ం ల
వేయి స్తభా

గుడి

వునిచే చాళుక్యు
శైలిలో నిర్మ భాచబడి కాకతీయ సామ్రాజ్ు కళాపిపాతక్య, విశ్వ మ్రాహ్మ ణ శిల్పు
పనితనానికి మచ్చు తునకగా లవితరా క్య వారతతవ భాగా మిగిలిభాది.[1]

వెయిు స్తంభాల

ఆ యభా, హ్నుమకభాడ, వరభాగల్

2022లో మహాశివరామ్రికి ముసాంబైన ఆ యభా

ఆలయ విశేషాలు
ఇది హ్నమ కభాడ జిల్లా, హ్నుమకభాడ మభాడ భా, హ్నుమకభాడలో పట్ణ
ట భాలో ఉభాది.ఇది వరభాగల్
నుభాడి సుారు 5 కి.మీ.దూరభాలోనూ హ్నుమకభాడ నగరభా నడిబొడ్డున ఉభాది. కాకతీయు శి ు కళా
శైలితో అ రారే ఈ మ్రికూటా యభాలో నక్షమ్రాకార పీఠభాపై రుమ్రేశ్వ రుడ్డ మ్రపధాన అరాు మూర్ ంగా లిభాగ
రూపభాలో భక్యం పాలిట్ కభాగుబభాగారమై కల్పవైనాడ్డ. మ్రపధానా యభా తూరుు క్య అభిముఖభాగా
అధ్భు తమైన వాసుంకళతో అ రారుతూ చూపరు ను తభామ్రభాశ్ు రాు క్య గుర్చేసుంభాది. ఆ య
ముఖమభాడపానికి ఉతంరాభిముఖమైయునన నభాదీశ్వ ని విమ్రగహ్భా న రా
ా ితో మ చబడినదై కళు ణ
మభాట్పానికి, మ్రపధానా యా క్య మధ్ు న ఠీవీగా దరశ నమిసుంభాది.
ఉతంర మ్రపాకార ద్వవ రభా గుభాడా ఆ య మ్రపాభాగణభాలోనికి మ్రపవేశిభాచగానే నిల్పవెతుం పానవట్భా
ట లేని
లిభాగా పై కరవీర వృక్షభా పుష్పు రు న చేసుంనన ట్టటగా గాలికి రాలే పూవుల్ప సువాతనల్ప వెదజ్స్ల్పాతూ
లిభాగా పై పడే దృశ్ు భా చూసిన పిమమ ట్ ఈశాను దిశ్లో అ నాటి కోనేటిని దర్శ భాచవచ్చు .
మ్రపధానా యభా నక్షమ్రాకార మభాట్పభాపై రుమ్రేశ్వ రుడ్డ, విష్ణు, సూరు భగవాను క్య వరుతగా తూరుు ,
దక్షిణ, పడమర క్య అభిముఖభాగా మూడ్డ ఆ యాల్ప ఏక పీఠభాపై అద్భు తమైన శి ు కళతో
మ చబడినవి. తజీవభాగా గోచరమయ్యు నభాదీశ్వ రుడినికి ఎద్భరుగా ఉతంర దిశ్గా ద్వవ ర పా క్యల్పగా

ఉనన ట్టాగా ని చిన గజ్ శిల్లు ను ద్వటి తలమభాట్పభాలోనికి వెళ్ళి న పిదప విఘ్నన శ్వ రునిన అర్ు భాచి
భక్యం ల్ప రుమ్రేశ్వ రునిన దర్శ సాంరు.
రుంల్ప, పల్ప పురాణ ఘటాట ను
ం
ఆ య మభాట్పభాపై తల్ప, పుష్పు ల్ప, నాట్ు భభాగిమలో ఉనన స్త్రమూ
శిల్లు ల్పగా మ చిన తీరు చూపరు ను ఆకర్సా
ి ం యి. కళాు ణ మభాట్పభా, మ్రపధానా యానిన కలిపి మొతంభా
వేయి స్తంభాల తో నిర్మ భాచిన కారణభాగానే ఈ ఆ యానికి వేయి స్తంభాల ేవా యమనే పేరు మ్రపసిది.ి
నీటి పాయపై ఇసుకతో నిర్మ భాచిన పుణాదిపై లరీ శిల్లు తో కళాు ణ మభాడపభా నె కలిు న తీరు
కాకతీయు శి ు కళా చాతురాు నికి అదభా
ద పడ్డతుభాది.
ఆ య మ్రపాభాగణభాలో మరేడ్డ, రావి, వేప వృక్షాల్ప భక్యం సేద తీరుసాంయి. ఆ య వాయవు దిశ్లో
వాయుపుమ్రత అభయాభాజ్నేయ సావ మి, నాగ మ్రపిమల్ప కల్పవైనవి. ఆనాటి రహ్తు సైనిక కారు
కల్లపా కరకై ఓరుగల్పా కోట్, ఇతర నిగూఢ కాకతీయ సామ్రాజ్ు స్సావవరా ను కల్పపుతూ భూ అభాతరాు గభా
నుభాడి నె కలిు న ార గపు ద్వవ రానిన కూడా దర్శ భాచవచ్చు . భమ్రదా కారణా దృష్పటు , రహ్తు ార గభా
ధ్వ భాతమైన కారణభాగా ఈ ద్వవ రభా మ్రపసుంతభా మూసివేయడభా జ్ర్గిభాది. 2014లో లరత మ్రపభుతవ
పురావసుం శాఖ వార్ మ్రతవవ కాలోా కల్లు ణ మభాట్పభా మ్రకిభాద ఒక ావి వెల్పవడిభాది[ఆధారభా చూపాలి].
ాఘ, మ్రశావణ, కారీ ంక ాసా లో ఆ య తభాదరశ న విశేష ఫల్లనిన సుంభాదని నమమ కభా. మహా
శివరామ్రి, కారీ ంక పౌర ుమి, గణేశ్ నవరామ్రతులోా భక్యం రదీద అధికభాగా ఉభాట్టభాది. మహా శివరామ్రి, కారీ ంక
పౌర ుమి పరవ దినా లో ఇసుక వెసేం రా నభాతగా భక ం జ్న తభాదోహ్భా రుమ్రేశ్వ రునిన దర్సా
ి ం రు. మహానాు త
పురవ క రుమ్రద్వభిషేకాల్ప, బిల్లవ రు నల్ప, శ్తతహ్మ్రత దీపా భాకరణల్ప, నితు పూజ్ల్ప, అనన రాశితో జ్ర్గే
మ్రపత్యు క అ భాకరణ తో అ రారే రుమ్రేశ్వ ర సావ మిని భకి ం మ్రశ్ది తో దర్శ భాచడభా దివాు నుభూిని
మిగిలిసుంభాదనడభా నితస భాశ్యభా.
ఇభాతటి మ్రపశ్సి వ క ఈ ఆ యానికి దూరమ్రపాభాా వారు ఖాజీపేట్ లేక వరభాగల్ రైలేవ సే
స్ ష
ట ను
చేరుక్యనన పిదప బసుస లేక ఆటో గుభాడా 5 కి.మీ. దూరభాలో నునన హ్నుమకభాడ నగరానికి చేరుకని
ఆ య వేళలోా రుమ్రేశ్వ ర సావ మిని దర్శ భాచవచ్చు

