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వేయి త భాం ల గుడి
వునిచే చాళుక్యు శైలిలో నిర్మ భచబడి కాకతీయ సామ్రాజ్ు కళాపిపాతకు , విశ్వ మ్రాహ్మ ణ శిల్పు

పనితనానికి మచ్చు తునకగా లవితరా కు

వెయి తభల

[1]
వార్తతవభగామిగిలిభది.

ఆ యభ , హ్ను మకభడ, వర్భగల్

2022లో మహాశివరామ్రమికిముసాబైన ఆ యభ

The Thousand Pillar Temple or Rudreswara Swamy Temple[1] is a historic Hindu temple located in
the town of Hanamakonda, Telangana State, India.[2] It is dedicated to Lord Shiva, Vishnu and Surya.
Thousand Pillar Temple, along with Warangal Fort, Kakatiya Kala Thoranam and
Ramappa
Temple were added to the tentative list of World Heritage sites recognised by UNESCO.[3]In
Jul y
2021, Ramappa Temple was inscribed into the list of UNESCO's World Heritage
Site.[4

Thousand Pillar temple
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Hanamakonda, Telangana, India
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Geographic

18°00′13.4″N 79°34′29.1″ECoordinates:

coordinates18°00′13.4″N 79°34′29.1″E

Architecture

Type

Kakatiya, Chalukya, Kadamba
architecture/Vesara

Creator
Completed

Rudra Deva
1163 CE Date

For other uses, see Saavira Kambada Basadi.

Sculpture of Nandi at Thousand Pillar Temple

Architecture[edit]
The Thousand Pillar Temple with its ruins lies near the Hanamkonda-Warangal Highway in
Telangana State, about 150 kilometres (93 mi) from the city of Hyderabad.
Rudreswara Temple locally known as Veyisthambala Gudi (Thousand pillars temple) is one of the
fine and earliest available examples of Kakatiya art, architecture and sculpture. It was built by Rudra
Deva and named after him as Sri Rudreswara Swamy temple with the presiding deity as
Rudreswara, in 1163 AD in the style of later Chalukyan and early Kakatiyan Architecture, starshaped
and triple shrined (Trikutalaya). The temple is a fine specimen of architecture and sculpture with One
thousand pillars. There are richly carved pillars, perforated screens, exquisite icons, rock cut
elephants and the monolithic dolerite Nandi as components of the temple. Strengthening of
foundations like sandbox technique, the skill of Kakatiya sculptors is manifest in adroit craftsmanship
and flawless ivory carving technique in their art. The ingenuity of Kakatiya sculptors is visible in likes
of lathe turned, and shiny polish in dolerite and granite stone sculpture and craftwork of Nava
Rangamandapa.
The temple was renovated in 2004 by the Government of India. Archaeological Survey of India and
modern engineers have been working for the temple's further renovations.

Transport[edit]

