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అనంత పద్మ��భ వ్ర

మ�ందు�ా గణప� ప�జ �ేయ��. తర��ాత కలశ ప�జ�ే�ిన �ిదప యమ��� ప�జ �ా్రరం�ం���
యమ��� ప�జ
��య్నం
��్ల: ������ర ్ణవ సంభ��ే ఇంద్ర�ల సమప,
��య్నం క��� యమ��� �ష
�్ణర��ి

న�సుత్

యమ����ే��ౖయ్ నమః ��య్నం సమరప్య

ఆ�ాహనం:
��్ల: యమ����ే నమసుత్భయ్ం సర్వ �ామ ప్,
ఆ�ాహయ�� భ�ాత్� ��్వం �ా�న్ధయ్ం క�ర� సువ
యమ����ే��ౖయ్ నమః ఆ�ాహయ��

ఆసనం:
��్ల:నమస్క��� యమ��� సర్వ�ా�ా ప్ర
రతన్�ిం�సనం �ే�� ీ్వక
�ర�ష్వ మయ���ప
�
యమ����ే��ౖయ్ నమః ఆసనం సమరప్య�

�ాదయ్ం
1

2

��్ల: �ిం�సన సమ�ర��ే �ేవశ��త్ సమ�్,
�ాదయ్ం గృ�ణ �ే��� సర్వలకష్ణ సంయ
యమ����ే��ౖయ్ నమః �ాదయ్ం సమరప్య

అర్ఘ�ం
��్ల: నం���ా�ే నమసుత్భయ్ం సర్వ�ాప ��ా,
అర్ఘ�ం గృ�ణ యమ��� మదద్తత్ �దమ�తత
యమ����ే��ౖయ్ నమఃఅర్ఘ�ం సమరప్య

ఆచమ�యం:
��్: �ర��ౖడూరయ్ సంయ���త్ సర్వల�క���ే ,
గృ�ణ�చమ�యం �ే� శంక�ారధ ్ ష����ణ� 
యమ����ే��ౖయ్ నమఃఆచమ�యం సమరప్య�

�ాన్నం
��్ల: �ేవస�ల� నమసుత్భయ్ం సర్వల�క ���ే�
సర్వ�ాప ప్రశమ� త���గ్���ే్ర న�సు
యమ����ే��ౖయ్ నమః �ాన్నం సమరప్య

వసత ్�య�గ్:
2
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��్ల: గ�ర��ా�ే నమసుత్భయ్ం సర్వలకష్ణ ,
సువ్రతం క�ర��� �ే� త�ంగభ�ే న�సుత్�ే
యమ����ే��ౖయ్ నమః వస త్�య�గ్మం సమరప్

మధుపర్కం
��్ల: కృష్ణ��ణ� నమసుత్భయ్ం కృష్ణ��ణ� స
మధుపర్కం గృ�ణ�దం మయ�దతత్ం �భప్ర
యమ����ే��ౖయ్ నమఃమధుపర్కం సమరప్య

ఆభర��ణ� :
��్ల: నం���ా�ే నమసుత్భయ్ం శంక�ారధ్ ష��
సర్వల�క���ే త�భయ్ం �మర�ైయ్ న�సుత
యమ����ే��ౖయ్ నమః ఆభర��ణ� సమరప్య�

గంధం:
��్ల: కృష్ణ �ాద సమదూభ్�ే గం���్రపద ,
జట��ట సమదూ�ే సర్వ�ామఫలప్ర�
యమ����ే��ౖయ నమః గంధం సమరప్య��

అకష్తల
3
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��్ల: ����వ�� నమసుత్భయ్ం స�ా్వ�ష్ట ప,
�ీ్వక�ర�ష్వ జగద్వం�ేయ్ అకష్��న్ నమల�
యమ����ే��ౖయ్ నమఃఅకష్��న్ సమరప

ప���ౖప్ ప�జ
��్ల: మం����� �ా��జ��ైస్చ �ాటల���క చంప�
ప�జయ�� తవ�ీ్ర�ైయ్ వం�ే భకత్ వతస్
యమ����ే��ౖయ్ నమః ప��ాప్ణ� ప�జయ�

అ��ంగ ప�జ:
ఓం చంచల���� నమః - �ా�ౌ ప�జయ��
ఓం సుజంఘ�య నమః - జం�� ప�జయ��
ఓం చపల���� నమః - జ�ను� ప�జయ��
ఓం ప�ణ�య్�� న
�
మః- ఊర�ం ప�జయ��
ఓం కమల���� నమః - కట�ం ప�జయ��
ఓం ����వ���య్ నమ - స్ థ�� ప�జయ�
ఓం భవ�����యౖ ్ నమః- కంటం ప�జయ��
ఓం త�ంగ భ��్ర�� నమః- మ�ఖం ప�జయ��
ఓం సుంద���య్ నమః- లల�టం ప�జయ��
4
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ఓం �ే�య�ౖ ్ నమః- ���్ర ప�జయ
ే
�
ఓం ప�ణయ్ శ�వణ ��రత్���� నమ- క��్ణ ప�జయ�
ఓం సు���ి�ా��� నమః - ���ి�ాం ప�జయ��
ఓం ����ర�ైయ్ నమః- �రః ప�జయ��
ఓం యమ����ే��ౖయ్ నమః స�ా్వణయ్ం�ా� ప�జయ

ధూపం:
��్ల: ద�ాంగం గగ�గ్ల���తం చంద��గర� సంయ�
యమ������ నమసుత్భయ్ం దూ ��యం ప్ర�గృ�య్
యమ����ే��ౖయ్ నమఃధూపం సమరప్య�

��పం:
��్ల: ఘ��తవ��త్ సమ�య�కత్ం �ై�ల�కయ్���
గృ�ణ మంగళం ��పం స��్వశ్వ��

న�స�ే.