హ్నుమకభాడ
హన్మ కొండ లేద్వ హ్నుమకభాడ, తె భాగాణ రాస్త్షభా
ట లోని హ్నమ కభాడ జిల్లా, హ్నమ కభాడ మభాడల్లనికి
[1]
చభాదిన నగరభా.

గణొంకాలు[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]
2011 లరత జ్నగణన గణాభాకా
ం 2,12,489
స్త్రల్ప

మ్రపకారభా పట్ణ
ట జ్నాల - మొతంభా 4,27,303 - పురుష్ణల్ప 2,14,814 -

గ్రామ చరగ్రర[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]
చార్మ్రతక మ్రపశ్సిం కలిగిన ఈ మ్రగాానికి అనుముకొండ అనే పేరు ఉభాడేది. కా మ్రకమభాలో
అది హ్నుమకభాడగా ార్భాది. పూరవ కా భాలో ఈ మ్రపాభాతభా జైన మత క్షేమ్రతభాగా వర్లి
ి భా
ా ది. కాకతీయు
కా భాలో హ్నమ కభాడ ఒక మ్రపధాన కభామ్రదభాగా లసిలిభా
ా ది. ఇది కాకతీయు ఏల్పబడిలో మొదటి ాాా లిక
రాజ్ధానిగా కభాతకా భా ఇకా డి నుభాడే పర్పా న సాగిభాచారు. ఇకా డ ఎభాతో విశిషత
ట కలిగిన వేయి
స్తంభాల గుడి, పద్వమ క్షి ేవా యభా, సిేశ్
ి వ ర ఆ యభా, సిదిి భైరవ ేవా యభా ఉనాన యి.[2]
హ్నమ కభాడ పట్ణ
ట భా అయినపు టికీ బతుకమమ , దతరా విషయభాలో ామ్రతభా పల్ల ా కభాటే గొపు గా
పభాడ్డగ ను జ్రుపుక్యభాటారు.

గ్రామ గ్రరముఖులు[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]


క. రారాారావు: బి.ఆర్.అభాబేదా ర్ సారవ మ్రిక విశ్వ విద్వు

యభా వైస్ ఛానస

ర్[3]

ఖిల్లవరభాగల్
ఖిలా వరొంగల్, తె భాగాణ రాస్త్షభా
ట , వరభాగల్ జిల్లా, ఖిల్ల వరభాగల్ మభాడల్లనికి చభాదిన మ్రగామభా.[1]

ఖిలా వరొంగల్,
— రెవెన్యా గ్రామొం —

ఖిల్ల వరభాగల్,
తె భాగాణ పట్భాలో మ్రగామ స్సావనభా

అక్షొంశ రేఖొంశాలు:Coordinates:

17.954834300360996°N 79.62588935528863°E

రాష్ట్ొం
ర

తెలొంాణ

జిలాా

వరొంగల్

మొండలొం

ఖిలా వరొంగల్

గ్రరభురవ ొం
- సరప ొంచి
పిన్ కోడ్

ఎస్.టి.డి కోడ్

ఇది వరభాగల్ ద్భర గభా/వరభాగల్ కోట్/ముసునూర్ కమమ నాయక రాజు కోట్గా కాకతీయు కోట్గా
పిల్పవబడే చార్మ్రాతమ క మ్రపేశ్భా. వరభాగల్ రైల్ప స్సేష
ట నుక్య 2 కి.మీ. దూరభాలోనూ, హ్నుమకభాడ నుభాడి
బ
12 కి.మీ. దూరభాలో ఉభాది. ఇది 12వ శ్ా భా
ద లో నిర్మ భాచబడిభాది. ఇపుు డ్డ కోట్ అవశేష్పల్ప ామ్రతమే
కనిపిసాంయి. కోట్ శిల్లతోరణ స్తంభాలల్ప ఇపు టి తె భాగాణ రాస్త్ష ట రాజ్ముమ్రదగా వాడ్డకలో ఉనాన యి.

కొత్త మండల కంద్రంగా గుర్ తంపు.[మార్చు ]
ఖిలా వరంగల్ గ్రామం, లోగడ వరంగల్ జిలాా, వరంగల్ రెవెన్యూ డివిజను, వరంగల్
మండల పరిధిలో ఉంది.2014 లో తెలంాణా గ్రపత్యూ క రాష్ట్ం
ర ా ఏరప డిన తరువాత
మొదటిసారిా 2016 లో గ్రపభుతవ ం న్యతన జిలాాలు, రెవెన్యూ డివిజనుా, మండలాల
ఏరాప టులో భాగంా ఖిలా వరంగల్ గ్రామాన్ని కొతతా ఏరాప టైన వరంగల్ (పట్ణ
ర ) జిలాా,
వరంగల్ రెవెన్యూ డివిజను పరిధి గ్రరంద ఖిలా వరంగల్ గ్రామంతో కలుపుకొన్న (1+10)
పదకొండు గ్రామాలతో న్యతన మండలంా ది.11.10.2016 నుండి అమలులోర తెస్తత
గ్రపభుతవ ం ఉతతరువ లు జారీ చేసంది.[2] పూరవ పు వరంగల్ పట్ణ
ర జిలాా, హనమ కొండజిలాాా,
పూరవ పు వరంగల్ గ్రామీణ జిలాా, వరంగల్ జిలాాా మారినవి. గ్రపస్తతతం ఈ మండలం
వరంగల్ జిలాాలో చేరింది.

