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ஶ்ரீ கிருஷ்ணவேண ீமாஹாத்மியம் 

- பி.ஆர்.கண்ணன், நவீ மும்பாய் 

 

(ஶ்ரீகிருஷ்ணவேணி மாஹாத்மியம் என்கிற ஸ்காந்தபுராணப்பகுதி விஜயோடாவில் ததலுங்கு 

பாஷஷயில் ஷகப்பிரதியாக ஒரு வித்ோனிடம் இருந்தது. தற்வபாது (ஜூஷல- தெப்தடம்பர ்2016) 

ொதுரம்ாஸ்யத்திற்காக விஜயோடாவில் முகாம் இருக்கும் காஞ்சி ெங்கராொரிய 

ஸ்ோமிகளின் முயற்சியினால் அஷத அேரிடமிருந்து தபற்று, பின்னர ்காஞ்சீபுரம் ஏனாத்தூர ்

ஶ்ரீெந்திரவெகவரந்திர ஸரஸ்ேதி விெே்வித்யாலயத்தின் ஸம்ஸ்கிருத வபராசிரியர ் டாக்டர ் G. 

ெங்கரநாராயணன் அஷத ஸம்ஸ்கிருதத்தில் வதேநாகரி லிபியில் transcribe தெய்து 

ஶ்ரீதபரியோளிடம் ஸமரப்்பித்தார.் அதிலிருந்து ஶ்ரீதபரியோளின் ஆக்ஷஞப்படி 

ததாகுக்கப்பட்டது இந்த கடட்ுஷர.) 

 

முன்பு ஒரு ெமயம் நாரத பகோன் ரிஷிகளிடம் கலியின் பயங்கர  பிரபாேத்ஷதப்பற்றிப் 

வபசுஷகயில்,  பிரம்மவதேர ்ஶ்ரீ மகாவிஷ்ணுவிடம் இவத விஷயத்ஷத நிவேதனம் தெய்தஷதெ ்

கூறலானார:் பிரவபா, பயங்கரமான கலியுகம் ேரப்வபாகிறவத, ஜனங்கள் எல்வலாரும் 

கடுஷமயான பாபங்கஷளெ ் தெய்ோரக்வள. எது அேரக்ஷளக் காக்கும். ஶ்ரீவிஷ்ணுோனேர ்

தொன்னார:் வகாரமான கலியில் ஜனங்கஷளக் காக்கக்கூடியது தீரத்்தங்கவள. ஒே்தோரு 

கல்பத்திலும்வபால, நீ கங்ஷக வபான்ற புண்ணிய நதிகஷளயும், தீரத்்தங்கஷளயும் ஶ்ருஷ்டி 

தெய்ோயாக. நான் என் ெரீரத்திலிருந்வத கிருஷ்ணா நதிஷய உண்டுபண்ணுகிவறன். 

 

तस्याः संस्मरणस्पर्शपयनस्नयनस्तवयदिद ाः। 

 दनष्पयपय मनुजयस्सवे ल ने्त गदतमीप्सितयम्। 

कयर्शद्वरं् समुदिश्य कृष्णवेणी  वयम्यहम्॥ 

 जगतयं रक्षणयर्यशर् मद्भक्तयनयं च मुक्तरे्। 

 

"கிருஷ்ணா நதிஷய ஸ்மரித்தும், பானம் தெய்தும், அதில் ஸ்னானம், ஸ்வதாத்திரங்கள் 

தெய்தும் ஜனங்கள் ஸத்கதியிஷன அஷடேர.் இரண்டு காரியங்களுக்காக நாவன 

கிருஷ்ணவேணீ நதியாக ஆகிவறன். ஒன்று, ஜகத்திஷனக் காக்க; இரண்டாேது, என் 
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பக்தரக்ளுக்கு ஸம்ஸாரத்திலிருந்து முக்தி அளிக்க." வயாக மாரக்்கம் மிகக்கடினமானது. 

கிருஷ்ணாநதியில் நாவன பிரவேசித்திருப்பதனால், ஸ்னான, பானாதிகள் மூலம் ஜனங்கள் 

சுலபமாக அரிய ஞானத்ஷதப்தபற்று ஸத்கதி அஷடேர ்என்றார.் 

 

இே்ோறு கூறிய விஷ்ணு, தாவன திே்வியமான ஒரு தபண்ஷண ஸ்ருஷ்டித்தார.் அப்தபண், 

நான்கு ஷககளுடன், பீதாம்பரம், விஷ்ணு சின்னங்கள், கரிய நிறம், ெந்திர வொஷபயுடன், 

வதஜவஸ உருக்தகாண்டதுவபால் காட்சியளித்தாள். அேள்தான் கிருஷ்ணா. பிரம்மா அேஷளத் 

தன் தபண்ணாக ஏற்று, அேஷள ஸ்பரிசித்வத பல தீரத்்தங்கஷள உண்டுபண்ணினார.் 

கிருஷ்ணாோனேள் பின்னர ் பிரம்மவலாகத்திலிருந்து கிளம்பி, நதி ரூபமாக பூவலாகம் 

ேந்தஷடந்தாள். இந்த கிருஷ்ணாநதிவய கற்பகக்தகாடி, காமவதனு வபால் ஸகல 

இஷ்டங்கஷளயும் பூரத்்தி தெய்து, எல்லா தரம்ங்கள், வமாக்ஷம் இஷேகஷள ேழங்குகிறாள். 

