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కాత్యాయని వ్రతం
ముందుగా గణపతి పూజ చేసుకొని, తరువాత ముండపమపై వున్న కలశమపైన్ ఒక పుష్పుం తీసుకొని ఈ క్రుంది
ముంతరమ చెపుపతూ కాత్యాయని దేవిని కలశముందు ఆవాహన్ చేయవలెను.
"అస్మిన్ కలశే సమసత తీర్ద
ా దివుం వారున్ మావాహయామి" అని పుష్పుం వుుంచి మరల పుష్పుం తీసుకొని
శ్లో: అస్మిన్ కలశ్లపరి సుంబ సదాశివ సహిత కాత్యాయనుం
మహా గౌరుం ఆవాహయామి సాపయామి పూజయామి.
కలశమ ముందు పుష్పమనువుుంచి ఈశవరుని ఎడమతొడపై కాత్యాయని దేవి కూరుున్నట్ల
ో గా భావిుంచి
న్మసకరిుంచవలెను.
ధ్యానం:
శ్లో: ధ్యాయామి దేవుం సకలారధధ్యతీరుంచతురుుజుం కుంకుం ర్దగాశ్లనుం
ఈశాన్ వామాుంక నివాస్మనుం శ్రర కాత్యాయనుం త్యవుం శరణుం పరపదేా.
కాత్యాయని మహాదేవి శుంకర్దరధ సవరూపిణి
కలాాణుం కరుమే దేవి శివశక్ి న్మోసు
త తే .
శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః ధ్యాన్ుం సమరపయామి. ఎరరటిపుష్పుం అమివారి ముందు వుుంచవలెను.
ఆవాహనం:
శ్లో: సరవదోష్ పరశమని సర్దవలుంకార సుంయుటే
యావత్యవుం పూజయిష్యామి త్యవత్యవుం సుస్మతర్దభవ.
శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః ఆవాహయామి.
రతన సంహాసనం:
శ్లో: భౌమవారే పిరయే దేవి కజదోష్ నివారణి,
సకుందమాతేర సవరణ రతనమన్న్ుం పరతిగృహాాత్యుం.
శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః రతన స్ముంహాసన్ుం సమరపయామి.

పాద్ాము:
శ్లో: గుంగాది సరసవతీర్ధైశు శ్లభితుం చ సువాస్మతుం,
పాదాుం గృహాణ వరదే హోవిర కళ్యాణ కారినుం.
శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః పాదయో పాదాుం సమరపయామి.
పుష్పమతో నళ్ళు చలోవలెను.
అర్ాము:
శ్లో: శుదోాదకుం సువిమలుం గుంధ పుష్యపది మిశిరతుం,
అర్ాుం దాసామితే దేవ గృహాాత్యుం శివవలోభే.
శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః హసతయో అర్ాుం సమరపయామి.
ఆచమనీయం:
శ్లో: సువరణ కలశానతుం చుందనగరు సుంయుకిుం
గృహాణ ఆచమనయుం దేవి మయాదతతుం శుభపరదే.
శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః మఖే ఆచమనయుం సమరపయామి.
స్నననం:
శ్లో: గుంగా గోదావరి దివ్ైా తీర్ధైశు మిళితుం శుభుం
శుదోాదక సనన్మిదుం గృహాణ పరమేశవరి.
శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః శుదోాదక సనన్ుం సమరపయామి.
వ్స్రం:
శ్లో: సుర్దరిుత్యుంఘ్రే యుగళే దుకూల వాసన పిరయే,
రకి వసతర దవయుం దేవి గృహాాత్యుం సురపూజితే.
శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః వసతరయుగిుం సమరపయామి.
మంగళ్ాం:
శ్లో: తపతహేమకృతుం దేవి మాుంగళ్ాుం ముంగళ్పరదుం
మయా సమరిపతుం దేవి గృహాాత్యుం శివ వలోభే.
శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః ముంగళ్ పరద మాుంగళ్ాుం సమరపయామి.

ఆభరణములు:
శ్లో: సువరణ భూష్ణా దేవి న్వరతన మయానిచ
సమరపయామి హి దేవి స్వవ కరుష్వ శుభపరదే.
శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః సర్దవభరణాను సమరపయామి.
గంధము:
శ్లో: కరూపర్దగరు కస్త
త రి రోచనది సుసుంయుతుం,
గుంధుం దాసామి శుభాగే స్వవ కరుష్వ శుభపరదే.
శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః గుంధుం సరపయామి.
అక్షతలు:
శ్లో: అక్షత్యన్ దివాాన్ శాలియాన్ తుండులాన్ శుభాన్
గోఘ్ర
ే త్యకాిన్ రకి వర్ద
ణ న్ స్వవ కరుష్వ మహేశవరి.
శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః అక్షత్యన్ సమరపయామి.
పుష్పములు:
శ్లో: ముందార్ధై కరవర్ధైశు పాటలెైశు సుశ్లభనై
పుష్ైపసతవుం పూజయిష్యామి దేవి కాత్యాయన శివే.
శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః పుష్ైప పూజయామి.
న్మః అన్న తరువాత ఎరరటి పుష్పమలతో, పసుపు, కుంకమలతో అమి వారిని పూజిుంపవలెను.
అధ్యంగ పూజ:
ఉమాయ
ై న్మః - పాదౌ పూజయామి
పారవత్ైా న్మః - జానున పూజయామి
జగనితేర న్మః - ఊరూ పూజయామి
జగతపరతిష్య
ా య
ై న్మః - కటిుం పూజయామి
మూల పరకృత్ైా న్మః - నభిుం పూజయామి
అమిికాయ
ై న్మః - ఉదరుం పూజయామి
అన్నపూర్ద
ణ య
ై న్మః - సానౌ పూజయామి

