
अनंतव्रत 

 

 

हे व्रत भाद्रपद शु. चतुददशी ददवशी करतात. 
यासाठी उदयव्यापपनी ततथी घेतात. 
पौर्णदमायुक्त असेल तर फल अधिक वाढते. 
कथेच्या अनुरोिाने जर मध्याह्नपयतं 
चतुददशी असेल तर उत्तम मानतात. व्रत 
करणायादने त्या ददवशी प्रात:स्नान करून 

'ममार्िलपापक्षयपूवदक शुभफलवदृ्िये 

श्रीमदनन्तप्रीततकामनया अनंतव्रतमहं कररष्ये 

।' 



असा संकल्प सोडून जागा सुशोभभत करावी. 
चौरंगास कददळी लावून त्यावर साक्षात नाग 
अगर दभादचा बनवलेला सप्तफणांचा 
शेषस्वरूप अनंत याची प्रततष्ठापना करावी. 
त्याच्यापुढे १४ गाठींचा रेशमाचा अनंतदोरक 
ठेवून आम्रपल्लवांसह पंचामतृादी िूप, दीप, 
गंि, फूल वगैरे षोडशोपचारांनी पूजा करून 
नैवेद्य अपदण करावा. 

"नमस्ते देव देवेश नमस्ते िरणीिर । 

नमस्ते सवद नागेन्द्र नमस्ते पुरुषोत्तम ॥" 

असा श्लोक म्हणून नमस्कार करावा, व 

'न्यूनाततररक्तातन पररस्फुटातन यानीह कमादर्ण 

मया कृतातन ॥ 



सवादर्ण चैतातन मम क्षमस्व प्रयादह तुष्ट: 

पुनरानमनाय ॥' 

या मंत्राने पवसजदन करावे आर्ण 

'दाता च पवष्णुभदगवाननन्त: प्रततगहृीता च स एव 

पवष्णु: । 

तस्मात्त्वया सवदभमदं ततं च प्रसीद देवेश वरान ्

ददस्व ॥' 

या मंत्राने वाण द्यावे बबनभमठाचे पदाथद 
िावेत.  

---------------- 

 

श्री अनंत व्रत 

 



भाद्रपद शुद्ि चतुददशी या ततथीला अनंत 

चतुददशीचे व्रत केले जाते. 

अनंत म्हणजे जो किी मावळणार नाही आर्ण 

किी संपणार नाही तो आर्ण चतुददशी म्हणजे 
चैतन्यरूपी शक्ती. 

गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी श्रीपवष्णु देवतेला 
अनुसरून केल्या जाणायाद या व्रतामध्ये शेषनाग 

आर्ण यमुनेचेही पूजन केले जाते. कोणी 
सांधगतल्यास ककंवा अनंताचा दोरा सापडल्यास हे 

व्रत केले जाते . 

मुख्यतः हे व्रत गतवैभव परत भमळावे याकररता 
केले जाते. 

व्रत करण्याची पद्धत 



‘या व्रताची मुख्य देवता अनंत म्हणजेच श्रीपवष्णु 
असून शेष आर्ण यमुना या गौण देवता आहेत. 

या व्रताचा कालाविी चौदा वषांचा आहे. या 
व्रताचा प्रारंभ कोणी सांधगतल्यास ककंवा 
अनंताचा दोरा सहजपणे सापडल्यास करतात 

आर्ण मग ते त्या कुळात चालू रहाते. अनंताच्या 
पूजेत चौदा गाठी मारलेल्या तांबडा रेशमाचा दोरा 
पूजतात. पूजेनंतर दोरा यजमानाच्या उजव्या 
हातात बांितात. चतुददशी पौर्णदमायुक्त 

असल्यास पवशेष लाभदायक ठरते. 

श्रीअनंत चतुददशी या व्रता बद्दल श्रीगुरु चररत्र 

मिील ४२ आ. मध्ये पुणद मादहती ददली आहे ती 
पाहू, 



श्रीगुरू सायंदेवाला म्हणाले, "तू मला 
अनंतव्रतापवषयी पवचारले होतेस. या अनंतपूजेचे 
माहात्म्य काय आहे व ही अनंतव्रतपूजा पूवी 
कोणी केली होती ? या व्रतपूजेचे फळ काय 

यापवषयी मी तुला सांगतो, ते ऐक. हे अनंतव्रत 

पूवी पंडुपुत्र युधिष्ष्ठराने केले होते. त्या 
व्रतप्रभावान ेत्याला त्याचे गेलेले राज्य परत 

भमळाले. त्याचे असे झाले, कौरव आर्ण पांडव 

पण लावून द्यूत िेळत होते. त्या द्यूतक्रीडेत 

पांडवांचे सवदस्व हरण केले व त्यांना बारा वषे 

वनवास व एक वषद अज्ञातवास भोगावा लागला. 
युधिष्ठीर अध्याद राज्याचा स्वामी, पण तो आपले 

भाऊ व द्रौपदी यांच्यासह घोर अरण्यात अनंत 

दःुिे भोगीत होता. पांडव वनसात असतानाही 



कौरव अनेक कपटकारस्थाने करून त्यांना त्रास 

देत होते. पांडवांचे सत्व हरण करून त्यांना त्रास 

देत होते. पांडवांचे सत्व हरण करण्यास 

कौरवांनाही पांडवांकडे पाठपवले; परंतु प्रत्येक 

वेळी श्रीकृष्ण त्यांचे रक्षण केले. पांडवांचे फार 

हाल होत आहेत हे पाहून एकदा श्रीकृष्ण त्यांना 
भेटावयास गेला. श्रीकृष्णाला पाहताच 

युधिष्ष्ठराने त्याला लोटांगण घातले. त्याची 
यथासांग पूजा केली. मग त्याने हात जोडून 

श्रीकृष्णाला प्राथदना केली - 

"हे भक्तवत्सला, कृष्णनाथा, तुझा जयजयकार 

असो. हे कृष्णा, तूच या पवश्वाचे उत्पत्ती-ष्स्थती-
लय यास कारण आहेस. तूच ब्रम्हा-पवष्णू-महेश 



आहेस. दृष्ट-दजुदनांचा नाश व संतसज्जनांचे 
रक्षण यासाठीच तू अवतार घेतोस. पांडव माझे 
प्राण आहेत असे तू सवांना सांगतोस, मग 

आमची उपेक्षा का करतोस? तुझ्याभशवाय 

आम्हाला कुणाचा आिार आहे सांग. तुझे 

आमच्यावर कृपाछत्र असताना आम्हाला ही दःुिे 

का बरे भोगावी लागत आहेत? आम्ही काय केले 

असता आम्हाला आमचे गेलेले राज्य परत 

भमळेल?" 

सवद पांडवांनी व द्रौपदीने हात जोडून श्रीकृष्णाला 
हेच पवचारले. त्यावेळी श्रीकृष्ण पांडवांना 
म्हणाला, "तुमचे गेलेले वैभव परत 

भमळपवण्यासाठी मी तुम्हाला एक व्रत सांगतो. ते 



व्रत केले असता तुमचे गतवैभव तुम्हाला लवकर 

प्राप्त होईल. सवद व्रतांमध्ये अनंतव्रत अतयंत 

शे्रष्ठ व प्रभावी आहे. ते व्रत तुम्ही करा म्हणजे 
तुमचे राज्य तुम्हाला लवकर प्राप्त होईल. तो 
अनंत म्हणजे शेषशायी पवष्णू तेच माझ ेमूळ रुप 

आहे. मीच तो नारायण. दृष्टांचे तनदादलन करून 

भूभार हलका करण्यासाठीच मी वसुदेवकुळात 

श्रीकृष्ण म्हणून अवतार घेतला. 

मीच जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी त्रैलोक्याला 
व्यापून रादहलो आहे. मीच सवदकाही आहे. मीच 

तो अनंत नारायण चराचर पवश्वाला व्यापून 

रादहलो आहे. त्या अनंताची, म्हणजे माझीच 

तुम्ही यथासांग पूजा करा. या व्रताने तुमचे 



सवदतोपरी लाक्यान होईल." "हे व्रत कोणत्या 
ददवशी करावे? कसे करावे? हे आम्हाला सपवस्तर 

सांग" अशी पवनंती युधिष्ष्ठराने केली असता 
श्रीकृष्ण म्हणाला, "भाद्रपद मदहन्याच्या 
शुक्लपक्षातील चतुददशीला ही व्रतपूजा करावी. 
यापवषयी मी तुला एक प्राचीन कथा सांगतो. ही 
कथा कृतयुगातील आहे. 

