
ததாமிரபரணி புஷ்கர புண்ணிய நீரதாடல் ஸங்கல்பம

(ஶ்ரீ கதாஞ்சீ கதாமககதாடி பீடம ஶ்ரீ சங்கரதாச்சதாரிய ஸ்வதாமிகள
உத்தரவுபடி வவளியிடப்பட்டத)

நதான்  கசர்த்திருக்கும  அனனைத்த  பதாபங்களும  நீங்குவதன்  மூலம  இனறைவன்
என்னிடம மகிழ்வதற்கும,

ப்ரளய  ஜலத்தில்  சயனித்த  இருப்பவனும  பரகமச்வரனுமதானை  இனறைவனின்
மனைதிற்வகட்டதாத  அளவற்றை  சக்தியதால்  அந்த  ப்ரளய  சமுத்திரம
ததாங்கப்பட்டிருக்கிறைத.  அதன்கண்  சுழன்றுவகதாண்டிருக்கும  பல  ககதாடி
ப்ரமமதாண்டங்கள  இனடயில்  ஒரு  ப்ரமமதாண்டத்தில்  நதாம  இருக்கிகறைதாம.
அதிலும  உளள  பதினைதான்கு  உலகங்களில்  ஒன்றைதானை  பூமியில்  ஏழு  வபரும
தீவுகள இனடகய ஜமபூ த்வீபம என்னும தீவினில் அதன் உட்பிரிவதானை பதாரத
வர்ஷம என்பதில் அதன்  உட்பிரிவதானை பரத  கண்டம என்பதில் உளகளதாம.
இங்கு ஹிமதாலயம,  னகலதாஸம,  விந்தியம முதலிய பல புண்ணிய மனலகள
உளளனை. தண்டகதாரண்ணியம விந்தியதாரண்ணியம கவததாரண்ணியம முதலிய
பல புண்ணிய கதாடுகள உளளனை. அவற்றைதால் வபதாலியும இந்த கதசத்தில் -

பிரியமதானை  ததாய்கள குழந்னதகனளக்  கதாப்பத கபதால் சத்த மிகுந்த நீரினைதால்
மக்கனள வளர்க்கும புண்ணிய நதிகளுள ஒருவள ததாமிரபரணி நதி. இவள -

1. தமிழ்நதாட்டில்  மலய  பர்வதத்தின்  பகுதியதானை  அகஸ்த்ய  மனலயில்
உருவதாகி திருவசந்தூர் அருகக ஸமுத்ரம வசன்றைனடகிறைதாள.

2. பரதாமபினகயின்  கழுத்தில்  மதானல  வடிவமதாக  இருந்ததாள. அவளதால்
(தனைத  மறு  வடிவமதானை)  பதார்வதி  சிவனைதாரின்  திருமணத்திற்கு  முன்பு
அருளப்பட்டதாள.  பதார்வதியதால்  சிவனைதாரில்  கழுத்தில்  அணிவிக்கப்பட்டதாள.
அச்சமயம  உலகம  நினலகுனலந்தனதச்  சரி  வசய்ய  சிவனைதாரதால்
உத்தரவிடப்பட்ட அகஸ்த்யருக்கு ப்ரஸதாதமதாக வகதாடுக்கப்பட்டதாள.  அவனரச்
வசன்றைனடந்தவுடன் அழகிய இளமவபண்ணதாக வடிவவடுத்ததாள.

3. அகஸ்த்யரதால்  தமமுடன்  வதன்னைதாட்டிற்கு  அனழத்தவரப்பட்டு
மலயபர்வத  கதவனிடம  மகளதாக  ஒப்பனடக்கப்பட்டதாள.  அப்பர்வதத்தில்
உளளடங்கிய  ரகசிய  சிகரம  ஒன்றில் உளள  சந்நிதியிலிருந்த  இனறைவியதால்
“மகதாநதிகய, பதாய்வதாயதாக!” என்று பதாரதாட்டி தூண்டப்பட்டதாள.

4. திரிகூடம  என்னும  குற்றைதால  மனலயில்  தன்னின்றும  உருவதாகிய
மணிகளில்  கதாணப்பட்ட  தனைத  நிழல்வடிவத்திலிருந்த  சித்ரதா  (சித்ததாறு)



என்னும தனண நதினயயும,  அனனைத்த விருப்பங்கனளயும தரவல்ல கடனைதா
நதினயயும உருவதாக்கினைதாள.  அமபினகயின் மற்வறைதாரு அமசமதாக அவதரித்த
ச்யதாமதா  (பச்னசயதாறு)  மற்றும  வருணனின்  பதாச  (கயிறு)  ஆயுத  சக்தியின்
அமசமதானை பதாசவதி (கயிற்றைதாறு) என்றை தனண நதிகளுடன் கூடுகிறைதாள.