యమ����ే��ౖయ్ నమః��ప దర్శయ��

��ౖ��దయ్ం
��్ల: భ��య్స్
�
చ ��జ�ౖయ్స్చ �ా�ి ష��్బస
��ౖ��దయ్ం గృ�య్��ం �ే� యమ������

న�న

యమ����ే��ౖయ్ నమః ��ౖ��దయ్ం సమరప్య
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��ంబ�లం:
��్ల: కర�ప్ర �ా�ితం చూర్ణం క�మ��ా�ైయ్ సస్
��ంబ�లం గృ�య్��ం �ే� యమ����� న�సుత్�
�
యమ����ే��ౖయ్ నమః ��ంబ�లం సమరప్య

��ాజనం, మంత్రప�షప, నమ�ా్క�ాన్ సమరప్య

�� అనంత పద్మ��భ ప�జ�కలప
��య్నం
��్ల: క����్వదరభ్ మ�యం �ేవం ప����న సమ�
ఫ��ౖసపత్� �ా�ష్టం �ిం�ాల�కష్ంచ చత�ర
ద����గ�క�� పద్మం శంఖం త�ాయ్పధయ్ �
చకమ
� �రధ ్�క�� హ�� గ��ంత�ాయ్ పదయ్ �
అవయ్యం సర్వల���శం �ీ��ంభరధ హ��ం
అనంతపద్మ����య నమః ��య్నం సమరప్

ఆ�ాహనం:
��్ల: ఆగ��్చనంత �ే��శ �ేజ��ా�� జగతప
ఇమ�ంమయ�క�� తం ప�జ�ం గృ�ణ సురసతత్మ
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అనంతపద్మ����య నమః ఆ�ాహనం సరప్య�

ఆసనం:
��్ల: అనం��య నమసుత్భయ్ం సహస్ర�ర��
రతన్�ిం�సనం ��ర� �ీ్రతయ్రధ్ం ప్ర�గృ�
అనంతపద్మ����య నమః ఆసనం సమరప్య�

��ర�ాత్పనం
��్ల: త�ాయ్గ��� దృడం సూత్రం క�ంక�మ� సు�ో రకం
చత�రద ్� గ�ం�� సంయ�కత్ం వ�పకలప్� ప్రజ�
అనంతపద్మ����య నమః��ర�ాత్పనం క���ాయ

అర్ఘ�ం
��్ల: అనంతగ�ణ ర��న్య �శ్వర�ప ధ�ా
అర్ఘ�ం ద����ె�ేవ ���ా��పత�� నమ
అనంతపద్మ����య నమః అర్ఘ�ం సరప్య

�ాదయ్ం
��్ల: స�ా్వత్మన్ సర్వల���శ సర్వ�ా��తన
�ాదయ్ం గృ�ణ భగ�ాన్ ��వయ్ర�ప న�సు
7
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అనంతపద్మ����య నమః �ాదయ్ం సమరప్య

ఆచమ�యం:
��్ల: ���దర న�సుత్�ే నర�ార్ణవ�
గృ�ణ�చమ�యం �ేవ మయ�దతత్ం �� �శ�ా
�
అనంతపద్మ����య నమః ఆచమ�యం సమరప్య�

మధుపర్కం
��్ల: అనం��నంత �ే��శ అనంత ఫల��య
ద�� మ��్వజ న�శ�ం మధుపర్కం ద����
అనంతపద్మ����య నమః మధుపర్కం సమరప్య

పం��మృతం:
��్ల: అనంతగ�ణ గం�ర �శ్వర�ప ధ�ా
పం��మ���ైస్చ ���వ ��స్�పయ�� దయ���
అనంతపద్మ����య నమః పం��మృత �ాన్నం సమరప్య

��ోద ్దక �ాన్న
��్ల: గం��చ యమ����ైవ ����వ�� సరస్
నర్మ�ే �ింధు �ా���� జల��ి్మన్ స�న్��ం 
8
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�ాన్నం ప్రకలప్���రధ్ం సర్వ�ాప ప్ర
అనంతపద్మ����య నమః ��ోద్దక �ాన్నం సమరప్

వసత ్� య�గ్మ
��్ల: ��ధ�ాయ నమసుత్భయ్ం  �ష్ణ�� పరమ�
�ీ��ంబరం ప్ర���ాయ్� అనం��య

న�సుత

అనంతపద్మ����య నమఃవస త్� గమ సమరప్య��

యజ�్ఞప�తం
��్ల: ���ాయణ న�సుత్�ే ��్ర��ం మ�ం ��వ�ా�ా
బ్రహ్మ సూత్రం � �తత్��యం గృ�ణ ప�ర���
అనంతపద్మ����య నమఃయజ�్ఞప�తం సమరప్య

గంధం:
��్ల: ��గంధం చంద���్మశ�మం క�ంక�మ��� �ర�్
�ల�పనం సుర���ష్ట �ీ్రతయ్రధ్ం ప్ర��ం.
అనంతపద్మ����య నమః గంధం సమరప్య�

అకష్��
��్ల: �ా�య�న్ తండ�ల�న్ రంయ�న్ మయ�ద��త్న్ 
9
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అచుయ్��నంత ���ంద అకష్��న్ �ీ్వ క�ర��ా్
అనంతపద్మ����య నమః అకష్��న్ సమర

ప�షప్ప�జ
��్ల: కర��� �
� ా జ్�క�సు��� శ్చమప్��� ర్వక�ల�
�ాతప�ై�శ్చ కల�్హ��� రర్చ�� ప�ర���త
అనంతపద్మ����య నమః ప��ాప్ణ� ప�జయ�

అ��ంగ ప�జ:
ఓం అనం��య నమః - �ా�ౌ ప�జయ��
ఓం ��షయ నమః - గ�ల�భ్ ప�జయ�
ఓం�ాల�త్మ�� నమః- జం�� ప�జయ��
ఓం �శ్వర��ాయ నమః- జ�ను� ప�జయ��
ఓం జగ��న్��య నమః- గ�హయ్ం ప�జయ�
ఓం పద్మ����య నమః- ���ం ప�జయ��
ఓం స�ా్వత్మ�� న - క���ం ప�జయ��
ఓం �� వతస్వకష్�� న- వకష్ స్థలం ప�జ
ఓం చక�హ�ాత్య నమః- హ�ాత్న్ ప�జయ
ఓం ఆజ�నుబ�హ�� నమః - బ�హ�న్ ప�జయ�
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ఓం �� కంట�య నమః - కంటం ప�జయ��
ఓం చంద్రమ�ఖ�య నమః- మ�ఖం ప�జయ��
ఓం �ా��సప్త�� నమః- వకత్�ం ప�జయ��
ఓం ��శ�ాయ నమః - ���ి�ాం ప�జయ��
ఓం ���ాయణ�య నమః - ���్ర ప�జయ
�
ే
ఓం ���ం��య నమః - ����్ర ప�జయ
ే
�
ఓం అనంతపద్మ����య నమః- �రః ప�జయ��
ఓం �ష్ణ�� నమః- స�ా్వంగణ�య్� ప�జయ

