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எங்கள் தந்ததயர் நொதென்ற பெச்சினிபே- ஒரு 
சக்தி ெிறக்குது மூச்சினிபே! 



Is life a board game of the snake and ladder, wholly decided by chance? 



       Board Game Vs Life 

•Is life similar to the ladder and snake board game?  No. 
 
•You come across ladder and snake in the board game. Your success and 
failure are determined entirely by chance (dice) 
 
•It is my opinion that Tirumular disagrees with the board game. In real 
life, “you” determine your success and failure to the most part. It is not 
entirely left to the chance. You determine your fate. You are the 
architect of this life and the next. 
 
• Catch is in the definition of You. You =  Body, mind and your Aanma 
• Aanma contains Karma from previous birth. How to handle it? We will 
find out in the course of our study on Tirumantiram. 



உெம்ெிதன முன்னம் இழுக்குஎன்று  இருந்பதன் 
உெம்ெினுக்கு உள்பே உறுதெொருள் கண்பென் 
உெம்புபே உத்தமன் பகொயில்தகொண் ெொன்என்று 
உெம்ெிதன யொன் இருந்து ஓம்புகின் பறபன. 
 
The body ere long, I conceived to be foul and dirty 
     Then, inside the body I saw the substance to cherish 
Knowing God to have built His Temple inside the body 
     This body I am set upon safeguarding 

மூன்றொம் தந்திரம். 3.13 சரீர சுத்தி உெொயம்- 
ெொெல். 725  



உள்ேம் தெருங்பகொயில் ஊனுெம்பு ஆேயம் 
வள்ேல் ெிரொனொற்கு வொய்  பகொபுரவொசல் 
ததள்ேத் ததேிந்தொர்க்குச் சீவன் சிவேிங்கம் 
கள்ேப் புேன் ஐந்தும் கொேொ மணிவிேக்பக. 
 
The mind is the temple high, the fleshy body is the shrine 
     To the magnificent Lord the mouth is the tower-gate 
To those who indubitably realize the soul is Siva Linga 
     The deceitful senses five are the elegant lamp 

ஏழொம் தந்திரம். 7.11 சிவ பூதை 
ெொெல். 1823 



உெம்ெொர் அழியில் உயிரொர் அழிவர் 
திெம்ெெ தமய்ஞ்ஞொனம் பசரவும் மொட்ெொர் 
உெம்தெ வேர்க்கும் உெொயம் அறிந்பத 
உெம்தெ வேர்த்பதன் உயிர்வேர்த் பதபன. 
 
If the body disintegrates, the soul, too is gone 
     Neither will it attain to God’s knowledge with certainty 
The art of cultivating the body I learnt 
    My body I nourished . And my soul grew up too 

மூன்றொம் தந்திரம். 3.13 சரீர சுத்தி உெொயம்- 
ெொெல். 724 



மனவொக்குக் கொயத்தொல் வல்விதன மூளும் 
மனவொக்கு பநர்நிற்கில் வல்விதன மன்னொ 
மனவொக்குக் தகட்ெவர் வொததன தன்னொல் 
ததனமொற்றி ஆற்றத் தகுஞொனி தொபன. 
 
Through mind, speech and body strong karmas arise 
     If they stand in balance strong karmas do not continue 
Those, who transcend mind and speech, sublimate (impressions) 
   They are hailed as the well-equipped jnanis of significance 

எட்ெொம் தந்திரம். 8.39 ஞொனி தசயல் 
ெொெல்- 2612 



ஏழொம் தந்திரம். 7.33 ஐந்திரியம் அெக்கும் முதற 
ெொெல்- 2033 

அஞ்சும் அெக்குஅெக்கு என்ெர் அறிவிேொர் 
அஞ்சும் அெக்கும் அமரரும் அங்கில்தே 
அஞ்சும் அெக்கில் அபசதனமொம் என்றிட்டு 
அஞ்சும் அெக்கொ அறிவு  அறிந்பதபன. 
 
Unwise are those that tell, control! Control! The five! 
   There is no immortal being who controls all the five 
If all the five are controlled, then it is not sentient 
   Hence I know the device of not controlling the five. 



எட்ெொம் தந்திரம். 8.7 பகவே சகே சுத்தம் 
ெொெல்- 2228 

தொபன தனக்குப் ெதகவனும் நட்ெொனும் 
தொபன தனக்கு மறுதமயும் இம்தமயும் 
தொபன தொன்தசய்த விதனப்ெயன் துய்ப்ெொனும் 
தொபன தனக்குத் ததேவனும் ஆபம. 
 
The self is a foe and friend to itself 
      The self causes this birth and next to itself 
The self experiences the result of the deeds done by itself 
     The self is the head to itself 



ஏழொம் தந்திரம். 7.37 பகடு கண்டிரங்கல் 
ெொெல்- 2090 

தெறுதற்கு அரிய ெிறவிதயப் தெற்றும் 
தெறுதற்கு அரிய ெிரொன் அடி பெணொர் 
தெறுதற்கு அரிய ெிரொணிகள் எல்ேொம் 
தெறுதற்கு அரியபதொர் பெறு  இழந்தொபர 
 
Even when they have obtained the uncommon birth to obtain 
      They cherish not the feet of the Lord which are exceptional to get 
Extraordinary animals they are all 
      They have lost the boon which is very rare to obtain 



                                                   
 
 
 
 
                                                                                 

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