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நா ைசவக. எனேவ சிவெபமான ைமயபதிேய நமதன
அைம. அதி நா ைவதிக ைசவக. எனேவ ேவதகள வி
சிவெபமானேயா,
சிவெபமான
வி
ேவதகளேயா
பிகாம
அைமகபடேத நம வா ைறயா. அதி, நா ைவதிக த
ைசவக. எனேவ, தைழ வி சிவெபமானேயா, சிவெபமான வி
தைழேயா பிகாம அைமகபடேத நம சமய வாைற ஆ.
எனேவதா,
நம
சமய
அைவ
ேபாதிகய
நம
சமயாசாயக, சாதிர அைவ ேபாதிபதகாகேவ, -சிய பரபைரயி
வத சதாசாயக, இ பலபல அளாளக, ந ெபமான
வடெமா வவினராக, ெதத வவினராக, ேவதவவினராக பல
இடகளி ேநரயாக, பாக உணதி ளன. அத உணவித
உரத ரேல,
“வடெமா ெதத மைறக நா ஆனவ கா”
- பா.எ- 1, திசிவர, நாகரச, ஆ திைற.
எபதா.
அவக சிவெபமாகிய ெபகண கட, வடெமா, ெதத,
மைறக ஆகிய மஹாநதிகள இணேத வகாளன. ந ெபமான மைற
ஓ அதணராக, ெசத ெசாகராக காவி ெசளன.

திைறகளி ‘மைற’ எற ெசா ஏராளமாக காணகிைடகிறன:“அமைற ெசான ெதேன”

- பா.எ- 1, திேசஞ, ஞானசபத, த திைற.

“மைற வழகலாத மாபாவிக”

- பா.எ- 3, திஆலவா, ஞானசபத,  திைற.

“அமைற சிைத ெசயா”

- பா.எ- 5, திஆலவா, ஞானசபத,  திைற.

“நமத மைறெமாெயா”

- பா.எ- 9, திவீழல, ஞானசபத, த திைற.

“மைற” எற இெசா ெபா என? எ உதி ெசயேவ.
அெபாளி தைம ேபாறைவ என? எ உதி ெசயேவ.

திைறகளி ‘மைறக பல’ எற  உள:“பமைற ேயாரவ தாபரவ”

- பா.எ- 5, திமக திெசகாட, ஞானசபத,
த திைற.

“மைறயாயின பலெசாெயா மலசாதைவ ெகா
ைறயா னிவ ெதா றைடேவாேம”

- பா.எ- 5, திற, ஞானசபத, த திைற.

“ேவதக ேவ ேவ ெததவ”

- பா.எ- 1, திவல, ஞானசபத, த திைற.

‘பல’ எ ஏ பிடன எ நிசயபதி ெகாள ேவ.
கப ெபமா,
“எலயி மைறகளா இயப ெபா”
என பிவைத நினவிெகாள ேவ.

அேதேபால திைறகளி ‘நா’ எற உெசா ஏராளமாக ேகக
பகிறன:“ெசதவ நாமைறேயாகேள சீ ெகா
ெசகாடயத’

- பா.எ- 2, திமக திெசகாட,
ஞானசபத, த திைற.

“நாமைற ேயாவ பாெசய”

- பா.எ- 4, திமக திெசகாட, ஞானசபத,
த திைற.

‘மைறநா வி கதீ’

- பா.எ- 4, திற, தர, ஏழா திைற

“ப ஒளிேச நாமைறயா’

- பா.எ- 6, திவா தாேதாமாட, ஞானசபத, இரடா திைற.

“ப அம நாமைறய’

- பா.எ- 7, திேதாணிர, ஞானசபத,  திைற.

‘மைறக நா ஆனவ கா’

- பா.எ- 1, திசிவர, நாகரச, ஆதிைற.

எனேவ மைறகளி அத நா பிக யாைவ? என மயகமற உணத
ைசவ கடைமயா.
பிகாலகளி ேபாைசவகளி பி நா ஆளாகி விேவாேமா எற
ஐய நம சமய-சதாசாயக இததாேலா எனேவா, அவக ஒேர
மாதியாக ‘நாமைற’ எ மேம பிடாம, பல இடகளி ‘நாமைறக’
எப ேபாலேவ, ‘நாேவத’, ‘தி’ எ  காபிளன:“அறகிள நா ேவத”
- பா.எ- 7, திற, ஞானசபத, த திைற.

“ேவத நாகி ெமெபாளாவ’

- பா.எ-, ெபா, ஞானசபத,  திைற.

“நா ேவத சத நென”

- பா.எ- 5, ெபா, நாகரச, ஐதா திைற.

“ஆறக ஐேவவி இணத நாேவத  எ”
- பா.எ- 6,

திஓமா, ஞானசபத,  திைற.

“ெசாபால ெபாபால தி ஒ நா”
-

பா.எ- 5, திகலயந, தர, ஏழா திைற.

