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அன்பும் சிவமும்  இரண்டென்ேர் அறிவிலார் 
அன்பே சிவமாவ (து) ஆரும் அறிகிலார் 
அன்பே சிவமாவ(து) ஆரும் அறிந்தேின் 
அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந் தாபர. 
 

The ignorant say love and Siva are two; 
Love is Siva, they know not, 
Love is Siva, once they know this; 
Love abides as Siva 

முதலாம் தந்திரம், 1.18 அன்புடெடம, ோெல்: 270 



ஒன்பற குலமும் ஒருவபே பதவனும் 
நன்பற நிடேமின்  நமன்இல்டல நாணாபம 
டசன்பற புகும்கதி இல்டல  நும்சித்தத்து 
நின்பற நிடலடேற நீர்நிடேந்து  உய்மிபே. 
 

Only one family and one God 
Only think of good; no death there is 
No other refuge to take without blemish 
Hold Him fast in your mind thinking and get redeemed 
 
 
 

ஏழாம் தந்திரம் 7.38 இபதாேபதசம்,  ோெல் 2104 



ோர்ப்ோன் அகத்திபல ோற்ேசு ஐந்துண்டு 
பமய்ப்ோரும் இன்றி டவறித்துத் திரிவே 
பமய்ப்ோரும் உண்ொய் டவறியும் அெங்கிோல் 
ோர்ப்ோன் ேசுஐந்தும் ோலாச்  டசாரியுபம. 
 
 

In the Brahmin's house there are five milk cows; 
They stray frenzied in the absence of a herdsman; 
If the herdsman be there and the frenzy subdued 
The five cows of the Brahmin will give milk in abundance 
 

ஒன்ேதாம் தந்திரம்- 9.17 மடறடோருள் கூற்று 
ோெல்: 2883 



எட்ொம் தந்திரம்- 8. அவத்டத பேதம் /ேராவத்டத-  
ோெல் 2290 

மரத்டத மடறத்தது மாமத யாடே 
மரத்தின் மடறந்தது மாமத யாடே 
ேரத்டத மடறத்தது ோர்முதல் பூதம் 
ேரத்தின் மடறந்தது ோர்முதல் பூதபம 
 
 

The Wooden elephant concealed the wood 
The wooden elephant concealed in the wood 
Gross elements from earth concealed the Param 
Gross elements from earth concealed in the Param 
 
 
 
 
 

 



ஏழாம் தந்திரம்- 7.13 மபகசுவர போடை, ோெல்: 1857 

ேெமாெக் பகாயில் ேகவற்கு ஒன்றுஈயில் 
நெமாெக் பகாயில் நம்ேர்க்கு அங்குஆகா 
நெமாெக் பகாயில் நம்ேர்க்கு ஒன்றுஈயில் 
ேெமாெக் பகாயில் ேகவற்கு அதுஆபம. 
 

If one thing is offered to the supreme in the temple of imposing structures, 
Then it will not benefit the dear ones who are walking temples; 
If one thing is offered to the walking temples, 
That will be beneficial to the supreme in the temple of imposing structures 
 
 



ஆடச அறுமின்கள் ஆடச அறுமின்கள் 
ஈசபோடு ஆயினும் ஆடச அறுமின்கள் 
ஆடச ேெப்ேெ ஆய்வரும் துன்ேங்கள் 
ஆடச விெவிெ ஆேந்தம் ஆபம. 
 

Cut off the desire, cut off the desire 
Cut off the desire even if it is with God 
If you desire more and more, sorrows increase 
The more you abandon, bliss will be 

எட்ொம் தந்திரம்- 8.40 அவா அறுத்தல், 
ோெல்: 2615 



சிற்ப்புப் ோயிரம். 2.3. திருமூலர் வரலாறு, ோெல். 85 

நான்டேற்ற இன்ேம் டேறுக இவ்டவயகம் 
வான்ேற்றி நின்ற மடறப்டோருள் டசால்லிடின் 
ஊன்ேற்றி நின்ற உணர்வுறு மந்திரம் 
தான் ேற்றப்ேற்றத் தடலப்ேடும் தாபே. 
 

May the world also derive the bliss bestowed on me; 
Were I to describe the mystery that pervades in the subtle state, 
It is the sacred formula experienced within the body; 
Grasp it firmly and realize. 
 
 
 
 



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

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

                     ேன்ேிரு திருமுடற 
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https://www.himalayanacademy.com/view/tirumantiram 
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•English Translation- (books and DVD)- used by me in Daily TM 
Dr. T.N.Ganapathy (editor), English Translation of the Tirumandiram, 10 
volumes, 3766  pages, Babaji’s Kriya Yoga Publications,  Canada, 2010. It has 
original Tamil poems, transliteration, translation and commentary by various 
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