
  

అనంత పద్మనాభ వ్రతం: 

అనంత పద్మనాభ వ్రతాన్ని భాద్రపద్ శుద్ధ చతుర్దశినాడు జరుపుకోవాలి. ఈ వ్రతాన్ని అనంత పద్మనాభ 
చతుర్దశి వ్రతం లేదా అనంత పద్మనాభ వ్రతం అన్న అంటారు. కామ్య సిద్ధధ కోసం చేసే వ్రతాలలో కెల్లా 
అనంత పద్మనాభ స్వామి వ్రతం ప్రధానమైనద్ధగా హందూ సంప్రదాయంలో ఉని వ్రత గ్రంథాలు 
పేర్కంటునాియి. ఈ అనంత పద్మనాభ వ్రతాన్ని ఆచరంచడంవలా సకల సంపద్లు చేకూర్డంతో 
పాటుగా కష్టలాలో ఉనివారు కూడా బయటపడటాన్నకి తరుణోపాయంగా ఉపయోగపడును. 

శ్రీకృష్ణ భగవానుడంతటివాడు అర్ణ్యవాసం చేస్తుని సమ్యంలో పాండవులకు అనంత పద్మనాభ 
వ్రతాన్ని వివరంచినాడన్న పురాణాలు పేర్కనాియి. 

వ్రత న్నయమాలు: 

మందుగా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరంచద్లచిన వారు శుభ్రంగా తలస్వినం చేసి, ఇంటిన్న మ్రయు 
పూజామ్ంద్ధర్మను శుభ్రపరుచుకోవాలి. తరువాత ఒక మ్ండపాన్ని ఏరాాటుచేస్తకొన్న, అందులో 
ద్ర్బలతో చేసిన, పధాిలుగు పడగలు కలిగిన అనంత పద్మనాభుడిన్న తయారుచేసి ప్రతిష్ాంచాలి. 

ప్రధానంగా గణ్పతి పూజను చేసి, అనంతర్ం నవగ్రహ-అష్ాద్ధకాాలక ఆరాధన చేయాలి. తరువాత 
'యమనా పూజ' చేయాలి. యమనా పూజ అంటే, ఒక బందెతో లేదా చంబుతో నీటిన్న తెచుుకొన్న, 
అందులోకి  యమనా నద్ధ దేవతను ఆవాహనం చేసి పూజంచాలి. తరువాత అనంత పద్మనాభ స్వామి 
వారకి షోడశోపచార్ పూజను చేసి, ఒకొకక ర్కమ 14చొపుాన 14ర్కమల పదారాధలను నైవేద్యమగా 
సమ్రాంచాలి. వ్రతకథా శ్రవణ్ం చేసి, అనంతపద్మనాభస్వామికి నమ్సకరంచి కథా అక్షతలు శిర్స్తున 
ధరంచాలి. వ్రతమలో భాగంగా ఎరుపు ర్ంగులో పదాిలుగు పోచలతో తయారు చేసిన తోరాన్ని 
ధరంచాలి.  

 

 



  

శ్రీ పస్తపు గణ్పతి పూజ: 

శోా || శుకాాంబర్ధర్ం విష్ణం శశివర్ణం చతురుుజం 
ప్రసనివద్నం ధాయయేత్ సర్ా విఘ్నిపశంతయే 
దీపతాం బ్రహమరూపో సి జ్యయతిష్టం ప్రభుర్వయయః 
సౌభాగయం దేహ పుత్రంశు సరాాన్ కామాంశుదేహమే 

(దీపమ వెలిగించి దీపపు కుందెకు గంధమ,కుంకుమ్బొటుా పెటావలెను.) 

శోా || అగమార్ధం తు దేవానాం గమ్నార్ధం తు ర్క్షస్వం 
కురుఘంటార్వం తత్ర దేవతాహ్వాన ల్లంఛనమ్ 

(గంటను మ్రోగించవలెను) 

ఆచమ్నం 

ఓం కేశవాయ స్వాహ్వ,ఓం నారాయణాయ స్వాహ్వ,ఓం మాధవాయ స్వాహ్వ, 

(అన్న మూడుస్వరుా ఆచమ్నం చేయాలి) 

• ఓం గోవిందాయ నమ్ః, విష్ణవే నమ్ః, 
• మ్ధుసూద్నాయ నమ్ః, త్రివిక్రమాయ నమ్ః, 
• వామ్నాయ నమ్ః, శ్రీధరాయ నమ్ః, 
• ఋషీకేశయ నమ్ః, పద్మనాభాయ నమ్ః, 
• దామోద్రాయ నమ్ః, సంకర్షణాయ నమ్ః, 
• వాస్తదేవాయ నమ్ః, ప్రదుయమాియ నమ్ః, 
• అన్నరుదాదయ నమ్ః, పురుషోతుమాయ నమ్ః, 



  

• అధోక్షజాయ నమ్ః, నార్సింహ్వయ నమ్ః, 
• అచుయతాయ నమ్ః, జనార్ధనాయ నమ్ః, 
• ఉపేంద్రాయ నమ్ః, హర్యే నమ్ః, 
• శ్రీ కృష్టణయ నమ్ః 

యశిివో నామ్రూపాభాయం యాదేవీ సర్ామ్ంగళా 
తయోః సంసమర్ణాత్ పుంస్వం సర్ాతో జయమ్ంగళమ్ || 
ల్లభసేుష్టం జయసేుష్టం కుతసేుష్టం పరాభవహః 
యేష్ట మిందీవర్ శయమో హృద్యస్థో జనార్నోః 
ఆపదా మ్పహరాుర్ం దాతార్ం సర్ాసంపదాం 
లోకాభిరామ్ం శ్రీరామ్ం భూయో భూయో నమామ్యహమ్ || 
సర్ామ్ంగళ మాంగళ్యయ శివే సరాార్ోస్వధికే 
శర్ణ్యయ త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే || 

• శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణాభాయం నమ్ః ఉమామ్హేశారాభాయం నమ్ః 
• వాణీ హర్ణ్యగరాబభాయం నమ్ః శచీపుర్ంద్రాభయం నమ్ః 
• అరుంధతీ వశిష్టాభాయం నమ్ః శ్రీ సీతారామాభాయం నమ్ః 
• నమ్సుర్వాభ్యయ మ్హ్వజనేభయ నమ్ః 
• అయం మహూర్ుస్తుమహోర్ుస్తు 

ఉతిుష్ాంతు భూతపిశచా ఏతే భూమి భార్కాః 
ఏతేష్ట మ్విరోధేనా బ్రహమకర్మ సమార్భే || 

(ప్రాణాయామ్ం చేసి అక్షతలు వెనుకకు వేస్తకొనవలెను.) 

ప్రాణాయామ్మ 



  

(కుడిచేతితో మకుక పటుాకొన్న యీ మ్ంత్రమను మమామరు చపావలెను) 

ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్తవః ఓం మ్హః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సతయం ఓం తతువితుర్ార్వణ్యం భరోో 
దేవసయ ధీమ్హ ధియో యోనః ప్రచోద్యాత్ 
ఓం అపోజ్యయతి ర్స్థమ్ృతం బ్రహమ భూరుబవస్తువరోమ్ 

సంకలాం: 

ఓం మ్మోపాతు దురతక్షయ దాారా శ్రీ పర్మేశార్ ప్రీతయర్ధం శుభే, శోభేి, మహూర్వు, శ్రీ మ్హ్వవిషోణ 
రాజాాయా ప్రవర్ుమానసయ అద్యబ్రహమణ్ః ద్ధాతీయ పరార్వధ, శ్వాత వరాహకలేా వైవసాత మ్నాంతర్వ 
కలియుగే ప్రథమ్పాదే జంబూదీాపే భర్తవర్వష, భర్తఖండే మేరోర్ధక్షిణ్ద్ధగాుగే, శ్రీశైలశయ ఈశనయ (మీరు 
ఉని ద్ధకుకను చపాండి) ప్రదేశ్వ కృష్ణ/గంగా/గోదావరోయర్మద్యదేశ్వ (మీరు ఉని ఊరకి ఉతుర్ 
ద్క్షిణ్మలలో ఉని నదుల పేరుా చపాండి) అసిమన్ వర్ుమాన వాయవహ్వరక చంద్రమాన (ప్రస్తుత 
సంవతుర్ం) సంవతుర్వ (ఉతుర్/ద్క్షిణ్) ఆయనే (ప్రస్తుత ఋతువు) ఋతౌ (ప్రస్తుత మాసమ) 
మాసే (ప్రస్తుత పక్షమ) పక్షే (ఈరోజు తిథి) తిథౌ (ఈరోజు వార్మ) వాసర్వ (ఈ రోజు నక్షత్రమ) 
శుభ నక్షత్రే (ప్రస్తుత యోగమ) శుభయోగే, శుభకర్ణ్య. ఏవం గుణ్ విశ్వష్ణ్ విష్ష్టాయాం, 
శుభతిథౌ,శ్రీమాన్ (మీ గోత్రమ) గోత్రసయ (మీ పూరు పేరు) నామ్ధేయసయ, ధర్మపతీి సమేతసయ 
అస్వమకం సహకుటుంబానాం క్షేమ్, స్థోర్య, ధైర్య, విజయ, అభయ,ఆయురారోగయ ఐశారాయభివృద్యర్ోం, 
ధరామర్ద, కామ్మోక్ష చతురాధ ఫల,పురుష్టర్ధ సిద్దయర్ోం, ధన,కనక,వస్తు వాహనాద్ధ సమ్ృద్దయర్ంో, 
పుత్రపౌత్రభివృద్దయర్ధం, సరాాపదా న్నవార్ణార్ధం, సకల కార్యవిఘిన్నవార్ణార్ధం,సతుంతాన సిధయర్ధం, 
పుత్రపుత్రికానాం సర్ాతో మఖాభివృద్యర్దం, ఇష్ాకామాయర్ధ సిద్ధయర్ధం, శ్రీమ్త్ అనంత 
పద్మనాభ  స్వామీ  దేవతా మద్ధదశయ శ్రీఅనంత పద్మనాభ  స్వామీ దేవతా ప్రీతయర్ధం యావద్బకిు 
ధాయన,వాహనాద్ధ షోడశోపచార్ పూజాం కరష్యయ 

