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திருமாலவனின் அர்சச்ாவதார நிலல 

முலனவர.்பி.எஸ்.கணேஷ்மூர்த்தி, 
உதவிப்ணபராசிரியர் திராவிடப்பல்கலலக்கழகம் 

குப்பம், சித்தூர் மாவட்டம், ஆந்திரமாநிலம். 

 

திருமால்  பரம், வியூகம்,விபவம்,அந்தரய்ாமி , அரச்ச்ச என்ற  ஐந்து நிசலகசை 

ககாண்டவனாக இருக்கின்றான். இக்கலியுகத்தில் திருமாலவன் நூற்கறடட்ு திவ்ய 

ததசங்கைில்  அரச்ச்ாவதாரமாக  இருந்து தன்சன நாடி வரும் அன்பரக்கைல்லாம் அருை் 

பாலித்துவருவசத அறியற்பாலதாகும் பிை்சைதலாகாசாரியர ் அருைிய  தத்வத்ரய ஈசவ்ர 

ப்ரகரணத்தில் 

திருமாலவனின்ஸ்வரூபந்தான்பரத்துவம்,வியூகம்,விபவம்,அந்தரய்ாமித்வம்,அந்தரய்ாமித்வ

ம், அரச்ச்ாவதாவதாரம்  என்று ஐந்து பிரகாரத்ததாடு கூடியிருக்கும்  என கூறியசத 

அறியமுடிகிறது. அரச்ச்ாவதாரம் என்பது  ஒருவனுக்கு தாகம் தணிய பருகலாம்படி 

கபருக்ககடுதத் ஆற்றிதல ததங்கின மடுக்கை் தபாதல இவனுக்குஅப்பாற்பட்ட 

பர,வியூக,விபவ,அந்தரய்ாமியாகிய நிசலயன்றிக்தக, தகாயில்கைிலும், வீடுகைிலும் என்று 

கமாக்க எல்லார ்கண்ணுக்கும்,இலக்காம்படி நிற்கிற பின்னானார ்வணங்கும் தசாதி என்பர ்

மாமுனிகை். 

ஆழ்வாரக்ளுை் முதல்வரான கபாய்சகயாழ்வார ்  “தமருகந்தக்தவ்வுருவம் அவ்வுருவம் 

தாதன “ என்று அரச்ச்ாவதாரத்சதக் குறிப்பிடுவசத அறியலாம். 

அதாவதுஅடியாரக்ை்யாகதன்சறத்தங்களுக்குதிருதமனியாகக்ககாை்கிறாரக்தைா 

அசததய தனக்கு வடிவமாக திருமாலவன் ககாை்கிறான் என்றபடி, தசதனர ் விரும்பின 

தங்கம் கவை்ைி  முதலான ஏததனும் ஓர ்உதலாகத்தில் முன்பு அதயாத்தியில் பதினாராயிரம் 

வருடம் தசரதனும், மதுசரயில் நூறுவருடம் வாசுததவனும் ஆண்டதபாது திருமாலவன் 

முசறதய  ராமகிருஷ்ண அவதாரங்கசைசக்சய்ததுதபால் அல்லாமல்  இந்த உலகில் உை்ை 

ஆலயங்கைிலும் வீடுகைிலும், ஆசர்மங்கைிலும்  ஒரு ததச நியமமில்லாது  திருமாலவன் 

எழுந்தருைியிருக்கிறான், அவ்வாறு  எழுந்தருைியிருந்தும் அரச்ச்கர ் விரும்பும் காலம் ஒழிய 

தங்ககன்று ஒரு கால நியமம் இல்லாது இருக்கின்றான், எல்தலாருக்கும்  திருமாலவனிடம் 

விருப்பம் இருக்குமாசகயாதல இன்னார ் என்று ஒரு அதிகாரி நியமமும் இல்லாது  

இருக்கின்றான் அவ்வாறு இருப்பது மடட்ுமன்றி அவரவரக்ை்கசய்யும் குற்றங்கசைக் 

காணாக்கண்ணிடட்ு அரச்ச்ரக்ளுக்குப் பரவசபட்ட எல்லா நிசலசயயும் ககாண்டு 

எழுந்தருைியிருக்கும் நிசலசய அரச்ச்ாவதாரம் என்பர.் 
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இந்த அரச்ச்ாவதாரத்தில் எல்லாக் குணங்களும் பூரண்மாக இருப்பசத “ருசிஜந்கத்வமும் 

அபாசரயத்வமும், அதசஷதலாக, சரண்யத்வமும், அநுபாவ்யத்வமும், எல்லாம் 

அரச்ச்ாவதாரத்தில் பரிபூரண்ம் “ என்று பிை்சைதலாகாசாரய்ர ்கூறியசத அறியமுடிகிறது. 