చర్ద్త్, నిర్మా ణం[మార్చు ]

ఓరుగలుా కోట్ న్నరామ ణాన్ని తెలంాణ చరిగ్రతలో స్తసర
ి సాినాన్ని కలిగి ఉని కాకతీయ
వంశాన్నర చందిన చగ్రకవరి త గణపతి దేవుడు 1199వ సంవతస రంలో గ్రారంభంచా, ఆయన
కుమారె త రాణి రుగ్రదమదేవి పూరి త చేసారు. ఓరుగలుా కోట్ అనేక చారిగ్రతక కట్డా
ర లు, అద్భు త
త
శిలప కళా సంపదకు న్నలయం. కాకతీయ కీరితోరణాలు;
సవ యంభూశివాలయం; ఏకశిల
గుట్,ర గుండుచరువు;, ఖుష్ మహల్ తదితర దరశ నీయ గ్రాంతాలు ఇకక డ ఉనాి యి.
చరిగ్రత గ్రపకారం ఈ కోట్కు మూడు గ్రాకారాలు ఉనాి యి, ఆ గ్రాకారాల అవశేషాలు ఇపప టిర
కూడా చూడవచ్చు . మొదటి గ్రాకారం మటితో
ర చేసనది దీన్నన్న ధరణి కోట్ అన్న పిలుసాతరు.
ఇది 20 అడుగుల ఎత్తత ఉంటుంది. రెండవ గ్రాకారములో ఉని ది రాతి కోట్ గ్రానైటు
రాళ్ళ తో న్నరిమ తమైనది. రాతి కోట్కు పెదద పెదద ఏకశిలా రాతి ద్వవ రాలు ఉనాి యి. ఈ
ద్వవ రాల ఎత్తత 30 అడుగులు ఉండి ఏకశిల న్నరిమ తమైనవి. కోట్ ద్వవ రం మీద కీరి త తోరణాలు
ఉనాి యి (పూర ణ కుంభం వంటివి). ఈ కీరి త తోరణాలు ఇపప టి తెలంాణ రాష్ట్ ర ఆధికారిక

చిహి ంా ఉనాి యి.కాకతీయుల కాలంలో ఈ కోట్ ద్వద్వపు 19 చదరపు ర.మీ. విస్తతర ణంలో
వాూ పించి శోభలుాతూ ఉండేది

త భాలు[మార్చు ]
శిలాతోరణ స్ం
వరంగల్ కోట్లో నాలుగు తోరణాలు సమానదూరాలలో విసతరించి ఉంటాయి. ఈ తోరణాల
మధూ అపప టి శిలప కళాఖండాలు దరశ నమిసాతయి.

స్వ యంభూ శంభులంగేశవ ర స్వవ మి దేవాలయం[మార్చు ]
ఓరుగలుా కోట్లోన్న మహతతర కట్డా
ర లలో సవ యంభూదేవాలయం ఒకటి. సా.శ. 1162లో
రి
గణపతిదేవ చగ్రకవ త ఈ ఆలయాన్ని న్నరిమ ంచారు. భూభాగం నుంచి పుషాప కారం, పైకపుప
నక్షగ్రత ఆకారం పోలినటుా రాతితో న్నరిమ ంచబడింది ఈ ఆలయం. గరు గుడిలోన్న శివలింగం
ఇతర దేవాలయాలోాన్న శివలింాల కని భని ంా ఉంటుంది. ఖండములై పడివుని
చత్తరుమ ఖలింగము ఈ ఆలయములో మూలవిరాట్. ఇది భూమిర అతితకుక వ ఎత్తతలో
ఉండి ాణమట్ం
ర గుగ్రడంా ఉంటుంది.దక్షణ ద్వవ రం వదద గల వీరభగ్రదసావ మి విగ్రగహం
ఆకర షణా న్నలుస్తతంది. ఆలయంలో ఓ పకక శ్ర ీ స్తతారామలక్షమ ణ, ఆంజనేయ సావ మి
విగ్రగహాలు దరశ నమిసాతయి. ఏటా శివరాగ్రతి మహోతస వం సందరు ంా నగరం నలుమూలల
నుంచే కాక ఇతర గ్రాంతాల నుంచి భకుత లు అశే్ంా తరలివచిు గ్రపత్యూ క పూజులు
న్నరవ హిసాతరు. గ్రపతి మమవారం రుగ్రద్వభకకం, అరు నలు, కర్పప రహరత్తలు జరుగుతాయి.
శ్ర ీ రామనవమి జుజు స్తతారాముల కలాూ ణం కూడా అంగరంగ భభవంా
న్నరవ హింపబడుత్తంది.

ఖుష్ మహల్[మార్చు ]
ఈ కట్డ
ర ం తోరణాలకు అతి దగ గరనే ఉంది. ముస్తన్యరి కమమ నాయక రాజులు సా.శ. 1340
గ్రాంతంలో ఈ సౌధాన్ని కటిం
ర చారు. ఈ దరాా రు పొడవు స్తమారు 90 అడుగులుండా,
త్తత
వెడలుప -ఎ లు వరుసా 45, 30 అడుగులుంటాయి. దరాా రు పైకపుప ను కొనదేలిన
ఆరిు లు మోస్తతని టుాా ఉనాి యి, ఆరిు ల మధూ న కగ్రర దూలాలునాి యి. న్నజాన్నర
పైకపుప ను మోస్తతని ది ఈ దూలాలే. పెదద పెదద గ్రపమాణాలోా కన్నపిస్తతని ఈ ఆరీు లు కేవలం
అంద్వన్ని అతిశయింపజేయడాన్నకే. ఆరీు ల ముంద్భ దరావ జా లాంటి ఆరిు , ద్వన్నపైన
అందమైన అలిక
ా లతో కూడిన రటికీలు దరాా ర్ శోభను మరింత పెంచాయి.దరాా రులోర
గ్రపవేశించే గ్రాంగణం మరింత అందమైంది. న్నజాన్నరది రెండంతస్తతలోా ఉంది. ఇంద్భలోన్న
రెండు వరుసలోా ఉని సతంభాలు మూడు పొడవాటి హాల్లను ఏరప రుస్తతనాి యి. ఈ రంద,
పైనుని గద్భలు రాచ కుటుంబీకులకు చలన్న
ా , సవ చఛ మైన ాలిన్న ఆసావ దించేంద్భకు
డా
వీలుా న్నరిమ ంచబ ా యి.ఈ మహల్ గోడలు చాలా వెడలుప ండి బలి్మై
ర నవి. అవి స్తమారు
త ఈ భవనం పై భాాన్నర
77 డిగ్రీల వాలుతో ఉండి వేలాడుత్తని టుాా కన్నప సాతయి. ఎతెన
ఎకక డాన్నర మెటుా కూడా ఉనాి యి. కీరి త తోరణాల మధూ రిరిరన సవ యంభు దేవాలయ
శిథిల శిలాప లను సైతం గ్రపస్తతతం ఈ ఖుష్ మహల్లో భగ్రదపరిచారు. దరాా రు మధూ లో
అందమైన నీటి కుండం ఉంది. ఇది ఆనాడు రాచవర గ గ్రపజలకు ఎంత ఆనంద్వన్ని ,
ఆహాాద్వన్ని ఇచేు దో! కాబట్ట,ర ఈ మహల్కు ‘ఖుష్ మహల్’ అన్న పేరొచిు ంది.