वभसष्ठगोत्री सुमंतु नावाचा एक ब्राम्हण होता. 
भगृकन्या दीक्षा ही त्याची पत्नी होती. त्यांना एक 

कन्या झाली. ततचे नाव सुशीला. ददैुवाने सुशीला 
अगदी लहान असतानाच सुमंतूची पत्नी दीक्षा 
मरण पावली. सुशीला अगदी नावासारिीच होती. 
ती लहानपणी पपत्याच्या घरी असताना घरातील 



सवद कामे ती अगदी व्यवष्स्थत करीत असे. 
घरातील केरवारा, सडासारवण करणे, अंगणात 

सुंदर रांगोळ्या काढणे, देवपूजेची तयारी करणे, 

घरातील सवद वस्तू स्वच्छ व नीटनेटक्या ठेवणे 

इत्यादी सवद कामे ती मनःपूवदक करीत असे. 
सुमंतूची पत्नी गेल्यामुळे त्याची अष्ननहोत्रादी 
श्रौतकमे थांबली होती, म्हणून त्याने द्पवतीय 

पववाह करून दसुरी पत्नी घरी आणली. ततचे नाव 

ककद शा. ती अगदी नावासारिी होती. ती अत्यंत 

दृष्ट बुद्िीची होती. ती घरी कोणत्याही 
कारणावरून सतत भांडण करीत असे. सुशीला 
ततची सावत्र मुलगी. ती सुशीलेचा छळ करीत 

असे. सुशीला आता उपवर झाली. सुमंतूला ततच्या 
पववाहाची काळजी वाटू लागली. सावत्रआई ततचा 



छळ करीत होती व सुमंतूच्या सािनेतही पवघ्न 

येत होते. यामुळे त्याला अततशय वाईट वाटत 

असे. आपल्या कन्येचा पववाह लौकर झाला तर 

बरे होईल असे त्याला वाटत होते. आर्ण तसा 
योग जुळून आला. एके ददवशी कौंडीण्य नावाचा 
एक तरुण ऋषी सुमंतूच्या घरी आला. त्याने 
सुशीलेला पदहले व ततला मागणी घातली. 
सुमंतूला कौंडीण्य जावई म्हणून पसंत 

पडला.एका शुभमुहूतादवर सुशीला आर्ण कौंडीण्य 

जावई यांचा पववाह झाला. सुमंतूने कन्येच्या 
प्रेमापोटी सुशीला व कौंडीण्य यांना आपल्या 
घरीच ठेवून घेतले. 



आषाढ आर्ण श्रावण असे दोन मदहन ेगेले. 

कौंडीण्याला सासुरवाडीस राहणे पसंत नव्हते. 

आपण आता दसुरीकडे राहावयास जावे असे 
त्याने ठरपवले. मग सुमंतूने फार आग्रह न करता 
त्यांना जाण्यास परवानगी ददली. जाण्याचा 
ददवस आला तेव्हा सुमंतू आपल्या पत्नीला 
म्हणाला, "कन्या आर्ण जावई जात आहेत. 

त्याच्यासाठी आज काहीतरी गोडिोड भोजन 

तयार कर." हे ऐकताच ती ककद शा संतापली. काही 
एक न बोलता ती. घरात गेली व दार बंद करून 

स्वतःला कोंडून घेतले. ततघांना मोठे आश्चयद 
वाटले. सुमंतूला तर फार वाईट वाटले. त्याने 
स्वयंपाक घरात शोिाशोि केली. एका मडक्यात 



त्याला गव्हाच ेथोडे पीठ ददसले. तेवढेच आपल्या 
मुलीला त्याने कन्या-जावयाला तनरोप ददला. 

सुशीला आर्ण कौंडीण्य एका रथात बसून तनघाले. 

दपुारच्या वेळी कौंडीण्याच्या अनुष्ठानाची वेळ 

झाली म्हणून एका नदीच्या तीरावर त्यांनी रथ 

थांबपवला. कौंडीण्य अनुष्ठानासाठी गेला. सुशीला 
रथातच बसून रादहली. ततने सहज नदीच्या 
तीराकडे पदहले. तेथे काही ष्स्त्रया एकत्र जमून 

कसलीही पूजा करीत होत्या. त्यांनी तांबड्या 
पैठणी पररिान केल्या होत्या. तनरतनराळ्या 
कलशांची पूजा करीत होत्या. सुभशलेने त्यांच्या 
जवळ जाऊन त्यांना पवचारले, "तुम्ही ही कसली 
पूजा करीत आहात ? या पूजेचा पविी कसा 



असतो ? ही पूजा केली असता काय फळ भमळते, 

हे सवद मला सांगाल का?" त्या ष्स्त्रया म्हणाल्या, 
"बस. आम्ही तुला सवद काही सांगतो. आम्ही ही 
भगवान चतुददशीला अनंताची पूजा करावयाची 
असत.े याला अनंतचतुददशी व्रत असे म्हणतात. 

ही अनंतपूजा दरवषी केली असता सवदप्रकारच्या 
सुिसमदृ्िीची प्राप्ती होते. अनंतस्वरूप भगवान 

पवष्णूची आपल्यावर कृपा होते. ही पूजा कशी 
करावयाची याचा थोडक्यात पविी असा : भाद्रपद 

शुद्ि चतुददशीला अनंतरुपी श्रीपवष्णूची पूजा 
करावयाची असत.े 

हे एक कौटंुबबक व्रत आहे. कुटंुबातील एिाद्या 
व्यक्तीने घेतलेले हे व्रत परंपरेने पुढे चालू 



ठेवावयाचे असत.े या अनंत देवतेचे प्रतीक 

म्हणून चौदा गाठी असेलेला एक रेशमाचा दोरा 
असतो. पूवी ज्यान ेहे व्रत चालपवलेले असेल 

त्याच्याकडून व्रतकत्यादने हा दोरा पविीपूवदक 

घेऊन ठेवावयाचा असतो. दरवषी अनंत 

चतुददशीला त्याची यथापविी पूजा करावयाची 
असत.े चौरंगावर दभादच्या बनपवलेल्या सात 

फण्यांच्या शेषरुपी अनंत नागाची प्राणप्रततष्ठा 
करून त्याच्यापुढे अनंत दोरक ठेवावयाचा. 
त्याची पूजा करावी. चौरंगावर गंगेचा एक व 

यमुनेचा एक असे दोन जलपूणद कलश ठेवावेत. 

त्यांची पूजा करावी. चतुभुदज पवष्णूचे ध्यान 

करून 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' हा मंत्र म्हणत 

दभादच्या गाठीयुक्त नागाची 'अनंत' म्हणून 



मनात िारणा करावी. नवीन गं्रथीयुक्त दोरे 

दोन्ही कलशांवर ठेवून पुरुषसूक्त मंत्रांनी त्यांची 
पूजा करावी. या अनंतपूजेत १४ या संख्येला फार 

महत्व आहे. अनंत दोरकाला चौदा गाठी 
असतात. नैवेद्याला १४ लाडू, करंज्या, अपूप 

इत्यादी पदाथद असावेत. हे व्रत ककमान चौदा वषे 

करावयाचे असत.े चौदा वषे झाल्यावर या व्रताचे 
उद्यापन करावे. या व्रतामुळे सवदप्रकारच्या 
मनोकामना पूणद होतात. सवद सुिसमदृ्िींची 
प्राप्ती होते. अनंतस्वरुपात भगवान पवष्णूची 
आपल्यावर पूणद कृपा होते. 

अनंतव्रताची अशी मादहती सांगून त्या सुशीलेला 
म्हणाल्या, "आजच अनंत चतुददशी आहे. तू 



आजच आमच्या बरोबर ही व्रतपूजा कर, त्यामुळे 

अनंत स्वरूप भगवान नारायणाची तुझ्यावर 

कृपा होईल व तुझे मनोकामना पूणद होईल." 

सुभशलेने आनंदाने ते मान्य केले व त्या 
ष्स्त्रयांच्यासमवेत भष्क्तभावाने अनंताची 
यथासांग पूजा केली. 

सुशीला आर्ण कौंडीण्य रथात बसून पुढे तनघाले. 

काही अंतर गेल्यावर अचानक त्यांना 
अमरावतीसमान नगर लागले. हे कोणते नगर? हे 

कोणाचे नगर आहे? त्यांना काहीच समजेना. 
इतक्यात अनेक लोक हात जोडून त्यांच्या 
स्वागतासाठी पुढे आले. "स्वामी, तुम्ही तपोतनिी 
आहात! या नगराचे राज्य तुमचेच आहे." असे 



म्हणत त्या लोकांनी त्या दोघांना सन्मानपूवदक 

एका वैभवसंपन्न राजप्रसादात नेले. 

अनंतपूजेच्या प्रभावानेच त्यांना हे वैभव प्राप्त 

झाले होते. एके ददवशी कौंडीण्याने सुभशलेच्या 
हातावरील अनंत दोरक पादहला व ततला पवचारले, 

"हे हातावर तू काय बांिले आहेस?" सुशीला 
म्हणाली, "हा अनंत आहे. मी अनंत चतुददशीचे 
व्रत केले. त्यामुळे आपल्याला ही सुिसमदृ्िी 
प्राप्त झाली आहे." हे ऐकताच कौंडीण्याला राग 

आला. तो म्हणाला, "आपल्याला सुिसमदृ्िी 
भमळाली आहे ती माझ्या कष्टाने, माझ्या 
ज्ञानामुळे. मी केलेल्या िडतर तश्चयेने. त्यात 

त्या अनंताचा काहीही संबंि नाही." असे म्हणून 



त्याने तो अनंतदोरक दहसकावून घेतला व 

अननीत टाकला. 

