ु नाग स्तोत्रम ्
नीलमते काश्मीरिक मख्य
गोनन्द उवाच

प्राधान्येन त ु ये नागााः काश्मीिेष ु कृ तालयााः ।
्
नामस्त ु समाचक्ष्व श्रोतरु मच्छारम तानहम ॥
बृहदश्व उवाच

ु
नागानामरधपो नीलो वासरकश्चोपतक्षकाः
कम्बलाश्वतिौ नागौ काकोटकधनञ्जय

ु ह्यनन्तश्च नागौ नन्दोपनन्दकौ
ऐलापत्रो

कुरलकाः श्वेतशङ्खश्च पालाशाः खेरिसो बरिाः
रहरलहालाः शङ्खपालो नागौ चन्दननन्दनौ
नागौ नीलमहानीलौ नागौ वारतकषरडिकौ
द्वौ पद्मौ द्वौ महापद्मौ द्वौ कालौ द्वौ च कश्यपौ
द्वौ समद्रु ौ समद्रु ाणौ द्वौ गजौ द्वौ च तक्षकौ
ु ौ नागौ द्वौ हरस्तवामनावभ
ु ौ
हरस्तकणणवभ

महेशौ द्वौ विाहौ द्वौ कोपनौ च पन्नगौ
पानीयश्चापनीकश्च कनकाक्षाः कारलङ्गक
ु
अजनणु ाः पडििीकश्च
धनदो निकू बिाः

खेदाः शपालाः खेिीशो लाहुिो लेरदिस्तथा
खेिश्च फिथाढश्च जयन्ताः त्वौसमस्तथा

ु श्च
ु
ण सनासाः
सूदनौ द्वौ सपाश्व
पञ्चहस्तकाः

ु
प्रद्यम्नश्चान्धकाः
शम्ाःु साल्वो मूलेश्विाः धृषाः
उघोलसाहुनीमध्यौ नागौ गरन्धलरपञ्छलौ
ु
सधादो
मूषकादश्च रपरशताशो धदोदनाः

नािायणोऽरनरुद्धश्च वासदेु वो जलन्धमाः
पात्रश्च मानसश्चैव तथ ैवोत्तिमानसाः
अमानसाः कपाली च नागाः सङकषणणस्तथा
शतधािाः रखलेचािो िोरहडयाक्षोऽथ शरिकाः
ु ालौ फलाहश्च नागाः कानसिस्तथा
आखफ
ु देवपालश्च नागेन्द्रोऽथ बलाहकाः
सभद्रो

ु ौ नागौ शरु चाः शक्ल
ु ो रविूिथाः
चन्द्रसूयाणवभ

ु ु मािश्च रखिीवो रवजयो जयाः
फे लिम्बाः सक
ु ो वैश्रवणोपमाः
ऊरुचाः क्रोहणो वायाःु शक्र

मडिूकनागो गान्धािो नागाः शूपाणिरकर्ध्णरनाः
शमलो लोलुनो बभ्ररु बणन्दुरबणन्दुसिा नताः
रतरत्तरिहणरस्तभद्रश्च नागो ग्रहपरतस्तथा
अपिारजताः परडिताः कोपपरत दुजोष्टकाः
नागो रहमिसश्चैव नागाः फलिसोऽपिाः
तथा नागोश्वसिो नागो नीलसिो रवफा
अशूलाक्षोऽरक्षपालश्च प्रह्लादो यमकस्तथा
ु ो वेदाः खड्गपद्मो रवभीषणाः
अरनष्टाः समु ख

