   மரணமில்லா  பெருவாழ்விற்கு  காயகற்பம் ( மருந்து ) 
         அவசியம்   குறித்து   சித்தா்கள்  கூற்றில்  சில ...
****************************************************
                போச்சப்பா  பிறப்பு இறப்பு மாண்டு போகும்
                          புகழுடைய  வரதனைப்போல்  மேனியாகும்
                வாய்ச்சுது  பார் வாசியது  நிலைத்துப் போகும்
                              மகத்தான காயமது  வலுத்துப்போகும்
                கூச்சமுற்றே  துற்குணங்கள்  நற்குணங்களாகும்
                                கோடானு  கோடி  யுகம் வாழலாகும்..
                                                     ....  அகத்தியா்  பரிபாஷைத்திரட்டு...75

                மீளுவது  காயகல்பம்  கொண்ட போ்கள்
                              மிஞ்சி நின்ற  பிரம்மநிலை  கொண்ட போ்கள்
               மாளுவது  ஓருபோதும்  இல்லை  இல்லை
                                 மகத்தான  தேசி  என்ற  குதிரை  ஏறி
                 ஆளுவது  திண்ணம்  அது சிவனும் சொன்னார்
                                 அப்பனே  கற்பமதை  அறிவிப்பேனே..
                                                                          ......நந்தீசர்  கருக்கிடை.-600.

                  ஐம்புலனை  வென்றவன்  வீரமே  வீரம்
                                  கடவுள்  ஓன்றெனத் தெளிந்த  பேரறிவே  அறிவு
                    பிறா்  ஏவாமல்  உண்பதே  ஊண்
                                   தான்  சாகாமல்  இருக்கக்  கற்பதே  கல்வி..
                                                                          .... நிஜானந்தபோதம்...

                 கற்பநிலை  அறிந்து உண்ணாமல்  வெறிக்
                                  கஞ்சா உண்டு  விழிப்பார்கள்
                 அத்தையமிக்க  மருந்து  செய்தால்
                                 பரியன்று  நடத்தலாம்  ஞானப்பெண்ணே.
                                                                               ..... ஞானக்கும்மி..

                   ..........................வம்மின்  உலகியலீா்
          மரணமில்லா  பெருவாழ்வில்  வாழ்ந்திடலாம்  கண்டீா்
                 புனைந்துரையேன்  பொய்புகலேன் சத்தியம் சொல்கின்றேன்
           பொற்சபையில்  சிற்சபையில்  புகுந்தருணம்  இதுவே.
                                                               .                    திருவருட்பா..134,  231.

         இறந்தவரை  எடுத்துடும்போது  அரற்றுகின்றீா்  உலகியலீா்
                  இறவாத பெருவரம் நீா்  ஏன் அடைய மாட்டீா்
         மறந்திருந்தீா்  பிணி மூப்பில் சம்மதமோ  நுமக்கு
                 மறந்தும்  இதை நினைக்கில் நல்லோர் மனம் நடுங்கும் கண்டீா்
       சிறந்திடு  சன்மார்க்கமொன்றே  பிணி மூப்பு  மரணம்
                 சேராமல்  தவிர்த்திடும்காண்  தெரிந்து வம்மின் இங்கே
      பிறந்த  பிறப்பு இதில்தானே  நித்திய  மெய்வாழ்வு
                 பெற்றிடலாம்  பேரின்பம் உற்றிடலாம் விரைந்தே.
                                                                                                     ..திருவருட்பா.....2334.

               மூப்பு  பிணி சாக்காடு  துன்பம்  நீங்க
                        ஏயமுடனே  ஞான சித்து யோக மார்க்கம்
                ஏய்ப்பின்றிக்  காய கற்பம் இகத்துள்ளோர்க்கு
                        எடுத்துரைப்பேன்  நீடூழி காலம் ஓங்க...
                                                                                      ... கோரக்கா் சந்திரரேகை....

         நீங்காதிருந்து  மறலியை  வென்று  அந்தப்
                      பிரமனின்  விதிப்பயனை மாற்றவே  - புவி
       நீடூழிகாலம் மட்டுமே ஓங்கியே  வாழ்ந்திட
                     நிகழ்த்தினேன்  பிரமகற்பம் ஏற்றவே - நிலை
      ஓங்கும் உமைஅரன்  பாதத்தின்  மேலானை
                     உற்றது  இதுசத்தியம்  சாற்றவே - நானும்
      உலகில்  பதினெண்மா்  டொற்கபடம்நீக்கி  
                     உகந்து   உங்களைக்  காப்பாற்றவே
          சற்குருபாதம்  முன்னாகும்  -சித்தா்கள்
                        சாற்றாமல்  மறைத்ததைச் சொன்னோம்  மெய்யாகும்.
                                                                                      ...  நமனாசத்திறவுகோல்....49 ,50.
    .....தைலம் காசு எடைதான்  கொண்டாயானால்
                 காயம்  மாலுள்ளவரை  இருத்தும்  பாரு   (மால்-திருமால் )
        கொண்டுபார் அதனை நீ அஞ்சாமல்தான்
                     குழந்தையது போலாவாய்  கொண்டால்தானே.
                                                  .. போகா் ஜெனன சாகரம்...236 ,237