అనంతపద్మ��భ �ా్వ� అ ���తర
ఓం ��కృ�ా్ణయనమః
ఓం కమల�����య నమః
ఓం �ాసు�ే�ాయ నమః
ఓం స��త��య నమః
ఓం వసు�ే�ాత్మజ�య నమ
ఓం ప�ణ�య్య నమ
ఓం �ల�మ�నుష�గ��య నమః
ఓం ��వతస్��సుత్భధ�ాయ న
ఓం య����వతస్ల�య నమ
ఓం హర�� నమః
ఓం చుత్ర�భ్జ�తత్చ �ా��ిగ�� శంఖ�ంబ�జ�య���య 
ఓం �ేవ�న
� ంద��య నమః
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ఓం ���ాయ నమః
ఓం నంద��ప�ి్రయ�త్మజ�య న
ఓం యమ�����గసం���ణ� నమః
ఓం బలభద్ర�ి్రయ�నుజ�య న
ఓం ప�త����తహరణ�య నమః
ఓం శకట�సురభంజ��య నమః
ఓం నందవ్రజజ��నం���� నమ
ఓం స�్చ��నంద�గ��య నమ
ఓం నవ�త���ాత్ం�ాయ నమ
ఓం నవ�తనట�య నమః
ఓం అనఘ�య నమః
ఓం నవ�తన�ా��ాయ నమః
ఓం మ�చుక�ందప్�ాద�ాయ నమః
ఓం �� డశ�ీత్�సహ��్ర�ాయ న
ఓం �్రభం���� నమ
ఓం మధు�ాకృత�� నమః
ఓం �క�ాగమృ���ధ ్ంద�� నమ
ఓం ���ం��య నమః
ఓం �����ంపత�� నమః
ఓం వతస్�ాటచ�ాయ నమ
ఓం అనం��య నమః
ఓం �ేనుకసురభంజ��య నమః
ఓం తృణ�కృతతృణ�వ�ాత్య నమ
ఓం యమ��ర�జ్నభంజ��య నమ
ఓం ఉ��త్ల���త్ల��� నమః
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ఓం తమ�ల�ాయ్మల�కృ���� నమ
ఓం ��ప���ీశ్వ�ాయ నమ
ఓం ����� నమః
ఓం ��ట�సూరయ్సమప్ర��య న
ఓం ఇ��పత�� నమః
ఓం పరంజ�య్��� నమ
ఓం య�ద��ం��్రయ నమ
ఓం య�దూద్వ�య నమ
ఓం వనమ���� నమః
ఓం �ీత�ాస�� నమః
ఓం �ా��జ���పహర�ాయ నమః
ఓం ��వరధ ్��చల�దధ్��త్� 
ఓం ���ాల�య నమః
ఓం సర్వ�ాల�ాయ నమ
ఓం అజ�య నమః
ఓం �రంజ��య నమః ఓం �ామజన�ాయ నమః
ఓం కంజల�చ��య నమః
ఓం మధు��న్ నమ
ఓం మధు�ా����య నమఃఓం ��్వర�ా��య�ాయ నమ
ఓం బ��� నమః
ఓం బృం��వ��ంతసం����ణ� నమః
ఓం త�ల�ీ��మభ�షణ�య నమః
ఓం శయ్మంతమణ�హ��త్� న
ఓం నర���ాయణ�త్మ�ాయ నమ
ఓం క�బ�జ్క�ా్ణంబరధ�ాయ నమ
13
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ఓం మ���� నమః
ఓం పరమప�ర��ాయ నమః
ఓం మ��ి్ట�ాసుర��ణ�ర మల్లయ�దధ్ ��ార��య 
ఓం సం�ార��ౖ�ణ
� � నమః
ఓం మ��ా���� నమః
ఓం నర�ాంత�ాయ నమః
ఓం అ����బ్రహ్మ����ణ� న
ఓం కృ�ా్ణవయ్సనకర్మ�ాయ 
ఓం ���ాల�ర�ే్చ�ే్ర న
ఓం దు��య్ధనక�ల�ంతకృ�ే నమ
ఓం �దు�ాక�
� రవర��య నమః
ఓం �శ్వర�పప్రదర్శ�ాయ 
ఓం సతయ్�ాచ�� నమ
ఓం సతయ్సంకల�ప్య న
ఓం సతయ్��మ�ర��య నమ
ఓం జ��� నమః
ఓం సుభ��్రప�ర్వజ�య న
ఓం �ష్ణ�� నమ
ఓం �ష్మమ���త్ప్ర��య�ాయ 
గ్ర�� నమ
ఓం జగదు
ఓం జగ��న్��య నమ
ఓం ��ణ���ద��ార��య నమః
ఓం వృష��సుర�ధ్వం�ి�� మః
ఓం బ�ణ�సురక�ాంతకృ�ే నమః
ఓం య���ష్ఠరప్ర��ా్ఠ�ే్ర
14
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ఓం బ��్హబర్హవతంస�ాయ న
ఓం �ార్ థ�ార���� నమ
ఓం అవయ్�ాత్య న
ఓం ��హ�దధ����
� �మృతమ నమః
ఓం �ా�యఫణ�మ�ణ�కయ్రం�త ��ప��ంబ�జ�య నమ
ఓం ���ద�ాయ నమః
ఓం యజ్ ఞ���త్� న
�
ఓం ��న��ంద్ర���శ�ాయ నమ
ఓం ���ాయణ�య నమః
ఓం పరబ్రహ్మణ� న
ఓం ప��న్�ాశన�ాహ��య నమ
ఓం జల���
� �సమ�సకత్���ీ వ�ా త ్�ప�ర�ాయ న
ఓం ���ాయణ�య నమః
ఓం పరబ్రహ్మణ� న
ఓం ప��న్�ాశన�ాహ��య నమ
ఓం జల���
� �సమ�సకత్���ి వ�ా త ్�ప�ర�ాయ న
ఓం ప�ణయ్��్ల�ాయ న
ఓం �రధ ్కృ�ే నమ
ఓం ��ద����య్య నమ
ఓం దయ��ధ�� నమః
ఓం సర్వ��ాధ్త్మ�ాయ 
ఓం సర్వగ�హర��ిణ� నమ
ఓం ప�ాతప్�ాయ నమ