अनंताचा कोप झाला. अनंतव्रताचा अपमान 

झाला. कौंडीण्याची सगळी संपत्त्ती नष्ट झाली. 
चोरांनी सगळी संपत्ती चोरून गेली. त्याच्या 
घराला आग लागून सगळे घर जळून भस्म झाले. 

सुभशलेला अततशय दःुि झाले. ती शोक करू 

लागली. प्रत्यक्ष अनंत नारायण भेटल्याभशवाय 

मी अन्नपाणी घेणार नाही असा ततने तनश्चय 

केला. सुशीला आर्ण कौंडीण्य एकवस्त्रातनशी 
वनात भटकू लागली. कौंडीण्याचे डोळे उघडले. 

त्याचा गवद नाहीसा झाला. पश्चातापदनि झालेला 
तो शोक करीत, अनंताला शोिण्यासाठी त्याचा 



िावा करीत कफरू लागला. जो कोणी भेटेल त्याला 
तो पवचारू लागला,"तुम्हाला अनंत कोठे ददसला 
का?" प्रत्येकजण 'नाही' असे उत्तर देत असे. त्या 
वनात कौंडीण्याला एक आम्रवकृ्ष ददसला. त्या 
वकृ्षावर िूप फळे होती, पण एकही पक्षी त्या 
वकृ्षाकडे कफरकत नव्हता. कौंडीण्याने त्या 
वकृ्षाला पवचारले, "तू भगवान अनंताला पादहलेस 

का ?" वकृ्ष म्हणाला, "नाही. मी पादहला नाही. 
तुम्हाला त्याचे दशदन झाले तर त्याची 
माझ्यासाठी क्षमा मागा." पुढे त्याला एक बैल 

ददसला. त्याच्यापुढे भरपूर चारा होता, पण 

त्याला तो िाताच येत नव्हता. "तू अनंताला 
पादहलेस का ?" असे कौंडीण्याने त्याला पवचारले. 

त्याने 'नाही' असे सांधगतले. कौंडीण्य पुढे गेला. 



त्याला दोन सरोवरे ददसली, पण त्यातले पाणी 
कुणीच पीत नव्हते. त्यांनीही "आम्ही अनंत 

पादहला नाही. तुम्हाला भेटल्यास आमच्याकडे 
पक्षी येत नाहीत ही पररष्स्थती देवाला सांगा." 

असेच सांधगतले. पुढे गेल्यावर त्याला एक गाढव 

व हत्ती ददसला. ते दोघे नुसतेच उभे होते. कोणी 
काही बोलत नव्हते. काही सांगत नव्हते. तेव्हा 
कौंडीण्य दःुिी, कष्टी झाला. जभमनीवर पडून 

शोक करू लागला. 'अनंत, अनंत' अशा हाका मारू 

लागला. त्याला पश्चाताप झालेला पाहून भगवान 

अनंताला त्याची दया आली. तो वदृ्ि 

ब्राम्हणरूपाने तेथे प्रकट झाला. कौंडीण्याने 
त्याच्या पायांवर डोके ठेवून पवचारले, "तुम्ही तरी 
अनंत कोठे पादहलात का?" त्यावेळी 'मीच तो 



अनंत' असे तो ब्राम्हण म्हणाला आर्ण त्याच 

क्षणी चतुभुदज भगवान अनंत तेथे प्रकट झाले. 

त्यांनी कौंडीण्याचे सांत्वन करून त्याचे गेलेले 

सगळे वैभव परत ददले. भगवान अनंत पवष्णूने 
कौंडीण्याला वर ददला. तू िमदशील होशील. तुला 
किीही दाररद्र्य येणार नाही. तू शाश्वत 

वैकंुठलोकात राहशील." श्रीकृष्ण म्हणाला, 
"भगवान अनंत पवष्णूने कौंडीण्याला असा वर 

ददला तेव्हा आपण वाटेत पादहलेला आम्रवकृ्ष, 

बैल, दोन सरोवरे, गाढव, हत्ती यांची दयनीय 

अवस्था कशामुळे झाली होती आर्ण त्यांनी क्षमा 
माधगतली ती का?" असे पवचारले असता तेव्हा 
पवष्णूंनी त्याला त्या प्रत्येकाचे स्वरूप समजावून 

सांधगतले. 



भगवान पवष्णू म्हणाले, "तुला जो आम्रवकृ्ष 

भेटला तो गतजन्मी पवद्वान ब्राम्हण होता; परंतु 

त्याला तुझ्याप्रमाणेच आपल्या ज्ञानाचा गवद 
होता. त्याने कुणालाही पवद्यादान केले नाही 
म्हणून त्याची ज्ञानफळे कडू झाली. त्यामुळे 

कोणीही प्राणी त्याच्या आश्रयास येईनासे झाले. 

तुला जो बैल ददसला तो गतजन्मी मोठा श्रीमंत 

माणूस होता. त्याने बरेच दान केले होते; पण 

त्याला त्या दानाचा गवद होता, त्यामुळे आता 
त्याच्यापुढे गवत असतानाही त्याला ते िाता येत 

नव्हते. तुला ती दोन सरोवरे ददसली त्या 
गतजन्मी दोन बदहणी होत्या. दानिमादचा पैसा 
दसुऱ्याकडे जाऊ नये म्हणून त्या दोघी बदहणी 
एकमेकीनांच दान देत असत. त्यांच्या संपत्तीचा 



इतरांना काही उपयोग नाही झाला, म्हणून त्या 
सरोवराचे पाणी कुणीही पीत नाही. तुला जो गदभद 
ददसला तो तुझा क्रोि होय. तो तुझ्या जाणीवेतून 

बाहेर पडला व त्याला गदभादचा जन्म भमळाला. 
तुला जो हत्ती ददसला तो म्हणजे तुला आपल्या 
तपश्चयेचा झालेला गवद. तो तुझ्या शरीरातून 

बाहेर पडला व त्याला हत्तीचा जन्म भमळाला. तू 

सुद्िा स्वतःच्या ज्ञानाचा गवद केलास. 

सुभशलेच्या श्रद्िेला तुच्छ मानलेस, गवद, 
अहंकार, देवािमादबद्दल तुच्छता यामुळेच तुला 
हे सगळे दःुि भोगावे लागले. आता तुला 
पश्चाताप झाला आहे म्हणून मी तुझ्यावर 

प्रसन्न झालो आहे. आता तू घरी जा व अनंतव्रत 

कर, म्हणजे तुला सवद सुिांचा लाभ होईल. 



मरणोत्तर तू नक्षत्रात पुनवदसु नावाचे जे नक्षत्र 

आहे त्यात धचरकाल तनवास करशील." 

कौंडीण्याला सगळे पटले. त्याचा गवद नाहीसा 
झाला. त्याने घरी जाऊन पुन्हा सुशीलेसह 

अनंतचतुददशीचे व्रत केले. त्याला अनंत वैभव 

प्राप्त झाले. 

ही कथा सांगून श्रीकृष्ण युधिष्ष्ठराला म्हणाला, 
"अनंत व्रताचा मदहमा हा असा आहे. या व्रतामुळे 

कौंडीण्याला त्याचे गेलेले वैभव पुन्हा प्राप्त झाले. 

त्याप्रमाणे तुम्हीसुद्िा हे व्रत केलेत तर तुमचे 
गेलेले राज्य तुम्हाला पुन्हा प्राप्त होईल." 

----------- 

पूजाविधी 



 

चौरंगावर सवदतोभद्र मंडल काढतात.त्यावर 
पूणदपात्र ठेवून अष्टदल काढतात. त्यावर सात 
फणांचा दभादच्या अंकुराने युक्त शेष नाग 
ठेवून त्याच्यापुढे हळदीने रंगपवलेला चौदा 
गाठींचा दोरा ठेवतात. कंुभाला वस्त्राचे वेष्टन 
करतात. कंुभातील जलाला यमुना म्हणतात. 
शेष व यमुना यांची पूजा झाल्यावर पवष्णूची 
सोळा उपचारांनी पूजा करतात.अंगपूजा, 
आवरणपूजा, नामपूजा अशा आणिी अंगभूत 
पूजा यामध्ये असतात. पुष्पांजली झाल्यावर 
अघ्यद देतात. नंतर दोरकाची प्राथदना करून 
चौदा गाठींचा दोरा हातात ककंवा गळ्यात 
बांितात. जुन्या दोऱ्यांचे पवसजदन करतात. 



