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prashnottararatnamAlikA

ूोररमािलका

कः ख नालियते ााथ साधनपटीयान ।्
अमयुा कठितया ूोररमािलकया ॥ १॥
भगवन ि्कमपुादयें गुवचनं हयेमिप िकमकाय म ।्
को गुः अिधगततः िशिहतायोतः सततम ॥् २॥
िरतं िकं कत ं िवषां ससंारसितदेः ।
िकं मोतरोबजं सानं िबयािसम ॥् ३॥
कः पतरो धम ः कः शिुचिरह य मानसं शुम ।्
कः पिडतो िववकेी िकं िवषमवधीरणा गुष ु ॥ ४॥
िकं ससंारे सारं बशोऽिप िविचमानिमदमवे ।
िकं मनजुिेतमं परिहतायोतं ज ॥ ५॥
मिदरवे मोहजनकः कः हेः के च दवो िवषयाः ।
का भववि तृा को वरैी यनुोगः ॥ ६॥
कायिमह मरणादािदह को िविशते रागी ।
कः शरूो यो ललनालोचनबाणनै  च िधतः ॥ ७॥
पा ुं कणा िलिभः िकममतृिमह युते सपदशेः ।
िकं गुताया मलंू यदतेदूाथ न ं नाम ॥ ८॥
िकं गहनं ीचिरतं कतरुो यो न खिडतने ।
िकं ःखं असोषः िकं लाघवमधमतो याा ॥ ९॥
िकं जीिवतमनवं िकं जां पाठतोऽनासः ।
को जागित  िववकेी को िनिा मढूता जोः ॥ १०॥
निलनीदलगतजलवरलं िकं यौवनं धन ं चायःु ।
कथय पनुः के शिशनः िकरणसमाः सना एव ॥ ११॥
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ूोररमािलका