 

ரிஷிகளின் பிராரத்்தஷனக்கிணங்க, ஶ்ரீகிருஷ்ணவேணீ மாஹாத்மியத்ஷத நாரதர ் விளக்கத் 

ததாடங்கினார.் இம்மாஹாத்மியத்ஷத சிரேணம் தெய்தவல, கலிவதாஷத்ஷதப்வபாக்கி, 

முக்திஷயயல்லோ அளித்துவிடும். இம்மாஹாத்மியவமா, முன்பு ஸ்ேயம் ஶ்ரீபரவமஶ்ேரவன, 

ஸ்கந்தனுக்கு உபவதசித்ததாகும். சிரத்ஷதயுடன் சிரேணம் தெய்தால், இது விஷ்ணுவிடமும், 

சிேனிடமும் சிறந்த பக்திஷய நல்கும். 

 

ஒரு ெமயம் சிேதபருமாஷனத் தரிசிக்க ஸுப்பிரமணிய ஸ்ோமியானேர,் முனிேரக்ள் 

புஷடசூழ, ஷகலாஸம் ேந்து வெரந்்தார.் அப்தபாது அேர ் ஆறு அங்கங்கஷளக் தகாண்ட 

வேதமானது மூரத்்தீகரித்து, புராணங்கள் சூழ ேந்ததுவபாலிருந்தது. அேர ் பரவமஶ்ேரஷன 

தேகுோக ஸ்வதாத்திரம் தெய்து, கிருஷ்ணா நதி மாஹாத்மியத்ஷத உபவதசிக்குமாறு 

பிராரத்்தித்தார.் சிேன் கூறினார:் ஒருதடஷே ஶ்ரீவிஷ்ணுவின் பாதஸ்பரெ்த்தினாவலவய, 

கங்ஷகயானது, ஸ்மரித்தாவலவய வமாக்ஷத்ஷதக் தகாடுக்கேல்லதாக ஆயிற்வற. 

கிருஷ்ணாவோ விஷ்ணுவின் ெரீரவமயாகும். 

 

सवंकर्शदत चयघौघं तेन कृष्णय प्रकीदतशतय॥ 

 

"எல்லா பாபங்கஷளயும் ஆகரஷ்ணம் தெய்து, வபாக்குபேளாக இருப்பதினால், அேள் 

கிருஷ்ணா என்று வபாற்றப்படுகிறாள்." கிருஷ்ணாவின் மாஹாத்மியத்ஷதெ ் தொல்ல, ஒரு 

கல்பகாலங்கூடப் வபாதாது என்பதனால், சுருக்கமாகெ ்தொல்கிவறன் என்றார.் 
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கிருஷ்ணாநதி உத்பத்தி வேபேம் 

கிருதயுகத்தின் ஆரம்பத்தில் எல்லா ஜனங்களும் புண்ணியோன்களாகவும், 

ஆனந்தமிக்கேரக்ளாகவும் இருந்தனர.் காலப்வபாக்கில் பாபங்கள் ஸம்பவிக்க, ஜனங்கஷள 

நல்ேழிப்படுத்த கல்பவிருக்ஷங்கள் பிரம்மாவின் அனுக்கிரஹத்தினால் பூமியில் வதான்றின. 

பாபங்கள் மிகவே, அஷே மஷறந்தன. பின்னர ் விவெஷ ஓஷதிகஷள பிரம்மா பூமியில் 

உண்டுபண்ணினார.் அஷேகளும் பாபெ ்சூழ்நிஷலயில் மஷறந்தன. பிரம்மா அப்வபாது மஷழ, 

தரம்ம், அதரம்ம் இேற்றின் நிஷல ஆகியேற்ஷற ஸ்தாபித்தார.் தரம்வதேவர நான்கு 

ஸ்ேரூபங்களாக அேதரித்தார-் நரர,் நாராயணர,் ஹரி, கிருஷ்ணர ் என்று. பூமியில் 

பாபமிகுதிஷயக் கண்டு துக்கித்த அேரக்ள், கிருஷ்ணஷர பிரம்மவலாகத்திற்குெ ் தென்று, 

கிருஷ்ணா நதிஷய உடவன பூமிக்குக் தகாணருமாறும், பிரம்மாவிடம் தொல்லி மற்றும் பல 

புண்ணியதீரத்்தங்கஷள பூமியில் ஸ்ருஷ்டிக்கும்படி தெய்யுமாறும் தொன்னாரக்ள். அே்ோவற 

கிருஷ்ணரும் தெய்ய, பிரம்மவலாகத்திலிருந்து கிருஷ்ணா கிளம்பிேருஷகயில், அேஷளப் 

பின்ததாடரந்்து பிரம்மா, விஷ்ணு, சிேன், வதேரக்ள், ரிஷிகள் எல்வலாரும் ேந்தனர.் பூமியில் 

கிருஷ்ணா ோெம் தெய்யத்தகுந்த இடத்ஷதப்பற்றி அேரக்ள் வயாசித்துக் 

தகாண்டிருக்ஷகயில், ஒரு தபஸ்வி எதிரப்்பட்டார.் தங்கள் ஆஷெ என்னதேன்று அேரிடம் 

வகட்டனர.் அேவரா, கிருஷ்ணா நதிஷய ஸஹ்யாத்ரி மஷலயில் அேதரிக்கெ ் தெய்யுமாறும், 

தான் அங்கு ஸ்னானம் தெய்து ஸத்கதி அஷடய விரும்புேதாகவும் பிராரத்்தித்தார.் கிருஷ்ணா 