(అక్షతలు నీళళతో పళ్ళళమలో వద్లవలెను.) 



  

తద్ంగతేాన కలశరాధనం కరష్యయ 

కలశరాధనం: 

శోా || కలశసయమఖే విష్ణః కంఠేరుద్ర సుమాశ్రితః 
మూలే తత్రోసిోతోబ్రహ్వమ మ్ధేయమాతృగణా సమృతాః 
కుక్షౌ తు స్వగరా సుర్వా సపుదీాపా వస్తంధరా 
ఋగేాదోథ యజుర్వాద్ స్వుమ్వేదోహయథర్ాణ్ః 
అంగైశు సహతాసుర్వా కలశంబు సమాశ్రితాః 

(కలశపాత్రకు గంధమ,కుంకుమ్బొటుా పెటిా పుష్టాక్షతలతో అలంకరంపవలెను.కలశపాత్రపై కుడి 
అర్చేయినుంచి ఈ క్రంద్ధ మ్ంత్రమ చదువవలెను.) 

శోా || గంగేచ యమనే చైవ గోదావర సర్సాతి 
నర్మదే సింధు కావేర జలేసిమన్ సన్నిధిం కురు 
ఆయాంతు దేవపూజార్ోం - మ్మ్ దురతక్షయకార్కాః 
కలశోద్కేన పూజా ద్రవాయణి దైవమాతామనంచ సంప్రోక్షయ 

(కలశమలోన్న జలమను పుష్ామతో దేవున్నపైనా పూజాద్రవయమలపైన, తమ్పైన జలుాకొనవలెను. 
తదుపర పస్తపు వినాయకున్నపై జలమ జలుాతూ ఈ క్రంద్ధ మ్ంత్రమ చదువవలెను.) 

మ్ం || ఓం గణానాంతా గణ్పతి హవామ్హే కవింకవీనామపమ్శ్రసువం 
జ్యయష్ారాజం బ్రహమణాం బ్రహమణ్సాత అనశిృణ్ాన్నితిభి సీుద్స్వద్నమ్ 

శ్రీ మ్హ్వగణాధిపతయే నమ్ః ధాయయామి,ఆవాహయామి,నవర్తి ఖచిత సింహ్వసనం సమ్ర్ాయామి 

(అక్షతలు వేయవలెను) 



  

శ్రీ మ్హ్వగణాధిపతయే నమ్ః పాద్యోః పాద్యం సమ్ర్ాయామి 

(నీళ్ళళ చలావలెను) 

శ్రీ మ్హ్వగణాధిపతయే నమ్ః హసుయోః ఆర్్యం సమ్ర్ాయామి 

(నీళ్ళళ చలావలెను) 

మఖే శుదాదచమ్నీయం సమ్ర్ాయామి శుదోదద్కస్వినం సమ్ర్ాయామి 

(నీళ్ళళ చలావలెను) 

శ్రీ మ్హ్వగణాధిపతయే నమ్ః వస్త్రయుగమం సమ్ర్ాయామి 

(అక్షతలు చలావలెను) 

శ్రీ మ్హ్వగణాధిపతయే నమ్ః ద్ధవయ శ్రీ చంద్నం సమ్ర్ాయామి 

(గంధం చలావలెను) 

శ్రీ మ్హ్వగణాధిపతయే నమ్ః అక్షతాన్ సమ్ర్ాయామి 

(అక్షతలు చలావలెను) 

ఓం స్తమఖాయ నమ్ః,ఏకద్ంతాయ నమ్ః,కపిల్లయ నమ్ః,గజకరణకాయ నమ్ః,లంబోద్రాయ 
నమ్ః,వికటాయ నమ్ః,విఘిరాజాయ నమ్ః,గణాధిపాయ నమ్ః,ధూమ్కేతవే నమ్ః,గణాధయక్షాయ 
నమ్ః, ఫాలచంద్రాయ నమ్ః, గజాననాయ నమ్ః, వక్రతుండాయ నమ్ః,శూర్ాకరాణయ నమ్ః, 
హేర్ంబాయ నమ్ః, సకంద్పూర్ాజాయ నమ్ః, ఓం సర్ాసిద్ధద ప్రదాయకాయ నమ్ః,మ్హ్వగణాద్ధపతియే 



  

నమ్ః నానావిధ పరమ్ళ పత్ర పుష్ాపూజాం సమ్ర్ాయామి. 
మ్హ్వగణాధిపతేయనమ్ః ధూపమాఘ్రాపయామి 

(అగర్వతుుల ధుపం చూపించవలెను.) 

ఓం భూరుబవస్తువః ఓం తతువితుర్ార్వణ్యం భరోోదేవసయ ధీమ్హ ధియో యోనః ప్రచోద్యాత్ 
సతయంతార్వున పరష్ంచామి అమ్ృతమ్స్తు అమ్ృతోపసుర్ణ్మ్సి శ్రీ మ్హ్వగణాధిపతయే నమ్ః 
గుడోపహ్వర్ం న్నవేద్యామి. 

(బెలాం మకకను న్నవేద్న చేయాలి) 

ఓం ప్రాణాయస్వాహ్వ, ఓం అపానాయస్వాహ్వ, ఓం వాయనాయ స్వాహ్వ 
ఓం ఉదానాయ స్వాహ్వ, ఓం సమానాయ స్వాహ్వ ,మ్ధేయ మ్ధేయ పానీయం సమ్ర్ాయామి. 

(నీరు వద్ల్లలి.) 

తాంబూలం సమ్ర్ాయామి, నీరాజనం ద్ర్ియామి. 

(తాంబూలమ న్నచిు కరూార్మను వెలిగించి చూపవలెను) 

ఓం గణానాంతా గణ్పతిగ్ హవామ్హే కవింకవీనామపమ్శ్రవసువం 
జ్యయష్ారాజం బ్రహమణాం బ్రహమణ్సాత అనశిృణ్ాన్నితిభి సీుద్స్వద్నమ్ 
శ్రీ మ్హ్వగణాద్ధపతయే నమ్ః స్తవర్ణ మ్ంత్రపుష్ాం సమ్ర్ాయామి 
ప్రద్క్షిణ్ నమ్స్వకరాన్ సమ్ర్ాయామి 
అనయా మ్యా కృత యధాశకిు పూజాయచ శ్రీ మ్హ్వగణాధిపతిః స్తప్రీతః స్తప్రసన్ని వర్దో భవతు 

(అనుకొన్న నమ్సకరంచుకొన్న, దేవున్న వద్ద గల అక్షతలు, పుష్ామలు శిర్స్తున ధరంచవలసినద్ధ.) 



  

తదుపర పస్తపు గణ్పతిన్న కొద్ధదగా కద్ధలించవలెను. 

శ్రీ మ్హ్వగణాధిపతయే నమ్ః యధాస్వోనం మదాాసయామి. 

(శ్రీ మ్హ్వగణ్పతి పూజ సమాపుం.) 

యమనా పూజ 

ధాయనం:  
శోా: క్షీరోదార్ణవ సంభూతే ఇంద్రనీల సమ్ప్రభే, 
ధాయనం కరోమి యమనే విష్ణరూపి నమోస్తుతే. 
యమనాదేవెథయ నమ్ః ధాయనం సమ్ర్ాయామి. 

