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சிவாத்துவித பாடியம்: ஓர் அறிமுகம் 
(தமிழ் ஹிந்து – October 01, 2013 மின் இதழில் பிரசுரிக்கப்பட்டது) 

முனைவர் ககா.ந. முத்துக்குமாரசுவாமி 

சிவக்குடில், ககோவவப்புதூர ்

சிவோத்துவித போடியம் என்று அறியப்படுவது, பிரம்ம சூத்திரத்திற்கு நீலகண்டர ்

அல்லது ஸ்ரீகண்டர ்எழுதிய போஷ்யத்வதக் குறிக்கும். இந்திய தத்துவ ஞோன 

தரிசனங்களில் விருப்பம் உவடயவரக்ள் பபரும்போலும் ஆதி சங்கரோசச்ோரியர ்

பிரம்ம சூத்திரத்திற்குக் கண்ட ககவலோத்துவித போடியதவ்தயும் ஸ்ரீ 

இரோமோனுஜர ்எழுதிய விசிஷ்டோத்வவத போடியத்வதயும் ஸ்ரீமோத்துவர ்எழுதிய 

துவித்தோத்துவித போடியத்வதயும் அறிவர.் ஸ்ரீகண்ட போடியதவ்தப் 

பபயரளவிகலனும் அறிந்தவர ்மிகச ்சிலகர. அதவன அறிமுகம் பசய்வது 

இக்கட்டுவரயின் கநோக்கம். 

கவதங்களும் ஆகமங்களும்: 

இந்தியத் தத்துவ ஞோனம் கவதங்கள், 

ஆகமங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்பவடயில் கவதோந்தம், சித்தோந்தம் எனும் 

இருபபரும் பிரிவுகளோக வளரந்்துள்ளன. கவதோந்தோந்தம் என்பன கவதத்தின் 

ஞோன கோண்டமோகிய உபநிடதங்கள். சித்தோந்தம் என்பன 28 வசவ ஆகமங்கள்.  

கவதங்கள் கோட்டிய பநறி வவதிகம் என்றும் ஆகமங்களின் பநறி வசவபநறி 

என்றும் அறியப்படுகின்றன. ‘கவதநூல் வசவநூல் என்றிரண்கட நூல்கள், 

கவறுவரக்கும் நூல்கள் இவற்றின் விரிந்த நூல்கள்’  என்றும், கவதம் 

உலகவருக்குச ்பசய்யப்பட்டதோதலின் ‘பபோது’ என்றும், ஆகமம் பிறப்பறுத்து 

வீடு கபற்றிவன விரும்பும் சத்திநிபோதகளுக்கு உவரக்கப்பட்டதோகலின் ‘சிறப்பு’ 

(சி.சி267) என்றும் கூறப்பட்டன. 
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கவதம், ஆகமம் இரண்டும் சிவனருளிய நூல்கள் என்று கூறப்பட்டோலும் 

இவற்வறப் பின்பற்றியவரக்ளிவடகய பிற்கோலத்தில் கவற்றுவமகள் கதோன்றின. 

கவதோந்திகள் சித்தோந்திகவளப் பழித்தனர.் சித்தோந்திகள் கவதோந்திகவள 

இகழ்ந்தனர.் சிதத்ோந்திகள் கவதங்கவளப் ‘போசநூல்’ என்றனர.் கவதியர ்

சிவோகமங்கவள ‘மயக்க நூல்கள்’ எனத் தூற்றினர.் அறிந்கதோர ்இவ்விரண்டும் 

தவறோன போரவ்வ என்பர.் 

நிவலயற்ற சுவரக்்க கபோகங்களுக்கு உரிய கவள்வி முதலியவற்வற விளக்கும் 

கன்ம கோண்டகம சித்தோந்தத்தில் விலக்கப்பட்டன. அவ்வோகற, சுவரக்குடம் 

(கள்போவன) தோபிதத்ல் கபோன்ற அவவதிகக் கருமங்கவளக் கூறும் வோமம், 

போசுபதம், இலோகுளம், கோபோலம் முதலிய ஆகமங்ககள விலக்கப்படுவன. 