 

அதாவது சாஸ்த்ரங்கைால் திருத்தமுடியாமல் தவறு விவரங்கைில் மண்டி 

பாராமுகராயிருக்கும் தசதனசர திருமாலவன் தன்னுசடய வடிவு,வை்ைல் தன்சம முதலான 

குணங்கைாதல மாற்றுவிக்கிறான், அதனால் தன்சன வணங்குதவாரின் கண்ணுக்கும் 

கநஞ்குக்கும் இனிதாம் படி திவ்யமங்கை சிசலதயாடு எழுந்தருைியிருக்கிறான், அவ்வைவு 

மடட்ுமன்றிதய தன்சனதய உபாயமாக்க் ககாை்ளுமைவில் நல்லகுணம் ககட்டகுணம் 

உசடயவரக்ை் என்று ஆராயாது எல்லா உலகத்தவரக்ளும் தன்சனச ்சரணமாகப் பற்றும்படி 

இருக்கிறான், அவரக்ை் அவசனதய உபாயமாகக்ககாண்டு பரமபதத்தில் தபாய் 

அனுபவிக்கும் படி  இருப்பது மடட்ுமன்றிதய அவன் கபருசமசய அறிந்தவரக்ளுக்கு ”என் 

அமுதிசனக் கண்ட கண்கை்மற்கறான்றிசன காணதவ” என்று திருப்பாணாழ்வார ்

ஈடுபட்டபடிதய இவ்வுலகிதலதய அனுபவிக்கத்தக்கவாயினும் இருக்கின்றான். 

 

