
தி ச்சிற்றம்பலம் 

தி நீலகண்டநாயனார் ராணம் 

எல்ைல ம வா ெநறியைடந்த தில்ைலவாழ் அந்தணைரத் ெதாடர்ந்  சுந்தர ர்த்தி 
நாயனார் அ ளிய தி த்ெதாண்டத் ெதாைகயில் அ த்  நவின்ற தி நீலகண்டம் என்ற 
ெபய டன் நிகழ்ச்சி ற்ற நீ  ெச த்திய வாய்ைமத் தன்ைம விளங்குதற்கு இடமான 
அன் ைடய ெதாண்டர் ெசய்த தவத்தின  வரலாற்றிைன கூற ற்றாம் . 

 

பண்ைடப் ெப ைமேயா  பழைம ர் என்  ேபாற்றப்ப ம் தில்ைல ர் 
தனில் ேவட்ேகாவர் அதாவ  மட்பாண்டம் ெசய் ம் குயவர் குலத்தில் வந்தவேர 
தி நீலகண்டர். நின்றா ம் கிடந்தா ம் நடந்தா ம் நாவினிக்கச் ெசால் ம் நாமம் 
தி நீலகண்டம் என்றைமயால் னற்சைடயா க்கு அன்பராகிய இவைர தி நீலகண்டர் 
என்ற தி நாமம் ெசப்பிேய தில்ைல ரார் அைழத்தனர். ெபாய்ைய ஒழித்  அறெநறியில் 

வாழ்பவர். அ யார் பணிைய  உலகில் சிறந்ததாகக் க தப்ப ம் இல்லறவாழ்விைன 
வ வா  நடத்தி வந்தவர் ைசவத்தின் சார்ேப உண்ைமப் ெபா ள் என உணர்ந்  
ஒ குபவர். 

 

தம் குலவழக்கப்ப  மட்பாண்டம் ைனந்  வ ம் வ வாயிைனத் தம் உண க்கு 
ஆக்கிவிட் , சிவன யார்க்கு ேவண் ய தி ேவாட் ைன அவ்வ யார் ெப மக்கள் 



மகிழ்ந்  ெகாள் ம்ப  அளித் வந்தார். அவர  மைனவியார் அ ந்ததிைய விட 

கற்ெபா க்கத்தில் சிறந்தவர் .  

 

குறிப்  : நம  த மத்தில் ெபண்கள் தி மண ேவைளயில் அ ந்ததி தாிசனம் ெசய்வ  

வழக்கம். அ ந்ததி சப்த ாிஷிகளில் ஒ வரான வசிஷ்ட்டாின் பத்தினி. ஒ சமயம் அக்னி 
ேதவன் சப்தாிஷிகளின் மைனவிகள் மிக்க அழகுைடயவர்கள் என்பைதத் ெதாிந்  
அவர்கள் அைனவைர ம் ஆரத்தழவி அ பவிக்க ஆைசக்ெகாள்கிறான். இந்த விபாித 

ஆைசயின் அனர்த்தைத அறிந்  ெகாண்ட அவன  மைனவி ஸ்வாகா ேதவி, ஒவ்ெவா  

ாிஷி பத்தினயாய் உ ெவ த்  அக்னி ேதவைன ஆரத்த வி அவைன மகிழ்விக்கிறாள். 
எவ்வள  யன் ம் அவளால் வஷிட்டாின் மைனவி அ ந்ததியின் உ ைவ 
எ க்க யவில்ைல. இஃ  அ ந்த்தியின் கற்பின் ாியம் என்பைத உண்ர்ந்  ெகாண்ட 

ஸ்வாகா, அ ந்த்தியிடம் வந்  நீேய உலகில் கற்பில் சிறந்தவள். தம  தி மண 

ேவைளயில் உன்ைன தாிசிப்பவர்கள், சகல சம்பத் ம் பித்ேராசிர்வாதம், த்ர ேப  

ெசல்வம்  ேசர்தல் ேபான்ற நற்பயங்கைளப் ெப வர் என்  ஆசிர்வதித்  ெசல்கிறாள்.  