శివ సుుందర్ధైా న్మః - వక్షసాలుం పూజయామి
మహా బలాయ
ై న్మః - బాహూన్ పూజయామి
గౌర్ధైా న్మః - జుంఘ్ర పూజయామి
శ్రర పాడాయి న్మః - హసతన్ పూజయామి
కుంభు కుంట్ైా న్మః - కుంటుం పూజయామి
బరహి విదాాయ
ై న్మః - జిహవుం పూజయామి
శాుంకర్ధైా న్మః - మఖుం పూజయామి
శివాయ
ై న్మః - నేతేర పూజయామి
రుదా
ర నైా న్మః - కర్ణణ పూజయామి
సరవుంన
ా లాయ
ై న్మః - లలాటుం పూజయామి
సరేవశవర్ధైా న్మః - శిరః పూజయామి
ముంగళ్ గౌర్ధైా న్మః - సర్దవణాుంగాని పూజయామి
శ్రీ కాత్యాయని దేవ్యా నమః అష్ట్
త్ త్ర శతనామవ్ళి
ఓుం గౌర్ధైా న్మః
ఓుం గిరిజాతనుభావాయ
ై న్మః
ఓుం జగనితేర న్మః
ఓుం వరభదర పరసువే న్మః
ఓుం విశవరూపినైా న్మః
ఓుం కష్ా దారిదరష్మనైా న్మః
ఓుం శామాువ్ైా న్మః
ఓుం బాలాయ
ై న్మః
ఓుం భాదరదాయినైా న్మః
ఓుం సరవ ముంగలాయ
ై న్మః
ఓుం మహేశవర్ధైా న్మః
ఓుం ముంత్య
ర ర్దధ్ైా న్మః
ఓుం హేమాదిరజాయ
ై న్మః
ఓుం పారవత్ైా న్మః
ఓుం నర్దయణుంశాజాయ
ై న్మః
ఓుం నిరశాయ
ై న్మః

ఓుం అమిికాయ
ై న్మః
ఓుం మని సుంసేవాాయ
ై న్మః
ఓుం మేన్కాతిజాయ
ై న్మః
ఓుం కన్ాకాయ
ై న్మః
ఓుం కలిదోష్ నివారినైా న్మః
ఓుం గణేశ జన్నైా న్మః
ఓుం గుహామిికాయ
ై న్మః
ఓుం గుంగాధర కతుమిినైా న్మః
ఓుం విశావ వాాపినైా న్మః
ఓుం అష్ామూర్ద
ి తిికాయ
ై న్మః
ఓుం శివాయ
ై న్మః
ఓుం శాుంకర్ధైా న్మః
ఓుం భావానైా న్మః
ఓుం మాుంగలా దాయినైా న్మః
ఓుం ముంజు భాశినైా న్మః
మహా మాయాయ
ై న్మః
ఓుం మహా బలాయ
ై న్మః
ఓుం హేమవత్ైా న్మః
ఓుం పాప నశినైా న్మః
ఓుం నిత్యాయ
ై న్మః
ఓుం నిరిలాయ
ై న్మః
ఓుం మ
ే దానైా న్మః
ఓుం మానినైా న్మః
ఓుం కమార్ధైా న్మః
ఓుం దుర్ద
ా య
ై న్మః
ఓుం కాత్యాయినైా న్మః
ఓుం కలారిుత్యయ
ై న్మః
ఓుం క
ై న్మః
ర పాపూర్దనయ
ఓుం సరవమయి న్మః
ఓుం సరసవత్ైా న్మః

ఓుం అమర సుంసేవాాయ
ై న్మః
ఓుం అమ
ే త్శవర్ధైా న్మః
ఓుం సుఖచిుతుపదార్దయ
ై న్మః
ఓుం బాలాార్దదిత భూతదాయ
ై న్మః
ఓుం హిరణియ
ై న్మః
ఓుం స్తకామియ
ై న్మః
ఓుం హరిదా
ర కుంకమా ర్దధ్యాయ
ై న్మః
ఓుం సరవ భోగాపరదాయ
ై న్మః
ఓుం సమ శిఖర్దయ
ై న్మః
ఓుం కరి బరమ్హ్యా న్మః
ఓుం ఓుం వాుంచిత్యరధ య
ై న్మః
ఓుం చిదుంబర శరరినైా న్మః
ఓుం దేవ్ైా న్మః
ఓుం కమలాయ
ై న్మః
ఓుం మారకుందేయవర పరదాయి న్మః
ఓుం పునాయ
ై న్మః
ఓుం సతాధరిరత్యయ
ై న్మః
ఓుం శశాుంక రూపినైా న్మః
ఓుం భాగాలాయ
ై న్మః
ఓుం మాతు
ర కాయ
ై న్మః
ఓుం శూలినైా న్మః
ఓుం సత్ైా న్మః
ఓుం కలాానైా న్మః
ఓుం సౌభాగాదాయినైా న్మః
ఓుం అమలాయ
ై న్మః
ఓుం అన్నపూర్ద
ణ య
ై న్మః
ఓుం అఖిలాగమ సుంసు
త త్యయ
ై న్మః
ఓుం అమాియ
ై న్మః
ఓుం భానుకోటి సమదాత్యయ
ై న్మః
ఓుం పర్దయి న్మః