இவ்வசகயில் அரச்ச்ாவதாரத்தில்அவனுக்கு குணங்கை் பரிபூரணமாயிரு க்கும். தமலும் 

இந்த அரச்ச்ாவதாரத்தின் கபருசமசய பிை்சைதலாகாசாரய்ர ் கூறுசகயில்  

எம்கபருமானின் உசடசமயாயிருக்கும் தன்சம ஆத்மாவுக்கு உை்ைது. அந்த ஆத்மாவுக்கு 

ஸ்வாமியாயிருக்கும் தன்சம  எம்கபருமானுக்கு உை்ைது. இவ்வாறு இருக்க, எம்கபருமான் 

தன் உசடசமகதைாடு ஒக்கத்தன்சமயும் ஒருபடிப்பட்ட தசலவனாம் தன்சமசய தசதனன் 

பக்கலிலும் , உசடசமயாம் தன்சமசயத் தன் பக்கலிலுமாகத் தன்னிசச்ச யாதல 

மாறாடிக் ககாண்டிருக்கிறான், இப்படிபட்ட எம்கபருமான் எல்லாவற்சறயும் அறிந்தவன், 

எல்லாவற்றினுசடய பிரகாரங்கசை அறிந்தவன் என்று அவனது ஸரவ்ஜ்ஞத்வத்சத 

முண்டதகாப நிடத்மும் இப்படிபடட் எம்கபருமானுக்கு உயரந்்ததும் இயற்சகயானதுமான 

ஞானசக்தி முதலானசவ அதநகவிதத்தில் இருக்கிறது என்று தகடக்படுவதாகவும் அந்த 

ஞானபலங்கைின் நியமனமும் இயற்சகயானது  என்று அவனது ஸரவ்சக்தித்வத்சத 

சத்வதாசவ்தர உபநிடதமும் ,எல்லாருக்கும் பிரபுவானவன், எல்லாவற்சறயும் 

பாரக்்கின்றவன், எல்லாவற்சறயும் அறிந்தவன், எல்லாவற்சறயும் கசய்யகூடிய சக்தி 

உசடயவன், அவதன பரதமசவ்ரன் என்ற கபயசர உசடயவன், என்று அவனது நிரங்குச 

ஸ்வாதந்தர்ய்த்சத விஷ்ணு புராணமும் கூறுகின்றன.  எம்கபருமான் ஸரவ்ஜ் ஸரவ் 

சக்தியுசடயவனாய் இருக்க்சக்சய்ததயும் தன்சனத்தான் காப்பாற்றிக் ககாை்ைமாட்டாத 

அசக்தசரப் தபாதலயும் தடங்கலற்ற ஸ்வதந்த்ரனாயிருக்கச ்கசய்ததயும், தனக்ககன்று ஒரு 

முதன்சமயில்லாத  சுதந்திரமில்லாதவசரப் தபாதலயும் இருந்ததபாதிலும், 

பாரமுகத்தாசரயும் விடமாட்டாது கசரபுரண்டு கசல்லுகிற காருண்யம் இட்டவழக்சகக் 

ககாண்டு கண்ககாடுத்தல், கசல்வம்,மக்கை் ககாடுத்தல் முதலாக வீடுதபறு ஈறாக தசதனின் 

எல்லா விருப்பங்கசையும் தசலக்காட்டிக் ககாடுக்கிறான். 

தமலும் அரச்ச்ாவதாரமானது எல்லாருக்கும் பந்துவாம் தன்சமசயயும் பக்தரக்ைிடத்தில் 

ப்ரீதிசயயுமிசடயதாயிருக்கும், தசதனன் உசடசமயாயும் எம்கபருமாந்தான் 

உசடவனாயும் இருக்கும் இருப்பு முசறயாயிருக்கச ் கசய்ததயும் என்னுசடய தகசவன், 

ராமன் என்னுசடயவன், என்னுசடயவன் இந்த வாமனன், அவ்வாதர நரசிம்மன் 

நாராயணன், கண்ணன் என்று அடியாரக்ை் கசால்லும் படியாயிருக்கும் அவரவரக்ைது 

கிராமத்திலுை்ை எம்கபருமாசன தம்தம் கபருமாைாகிற மமாதாபுத்திசய உண்டாக்கும், 

உயரந்்த பரம்கபாருைான எம்கபருமாசன சக்தியற்றவனாகவும் பரதந்தர்னாகவும் 

காப்பாற்றத் தகுந்தவனாகவும் நிசனக்கவும் கசய்யும், பரஞ்சுடரச்த்சாதியான 
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எம்கபருமான் பக்தரக்ைிடம் வாதஸ்ல்யமுசடயவன், அதனால் அடியாரக்ை் இசச்ித்ததபாது 

அமுது கசய்வான்,அவ்வாதற ஸ்நானம், பானம்,யாத்சரயும் கசய்வான். தான் 

ஸ்வதந்தரானயிருக்கச ் கசய்ததயும் பக்தன் எவ்வாறு ஸ்தந்த்வரமற்றவதனா அவ்வாதற 

எம்கபருமானும் இருப்பான்,  ஸரவ்சக்தியாய் உலசகப் பசடக்கச ் கசய்ததயும் 

சக்தியற்றவசனப்தபால நடப்பான், எல்லா கமங்கசையும் ககாண்டு 

ஸ்வாமியாயிருக்கசக்சய்ததயும்சக்தியற்றவசனப்தபாதலபாரக்்கபடுகின்றான், 

அபராதங்கசை அறியாதவனாய் எப்தபாதும் தசயசயப் பண்ணிக் ககாண்டிருப்பான். 

இவ்வாறு அரச்ச்ாவதார விஷயத்தில் எம்கபருமானால்  ஒரு சில குணங்கதை 

கசால்லப்பட்டன என்றும் அப்படிதய நூறு வருஷங்கைானலும் கசால்லுசகக்கு முடிவில்சல 

என்றும், எம்கபருமான் அநுக்ரஹமும் ஞானமும் கண்டல்லது கசால்லமுடியாது என்றும் 

இப்படி ஐந்து ப்ரக்ாரமாயிருக்கும் எம்கபருமான் பிறவியில் கீழ் விழுகிற ஆதம்ாக்களுக்கு 

கீழ் கீழ் இருந்த நிசலகசைக் காட்டிலும் தமன்தமலும் கஸௌலப்யத்தாதல உயரந்்தவனாய் 

இருப்பான் என்றும், உலகுக்குத் தசலவனான தான் கஸௌலப்யத்தாதல தமன்தமலும் சுலபன் 

என்றும் எல்லாவற்சறயும் மிசகப்படுத்தும் எம்கபருமானின் ஆறுகுணங்கை் மந்தரத்தில் 

கபாருை் வடிவிலும் பிம்பங்கைில் நித்யமாய் க்ருசபயாலும் அசமந்து இருக்கிறது என்றும் 

விஷ்வக்தஸன ஸம்ஹிசதயில் எம்கபருமான் தாதம அருைியது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