ఒంటికొండ, గుండు చెర్చవు[మార్చు ]
ఈ గుట్ర ఒకే ఒక పెదద బండరాయి వలె ఉంటుంది. అంద్భకే దీన్నర ఆ పేరు వచిు ంది. దీన్ని
ఒంటికొండ అన్న కూడా పిలుసాతరు. ఇది ఓరుగలుా కోట్లోన్న ఏకశిలా ారుక పకక న ఉండే
ఎతెతన కొండ. మెట్ా ద్వవ రా ఈ గుట్ర మీదిర స్తలభంా ఎకక వచ్చు . ఈ గుట్మీ
ర ద శిథిలావసకు
ి
చేరుకుని ఓ శివాలయం ఉంది. అంత్యకాకుండా గ్రపహారా చేే  భవనం ఉంది. లోపల
నుండి ఉని మెట్ద్వ
ా వ రా ఈ భవనం పై భాాన్నర వెళ్ ావచ్చు . గుట్ర రంద ారుక పకక నే ఓ
అందమైన చరువు కూడా ఉంది. ద్వన్ని గుండు చరువు అన్న పిలుసాతరు.

పత్నం[మార్చు ]
సా. శ. 1296లో దేవగిరి సావ ధీనము తరువాత త్తగ ాక్ స్తలాతనుల కనుి ఆంగ్రధదేశముపై
బడింది. సంపదతో త్తలతూగుత్తని ఓరుగలుా వారి అస్తయాదేవ షాలకు కారణమయింది.

మొదటి ముట్డి
ర [మార్చు ]
సా. శ. 1310లో మాలిక్ కాఫుర్ నెలల తరబడి కోట్ను ముట్డి
ర చేస మటిగో
ర డను ధవ ంసం
చేశాడు. లోపలి రాతిగోడను ఛేదించలేక కోట్ బయటి గ్రామాలను నాశనము చేస అమాయక
గ్రపజలను వధించ్చట్ మొదలుపెట్ా
ర గ్రపతాపరుగ్రద్భడు సంధిచేస్తకొన్న ఎనలేన్న సంపదను,
20,000 గుగ్రరాలు, 100 ఏనుగులు, కోహిన్యరు వగ్రజము అపప గించాడు[3].

రెండవ ముట్డి
ర [మార్చు ]
1321లో ఘియాస్తదీన్
ద త్తగ ాక్ తన కొడుకు ఉలుఘ్ ఖాన్ (మహమమ ద్ బీన్ త్తగ ాక్) ను
ఓరుగంటిపై ద్వడిర పంపుతాడు. వీజుచితంా పోరాడిన గ్రపతాపరుగ్రద్భన్న సైనూ ం ధాటిర
తటురకోలేక, ఆ సమయములో వాూ పించిన మహమామ రి వలన్య
ా , ఆరు నెలల ముట్డి
ర
తరావ త ఉలుఘ్ ఖాన్ వెనుతిరుగుతాడు.

మూడవ ముట్డి
ర [మార్చు ]
ఉలుఘ్ ఖాన్ రెటిం
ర చిన ఉతాస హముతో, బలీయమైన సైనూ ముతో 1323లో మరలా ద్వడిర
వచాు డు. ఇది ఊహించన్న గ్రపతాపరుగ్రద్భడు ధైరూ ముా స్తలాతను ే నలనెద్భరొక ంటాడు.
త్తర్క ే నలుపయోగించిన ఆధున్నక పదత్త
ధ లవల,ా బలీయమైన అశివ కదళ్ము వల,ా
తెలుగు నాయకుల అనైకూ త వలన్య
ా , పరాజయము తపప లేద్భ. గ్రపతాపరుగ్రద్భడు, కట్క
ాలుడు గని మ నాయక బందీలవుతారు. వారిన్న ఢిలీా తరలిస్తతండా గ్రపతాపరుగ్రద్భడు
నరమ ద్వ నదిలో మున్నగి ఆతామ రప ణం చేస్తకుంటాడు. ఢిలీలో
ా గని మ నాయక (మాలిక్
మకూా ల్) ఇసాాము మతములోన్నర మారు బడాాడు. ఉలుఘ్ ఖాను ఓరుగలుాను దౌలతాబాద్భ
అధిపతిానుని మాలిక్ బురాానుదీను
ద ఆధీనములో ఉంచి ఢిలీర
ా మరలుతాడు.

స్తలాతనుల ాలన[మార్చు ]
త ధవ ంసం
ఓరుగంటి పేరు స్తలాతన్ పూర్ అన్న మారు బడింది. సవ యంభూశివాలయం పూరిా
చేయబడింది. గ్రాకారం, గరు గుడి, అసాిన మండపం నేలమట్ం
ర చేయబడాాయి.

ముసునూర్ కమా నాయక ర్మజుల పాలన[మార్చు ]
ముస్తన్యరి కమమ నాయక రాజులు ఢిలీా స్తలాతనులను ఓడించి ఓరుగలుా కోట్ను జేయించి
మొతతం తెలుగు గ్రాంతాన్ని తిరిగి చేజిరక ంచ్చకునాి రు. ఎన్ని న్నరామ ణాలు కోట్లో
చేపటారరు.

ఇవికూడా చూడండి[మార్చు ]


తెలంాణ కోట్లు

మూలాలు[మార్చు ]
1. ↑ "ఆర్కక వ్ నకలు" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2017-11-18. Retrieved 2018-01-23.
2. ↑ "ఆర్కక వ్ నకలు". Archived from the original on 2017-09-22. Retrieved 2018-01-23.
3. ↑ India Before Europe, C.E.B. Asher and C. Talbot, Cambridge University Press, 2006, ISBN
0521809045, p. 40

