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भविष्यपुराणानसुारं मोक्षदायकव्रताना ंसमीक्षणम् 
 

बीरेन्द्रदासः 
 

शोधसारः 

िेदोपिृहंनशास्त्रं िेदव्याख्यानशास्त्रं िा पुराणशासं्त्र सुविस्तृतं गभीरतत्त्िावन्द्ितं तथ्यसमृद्धञ्च। 

िैददकऋषीनां मननात्मकमन्द्त्रानां तात्पयं भाष्योपभाष्याददग्रन्द्थेषु िर्णितं सदवप समाजे 

अवतसाधारणजनानां कृते तस्य महनीयत्िं न हृदयिेद्यम् आसीत्। पुराणशास्त्रन्द्तु सहजतया 

अवतसारल्येन िेदव्याख्यानद्वारा सिेषां कृते वचन्द्तािधिकं नानाशास्त्रीयगुणावन्द्ितञ्च। संस्कृतशास्त्रे 

धमिशास्त्ररूपणेावप पुराणशास्त्रस्य प्रवसवद्धरवस्त। महापुराणमुपपुराणाभयां मुख्यतया पुराणशास्त्रस्य 

द्ववैिध्यं स्िीकृतम्। अष्टादशमहापुराणेषु भविष्यपुराणमन्द्यतमम्। अस्य महापुराणस्य 

प्राचीनत्त्िविषये संशयोऽवस्त, केचन तस्य अिािचीनत्िमवप स्िीकूििवन्द्त। अस्य महतः शास्त्रस्य िक्ता 

सििशास्त्रज्ञः सुमन्द्तुः श्रोता च अजमीरनन्द्दनः तेजस्िी राजा शातनीकः। आत्मनः सुखाथं 

कृष्णद्वपैायनः व्यासदिेः धमि-िेदस्मृवत-शास्त्रोपजीिकं भविष्यपुराणशास्त्रं व्यरचयत्। कवलयुगे 

अल्पायुषां विद्याहीनानां मनुष्याणा ं सुखािहाथिम् अस्य महापुराणस्य सृवष्टः। भविष्यपुराणे दान-

उपचार-उपासना व्रतानुष्ठानादद बहुविधसाधनानामालोचनावस्त। एतेषु साधनमागेषु 

व्रतानुष्ठानमन्द्यतमसाधनम्। वव्रयते इवत िृञ् िरणे बाहुलकादतच् स च दकत् इत्यनया व्युत्पत्त्या 

वनष्पद्यते व्रतश्दः। अथिा िृ धातोः क्त प्रत्ययेन वनष्प्ः व्रतश्दः।  अथाित् उपिासाददवभः यैः 

कमािनुष्ठानैः पूर्णकमािनुष्ठानं व्रतनाम्नावभधीयते। ईष्टलाभाथिम् अनुष्ठयेविवशष्ठधमािचारं व्रतम्। 

साधारणतः गृहस्थानां साफल्यकामनाथं सामावजकजीिने व्रतपालनस्य विधानं दीयते। यद्यवप 

पौरावणकयुगे दिेानां तुवष्टविधानाथं वह व्रतपालनस्य मुख्यं उद्देश्यं तथावप ततो प्रागेच व्रतानुष्ठानस्य 

प्रचलनमासीत्। दकन्द्तु पौरावणकयुगे एि आचाराददसम्बवन्द्धतं व्रतानुष्ठानं शास्त्रीयानुमोदनं लभते। 

व्रतविषयकं शोधपते्रऽवस्मन् भविष्यपुराणानुसारं संक्षेपेणाऽत्रालोचनं ितिते। 

 

मुख्यशबदाः- पुराणम्, भविष्यपुराणम्, व्रतम्, धमिः, मोक्षः, उपासनम्। 

 

प्रस्तािना 

पुराणं प्राचीनघटनावश्रतं सदवप निनितत्त्िपररिेशकम्। तदचु्यते- ‘पुरा निं भिवत’ अथाित् 

प्राचीनविषयावश्रतं सदवप पुराणं सििदा नूतनतत्त्िपररिेशकम्। पूिे पुराणशबदने प्राचीन-

आख्यावयकाददसम्बवलतं ग्रन्द्थविशेषं बोध्यते। तदचु्यते पुराणमाख्यानम्। पुराणशबदस्तु 

विशेषणसंज्ञा इवत वद्वविधाथे प्रयुज्यते। तस्य विशेषणरूपग्रहणेन पुरातन-प्राचीन-

इत्यादीनाम् अथािना ंबोधः स्यात्। तथा सजं्ञारूपग्रहणेन आख्यान-उपाख्यानाददसमवन्द्ितस्य 