நதி தீரத்்தமாதாோக வலாகத்தில் விளங்கவேண்டுதமன்று ஆஷெஷய விண்ணப்பித்தார.் 

ஸஹ்யாத்ரிமஷலயும் தேகுோகப் பிராரத்்திக்கவே, கிருஷ்ணா வதவி ஆசீரே்தித்து, தான் 

அங்கு அேதரித்து, பல புண்ணியநதிகள் வமன்வமலும் ஸஹ்யாத்ரியில் உண்டாகி, 

ஜனங்களுக்கு வக்ஷமத்ஷத நல்குேர ் என்றாள். விஷ்ணு, நரர,் நாராயணர,் வதேரக்ள், 

பதினான்கு புேனங்களும் ஸஹ்யமஷலயில் குழுமினர.் அப்வபாது அங்கு மவகாத்ஸேமாக 

இருந்தது. காமவதனுவே ேந்ததாக எண்ணி, நதிக்கஷரயில் வஹாமங்கள், பூஷஜகள், 

பித்ருகாரியங்கள் தெய்து ஸத்கதியஷடய எல்வலாரும் விரும்பினர.் ஸஹ்யாத்ரிமஷலயின் 

வதேர ் மஹாபூஷஜ தெய்து மகிழ்ந்தார.் விஷ்ணு தாவன தேண்ஷம நிறங்தகாண்ட அெே்த்த 

(அரெ) மரமாக ஆகி, அதன் அடியில் கிருஷ்ணா நதி உத்பத்தியானாள். ஆகாெத்திலிருந்து 

புஷ்பவிருஷ்டி, கந்தரே் ஸங்கீதம், அப்ஸரஸ் நாட்டியம் எல்லாம் மவஹாத்ஸேமாக ஆயிற்று. 

கிருஷ்ணாநதியின் பிரபாேத்தினால் தரம்ம் தெழித்தது; அதரம்ம் ஒடுங்கிற்று.  ஶ்ரீ 

பரவமஸ்ேரன் உபவதசித்த, இந்த கிருஷ்ணாநதி உத்பத்தி கஷதஷயப் படித்தவல 

தபரும்புண்ணியம், இஹவலாக தெௌக்கியம், பரமபதத்ஷதயும் தகாடுக்கும். 

 



Page 4 of 11 
 
 

இதர தீர்த்தங்கள் 

கிருஷ்ணாநதி ெம்பத்தப்படட் பல தீரத்்தங்கஷளப் பற்றி ஸ்கந்த பகோன் பின்னர ் நாரதாதி 

முனிேரக்ளுக்கு உபவதசித்தஷத நாரதர ்இப்வபாது கூறலானார.் 

 

கிருஷ்ணாநதி உத்பத்தியாகும் இடத்திலுள்ள அரெ மர அருகில் விஷ்ணுதீரத்்தம் உள்ளது. 

அமாோஷெ, வியாழக்கிழஷமயில் அங்கு ஸ்னானம் தெய்தல் முக்திஷயவய ேழங்கும். 

அருகிவலவய பிரம்மதீரத்்தம், ருத்ரதீரத்்தம் ஆகியஷேகளும் இருக்கின்றன. அங்கு ஸ்னானம் 

தெய்தால் ஒரு கல்பகாலம் ருத்ரர,் பிரம்மாவின் அடிகளில் ேசிக்கலாம். ஸஹ்யாத்ரியின் 

ேடக்கில் பிரம்மகிரி என்ற சிகரம் உள்ளது. பிரம்மா இங்கு தபஸ் தெய்து விஷ்ணு பதவிஷய 

அஷடந்தார.் ததற்கிலுள்ள வேதகிரியில் வேதங்கள் மூரத்்தீகரித்து அங்கங்களுடன் 

ேசிக்கிறாரக்ள். நடுவில் ஒரு தநல்லிமரம் உள்ளது. அதனடியிலிருந்து வேணீ என்கிற மகாநதி 

உத்பத்தியாகிறது. கிருஷ்ணாநதி வேணீ நதியுடன் ஸங்கமமாகும் புண்ணியஸ்தானமும் 

அருகிவலவய உள்ளது. இங்கு ஸ்னானம் தெய்து ேருண ஜபவமா, 800 தடஷே காயத்ரி ஜபவமா 

தெய்தால் ஸரே் பாபங்களிலிருந்தும் விடுதஷல கிஷடக்கும். அது வபாலவே விஹங்க 

தீரத்்தத்தில் சிே ஸாந்நித்தியத்தில் கருடன் தபஸ் தெய்து எல்லா இஷ்டங்கஷளயும் 

அஷடந்தார.் ஸித்தவக்ஷத்ரத்தில் ஷபரேர ் தரிெனம் தருகிறார.் அங்கு கிருஷ்ணா நதியில் 

ஸ்னானம் தெய்தல் பரமபதத்ஷதக் தகாடுக்கும். நாவகஸ்ேரர ் தரிெனம் தரும் இடத்தில் 

மலாபஹார தீரத்்தத்தில் ஸ்னானம் தெய்தல் எல்லா ஸித்திகஷளயும் அளிக்கும். இவதவபால 

கும்வபஸ்ேர தீரத்்தம், தபௌலஸ்த்யதீரத்்தம் இஷேகளும் மிகவிவெஷமானஷே. 