मौहूरतणकाः रप्रयाःस्वामी कुमािश्चन्दनोपिाः
कलापाः श्चिणखेिो नागाः पूिणकस्तथा

कदम्बश्चापदो वाली रवभूरताः कालकुञ्जिाः
ु
नभश्चक्रधिाः श्वभ्रो भवो देहािको गरुाः

अन्धाः पङ्गस्त
ु था कुष्टी काणो बरधि कडठकौ

अनागपादाः रकतवाः सूकिाः प्रसवोत्कटौ
ु ो द्रुहाः
साधीय शतपादश्च योगाः शतमख

अरतरनद्रोऽरतबहुभरु ववन्दुनादाः रशिोजिाः

कामलाक्षो रवशालाक्षाः सवृु ताक्षो भयानकाः
कुविे ो धमणलाटवो दैत्यिाजाः षिङ्गल
ु

ु कुहिाः कुहुाः
गन्धवो धृतिाष्ट्रश्च कुसमाः
महाज्ञश्च वटूपश्च कटूसो देवदानवौ

ु भु ोाः रिहाः
नक्षत्रो मषकाः पीतो गौतमाः सश
स्वगणाः रशरशिवासी च श्रीवासााः श्रीधिाः खगाः
लाङ्गली वकभद्रश्च स्वरूपाः पञ्चहस्तकाः
कामरुपो दिीकणणाः सप्तशीषो बहूदिाः
ु त्रो बहुनेत्रश्च हनमानङ्गदो
ु
सने
हिाः

ु पाठिाः पायो मल्लो रवमलको मटाः
हनिाः
ु श्चवै रचत्राश्वो दरधवाहनाः
नागाः शतमख

ु
सशीमाः
कारलयाः कालाः पाटनाः खरदिस्तथा
अरत्रश्च शवलश्चवै वणणको ललनस्तथा

फे रलयािो फे रमयामो विीलाः के लको रनरमाः
चाटिो लेरलहानश्च पञ्चास्ााः रपङ्गलोदकाः
कृ तं त्रेता द्वापिश्च समाः संवत्सिस्तथा

ु
खल्वादो बहुिोमा च कापोरताः पष्पसाह्वयाः
िाष्ट्रेश्विाः रशनीरिश्च शतानन्देरत कोपनाः
आनन्दोऽथ जयानन्द रिशीषो जरटलस्तथा
गन्धसोमस्तथा गावयणाः इरनरटरमणरनरटस्तथा
ऐिावताः सकौिव्यौ माषादाः कुमदु प्रभाः

हवोमवाः शठाः शाडयोाः शत्रघ्नु ौ िामलक्ष्मणौ
महादेवाः कामपालो गोरशिााः सयरु धरििाः
िाङ्गकू यो रवशाखश्च समेिोवा महोदिाः
मकिो मकिाक्षश्च नङ्बलो बलवारशशखी
ु ो ब्राह्मणरप्रयाः
चमणपाटनकाः काकाः के बक
किवीिो जिासन्धोरनशाचिरदवाचिौ
पातञ्जरलश्च वन्दश्च माठिो रवठिो रवटाः
हुविाः किवालश्च तपनोगा रशिस्तथा

ु
ककण िाः किवाटश्च विघोषाः समङ्गलाः

ु कााः शम्िाः शामी पयो माहारनहाशजाः
गल्ल
किलाहाः कुम्बिात्रो धौम्यो नागोऽथ गालवाः
उखोलश्च रशखेलश्च वरिरुपो रहिडमयाः
माद्याकुलकलूषश्च कृ पाणाः कुट्टको हरिाः

ु ाः रप्रयसािकाः
के षवधाः शलभश्चवै रकं शक

ु
ु ाः
मालाकुलोऽरभ्ररशखिो वरसिाः सवनाम
ख
ु
नागौ िाजमहािाजौ सभद्रभद्रवारशलो

ु सौ
वीिब्रह्माशनौ नागौ नागौ मानसपक्क
िक्ककश्च तथां चक्को गोशो वंशनगस्तथा
रवद्याधिश्च यक्षश्च रविसाः सस्वधणनाः

भद्राशो गजनेत्रश्च कणािाः कुमदु स्तथााः
आनकाः कानवाः शम् चडिसक्को रगरिरप्रयाः
ु अमृतश्चामृताशनाः
भग्नायधु ोऽरभमन्यश्च

अजकणोथ गोलास सगालाः कालकाननाः
ब्राह्मणाः क्षरत्रयो वैश्याः शूद्रो दीप्तो रवहङ्गमाः

शङ्खाक्षाः कमलाक्षश्च मरणनागो वहेटकाः

ु सवचण
ु सो
जयन्ताः कू पनो रवश्वा शाखामख

ु
गहु ाः समाली
माली च माल्यवानानृताः पिाः

ु
क्षात्रो मस्मनको भीष्मकाश्मीिौ मधवारलशौ
भीमाक्षो भीमनादश्च नागौ हालुषकालुषौ

ु
महेन्द्रेन्द्रसधामानाः
शालीयो मारलयस्तथा
सहिधािोद्यरु तमारिभूरताः कविाम्विौ
शवलो बहुरूपश्च भद्राश्व श्चोत्तिीयकाः