கோமிகம் முதலிய சிவோகமங்கள் கவத சம்மதமோவன; வவதிகத்தில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டன. ஆகம முடிபும் கவதோந்த முடிபும் ஒன்கற என்பது 

பதன்பமோழி வடபமோழி அறிந்த ஞோனியர ்முடிபு. 

திருமூலர ்இக்கருதத்ினர.் 

“கவதகமாடாகமம் மமய்யாம் இனைவை் நூல் 

ஓதும் சிைப்பும் மபாதுவும் எை்றுள்ளை 

நாதனுனரயினவ நாடிலிரண்டந்தம் 

கபதமமதை்பர் மபரிகயார்க் ககபதகம” 

கவதோந்த சூத்திரம் ஈச, ககை, பிரசிை, முண்டக, மாண்டூக்கிய, ஐதகரய, 

னதத்திரிய, சாந்கதாக்கிய, பிருகதாரணிய, மகளஷிதகிப்பிராம்மண, 

மககாபநிடத, பிருகசச்ாபால, சரப, ஜாபால, னகவல்லிய, 

காலாக்கிைிருத்திர, சுகவதாசுவதர, னமத்திராயண, அதர்வசிரசு, 

அதர்வசினக முதலிய உபநிடதப் பபோருள்கவள ஆதோரமோகக் பகோண்டு 

யோக்கப்பட்டது. போடியக்கோரரக்ள் கவதோந்தசூத்திரத்திற்குப் போடியம் 

எழுதும்கபோது இவ்வுபநிஷத்துக்கவளகய பபரும்போன்வமயும் கமற்ககோள் 

கோட்டுகின்றனர.் 

சுகவதாசுவதரம், அதர்வசிரசு, அதர்வசினக, னகவல்லிகயாபநிடதம் 

முதலியன சிவபரத்துவத்திற்கு ஆதரவோக இருத்தலின், சிலர ்இவவ 

பிற்கோலத்தன என்று விலக்குவர.் நீலகண்டர ்இவற்வறயும் கமற்ககோளோகக் 

கோட்டுவோர.் 

கவதோந்த சூத்திரத்தின் உண்வமப் பபோருள், முன்வனகயோர ்கூறிய ஏகோன்ம, 

மோயோ வோத  உவரயினோல் கமகத்தோல் கவிக்கப்பட்ட சூரியவனப்கபோல 

மவறந்திருந்தன என்றும், நீலகண்டகர மவறப்வப நீக்கி உண்வமப் பபோருவள 

பவளிப்படுத்தினோர ்என்றும், ஏகோன்ம வோதிகளோல் கவதோந்த சூத்திரப் பபோருள் 

திரிக்கப்பட்டு அதனோல்  ஒளி மோழ்கிய சிவபநறி விளக்கம் பபறும்  பபோருட்டுப் 

பரமசிவனோர ்சிவகணத்தினரோகிய நீலகலோஹித உருத்திரவர நீலகண்ட 

சிவோசோரியரோக மண்ணுலகில் பிறக்கச ்பசய்தோர ்என்று கூறுவர.் 



(When Lord Siva along with Parvathi were holding court in the Hiranya 

Mantap in Kailash, with Hari, Brahma and other celestial Gods, Narayana 

requested Siva to send a scholar to propagate Siva Bhakti and to clearly explain 

the truth in Vyasa Sutrams to the people on the Earth. Siva stated, that since the 

influence of Maharshi Vighanas and Badari who were sent earlier to 

propagate Siva Bhakthi is fading away, He is sending Nilalohita Rudra to take 

birth on Earth to drive away the insanity of the people under the preaching of the 

Mayavadis and to propagate Srouta Sivaradhya Sampradayam. (www.Srouta 

saiva siddhanta) 