ग्रन्द्थस्य बोधः जायते। अवस्मन् अथ ेपुराणशबदस्य प्रयोगः अथिििेद ेब्राह्मणग्रन्द्थ ेच प्राप्तः। 

पुराणशबदस्य व्युत्पविप्रसङ्गे बहुमत ंप्राप्तम्। यथा- िायुपुराणस्य मतानुसारं- ‘पुरा अनवत’ 

अथाित ्प्राचीनकाले यत् आसीत् तत ्पुराणम्। पद्मपुराणानुसारं- पुरा परम्परां िेवष्ट कामयत े

अथाित् यत ्परम्परां कामयते तत् पुराणम्। 
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अतः ियं सि े सहजसरलभाषया िकु्तम् शकु्नमः यः ग्रन्द्थः 

पुरातनाख्यानं प्रस्तुतं करोवत तत् पुराणम्। इवत 

बहुविधत्िेन पुराणशबदस्य वनििचनमवस्त। पुराणिेिारः 

पुराणशबदस्य पञ्चलक्षणानां दशलक्षणानां िा स्िीकृतिन्द्तः। 

महापुराणमुपपुराणाभयां मुख्यतया पुराणशास्त्रस्य द्ववैिध्यं 

स्िीकृतम्। अष्टादशमहापरुाणेषु भविष्यपुराणमन्द्यतमम्। 

अस्य महापुराणस्य प्राचीनत्त्िविषये संशयोऽवस्त, केचन 

तस्य अिािचीनत्िमवप स्िीकूििवन्द्त। अस्य महतः शास्त्रस्य 

िक्ता सििशास्त्रज्ञः सुमन्द्तुः श्रोता च अजमीरनन्द्दनः तजेस्िी 

राजा शातनीकः। आत्मनः सुखाथं कृष्णद्वपैायनः व्यासदिेः 

धमि-िेदस्मृवत-शास्त्रोपजीिकं भविष्यपुराणशास्त्रं व्यरचयत्। 

कवलयुगे अल्पायुषां विद्याहीनानां मनुष्याणां सुखािहाथिम् 

अस्य महापुराणस्य सृवष्टः। तदचु्यते भविष्यपुराणशास्त्रे- 

‘अल्पायुषो लोकजनान्द्समीक्ष्य विद्याविहीनान्द्पशुित्सुचेष्टान् 

तेषां सुखाथं प्रवतबोधनाय व्यासः पुराणं प्रवथतं चकार’।।1 

भविष्यपुराणस्य नामकरणविषये संशयो जायते। 

भविष्यपुराणवमवत शबद ेभविष्यपदस्य भविष्यकालरूपाथिः 

तथा पुराणपदस्य इवतिृिम् इत्यथिः प्रवसद्धः। 

भविष्यपुराणस्य िाचकाथिः भिवत भविष्यकालस्य 

इवतिृिवमवत। अतो उभयोथियोः वभ्तािशात् 

भविष्यपुराणवमवत नामकरणं कथ ं सम्भिेत् इवत 

पूििपक्षीयानां मतमवस्त। भविष्यपुराणवमवत नामकरणेन 

तस्य शास्त्रमाहात्म्यं यथा प्रकरटतं तथा परमेश्वरस्य 

वत्रकालव्यपकत्िमवप। काल एि सिेषामाधारः, दकन्द्तु 

परमेश्वरः कालाधरः। परमेश्वरोऽतीताददकालानां 

प्रवतवनयतम् आितिनं भिवत। अनाददकालात् वनरन्द्तरं 

सृवष्टप्रिाहः प्रिर्तितः। तवस्मन् कालप्रिाह े अनागतिस्तुवन 

अवप भूतकाल ंप्रवत विलीयन्द्ते। अथाित् भविष्यकालमावश्रत्य 

िर्णितविषयः क्षणादिे प्राचीन-

पुरातनपुराणाददअतीतकालधारायां पररिर्तिताः भिवन्द्त। 

अथाित् भविष्यपुराणरूपितिमानकालाश्रये अतीतविषयानां 

प्रवतविम्िं यथावस्त तथैि अनागतविषयामवप आभासः। 

अथाित ् भविष्यपुराणं खल ु ितिमानकालस्य आधारभतूम्। 

तत्र विगतभािानाम् अनागतभािानामवप संवमश्रणहतेोः 

अस्य महापुराणस्य नामकरणं यथोपयुकं्त तथा 

शास्त्रसम्मतम्। 

भविष्यपुराण े ब्राह्म-मध्यम-प्रवतसगि-तथोिर-पिािवण 

षटविंशवतसहस्रश्लोकाः पञ्चावधकषट्शताध्यायाः प्राप्यन्द्ते। 

भारतिषिस्य विवभ्ेभयः प्रान्द्तेभयः अस्य पुराणस्य 

संस्करणावन प्रकावशतावन। यथा- 1957 ईशीयिषे िोम्िाइ 

इवत स्थानतः क्षेमराजश्रीकृष्णदाससम्पाददतं 

भविष्यपुराणम्, 1978 ईशीयिषे िरेली इवत स्थानतः 

                                                            