15
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��రగ���ం ప�జ:
ఓం కృ�ా్ణయ నమః- ప్రధమ గ�ం��ం ప�జయ�
ఓం �ష్ణ�� నమః- ��్వ� గ�ం��ం ప�జయ��
ఓం �ష్ణ�� నమః- తృ�య గ�ం��ం ప�జయ��
ఓం �ాల�య నమః - చత�రధ గ�ం��ం ప�జయ��
ఓం బ్రహ్మ నమః - పంచమ గ�ం��ం ప�జయ��
ఓం ��స్క�ాయ నమః- షష్ట గ�ం��ం ప�జయ��
ఓం ��షయ నమః - సపత్ గ�ం��ం ప�జయ��
ఓం �� మ�య నమః - అష్ట గ�ం��ం ప�జయ��
ఓం ఈశ్వ�ాయ నమః- నవమ గ�ం��ం ప�జయ��
ఓం ��ా్వత్మ�� నమ- దశమ గ�ం��ం ప�జయ��
ఓం మ��ాల�య నమః - ఏ�ాదశ గ�ం��ం ప�జయ��
ఓం సృ�ి్ట�ి్థతయ్ంత�ా��ణ� న- ��్వద గ�ం��ం ప�జయ��
ఓం అచుయ్�� నమః - త్ర�ద గ�ం��ం ప�జయ��
ఓం అనంతపద్మ����య నమః- చత�రద ్ గ�ం��ం ప�జయ��

ధూపం:
��్ల: వనసప్� ర��ౖ��ద్��ౖయ్ �ాన్�� గం�ైశ్చ 
ఆ���య సర్వ�ే�ా��ం దూ��యం ప్ర�గృ��ం
16
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ఓం అనంతపద్మ����య నమః దూపమ�ఘ��పయ��

��పం:
��్ల: �ాజయ్ం �్రవ��త్ సంయ�కత్ం వ�్హ��ం ��
గృ�ణ మంగళం ��పం �ై�ల�కయ్ ���ా�ాహ
ఓం అనంతపద్మ����య నమః ��పం దర్శయ�

��ౖ��దయ్ం
��్ల: ��ౖ��దయ్ గృహయ్ �ే��శ భ��త్�� హయ్��ల�
ఈ�ిస్తం �� వరం �ేవ� పరత్రచ ప�ాం గ�
అనన్ం చత���్వధం ��య్ ర�
భ�
�ౖ ష��భ్ సమ
మయ������తం త�భయ్ం �ీ్వక�ర�ష్వ జ��ర
�
ఓం అనంతపద్మ����య నమః ��ౖ�దయ్ం స
మరప్య

��ంబ�లం:
��్ల ఫ��� ఫల సమ�య�కత్ం ��గవ�్ల ద���ర�య
కర�ప్ర చూర ్ణ సమ�య�కత్ం ��ంబ�లం ప్ర�గృ�య
ఓం అనంతపద్మ����య నమ ��ంబ�లం సమరప్య��

��ాజనం:
17

18

��్ల: సమ సర్వ�����ాద్య జగ����ర మ�ర
సృ�ి్ట �ి త్తయ్ంతయ్ర��ాయ అనం��య న
ఓం అనంతపద్మ����య నమః ��ాజనం సమరప్య�

ప్రద��ణ నమ�ా్క�ా
��్ల: య���ా�చ �ా�ా� జ��్మంతర కృ��
������ ప్రనసయ్ం� ద��ణ ప�ేప�ే
�ా�� హం �ాపక�ా్మహం �ా�ా��్మ �ాపసం
��్ర��మ�ం క��పయ��ేవ శరణ�గత వతస
అనయ్�� శరణం���ిత్ త్వ��వ శరణం
త�ా్మత్ �ార�ణయ్ ����న రకష్ రకష్
నమ��త్ �ే���ే��శ నమ��త్ ధరణ�
నమ��త్ స�ా్వ����ంద్ర నమ��త్ ప�ర���
ఓం అనంతపద్మ����య నమ ప్ర��కష్ణ నమ�ా్క�ాన్ సమర

��రగ�హణం:
��్ల: ����ద్ర� ���ా���ాద్య ప�త్ర ��త్ర ప్రవ
అనం��ఖయ్ ��డం సూత్రం ��రయ�మయ్ః మ�త
ఓం అనంతపద్మ����య నమః ��రగ�హణం క���ాయ్
18
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��రనమ�ా్కరం
��్ల: అనంత సం�ార సమ�ద
మ�గన్ం మమభ�య్దద్ర �ాసు
అనంతర��ిన్���జయస్
హయ్నంత సూ��్రయ

న�సుత

ఓం అనంతపద్మ����య నమః ��రనమ�ా్క�ాన్ సమరప్

��రబంధనం:
సం�ార �ా�్వరగ��సు సుఖం �హర�త
�ాన్చం� ఏ క�ర� క�ల�ద్వః �దద్స
సంప�జయ్చ �్రభ�వ��శ మనంతర�
బదన్ం� దకష్ణ �ా�� వ ర�ోరకం 
� ాయ్�
ఓం అనంతపద్మ����య నమ ట�ర బంధనం క��

�రన్��రణం �సరజ్న
��్ల అనం��నంత �ే��శ హయ్నంత ఫల��య
సూత్రగ�ం��ష� సం�ా్థయ �శ్వర��ాయ�ే 

ఉ�ాయన��నం :
��్ల: అనంతః ప్ర�గ��హన్�� అనం����ౖ ద�
19
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అనంత �ాత్ర������య్ మనం��య

న�న

వ్రత���నమ� 
మ�ందు�ా ఓ మండ�ా�న్ ఏ�ాప్�ేసు���ా� . అందుల� ప��న్ల�గ� పడగల� గల అనంత�డ��
తయ�ర��ే�ి ప్ర��ి్ఠం��� . �ామ�నమ��ా దర్బలను

ఉప���ం� అనంత�ణ�్ణ తయ�ర��ే�ాత్

మ�ందు�ా గణప�� , నవగ��లను ప��ం�న తర��ాత ' యమ��� ప�జ ' �ేయ�� . యమ��� ప�జ
అంట� �ట�� ప��ం��� . �ం�ె�� �ట�� �ెచు్చ�� , ఆ �ట�ల��� యమ�నను ఆ�ాహనం �ే�ి
ప��ం��� . తర��ాత అనంత�డ�� �� డ��ప���ాల�� ప��ం� , బ�ల్లమ� �� �ే�ిన ఇర��ౖ ఎ����
ౖ �దయ్మ��ా ��ట�్ట� . వ్రతకథ �ెప�ప్��� అనంతపద్మ��భ�ా్వ��� నమస్క��ం�
అ����లను ���
తల��ౖ చల�్ల���ా� . వ్రతమ��� ��రమ�ను కట�్ట���ా�ఎర�ప� రంగ�ల� ప��న్ల�గ� ��చల�� తయ����న
���ా�న్ ధ��ం��� 

