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பராவரன் 
- மதுரகவி தாஸன் தி கு அ வவங்கடேசன் 

 

 
முண்டக ாபநிஶதில் ஒரு வரி: 

பிதய்கத ஹ்ருதய  ்ரநத்ிஶ்சிதய்நக்த ஸரவ்ஸம்ஶயா: | 

க்ஷீயநக்த சாஸ்ய  ராணி தஸ்மின் தர்ுஶ்கட பராவகர || 

 

இதன் எளிய அரத்த்ம் என்னவவன்றால் - உயரந்த்தும் 

தாழ்நத்துமான ஒருவனன நாம்  ண்டதும் நம்முனடய 

ஹ்ருதய முடிசச்ு வில ் ப்படுகின்றன, நம்முனடய 

சநக்த ங் ள் வில ் ப்படுகிறது, நம்முனடய  ரம்ங் ள் 

அழி ் ப்படுகின்றன. 

 

இதில் ஒரு பதம் - தஸ்மின் தர்ுஶ்கட பராவகர. 

இவ்வரியினால் பராவரனான எம்வபருமானன  ாண்பனதப் 

பற்றி ் கூறப்படுகிறது. 

 

பரன் என்றால் உயரந்த்வன். அவரன் என்றால் தாழ்நத்வன். 

உயரந்த்வனும் தாழ்நத்வனுமான எம்வபருமான். இனத 

பராபரன் என்றும் வசால்லலாம். 

 

பரபரன் என்றும் ஒரு பதம் உண்டு. திருவாய்வமாழியில் 

ஆழ்வார ் ’முழுதுண்ட பரபரன்" என்கிறார். பரபரன் என்றது 

பரர ்்கும் பரனானவன் என்றபடி. இனதகய ஆழ்வார ்

"அமரர ்ள் அதிபதி" என்றும் "மனிசர ்்குத ் கதவர ் கபால 

கதவர ்்கும் கதவாகவா!" என்பர். 

 

இங்கு பராபரனான எம்வபருமானன நாம்  ாண்பது, 

என்றால் என்ன? 

 

கவதங் ள் எம்வபருமானன நம்முனடய புற ் ண் ளால் 

 ாண முடியாது என்று கூறுகின்றன - "ந மாம்ஶாம் அக்ஷு: 

அபிவீக்ஷகத தம்", "ந சக்ஷுஶா பஶ்யதி  சச்னநநம்", "ந 

சக்ஷுஶா பஶ்யதி  ஶ்சன ஏனம் ஹ்ருதா மநீஶ மநஶாபி 

கீருப்தம்". 
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ஆழ்வாரும் எம்வபருமானன " டக்ிலீ!" என்று விளி க்ிறார். 

வபரிய திருவநத்ாதியில் ஆழ்வார,் "என்கறனும் 

 ட ்ண்ணால்  ாணாத அவ்வுரு" என்கிறார்.   

 

இங்க   ட ்ண் என்பது புற ் ண் என்றபடி. அப்படி 

 ட ்ண்ணால்  ாண முடியாத அவ்வுரு, உட ்ண் என்னும் 

அ  ் ண்ணால்  ாணப்படும் கபாது புற ் ண் ளு ்கும் 

இல ் ாகிறது. 

 

இவ்வழிகய, ஆழ்வாரும் " மல ் ண்ணன் என் 

 ண்ணினுள்ளான்" என்றும் "என்  ண்ணனன நான் 

 ண்கடகன" என்றும் "கதவர ்டவ் ல்லாம்  ருவாகிய 

 ண்ணனன ்  ண்டுவ ாண்கடகன" என்றும் "உன்னன  ்

 ாண்பான் அலப்பாய்" என்றும் கூறுவர். ஆசாரய் 

ஹ்ருதயதத்ில் நாயனாரும் " மல ் ண்ணன் என்று 

வதாடங்கி ்  ண்ணுள் நின்று இறுதி  ண்கடன் என்ற 

பதத்ும் உட ்ண்ணாகலயாய்" என்று பணிதத்ார ். 

 

இப்படி அ  ் ண்ணால்  ாண்பதும் அவன் அருளாகலயாய். 

ஆழ்வாரும் " டக்ிலீ" என்றவுடன் "உன்னன ்  ாணும் ஆறு 

அருளாய்" என்றார். அவன் அருளால் அமல ் ண் னளப் 

வபற்றதனாகலகய அவனன ்  ாண்பது.  

 

"ந சக்ஷுஷா பஶ்யதி" என்ற கவதகம, "ஸதா பஶ்யநத்ி" 

என்றது. கீனதயில்  ண்ணன் எம்வபருமானும் "திவ்யம் 

ததாமி கத சக்ஷு: பஶ்ய கம கயான ஶ்வரம்" என்றான். 

திவ்ய ் ண் னளத ் தநத்ு ஒரு சிலரு ்குத ் தன்னன  ாடட்ி 

அருளினான். 

