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shAlagrAmastotram

શાલગ્રામ તાતે્રમ્

શ્રીરામં સહ લ મણં સક ણં સીતા વતં સા વકં
વૈદેહીમખુપદ્મલુ ધમધપંુ પાૈલ વસહંાિરણમ્ ।

વ દે વ દ્યપદાંબુજં સરુવરં ભક્તાનુકંપાકરં
શત્રુઘને હનૂમતા ચ ભરતનેાસિેવતં રાઘવમ્॥ ૧॥

જય ત જનકપુત્રી લાેકભત્ર િનતા તં
જય ત જય ત રામઃ પુ યપુ જ વ પઃ ।

જય ત શભુગરા શલર્ મણાે જ્ઞાન પાે
જય ત િકલ મનાેજ્ઞા બ્રહ્મ તા હ્યયાે યા॥ ૨॥

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
અસ્ય શ્રીશાલગ્રામ તાતે્રમ ત્રસ્ય શ્રીભગવાન્ ઋ ષઃ,
નારાયણાે દેવતા, અનુષુ્ટપ્ છ દઃ,
શ્રીશાલગ્રામ તાતે્રમ ત્રજપે િવિનયાેગઃ॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
શ્રીદેવદેવ દેવેશ દેવતાચર્નમુત્તમમ્ ।
ત સવ શ્રાેતુ મચ્છા મ બ્રૂિહ મે પુ ષાેત્તમ॥ ૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ ।
ગ ડક્યાં ચાેત્તરે તીરે ગિરરાજસ્ય દ ક્ષણે ।
દશયાજેનિવ તીણાર્ મહાક્ષતે્રવસુ ધરા॥ ૨॥
શાલગ્રામાે ભવેદે્દવાે દેવી દ્વારાવતી ભવેત્ ।
ઉભયાેઃ સઙ્ગમાે યત્ર મુ ક્ત તત્ર ન સશંયઃ॥ ૩॥
શાલગ્રામ શલા યત્ર યત્ર દ્વારાવતી શલા ।
ઉભયાેઃ સઙ્ગમાે યત્ર મુ ક્ત તત્ર ન સશંયઃ॥ ૪॥
આજન્મકૃતપાપાનાં પ્રાય શ્ચત્તં ય ઇચ્છ ત ।
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શાલગ્રામ તાતે્રમ્