The nearest railway station is Warangal railway station, which is 6 kilometres (3.7 miles) away from
the temple. Hyderaabad ts india
Rajiv Gandhi International Airport is the nearest airport to this temple.
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ఆలయ విశేషాలు
ఇది హ్ు మకభడ జిల్లా , హ్ను మకభడ మభడ భ, హ్ను మకభడలో పట్ట్
ణ భలో ఉభది.ఇది వర్భగల్
నుభడి సుురు 5 కి.మీ.దూర్భలోనూ హ్ను మకభడ నగర్భ నడిబొడ్డున ఉభది. కాకతీయు శి ు కళా
శైలితో అ రారే ఈ మ్రమికూటా యభలో నక్షమ్రాకార్ పీఠభపై రుమ్రేశ్వ రుడు మ్రమపధాన అరా మూరాగాం
లిభగ రూపభలో భకు ాం పాలిట్ కభగుబభగార్మై కలు వైనాడ.ు మ్రమపధానా యభ తూరు కు
అభిముఖభగా అధ్భు తమైన వాసుాంకళతో అ రారుతూ చూపరు ను తభమ్రమభశ్ు రా కు
గురేు సుాంభది. ఆ య ముఖమభడపానికి ఉతరాాం భిముఖమైయునన నభదీశ్వ ని విమ్రమగహాు న
రాు ుతో మ చబడినదై కళుణ మభటాు నికి, మ్రమపధానా యా కు మధ్ు న ఠీవీగా దర్శ్నమిసుాంభది.
ఉతర్ాం మ్రమపాకార్ దవ వర్భ గుభడా ఆ య మ్రమపాభగణభలోనికి మ్రమపవేశిభచగానే నిలు వెతుాం
పానవటాు ట్ లేని లిభగా పై కర్వీర్ వృక్షభ పుష్పు రున చేసుాంననట్ట్
ట గా గాలికి రాలే పూవులు
సువాతనలు వెదజ్ల్ాు తూ లిభగా పై పడే దృశ్ు భ చూసిన పిమమట్ ఈశాను దిశ్లా అ నాటి కోనేటిని
దర్శ భచవచ్చు . మ్రమపధానా యభ నక్షమ్రాకార్ మభట్ు భపై రుమ్రేశ్వ రుడ,ు విష్పణ , సూరు భగవాను కు
వరుతగా తూరు , దక్షిణ, పడమర్ కు అభిముఖభగా మూడు ఆ యాలు ఏక పీఠభపై అద్భు తమైన శి
ు కళతో మ చబడినవి. తజీవభగా గోచర్మయుు నభదీశ్వ రుడినికి ఎదు రుగా ఉతర్ాం దిశాగ దవ వర్ పా
కు లు గా ఉననట్గా
ట ు ని చిన గజ్ శిల్పా ను దవ టి తలమభట్ు భలోనికి వెళ్ళి న పిదప విఘ్ు న శ్వ రునిన
అర్ు భచి భకు ాంలు రుమ్రేశ్వ రునిన దర్శ సాాంరు.
ఆ య మభట్ు భపై తలు , పుష్పు లు , నాట్ు భభగిమలో ఉనన స్త్రమూాం రుాంలు , పలు పురాణ
ఘ్టాట్ ను శిల్పాలు గా మ చిన తీరు చూపరు ను ఆకరాా ు ుాంయి. కళా ణ మభట్ు భ, మ్రమపధానా
యానిన కలిపి మొతభాం

వేయి త భాం ల తో నిర్మ భచిన కార్ణభగానే ఈ ఆ యానికి వేయి తభాం ల ువా యమనే పేరు
మ్రమపసిది. ు నీటి పాయపై ఇసుకతో నిర్మ భచిన పుణాదిపై లరీ శిల్పా తో కళా ణ మభడపభ నె కలి న
తీరు కాకతీయు శి ు కళా చాతురా నికి అదభద పడతు
ు భది.
ఆ య మ్రమపాభగణభలో మరేడ,ు రావి, వేప వృక్షాలు భకు ాం సేద తీరుసాాంయి. ఆ య వాయవు దిశ్లా
వాయుపుమ్రమత అభయాభజ్ను య సావమి, నాగ మ్రమపిమలు కలు వైనవి. ఆనాటి ర్హ్నర సైనిక కారు కలపా
ా
కర్కై ఓరుగల్లు కోట్, ఇతర్ నిగూఢ కాకతీయ సామ్రాజ్ు సా వవరా ను కలు పుతూ భూ అభతరా గభ
నుభడి నె కలి న ుర్పుగ దవ వరానిన కూడా దర్శ భచవచ్చు . భమ్రమదా కార్ణా దృష్ు టు ,
ర్హ్నర ుర్భగ ధ్వ భతమైన కార్ణభగా ఈ దవ వర్భ మ్రమపసుాంతభ మూసివేయడభ జ్గ గభది. 2014లో
లర్త మ్రమపభుతవ పురావసు ుాంశాఖ వార్ మ్రమతవవకాలోు కల్పాణ మభట్ు భ మ్రమకిభద ఒక ువి
వెలు వడిభది[ఆధార్భ చూపాలి].
ుఘ్, మ్రమశావణ, కారీకాం ుసా లో ఆ య తభదర్శ్న విశేష్ ఫలని
ా నసుాంభదని నమమకభ. మహా
శివరామ్రమి, కారీకాం పౌర్మి , గణేశ్ నవరామ్రమతులోు భకు ాం ర్దీ దఅధికభగా ఉభట్భ
ట ది. మహా
శివరామ్రమి, కారీకాం పౌర్మి పర్వదినా లో ఇసుక వెసే ుాంరా నభతగా భక ుాంజ్ు తభదోహాు
రుమ్రేశ్వ రునిన దరాా ు ుాంరు. మహానా త పుర్వక రుమ్రమదవ భిషేకాలు , బిలవ
ా రునలు , శ్ రతమ్రహ్మ త దీపా
భకర్ణలు , నితుపూజ్ ాు , అననరాశితో జ్రే గ మ్రమపతుు క అ భకర్ణ తో అ రారే రుమ్రేశ్వ ర్ సావమిని భకి
ుాంమ్రమశ్ ద ు తో దర్శ భచడభ దివా నుభూుని మిగిలిసుాంభదనడభ నిత్భశ్ు భ.
ఇభతటి మ్రమపశిా వక ఈ ఆ యానికి దూర్మ్రమపాభు వారు ఖాజీపేట్ లేక వర్భగల్ రైలేవ సే ష్ట్ ను
చేరుకు నన పిదప బసు్ లేక ఆటో గుభడా 5 కి.మీ. దూర్భలో నునన హ్ను మకభడ నగరానికి చేరుకని
ఆ య వేళలోు రుమ్రేశ్వ ర్ సావమిని దర్శ భచవచ్చు

