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எண் அத்தியாயம் பாடல்கள் பாடல் 
எணணிக்கக 

1 பாயிரம் 1-112 112 

2 ஒன்றாம் தந்திரம் 113-336 224 

3 இரண்டாம் தந்திரம் 337-548 212 

4 மூன்றாம் தந்திரம் 549-883 335 

5 நான்காம் தந்திரம் 884-1418 535 

6 ஐந்தாம் தந்திரம் 1419-1572 154 

7 ஆறாம் தந்திரம் 1573-1703 131 

8 ஏழாம் தந்திரம் 1704-2121 418 

9 எட்டாம் தந்திரம் 2122-2648 527 

10 ஒன்பதாம் தந்திரம் 2649-3047 399 

Total 3047 



எண் அதிகாரம் பாடல்கள் பாடல் 
எணணிக்
கக 

1 உபததசம் 113-142 30 

2 யாக்கக நிகையாகம 143-167 25 

3 சசல்வம் நிகையாகம 168-176 9 

4 இளகம நிகையாகம 177-186 10 

5 உயிர் நிகையாகம 187-196 10 

6 சகால்ைாகம 197-198 2 

7 புைால் மறுத்தல் 199-200 2 

8 பிறன்மகை நயவாகம 201-203 3 

9 மகளிர் இழிவு 204-208 5 

10 நல்குரவு 209-213 5 

                          அத்தியாயம் 2: ஒன்றாம் தந்திரம் 



எண் அதிகாரம் பாடல்கள் பாடல் 
எணணிக்
கக 

11 அக்கிைி காரியம் 214-223 10 

12 அந்தணர் ஒழுக்கம் 224-237 14 

13 அரசாட்சி முகற 238-247 10 

14 வாைச் சிறப்பு 248-249 2 

15 தாைச் சிறப்பு 250 1 

16 அறன் சசய்வான் திறம் 251-259 9 

17 அறன் சசய்யான் திறம் 260-269 10 

18 அன்புகடகம 270-279 10 

19 அன்பு சசய்வாகர 
அறிவன் சிவன் 

280-289 10 

20 கல்வி 290-299 10 

                          அத்தியாயம் 2: முதைாம் தந்திரம் 



எண் அதிகாரம் பாடல்கள் பாடல் 
எணணிக்
கக 

21 தகள்வி தகட்டு 
அகமதல் 

300-309 10 

22 கல்ைாகம 310-319 10 

23 நடுவு நிகைகம 320-323 4 

24 கள்ளுண்ணாகம 324-336 13 

சமாத்தம் 224 

                          அத்தியாயம் 2: முதைாம் தந்திரம் 



No. Section Verses Number of 
Verses 
 

1 Instructions on the Essence 113-142 30 

2 Transitoriness of the Body 143-167 25 

3 Transitoriness of Wealth 168-176 9 

4 Impermanence of Youth 177-186 10 

5 Impermanence of Life 187-196 10 

6 Non-killing 197-198 2 

7 Meat-Eating, Forbidden 199-200 2 

8 On the Evil of Adulterous Life 201-203 3 

9 The Dishonorable Public 
Women 

204-208 5 

10 Poverty 209-213 5 

                           Chapter 2:  First Tandiram ; Verses:224  



No. Section Verses Number of 
Verses 

11 Efficacy of the Propitiation of 
Fire 

214-223 10 

12 Way of the Brahmins 224-237 14 

13 A Code for the Governance 238-247 10 

14 In Praise of Rain 248-249 2 

15 In Praise of Giving 250 1 

16 In Praise of the Righteous 251-259 9 

17 Path of the Unrighteous 260-269 10 

18 By Love Possessed 270-279 10 

19 Siva knows the Ones that Love 280-289 10 

20 Learning 290-299 10 

                    Chapter 2:  First Tandiram ; Verses:224    



No. Section Verses Number of 
Verses 

21 Fulfilling Enquiry 300-309 10 

22 State of Being Unlearned 310-319 10 

23 In the Midst of Grace 320-323 4 

24 Abstention from Drink 324-336 13 

Total 224 

                             Chapter 2:  First Tandiram ; Verses:224  



All  English translations  from Volume 1, The Thirumandiram, Babaji’s Kriya Yoga 
Publications, Canada, First edition January 2010,. 
Translator: T.V.Venkatraman 
Editor of 10 volume series: T.N.Ganapathy 
For copies  in US/Canada: 
https://www.babajiskriyayoga.net/english/bookstore.htm 
1-888-252-9642 
For copies in India contact- 
Varthamanan Publications, 21 Vivekananda Street, T.Nagar, Chennai 
E-mail: vartha@aol.in 
91-44-28140347 
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அடங்கு தபரண்டத்து அணு அண்டம் சசன்று அங்கு 
இடம் சகாண்டதில்கை இது அன்றி தவறு உண்தடா 
கடம்சதாறும் நின்ற உயிர் ககர  காணில் 
திடம் சபற நின்றான் திருவடி தாதை. 
 
Universe, the atom settles in it; 
A different universe, it does not go to; is there another place? 
Should the embodied soul decide to reach its shore 
It is the holy feet on one who stands with assurance 

ஒன்றாம் தந்திரம்- 1.1 உப்ததசம், பாடல்: 137 

Tandiram 1- 1.1 Instructions on the Essence, Verse:137 
 

Comment: Is there any Universe beyond our Universe. Tirumular thinks 
“no”. He has entered the frontiers of Modern Physics/Astronomy. 



