
 

 

नीलमत ेकाश्मीरिक मखु्य नाग स्तोत्रम ् 
गोनन्द उवाच 
प्राधान्यने त ुय ेनागााः काश्मीिेष ुकृतालयााः । 
नामस्त ुसमाचक्ष्व श्रोतरुमच्छारम तानहम ् ॥ 
बहृदश्व उवाच 
नागानामरधपो नीलो वासरुकश्चोपतक्षकाः 
कम्बलाश्वतिौ नागौ काकोटकधनञ्जय 
ऐलापतु्रो ह्यनन्तश्च नागौ नन्दोपनन्दकौ 
कुरलकाः श्वतेशङ्खश्च पालाशाः खरेिसो बरिाः 
रहरलहालाः शङ्खपालो नागौ चन्दननन्दनौ 
नागौ नीलमहानीलौ नागौ वारतकषरडिकौ 
द्वौ पद्मौ द्वौ महापद्मौ द्वौ कालौ द्वौ च कश्यपौ                         
द्वौ समदु्रौ समदु्राणौ द्वौ गजौ द्वौ च तक्षकौ                             
हरस्तकणणवभुौ नागौ द्वौ हरस्तवामनावभुौ 



 

 

महशेौ द्वौ विाहौ द्वौ कोपनौ च पन्नगौ                                                                                                    
पानीयश्चापनीकश्च कनकाक्षाः कारलङ्गक                                        
अज ुणनाः पडुििीकश्च धनदो निकूबिाः                                                
खदेाः शपालाः खिेीशो लाहुिो लेरदिस्तथा                                           
खिेश्च फिथाढश्च जयन्ताः त्वौसमस्तथा                                                                                                                                   
सदूनौ द्वौ सपुाश्व णश्च सनुासाः पञ्चहस्तकाः                                                                                                      
प्रद्यमु्नश्चान्धकाः शम्ाुः साल्वो मलेूश्विाः धषृाः                                                                           
उघोलसाहुनीमध्यौ नागौ गरन्धलरपञ्छलौ                                   
सधुादो मषूकादश्च रपरशताशो धदोदनाः                                    
नािायणोऽरनरुद्धश्च वासदुवेो जलन्धमाः                                                                                                                
पात्रश्च मानसश्चवै तथवैोत्तिमानसाः                                                                              
अमानसाः कपाली च नागाः सङकष णणस्तथा  
शतधािाः रखलेचािो िोरहडयाक्षोऽथ शरिकाः                                
आखफुालौ फलाहश्च नागाः कानसिस्तथा                                 
सभुद्रो दवेपालश्च नागने्द्रोऽथ बलाहकाः 



 

 

चन्द्रसयूा णवभुौ नागौ शरुचाः शकु्लो रविूिथाः                                              
फेलिम्बाः सकुुमािश्च रखिीवो रवजयो जयाः                               
ऊरुचाः क्रोहणो वायाुः शकु्रो वशै्रवणोपमाः                                  
मडिूकनागो गान्धािो नागाः शपूा णिरकर्ध्णरनाः                                     
शमलो लोलुनो बभ्ररुब णन्दुरब णन्दुसिा नताः                                                                                   
रतरत्तरिहणरस्तभद्रश्च नागो ग्रहपरतस्तथा                                       
अपिारजताः परडिताः कोपपरत दुजोष्टकाः                                
नागो रहमिसश्चवै नागाः फलिसोऽपिाः                                         
तथा नागोश्वसिो नागो नीलसिो रवफा                                                                                    
अशलूाक्षोऽरक्षपालश्च प्रह्लादो यमकस्तथा                                 
अरनष्टाः समुखुो वदेाः खड्गपद्मो रवभीषणाः                                               
मौहूरत णकाः रप्रयाःस्वामी कुमािश्चन्दनोपिाः                                    
कलापाः श्चिणखिेो नागाः पिूणकस्तथा                                      
कदम्बश्चापदो वाली रवभरूताः कालकुञ्जिाः                                                                                                   
नभश्चक्रधिाः श्वभ्रो भवो दहेािको गरुुाः                                     
अन्धाः पङ्गसु्तथा कुष्टी काणो बरधि कडठकौ                                    



 

 