హ్ను మకభడ
హన్మ కొండ లేదవ హ్ను మకభడ, తె భగాణ రా్రషభట్లోని హ్ు మకభడ జిల్లా , హ్ు మకభడ
మభడలని
ా కి చభదిన నగర్భ.[1]

గణొంకాలు[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]
2011 లర్త జ్ు గణన గణాభకా మ్రమపకార్భ పట్ట్
ణ జ్ల్ు ల - మొతభాం 4,27,303 - పురుష్ల
ణ ు 2,14,814 స్త్రలు ాం 2,12,489

గ్రామ చరగ్రగర[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]
చామ్రర్మ తక మ్రమపశిా ుాంకలిగిన ఈ మ్రమగాునికి అనుముకొండ అనే పేరు ఉభడేది. కా మ్రమకమభలో అది
హ్ను మకభడగా ురాు ది. పూర్వకా భలో ఈ మ్రమపాభతభ జైన మత క్షేమ్రమతభగా వగ ాు భు ది.
కాకతీయు కా భలో హ్ు మకభడ ఒక మ్రమపధాన కభమ్రమదభగా లసిలిభు ది. ఇది కాకతీయు

ఏలు బడిలో మొదటి ుుులిక రాజ్ల్ానిగా కభతకా భ ఇకాడి నుభడే పరాు న సాగిభచారు. ఇకాడ ఎభతో
విశిష్తట్ కలిగిన వేయి త భాం ల గుడి, పదవ మక్షి ువా యభ, సిుశ్ువర్ ఆ యభ, సిది ుభైర్వ ువా
యభ ఉనానయి.[2]
హ్ు మకభడ పట్ట్
ణ భ అయినపుటికీ బతుకమమ , దతరా విష్యభలో ుమ్రమతభ పల ా ు కభటే గొపుగా
పభడగ
ు ను మ్రుపుకు భటారు.