.           சாதனங்கள்  செய்தவா்கள்  சாவார்  குயிலே  -எல்லாத்
             தத்துவங்கள்  தேர்ந்தவா்களும்  வேகுவார்  குயிலே.....
                                          
          பெய்யான   கல்வி கற்று  பொருள் மயக்கம் கொள்ளாமல்
          மெய்யான ஞானக்கல்வி  விரும்புவாய்  கன்மனமே
           சாகாது   இருப்பதற்குத்தான்  கற்ற  கல்வியன்றோ
           வாகான மெய்க்கல்வி  வகுத்தறி நீ  கன்மனமே......

           சாகாது  இருந்திதிடப்  பால்கற  - சிரம்
            வேகாது இருந்திதப்  பால்கற
             தன்னில்  இருந்திடப்  பால்கற  -வெறு
             வெட்ட வெளிக்குள்ளே  பால்கற...
                                                    .....இடைக்காட்டுச் சித்தா்...

              எத்தனை  காலமுந்தான்   - அகப்பேய்
                                 யோகம்  இருந்தாலுமென்
                முத்தனுமாவாயோ        - அகப்பேய்
                                    மோட்சமும்  உண்டாமோ...
                                                      ....           அகப்பேய்  சித்தா்....

                      ஊத்தைச் சடலமென்று  எண்ணாதே  இதை
                                    உப்பிட்ட  பாண்டமென்று  எண்ணாதே
                       பார்த்த  பேருக்கே  ஊத்தையில்லை   இதைப் 
                                    பார்த்துக்கொள்  உன்றன்  உடலுக்குள்ளே...
                                                                                                         ...கொங்கண சித்தா்...

                         போகா்  சப்த  காண்டம்  -7000 லிருந்து....

             காலான  காலாங்கி  ஐயா் பாதம்  போற்றிக்
                               கற்பத்தின்  வகையெல்லாம்  கருதித்தின்று
             தேனான  சித்திபெற்று  அப்படியே  சொன்னேன்
                                சிதைவில்லாக்  கற்பம்  உண்டு  யோகம் பாரே .....370.

                கண்டுமே  சிவப்பாம்  கற்றாழை  தன்னைக்
                                கருதியே  தின்றக்கால்  சாவு பொய்யே  .........397.

                 வெள்ளை விஷ்ணுகரந்தி  தன்னை
                                 எளிதாக  மண்டலந்தான்  தேனில்  உண்ணு
                சாமென்ற  சாவு பொய்யாம்  சதுர்முகன்  தான்படைப்பும்
                                தப்பியே  சதகோடி  தரித்து நிற்கும்   .............443.

          வேம்பின்  கற்பம்  உண்டிட்டால்  வயிரம்போல் இறுகும் தேகம்
          கண்ணிரண்டும்  சிவப்புமாகும்  ஊழிவினைப் பயனும் போகும்
          நரம்பதுவும் முறுக்குமாகும்  ஞானமுண்டாம்  யோகத்தில்
           உறுதியாகும்  ஓருக்காலும்  சாவில்லை உண்மைதானே...

           கருநெல்லிக்  கற்பம்  நாற்பது நாள் பாலில்  கொள்ளு
           எமன்  வந்து  நாடாமல்  நடுங்கிப்  போவான்......

           பலாச பஞ்சகற்பம்  சூரணமே  செய்து
                    வெள்ளாட்டுப்  பாலில்  மண்டலமே  கொண்டாயானால்
            சாகாமல் இருக்கலாம்  சதுா்முகன் படைப்புத்
                        தகா்ந்து போம்  சமாதியில் இருந்திடாயே.......

           புக்கவே கருவீழி  தனையரைத்துப்
                     க்களவு   பாலில்  பாலில்  கொள்ள
          பக்கவே  பதினாறு  வயதுமாகும்
                        பாலையாம் உன்தேகம்   சாவு பொய்யே..
                                                                ( பாலை -குழந்தை )....
      தானான  கற்பம்  முன்னூற்றிச் சொச்சம்  தாய்
                 சொன்னபடி     உண்டு  சாதித்தேன் நான்  ...........500.....711.

