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Pandavagita or Prapannagita

பாNhட³வகீ³தா அத²வா phரபnhநகீ³தா

phரலாத³நாரத³பராஶரNhட³க-
vhயாஸாmhப³ஷஶுகெஶௗநகபீ⁴Shமகாvhயா: ।

khமாŋhக³தா³rhஜுநவShட²விபீ⁴ஷth³யா
ஏதாநஹmh பரமபா⁴க³வதாnh நமா ॥ 1॥

ேலாமஹrhஷண உவாச ।
த⁴rhேமா விவrhத⁴தி தி⁴Sh²ரகீrhதேநந

பாபmh phரணயதி vh’ேகாத³ரகீrhதேநந ।
ஶthrhவிநயதி த⁴நஜயகீrhதேநந

மாth³ஸுெதௗ கத²யதாmh ந ப⁴வnhதி ேராகா:³ ॥ 2॥
ph³ரேமாவாச ।
ேய மாநவா விக³தராக³பராऽபரjhஞா

நாராயணmh ஸுர³mh ஸததmh shமரnhதி ।
th◌⁴யாேநந ேதந ஹதகிlhபி³ஷ ேசதநாshேத

மா: பேயாத⁴ரரஸmh ந ந: பிப³nhதி ॥ 3॥
இnhth³ர உவாச ।
நாராயே நாம நேரா நராmh

phரth³த⁴ெசௗர: கதி²த: ph’தி²vhயாmh ।
அேநகஜnhமாrhதபாபஸசயmh

ஹரthயேஶஷmh shmh’தமாthர ஏவ ய: ॥ 4॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
ேமக⁴யாமmh பீதெகௗேஶயவாஸmh

வthஸாŋhகmh ெகௗshேபா⁴th³பா⁴தாŋhக³mh ।
Nhேயாேபதmh Nhட³காயதாmh

விShiΝmh வnhேத³ஸrhவேலாைககநாத²mh ॥ 5॥
பீ⁴ம உவாச ।
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பாNhட³வகீ³தா அத²வா phரபnhநகீ³தா

ஜெலௗக⁴மkh³நா ஸசராऽசரா த⁴ரா
விஷாணேகாThயாऽகி²லவிவrhதிநா ।

ஸiµth³th◌⁴’தா ேயந வராஹபி
ஸ ேம shவயmh⁴rhப⁴க³வாnh phரத³ ॥ 6॥

அrhஜுந உவாச ।
அசிnhthயமvhயkhதமநnhதமvhயயmh

வி⁴mh phர⁴mh பா⁴விதவிவபா⁴வநmh ।
thைரேலாkhயவிshதாரவிசாரகாரகmh

ஹmh phரபnhேநாऽsh க³திmh மஹாthமநாmh ॥ 7॥
நல உவாச ।
யதி³ க³மநமத⁴shதாth காலபாஶாiνப³nhதா⁴th³
யதி³ ச லவிேந ஜாயேத பகீேட ।

kh’ஶதமபி க³thவா th◌⁴யாயேத சாnhதராthமா
மம ப⁴வ ’தி³shதா² ேகஶேவ ப⁴khதிேரகா ॥ 8॥

ஸஹேத³வ உவாச ।
தshய யjhஞவராஹshய விShேரலேதஜஸ: ।
phரமmh ேய phரrhவnhதி ேதஷாமபி நேமா நம: ॥ 9॥
nhதீ உவாச ।
shவகrhமப²லநிrhதி³Shடாmh யாmh யாmh ேயாநிmh vhரஜாmhயஹmh ।
தshயாmh தshயாmh ’ேகஶ thவயி ப⁴khதிrhth³’டா⁴ऽsh ேம ॥ 10॥
மாth³ உவாச ।
kh’Shேண ரதா: kh’Shணமiνshமரnhதி

ராthெரௗ ச kh’Shணmh நthதி²தா ேய ।
ேத பி⁴nhநேத³ஹா: phரவிஶnhதி kh’Shேண

ஹவிrhயதா² மnhthரஹுதmh ஹுதாேஶ ॥ 11॥
th³ெரௗபதீ³ உவாச ।
கீேடஷு பஷு mh’ேக³ஷு ஸsh’ேபஷு