1 भविष्यमहापरुाणम ् व्राह्मपि व -1/8 

श्रीरामशमािचायािनूददतं भविष्यपुराणम्, 1997 ईशीयिषे 

प्रयागस्थः वहवन्द्द-सावहत्यसम्मेलनात् पवडित-िािुराम-

उपाध्यायानूददतं भविष्यपुराणम,् 2013 ईशीयिषे 

कवलकातास्थः निभारत इवत प्रकाशनात् 

स्िामीपरमात्मनन्द्दनाथ भैरिसम्पाददतम् अनूददतं च 

भविष्यपुराणम्, तथा एस.एन.खडिेलिाल-अनूददतं 

चौखम्िासंस्कृतप्रवतष्ठानतः प्रकावशत ं भविष्यपरुाणम् 

अन्द्यतमम्। चौखम्िासंस्कृतप्रवतष्ठानतः प्रकावशतं 

प्रथमसंस्करणमाधारीकृत्य अस्य गिेषणाप्रिन्द्धस्य 

आलोचनम्। 

पाठकानां शास्त्रपाठे वचरन्द्तनप्रिृविः अनुबन्द्धचतुष्टय 

सापेक्षा अवधकारी-विषय-सम्बन्द्धप्रयोजनवमवत 

शास्त्रवसद्धमनुबन्द्धचतुष्टयम्। अनुबन्द्धचतुष्टयस्य ज्ञानमृते 

शास्त्रपाठे प्रिवृिनि स्यात्। अनुबन्द्धचतुष्टयेषु तत्त्िज्ञानेच्छु 

तथा फलावधकारी खलु अवधकारी। तदचु्यते- ‘अवधकारी 

फले स्िाम्यमावधकारी च तत्प्रभुः’2 शास्त्रे आलोवचतं िस्तु 

खलु विषयः, शास्त्रप्रवतपाद्यविषय- ग्रन्द्थयोमिध्ये प्रवतपाद्य-

प्रवतपादकभािः सम्बन्द्धः, तथा शास्त्रपाठस्य फलं 

प्रयोजनम्। शास्त्रपाठस्य फलं प्रयोजनं िा यथायथ ं ज्ञात्िा 

एि पाठकस्य शास्त्रपाठे प्रिृविजाियते। यथोच्यते शास्त्रे- 

‘प्रयोजनमनुददश्य न मन्द्दोऽवप प्रितिते’। 

संस्कृतसावहत्ये िामनादयः आलंकाररकाः पुरुषाथािनाम् 

आलोचनया काव्यफलं यथायथं व्याख्यातम।् धमि-अथि-काम-

मोक्षः-इवत चतुििगिः। चतुििगेषु मोक्ष एि परमपुरुषाथिः। 

विवभ्ेषु शास्त्रेषु परमपरुुषाथिविषय े बहुविधालोचना 

दशृ्यते। भविष्यपुराणशास्त्रेऽवप धमािथिकाममोक्षाणां 

पररगणनावस्त। दकन्द्तु ग्रन्द्थस्य तात्पयं मोक्षरूपप्रयोजने फले 

िा ििित।े प्रवतसगिपर्िवण धृतशमिणः उक्त्यां मोक्षविषये 

आलोचनावस्त- “दवेह मे भगिन्द्मोक्षं सञ्जाकान्द्त नमो नमः”।3  

मोक्षस्य स्िरूपं कीदशृम् ? केन मागेन साधनेन िा मोक्षः 

प्राप्यते इत्यादयो भविष्युपराणे दशृ्यन्द्ते। मोक्षलाभेन 

साधकानामज्ञानं यथा दरूीभिवत तद्वत् मुडिकोपवनषदद 

वनदवेशतमवस्तवभद्यते-  
 

“वभद्यते हृदयग्रवन्द्थवश्छद्यन्द्त ेसििसंशयाः 

क्षीयन्द्त ेचास्य कमािवण तवस्मन् दषृ्ट ेपरािरे”।।4 

 

सालोक्य-सामीप्य-सारुप्य-सायुज्यभेदःै भविष्यपुराणोक्तः 

मोक्षितुर्ििधः। मोक्षः खलु साध्यं तद ्साधनन्द्तु बहुविधम्। 

                                                            

2 काव्यादर्वः, भवूमका-13 

3 भविष्यमहापरुाणम ्, प्रविसर् वपि व भार्ः-4, 7/24 

4 मणु्डकोपविषद-् 2/2/4 
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भविष्यपुराण े दान-उपचार-उपासना व्रतानुष्ठानादद 