ఓుం శ్రత్యుంశు కృత శేఖర్దయ
ై న్మః
ఓుం సరవ కాల సుముంగళ్ైా న్మః
ఓుం సమ శిఖర్దయ
ై న్మః
ఓుం వేదాుంగ లక్షణా య
ై న్మః
ఓుం కామ కలనయ
ై న్మః
ఓుం చుందా
ర రక యుత త్యటుంకాయ
ై న్మః
ఓుం శ్రర చకర వాస్మనైా న్మః
ఓుం కామేశవర పత్ైనా న్మః
ఓుం మర్దరి పిరయార్ద
ా నై న్మః
ఓుం పుతర పౌతర వర పరదాయి న్మః
ఓుం పురుష్యరధ పరదాయి న్మః
ఓుం సరవ సక్మనైా న్మః
ఓుం శాామలాయ
ై న్మః
ఓుం చుంద్ైా న్మః
ఓుం భాగామాలినైా న్మః
ఓుం విరజాయ
ై న్మః
ఓుం సవహాయ
ై న్మః
ఓుం పరతాుంగి ర్దమిికాయ
ై న్మః
ఓుం దాకామయినైా న్మః
ఓుం స్తరా వస్త
త తతమాయ
ై న్మః
ఓుం శ్రర విదాాయ
ై న్మః
ఓుం పరన్వాద్ైా న్మః
ఓుం తిరపుర్దయ
ై న్మః
ఓుం షోడశాక్షర దేవత్యయ
ై న్మః
ఓుం సవధ్యయ
ై న్మః
ఓుం ఆర్దాయ
ై న్మః
ఓుం దీకామయ
ై న్మః
ఓుం శివాభిదానయ
ై న్మః
ఓుం పరణ వారధ సవరూపినైా న్మః
ఓుం నద రూపాయి న్మః

ఓుం తిరగునమిికాయ
ై న్మః
ఓుం శ్రర మహాగౌర్ధైా న్మః
ఓుం శ్రర ముంగళ్ గౌర దేవ్ైా న్మః ననవిధ పరిమళ్ పతర పుష్యపణి పూజయామి.

ధూపుం:
శ్లో: దశాుంగుం గగు
ా లోపతుం సుగుంధుంచ సుమనోహరుం
ధూపుం దాసామి తే దేవి గృహాణ తవుం సురేశవరి.
శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః దూపమాఘ్ర
ే పయామి.
దీపం:
శ్లో: కాత్యాయని మహాదేవి సర్దవలుంకార సుంయుతే
దీపుం దాసామి భో మాతః స్వవకరుష్వ సుశ్లభనే.
శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః దీపుం దరశయామి.
దూపదీపాన్ుంతరుం శుదధ ఆచా మనయుం సమరపయామి. పుష్పమతో కలశుంలోని నళ్ళు చలో వలెను.
నయవేద్ాం:
శ్లో: అపుపాన్ లవణ సుంయుకాిన్ ఇక
మ ఖుండైశు సుంయుత్యన్
భకామాన్ ఘ్రత్యకాిన్ హి దేవి! స్వవ కరుష్వ మహేశవరి.
శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః ఇక
మ ఖుండ సహిత లవణాన్ అపుపాన్ నివేదయామి.
ఒక పళ్ుమలో 7 ఉపుప వేస్మ వుండిన్ అపాపలు, చెరుక గడలోని 7 మకకలు అమి వారి ఎదుట వుుంచి
ఆమ్హ్క నైవేదాుం సమరిపుంచ వలెను.
త్యంబూలం:
శ్లో: యాలా లవుంగ కరూపర ఫూగీఫల సుశ్లభితుం
త్యుంబూలుంచ పరదాసామి స్వవకరుష్వ శివపిరయే.
శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః త్యుంబూలుం సమరపయామి.
నీరాజనం:
శ్లో: ఘ్ర
ే త వరిి తరయోపతుం నర్దజన్ మిదుం శివే
స్వవకరుష్వ మహాదేవి పాపుం నశయ సతవరుం.

శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః ముంగళ్ నర్దజన్ుం సరపయామి.
ఆవునేతితో తడిపిన్ మూడు వతు
త లను హారతిగా అమావారిక్ చూపవలెను.
మంతర పుష్పం:
శ్లో: శివే హరిపిరయే దేవి! కాత్యాయని వరపరదే
పుష్యపుంజలి మిదుం తుభాుం దాసామి సురపూజితే.
శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః సువరణ పుష్యపుంజలిుం సమరపయామి.
పరద్క్షిణ నమస్నారములు:
శ్లో: గౌ భవాని రుదా
ర ణి శర్దవణి శుంకర పిరయే
పరదక్మణుం కరిష్యామి పాపాననష్య సతవరుం.
శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః ఆతి పరదక్మణ న్మసకరుం సమరపయామి.
పా
ర రధన:
దేవ దేవి మహాదేవి శుంకర్దరధ సవరూపిణి
కాత్యాయని మహాదేవి కైలాసచల వాస్మని
తవపూజా భక్ి యుకి చేతసహుం సదామదా
కరిష్యామి తవప్రరత్ైా మమాభీష్ాుం దు
ర తుం కరు
గరహదోశాది దురోాశాన్ క్మపరుం నశయ శాుంభవి
కలాాణుం కరుమే దేవి సౌభాగాుంచ పరయశుమే .
శ్రర కాత్యాయని దేవ్ైా న్మః పా
ర రధన్ న్మసకర్దన్ సమరపయామి.
అని పుష్పమగాని, అక్షతలుగాని అమివారి ముందు వుుంచి ఆమ్హ్ను పా
ర రిధుంచ వలెను.
అన్యా ధ్యాన్ ఆవాహనది ఏకవిుంశతుాపచార పూజయా భగవాన్ సర్దవతిికా శ్రర కాత్యాయని దేవత్య సుప్రరత్య
సుపరసన్న వరదా భవతు.
అని చెపిప అక్షతలు చేతిలోనిక్ తీసుకొని నరు పోసుకొని అమివారి ముందు విడువవలెను. ఆ తరువాత
అక్షతలు చేతిలో పట్ల
ా కొని కథను చదువుకొని కత్యక్షతలు అమివారి మీద వేస్మ పిదప శిరసుుమీద వేయిుంచు
కోవలెను.
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శ్రీ కాత్యాయని దేవి వ్రత కథ
పూరవకాలమన్ పరమ పవితరమగు నైమిశారన్ామన్ శౌన్కడు మొదలగు మహామనులుందరూ
బహుపుర్దన్మలు ఎరిగిన్ వాాస శిష్యాడగు స్తత మహరిమని గాుంచి భక్ితో పరణమిలిో ఓ మహరిమ! నవ్నినయో
పుర్దన్మలను వినిపిుంచిటివి మరియు సుందర్దునుసరమగా వరతమలను, వరత మహాతామలను త్లిపితివి.
అయాా! ఇపుపడు మాకొక ధరిసుందేహమ తీరువలెను అని కోరగా అుందుక స్తత మహరిమ సమితిుంచెను.
ఈశవరుని మొదటి భారాయగు సతీదేవి తన్ తుండిర యగు దక్షపరజాపతి యజఞ కుండమన్ పడి దేహ
త్యాగామోన్రిుంచెను గదా! ఆ విధమగా, జరుగుటక కారణమేమి? ఈశవరుడు ఆమ్హ్ను రక్మమపలేక పోయేన?
లేక సతీ దేవి యుందు అనుర్దగామలేక మౌన్మగా ఊరకుండన్? ఈశవరున్క భార్దా వియోగమ యట్ల
ో
సుంభవిుంచెను? మా సుందేహమలను తొలగిుంచుమ అని స్తత మహరిమని వేడుకొనిరి. అపుపడు స్తత మహరిమ
ఓ మనులార్ద! మీ సుందేహమను తపపక పోగొటేాడను. సవధ్యన్మగా వినుడు అని ఇట్ల
ో చెపపసనను.

దక్ష పరజాపతి తన్ కమార్ధియగు సతీదేవి ఈశవరున్క భారాగా నోసుంనను. సతి దేవి పరమేశవరునితో కలిసో
కైలాసమన్ సుఖమగా ఉుంది కృతయుగమ అుంటాయి గడిపను. తేరత్యయుగమన్ ఒకనడు ఈశవరుడు
సతిదేవితో మాటా
ో డుచుుండగా అకసితు
త గా ఈశవరుడు అుంతర్ద
ా న్మ అయాను. సతి దేవి, ఈశవరుడు
మాటా
ో డుచూ మాయమ్హ్ైన్ుందుక పరిపరి విధమలుగా ఆలోచినుుచుుండగా పక పకా న్వువతూ ఈశవరుడు
సకామత్యకరిుంచెను. సతీదేవి పరమేశవరుని గాుంచి ఓ నదా! మీరు ఎకకడక వ్ళిునరు? ఏదులక
న్వువతుననరు? నేనేమ్హ్ైన తపుపమాటా
ో డితిన? అని పరశిుంచెను. వ్ుంటనే పరమేశవరుడు ఓ సతీ! నక
విశునువు తుండిరవుంటివాడు నేను అతనిక్ తుండిరవుంతివాడను, మా యిరువురక ఏ విధమగు అుంతరమను
లేదు. పరసు
త తమ మహావిష్య
ణ వు భూలోకమన్ శ్రర ర్దమనిగా అవతరిుంచి పితృవాకా పరిపాలన్కై తన్ భారాయగు
స్వతతోను, సోదరుడగు లక్షిణుడి తోనూ వన్వాసమన్క వ్డలి పుంచవటి తీరమన్ పరణశాల నిరిిుంచుకొని
నివస్ముంచుచుుండను. మన్ భక
ి డగు ర్దవణుడు మాయోపాయమచే స్వతను అపహరిుంచి లుంకక గొనిపోయను.
పరణశాలలో స్వతను గాన్క శ్రరర్దమడు ఆమ్హ్ను వేదాకచూ ఆ అడవిుంతయు గాలిుంచెను. స్వత ఎకకడను గాన్ర్దక,
శ్రరర్దమడు స్వత్య వియోగాభాదచే కమిలి మతిదపిప ఆ అడవిలో కన్బడడ పక్మని, మృగమను, చెట్ల
ా ను,
పుటా
ా ను, రేమిను స్వతను చూస్మనర్ద? అని అడుగుతూ పోవుచుుండను. ఒక చోట పాడుబడడ శివలిుంగమను
చూస్మ శ్రరర్దమడు ఎలునతిత ఓ పరమశివా, నస్వతను జూచితివా? అని పరశినుంచెను. ణా తుండిరయగు విష్య
ణ వు కేక
విన్నవ్ుంటనే నేను అచుటక వ్ళిో శ్రర ర్దమని ఎదుట నిలబడితిని. కాని మాన్వరూపమలో నున్న ఆ
మహానయుడు న్నున చూడన్ట్ల
ో గానే ముందుక బోయను. అుందుకే నను న్వువచుుంటిని. ఇుంతే తపప
మరియొక కారణమ లేదుసుమా! అని ఈశవరుడు పలికను.

