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Prashnottara Maniratnamala

પ્રશ્નાેત્તર મ ણરત્નમાલા

અપારસસંારસમુદ્રમ યે
િનમ જતાે મે શરણં િકમ ત ।

ગુરાે કૃપાલાે કૃપયા વદૈત-
દ્વશ્વેશપાદા બુજદ ઘર્નાૈકા॥ ૧॥

બદ્ધાે િહ કાે યાે િવષયાનુરાગી
કાે વા િવમુક્તાે િવષયે િવરક્તઃ । િવષયૈિવમુક્તઃ

કાે વાઽ ત ઘાેરાે નરકઃ વદેહ-
ણાક્ષયઃ વગર્પદં િકમ ત॥ ૨॥

સસંારહૃ ક તુ િન ત્મબાેધઃ
કાે માેક્ષહેતુઃ પ્ર થતઃ સ અેવ ।

દ્વારં િકમેકં નરકસ્ય નાર
કા વગર્દા પ્રાણ તામિહસા॥ ૩॥

શતેે સખંુ ક તુ સમાિધિનષ્ઠાે
ગ ત કાે વા સદસ દ્વવેક ।

કે શત્રવઃ સ ત િનજે દ્રયા ણ
તા યવે મત્રા ણ જતાિન કાિન॥ ૪॥

કાે વા દિરદ્રાે િહ િવશાલ ણઃ
શ્રીમાંશ્ચ કાે યસ્ય સમ તતાષેઃ ।
વ તાે ક તુ િન દ્યમાે યઃ
કાવેાઽ તઃ સ્યા સખુદા િનરાશા॥ ૫॥

પાશાે િહ કાે યાે મમતા ભધાનઃ
સમંાેહયત્યેવ સરેુવ કા સ્ત્રી ।

કાે વા મહા ધાે મદનાતુરાે યાે
ત્યુશ્ચ કાે વાપયશઃ વક યમ્॥ ૬॥
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કાે વા ગુ યા િહ િહતાપેદેષ્ટા
શ ય તુ કાે યાે ગુ ભક્ત અેવ ।

કાે દ ઘર્ રાેગાે ભવ અેવ સાધાે
િકમાષૈિધ તસ્ય િવચાર અેવ॥ ૭॥

િક ભષૂણાદ્ભષૂણમ ત શીલં
તીથ પરં િક વમનાે િવશદુ્ધમ્ ।

િકમત્ર હેયં કનકં ચ કા તા
શ્રાવં્ય સદા િક ગુ વેદવાક્યમ્॥ ૮॥

કે હેતવાે બ્રહ્મગતે તુ સ ત
સ સઙ્ગ તદાર્નિવચારતાષેાઃ । શા તિવચારતાષેાઃ

કે સ ત સ તાેઽ ખલવીતરાગાઃ
અપા તમાેહાઃ શવત વિનષ્ઠાઃ॥ ૯॥

કાે વા વરઃ પ્રાણ તાં િહ ચ તા
મખૂાઽ ત કાે ય તુ િવવેકહીનઃ ।

કાયાર્ મયા કા શવિવ ભ ક્તઃ
િક વનં દાષેિવવ જતં યત્॥ ૧૦॥

િવદ્યા િહ કા બ્રહ્મગ તપ્રદા યા
બાેધાે િહ કાે ય તુ િવમુ ક્ત હેતુઃ । બાેધાેઽ ત

કાે લાભઆત્માવગમાે િહ યાે વૈ
જતં જગ કેન મનાે િહ યને॥ ૧૧॥

શરૂાન્મહાશરૂતમાેઽ ત કાે વા
મનાજેબાણવૈ્યર્ થતાે ન ય તુ ।

પ્રાજ્ઞાેઽ તધીરશ્ચ સમાેઽ ત કાે વા
પ્રાપ્તાે ન માેહં લલનાકટાકૈ્ષઃ॥ ૧૨॥

િવષા દ્વષં િક િવષયાઃ સમ તા
દુઃખી સદા કાે િવષયાનુરાગી ।

ધ યાેઽ ત કાે ય તુ પરાપેકાર
કઃ પજૂનીયાે નનુ ત વિનષ્ઠઃ॥ ૧૩॥

સવાર્ વવસ્થા વિપ િક ન કાય
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િકવા િવધેયં િવદુષાં પ્રયત્નાત્ ।
નેહશ્ચ પાપં પઠનં ચ ધમર્ઃ
સસંારમૂલં િહ િકમ ત ચ તા॥ ૧૪॥

િવજ્ઞાન્મહાિવજ્ઞતમાેઽ ત કાે વા
નાયાર્ િપશાચ્યા ન ચ વ ચતાે યઃ ।

કા શ ◌ૃઙ્ખલા પ્રાણ તાં ચ નાર
િદવ્યં વ્રતં િક ચ િનર તદૈ યમ્॥ ૧૫॥

જ્ઞાતું ન શકં્ય િહ િકમ ત સવ-
યા ષન્મનાે યચ્ચિરતં તદ યમ્ ।

કા દુ ત્ય સવર્જનૈદુર્રાશા
િવદ્યાિવહીનઃ પશરુ ત કાે વા॥ ૧૬॥

વાસાે ન સઙ્ગઃ સહ કૈિવધેયાે
મખૂશ્ચ નીચૈશ્ચ ખલૈશ્ચ પાપૈઃ ।

મુમુ ણા િક વિરતં િવધેયં
સ સઙ્ગ તિનમર્મતેશ ભ ક્તઃ॥ ૧૭॥

લઘુ વમૂલં ચ િકમ થતવૈ
ગુ વબીજં યદયાચનં િકમ્ ।
તાેઽ ત કાે યસ્ય પનુનર્ જન્મ
કાે વાઽ તાે યસ્ય પનુનર્ ત્યુઃ॥ ૧૮॥

