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॥ શ્રીનીલ તાતે્રમ્॥

॥ શ્રીનીલ તાતે્રમ્॥
॥ અથ શ્રીનીલ તાતે્રમ્॥
ચ દ્રદેવ ઉવાચ -
નમ તે નાગરાજે દ્ર નીલ નીલાે પલદુ્યતે ।
નીલમેઘચયપ્રેક્ષ નીલતાેલકૃતાલય॥ ૧॥
ફણાનાં વં શતનૈાર્ગ શભૈસે સપ્ત ભઃ સદા ।
સપ્તસ પ્તિરવા ચ માવ્રાજસે વં ગભ ત ભઃ॥ ૨॥
વં નીલ નીલભ િવનીતપાપૈદવેશ દેવૈરિપ નેક્ષ્યસે વમ્ ।
નાગે દ્ર ભાેગી દ્ર ઇવા બરસ્થાે યાનને્ િવદ્વદ્ ભરપીહમાનઃ॥ ૩॥
વં નીલ યાેગેશ ઇવાસનસ્થાે વેદાથર્િવદ્ ભિવિવધૈિવધાનૈઃ ।
સસંારકાયષુ સરુાયકૃદ્ ભરારા યસે માેક્ષફલાય િવપ્રૈઃ॥ ૪॥
નાગેશ નીલા ચિરવામરેશિૈવજ્ઞાયસે સયૂર્ ઇવા બરસ્થઃ ।
વં નીલ નીલા ચિરવાે વલશ્ચ સભુક્તકાયાર્ ણ િવધાસ્યમાનઃ॥ ૫॥
દષૃ્ટાે મયા કારણમવે દેવ ભૂમીસકાશા પતતા બલને ।
તાે ચતાે માેચય મેઽ તદુઃખા ત્રાય વ માં ભાે ગપતે નમ તે॥ ૬॥

વં નીલ નીરાૈઘચયપ્રકાશાે િવરાજસે િવ િરવામરેશઃ ।
િવિધિવધાતા રમસે ફણીશ વાં વાસદેુવં પ્રણતાેઽ મ િનત્યમ્॥ ૭॥
વાં નીલનીલા બર નીલનત્રમાકાશવ સવર્ગતં સરેુશમ્ ।
યાયન્નરાે યાેઽ ય જતે દ્રયાે વા નાગે દ્ર મુચ્યેત તવ પ્રસાદાત્॥ ૮॥
નીલ વામવે વેદાથ જગવુદાઃ સનાતનમ્ ।
દેવં બહુ મુમુક્ષણૂાં કા મનાં ચાતર્સાધનમ્॥ ૯॥
વ પ્રકાશં યતાે બ્રહ્મ િનમર્લં િન ફલં પરમ્ ।
સૂ મતાે વ્યાેમિનિદષં્ટ સવર્ગાત્રૈરકૃિત્રમમ્॥ ૧૦॥
અિકચનાે વદા ય વમ ત સૂ માેઽ સ ચ થુઃ ।
અથાર્શ્રયાે મહાથર્ વં તવ્ય તસ્યાક્શરસ્ય ચ॥ ૧૧॥
કુદૂ્રઃ પતુ્ર સહસ્રેણ નાગરાજે દ્રશાે ભતા ।
વયા તુ રાજતેઽત્યથ િવ નવૈાિદ તયર્થા॥ ૧૨॥
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વમવે તપસાઽત્યથ તથા િવદ્યાેતસે પ્રભાે ।
તાેયં િહમં શીકરાંશ્ચ તથા મુ ચ સ ધા મક॥ ૧૩॥
પ્ર પ તઃ ક યપાે િહ સવર્ભૂતિપતા પ્રભુઃ ।
વયા તુ શાેભતેઽત્યથ પતુ્રેણાત્ય તધા મકઃ॥ ૧૪॥
વિય ધમર્શ્ચ સતં્ય ચક્શમા ચ સતતં પ્રભાે ।
દેવાસરુિવમદષુ શતશાેઽથ સહસ્રશઃ॥ ૧૫॥
વયા િવિનહતા દૈત્યા દેવબ્રાહ્મણક ટકાઃ ।
વરદ વં વરે યશ્ચ બલાિરબર્લહા િવભુઃ॥ ૧૬॥
ભક્તાનુક પી ભક્તશ્ચ દેવ દેવે જનાદર્ને ।
તસ્યા તદિયતશ્ચા સ યથા નાગઃ સ વાસિુકઃ॥ ૧૭॥
ધનદ તે સખા નાગ યથા શવર્સ્ય િનત્યદા ।
ધનદશ્ચા સ ભક્તાનાં ધનેશ ઇ ત િવશ્રુતઃ॥ ૧૮॥
નાગાનાં વં ગ તિનત્યં દેવાના મવ વાસવઃ ।
ભ ક્તમાન મ તે િનતં્ય વં ચ ના સ ધા મક॥ ૧૯॥
॥ ઇ ત શ્રીનીલમતપુરાણે નીલ તાતે્રમ્ સ પૂણર્મ્॥
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