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Prashnottara Maniratnamala

phரேநாthதர மணிரthநமாலா

அபாரஸmhஸாரஸiµth³ரமth◌⁴ேய
நிமjhஜேதா ேம ஶரணmh கிமshதி ।

³ேரா kh’பாேலா kh’பயா வைத³த-
th³விேவஶபாதா³mh³ஜதீ³rhக⁴ெநௗகா ॥ 1॥

ப³th³ேதா⁴  ேகா ேயா விஷயாiνராகீ³
ேகா வா விiµkhேதா விஷேய விரkhத: । விஷையrhவிiµkhத:

ேகா வாऽshதி ேகா⁴ேரா நரக:shவேத³ஹ-

shth’Shய:shவrhக³பத³mh கிமshதி ॥ 2॥
ஸmhஸார’thகsh நிஜாthமேபா³த:◌⁴

ேகா ேமாேஹ: phரதி²த:ஸ ஏவ ।
th³வாரmh கிேமகmh நரகshய நா

கா shவrhக³தா³ phராணph◌⁴’தாமmhஸா ॥ 3॥
ேஶேத ஸுக²mh கsh ஸமாதி⁴நிShேடா²
ஜாக³rhதி ேகா வா ஸத³ஸth³விேவகீ ।

ேக ஶthரவ:ஸnhதி நிேஜnhth³யாணி
தாnhேயவ thராணி தாநி காநி ॥ 4॥

ேகா வா த³th³ேரா  விஶாலth’Shண:

மாmhச ேகா யshய ஸமshதேதாஷ: ।
வnhmh’ேதா கsh நிth³யேமா ய:
ேகாவாऽmh’த:shயாthஸுக²தா³ நிராஶா ॥ 5॥

பாேஶா  ேகா ேயா மமதாபி⁴தா⁴ந:
ஸmhேமாஹயthேயவ ஸுேரவ கா shth ।

ேகா வா மஹாnhேதா⁴ மத³நாேரா ேயா
mh’thச ேகா வாபயஶ:shவகீயmh ॥ 6॥
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ேகா வா ³rhேயா  ேதாபேத³Shடா
ஶிShயsh ேகா ேயா ³ ப⁴khத ஏவ ।

ேகா தீ³rhக⁴ ேராேகா³ ப⁴வ ஏவ ஸாேதா⁴
கிெமௗஷதி⁴mh தshய விசார ஏவ ॥ 7॥

கிmh ⁴ஷth³⁴ஷணமshதி ஶீலmh
தீrhத²mh பரmh கிmh shவமேநா விஶுth³த⁴mh ।

கிமthர ேஹயmh கநகmh ச காnhதா
ராvhயmh ஸதா³ கிmh ³ேவத³வாkhயmh ॥ 8॥

ேக ேஹதேவா ph³ரமக³ேதsh ஸnhதி
ஸthஸŋhக³திrhதா³நவிசாரேதாஷா: । ஶாnhதிவிசாரேதாஷா:

ேக ஸnhதி ஸnhேதாऽகி²லவீதராகா:³
அபாshதேமாஹா: ஶிவதththவநிShடா:² ॥ 9॥

ேகா வா jhவர: phராணph◌⁴’தாmh  சிnhதா
rhேகா²ऽshதி ேகா யsh விேவகந: ।

காrhயா மயா கா ஶிவவிShiΝப⁴khதி:
கிmh வநmh ேதா³ஷவிவrhதmh யth ॥ 10॥

விth³யா  கா ph³ரமக³திphரதா³ யா
ேபா³ேதா⁴  ேகா யsh விiµkhதி ேஹ: । ேபா³ேதா⁴ऽshதி

ேகா லாப⁴ ஆthமாவக³ேமா  ேயா ைவ
தmh ஜக³thேகந மேநா  ேயந ॥ 11॥

ஶூராnhமஹாஶூரதேமாऽshதி ேகா வா
மேநாஜபா³ணrhvhயதி²ேதா ந யsh ।

phராjhேஞாऽதிதீ⁴ரச ஸேமாऽshதி ேகா வா
phராphேதா ந ேமாஹmh லலநாகடாை: ॥ 12॥

விஷாth³விஷmh கிmh விஷயா:ஸமshதா
:³கீ²ஸதா³ ேகா விஷயாiνராகீ³ ।

த⁴nhேயாऽshதி ேகா யsh பேராபகா
க: ஜநீேயா நiν தththவநிShட:² ॥ 13॥

ஸrhவாshவவshதா²shவபி கிmh ந காrhயmh
கிmhவா விேத⁴யmh வி³ஷாmh phரயthநாth ।
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shேநஹச பாபmh பட²நmh ச த⁴rhம:
ஸmhஸாரலmh  கிமshதி சிnhதா ॥ 14॥