अनागपादाः रकतवाः सकूिाः प्रसवोत्कटौ                                                                                                                          
साधीय शतपादश्च योगाः शतमखुो दु्रहाः                                                                                        
अरतरनद्रोऽरतबहुभरुववन्दुनादाः रशिोजिाः                                    
कामलाक्षो रवशालाक्षाः सवुतृाक्षो भयानकाः                            
कुविेो धमणलाटवो दतै्यिाजाः षिङ्गलु                                            
गन्धवो धतृिाष्ट्रश्च कुसमुाः कुहिाः कुहुाः                                        
महाज्ञश्च वटूपश्च कटूसो दवेदानवौ                                                                       
नक्षत्रो मषकाः पीतो गौतमाः सशुभुोाः रिहाः                                    
स्वगणाः रशरशिवासी च श्रीवासााः श्रीधिाः खगाः                                                                                                                                            
लाङ्गली वकभद्रश्च स्वरूपाः पञ्चहस्तकाः                                                                                                                
कामरुपो दिीकण णाः सप्तशीषो बहूदिाः                                                                                                                             
सनुते्रो बहुनते्रश्च हनमुानङ्गदो हिाः                                                                                     
हनिुाः पाठिाः पायो मल्लो रवमलको मटाः                                            
नागाः शतमखुश्चवै रचत्राश्वो दरधवाहनाः                                     
सशुीमाः कारलयाः कालाः पाटनाः खरदिस्तथा                             
अरत्रश्च शवलश्चवै वणणको ललनस्तथा                                             



 

 

फेरलयािो फेरमयामो विीलाः केलको रनरमाः                                 
चाटिो लेरलहानश्च पञ्चास्ााः रपङ्गलोदकाः                                     
कृत ंत्रतेा द्वापिश्च समाः सवंत्सिस्तथा                                                
खल्वादो बहुिोमा च कापोरताः पषु्पसाह्वयाः                                       
िाष्ट्रशे्विाः रशनीरिश्च शतानन्दरेत कोपनाः                                        
आनन्दोऽथ जयानन्द रिशीषो जरटलस्तथा                              
गन्धसोमस्तथा गावय णाः इरनरटरम णरनरटस्तथा                                       
ऐिावताः सकौिव्यौ माषादाः कुमदुप्रभाः                                                   
हवोमवाः शठाः शाडयोाः शत्रघु्नौ िामलक्ष्मणौ                               
महादवेाः कामपालो गोरशिााः सयरुधरििाः                                        
िाङ्गकूयो रवशाखश्च समिेोवा महोदिाः                                                  
मकिो मकिाक्षश्च नङ्बलो बलवारशशखी                                          
चमणपाटनकाः काकाः केबकुो ब्राह्मणरप्रयाः                            
किवीिो जिासन्धोरनशाचिरदवाचिौ                                      
पातञ्जरलश्च वन्दश्च माठिो रवठिो रवटाः                                  
हुविाः किवालश्च तपनोगा रशिस्तथा                                              



 

 

ककणिाः किवाटश्च विघोषाः समुङ्गलाः                                      
गलु्लकााः शम्िाः शामी पयो माहारनहाशजाः                         
किलाहाः कुम्बिात्रो धौम्यो नागोऽथ गालवाः                             
उखोलश्च रशखलेश्च वरिरुपो रहिडमयाः                                     
माद्याकुलकलूषश्च कृपाणाः कुट्टको हरिाः                                        
केषवधाः शलभश्चवै रकंशकुाः रप्रयसािकाः                                                   
मालाकुलोऽरभ्ररशखिो वरसिाः सवुनामखुाः                                  
नागौ िाजमहािाजौ सभुद्रभद्रवारशलो                           
वीिब्रह्माशनौ नागौ नागौ मानसपकु्कसौ                                       
िक्ककश्च तथा ंचक्को गोशो वशंनगस्तथा                              
रवद्याधिश्च यक्षश्च रविसाः सस्वध णनाः                                                 
भद्राशो गजनते्रश्च कणािाः कुमदुस्तथााः                                     
आनकाः कानवाः शम् चडिसक्को रगरिरप्रयाः                                                                                                                  
भग्नायधुोऽरभमन्यशु्च अमतृश्चामतृाशनाः                            
अजकणोथ गोलास सगालाः कालकाननाः                               
ब्राह्मणाः क्षरत्रयो वशै्याः शदू्रो दीप्तो रवहङ्गमाः                          



 

 