ఆవాహనం: 
శోా: యమనేతే నమ్స్తుభయం సర్ా కామ్ ప్రదాయిన్న, 
ఆవాహయామి భకాుయ తాాం స్వన్నిధయం కురు స్తవ్రతే. 
యమనాదేవెథయ నమ్ః ఆవాహయామి. 

ఆసనం:   
శోా:నమ్సకరోమి యమనే సర్ాపాపా ప్రణాశిన్న 
ర్తిసింహ్వసనం దేవే సీాకురుష్ా మ్యారాతం. 
యమనాదేవెథయ నమ్ః ఆసనం సమ్ర్ాయామి. 

పాద్యం:  
శోా: సింహ్వసన సమారూడే దేవశకిు సమ్న్నాతే, 
పాద్యం గృహ్వణ్ దేవేశి సర్ాలక్షణ్ సంయుతే. 
యమనాదేవెథయ నమ్ః పాద్యం సమ్ర్ాయామి. 



  

అర్్యం: 
శోా: నంద్ధపాడే నమ్స్తుభయం సర్ాపాప న్నవారణి, 
అర్్యం గృహ్వణ్ యమనే మ్ద్దతు మిద్మతుమ్ం. 
యమనాదేవెథయ నమ్ఃఅర్్యం సమ్ర్ాయామి. 

ఆచమ్నీయం: 
శోా: హ్వర్వైడూర్య సంయుకేు సర్ాలోకహతే శివే, 
గృహ్వణాచమ్నీయం దేవి శంకరార్ధ ష్రీరణి . 
యమనాదేవెథయ నమ్ఃఆచమ్నీయం సమ్ర్ాయామి. 

స్వినం: 
శోా: దేవసలిలే నమ్స్తుభయం సర్ాలోక హతేప్రియే 
సర్ాపాప ప్రశమ్న్న తునాోభాద్రే నమోస్తుతే. 
యమనాదేవెథయ నమ్ః స్వినం సమ్ర్ాయామి. 

వస్త్రయుగమం: 
శోా: గురుపాదే నమ్స్తుభయం సర్ాలక్షణ్ సంయుతే, 
స్తవ్రతం కురుమే దేవి తుంగభద్రే  నమోస్తుతే. 
యమనాదేవెథయ నమ్ః వస్త్రయుగమం సమ్ర్ాయామి. 

మ్ధుపర్కం:  
శోా: కృష్ణవేణి నమ్స్తుభయం కృష్ణవేణి స్తలక్షణ్య 
మ్ధుపర్కం గృహ్వణ్యద్ం మ్యాద్తుం శుభప్రదే. 
యమనాదేవెథయ నమ్ఃమ్ధుపర్కం సమ్ర్ాయామి. 



  

ఆభర్నాణి : 
శోా: నంద్ధపాదే నమ్స్తుభయం శంకరార్ధ ష్రీరణి 
సర్ాలోకహతే తుభయం భీమ్ర్ధ్థయ నమోస్తుతే. 
యమనాదేవెథయ నమ్ః ఆభర్నాణి సమ్ర్ాయామి. 

గంధం: 
శోా: కృష్ణ పాద్ సమ్దూుతే గంగేత్రిపద్ గామిన్న, 
జటాజూట సమ్దూతే సర్ాకామ్ఫలప్రదే. 
యమనాదేవెథయ నమ్ః గంధం సమ్ర్ాయామి. 

అక్షతలు:   
శోా: గోదావర నమ్స్తుభయం సరాాభీష్ా ప్రదాయిన్న, 
సీాకురుష్ా జగద్ాందేయ అక్షతాన్ నమ్ల్లన్ శుభాన్. 
యమనాదేవెథయ నమ్ఃఅక్షతాన్ సమ్ర్ాయామి. 

పుష్థా పూజ: 
శోా: మ్ందారై పారజాతైసు పాటల్లశోక చంపకై 
పూజయామి తవప్రీతెథయ వందే భకు వతులే . 
యమనాదేవెథయ నమ్ః పుష్టాణి పూజయామి. 

అధాంగ పూజ: 
ఓం చంచల్లయై నమ్ః  -  పాదౌ పూజయామి 
ఓం స్తజంఘాయ నమ్ః -  జంఘే పూజయామి 
ఓం చపల్లయై నమ్ః - జానునీ పూజయామి 
ఓం పుణాయయై నమ్ః - ఊరూం పూజయామి 
ఓం కమ్ల్లయై నమ్ః - కటిం పూజయామి 



  

ఓం గోదావర్థయ నమ్ః  - సోనౌ పూజయామి 
ఓం భవనాశిన్థయ నమ్ః - కంటం  పూజయామి 
ఓం తుంగ భద్రాయై నమ్ః - మఖం పూజయామి 
ఓం స్తంద్ర్థయ నమ్ః - లల్లటం పూజయామి 
ఓం దేవెథయ నమ్ః - నేత్రే పూజయామి 
ఓం పుణ్య శ్రవణ్ కీర్ునాయై నమ్ః - కర్ణణ పూజయామి 
ఓం స్తనాసికాయై నమ్ః - నాసికాం పూజయామి 
ఓం భాగీర్ధ్థయ నమ్ః - శిర్ః పూజయామి 
ఓం యమనాదేవెథయ నమ్ః సరాాణ్యంగాన్న పూజయామి. 

ధూపం: 
శోా: ద్శంగం గగుోలోపెతం చంద్నాగరు సంయుతం 
యమనాయై నమ్స్తుభయం దూపోయం ప్రతిగృహ్వయతాం. 
యమనాదేవెథయ నమ్ఃధూపం సమ్ర్ాయామి. 

దీపం: 
శోా: ఘ్రుతవరు సమాయుకుం త్రైలోకయతిమిరాపహం 
గృహ్వణ్ మ్ంగళం దీపం సర్వాశారీ నమోస్తుతే. 
యమనాదేవెథయ నమ్ఃదీపం ద్ర్ియామి. 

నైవేద్యం: 
శోా: భక్ష్యయసు భ్యజ్థయసు రాసి ష్డిబసుమ్ంవితం 
నైవేద్యం గృహ్వయతాం దేవీ యమనాయై నమోనమ్ః 
యమనాదేవెథయ నమ్ః నైవేద్యం సమ్ర్ాయామి. 



  

తాంబూలం:  
శోా: కరూార్ వాసితం చూర్ణం క్రమకాదెథయ సుమ్న్నాతం 
తాంబూలం గృహ్వయతాం దేవీ యమనాయై నమోస్తుతే. 
యమనాదేవెథయ నమ్ః తాంబూలం సమ్ర్ాయామి 
నీరాజనం, మ్ంత్రపుష్ాం, నమ్స్వకరాన్ సమ్ర్ాయామి. 

అనంతపద్మనాభ వ్రత విధానమ: 

మందుగా ఓ మ్ండపాన్ని ఏరాాటుచేస్తకోవాలి . అందులో పధాిలుగు పడగలు గల అనంతుడున్న 
తయారుచేసి ప్రతిసిాంచాలి . స్వమానమగా ద్ర్బలను ఉపయొగించి అనంతుణిణ తయారుచేస్వురు . 
మందుగా గణ్పతిన్న , నవగ్రహ్వలను పూజంచిన తరువాత ' యమనా పూజ ' చేయాలి . యమనా 
పూజ అంటే నీటిన్న పూజంచాలి . బందెతో నీటిన్న తెచుుకొన్న , ఆ నీటిలోకి యమనను ఆవాహనం 
చేసి పూజంచాలి . తరువాత అనంతుడున్న షోడశోపచారాలతో పూజంచి , బెలామ తో చేసిన ఇర్వై 
ఎన్నమిద్ధ అరస్లను నైవేద్యమగా పెటాాలి . వ్రతకథ చపుాకొన్న అనంతపద్మనాభస్వామికి నమ్సకరంచి 
అక్షతలు తలపై చలుాకోవాలి . వ్రతమతో తోర్మను కటుాకోవాలి . ఎరుపు ర్ంగులో పదాిలుగు 
పోచలతో తయారైన తోరాన్ని ధరంచాలి . 

ధాయనం: 
శోా: క్రుతాాద్ర్ు మాయం దేవం పరధాన సమ్న్నాతం 
ఫనైసపుభి రావిష్ాం పింగాల్లక్షంచ చతురుుజం 
ద్క్షినాగ్రకర్వ పద్మం శంఖం తస్వయపధయ కార్వ 
చక్రమూర్ధయకర్వ హమే గదాంతస్వయ పద్య కార్వ 
అవయయం సర్ాలోకేశం పీతాంభర్ధర్ం హరం 
అనంతపద్మనాభాయ నమ్ః ధాయనం సమ్ర్ాయామి 



  

ఆవాహనం: 
శోా: ఆగచాునంత దేవేశ తేజ్యరాశ్వ జగతాతే 
ఇమాంమ్యాక్రుతం పూజాం గృహ్వణ్ స్తర్సతుమ్. 
అనంతపద్మనాభాయ నమ్ః ఆవాహనం సర్ాయామి. 

