ബൃഹസ്പതികവചമ്
{॥ ബൃഹസ്പതികവചമ് ॥}
ശീഗേണശായ നമഃ ।
അസ്യ ശീബൃഹസ്പതികവചസ്േതാതമൻതസ്യ ഈശ്വര ഋഷിഃ,
അനുഷ്ടുപ് ഛൻദഃ, ഗുരുർേദവതാ, ഗം ബീജം, ശീശക്തിഃ,
ീം കീലകം, ഗുരുപീത്യർഥം ജേപ വിനിേയാഗഃ ।
അഭീഷ്ടഫലദം േദവം സർവജ്ഞം സുരപൂജിതമ് ।
അക്ഷമാലാധരം ശാൻതം പണമാമി ബൃഹസ്പതിമ് ॥ ൧॥

ബൃഹസ്പതിഃ ശിരഃ പാതു ലലാടം പാതു േമ ഗുരുഃ ।
കർെണൗ സുരഗുരുഃ പാതു േനത്േര േമഽഭീഷ്ടദായകഃ ॥ ൨॥

ജിഹ്വാം പാതു സുരാചാർേയാ നാസാം േമ േവദപാരഗഃ ।
മുഖം േമ പാതു സർവജ്േഞാ കൺഠം േമ േദവതാഗുരുഃ ॥ ൩॥

ഭുജാവാങ്ഗിരസഃ പാതു കെരൗ പാതു ശുഭപദഃ ।
സ്തെനൗ േമ പാതു വാഗീശഃ കുക്ഷിം േമ ശുഭലക്ഷണഃ ॥ ൪॥

നാഭിം േദവഗുരുഃ പാതു മധ്യം പാതു സുഖപദഃ ।
കടിം പാതു ജഗദ്വൻദ്യ ഊരൂ േമ പാതു വാക്പതിഃ ॥ ൫॥

ജാനുജങ്േഘ സുരാചാർേയാ പാെദൗ വിശ്വാത്മകസ്തഥാ ।
അൻയാനി യാനി ചാങ്ഗാനി രക്േഷൻേമ സർവേതാ ഗുരുഃ ॥ ൬॥

ഇത്േയതത്കവചം ദിയം തിസൻധ്യം യഃ പേഠൻനരഃ ।
സർവാൻകാമാനവാപ്േനാതി സർവത വിജയീ ഭേവത് ॥ ൭॥
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॥ ഇതി ശീബഹ്മയാമേലാക്തം ബൃഹസ്പതികവചം സമ്പൂർണമ് ॥
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