గ్రామ గ్రగరముఖులు[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]
క. రారాురావు: బి.ఆర్.అభబేదార్ సార్వమ్రమిక విశ్వ విద్భవ యభ వైస్ ఛాన్ ర్[3]

ఖిలవ
ా ర్భగల్

ఖిలా వరొంగల్, తె భగాణ రా్రషభట్ , వర్భగల్ జిల్లా , ఖిల ా వర్భగల్ మభడలని
ా కి చభదిన
మ్రమగామభ.[1]

ఖిలా వరొంగల్,
— రెవెన్యా గ్రామొం —

ఖిల ా వర్భగల్,
తె భగాణ పటాు లో మ్రమగామ సా వనభ

అక్షొంశ రేఖొంశాలు:Coordinates:

17.954834300360996°N 79.62588935528863°E

రాష్టొ
్ ొొంర
జిలాొ

తెలొంొణ

వరొంగల్

మొండలొం

ఖిలా వరొంగల్

గ్రగరభురవ ొొొం
- సరప ొొొంచి
పిన్ కోడ్
ఎస్.టి.డి కోడ్

ఇది వర్భగల్ దు ర్భగ /వర్భగల్ కోట్/ముసునూర్ కమమ నాయక రాు కోటాగ కాకతీయు కోటాగ
పిలు వబడే చామ్రరామ తమక మ్రమపేశాు . వర్భగల్ రైలు సే ష్ట్ నుకు 2 కి.మీ. దూర్భలోనూ, హ్ను మకభడ
నుభడి 12 కి.మీ. దూర్భలో ఉభది. ఇది 12వ శ్ుబభద లో నిర్మ భచబడిభది. ఇపు డు కోట్
అవశేష్ు లు ుమ్రమతే కనిపిసాాంయి. కోట్ శిలతో
ా ర్ణ త భాం లలు ఇపుటి తె భగాణ రా్రష
ట్రాుమ మ్రమదగా వాడక
ు లో ఉనానయి.

కత్త మొండల కొంగ్రరొంా గురొంత్ పు.[మార్చు ]
ఖిల్ల వర్ాంగల్ మ్రగామాం, లోగడ వర్ాంగల్ జిల్లు , వర్ాంగల్ రెవెనూు డివిజ్ను, వర్ాంగల్
మాండల పగధిలో ఉాంది.2014 లో తెలాంుణా మ్రగపతూు క రాష్ాం
ట ర్ ు ఏర్ప డిన తరువాత
మొదటిసాగు 2016 లో మ్రగపభుతవ ుాం ను తన జిల్లు ల్ప, రెవెనూు డివిజ్నుు, మాండల్లల
ఏరాప టులో భగాంు ఖిల్ల వర్ాంగల్ మ్రగాానిు కొతాత ఏరాప టైన వర్ాంగల్ (పట్ర్
ణ ) జిల్లు
, వర్ాంగల్ రెవెనూు డివిజ్ను పగధి మ్రగర్ాంద ఖిల్ల వర్ాంగల్ మ్రగామాంతో కల్పపుకొను (1+10)
పదకొాండ్డ మ్రగాాలతో ను తన మాండలాంు ది.11.10.2016 నుాండి అమల్పలోర్ తె్రత
మ్రగపభుతవ ుాం ఉతరుత వ ల్ప జ్ల్రీ చే్ాంది.[2] పూర్వ పు వర్ాంగల్ పట్ర్
ణ జిల్లు , హ్నమ
కొాండజిల్లు ు, పూర్వ పు వర్ాంగల్ మ్రగామీణ జిల్లు , వర్ాంగల్ జిల్లు ు ాగనవి.
మ్రగప్రతతాం ఈ మాండలాం వర్ాంగల్ జిల్లు లో చేగాంది. చర త్, న్నరామ ణొం[మార్చు ]