ఆ మాటలు విన్న సతి ఓ నదా! మీ మాటలు న్మి శకామగాలేవు మహావిష్య
ణ వు శ్రరర్దమనిగా అవతరిుంచి
భార్దావియోగమచే మతి దపుపతఎమి? స్వతకోసమని ర్దమడు పిచిువానిగా సుంచరిుంచున? ఇవి
న్మి శకామగాలేవు మీరు పరిహాసమాడుచునితరి. మహావిష్య
ణ వు శ్రరర్దమనిగా అవతరిుంచిన్ుంత మాతరమన్
మిమి చూడలేక పోవుటయా? అని పలెకను. వ్ుంటనే శివుడు సతీ నవు ణా మాటలు న్మిని యడల
సవయమగా నేవే అచటకబోయి ఆ ర్దమని స్వత్య వియోగ బాధను కనునలార్ద చూడుమ. నక అుంతయు
బోధపడగలదని పలికను. వ్ుంటనే సతీ దేవి ఓ నదా! నేను ర్దమని పరక్ముంచి ర్దగలన్ని పలిక్ అదృశామ్హ్ై
పుంచవటి తీరమన్ శ్రరర్దమడున్న పా
ర ుంతమన్క వ్ళిో అచట శ్రర ర్దమ చుందు
ర డి స్వత్య వియోగ బాధను
కనునలార్ద చూస్మ, చెవులార్ద విని అతని ఆకరుందన్ను విని సుందేహాసపదయ
ై ర్దమని పరక్ముంచదలచి "నేను
స్వతగా మారిపోవలేయున్ని" తలుంచెను. వ్ుంటనే సతీదేవి స్వతగా రూపమను పాడను. అదే సమయమన్క
కైలాసముండున్న శివుడు సతీదేవి శ్రరర్దమని ఏవిధమగా పరక్ముంచునో అని తలుంచి రహసామగా ఆ
పా
ర ుంతమన్క చేరి స్వత్య మహాదేవిని గాుంచి కనులుమూసుకొని చేతులోగిా న్మసకరమ గావిుంచి మరల
చూడగానే ఆమ్హ్ అభిమఖమగా పోవుచుుండను. అపుపడు శివుడు నతలిో న తుండిర చెుంతక పోవుచుుండను
అని సుంతోషుంచాసనను. ఇుంతలో శ్రరర్దమడు ఆమ్హ్ను గాుంచి వ్ుంటనే ఆమ్హ్క న్మసకరిుంచి ఓ జగనిత్య!
న్నున మోసగిమపదలచితివా? నక నభారా తపప మరియొక స్వతర నిజసవరూపమలో కన్పడును. అని
పలిక్న్ వ్ుంటనే సతీదేవి తన్ నిజరూపమన్ ఓ శ్రరర్దమా! నినున పరక్ముంచుటకై నేను స్వత్యరూపమను
దాలిుతిని. న స్వత ఎచుట నున్నను మహాసదివయ
ై యున్ాగలదు. అని పలిక్ అదృశామయాను.

శివుడుకూడా జరిగిన్దుంతయు త్లుసుకొని సతీదేవి కుంటే ముందుగానే కైలాసమన్క చేరి ఏమియు
త్లియనివానివలె మౌన్మగా నుుండను. ఇుంతలో తన్ చెుంతక వచిున్ సతీదేవి ఓ నదా! నేను పోయి
శ్రరర్దమని పరక్ముంచితిని, నిజమగా అతడు మహావిష్య
ణ వ్ై ఉుండికూడా మాన్వునివలె, పామరునివలె
న్టిుంచుచుుండను అని పలికను. వ్ుంటనే శివుడు ఓ సతీ నవు అతనిని యట్లల పరక్ముంచితివి? అని పరశినుంచెను.
వ్ుంటనే ఆమ్హ్ ఓ నదా! నవు పరక్మనిచిన్ విధమగానే నేనుకూడా పరక్ముంచితిని అని చెపపను. అపుపడు శివుడు,
నవుదాలిున్ ణా తలిో రూపమ ఇపపటిక్ నకనునలక కన్బడుచున్నది. నవు నతలిోవి, అని ఆ సతీ దేవిక్
న్మసకరిుంచి వ్ళిో పోయను. అుంతట ఆ సతీదేవి జరిగిన్ తపుపను త్లుసుకొని, నేను సుందేహిుంచుట ఒకతపుప,
దానిని కపిపపుచుుటక అబదామాడుట మరియొక తపుప. దీనిచే నేను కళ్ుంకమ నోదితిని. ఈ కళ్ుంక్త
దేహమతో ఈశవరుని అర్ద
ధ ుంగిగా ఉుండు అరహత కోలోపతిని. అుందుచే దయామయుడగు పరమేశవరుడు న్నున
తలిోగా జూతున్ని శిక్ముంచెను. అని అనేక విధమలుగా ఆలోచిుంచి, కళ్ుంక్తమ్హ్ైన్ తన్ దేహమను తాజిుంచుటక
నిశుయిుంచెను. తన్ దేహమను విడిచిపట్ల
ా టక పలువిధమలుగా యోచిుంచి చివరక తను ఏ ఇుంట పుట్ానో
అచుటనే తన్ దేహమను వదులుత యుకిమని సతీదేవి నిశుయిుంచుకొనను. సతీదేవి తన్ మాయచేత తన్