શાલગ્રામ શલાવાિર પાપહાિર નમાેઽ તુ તે॥ ૫॥
અકાલ ત્યુહરણં સવર્વ્યાિધિવનાશનમ્ ।
િવ ણાેઃ પાદાેદકં પી વા શરસા ધારયા યહમ્॥ ૬॥
શઙ્ખમ યે સ્થતં તાેયં ભ્રા મતં કેશવાપેિર ।
અઙ્ગલગ્ ં મનુ યાણાં બ્રહ્મહત્યાિદકં દહેત્॥ ૭॥
નાનાેદકં િપવેિન્નતં્ય ચક્રાિઙ્કત શલાેદ્ભવમ્ ।
પ્રક્ષાલ્ય શદંુ્ધ તત્તાેયં બ્રહ્મહત્યાં વ્યપાેહ ત॥ ૮॥
અ ગ્ ષ્ટાેમસહસ્રા ણ વાજપેયશતાિન ચ ।
સ યક્ ફલમવા ાે ત િવ ણાનેવેદ્યભક્ષણાત્॥ ૯॥
નવૈેદ્યયુક્તાં તુલસી ં ચ મ શ્રતાં િવશષેતઃ પાદજલને િવ ણાેઃ ।
યાેઽશ્ના ત િનતં્ય પુરતાે મુરારેઃ પ્રા ાે ત યજ્ઞાયુતકાેિટપુ યમ્॥ ૧૦॥
ખ ડતાઃ સુ્ફિટતા ભન્ના વિહ્નદગ્ધા તથવૈ ચ ।
શાલગ્રામ શલા યત્ર તત્ર દાષેાે ન િવદ્યતે॥ ૧૧॥
ન મ ત્રઃ પજૂનં નવૈ ન તીથ ન ચ ભાવના ।
ન તુ તનાપચારશ્ચ શાલગ્રામ શલાચર્ને॥ ૧૨॥
બ્રહ્મહત્યાિદકં પાપં મનાવેાક્કાયસ ભવમ્ ।
શીઘં્ર ન ય ત ત સવ શાલગ્રામ શલાચર્નાત્॥ ૧૩॥
નાનાવણર્મયં ચવૈ નાનાભાેગેન વે ષ્ટતમ્ ।
તથા વરપ્રસાદેન લ મીકા તં વદા યહમ્॥ ૧૪॥
નારાયણાેદ્ભવાે દેવશ્ચક્રમ યે ચ કમર્ણા ।
તથા વરપ્રસાદેન લ મીકા તં વદા યહમ્॥ ૧૫॥
કૃ ણે શલાતલે યત્ર સૂ મં ચકં્ર ચ દૃ યતે ।
સાૈભાગ્યં સ ત ત ધત્તે સવર્ સાખૈ્યં દદા ત ચ॥ ૧૬॥
વાસદેુવસ્ય ચહ્નાિન દૃ ટ્વા પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
શ્રીધરઃ સકુરે વામે હિરદ્વણર્ તુ દૃ યતે॥ ૧૭॥
વરાહ િપણં દેવં કૂમાર્ઙ્ગૈરિપ ચિહ્નતમ્ ।
ગાપેદં તત્ર દૃ યેત વારાહં વામનં તથા॥ ૧૮॥
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પીતવણ તુ દેવાનાં રક્તવણ ભયાવહમ્ ।
નાર સહાે ભવેદે્દવાે માેક્ષદં ચ પ્રક તતમ્॥ ૧૯॥
શઙ્ખચક્રગદાકૂમાર્ઃ શઙ્ખાે યત્ર પ્રદૃ યતે ।
શઙ્ખવણર્સ્ય દેવાનાં વામે દેવસ્ય લક્ષણમ્॥ ૨૦॥
દામાેદરં તથા સ્થૂલં મ યે ચકં્ર પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
પૂણર્દ્વારેણ સઙ્ક ણાર્ પીતરેખા ચ દૃ યતે॥ ૨૧॥
છત્રાકારે ભવેદ્રાજ્યં વતુર્લે ચ મહા શ્રયઃ ।
ચિપટે ચ મહાદુઃખં શલૂાગ્રે તુ રણં ધ્રવુમ્॥ ૨૨॥
લલાટે શષેભાેગ તુ શરાપેિર સકુા ચનમ્ ।
ચક્રકા ચનવણાર્નાં વામદેવસ્ય લક્ષણમ્॥ ૨૩॥
વામપાશ્વ ચ વૈ ચકે્ર કૃ ણવણર્ તુ િપઙ્ગલમ્ ।
લ મી સહદેવાનાં થગ્વણર્ તુ દૃ યતે॥ ૨૪॥
લ બાેષે્ઠ ચ દિરદં્ર સ્યા પઙ્ગલે હાિનરેવ ચ ।
લગ્ ચકે્ર ભવેદ્યાિધિવદારે મરણં ધ્રવુમ્॥ ૨૫॥
પાદાેદકં ચ િનમાર્લં્ય મ તકે ધારયે સદા ।
િવ ણાેદ્દર્ષં્ટ ભ ક્ષતવં્ય તુલસીદલ મ શ્રતમ્॥ ૨૬॥
ક પકાેિટસહસ્રા ણ વૈકુ ઠે વસતે સદા ।
શાલગ્રામ શલા બ દુહર્ત્યાકાેિટિવનાશનઃ॥ ૨૭॥
ત મા સ પજૂયેદ્ યા વા પૂ જતં ચાિપ સવર્દા ।
શાલગ્રામ શલા તાતે્રં યઃ પઠેચ્ચ દ્વ ેત્તમઃ॥ ૨૮॥
સ ગચ્છે પરમં સ્થાનં યત્ર લાેકેશ્વરાે હિરઃ ।
સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૨૯॥
દશાવતારાે દેવાનાં થગ્વણર્ તુ દૃ યતે ।
ઈ સતં લભતે રાજં્ય િવ પૂ મનુક્રમાત્॥ ૩૦॥
કાેટ ાે િહ બ્રહ્મહત્યાનામગ યાગ યકાેટયઃ ।
તાઃ સવાર્ નાશમાયા ત િવ નવૈેદ્યભક્ષણાત્॥ ૩૧॥
િવ ણાેઃ પાદાેદકં પી વા કાેિટજન્માઘનાશનમ્ ।
ત માદષ્ટગુણં પાપં ભૂમાૈ બ દુિનપાતનાત્॥ ૩૨॥
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રઘવુર! યદભૂ વં તાદશૃાે વાયસસ્ય
પ્રણત ઇ ત દયાલુયર્સ્ય ચૈદ્યસ્ય કૃ ણ! ।

પ્ર તભવમપરાદુ્ધમુર્ગ્ધસાયજુ્યદાેભૂર્-
વદ િકમુ પદમાગ તસ્ય તેઽ તક્ષમાયાઃ॥ ૧॥

મહં્ય મનઃ ફલ મદં મધુકૈટભારે
મ પ્રાથર્નીય મદનુગ્રહ અેષ અેવ ।
વદ્ ત્ય ત્યપિરચારક ત્ય ત્ય-

ત્યસ્ય ત્ય ઇ ત માં મર લાેકનાથ॥ ૨॥
। ઇ ત શ્રીભિવ યાેત્તરપુરાણે શ્રીકૃ ણયુિધ ષ્ઠરસવંાદે
શાલગ્રામ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ।
શા લગ્રામ તાતંે્ર
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