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Shri Nila Sarasvati Stotram

શ્રીનીલસર વતી તાતે્રમ્

શ્રી ગણેશાય નમઃ॥
ઘાેર પે મહારાવે સવર્શત્રવુશઙ્કર । var ક્ષયઙ્કર , ભયઙ્કર
ભક્તે યાે વરદે દેિવ ત્રાિહ માં શરણાગતમ્॥ ૧॥
સરુાઽસરુા ચતે દેિવ સદ્ધગ ધવર્સિેવતે ।
ડ્યપાપહરે દેિવ ત્રાિહ માં શરણાગતમ્॥ ૨॥

જટાજૂટસમાયુક્તે લાેલ જહ્વાનુકાિરણી ।
દુ્રતબુ દ્ધકરે દેિવ ત્રાિહ માં શરણાગતમ્॥ ૩॥
સાૈ ય પે ઘાેર પે ચ ડ પે નમાેઽ તુ તે । var ક્રાેધ પે
દૃ ષ્ટ પે નમ તુ યં ત્રાિહ માં શરણાગતમ્॥ ૪॥ var ષ્ટ પે

જડાનાં જડતાં હ ત ભક્તાનાં ભક્તવ સલે । var જડતાં ભજતાં
મૂઢતાં હર મે દેિવ ત્રાિહ માં શરણાગતમ્॥ ૫॥
હં હંકારમયે દેિવ બ લહાેમ પ્રયે નમઃ ।
ઉગ્રતારે નમ તુ યં ત્રાિહ માં શરણાગતમ્॥ ૬॥
બુ દ્ધ દેિહ યશાે દેિહ કિવ વં દેિહ દેિહ મે ।
કુબુ દ્ધ હર મે દેિવ ત્રાિહ માં શરણાગતમ્॥ ૭॥ મૂઢ વં
ઇ દ્રાિદદેવ સદ્વ ૃ દવ દતે ક ણામયી । var ઇ દ્રાિદિદિવષદ્ દ
તારે તારાિધનાથાસ્યે ત્રાિહ માં શરણાગતમ્॥ ૮॥
॥ અથ ફલશ્રુ તઃ॥

અષ્ટ યાં ચ ચતુદર્ યાં નવ યાં યઃ પઠેન્નરઃ । ચૈકચેતસઃ
ષ માસઃૈ સ દ્ધમા ાે ત નાઽત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૧॥
માેક્ષાથ લભતે માેકં્ષ ધનાથ ધનમા ુયાત્ ।
િવદ્યાથ લભતે િવદ્યાં તકર્વ્યાકરણાિદકામ્॥ ૨॥
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ઇદં તાતંે્ર પઠેદ્ય તુ સતતં શ્રદ્ધયા વતઃ । સધનં લભતે નરઃ ।
તસ્ય શત્રુઃ ક્ષયં યા ત મહાપ્રજ્ઞા ચ યતે॥ ૩॥
પીડાયાં વાિપ સઙ્ગ્રામે જ યે દાને તથા ભયે ।
ય ઇદં પઠ ત તાતંે્ર શભંુ તસ્ય ન સશંયઃ॥ ૪॥
તાતે્રેણાનને દેવે શ તુ વા દેવી ં સરેુશ્વર મ્ ।
સવર્કામમવા ાે ત સવર્િવદ્યાિનિધભર્વેત્॥ ૫॥ સવાર્ન્ કામાનવા ાે ત
ઇ ત તે ક થતં િદવ્યં તાતંે્ર સાર વતપ્રદમ્ ।
અ મા પરતરં ના ત તાતંે્ર ત ત્રે મહેશ્વર ॥ ૬॥
॥ ઇ ત હિન્નલત ત્રે દ્વતીયપટલે તાિરણીનીલસર વતી તાતે્રં સમાપ્તમ્॥

Encoded and proofread by Arun Shantharam

Proofread by Srinivas Kommireddy

Comments by Kunal :

Nilasaraswati is a form of Goddess Tara, the second deity in the list of famous

Dashamahavidya. Her iconography is close to Goddess Kali as opposed to the same

of Goddess Saraswati in the Vedas. Other popular forms of Godess Tara are Tarini and

Ugra-Tara.

Devi Nilasaraswati is the Ishta-devi of sage Vashista. It is well known in the society of

tantra practitioners that she puts her worshipper to extreme challenges before really granting

siddhi. For example, sage Vashista himself was plucked off several times in this sadhana

despite performing extreme austerities for many many years. As a result the sage did put

a curse on Tara-mantra. The success of Brahmananda Giri (of Digamvaritala Bangladesh,

the Parapara guru of Krishnananda Agamvagisha) in this sadhana is a story worth knowing.

In the recent past, she was worshipped by Vamdeva or Bamakhyapa (the crazy Bama),

the Bhairava of Tarapith on the same ’pancha-mundi-asan’ (the seat of five skulls) below

the Shalmali tree (known as Mundamalinitala) where sage Vashista is supposed to have

perfomed his sadhana.

Amongst the several boons Nilasaraswati grants are poesy and eloquence. Moreover, she

grants ’vaksiddhi’ for free or resides in the tounge of the worshipper, and, this is the precise

reason that explains her name. Brihannilatantra is a source to know more of her.
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Stotra is from Brihannilatantra,

edited by Ramachandra Bhatt and Harabhatta Shastri,

published by the Kashmir Mercantile Press, Srinagar in 1938.

Chapter 2, Pages 17-18, Shlokas 119 - 133

also in tArAkarpUrarAjastotram
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