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ીહનમુશસંન

{ ીહનમુશસંન }

મિુદાના િતકતા મ ેસવય બોધો ભવતાં ભવતે 

હનમૂતો ન િતકતા યા વભાવભય િનરૌષધં મ ે ૧

મૌ ાનપતૂા વનપુિધકબલોિતથયૈધૈય-

વાભાયાિધયતજેઃસમુિતદમશમેવય તુયો ન કિ 

શષેો ઃ સપુણઽયુગણુસિમતૌ નો સહાંશતુુયા

અયેયમામદશૈ ંપદમહમમનુા સાધમવેોપભોય ે ૨

પવૂ ંિજગાય ભવુન ંદશકધરોઽસા-

વવય વરતો ન ત ુત ંકદાિચ 

કિિગાય પુહૂતસતુઃ કિપવા-

િવણોવરાદજયદજુ ન એવ ચનૈ  ૩

દો વરો ન મનુ િત વાનરાં

ધાાય તને િવિજતો યિુધ વાિલનષૈઃ 

અવય વરમાિભભયૂ રો

િજય ેવહ ંરણમખેુ બિલમાયત  ૪

બલેાથોઽહ ંવરમમ ૈસદાય પવૂ ંત ુ

તને મયા રોઽત ંયોજનમયતુ ંપદાુયા  ૫

પનુ યુાય સમાયત ંયપાતય ંરાવણમકેમિુના 
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મહાબલોઽહ ંકિપલાયપિકૂટપઃ પવન મ ેસતુઃ  ૬

આવાં વશયા જિયનાિવિત મ િશવો વરાતઽેજયદનેમવે 

ાવા સરુાજયેિમમ ંિહ વ ેહરો જયયેાહમમુ ંદશાનન  ૭

અતઃ વભાવાિયનાવહ ંચ વાયુ વાયહુનમુા સ એષઃ 

અમુય હતેોત ુપરુા િહ વાયનુા િશવેપવૂા  અિપ કાવતાઃ  ૮

અતો હનમૂા પદમતે ુધાતમુદાયા વનાિદકમ 

મોં ચ લોકય સદવૈ કુવ મુ મુા સખુય વતતા  ૯

ભોગા ય ેયાિન ચ કમતાયનાનતાિન મમહે સિત 

મદાયા તાયિખલાિન સિત ધાતઃુ પદ ેત સહભોગનામ  ૧૦

એતાદૃશ ંમ ેસહભોજન ંત ેમયા દ ંહનમુ સદવૈ 

ઇતીિરતત ંહનમૂા ણય જગાદ વાય ંિથરભિનઃ  ૧૧

ઇિત ીમદાનદતીથયમહાભારતતાપયિનણયતઃ ીહનમુશસંન 
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