అనంతపద్మ��భ వ్రత 

సూత���ాణ�క�డ� ��న�ా�� మహర�ష్లను �ాం� �ట ్ల�� ఓ మ�����ష�
్ టల��ా! ల�కమ�న మనుష�య్ల
����ద్ర�మ��ే �ీ��ంప బడ�చు�్డ�� అట�్ ట ����ద్ర�మ�ను ��ల�ా�ేయ�నట�్ట ఒక వ్రత ���ష్టంబ�  ����
జ���ప్ద �నుడ�. ప�ర్వమ� �ాండ��ా� ప�త �్ర�ైన ధర్మ�ా� తమ�్మల��డ అరణయ్ �ాసమ� �
అ��న్ కష్టమ�లను అనుభ�ం� ఒక��డ� ��కృష� �ాం� "ఓ మ���్మ! ��ను తమ�్మల�� కల�ి అ��
��నమ�ల��ా అరణయ్ �ామ� �ేయ�చూ ఎ��న్ కష్టమ�లను అనుభ�ంచుచు��న్ ఇట�్ ట కష్ట�ా�ారమ
నందుం�� కడ�ేర�నట�్ ట వ��ాయమ�ను �ెపప్వల�య�న� �ా్ర��ం�న ��కృష�్ణడ� �ట్

"ఓ ధర్మ�ాజ! ప�ర�ష�నక�న, �ీత�లక�ను సకల �ాపంబ�ల �
���ట�్ట సకల �ారయ్మ�ల సమక�ర�్చన
్
అనంత �ా్రతమను ఒక వ్రతమ� కల. మ�య
� � ఆ అనంత వ్రతమ�ను ��ద్రపద �క్ల చత�రద్��
20
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�ేయవల�య�ను. అట�
్ ల �ా�ం�న ����త్య�, సుఖమ�ను, �భమ�ను, ప�త్రల�భమ�ను గల�గ�ను"
అ� వ�ం�న ధర్మ�ా� �ట ్ల��
"ఓ ర���్మణ� �ా్రనవల్ల��! ఆ అనంత�డను �ైవంబ� ఎ? అత�� ఆ����ష���! ల�క త���! ల�క సృ�ి్టకరత
���న బ్రహ్మయ�! ల�క పరమ�త్మ స్వర�ప���" అ� అ����న �� కృష�్ణడ� �ట
"ఓ �ాండ�ప�త్ర! అనంత�దను�ాడను ����తపప్ మ��ఎవ�� �ాదు.సూరయ్ గమనమ��ే కల�క
మ�హ�రత్మ�ల�య, పగల� �ాత్ర�య, య�గసంవతస్ర

ఋత� మ�సకలప్మ�య� � సంజ్ఞ కల

��ప�ప్చునన్ �ాలమ� ఏ�� కల�ో అ���� �స్వర�పమ� ���� �ాలస్వర�ప�డన, అనంత�డను ��ర�న
భ���రమ� త��గ్ంచుట ��రక�న, �ాకష్స సం�రమ� ��రక�ను �ాసు�ేవ�� గృహమ�న జ�్మం�
ననున్ క���న్��ా, �ష�్ణవ� �ాన, హ��హరబ్రహ్మల�గ, సర్వ�ాయ్పక పర��శ్వర స్వర�ప��,
సృ�ి్ట �ి్థ� లయ �ారనభ�త���ా, అనంతపద్��భ���ాను, మతస్� క��ా్మదయ్వ�
స్వర�ప���ాను ఎర�గ�దుర� ఈ �� హృదయమ�నం�ే పదు��ల�గ� ఇందు్రల�న, అ�ా్టవసువ�ల�న,
ఏ�ాదశ ర�దు్రల�న, ��్వద�ా��త�య్ల�, సపత్

ఋష�ల�న, భ�ర�భ్ వసస్���్ల�ాదుల� నునన్�� అట�్

స్వర�పమ�ను �క� �ె��ి��" అ�న ధర్మ�ా� �� కృష � �ాం� " ఓ జగ��న్ధ! �వ� వ�ం�న
అనంత వ్రతమ�ను ��త�ల ఆచ����్చవల�య�? ఆ వ్రతమ� ఆచ��ం�న ఏ� పహలమ� గల�గ�న?
� �� ఈ వ్రతం ఆచ��ం
ఏ�� ��నమ�ల� �ేయవల�య�ను? ఈ �ైవమ�ను ప��ంపవల�ను? ప�ర్వం ఎవ��
సుఖమ� జ�ం���?� అ� ధర్మ�ా� అడ�గ�ా ��కృష�్ణడ� �ట ్ల��

�
"ఓ ధర్�ాజ! �ె�ాడ �నుమ�. ప�ర్వమ� వ�ష్ట ���్రదభ్వ
, ��ద �ాసత ్� సంపనున్డ� అగ
సుమంత�డ� అను ఒక బ�్రంహ్మణ�డ� కలదు. అతన�� భ�్రగ�మహ��ష్ ప��్రకయగ� �����ే� అను
కలదు. ఆ �����ే��� సుమంత�డ� సం��షమ��ా �ాప�రమ� �ేయ�చుండ�ా ��ంత �ాలమ�నక�
�����ే� గరభ్మ� ��్చ సుగ�నవ�యగ� ఒక కనయ్ను గ��న ఆ బ��కక� �ల
ీ � అను ��మకరణమ�
�ే�ి��.
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ఇట�
ౖ �క
్ ల వ�ండ�ా ���న్ ���లక� �����ే� ��ప జ్వరమ��ే మృ� �ెం�ె �ిదప సుమంత�డ� ���
కర్మల�ప భయంబ��ే కర్కశ యను ఒక కనయ్ను ��ాహమ� �ేసు���� ఆ కర్కశ ఎం�� కట�న
�త�త్�ాల��ాన, గయ�య్��ాన, కల��ా��ణ� �ాను, ఉం�ెను. ఇట�
్ లండ