மதை்ைாட்டில் கவதாந்த சித்தாந்த சமரசம்: 

 
தோயுமோனவர ்

இதுகவ  தோயுமோனோர ்‘சித்தரக்ணம் என்று அருளிய பதிகத்தின் மகுடமோகிய 

‘கவதாந்த சித்தாந்த சமரச நை்ைினல மபை்ை வித்தகச ்சித்தர் கணகம” 

என்றதன் கருத்து. (வித்தகம்- ஞோனம்) கவதோந்தம் சிதத்ோந்தம் மற்றும் உள்ள 

அந்தங்களின் குறிக்ககோள் சிவத்தில் அத்துவிதமோகக் கலப்பகத. 

கவதோகமங்கவளப் பிரமோணமோகக் பகோண்ட பதன்னோட்டுச ்

வசவசிதத்ோந்தத்திற்குச ்‘சுத்தோத்துவித வவதிக வசவ சிதத்ோந்தம்’ என்பது 

தத்துவ உலகில்   வழங்கிவரும் பபயரோகும். சுருக்கமோக ‘வவதிக வசவம்’ 

என்பர.் சுத்தோத்வவதம்என்னும் இசப்சோற் பிரகயோகம்,-”தந்மகநாவிலயம் 

யாதி தத்விஷ்கைா: பரமம்பதம் |தல்லயாச ்சுத்தாத்னவத ஸித்தி

 கபதாபவாத் |ஏதகதவ பரமதத்வம்||” என்னும் மண்டல 

ப்ராஹ்மகணாபநிஷத் வசனங்களில் அறியவுள்ளது. இந்தச ்

சுத்தோத்துவிதத்வதத் தோயுமோனோர ் ’புைிதம் எனும்அத்துவிதம்’ என்று 
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குறிப்பிடுவோர.் இசச்ுத்தோத்துவிதவத எடுத்தியம்பியவர ்பமய்கண்டோகர எனும் 

கருத்தில் 

“மபாய்கண்டார் காணாப் புைிதமமனும் அத்துவித 

மமய்கண்ட நாதைருள் கமவுநாமளந்நாகளா” 

என்று போடினோர.் 

வவதிக வசவம் என்னும் பசோல்லோட்சி வசவ இலக்கியங்களில் பரவலோகக் 

கோணப்படுகின்றதுது. 

“பண்ணிை் பயைாம் நல்லினசயும் பாலிை் பயைாம் இை்சுனவயும் 

கண்ணிை் பயைாம் மபருமகாளியும் கருத்திை் பயைாம் எழுத்தஞ்சும் 

விண்ணிை் பயைாம் மபாழிமனையும் கவதப்பயைாம் னசவமும்கபால் 

மண்ணிை் பயைாம் அப்பதியிை் வளத்திை் மபருனம வரம்புனடத்கதா” 

-மபரியபுராணம் 

நலம்மை்ைிய தண்டக நாடு மசழித்துமல்கப் 

பலரும்புகை் காஞ்சி வளம்பதி கமை்னம சாலக் 

குலவுஞ் சமயங்கமளாராறும் மகிை்சச்ி கூர 

உலமகங்கணும் னவதிக னசவம் உயரந்்து மல்க. 

-மபரியபுராணம் 

‘கவதாந்தத் தீதில் மபாருள் மகாண்டுனரக்கும் நூல் னசவம்”  (வசவம் 

என்றது சிவோகமங்கவள) 

‘கவதாகம உடம்பாடா னவதிக னசவமார்க்ககம சை்மார்க்கம்”                            

                                                                          - தாயுமாைார ்

‘னவதிக னசவம் அைகு’  

- தாயுமாைார ்

‘வீடு னவதிக சமய ம்பகரும்’  

- உமாபதிசிவம் – சிவப்பிரகாசம் 

பிரம்மசூத்திரமும்னசவசித்தாந்தமும் 

பிரம்ம சூத்திரம் கதோன்றிய வரலோற்வற நீலகண்ட போடியம் பின் வருமோறு  

கூறுகின்றது. 



