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രുദാഭിേഷകസ്േതാതമ് മഹാഭാരതാൻതർഗതമ്

{॥ രുദാഭിേഷകസ്േതാതമ് മഹാഭാരതാൻതർഗതമ് ॥}

കൃഷ്ണാർജുനാവൂചതുഃ ।

നേമാ ഭവായ ശർവായ രുദായ വരദായ ച ।

പശൂനാം പതേയ നിത്യമുഗായ ച കപർദിേന ॥ ൫.൮൦.൫൫॥

മഹാേദവായ ഭീമായ ത്യമ്ബകായ ച ശാൻതേയ ।

ഈശാനായ മഖഘ്നായ നേമാഽസ്ത്വൻധകഘാതിേന ॥ ൫.൮൦.൫൬॥

കുമാരഗുരേവ തുഭ്യം നീലഗീവായ േവധേസ ।

പിനാകിേന ഹവിഷ്യായ സത്യായ വിഭേവ സദാ ॥ ൫.൮൦.൫൭॥

വിേലാഹിതായ ധൂമായ യാധായാനപരാജിേത ।

നിത്യം നീലശിഖൺഡായ ശൂലിേന ദിയചക്ഷുേഷ ॥ ൫.൮൦.൫൮॥

േഹാത്േര േപാത്േര തിേനതായ യാധായ വസുേരതേസ ।

അചിൻത്യായാമ്ബികാഭർത്േര സർവേദവസ്തുതായ ച ॥ ൫.൮൦.൫൯॥

വൃഷധ്വജായ മുൺഡായ ജടിേന ബഹ്മചാരിേണ ।

തപ്യമാനായ സലിേല ബഹ്മൺയായാജിതായ ച ॥ ൫.൮൦.൬൦॥

വിശ്വാത്മേന വിശ്വസൃേജ വിശ്വമാവൃത്യ തിഷ്ഠേത ।

നേമാനമസ്േത േസയായ ഭൂതാനാം പഭേവ സദാ ॥ ൫.൮൦.൬൧॥

ബഹ്മവക്തായ സർവായ ശംകരായ ശിവായ ച ।

നേമാസ്തു വാചസ്പതേയ പജാനാം പതേയ നമഃ ॥ ൫.൮൦.൬൨॥
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അഭിഗമ്യായ കാമ്യായ സ്തുത്യായാർയായ സർവദാ ।

നേമാഽസ്തു േദവേദവായ മഹാഭൂതധരായ ച ।

നേമാ വിശ്വസ്യ പതേയ പത്തീനാം പതേയ നമഃ ॥ ൫.൮൦.൬൩॥

നേമാ വിശ്വസ്യ പതേയ മഹതാം പതേയ നമഃ ।

നമഃ സഹസശിരേസ സഹസഭുജമൃത്യേവ॥

സഹസേനതപാദായ നേമാഽസങ്ഖ്േയയകർമേണ । ൫.൮൦.൬൪॥

നേമാ ഹിരൺയവർണായ ഹിരൺയകവചായ ച ।

ഭക്താനുകമ്പിേന നിത്യം സിധ്യതാം േനാ വരഃ പേഭാ ॥ ൫.൮൦.൬൫॥

സഞ്ജയ ഉവാച ।

ഏവം സ്തുത്വാ മഹാേദവം വാസുേദവഃ സഹാർജുനഃ ।

പസാദയാമാസ ഭവം തദാ ഹ്യസ്ത്േരാപലേയ ॥ ൫.൮൦.൬൬॥

॥ ഇതി ശീമൻമഹാഭാരേത ദ്േരാണപർവണി പതിജ്ഞാപർവണി

അർജുനസ്വപ്േന അശീതിതേമാഽധ്യായഃ ॥ ൮൦॥
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The Kinjavadekar's Mahabharata edition does not include 80.63.
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