ர:பிஶாசமiνேஜShவபி யthர யthர ।
ஜாதshய ேம ப⁴வ ேகஶவ thவthphரஸாதா³th

thவyhேயவ ப⁴khதிரசலாऽvhயபி⁴சாணீ ச ॥ 12॥
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பாNhட³வகீ³தா அத²வா phரபnhநகீ³தா

ஸுப⁴th³ரா உவாச ।
ஏேகாऽபி kh’Shணshய kh’த: phரேமா

த³ஶாவேமதா⁴வph◌⁴’ேத²ந lhய: ।
த³ஶாவேமதீ⁴ நேரதி ஜnhம

kh’Shணphர ந நrhப⁴வாய ॥ 13॥
அபி⁴மnhவாச ।
ேகா³விnhத³ ேகா³விnhத³ஹேர iµராேர

ேகா³விnhத³ ேகா³விnhத³iµnhத³ kh’Shண
ேகா³விnhத³ ேகா³விnhத³ ரதா²ŋhக³பாேண ।

ேகா³விnhத³ ேகா³விnhத³ நமா நிthயmh ॥ 14॥
th◌⁴’Shடth³mhந உவாச ।
ராம நாராயண வாஸுேத³வ

ேகா³விnhத³ைவNhட²iµnhத³ kh’Shண ।
ேகஶவாநnhத nh’mhஹ விShே

மாmh thரா ஸmhஸார⁴ஜŋhக³த³Shடmh ॥ 15॥
ஸாthயகிவாச ।
அphரேமய ஹேர விShே kh’Shண தா³ேமாத³ராऽchத ।
ேகா³விnhதா³நnhத ஸrhேவஶ வாஸுேத³வ நேமாऽsh ேத ॥ 16॥
உth³த⁴வ உவாச ।
வாஸுேத³வmh பthயjhய ேயாऽnhயmh ேத³வiµபாஸேத ।
th’ேதா ஜாநவீதீேர பmh க²நதி ³rhமதி: ॥ 17॥
ெதௗ⁴mhய உவாச ।
அபாmh ஸேப ஶயநாஸநshதி²ேத

தி³வா ச ராthெரௗ ச யதா²தி⁴க³chச²தா ।
யth³யshதி கிசிth ஸுkh’தmh kh’தmh மயா

ஜநாrhத³நshேதந kh’ேதந Shய ॥ 18॥
ஸஜய உவாச ।
ஆrhதா விஷNh: ஶிதி²லாச பீ⁴தா

ேகா⁴ேரஷு vhயாkh◌⁴ராதி³ஷு வrhதமாநா: ।
ஸŋhகீrhthய நாராயணஶph³த³மாthரmh
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விiµkhத:³கா:²ஸுகி²ேநா ப⁴வnhதி ॥ 19॥
அkhர உவாச ।
அஹmh  நாராயணதா³ஸதா³ஸ-

தா³ஸshய தா³ஸshய ச தா³ஸதா³ஸ: ।
அnhேயா ந ேஶா ஜக³ேதா நராmh

தshமாத³ஹmh த⁴nhயதேராऽsh ேலாேக ॥ 20॥
விராட உவாச ।
வாஸுேத³வshய ேய ப⁴khதா: ஶாnhதாshதth³க³தேசதஸ: ।
ேதஷாmh தா³ஸshய தா³ேஸாऽஹmh ப⁴ேவயmh ஜnhமஜnhமநி ॥ 21॥
பீ⁴Shம உவாச ।
விபேதஷு காேலஷு பேணஷு ப³nh⁴ஷு ।
thரா மாmh kh’பயா kh’Shண ஶரக³தவthஸல ॥ 22॥
th³ேராண உவாச ।
ேய ேய ஹதாசkhரத⁴ேரண ைத³thயாmh-

shthைரேலாkhயநாேத²ந ஜநாrhத³ேநந ।
ேத ேத க³தா விShiΝmh phரயாதா:

khேராேதா⁴ऽபி ேத³வshய வேரண lhய: ॥ 23॥
kh’பாசாrhய உவாச ।
மjhஜnhமந: ப²லத³mh ம⁴ைகடபா⁴ேர