ఓరుగల్పు కోట్ ను రామ ణానిు తెలాంుణ చగమ్రగతలో ్ర్గ సాు నానిు కలిగి ఉని
కాకతీయ
వాంశాను ర్ చాందిన చమ్రగకవగ తగణపతి దేవుడ్డ 1199వ ్ాంవత్ ర్ాంలో మ్రగార్ాంభాంచా,
ఆయన క్యారె తరాణి రుమ్రగదమదేవి పూగ తచేసారు. ఓరుగల్పు కోట్ అనేక చాగమ్రగతక
కటాుర్ ల్ప, అద్భు త శిలప కళా ్ాంపదక్య ను లయాం. కాకతీయ కీగతోత
ర్ణాల్ప; ్వ
యాంభూశివాలయాం; ఏకశిల గుట్, ర్ గుాండ్డచరువు;, ఖుష్ మహ్ల్ తదితర్ దర్శ్ నీయ
మ్రగాాంతాల్ప ఇకక డ ఉనాు యి.
చగమ్రగత మ్రగపకార్ాం ఈ కోటుు మూడ్డ మ్రగాకారాల్ప ఉనాు యి, ఆ మ్రగాకారాల అవశేషాల్ప ఇపప
టిర్ కూడా చూడవచ్చు . మొదటి మ్రగాకార్ాం మటితోర్
చే్నది దీను ను ధ్ర్ణి కోట్
అను పిల్పసాత రు. ఇది 20 అడ్డగుల ఎతరత ఉాంటుాంది. రెాండవ మ్రగాకార్ములో ఉని ది
రాతి కోట్ మ్రగానైటు రాళి తో ను గమ తమైనది. రాతి కోటుు పెద ద పెద ద ఏకశిల్ల రాతి
దవ వ రాల్ప ఉనాు యి. ఈ దవ వ రాల ఎతరత 30 అడ్డగుల్ప ఉాండి ఏకశిల ను గమ
తమైనవి. కోట్ దవ వ ర్ాం మీద కీగ తతోర్ణాల్ప ఉనాు యి (పూర్ ణక్యాంభాం వాంటివి). ఈ కీగ
తతోర్ణాల్ప ఇపప టి తెలాంుణ రాష్ ట ర్ ఆధికాగక చిహి ుాంు ఉనాు యి.కాకతీయుల
కాలాంలో ఈ కోట్ దవ దవ పు 19 చదర్పు ర్.మీ. వి్రర్త ుాంణ లో వాాూ పిాంచి శ్లభల్పుతూ
ఉాండేది

శిలాతోరణ స్ొంత్ భాలు[మార్చు ]
వర్ాంగల్ కోటోా నాల్పగు తోర్ణాల్ప ్ానదూరాలలో వి్గత ుాంచి ఉాంటాయి. ఈ తోర్ణాల
మధూ అపప టి శిలప కళాఖాండాల్ప దర్శ్ నమిసాత యి.

సవ యొంభూ శొంభులొంగేశవ ర సవ వ మి దేవాలయొం[మార్చు ]
ఓరుగల్పు కోటోాను మహ్తర్త కటాుర్
లలో ్వ యాంభూదేవాలయాం ఒకటి. సా.శ్.
1162లో గణపతిదేవ చమ్రగకవగ తఈ ఆలయానిు ను గమ ుాంచారు. భూభగాం నుాంచి పుషాప
కార్ాం, పైకపుప నక్షమ్రగత ఆకార్ాం పోలినటుు రాతితో ను గమ ుాంచబడిాంది ఈ ఆలయాం.

గరు గుడిలోను శివలిాంగాం ఇతర్ దేవాలయాలోు ను శివలిాంుల కని భన ుుాంు
ఉాంటుాంది. ఖాండములై పడివుని చతరరుమ ఖలిాంగము ఈ ఆలయములో మూలవిరాట్.
ఇది భూమిర్ అతితక్యక వ ఎతరతలో ఉాండి ుణమట్ాంర్ గుమ్రగడాంు ఉాంటుాంది.దక్షణ దవ వ
ర్ాం వద ద గల వీర్భమ్రగదసావ మి విమ్రగగహ్ాం ఆకర్ణష్ ు ను ల్ప్రతాంది. ఆలయాంలో ఓ
పకక మ్రశ్ ు్రతారామలక్షమ ణ, ఆాంజ్నేయ సావ మి విమ్రగగహాల్ప దర్శ్ నమిసాత యి. ఏటా
శివరామ్రగతి మహోత్ వాం ్ాందరు ుాంు నగర్ాం నల్పమూలల నుాంచే కాక ఇతర్ మ్రగాాంతాల
నుాంచి భక్యతల్ప అశ్ాంు తర్లివచి మ్రగపతూు క పూుల్ప ను ర్వ హిసా త రు. మ్రగపతి
మమవార్ాం రుమ్రగదవ భకకాం, అరు నల్ప, కర్ు ప ర్హ్ర్తరల్ప జ్రుగుతాయి.
మ్రశ్