బయటి లంకులు[మార్చు ]
క్యదిభాచ్చ

ఖిలా వరొంగల్ మొండలొంలోన్న గ్రామాలు

రుసు · రభాగశాయిపేట్ · అల్లపూ
ా ర్ · ిామ పూర్ · మమూన ర్ · నకా

ట్రణలు

రముఖ

యాలు,

దేశాలు

పలిా · వతభాాపూర్ · తం
స్ భాబభాపలిా · బొలిక్య
ా భాట్ · గాేపలిా
క్యదిభాచ్చ

వరొంగల్ జిలాా వి్యాలు
వరభాగల్ · హ్నమ కభాడ

వేయి స్తంభాల

గుడి · స్ర ీ భమ్రదకాళీ ేవా యభా · ఐనవోల్ప మ న
ా న సావ మి ేవా యభా

వరభాగల్ జ్భాతు మ్రపదరశ నశా

· ఐనవోల్ప మ న
ా న సావ మి ేవా యభా · వేయి స్తంభాల

గుడి · స్ర ీ భమ్రదకాళీ ేవా యభా ·

శేషాలు

--

కోట్లు

వరభాగల్ ఖిల్లా

న్దులు

లోకసభ

వరాాలు

సన్సభ

వరాాలు

ముఖులు

గోద్వవర్

వరభాగల్ లోకతభ నియోజ్కవర గభా

పశిు మ వరభాగల్ శాతనతభ నియోజ్కవర గభా

కాళోజీ నారాయణరావు · కతంపలిా జ్యశ్భాకర్ · కాాు యని విదమ హే · చ్చకాా రామయు · ద్వశ్రథి కృషా
ు చారు · నారాయణరావు పవార్ · పాల్పా ర్కి
సోమనాథుడ్డ · తరావ యి పాపనన

· ఇభాకా...

స్ర ీ రారామచభామ్రద సావ మి వార్ ేవసావనము, భమ్రద్వచ భా
స్ర ీ రారాము

సావ మి వార్ ేవసావనభా, తె భాగాణలోని ఖమమ భా జిల్లా, భమ్రద్వచ భాలో ఉభాది. ఇది తె భాగాణ రాస్త్షభా
ట లోని రాాల్ల

అి పెదది
ద . హభాద్భవుల్ప ఆరాధ్ు దైవభాగా లవిభాచే ర
స్ ీరాముని ఆ యభా ఇది. మ్రపి తభావతస రభా ర
స్ ీరామనవమి రోజున ఈ ేవా
స్ర ీ రారాము

కళాు ణభా అతు భాత వైభవభాగా జ్రుగుతుభాది.

దేవాలయ న్నరామ ణ విశేషాలు[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]

17 వ శ్ాబభా
ద నాటి తభాకీర ంనాచారుు ల్ప స్ర ీరామద్వసుగా పేరు పభాదిన కభాచర ా గోపనన జీవితభాతో ఈ ఆ య నిరామ ణభా ముడిపడి
శ్ాబభా
ద రభాడవ లగభాలో కభాచర ా గోపనన భమ్రద్వచ భా తహ్రల్లదర్ గా ఉనన పుడ్డ మ్రపభుావ నికి తెలియక్యభాడా ఈ ఆ య నిరామ ణభా
ఖజానాక్య తభాబభాధిభాచిన ధ్నానిన ఉపయోగిభాచారని గోల్ా భాడ లోని ఒక చరసా లో ఇతనిని బభాధిభాచారు. కభాచర ా గోపనన భకి
మెచిు న స్ర ీరాముడ్డ చరసా నుభాడి విడిపిభాచేభాద్భక్య గోల్ా భాడ తభాసావనాదీశుడైన సుల్లంన్ క్య దివు రూపభాలో కనిపిభాచి, గోపనన
చేయమని ఆ య నిరామ ణానికి వెచిు భాచిన మీర్_ఉసామ న్_అల్ల_ఖాన్ సొముమ ను చలిభా
ా చాడని చార్మ్రతక కథనభా. బభాదీఖానా నుభా
గోపనన స్ర ీరాముని కీర్ ంసూం తెల్పగులో అనేక తభాకీర ంన ను రచిభాచాడ్డ. అపు టి నుభాడి గోపనన ను రామద్వసు అని పిల్పసుంభాడేవారు
భమ్రద్వచ భా, విజ్యనగరభా మ్రపాభాా క్య రాాయణభాతో దగ గర తభాబభాధ్మునన ట్టా రాాయణ మ్రగభాథా ద్వవ రా తెల్పసుంభాది. భమ్ర
35 కిలోమీట్ర ా దూరభాలో ఉనన పర ుశా లో రాముడ్డ, రత, క్షమ ణుడ్డ కభాతకా భా నివాతభా ఉనన ట్టా తెలియజేయబడిభాది. గోద్వ
ఉనన భమ్రదగిర్ అనే చినన కభాడ వదద స్ర ీరాముడ్డ స్ర ీ భాకలో ఉనన రతను రక్షిభాచడానికి బయల్పేర్నపుు డ్డ ార గమధ్ు భాలో ఉన
ద్వటాడ్డ. మేరుపరవ తభా, మేనక క్యారుడే భమ్రద్భడ్డ (భమ్రదగిర్). ఈ భమ్రద్భని కోర్క మేరక్య భమ్రదగిర్పై వె సిన స్ర ీరాముడ్డ భమ్రద్వమ్ర
అయాు డ్డ.ఈ భమ్రదగిర్పై వె సిన స్ర ీరాముని ఆ యమే స్ర ీ రారామచభామ్రదసావ మి ేవస్సావనభా. ముసిభా
ా మతభాలో పుటిన
ట కబీర్ ద్వస్
ఈ ఆ యభాతో దగ గర తభాబభాధ్ముభాది. కబీర్ ద్వస్ ఒకసార్ ఆ యభాలోకి మ్రపవేశిసుంనన పుడ్డ అతనిన నిరాకర్భాచడభాతో ఆ యభా
చిమ్రాల్ప అదృశ్ు మైయాు యని మళీి అతనిని ఆ యభాలోకి మ్రపవేశిభాచేభాద్భక్య అనుమి ఇవవ డభాతో దివు చిమ్రాల్ప పునర దరశ న
చబుతుభాటారు. మ్రపపభాచవాు పంభాగా మ్రపసిదిి పభాదిన ఈ ేవా యభా మ్రపపభాచ నల్పమూ
నుభాడి వేల్లది భక్యం ను విశేషభాగా ఆ
పవిమ్రతమైన గోద్వవర్ నది ఈ కభాడను చ్చట్టటకని దక్షిణ దిశ్ వైపుగా మ్రపవహసూం మ్రపకృి అభాద్వ ను ఒ కపోసూం ఒక మ్రపసిది పుణు క్షే

లసిలేల్ల
ా భమ్రద్వచ భాకి మర్భాత తోడాు ట్టనభాదిభాచిభాది. మేరుపరవ తభా, మేనక క్య భిభాచిన వరభా వ ా పుటిన
ట ాల్పడే భమ్రద
భమ్రద్భడి (చినన కభాడ) వ నే ఈ చినన కభాడను భమ్రదగిర్ అని ఇకా డ ఏరు డిన ఊర్కి భమ్రద్వచ భా అని పేరు వచిు భాది.
మీర్ ఉసామ న్ అల్ల ఖాన్ 7 వ నిజాభా ఈ ఆ యానికి తభావతస రానికి రూ.82,000 విరాళభాగా ఇచాు

న్నరా పూజలు, ఉరస వాలు[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]

కళాు ణభా[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]

ఇకా డ జ్ర్గే ఉతస వా లో ముఖు మైనది స్ర ీరామనవమి రోజున జ్ర్గే కళాు ణభా. ఇది ేశ్ వాు పంభాగా అతు భాత మ్రపసిదిి చభాదిన ఉతస
కళాు ణానికి అనేక క్ష భక్యం ల్ప హాజ్రవుతుభాటారు. రాస్త్ష ట మ్రపభుతవ భా తరపున ముాు
త భామ్రాల్ప, పట్టట బట్ల్ప
ట
ఈ ేవా య
తభావతస రభా పభాపడభా జ్రుగుతుభాది.