తుండిరక్ ఈశవరుడననదేవష్మ కలిగిుంచి ఈశవరుని పిలవకుండా యగనమోన్రిుంచు కోరికను కలిగిుంచెను.

ఆమ్హ్ నిరణయానుసరమగా దక
మ డు శివుని అవమానిుంప దలచి శివున్క హవిర్దుగమివవకుండా యజఞమను
తలపట్ాను. దేవతలుందరూ ఆ యాగామన్క వ్ళ్ళుచుుండగా సతీదేవి కూడా ఆ యాగామన్క
పరమేశవరునితో కలిస్మ వ్లు
ో దుమని ఈశవరుని కోర్ధను. ఆ యాగామన్క వ్ళ్ళుట యుకిమగాదని
పరమేశవరుడు చెపిపన్ను ఆమ్హ్ వినిపిుంచుకొన్క ఆ యాగమన్క వ్ళిో తీరవలేయున్ని ముంక పట్ల
ా పటేాను.
దానితో శివుడు చేయున్ది లేక న్ుందీశవరుడు, బృుంగీశవరులను సయమిచిు సతీదేవిని దక్షవాటికక పుంపను.

దక
మ ని యాగాముందపమలోనిక్ సతీదేవి పరవేశిుంచి అచట తన్వారేవావరు పలకరిుంప పోవుటచే అవమాన్మగా
భావిుంచి ర్దగులుచున్న అగిన గుుండమచెుంతక చేరి చేతులు జోడిుంచి "ఓ అగిన దేవా! నేనొక అబదామ
ఆడుటచే ఈశవరున్క దూరమ్హ్ైతిని. ఇచుట అవమాన్మ నొుంది ఈశవరుని చూడలేను. కావున్ కళ్ుంక
మొుందిన్ ణా దేహమను బూడిద చేస్మ చలోని హృదయమ కలిగిన్వాడును, నిరిలమగు మన్సున్న
ధీరహృదయుని కమార్ధినై జనిిుంచి తిరిగి పరమేశవరునే భరిగా పుందున్ట్ల
ో చేయుమ". అని పా
ర రిధుంచి భగ భగ
ముండుచున్న అగినగుుండమ లోనిక్ దుమికను. దేవతలుందరూ హాహాకార్దలు చేయుచుుండగా న్ుందీశ
బృుంగీశవరులు ఒకక క్షణమలో శివుని చెుంతక చేరి జరిగిన్దుంతయు త్లిపిరి. సతి మరణవారి విన్నుంతనే
శివుడు మహార్ణదా
ర కార్దమను దాలిు వరభదు
ర ని సృషాుంచెను. ఆ వరభదు
ర డు దక్షవారికక చేరి తన్వుంటి
కోటానుకోటో మహావరులను సృషాుంచి దక్షవాతికను సిశాన్ వాటికగా మార్ధును.

ఈశవరుడు సతీ వియోగమచే కలిగిన్ కోపమను భరిుంపలేక హిమాలయ శిఖరమలక చేరి అచట విశారుంతి
నొుందుచుుండను . ఆ సమయమన్ పరమేశవరుని లలాతమనుుంది చెమట బుందువొకటి భూమిపై బడను.
శివలీలచే వ్ుంటనే ఆ చెమట బుందువు చూచుచుుండగానే నలుగు భుజమలు కలిగి ఎరరని రుంగుతో దివా
తేజమతో వ్లుగు శిశువుగా మార్ధను. ఆ శిశువు భూన్ భువనన్తరమలు పరతిదవనిుంచున్ట్ల
ో రోదన్
చేయసనను. శివుని భయమచే భూదేవి స్వతర రూపమనోుంది ఆ శిశువును ఒడిలోనిక్ జేరుుకొని సాన్ా
మోసుంనను. అపుపడు రుదు
ర డు ఆమ్హ్తో "ఓ భూదేవి నవు చాలా పునాతుిర్దలవు. ఈ ణా శిశువును నవు
పుంచుకొనుమ. ఇతడు నయుందు పుట్ల
ా టచే కజుడు, భౌమడు అను పేరోతో సరధకనమడు కాగలదు. ఎరరని
రుంగుతో నుుండుటచే అుంగారకడు అనికూకా పిలిచెదరు. న్వగరహమలలో ఇతడు ఒక గరహమకాగలదు. ఇతడు
ఇుంట కాలమ న్ననశర యిుంచి ఉుండుటచే నక భార్దా వియోగమ కలిగిన్ది. ఈ కజుని పుట్ల
ా క ఎవరు విను
డ రో
వారిక్ కజదోష్ పరిహారమఅగును". అని శివుడు పలిక్ వ్డలి మరియొక చోట సమాధి నిష్య
ా గరిష్య
ా డయేాను.