 

இேற்றின் கீழ்பாகத்தில் மாரக்ண்வடயரால் உபாஸிக்கப்படட் தீரத்்தம் உளது. மாரக்ண்வடயர ்

கிருஷ்ணா நதிவதேஷதஷய மிக அழகாக ஸ்வதாத்திரம் தெய்தார.் விஷ்ணுவின் ெரரீவம 

நதியாக ஜகத்கல்யாணத்திற்காக ஆவிரப்வித்து எல்வலாஷரயும் அனுக்ரகிப்பஷதெ ் தொல்லி, 

அேவள தகௌரி, லக்்ஷமி, ஸரஸ்ேதிரூபமாக, தக்ஷிணகங்ஷகயாக இருக்கிறாதளன்றார.் வதவி 

வநரில் தரிெனம் தந்து, ேரம் வேண்டுமாறு தொன்னவபாது, மாரக்ண்வடயர ் தனக்கு நீண்ட 

ஆயுஷள விஷ்ணு பகோன் அனுக்ரகித்திருப்பஷதக் கூறி, பகேத்பக்தியில்லாமல் நீண்ட 

ஆயுஸ் வீவண; அதனால் ஆத்மஸ்ேரூபம், சிேன், விஷ்ணு, ப்ரபஞ்ெரூபமாகிய அம்பாள் 

ஆகிவயாரிடம் த்ருடபக்திஷயப் பிராரத்்தித்தார.் கிருஷ்ணாவதவியும் அேருக்கு அந்த 

அனுக்ரகத்ஷதெ ் தெய்து, வமலும் யாரய்ாதரல்லாம் வதவியிடம் பிராரத்்தித்து ஸ்னானம் 

தெய்கிறாரக்வளா, அேரக்ள் எல்வலாரும் தீரக்்காயுஸ், த்ருடபக்திஷயப் தபறுோரக்ள் என்று 

அருளினாள். சிேன் மாரக்ண்வடவயஸ்ேரராக அருளும் அந்த தீரத்்தத்தில் ஸ்னானம் தெய்து 

முக்திஷயவய தபறலாம். அதன்பிறகு, விொலம் முதலிய ஐந்து நதிகள் கிருஷ்ணாஷே தரிெனம் 
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தெய்ய ேந்தவபாது, வதேரக்ளும் அங்வக ேந்து குழுமினர.் சிேன் அங்கு எல்வலாருக்கும் 

முக்தியளிக்கிறார.் 

 

குப்வஜஸ்ேர தீரத்்தத்தில் நீராடி, குப்வஜஸ்ேர சிேஷனத் தரிசித்தால் எல்லா 

பாபங்களிலிருந்தும் விடுபடட்ு சிேவலாகம் அஷடயலாம். அதன் கிழக்கில் மகாதீரத்்தத்தில் 

கருப்பு எள் தேண்ஷமயாக மாறும்; அங்கு பக்தியுடன் ஸ்னானம் தெய்தால் வதேரக்ஷள 

ப்ரத்தியக்ஷமாகப் பாரக்்கலாம். நதீஸங்கமவக்ஷத்ரத்தில் ஒரு மாதம் ஸ்னானம் தெய்து, 

பிரம்மஹத்தி வதாஷத்ஷத நிேரத்்தி தெய்துதகாள்ளலாம். ’அகஹாரி’ என்கிற ஸங்கமத்தில் 

ஸ்னானம் இரு தடஷே தெய்து, காயத்ரி மந்திரத்ஷத லக்ஷம் தடஷே ஜபித்தால் 

இஷ்டப்ராப்தியுடன், முக்தியும் ஷககூடும். ஸப்தஸாகரஸங்க தீரத்்தத்தில், ஏழு 

ஸமுத்திரங்களும் கிருஷ்ணா வதவிஷய தரிசித்த இடமாஷகயால், அங்கு ஸ்னானமானது 

ஸப்தஸாகர ஸ்னான பலஷன அளிக்கும். தகௌசிகீ நதி கிருஷ்ணாவுடன் வெருமிடம், தகௌசிக 

முனிேர ் (விெே்ாமித்ரர)் கடும் தபஸ் தெய்த இடம்; முக்திஷய சீக்கிரமாகவே நல்குமிடம். 

ஸப்தகுவலாத்தாரம் என்று ஸ்கந்தப்தபருமானாவலவய ேரண்ிக்கப்பட்ட தீரத்்தத்தில் ஸ்னானம் 

தெய்து, அங்கு எழுந்தருளியுள்ள சிேஷனத்தரிசித்தால், முன் ஏழு, பின் ஏழு தஷலமுஷறகள் 

ஸத்கதியஷடேர.் அதன் கிழக்கில் குலதாரகம், பாரதம் ஆகிய தீரத்்தங்கள் உள்ளன. 

அதனருகில் முனிேரக்ள் ேந்தவபாது ஒருெமயம் கிருஷ்ணா நதி கண்ணுக்குத் ததரியாமல் 

மஷறந்துவிடவே, அம்முனிேரக்ள் வதவிஷய தேகுோக ஸ்வதாத்திரம் தெய்தனர.் 

 

हंसय न केवलममी जलकयंदक्षण- 

स्त्वयमयर्यप्सन्त िूरगहनयि् ुदव तोर्कयमय:। 

आर्यन्त्यहो परमहंस वरयश्चिेदव  

त्यक्तसृ्पहय अदप सुखयदिरु् मोक्षकयमय:॥ 

 

"ஹம்ஸபக்ஷிகள் உன் நீஷர அனுபவிப்பதற்கு தூரவதெத்திலிருந்து ேருேவதாடல்லாமல், 

எல்லாம்துறந்த பரமஹம்ஸ முனிேரக்ளும் வமாக்ஷத்ஷதவய விரும்பி இங்கு உன்ஷனெ ்

ெரணஷடந்துள்ளனர.்" வதேர,் அசுரர,் மனிதரக்ள் எல்வலாரும் பலப்பல ஆஷெகஷளெச்ுமந்து 

இங்கு ேந்துள்ளனர.் நீவய எல்வலாருக்கும் தாயார.் 
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வதவி அேரக்ளுஷடய பக்திஷய தமெச்ி, ஜலமத்தியிலிருந்து தரிெனம் தந்தாள். ெங்கம், ெக்ரம், 

கஷத, தாமஷர ஆகியேற்ஷறத் தாங்கி, மவனாகர ரூபத்துடன் காட்சியளித்தாள். 