எனேவ மைற, ேவத, தி ஆகிய ெசாக ஒேர ெபாள உண
“பயாய ெசாக” (பேவ ெசாக)எப உதியாகிற.

இேதா நிலாம இ, ஆரண, சேதாக, சாம, சேதாகசாம
எெறலா பி, ெபமானி வபா ஓதபவனேபா, ெபமானி
திதலகளி பயிலபவனேபா, ேவதகளி சில ெபயக காண
பகிறன. எனேவ இைவெயலா என? எறய நா கடைம பேளா.
பரேமவரன கவதகாக, அவ கைழ பாவதகாக அள
படைவேய ேதவாராதி – திைறக. நைறவன வாயாற
கவைத
விவி, ேமப விஷயக விளக ெகாப அகளி
ேநாகமல. எனி, ெபமான கேபா, நம த-ைவதிக-ைசவசமய
ெகாைககள பல இடகளி மைறகமா நிலநிதி விடாக. அவா
நிலநிதபட ெகாைக க ேவத பய விபரகள பாேபாமாக.
நம சமய சிவெபமாே ெதாடைடய; சிவெபமான ைமய
பதிய எபேதாடலாம சிவெபமாேலேய தாபிகபட – எப நம
ைசவசமயதி தனிெப சிறபா.

“சிேவன தாபித ைசவ ைசேவன தாபித சிவ” எற மகாரகம
வசன இதன நிலநி.
தா தாபித ைவதிக-த-ைசவசமயதிய ேவதகள தாேம
சாதிததா, ந ெபமான “ேவத” எ, அவேர அேவதகள
விேதாதி எ,
“ேவத, ேவதெமலா ைறயா வி
ஓத நிற ஒவ”
- பா.எ- 3, திபராைற, ஞானசபத, த திைற.

எற வ உதி ெசகிற.
எனேவ ேவதக ந இைறவ அளபடைவ. இைறவ ேவதக
அளிெசயபடைவ எ ெசாேபா, திகள ம கைடபிபவ
க, ஒ சேதஹ வரலா!. அதாவ இைறவ நேபா உட உ
எ ஏெகாள ேவளதா ‘உடைடயவ ஷ’ எயி. எனேவ
‘ஷ ெசயபட ெபௗேஷய’ எகிவி. ஷ ேவத,
ேவடாைம ஆகிய றக இக வா எபதா, ஷகிய
இைறவ ெசயபட = அளபட ேவதக ெபௗேஷயக எகிவி.
எனேவ அவைற ரமாணமாக ெகாள யாேத! எற ஐய எழலா. இபி
நைறவ ஷ வைகைய சாராததா; ஷதவதி அபாபடதா,
ேவத ெபௗேஷயம, அெபௗேஷயேம.
அவா அேபா, வடமரமாகிய ஆ கீ அம மைறகள
அளி எப,
“அணிெப வடமர நிழனி அமெவாமயிண யிவக
பணிதர அறெந மைறெயா மளிய”
- பா.எ- 5, திவீழல, ஞானசபத, த திைற.

எற ரமாணதி ெபறபகிற.

ேதவக, னிவக, அதணக ேவடேவ, ெபமா தாேன
அவக அமைறகள உபேதசி அளி – எப:“அமெவா அயிண இவக பணிதர”

- பா.எ- 5, திவீழல, ஞானசபத, த திைற.

“ஆ கீதளி யமர ேவட”

- பா.எ- 7, திற, ஞானசபத, த திைற.

“அகக ஆ நா அதணகளி ெச”

- பா.எ- 10, திெசெபாபளி, நாகரச, நாகா திைற.

“அயன அக ேவத அதணக ைவதா”

- பா.எ- 4, திகபால, நாகரச, நாகா திைற.

ேபாற திவாகளா உதியாகிற.
மைற ேவ, ேவத ேவ, நாேவத ேவ எெறலா பிகாலதி
ெபாைர பரபி விவாகேளா என அசி, இேத விஷயதின மப,
“அறகிள நாேவத ஆ கீ அளி”

- பா.எ- 7, திற, ஞானசபத, த திைற.

உதி.

எ உணதேவ, ேவத, நாேவத, மைற ஆகிய அன ஒேற எப
ேம,
“அறெந மைறெயா”

- பா.எ- 5, திவீழல, ஞானசபத, த திைற.

“அறகிள நாேவத”

- பா.எ- 7, திற, ஞானசபத, த திைற.

எ பிடதா ‘ேவதகளா உணதபவ அற’ எப .
“ேசாத-லண: அத: தம:”
-

1-1-2, ைஜனி ஸூர

எ மாஸகக இைதேய உதிபகிறன.

ேவத – ெசா விளக
I.

‘ேவத’ எற ெசா ‘அயபட’ எப ெபா. எனேவ,
சிவெபமானிட மேம, ேதவகளா னிவகளா அய
படைவ ‘ேவத’ எற ெசாலா அைழகபடன. ‘அத’ எற
ெபாைடய, ‘வி’ (வித-ஞாேன) எற லவின ெசா
பிறதேத ‘ேவத’ எற ெசா. இகைத ‘அத = உணத’ எற
ெபாபட,
“ஒ இ ஒநா உணவாக”
- பா.எ- 9, திப, ஞானசபத, இரடா திைற.