ఆసనం: 
శోా: అనంతాయ నమ్స్తుభయం సహస్ర శిర్సే నమ్ః 
ర్తిసింహ్వసనం చారు ప్రీతయర్ధం ప్రతిగృహ్వయతాం. 
అనంతపద్మనాభాయ నమ్ః ఆసనం సమ్ర్ాయామి. 

తోర్స్వుపనం: 
శోా: తస్వయగ్రతో ద్ృడం సూత్రం కుంకుమాకుం స్తదోర్కం 
చతుర్దశి గ్రంధి సంయుకుం వుపకలాయ ప్రజాజాయే 
అనంతపద్మనాభాయ నమ్ఃతోర్స్వుపనం కరష్టయమి. 

అర్్యం: 
శోా: అనంతగుణ్ ర్తాియ విశారూప ధరాయ చ 
అర్్యం ద్దామితెదేవ నాగాద్ధపతయే నమ్ః 
అనంతపద్మనాభాయ నమ్ః అర్్యం సర్ాయామి. 

పాద్యం: 
శోా: సరాాతమన్ సర్ాలోకేశ సర్ావాయపిన్ సనాతన 
పాద్యం గృహ్వణ్ భగవాన్ ద్ధవయరూప నమోస్తుతే 
అనంతపద్మనాభాయ నమ్ః పాద్యం సమ్ర్ాయామి. 



  

ఆచమ్నీయం: 
శోా: దామోద్ర్ నమోస్తుతే నర్కార్ణవతార్క 
గృహ్వణాచమ్నీయం దేవ మ్యాద్తుం హ కేశవా. 
అనంతపద్మనాభాయ నమ్ః ఆచమ్నీయం సమ్ర్ాయామి. 

మ్ధుపర్కం: 
శోా: అనంతానంత దేవేశ అనంత ఫలదాయక 
ద్ధి మ్దాాజయ నమిశ్రం మ్ధుపర్కం ద్దామితే 
అనంతపద్మనాభాయ నమ్ః మ్ధుపర్కం సమ్ర్ాయామి. 

పంచామ్ృతం: 
శోా: అనంతగుణ్ గంభీర్ విశారూప ధరానమ్ 
పంచామ్రుతైసు విద్ధవ తాుాపయామి ద్యాన్నధే. 
అనంతపద్మనాభాయ నమ్ః పంచామ్ృత స్వినం సమ్ర్ాయామి. 

శుదోదద్క స్వినం: 
శోా: గంగేచ యమనేచైవ గోదావర సర్సాతి 
నర్మదే సింధు కావేర జలేసిమన్ సన్నిధిం కురు 
స్వినం ప్రకలాయేతీర్ధం సర్ాపాప ప్రమకుయే 
అనంతపద్మనాభాయ నమ్ః శుదోదద్క స్వినం సమ్ర్ాయామి. 

వస్త్ర యుగమం: 
శోా: శ్రీధరాయ నమ్స్తుభయం విష్ణవే పర్మాతమనే 
పీతాంబర్ం ప్రదాస్వయమి అనంతాయ నమోస్తుతే 
అనంతపద్మనాభాయ నమ్ఃవస్త్ర యుగమ్ సమ్ర్ాయామి. 



  

యజ్యాపవీతం: 
శోా: నారాయణ్ నమోస్తుతే త్రహం మాం భావస్వగారాట్ 
బ్రహమ సూత్రం చోతురీయం గృహ్వణ్ పురుషోతుమ్. 
అనంతపద్మనాభాయ నమ్ఃయజ్యాపవీతం సమ్ర్ాయామి. 

గంధం: 
శోా: శ్రీగంధం చంద్న్నన్నమశ్రమ్ం కుంకుమాధీ భిర్న్నాతం 
విలేపనం స్తర్శ్రేష్ా ప్రీతయర్ధం ప్రతిగృహ్వయతాం. 
అనంతపద్మనాభాయ నమ్ః గంధం సమ్ర్ాయామి. 

అక్షతాన్: 
శోా: శలియాన్ తండుల్లన్ ర్ంయాన్ మ్యాద్తాున్ శుభావహ్వన్ 
అచుయతానంత గోవింద్ అక్షతాన్ సీా కురుశా ప్రభ్య 
అనంతపద్మనాభాయ నమ్ః అక్షతాన్ సమ్ర్ాయామి 

పుష్ాపూజ: 
శోా: కర్వీరై రాాతికుస్తమై శుమ్ాకై ర్ాకులైశుభై 
శతపత్రైశు కల్లారై ర్ర్ుయే పురుషోతుమ్. 
అనంతపద్మనాభాయ నమ్ః పుష్టాణి పూజయామి. 

అధాంగ పూజ: 
ఓం అనంతాయ నమ్ః - పాదౌ పూజయామి 
ఓం శ్వష్య నమ్ః - గుల్భు పూజయామి 
ఓంకాల్లతమనేనమ్ః - జంఘే పూజయామి 
ఓం విశారూపాయనమ్ః - జానునీ పూజయామి 
ఓం జగనాిదాయ నమ్ః - గుహయం పూజయామి 



  

ఓం పద్మనాభాయ నమ్ః - నాభిం పూజయామి 
ఓం సరాాతమనే నమ్ః - కుక్షిం పూజయామి 
ఓం శ్రీ వతువక్షసే నమ్ః - వక్షసోలం పూజయామి 
ఓం చక్రహస్వుయ నమ్ః - హస్వున్ పూజయామి 
ఓం ఆజానుబాహవే నమ్ః - బాహూన్ పూజయామి 
ఓం శ్రీ కంటాయ నమ్ః - కంటం పూజయామి 
ఓం చంద్రమఖాయ నమ్ః - మఖం పూజయామి 
ఓం వాచాసాతయే నమ్ః - వకరం పూజయామి. 
ఓం కేశవాయ నమ్ః - నాసికాం పూజయామి 
ఓం నారాయణాయ నమ్ః - నేత్రే పూజయామి 
ఓం గోవిందాయ నమ్ః - శ్రోత్రే పూజయామి 
ఓం అనంతపద్మనాభాయ నమ్ః - శిర్ః పూజయామి 
ఓం విష్ణవే నమ్ః - సరాాంగణాయన్న పూజయామి 

అనంతపద్మనాభ స్వామి అషోాతోర్మ 
ఓం శ్రీకృష్టణయ నమ్ః 
ఓం కమ్ల్లనాథాయ నమ్ః 
ఓం వాస్తదేవాయ నమ్ః 
ఓం సనాతనాయ నమ్ః 
ఓం వస్తదేవాతమజాయ నమ్ః 
ఓం పుణాయయ నమ్ః 
ఓం లీల్లమానుష్విగ్రహ్వయ నమ్ః 
ఓం శ్రీవతుకౌస్తుభధరాయ నమ్ః 
ఓం యశోదావతుల్లయ నమ్ః 



  

ఓం హర్యే నమ్ః 
ఓం చుురుుజాతుచక్రాసిగదా శంఖాంబుజాయుధాయ నమ్ః 
ఓం దేవకీనంద్నాయ నమ్ః 
ఓం శ్రీశయ నమ్ః 
ఓం నంద్గోపప్రియాతమజాయ నమ్ః 
ఓం యమనావేగసంహ్వరణ్య నమ్ః 
ఓం బలభద్రప్రియానుజాయ నమ్ః 
ఓం పూతనాజీవితహర్ణాయ నమ్ః 
ఓం శకటాస్తర్భంజనాయ నమ్ః 
ఓం నంద్వ్రజజనానంద్ధనే నమ్ః 
ఓం సచిుదానంద్విగ్రహ్వయ నమ్ః 
ఓం నవనీతవిలిపాుంగాయ నమ్ః 
ఓం నవనీతనటాయ నమ్ః 
ఓం అనఘాయ నమ్ః 
ఓం నవనీతనవాహ్వరాయ నమ్ః 
ఓం మచుకుంద్ప్రస్వద్కాయ నమ్ః 
ఓం షోడశస్త్రీసహస్రేశయ నమ్ః 
ఓం త్రిభంగినే నమ్ః 
ఓం మ్ధురాకృతయే నమ్ః 
ఓం శుకవాగమ్ృతాబ్ధంద్నే నమ్ః 
ఓం గోవిందాయ నమ్ః 
ఓం యోగినాంపతయే నమ్ః 
ఓం వతువాటచరాయ నమ్ః 
ఓం అనంతాయ నమ్ః 



  