முனிேரக்ளுஷடய பூஷஜஷய ஏற்று, வதவி ெந்வதாஷத்துடன் நதியின் இரு பாகங்களாகத் 

தன்ஷன ஆக்கிக்தகாண்டாள். ஒன்று, மதுபரம்; மற்றது, வதேஹ்ரதம் என்ற தபயருடன் முக்தி 

மாரக்ங்களாக விளங்கின. மற்றும், கிழக்கில், கங்கர ் என்ற முனிேர ் தபஸ் தெய்த 

கங்கதீரத்்தம், சூரப்ாரகதீரத்்தம், ஜம்புதீரத்்தம், க்தரௌஞ்ெ முனிேர ்ஸித்தியஷடந்த க்தரௌஞ்ெ 

தீரத்்தம், யக்ஞோடம் ஆகிய புண்ணியதீரத்்தங்கள் உள்ளன.  

 

எல்லா பாபங்கஷளயும் வபாக்கி, முக்தியளிக்கேல்ல, உத்தமமான ஸரே்ஸித்திதீரத்்தத்தில், 

சிேன், பாரே்தி, வினாயகர,் ஷண்முகர ் எல்வலாரும் தரிெனமளிக்கின்றனர.் அதன்பின் 

ஆதித்யஹ்ருதயம் என்கிற தீரத்்தம், அஷ்டஷக ஸங்கமஸ்தானம், ோல்மீகதீரத்்தம் உள்ளன. 

ஸித்திஹ்ரதம் என்கிற தீரத்்தத்தில், ஜனகர ் லக்்ஷமிஷய உபாஸித்து, ஸீஷதஷய புத்திரியாகப் 

தபற்றார.் கிழக்வக தெல்லெத்ெல்ல, வமலும் பல தீரத்்தங்கள்  பக்தரக்ளுக்கு அனுக்ரகம் 

தெய்கின்றன. முத்கலம், ஸ்கந்தபுரம் முதலான வகாடிக்கணக்கான தீரத்்தங்கள் வதவியின் 

கிருஷபஷயப் பஷறொற்றுகின்றன. 

 

பதின்மூன்று தீரத்்தங்கள் 

கிருஷ்ணாநதியின் ததன்கஷரயில், மூன்று வயாஜஷன (40 கிவலாமீ.) தூரத்திற்குள், 13 

தீரத்்தங்கள் மிக்க ெக்திோய்ந்தஷே. அஷேகளில் ேரிஷெக்ரமமாக ஸ்னானம் தெய்தால், 

எல்லா காமஷனகளும் பூரத்்தியாகும். எதிரே்ரிஷெயாக ஸ்னானம் தெய்தால், ஜீேன்முக்திவய 

ஷககூடும். வதேரக்ள், பித்ருக்கள் ெந்வதாஷமஷடேர.் இந்த தீரத்்தங்களின் 

தபருஷமஷயக்கூறும் கஷததயான்று உண்டு. ஸுமதி என்ற பிராம்மவணாத்தமனுக்கு குழந்ஷத 

பிறந்தவபாது, ஒரு ராக்ஷஸி அக்குழந்ஷதஷய அபகரித்துெ ் தென்றாள். ஒரு தபஸ்விஷயப் 

பாரத்்து பயந்துவபாய், அேள் குழந்ஷதஷய ேழியில் விடட்ுவிடட்ு ஓடினாள். துரம்ுகன் என்ற 

வேடன் அக்குழந்ஷதஷயக்கண்டு எடுத்துக்தகாண்டுவபாய் தன் வீட்டில் ேளரத்்துேந்தான்.  

தபரியேனானபின் ஒரு ெமயம், திருடரக்ளால் தகால்லப்படவிருந்த ஒரு பிராம்மணஷர அேன் 

காப்பாற்றினான். அேவரா கண்ே மகரிஷி. ெந்வதாஷப்படட்ு, ஞானத்ருஷ்டியினால் அந்த 

வேடட்ுேப் ஷபயனின் உண்ஷம ேரலாற்ஷற அறிந்து ஆெெ்ரியப்படட்ு, மகரிஷி, அேனுக்கு 

பஷழய ஞாபகம் ேரும்படி அருளினார.் தன் நிஜ ேரலாற்ஷறயறிந்து, தான் இப்வபாது வேடனாக 

இருப்பஷத உணரந்்து, துக்கத்திலாழ்ந்த அப்ஷபயன் கண்ே மகரிஷிஷய, தனக்கு நல்ேழி 

அனுக்ரகிக்குமாறு பிராரத்்தித்தான். கண்ேரும், ேடக்கிலிருந்து ததன்பிராந்தியம் ேந்து 
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கிருஷ்ணாநதி தீரத்்தங்களில் ஸ்னானம், ப்ராயெச்ித்தம் தெய்து புண்ணியப்வபற்ஷற 

அஷடயுமாறு கூறினார.் அந்த பிராம்மண வேடட்ுேெ ் சிறுேனும் அே்ோவற ேந்து, இந்த 13 

தீரத்்தங்களிலும் ேரிஷெக்ரமமாகவும், எதிர ் ேரிஷெயாகவும் ஸ்னானம் தெய்து, கஷடசியில் 

சுக்லதீரத்்தத்திலும் நீராடி, ஸரே் பாபங்கஷளயும் வபாக்கிக்தகாண்டான். புண்ணியேெத்தால் 

மனித ெரீரத்துடவனவய அேன் தேண்விமானத்தில் வமலுலகம் தென்றான். பிரம்மவலாகம் 

தாண்டி, விஷ்ணுவலாகம் தென்றஷடந்தான்.  