எ ெசாய உணரதக.
II.

ரய

ரமாணதிேலா

(காசி

அளைவ),

அமான

ரமாணதிேலா (க அளைவ), பிற அளைவகளாேலா அயயாத
ெவாைற, எத அளைவைய ெகா மேம அயேமா அத
அளைவ
‘ரம’

‘ேவத’
ஆகிய

எ

ெபய.

இரன,

அறமாகிய
ரய,

‘தம’,

ெதவமாகிய

அமான

தய

அளைவகளா அய யா. இவிரன நம அவிக
ய, உணதய அளைவேய ‘ேவத’ எனப. இகதான,
“ரயேண அயா வா ய உபாேயா ந யேத!
ஏந விததி ேவேதந தமா ேவதய ேவததா!!”
எற வகளா உணதபகிற.
அறக = தமக, ேவதகளா மேம உணரபடேவயைவ
எபைத உணதேவ,
“அறெந மைற”
- பா.எ- 5, திவீழல, ஞானசபத, த திைற.

“அறகிள நாேவத”
- பா.எ- 7, திற, ஞானசபத, த திைற.

எ “அறெந” “அறகிள” ஆகிய உெசா (விேசஷண) பய
பதபட.
ேம,
“நா ேவத சத நென”

- பா.எ- 5, ெபா, நாகரச, ஐதா திைற

எ ‘நாேவதகளா விதிகபடைத
நென’ எ வைத மறகடா.

கைடபி

ஒவ

ெதவமாகிய ரம ேவதகளா மேம உணரபடேவயைவ
எபைத உணதேவ,
“ெசதழ ெதவமைற நாவ ெசந கல ெதத”
- பா.எ- 4, திவீழல, ஞானசபத,  திைற.

எ ‘ெதவ’ எ விேசஷண (உெசா) பயபதபட. இதன,
“தம-ரம-ரதிபாதக சார ேவத:”
எ விளவ. எனேவ,

அறைத, ெதவைத அெகாள

உபாயமாள ‘ேவத’ எப நிசய.
III.

எத ஒன அதா, பிற அன கவிகள அயேமா
அத ‘ேவத’ எ ெபய. இதன, -பாய-கா-வி,
“ததா ஆதி ஆரய, அய பயத ரமாதிபி:
ஸவா: ஸயவியா: யேத அநயா ஸா தி:”

எ ஸாயசாய பிகி. இத கதின நம ஆசியக
ேப,

“ெபேமைத மைற ஒ”
-

பா.எ- 2 , திகலயந, தர, ஏழா திைற.

எ பிடன. ‘ெபேமைத’ எற உெசா, ‘க ேபரைவ
த’ எ ெபா.

மைற = சத
I.

ரயாதி ரமாணக லபடாதைவகளாகிய ‘அற’,
‘இைற’ ஆகிய மைற ெபாகள விளவதாேலேய (ேவதக)
“மைற” எற ெபய ஏபட.

II.

அ ேவதக ‘உபநிஷ’ எற ஒ பதி உ. இதன
‘ரஹய’ எ பிவ.
“ஸாக ஸரஹய ச தமாசாய ரசேத”
“சவார: ேவதா: ஸாகா: ஸரஹயா:”
ேபாற இடகளி இதன அயலா. ‘மைற’ எற ெசா, ‘ரஹய’
எற
இத ெசா ஒத ெபாைடய. எனேவ ரஹய ெபாள
விளவதா ேவதகேக ‘மைற’ என மெ ெபய.

III.

ேவதக ‘சத’ எ ஒ ெபய. வடெமாயி சத,
சத என இர ெசாக உளன. அவ ‘சத’ எபத
‘யா’ எ ஒ ெபா. எத ேவதமரமாக இதா, ஏேதாெவா
யாபி உபேட இ. யாபி உபடாம எத ேவதமர
கிைடயா எபதா, ேவதமரகேக ‘சத’ (யா) எற ெபய
அைமத.
இைத தவிர, ேவதக ‘சத’ எ ெபய வததகான
காரணைத,
‘சாேதாய-உபநிஷ’
விளவைத
பாகலா.
“ஒைற
ேதவக
மரணதிட
பய
ஏபட.
மரணதிட தகள காபாெகாள, ேதவக ேவததி
விதிகபட கமாகள ெசய ஆரபிதன. அவா ஜப, ேஹாம
ேபாறவைற
ெசேபா,
ேவத
மரக
உப
ேவதமரகளா தகள மைறெகாடன. எனேவ ேதவகள பிற
இனகளி
மைறத
காரணதா,
மைறத
எற
ெபாைடய, ‘ச’ (சதி-ஸவரேண) எற லவினயி, ‘சத’
எற ெசா, ‘ேவதக’ ஏபட”. சாேதாய உபநிஷதி

நாகாவ காட, இரடா மரதி இகைத உள. எனேவ
“சத” எற ெசா க சயான, மமான தெசா தா,
“மைற” என தலகியகளி காணபகிற.
ேவதகளி நா பிகளி ஒகிய ஸாம-ேவததி, ‘சத’
எ ெபய.