शङ्खाक्षाः कमलाक्षश्च मरणनागो वहटेकाः                                                      
जयन्ताः कूपनो रवश्वा शाखामखुसवुच णसो                                           
गहुाः समुाली माली च माल्यवानानतृाः पिाः                                          
क्षात्रो मस्मनको भीष्मकाश्मीिौ मधवुारलशौ                                 
भीमाक्षो भीमनादश्च नागौ हालुषकालुषौ                                   
महनेे्द्रन्द्रसधुामानाः शालीयो मारलयस्तथा                                                                      
सहिधािोद्यरुतमारिभरूताः कविाम्विौ                                       
शवलो बहुरूपश्च भद्राश्व श्चोत्तिीयकाः                                   
मरणकडठाः कलोलश्च शलूवालोऽथ नपूिुाः                        
कुशकुडिोऽतलु्यषडिो अटाः श्वभ्रो रवतािणाः                                                                        
अिरवन्दाः सकल्हािो रवन्दुमान्भ्ररमटो वटाः                               
सागिौ द्वौ तथा गाङ्गौ वतैस्तौयामनुावभुौ                               
रचत्रोपरचत्रौ सिुरभभू णतलाम्बिचारिणौ                                                                                            
उपरचत्राः कङ्कतश्च नागौ नािदपव णतौ                                             
रवश्वावसाुः पारिजातो गगलुुल्लो जलल्लसुाः                                                   
नागश्च मारक्षकस्वामी भरूज णलरश्चकुिस्तथा                             



 

 

अकध्रो बहुकेशश्च केशरपङ्गलधसूिौ                                          
लम्बकणो गडिलश्च नागाः श्रीमािकस्तथा                                                                                        
आवतणक्षश्चन्द्रसािो नागाः कन्दसिस्तथा                                                 
कम्बलोऽथ चतवुदेाः पषु्किरत्रतय ंतथा                                    
अक्षटो नागष्टङ्कश्च श्यनेो वरट्टलकाधिौ                                                                                                                               
क्षीिकुम्ो रनकुम्श्च रवकुम् समिरप्रयाः                                                 
एरलगानो रवधानश्च वान्डो भोगी जिारिताः                              
भोगी भासवतो िौद्रो रुद्रो भोजकदरेहलौ                                        
िोरहणोऽथ भिद्वाजो दरधनक्राः प्रतदणनाः                                                                                                 
नागौ जावििेवौ द्वौ शत्ररमत्रौ सकदणमौ                                                                                                                   
पङ्कश्च रकन्दसिेम्ो बहुभोगो बहूदिाः                                            
मत्स्यो भतेो बहूत्सश्च किरिाः रवनतारप्रयाः                                                                                  
ताम्रकािोऽथ िजतो वनमाली सभावकाः                                             
नागो ज्योरतरषको वदै्यो घौिसािजनाद णनाः                                         
न्यग्रोधो दुम्िोऽश्वत्थो बरलपषु्पो बरलरप्रयाः                               
अङ्गािकाः शनशै्चिो नागाः कुञ्जिको बधुाः                                                        



 

 

करलगतृ्साः कुरटलको नागौ िाहुबहृस्पती                                                                               
चािकस्तस्किाः केताुः सतुपौिो गवावभुौ                                                                              
अजकणोऽश्वकणणश्च रवद्यनु्माली दिीमखुाः                              
ओिणो िोचनो हासी नत णनो गायनस्तथा                                                                                                                                    
कम्ाटश्च सभुाटश्च बहुपतु्रो रनशाचिाः                                                              
मयिूाः कोरकलिाता मलयो योवनरप्रयाः                                     
कोठ्ठपालो महीपालो गोपालाः पटलस्तथा                                  
िाजारधिाजो रवनताः स्वगो रवमलको मरणाः                           
चक्रहस्तो गदाहस्ताः शलूी पाशी मगृस्तथा                                                
नागाःरश्चत्रकिो वत्सो वत्सो वकपरतस्तथा                                                                       
शीतात ण यक्षमाली च िावणो िाक्षसाकृरताः                              
यज्वदाता तथा होता भोिा भोगपरतस्तथा                            
एत ेप्रधानतो िाजन ् नागशेााः कीरत णता मताः ।  
एतषेा ंयत ् पिीवािाः पतु्रपौत्रारदकं च यत ् ॥  
न तच्छक्य ंमया िाजन विंु वष णशतिैरप ।  
सवषेामवे नागाना ंपडुयारन भवुनान्यतु ॥  



 

 

सव ेविप्रदा नागााः सव ेनीलमनवु्रतााः ।  
सवरेतदरयता िाजन ् वासकेुाः समुहात्मनाः ॥ 
सायङ्काले पठेरन्नत्य ंप्राताःकाले रवशषेताः                                 
तस् रवषभय ंनारस्त सवणत्र रवजयी भवते ् ।  
यदक्षिं पदम्भ्रष्ट ंमात्रा हीन ंच यद्भवते ् ।                                        
तत ् सवं क्षम्यता ंदवे प्रसीद भजुङगोत्तम ॥ 
 

इरत श्री नीलमत ेकाश्मीरिकमखु्यनागवण णनम ् 