बहुविधसाधनानामालोचनावस्त। एतेषु साधनमागेषु 

व्रतानुष्ठानमन्द्यतमसाधनम्। वव्रयते इवत िृञ् िरणे 

िाहुलकादतच् स च दकत् इत्यनया व्युत्पत्त्या वनष्पद्यते 

व्रतश्दः। अथिा िृ धातोः क्त प्रत्ययेन वनष्प्ः व्रतश्दः।  

अथाित् उपिासाददवभः यैः कमािनुष्ठानैः पूर्णं कमािनुष्ठानं 

व्रतनाम्नावभधीयते। ईष्टलाभाथिम् अनुष्ठयेविवशष्ठधमािचारं 

व्रतम्। अतः कामनामलूकम्। परन्द्तु व्रतोपासना 

धमािचरणस्य महत्िपूणािङ्गरूपणे वििेवचत ं तथा 

शुवद्धकरणाय व्रतोपासनायाः प्राधान्द्यमवस्त। व्रतपालनेन 

बुद्धःे, विचारस्य तथा सम्भिेत्। व्रतोपासकस्य हृदद 

पराभवक्तः, श्रद्धा सहजेनैि सञ्चायते। शरीरस्य 

रोगसमुदयाना ं तथा कावयक-िावचक-मानवसक-

सांसर्गिकपापानाम् उपपापानां महापापानां 

व्रतोपिासपालनेन उन्द्मूलनं स्यात्। एतत् खलु प्रामावणकम्। 

व्रतपालनस्य प्राक् पापकारीजनस्य मुखाियिः वनस्तेजः इि 

प्रतीयते। दकन्द्तु तद ् समाप्तेः परं तस्य मुखमडिलं 

सूयोदयकाले पद्मिद ् अवतशयं प्रकाशते। अविपुराणस्य 

मतानुसारं शास्त्रोक्तवनयमः व्रतम् इवत। व्रतपालनकाले 

व्रतोपासकस्य सन्द्तापं सहनीयत्िञ्च िििते। तस्मात् 

व्रतोपासना तपस्या नाम्ना अवभवहता। इवन्द्रयवनग्रहः 

दमनाम्ना मनवनग्रहि शम नाम्ना अवभधीयते। 

व्रतपालनकाले इवन्द्रयानां संयम अिश्यकतिव्यः। तस्मात् 

व्रतस्य वनयमः नामेवत अपरा प्रवसवद्धः। अविपुराणे 

कवथतमवस्त-   

 

“शास्त्रोददतो वह वनयमो व्रतं तच्च तपो मतम् 

वनयमास्तु विशेषास्तु व्रतस्यैि दमादयः 

व्रतं वह कतृिसंतापािप इत्यवभधीयते 

इवन्द्रयग्रामवनयम वनयमािावभधीयते”।।5 

 

प्रिृविरूपं वनिृविरूपं च वद्वविधं व्रतानुष्ठानम्। 

रव्यविशेषभोजनद्वारा तथा पूजाददपालनद्वारा सावधतं व्रतं 

प्रिृविव्रतम्। वनिृविरूपं व्रतम् उपिासाददवभः सावधतम्। 

उपिासप्रसङ्गे भविष्यपुराणे कवथतम्- ‘उपिासः स विज्ञेयः 

सििभोगवििर्जितः’। अथाित् सििभोगरवहत ं भूत्िा 

उिमगुणयुक्तरूपेण कालयापनम् उपिासः कथ्यते। 

प्रिृविरूपव्रतं खलु उपासकस्य विविधकामनापूरकं भिवत। 

तस्मात् प्रिृविरूपव्रतं सकामव्रतनाम्नावप अवभधीयते। 

वनिृविरूपव्रतं तु विषयिासनारवहतम्। अतः एतत् खलु 

वनष्कामरूपेण स्िीकृतम्। वनिृविरूपं व्रतं पुनः वनत्य-

                                                            