தி
‘தி’

எபத

ேகட

எ,

ேககபட

எ

ெபா.

‘ேகட’ எற ெபாைடய ‘’ (-ரவேண) எற லவின ெசா
பிறதேத ‘தி’ எற இெசா.
“திகபல நல த கல க அ
வைக பயி ெவா ”
- பா.எ- 6, திசிவர, ஞானசபத, த திைற.

“தியா தல நாமக  டரவ கர  இய”
- பா.எ- 5, திகமல, ஞானசபத,  திைற.

“தி

ஆயிர

ஓதி

அகமான

ெதாகலக

எதிய

ேதாறலாைர”
- பா.எ- 265, திஞானசபத வாக ராண, ெபயராண.

“ெசாபால ெபாபால தி ஒ நா”
- பா.எ- 5, திகலயந, தர, ஏழா திைற.

எறவா பல இடகளி ‘ேவத’ எற ெபாளிேலேய ‘தி’ எற ெசா பய
பதபடைத நா அயலா.
ஆய = ஓ
ேவதக ‘ஆய’ எ ஒ ெபய. வாவி ெசாத,
பயித, மப மப ெசாத, ஓத ேபாற ெபாைடய (ஆ)
‘’ {-அயாேஸ} எற லவின ெசா, வாவி ெசா,
அக ஓதி, பயிலபட எற ெபாளி ‘ஆய’ எற ெசா ேவததி
அைமத. ேவதகள வா விதா ெசாலேவ. அேபாதா அதன
பயில . ஒைற ப விேட எ இகயா. மப
மப ஓதிெகாேட இகேவ. இத ைற இ உள.
இமமல திைறயாசிய காலகளி இத. சிவெபமா ட,

மைற ஓதிெகா, பல பல சமயகளி ஓவி ெகா இதா
எபைத நம ஆசியக பதிவிவைத பாேபாமாக:-

சிவெபமா ஆயகள = ேவதகள ஓத:“பாலகாய பாகட ஈ பணெதத
ஆனி கீ தாரண ஓதி”

- பா.எ- 6, , திகட வீரட, நாகரச, நாகா திைற.

“அமைற ெசான ெதேன”

- பா.எ- 1, திேசஞ, ஞானசபத, த திைற.

“க ேவத ெம ெசானவேன”

- பா.எ- 43, நீத விணப, மணிவாசக, திவாசக, எடா
திைற.

“ேவத ஓதி ெவ ”

- பா.எ- 1, திபழன, ஞானசபத, த திைற.

“மைறக நிைற நாவ”

- பா.எ- 5, திநைறசிதீசர, ஞானசபத, த திைற.

“ேவத, ேவதெமலா ைறயா வி
ஓத நிற ஒவ”

- பா.எ- 3, திபராைற, ஞானசபத, த திைற.

“ேவத நாவின”

- பா.எ-7, திசாகா, ஞானசபத, இரடா திைற.

“சாம பாவ”

- பா.எ-5, திஅப ெபதிேகாயி, ஞானசபத, 
திைற.

“பா சாமேவத”

- பா.எ- 2, திவதிைக வீரட, நாகரச, நாகா திைற.

“சேதாக சாம ஓ வாயான”

- பா.எ- 4, திவீழல, நாகரச, ஆதிைற.

“ேவத ஓதி ெவணீ சி”

- பா.எ- 7, திக, தர, ஏழா திைற.

“மதிர ேவதக ஓநாவ”

- பா.எ-9, திமக திெசகாட, ஞானசபத, த
திைற.

“ஓதி ேவத வாயா”

- பா.எ- 5, ேகாயி, நாகரச, நாகா திைற.

ேமய அவாகளி ல ‘ஆய’ எற ெசால சிவெபமா
தாகேவ ெபாைடயதாகி எப தீமான. இவாக, அக ஓத
பதலா, ‘ஓ’ எப, ‘ஆய’ எற ெசா சயான ெபய
ெசாலா. ஆய எபத தெசாலான ஓ எபைத ஞானசபத
ெபமா,
“ஓ அரவகேளா ஒ காவி ஆ அயேல”
- பா.எ- 2, திட, ஞானசபத,  திைற.

எ பாளா. ஓதரவக எபத ‘ேவதவனிக’ எ ெபா.

சிவெபமா ஆயகள ஓவித:சிவெபமா ேவதகள ஒைற ஒவ உபேதசி விேடா எ
வி விடவில. மப மப பல உபேதசி ெகாேட இகி
எப,
“நாேவத ஆ கீதளி யமர ேவட”

- பா.எ- 7, திற, ஞானசபத, த திைற.