பண்டம்-சபய் கூகர பழகி விழுந்தக்கால் 
உண்ட  அப்சபண்டிரும் மக்களும் பின்சசல்ைார் 
சகாண்ட விரதமும் ஞாைமும் அல்ைது 
மண்டி அவருடன் வழி   நடவாதத  
 
Ages and falls the roof, filled with things; 
Follow not wives and children that benefited; 
None but the penance performed and knowledge gained 
Go along with him close 

ஒன்றாம் தந்திரம்- 1.2 யாக்கக நிகையாகம, பாடல்: 144 

Tandiram 1- 1.2 Transitoriness of the body, Verse:144 

Comment:  Impermanence is only for body. Your imprint on 
soul remains and goes with you. 



அவ்வியம் தபசி அறங்சகட நில்ைன்மின் 
சவவ்வியன் ஆகிப் பிறர்சபாருள் வவ்வன்மின் 
சசவ்வியன் ஆகிச் சிறந்து  உண்ணும்தபாது ஒரு 
தவ்விக் சகாடு  உண்மின் தகைப்பட்டதபாதத 
 
Full of envy, swerve not from righteousness! 
Seek not other’s belongings, smitten by greed! 
Be noble! As you prepare to eat, 
To the guest, give a portion first  

Comment: What can we do when body, wealth, youth and life are 
impermanent? Do good deeds and make an imprint on your soul.  

ஒன்றாம் தந்திரம்- 1.5 உயிர் நிகையாகம, பாடல்: 196 

Tandiram 1- 1.5 Impermanence of Life, Verse:196 



  

திறம் தரும் முத்தியும் சசல்வமும் தவண்டின் 
மறந்தும் அறசநறிதய ஆற்றல் தவண்டும் 
சிறந்த நீர் ஞாைம் சசய்சதாழில் யாகவயும் 
அகறந்திடில் தவந்தனுக்கு ஆறில் ஒன்றாதம . 
 
Desiring and striving for wealth and salvation 
The path of virtue, the king shall follow, without forgetting; 
All the produce earned in this land and from the seas, 
The king shall share, one in six; so do we say 

ஒன்றாம் தந்திரம்- 1.13 அரசாட்சி முகற, பாடல்: 244 

Tandiram 1- 1.13 A code for governance, Verse:244 

Comment: Tirumular is specific, how much tax a King should 
collect from citizen- one sixth of the income. 



  

ஒன்றாம் தந்திரம்- 1.15 தாைச்சிறப்பு, பாடல்: 250 

Tandiram 1- 1.15 In praise of giving, Verse:250 

Comment: God gave you wealth; share it with the needy. No 
point in amassing wealth without utilizing it. 

ஆர்க்கும் இடுமின் அவர் இவர் என்ைன்மின் 
பார்த்திருந்து  உண்மின் பழம்சபாருள் தபாற்றன்மின் 
தவட்கக உகடயரீ் விகரந்து  ஒல்கை உண்ணன்மின் 
காக்கக ககரந்து உண்ணும் காைம் அறிமிதை 
 
Give freely to all without discrimination 
Wait for a guest to share; praise not the old 
Hungry men! Eat not in haste; 
The crow calls its kind, eats in togetherness; understand this! 



  

ஒன்றாம் தந்திரம்- 1.16 அறன் சசய்வான் திறம், பாடல்: 254 

Tandiram 1- 1.16 In praise of டRighteous, Verse:254 

Comment: Get rid of the blemishes in this birth; share your 
wealth; when the soul leaves, it has the imprint of such good 
deeds. 

அழுக்கிகை ஓட்டி அறிகவ நிகறயரீ் 
தழுக்கிய நாளில் தருமமும் சசய்யரீ் 
விழித்து  இருந்து என் சசய்வரீ்? சவம்கம பரந்து 
இழுக்கவன்று என் சசய்வரீ்? ஏகழ  சநஞ்சீதர. 
 
You do not learn to free yourself from the bonds; 
You do not give in days of affluence; 
Of what avail, if you are awake to the world of things? 
Can you help, when angry death is upon you? Ye, foolish minds! 



  

ஒன்றாம் தந்திரம்- 1.18 அன்புகடகம, பாடல்: 279 

Tandiram 1- 1.18 In praise of Righteous, Verse:279 

Comment: Tirumular is the first to declare Love is God (Vs God is 
Love). He continues to insist this Maha Vakyam throughout this 
Adhikaram and throughout his work. He wants to ingrain the 
formula, அன்தப சிவம் in our psyche. 

அன்பின்  உள்ளான்  புறத்தான்  உடைா  உளான் 
முன் பின்  உள்ளான்  முைிவர்க்கும் பிரான் அவன் 
அன்பின்  உள்ளாகி அமரும் அரும்சபாருள் 
அன்பின்  உள்ளார்க்தக அகணதுகண ஆதம  
 
In our love, The Lord is; outside, too, in our bodies 
He was and will be; Master to the sages; 
A precious object, He dwells in the chamber of love; 
For the loving ones, He is the closest companion 



http://www.thevaaram.org/gurunayana.php 
 

http://www.thevaaram.org/index.php 
 

                     பன்ைிரு திருமுகற- website 
                      பத்தாம் திருமுகற- திருமந்திரம் 

                      ஓதுவார் பாட்டும், உகரயும் 

http://www.thevaaram.org/gurunayana.php
http://www.thevaaram.org/index.php


                                                   
 
 
 
 
                                                                                 

https://www.himalayanacademy.com/view/tirumantiram 
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