 

கற் க்கனலாய் ஒளி ம் மங்ைக நல்லாெளா  நல்லறமாம் இல்லறம் இனிேத 
கைடப்பி த் வந்தார். அக்காலத்தில் இளைம மீ ர சிற்றினபத் ைறயில் 

எளியவராகிவிட்டார். ேதன் நிைறந்த தாமைர மலாில் ற்றி க்கும் இலக்குமிையவிட 
அழகிற் சிறந்த தி நிலகண்டாின் மைனவி தம் கணவர் ஒ நாள் பரத்ைதைய அைணந்  
இல்லம் வந்ததால் மானம் ெபறா  வந்த வ த்தம் ஆற்ற இயலாதவராகி இல்லறக் 
கடைமகைள இனிேத நிைற ேவற்றினா ம் ெமய்  ணர்ச்சிெயான் க்கு மட் ம் 
இைசயவில்ைல.  

 

அன் ைடய நாயனார் இல்லாள  மனவ த்தம் நீக்க 
ேவண் யனவற்ைறெயல்லாம் இரந்  பணிந்  கூறி, அதனால் ஆரணிப்ப ம் லவி 
நீக்கினாள் எனக் க தி அவர  ேமனிையத் த வ ைனந்தார் அப்ேபா  மானம் ெபாறாத 
மங்ைக நீவிர் எம்ைமத் தீண்  ராயின் தி நிலகண்த்தின் ஆைண உம்ைமத் த ப்பதாக 
என்  ஆைணயிட்டார். “தீண் ராயின் எம்ைமத் தி நீலகண்டம்” என்றார். ஆைணையக் 



ேகட்  அதிர்ந்த அ யா ம் அம்ைமயாைர அயலாளாக ேநாக்கி “நீ என்ைன என்  கூறா  
எம்ைம எனக் கூறி ஆைணயிட்டைமயால் உன் இனத்ைதச் ேசர்ந்த மங்ைகயர் எவைர ம் 
என் மனத்தா ம் இனி தீண்டமாட்ேடன் என்  திடவார்ைதகள் பகன்றார்.  

 

கற்பில் மிக்க மைனவியா ம் கணவ ம் தத்தம் மனங்ேகானாதவா , இன் கம் 

காட் ம், இல்வாழ்க்ைகயில் ெபா ந் ம் ெசயல்கைளச் ேசார்வின்றி காத் ம், 
அவ் ட் ேல இ வ ம் தனித்தனியாய் சூ ைறக் ேகற்றவா  ேமனி தீண்டா ேநான் டன் 
நல்லறம் ேபணி வந்தனர். இந்நிைலைம அண்ைட அயலார்  ேபா ம் அறியாதவண்ணம் 

திண்ணிய மனத்தறாய் வாழ்ந்  வந்தனர். 

இந்ெநறி ஒ கிவ ம் நன்னாளில் இத்ெதாண்டர் தம் உண்ைமத் தன்ைமைய 
உலேகார் கண்  அறியேவண் ம் என்ற எண்ணமிக்கால் ெபான்னார் சைடயன் இைறவன் 
சிவேயாகியர் தவேவடம் ெகாண் , கீ ம் ேகாவண ம் அணிந்  தி ேமனியின் 

ேதாளி ம் மார்பி ம் வள்கின்ற ல், தி நீற்றின் ஒளிேய வள ம் 

திாி ண்டரமானெரற்றி ம், தி வாயில் ெவண்ணில  ஒத்த ன் வல் ெகாண்டவ ம், 

பிச்ைசயி வதற்கான தி ேவாட்ைட ம் ஏந்தி தி நிலகண்டாின் இல்லம் ேசர்ந்தார்.  

 

இவைரக் கண்களால் கண்டேபாழ்ேத கைறகண்டாின் ைறைமத் ெதாண்டர் 
இவேர என்  க திய தி நிலகண்டர் இவைர எதிர் ெகாண்  அைழத்  “எம்ெப மான் 

நான் ெசய்யக் கூ ய பணி என்ன” என்  வினவலானார்.  