5. இவளிடம  அனனைத்த  கதவனதகளும  நதிகளும  அடக்கம  என்று
ஹயக்ரீவர்  கபதாற்றியுளளதார்.  கங்கதா  கதவியும  “நதாகனை  ததாமிரபரணி”  என்று
தன்னனைக்கதாட்டிலும கவறைல்ல என்று இவனளப் பதாரதாட்டியிருக்கிறைதாள.

6. தக்ஷிண கதாஞ்சி  என்று  புரதாண  ப்ரஸித்தி  வபற்றை  திருவநல்கவலியில்
அகஸ்த்யர்  இவனளப்  பூஜித்ததார்.  அச்சமயம  கதவர்கள  கந்தர்வர்கள
முதலிகயதார் பூமதாரி வபதாழிய அவ்விடம “சிந்தபூந்தனறை” எனைப்பட்டத.  யம
தர்மரதாஜகனை  தன்  தனலமீத  னககூப்பி  இவனள  வணங்கி  எல்லதா
புறைத்திலிருந்தம இவள தன்னனைக் கதாக்க கவண்டும என்று வணங்கியுளளதார்.
இவளத தீரத்தில் ததான் கல்கி அவததாரம ஏற்படும எனைக்கருதப்படுகிறைத.

7. பதாபநதாசத்தில் இவள சிவனனைப் பூஜித்ததாள.  குற்றைதாலத்தில் சிவனைதாரின்
சித்திர  சனபயும,  திருவநல்கவலி  அருகக  ததாமிர  சனபயும  உளளனை.
அனைதாதியதானை கஜதாதி ஒளிரும கதாடதாகிய வசவல் என்றை ஊரில் முருகனைதார் சிவ
லிங்கத்னத  ஸ்ததாபித்ததார்.  கமலும  திருப்புனடமருதூர்,  (கச்யபர்  சிவனனைப்
பூஜித்த)  அமபதாசமுத்திரம,  (அகஸ்த்யர்  சிவனனைப்  பூஜித்த)  ஊர்க்கதாடு
முதலியனவ, நவ னகலதாய தலங்கள, இப்படி பற்பல சிவத்தலங்கள இவளத
கனரகளில் அனமந்தளளனை.

8. உலனகப்  பனடப்பதற்கு  முன்பும  பின்பும  ப்ரஹ்மதா  விஷ்ணுனவ
கசரன்மதாகதவி, ஶ்ரீனவகுண்டம ஆகிய தலங்களில் பூஜித்ததார். உறைங்கதா புளிய
மர வடிவில் லக்ஷ்மணர் தவம வசய்த இடமதானை திருநகரியில் மஹதாவிஷ்ணு
ததாயதாருடன்  க்ருஹஸ்த  வதாழ்க்னக  நடத்தினைதார்.  ககஜந்த்ரனுக்கு  (அத்ததாழ-
நல்லூரில்) கமதாக்ஷம கினடத்தத. சீவலப்கபரி, கருங்குளம, நவ திருப்பதிகள,
இப்படி பற்பல விஷ்ணு ஸ்தலங்கள இங்கு உளளனை.

9. த்ரிபுர  ஸமஹதாரத்திற்குப்  பிறைகு  அமபு  வடிவவமடுத்த  விஷ்ணுவின்
உஷ்ணம  (கதானரயதார்  பதாண  தீர்த்தத்தில்)  ததாமிரபரணியினைதால்  தணிந்தத.
அஸஸுரர்களுடன் யுத்தம வசய்த தர்க்னகயின் உடல் ததாபம (கதாருக்குறிச்சியில்)
தணிந்தத.  ஸனைகர்,  வதாமகதவர்,  சங்கர்,  கரதாமசர்  முதலிய  ருஷிகளும
ப்ரகமதாதன்,  சிவதர்மன்,  கதாஞ்சநமதாலினி  கபதான்றை  மஹதான்கள  இவளத
கனரகளில் தவம வசய்த சித்தி வபற்றைனைர்.

