
 
அவதாரங்க�ம் ஆழ்வாரக்�ம்  

 

ெஜய் �மன் நாராயணா 

ஆழ்வார ்எம்ெப�மானார ்ேத�கன் ��வ�கேள சரணம் 

எம்ெப�மானின் தசாவதாரங்க�டன், ஆசாரய்ன் ஸ்வா� 
ேத�கனால் அ�நவ தசாவதாரங்கள் என்� ேபாற்றப்ப�ம் 
ஆழ்வாரக்ளின் ��அவதாரங்க�க்�ம் உள்ள ஒற்�ைம 
ேவற்�ைமகைள அ�ந்� வ��ேறாம். அந்த வரிைச�ல் 
இன்�, மனிதன் உல�ல் எப்ப� வாழ ேவண்�ம் என்பைத 



உணரத்்�வ� ேவதங்கள். அதன்ப� வாழ்வ� சாத்�யம் அல்ல 
என்� மக்கள் நிைனதத் த�ணத்�ல் மக்க�ள் ஒ�வராக 
இ�ந்� ேவதங்களின் சாரதை்த, �னசரி வாழ்க்ைக�ல் 
வாழ்ந்�, உலகத்�க்� உணரத்�்ய அவதாரேம 
�ராமாவதாரம்.  

தரம்ம் அ�ந்�, அதரம்ம் தைல எ�க்�ம் ேபாெதல்லாம் 
மண்�லைக�ம், மக்கைள�ம் காக்க �மன் நாராயணன் 
அவதாரங்கள் எ�த்தார ்என்�ன்றன �ராணங்கள். இ�ல் 
ஏழாவதாக அவதரிதத் ராம அவதாரம் மனித அவதாரமாக 
இ�ந்ததால் �றப்� வாய்ந்ததாக க�தப்ப��ற�. �ராம 
மந்�ரம் உல�ன் �க சக்� வாய்ந்த மந்�ரமாக 
பாரக்்கப்ப��ற�. எந்த கஷ்டமான �ழ��ம் நமக்� 
நன்ைமைய�ம், ெவற்�ைய�ம் தரக் ��யதாக ராம மந்�ரம் 
இ�க்�ற� என்�ற� கம்ப ராமாயணப் பாடல்,  

“நன்ைம�ம் ெசல்வ�ம் நா�ம் நல்�ேம 

�ன்ைம�ம் பாவ�ம் �ைதந்� ேத�ேம 

ெசன்ம�ம் மரண�ம் இன்�த் ��ேம 

இம்ைமேய இராம என்ற இரண்ெட�த்�னால்” 

�ஷ்� சஹஸ்ரநாமத்�ல் 

ராம நாமத்�ன் பலைன �வெப�மாேன எ�த்�ைரக்�றார ்

ஈஸ்வேரா உவாச, 

“� ராம ராம ராேம� 

ரேம ராேம மேனா ரேம 

சஹஸ்ர நாம தத்�ல்யம் 

ராம நாம வரானேன” 

இப்ப�ப்பட்ட ெப�ைம�டய ராம நாமத்�ன் நாயகன் � 
ராமனின் அவதாரதை்த, எம்ெப�மானின் ��மார�்ல் 



இ�க்�ம் ெகௗஸ்�பமா�ய மணி�ன் அவதாரமாய் 
��வஞ்�களத�்ல் அவதரித்த �� �லேசகராழ்வா�க்�ம் 
உள்ள ஒற்�ைமகைள அ�ேவாம். 

��வரங்க�க்� ெதாண்� ெசய்� ேகா��க்� அரணாக 
�ன்றாம் �ற்� ம�ல் �வைர கட்�னார.் இன்�ம் அ� 
��வரங்கத்�ல் “�லேசகரன் ��” என அைழக்கப்ப��ற�. 

ேம�ம் ��மைல ெசன்� ��ேவங்கட�ைடயாைன ேச�த்� 
ெப�மா�க்� ��த்ெதாண்� ெசய்தார.் தம� ெப�மாள் 
��ெமா��ல் “ேவங்கடவா! உன் ேகா�ற்ப�யாக இ�க்க 
��ம்��ேறன்” என்� பா�யதால் ெப�மாள் கரப்�ரஹத்�ன் 
�ைழவா�ற்ப� இன்�ம் “�லேசகரன் ப�” என்� 
அைழக்கப்ப��ற�. 

 
�லேசகராழ்வார ்

எம்ெப�மானின் ஆழ்ந்த பக்��ல் “ெப�மாள் ��ெமா�” 
என்ற 105 பா�ரங்கைளக் ெகாண்ட �வ்ய�ரபந்ததை்த 
அ�ளிய�டன் “��ந்த மாைல” என்ற 40 பாடல்கைளக் 
ெகாண்ட வடெமா� ஸ்ேலாகங்க�ம் அ�ளி�ள்ளார.் 



இராமாவதார�ம் �லேசகராழ்வா�ம் 

இந்த இ� அவதாரங்க�ம் �னரவ்ஸு நட்சத்�ரத்�ேலேய 
��அவதாரம். � ராம�ராைனப் “ெப�மாள்” என்� 
வழங்�வ� ெந�நாைளய ஸம்ப்ரதாயம். 

ஸ்வா� ேத�க�ம் ரஹஸ்யங்களில் “ெப�மாள்” என்ேற 
இராம�ராைன அைழக்�றாராம். ெப�மாளா�ய இராமன் 
ஆரா�தத் ெப�மாளாதலால், ��வரங்கன் 
ெபரியெப�மாளா�றான் என்ப� �ன்ேனாரக்ளின் கணிப்�. 
இந்த ஆழ்வாைர�ம் “�லேசகரப்ெப�மாள்” என்� வழங்�வ� 
பழைமயான ஸம்ப்ரதாயம். 

� ராம�ராைன ேபாலேவ இந்த ஆழ்வா�ம் �த்ரிய 
�லத்�ல் வந்தவர.் �ராமனின் ஆராதைன ெப�மாளாக 
��வரங்கேன �ளங்�னார.் �லேசகராழ்வா�ம் 
��வரங்கனிடம் அள�ல்லாத ஈ�பா� ெகாண்� அவர ்தம் 
பா�ரத்�ன்ெதாடக்கத்�ேலேய “அரங்கைன கண்�ளிர 
கா�ம் நாள் என்ேறா? “என்� தன் மன ப்ரீத்�ைய, ஆைசைய 
ெவளி���ன்றார.்  

 

இவ்வா� அவதரித்த நாள், �லம், ெபயர ்மற்�ம் ெகாள்ைக 
இவற்�ல் இரண்� அவதாரங்க�க்�ம் உள்ள ஒற்�ைமைய 
காண்�ன்ேறாம். 

 (Ref. from � வங்��ரம் ஸ்வா� நவநீதம் �ராமேத�காசார ்
அவரக்ளின் அ�நவ தசாவதாரம் கட்�ைர) 



ஆழ்வார ்எம்ெப�மானார ்ேத�கன் ��வ�கேள சரணம்  

அ�ேயன் தாஸன்  

�த்ரா அ�தன்  

(Vadodara) 

 


