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prashnottararatnamAlikA

phரேநாthதரரthநமாகா

க: க² நாலŋhkhயேத th³’Shடாth³’Shடாrhத²ஸாத⁴நபயாnh ।
அiµயா கNhட²shதி²தயா phரேநாthதரரthநமாகயா ॥ 1॥
ப⁴க³வnh கிiµபாேத³யmh ³வசநmh ேஹயமபி கிமகாrhயmh ।
ேகா ³:அதி⁴க³ததththவ: ஶிShயதாேயாth³யத:ஸததmh ॥ 2॥
thவதmh கிmh கrhதvhயmh வி³ஷாmh ஸmhஸாரஸnhததிchேச²த:³ ।
கிmh ேமாதேராrhபீ³ஜmh ஸmhயkhjhஞாநmh khயாth³த⁴mh ॥ 3॥
க: பth²யதேரா த⁴rhம: க: ஶுசிஹ யshய மாநஸmh ஶுth³த⁴mh ।
க: பNh³ேதா விேவகீ கிmh விஷமவதீ⁴ர ³ஷு ॥ 4॥
கிmh ஸmhஸாேர ஸாரmh ப³ஹுேஶாऽபி விசிnhthயமாநத³ேமவ ।
கிmh மiνேஜShவிShடதமmh shவபரதாேயாth³யதmh ஜnhம ॥ 5॥
மதி³ேரவ ேமாஹஜநக: க:shேநஹ: ேக ச த³shயேவா விஷயா: ।
கா ப⁴வவlh th’Sh ேகா ைவ யshthவiνth³ேயாக:³ ॥ 6॥
கshமாth³ப⁴யஹ மரத³nhதா⁴தி³ஹ ேகா விஶிShயேத ராகீ³ ।
க: ஶூேரா ேயா லலநாேலாசநபா³ணrhந ச vhயதி⁴த: ॥ 7॥
பாnhmh கrhஜபி: ◌⁴ கிமmh’தஹ jhயேத ஸ³பேத³ஶ: ।
கிmh ³தாயா லmh யேத³தத³phராrhத²நmh நாம ॥ 8॥
கிmh க³ஹநmh shthசதmh கசேரா ேயா ந க²Nh³தshேதந ।
கிmh :³க²mh அஸnhேதாஷ: கிmh லாக⁴வமத⁴மேதா யாchஞா ॥ 9॥
கிmh விதமநவth³யmh கிmh ஜாTh³யmh பாட²ேதாऽphயநph◌⁴யாஸ: ।
ேகா ஜாக³rhதி விேவகீ ேகா நிth³ரா ட⁴தா ஜnhேதா: ॥ 10॥
நநீத³லக³தஜலவthதரலmh கிmh ெயௗவநmh த⁴நmh சா: ।
கத²ய ந: ேக ஶஶிந: கிரணஸமா:ஸjhஜநா ஏவ ॥ 11॥
ேகா நரக: பரவஶதா கிmh ெஸௗkh²யmh ஸrhவஸŋhக³விரதிrhயா ।
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கிmh ஸthயmh ⁴ததmh phயmh ச கிmh phராணிநாமஸவ: ॥ 12॥
ேகாऽநrhத²ப²ேலா மாந: கா ஸுக²தா³ஸா⁴ஜநைமth ।
ஸrhவvhயஸநவிநாேஶ ேகா த³:ஸrhவதா² thயாகீ³ ॥ 13॥
கிmh மரணmh rhக²thவmh கிmh சாநrhக⁴mh யத³வஸேர த³thதmh ।
ஆமரth கிmh ஶlhயmh phரchச²nhநmh யthkh’தmh பாபmh ॥ 14॥
thர விேத⁴ேயா யthேநா விth³யாph◌⁴யாேஸ ஸெதௗ³ஷேத⁴ தா³ேந ।
அவதீ⁴ர khவ காrhயா க²லபரேயாthபரத⁴ேநஷு ॥ 15॥
காஹrhநிஶமiνசிnhthயா ஸmhஸாராஸாரதா ந  phரமதா³ ।
கா phேரய விேத⁴யா கர தீ³ேநஷு ஸjhஜேந ைமth ॥ 16॥
கNhட²க³ைதரphயஸுபி:◌⁴ கshய யாthமா ந ஶkhயேத ேஜmh ।
rhக²shய ஶŋhகிதshய ச விஷாதி³ேநா வா kh’தkh◌⁴நshய ॥ 17॥
க:ஸா: ◌⁴ ஸத³vh’thத: கமத⁴மமாசேத thவஸth³vh’thதmh ।