वडे आर्ण घारगे यांचे वाण देतात आर्ण व्रत 
देवतांचे पवसजदन करतात. 
------------------ 

व्रत कथा 
 

अनंत साथथकथा 
 

श्रीगणेशाय नमः ॥ 

नैभमषारण्याचेठायी सूत शौनकाददका ऋषीला 
ह्मणतात, हे ऋषी हो ! पूवी िमदपारायण पंडूपुत्र 

िमदराजानें 



जरासंिाचा वि करून सवद पथृ्वीवर आपले 

वचदस्व स्थापन करावें अशा हेतूने भागीरथी 
नदीच्या कांठी राजसूय यज्ञ 

करण्याचा पवचार केला ॥१॥ 

प्रथमत: त्यानें श्रीकृष्ण आर्ण आपले बंिु 
भीमाजुदन यांच्या संमतीने त्या यज्ञाकररता ंमोठा 

पवस्तीणद आर्ण नानाप्रकारच्या रत्नांनी सुशोभभत 

असून ज्यांत सवदत्र मुक्ताफ़ळें  जडलीं आहेत असा 
इंद्राच्या प्रासादाप्रमाणें 

अत्यंत रमणीय असा मंडप तयार केला, आर्ण 

त्या यज्ञासमारंभाकररतां आपलें आप्त, संबंिी, 
स्नेही वगैरे ष्जतके राजे होते त्या सवादला 
आमंत्रणें पाठवून बोलावून आर्णलें ॥२॥३॥ 



त्या वेळी गांिारीचा पुत्र राजा दयुोिनही तेथें 
आला होता ॥४॥ 

तो त्या मंडपातून पहांत दहडंत असतां 
पाण्यासारिी स्वच्छ स्फ़दटकांची भूभम तयार 

केली होती, ती पाहून हें पाणी आहे असा त्याला 
भास होऊन त्यानें आपली वस्त्रें भभजतील असें 
समजून वर सांवरून िररलीं आर्ण तेथून तो हळू 

हळू चांचपटत चालूं लागला ॥५॥ 

अशा प्रकारें चालत असलेल्या त्या दयुोिनाला 
पाहून तेथें असलेल्या द्रौपदी आदद मुख्य मुख्य 

ष्स्त्रया ककंधचत हसल्या, ते जाणून दयुोिन 

मनांत फ़ार िट्टू झाला आर्ण लौकर लौकर चालू ं
लागला, तों पुढें  दसुरी एक िरोिर पाण्यानें 



भरलेली अशी तळी असनू पहाणाराला ती 
स्फ़दटकाच्या फरसबंदीसारिी ददसत असे, ती 
त्याच्या दृष्टीस पडली, तेव्हा पदहल्याप्रमाणेच ही 
देिील स्फ़दटकांचीच भूभम असेल असें समजून 

तो तन:शंकपणें चालूं लागला, आर्ण एकदम त्या 
तळींत पडला ॥६॥ 

तें पाहून तर पुन: त्या द्रौपदीआदद ष्स्त्रया, सवद 
राजे, आर्ण महातपस्वी ऋपष वगैरे सवद लोक 

मोठयानेंमहसूं लागले ॥७॥ 

तेव्हा ंतो महाराजाधिराज दयुोिन आपल्या 
अंत:करणात अततशय कोपापवष्ट होऊन 

शकुनीमामासहवतदमान हष्स्तनापुरास जाण्यास 

तनघाला ॥८॥ 



तेव्हा ंतो कपटी शकुनी मिुरवाणीनें त्यास 

ह्मणाला, हे राजा ! तुला या वेळी मोठा 

राग आला आहे हें  िरें; परंतु पुढें  आपणाला 
आपलें कायद सािून घेणें आहे, ह्मणून तूतद तंू या 
आपल्या रागाला सोडून दे ॥९॥ 

यांच्या या यज्ञाची समाष्प्त झाल्यावर द्यूताच्या 
योगानें यांचे सवद राज्य तुला भमळेल, याकररता हें  
राजा ! तंू लौकर ऊठ 

आर्ण त्या यज्ञमंडपांत चल ॥१०॥ 

असें शकुनीचे बोलणें ऐकून, फ़ार चांगलें आहे असें 
ह्मणून दयुोिन पुन: यज्ञमंडपांत गेला. पुढें  
यथापवधि यज्ञ संपूणद झाल्यावर सवद राजे 



पांडवांचा तनरोप घेऊन आपापल्या नगरांस गेले 

॥११॥ 

नंतर दयुोिन राजाही त्यांचा तनरोप घेऊन 

हष्स्तनापुरास गेला. कांही ददवस गेल्यानंतर 

दयुोिनानें पंडुपुत्र िमद, भीम, अजुदन, नकुल 

आर्ण सहदेव यांस हष्स्तनापुरास बोलावून नेऊन 

॥१२॥ 

आज तुह्मी आह्मी द्यूत िेंळंूया असें त्यांस 

सांधगतलें. त्यावरुन िमदराज दयुोिनाबरोबर 

द्यूत िेळंू लागला, त्यांत पांडवांचे सवदस्व जाऊन 

दयुोिनास भमळालें. याप्रमाणें त्या तनष्पाप 

पांडवांचा द्यूतांनें पराभव झाला आर्ण दयुोिनानें 



त्यांचे सवदस्व घेऊन त्यांना अरण्यांत घालपवलें 
॥१३॥ 

तेव्हा ंते पांडव मोठे राजे असूनही जंगली 
लोकांप्रमाणें नानाप्रकारची द:ुिे भोगीत अरण्यांत 

राहंू लागले. हें  द:ुिकारक वतदमान कृष्णानें 
ऐककलें. तेव्हा ंतो जगदीश्वर भीमाजुदनादद 

बंिूंसदहत वनवास भोगणा-या िमदराजाला 
भेटण्याकररतां त्या अरण्यांत गेला ॥१४॥ 

सून शौनकाददकांस ह्मणतात, याप्रमाणे श्रीकृष्ण 

जेव्हां अरण्यांत गेला तेव्हा ंवनवास भोगीत 

असल्यामुळे द:ुिानें कृश 



झालेल्या पांडवांनी त्या महात्म्या श्रीकृष्णाला 
पाहतांच साष्टांग नमस्कार घालून ते त्यास 

पवचारंू लागले ॥१५॥ 

िमदराज ह्मणतो, हे कृष्णा ! मी सांप्रत आपल्या 
भावांसहवतदमान फ़ार द:ुिी झालों आहें, तेव्हां 
ह्या अनंत द:ुिसागरापासून 

आमची कशी मुष्क्त होईल तें सांग ॥१६॥ 

कोणत्या देवाची पूजा केल्य़ानें ककंवा कोणतें व्रत 

केल्यानें आमचें अत्युत्तम राज्य आह्मांस 

पुन:प्राप्त होईल आर्ण तुझ्या प्रसादानें आमचें 
सवद प्रकारें दहत होईल ते मला सांग ॥१७॥ 

याप्रमाणें िमदराजाचें भाषण ऐकून श्रीकृष्ण 

ह्मणाले, हे राजा ! सवद पापाचा नाश करून सकल 



ष्स्त्रया आर्ण पुरूष यांचे सवद मनोरथ पूणद 
करणारें आर्ण सवदप्रकारें कल्याणकारक असें एक 

अनंतव्रत आहे ॥१८॥ 

तें भाद्रपद शुक्ल चतुददशीचे ददवशी करावें त्याच्या 
अनुष्ठानमात्रेंकरुन सवद पापांचा नाश होतो ॥१९॥ 

याप्रमाणें श्रीकृष्णाचें वाक्य ऐकून िमदराज 

ह्मणाला हे श्रीकृष्णा ! तंू ज्या अनंताचें व्रत 

ह्मणतोस तो अनंत कोणता ! नागांमध्यें शे्रष्ठ 

जो शेष त्याला अनंत असें ह्मणतात, तेव्हा ंतो 
॥२०॥ 

ककंवा परमात्म्यालाही अनंत असें ह्मणतात तो. 
अनंत याशब्देकरुन ब्रह्माचेंही ग्रहण कररतात, 

याप्रमाणे अनंत हें नांव पुष्कळांला आहे, ह्मणून 



ज्याचें व्रत करावयाचें तो अनंत कोणता तें हे 

केशवा ! मला सांग ॥२१॥ 

हे ऐकून श्रीकृष्ण ह्मणतो हे राजा िमाद ! अनंत हें 
माझेंच नांव आहे, आर्ण मीच त्या रूपानें प्रगट 

झालों आहें असं समज. सूयाददद नवग्रहांचा 
आत्मा, ज्याला काल असें ह्मणतात ॥२२॥ 

आर्ण ज्याचें कला, काष्ठा, मुहूतद, ददवस आर्ण 

रात्र हें शरीर असून पंिरवडा, मदहना, ऋतु, नक्षत्रें 
आर्ण युगें ह्या नांवांनीं जी कालाची व्यवस्था 
आहे ततच्या योगेंकरून ॥२३॥ 

जो हा काल ह्मणून प्रभसध्द आहे, त्यालाच मीं 
अनंत असें ह्मणतों व तो जो अनंत तोच मी 



कृष्ण या नांवानें पथृ्वीचा भार, दरू करण्याकररतां 
सांप्रत या पथृ्वीवर अवतलों आहें ॥२४॥ 

हे िमाद ! मी दानवांच्या विाकररतां वसुदेवाच्या 
पोटी जन्मलो आहें  असें समज आर्ण नेहमी 
सािूंचें संरक्षण करण्याकररतां मी अवतार िारण 

कररतों असें जाण ॥२५॥ 

मला आददमध्य आर्ण मरण ही नाहींत: कृष्ण, 

पवष्णु, भशव, हरर, वैकंुठ, भास्कर आर्ण सोम-

अशीं सवद जगांत व्यापून राहणा-या मला 
ईश्वराला नांवे आहेत ॥२६॥ 

मी महाकालरुप असून सवद जगाची उत्पपत्त, 

ष्स्थतत आर्ण लय ही करणारा आहें असें समज. हे 

महाबाहो, िमाद ! मी 



पवश्वरूप आहें  याचा अनुभव येण्याकररतां जें 
योगीजनांनी ध्यान करण्याला योनय असून 

अत्युत्तम आर्ण अनंत असें माझें पवश्वरूप मीं 
पूवी अजुदनाला दािपवलें आहे, की, ज्या माझ्या 
पवश्वरूपांत चौदा इंद्र, ॥२७॥२८॥ 

आठ वसु, बाराआददत्य, अकरा रुद्र, सप्तपषद, सात 

समुद्र, पवदत, नद्या, वकृ्ष ॥२९॥ 

सत्तावीस नक्षत्रें, दहा ददशा, भूभम, पाताळ आर्ण 

पाताळ आर्ण भूभुदव:स्वर इत्यादद वरचे लोक हे 

सवद माझ्यामध्यें समावेश पावले आहेत. हे िमाद ! 