மthphராrhத²நீய மத³iνkh³ரஹ ஏஷ ஏவ ।
thவth³ph◌⁴’thயph◌⁴’thயபசாரகph◌⁴’thயph◌⁴’thய-
ph◌⁴’thயshய ph◌⁴’thய இதி மாmh shமர ேலாகநாத² ॥ 24॥

அவthதா²ம உவாச ।
ேகா³விnhத³ ேகஶவ ஜநாrhத³ந வாஸுேத³வ

விேவஶ விவ ம⁴ஸூத³ந விவப ।
பth³மநாப⁴ ேஷாthதம ேத³ தா³shயmh

நாராயchத nh’mhஹ நேமா நமshேத ॥ 25॥
கrhண உவாச ।
நாnhயmh வதா³ ந ஶ ◌்’ே ந சிnhதயா

நாnhயmh shமரா ந ப⁴ஜா ந சாரயா ।
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ப⁴khthயா thவதீ³யசரmh³ஜமாத³ேரண
நிவாஸ ேஷாthதம ேத³ தா³shயmh ॥ 26॥

th◌⁴’தராShThர உவாச ।
நேமா நம: காரணவாமநாய

நாராயயாதவிkhரமாய ।
ஶாrhŋhக³சkhராக³தா³த⁴ராய

நேமாऽsh தshைம ேஷாthதமாய ॥ 27॥
கா³nhதா⁴ உவாச ।
thவேமவ மாதா ச பிதா thவேமவ

thவேமவ ப³nh⁴ச ஸகா² thவேமவ ।
thவேமவ விth³யா th³ரவிணmh thவேமவ

thவேமவ ஸrhவmh மம ேத³வ ேத³வ ॥ 28॥
th³பத³ உவாச ।
யjhேஞஶாchத ேகா³விnhத³ மாத⁴வாநnhத ேகஶவ ।
kh’Shண விShே ’ேகஶ வாஸுேத³வ நேமாऽsh ேத ॥ 29॥
ஜயth³ரத² உவாச ।
நம: kh’Shய ேத³வாய ph³ரமேணऽநnhதஶkhதேய ।
ேயாேக³வராய ேயாகா³ய thவாமஹmh ஶரணmh க³த: ॥ 30॥
விகrhண உவாச ।
kh’Shய வாஸுேத³வாய ேத³வகீநnhத³நாய ச ।
நnhத³ேகா³பமாராய ேகா³விnhதா³ய நேமா நம: ॥ 31॥
விராட உவாச ।
நேமா ph³ரமNhயேத³வாய ேகா³ph³ராமணதாய ச ।
ஜக³th³தி⁴தாய kh’Shய ேகா³விnhதா³ய நேமா நம: ॥ 32॥
ஶlhய உவாச ।
அதShபஸŋhகாஶmh பீதவாஸஸமchதmh ।
ேய நமshயnhதி ேகா³விnhத³mh ேதஷாmh ந விth³யேத ப⁴யmh ॥ 33॥
ப³லப⁴th³ர உவாச ।
kh’Shண kh’Shண kh’பாேலா thவமக³தீநாmh க³திrhப⁴வ ।
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ஸmhஸாராrhணவமkh³நாநாmh phரத³ ேஷாthதம ॥ 34॥
kh’Shண உவாச ।
kh’Shண kh’Shேணதி kh’Shேணதி ேயா மாmh shமரதி நிthயஶ: ।
ஜலmh பி⁴thவா யதா² பth³மmh நரகா³th³த⁴ராmhயஹmh ॥ 35॥
kh’Shண உவாச ।
நிthயmh வதா³ மiνஜா:shவயrhth◌⁴வபா³ஹு-
rhேயா மாmh iµnhத³ நரmhஹ ஜநாrhத³ேநதி ।

ேவா ஜபthயiνதி³நmh மரேண ரேண வா
பாஷாணகாShட²ஸth³’ஶாய த³தா³mhயபீ⁴Shடmh ॥ 36॥

ஈவர உவாச ।
ஸkh’nhநாராயேணthkhthவா மாnh கlhபஶதthரயmh ।
க³ŋhகா³தி³ஸrhவதீrhேத²ஷு shநாேதா ப⁴வதி thரக ॥ 37॥
ஸூத உவாச ।
தthைரவ க³ŋhகா³ யiµநா ச தthர