“சிவபபருமோன் பிரமோ விஷ்ணு என்னும் இருவவரயும் விளித்து , நீவிர ்இருவரும் 

முவறகய மநுவும் வியோசருமோகத் துவோபரயுகங்ககடோறும் உதித்து, 

வவரயவறப்படோத கவதங்கவளயும் சோஸ்திரங்கவளயும் (உபநிடதங்கவளயும்) 

சுருக்கி, கலியுகத்திகல அறிவு சுருங்கிய மோனுடர ்அறிவுக்ககற்ற வோறு (அந்தக்) 

கன்மத்வதயும் பிரமத்வதயும் விதிக்கும் சோஸ்திரங்கவளச ்சூத்திர ரூபமோக 

மற்வறய இருடிககளோ டிவயந்து விவரந்து பசய்யுங்கள்” என்று ஆஞ்ஞோபித்தோர.் 

இவ்வோறு, சிவபபருமோன் ஆவணயிட, விஷ்ணு தமக்குரிய பல கவலகளுள்கள 

ஓர ்கவலபகோண்டு வியோசரோகத் திருவவதோரஞ் பசய்து  பிரமசூத்திரம் 

பசய்தருளினர.்” 

கவத உபநிடதங்கள் வவரயவறப்படோதன; விரிந்து பரந்து கிடக்கும் அவவ 

அறிவு சுருங்கிய மோனுடரக்ளோல் முழுதும் அறிந்து வகக் பகோள்ள இயலோது. 

எனகவ, சுருங்கிய அறிவிவன யுவடய மோனுடரக்ளின் அறிவுக்கு ஏற்ப 

பிரம்மஞோனதவ்தத் தரும் கவத உபநிடதக் கருத்துக்கவளத் திரட்டிச ்சுருக்கிச ்

சூத்திர வடிவில் வியோசர ்அருளினோர.் 



 

நம் போரத நோட்டுத் தத்துவ ஞோனியர ்உபநிடதங்கள் கமலும் பிரம்ம 

சூத்திரத்தின்போலும் சிறப்போன பற்று வவத்துள்ளனர ். இதற்குக் கோரணம் யோது.? 
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அந்த நூற்பறட்டு உபநிடத நூல்களும் ஒருவவகயில் தம்முள் மோறுபடப் பகரவ்ன 

கபோலக் கோணப்படினும் அவவயோவும் , ‘மகனோலய வோய்ப்பின்கண்கண 

நோட்டமுவடயனவோய் அதவனகய பலதிறத்தோனும் விரித்துவரப்பன 

வோயுள்ளன. அவவ ஞோனியரக்ளின் சுவோனுபவங்கவள எடுத்துவரக்கும் 

நூல்கள். எனகவ, பரதகண்ட பண்டிதரக்ளோல் விரும்பிப் ஆரோய்ந்து 

படிக்கப்பட்டன. ; ஆரோயப்பட்டன’. - பாம்பைடிகள் 

ஒன்றற்பகோன்று மோறுபட்டதுகபோல் கதோன்றும் உபநிடதக் கருத்துக்கவள 

ஒருவவகயில் சமன்வயப்படுத்தும் நூல் பிரம்மசூத்திரம். 

சூத்திரம் என்ற பபயருக்கு ஏற்பச ்சில்வவக எழுத்தில் பல்வவகப் பபோருவள 

பசறித்துப் போதரோயணர ்கூறியுள்ளோர.் இகத கோரணத்தோல் இந்நூலுக்கு தம்முள் 

மோறுபட்ட பல கபருவரகள் (போஷ்யங்கள்) கதோன்றியுள்ளன. இந்தியத் தத்துவ 

உலகில் சங்கரோசோரியரின் ஏகோன்மவோதமோன அத்துவித போடியமும் 

இரோமோனுசரின் விசிட்டோதுவித ஸ்ரீபோடியமும் ஆனந்ததீரத்்தரின் துவவத 

பரமோன மத்துவ போடியமும் பிரபலமோனவவ..இவற்கறோடு ஒருங்கு வவத்து 

எண்ணத் தக்க சிறப்புவடயது, வசவபோடியம் எனப் கபோற்றப்படும் 

நீலகண்டசிவோசோரியரோல் வவரயப்பட்ட சிவோத்துவித நீலகண்டபோடியம்.. 