यापवषयीं संदेह बाळ्गंू नको. जो साक्षात 

पवश्वरुपी तोच मी आहें यांत संशय नाहीं ॥३०॥ 



अशा प्रकारचें कृष्णाचें भाषण ऐकून िमद 
ह्मणाला, हे कृष्णा ! तंू सवद ज्ञात्यांमध्यें फ़ार 

शे्रष्ठ आहेस ह्मणून अनंतव्रताचे माहात्म्य 

आर्ण त्याचा पवधि मला सांग, व तें व्रत केले 

असतां कोणते पुण्य व कोणतें फ़ळ प्राप्त होतें ते 

सांग. तसेंच या व्रताच्या संबंिानें कोणतें दान 

आर्ण कोणाची पूजा करावयाची तें सांग ॥३१॥ 

आर्ण पूवी हे व्रत कोणी केलें होतें व त्याला काय 

फ़ळ प्राप्त झालें तेंही सांग. तसेंच मनुष्यलोकी हें 
व्रत प्रथम कोणी केलें तो सवद प्रकार पवस्तारपूवदक 

मला सांग ॥३२॥ 

हें ऐकून भगवान श्रीकृष्ण ह्मणतो, हे राजा ! पूवी 
कृतयुगांत सुमंतु नांवाचा एक ब्राह्मण होता, 



त्यानें वभसष्ठगोत्रात उत्पन्न झालेल्या 
भगुृनामक ब्राह्मणाची जी अत्यंत रुपवती दीक्षा 
नांवाची कन्या होती ततच्याशीं वेदोक्त पविीनें 
लनन केलें ॥३३॥ 

पुढें  कांही काळानें त्या सुमंतूला दीके्षच्या पोटीं 
अनंत लक्षणांनी युक्त अशी एक उत्तम कन्या 
झाली, ततचे त्यानें 

शीला असें नांव ठेपवलें. ती सुशील असून बापाच्या 
घरी शुक्लपक्षींच्या चंद्रकलेप्रमाणें वाढत चालली 
होती ॥३४॥ 

पुढें  कांही ददवस गेल्यानंतर त्या मुलीची आई 

दीक्षा दहला ताप येऊन त्या तापाच्या दाहानें फ़ार 



पीडडत होऊन नदीतीरीं मरण पावली. ती पततव्रता 
असल्यामुळे स्वगादस गेली ॥३५॥ 

पुढें  त्या सुमंतूने दसुरी एका िमदतनष्ठ पुरुषाची 
उपवर कन्या पाहून ततच्याशी यथापवधि लनन 

केलें. त्या त्याच्या स्त्रीचें नांव ककद शा असें होतें 
॥३६॥ 

तसेंच ततचें शीलही ततच्या त्या नांवाप्रमाणेंच 

वाईट होतें. दीके्षची कन्या आपल्या नांवाप्रमाणे 

सुशीला असल्यामुळे आपल्या बापाच्या येथेच 

राहून गहृकृत्यांत तनमनन असें ॥३७॥ 

ततनें भभतंीवर, िांबांवर, दरवाज्यांवर आर्ण 

देवडीवर नानाप्रकारच्या रंगांनी अनेक प्रकारची 
धचत्रे काढून ॥३८॥ 



आर्ण तसेंच शंि, पद्य व स्वष्स्तकें  इत्यादद 

काढून घर सुशोभभत करावें ॥३९॥ 

याप्रमाणें ती मंगलरुपपणी मुलगी शीला आपल्या 
पपत्याच्या घरांत वाढत असतां कांही ददवसांनी 
यौवनावस्था प्राप्त झाली असें ततच्या बापानें 
पादहलें तेव्हां ॥४०॥ 

ती पववाहाला योनय झाली आहे असें जाणून 

सांप्रत पथृ्वीवर दहला अनुरुप असे वर 

कोणकोणतें आहेत यापवषयी मनांत पवचार करंू 

लागला; परंतु तसा कोणी आढळेना. तेव्हा ंआता ं
ही कोणाला द्यावी अशा पवचारांत पडून फ़ार 

द:ुर्ित झाला ॥४१॥ 



इतक्यांत वेदवेत्त्यांत परम शे्रष्ठ व श्रीमान असा 
कौंडडण्य ऋपष आपणांकररतां योनय कन्या पहात 

पहात चोहोंकड ेकफ़रत कफ़रत त्या सुमंतूच्या घरी 
आला ॥४२॥ 

तेव्हा ंही सुमंतूची मुलगी शीला रुपानें व गुणानें 
अतत उत्तम आहे असें पाहून कौंडडण्य सुमंतूला 
ह्मणाला, ह्या तुझ्या सुरुप कन्येला वरानें अशी 
माझी इच्छा आहे. सुमंतूला तें त्याचें ह्मणणें 
मान्य झालें आर्ण त्याप्रमाणें त्यानें लननाची 
तयारी करुन शुभ मुहूतादवर त्या द्पवजशे्रष्ठ 

कौंडडण्याला आपली कन्या ददली ॥४३॥ 

त्यानें तो पववाह आपल्या शािेला योनय अशा 
गहृ्यसूत्रांत सांधगतलेल्या पविीनें केला. हे 



िमदराजा ! तो सोहळा फ़ारच आनंदकारक असा 
झाला. आसपासच्या ऋषींच्या ष्स्त्रयांनी येऊन 

मंगलकारक गीतें गाऊन पववाहसंबंिी भशष्टाचार 

केला ॥४४॥ 

ब्राह्मणकारक मंत्र ह्मणत होते, बंददजन 

जयघोष करीत होते. याप्रमाणें सवद पार 

पडल्यावर विूवराला आपल्या घरी पाठपवण्याचा 
समय आला तेव्हां सुमंतू आपल्या ककद शानामक 

स्त्रीला ह्मणाला ॥४५॥ 

आपलें जांवई आज स्वगहृी जाणार, तेव्हा ं
त्यांच्या संतोषाकररतां त्याना कांही देणगी ददली 
पादहजे. सुमंतूचे हें बोलणें ऐकून ती ककद षा फ़ार 

संतापली, आर्ण लननाकररतां जी ंगुड्या तोरणें 



वगैरे उभाररली होतीं ती सवद ततनें चोहींकडें उडवून 

ददलीं ॥४६॥ 

दागदाधगने वगैरे जें काहीं होतें ते पेटीत घालून 

कुलूप लावून बंदोबस्त केला, आर्ण जांवयाला 
तुह्मी आपल्या घरी लौकर तनघून जा ह्मणून 

सांगून, फ़राळाचे सामानाचा चाराचुरा वाटेत 

िाण्याकररतां फ़राळाला ह्मणून ददला ॥४७॥ 

आर्ण सुमंतूस ह्मणाली की ंआतां घरांत कांही 
द्रव्य उरलें नाही, िोटें  वाटत असल्यास शोिून 

पहा. ककद शेचे असे भाषण ऐकून सुमंतु फ़ार 

रंजीस झाला, आर्ण कांही उपाय नाही असें पाहून 

उगाच रादहला ॥४८॥ 



इकडे कौंडडण्यही पववाह यथासांग झाला तेव्हा ं
मोठया संतोषानें आपल्या सास-याचा तनरोप 

घेऊन त्या नवोढा सुशील पत्नीला घेऊन उत्तम 

बैल जुंपपलेल्या गाडीत बसून सावकाश सावकाश 

मागदक्रमण करंू लागला ॥४९॥ 

पुढें  वाटेंत त्याला यमुना नदी लागली, ती 
ओलांडून तो पलीलडच्या तीरीं गेला आर्ण तेथें 
गाडी सोडून बैलांस चारापाणी घालण्यास व 

गाडीचे संरक्षण करण्यास भशष्यांस सांगून आपण 

आपलें आवश्यक तनत्यकमद आटोपण्याकररतां 
स्नान करण्यास गेला ॥५०॥ 

त्या वेळी दोनप्रहराच्या भोजनाचा समय झाला 
होता ह्मणून ती कौंडडण्याची स्त्री शीलाही 