�దట� ��రయ్యగ� �����ే

ప��్రక��న �ల తం
�
�్ర గృహమ�న�
�
� ��ర�గ�, ��డల యందును, గడపలయందును, �త్రవర్ణంబ�ల�
ప్ర�మలను �ా్రయ�, క�టమ� �దలగ� �ా్థలమ�లయండ� శంఖ ప��్మదులవల� మ��గల� ��ట�్టచు
�ైవభ�త్గల�ై య�ం�ెను
�
ఇట�
్ లండ�ా ఆ�లక� ��ాహ వయసు వ�్చన� అప�ప్డ� సుమంత�డ�
��ం��నయ్ మ�మ�� ���న్��నమ�ల� తపసుస్�, �ిదప ��ం��్ ల �ేసు��వల�య�న� ����కగ���
�ేశ�ేశమ�లను �ర�గ�చూ ఈ సుమంత�� గృహమ�నక� వ�ె్చను అంత సుమంత�డ� ��ం��నయ్
మ�మ���� అర్ఘ��ాదయ్మ�ల�ే ప��ం� �భ��నమ�న ఆ మ�మ���� తన క�మ���త్ యగ� �ల
ఇ�్చ ��ాహమ� �ే��ను ఇట�
్ ల ��ాహమ� జ����న �ిమ్మట సుమంత�డ� అల�్ల��� ఏ�ై�� బహ�మ�
ఇవ్వదల� తన ��రయ్ యగ� కర్కశ వదద్క� ��� "ఓ �ి్రయ��ాల�! మన అల�్ల��� ఏ�ై�� బహ
ఇవ్వవల�య�ను�ా��! ఏ� ఇ��మ� అ� అడ�గ�ా, ఆ కర్కశ �వ�క�్కన ల�� ల�ప������్ళ తల�ప�
గ��య��సు��� ఇక్కడ ఏ�య� ల�దు � �మ్మ��న అంత సుమంత�డ� ఎం�� �ం�ం� ����
బట�్ టమ�న���న ఇవ్వక�ం�� పంప�ట మం��� �ాద� తల� ��ం��్ల�� �ేయబ������న ��లప��ిం�� ఇ
అల�్ల������్చ క�త�ర�� పం��. అంత ����నుయ్డ�ను స����ర సంపనున్�ాలగ� ��రయ్��డ
బం��ఎ��్క �నన్�ా తన ఆశ�మమ�నక� బ�వ�చూ మ��య్హన్��ళ అ�నందున సం��య్వంద���� ��
జర�ప�ట��� బం������ తట�కంబ�న����ను. ��ట���నమ�న అనంతపద్మ��భ చత�రద్� �ావ�న అచ్చట
ప్ర�ేశమ�నందు అ��క మం� 
� �ీత్�ల� ��ర�� వసమ�లను ధ��ంచు��� ఎం�� భ��త్�
శ ద ద్ల�� అనంత పద్మ�
వ్రతమ� �ేయ�చుండ�ా ����నుయ్� ��రయ్ యగ� �ల అ�� చూ� � �ల్ల�ా ఆ �ీత్�ల �దద్క, "ఓ వ���
మణ�ల��ా! �ర� ఎ�ేవ�� ప��ంచుచు��న్ర? ఈ వ్రతమ� ����? ��క� స��ాత్రమ��ా �ెల�పగలర�
అ� �ా్ర��ధ్ంచ, ఆ ప�వ్తల� �ట్ ల��� "ఓ ప�ణయ్వ� �ె��ప్దమ� �నుమ ఇ�� అనంత పద్మ��భ
వ్రతమ� ఈ వ్రతమ�ను �ే�ిన�� అ��క ఫలమ�ల� కల�గ�ను
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��ద్రపద �క్ల చత�రద్� ��డ� న�� �రమ�నక� ��� �ాన్నమ� �ే�ి �బ్ర���న వసత్�మ�లను కట
ప���దద ్���న స్థలమ�ను ��మయమ�న�ే అ��� సర్వ�� ��ద్ను ఎన��� దళమ�ల� గల తమ
�
,
ప�షప్మ� వంట� మండలమ�ను ���్మ, ఆ మండలమ�నక� చుట�్టనూ పంచవర్ణప� మగ�గ్ల�
�ెల్ ల� �యయ్ప� �ిం���ేతను అలంక��ం� �����ధ మ�గ�గ్లను ��ట�్ట ఆ����కక� ద��ణ �ార్శ
వ�దకప���త కలశంబ� నుం� ఆ ���క
� నడ�మ సర్వ�ాయ్పక�నద్��� అనంత పదభ�ా్వ��
దరభ్�� ఏరప్ర� అందు ఆ�ాహనమ��ే�
��్ల క����్వద�ాభ్మయం �ేవం ��్వత��్వ�� �ి్థతం,
సమ�్వతం సపత్ఫణ�ౖ �ిం�ాల�కష్ం చత�ర�

అను ఈ ��్లకమ� �ేత ��్వత ��్వప�ా�ి, �ి�గ్ల��డగ,
�
సపత్ఫణ� �ా��త�న్డ, శంఖ చక� గ��
ధర�ను్డ�ాను ��య్నమ��,ే కల�పకత్ ప్ర�ారమ��ా ��డ��ప��ర ప�జ �ే, ప్రద��ణ నమ�ా్కరమ�ల
�ా�ం�, పదు��ల�గ� మ�ళ�్ళ గ��� క�ంక�మ�� తడ�ిన ���తత్ ��రంబ�ను ఆ పద్మ��భ �ా
స�పమ�న వ�ం� ప��ం� అ�డ�పల్ ల ��ధుమ�ిం��� ఇర�వ�� ఎన��� అ�రసమ�లన్ జ��ి
��ౖ��దయ్మ� ��ట�్ట ��రంబ� గట�్ట��� పదు�గ� అ�రసమ�లను బ�్రహ్మణ�లక� �ాయస��నమ� ఇ�
త��్కన �ా�� ��ను భ��మప్వల�య�న మ�య
� � ప�జ�ద్రవయ్మ�ల�న్య� పడ�ల�ల���
వ�ండవల�య�ను. �ిదప బ�్రహ్మణ సమ��ాధన �న��్చ అనంతపద్మ��భ �ా్వ�� ��య్�
నునద ్వల�య�ను ఓ �ల�! ఇట�
్ ల వ్రతమ� ప��సమ�పత్మ��ే�ి ప్ర� సరమ� వ���్వసనమ� �ే�ి
మరల వ్రతమ� ఆచ��ను్చచునద్వల� అ� ఆ వ���మణ�ల� �ె�ప్��
ి అంట ఆ �ీల� తకష్ణంబ�
�ాన్నం �ే�ి ఆ �ీత్�ల స�యమ��� వ్రతమ� ఆచ��ం� ��రమ�ను కట�్ట��� ���� బట�్టమ�నక�
�ె�్చన సత�త్�ిం��� �ాయన��న��్చ ��నును భ��ం� సంత�ష్ట, ��జ��డ�ల�ే సంత�్రప�త్�ై
తన ����ట��� బం����
� �్క ఆ�
శ మమ�నక� బ���ను
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అంతట �ల అనంత వ్రతం ఆచ��ం�న మ�తయ్మ�వలన ఆ ఆశ�మమ� అంతయ� స్వర్ణమయమ�,
గృహం అష్ట ఐశ్వరయ్ య�కత్మ��ాను ఉండ�ట చూ� ఆ దంపత�ల� ఇర�వ�ర� సం��ష భ��త
సుఖమ��ాను�ద ్�� �ల�-������క ప�షయ్�ాగ మరకత మ�ణ��ా�� మణ�గణ ఖ�త భ�షణ భ��ిత��ాల�ౖ
అ��� స��్కరమ�లన్ �ా�ంచుచుం�ెన

అట�
్ లండ�ా ఒక��డ� దంపత�ల� ఇర�వ�ర� క�ర�్చం�� య�ండ�ా ధ�ా్మత�్మండగ� ��ం��నుయ్డ
సం��తమ�నుండ� ��రమ�చూ� "ఓ �ాం��! �వ� సం��యం�ొ క ��రమ�ను గట�్ట���య���న్వ�క��
అ�� ఎందులక� కట�్ట��ను య���న్? ననున్ వశయ్మ� �ేసు��నుత�ా ల�క మ���క��� వషయ్ం
�ేసు��నుత�ా అ� అ����ను. అప�ప్డ� �ీల� ఇట ్ల��

"ఓ �ా్రణ ��య�ా అనంతపద్మ��భ�ా్వ� � ధ��ం�య���న్ ఆ�ేవ�� అనుగ�హంబ�న వలన��
మన�� ధన����య్�� సంపత�త్ల� గ��� య�నన్వ�" �ె��� అప�ప్డ� ����నుయ్డ� ��� ���� ��్రక�త్�ె
కం�ె్ లర�జ��ి అనంత�దన�ా �� �ేవ�డ� అ� దూ�ంచుచూ ఆ ��రమ�ను �ె్రం� ���� మండ�చుం�ే�
అ��న్ ల� పద���ెను. అంత ఆ �ల ���ారమ�ల� �ేసూత్ ప����త�త్క�ంట� ���్ళ ఆ ��రమ�ను �సు
వ�్చ �ాలల� తడ�ి ��ట�్టన

ే ఇట�్ ట అప�ాధమ�వలన అత� ఐశ్వరయ్మ� అంతయ� న�
�ిదప ���న్ ���లక� ����నుయ్డ��న
� � గృహమ�నండ�నన్ వసుత్వ�ల
��ధనమ�ల� �ొ ంగల �ాలగ�ను. గృహమ� అ��న్�ాల��య్న మ�య
ఎక్క��� అక్క�ే న�ం�ెన ఎవ���� మ�ట�్ల����ను ఆ�ారణమ��ా కలహమ�ల� వచు్చచుం�ెన

�
అంతట� ����నుయ్డ� ఏ�య�ను�ోచ ����ద్ర�మ��ే �ీ�ంప బడ
చూ అడవ�లందు ప్ర���ం� ���భ్�
�ీ��త�ం�ై అనంతపద్మ��భ �ా్వ���ౖ జ�్ఞపకంబ� క��� ఆ మ��ేవ���� ��ట�్ల చూడగలన� మనస
��య్�ంచుచూ ��� ఒక ��ట ప�షప్  ���త
� మగ� ��పప్ మ���� �ెట�్టను చూ� ఆ �ెట �్ట��ౖ
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ప����
� �ను �ా్రలక�ండ�ట చూ� ఆశ్చరయ్ం క��� ఆ �ెట�్ఇట్ ల���: ఓ వ��కష్�ాజమ�! అనంత�డ
��మమ�గల �ెవ
ౖ మ�ను చూ���ా? య� అడ�గ�ా ఆ వృకష్మ� �� ��ర��ాన��ె��ప్

అంత ��ం��నుయ్డ� మ����ంత దూరమ���� ప�్చ�ా��ద్ల� ఇట�అట� �ర�గ�చునన్ దూడ�� గ���న
��వ�ను చూ�, ఓ �ామ�ేను�ా! అనంతపద్మ��భ �ా్వ�� చూ���ా అ� అడ�గ అనంత
పద్మ��భ�ా్వ� ఎవ�� �� ��ర��ాను అ��ె��ప్

�ిదప ��ం��నుయ్డ� మ����ంత దూరమ� ���్ళ ��ాల� మత�త్ ప�్చకల� �ల�చునన్ ఒక వ���ా��
చూ� ఓ వ���ా���ాజమ�! అనంతపద్మ��భ �ా్వ� � చూ���ా అ� అ���, అనంతపద్మ��భ �ా్వ
ఎవ�� ��క� �ె�యదు అ��ే�ప్ను
�

�ిమ్మట మ����ంత దూరమ� � ��ా ఒక��ట రమయ్���న మ��హర���న ��ండ� ��లనుల� తరంగంబ�ల�
గ���య�ను కమల కల�్హర క�మ��ోత్ఫలంబ�ల ��డ గ���య�, హనస్�ారండవ చక��ాడ�ల��
గ���య�ను, ఒక ��లనునుం�� జలంబ�ల� మ���క ��లను�� �� �ాల�చును్డతయ�ను చూ, ఓ
కమల�కరంబ�ల��ా! �ర� అనంత పద్మ��భ �ా� � చూ���ా య� అ����ను. అందులక� ఆ
ప�ష్క���ల� �� ��ర�గమ� �ెపప్, ��ం��నుయ్డ� మ����ంత దూరమ� � ��ా ఒక��ట ఒక �ా��దను ఒక
ఏనుగ� �ల�చు� య�ం�ెను. �ాట�� �� �ర� అనంత పద్మ��భ �ా్వ�� చూ���ా అ� అ����న
అ� అనంతపద్మ��భ �ా్వ� ఎవ�� మ�క� �ె�యదు అ� స��న��్చ��

