               சித்தரிடம்  (குருவிடம் )  சீடா் செல்லும்  முறை !.                                                                                                                             *             *              *            ****************       *             *      *
                             திறமாகச்  சித்தரிடஞ்  சேரவென்றால்
                                       செப்புகிறேன்   முந்தி முந்தி பொய்யை நீக்கு
                            உறமாகச்  சத்தியமே  பேசு பேசு
                                        ஓரு பாவமும் செய்யாதே  கோபம் போக்கு
                                நிறமான  உடலறிந்து  கற்பமுண்டு
                                            நினைவாக  லட்சயத்தைத்  தொட்டு மூட்டு
                              குறமான  வாசியெல்லாம்  விட்டிடாதே
                                          குருபூசை  சிவபூசை  சத்தி தானே......
                                                             *********
                             சத்தியுட  பூசையிலே  நிற்க  வேணும்
                                           சத்துச் சித்தானந்தம்  அறிய வேண்டும்
                             சித்தியுட திறத்தையெல்லாம்  காணவேண்டும்
                                            ஜெகமெல்லாம் பொய்யென்று  தள்ளவேண்டும்
                            பத்தியுடன்  குருமொழியில்  நிற்க வேண்டும்
                                            பலகாலும்  சுழினையிலே  பற்ற வேண்டும்
                              முத்தியுட  கூறை  விசாரிக்க வேண்டும்
                                            மூச்சுவழி  தொடா்ந்தாக்கால்  சேரலாமே..
                                                                 **********
                            வீரமென்ற  மனமல்லோ  ஞானத்திற்காதி
                                            வெளியான  மனமதுதான்  போதமையா
                             கோரமென்ற  மனமெங்கே   ஆய்ந்துபாரு
                                            குருசொல்லப்  போதமது வருகும்தானே..
                                                            *************
                               நீங்குவது    துற்சனரை    நீக்கவேண்டும்
                                            நெறியுள்ள  சீடா்களைச் சோ்க்கவேண்டும்
                               ஓங்குவது  மனதுள்ளே  ஓங்கவேண்டும்
                                             உயிர்நிலைக்க  மதியமிர்தம்  உண்ணவேண்டும்
                              தேங்குவது  மெய்ஞான  போதத்துள்ளே
                                            ஜெனனமில்லை  மரணமில்லை  தெளிந்து  பாரு
                              பாங்குவது  மதியமுதம்  உண்ணுமென்று
                                           நாதாக்கள்  பாடுகிறார் பண்பாய்த்தானே..
                                                                   ....போகா்  ஞானசாராம்சம்.....
                                                         *************
                             சீரிய சற்குருவை  அடுத்து  அன்பு செய்து
                                         செகத் குருவின்  வாக்கியத்தை  சோதித்தேறு
                             ஓரியலும்  இல்லாத  பாவிகட்கே  ஓதுவாரோ
                                          ஓருநாலும்  ஓதார்  சுற்றும்
                             ஏரியல்  சற்குருவை  அடுத்து  அன்பு  செய்தே
                                        இயம்பிமோர்   பனிரெண்டாண்டு  அளவும்தானே.
                                                                   ...அகஸ்தியா்  பரிபாஷைத்திரட்டு..56
                                                        **********
                      சொல்லென்று   கேளாதே  பெரியோர் பாதம்
                                தொழுது  இறைஞ்சிக்  காருநித்தம் சொதிப்பார் பின்
                     மல்லென்ற  மனமொன்றாய்   வாக்குமொன்றாய்
                                மனங்கொண்டு  காத்திருந்தால்  வண்ணஞ்சொல்வார்
                    கல்லென்றும்  கடலென்றும்  பூமியென்றும்
                                சுத்தனெழு  பிறப்பும்  காட்டுவாரே
                                                       ... கொங்கணா் கடைக்காண்டம் சூத்திரம்.
                                               ***************
               பெரியோரை  அடுத்திட்டுத் தொண்டு பண்ணிப்
                               போற்றி செய்து அனுசரித்துக் கேட்டால் சொல்வார்
                மரியோரைக் கேட்டவுடன்  சொல்லவில்லையென்று
                             மனக்குரங்கால்  கெட்டவா்கள்  கோடானு கோடி
                துரியோரை அலையாதே  மோட்சம் வேண்டில்
                           துரிசுவிட்டுக் காத்திருந்து  காத்திருந்து குருபதத்தில் கேளு
               குரியோரைக்  கொடுத்திட்டால்  தீட்சையீவார்
                          கூட்டான  பூரணத்தில்  கடுகநீயே..
                                                                       ...போகா்  சப்த காண்டம் ....363
                  தார்க்கவே  கூசாதே  சற்குருவைத்  தேடி
                               தாரையாய்  உடல் பொருளும்  ஆவி  ஈயே
                 ஆவி அவா்  கைக்கொண்டால்   அகண்டம்கொள்ளும்
                               அடுக்கான  ஆணவத்தின்  பிறவி போச்சு ....
                                                        ...                  போகா் சப்த காண்டம்.....366 .
                                                  ***********
           செனித்திடாது  இருக்கவல்லோ  சித்தா் எல்லாம்
                          செப்பினார்  சாத்திரங்கள்  அனேகங்கோடி
            தினித்திடா  மனது வைராக்கியத்தால்
                        சாதித்தே  அனேகநாள்  சமாதியுற்றுக்
              கனிந்திடாக்  கற்பங்கள்  உண்டு கொண்டு
                       கருணைநிதிக்  கடாட்சத்தால்  சித்திபெற்றுப்
             பிணித்திடாப் பிறவியொடு  ஓழிப்பு  நீக்கி
                       பேரின்ப  அருள்தனையே பிடித்தார் தானே.......965
                                  *************
                                    யார்  பெரியோர் ..?
             பொன்வெள்ளி  செய்கிறவன்   பெரியோனல்ல .
                         புகலான  அஷ்டசித்தி செய்கிறவன்  பெரியோனல்ல .
              முன்னின்ற  வயித்தியனும்  பெரியோனல்ல .
                           மூச்சடக்கி  எழும்பினவன்  பெரியோனல்ல .
               சின்னமுள்ள  குழியிருப்போன்  பெரியோனல்ல .
                         திறமுடனே கெவனமிட்டோன்   பெரியோனல்ல .
               தன்னிலையை   அறிந்தவனே  பெரியோனைய்யா 
                          தனையறியான்  வகைகெட்ட  சண்டிமாடே  .
                                                 ..சுப்பிரமண்யா்  சுத்தஞானம் ..
                                             ************
               வெட்டாத  சக்கரம்  பேசாத  மந்திரம்  வேறொருவா்க்கு
               எட்டாத புஷ்பம்  இறையாத  தீர்த்தம்  இனிமுடிந்து
                கட்டாத லிங்கம்  கருதாத நெஞ்சம்  கருத்தினுள்ளே
                 முட்டாத  பூசையன்றோ  குருநாதன்  மொழிந்ததுவே ...
                                                                  ...........  பட்டினத்தார்....
                                             ********
               கண்ணன்  பிறப்பிலி  காண்  நந்தியா  யுள்ளே
                எண்ணும்  திசையுடன்  ஏகாந்தன்  ஆயிடும்
                 திண்ணென்  றிருக்கும்   சிவகதியாய்  நிற்கும் 
                நண்ணும்   பதமிது   நாடவல்லார் கட்கே  .......
                                                                      திருமூலா் திருமந்திரம்..763 .
                                     *********
                              சிவானந்த  போதம்.!
                                 ( ..குரு  சிஷ்ய  சம்பாஷனை...)