ேகா³தா³வ nh⁴ ஸரshவதீ ச ।
ஸrhவாணி தீrhதா²நி வஸnhதி தthர

யthராchேதாதா³ர கதா²phரஸŋhக:³ ॥ 38॥
யம உவாச ।
நரேக பchயமாநmh  யேமநmh பபா⁴தmh ।
கிmh thவயா நாrhசிேதா ேத³வ: ேகஶவ: khேலஶநாஶந: ॥ 35॥
நாரத³ உவாச ।
ஜnhமாnhதரஸஹshேரண தேபாth◌⁴யாநஸமாதி⁴நா ।
நராmh ணபாபாநாmh kh’Shேண ப⁴khதி: phரஜாயேத ॥ 40॥
phரலாத³ உவாச ।
நாத² ேயாநிஸஹshேரஷு ேயஷு ேயஷு vhரஜாmhயஹmh ।
ேதஷு ேதShவசலா ப⁴khதிரchதாऽsh ஸதா³ thவயி ॥ 41॥
யா phதிரவிேவகநாmh விஷேயShவநபாயிநி ।
thவாமiνshமரத:ஸா ேம ’த³யாnhமாऽபஸrhப ॥ 42॥
விவாthர உவாச ।
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கிmh தshய தா³ைந: கிmh தீrhைத:² கிmh தேபாபி: ◌⁴ கிமth◌⁴வைர: ।
ேயா நிthயmh th◌⁴யாயேத ேத³வmh நாராயணமநnhயதீ: ◌⁴ ॥ 43॥
ஜமத³kh³நிவாச ।
நிthேயாthஸேவா ப⁴ேவthேதஷாmh நிthயmh நிthயmh ச மŋhக³ளmh ।
ேயஷாmh ’தி³shேதா² ப⁴க³வாnhமŋhக³ளாயதநmh ஹ: ॥ 44॥
ப⁴ரth³வாஜ உவாச ।
லாப⁴shேதஷாmh ஜயshேதஷாmh தshேதஷாmh பராஜய: ।
ேயஷாnhதீ³வரயாேமா ’த³யshேதா² ஜநாrhத³ந: ॥ 45॥
ெகௗ³தம உவாச ।
ேகா³ேகாதா³நmh kh³ரஹேணஷு காஶீ-
phரயாக³க³ŋhகா³தகlhபவாஸ: ।

யjhஞாதmh ேமஸுவrhணதா³நmh
ேகா³விnhத³நாமshமரேணந lhயmh ॥ 46॥

அkh³நிவாச ।
ேகா³விnhேத³தி ஸதா³shநாநmh ேகா³விnhேத³தி ஸதா³ ஜப: ।
ேகா³விnhேத³தி ஸதா³ th◌⁴யாநmh ஸதா³ ேகா³விnhத³கீrhதநmh ॥ 47॥
thrhயரmh பரமmh ph³ரம ேகா³விnhத³ thrhயரmh பரmh ।
தshமா³chசாதmh ேயந ph³ரம⁴யாய கlhபேத ॥ 48॥
ேவத³vhயாஸ உவாச ।
அchத: கlhபvh’ோऽஸாவநnhத: காமேத⁴iν ைவ ।
சிnhதாமணிsh ேகா³விnhேதா³ஹேரrhநாம விசிnhதேயth ॥ 49॥
இnhth³ர உவாச ।
ஜய ஜய ேத³ேவா ேத³வகீநnhத³ேநாऽயmh

ஜய ஜய kh’Shே vh’Shணிவmhஶphரதீ³ப: ।
ஜய ஜய ேமக⁴யாமல: ேகாமலாŋhேகா³
ஜய ஜய ph’th²வீபா⁴ரநாேஶா iµnhத:³ ॥ 50॥

பிphபலாயந உவாச ।
மnhnh’mhஹவிப⁴ேவ க³ட³th◌⁴வஜாய

தாபthரேயாபஶமநாய ப⁴ெவௗஷதா⁴ய ।
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kh’Shய vh’சிகஜலாkh³நி⁴ஜŋhக³ேராக³-
khேலஶvhயயாய ஹரேய ³ரேவ நமshேத ॥ 51॥