को नरकः परवशता िकं सौं सव सिवरितया  ।
िकं सं भतूिहतं िूयं च िकं ूािणनामसवः ॥ १२॥
कोऽनथ फलो मानः का सखुदा साधजुनमऽैी ।
सव सनिवनाशे को दः सवथा ागी ॥ १३॥
िकं मरणं मखू ं िकं चानघ यदवसरे दम ।्
आमरणात ि्कं शं ूं यृतं पापम ॥् १४॥
कुऽ िवधयेो यो िवाास े सदौषध े दान े ।
अवधीरणा  काया  खलपरयोिषरधनषे ु ॥ १५॥
काहिन शमनिुचा ससंारासारता न त ु ूमदा ।
का ूयेसी िवधयेा करणा दीनषे ु सन े मऽैी ॥ १६॥
कठगतरैसिुभः क ाा न शते जतेमु ।्
मखू  शित च िवषािदनो वा कृत ॥ १७॥
कः साधःु सदवृः कमधममाचते सृम ।्
केन िजतं जगदतेितितावता प ुसंा ॥ १८॥
कै नमािंस दवेाः कुव ि दयाूधानाय ।
कागेः ासंारारयतः सिुधयः ॥ १९॥
क वशे ूािणगणः सिूयभािषणो िवनीत ।
 ातं ाे पिथ ालाभाे ॥ २०॥
कोऽो योऽकय रतः को बिधरो यो िहतािन न श ृणोित ।
को मकूो यः काले िूयािण वंु न जानाित ॥ २१॥
िकं दानमनाकां िकं िमऽं यो िनवारयित पापात ।्
कोऽलारः शीलं िकं वाचां मडनं सम ॥् २२॥
िविुलिसतचपलं िकं ज नसितय ुवतय ।
कुलशीलिनकाः के किलकालेऽिप सना एव ॥ २३॥
िचामिणिरव लभिमह िकं कथयािम ततभु िम ।्
िकं तदि भयूो िवधतुतमसा िवशषेणे ॥ २४॥
दान ं िूयवािहतं ानमगव माितं शौय म ।्
िवं ागसमतें लभमतेतभु िम ॥् २५॥
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िकं शों काप यं सित िवभवे िकं ूशमौदाय म ।्
कः पूो िविः भावतः सवदा िवनीतो यः ॥ २६॥
कः कुलकमलिदनशेः सित गणुािवभवऽेिप यो नॆः ।
क वशे जगदतेियिहतवचनधमिनरत ॥ २७॥
िवनोहरा का सिवता बोधविनता च ।
कं न शृित िवपिः ूवृवचनानवुित न ं दाम ॥् २८॥
कै हृयित कमला नलसिचाय नीितवृाय ।
जित च कं सहसा िजगुसरुिनाकरं च सालम ॥् २९॥
कुऽ िवधयेो वासः सनिनकटेऽथवा काँयाम ।्
कः पिरहाय दशेः िपशनुयतुो भपू ॥ ३०॥
केनाशोः पुषः ूणतकलऽणे धीरिवभवने ।
इह भवुन े कः शोः सिप िवभवे न यो दाता ॥ ३१॥
िकं लघतुाया मलंू ूाकृतपुषषे ु या याा ।
रामादिप कः शरूः रशरिनहतो न यलित ॥ ३२॥
िकमहिन शमनिुचं भगवरणं न ससंारः ।
चुोऽाः के ःु य े नािका मनजुाः ॥ ३३॥
कः पिुरह ूिथतो ोजित च यो वाके तीथ म ।्
िकं तीथ मिप च मुं िचमलं यिवत यित ॥ ३४॥
िकं ं पुषःै हिरनाम सदा न यावनी भाषा ।
को िह न वाः सिुधया परदोषानतृं तत ॥् ३५॥
िकं सां मनजुःै िवा िवं बलं यशः पुयम ।्
कः सवगणुिवनाशी लोभः शऽु कः कामः ॥ ३६॥
का च सभा पिरहाया  हीना या वृसिचवने ।
इह कुऽाविहतः ानजुः िकल राजसवेायाम ॥् ३७॥
ूाणादिप को रः कुलधमः साधसु ।
का सरंा कीित ः पितोता नजैबिु ॥ ३८॥
का कलता लोके सिायािप ता िवा ।
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कोऽयवटवृः ाििधवाऽददान ं यत ॥् ३९॥
िकं शं सवषां यिुः माता च का धनेःु ।
िकं न ु बलं ययै को मृःु यदवधानरिहतम ॥् ४०॥
कुऽ िवषं जन े िकिमहाशौचं भवतेणृं नणृाम ।्
िकमभयिमह वरैां भयमिप िकं िवमवे सवषाम ॥् ४१॥
का लभा नराणां हिरभिः पातकं च िकं िहंसा ।
को िह भगवियः ाोऽं नोजेयदेनिुः ॥ ४२॥
कात ि्सिः तपसः बिुः  न ु भसूरुे कुतो बिुः ।
वृोपसवेया के वृा य े धम ताः ॥ ४३॥
सािवत मरणादिधकं िकं य शो भवित ।
लोके सखुी भवेो धनवानमिप च िकं यतेम ॥् ४४॥
सवसखुानां बीजं िकं पुयं ःखमिप कुतः पापात ।्
कैय यः िकल शरमाराधयेा ॥ ४५॥
को वत े िवनीतः को वा हीयते यो ः ।
को न ूतेो ॄतू े यानतृं शत ॥् ४६॥
कुऽानतृऽेपापां यों धम राथ म ।्
को धमऽिभमतो यः िशानां िनजकुलीनानाम ॥् ४७॥
साधबुलं िकं दवैं कः साधःु सव दा तुः ।
दवैं िकं यकृुतं कः सकृुती ाते च यः सिः ॥ ४८॥
गहृमिेधन िमऽं िकं भाया  को गहृी च यो यजते ।
को यो यः ौुा िविहतः ौयेरो नणृाम ॥् ४९॥
क िबया िह सफला यः पनुराचारवां िशः ।
कः िशो यो वदेूमाणवां को हतः िबयाॅः ॥ ५०॥
को धः संासी को माः पिडतः साधःु ।
कः सेो यो दाता को दाता योऽिथ तिृमातनतु े ॥ ५१॥
िकं भायं दहेवतामारोयं कः फली कृिषकृत ।्
क न पापं जपतः कः पणू यः ूजावां ात ॥् ५२॥
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िकं रं नराणां यनसो िनमहः सततम ।्
को ॄचय वां ाािलतोरतेः ॥ ५३॥
का च परदवेतोा िचिः को जगभता  ।
सयू ः सवषां को जीवनहतेःु स पज ः ॥ ५४॥
कः शरुो यो भीतऽाता ऽाता च कः सुः ।
को िह जगुः शःु ान ं कुतः िशवादवे ॥ ५५॥
मिुं लभते काकुुभेः मकुुः कः ।
यारयदेिवां का चािवा यदानोऽूित ः ॥ ५६॥
क न शोको यः ाबोधः िकं सखुं तिुः ।
को राजा रनकृ ा नीचसवेको यः ात ॥् ५७॥
को मायी परमशेः क इजालायत े ूपोऽयम ।्
कः िनभो जामवहारः समिप च िकं ॄ ॥ ५८॥
िकं िमा यिानाँयं तंु त ु शशिवषाणािद ।
का चािनवा ा माया िकं कितं तैम ॥् ५९॥
िकं पारमािथ कं ादतैं चाता कुतोऽनािदः ।
वपषु पोषकं िकं ूारं चादािय िकं चायःु ॥ ६०॥
को ॄणैपाो गायका िगोचरः शःु ।
गायामािदे चाौ श च िकं न ु तम ॥् ६१॥
ूादवेता का माता पूो गु कः तातः ।
कः सवदवेताा िवाकमा ितो िवूः ॥ ६२॥
क कुलयहतेःु सापः सनषे ु योऽकािर ।
केषाममोघ वचनं य े च पनुः समौनशमशीलाः ॥ ६३॥
िकं ज िवषयसः िकमुरं ज पऽुः ात ।्
कोऽपिरहाय मृःु कुऽ पदं िवसे तू े ॥ ६४॥
पाऽं िकमदान े िुधतं कोऽ िह भगवदवतारः ।
क भगवाहशेः शरनारायणाकैः ॥ ६५॥
फलमिप भगवेः िकं तोकपसााम ।्
मो को िवामयः कः सववदेभःू अथ च ॐ ॥ ६६॥
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इषेा कठा ूोररमािलका यषेाम ।्
त े मुाभरणा इव िवमलााभाि समाजषे ु ॥ ६७॥
॥ इित ौीमद ्शराचाय िवरिचता ूोररमािलका समाा ॥
Encoded and proofread by Sorin Suciu aka SeSe at sorins at hotmail.com.
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