गाडीिाली उतरली, तों त्या यमुनेच्या तीरी 
रक्तवस्त्र ेनेसलेल्या अशा पुष्कळ ष्स्त्रया ततनें 
पादहल्या ॥५१॥ 

त्या ददवशी भाद्रपदशुक्ल चतुददशी होती ह्मणून 

त्या ष्स्त्रया भगवान अनंताचे पूजन करीत होत्या. 
त्यांची ती पूजा पाहून ती शीला हळू हळू त्या 
ष्स्त्रयांकडे जाऊन त्यांस पवचारंू लागली ॥५२॥ 

बायांनो ! हें तुह्मी काय करीत आहा ं? अशा 
प्रकारच्या ह्या व्रताचें नांव काय तें मला सांगा. हें 
ऐकून सुस्वभाव हेंच ष्जचें भूषण आहे अशा त्या 
शीलेला त्या सवद ष्स्त्रया ह्मणाल्या, याचे नांव 

अनंतव्रत आहें. ह्या व्रतांत भगवान अनंताची 
पूजा करावयाची असत े॥५३॥ 



हें ऐकून शीला त्यांना ह्मणाली, असें हे अत्युत्तम 

व्रत आहे तर मीही तें करीन ॥५४॥ 

परंतु याचा पवधि कसा, यांत कोणतें दान 

द्यावयाचें आर्ण ह्यांत कोणाची पूजा करावयाची 
ते सवद तुह्मी मला सांगा. 

ते ऐकून त्या ष्स्त्रया ह्मणाल्या, हे शीले ! उत्तम 

िान्याचें एक प्रस्थभर पीठ घेऊन त्याचें 
पुरूषसंज्ञक ह्मणजे अनरसे, 

घारगे इत्यादद पक्वान करावें ॥५५॥ 

त्यातलें अिे ब्राह्मणाला दान करावें आर्ण अिे 
उरेल तें आपण भक्षण करावें. आपल्या 
शक्तीप्रमाणें ब्राह्मणाला दक्षक्षणा द्यावी. 
शठपणा करंू नय ॥५६॥ 



वर सांधगतलेल्या दानासदहत अनंताची पूजा 
नदीच्या कांठी करावी, ती अशी :- दभादचा शेषनाग 

करून तो वेळूच्या परडीत ठेवावा ॥५७॥ 

नंतर स्नान करुन मंडलावर त्याची स्थापना 
करुन िूप, दीप आर्ण चंदन इत्यादद उपचारांनी 
आर्ण सुवाभसक पुष्पांनी अनंताची पूजा करुन, 

नाना-प्रकारच्या उत्तम पक्वान्नांचा नैवेद्य 

समपदण करावा ॥५८॥ 

याप्रमाणे केल्यानंतर देवाच्या संतनि चांगला 
घटट असा कंुकुमानें रंगपवलेला आर्ण चौदा 
गांठींचा दोरक ( अनंत ) ठेवून गंिादद उपचारांनी 
त्याची पूजा करावी. नंतर तो दोरक पूजा करणारा 
पुरूष असल्यास त्यानें आपल्या उजव्या 



हातांत आर्ण स्त्री असल्यास ततने आपल्या 
डाव्या हातांत पुढील मंत्राने मंतू्रन बांिावा ॥५९॥ 

" हे वासुदेवा ! अनंत संसाररूपी महासमुद्रांत 

बुडत अ़सलेल्या मला वर काढ, आर्ण तुझ्या 
अनंतरुपाकडे माझ ेअंत:करण जडेल असें कर. हे 

अनंतरुपी अनंतसूत्रा ! तुला माझा वारंवार 

नमस्कार असो " ॥६०॥ 

या मंत्रानें तो दोरक आपल्या हाता ंबांिून भगवान 

अनंताची ही कथा श्रवण करावी, नंतर भगवान 

नारायण पवश्वरुपी 

आर्ण मोठा प्रकाशवान अशा अनंताचे ध्यान 

करून ॥६१॥ 



नंतर भोजन करून आपल्या घरी ंजावें . ष्स्त्रया 
ह्मणतात, हे भदे्र शीले ! तंू पवचाररल्याप्रमाणें 
आह्मी तुला हे व्रत सांधगतलें. श्रीकृष्ण 

ह्मणतात, हे िमाद ! याप्रमाणे त्या ष्स्त्रयांपासून 

अनंतव्रत श्रवण करून शीलेने आनंददत होऊन 

॥६२॥ 

त्या ददवशी तेथेच तें व्रत केले, आर्ण वर 

सांधगतल्याप्रमाणें तो चांगला दोरक आपल्या 
डाव्या हातांत बांिून नंतर माहेराहून जें कांही 
फ़राळाचें आर्णलें होते त्यांतील अिे ब्राह्मणाला 
दान करून रादहलेले अिे पतत तनत्यकमद करुन 

आल्यावर त्यासहवतदमान ततने भक्षण केलें 
॥६३॥ 



आर्ण आनंददत होऊन पुन: पततसह वतदमान 

बैलाच्या गाडींत बसून हळू हळू आपल्या घरी ं
जाऊन पोहोंचली. त्या अनंतव्रताचा ततला 
तात्काळ प्रत्यय आला ॥६४॥ 

त्या अनंतव्रताच्या प्रभावानें कौंडडण्याच्या घरांत 

गाई-बैलाची समषृ्ध्द होऊन गहृाश्रम फार शोभूं 
लागला. तशीच िनिान्यांचीही समषृ्ध्द झाली 
॥६५॥ 

सवद वस्तंूनी त्याचें घर भरून गेले. त्याच्या येथे 
नेहमी अतीतअभ्यागताची पूजा होत असे यामुळे 

त्याचें घर फ़ारच रम्य ददसूं लागलें. ती 
कौंडडण्याची स्त्री शीलाही दहरे, माणकें  
इत्याददरत्नांनी जडडत अशा नानाप्रकारच्या 



अलंकारांनी आर्ण उत्तम वस्त्रांनी भूपषत 

असल्यामुळें  ॥६६॥ 

साक्षात सापवत्रीप्रमाणे शोभूं लागली. याप्रमाणें ती 
आपल्या भत्यादच्या घरी सुिानें नांदत असतां, 
एके ददवशी ती आपल्या पततसष्न्नि बसली 
असतां, ततच्या डाव्या हातांत बांिलेला तो 
अनंताचा दोरक त्याच्या दृष्टीस पडला 
॥६७॥६८॥ 

तेव्हा ंतो कौंडडण्य ह्मणाला हे शीले ! हें  काय 

आहे ? मी तुल वश असावें ह्मणून हा दोरा 
बांधिला आहेस काय ? 

िरें सांग, हा दोरा त्वा ंकशाकररतां बांधिला आहेस 

तो ? ॥६९॥ 



पतीचें असें बोलणें ऐकून ती ह्मणाली, ज्याच्या 
प्रसादानें मनुष्याला िनिान्यादद सवद संपपत्त 

प्राप्त होताच असा हा अनंत 

मी आपल्या हातांत बांधिला आहे ॥७०॥ 

श्रीकृष्ण ह्मणतात, हे िमाद ! तें शीलेचे बोलणें 
ऐकून कौंडडण्यानें लक्ष्मीच्या मदानें अंि होऊन 

त्या अनंताचा ततरस्कार करुन तो दोरक तत्काळ 

ततच्या दंडातून तोडडला ॥७१॥ 

आर्ण अरे अनंत हे आहे काय ? असे ह्मणून त्या 
पापकारी कौंडडण्यानें तो दोरक प्रदीप्त झालेल्या 
अननीत टाककला. तेव्हां ती शीला हाय हाय करीत 

िांवत गेली. ॥७२॥ 



ततनें तो दोरक जळता ंजळता ंअननींतून बाहेर 

काढून दिुाच्या भांड्यांत टाककला. याप्रमाणें ततनें 
केलें तथापप ततच्या 

पतीनें परमेश्वराचें अवज्ञारुप जें वाईट कमद केलें 
तेणें करून तत्काळ त्याच्या सवद संपत्तीचा नाश 

झाला ॥७३॥ 

गोिन चोरांनी नेलें, घर जळून गेलें आर्ण द्रव्य 

लुटलें गेलें. जें जें जसजसें त्याच्या येथें आलें तें तें 
तसतसें नाहीसें 

झालें ॥७४॥ 

स्वजनांशी त्याचा नेगमी कलह होऊं लागला, 
बंिुजनांकडून मार भमळंू लागला. अनंताचा 
ततरस्कार केल्यामुळें  



त्याच्या घरांत मोठें  दाररद्र आलें. हे िमाद ! फ़ार 

काय सांगंू ! त्याच्याशी कोणी भाषण देिील 

करीनासें झालें ॥७५॥ 

त्याच्या शरीराला अत्यंत द:ुि झालें असून मनही 
द:ुिानें भाजून गेलें, तेव्हा तो कौंडडण्य अगदी 
वैतागून गेला आर्ण 

सवदत्र उदास होऊन आपली स्त्री शीला दहला ह्मणूं 
लागला ॥७६॥ 

हे शीले ! मला हे एकाएकी द:ुि झालें याचें कारण 

काय तें मला कळत नाहीं, की जेणेंकरून माझ्या 
सवद िनाचा क्षय झाला, आर्ण आपणास हें  द:ुि 

भोगावे लागत आहे ॥७७॥ 



स्वजनांशी घरांत नेहमी कलह चालला आहे. 

