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mAnasollasastutiH by Appayya Dixit

માનસાે લસ તુ તઃ શ્રીમદ પ યાદ ક્ષતે દ્રઃૈ િવર ચતા

Introduction:

This is a short poem by the famous author. It consists

of seventeen verses and is construced in the form of

advice to the mind. The poet finds that the mind is now

fully preoccupied with the affairs of the world,

family and friends to the extent that it is unable

to think of the consequences of such preoccupation.

The poem points out the consequences and also the way

to escape them. The remedy is to start thinking of

Lord Siva and worship Him. One may continue to attend

to personal matters but, should, at the same time engage

the mind in thinking of the Lord. This will bring in

all the prosperity one requires for a good life.

It will also confer ever lasting peace which one

cannot find by being busy with the world. It is common

to find saints and devotees addressing their mind and

also other organs like the eyes to turn to the Lord

for escape from the stresses and strain that the

worldly life brings in its wake.

Some examples are given here.

1) Mana sambodha niyamanam - 10 verses by

Bhartruhari in his Vairagya shatakam.

2) Manache Sloka of Sri Samartha Ramadasa of Maharashtra.

This work is in Marathi language and has 205 verses.

3) Manoniyamanam (મનાેિનયમનમ્ ।) by Saint
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Sadasiva Brahmendra is a small but beautiful poem

consisting of 13 verses addressed to the mind.

4) The saint has also composed many songs that address

the mind, the tongue etc.

Some are:

(1)Bhaja re Gopalam manasa. (ભજ રે ગાપેાલમ્ માનસ ।)
(2)Smara varam chetah smara Nanda Kumaram.

( મર વારં ચેતઃ મર ન દકુમારમ્ ।)
(3)Bruhi Mukundeti Rasane (બ્રૂિહ મુકુ દે ત રસને ।)
(4)Manasa sancharare (માનસ સચંર રે)
(5)Bhaja re Yadhunatham (ભજ રે યદુનાથમ્ ।).

5) The saint Kulasekhara also addresses the organs in his

Mukundamala. One of his popular poems is given here.

જહે્વ ક તર્ય કેશવં મુરિરપું ચેતાે ભજ શ્રીધરં
પા ણદ્વ દ્વ સમચર્યાચ્યુતકથા-શ્રાતે્રદ્વય વં શ ◌ૃ ।
કૃ ણં લાેકય લાેચનદ્વય હરે-ગર્ચ્છાઙ્ ઘ્રયુગ્માલયં
જઘ્ર ઘ્રાણ મુકુ દ-પાદ-તુલસી ં મૂધર્ન્ નમાધાેક્ષજમ્ ॥

Now let us go to the poem proper.

॥ શ્રી શવમ તુ ॥
અિય ભ્રાતશ્ચેતઃ પરમમપુદેશં શ્રુ મમ

મરારેરચાર્યાં પટુષુકરણષેુ મર ફલમ્ ।
તવષૈાં પ્રે યાણામપુર તકૃ તશ્રા ત મહ ત

વાયૈકેન શ્વાસપ્રશમસમયે િકન્નુ સકુરમ્ ॥ ૧॥
અ તસ્થેમસ્ફ તાનિપ શખિરણઃ પ ય ચ લતાન્

િકયંતં વા કાલં િકસલય દુ સ્થાસ્ય ત વપુઃ ।
અસારેઽ મ પૂ ં અિય હૃદય શભંાનેર્ કુ ષે

કદેદક્ૃ તે લ યં કથય જડ તંત્રાપેકરણમ્ ॥ ૨॥
ઇદાનીમત્ય પે વિય હૃદય કાય વ ત મહાન્

ઇયાન્ વ્યાસગં તે ન કલય સ યને મરિરપુમ્ ॥
અ તકં્રદદં્બધવુ્યસનજલધાવ ત સમયે
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િકયાનાગંતા તે શવ શવ હતાે યવે ભવતા ॥ ૩॥
અયે ચેત શાસ્ત્રા યિધકમવગૂઢા યિપ

મુધા ન યદ્યાસ જેથાઃ પશપુ તપદાંભાજેભજને ।
તિદ થં ભાેક્તવ્યં ખલુ પનુરિપ પ્રેત્ય ભવુને

મહદ્દઃુખં વણર્ગ્રહણસમયાપેક્રમ મદમ્ ॥ ૪॥
િકયંતાે ના ભવૂન્ હૃદયપરમપે્રમિવષયાઃ

પુરાજન્મ વદ્ય ક્વ ગત મ ત ના સ િકમુ તાન્ ।
ધા માેહં બં્ધુ વિહતપિરણામં ત્યજ સખે
યદાસવેાદાષેાત્ મર સ ન કદાઽિપ મરિરપુમ્ ॥ ૫॥

અમી ચેત્ પતુ્રાદ્યા- તવ શતરં પ્રેમિવષયાઃ
ભિવ ય તાે ન સ્યુઃ િકમુ જડ તથા ભાિવજનને ।

