ஜீவராசிகைளயும் ரக்ஷித்து அவரவர் 

ஸ்தானத்தில் ஸ்வஸ்தமாக இருக்கும்படி அனுக்ரஹித்தாேரா - அந்த 

ஸாம்பரேமச்வரன் திருவடிகளில்,  என் மனம் நிைலத்து நித்யானந்தத்ைத 

யனுபவிக்கட்டும்.  

 

(11) 

ஸ்ருஷ்ட்வா ய: த்ரிகுணான் விதாத்ரு மதுபிச்சூலாயுேதபய: சிேவா 

தத்ைவ தானததான் க்ருஹீதும் அனேயா: சக்த்யா புனர்ஹீனேயா: |  

தாப்யாம் ஸாகமேஹா குணத்ரய ப்ருேத ருத்ராய ஸாம்யம் தெதள 

தஸ்மின் ேம ஹ்ருதயம் ஸுேகன ரமதாம் ஸாம்ேப பரப்ரம்மணி | |  
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 பரேமச்வரன் (உலகபரிபாலனார்த்தம்) ஸாத்விகம்,  ராஜஸம்,  தாமதம்,  

என்று மூன்று குணங்கைள ஸ்ருஷ்டித்து,  விஷ்ணு,  ப்ரம்மா,  ருத்ரன் மூன்று 

மூர்த்திகளுக்கும் முைறேய ெகாடுக்க,  விஷ்ணுவும்,  ப்ரம்மாவும் 

ஸத்வகுணத்ைதயும் ராஜஸ குணத்ைதயும் வகிக்கச் சக்தியில்லாராக விருந்தார்கள்.  



தசச்ேலாகீ 

ருத்ர மூர்த்திேயா,  தாப்யாம் ஸாகம் – அந்த இரண்டு குணங்களுடன் கூடத் 

தாமத குணத்ைதயும் ஆக மூன்று குணங்கைளயும் வகித்தார்.  

 [தாப்யாம் ஸாகம் குணத்ரயம்-ேநத்ேரண ஸாகம் தசசத கமைல: - 

என்றவாறு-அந்வயம் அர்த்தம்-]  

 ஈச்வரன் ருத்ர மூர்த்திக்குத் தன் ஸாம்யத்ைதக் ெகாடுத்து அருளினார்.  

அந்த ஸாம்ப பரேமசவ்ரனுைடய திருவடிகளில் என் மனம் லயித்து இன்பம் 

அனுபவிக்கட்டும்.  

 பின்னர் ஈச்வரன் உலக பரிபாலனார்த்தம் விஷ்ணுவிற்கு ஸத்வ 

குணத்ைதயும்,  ப்ரம்மாவிற்கு ராஜஸ குணத்ைதயும் வகிக்கும் சக்தி 

யனுக்ரஹித்தார்.  
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