“ஆனி கீ தாரண ஓதி அனிகா”
- பா.எ- 6 திகட வீரட, நாகரச, நாகா திைற.

“அணிெப வடமர நிழனி அமெவாமயிண யிவக
பணிதர அறெந மைறெயா மளிய”

- பா.எ- 5, திவீழல, ஞானசபத, த திைற.

“அகக ஆ நா அதண களி ெச”
- பா.எ- 10, திெசெபாபளி, நாகரச, நாகா திைற.

“அயன அக ேவத அதண க ைவதா”
- பா.எ- 4, திகபால, நாகரச, நாகா திைற.

இவாக
ெபமா
ேவதகள
எேநர
ஓதி,
ஓவி
இபதா, அவர அயாக, ெபமா உைற தலக ேதா, ேவத
ஓதிெகாேட இதன. ேவத ஓதிேய இைறவன வபடன எபைத இனி
காேபாமாக:“ேவத பயிேறதி லக தைம ெவ”
- பா.எ- 8, திளமைக, ஞானசபத, த திைற.
“கயாம மைறேயாரவ கதி ெதாேதத”
- பா.எ- 2, திளமைக, ஞானசபத, த திைற.

“நாமலரா ந இ மதிர
ெகா ஒ வபா ெசயறவ”

- பா.எ- 3, திேகாளி, ஞானசபத, த திைற.

“மைறயாயின பலெசாெயா மலசாதைவெகா
ைறயா னிவெதா றைட ேவாேம”

- பா.எ- 5, திற, ஞானசபத, த திைற.

ேமப ரமாணகளா, ேவத ஓதப, ெபமா வபா ெசய
படா எப உதியாகிற.

ேவதியகளா = மைறேயாகளா சிவெபமா வபடபடா எபத
ஏராளமான சாக உளன. அவைற காேபா:‘ெபா ெமாயா மைறேயாகேளத க’
- பா.எ- 1 , திக, ஞானசபத, த திைற.

‘ெச தவ நாமைறேயாகேள சீேகா’
- பா.எ- 2, திமக திெசகாட, ஞானசபத, த
திைற.

‘அக ேவத ஓ நாவ அதண நா அபரவ’
-

பா.எ-1, திமக திெசகாட, ஞானசபத,
த திைற.

‘ப மைறேயாரவ தா பரவ’
-

பா.எ-5 , திமக திெசகாட, ஞானசபத,
த திைற.

ேவதியக
நிரபியதாக
ரமாணக பல உளன.

சிவதலக
அவ சில:-

இதன

எபதகான

‘நாமைற ேயா ழல’
-

பா.எ-1, திக திவீழல, ஞானசபத, த
திைற.

‘கக அதண ஓம ைகயா கணகி ேபாற’
-

பா.எ- 4, திகலயந, தர, ஏழா திைற.

‘திதக அதணகேளா நகெர’
-

பா.எ- 2, திகா, தர, ஏழா திைற.

இ பல உளன.
ேவதக இவள ெபைம ெகாடத – இைறவேன ேவதபமாக திகவேத
காரண எ, இைறவன ேவத, ேவதிய, மைறயா, அதண எ
பாளன:-

‘மைறயான மாசிலா சைட மெவ’

- பா.எ-1, திகசிேயகப, ஞானசபத, இரடா திைற.

‘இைறவன மைறயவன எணதின’
-

பா.எ- 3, திகா, தர, ஏழா திைற.

‘ப ஒளி ேச நாமைறயா’
பா.எ-6, திவாதாேமாட, ஞானசபத.

-

இரடா திைற.

‘பநிலா மைறபாட’
-

பா.எ-3, திக, ஞானசபத, ததிைற.

‘அதண’
- பா.எ-11, திெகாைசவய, ஞானசபத, இரடா திைற.

‘ேவதிய’
- பா.எ-04, திமழபா, ஞானசபத, இரடா திைற.

‘ஆய’
- பா.எ- 5, திமைறகா, நாகரச, ஆதிைற.

‘சாமேவத’
- பா.எ- 07, திவீழல, நாகரச, நாகா திைற

‘ேவத கீத’
- பா.எ- 01, திபிரமர, ஞானசபத, த திைற.

‘ேவத ேவதாத’
- பா.எ- 04, ெததிைட, ஞானசபத,  திைற.

இவாக

திைற

பாடகளி

ஒெவா

ெசாலா,

ஒெவா

உெசாலா ஆராதா ேவதேம எ பரவிளைத அயகிற. ைவதிக
தமைதேய

அளாளக

ஒெவா

பாட

நிலநிதிளைத

உணரகிற.

ேவதக – எணிைக :ேவதக

எணிலடகாதைவ

எ

நம

க

தகடமாக

பிவைத நா பல இடகளி காணலா. வடெமாயி இதன ‘அநதா: ைவ
ேவதா:’ எ பிவ. இேத கதான ந திைறகளி
“ப மைறேயாரவ தா பரவ”
-

பா.எ-5 , திமக திெசகாட, ஞானசபத,
த திைற.