இத்தசகய கபருசம கபாருந்தியதும் கஸௌலப்யத்துக்கு எல்சல நிலமானதுமான 

அரச்ச்ாவதாரத்தில் ஆழ்வாரக்ை் திருமாலவனின் கபருசமயிசன 

நாலாயிரதிவ்யபிரபந்தத்தின் மூலமாக உலகிற்கு அருைினாரக்ை். பன்னிரு ஆழ்வாரக்ைில் 

திருமங்சகயாழ்வார ்

அரச்ச்ாவதாரத்திதல மிகவும் ஈடுபாடு ககாண்டு நூற்கறடட்ு திவ்யததசங்கைில் 

என்பத்திநான்கு திவ்யததசங்கசை தநரில் தசவித்து திருமாலவன் மீது பாசுரங்கை் 

அசமத்தது அறியற்பாலதாகும். நம்மாழ்வாரும் கநஞ்சினால் நிசனப்பான் யவனவனாகும் 

நீை்கடல் வண்ணன் தமலும் திருமாலவனிடத்தில் சரணாகதி அசடந்தசத  “ஆகறனக்கு 

நின்பாததம சரணாகத்தந்கதாழிந்தாய் என்றும் கழல்கைசவதய சரணாகக்ககாண்ட 

என்றும் நம்கபருமானடிதமல் தசமங்ககாை் கதன்குருகூரச் ் சடதகாபன்”என்றும் நாகசண 

மிசச நம்பிரான் சரதண சரண் நமக்கு என்றும் நான்குமுசற ப்ரபத்தி கசய்தும், 

அலரத்மல்மங்சகயுசற மாரப்னான திருதவங்கடத்து எம்கபருமானிடம் உன் அடிக்கீழ் 

அமரந்்து புகுந்தததன என்று திருமாலவனிடத்தில் முழுவதுமாக சரணாகதி அசடந்தசத 

அறியமுடிகிறது. 

திருமாலவன் எழுந்தருைியிருக்கும்  நூற்கறடட்ு திவ்ய ததசங்கைில் சவகுந்தததசமான 

பரமபதம்,பாரக்டசல தவிரத்்து மீதமுை்ை 106 திவ்ய ததசங்கைில் அரச்ச்ாவதாரமாக 

திருமாலவன் அடியாரக்ளுக்கு காட்சி ககாடுப்பசத அறியலாம். இராமபிரானுக்கு அணில் 

தசசவயாற்றியது தபால  நூற்கறடட்ு திவ்ய ததசங்கைில் இரண்டாவதாக அரச்ச்ாவதாரமாக 

இடம் கபறும் திருதவங்கடம்(திருப்பதி) திருதவங்கடவன் திருவருைால் அடிதயனும் திருமசல 

திருப்பதி ததவஸ்தானம் நிறுவனத்தில் ஆழ்வார ் திவ்ய பிரபந்த பிராகஜக்ட்டில்  சிறப்பு 

அதிகாரியாக ஓராண்டுக்கால தசசவயில் கன்னியாகுமரி முதல் புதுடில்லி வசர 

ஆழ்வாரக்ை் ஆசாரியரக்ை் அவதார உற்சவங்கை் நடத்தும் பாக்கியமும் அவனது 

திவ்யததசங்கசை காணும் வாய்ப்புக்கிசடத்தது அதுமடட்ுமின்றி கதலங்கானா 

மாநிலத்திலுை்ை 

கம்மம்மாவட்டம்பத்ராசலம்அருகிலுை்ைகாடட்ுப்பகுதிக்குஇராமபிரானும்,சீசதயும்,லடச்ும

ணன்கசன்ற(இராமாயணத்தில்குறிக்கப்படும்தண்டகாரண்யம்(அடரந்்தக்காடட்ுபகுதி)கத

ன்பகுதிசயஅடிதயன்கசன்றுகாணும்பாக்கியம்கபற்தறன்.அவனதுதிவ்யததசங்கசைஇக்கட்

டுசரசயவாசிக்கும்ஆரவ்லரக்ை் அரச்ச்ச்ாவதாரத்சத தபாற்றிய ஆழ்வாரக்ைது  

நாலாயிரத்திவ்ய பிரபந்த பாசுரங்கசை அனுபவிக்கும்படி தவண்டுகிதறன்.  
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