இன்னும் இவவகபோல் கவதந்த சூத்திரதத்ிற்குப் பல போடியங்கள் உண்படனக் 

கூறப்படு கின்றது. 

நீலகண்டபாடியமும் னசவசித்தாந்தமும் 

நீலகண்ட போடியம், வசவபோடியம் என்று கூறப்பட்டோலும் வசவசிதத்ோந்திகள் 

இதவன ஏற்றுக் பகோள்வதில்வல.  கவதோந்தங்களோன உபநிடதங்களின் 

சோரமோகப் போதரோயணரோல் பசய்யப்பட்ட பிரம்ம சூத்திரம் ஏகோன்ம வோத நூல், 

அதற்குக் கூறப்படும் எவ்வவக விளக்கமும் ஏகோன்மவோதத்திகலகய முடியும் 

என்று வசவசித்தோந்திகளில் ஒரு சோரோர ்கருதுவர.் அதனோல், சித்தோந்த 

சோத்திரங்கவளக் கற்பதுகபோல் நீலகண்டபோடியத்வதச ்வசவரக்ள் 

கற்பதில்வல. 

நீலகண்டபோடியம் சிவோத்துவிதம் எனும் சிவசமவோதத்வதக் 

கூறுகின்றபதன்றும் சிவசக்திக்குப் பரிமோணம் கூறுகின்றபதன்றும் 

பதன்னோட்டுச ்வசவசித்தோந்திகள் இப்போடியத்வதப் புறக்கணிப்பர.் 

சிவோத்துவிதம், சித்தும் அசித்துமோகிய பிரபஞ்சம் சிவபரம்பபோருளின் 

அம்சமோய் (விசிட்டம், வியோப்பியம்) ) சிவத்துக்குக் குணமோய் இருப்பன என்ற 

பகோள்வகவய யுவடயது. சிலந்திப்பூசச்ியின் உடம்கப சிலந்திவவலக்கு 

உபோதோன கோரணமும், அதன்கண் உள்ள உயிகர நூலிவனச ்பசய்யும் 

நிமித்தகோரணமுமோக ஒருகசர இருதத்ல் கபோல நிமிதத்கோரணமோகிய 

சிவபரம்பபோருளின் விசிட்டமோகிய சிவசத்திகய பிரபஞ்சமோகப் பரிணமிக்கும் 

என்பது நீலகண்டருவடய பகோள்வக. எனகவ இவருவடய பகோள்வகவய 

நிமித்தமும் உபோதோனமும் கசரந்்த நிமித்கதாபாதாை காரணம் என்பர.் 



வசவ சித்தோந்தம் பிரமத்துக்கு நிமித்தம் ஒன்வறகய கூறும். அதனோல் 

வசவரக்வள நிமித்த காரணவாதிகள் என்பர.் 

நீலகண்ட போடியம் ஒருவவகயில் இரோமோநுஜர ்விளக்கிய விசிட்டோத்வவதம் 

கபோன்றகத. இரோமோநுஜர ்பிரம்மத்வத  நோரயணர ்என்றோர.் நீலகண்டர ்பிரம்மம் 

சிவம் என்றோர.் இதனோல் இவருவடய பகோள்வக சிவவிசிஷ்டாத்னவதம் 

எனப்பட்டது. 