ఓం ధేనుకస్తర్భంజనాయ నమ్ః 
ఓం తృణీకృతతృణావరాుయ నమ్ః 
ఓం యమ్ళారుానభంజనాయ నమ్ః 
ఓం ఉతాులోతాులభేత్రే నమ్ః 
ఓం తమాలశయమ్ల్లకృతాయే నమ్ః 
ఓం గోపగోపీశారాయ నమ్ః 
ఓం యోగినే నమ్ః 
ఓం కోటిసూర్యసమ్ప్రభాయ నమ్ః 
ఓం ఇళాపతయే నమ్ః 
ఓం పర్ంజ్యయతిష్య నమ్ః 
ఓం యాద్వేంద్రాయ నమ్ః 
ఓం యాదూద్ాహ్వయ నమ్ః 
ఓం వనమాలినే నమ్ః 
ఓం పీతవాససే నమ్ః 
ఓం పారజాతాపహర్కాయ నమ్ః 
ఓం గోవర్ధనాచలోద్ధర్వర నమ్ః 
ఓం గోపాల్లయ నమ్ః 
ఓం సర్ాపాలకాయ నమ్ః 
ఓం అజాయ నమ్ః 
ఓం న్నర్ంజనాయ నమ్ః ఓం కామ్జనకాయ నమ్ః 
ఓం కంజలోచనాయ నమ్ః 
ఓం మ్ధుఘేి నమ్ః 
ఓం మ్ధురానాథాయ నమ్ఃఓం దాార్కానాయకాయ నమ్ః 
ఓం బలినే నమ్ః 



  

ఓం బృందావనాంతసంచారణ్య నమ్ః 
ఓం తులసీదామ్భూష్ణాయ నమ్ః 
ఓం శయమ్ంతమ్ణిహర్వర నమ్ః 
ఓం నర్నారాయణాతమకాయ నమ్ః 
ఓం కుబాాకృష్టణంబర్ధరాయ నమ్ః 
ఓం మాయినే నమ్ః 
ఓం పర్మ్పూరుష్టయ నమ్ః 
ఓం మష్ాకాస్తర్చాణూర్ మ్లాయుద్ధ విశర్దాయ నమ్ః 
ఓం సంస్వర్వైరణ్య నమ్ః 
ఓం మరారనే నమ్ః 
ఓం నర్కాంతకాయ నమ్ః 
ఓం అనాద్ధబ్రహమచారణ్య నమ్ః 
ఓం కృష్టణవయసనకర్మకాయ నమ్ః 
ఓం శిశుపాలశిర్చేుత్రే నమ్ః 
ఓం దురోయధనకుల్లంతకృతే నమ్ః 
ఓం విదురాక్రూర్వర్దాయ నమ్ః 
ఓం విశారూపప్రద్ర్ికాయ నమ్ః 
ఓం సతయవాచయే నమ్ః 
ఓం సతయసంకల్లాయ నమ్ః 
ఓం సతయభామార్తాయ నమ్ః 
ఓం జయినే నమ్ః 
ఓం స్తభద్రాపూర్ాజాయ నమ్ః 
ఓం విష్ణవే నమ్ః 
ఓం భీష్మమకిుప్రదాయకాయ నమ్ః 



  

ఓం జగదుోర్వే నమ్ః 
ఓం జగనాిథాయ నమ్ః 
ఓం వేణునాద్విశర్దాయ నమ్ః 
ఓం వృష్భాస్తర్విధాంసినే నమ్ః 
ఓం బాణాస్తర్కరాంతకృతే నమ్ః 
ఓం యుధిష్ార్ప్రతిష్టాత్రే నమ్ః 
ఓం బరాబర్ావతంసకాయ నమ్ః 
ఓం పార్ోస్వర్ధియే నమ్ః 
ఓం అవయకాుయ నమ్ః 
ఓం శ్రీహూద్ధయేగీతామ్ృతమ్ నమ్ః 
ఓం కాళీయఫణిమాణికయర్ంజత శ్రీపదాంబుజాయ నమ్ః 
ఓం దామోద్రాయ నమ్ః 
ఓం యజాభ్యకేర నమ్ః 
ఓం దానవేంద్రవినాశకాయ నమ్ః 
ఓం నారాయణాయ నమ్ః 
ఓం పర్బ్రహమణ్య నమ్ః 
ఓం పనాిగాశనవాహనాయ నమ్ః 
ఓం జలక్రీడాసమాసకుగోపీ వస్వరపహ్వర్కాయ నమ్ః 
ఓం నారాయణాయ నమ్ః 
ఓం పర్బ్రహమణ్య నమ్ః 
ఓం పనాిగాశనవాహనాయ నమ్ః 
ఓం జలక్రీడాసమాసకుగోపి వస్వరపహ్వర్కాయ నమ్ః 
ఓం పుణ్యశోాకాయ నమ్ః 
ఓం తీర్ధకృతే నమ్ః 



  

ఓం వేద్వేదాయయ నమ్ః 
ఓం ద్యాన్నధయే నమ్ః 
ఓం సర్ాతీరాధతమకాయ నమ్ః 
ఓం సర్ాగ్రహరూపిణ్య నమ్ః 
ఓం పరాతారాయ నమ్ః 

తోర్గ్రద్ధం పూజ: 
ఓం కృష్టణయ నమ్ః - ప్రధమ్ గ్రంధిం పూజయామి 
ఓం విష్ణవే నమ్ః - ద్ధాతీయగ్రంధింపూజయామి 
ఓం జష్ణవే నమ్ః - తృతీయగ్రంధింపూజయామి 
ఓం కాల్లయ నమ్ః - చతుర్ధగ్రంధింపూజయామి 
ఓం బ్రహమనే నమ్ః - పంచమ్గ్రంధింపూజయామి 
ఓం భాసకరాయ నమ్ః - ష్ష్ామ్గ్రంధింపూజయామి 
ఓం శ్వష్య నమ్ః - సపుమ్గ్రంధింపూజయామి 
ఓం స్థమాయ నమ్ః - అష్ామ్గ్రంధింపూజయామి 
ఓం ఈశారాయ నమ్ః - నవమ్గ్రంధింపూజయామి 
ఓం విశాతమనే నమ్ః - ద్శమ్గ్రంధింపూజయామి 
ఓం మ్హ్వకాల్లయ నమ్ః - ఏకాద్శగ్రంధింపూజయామి 
ఓం సృష్ాసిోతయంతకారణ్య నమ్ః - దాాద్శగ్రంధింపూజయామి 
ఓం అచుయతాయ నమ్ః - త్రయోద్శగ్రంధింపూజయామి 
ఓం అనంతపద్మనాభాయ నమ్ః - చతుర్దశగ్రంధింపూజయామి 

 



  

ధూపం: 
శోా: వనసాతి ర్సైరదవెథయ రాినా గంధైశు సంయుతం 
ఆఘ్రేయ సర్ాదేవానాం దూపోయం ప్రతిగృహ్వయతాం 
ఓం అనంతపద్మనాభాయ నమ్ఃదూపమాఘ్రాపయామి. 

దీపం: 
శోా: స్వజయం త్రివరు సంయుకుం వన్నానాం యోజనామ్మయా 
గృహ్వణ్ మ్ంగళం దీపం త్రైలోకయ తిమిరాపాహం 
ఓం అనంతపద్మనాభాయ నమ్ఃదీపం ద్ర్ియామి. 

నైవేద్యం: 
శోా: నైవేద్య గృహయ దేవేశ భకిుమే హయచాల్లంకురు 
ఈపిుతం మే వర్ం దేవహ పర్త్రచ పరాం గతిం 
అనిం చతురాధం భక్ష్యయ ర్సై ష్డిు సమ్న్నాతం 
మ్యాన్నవేద్ధతం తుభయం సీాకురుష్ా జనార్ధన. 
ఓం అనంతపద్మనాభాయ నమ్ఃనైవేద్యం సమ్ర్ాయామి. 

తాంబూలం: 
శోా: ఫూగీ ఫల సమాయుకుం నాగవలిా ద్ళైరుయతం 
కరూార్ చూర్ణ సమాయుకుం తాంబూలం ప్రతిగృహ్వయతాం. 
ఓం అనంతపద్మనాభాయ నమ్ః తాంబూలం సమ్ర్ాయామి. 

నీరాజనం: 
శోా: సమ్ సర్ాహతారాదయ జగదాధార్ మూర్ుయే 
సృష్ా సిుతయంతయరూపాయ అనంతాయ నమోనమ్ః 
ఓం అనంతపద్మనాభాయ నమ్ఃనీరాజనం సమ్ర్ాయామి. 



  

ప్రద్క్షిణ్ నమ్స్వకరాన్: 
శోా: యాన్నకాన్నచ పాపాన్న జనామంతర్ కృతాన్నచ 
తాన్నతాన్న ప్రనసయంతి ప్రద్క్షిణ్ పదేపదే 
పాపోహం పాపకరామహం పాపాతామ పాపసంభవ 
త్రహమాం క్రుపయాదేవ శర్ణాగత వతుల 
అనయధా శర్ణ్ంనాసిు తామేవ శర్ణ్ం మ్మ్ 
తస్వమత్ కారుణ్య భావేన ర్క్ష ర్క్ష జనార్ధన 
నమ్సేు దేవేదేవేశ నమ్సేు ధర్ణీధర్ 
నమ్సేు సరాానాగేంద్ర నమ్సేు పురుషోతుమ్. 
ఓం అనంతపద్మనాభాయ నమ్ః ప్రద్ధక్షణ్ నమ్స్వకరాన్ సమ్ర్ాయామి. 