சீடன் (மனம் ) :சற்குருவிடம்   சரண தீட்சை  அடைந்தேன்.  மனதால்  நினைந்து
வணங்கினால்  போதாதோ.?காயத்தினாலும்  மிகுதியாய்  வணங்கிக்
கொள்ள  வேண்டுமோ..?

 குரு ( அறிவு ) :.மனோ  வாக்குக் காயத்தால்  அடைந்த கா்மம்  
காயமான  வாக்கினால்  கடக்க  வேண்டும்..ஆசைகளால்  ஐம்புலன்களால்
சூழ்ந்த  துன்பம்  நீங்குவதற்கு  முறை இதுதான்.  இவை  மாயச் செயல் என்று
நினைந்து  விலகிடாமல்  வஞ்சகத்தை  நினையாமல்  நிலைத்துப் பார்த்து
வணங்குவாயே...!
                           வஞ்சனை  பொய்  சூது கபடங்கள் நீக்கி
                                      மான அபிமானமுதற்  பெருமை நீக்கி
                           அஞ்சிகின்ற  கோபமாங்காரம்  நீக்கி
                                      ஆசையதைப்  பாதியடியோடே  நீக்கி
                            துஞ்சவே  சோதித்துப் பார்த்தா  லும்தான்
                                       துணிவாகித் திருவடியே  கதியென்றெண்ணிச்
                            தஞ்சமென்றே  ஐயனது  நிழல் போல்  காத்துச்
                                       சரணத்தி  னேவல்செய்து  தழைத்திடாயே..
                                                             *******
                       உடல் பொருளும்  ஆவியுஞ்சற்  குருநாதற்கே
                                     உண்மையுடன்  உதகத்தால்  தாரை  வார்த்து
                     நடமாடும்  இம்மூன்றுமென  என்றெண்ணி
                                       நாயகனாஞ் சீவனையே  அடிமையாக்கு
                     திடவாக்குத்  தவறாமல்     நிலைத்து  நெஞ்சே
                                      தேகந்தா  னொழியளவும்  உதவி  செய்தால்
                   படமாடும்  அரவத்தை  அணிந்த  ஈசன்  
                                      பதம் பெறுவாய்  உள்ளபடி  பகா்ந்திட்டேனே..
                                                          *********
                    அப்படியே  பஞ்சசத்தி  பூசை  செய்தேன்
                                  அழகாகச் சரணம்  பிரகாரஞ் செய்தேன்
                     செப்பினதோர்  பெருவிரலைப்  பற்றிக் கொண்டேன்
                                    தேகமுடன்  பொருளாவி  தத்தந்  தந்தேன்
                      ஓப்பதுவாய்  யானுமே  யடிமையானேன்
                                   உகமுழுகத் தடைவரினும்  அசையாது நிற்பேன்
                      தற்பரனே  தீட்சை செய்வாய்  கருணை வைத்துச்
                                     சற்குருவே  திருடியிற்  சரணென்றேனே..
                                                               ******
                   ஆதியே  அந்தமே   அருமையான
                                  அருட்கடலே  ஐயனே  அகண்டமுற்ற
                     சோதியே  சொரூபமே  சுகத்தைக் காட்டும்
                                   சுத்தனே  சித்தனே  சுயம்பிற் பொங்கும்
                      பாதியே  பரமனே  பாரின்மீதே
                                  பரம்போகச்  சுந்தரமாய்  எழுந்து வந்த
                      நீதியே  என்னுடைய  பிறவி நீக்கு
                                  நிச்சயமே   திருவடிக்குச்  சரணென்றேனே..
                                                                       ..... சிவானந்த போதம்......
                                                      **************

                    
           



                                                          
                    


                             
                                  
                              
                          
