ஆவிrhேஹாthர உவாச ।
kh’Shண thவதீ³யபத³பŋhகஜபஜராnhேத

அth³ையவ ேம விஶ மாநஸராஜஹmhஸ: ।
phராணphரயாணஸமேய கப²வாதபிthைத:
கNhடா²வேராத⁴நவிெதௗ⁴ shமரணmh தshேத ॥ 52॥

வி³ர உவாச ।
ஹேரrhநாைமவ நாைமவ நாைமவ மம வநmh ।
கெலௗ நாshthேயவ நாshthேயவ நாshthேயவ க³திரnhயதா² ॥ 53॥
வShட² உவாச ।
kh’Shேணதி மŋhக³ளmh நாம யshய வாசி phரவrhதேத ।
ப⁴shப⁴வnhதி தshயாஶு மஹாபாதகேகாடய: ॥ 54॥
அnhத⁴thவாச ।
kh’Shய வாஸுேத³வாய ஹரேய பரமாthமேந ।
phரணதkhேலஶநாஶாய ேகா³விnhதா³ய நேமா நம: ॥ 55॥
கயப உவாச ।
kh’Shiνshமரேத³வ பாபஸŋhக⁴Thடபஜரmh ।
ஶததா⁴ ேப⁴த³மாphேநாதி கி³rhவjhரஹேதா யதா² ॥ 56॥
³rhேயாத⁴ந உவாச ।
ஜாநா த⁴rhமmh ந ச ேம phரvh’thதி-

rhஜாநா பாபmh ந ச ேம நிvh’thதி: ।
ேகநாபி ேத³ேவந ’தி³shதி²ேதந

யதா² நிkhேதாऽsh ததா² கேரா ॥ 57॥
யnhthரshய மம ேதா³ேஷணmhயதாmh ம⁴ஸூத³ந ।
அஹmh யnhthரmh ப⁴வாnh யnhth மம ேதா³ேஷா ந தீ³யதாmh ॥ 58॥
ph◌⁴’³வாச ।
நாைமவ தவ ேகா³விnhத³ நாம thவthத: ஶதாதி⁴கmh ।
த³தா³ththchசாரnhiµkhதி: ப⁴வாநShடாŋhக³ேயாக³த: ॥ 59॥
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ேலாமஶ உவாச ।
நமா நாராயண பாத³பŋhகஜmh