హిమవుంతుడు ఒక పరవత ర్దజు. అతడు నిరిలమ్హ్ైన్, చలోనైన్ ధీర హృదయుడు. అతని భారా మేనదేవి. ఆ
మేనదేవి గర్దువాసమన్ సతీదేవి పా
ర ణమలు పరవేశిుంచి న్వమాసమలు నిుండగానే ఒక శుభదిన్మన్
జనిిుంచెను. హిమవుంతుడు పూరవజన్ిలో కతియను మని. అుందుచే అతనిక్ పుతిరకగా జనిిుంచుటచే
"కాత్యాయని" అనియు, పరవతర్దజు కమార్ధి అగుటచే "పారవతి" అనియు మహరు
మ లు ఆమ్హ్క నమకరణమ
చేస్మరి. ఆ కాత్యాయని శుకో పక్షమలోని చుందు
ర నివలె దిన్దిన్ పరవరధమాన్మ్హ్ై బాలామలోనే సరవవిదాా
కలాకోవిదయ
ై వ్లుగొుంద్ను . మరియు అఖుండ మగు ఈశవర్దధన్ ఆమ్హ్తో పలు
ో బకసనను. కరమమగా
నరదుని పోరత్యుహమతో పరమేశవరుని సనినధ్యన్మన్ శుశూ
ర ష్ చేయు అవకాశమ లభిుంచెను. పారవతిక్
యుకివయసు ర్దగానే, దేవేుందు
ర డు శివుని సమాధిని భగన మొన్రిుంచుటక మన్ిధుని బుంపేను. మన్ిధుడు
దేవకారామను కాదన్లేక శివునిపై తన్ బాణమలను పరయోగిుంచెను. ఆ బాణ పరభావమచే శివుడు సమాధిని
వడి మహా సౌుందరా ర్దశియగు పారవతిని చూస్మ వ్నువ్ుంటనే తన్ సమాధిని భగన పరచిన్ మన్ిధుని మూడవ
నేతరమతో భాస్విపతలమ గావిుంచి వ్డలిపోయను.

పారవతి తన్ కనునల యదుట జరిగిన్ సుంఘటన్ గాుంచి భయపడక, ధ్ైరామతో తన్ తపమచే ఈశవరుని
వశమ గావినుుకోదలచి కటోరమ్హ్ైన్ తపమ సలిపను. ఆ తపసుు చే ఈశవరుడు సుంతుష్య
ా డై ఆమ్హ్ను భారాగా
స్వవకరిుంచుటక అుంగీకరిుంచెను. సపత మహరు
మ లను హిమవుంతుని చెుంతక కనావరన్కై శివుడు పుంపను. ఆ
మహరు
మ లు హిమవుంతుని చెుంతక పోయి పరమశివునిక్ పారవతిని ఇచుుటక సుంస్మదామ గావిుంచిరి. ఒక
శుభలగనమన్ అతాుంత వ్ైభవో పేతమగా శివపారవతి కళ్యాణమ బరహి సవయమగా జరిపిుంచెను.

శివుడు పారవతిని వివాహమాడి ఎన్లేని ఆన్ుందమతో వుుండగా మన్ిధుని భారాయగు రతీదేవి శివుని
పాదమలపై బడి తన్ భరిను బరతిక్ుంపమని పా
ర రిధుంపగా శివుడు సుంతోష్మతో మన్ిధుని బరతిక్ుంచి ర్దతీదేవిక్
మాతరమ్హ్ కనిపిుంచున్ట్ల
ో చేస్మ ఆమ్హ్క సుంతోష్మ కలిగిుంచెను. దేవతలుందరూ పరమేశవరుని దయా దృషాక్
మహదాన్ుందమ నొుంది ఆ దుంపతులపై పూలవరశమ కరిపిుంచిరి. ఆ సమయమన్ పారవతి పరమేశవరునితో
"ఓ నదా! కజుడు నినున ఆశర యిుంచిన్ దోష్మచే గతజన్ిలో నేను సుందేహాసపదనై అసతామాడి నక దూరమ్హ్ై
శరర త్యాగమోన్రిుంచితిని. తిరిగి అతడు న లలాటమనుుంది చెమట బుందువు రూపమలో నక దూరమ
కావడమవలన్ మరల నేను నక దగార్ధైతిని. కాని ఆ కజుడు ఆశర యిుంచిన్ లోకలక గూడా బాధలేకుండా
చేయగలరు అని పా
ర రిధుంచెను. వ్ుంటనే శివుడు ఆమ్హ్తో "ఓ పార్ధైవ! కజుని జన్ికతను విన్నవారిక్ కజదోష్
పరిహారమ అగున్ని ఆనడే వరమిచిుతిని. ఎపుపడు నకోరిక న్నుసరిుంచి లోకమలోని జనులక