விjhஞாnhமஹாவிjhஞதேமாऽshதி ேகா வா
நாrhயா பிஶாchயா ந ச வசிேதா ய: ।

கா ஶ ◌்’ŋhக²லா phராணph◌⁴’தாmh ச நா
தி³vhயmh vhரதmh கிmh ச நிரshதைத³nhயmh ॥ 15॥

jhஞாmh ந ஶkhயmh  கிமshதி ஸrhைவ-

rhேயாnhமேநா யchசதmh ததீ³யmh ।
கா ³shthயஜா ஸrhவஜைநrh³ராஶா

விth³யாவிந: பஶுரshதி ேகா வா ॥ 16॥
வாேஸா ந ஸŋhக:³ஸஹ ைகrhவிேத⁴ேயா

rhைக²ச நீைசச க²லச பாைப: ।
iµiµு கிmh thவதmh விேத⁴யmh

ஸthஸŋhக³திrhநிrhமமேதஶ ப⁴khதி: ॥ 17॥
ல⁴thவலmh ச கிமrhதி²ைதவ

³thவபீ³ஜmh யத³யாசநmh கிmh ।
ஜாேதாऽshதி ேகா யshய நrhந ஜnhம

ேகா வாऽmh’ேதா யshய நrhந mh’th: ॥ 18॥
ேகாऽshதி ேகா வா ப³தி⁴ரச ேகா வா

வkhmh ந khதmh ஸமேய ஸமrhத:² ।
தth²யmh ஸுபth²யmh ந ஶ ◌்’ேதி வாkhயmh

விவாஸபாthரmh ந கிமshதி நா ॥ 19॥
தththவmh கிேமகmh ஶிவமth³விதீயmh

கிiµthதமmh ஸchசதmh யத³shதி ।
கிmh கrhம kh’thவா ந ச ேஶாசநீய:
காமாகmhஸாஸமrhசநாkh²யmh ॥ 20॥

ஶthேராrhமஹாஶth தேமாऽshதி ேகா வா
காம:ஸேகாபாnh’தேலாப⁴th’Shண: ।

ந rhயேத ேகா விஷைய:ஸ ஏவ
கிmh :³க²லmh மமதாபி⁴தா⁴நmh ॥ 21॥
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கிmh மNhட³நmh ஸாரதா iµக²shய
ஸthயmh ச கிmh ⁴ததmh தேத³வ ।

thயkhthவா ஸுக²mh கிmh shthயேமவ ஸmhயkh
ேத³யmh பரmh கிmh thவப⁴யmh ஸைத³வ ॥ 22॥

கshயாshதி நாேஶ மநேஸா  ேமா:

khவ ஸrhவதா² நாshதி ப⁴யmh விiµkhெதௗ ।
ஶlhயmh பரmh கிmh நிஜrhக²ைதவ

ேக ேக பாshயா ³வச vh’th³தா:◌⁴ ॥ 23॥
உபshதி²ேத phராணஹேர kh’தாnhேத

கிமாஶு காrhயmh ஸுதி⁴யா phரயthநாth ।
வாkhகாயசிthைத:ஸுக²த³mh யமkh◌⁴நmh var ’th³³th³தி⁴சிthைத:
iµராபாதா³mh³ஜேமவ சிnhthயmh ॥ 24॥

ேக த³shயவ:ஸnhதி வாஸநாkh²யா:
க: ேஶாப⁴ேத ய:ஸத³ phரவிth³ய: ।

மாேதவ கா யா ஸுக²தா³ஸுவிth³யா
கிேமத⁴ேத தா³ந வஶாthஸுவிth³யா ॥ 25॥

ேதா  பீ⁴தி:ஸததmh விேத⁴யா
ேலாகாபவாதா³th³ப⁴வகாநநாchச ।

ேகா வாshதி ப³nh: ◌⁴ பிதெரௗ ச ெகௗ வா
விபthஸஹாய: பபாலெகௗ ெயௗ ॥ 26॥

³th³th◌⁴யா ந ேபா³th◌⁴யmh பஶிShயேத கிmh
ஶிவ phரஶாnhதmh ஸுக² ேபா³த⁴ பmh ।

jhஞாேத  கshnh விதி³தmh ஜக³thshயா-
thஸrhவாthமேக ph³ரமணி rhண ேப ॥ 27॥

கிmh ³rhலப⁴mh ஸth³³ரshதி ேலாேக
ஸthஸŋhக³திrhph³ரமவிசார ச ।

thயாேகா³ஸrhவshய நிஜாthமேபா³த:◌⁴ var ஶிவாthமேபா³த: ◌⁴
கிmh ³rhஜயmh ஸrhவஜைநrhமேநாஜ: ॥ 28॥

பேஶா: பஶு: ேகா ந கேராதி த⁴rhம
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phராதீ⁴தஶாshthேராऽபி ந சாthமேபா³த: ◌⁴ ।
கிmh தth³விஷmh பா⁴தி ஸுேதா⁴பமmh shth

ேக ஶthரேவா thரவதா³thமஜாth³யா: ॥ 29॥
விth³chசலmh கிmh த⁴ந ெயௗவநா-
rhதா³நmh பரmh கிmh ச ஸுபாthர த³thதmh ।

கNhேட² க³ேதரphயஸுபி⁴rhந காrhயmh
கிmhவா விேத⁴யmh மநmh ஶிவாrhசா ॥ 30॥

கிmh கrhம யthphதிகரmh iµராேர:
khவாshதா² ந காrhயா ஸததmh ப⁴வாph³ெதௗ⁴ ।

அஹrhநிஶmh கிmh பசிnhதநீயmh
ஸmhஸாரth²யாthவஶிவாthமதththவmh ॥ 31॥

கNhட²mh க³தா வா ரவணmh க³தா வா
phரேநாthதராkh²யா மணிரthநமாலா ।

தேநா ேமாத³mh வி³ஷாmh phரயthநாth
ரேமஶெகௗ³ஶபெதௗ³ஸுேஸvhெயௗ ॥ 32॥

இதி iµkhதீnhth³ரஶŋhகரரவிரசிதா மணிரthநமாலா ஸமாphதா ।
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