వైక్యభాఠఏకాదశి పరవ దినభా[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]

వైక్యభాఠభా నుభాడి విష్ణుమూర్ ం నేరుగా వచిు భమ్రద్భనికి దరశ నమివవ ట్భావ ా వైక్యభాఠఏకాదశి పరవ దినభా ఉతంర ద్వవ రదరశ నభా ఈ క్షే
మ్రపసిదిచ
ి భాదిభాది.

నితు పూజ్ల్ప[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]

తమిళనాడ్డలోని స్రరభాగభా
ీ
నుభాడి రామద్వసుచే తీసుక్యరాబదడిన ఆరు వభాశా క్య చభాదిన స్ర ీవైషవ
ు ఆచారుు
క్యట్టభాాల్ప ఇప
భమ్రద్వచ భాలో నితు పూజ్ల్ప నిరవ హసుంనాన రు. రాానుజు వార్చే స్రరభాగభాలో
ీ
నిర ుయిభాచబడిన విదభాగానే ఇకా డి ఆ యభాలో
నిరవ హసుంనాన రు.

పర ుశా [మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]

ఇది భమ్రద్వచ భానుభాడి 35 కి.మీ. దూరభాలో ఉభాది. రారామ క్షమ ణుల్ప తమ వనవాత వనవాతభాతమయభాలో ఇకా డ నివసిభాచా
వార్ వనవాత తమయభాలోని కనిన అభాదమైన దృశాు ల్ప ఇకా డ చిమ్రత, శి ు రూపా లో మ్రపదర్శ భాపబడ్డతునాన యి. ఉద్వహ్రణక్య
ఎతుంక్యపోవడానికి ాయలేడి రూపభాలో వచిు న ారీచ్చని బొమమ , పర ుశా క్య తమీప ంభాలో ఉనన రతమమ వాగువదద రత ఆరవేసి
గురుం నీ, ఆమె పసుపు క్యభాక్యమల్ప సేకర్భాచిన రభాగురాళి నీ కనిన చిహాన
ను చూపిసాంరు. నదికి ఆవలివైపుని రావణుని రథపు
గురుం ను చూపిసాంరు.రావణుడ్డ రతను అపహ్ర్భాచిన మ్రపేశ్భా ఇది.రత వియోగానిన పభాదిన రామచమభామ్రద్భడ్డ శోక మూర్ ంగా క
భమ్రద్వచ భాలో ఉనన రామచమభామ్రద మూర్ ం ముఖభాలో ఉభాడే త్యజ్సుస పర ుశా రామునిలో కనిపిభాచద్భ.స్ర ీరామ నవమి రోజున ఇక
కల్లు ణోతస వభా జ్రుగుతుభాది.

జ్టాయుపాక (ఎట్పాక)[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]

ఇది భమ్రద్వచల్లనికి రభాడ్డ కిలోమీట్ర ా దూరభాలో ఉభాది. రాపహ్రణభా తమయభాలో జ్టాయువు రావణుని ఎద్భర్కా ని, రతను రక్షి
తన మ్రపాణా ను ఇచిు న త
స్ వ భాగా దీనిని చబుారు. జ్టాయువుయొకా ఒక రకా ఇకా డికి 55 కి.మీ. దూరభాలో ఉనన వి.ఆర్.పురభా
మభాడ భాలోని, రేఖపలి ా మ్రగామభాలో పడిభాదట్.

ద్భముమ గూడభా[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]
ఇకా డ జ్ర్గిన భీకరయుదభా
ి లో రాముడ్డ 14,000 రాక్షసు ను హ్తారాు డట్. ఆ రాక్షసు
దీనిపేరు ద్భముమ గూడభా. ఇకా డి రాముడిని ఆామ రాముడభాటారు.

బూడిదపై ఈ మ్రగామభా ఉభాది. గనుక

గుభాడా [మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]

ఇవి భమ్రద్వచల్లనికి 5 కి.మీ. దూరభాలో ఉనన వేడినీటి బుగ గల్ప. ఇకా డ నదిఒడ్డున ఎకా డ తవివ నా వేడినీరు ఊరుతుభాది. మ్రబహ్మ , వి
మహేశ్వ రుడ్డ చలికా భాలో ఇకా డ సాన నభా చేసాంరట్.

ర
స్ ీరామగిర్[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]
ఇది గోద్వవర్ దిగువన 55 కి.మీ. దూరభాలో ఉభాది. ఇకా డ కభాడపైన యోగరాముని మభాదిరభా ఉభాది.

పాపికభాడల్ప[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]

పాపికభాడల్ప, తూరుు కనుమ లోని దట్ టమైన అడవు తో కూడిన ఒక కభాడ మ్రశేణి. ఇవి ఖమమ భా జిల్లా, పశిు మ గోద్వవర్, తూరు
గోద్వవర్ జిల్లా నడ్డమ ఆనుకని ఉనాన యి. సుభాదరమైన గోద్వవర్ నది, కభాడల్ప, ఆహాాదకరమైన వాావరణము. భమ్రద్వచ భా
నుభాచి పడవలో ఇకా డికి వెళ్ళి సౌకరు భా ఉభాది. పాపికభాడ మ్రపాభాతభాలో సాధారణభాగా చట్టా ఆక్యల్ప రా ు వు. మ్రపశాభాతమైన, సు
రమణీయమైన, ఆహాాదకరమైన మ్రపేశ్ము. ఎభాడాకా భాలో కూడా పాపికభాడ మ్రపాభాతభా చ గా
ా నే ఉభాట్టభాది. పాపికభాడ అడవు
జ్భాతువుల్ప, పక్షుల్ప, విష కీట్కాల్ప ఉభాటాయి. అల్లగే వేల్లది రకా ఔషధ్ వృక్షాల్ప, మొకా ల్ప ఉభాటాయి. భమ్రధాచ భా వదద ము
మ్రపేశ్భా దగ గరలో జ్ పాతభా ఉభాది. ఇకా డే ఒక శివలిభాగభా తరు భా నీడలో అద్భు తభాగా ఉభాట్టభాది. పాపికభాడ వదద గోద్వవర్ చా
వెడల్పు లో రభాడ్డ కభాడ మధ్ు మ్రపవహసూం ఆ వాావరణానికి మర్భాత రమణీయతను తెచిు పెడ్డతుభాది.