5 अविपरुाणम-् 1/7/5/2-3 

नैवमविक-काम्यभेदःै वत्रविधम्। अकरण े प्रत्यिायसाधनरूपं 

व्रतं वनत्यव्रतम्। वनत्यव्रतस्य अपालनने पापं स्यात्। 

एकादशी प्रभृतीवन वनत्यव्रतस्य उदाहरणावन। 

वनवमिमावश्रत्य अनुवष्ठत ं व्रतानुष्ठानं 

नैवमविकव्रतनाम्नावभधीयते। यथा- चान्द्दर्ायनाददव्रतम्। 

तथा च वतवथविशेषे काम्यमानं पालनीयव्रतविशेषं 

काम्यव्रतम्। यथा- सावित्रीव्रतम्। अस्य व्रतस्य 

कावयकमानवसकभेदद्वयमवस्त। अवहसंा-सत्य-आस्तेय-

ब्रह्मचयि-अकल्मष- इत्यादीवन मानसव्रतावन। सत्यादद 

अनुष्ठानेन मानसव्रतस्य फलं लभते। कावयकव्रतं खलु 

ददिारात्रम ् उपिासयापनेन अनुष्ठीयते। मानवसकव्रतं 

वनरन्द्तरम् ईश्वरनामस्मरणने सम्पद्यते। हमेादरव्रतग्रन्द्थे 

एतत् कवथतमवस्त- “व्रतञ्च सम्यक् 

सङ्कल्पजवनतानुष्ठरेदियाविशेषरूपं तच्च प्रिृवि 

वनिृत्त्युभयरूपम्। तत्र रव्यविशेषभोजनपजूाददकं प्रिृविरूपं 

उपिासाददकञ्च वनिृविरूपम्, तच्च वनत्य ं नैवमविकं 

काम्यञ्च। वनत्यमकेादशृ्यादद व्रतम्, नैवमविकं 

चान्द्रायणाददव्रतं काम्यं तिविथ्युपिासाददरूपम्। 

सुरेशचन्द्र व्यानाजीमहोदयेन पौरावणकव्रतानुष्ठानस्य 

भवक्तमूलकप्रायवित्यमूलक- कामनामूलकभेदानाम ् उल्लेखः 

दियते। व्रताचारैः सह विवधविशेषः खलु उपिासः। 

व्रतविशेषे उपिासकालस्य न्द्यूनावधक्यम् भिवत। 

व्रतानुष्ठानेन सह पालनीय अपरविवधविशेषः खलु यज्ञः। 

कवतपयेषु व्रतेषु िैष्णियज्ञ-ब्रह्मयज्ञाददनां वनदशेः दियते। 

व्रताचारस्य अपरविवधः मानवसकं तथा दवैहकशुवद्धकरणम्। 

व्रतानुष्ठाने सङ्कल्पस्यावप गुरुत्िमवस्त। व्रतपालने 

समयविशेषस्य वतवथविशेषस्य च आिश्यकता अवस्त। 

ब्रह्मलोकप्रावप्तदायकानां तथा मोक्षप्रावप्तदायकानां व्रतानाम् 

आलोचना दियते- 

 

वतलकव्रतम-् चैत्रमासस्य शुक्लपक्ष े प्रवतपदवतथौ 

वतलकव्रतम् अनुवष्ठतम्। वस्त्रयः पुरुषाः िा स्नात्िा दिेान् 

वपतृपुरुषान् च पूजयवन्द्त। अनन्द्तरं फलपुष्पमोदकाददवभः 

नैिेद्यं समप्यि कृताञ्जवलपूििकं प्राथियवन्द्त-“भगिंस्त्ित्प्रसादने 

िषं शुभमस्त ुमे”।6 ततः ब्राह्मणेभयः दवक्षणां प्रदद्यात्। ततः 

ललाटपटे्ट चन्द्दनवतलकं अनुलेपवन्द्त। सदाचारेण सह अनेन 

व्रतपालनेन वतलकव्रतानुष्ठाता दःुखसमुदयात् मुक्तः सन् 

वचरकालं सुखं भुङ्के्त, मृत्योरनन्द्तरं च ब्रह्मलोकं प्राप्नोवत 

पुराणकारस्य अवभमतम-् “इत्थं समाचरवत यः स सुखं 

विहृत्य मत्यिः प्रयावत पदमापदद पद्मयोनःे”।7 

                                                            

6 भविष्यमहापरुाणम ्, उत्तरपि व- 8/10 

7 िदिे -8/25 
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करिीरव्रतम-् भविष्यपराणस्य उिरपििणः दशमध्याये 

करिीरव्रतस्य विवधः िडयित।े ज्यषै्ठमासस्य शुक्लपके्ष 

प्रवतपदवतथौ सूयोदयकाले रक्तिस्त्रं पररवहत्िा 

गन्द्धपुष्पधूपदीपसप्तधान्द्यैः नाररकेलिावलम्बाददफलैः 

लड्िुकाददवमष्टा्ैः च पवतव्रतया वस्त्रया करिीरि्रतस्य 

अनुष्ठान ं दियते। इद ं व्रतं केिलं नारीणां पालनीयम्। 

भवक्तपूििकं व्रतपालनकाररनी नारी संसारे अशेषसुखं 

अनुभूयते, मृत्योरनन्द्तरं सूयोलोकं च प्राप्नोवत। भविष्यपुराणे 

उक्तम्- “सम्पूज्य रत्नकुसुमावञ्चतसििशाखं नीलैदिलैस्ततनुं 

करिीरिृक्षम्। भुक्त्िा मनोऽवभलवषतान्द्भवुि भव्यभोगानन्द्ते 

प्रयावत भिनं भरताग्र्य भानोः।”8 

 

