பஞ்சரத்ன சுேலாகங்கள்

ஸ்ரீ ஹரதத்தர் 24 காரணங்கள் ெசால்லி
சிவபரத்வம் ஸ்தாபித்தருளிய

பஞ்சரத்ன சுேலாகங்கள்
(தமிழில்: திருைவயாறு அண்ணாஸ்வாமி சிெரளதிகள்)

குறிப்பு: காயத்ரீ மந்த்ரத்தில் 24 அக்ஷரங்கள் அைமத்திருக்கின்றன. காயத்ரீ வல்லபத்வாத்
என்று

ஆரம்பிக்கும்

இந்த

பஞ்சரத்ன

சுேலாகங்களில் 24 காரணங்கள்

ெசால்லி, சிேவாத்

கர்ஷம் பாடியிருக்கிறார்.

(1)
காயத்ரீ வல்லபத்வாத் தசரததனய ஸ்தாபிதாராதி தத்வாத்
ெசளேர: ைகலாஸ யாத்ரா வ்ரத முதிததயா அபீஷ்ட
ஸந்தான தானாத் |
ேநத்ேரண ஸ்ேவன ஸாகம் தசசத கமைல: விஷ்ணுனா பூஜிதத்வாத்
தஸ்ைம சக்ர ப்ரதானாதபி ச பசுபதி: ஸர்வேதவ ப்ரக்ருஷ்ட: | |

(2)

கந்தர்ப் பத்வம்ஸகத்வாத் கரள கபளனாத் காலகர்வா பஹத்வாத்
ைதேதயாவாஸபூத த்ரிபுர விதலனாத் தக்ஷயாேக ஜயித்வாத் |
பார்த்தஸ்ய ஸ்வாஸ்தர தானாத் நரஹரிவிஜயாத் மாதேவ ஸ்த்ரீசரீேர
சாஸ்துஸ் ஸம்பாத கத்வாதபி ச பசுபதி: ஸர்வேதவ ப்ரக்ருஷ்ட: | |
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(3)

வாராணஸ்யாம் ச பாராசரி நியமிபுஜ ஸ்தம்பனாத் ப்ராக் புராணாம்
ப்ரத்வம்ேஸ ேகசேவனா ச்ரித வ்ருஷவபுஷா தாரித
க்ஷ்மாத லத்வாத் |
அஸ்ேதாகர் ப்ரம்ம சீர்ைஷ: அனிசகல க்ருதாலங்க்ரியா பூஷிதத்வாத்
தானாத் ப்ரக்ஞான முக்த்ேயாரபி ச பசுபதி: ஸர்வேதவ
ப்ரக்ருஷ்ட: | |

(4)

பூெமள ேலாைகரேனைக: ஸதத விரசிதாராதிதத்வாத் அமீஷாம்
அஷ்ைடச்வர்ய ப்ரதானாத் தசவித வபுஷா ேகசேவனாச்ரி
தத்வாத் |
ஹ ம்ஸ க்ேராடாங்க தாரி த்ருஹிண முரஹரான் விஷ்ட
சீர்ஷாங்க்ரிகத்வாத்
ஜன்மத்வம்ஸாத் யபாவாதபி ச பசுபதி: ஸர்வேதவ ப்ரக்ருஷ்ட: | |

(5)

ைவசிஷ்ட்ேய ேயானி பீடாயித முரரிபுச்லிஷ்ட பாேவன சம்ேபா:
ஸஸ்த்ரீ கார்த்த ப்ரதீகாயித ஹரிவபுஷா ஆலிங்க தத்ேவன
யத்வா |
அப்ராதான்யாத் விசிஷ்டாத்வய ஸமதிகேம தானவானா மராேத:
சம்ேபாருத்க்ருஷ்ட பாவாதபி ச பசுபதி: ஸர்வேதவ ப்ரக்ருஷ்ட: | |
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இந்த பஞ்சரத்ன சுேலாகங்களுக்கு
ஸ்ரீ பாஷ்யகாரராகிய மாதவ சிவஞானஸ்வாமிகள்
அருளிச் ெசய்த பஞ்சரத்ன ெமாழி ெபயர்ப்பு
ஸ்ரீ பாஷ்யம் முதல் ஸூத்ரம் இரண்டாவது
அதிகரண வுைர.