 

இைறவ ம் “  நம்பிேய இந்த ஓட்ைட நின்னிடம் ைவத்தி ந்  நான் ேவண் ம் 

ேபா  த வாயாக”  என்  கூறினார். ஈ  இைணயில்லா  ஓ யி , ெபான்மணிைய விட 
கண்ணாய்க் காக்கேவண ய ெபா ள்  இ " என்றார். 

குலால ம் அவர  குணவதியா ம் அத்தி ேவாட் னித் தம் இல்லம் வந்த ெப ம் 
ெசல்வமாகக் க தி தக்க காவ டய இடத்தில் ைவத் ப் பா காத்தார். பல நாட்க க்குப் 
பின்னர். குலாலாின் உயாிய உண்னமத் தன்ைமையக் குவலயம் அறியச் ெசய்யேவண் ம் 
என்ற ேநாக்கில் இைரவனாேர,  குயவர் ைவத்த இடத்தி ந்  அத்தி ெவாட் ைன மைர 
த்  தி விைளயாடல் ாிந்தார். ைவத்த இடத்தில் தி ேவாட் ைன காணாமல் ெசய்தார். 



இைறவன்  ன் வந்தவர் ேபால் வந்  அ யாாிடம் தாம் ெகா த்  ைவத்த 
தி ேவாட் ைனத் த மா  ேகட்டார்.அ யார் உடேன உட்ெசன்  ேநாக்கி 
அதிர்ச்சி ற்றார். தாம் மைரவாய் ைதத்த ேவா  மாயமாய் மைரந்தைத அறிந்  
பதறினார். ெவளிேய தி ம்பி வந்  இைறவனிடம்  விவரம் கூறினார்.தாம் தந்த 
தி ேவாட் ைனக் காணவில்ைல.என் பிைழையப் ெபா த்த ள்க, அதனி ம் 
அற் தமான தி ேவாட் ைன யாம்  உமக்குத் த ேவாம்" என்  மனம் பைதபைதக்க 
பகன்றார். 

" ற க் ேகாலத்தில் வந்த இைறவேரா நான் உம்மிடம் அைடக்கலமாக க் ெகா த்த 
ேவாட் ைனயல்லா  ெபான்னாலான ேவாட் ைனத் தந்தா ம் நாம் அதைன 
ஏற்கவல்ேலன் அல்ேலாம். வளமிக்க என் ேவாட் ைன வஞ்சைனயால் 
அபகாித் க்ெகாண்டீர். 

நான் இனி ெசய்வெதன்ன என்  அ யார் வினவ ம் , " உம  உண்ைமைய 
நி பிக்க உம  மகனின் ைகப்பற்றி குலத்தில் ழ்கி சத்தியம் ெசய்வாயாக" என்  
தவக்ேகாலம் ெகாண்ட சிவேம கூறினார். 

"ஐயன் மீ  நீவிர் கூறிய வண்ைம ெசயலாற்ற அ ைம மகன் அ ேய க்கு 
வாய்க்கப் ெபறவில்ைல என்  அ யார் கூறேவ " அப்ப யாயின் உம் இல்லாள் ைகக்கரம் 
பற்றி நீாில் ழ்குவாயாக" என்கிறார் கைறகண்டன். இல்லாேளா  வா ம் இல்லறத்தின் 
நிைலைமைய ஊ க்கு உைரக்க வி ம்பாத அ யார் தாேம ழ்கி சத்தியம் த வதாக க் 
கூறிடேவ நஞ்சுண்ட இைறவன் ெகாஞ்ச ம் இரங்கவில்ைல. நான் தில்ைலவாழ் 
அந்தணர்களிடம் ேபாய் வழக்குைரப்ேபன் என்  கூறி ன் ெசல்ல, அ யா ம் பின் 
ெதாடர்ந்தார். 