मघेपालीव्रतम-् आवश्वनमासस्य कृष्णपक्षे तृतीयावतथौ इद ं

मेघपालीव्रतमनुष्ठीयते। श्रद्धाभवक्तसहयोगने वस्त्रयः पुरुषाः 

मेघपालीव्रत ं पालयवन्द्त। इद ं व्रतं खलु पापहारकम्। 

प्रभूतधनलाभाथं िवणजः कदावप िा मृषा िदवन्द्त, तस्मात् 

ते पावपनः भिवन्द्त। मृषािाक्यकथनात् पावपनः िवणजः 

पापविमोचनाथं मेघपालीव्रतं सानुष्ठानेन सम्पादयवन्द्त। 

भविष्यपुराण े अस्य व्रतस्य माहात्म्यविषये कवथतमवस्त- 

“पापं सत्यानतृं कृत्िा रव्यलुबधाः फलावन्द्ित अघि दत्िा 

मेघपाल्यै नाशयवन्द्त क्षणाददह”।।9 तथा च अनेन व्रतपालनेन 

वस्त्रयः पुरुषाः िा परमां वश्रयां प्राप्तमुहिवन्द्त- “नारी िा 

पुरुषव्याघ्र प्राप्नोवत परमां वश्रयम्”।10 अनन्द्तरं स साधकः 

विष्णुलोके स्थातुं शक्नोवत। “विष्णुलोकमिाप्नोवत दहेान्द्ते 

यानसंवस्थतः कुलावन सप्त नयवत स्िगं स्िावन रसातलम”्।11 

 

सौभाग्याष्टकततृीयाव्रतम-् चतै्रमासस्य शुक्लपक्षे 

तृतीयावतथौ सौभाग्याष्टकतृतीयाव्रतमनुष्ठीयते। अवस्मन ्व्रते 

लवलताशङ्करयोः नैिेद्यगन्द्धपुष्पधूपदीपैः पूजनं दियते। 

अवस्मन् व्रते गोशृङ्गोदकं पीत्िा भूमौ उपरर शयनं कुयाित्। 

अनेन व्रतपालनेन व्रतपालनकारी स्िगिलोकं प्राप्यत-े 

“सोऽवप विद्याधरो भूत्िा स्िगिलोकं वचरं िसत्”।12 

 

अङ्गारकचतथुीव्रतम्- भविष्यपुराणस्य उिरपििणः 

एकवत्रंशाध्याये अङ्गारकचतुथीव्रतोपासनायाः िणिनावस्त। 

अवस्मन् व्रते चतुथीवतथौ अङ्गारकस्य पूजनं दियते। अनेन 

                                                            

8 िदिे -10/09 

9 िदिे - 17/6 

10 िदिे - 17/12 

11 िदिे - 17/13 

12 िदिे - 25/42 

व्रतेन स्िगिलाभोऽवप सम्भिेत्। अवस्मन ् पुराण े उक्तम्- 

“रवमत्िा सुवचरं कालं पुनः स्िगिगवतं लभेत”्।13 

 

विशोकषष्ठीव्रतम-् माघमासस्य शकु्लपक्षेपञ्चमीवतथौ 

विशोकषष्ठीव्रतमनुष्ठीयते। अवस्मन् व्रते कृष्णावतलैः स्नात्िा 

रक्तचन्द्दनरक्तकरिीररक्तिस्त्रधूपदीपनैिेद्यैः भगितः सूयि-

नारायणस्य अचिना दियते। पूजानन्द्तरं व्राह्मणभेयः 

भोजनिस्त्रसुिणािदीवन प्रदद्यात्। यः कामनारवहतः सन् इद ं

व्रतं सम्पूणिरूपेण पालयवत सः एि परमपुरुषं लबधुम् 

शक्यते। भविष्यपुराणमत-े “वनष्कामं कुरुत ेयस्तु स परं ब्रह्म 

गच्छवत”।14 

 

कुक्कटमकि टीव्रतम्- अस्य पुराणस्य उिरपििणः 

षटचत्िाररंशाध्याये कुक्कटमकि टीव्रतं िर्णितमवस्त। 

भारमासस्य शुक्लपक्षे सप्तमीवतथौ इद ं व्रतम् अनुष्ठीयते। 

अवस्मन् व्रते वशिपािित्योः पूजनं दियते। इद ंव्रतं पालवयत्िा 

ईश्वरी नाम साध्िीराणी मोक्षं लबधिती- “िभूि सुप्रजाः 

साध्िी मोक्षं प्राप सुरेश्वरी”।15 

 