உயர் காயத்திரிக் குரிய ெபாருளாதலிற்
றசரதன் மதைலத் தாபித் ேதத்தலிற்
கண்ணன் கயிைலயி னண்ணி நின்றிரப்பப்
புகழ்ச்சி யினைமந்த மகப் ேபறுதவலிற்

றனாது விழியுட ெனாராயி ரங்கமலப்
புது மலர் ெகாண்டரி பூசைன யாற்றலி
னாங்கவர்க் கிரங்கி யாழி யீந் தருடலி
ைனங்கைணக் கிழவைன யழல்விருந் தாக்கலி

னைமப் பருங் கடுவிட மமுது ெசய்திடிதலிற்
ெறன்றிைசத் தைலவைனச் ெசகுத்துயிர் பருகலி
னவுணர் முப்புற மழியவில் வாங்கலிற்
றக்கன் ேவள்வி தகர்த்தருள் ெசய்தலின்

தனஞ்சயன் தனக்குத் தன்பைட வழங்கலின்
மானுட மடங்கைல வலிதபக் ேகாறலின்
மாேயான் மகடூஉ வாகிய காைலத்
தடமுைல திைளத்துச் சாத்தைனத் தருதலின்
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கங்ைகசூழ் கிடந்த காசிமால் வைரப்பிற்
ெபாய்புகல் வியாதன் ைகதம் பித்தலின்
முப்புற மிறுப்புழி முகுந்தப் புத்ேதள்
மால்விைடயாகி ஞாலெமாடு தாங்கலி

னயன் சிரமாைல யளவில் வணிதலின்
ஞானமும் லீடும் ேபணினற் குதவலின்
னாழ்கடல் வைரப்பி னான்ேறா ரேனக
ரன்புமீ தூர வருச்சைன யாற்றலி

னான்கிரு ெசல்வமு மாங்கவர்க் கருடலி
ைனயிரு பிறப்பினு மரியருச் சித்தலி
னிருவரு மன்னமு ேமனமு மாகி
யடிமுடி ேதட வழற் பிழம்பாகலிற்

பிறப்பிறப் பாதி யுயிர்க்குண மின்ைமயிற்
பசுபதிப் ெபயரிய தனிமுதற் கடவு
ளும்பர்க ெளவர்க்கு முயர்ந்ேதா
ெனன்பது ெதளிக வியல்புணர்ந் ேதாேர.

குறிப்பு:
பஞ்சரத்ன

சுேலாகங்களில்,

முதல்

நான்கு

சுேலாகங்களில்

ெசால்லப்பட்ட

22 காரணங்கள் தான் இந்த ெமாழி ெபயர்ப்பில் அைமந்திருக்கின்றன. ஐந்தாவது
சுேலாகத்திலுள்ள

இரண்டு

காரணங்கைளயும்

ெபரிேயார்களிடம்

ேநரில்

ேகட்டுத்

ெதரிந்து ெகாள்ளேவண்டுெமன்பது ஸ்ரீ சிவஞான ஸ்வாமிகளின் அபிப்பிராயம். --------(தி. வி. க)
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ேமற்படி 22 காரணங்களின் விவரம்
1)

காயத்ரீ மந்த்ர ப்ரதிபாத்யன் பரேமச்வரன்.

2)

தசரத புத்ரனான ஸ்ரீராமர் (விஷ்ணுவின் அவதாரம்) ராவணைனக் ெகான்ற

ஹத்தி

ேதாஷம்

ேபாவதற்காக

ராேமச்வரத்தில்

சிவலிங்க

ப்ரதிஷ்ைட

ெசய்து

பூைஜ ெசய்தார்.
3)

விஷ்ணுவின் அவதாரமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பரேமச்வரைனக் குறித்துத் தவம்

ெசய்து புத்ரபாக்யம் ெபற்றார்.
4)

ஸாக்ஷாத்

விஷ்ணுேவ

நித்தம்

ஆயிரம்

தாமைர

மலர்களால்

ஈச்வரைன

அர்ச்சித்துப் பூைஜ ெசய்துவர, ஒரு நாள் ஈசனருளால் ஒன்று குைறய (மைறய)
தன் கண் மலைர எடுத்து அர்ச்சித்து பூைஜைய முடித்தார்.
5)

அப்படி

பூைஜ

புண்டரீகாக்ஷன்

ெசய்த

என்ற

விஷ்ணுவிற்குப்

ெபயைரக்

ெகாடுத்து,

பரேமச்வரன்
அவர்

தர்சனம்

ெகாடுத்து

ேவண்டினப்ரகாரம்

சத்ரு

ஸம்ஹாரம் ெசய்யும் சக்ராயுதமும் ெகாடுத்தருளினார்.
6)

மன்மதைன எரித்தார். (பிறகு பிைழத்து எழுந்திருக்கவும் ெசய்தார்).

