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Ninth Thiru-muRai 
paN: panchchamam  

 

எண்ணில்பல் க ோடி கேவடி முடி ள் 

    எண்ணில்பல் க ோடிதிண் க ோள் ள் 

எண்ணில்பல் க ோடி திருவுரு நோமம் 

    ஏர்க ோள்மு ்  ண்மு ம் இயல்பும் 

எண்ணில்பல் க ோடி எல்லல ் ப் போலோய் 

    நின்லைஞ்ஞூை் ைந்தணர் ஏத்தும் 

எண்ணில்பல் க ோடி குணத்தரஏ்ர் வீழி 

    இவர்நம்லம ஆளுல  யோகர. 

eNNil pal kōdi cEvadi mudikaL   

eNNil pal kōdi thiN thōLkaL  

eNNil pal kōdi thiruvuru nāmam   

ērkoL mukkaN mukam iyalpum  

eNNil pal kōdi ellaikku appālāy  

 n^inRu ainjnuttu an^thaNar ēththum 

eNNil pal kōdi i guNaththar ēr vīzhi  

 ivar n^ammai āLudai yārē.  
 

Meaning:  

Countless many ten millions are the nice Feet and Crowns;  

Countless many ten millions are the strong Shoulders;  

Countless many ten millions are the Forms and Names;  

Countless many ten millions are the classic Three-eyed Faces and 

Nature;  

In limitless expanse and holy mien in endless stretch,  

Hailed by the five hundreds of cool-hearted,  

With countless many ten millions of characters  

This Nice Lord of Thiru-Veezhi-mizalai is the One Who governs us! 
 



ஒளிவளர் விள ்க ! உலப்பிலோ ஒன்கை! 

    உணர்வுசூழ்   ந்தகதோர் உணர்கவ! 

கதளிவளர் பளிங்கின் திரள்மணி ் குன்கை! 

சித்தத்துள் தித்தி ்கும் கதகன! 

அளிவளர் உள்ளத்து ஆனந்த ்  னிகய! 

    அம்பலம் ஆ ரங்கு ஆ  

கவளிவளர் கதய்வ ் கூத்து உ ந் தோலயத் 

    கதோண் கனன் விளம்புமோ விளம்கப. 
 

oLi vaLar viLakkē ulappilā oṉRē 

uNarvu chūz kadanthathōr uNarvē 

theLi vaLar paLiṅkiṉ thiraL maNik kuṉRē 

chiththaththuL thiththikkun^ thēṉē 

aLivaLar uLLaththu āṉanthak kaṉiyē 

ambalam ādaraṅ kāka 

veLivaLar theyvak kūth thukan^  thāyaith 

thoṇdaṉēṉ viLampumā viLampē. 

Meaning: 

O! Lamp of accrescent Light! Fadeless nonpareil Ens! 

Feel of Gnosis beyond the being`s know-how! 

Heap of a Hill of pure crystal growth! 

Honey welling within heart! 

Fruit of Bliss in gifted hearts! 

Upon Auric-spatium-dais, willing Dancer divine 

Discernible to servitor`s eye. May you will so 

I, your servient one may praise your will ever. 

 

 

 

 



paN: panchamam 

 ை்ைவர் விழுங்கும்  ை்ப  ்  னிலய ் 

     லரயிலோ ்  ருலணமோ   லல 

மை்ைவர் அறியோ மோணி ்  மலலலய 

    மதிப்பவர ்மனமணி விள ்ல ே ்

கேை்ைவர் புரங் ள் கேை்ைஎம் சிவலனத் 

    திருவீழி மிழலல வீை் றிருந்த 

க ோை்ைவன் தன்லன ்  ண்டு ண்டு உள்ளம் 

    குளிர என்  ண் குளிர்ந் தனகவ.  

 

kattṟavar vizhuṅkuṅ katpakak kaṉiyaik, 

karaiyilāk karuNaimā kadalai, 

mattṟavar aRiyā māNikka malaiyai, 

mathippavar maṉamaNi viLakkai 

chettṟavar puraṅkaL chettṟaem chivaṉai, 

thiruvīḻi mizhalai vīttṟu iruntha 

kottṟavaṉ thaṉṉai, kaNdu kaNṇdu uLLam 

kuLira, eṉ kaN kuLirn thaṉavē. 

 

Meaning: 

The ripe, wish giving Kalpaka fruit relished by the wise, 

The shore less ocean of infinite mercy, 

The ruby-hill unbeknown to aliens, 

The fair-lamp that illumines the pious hearts, 

The queller of foes` citadels, our Civa 

The victor enthroned in Thiru-veezhi-mizhalai 

Are but He. Him gazing, oft, my heart 

And eyes have felt the embracing coolth. 