‘மைறயாயின பல ெசா”
- பா.எ- 5, திற, ஞானசபத, த திைற.

ேபாற இடகளி நிவபட.

ேவதக –  :அதத ேவதக ‘ஸதா, சாகா,ராமண, ஆரயக எ
பல உபிக இபி, அைவ அனேம ெபபா I. ராமண,
II. மர எற இரேட உபிவி அடகி விகிறன. அவைற பாேபாமாக,
1. ராமண:ததிள மனித

எத

கமாகளெயலா

ெசயேவ

எறவா கமகள விதிகய = ஆணயிட ய பதிக ‘ராமண’
எ ெபய.
2. மர
ேமப விதிகபட கமகள ெச ேபா, அத ததாேபா
ெபாள நின ெகாேட அத கமகள ெச விததி அைமத
வாயக ‘மர’ எ ெபய; அதாவ மனன ெசய ததைவ
மரக.

மரக  வைக:ேமேல

விளகபட

மரக



வைகபடைவ.

அதாவ,

மரகளி தைமகேகப, அதத மரக  (இ), யஜு (),
ஸாம (சாம) என ெபய ஏபட. அத தைமக பலவாக விளக
பளன.

 (இ)
எெதத மரகளிெலலா, அவ ெபா தகவா, அவ
பாதக

(வக)

பிகப,

ஏேதாெவா

யாபி

(சத)

உப,

எக அைமளனேவா, அதத மரக ‘’ மரக எ
ெபய.
ேம ‘’ () (ச ெதௗ) எ ல வின ெசா தித
எ ெபா. எனேவ ேதவகள திக பயப மரக ‘’ எ

ெபய. அதாவ, ைவதிக யாககள ெச ேபா அதத ேதவகள தி
அவகள வரவைழக ேவ. இத பயப மரக -மதிரக.
யாககளி இபணிைய ெசபவ ‘ேஹாதா’ எ ெபய.
ெபைம ெபாதிய இத இகி வவினராக, இ மதிரகளி
பல இடகளி கழபபவராக, எனேவ, இ மர ஓதி வபட
படவராக, ந சிவெபமா இபைத நம சமயாசியக வணிபைத
பாக.
“இகி மத இைறவரவ ேபாலா”
-

பா.எ-10, திெசெபாபளி, ஞானசபத, ததிைற.

“நாமலரா ந இ மதிர
ெகா ஒ வபா ெசயறவ”

- பா.எ- 3, திேகாளி, ஞானசபத, த திைற.

“எைட இமாகி, இகி ெபாமாகி”
-

பா.எ. 3, திஆபா, நாகரச, நாகா திைற.

“இவா அதணக எபிற எ”
பா.எ. 5, திகா, தர, ஏழா திைற.

ஸாம (சாம)
 மரகளேய ைறப பாடலாக பா, அபாடக ‘சாம
மரக’ எ ெபய. ‘சாம’ எற ெசா பல விளகக உளன:(1) ‘ஸாம’ எற ெசா ‘நிகரான’ ‘ஸமமான’ எ ஒ ெபா.
ேமப மரக எணிைகயி, - மரக நிகராக இபதா,
தைமயி - மரக இைவ ஒபானைவ என ‘ரஜாபதி’ எற ெதவ
நினததா இமரக ‘ஸாம மரக’ எ ெபய.
(2)

‘ஸாம’

எற

ெசா

‘ேபாடபட’

‘ெசதபட’

எற

வைகயி மெ ெபா. அதாவ, - மரகளி பாடக ேபாட
படதா

(-மரகேள

பாதைம

இமரக ஸாம- மரக எ ெபய.

ெசதப

ஓதபடதா)

(3) ‘ஸாம’ எற ெசா அைமதிபதி சேதாஷபத எ
ெபா. எனேவ ைவதிக யாககளி ேதவகள சேதாஷபதய பாடமரக ‘ஸாம’ என ெபய வத.
(4) நிைறவைட ப ெசத எற ெபாளி ‘ேஸா’ (ேஷா- அதகமணி)
எற லவின ெசா உடான ‘ஸாம’ எற ெசா. அதாவ, ைவதிக
யாககளி



அசக

கியமானைவயாக

கதபகிறன.

யாகதிய ெதவகள தி பித த அச. பிடபட
ெதவக
இரடாவ

ைஜ

அச.