ேகந தmh ஜக³ேத³தthஸthயதிதிாவதா mhஸா ॥ 18॥
கshைம நமாmh ேத³வா:rhவnhதி த³யாphரதா⁴நாய ।
கshமா³th³ேவக:³shயாthஸmhஸாராரNhயத:ஸுதி⁴ய: ॥ 19॥
கshய வேஶ phராணிக³ண:ஸthயphயபா⁴ே விநீதshய ।
khவ shதா²தvhயmh nhயாyhேய பதி² th³’Shடாth³’Shடலாபா⁴Th◌⁴ேய ॥ 20॥
ேகாऽnhேதா⁴ ேயாऽகrhயரத: ேகா ப³தி⁴ேரா ேயா தாநி ந ஶ ◌்’ேதி ।
ேகா ேகா ய: காேல phயாணி வkhmh ந ஜாநாதி ॥ 21॥
கிmh தா³நமநாகாŋhmh கிmh thரmh ேயா நிவாரயதி பாபாth ।
ேகாऽலŋhகார: ஶீலmh கிmh வாசாmh மNhட³நmh ஸthயmh ॥ 22॥
விth³th³விலதசபலmh கிmh ³rhஜநஸŋhக³திrhவதயச ।
லஶீலநிShphரகmhபா: ேக ககாேலऽபி ஸjhஜநா ஏவ ॥ 23॥
சிnhதாமணிவ ³rhலப⁴ஹ கிmh கத²யா தchசrhப⁴th³ரmh ।
கிmh தth³வத³nhதி ⁴ேயா வி⁴ததமஸா விேஶேஷண ॥ 24॥
தா³நmh phயவாkhஸதmh jhஞாநமக³rhவmh மாnhவிதmh ெஶௗrhயmh ।
விthதmh thயாக³ஸேமதmh ³rhலப⁴ேமதchசrhப⁴th³ரmh ॥ 25॥
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கிmh ேஶாchயmh காrhபNhயmh ஸதி விப⁴ேவ கிmh phரஶshதெமௗதா³rhயmh ।
க: jhேயா விth³வth³பி: ◌⁴ shவபா⁴வத:ஸrhவதா³ விநீேதா ய: ॥ 26॥
க:லகமலதி³ேநஶ:ஸதி ³விப⁴ேவऽபி ேயா நmhர: ।
கshய வேஶ ஜக³ேத³தthphயதவசநshயத⁴rhமநிரதshய ॥ 27॥
விth³வnhமேநாஹரா கா ஸthகவிதா ேபா³த⁴வநிதா ச ।
கmh ந shph’ஶதி விபthதி: phரvh’th³த⁴வசநாiνவrhதிநmh தா³nhதmh ॥ 28॥
கshைம shph’ஹயதி கமலா thவநலஸசிthதாய நீதிvh’thதாய ।
thயஜதி ச கmh ஸஹஸா th³விஜ³ஸுரநிnhதா³கரmh ச ஸாலshயmh ॥ 29॥
thர விேத⁴ேயா வாஸ:ஸjhஜநநிகேடऽத²வா காயாmh ।
க: பஹாrhேயா ேத³ஶ: பிஶுநேதா ph³த⁴⁴பச ॥ 30॥
ேகநாேஶாchய: ஷ: phரணதகலthேரண தீ⁴ரவிப⁴ேவந ।
இஹ ⁴வேந க: ேஶாchய:ஸthயபி விப⁴ேவ ந ேயா தா³தா ॥ 31॥
கிmh ல⁴தாயா லmh phராkh’தேஷஷு யா யாchஞா ।
ராமாத³பி க: ஶூர:shமரஶரநிஹேதா ந யசலதி ॥ 32॥
கிமஹrhநிஶமiνசிnhthயmh ப⁴க³வchசரணmh ந ஸmhஸார: ।
சுShமnhேதாऽphயnhதா: ◌⁴ ேக sh: ேய நாshதிகா மiνஜா: ॥ 33॥
க: பŋh³ஹ phரதி²ேதா vhரஜதி ச ேயா வாrhth³த⁴ேக தீrhத²mh ।
கிmh தீrhத²மபி ச iµkh²யmh சிthதமலmh யnhநிவrhதயதி ॥ 34॥
கிmh shமrhthதvhயmh ைஷ:ஹநாம ஸதா³ ந யாவநீ பா⁴ஷா ।
ேகா  ந வாchய:ஸுதி⁴யா பரேதா³ஷசாnh’தmh தth³வth ॥ 35॥