இந்த தீரத்்தங்களில் சிலேற்ஷற நாம் இப்வபாது பாரப்்வபாம். 

 

 

1. வகாபாததீரத்்தம் 

வமற்கில் முதலாக ேரும் தீரத்்தம் இது. ஆயிரக்கணக்கான பசுமாடுகளின் பாத சின்னங்கஷளத் 

தாங்கி நிற்கும் இடமிது. காமவதனுவே இந்த தீரத்்தத்தின் தபருஷமஷயப் வபசி 

அனுக்ரகித்திருக்கிறாள். இங்கு ஸ்னானம் தெய்து, வகாபாவதஸ்ேர லிங்கத்ஷத உபாஸித்து, 

மூன்றுநாள் உபோஸமிருந்து, வகாேதப் பாபத்திலிருந்து விடுபடலாம். பசுவிடம் தெய்த 

பாபங்கஷளத் ததாஷலக்கும் தீரத்்தம் இது. இங்கு தொல்லவேண்டிய மந்த்ரமிது. 

 

नमो गोभ्य: श्रीमतीभ्यसै्सर ेर्ीभ्य एव च  

नमो ब्रह्मप्रसूतयभ्य: पुत्रीभ्योदप नमो नम:॥ 

 

இந்த மந்த்ரத்ஷத தூரத்திலிருந்து வகடட்ாவலவய வகாதானபலன் கிடட்ும். அேனுஷடய 

க்ருகத்தில் பால், தயிர,் தநய், வதன் இஷேகள் ஸம்ருத்தியாக இருக்கும். 

 

2. அனந்ததீரத்்தம் 

இங்கு அனந்தன் (ஆதிவெஷன்) தபஸ் தெய்யவே, மகாவிஷ்ணு அேருக்கு தரிெனம் தந்து, 

கருடனிடமிருந்து அபயம் தகாடுத்தார.் தனக்குப் படுக்ஷகயாகவும் ஆக்கிக்தகாண்டார.் 

சிேஷனயும் கூடவே அப்படுக்ஷகயில் அமரும்படி பணித்தார.் சிேன், விஷ்ணு இருேரும் 

வெரந்்து அருடக்ாட்சி அளித்த இே்விடத்தில் வதேர,் ஸித்தர,் கந்தரே்ர ்எல்வலாரும் ேந்து தபரிய 

உத்ஸேம் தகாண்டாடினர.் விஷ்ணு, அனந்தனின் பிராரத்்தஷனக்கிணங்க, இத்தீரத்்தம் 

அனந்ததீரத்்ததமனப் புகழ் தபற்று, ஸ்னானம், தானம், ஜபம் முதலிய உபாஸஷனகள் 

தெய்பேருக்கு அனந்தமான பலன் கிடட்ுதமன்று அனுக்ரகித்தார.் விஷ்ணு வமலும் தொன்னார:் 



Page 8 of 11 
 
 

 

अनन्तस्त्वमनन्तोहमनन्तोरं् सियदर्व:। 

तीर्यशदन िेवय वेियश्च सवेनन्तयाः प्सथर्तय इह॥ 

 

"நீ அனந்தன்; நானும் அனந்தன்; இந்த ஸதாசிேனும் அனந்தர;் அனந்தமாகவுள்ள தீரத்்தங்கள், 

வதேர,் வேதங்கள் எல்வலாரும் இங்கு நிரந்தரமாக இருப்பர.்" 

 

சிேனும் அே்ோவற இங்கு ஸ்னானம் தெய்து, பசுக்கஷள அரெ்ச்ித்தால், சிேவலாகத்தில் 

கணங்களின் அதிபதியாக விளங்குோரக்தளன அருளினார.் மற்ற வதேரக்ளுக்கும் அங்கு 

ஸாந்நித்தியம் ஏற்பட்டது. இப்வபாதும் ஹரிஹரமயமான லிங்கம் படத்துடன் கூடிய 

ஸரப்்பத்துடன் இங்கு காட்சியளிக்கிறார.் ஐந்து பஞ்ெமிகளில் இந்த லிங்கத்ஷத பாலினால் 

அபிவஷகம் தெய்து உபாஸித்தால், காமஷனகள் பூரத்்தியாகி, பரமபதவம கிடட்ும். 