माझ्याशीं कोणी बोलत देिील नाही. शरीराला 
नेहमी संताप आर्ण मनांत 

नेहमी िेद होत आहें ॥७८॥ 

तेव्हा ंअसें आपल्या हातून काय वाईट झालें तें 
तुझ्या कांही लक्षांत येतें काय ? आर्ण आता ं
आपण काय करावें की,ं जेणेंकरुन आपली ष्स्थतत 

सुिरेल ? श्रीकृष्ण ह्मणतात, हे युधिष्ष्ठरा ! 
पतीचें असें बोलणें ऐकून ती सदाचारसंपन्न 

साध्वी शीला पतीला ह्मणाली ॥७९॥ 

बहुतकरुन त्या भगवान अनंताचा आपल्या 
हातून अपराि झाला त्या पापाचें हें फ़ळ असावें 



असें मला वाटतें, याजकररतां आपण त्या 
अनंतालाच प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न करा ॥८०॥ 

असें शीलेनें सांगतांच तो कौंडडण्यऋपष मनांत 

अनंताचें धचतंन करून अतत पश्चात्ताप पावून 

अरण्यांत तनघून गेला ॥८१॥ त्यानें भगवान 

प्रसन्न होईपयतं वायु भक्षण करुन तप 

करण्याचा तनश्चय केला आर्ण मनांत पवचार 

केला की, तो भगवान अनंत मला कोठें  दृष्टीस 

पडेल ॥८२॥ ज्याच्या प्रसादानें सुि आर्ण द:ुि 

देणारें िनिान्याददक मला एका क्षणांत प्राप्त 

झालें आर्ण ज्याच्या अवकृपेमुळें  तत्काळ तें 
नाहींसें झाले, असा जो अनंत त्याला मी कोठें  पाहंू 

॥८३॥ याप्रमाणे पवचार करीत तो कौंडडण्य 



मोठया अरण्यांत भ्रमण करंू लागला. कफ़रतां 
कफ़रतां एके जागीं फ़लपुष्पांनी सुशोभभत असा 
एक मोठा आंब्याचा वकृ्ष त्यानें पादहला ॥८४॥ 

त्यावर त्याला एक देिील पक्षी दृष्टीस पडला 
नाही.ं मात्र तो वकृ्ष कोटयावधि ककड्यांनी 
बंुिापासून शेंडयापयतं 

भरलेला होता. कौंडडणं्यानें त्याला पवचाररलें, हे 

महावकृ्षा ! तंू कोठें  अनंत पादहला आहेस काय ? 

॥८५॥ 

हे सौम्या ! जर तंू पादहला असशील तर मला 
सांग. त्याच्या दशदनाकररतां माझें मन फ़ार 

द:ुर्ित झालें आहे, तेव्हां तो वकृ्ष त्याला ह्मणाला 



हे ब्राह्मणा ! मीं त्याला कोठें  ही पादहलें नाही ं
॥८६॥ 

याप्रमाणें त्या वकृ्षानें नाहीं ह्मणून सांगतांच 

कौडडण्य फ़ार द:ुर्ित होऊन आतां मला अनंत 

कोठें  भेटेल असा पवचार करीत चालला, तों एक 

सवत्स गाय त्याच्या दृष्टीस पडली ॥८७॥ 

हे िमाद ! ती गाय रानांत ष्जकडेततकडे िांवत 

होती. ततला पाहून कौंडडण्य ह्मणाला, हे गाई ! 

अनंताला तंू कोठें  

पादहलें असलें तर मला सांग ॥८८॥ 

तें ऐकून ती गाय ह्मणाली, अनंताला मी मुळीं 
जाणतही नाहीं. ते ऐकून कौंडडण्य पुढें  चालला, तों 



एक बैल दहरब्या गवतांत उभा आहे असें त्यानें 
पादहलें ॥८९॥ 

त्याला पाहून कौंडडण्य ह्मणाला, हे गोपते ! 

अनंताला तंू कोठें  पादहलें आहेस काय ? तें ऐकून 

तो बैल ह्मणाला, मी अनंताला कोठेंही पादहलें 
नाही ॥९०॥ 

ते ऐकून कौंडडण्य पुढें  चालला तों अत्यंत रम्य 

अशा दोन तळया त्यानें पादहल्या. त्यांच्या 
उदकाच्या लाटा एकमेकीच्या 

उद्कातं भशरून जणूं काय परस्परास भेटतच 

आहेत असें ददसत होतें. ॥९१॥ 

त्या कमलें, शतपत्रें, आर्ण कुमुदें इत्याददकांनी 
व्याप्त व सुशोभभत होत्या. गंुजारव करणारे असे 



भ्रमर आर्ण चक्रवाक, हंस, कारंडव, बगळे 

इत्यादद अनेक पक्षी त्यांच्या आसपास संचार 

करीत होते ॥९२॥ 

अशा त्या दोन सुंदर तळया पाहून त्यांस 

कौंडडण्यानें पवचाररलें, अहो ! तुह्मी कोठें  
अनंताला पादहलें आहे काय ? तें ऐकून त्या तळया 
ह्मणतात, हे ब्राह्मणा ! आह्मी त्याला कोठेंही 
पादहलें नाहीं ॥९३॥ 

असें त्यांचे उत्तर ऐकून कौंडडण्य पुढें  चालला तों 
त्यानें एक गाढव आर्ण एक मोठा हत्ती असे 
पादहले. तेव्हा ंत्यांनाही अनंताला कोठें  पादहलें 
काय ह्मणून पवचाररले. तें ज्यांला पवचाररलें 
त्यांनी आह्मी पादहला नाही ंह्मणून सांधगतलें, 



तेव्हा ंतो अगदीं तनराश होऊन तेथेच बसला. त्या 
वेळी तो िाण्यावांचून कफ़रण्याच्या योगानें फ़ार 

व्याकुळ होऊन आपल्या प्राणापवषयीं देिील 

तनराश झाला होता ॥९५॥ 

हे िमाद ! तो अत्यंत उष्ण असा मोठा सुस्कारा 
टाकून भूमीवर तनश्चेष्ट पडला. कांहीं वेळानंतर 

तो कौंडडण्य ब्राह्मण शुध्दीवर येऊन अनंत ! 

अनंत !! असें ह्मणत उठून बसला ॥९६॥ 

हे िमाद ! आपणाला अनंताचें दशदन होत नाही ंअसें 
जाणून आता आपण प्राणत्याग करावा असा 
पवचार करून तो तेथून उठला आर्ण प्राणत्याग 

करण्याकररतां एका झाडाला दोर बांिून त्याचा 
फ़ांस आपल्या गळयाला लापवला ॥९७॥ 



तों भगवान अनंत कृपाळु होऊन त्याच्यावर 

अनुग्रह करण्याकररतां वधृ्द ब्राह्मणाचें रुप िरुन 

तेथे प्रत्यक्ष प्राप्त झाला, आर्ण त्या कौंडडण्यास 

ह्मणाला, हे ब्राह्मणा ! इकडे ये ॥९८॥ 

असें ह्मणून त्याचा उजवा हात िरुन त्याला 
आपल्याबरोबर एका गुहेंत घेऊन गेला. तेथें 
गेल्यावर त्या गुहेंत त्यानें सुंदर स्त्रीपुरूषांनी 
भरलेली अशी आपली नगरी दािपवली ॥९९॥ 

त्या नगरीत एका ददव्य भसहंासनावर आपण 

बसलों आहें आर्ण पाश्वदभागी शंि, चक्र, गदा व 

पद्य हीं प्रत्यक्ष मूततदमंत आपली सेवा करीत 

आहेत आर्ण गरूड हात जोडून आहें  ॥१००॥ 



असें त्या कौंडडण्यास दािपवलें. तेव्हां तें 
भगवंताचें पवश्वरुप, अनंत पवभूतींनीं पवराजमान 

असून अभमत तेजवान ॥१०१॥ 

आर्ण कौस्तुभमण्यानें पवराष्जत असून 

वनमालेनें पवभूपषत असें पाहून त्याने 
परमानंदेकरून अपराष्जत अशा त्या देवदेवेशाला 
॥१०२॥ 

जय देव. जय भगवन, जय अनंत असें मोठयानें 
ह्मणून नमस्कार घातला, आर्ण हात जोडून तो 
त्या अनंताला ह्मणाला, मी पापी आहें, पापकमाद 
आहें, मी पापात्मा आहें, आर्ण माझा जन्मही 
पापापासूनच आहें ॥१०३॥ 



ह्मणून हे भगवान पंुडरीकाक्षा ! माझ ेरक्षण कर 

आर्ण माझ्या पापांचा नाश कर. हे भगवन ! 