यमदशिनत्रयोदशीव्रतम-् मागिशीषिमासस्य शुक्लपक्षे 

त्रयोदश्या ंरवििासरे मङ्गलिासरे चेवत ददिसद्वयं पररिडयि 

अन्द्येषु ददिसेषु धमिराजं यमं पूजयेत्। अतः ब्राह्मणेभयः दान ं

प्रयच्छेत्। अस्य व्रतपालनस्य फलं अतीि सुखदायकम्। यः 

पुरुषः जीिने सकृत् इद ंव्रतं पालयवत सः कदावप मरणोिरं 

यमपुरीं न गच्छवत। भविष्यपुराणे उक्तम्- “एिं यः पुरुषः 

कवञ्चत्सकृव्रतवमद ंचरेत ्स मृतोऽवप नरो मयो नायावत मम 

मवन्द्दरम”्।।16 

 

वशिचतदुिशीव्रतम-्  भविष्यपुराणस्य उिरपििवण 

सप्तनिवततमोध्याये वत्रषु लोकेषु विख्यातस्य 

वशिचतुदिशीव्रतस्य आलोचना दशृ्यत-े “वत्रषु लोकेषु 

विख्यातं नाम्ना वशिचतदुिशी”। 17  अनेन व्रतपालनेन व्रती 

सहस्राश्वमेधयज्ञस्य समं फलं प्राप्नोवत- “सोऽश्वमेधसहस्रस्य 

फलं प्राप्नोवत मानिः”।18 या स्त्री भक्त्या सह इद ंव्रतपालनं 

                                                            

13 िदिे - 31/61 

14 िदिे - 38/15 

15 िदिे - 41/38 

16 िदिे- 89/38 

17 िदिे - 97/1 

18 िदिे - 97/28 
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करोवत सावप वपनाकपावणपरमेश्वरस्य परमं पद ं लभते। 

“सावप प्रसादात्परमेश्वरस्य परं पद ंयावत वपनाकपानेः।”19 

 

आियेीचतदुिशीव्रतम-् आिेयीचतुदिशीव्रते चतुदिशीवतथौ 

भगितः शङ्करस्य पूजनं दियते। अस्य व्रतस्य अन्द्ते तीथिस्य 

शरणं भिेत-्  

 

“संित्सरं समाप्तं वह व्रतस्य तु यदा भिेत् 

काले गते बहुवतथे तीथिस्य शरणं भिेत्”।।20  

 

उपिासेन तथा व्राह्मणेभयः भोजनदानेन मौनाचरणेन च 

व्रतपालनकारी वशिलोकं प्राप्तुं समथिः स्यात्। 

 

सत्यनारायणव्रतम-्  भारतिषिस्य अत्यन्द्तं जनवप्रयं व्रतम् 

सत्यनारायणव्रतम्। भविष्यपुराणस्य प्रवतसगिपििणः 

वद्वतीयभागस्य चतुर्िशंोऽध्यायपयिन्द्तं षडाध्याये 

सत्यनारायणव्रतोपासनाविवधः िडयिते। इय ं व्रतकथा 

स्कन्द्दपुराणे अवप प्राप्यते। भागिते कवथतमवस्त- “सत्यव्रतं 

सत्यपरं वत्रसत्यं सत्यस्य योवनं वनवहत ं च सत्ये। सत्यस्य 

सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्िां शरण ं प्रप्ाः”।21  अथाित् 

श्रीसत्यव्रतस्य अथिा सत्यनारायणव्रतस्य तात्पयं 

शुद्धसवच्चदानन्द्दपरमात्मवन अनुभूयते। 

सत्यनारायणव्रतपालनस्य फलं इहजन्द्मे प्राप्नोवत मानिः। 

भविष्यपुराण े उक्तम्- “सत्यनारायणव्रतवमह 

सिािन्द्कामान्द्ददावत वह।”22 अनेन व्रतपालनेन त्रैविध्य ं दःुखं 

दरूीभिवत। इद ंव्रतं धनधान्द्यिधिकम्, सिित्र विजयदायकम्। 

न केिलं  इहलोके फलं प्राप्यते परलोके अवप व्रतपालनस्य 

फलं प्राप्यते। यथा राजा चन्द्रचडूः प्रत्येकमासस्य 

पूर्णिमावतथौ भवक्तसहयोगने इद ंव्रतं पालवयत्िा परम ंफलं 

लबधुं समथोऽभित्। सः विष्णुलोकं  प्राप्तिान्। भविष्यपुराण े

उक्तम्-  

 

“तद्व्व्रतस्य प्रभािेन लक्षग्रामावधपोऽभित।् 

राज्यं कृत्िा स षष्यबदमन्द्ते विष्णुपुरं ययौ”।।23 

                                                            