ெச

ஹவிைஸ

ெதவகள

(அவிபாகதின)

பாடகளா

மகிவி

ெகாப
ேவவியின

(யாகதின) நிைறவைடய ெசவ வ அச. எனேவ, இத வ
அசதி / கடதி யாகதின நிைறவாக ெசவதகாக ஓதப மரக
‘ஸாம’ எனபடன.
ைவதிகயாகதி ேமேல பிடப மர பாடகள பா யாகதின
நிைறவைடய ெச இபணிைய ெசபவ ‘உகாதா’ எ ெபய.
ேமப ‘ஸாமேவததி’ ‘சத’ எ ெபய எ  பாேதா.
எனேவ ‘சத’- ஆக, ஓதபவதாக இபதா, இேத ஸாமேவததி
‘சேதாக’ (சத-க) எ ெபய. இவைறெயலா நம உணதேவ,
“பா சாமேவத”

- பா.எ- 2, திவதிைக வீரட, நாகரச, நாகா திைற.

“சேதாக சாம ஓ வாயான”

- பா.எ- 4, திவீழல, நாகரச, ஆ திைற.

“சாமேவத கதவ விேம”
- பா.எ- 1, அைடயாள திதாடக, நாகரச, ஆ திைற.

“சாமேவத ெப உகபான”
- பா.எ- 6, திகசிேயகப, தர, ஏழா திைற.

எெறலா திைறக பிடன.

யஜு ()
கி (இ) உய லண, ஸாமதி (சாம) உய லண
இலாத மரக யஜு() எ ெபய. அதாவ, யாபிலகணதிேகா,

பாத

பிகேகா

கபடதாக

இலாம,

பாடலாக

இலாம

இகய மரக ‘யஜு மரக’ எ ெபய
ேம, ‘யஜ’ (யஜ – ேதவஜா – ஸகதிகரண-தாேனஷு) எற ல வின
ெசா ேதவகள வபத, ெகாத எறவா ெபா. அதாவ,
ைவதிக

யாககள

ெச

ேபா,

அதத

ேதவக ‘ஹவி’

எற

அவிபாகைத யாகானியி இ அளிகேவ. எனேவ அவா ெகா
தணதி, ெகாபதகாகேவ ெசாலப மரக யஜு மரக.
யாகதி இபணிைய ெசபவ ‘அவ’ எ ெபய.
ேவதகளி ‘ஆரயக’ எ ஒ பதி உ. கா ஓததக
மரக எ அத ெபா. இத மரகளி உபநிஷதாகிய தவ
கக ஏராளமாக அைமதி. ைததிய-ஆரயக மரக இத
கீ இடெப. ‘ஆரயக’ எற இெசா ‘ஆரண’ என உளைத காணலா.
“ஆனி கீ தாரண ஓதி”
- பா.எ- 6 திகட வீரட, நாகரச, நாகா திைற.

“ஆயிர ஆரண ஓதி”
- பா.எ- 6 தனி, நாகரச, ஐதா திைற.

இவாக , ஸாம, யஜு என  வைகயான மரகள பாேதா.
எனேவ, ேவதகளி ெபாவாக (1) ராமண (2)மர எ இரேட உபி
இபி, இரடாவ உபிவாகிய மரமான (அ)  மரக,(ஆ) சாம
மரக (இ) யஜு மரக, எ தைமகேகப வைக படேவ,
ேவதக எணிலடகாதைவயாக இபி, ‘ேவதக ’ எ, ேமேல
ெசானகேடப

விவகபடன.

எனேவ

ேவததின

‘ரயீ’

எ

பிவ.

ேவதக – நா
அறைத, ெதவைத விளகிய ேவதகளி, விதிகபட யாகக
ைவதிகயாகக. அத யாக நிககளி ேஹாதா, அவ, உகாதா எற
வ தக பணிைய சயாக ெசகிகளா? எ ககாணிபத ஒவ
இபா. அவ ‘ரமா’ எ ெபய. இவ ெதாடைடய விஷயதின இனி
பாேபா.

மரகய
கிய



(இ)

இலகணகள

லணேதா

பாேதாமலவா!

ய

மரகள

அவ
மேம

ெகாடேவதக (1) ‘ ேவத’ எபதி அடவன. அவ ஸாம (சாம)
திய லணேதா ய மரகள மேம ெகாட ேவதக (2)
‘ஸாமேவத’ எபதி அடவன. அவ யஜுய லணேதா
ய

மரகள

அடவன.

மேம

ைவதிக

ெகாட

யாகதி

ேவதக

அனவைர

(3)

‘யஜுேவத’

எபதி

ககாணிபவரான

ரமா

ெதாடைடய ேவத (4) ‘அதவண ேவத’ ஆ.
அதாவ ைவதிகயாகதி, நிககளி வைசப பாேபாேமயாகி,
(1)த

நிகவின

ெச

‘ேஹாதா’

ெதாடைடய

ேவத

‘ேவத’.

(2)இரடா நிகவின ெச ‘அவ’ ெதாடைடய ேவத ‘யஜுேவத’.
(3) நிகவின ெச ‘உகாதா’ ெதாடைடய ேவத ‘ஸாமேவத’.
(4)அனைத ககாணி ‘ரமா’ ெதாடைடய ேவத ‘அதவணேவத’.
இவாக, தைமயி அபைடயி ேவதக  எ, பிவி
அபைடயி ேவதக நா எ ெதளிற ேவ. இைத தா நம
சமயாசியக
“மைறகளாயின நா மள ெபாெமலா ைற
ேதாதிரதிைற ெதாைம நைமமாய’
– பா.எ 1 திவானகா, தர, ஏழா திைற.