దేవాలయ పున్రి రామ ణొం[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]

1960 నాటికి గుడి ాగా శిథి మైభాది. ఆకా భాలో కల్లార్ చభామ్రదమౌళ్ళ గారు ేవాద్వయ ధ్రామ ద్వయ శాఖ మభామ్రిగా నియమితులైయా
గుడి పునఃనిరామ ణానికి నడ్డభా కటాటరు. ఆయన అధ్ు క్షుల్పగా రాా య జీరోద
ు ర
ి ణ తభాఘభా ఏరాు ట్యిభాది. రాస్త్షభా
ట నల్పమూ
రూపాయ విరాళాల్ప పోగుచేశారు. నాడ్డ భమ్రద్వచ భా ారుమూ అట్వీమ్రపాతభా. యామ్రతీక్య కకా డ ఏ సౌకరాు ల్ప
లేవు. తమిళనాడ్డలోని రామనాథపురభా జిల్లాక్య చభాదిన శిల్లు చారుు ల్ప గణపి స్తప
వ ిని ఆహావ నిభాచారు. ముభాద్భగా కల్లు ణమభా
టా
ర్
తం
త పె ట రు. తరైన రాయిని తమిళనాడ్డలోని దిభాడివనభాలో గు ంభాచారు. క గూడభా వరక్య రైళి లో తెచిు అకా డినుభాడి గోద్వవ
ల్లరీ లో తరలిభాచారు. పెస్దద పెదద రాి శి
ను ఇసుకలో నెట్టటక్య వచిు ల్లభాచీ లో కెకిా భాచి అికషభా
ట తో భమ్రద్వచ భా చేర్ు భాచా
రో
చభామ్రదమౌళ్ళ నగ ా 500 శిల్పు ల్ప 3 క్ష ఖరుు తో తక కళాశోభితమైన కళాు ణమభాడపభా నిర్మ భాచారు. రాా యానికి దక్షిణాన
రభాగనాయక్య గుట్ టపై రామద్వసు ధాు నమభాదిరభా నిర్మ భాచారు. శి ు శోలయానమైన గోపురాల్ప నిర్మ భాచారు. దీనిలో ఆరు అడ్డ
పచు రాయి రామద్వసు విమ్రగహ్భా మ్రపిష్భా
ఠ చారు. రామద్వసు కీర ంనల్ప, భకి ం తరతరా వార్కి తెలియచేసే అపురూప నిరామ ణమిది. మ్రప
ఆ యానిన పూర్ ంగా న రా
ా ితో సౌభాదరు శిల్లు తో నిర్మ భాచారు. ఈ రాిని తమీపములోని ాటియాక్య గూడభాలో సేకర్భాచారు
ష
మహామభాడపానిన అ ట క్షుమ ల్ప, దశావారాల్ప, ఆళావ రు శిల్లు తో అ భాకర్భాచారు. 32 ట్నున
ఏకశి తో ఆ య విానభా
ఏరాు ట్టచేశారు. ఈ విానభా మూడ్డ అభాతసుంల్ప కలిగి అనిన ేవామూరుం శిల్లు తో శోలయానమైభాది.

అభివృది[ి మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]

ఆ యానిన రూ.100 కోట్క్య
ా మిభాచి ఖరుు చేసి చర్మ్రతలో సుమ్రపసిది స్సావనభాగా భమ్రద్వమ్రదికి ఖాు ి అభాేల్ల పటిషమై
ట న నిరామ ణాల్ప చే
[2]
నిస్ర ుయిభాచారు. ద్వద్వపు 30 ఎకరా విరంర ుభాలో ేవా యానిన అభివృదిి చేయనునాన రు.

ాా లరీ[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]