 

ஸ்வமுயற்சியால்  ாண முடியாத அவனுருனவ 

அவனருளால் சிலகர வபறுகின்றனர். இது கூடுகமா என்னில் 

- " டக்ிலீ" என்ற ஆழ்வாரும், " ாகுதத்ா  ண்ணா" என்று 

அவன் தன்னன ராம  ்ருஶ்ணாதி ளா  ்  ாடட்ியனதயும், 

இன்றளவும் அரச்ன்சயில் தன்னன ்  ாடட்ுவனத 

"திருவரங் தத்ாய்" என்றும் கூறுகிறார். 

 

இப்படித ்தன்னன ்  ாடட்ுமவனன கவதமானது "பராவரன்" 

என்றது. 
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பரன் என்பது பரதவ்தன்த ்  ாடட்ும். இது அவன் 

கமன்னமனய ் கூறுகிறது. 

அவரன் என்பது வஸௌலப்யதன்த  ாடட்ும். இது அவன் 

எளினமனய ் கூறுகிறது. 

 

இதில் ஏகதனும் ஒன்று மடட்ும் இருநத்ால் நம்  ாரியம் 

வசய்யவவாண்ணாது. 

 

கமன்னம மடட்ுகம உனடய ஒருவனன நம்மால் அணு  

முடியாது. 

எளினம மடட்ுகம உனடய ஒருவனால் நம ்கு ஒன்றும் 

வசய்ய முடியாது. 

 

இனவ இரண்டும் ஒகர வ்ய ்தியில் கவண்டும் என்றாலும், 

அது மாறி மாறி ஏற்படுவதும் நம ்குப் பயனன்று. அரசனா  

இருநத் ஒருவன் ஆண்டியா  ஆனால், இரண்டு குணமும் 

அவன் ஒருவனிடதத்ிகலகய என்றாலும் அதனால் 

ப்ரகயாஜனமில்னல. ஒரு கதசதத்ில் அரசனா  இரு ்கும் 

ஒருவனால் மற்வறாரு கதசதத்ில்  ாரய்ம் வசய்ய இயலாது.  

 

ஸரவ் கதசங் ளிலும், ஸரவ்  ாலங் ளிலும், ஸரவ் 

அவஸ்னத ளிலும் இரண்டும் கசரந்த்ு இரு ்கும் 

ஒருவனிடதத்ிகலகய நம்  ாரய்ம் ன கூடும். அது 

எம்வபருமான் ஒருவனிடதத்ிகலகய  ாண முடியும். 

 

இனவ இரண்டு குணங் ளும் அவனிடம் ஒருங்க  

கசரப்வபற்றனத ஆழ்வாரும் "பதத்ுனட 

அடியவர ்வ் ளியவன், பிறர ்ளு ் ரிய விதத் ன்’ 

என்கிறார். அப்பாசுரதத்ிகலகய "நம் அரும்வபறல் அடி ள்" 

என்றவிடதத்ு, "அரும்வபறல்" என்பதால் அவன் 

கமன்னமனயயும் "நம்" என்பதால் அவன் நீரன்மனயயும் 

குறி ்கிறார். இவ்வவளினமனய கயாசிதத்ன்கறா ஆழ்வார ்

ஆறு மாதம் கமாஹிதத்ு ் கிடநத்து. 

 

பிறர ்ளு ்கு அரியன் என்ற ஆழ்வார ் உடகன "எளிவரும் 

இயல்வினன்" என்கிறார். இதத்ால் எளினம அவன் 

ஸ்வபாவகம என்று  ாடட்ுகிறார். இது வநக்தறிய 

குணமன்று. எனகவ இதுவும், அவனுனடய "வீடு தரும் 

இனறகயான்" என்ற கமன்னமயும் எங்கும் எப்கபாதும் 

எநந்ினலயிலும் ப்ர ாஸி ்கும். 
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அடுதத்து ஆழ்வார ் "யாரும் ஓர ்நிலனமயன் என அறிவரிய 

எம்வபருமான்" என்றும் "யாரும் ஓர ் நிலனமயன் என 

அறிவவளிய எம்வபருமான்" என்றும் கூறுகிறார். முதலில் 

வசான்ன யாரும் என்பது ஞானி னளயும், கதவர ்னளயும், 

ப்ரஹ்ம ருதர்ாதி னளயும் குறி ்கும். அவர ்ளு ்கும் அரிய 

கமன்னம பனடதத் எம்வபருமான், அடுதத்தான யாரும் 

என்பதில் வசால்லப்படட் ஒன்றும் அறியா எளியர ்ளான 

குஹ ஸு ்ரவீ, குகசல, கூனி, க ாபி ா, மாலா ாரர ்ளு ்கு 

எளியனாகிறான்.  