கிmh ஸmhபாth³யmh மiνைஜ: விth³யா விthதmh ப³லmh யஶ: Nhயmh ।
க:ஸrhவ³ணவிநாஶீ ேலாப: ◌⁴ ஶthச க: காம: ॥ 36॥
கா ச ஸபா⁴ பஹாrhயா நா யா vh’th³த⁴ஸசிேவந ।
இஹ thராவத:shயாnhமiνஜ: கில ராஜேஸவாயாmh ॥ 37॥
phராத³பி ேகா ரmhய:லத⁴rhம:ஸா⁴ஸŋhக³ச ।
கா ஸmhரயா கீrhதி: பதிvhரதா ைநஜ³th³தி⁴ச ॥ 38॥
கா கlhபலதா ேலாேக ஸchசி²Shயாயாrhபிதா விth³யா ।
ேகாऽயவடvh’:shயாthவிதி⁴வthஸthபாthரத³thததா³நmh யth ॥ 39॥
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கிmh ஶshthரmh ஸrhேவஷாmh khதி: மாதா ச கா ேத⁴iν: ।
கிmh iν ப³லmh யth³ைத⁴rhயmh ேகா mh’th: யத³வதா⁴நரதthவmh ॥ 40॥
thர விஷmh ³Shடஜேந கிஹாெஶௗசmh ப⁴ேவth’ணmh nh’mh ।
கிமப⁴யஹ ைவராmhயmh ப⁴யமபி கிmh விthதேமவ ஸrhேவஷாmh ॥ 41॥
கா ³rhலபா⁴ நராmh ஹப⁴khதி: பாதகmh ச கிmh mhஸா ।
ேகா  ப⁴க³வthphய:shயாthேயாऽnhயmh ேநாth³ேவஜேயத³iνth³விkh³ந: ॥ 42॥
கshமாth th³தி:◌⁴ தபஸ: ³th³தி:◌⁴ khவ iν ⁴ஸுேர ேதா ³th³தி: ◌⁴ ।
vh’th³ேதா⁴பேஸவயா ேக vh’th³தா⁴ ேய த⁴rhமதththவjhஞா: ॥ 43॥
ஸmhபா⁴விதshய மரத³தி⁴கmh கிmh ³rhயேஶா ப⁴வதி ।
ேலாேக ஸுகீ² ப⁴ேவthேகா த⁴நவாnhத⁴நமபி ச கிmh யதேசShடmh ॥ 44॥
ஸrhவஸுகா²நாmh பீ³ஜmh கிmh Nhயmh :³க²மபி த: பாபாth ।
கshையவrhயmh ய: கில ஶŋhகரமாராத⁴ேயth³ப⁴khthயா ॥ 45॥
ேகா வrhth³த⁴ேத விநீத: ேகா வா ேயத ேயா th³’phத: ।
ேகா ந phரthேயதvhேயா ph³ேத யசாnh’தmh ஶவth ॥ 46॥
thராnh’ேதऽphயபாபாmh யchேசாkhதmh த⁴rhமராrhத²mh ।
ேகா த⁴rhேமாऽபி⁴மேதா ய: ஶிShடாநாmh நிஜநாநாmh ॥ 47॥
ஸா⁴ப³லmh கிmh ைத³வmh க:ஸா: ◌⁴ ஸrhவதா³ Shட: ।
ைத³வmh கிmh யthஸுkh’தmh க:ஸுkh’தீ லாkh◌⁴யேத ச ய:ஸth³பி: ◌⁴ ॥ 48॥
kh³’ஹேமதி⁴நச thரmh கிmh பா⁴rhயா ேகா kh³’ ச ேயா யஜேத ।
ேகா யjhேஞா ய: thயா வித: ேரயshகேரா nh’mh ॥ 49॥
கshய khயா  ஸப²லா ய: நராசாரவாmh ஶிShட: ।
க: ஶிShேடா ேயா ேவத³phரமாணவாmh ேகா ஹத: khயாph◌⁴ரShட: ॥ 50॥
ேகா த⁴nhய:ஸmhnhயா ேகா மாnhய: பNh³த:ஸா: ◌⁴ ।
க: ேஸvhேயா ேயா தா³தா ேகா தா³தா ேயாऽrhதி²th’phதிமாதiνேத ॥ 51॥
கிmh பா⁴kh³யmh ேத³ஹவதாமாேராkh³யmh க: ப² kh’kh’th ।
கshய ந பாபmh ஜபத: க: rhே ய: phரஜாவாmh shயாth ॥ 52॥
கிmh ³Shகரmh நராmh யnhமநேஸா நிkh³ரஹ:ஸததmh ।