கேரா நாராயணஜநmh ஸதா³ ।
வதா³ நாராயணநாம நிrhமலmh

shமரா நாராயணதththவமvhயயmh ॥ 60॥
ெஶௗநக உவாச ।
shmh’ேத:ஸகலகlhயாணmh ப⁴ஜநmh யshய ஜாயேத ।
ஷmh தமஜmh நிthயmh vhரஜா ஶரணmh ஹmh ॥ 61॥
க³rhக³ உவாச ।
நாராயேணதி மnhthேராऽshதி வாக³shதி வஶவrhதிநீ ।
ததா²பி நரேக ேகா⁴ேர பதnhதீthயth³⁴தmh மஹth ॥ 62॥
தா³lhph◌⁴ய உவாச ।
கிmh தshய ப³ஹுபி⁴rhமnhthைரrhப⁴khதிrhயshய ஜநாrhத³ேந ।
நேமா நாராயேயதி மnhthர:ஸrhவாrhத²ஸாதா⁴ேக ॥ 63॥
ைவஶmhபாயந உவாச ।
யthர ேயாேக³வர: kh’Shே யthர பாrhேதா² த⁴iνrhத⁴ர: ।
தthர rhவிஜேயா ⁴திrhth◌⁴வா நீதிrhமதிrhமம ॥ 64॥
அkh³நிவாச ।
ஹrhஹரதி பாபாநி ³Shடசிthைதரபி shmh’த: ।
அநிchச²யாபி ஸmhshph’Shேடா த³ஹthேயவ  பாவக: ॥ 65॥
பரேமவர உவாச ।
ஸkh’³chசதmh ேயந ஹthயரth³வயmh ।
லph³த: ◌⁴ பகரshேதந ேமாாய க³மநmh phரதி ॥ 66॥
லshthய உவாச ।
ேஹ ேவ ரஸஸாரjhேஞ ஸrhவதா³ ம⁴ரphேய ।
நாராயkh²யபீஷmh பிப³ேவ நிரnhதரmh ॥ 67॥
vhயாஸ உவாச ।
ஸthயmh ஸthயmh ந:ஸthயmh ஸthயmh ஸthயmh வதா³mhயஹmh ।
நாshதி ேவதா³thபரmh ஶாshthரmh ந ேத³வ: ேகஶவாthபர: ॥ 68॥
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த⁴nhவnhதவாச ।
அchதாநnhத ேகா³விnhத³ நாேமாchசாரணேப⁴ஷஜாth ।
நயnhதி ஸகலா ேராகா:³ஸthயmh ஸthயmh வதா³mhயஹmh ॥ 69॥
மாrhகNhேட³ய உவாச ।
shவrhக³த³mh ேமாத³mh ேத³வmh ஸுக²த³mh ஜக³ேதா ³mh ।
கத²mh iµஹுrhதமபி தmh வாஸுேத³வmh ந சிnhதேயth ॥ 70॥
அக³shthய உவாச ।
நிஷmh நிஷாrhத⁴mh வா phராணிநாmh விShiΝசிnhதநmh ।
தthர தthர ேthரmh phரயாேகா³ைநஷmh வரmh ॥ 71॥
வாமேத³வ உவாச ।
நிஷmh நிஷாrhத⁴mh வா phராணிநாmh விShiΝசிnhதநmh ।
கlhபேகாஸஹshராணி லப⁴ேத வாசி²தmh ப²லmh ॥ 72॥
ஶுக உவாச ।
ஆேலாTh³ய ஸrhவஶாshthராணி விசாrhய ச ந: ந: ।
இத³ேமகmh ஸுநிShபnhநmh th◌⁴ேயேயா நாராயண:ஸதா³ ॥ 73॥
மஹாேத³வ உவாச ।
ஶேர ஜrhஜ⁴ேத vhயாதி⁴kh³ரshேத கேலவேர ।
ஔஷத⁴mh ஜாநவீேதாயmh ைவth³ேயா நாராயே ஹ: ॥ 74॥
ெஶௗநக உவாச ।
ேபா⁴ஜநாchசா²த³ேந சிnhதாmh vh’தா²rhவnhதி ைவShணவா: ।
ேயாऽெஸௗ விவmhப⁴ேரா ேத³வ:ஸ கிmh ப⁴khதாiνேபேத ॥ 75॥
ஸநthமார உவாச ।
யshய ஹshேத க³தா³ சkhரmh க³ேடா³ யshய வாஹநmh ।
ஶŋhக²சkhரக³தா³பth³ ஸ ேம விShiΝ: phரத³ ॥ 76॥
ஏவmh ph³ரமாத³ேயா ேத³வா ’ஷயச தேபாத⁴நா: ।
கீrhதயnhதி ஸுரேரShட²ேமவmh நாராயணmh வி⁴mh ॥ 77॥
இத³mh பவிthரமாShயmh Nhயmh பாபphரஶநmh ।
:³shவphநநாஶநmh shேதாthரmh பாNhட³ைவ: பகீrhதிதmh ॥ 78॥
ய: பேட²thphராதthதா²ய ஶுசிshதth³க³தமாநஸ: ।
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க³வாmh ஶதஸஹshரshய ஸmhயkh³த³thதshய யthப²லmh ॥ 79॥
தthப²லmh ஸமவாphேநாதி ய: பேட²தி³தி ஸmhshதவmh ।
ஸrhவபாபவிநிrhiµkhேதா விShiΝேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥ 80॥
க³ŋhகா³ கீ³தா ச கா³யth ேகா³விnhேதா³ க³ட³th◌⁴வஜ: ।
க³காைர: பசபி⁴rhkhத: நrhஜnhம ந விth³யேத ॥ 81॥
கீ³தாmh ய: பட²ேத நிthயmh ேலாகாrhத⁴mh ேலாகேமவ வா ।
iµchயேத ஸrhவபாேபph◌⁴ேயா விShiΝேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥ 82॥
இதி பாNhட³வகீ³தா அத²வா phரபnhநகீ³தா ஸமாphதா ।

ௐ தthஸth ।
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