
  

॥ મનાેમીમાંસા ॥
.. manomImAMsA ..

sanskritdocuments.org

August 20, 2017



.. manomImAMsA ..

॥ મનાેમીમાંસા॥

Sanskrit Document Information

Text title : manomImAMsA

File name : manomImAMsA.itx

Location : doc_yoga

Author : Brahma

Language : Sanskrit

Subject : philosophy/hinduism/religion

Proofread by : Jonathan Wiener wiener78 at sbcglobal.net, NA

Latest update : August 2, 2017

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

Site access : http://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and
research. The file is not to be copied or reposted without permission, for
promotion of any website or individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

August 20, 2017

sanskritdocuments.org
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॥ મનાેમીમાંસા॥
નાયં જનાે મે સખુદુઃખહેતુ-
નર્ દેવતાત્મા ગ્રહકમર્કાલાઃ ।
મનઃ પરં કારણમામન ત
સસંારચકં્ર પિરવતર્યેદ્યત્॥ ૧॥
મનાે ગુણા વૈ જતે બલીય-
તતશ્ચ કમાર્ ણ િવલક્ષણાિન
શકુ્લાિન કૃ ણા યથ લાેિહનાિન
તે યઃ સવણાર્ઃ તયાે ભવ ત॥ ૨॥
અનીહ આત્મા મનસા સમીહતા
િહર મયાે મ સખ ઉ દ્વચષ્ટે ।
મનઃ વ લઙ્ગં પિરગ્ હ્ય કામા-
જુષિન્નબદ્ધાે ગુણસઙ્ગતાેઽસાૈ॥ ૩॥
દાનં વધમા િનયમાે યમશ્ચ
શ્રુતં ચ કમાર્ ણ ચ સદ્વ્રતાિન ।
સવ મનાેિનગ્રહલક્ષાણા તાઃ
પરાે િહ યાેગાે મનસઃ સમાિધઃ॥ ૪॥
સમાિહતં યસ્ય મનઃ પ્રશા તં
દાનાિદ ભઃ િક વદ તસ્ય કૃત્યમ્ ।
અસયંતં યસ્ય મનાે િવન ય-
દ્દાનાિદ ભશ્ચેદપરં િકમે ભઃ॥ ૫॥
મનાવેશઽે યે હ્યભવ મ દેવા
મનશ્ચ ના યસ્ય વશં સમેિન
ભી માે િહ દેવઃ સહસઃ સહીયા-
યુ જ્યાદ્વશે તં સ િહ દેવદેવઃ॥ ૬॥
ત દુજર્યં શત્રુમસહ્યવેગમ-
તુદં તન્ન િવ જત્ય કે ચત્ ।

કુવર્ ત્યસ દ્વગ્રહમત્ર મત્ય-
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॥ મનાેમીમાંસા॥

મત્રા યુદાસીનિરપૂ વમૂઢાઃ॥ ૭॥
દેહં મનાેમાત્ર મમં ગ્ હી વા
મમાહ સત્ય ધિધયાે મનુ યાઃ ।
અેષાેઽહમ યાેઽય મ ત ભ્રમેણ
દુર તપારે તમ સ ભ્રમ ત॥ ૮॥
જન તુ હેતુઃ સખુદુઃખયાેશ્ચે-
કમાત્મનશ્ચાત્ર િહ ભાૈમયાે તત્ ।
જહ્વાં ક્વ ચ સ દશ ત વદદ્ ભ-
તદ્વદેનાયાં કનમાય કુ યેત્॥ ૯॥
દુઃખસ્ય હેતુયર્િદ દેવતા તુ
િકમાત્મન તત્ર િવકારયાે તત્ ।
યદઙ્ગમઙ્ગને િનહ યતે ક્વ ચ-
કુ્ર યેત ક મૈ પુ ષઃ વદેહે॥ ૧૦॥
આત્મા યિદ સ્યા સખુદુઃખહેતુઃ
િકમ યત તત્ર િનજ વભાવઃ ।
ન હ્યાત્મનાેઽ યદ્યિદ ત ષા સ્યા-
કુ્ર યેત ક માન્ન સખંુ ન દુઃખમ્॥ ૧૧॥
ગ્રહા િન મતં્ત સખુદુઃખયાેશ્ચેત-્
િકમાત્મનાેઽજસ્ય જનસ્ય તે વૈ ।
ગ્રહૈગ્રર્હસ્યવૈ વદ ત પીડાં
કુ્ર યેત ક મૈ પુ ષ તતાેઽ યઃ॥ ૧૨॥
કમાર્ તુ હેતુઃ સખુદુઃખયાેશ્ચે-
કમાત્મન ત દ્ધ જડાજડ વે ।
દેહ વ ચ પુ ષાેઽયં સપુણર્ઃ
કુ્ર યેત ક મૈ ન િહ કમર્ મૂલમ્॥ ૧૩॥
કાલ તુ હેતુઃ સખુદુઃખયાેશ્ચે-
કમાત્મન તત્ર તદાત્મકાેઽસાૈ ।
નાગ્ ેિહ તાપાે ન િહમસ્ય ત સ્યા-
કુ્ર યેત ક મૈ ન પરસ્ય દ્વ દ્વમ્॥ ૧૪॥
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ન કેન ચ ક્વાિપ કથ ચનાસ્ય
દ્વ દ્વાપેરાગઃ પરતઃ પરસ્ય ।
યથાહમઃ સં ત િપણઃ સ્યા-
દે્દવં પ્રબુદ્ધાે ન બભર્ ત ભૂતૈઃ॥ ૧૫॥
અેતાં સ આસ્થાય પરાત્મિનષ્ઠા-
મ યા સતાં પવૂર્તમૈમર્હ ષ ભઃ ।
અહં તિર યા મ દુર તપારં
તમાે મુકુ દાઙ્ ઘ્રિનષવેયવૈ॥ ૧૬॥
ઇ ત મનાેમીમાંસા સ પૂણાર્ ।
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