‘மா மைற நாகா”
-

பா.எ 2. திவீழல, ஞானசபத, த திைற.

எெறலா நிலநிதிக.

மைறக நா எப வடெமா மைறயிேலேய உள:“சா ராசீ மஹதீ தி உயேத த ஆஹு: யஜுஷா அபாரா |
ஸா உதீசீ மஹதீ தி உயேத அதவ அகிரஸா ரதீசீ ||”
இநா மைறக ைசவகளாகிய நம ெதவமாகிய பதி-ஸதாசிவ
ெபமானி கிழ தய நா ககளிதா ேதான என நம ம
காகாகம பிகிற.

‘ஸதாசிேவா  பகவா மர-தர அபாலய|
-யஜு-ஸாம-அதவாணி ஷாதி-ஆனே பவா:||
-ேலா, 91, ஆசாயாபிேஷக விதி, ம காகாகம, உதரபாக.

எனேவ, ேவத, திைற, ைசவாகம ஆகிய  ரமாணக ப
ேமப நா ேவதக நம நைம பயபனேவ எ ைவதிக-தைசவகளாகிய நா விவாச ெகாேவாமாக.
ேமப நாேவதக, 21விதமான ேவதக, 101விதமான யஜு
ேவதக, 1000விதமான ஸாமேவதக, 9விதமான அதவண ேவதக
இதன. இவா அளபயதாக ேவதக இதைதேய,
“தி

ஆயிர

ஓதி

அகமான

ெதாகலக

எதிய

ேதாறலாைர”
- பா.எ- 265, திஞானசபத வாக ராண, ெபயராண.

என பிடன ந ெபேயாக.
சிவெபமா ந ெபா ேவதகள ெதாதா எபைத,
“ெதாதவ அமைற”
-

பா.எ. 6, திவிேகால, ஞானசபத,  திைற.

“ெதாமைறேயாக”
-

திைறகளி
ைசவக,ேபாயான
அயசிைய

பா.எ-3, திமக திெசகாட, ஞானசபத,
த திைற.

உள

‘ேவத’’

ெபாள

எற

ெசா

திவிவாகேளா,

யபதகாகேவ,

நம

திைற

எற

பல

ேபா

அசதா,

ஆசியக,

பல

ெசாலாசிகள, பல ெபாளாசிகள, ெசளாகேளா எ ரக
ேவள. அவைறெயலா விைரத, எளிதல எபதா, ஒைற
ம பிகிேற.
திைறகளி ‘ைவதிக’ எற ெசா – பல இடகளி காணபகிற:“மணி மைறேயா ம ைவதிக
மாதவ ம உலக”
-

பா.(6), திவீழல, ஞானசபத, 3ஆ திைற.

“ைவதிகதி வ ஒகாத அ
ைகதவ உைட கா அம ேதரைர”
பா.(2), திஆலவா, ஞானசபத, 3ஆ திைற.

-

வடெமாயி

உள

பல

ெபயெசா-

பதிக

(ரதி),

‘ைவதிக’ எ ெசாலான, ‘ததித’ (ததிதாத) எ வைகைய
சா. இவைக ெசாகளி ல ெசா உள த அ அல ஆ
எற எக ஆ என ெநலாக மா. உ-.
(1) சம

சாமர, (2)கணபதி

ஏ ஆகியைவ ஐ என மா. (1)வி

காணபத. அேபாலேவ, த இ, ஈ,
ைவணவ, (௨) சிவ

ைசவ.

அேபால, லெசா த உள உ, ஊ, ஓ, ஔ ஆகியைவ ஔ என
மா. உ-. (1) மார

ெகௗமார. (2) உமா

ஔம.

எனேவ திைற ஆசியக ‘ேவத’ எ, ‘ைவதிக’ எ பல
இடகளி பிளதா, ேவத எற ெசால அபைடயாக
ெகாேட ‘ைவதிக’ எற ெசா அைமத உதி. எனேவ,,
“மாமைற நாகா”
-

பா.எ 2, திவீழல, ஞானசபத, த திைற.

“ெபாெமாயாமைற”
பா.எ 1, திக திவீழல, ஞானசபத, த திைற.

“ெமெமா நாமைற”
பா.எ 4, திக, ஞானசபத, த திைற.

எெறலா ஏதபட மைறகளேய ரமாணிேபாமாக.
இகா

விளகபட

ேவதகள

அபைடயாக

ெகாட

ைவதிக தமைதேய நம அளாளக நம ேபாதிளன. நா
அவகள பிபேய ‘ைவதிக-த-ைசவகளாக’ உேவாமாக.
“பைழய ைவதிகைசவ பரகேவ”
“ைசவ த தைழதினி ஓக”
~~~~~~~~~~~~~