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ேகா ph³ரமசrhயவாmh shயாthயசாshக²ேதாrhth◌⁴வேரதshக: ॥ 53॥
கா ச பரேத³வேதாkhதா சிchச²khதி: ேகா ஜக³thப⁴rhதா ।
ஸூrhய:ஸrhேவஷாmh ேகா வநேஹ:ஸ பrhஜnhய: ॥ 54॥
க: ஶுேரா ேயா பீ⁴தthராதா thராதா ச க:ஸth³³: ।
ேகா  ஜக³th³³khத: ஶmh: ◌⁴ jhஞாநmh த: ஶிவாேத³வ ॥ 55॥
iµkhதிmh லேப⁴த கshமாnhiµnhத³ப⁴khேத:iµnhத:³ க: ।
யshதாரேயத³விth³யாmh கா சாவிth³யா யதா³thமேநாऽsh²rhதி: ॥ 56॥
கshய ந ேஶாேகா ய:shயாth³khேராத: ◌⁴ கிmh ஸுக²mh Sh: ।
ேகா ராஜா ரசநkh’thகச வா நீசேஸவேகா ய:shயாth ॥ 57॥
ேகா மாயீ பரேமஶ: க இnhth³ரஜாலாயேத phரபேசாऽயmh ।
க:shவphநநிேபா⁴ ஜாkh³ரth³vhயவஹார:ஸthயமபி ச கிmh ph³ரம ॥ 58॥
கிmh th²யா யth³விth³யாநாயmh chச²mh  ஶஶவிஷாதி³ ।
கா சாநிrhவாchயா மாயா கிmh கlhபிதmh th³ைவதmh ॥ 59॥
கிmh பாரமாrhதி²கmh shயாத³th³ைவதmh சாjhஞதா ேதாऽநாதி:³ ।
வஷச ேபாஷகmh கிmh phராரph³த⁴mh சாnhநதா³யி கிmh சா: ॥ 60॥
ேகா ph³ரமணபாshேயா கா³யthrhயrhகாkh³நிேகா³சர: ஶmh: ◌⁴ ।
கா³யthrhயாமாதி³thேய சாkh³ெநௗ ஶmhப⁴ ச கிmh iν தthதththவmh ॥ 61॥
phராthயேத³வதா கா மாதா jhேயா ³ச க: தாத: ।
க:ஸrhவேத³வதாthமா விth³யாகrhமாnhவிேதா விphர: ॥ 62॥
கச லயேஹ:ஸnhதாப:ஸjhஜேநஷு ேயாऽகா ।
ேகஷாமேமாக⁴ வசநmh ேய ச ந:ஸthயெமௗநஶமஶீலா: ॥ 63॥
கிmh ஜnhம விஷயஸŋhக:³ கிiµthதரmh ஜnhம thர:shயாth ।
ேகாऽபஹாrhேயா mh’th:thர பத³mh விnhயேஸchச th³’khேத ॥ 64॥
பாthரmh கிமnhநதா³ேந ுதி⁴தmh ேகாऽrhchேயா  ப⁴க³வத³வதார: ।
கச ப⁴க³வாnhமேஹஶ: ஶŋhகரநாராயthைமக: ॥ 65॥
ப²லமபி ப⁴க³வth³ப⁴khேத: கிmh தlhேலாகshவபஸாாththவmh ।
ேமாச ேகா யவிth³யாshதமய: க:ஸrhவேவத³: ◌⁴ அத² ச ௐ ॥ 66॥
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phரேநாthதரரthநமாகா

இthேயஷா கNhட²shதா² phரேநாthதரரthநமாகா ேயஷாmh ।
ேத iµkhதாப⁴ர இவ விமலாசாபா⁴nhதி ஸthஸமாேஜஷு ॥ 67॥
॥ இதி மth³ ஶŋhகராசாrhயவிரசிதா phரேநாthதரரthநமாகா ஸமாphதா ॥
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prashnottararatnamAlikA

pdf was typeset on November 22, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

6 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