મૂકાેઽ ત કાે વા બિધરશ્ચ કાે વા
વક્તું ન યુક્તં સમયે સમથર્ઃ ।

ત યં સપુ યં ન શ ◌ૃણાે ત વાક્યં
િવશ્વાસપાતં્ર ન િકમ ત નાર ॥ ૧૯॥

ત વં િકમેકં શવમ દ્વતીયં
િકમુત્તમં સચ્ચિરતં યદ ત ।

િક કમર્ કૃ વા ન ચ શાેચનીયઃ
કામાિરકંસાિરસમચર્નાખ્યમ્॥ ૨૦॥

શત્રાેમર્હાશત્રુ તમાેઽ ત કાે વા
કામઃસકાપેા તલાેભ ણઃ ।

ન પૂયર્તે કાે િવષયૈઃ સ અેવ
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િક દુઃખમૂલં મમતા ભધાનમ્॥ ૨૧॥
િક મ ડનં સાક્ષરતા મખુસ્ય
સતં્ય ચ િક ભૂતિહતં તદેવ ।

ત્ય વા સખંુ િક સ્ત્રયમવે સ યક્
દેયં પરં િક વભયં સદૈવ॥ ૨૨॥

કસ્યા ત નાશે મનસાે િહ માેક્ષઃ
ક્વ સવર્થા ના ત ભયં િવમુક્તાૈ ।

શલ્યં પરં િક િનજમખૂર્તવૈ
કે કે હ્યપુાસ્યા ગુ વશ્ચ દ્ધાઃ॥ ૨૩॥

ઉપ સ્થતે પ્રાણહરે કૃતા તે
િકમાશુ કાય સિુધયા પ્રયત્નાત્ ।

વાક્કાય ચત્તૈઃ સખુદં યમઘં્ન var હૃદુ્બ દ્ધ ચત્તૈઃ
મુરાિરપાદા બુજમવે ચ ત્યમ્॥ ૨૪॥

કે દસ્યવઃ સ ત કુવાસનાખ્યાઃ
કઃ શાેભતે યઃ સદ સ પ્રિવદ્યઃ ।

માતવે કા યા સખુદા સિુવદ્યા
િકમેધતે દાન વશા સિુવદ્યા॥ ૨૫॥

કુતાે િહ ભી તઃ સતતં િવધેયા
લાેકાપવાદાદ્ભવકાનનાચ્ચ ।

કાે વા ત બ ધુઃ િપતરાૈ ચ કાૈ વા
િવપ સહાયઃ પિરપાલકાૈ યાૈ॥ ૨૬॥

બુદ્ યા ન બાે યં પિર શ યતે િક
શવ પ્રશા તં સખુ બાેધ પમ્ ।

જ્ઞાતે તુ ક મન્ િવિદતં જગ સ્યા-
સવાર્ત્મકે બ્રહ્મ ણ પૂણર્ પે॥ ૨૭॥

િક દુલર્ભં સદુ્ગ ર ત લાેકે
સ સઙ્ગ તબ્રર્હ્મિવચારણા ચ ।

ત્યાગાે િહ સવર્સ્ય િન ત્મબાેધઃ var શવાત્મબાેધઃ
િક દુજર્યં સવર્જનૈમર્નાજેઃ॥ ૨૮॥
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પશાેઃ પશઃુ કાે ન કરાે ત ધમર્
પ્રાધીતશાસ્ત્રાેઽિપ ન ચાત્મબાેધઃ ।

િક ત દ્વષં ભા ત સધુાપેમં સ્ત્રી
કે શત્રવાે મત્રવદાત્મ દ્યાઃ॥ ૨૯॥

િવદ્યુચ્ચલં િક ધન યાવૈનાયુ-
દાર્નં પરં િક ચ સપુાત્ર દત્તમ્ ।

ક ઠે ગતેર યસુ ભનર્ કાય
િકવા િવધેયં મ લનં શવાચાર્॥ ૩૦॥

િક કમર્ ય પ્રી તકરં મુરારેઃ
ક્વાસ્થા ન કાયાર્ સતતં ભવા ધાૈ ।

અહિનશં િક પિર ચ તનીયં
સસંાર મ યા વ શવાત્મત વમ્॥ ૩૧॥

ક ઠં ગતા વા શ્રવણં ગતા વા
પ્રશ્નાેત્તરાખ્યા મ ણરત્નમાલા ।

તનાેતુ માેદં િવદુષાં પ્રયત્નાત્
રમેશગાૈર શપદાૈ સસુવે્યાૈ॥ ૩૨॥

ઇ ત શ્રીમુક્તી દ્રશઙ્કર મશ્રિવર ચતા મ ણરત્નમાલા સમાપ્તા ।
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