 

இங்கு வசால்லப்படட் எளினமயானது பாபங் னளப் 

கபா ்கி, நன்னம னளத ் தநத்ு, கமாக்ஷதன்த ் வ ாடுதத்ு, 

தன்னனகய தருமது மடட்ுமன்று. தன்னடியார ்்கு எதுவும் 

வசய்வானய் இருப்பனத ் கூறுகிறது என்பது ஈடு. நம் விதி 

வழி நடப்பவன் என்பது ஆழ்வார ்திருவா ்கு. இதனாகலகய 

அவன் தூத ஸாரதய் கவஶங் னளத ்தரிதத்து. வபருமாளும் 

"இவமௌ ஶ்ம முனிஶாரத்ூல கிங் வரௌ ஸமுபஸ்திவதௌ" 

என்றார். 

 

இப்படி கமன்னமயும் எளினமயும் ஒருங்க   லநத் 

பராவரனான எம்வபருமான், இனத தன் ஸ ல 

நினல ளுமான பர, வ்யூஹ, அநத்ரய்ாமி. விபவ, 

அரச்ன்ச ளிலும்  ாடட்ுகிறான்.  

 

இதில் விபவங் ளான அவதாரங் ளில், மற்னறய 

அவதாரங் னள ்  ாடட்ிலும் பூரணமா  ் வசௌலப்ய 

பரதவ்்ங் னள கசரத்த்ு ்  ாடட்ுவது 

 ்ருஷ்ணாவதாரதத்ிகலகய. 

 

அதில் உதாரணமா , ஒரு சில இடங் னளப் பாரப்்கபாம். 

 

 கதவகி ்குப் பிறநத்து - எளினம 

 சதுரப்ுஜனா  திவ்யாயுதங் களாடு பிறநத்து - 

கமன்னம 

 

 பூதனனயிடம் பால் குடிதத்து - எளினம 

 அவள் உயினர அவ்வழிகய மாய்தத்து - கமன்னம 

 

 ஆநினர னள கமய்தத்து - எளினம 

 அனவ னள குன்வறடுதத்ு ்  ாதத்து - கமன்னம 
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 வதாடட்ிலில் கிடநத்து - எளினம 

 அதில் மனறநத்ிருநத் அசுரனன மாய்தத்து - கமன்னம 

 

 மண்னண உண்டது - எளினம 

 உண்ட வாயில் உல னனதத்ும்  ாடட்ியது - கமன்னம 

 

 பசு ் னளயும் சிறுவர ்னளயும் ப்ரஹ்மா  டதத் 

விடட்து - எளினம 

 அனவ அனனதத்ும் தாகன ஆனது - கமன்னம 

 

 க ாபின  களாகட வினளயாடியது - எளினம 

 ஒவ்வவாரு க ாபின  ்கும் ஒரு  ்ருஷ்ணனானது - 

கமன்னம 

 

 ஆய்சச்ியால்  டட்ுண்டது - எளினம 

 யமளாரஜ்ுனர ்னள சாபதத்ிலிருநத்ும் விடுவிதத்து - 

கமன்னம 

 

 சிசுபாலனன ் வ ான்றது - எளினம 

 அவனு ்கு பர தினயத ்தநத்து - கமன்னம 

 

 தவ்ாரன யில் இருநத்து - எளினம 

 அங்கிருநத்ும் தவ்ரௌபதி ்குப் புடனவ சுரநத்து - 

கமன்னம 

 

 கசனன னளத ்துரக்யாதனனு ்குத ்தநத்து - எளினம 

 தன்னனகய அரஜ்ுனனு ்குத ்தநத்து - கமன்னம 

 

 ஸாரதியாய் ஆனது - எளினம 

 கீனதனய உலகு வ் ல்லாம் உனரதத்து - கமன்னம 

 

இப்படி விபவதத்ில் வசய்தனத, அரச்ன்சயிலும் வசய்கிறான். 

அரச்ன்சயில் எளினமனய ்  ாண்பது சுலபம். அதில் 

கமன்னமனய ்  ாண்பது எல்கலாரு ்கும் அனமயாது. 

 

ஸ்ரீரங் நாதனன பரவாஸுகதவனா  ்  ாணாமல் 

ஸ்ரீரங் நாதகன பரவாஸுகதவன் என்பகத ஸ்ரீனவஶ்ணவ 

லக்ஷணம் என்பர ்ஸ்வாமி நம்பிள்னள. 
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இனதகய "பின்னானார ் வணங்கும் கசாதி" என்றார ்

திருமங்ன  மன்னன். 

 

அப்படி அரச்ன்சயில் இரண்னடயும்  ண்டவர ்

திருப்பாணாழ்வார். 

 

"அண்டரக் ான் அணியரங் ன் என்னமுதினன ்  ண்ட 

 ண் ள் மற்வறான்றினன ்  ாணாகவ". 

 
 

ஆழ்வார் எம்வெருமானார் ஜயீர் திருவடிகடே சரணம் 
 
 

 
  

 