7)

ஆலகால

விஷத்ைத

ஏற்று

விஷ்ணுப்ரம்மாதிகைளயும்,

இதர

ேதவைதகைளயும், ஸகல ஜீவராசிகைளயும் ரக்ஷித்தார்.
8)

காலைன

உைதத்து

அவன்

கர்வத்ைதயடக்கினார்.

(பிறகு

ஈச்வரேன

காலைன உயிர்ப்பித்தார்).
9)

பசுக்களான

விஷ்ணு

ப்ரம்மாதிகளால்

ெசய்ய

முடியாத

த்ரிபுரஸம்ஹாரம்

ேகவலம் ஸங்கல்ப்பத்தினால்-நிைனத்த மாத்ரம் ெசய்தார்.
10)

வீரபத்ரராகத்

ேதான்றி

தக்ஷயாகத்ைத

யழித்து

அதில்

ஸம்பந்தப்பட்ட

விஷ்ணு முதலானவர்கைள தண்டித்தார்.
11)

பார்த்தனுக்குப் பாசு பதாஸ்த்ரம் அருளினார்.

12)

சரபாவதாரம் எடுத்து ந்ருஸிம்மத்ைத ஓடுக்கினார்.

13)

ஸ்த்ரீ

ரூபெமடுத்த

விஷ்ணுவின்

கர்ப்பத்தில்

ஸந்நிதியில்

ேகாவிந்தைனக்

சாஸ்தா

பிறக்கும்படி

ெசய்தார்.
14)

காசியில்

ெதய்வம்

விச்ேவசர்

இல்ைல

ெயன்று

ைககைளத்

தூக்கி

அழுத்தமாகச்

காட்டிலும்
ெசால்லத்

உயர்ந்த
துணிந்த

வ்யாஸரின் ைககளும் நாக்கும் ஸ்தம்பித்தன. (நந்திேகசரின் ஸூங்காரத்தினால்).
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15)
ேபால்

த்ரிபுர ஸம்ஹாரத்துக்குமுன் பூமியான ரதத்தில் ஈச்வரன் ஆேராஹணிப்பவர்
ஒரு

காைல

ஈச்வரைனத்

தாங்க

ைவக்க,

ரதம்

முயன்ற

தவிடு

ெபாடியானேபாது-வ்ருஷப

விஷ்ணுவிற்குத்

தன்ைனத்

ரூபமாக

தாங்கி

நிற்கும்

சக்தியருளி, விஷ்ணுவின் ேவண்டுேகாளின்படி அவர் ரிஷப ரூபத்ைதயும் தனக்கு
உகந்த வாகனமாக ஏற்றுக் ெகாண்டு அனுக்ரஹித்தார்.
16)

அளவில்லாத ப்ரம்மாவின் சிரஸ்கைள மாைலயாகத் தரித்திருக்கிறார்.

17)

ஞானத்ைதயும், முக்திையயும் ெகாடுப்பவர் பரேமச்வரேன.

18)

எல்ேலாரும்

பரேமச்வரைனப்

பூஜித்திருக்கிறார்கள்;

அவர்

யாைரயும்

பூஜித்ததில்ைல.
19)

எல்லாருக்கும்

அஷ்ைடச்வர்யங்கைளயும்,

பதவிகைளயும்

நல்கினவர்

பரேமச்வரன் தான்.
20)

பத்து அவதாரங்களிலும், விஷ்ணு ஈச்வரைனப் பூஜித்திருக்கிறார்.

21)

ப்ரம்மவிஷ்ணுக்கள்

லிங்ேகாத்பவ

மூர்த்தியின்

முடிையயும்,

திருவடிகைளயும் ேதடிக்காண முடியாமல் எய்த்தார்கள்.
22)

பிறப்பு,

ஜன்மத்வம்ஸாதி

இறப்பு,

இல்லாதவர்

ெயன்றும்,

பரேமச்வரன்

ெமாழிெபயர்ப்பில்,

ஒருவேர.

பிறப்பு

சுேலாகத்தில்

இறப்பாதி

ெயன்றும்

ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது காண்க. அதாவது ஜனனாதி மாறுதல்கள் ஆறு. பிறத்தல்,
வ்ருத்தியாதல், ப்ரணாம மைடதல், குைறதல், அழிதல், இறத்தல், உயிர்களுக்குள்ள
இந்த ஆறு விகாரங்களும் பரேமச்வரனுக்கு இல்ைல.
23, 24 )
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