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ശീബുധാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ്

{॥ ശീബുധാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ് ॥}

ബുധ ബീജ മൻത - ഓം ബാ◌ँ ബീം ബ്െരൗം സഃ ബുധായ നമഃ ॥

ബുേധാ ബുധാർചിതഃ െസൗമ്യഃ െസൗമ്യചിത്തഃ ശുഭപദഃ ।

ദൃഢവേതാ ദൃഢബല ശുതിജാലപേബാധകഃ ॥ ൧॥

സത്യവാസഃ സത്യവചാ ശ്േരയസാമ്പതിരയയഃ ।

േസാമജഃ സുഖദഃ ശീമാൻ േസാമവംശപദീപകഃ ॥ ൨॥

േവദവിദ്േവദതത്ത്വജ്േഞാ േവദാൻതജ്ഞാനഭാസ്കരഃ ।

വിദ്യാവിചക്ഷണ വിദുർ വിദ്വത്പീതികേരാ ഋജഃ ॥ ൩॥

വിശ്വാനുകൂലസഞ്ചാരീ വിേശഷവിനയാൻവിതഃ ।

വിവിധാഗമസാരജ്േഞാ വീർയവാൻ വിഗതജ്വരഃ ॥ ൪॥

തിവർഗഫലേദാഽനൻതഃ തിദശാധിപപൂജിതഃ ।

ബുദ്ധിമാൻ ബഹുശാസ്തജ്േഞാ ബലീ ബൻധവിേമാചകഃ ॥ ൫॥

വകാതിവകഗമേനാ വാസേവാ വസുധാധിപഃ ।

പസാദവദേനാ വൻദ്േയാ വേരൺേയാ വാഗ്വിലക്ഷണഃ ॥ ൬॥

സത്യവാൻ സത്യസംകൽപഃ സത്യബൻധിഃ സദാദരഃ ।

സർവേരാഗപശമനഃ സർവമൃത്യുനിവാരകഃ ॥ ൭॥

വാണിജ്യനിപുേണാ വശ്േയാ വാതാംഗീ വാതേരാഗഹൃത് ।

സ്ഥൂലഃ സ്ൈഥർയഗുണാധ്യക്ഷഃ സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മാദികാരണഃ ॥ ൮॥
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അപകാശഃ പകാശാത്മാ ഘേനാ ഗഗനഭൂഷണഃ ।

വിധിസ്തുത്േയാ വിശാലാക്േഷാ വിദ്വജ്ജനമേനാഹരഃ ॥ ൯॥

ചാരുശീലഃ സ്വപകാേശാ ചപല ജിേതൻദിയഃ ।

ഉദഽുേഖാ മഖാസക്േതാ മഗധാധിപതിർഹരഃ ॥ ൧൦॥

െസൗമ്യവത്സരസഞ്ജാതഃ േസാമപിയകരഃ സുഖീ ।

സിംഹാധിരൂഢഃ സർവജ്ഞഃ ശിഖിവർണഃ ശിവംകരഃ ॥ ൧൧॥

പീതാമ്ബേരാ പീതവപുഃ പീതതധ്വജാംകിതഃ ।

ഖഡ്ഗചർമധരഃ കാർയകർതാ കലുഷഹാരകഃ ॥ ൧൨॥

ആത്േരയേഗാതേജാഽത്യൻതവിനേയാ വിശ്വപാവനഃ ।

ചാമ്േപയപുഷ്പസംകാശഃ ചാരണഃ ചാരുഭൂഷണഃ ॥ ൧൩॥

വീതരാേഗാ വീതഭേയാ വിശുദ്ധകനകപഭഃ ।

ബൻധുപിേയാ ബൻധയുക്േതാ വനമൺഡലസംശിതഃ ॥ ൧൪॥

അർേകശാനപേദഷസ്ഥഃ തർകശാസ്തവിശാരദഃ ।

പശാൻതഃ പീതിസംയുക്തഃ പിയകൃത് പിയഭാഷണഃ ॥ ൧൫॥

േമധാവീ മാധവാസക്േതാ മിഥുനാധിപതിഃ സുധീഃ ।

കൻയാരാശിപിയഃ കാമപേദാ ഘനഫലാശയഃ ॥ ൧൬॥

ബുധസ്േയവമ്പകാേരണ നാമ്നാമഷ്േടാത്തരം ശതമ് ।

സമ്പൂജ്യ വിധിവത്കർതാ സർവാൻകാമാനവാപ്നുയാത് ॥ ൧൭॥

॥ ഇതി ബുധ അഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ് ॥
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