కజదోష్పరిహారమ్హ్ై శ్రఘేమగా వివాహమగుటక, వివాహ పరతిబుంధక దోష్మలు నివారణ అగుటక ఒక
వరతమను న నమాుంక్తమగా సాపన్ చేయు చుుంటిని. ఆ వా
ర తమన్క నవే పరధ్యనుంశమ. భౌమవారమచే
కజుడు, పరదోష్కాలమగుటచే నేనునూ అుందు భాగాసవమలమ్హ్ైతిమి. "కాత్యాయనివరతమ" అను పేరుతొ
భూలోకమలో సుస్మతరమకాగలదు. అని పలికను. ఆమాటలు విని పారవతి ఎటో సుంతోశాపడను. పిదప
పరమేశవరుడు పారవతితో మకోకతిదేవాతలు వ్ుంటర్దగా కైలాసమన్క చేర్ధను. అని స్తత మహరిమ
శ్లవనకాడులక వినిపిుంచెను.
Performing Katyayani Vrat
వ్రత విధ్యనము:
వివాహ పరతిబుంధక దోష్మలున్ననూ నివారణ అగుటక, శ్రఘేమగా అనుకూలమగు భరిను పుందుటకనూ
కాత్యాయని వరతమతో సతియ
ై న్ది మరియొకటి లేదు. ఈ వరతమను ఆచరినుువారిక్ భక్ి విశావసమలు
మఖామ. త్యర్దబల చుందరబలయుకిమ్హ్ైన్ ముంగళ్వారమన్ ఈ వరతమను ఆరుంభిుంచవలెను. ఆ రోజు
ఉదయమ కాళ్ుకృతామలు, తీరుుకొని భక్ి శర దాలతో గౌరదేవిక్ పరణమిలిో ఉపవాసముండి సయుంకాలుం
పరదోష్కాలమన్ ఈ వరతమను పా
ర రుంభిుంచవలెను. ముందుగా గణపతిపూజచేస్మ ఆపిదప ఒక కలశమను
ఏర్దపట్లచేస్మ అుందు సగమవరకూ పవితో
ర దకమ పోస్మ మామిదిచిగుళ్ునుుంచి, ఒక కొబిరికాయను పసుపు
కుంకమలతో అలుంకరిుంచి ఆ కలశమపై వుుంచి, ఎరరని రవికల గుడడను ఆ కొబిరికాయపై వుుంచి, అుందు
పరమేశవరుని నముంకమన్ వున్న కాత్యాయనిదేవిని ఆవాహన్ గావిుంచి భక్ి శర దాలతో ఇరవదిఒకక
ఉపచారమలతో ఆ దేవిని పూజిుంచావలేయును. ఎరరని పుష్పమలతో, పసుపు, కుంకమ లతో
పూజిుంచవలెను. బుంగారమతోగాని, పసుపుకోమితోగాని వారి వారి శకాినుసరమ ముంగళ్ స్తతరమలను
కలశామన్క అలుంకరిుంచవలెను. కొదిాగా ఉపుప వేస్మ వుండిన్ అపాపలను ఏడిుంటిని మరియు చేరుకగాడతో
కోస్మన్ ఏడు చేరుకమకకలను కలిపి నైవేదామ చేయవలెను. భక్ి శర దాలతో వరత సమాపిత చేస్మ కథను విని, ఆ
అక్షతలను అమివారిమీది వుుంచి పిదప ఆ అక్షతలు శిరసుుపై పదాలచే వేయిుంచుకొని ర్దతిర భోజన్మ
జరుపవలెను. ఈ విధమగా ఏడు వారమలు వరతమ భక్ితో జరుపవలేయును. మధాలో ఎవారమ్హ్ైన్ అదాుంక్
వచిున్చో ఆపై వారమ జరుపుకోవలెను. ఏనమిదవ ముంగళ్వారమ ఉదాాపన్ జరుపవలేయును. ఆ రోజు
ఏడుగురు మత్ైదువులను పిలిచి తలుంట్లపోస్మ వారినే గౌరదేవిగా భావిుంచి పూజిుంచి ఏడు అపాపలను, ఏడు
చేరుకమకకలను శకాిానుసరమగా చీర, రవికలగుడడ వాయన్మిచిు వారినుుండి ఆశ్రసుులు పుంది, వారిక్
భోజన్మ పటావలెను. ఈ విధమగా జరిపిన్ కన్ాలక కజదోష్ పరిహారమ, ఇతర వివాహ పరతిబుంధక
దోష్మలు నివారణ జరిగి, శ్రఘ్ర
ే మగా వివాహమగును. మరియు ఆ కన్ాలు సుఖ సౌభాగామలతో వరిధలు
ో ను.
పూరవమ దమయుంతి ఈ వరతమను ఆచరిుంచి న్లుని చేపట్ాను, రుక్ిణి ఈ వరతమాచరిుంచి వుదాాపన్నడే

శ్రరకృష్య
ణ ని చెుంతక చేర్ధను. ఈ వరత కథను విన్నవారిక్, చదివిన్ వారిక్ కజదోష్ మరియు సకల వివాహ
పరతిబుంధక దోష్మలు తొలగిపోవును అని స్తత మహరిమ శౌన్కాది మహామనులక వివరిుంచెను.