10. விஷ்ணு சக்ரமதானை ஸஸுதர்சனைரும,  ப்ரஹ்மதாவின் தண்ட கதவனதயும,



சந்திரனும, ஹதாஹதா ஹஹூஹஹூ முதலிய கந்தர்வர்களும, தர்வதாஸ மஹர்ஷியும,
(குமபீநஸ,  சததானைந்தன்  ஆகிய)  அந்தண  இனளஞர்கள  முதலியவர்களும,
வஸஸுமனைஸ்,  மதானைஸதாங்கன்  முதலிய  அரசர்களும,  வ்யதாஸரின்
கவண்டுதலதால் கங்னக முதலிய நதிகளும கூட இவளிடம தத்தமத பலவித
கததாஷங்கள நீங்கப்வபற்றைனைர்.

11. முதன்முதல்  அனுக்ரஹமதாக  இவள  வசய்தத  குந்தலதா  என்பவளின்
கணவனனை உயிர்ப்பித்தத. கசதாவதி, கதவகலனக முதலியவர்களுக்கும இவள
வஸஸௌமங்கல்யத்னத அளித்ததாள.  நந்திககச்வரரின் ததாயதாரின் சதாபத்னத நீக்கி
சிவபக்தர்களுள  தனலயதாயவனைதானை  மகனனை  அளித்ததாள.  கதவமதாததாவதானை
அதிதிக்கு அவளத மக்கள வசல்வச்வசழிப்புடன் இருக்குமபடிச் வசய்ததாள.

இத்தனகய பல வித குணங்கள கூடிய இந்த ததாமிரபரணி மஹதாநதியில், சிவன்
விஷ்ணு முதலிய அனனைத்த வதய்வங்களின் ஸந்நிதியில், குருமதார்கள மற்றும
கவதியர்களின் முன்னினலயில்,

பிரமமதாவின் ஆயுட்கதாலத்தில் இரண்டதாவத பதாதியில் உளள 50 வருடங்களில்
முதல் வருடத்தில் முதல் மதாதத்தில் முதல் பக்ஷத்தில் முதல் நதாளில் பகலில்
இரண்டதாவத ஜதாமம மூன்றைதாவத முஹஹூர்த்தத்தில் ஏழதாவததானை னவவஸ்வத
மன்வந்தரத்தில் இருபத்வதட்டதாவத கலி யுகத்தில் முதல் கதால்பகுதியில் -

(அன்றைன்னறைய  பஞ்சதாங்க  விவரங்கள  வதரிந்ததால்  கீழ்கண்ட  பத்தினயத்
தகுந்தவதாறு மதாற்றைகவண்டும.  இல்னலவயனில் விட்டுவிடலதாம  - உலகில்
நனடமுனறையில்  உளள  பிரபவ  முதலிய  வருடங்களில்  விலமப என்றை
வபயர்வகதாண்ட வருடம,  சூரியன்  வதற்கு கநதாக்கி நகரும  தக்ஷிண அயனைம,
வர்ஷ ருத எனைப்படும கதார் கதாலம, புரட்டதாசி மதாதம, வளர் பினறையதாகிய சுக்ல
பக்ஷம,  சதர்த்தி திதி,  வவளளிக் கிழனம,  விசதாகம நக்ஷத்ரம,  ப்ரீதி கயதாகம,
வணிஜதா கரணம கூடிய கநரத்தில்)

கதாகவரி  புஷ்கரத்திற்குப்  பிறைகு,  கதவ  குருவதானை  பிருஹஸ்பதி  விருச்சிக
ரதாசிக்கு வந்திருக்கும புஷ்கர புண்ணிய கதாலத்தில் -

மஹதாஜனைங்களதானை  எங்கள  அனனைவருக்கும  வதாழ்க்னகயில்  நஷ்டமின்னம,
நினலப்வபற்றிருக்கும தன்னம, கதாரியங்களில் வதமபு மற்றும வவற்றி, ஆயுள,
ஆகரதாக்யம,  ஐச்வர்யம  ஆகியனவ  வளருவதற்கும,  அறைம  -  வபதாருள  -
இன்பம  -  வீடு  ஆகிய  நதான்கு  பிறைவிப்பயன்களும  கினடப்பதற்கும,
விருப்பங்கள  ஈகடறுவதற்கும,  மக்களுக்கு  தர்மத்திகலகய  ஈடுபதாடும
வசயல்பதாடும  ஏற்படுவதற்கும,  தீய  பழக்கங்கள  ஒழிந்த  நல்ல  பழக்கங்கள
பரவுவதற்கும,  அதனைதால் மிக அதிகமதானை/குனறைவதானை மனழ இன்றி சரியதானை



