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ബുധസ്േതാതമ്

{॥ ബുധസ്േതാതമ് ॥}

അഥ ബുധസ്േതാതമ് ।

അസ്യ ശീബുധസ്േതാതമഹാമൻതസ്യ വസിഷ്ഠ ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ്ഛൻദഃ ।

ബുേധാ േദവതാ । ബുധപീത്യർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ ।

ധ്യാനമ് ।

ഭുൈജതുർഭിർവരദാഭയാസിഗദം വഹൻതം സുമുഖം പശാൻതമ് ।

പീതപഭം ചൻദസുതം സുേരഢ്യം സിമ്േഹ നിഷം ബുധമാശയാമി ॥

പീതാമ്ബരഃ പീതവപുഃ പീതധ്വജരഥസ്ഥിതഃ ।

പീയൂഷരശ്മിതനയഃ പാതു മാം സർവദാ ബുധഃ ॥ ൧॥

സിംഹവാഹം സിദ്ധനുതം െസൗമ്യം െസൗമ്യഗുണാൻവിതമ് ।

േസാമസൂനും സുരാരാധ്യം സർവദം െസൗമ്യമാശേയ ॥ ൨॥

ബുധം ബുദ്ധിപദാതാരം ബാണബാണാസേനാജ്ജ്വലമ് ।

ഭദപദം ഭീതിഹരം ഭക്തപാലനമാശേയ ॥ ൩॥

ആത്േരയേഗാതസഞ്ജാതമാശിതാർതിനിവാരണമ് ।

ആദിേതയകുലാരാധ്യമാശുസിദ്ധിദമാശേയ ॥ ൪॥

കലാനിധിതനൂജാതം കരുണാരസവാരിധിമ് ।

കൽയാണദായിനം നിത്യം കൻയാരാശ്യധിപം ഭേജ ॥ ൫॥

മൻദസ്മിതമുഖാമ്േഭാജം മൻമഥായുതസുൻദരമ് ।

മിഥുനാധീശമനഘം മൃഗാങ്കതനയം ഭേജ ॥ ൬॥

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ചതുർഭുജം ചാരുരൂപം ചരാചരജഗത്പഭുമ് ।

ചർമഖഡ്ഗധരം വൻേദ ചൻദഗഹതനൂഭവമ് ॥ ൭॥

പഞ്ചാസ്യവാഹനഗതം പഞ്ചപാതകനാശനമ് ।

പീതഗൻധം പീതമാൽയം ബുധം ബുധനുതം ഭേജ ॥ ൮॥

ബുധസ്േതാതമിദം ഗുഹ്യം വസിഷ്േഠേനാദിതം പുരാ ।

യഃ പേഠൃണൂയാദ്വാപി സർവാഭീഷ്ടമവാപ്നുയാത് ॥ ൯॥

ഇതി ബുധസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ।

Encoded and proofread by KSR Ramachandran ramachandran\_ksr at yahoo.ca

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated ത്oday

http://sanskritdocuments.org

Budha Stotram Lyrics in Malayalam PDF
% File name : budhastotram.itx
% Location : doc\_z\_misc\_navagraha
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : KSR Ramachandran ramachandran\_ksr at yahoo.ca
% Proofread by : KSR Ramachandran ramachandran\_ksr at yahoo.ca
% Description-comments : From Grantha/Tamil book Adityadi Navagraha Stotra
% Latest update : June 28, 2012
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study
% and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built

http://sanskritdocuments.org
http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ October 13, 2015 ] at Stotram Website

http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