తోర్గ్రహణ్ం: 
శోా: దారద్రయ నాశనారాదయ పుత్ర పౌత్ర ప్రవ్రుద్దయే 
అనంతాఖయ మేడం సూత్రం దార్యామ్యః మతుమ్ం 
ఓం అనంతపద్మనాభాయ నమ్ఃతోర్గ్రహణ్ం కరష్టయమి. 

తోర్నమ్స్వకర్ం: 
శోా: అనంత సంస్వర్ సమద్ర 
మాగిం మ్మ్భుయద్దర్ వాస్తదేవ 
అనంతరూపిన్ విన్నయోజయసా 
హయనంత సూత్రయ నమోస్తుతే 
ఓం అనంతపద్మనాభాయ నమ్ఃతోర్నమ్స్వకరాన్ సమ్ర్ాయామి. 

 



  

తోర్బంధనం: 
సంస్వర్ గాహ్వార్గుహ్వస్త స్తఖం విహరుుం 
వానుంతి ఏ కురు కులోద్ాః శుద్దసతాా 
సంపూజయచ త్రిభువనేశ మ్నంతరూపం 
బద్ింతి ద్క్షణ్ కార్వ వర్దోర్కం తే. 
ఓం అనంతపద్మనాభాయ నమ్ః టోర్ బంధనం కరష్టయమి. 

జీర్ితోర్ణ్ం విసర్ానం: 
శోా: అనంతానంత దేవేశ హయనంత ఫలదాయక 
సూత్రగ్రంద్ధష్ సంస్వోయ విశారూపాయతే నమ్ః 
ఉపాయనదానం : 
శోా: అనంతః ప్రతిగ్రుహిాతి అనంతోవై ద్దాతిచ 
అనంత స్వుర్కోభాభాయ మ్నంతాయ నమోనమ్ః 

అనంతపద్మనాభ వ్రత కథ 

సూతపౌరాణికుడు శౌనకాద్ధ మ్హరుషలను గాంచి యిటాన్నయె! ఓ మన్నశ్రేష్ాల్లరా! లోకమన 
మ్నుష్యలు దారద్రయమచే పీడింపబడుచున్నిర . అటిా దారద్రయమను తోలగాచేయునటిా ఒక వ్రత 
శ్రేష్ాంబు కలదు. దాన్నన్న జ్పెాద్ వినుడు. పూర్ామ పాండురాజు పుత్రుడైన ధర్మరాజు తమమలతోడ 
అర్ణ్య వాసమ చేయుచు అన్ని కష్ామలను అనుభవించి ఒకనాడు శ్రీకృష్ణన్న గాంచి "ఓ మ్హ్వతామ! 
నేను తమమలతో కలసి అనేక ద్ధనమలుగా అర్ణ్య వాసమ చేయుచూ ఎన్ని కష్ామలను 
అనుభవించుచునాిను. ఇటిా కష్ాస్వగార్మ నందుండి కడతేరునటిా వుపాయమను చపావలేయునన్న 
ప్రాధించిన శ్రీకృష్ణడు యిటాన్నయె. 
"ఓ ధర్మరాజ! పురుష్నకును, స్త్రీలకును సకల పాపంబుల పోగొటి ాసకల కార్యమల సమ్కూరుునటిా 
అనంత వ్రాతమ్ను ఒక వ్రతమ కలదు. మ్రయు ఆ అనంత వ్రతమను భాద్రపద్ శుకా చతుర్దశినాడు 



  

చేయవలెయును. అటుా గావించిన కీరుయును, స్తఖమను, శుభమను, పుత్రల్లభమను గలుగును" 
అన్న వచించిన ధర్మరాజు యిటాన్నయె. 
"ఓ రుకిమణీ ప్రానవలాభా! ఆ అనంతుడను దైవంబు ఎవరు? అతడి ఆద్ధశ్వష్డా! లేక తక్షుడా! లేక 
సృష్ాకర్ు యైన బ్రహమయా! లేక పర్మాతమ సారూపుడా" అన్న అడిగిన శ్రీ కృష్ణడు యిటాన్నయె. 
"ఓ పాండుపుత్ర! అనంతుద్నువాడను నేనేతపా మ్రఎవరో కాదు.సూర్య గమ్నమచే కల్లకష్ా 
మహూర్ుమలన్నయు, పగలు రాత్రన్నయు, యుగసంవతుర్ ఋతు మాసకలామ్న్నయు నీ సంజా కలుగ 
నొపుాచుని కాలమ ఏద్ధ కలదో అద్ధయే నా సారూపమ. నేనే కాలసారూపుడను, అనంతుడను పేరున 
భూభార్మ తగిోంచుటకొర్కును, రాక్షస సంహ్వర్మ కొర్కును వాస్తదేవున్న గృహమన జన్నమంచితిన్న. 
ననుి క్రుశుిన్నగాను, విష్ణవు గాను, హరహర్బ్రహమలుగను, సర్ావాయపక పర్మేశార్ సారూపున్నగాను, 
సృష్ా సిోతి లయ కార్నభూతున్నగాను, అనంతపద్మనాభున్నగాను, మ్తుయ కూరామద్యవతార్ 
సారూపున్నగాను ఎరుగుదురు. ఈ నా హృద్యమనందే పదునాలుగు ఇంద్రులును, అష్టవాస్తవులును, 
ఏకాద్శ రుద్రులును, దాాద్శద్ధతుయలును, సపు ఋష్లును, భూరుు వసువరోాకాదులు నునివో అటిా 
నా సారూపమను నీకు తెలిపితిన్న" అన్నన ధర్మరాజు శ్రీ కృష్ణన్న గాంచి " ఓ జగనాిధ! నీవు వచించిన 
అనంత వ్రతమను యేతుల ఆచరనాువలేయును? ఆ వ్రతమ ఆచరంచిన ఏమి పహలమ గలుగును? 
ఏయే దానమలు చేయవలెయును? ఈ దైవమను పూజంపవలెను? పూర్ాం ఎవరైనా ఈ వ్రతం 
ఆచరంచి స్తఖమ జ్ంద్ధర? అన్న ధర్మరాజు అడుగగా! శ్రీకృష్ణడు యిటాన్నయె. 
"ఓ ధర్మరాజ! చపాడ వినుమ. పూర్ామ వశిష్ా గోత్రోద్ువుడు , వేద్ శస్త్ర సంపనుిడు అగు 
స్తమ్ంతుడు అను ఒక బ్రంహమణుడు కలదు. అతనకి భ్రుగుమ్హరష పుత్రికయగు దీక్షాదేవి అను భార్య 
కలదు. ఆ దీక్షాదేవితో స్తమ్ంతుడు సంతోష్మగా కాపుర్మ చేయుచుండగా కొంత కాలమనకు 
దీక్షాదేవి గర్ుమ దాలిు స్తగునవతియగు ఒక కనయను గన్ను. ఆ బాలికకు షీల్ల అను నామ్కర్ణ్మ 
చేసిర. ఇటుా వుండగా కొన్ని రోజులకు దీక్షాదేవి తాప జార్మచే మ్ృతిచందెను. పిద్ప స్తమ్ంతుడు 
వైద్ధక కర్మలోప భయంబుచే కర్కశ యను ఒక కనయను వివాహమ చేస్తకొన్ను. ఆ కర్కశ ఎంతో 
కటిన చితుురాలుగాను, గయాయలిగాను, కలహ్వకారణి గాను, ఉండెను. ఇటుాండ మొద్టి భార్యయగు 
దీక్షాదేవి పుత్రికయైన శీల తండ్రి గృహమననే పెరుగుచూ, గోడల యందును, గడపలయందును, 



  

