ஸ்ரீமதி.மீ ரா பாய் மஹாராணியின் பக்த
விஜயத்தத

வர்ணிக்கும்

பாடல்

இது.இததத் திருவல்லிக்கேணியில் ஒரு
பக்த பஜதைக்குழு அளித்தது.

வ்ருந்தாவனத்தில் கண்ணன் வளர்ந்த அந்த
நாளும் வந்திடாததா?
[ஒவ்வவாரு

அனுபல்லவி

இப்பல்லவி வரியைப் பாடுக]
அதைாத்தி என்னும் மாநகர் தன்யன

***

ஆளும் பரமனின் இன்னருள் தவண்டி
சீயதயை நாடி, அனுமயன நாடி

மாநகர் முழுவதும் திரிகிதேன் பாவி
***

திருவரங்கம் என்னும் தகாைிலின் உள்தள
தகாயதயை அயணத்த அரங்கயனத் ததடி
காவிரிக் கயரைில் அயலகிதேன் பாவி
அடிைவர் அடிப்வபாடி அணியும் அப்பாவி!
***
தவங்கட மயலதமல் வியனகயளத் தீர்க்கும்
கருமுகில் வண்ணன் கழலடி ததடி
மயல தமல் ஏேி வருகிதேன் பாவி

மலர்மகள் அருயள நாடிடும் தாஸி
***
காஞ்சி மாநகர் தனிதல வரதன்
கருயணயை தவண்டி அயலகிதேன் பாவி!
உயடைவர் அடிமலர் பணிந்திட நாளும்
வரமது வபேதவ திரிகிதேன் நானும்
***
சுந்தரத்ததாளில் சுகமாய்ச் சாை
சுந்தர ராஜனின் பதமலர் நாடி
அழகர் மயலைதன் காட்டினில் அயலயும்
நாதி இல்லா ஏயழ அப்பாவி
***
அனந்தரபுரம் என்னும் ஊரதன் நடுவில்

முடிந்ததும்

அரவயண தமதல பள்ளி வகாள்ளும்

அண்ணலின் அருளியன தவண்டிை பாவி
அயலகிதேன் அயலகடல் கயரதயன தமவி
***

பவனபுரி என்னும் ஊரதன் நடுதவ

பரமயனக் காணவும் பாடவும் ஆடவும்
பக்தியுடதன பதமலர் சூடவும்

பக்தர் அடிைியனத் வதாழுகிதேன் பாவி
***

ருக்மிணி ராணிைின் மனமது கவர்ந்த
ததவகி யமந்தன் திருவுரு காண

உடுப்பித் வதருக்களில் உலவிதனன் பாவி
உவந்து அவன் புகழ் தபசிடும் தாஸி
***

வனவமல்லாம் அயலந்த தசரத நந்தன்
பதமலர்த் ததடி காவடல்லாம் உலாவி
வர பத்ராச்சலம் நாடியும் வந்ததன்
வழி அேிைாத மாபாதகப் பாவி
***
ஆடியும் பாடியும் ஆணவம் அழிந்தும்
அடிைவர் இன்புகழ் தபசியும் களித்தும்
அன்பியனப் பருகிட வருகிதேன் தாஸி
அரங்கனின் பண்டரிபுரமதன் நடுதவ
***

ததவகி யமந்தன் புகழியனப் பாடி
ததனினும் இனிை ததவயனத் ததடி
தமாக்ஷ புரிைாம் மதுரா நகரில்
மகிழ்வுடன் வந்ததன் உந்தன் தாஸி
***
நந்தனின் மதயல ைதசாயதப் பிள்யள
குறும்புகள் பல வசய்யும் தரிசனம் காண
தகாகுல வதிைில்
ீ
அயலகிதேன் பாவி
தகாவிந்தா! உந்தன் திருவருள் நாடி
***

ஆையரக் காத்தும் ஆநியர தமய்த்தும்
தீயமகள் ஒழித்தும் திருவருள் புரிந்தும்

குன்ேயத எடுத்த நாதயனக் காண

தகாவர்த்தனமயல ஏேிதனன் பாவி
***
ராயதயைக் கலந்த கண்ணயனக் காண
ராயதைின் கருயண தைவது தவண்டி

புண்ணிை பூமிைாம் வ்ருந்தாவனமது ஏகி
மண்வணல்லாம் புரள்கிதேன் பதமலர்த் ததடி
***

மாைங்கள் பல வசய்யும் மாையனக் காண
மரகத வர்ணனின் பதமலர்க் காண

அயல கடல் வகாஞ்சும் பூரிைில் நாளும்
தவம் வசய்ை தவண்டும் வஜன்மம் முழுதும்
***

ஞானவமல்லாம் வபே தமாக்ஷமயதப் வபே
உயே பனி இமைம் பத்ரிைில் ஏேி

நரஹரி நாரணன் கபிலயனப் பாடி
பதமலர்த் வதாழுதவன் வியரவினில் நானும்
***
ஆனந்தமாக அண்ணலும் என்யன
ஆலிங்கனம் வசய்யும் நாளது எதுதவா?
த்வாரயக தன்னில் பாவியும் உந்தன்
பணிவியட வசய்திடும் காலமும் வருதமா?
***

நாதிைில்லா ஒரு தபயத மீ ரா
ப்ரபுகிரிதாரி ஹ்ருதை விஹாரி
நாத த்வாரா ஸ்ரீஹரி நாதா!
வஜன்மமும் கயளதவன் உதனருளாதல!
***