சிவசமவோதத்வதயும் சிவசக்திக்குப் பரிமோணம் கூறுவவதயும் பகோற்றவங்குடி 

உமோபதி சிவோசச்ோரியோர ்தம்முவடய சங்கை்ப நிராகரணம் என்னும் நூலில் 

கண்டிப்போர.் சிவஞோனகபோதம் மோபோடியத்தில் சிவசமவோததவ்தக் கடுவமயோக 

நிரோகரித்தோலும் நீலகண்டபோடியம் வசவரக்ள் வகக்பகோண்டு ஒழுகுதற்குரிய 

பலபசய்திகவளக் பகோண்டுள்ளது என்று கருத்துத் பதரிவிதத்கதோடு தம்முவடய 

திரோவிடமோபோடியதத்ில் பலஇடங்களில் இப்போடியதவ்தச ் சிவஞோன முனிவர ்

எடுதத்ோண்டுள்ளோர.் 

நீலகண்டருவடய சிவோத்துவிதக் பகோள்வகவயத் பதளிவோக நன்கு மறுத்த 

சிவஞோனமுனிவர,் இறுதியில், ‘சித்தோந்ததப்தோடு பபோருளோல் முரணுத 

லின்றோயினும், வோய்போடு மோத்திவரயோன் முரணுதலின் சிவோத்துவித வசவம் 

கவறு எனப்பட்டது’ என்று உணரக்’ என எழுதினோர.் 

பிரமம் நிமிதத் கோரணம் மட்டுகம என்பது வசவசிதத்ோந்தம். பிரமம் நிமிதத் 

கோரணம் மட்டுகம என்ற பகோள்வகவய நீலகண்டர ்வன்வமயோக 

மறுக்கின்றோர.் பிரமம் உபோதோனகோரணமும் ஆகும் என்பது நீலகண்டர ்

பகோள்வக. அவ்வோகற பிரமம் நிமித்த கோரணமும் உபோதோன கோரணமுமோகும் 

என்ற பகோள்வகவயச ்சிவஞோன முனிவர ்வன்வமயோக மறுக்கின்றோர ்

நீலகண்டருனடய குரு மமய்கண்டாரா? 

நீலகண்ட போடியத்தில் சிவோகமங்களுடன் ஒத்துப் கபோகும் கருத்துக்கள் 

கோணப்படுவதற்குக் கோரணம் சிலரோல் கூறப்படுகின்றது. 

நீலகண்டர ்போடியதத்ின் பதோடக்கத்தில் தம்முவடய குருவுக்கு வணக்கம் 

கூறியுள்ளோர.் அத்துதியோவது:  “ஒன்றுக்பகோன்று மோறுதல்கபோலப் பபோருள் 

கபோதிக்கும் ஆகம கவதங்கவள விகரோதமுறோவண்ணம் உபகதசிப்பவரும், 

முத்தியோகிய வகவல்லியத்வத விரும்பினவரக்ளுக்குப் பிரசோதிக்கும் 

கற்பகதருவும், இவ்வுலக இன்பதவ்த விரும்பினவரக்ளுக்குப் 

பிரசோதிப்பவருவடய குருவுமோகிய சுகவதாசாரியருக்கு  நமஸ்காரம்” 



 

இத்துதியில் நீலகண்டருவடய ஆசோரியர ்சுகவதாசாரியர் என்று அவர ்பபயர ்

கூறப்பட்டுள்ளது. சிலர ்சுகவதோசோரியர ்என்றது, பமய்கண்டோவர எனச ்சிலர ்

கருதுகின்றனர.் பமய்கண்டோரின் பிள்வளத் 

திருநோமம்சுகவதவைப்மபருமாள்என்பது. சுகவதவனம் என்பது 

திருபவண்கோட்டின் வடபமோழிப்பபயர.் சுகவதம்- பவண்வம. இந்தப் பபயர ்

ஒற்றுவம கருதி பமய்கண்டோகர நீலகண்ட சிவோசச்ோரியரின் குரு என்றும் 

அதனோல்தோன் சித்தோந்தக் ககோட்போடுகள் இப்போடியத்தில் விரவியுள்ளன 

என்பர.் இதன் பபோருத்தம் ஐயத்திற்குரியது. 