19 िदिे - 97/33 

20 िदिे - 93/73 

21 भार्िि-े 10/02/26 

22 भविष्यमहापरुाणम ् प्रविसर् व पि व- 25/37 

23 िदिे - 26/22 

स्त्रपनसप्तमीव्रतम-् शुक्लपक्ष ेसप्तम्यां वतथौ सूयिदिे ंभगिन्द्तं 

शङ्करं च स्त्रपनसप्तमीव्रतेन पूज्यते। अनेन व्रतपालनेन 

मोक्षलाभो भिवत। 

 

मधकूतृतीयाव्रतम-् फाल्गुनमासस्य तृतीयावतथौ पालनीयम ्

अपरं व्रतम ् मधूकतृतीयाव्रतम्। अवस्मन ् अनुष्ठाने उपिासं 

कृत्िा प्रातः स्नानं समाप्य गोधारथगतां रुरदिेस्य 

ध्यानमिदिेीं पािितीं गन्द्धकुसुमदीपैः पूजयेत्। अनेन 

व्रतपालनेन व्रतोपासकः रुरलोकं प्राप्यते तथा परमशावन्द्तं 

लभते- “एतद्व्व्रतं मयाख्यात ंयास्यवन्द्त शाश्वतीः समाः”।24 

न केिलं भविष्यपुराणे अवप च पद्मपरुाणे अविपुराणे 

वशिपुराणे स्कन्द्दपुराण ेच व्रतपालनस्य विवधः व्रतपालनस्य 

बहुविधं फलं सविस्तरं िर्णितमवस्त। भविष्यपुराणे 

िर्णितावन व्रतानुष्टानावन मूलतः कामनापूरकावन 

सकामव्रतावन इवत मन्द्ये। 

 

उपसहंारः- प्राचीनकाले मनुष्याणां जीिन े

बहुविधप्राकृवतकविपयियानाम् आविभाििः स्यात्। तेन 

दःुखानुविद्धाः मनुष्याः दःुखविमोचनाथ ं वनरन्द्तरम् ईश्वर-

नाम-स्मरणपूििकं कालमवतिावहताः 

ईश्वरवचन्द्तनदियाविशेषात् मनुष्यानामन्द्तरे व्रतपालनस्य 

विवधः संञ्जाता। व्रतपालनस्य बहुविधमुद्देश्यं  पररलक्ष्यते। 

यथा व्रतपालनेन  व्रतोपासकस्य इवन्द्रयसंयमः सम्भिेत्। 

तथा दिेताविशेषस्य पूजोपासनादद दियानुष्ठानैः तस्य 

दिेस्य माहात्म्यमवप समाजे अवधकप्रचवलतं भिवत। तथा च 

व्रतपालनेन मनुष्याणा ं मानवसककामनायाः पररपूरणमवप 

सम्भिेत्। व्रतपालनेन इहलौदकक-पारलौदकक-उभयविधं 

फलमवप प्राप्यते। व्रतपालनकाले उपासकः वनरन्द्तरं ईश्वर-

वचन्द्तनेन तद्वत् भवितुमहिवत। तेन स सूयािदद लोकेषु अवप 

स्थातुं समथिः भिवत। तस्याम् अिस्थायाम् उपासकः सदा 

परमानन्द्दम् अनुभूयते। तस्य सांसाररकसुखदःुखाददनामवप 

विनष्ट ं भिवत। व्रतपालनेन साधकस्य 

मानवसकवस्थवतजाियते। शारररीकिृविरवप सम्यक् भिवत। 

भविष्यपुराणसावहत्यमाध्यमेन व्रताचाराः आध्यावत्मक-

िस्तुजगतयोमिध्ये मेलबन्द्धनं दियते। साधारणतः गृहस्थानां 

साफल्यकामनाथं सामावजकजीिने व्रतपालनस्य विधानं 

दीयते। यद्यवप पौरावणकयुगे दिेानां तुवष्टविधानाथ ं वह 

व्रतपालनस्य मुख्यं उद्देश्यं तथावप ततो प्रागेि व्रतानुष्ठानस्य 

प्रचलनमासीत।् दकन्द्तु पौरावणकयुगे एि 

आचाराददसम्बवन्द्धतं व्रतानुष्ठानं शास्त्रीयानुमोदन ं लभते। 

तथा च व्यिहाररकजगवत धमािचाररूपेण प्रवतवष्ठतम्। 

व्रतानुष्ठानैः सह अिैददक-आचाराणामवप संस्कृतायनं 

जातम्। पौरावणकव्रतानुष्ठानावन विशषेतः 
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भविष्यपुराणके्तावन व्रतावन विवभ्ेष ु प्रदशेेष ु मध्ये 

सामावजक-आचारादीना ंविस्ताराय यथोपयुक्तावन। 
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