மனழ  வபதாழிந்த  கிணறு  முதலிய  நீர்நினலகள  நிரமபுவதற்கும,  கினள
நதிகளுடன்  கூடிய  ததாமிரபரணி,  கதாகவரி,  வபண்னணயதாறு  (இரண்டும),
தங்கபத்னர,  க்ருஷ்னண,  ககதாததாவரி  முதலிய  நதிகளில்  நல்ல  பிரவதாஹம
ஏற்படுவதற்கும,  நீர்வளத்னதச்  சரியதானை  முனறையில்  பயன்படுத்தவதில்
மக்களுக்கு சிரத்னத உண்டதாகுவதற்கும, சுற்றுச்சூழல் மதாசுகனள அகற்றுவதன்
மூலம பூமியில் உளள ததாபம குனறைவதற்கும,  அதன் மூலம இந்த கதசத்தில்
அனனைத்த  ததானியங்களும,  னவத்தியம  முதலிய  குணங்கள  உனடய
வசடிகளும,  நிழல்  பழம  முதலியவற்னறை  அளிக்கும  மரங்களும  வளம
வபறுவதற்கும,  பசுக்கள  முதலியனவ  பதால்  முதலியவற்னறை  நிரமப
அளிப்பதற்கும,  இஃதனனைத்ததாலும  இந்த  கதச  மக்கள  மகிழ்ச்சியுடனும
அனமதியுடனும வதாழ்க்னகனய நடத்தவதற்கும,

1. இந்த புண்ணிய கதாலத்னத ஏற்படுத்தம ரதாசி வபயர்ச்சியுனடயவரும,
கதவர்களுக்கும  முனிவர்களுக்கும  குருவும,  தங்க  நிறைத்தவரும,  அறிவு
மயமதானைவரும, மூவுலகின் நதாயகருமதானை பகவதான் பிருஹஸ்பதினயயும,

2. அவரத  கவண்டுதலின்படி  பிரமமதாவின்  கமண்டலத்திலிருந்த வந்த
“பிருஹஸ்பதியின்  ஒவ்வவதாரு  ரதாசி  வபயர்ச்சியின்  வபதாழுதம  வந்த
வததாடக்கத்தில் பன்னிரண்டு நதாட்கள முழுவதம,  பிறைகு நண்பகலில் நதான்கு
நதாழினக கதாலமும,  பிறைகு அடுத்த வபயர்ச்சிக்கு முன்பு பன்னிரண்டு நதாட்கள
முழுவதம  நீர்  மூன்றைனர  ககதாடி  தீர்த்தங்களுடன்  கூடினைவரதாக  எனைத
உத்தரவின்படி  அந்தந்த  நதிகளில்  இருக்ககவண்டும”  என்றை  பிரமமதாவின்
வதார்த்னதக்கிணங்க வந்திருக்கும புஷ்கர அரசனரயும,

3. அந்த  புஷ்கரருடன்  கூடியவளும  “மங்களமதானைவகள!  மஹதா
பதாபங்கனள  அழிப்பவகள!  ததாமிரபரணி!  உனைக்கு  வணக்கம.  உன்னிடம
நீரதாடுகிகறைன்.  என்னனை  பிறைவிக்கடலிலிருந்த  கதாப்பதாயதாக!  மலயபர்வதத்தில்
உருவதானைவகள!  (தண்னமயும  சந்தனை  வதாசனனையும  வகதாண்ட)  வதன்றைலின்
ஸகஹதாதரிகய!  கதாற்றினைதால்  அனசக்கப்பட்ட  அனலகனள  உனடயவகள!
வபருமபிரதாட்டிகய!  எனைக்கு நன்னமகனள அளிப்பதாயதாக!”  என்று பலவதாறைதாக
கவண்டப்படுபவளதானை அன்னனை ததாமிரபரணினயயும,

பூஜித்த, பிறைகு புண்ணிய நீரதாடல், இயன்றை அளவு சதாஸ்திரம கூறிய ததானைங்கள
மற்றும ஏனனைய தர்ம கதாரியங்கனளச் வசய்கிகறைன்!

-*-