நீலகண்டருவடய வரலோறு பற்றி ஒன்றும் பதரியவில்வல. இப்போடியத்வதப் 

பதிப்பித்த கோசிவோசி பசந்திநோதய்யர ்அவரக்ள், நீலகண்டர ்சங்கரர,் 

இரோமோனுஜர,் மத்வர ்ஆகிய போடியக்கோரர ்அவனவருக்கும் முன் கதோன்றியவர ்

என்கிறோர.் அப்படியோனோல், 13ஆம் நூற்றோண்டினரோன பமய்கண்டோர ்அவருக்கு 

ஆசிரியர ்ஆதல் இயலோதபதோன்று. இரோமோனுஜ போடியத்துடன் இசவ்சவ 

போடியம் பல இடங்களில் ஒத்துப் கபோதவல கநோக்கி இவர ்இரோமோஜரின் 

சமகோலதத்வர ்எனச ்சிலர ்கருதுவர.் 

நீலகண்டசிவோசச்ோரியோர ்தமிழ் நோட்டில் பதோண்வடநோட்டு 

ஆதிவசவப்பிரோமணர ்என்றும் இவருவடய திருவுருவப் படிமம் 

பதோண்வடமண்டலத்து வடதிருமுல்வலவோயில் சிவோலயத்தில் உள்ளது என்றும் 

இவருக்கு இங்குஆவணிமோதம் பூச நோளில் குருபூவச நவடபபறுகின்றது என்றும் 

கோசிவோசி ஸ்ரீபசந்திநோதய்யர ்அவரக்ளின் பதிப்பில் ஒரு குறிப்புக் 

கோணப்படுகின்றது. இவர ்தமிழகதவ்தச ்கசரந்்த ஆதிவசவ பிரோமணரோதலோல் 

இவருவடய போடியதத்ில் சித்தோந்த வசவக் கருத்துக்கள் விரவியுள்ளன எனச ்

சிலர ்கருதுவர.் 

நோகலிங்க சோஸ்திரியோர ்என்போர ்வடபமோழியில் எழுதியுள்ள நீலகண்ட விஜய 

மஹோ கோவ்யம் என்னும் நூலில் நீலகண்டர ்ஆந்திர நோட்டில் உள்ள 

வோரங்கல்லில் விசக்வஸ்வர மககஸ்வர ஆரோத்யோ , பகளரி தம்பதியருக்குப் 
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போரதவ்ோஜ ககோத்திரத்தில் கலியுகம் 2044க்குச ்சமமோன கி.மு 3001ல் 

நீலகலோஹித ருத்ரோம்சத்துடன்   மஹோகோகளஸ்வர ஸ்வோமி ஆசியுடன் 

அவதரித்தோர ்என்று பபளரோணிகத்தனமோன நம்ப முடியோத பசய்தி 

கூறப்பட்டுள்ளது.  இது ஏவனய போடியக்கரரக்வளக் கோட்டிலும் நீலகண்டவர 

மிக உயரத்்தி வவக்க விரும்பும் கபரோவசயின் விவளகவ. 

முவனவர ்ககோ.ந.முத்துக்குமோர சுவோமி அவரக்ள் ஓய்வுபபற்ற 

தமிழ்ப் கபரோசிரியர.் 

வசவசமயத்திலும், மரபிலக்கியங்களிலும் ஆழ்ந்த புலவம வோய்ந்தவர.் 

திருமுவறகள், வசவசித்தோந்தம், தல புரோணங்கள் ஆகியவவ குறிதத் விரிவோன, 

ஆழமோன கட்டுவரகவளத் பதோடரந்்து தமிழ்ஹிந்து தளத்தில் எழுதி வருகிறோர.் 
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