 

3. ஸூரய்தீரத்்தம் 

அனந்ததீரத்்தத்திற்குக் கிழக்வக, ஷநத்ருே மகரிஷி தபஸ் தெய்து, ஸூரய்தரிெனம் தபற்ற 

ஸூரய்தீரத்்தம் உள்ளது. வஸாவமஸ்ேர சிேன் இங்கு லிங்கரூபமாக தரிெனமளிக்கிறார.் 

ஷநத்ருேர ் ஸூரியஷனப்பற்றி தெய்த ஸ்வதாத்ரம் தேகு அழகாக உள்ளது. ஸ்வதாத்ரத்தில் 

அேர ்தொல்லுகிறார:் 

ஸூரியவன, நீவய பிரம்மாண்டத்திற்வக தீபம்; பூமியிலிருந்து ரஸத்ஷதக் கிரகித்து, மஷழயாகப் 

தபாழிந்து, தானியங்கஷள ேளரத்்து, ஸகல வலாகத்ஷதயும் காப்பாற்றுகிறாய். ெந்திரஷனயும் 

வபாஷித்து, ெந்திரனின் அம்ருதகிரணங்களின்மூலம் தானியங்களுக்கு புஷ்டிஷய 

அருளுகிறாய்.  ஜனங்கள் தகாடுக்கும் ஜல அஞ்ெலிமூலம் நீ ஸகல தெௌக்கியங்கஷளயும் 

அனுக்ரகிக்கிறாய். 

வநரில் தரிெனம் தந்த ஸூரியனிடம், மகரிஷி ஸம்ஸாரமாகிற வராகத்ஷதப் வபாக்கும் ஞானம், 

பக்திஷய அருளப் பிராரத்்தித்தார.் ஸூரியனும் அே்ோவற அருளி, வமலும் ஷநத்ருேமகரிஷி 

அருளிய ஸ்வதாத்ரத்ஷதப் பாராயணம் தெய்பேருக்கும் அந்த பலன் உண்டு என்றார.் 

இந்தஸூரய்தீரத்்தத்தில் ஸ்னானம் தெய்து, வஸாவமஸ்ேரஷரயும் ஸூரியஷனயும் 

உபாஸிப்பேரக்ளுக்கு எல்லா காமஷனகளும் ஸித்திக்கும் என்றும் அனுக்ரகித்தார.் 

இத்தீரத்்தத்தில் மந்த்ரங்கஷள புரஸ்ெரணம் தெய்து ஸித்திதபறுதல், பித்ருபூஷஜ எல்லாம் 

விவெஷமாக நஷடதபறுகின்றன. 
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4. ஸப்தவகாடிதீரத்்தம் 

விஷ்ணு பகோவன எழுந்தருளிய இே்விடத்தில், ெங்க, ெக்ர அஷடயாளங்களுடன் பாஷற 

உள்ளது. ஏழுவகாடி தீரத்்தங்களும் ேசிக்கும் இத்தீரத்்தம், மலங்கஷளப் வபாக்கும் 

ஸங்கமதீரத்்தமாகப் வபாற்றப்படுகிறது. இங்கு தெய்யும், தானம், ெர்ாத்தம், ஜபம் முதலிய 

எல்லாவம வகாடிபங்கு பலஷனத் தரும். 

 

5. ெக்ரதீரத்்தம் 

ஒருெமயம் அம்பரஷீ மகாராஜா மகாவிஷ்ணுஷே எந்த தீரத்்தம் சீக்கிரத்தில் ஞானத்ஷதக் 

தகாடுக்குதமன்று வகட்க, விஷ்ணுவும் சுதரெ்ன ெக்ரத்ஷதப் பின்பற்றிப் வபாகுமாறும், ெக்ரம் 

எந்த தீரத்்தத்ஷதக் காண்பிக்கிறாவரா, அதுவே உகந்த தீரத்்தம் என்றார.் ெக்ரம் காட்டிய 

ெக்ரதீரத்்தத்தில் ராஜா தேகு காலம் இருந்தார.் காத்தியாயனி வதவி இங்கு ஸாந்நித்தியம் 

தகாண்டிருக்கிறாள். ெக்ரதீரத்்த ஸ்னானம் உயரந்்த ஞானத்ஷதக் தகாடுக்கும். 

 

6. ெங்கதீரத்்தம்  

ஶ்ரீபரவமஸ்ேரன் தன்னுஷடய வக்ஷத்ரம் என்று தகாண்டாடிய ஸ்தலம் இது. பஞ்ெலிங்கங்கஷள 

இங்கு உபாஸிக்கலாம். ருத்ரபாதங்களிரண்ஷடயும் இங்கு தரிசிக்கலாம். எல்லா 

பாபநிே்ருத்தியும், முக்தியும் கிடட்ும். பித்ருபிண்டப்ரதானம் இங்கு விவெஷம்.  

 

7. ருணாபாகரண தீரத்்தம் 

ஸுப்ரமண்யஸ்ோமி ஒருெமயம் ஶ்ரீபரவமஸ்ேரஷனக் வகட்டார:் மனிதன் பிறக்கும்வபாது 

மூன்று கடன்களுடன் பிறக்கிறான் - வதே, ரிஷி, பித்ரு கடன் என்று. வதே கடஷன 

யாகங்களினாலும், ரிஷி கடஷன வேதாத்யயனத்தினாலும், பித்ருகடஷன புத்ரரக்ள் மூலம் 

ெர்ாத்தாதிகளாலும் மனிதன் தீரக்்கவேண்டுதமன்று ொஸ்திரம் கூறுகிறது. பல 

காரணங்களினால் மனிதனுக்கு இக்கடன்கஷளெ ் ெரிேர தீரக்்கமுடியாமல் வபாய்விடுகிறது. 

அேரக்ளுக்கு கதி என்ன. 