ु
मरणकडठाः कलोलश्च शूलवालोऽथ नूपिाः

ु षडिो अटाः श्वभ्रो रवतािणाः
कुशकुडिोऽतल्य
अिरवन्दाः सकल्हािो रवन्दुमान्भ्ररमटो वटाः
ु ौ
सागिौ द्वौ तथा गाङ्गौ वैतस्तौयामनु ावभ
ु
रचत्रोपरचत्रौ सिरभभू
तण लाम्बिचारिणौ
उपरचत्राः कङ्कतश्च नागौ नािदपवणतौ

ु ल्लो जलल्लस
रवश्वावसाःु पारिजातो गगलु
ु ाः
नागश्च मारक्षकस्वामी भूरजणलरश्चकुिस्तथा

अकध्रो बहुके शश्च के शरपङ्गलधूसिौ
लम्बकणो गडिलश्च नागाः श्रीमािकस्तथा
आवतणक्षश्चन्द्रसािो नागाः कन्दसिस्तथा
ु
कम्बलोऽथ चतवु दे ाः पष्किरत्रतयं
तथा
अक्षटो नागष्टङ्कश्च श्येनो वरट्टलकाधिौ

क्षीिकुम्ो रनकुम्श्च रवकुम् समिरप्रयाः
एरलगानो रवधानश्च वान्डो भोगी जिारिताः
भोगी भासवतो िौद्रो रुद्रो भोजकदेरहलौ
िोरहणोऽथ भिद्वाजो दरधनक्राः प्रतदणनाः
नागौ जावििेवौ द्वौ शत्ररमत्रौ सकदणमौ
पङ्कश्च रकन्दसेिम्ो बहुभोगो बहूदिाः
मत्स्यो भेतो बहूत्सश्च किरिाः रवनतारप्रयाः
ताम्रकािोऽथ िजतो वनमाली सभावकाः
नागो ज्योरतरषको वैद्यो घौिसािजनादणनाः

ु बरलरप्रयाः
न्यग्रोधो दुम्िोऽश्वत्थो बरलपष्पो
अङ्गािकाः शन ैश्चिो नागाः कुञ्जिको बधु ाः

करलगृत्साः कुरटलको नागौ िाहुबृहस्पती
ु
ु ौ
चािकस्तस्किाः के ताःु सतपौिो
गवावभ

ु ाः
ु ाली दिीमख
अजकणोऽश्वकणणश्च रवद्यन्म
ओिणो िोचनो हासी नतणनो गायनस्तथा
ु
ु रनशाचिाः
कम्ाटश्च सभाटश्च
बहुपत्रो

मयूिाः कोरकलिाता मलयो योवनरप्रयाः
कोठ्ठपालो महीपालो गोपालाः पटलस्तथा
िाजारधिाजो रवनताः स्वगो रवमलको मरणाः
चक्रहस्तो गदाहस्ताः शूली पाशी मृगस्तथा
नागाःरश्चत्रकिो वत्सो वत्सो वकपरतस्तथा
शीतातण यक्षमाली च िावणो िाक्षसाकृ रताः
यज्वदाता तथा होता भोिा भोगपरतस्तथा

् शााः कीरतणता मताः ।
एते प्रधानतो िाजन नागे
्
्
ु
एतेषां यत पिीवािाः
पत्रपौत्रारदकं
च यत ॥
न तच्छक्यं मया िाजन विं ु वषणशतैिरप ।
ु
सवेषामेव नागानां पडयारन
भवु नान्यतु ॥

ु
सवे विप्रदा नागााः सवे नीलमनव्रतााः
।

् केु ाः समहात्मनाः
ु
सवेरतदरयता िाजन वास
॥
सायङ्काले पठे रन्नत्यं प्राताःकाले रवशेषताः

तस् रवषभयं नारस्त सवणत्र रवजयी भवेत ।्
यदक्षिं पदम्भ्रष्टं मात्रा हीनं च यद्भवेत ।्

् क्षम्यतां देव प्रसीद भजङगोत्तम
ु
तत सवं
॥
ु नागवणणनम ्
इरत श्री नीलमते काश्मीरिकमख्य