అంతట� ����నుయ్డ� ఎం�� ���రమ�� బ�ధ�� మ�ర్చబ�� ���ందప�ెను అప�ప్డ� భగవంత�� కృప
గ��� వృదద ్ బ�్రహ్ణణ ర�ప��ర��ై ����నుయ్� �ెంతక� వ�్చ " ఓ ���్రతత్మ�! ఇట� రమ్మ� �ిల�చ
గృహమ�నక� �సుక��ఎను. అంతట� ఆ గృహమ� నవరతన్ మణ�గణ ఖ�తంబగ� �ే�ాగనల ��డ
గ���య� ఉండ�ట చూ� ఆశ్చరయ్ంబ� �ెం, స�� గర�డ ���త�ను్డ�ాన, శంఖ చక� ధర�ను్డ�ాను నుండ�
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తన స్వస్వర�పమ�ను పద్మ��భ �ా్వ� చూ�ిం�న ��ం��నుయ్డ� సం��ష �ా�ారమగ� న్���్డ భ
ఈ �ధంబ��ా �ా్ర��ధ్ం�ెన

నమ��త్ ��ౖక�ంఠ ��వతస్ ���ల�న్చన త్వనన్మ స్మరణ� ��ప్పమ��షం న, న�నమ��త్ ���ం��
���ాయణ� జ��రద ్��" య� ఇట�ల అ��క �ధమ�ల��ా �� త్త్రం�ే�ిణ అనంత పద్మ��భ �ా్వ�
సంత�ష�
్ ట�ై "ఓ ���్రతత్మ�! �వ� �ే�ిన ��త్త్రంబ��ే ��ను ఎం�� సంత�ి ��క� ఎల్ పప్ట����
����ద్ర�మ� సం���ంచక�ను్డనట�ల, అంతయ్�ాలమ�న �ాశ్వత ��న్ల�కమ� గల�గ�నట�్ల వ
ఇ�్చ� అ��ను.
అప�ప్డ� ��ం��నుయ్డ� ఆనందమ��� ఇట్ల��

ఓ జగ��న్��! ��ను మ�ర్ఘ మధయ్ల� చూ�న ఆ మ���� �ెట�్ట వృ��త్ంతమ� ? ఆ ఆవ� ఎక్క��?�
ఆ వృషంభ� ఎక్క��నుం�� వ�ె్చ? ఆ ��లను ���షమ� ఏ�ట�? ఆ �ా��ద ఏనుగ�, బ�్రహ్మనుల� ఎవ?
అ� ఆ భగవంత���� అ����ను. అప�డ� ఆ పరమ�త�్మడ�
ఓ బ�్రహ్ణణ ���ష �్ట ప�ర్వమ� ఒ బ�్రహ్ణణ�డ� సకల �దయ్ల� ��ర�్చ��� గర్వంబ��ే ఎవ్వ����
�ెపప్క ��వ�ట�ే అడ�ల� ఎవ��� ఉప�గపడ� మ���� �ెట్ �ట�ా జ�్మం�ెన ఒకడ� మ�
��గయ్వంత��ై య�ం�� తన ��త �ాలమ�నందు ఎనన్డ� బ�్రహ్ణణ�లక� అనన్ ప్ర��
�ేయనందున ప�వ��ా ప�ట�్ ట గ�� ్డ �న ��ర� ఆడక ప�్చ గ��్డల� �ర�గ�చు�� ప�ర్వమ� ఒక �ా�
ధనమ��నుద్�ె
బ�్రహ్ణణ�లక� చ�� భ��� ��నమ� �ినందున ఆ �ా� వ��షభంబ�ౖ అడ�ల� �ర�గ�చు��న్డ� ఆ
��లంక�ల� ��ండ�ను ఒకట� ధర్మమ, మ���కట� అధర్మమ� ఒక మ�నవ�డ� సర్వ�� పర�లను
దూ�ంచుచూ ను�ద ్నందున �ా��ద�� ప�ట�్ట �ర�గ�చు��న్ ప�ర్వమ� ఒక ప�ర�ష�డ� తన ��దద్ల
�ే�ిన ��నధర్మమ�లను ���� �క��ం� ��న�సు
�
��నుట లన అత�ే ఏనుగ��ా జ�్మం�ెను అనంత
పద్మ��భ�ద��ౖన ��� బ�్రహ్ణణ ర�పమ��� �క� ప్రతయ్కష్ �ావ�న �వ� ఈ వ్రతమ�ను పదు��ల�గ�
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సంవతస్రమ�ల� ఆచ���్చ���� �క� నకష్త్ర �ా్థనమ� ఇ�ె్చదన� వ�ం� భగవంత�డ� అంత
��ం�ేను.

�ిదప ��ం��నయ్ మ�� తన గృహమ�నక� వ�్చ రయ్�� జ����న వృ��త్ంత మంతయ� జ��ిప్ పదు��ల�
సంవతస్రమ�ల� అనంత �ా్రతంబ� ��చ��ం� ఇహల�కమ�న ప�త్ర����్ర�� సంపద అనుభ
అంతయ్�ాలమ�న నకష్త్రమందలమ� �ే�

ఓ ధర్మ�ాజ�! ఆ మ�త�్మండగ� ��ం��నుయ్డ� నకష్త్ర మండలంబ�నండ� �ాన బడ�చు మ��య�
అగసత ్� మ�మ�� ఈ �ా తంబ� ఆచ��ం� ల�కంబ�న ప్ర�ి��ద్ ��ం�ెన �ాగర, ���ప, ��రత, హ�శ
� ్చంద,
జనక మ��ా� �దలగ� అ��క �ా�ల� ఈ వ్రతమ�ను ఆచ��ం� ఇహల�కంబ�న �ాజయ్మ�
ననుభ�ం� అంతయ్ంబ�న స్వరగ్మ�ను  బ�ం�� �ావ�న ఈ వ్రత కథను సంగమ� �ను�ారల�
�
రగ్ల�క �ా్ర�ిత్ ��ందుదు
ఇహల�కంబ�న అ��్ టశ్వరయ్ంబ�ల� ననుభ�ం�
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