வழக்கின் ேபாக்கில் இ பக்கேம உண்ைம எ த்  ைவக்கப்பட்ட் . அறம் கற்ற 
அந்தணர்கள் அ யாாிடம் இந்த றவியார் கூறியப்ப ேய நீர் உம  இல்லாள் கரம் பற்றி 
வாக்கு சுத்தத்ைத நி ப்பிப்பேத அறம் கூ ம் வழியாகும் என்  தீர்ப்  கூறினார். 
மைனவியின் ைகையப் பி த்  சத்தியம் ெசய்ய இயலாத்ைதக் கூற இயலவில்ைல 
எனி ம் குலால அ களார் தம  குலமங்ைகைய ம் அைழத்  வந்தார். எல்ேலா மாக 
எம்ெப மான் எ ந்த ளியி க்கும் தி ப் ாீட்சரம் ஆலயம் ெசன் , அவ்வாலயம் ன் 
அைமந்த நீர் நிைலைய அைடந்  (தற்ேபா  இளைமயாக்கினான் குளம் என்  
அைழக்கப்ப கிற ) ஒ  ங்கில் தண்  எ த்  அதன் இ ைனகைள ம் இ வ ம் 
பி த் க்ெகாண்  குளத்தில் ழ்கினார்.மைனவிையத் ெதாட்  ைகப்பி த்  ழ்காத 
இந்நிைலைய இைறவன் ஏற்கவில்ைல. அப்ேபா  தான் அ யார் ெப ந்தைக தாம் ன் , 
தம  மைனவிைய சிந்ைதயா ம், நிைனவா ம் தீண்டப் ெபேறன் என்  
தி நீலகண்டத்தின் தி நாமம் ெசப்பி சூ ைரத்த விவரத்ைத ஊரறிய, பாரறிய 
விளக்கினார். இவ்வி வ ம் இந்நாள் வைர ெநறி தவறா வாழ்விைன ேமற்ெகாண்ட 
விவரத்திைன உலேகார் உணர்ந்  அதிசயித்தனர். 



நீர் நிைலயில் ழ்கி எ ந்த இ வ ம் இ வைர இ ந்த ைமக்ேகாலம் நீங்கி 
வி ப் ம் இளைம ெபற்  , சுற் ேளார் கண்கள் ற் ம் திறந்  வியந்  ேநாக்கும் 
வண்ணம் அழகுடன் நின்றனர்.வாேனார்கள் மாாிப் ெபாழிய இ வ ம் நீர் நிைலையப் 
ேபான்ேற மண் யி ம் ழ்கினர்.ேவதியராய் வந்தவைரக் காணா  யாவ ம் திைகத்  
நிற்க அ யார் ெப ந்தைக ம், அழேக வ வான அ ங்குணவதி ம் வானில் இடப 
வாகனத்தில் எ ந்த ளியி ந்த எம்ெப மாைன ம், அன்ைன பார்வதிைய ம் ஒ ங்கு 
ேசர கண்ணாய் காண ற்றனர்.ைகக்கூப்பித் ெதா தனர். நாயனாாின் ெப ைமைய 
உணர்ந்த ேதவர்க ம், இைறவனின் அ ள் காட்சி ேகாலத்ைதக் கண்  
தாிசித்தார்கள்.இைறவ ம், அ யாைர ம் அவர் தம் மைனவியாைர ம் பார்த் " ெவன்  
அ ப்ப த்திய ஐம் லன்களால் மிக்கு விளங்குபவர்கேள! நீங்கள் இப்ேபா  என் அ ளாள் 
மீண் ம் ெபற்ற இளைமக் ேகாலத் டன் எக்காத் ம் எம் டன் இ ப்பீராக என்  அ ளிச் 
ெசன்றார். எவ ம் ெசய்ய யாத அ ளாய் நிைறந்த ெசயல்கைளச் ெசய்  எவ ம் ெபற 

யாத இளைமையப் ெபற்ற இ வ ம் சிவேலாகம் ெசன்  ேபாின்பம் ெபற்  

ெப வாழ்  வாழ்ந்தினர்.  

"அ ளின் ஆர்ந்த திற ைடச் ெசய்ைக ெசய்  சிவேலாகம் அதைன எய்திப் 

ெபறவ ம் இளைம ெபற் ப் ேபாின்பம் உற்றர் அன்ேற "   

- ேசக்கிழார் சுவாமிகள்  

தி ச்சிற்றம்பலம் 