చిత్రవర్ణంబులతో ప్రతిమ్లను వ్రాయుచు, కూటమ మొద్లగు స్వోలమలయండు శంఖ పదామదులవలె 
మ్రుగుోలు పెటిాచు దైవభకిుగలదై యుండెను. ఇటుాండగా ఆశీలకు వివాహ వయస్త వచిునద్ధ. అపుాడు 
స్తమ్ంతుడు కౌండినయ మ్హ్వమన్న కొన్నిద్ధనమలు తపస్తుచేసి, పిద్ప పెండిా చేస్తకోవలేయునన్న 
కోరకగలిగి దేశదేశమలను తిరుగుచూ ఈ స్తమ్ంతున్న గృహమనకు వచును. అంత స్తమ్ంతుడు 
కౌండినయ మ్హ్వమన్నకి అర్్యపాద్యమలచే పూజంచి శుభద్ధనమన ఆ మ్హ్వమన్నకి తన కుమార్ు యగు 
శీలను ఇచిు వివాహమ చేస్ను. ఇటుా వివాహమ జరగిన పిమ్మట స్తమ్ంతుడు అలుాన్నకి ఏదైనా 
బహుమానం ఇవాద్లచి తన భార్య యగు కర్కశ వద్దకు పోయి "ఓ ప్రియురాల్ల! మ్న అలునా్నకి ఏదైనా 
బహుమానం ఇవావలేయునుగాడా! ఏమి ఇదాదమ అన్న అడుగగా, ఆ కర్కశ చివుకుకన లేచి లూపలికి 
వెళ్ళళ తలుపులు గడియవేస్తకొన్న ఇకకడ ఏమియు లేదు పొమ్మన్ను. అంత స్తమ్ంతుడు ఎంతో 
చింతించి దార బటేామనకైన ఇవాకుండా పంపుట మ్ంచిద్ధ కాద్న్న తలచి పెండిాకి చేయబడి మిగిలిన 
పెలపుపిండి ఇచిు అలుాడితోన్నచిు కూతురున్న పంపెను. అంత కౌద్ధనుయడును సదాచార్ సంపనుిరాలగు 
భార్యతోడను బండిఎకిక తినిగా తన ఆశ్రమ్మనకు బోవుచూ మ్ధాయహివేళ అయినందున 
సంధాయవంద్నాద్ధ క్రయలు జరుపుటకై బండిద్ధగి తటాకంబునకేగెను. నాటిద్ధనమన అనంతపద్మనాభ 
చతుర్దశి గావున అచుట ఒక ప్రదేశమనందు అనేక మ్ంద్ధ స్త్రీలు యెర్రన్న వస్త్రమలను ధరంచుకొన్న 
ఎంతో భకిుశ్రద్దలతో అనంత పద్మనాభ వ్రతమ చేయుచుండగా కౌద్ధనుయన్న భార్య యగు శీల అద్ధ చూచి 
మెలాగా ఆ స్త్రీల యొద్దకు వెళ్ళళ, "ఓ వన్నతామ్ణుల్లరా! మీరు ఎదేవున్న పూజంచుచునాిరు? ఈ 
వ్రతమ పేర్వమి? నాకు సవిస్వుర్మగా తెలుపగలరు అన్న ప్రారధంచగా, ఆ పతివ్రతలు యిటాన్నర. "ఓ 
పుణ్యవతి చపెాద్మ వినుమ. ఇద్ధ అనంత పద్మనాభ వ్రతమ. ఈ వ్రతమను చేసినచో అనేక 
ఫలమలు కలుగును. 
భాద్రపద్ శుకా చతుర్దశి నాడు నదీ తీర్మనకు పోయి స్వినమ చేసి శుబ్రమైన వస్త్రమలను కటుాకొన్న 
పరశుద్దమైన సోలమను గోమ్యమనచే అలికి సర్ాతో భాద్రంబాను ఎనమిద్ధ ద్ళమలు గల తమ్ 
పుష్ామ వంటి మ్ండలమను న్నరమంచి, ఆ మ్ండలమనకు చుటుాన్న పంచవర్ణపు మగుోలతోను, 
తెలాన్న బయయపు పిండిచేతను అలంకరంచి నానావిధ మగుోలను పెటిా ఆవేద్ధకకు ద్క్షిణ్ పార్ివమన 
వుద్కపూరత కలశంబు నుంచి ఆ వేద్ధక నడుమ్ సర్ావాయపకునదయినా అనంత పద్మనాభస్వామిన్న 



  

ద్ర్ుతో ఏర్ార్చి అందు ఆవాహనమ చేసి. 
శోా: క్రుతాాద్రాుమ్యం దేవం శ్వాతదీాపే సిోతం హరం, సమ్న్నాతం సపుఫణై పింగాల్లక్షం చతురుుజం. 
అను ఈ శోాకమ చేత శ్వాత దీాపవాసియగు, పినాోల్లక్షుడగు, సపుఫణి స్వహతునిగు, శంఖ చక్ర గదా 
ధరునుిగాను ధాయనమ చేసి, కలోాకు ప్రకార్మగా షోడశోపచార్ పూజ చేసి, ప్రద్క్షిణ్ నమ్స్వకర్మలు 
గావించి, పదునాలుగు మళ్ళళ గలిగి కుంకుమ్తో తడసిన క్రొతు తోర్ంబును ఆ పద్మనాభ స్వామి 
సమీపమన వుంచి పూజంచి అయిడుపలా గోధుమ్పిండితో ఇరువద్ధ ఎనమిద్ధ అతిర్సమలన్ జ్యసి 
నైవేద్యమ పెటిా తోర్ంబు గటుాకొన్న పదునాలుగు అతిర్సమలను బ్రహమణులకు పాయసదానమ 
ఇచిు తకికన వాన్నన్న తాను భుజమ్ావలేయును. మ్రయు పూజాద్రవయమలన్నియు పడుల్లలుగేసి 
వుండవలేయును. పిద్పబ్రహమణ్ సమారాధన మొనరు అనంతపద్మనాభ స్వామిన్న ధాయన్నంచుచు 
నునదవలేయును. ఓ శీల్ల! ఇటుా వ్రతమ పరసమాపుమచేసి ప్రతి సంవతుర్మ వుదాాసనమ చేసి 
మ్ర్ల వ్రతమ ఆచరనుుచునదవలెను. అన్న ఆ వన్నతామ్ణులు చపిార. అంట ఆ షీల్ల తక్షణ్ంబున 
స్వినం చేసి ఆ స్త్రీల సహ్వయమతో వ్రతమ ఆచరంచి తోర్మను కటుాకొన్న దార బటేామనకుగాను 
తెచిున సతుుపింద్ధన్న వాయనదానమిచిు తానును భుజంచి సంతుష్ా యై, భ్యజనాడులచే సంత్రుపుుడైన 
తన పెన్నమిటితో బండిన్కిక ఆశ్రమ్మనకు బోయెను. 
అంతట శీల అనంత వ్రతం ఆచరంచిన మ్హ్వతయమవలన ఆ ఆశ్రమ్మ అంతయు 
సార్ణమ్యమగాను, గృహం అష్ా ఐశార్య యుకుమగాను ఉండుట చూచి ఆ ద్ంపతులు ఇరువురు 
సంతోష్భరతులై స్తఖమగానున్నదర. శీల్ల-గోమేధిక పుష్యరాగ మ్ర్కత మాణికాయద్ధ మ్ణిగణ్ ఖచిత 
భూష్ణ్ భూష్తురాలై అతిధి సతాకర్మలన్ గావించుచుండెను. 
అటుాండగా ఒకనాడు ద్ంపతులు ఇరువురు కూరుుంద్ధ యుండగా ధరామతుమండగు కౌండినుయడు శీల 
సంద్ధతమనుండు తోర్మచూచి "ఓ కాంతా! నీవు సంద్ధయందొక తోర్మను 
గటుాకొన్నయునాివుకదా! అద్ధ ఎందులకు కటుకాొను యునాివు? ననుి వశయమ చేస్తకోనుతకా లేక 
మ్రయోకరన్న వష్యంబు చేస్తకోనుతకా అన్న అడిగెను. అపుాడు షీల్ల ఇటాన్నయె. 
"ఓ ప్రాణ్ నాయకా! అనంతపద్మనాభస్వామిన్న ధరంచియునాిను. ఆదేవున్న అనుగ్రహంబున వలననే 
మ్నకీ ధనదానాయద్ధ సంపతుులు గలిగి యునివన్న" తెలిపెను. అపుాడు కౌద్ధనుయడు మికికలి కోపోద్రికుుడై 



  