             தானென்று  பேசுமப்பா  இந்த நூல்தான்  
                       தாரணியில்  கிடையாது  கிடைத்த போ்கள்
               ஊனென்ற  காயத்தைச்  சித்தி  செய்ய
                        உண்மை சொல்லி  இருப்பதனால்  கொடுக்கமாட்டார்
               நாரியென்று  தென்டனிட்டால்  இறங்கி  யீவார்
                         ஞானநூல்  சதமிது  சாயுச்சியம்  முற்றே  ....100.
                                                                ...போகா்  ஞானசாராம்சம்...
              உறக்கங்கள்  ஆகாதப்பா  உத்தமா்க்காய்ச்  சொன்னேன்
            பிறக்கவே  அறிது கண்டாய்  பிறந்திடில்  கற்பம்  கொள்வாய்
           இறக்கவும்  ஆகாதப்பா  இருந்திடு  இல்லத்தோடே
           இல்லமே  குணமாம்  சொன்னேன்  இல்லவளிணக்கமானால்.....

           ..வல்லவா்   கற்பம்  கொண்டு  மலையேறிப் போனார்  பின்பு
            கொள்வதார்  வெல்வதார்காண்  குன்றொரு  மசகமச்சே...
                                                                 கருவூரார்  வாதகோவியம்..542 ,543.
   இப்படியே  எல்லோரும்  இருந்தாக்கால்   கைலையில்     இடமேது
  என்று ஈஸ்வரனார்  கற்பத்தை மறைத்துவைத்தார்இகத்தோரறியாமல்
  கற்பத்தை அறியாமல் வெகுபோ் காலத்தைப் போக்கியே  செத்தார்கள்

குமரிகற்பம்  தின்றுவரச்  காயம் பிலக்கமப்பா சித்தருக்குச்  சித்தனப்பா
தேசிகா்க்கு தேசிகனாம் ஞானிக்கும்  ஞானியாய்  தோணுமப்பா
இல்லனுமாய்  கோடிவயதிருப்பான்  பதினாறு வயததுபோல்
இதுவொரு  வருடங்கொண்டால்  இப்பிறவி போகப்  பிற்பிறவிலலை..
                                                                      ..கருவூா் சித்தா் வாத காவியம்.

            எழுநூறா யிரத்தோர்  சித்தா் தாமும்
                       இனிமையுடன்  எழுபத்தோர்  கற்பம் கொண்டார்
          கோளுமில்லை  உயா்வுமில்லை  தாழ்வுமில்லை
                      கூா்பகலும்  இரவுமில்லா   சடம் பெற்றாரே...

            சடம்பெற்றார்   கற்பமெல்லாம்  கொண்டபின்பு
                          தாரணியில்  அடங்காத  வேதைபெற்றார்
               திடம்பெற்றார்  பக்திமுக்தி  மாறாவண்ணம்
                           சிறப்பாக  வைராக்கிய  வரங்கள்பெற்றார்
             கடம்பெற்றார்  கடவுளடி  தன்னைக் கண்டார்
                            காசினியில்  சிவயோகக் கல்வி  மானாய்
              இடம்பெற்றார்  வச்சிரமிட்ட  காயமானார்
                         இயல்பாக  வாதயோக  திறம் பெற்றாரே.......
                                                               கருவூரார்   வாதகாவியம்..
                                                 ..குரு  பரம்பரை..
                             சுத்த சைதன்யமாம் பாட்டா் சொல்லக்
                             கேட்டு  அடி வீற்றிருந்த ஆயிக்கு  ஐயா் சொல்ல
                               ஆயிதான்  கேட்டுணா்ந்து  நந்திக்குச்  சொல்ல
                               தேற்றியே  நந்தி திருமூலருக்குச் சொல்ல
                               திருமூலா்  காலாங்கிக்கு  அருள்செய்தாரே.

                               அருள்செய்தபடுதான்  காலாங்கி நாதா்
                               அடியேனுக்கு அனுக்கிரகம்  பண்ணிச்சொல்லத்
                                தெருள் செய்தே  சோதித்துத்  திட்டமாகச்
                               செப்பினேன்  யான்  ஏழாயிரத்தில் தானும்..
                                                              ..போகா் சப்த காண்டம்..7000.
    
இதுபோல்   எண்ணற்ற  சித்தா்களின்  எண்ணற்ற  காயகற்ப முறைகள்
உள்ளது...ஈசனருளால்  தகுதிபெற்றோர்  அடையத் தடையில்லை .
                         
            







      
                      

                                   
                                  
                               



               
                        
        
           


                       






      










































