સદેવ વ યવંે સમપુજિનતાક્ષત્રયહતે
કદા શભંાે શ્ચ તા ભવ ત ભવભી તપ્રશમની ॥ ૬॥

અના ચ્છ જ્ઞાતી-નવશ િદતાેચ્છૂન-નયનાન્
ગ તઃકા ન- તાતેત્ય ત-ક ણમગ્રે િવલુિટતાન્ ।

અવ યં ગ તવં્ય ખલુ તદિહતાનામિપ પુર ત-
દદૈ્યવ નેહં ત્યજ હૃદય તે વચ્ચર્ ગિરશમ્ ॥ ૭॥

ઇદં સ ભૂતં કૃત મદ- મદં કાયર્મધનુ-ે
ત્યયં વ્યથાર્રંભ તવ બતમનશ-્શા યતુ કદા ।

સખ વાગ તા તે શવભજનહીનસ્ય સમયસ-્
સમુદ્યિન્નઘાષ વલદશિનપાત પ્ર તભયઃ ॥ ૮॥

વયા ગભ માતુયર્િદહ ચ તતમભૂત્ ત-
દાલાેચ્ય વા તે વ્રજ શવમકાય ત્યજ ચમ્ ।

ગતાે દૂરં મખૂર્ઃ ક ઇવ ખલુ િવત્તાજર્ન િધયા
ચરે વૈરં ત્ય વા પ્રભવુર ણાદાનર સકઃ ॥ ૯॥

અપ યા-દાહારાદિપ તવ િકયન્ માનસ ભયં
મુહૂતાર્વસ્થાિય વરજઠર-ભારાિદકરણાત્ ।

અમુ માદશ્રા ત-પ્રિવતત ભવવ્યાિધજનનાત્
મહેશે વૈમખુ્યાત્ િક મ ત ન ભયં િક ચદિપ ॥ ૧૦॥
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ઇયંતંકાલં તે િનયતસહવાસને જિનતા િક-
ઈષન્ના ત્ય તઃકરણ મિય સાૈહાદર્ક ણકા ।

યથેચ્છં ભ્રા ત વં િવહરિવષયાર ય-કુહરે
ભજ શ્રીપાદા જં સકૃદિપ પુરારેરનુિદનમ્ ॥ ૧૧॥

સ્થતાેઽ મ વાં પ યન્ ચરમિહત અેવં તવકૃતે
મદથાર્સુ સ્થાણાેહૃર્દય પિરચયાર્સુ િવમખુઃ ।

ઇદાનીિન્નિવ ણાેઽ યલમપુગત તેઽદ્યસમયાે
યદાત્મ ય યાસ્થાં જહ ત સહૃુદથ કૄતિવદઃ ॥ ૧૨॥
અલ યવે યથ વિધક ચપલા-નક્ષ થુકાન્

અ પ્તાનત્યથ સુ ચરમનુ ત્તાનિપ તથા ।
અશક્યં તે શભંાેભર્જન-મનુ યવૈ-મશચુીન્

ઉપેક્ષવૈાપેાય તવ હૃદય તષેામપુશમે ॥ ૧૩॥
ઉપાયં તે ચેતઃ પરમપુિદશા મ મરિરપાેઃ

પદાંભાજેદં્વદ્વે પરવશતયા રજ્ય સ યતઃ ।
અવ યં ભાેક્તવ્ય-મનુિદન-મતક્યાપગમનાં

દશા-મ ત્યાં-મ ત સપિદ ગણયાપે સ્થતતરામ્ ॥ ૧૪॥
ચરાત્ ક શ્ચ વ્યાધઃ શવ ઇ ત વસત્યિદ્ર શકહરે

સ મે માયીભૂ વા મ તમહર-દદ્ધા સખુિનિધમ્ ।
સલગ્ શ્ચેદૈ્દવાત્ ક્વચનપ થપાશૈ તમયૈઃ

સખે તં બધ્નીયાઃ હૃદય િન તં દાસ્ય ત ધનમ્ ॥ ૧૫॥
બિહ વં વૈ ય યં પ્રકટય પરં લાૈિકકકૃ ત-

વવજ્યાર્સુ સ્થૈય ભજ પશપુતેઃ પાદભજને ।
િવટેષુ નહ્ય તી મવ બિહરસારૈ-ર ભનયૈઃ

ધને બદ્ધાસગંાં ગણય િધષણે વારવિનતામ્ ॥ ૧૬॥
મહાદેવ યાનાન્મમશરણમ યન્ન કલયે

ભવગ્રહગ્રાસાે લ સતભવવેગાદિધભુિવ ।
પ્રસીદ પ્રાગ યં તિદહ પિરગ્ હ્યાદ્ય મહતાે

ભયાત્રાય વનૈં ભગવ ત નમ તેઽ તુ િધષણે ॥ ૧૭॥
॥ શ્રી શવમ તુ ॥
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