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ബുധകവചമ്

{॥ ബുധകവചമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

അസ്യ ശീബുധകവചസ്േതാതമൻതസ്യ കശ്യപ ഋഷിഃ,

അനുഷ്ടുപ് ഛൻദഃ, ബുേധാ േദവതാ, ബുധപീത്യർഥം ജേപ വിനിേയാഗഃ ।

ബുധസ്തു പുസ്തകധരഃ കുങ്കുമസ്യ സമദ്യുതിഃ ।

പീതാമ്ബരധരഃ പാതു പീതമാൽയാനുേലപനഃ ॥ ൧॥

കടിം ച പാതു േമ െസൗമ്യഃ ശിേരാേദശം ബുധസ്തഥാ ।

േനത്േര ജ്ഞാനമയഃ പാതു ശ്േരാത്േര പാതു നിശാപിയഃ ॥ ൨॥

ഘാണം ഗൻധപിയഃ പാതു ജിഹ്വാം വിദ്യാപേദാ മമ ।

കൺഠം പാതു വിേധാഃ പുത്േരാ ഭുെജൗ പൂസ്തകഭൂഷണഃ ॥ ൩॥

വക്ഷഃ പാതു വരാങ്ഗ ഹൃദയം േരാഹിണീസുതഃ ।

നാഭിം പാതു സുരാരാധ്േയാ മധ്യം പാതു ഖേഗശ്വരഃ ॥ ൪॥

ജാനുനീ െരൗഹിേണയ പാതു ജങ്േഘഽഖിലപദഃ ।

പാെദൗ േമ േബാധനഃ പാതു പാതു െസൗമ്േയാഽഖിലം വപുഃ ॥ ൫॥

ഏതദ്ധി കവചം ദിയം സർവപാപപണാശനമ് ।

സർവേരാഗപശമനം സർവദുഃഖനിവാരണമ് ॥ ൬॥

ആയുരാേരാഗ്യശുഭദം പുതെപൗതപവർധനമ് ।

യഃ പേഠൃണുയാദ്വാപി സർവത വിജയീ ഭേവത് ॥ ൭॥

॥ ഇതി ശീബഹ്മൈവവർതപുരാേണ ബുധകവചം സമ്പൂർണമ് ॥
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