तुझ्या चरणकमलांवर मी ंआपलें मस्तक ठेपवलें 
त्यामुळें  आज माझ्या जन्माचे साफ़ल्य झालें 
आर्ण आजपयतं वांचल्याचेंही साथदक झालें. 
कौंडडण्यानें ह्याप्रमाणें केलेली प्राथदना ऐकून प्रभु 
ष्स्ननि अशा वाणीनें ह्मणतात ॥१०४॥॥१०५॥ 

हे ब्राह्मणशे्रष्ठा ? भभऊं नको. तुझ्या मनांत जें 
काय असेल तें सांग. तें ऐकून कौंडडण्य ह्मणाला, 
हे प्रभो ! मी 

ऐश्वयदमदानें मत्त होऊन माझ्या स्त्रीनें आपलें 
दंडांत बांधिलेला अनंताचा दोरक तोडडला ॥१०६॥ 



त्या पापानें माझ ेसवद ऐश्वयद नष्ट झालें. 
घरांतल्या मनुष्यांशी नेहमी भांडणें होऊं लागलीं. 
कोणीही माझ्याशी भाषण करीनासें झालें ॥१०७॥ 

हे भगवन ! त्यामुळे वैताग पावून तुझ्या 
दशदनाच्य इच्छेनें अरण्यांत दहडंत होतों; परंतु: हे 

देवदेवेश ! तंू कृपा करून 

आपलें दशदन ददलेंस आर्ण आपलें ददव्यरूपही 
दािपवलेंस ॥१०८॥ 

कररता ंआतां माझ ेदसुरें कांहीएक मागणें नाहीं. 
माझ्या हातून जें मोठें  पाप झालें आहें तें कशानें 
दरू होईल हें कृपा करुन सांग. श्रीकृष्ण ह्मणतो, हे 

राजा िमाद ! तें त्या ब्राह्मणाचे वचन ऐकून 



देवदेवेश भगवान अनंत त्या कौंडडण्यावर अनुग्रह 

कररता झाला ॥१०९॥ 

हे राजा ! भक्तीनें संतुष्ट केलेला देव काय देणार 

नाही ं? भगवान अनंत त्या कौंडडण्याला 
ह्मणाला, हे कौंडडण्या ! आता ंउशीर लावंू नकोस, 

लवकर आपल्या घरी ंजा ॥११०॥ 

आर्ण भष्क्तपूवदक चौदा वषेपयतं अनंतव्रत कर, 

ह्मणजे तंू सवद पापांपासून मुक्त होऊन उत्तम 

भसध्दीप्रत पावशील ॥१११॥ 

आर्ण पुत्रपौत्राददयुक्त होऊन ऐदहक सवद सुिांचा 
यथेच्छ उपयोग घेऊन अंती माझे स्मरण होऊन 

तन:संशय माझ्या पदाला पावशील ॥११२॥ 



याभशवाय जेणेंकरून सवद लोकांवर उपकार होतील 

असा एक तुला दसुरा वर देतों; तो हा की,ं हें उत्तम 

आख्यान ज्यांत शीलेने अनंतव्रत केल्याची आर्ण 

तंू अनंताचा अपमान केला इत्यादद कथा आहे 

॥११३॥ 

असें हें जो मनुष्य श्रवण करील आर्ण त्याप्रमाणें 
अनंताचें शुभ व्रत करीत तो तत्काल पापांपासून 

मुक्त होऊन उत्तम गतीप्रत पावेल ॥११४॥ 

हे ब्राह्मणा ! आतां तंू ज्या वाटेनें तेथे आलास 

त्याच वाटेनें लौकर परत घरी ंजा. या प्रकारचें 
अनंताचें वचन श्रवन करून कौंडडण्य त्यास 

ह्मणतो, हे स्वामी ! मी कांही पवचाररतों तेवढें  
मला सांगा. मीं या अरण्यांत कफ़रतां कफ़रतां कांही 



कौतुक पादहलें तें काय आहें तें मला सांगा. तें 
कौतुक हें की,ं तो जो मीं आम्रवकृ्ष पादहला तो 
कोण ? गाय ती कोण ? बैल तो कोण ? 

॥११५॥११६॥ 

सुंदर कमलांनी सुशोभभत दोन तळया त्या कोण ? 

॥११७॥ 

गाढव तो कोण ? हत्ती तो कोण ? आर्ण तो 
ब्राह्मण पादहला तो कोण ? कौंडडण्यानें असें 
पवचारलेलें ऐकून भगवान अनंत 

त्यास ह्मणतात, जो तंू आम्रवकृ्ष पादहलास तो 
एक वेदपवद्यापवशारद ब्राह्मण होता ॥११८॥ 

त्यानें आपणाजवळची पवद्या सभशष्यांना ददली 
नाही ंयामुळें  तो आम्रवकृ्ष झाला. जी गाय 



पादहलीस ती पथृ्वी होय. ततनें पूवी सवद औषिींची 
बीजें 

अंगांत ष्जरवून टाककल्यामुळें  ततला तें रूप 

भमळालें ॥११९॥ 

जो तंू बैल पादहलास तो िमद होय. तो बैलाचें रुप 

िरून दहरव्या गवतांत उभा होता. ज्या दोन 

तळया तंू पादहल्यास त्या िमद आर्ण अिमद 
यांच्या व्यवस्था होत ॥१२०॥ 

त्या पूवदजन्मीं ब्राह्मणकुळांत उत्पन्न झालेल्या 
दोन सख्या बदहणी होत्या. त्या दोघींचे 
एकमेकींवर फ़ार प्रेम असे. 

िमादिमाददद जें कांही करणें तें त्या दोघी 
एकमेकीतच करीत ॥१२१॥ 



त्यांनी ब्राह्मणाला ककंवा अततधथ, दररद्री 
इत्याददकांला कांही ददलें नाही. भभका-याला 
भभक्षाही किी घातली नाही, त्या पापकमादनें 
॥१२२॥ 

त्या मोठमोठया लाटांच्या मळांनीं एकमेकींत 

प्रवेश करीत आहेत. त्यांचे उदक किीं बाहेर जात 

नाही.ं जो तंू गाढव पादहलास तो क्रोि गाढवाच्या 
रूपानें दहडंत होता. जो हत्ती तंू पादहलास तो मद 

होय ॥१२३॥ 

जो तंू ह्मतारा ब्राह्मण पादहलास तो मीच अनंत . 

जी गुहा पादहलीस ती संसाररूप गुहा होय. हे 

ब्राह्मणा ! याप्रमाणें तंू पवचाररलेंस त्या प्रश्नाचें 



उत्तर ददलें. इतकें  बोलून देवदेवेश भगवान तेथेच 

अंतिादन पावले ॥१२४॥ 

तेव्हा ंतें सवद स्वप्नाप्राय झालेले पाहून कौंडडण्य 

आपल्या घरी आला. नंतर चौदा वषे त्यानें 
यथापवधि अनंतव्रत केलें ॥१२५॥ 

श्रीकृष्ण ह्मणतात, हे पंडुपुत्रा िमाद ! अनंतानें 
सांधगतलें होतें त्याप्रमाणे 

पुत्रपौत्राददकांसहवतदमान मोठें  ऐश्वयद भोगून अंती 
अनंताचे स्मरण प्राप्त होऊन तो कौंडडण्य 

अनंताच्या नगराला प्राप्त झाला ॥१२६॥ 

हे राजा िमाद ! तसें तंू ही कथा श्रवणपूवदक 

अनंताचें व्रत कर; ह्मणजे अनंताच्या 



वचनाप्रमाणे तुझें सवद धचतंतत कायद भसध्द होईल 

॥१२७॥ 

कौंडडण्याने चौदा वषे व्रत करुन जें फ़ल त्याला 
प्राप्त झालें ते एकच वषद कथाश्रवण-पूवदक 

अनंताचें व्रत केल्यानेंही प्राप्त होतें ॥१२८॥ 

हे िमदराजा ! सवद व्रतांत जे उत्तम व्रत तें तुला 
सांधगतलें; हे केल्यानें मनुष्य सवद पापांपासून 

मुक्त होतो यांत संशय नाही ं॥१२९॥ 

अधिक तर काय ? ही कथा जे कोणी वाचलेली 
सतत श्रवन कररतील अथवा जे कोणी पठण 

कररतील तेही पापापासून मुक्त होऊन वैकंुठास 

जातील ॥१३०॥ 



हे कुरुकुलोभ्दवा िमाद ! ह्या संसाररुपी गुहेमध्यें 
सुिानें पवहार करण्यास जे इष्च्छतात, आर्ण 

ज्यांची अंत:करणें शुध्द आहेत व जे बत्रभुवनेश्वर 

जो भगवान अनंत त्याची पूजा करून त्याचा 
दोरक जे आपल्या उजव्या दंडामध्ये बांितात ते 

इहलोकी सवद सुिें भोगून अंती मोक्षपदाला प्राप्त 

होतील ॥१३१॥ 

इतत श्रीभपवष्योत्तरपुराणोक्तश्रीमदनंतव्रत 

संपूणाद ॥ 

------------------ 

संकलन :- अशोककाका कुलकर्णी 
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