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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 கடவுள் வாழ்த்து 1-50 50 

2 வவதச் சிறப்பு 51-56 6 

3 ஆகமச் சிறப்பு 57-66 10 

4 குரு பாரம்பரியம் 67-72 6 

5 திருமூலர் வரலாறு 73-94 22 

6 அகவயடக்கம் 95-98 4 

7 திருமந்திரத் ததாககச் 
சிறப்பு 

99-100 2 

8 குரு மட வரலாறு 101-102 2 

9 மும்மூர்த்திகளின் 
முகறகம 

103-112 10 

தமாத்தம் 112 

                          அத்தியாயம்: பாயிரம் 



No. Section Verses Number of 
Verses 

1 In praise of God 1-50 50 

2 The greatness of the Vedas 51-56 6 

3 The greatness of the Agamas 57-66 10 

4 The Guru Tradition 67-72 6 

5 The history of Tirumular 73-94 22 

6 Humility in assembly 95-98 4 

7 Number and the import of the 
Tirumandiram hymns  

99-100 2 

8 Spiritual lineage 101-102 2 

9 The trinity and the relationship 103-112 10 

Total 112 

                                Chapter: Prologue- 112 Verses 



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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மகையுள் இருந்தவர் மாதவர் ஒப்பர் 
நிகைவுள் இருந்தவர் வநசத்துள் நிற்பர் 
பகையுள் இருந்த பருந்து அதுவபால 
நிகையாதவர்க்கு இல்கல நின் இன்பம்தாவை. 
 

Contemplating the Lord, the householder is no less than the 
ascetic; 
Those that keep Him in their hearts will partake of the 
knowledge; 
To those who know this not, there can be no bliss 
Like the kite that knows not the fruit of the tree where it lives. 

பாயிரம்- 1. கடவுள் வாழ்த்து, பாடல்:47 

Prologue- 1. In Praise of God, Verse:47 

Comment: When God is inside, many look outside for Him. They are like the 
kite on palmyra. 



வவதத்கத விட்ட அறம் இல்கல வவதத்தின் 
ஓதத் தகும்  அறம் எல்லாம் உள  தர்க்க 
வாதத்கத விட்டு மதிஞர் வளமுற்ற 
வவதத்கத ஓதிவய வடீு  தபற்றார்கவள. 
 

Wisdom there is none beyond what the Vedas 
proclaim; 
All that deserving to be learnt, the Vedas contain;; 
Disputation, the learned pursued no more 
They mastered the Vedas, rich in content, and were 
liberated 

பாயிரம், 2. வவதச் சிறப்பு, பாடல்: 51 

Prologue, 2. The greatness of the Vedas, Verse: 51  

Comment: Vedas- general path to wisdom and liberation 



அஞ்சை வமைி அரிகவ ஓர் பாகத்தன் 
அஞ்வசாடு இருபத்து மூன்று உள ஆகமம் 
அஞ்சலி கூப்பி அறுபத்து அறுவரும் 
அஞ்சாம் முகத்தில் அரும்தபாருள் வகட்டவத. 
 

Siva that consorts the black-hued damsel 
Revealed Agamas twenty-three and five 
With folded hands, the sixty-six heard 
From the fifth face, the holy texts 

பாயிரம்- 3. ஆகமச் சிறப்பு, பாடல்: 57 

Prologue- 3. The greatness of Agamas, Verse: 57 

Comment: Agama- specifics on path to wisdom and liberation. Four Vedas 
from four faces  (left, right, front, back) and Agamas from the fifth face, 
facing up. 



நந்தி அருள் தபற்ற நாதகர நாடிடின் 
நந்திகள் நால்வர் சிவவயாக மாமுைி 
மன்று ததாழுத பதஞ்சலி வியாக்ரமர் 
என்று இவர் என்வைாடு  எண்மரும்  ஆவம. 
 

Know thou, the masters Nandi blessed; 
They are the four Nandis. Siva-yoga-ma-muni, 
Patanjali who worshipped at Tillai and Vyagrama; 
Eight we were, myself included. 

பாயிரம்- 4. குரு பாரம்பரியம், பாடல்: 67 

Prologue- 4. The Guru Tradition 

Comment: Some believe Patanjali , the classmate of Tirumular, is the 
same who wrote Yoga-sutras and he wrote it in Tillai. 



இருந்வதன்  இக்காயத்வத எண்ணிலி வகாடி 
இருந்வதன் இராப்பகல் அற்ற இடத்வத 
இருந்வதன் இகமயவர் ஏத்தும் பதத்வத 
இருந்வதன் என்  நந்தி இகண-அடிக் கீவழ. 
 

For countless ages, I remained in this body; 
Wisdom’s abode was my place; 
My refuge was the sacred feet of the Lord, adored by 
the gods 
My beloved Nandi’s feet were my haven 
 
 
 

பாயிரம்- 5. திருமூலர் வரலாறு, பாடல்:80 

Prologue- 5. The History of Tirumular, Verse:80  

Comment: Translator comments that the text describes 
mystic experience and shouldn’t be taken literally 



பாட  வல்லார்  தநறி பாட அறிகிவலன் 
ஆட  வல்லார்  தநறி ஆட அறிகிவலன் 
நாட  வல்லார்  தநறி நாட அறிகிவலன் 
வதட வல்லார்  தநறி வதடகில்வலவை. 
 

To sing His praise, I know not the singer’s way; 
To dance and worship, I know not the dancer’s discipline; 
To seek Him within, I know not the seeker’s path; 
The aspirant’s goal, I know not to search 

பாயிரம்- 6. அகவயடக்கம், பாடல்: 96 

Prologue- 6. Humility in Assembly, Verse:96 

Comments: Humble despite being a Master of Yoga and Gnani; Sundarar’s 
remark; Bhakti, raja, Gnana yoga are covered; Karma Yoga left; Change of a 
single letter can change an individual, a literary feat 



வசாதித்த வபதராளி மூன்று ஐந்து எை நின்ற 
ஆதிக்கண் ஆவது அறிகிலர் ஆதர்கள் 
நீதிக்கண் ஈசன் தநடுமால் அயன்  என்று 
வபதித்து அவகரப் பிதற்றுகின்றாவர. 
 

The One, eternal sages have known as the brilliant 
effulgence; 
That it stands as three and five, the ignorant know not; 
Isvara, Visnu, and Brahma, so they classify; 
In ignorance they deem it to be in order, so divide 
 

பாயிரம்- 9. மும்மூர்த்திகளின் முகறகம, பாடல்: 110 

Prologue-9. The Trinity and the Relationship  

Comment: Three- Brahma, Vishnu, Siva.  Five- Brahma, Vishnu, Rudra, 
Sadasiva and Mahesvara. They are basically one but functionally 
different. 



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

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

                     பன்ைிரு திருமுகற 

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


                                                   
 
 
 
 
                                                                                 

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