కండెార్రజ్యసి అనంతుద్నగా యే దేవుడు అన్న దూశించుచూ ఆ తోర్మను త్రంచి భాభా 
మ్ండుచుండేద్ధ అగిి లో పద్వేచను. అంత ఆ శీల హ్వహ్వకార్మలు చేసూు పరగెతుుకుంటూ వెళ్ళళ ఆ 
తోర్మను తీస్తకొన్న వచిు పాలలో తడపి పెట్టనాు. 
పిద్ప కొన్ని రోజులకు కౌద్ధనుయడు చేసిన ఇటిా అపరాధమవలన అతన్న ఐశార్యమ అంతయు నశించి 
గోధనమలు దొంగల పాలగును. గృహమ అగిిపాలయేయను. మ్రయు గృహమనండుని వస్తువులు 
ఎకకడివి అకకడే నశించను. ఎవరతో మాటాాడినాను ఆకార్ణ్మగా కలహమలు వచుుచుండెను. 
అంతటా కౌద్ధనుయడు ఏమియునుదోచక దారద్రయమచే పీడింపబడుచూ అడవులందు ప్రవేశించి 
క్షుదాుదా పీడితుండై అనంతపద్మనాభ స్వామిపై జాాపకంబు కలిగి ఆ మ్హ్వదేవుడిన్న యెటుా 
చూడగలనన్న మ్నస్తలో ధాయన్నంచుచూ పోయి ఒక చోట పుష్ా ఫల భారతమ్గు గొపా మామిడి 
చటుాను చూచి ఆ చటుాపై ఒక పక్షియైనాను వ్రాలకుండుట చూచి ఆశుర్యం కలిగి ఆ చటుాతో 
ఇటాన్నయె: ఓ వ్రుక్షరాజమా! అనంతుడను నామ్మగల దైవమను చూచితివా? యన్న అడుగగా ఆ 
వృక్షమ నే నేరుగానన్న చపెాను. 
అంత కౌండినుయడు మ్రకొంత దూర్మపోయి పచిుగాద్ధదలో ఇటుఅటు తిరుగుచుని దూడతో గూడిన 
ఒక గోవును చూచి, ఓ కామ్ధేనువా! అనంతపద్మనాభ స్వామిన్న చూచితివా అన్న అడుగగా అనంత 
పద్మనాభస్వామి ఎవరో నే నేరుగాను అన్న చపెాను. 
పిద్ప కౌండినుయడు మ్రకొంత దూర్మవెళ్ళళ మోకాలు మ్తుు పచిుకలో న్నలుచుని ఒక వ్రుశభామను 
చూచి ఓ వ్రుశభారాజమా! అనంతపద్మనాభ స్వామి న్న చూచితివా అన్న అడిగిన, అనంతపద్మనాభ 
స్వామి ఎవరో నాకు తెలియదు అన్నచేపెాను. 
పిమ్మట మ్రకొంత దూర్మ పోగా ఒకచోట ర్మ్యమైన మ్న్నహర్మైన ర్ండు కొలనులు 
తర్ంగంబులతో గూద్ధయును కమ్ల కల్లార్ కుమదోతఫలంబుల తోడ గూద్ధయును, హనుకార్ండవ 
చక్రకాడులతో గూద్ధయును, ఒక కొలనునుంద్ధ జలంబులు మ్రయొక కొలనుకి 
పోరాలుచునుితయును చూచి, ఓ కమ్ల్లకర్ంబుల్లరా! మీరు అనంత పద్మనాభ స్వామి న్న చూచితిరా 
యన్న అడిగెను. అందులకు ఆ పుష్కరన్నలు మే మేరుగమ్న్న చపాగా, కౌండినుయడు మ్రకొంత 
దూర్మ పోగా ఒకచోట ఒక గాడిద్ను ఒక ఏనుగు న్నలుచున్న యుండెను. వాటిన్న జూచి మీరు అనంత 



  

పద్మనాభ స్వామిన్న చూచితిరా అన్న అడిగెను. అవి అనంతపద్మనాభ స్వామి ఎవరో మాకు తెలియదు 
అన్న సమాదానమిచిుర. 
అంతటా కౌద్ధనుయడు ఎంతో విచార్మతో బాధతో మూర్ుబోయి క్రంద్పడెను. అపుాడు భగవంతున్న 
కృప గలిగి వృద్ద బ్రహణణ్ రూపదారుడై కౌద్ధనుయన్న చంతకు వచిు " ఓ విప్రోతుమా! ఇటు ర్మ్మన్న 
పిలుచుకొన్న తన గృహమనకు తీస్తకపోఎను. అంతటా ఆ గృహమ నవర్తి మ్ణిగణ్ ఖచితంబగు 
దేవాంగనల తోడ గూడియు ఉండుట చూచి ఆశుర్యంబు చంద్ధ, సదా గరుడ సేవితునుిగాను, శంఖ 
చక్ర ధరునుిగాను నుండు తన సాసారూపమను పద్మనాభ స్వామి చూపించిన కౌండినుయడు సంతోష్ 
స్వగార్మ్గుిన్థి భగవంతున్న ఈ విధంబుగా ప్రారధంచను. 
నమ్సేు వైకుంఠ శ్రీవతు శుభాల్లనున తానిమ్ సమర్ణా తాాపమ్శ్వష్ం నఃప్రణ్శయతి, నమోనమ్సేు 
గోవిందా నారాయణా జనార్దనా" యన్న ఇటుల అనేక విధమలుగా స్థుత్రంచేసిణ్ అనంత పద్మనాభ 
స్వామి మిగుల సంతుష్ాడై "ఓ విప్రోతుమా! నీవు చేసిన స్థుత్రంబుచే నేను ఎంతో సంతసించితిన్న. నేకు 
ఎలాపాటికిన్న దారద్రయమ సంభావించకునుినటులను, అంతయకాలమన శశాత విశుిలోకమ 
గలుగునటుా వర్మఇచిుతిన్న అన్ను. 
అపుాడు కొంద్ధనుయడు ఆనంద్మతో ఇటాన్ను. 
ఓ జగనాిధా! నేను మార్్ మ్ధయలో చూచిన ఆ మామిడి చటుా వృతాుంతమఏమిటి? ఆ ఆవు 
ఎకకడిద్ధ? ఆ వృష్ంభు ఎకకడినుండి వచును? ఆ కొలను విశ్వష్మ ఏమిటి? ఆ గాడిద్ ఏనుగు, 
బ్రహమనులు ఎవరు? అన్న ఆ భగవంతుడిన్న అడిగెను. అపుడు ఆ పర్మాతుమడు. 
ఓ బ్రహణణ్ శ్రేష్ాడా! పూర్ామ ఒకబ్రహణణుడు సకల విద్యలు నేరుుకొన్న గర్ాంబుచే ఎవారకిన్న విద్య 
చపాక పోవుటచే అడవిలో ఎవరకి ఉపయోగపడన్న మామిడి చటుాగా జన్నమంచను. ఒకడు మ్హ్వ 
భాగయవంతుడై యుండి తన జీవిత కాలమనందు ఎనిడునుబ్రహణణులకు అని ప్రదానమ 
చేయనందున పశువుగా పుటిా గడిి తిన న్నరు ఆడక పచిు గడిిలో తిరుగుచునాిడు. పూర్ామ ఒక 
రాజు ధనమ్దానుదడై 
బ్రహణణులకు చవితి భూమిన్న దానమ జ్యసినందున ఆ రాజు వ్రుష్భంబై అడవిలో తిరుగుచునాిడు. ఆ 
కొలంకులు ర్ండును ఒకటి ధర్మమూ, మ్రయొకటి అధర్మమ. ఒక మానవుడు సర్ాదా పరులను 



  

దూశించుచూ నున్నదనందున గాద్ధద్యై పుటిా తిరుగుచునాిడు. పూర్ామ ఒక పురుష్డు తన పెద్దలు 
చేసిన దానధర్మమలను తాన్ విక్రయించి వెనకేస్తకోనుటవలన అతడే ఏనుగుగా జన్నమంచను. అనంత 
పద్మనాభుద్నైన నేనేబ్రహణణ్ రూపమతో నీకు ప్రతయక్షమైతిన్న. కావున నీవు ఈ వ్రతమను 
పదునాలుగు సంవతుర్మలు ఆచరన్నుతివేన్న నీకు నక్షత్ర స్వోనమ ఇచుద్నన్న వచించి భగవంతుడు 
అంతరాదనమ నొందేను. 
పిద్ప కౌండినయ మన్న తన గృహమనకు వచిు భార్యతో జరగిన వృతాుంత మ్ంతయు జ్పిా పదునాలుగు 
సంవతుర్మలు అనంత వ్రాతంబు నాచరంచి ఇహలోకమన పుత్రపౌత్రద్ధ సంపద్ అనుభవించి 
అంతయకాలమన నక్షత్రమ్ంద్లమ చేర్ను. 
ఓ ధర్మరాజా! ఆ మ్హ్వతుమండగు కౌండినుయడు నక్షత్ర మ్ండలంబునండు కాన బడుచునాిడు. 
మ్రయు అగసుయ మ్హ్వమన్న ఈ వ్రాతంబు ఆచరంచి లోకంబున ప్రసిద్ధద పొందెను. స్వగర్, ద్ధలీప, 
భార్త, హరశుంద్ర, జనక మ్హ్వరాజు మొద్లగు అనేక రాజులు ఈ వ్రతమను ఆచరంచి 
ఇహలోకంబున రాజయమల ననుభవించి అంతయంబున సార్ోమను బొంద్ధర. కావున ఈ వ్రత కథను 
సంగమ వినువార్లు ఇహలోకంబున అష్థాశార్యంబులు ననుభవించి సార్ోలోక ప్రాపిు పొందుదురు. 