சிேன் கூறினார:் கிருஷ்ணவேணி நதியின் இரு கஷரயிலும் மலாபஹாரிணி நதி 

கிருஷ்ணாவுடன் ஸங்கமமாகும் ஸ்தலத்தில் ஒரு வயாஜஷன தூரத்தில் இருக்கும் 

ருணாபாகரண (கடஷன அகற்றும்) தீரத்்தம் முக்திஷய அளிக்கேல்லது; எல்லா கடன்கஷளயும் 

இல்லாமல் தெய்யும். 
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கிருஷ்ணவேணீ ஸ்னானம் ோஜவபய யக்ஞபலஷனக் தகாடுக்கும். ஸூரியன் கன்யாராசியில் 

(புரட்டாசி மாதம்) இருக்கும்வபாது தெய்யும் ஸ்னானம் 60,000 ேருஷங்கள் கங்ஷகயில் 

ஸ்னானம் தெய்த பலஷனத்தரும். குருபகோன் கன்யாராசியில் இருக்கும்வபாது (புஷ்கரம் 

என்று விவெஷமாக இப்வபாது தகாண்டாடப்படும் காலம்) தெய்யும் ஸ்னானமானது ஏழுவகாடி 

பாபங்கஷள அழிக்கும்; தன்னுஷடய மூன்று கடன்கள் மாத்திரமல்லாது, மாதா பிதாக்களின் 

கடன்கஷளயும் தீரத்்துக்கடட்ும். ஸங்கமஸ்தலம் எல்லாேற்றிலும் பரம பவித்ரமானது. 

 

தால்ப்ய ரிஷியின் கஷத 

ஒருெமயம் தால்ப்ய ரிஷியானேர ்தன்னுஷடய க்ருகத்தில் ேந்த விருந்தினர ்ஆகாரத்திற்காக, 

வேதறாரு வீட்டில் காய்கறி கடன் ோங்கினார.் காலக்ரமத்தில் கடஷனத் திருப்பிக் தகாடுக்க 

மறந்வதவபானார.் இந்த பாபம் காரணமாக மறுபிறப்பில் அேர ்நரியானார.் பிறகு கழுகாகவும், 

மறுபடியும் நரியாகவும் அேருக்குப் பிறப்பு கிட்டியது. பஷழய தபஸின் பலத்தினால் அேருக்கு 

பூரே்ஜன்ம ஞாபகம் நன்றாக இருந்தது. விந்தியமஷலயில் தகௌதம முனிேஷரெ ்ெந்தித்தவபாது 

அேரிடம் தனது பாபநிே்ருத்திக்கு ேழிஷயப் பிராரத்்தித்தார.் தகௌதமர ்ததன்ப்ராந்தியத்தில் 

கிருஷ்ணவேணியில் ஸ்னானம் தெய்து கடஷனயும் பாபத்ஷதயும் வபாக்கிக்தகாள்ளெ ்

தொன்னார.் 

 

 

தால்ப்யர ்கிருஷ்ணவேணியில் எந்த ஸ்தலத்தில் ஸ்னானம் தெய்ேது விவெஷம் என்று வினே, 

தகௌதமர ் மலாபஹாரிணிநதி கிருஷ்ணாவுடன் ஸங்கமிக்கும் ஸ்தலத்ஷதப் ப்ரெம்ஷஸ 

தெய்து கூறினார.் அங்கு ஸ்னானம் தெய்து, சிேஷன உபாஸித்தால், மிருகரூபம் அகன்று, 

பஷழய மனிதரூபம் கிடட்ும், வமாக்ஷவம ஷககூடும் என்றார.் கிருஷ்ணவேணி நதியின் 

வபாக்கில் அடிக்கடி ஏராளமான தீரத்்தங்கள் இருக்கின்றன. அங்கு தகாடுக்கப்படும் எள்ளளவு 

தானம் வமருமஷலயளவு பலஷனக் தகாடுக்கும். மற்ற இடத்தில் தெய்த பாபம் ஸங்கமத்தில் 

ஒருக்ஷணத்தில் நசிக்கும். ஆனால் ஸங்கமத்தில் பாபம் தெய்தால், அஷத எங்குவம 

வபாக்கிக்தகாள்ள முடியாது. ஸங்கமத்தில் ஸ்னானம் தெய்து உயரந்்த பதத்தில் இருப்பேர ்

அவநகர.் பரதன், திலீபன், யயாதி, நஹுஷன், பகீரதன், ராமன், மாந்தாதா முதலிவயார ்அங்கு 

ஸ்னானம் தெய்து, பக்தி, ஞானத்தில் நிகரற்ற பதத்ஷத அஷடந்தனர ் என்தறல்லாம் 

விளக்கினார.் 

 

பரசுராமர ்பாபநிே்ருத்தி 
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பரசுராமர ் க்ஷத்திரியரக்ஷள 21 தடஷே நிரம்ூலமாக்கியபிறகு, அந்த பாபம் விலக பல 

தீரத்்தங்களுக்கு யாத்திஷர தெய்தார.் பாபம் விலகாததால் சிரமப்பட்ட பரசுராமருக்கு 

ஸ்கந்தபகோன் மலாபஹாரிணி நதிக்கஷரயிலுள்ள பல தீரத்்தங்கஷளக் காட்டினார.் 

கஷடசியில் ஸங்கமத்தில் ஸ்னானம் தெய்த பரசுராமரிடமிருந்து க்ஷத்ரஹத்தி பாபமானது 

மூரத்்திகரித்து  அேர ் வதகத்திலிருந்து விலகியஷத எல்லா ரிஷிகளும் தரிசித்தனர.் 

மலாபஹாரிணி நதிஷய தேகுோக ஸ்வதாத்ரம் தெய்தார ் பரசுராமர.் பாபநிே்ருத்தியிலும் 

முக்தியளிப்பதிலும் இந்த ஸங்கமத்திற்கு  ெமானமான தீரத்்தமில்ஷல என்றார.் 

 

 

 

 