రాా య దృశ్ు ము



ేవసావనభా వదద రామద్వసు విమ్రగహ్భా



భమ్రద్వచ భా ేవా యభా



ేవా య మ్రపవేశ్ద్వవ రభా



ేవా య గోపురభా



ఏమ్రపిల్ 2011 స్ర ీరామనవమినాడ్డ కళాు ణ మహోతస వభా



ఉతస వమూరుంల్ప



వర ుచిమ్రతభా

బిరాా మభాదిరభా, హైదరాాద్భ



బిరాా మొందిరొం, మ్రపసిదిి చభాదిన వెభాకటేశ్వర సావ మి
ఆ యభా. హైదరాాద్భలో రవీభామ్రదలరి తమీపాన కిడీ కా పూల్ బసాటభాడ్ నుభాడి దగ గరగా క చినన
కభాడపై నిర్మ భాచిన ఈ మభాదిరభా హైదరాాద్ దరశ నీయ మ్రపేశా లో ఒకటి. ఇది పూర్ ంగా పా రాితో
నిర్మ భాపబడిభాది. ఈ ఆ య నిరామ ణభా 1966 లో మొదలై, 1976 కల్లా పూరభాది.
హైదరాాద్
్ం
రా
లోని హుసేస న్ సాగర్ తరసుస దక్షిణపు వైపు బి ా మభాదిర్ ఉభాది. ఇది నౌబత్ పహ్ద్ జ్భాట్ కభాడ కళా
పహ్ద్ పైన ఉనన ది. 1976 లో బిరాాస్ హైదరాాద్ ఆ యానిన నిర్మ భాచి రాజ్సావన్ నుభాడి దిగుమి
చేసుక్యనన తె టి
ా పా రాయితో నిర్మ భాచాడ్డ. ఈ కభాడ 280 అడ్డగు ఎతుం ఉభాది.ద్వని మీద అ యభా
13 అడ్డగు ఎతుంలో నిర్మ భాచబడిభాది.
రామకృష ు మిషన్ సావ మి రభాగనాథనద చేత ఈ నిరామ ణభా పూర ంయ్యు భాద్భక్య ద్వద్వపు ఒక దశాబభా
ద
టి
రా
ది
ప భా
ట ది. బి ా ఫభాడేషన్ ేశ్భాలోని ఇతర ేవా యా ను నిర్మ భాచట్భాలో మ్రపసి ి చభాదిభాది,
హైదరాాదోా బిరాా మభాదిర్ పోషక్యడ్డగా బిరాా ఫభాడేషన్ ఉభాది.
స్ర ీ వెభాకటేశ్వ ర రూపభాలో విస్ష్ణువు ేవా యభా అభాకితభా చేయబడిభాది. ాు గరాజ్, అనన మయు ,
రాాద్వసు కీర ంనల్ప ఉదయభా ఒక నీ భా ఆకాశ్భా నేపథు భాలో మ్రపిధ్వ నిసుంభాది. ఈ ేవా యభా
ఉతా ల్ (ఒర్యా), దక్షిణ లరతీయ శైలి శి ు శైలిని కలిగి ఉభాట్టభాది. రాజ్గోపురభా సౌత్ ఇభాడియన్
వాసుంశి ు శైలిని సూచిసుంభాది, జ్గదనభాద వైానభా అని పిల్పవబడే మ్రపధాన మభాదిరభా మీద ట్వర్
ఒర్యా శైలిని సూచిసుంభాది. ఈ ఆ యభాలో రాాయణభా, మహాలరతభా వభాటి గొపు పురాణా ను
ం గరు గునభా (గరు
చిమ్రతీకర్భాచిన తరతభాగా చకిా న పా రాయి చిమ్రాల్ప ఉనాన యి. 42 అడ్డగు ఎతె్న
గుడి) ిరుమ లోని వెభాకటేశ్వ ర ఆ యభా ఆకట్టటక్యనే మ్రపిరూపభా.
ఈ ేవత 11 అడ్డగు పడవైన మ్రగానైటోం చేయబడిభాది. సావ మి వెభాకటేశ్వ ర తభామ్రపద్వయాల్ప పద్వమ వి,
అభాద్వల్ మ్రపత్యు కమైన ేవా యా లో పూజిసాంరు. బిరాా మభాదిర్ కాభాపెకో
ా స ో బుద్భిడికి అభాకితభా చేసిన
ఆ యభా ఉభాది. ఈ ేవా యభాలో శివ, గణేష్, తరతవ ి, హ్నుమభాతుడ్డ, మ్రబహ్మ , క్షిమ , సాయిాా
వభాటి ఇతర ేవత క్య మ్రపత్యు క విమ్రగహాల్ప ఉనాన యి.
సాయభామ్రతభా, బిరాా మభాదిర్ మ్రపకాశ్భా మీద ఒక అద్భు తమైన దృశాు నిన అభాదిసుంభాది. గత మూడ్డ
దశాాదల్పగా పరాు ట్క్యల్ప బిరాా మభాదిర్ లేక్యభాడా హైదరాాద్ పరు ట్న పూర్ ంకాలేద్భ. మభామ్రతముగ ిమైన
బిరాా మభాదిర్ యామ్రత అద్భు తమైన నిరామ ణభా, పనితనానికి గురుంగా, మిళ్ళతమై పరు ట్న, ఆధాు ిమ కతక్య
ఒక మ్రపేశ్భా. తభాదరశ క్యల్ప ఆ యా లో అనిన వారాభాతపు రోజుల్ప, వారాభాాలోా ఉదయభా 7.00 నుభాడి
12.00 గభాట్ క్య, సాయమ్రతభా 3.00 గభాట్ నుభాడి రామ్రి 9.00 గభాట్ వరక్య మ్రపవేశిభాచవచ్చు . బిరాా
మభాదిర్ రాస్త్ష ట మ్రపభుతవ బసుస
ద్వవ రా ాగా అనుతభాధానిభాచబడి ఉభాది. రభాడ్డ వభాద మీట్ర ా
దూరభాలో ఉనన రవీభామ్రద లరి దగ గర బస్ రైడ్ తీసుక్యనన వారు ఇకా డికి రావచ్చు .

వి్య స్తచిక





1ఆ య మ్రపత్యు కతల్ప
2ఇవి కూడా చూడభాడి
3మూల్లల్ప
4వెల్పపలి భాకెల్ప

ఆలయ గ్రరత్యా కరలు[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]








ఈ మభాదిరభా హైదరాాద్ నడి మధ్ు ఉభాది.
కభాడ పై లగభాలో కార్ పార్ా భాగ్ ఉభాడ్డట్చే సు భముగా చేరుకనవచ్చు ను.
ేవా యానికి మ్రపకా న బిరాా సైన్స సిటీ, పా
స్ ా నెటేర్యభా ఉనాన యి..
పార్ా భాగ్ వదద నుభాడి ేవా యభా మొతంభా మెట్తో
ా తహా పా రాితో నిర్మ భాచబడిభాది.
మభాదిర పై లగభా నుభాడి చూసేం దగ గరగా హుసేస న్
సాగర్, బుదవి
ద మ్రగహ్భా, అసభాబీ,ా రవీభామ్రదలరి, ల్లల్ బహుదూర్ సే
స్ డి
ట యభా, ల్పభాబిని
పార్ా ల్లభాటివి అభాదభాగా కనిపిసుంభాటాయి.



About Ganesh Temple Secunderabad in
Telugu, History, Timings, Poojas

అ నాటి నైజాము రాస్త్షము
ట
రాజ్ధానిగా ఉనన హైదరాాద్ (లగు నగరము)నభాద్భ (ముచిక్యభాద)
మూర నదికి సుారు 9 కి మీ దూరములో మ్రపసుంత సికిభామ్రద్వాద్ నగరము రైలేవ సేష
ట న్ తమీపములో
మ్రపశాభాత వాావరణములో స్ర ీ యాదగిర్ స్ర ీ క్ష్మమ నృసిభాహ్ ేవసావనమునక్య 46 కిలోమీట్ర ా
దూరములో సుారు 2 శ్ాబము
ద
చర్మ్రత కలిగి భక్యం కోర్క ను తీరుు ట్లో కభాగు బభాగారముగా
అ రారుతునన ది this temple in year 2020 development by Govt of telangana india
స్ర ీ గణపి ేవా యము సుారు రభాడ్డ వభాద తభావతస రము అనగా కీ॥శ్. 1824 తభా॥ దీనికి
తర్యగు శ్క తభా॥ 1745 తెల్పగు తభా॥ తవ సింర ీ తవ లను నామ తభా॥లో గరాు యములో
వె సియునన స్ర ీ గణపి సావ మివార్ విమ్రగహ్ము రూపభాదిభాచినట్టాగా ఆధారము విమ్రగహ్భా కిభాది
లగభాలో నిరూపిభాచబడ్డచ్చనన ది.