ురామనవమి ుు ్రతారాముల కల్లాూ ణాం కూడా అాంగర్ాంగ

భభవాంు ను ర్వ హిాంపబడ్డతరాంది. ఖుష్ట మహల్[మార్చు ]

ఈ కట్ర్
ు
ుాం తోర్ణాలక్య అతి దగర్గ నే ఉాంది. ము్రను గ కమమ నాయక రాుల్ప
సా.శ్. 1340 మ్రగాాంతాంలో ఈ సౌధానిు కటిాంర్ చారు. ఈ దరా ురు పొడవు ్రారు 90
అడ్డగుల్పాండా, వెడల్పప -ఎతరతల్ప వరుసా 45, 30 అడ్డగుల్పాంటాయి. దరాు రు పైకపుప
ను కొనదేలిన ఆగ ల్ప మో్రతని టుుు ఉనాు యి, ఆగ ల మధూ న కమ్రగర్ దూల్లల్పనాు
యి. ను జ్ల్ను ర్ పైకపుప ను మో్రతని ది ఈ దూల్లలే. పెద ద పెద ద మ్రగపాణాలోు
కను పి్రతని ఈ ఆరీ ల్ప కేవలాం అాందవ నిు అతిశ్యిాంపజ్నయడాను కే. ఆరీ ల ముాందు
దరావ జ్ల్ ల్లాంటి ఆగ , దవ ను పైన అాందమైన అలికా లతో కూడిన ర్టికీల్ప దరాు ర్
శ్లభను మగాంత పెాంచాయి.దరాు రులోర్ మ్రగపవేశిాంచే మ్రగాాంగణాం మగాంత అాందమైాంది.
ను జ్ల్ను ర్ది రెాండాంత్రతలోు ఉాంది. ఇాందు లోను రెాండ్డ వరు్లోు ఉని ్ాంత భల్ప
మూడ్డ పొడవాటి హాల్ లను ఏర్ప రు్రతనాు యి. ఈ ర్ాంద, పైనుని గదు ల్ప రాచ
క్యటుాంబీక్యలక్య చలనాు , ్వ చఛ మైన ులిను ఆసావ దిాంచేాందు క్య వీల్పు ను గమ
ుాంచబడాు యి.ఈ మహ్ల్ గోడల్ప చాల్ల వెడల్పప ుాండి బల్మైర్
నవి. అవి ్రారు
77 డిమ్రీల వాల్పతో ఉాండి వేల్లడ్డతరని టుుు కను ప సా తయి. ఎతెతనత ఈ భవనాం పై
భును ర్ ఎకక డాను ర్ మెటు
ు కూడా ఉనాు యి. కీగ తతోర్ణాల మధూ గగర్న ్వ
యాంభు దేవాలయ శిథిల శిల్లప లను సైతాం మ్రగప్రతతాం ఈ ఖుష్ మహ్ల్ లో
భమ్రగదపగచారు. దరాు రు మధూ లో అాందమైన నీటి క్యాండాం ఉాంది. ఇది ఆనాడ్డ రాచవర్
గమ్రగపజ్లక్య ఎాంత ఆనాందవ నిు , ఆహాుదవ నిు ఇచే దో! కాబట్,ట ర్ ఈ మహ్ల్ క్య ‘ఖుష్
మహ్ల్’ అను పేరొచి ుాంది.

ఒొంటికొండ, గుొండు చెరు వు[మార్చు ]
ఈ గుట్ ర్ ఒకే ఒక పెద ద బాండరాయి వలె ఉాంటుాంది. అాందు కే దీను ర్ ఆ పేరు వచి
ుాంది. దీనిు ఒాంటికొాండ అను కూడా పిల్పసాత రు. ఇది ఓరుగల్పు కోటోాను ఏకశిల్ల ురుక

పకక న ఉాండే ఎతెతనత కొాండ. మెట్ ు దవ వ రా ఈ గుట్ ర్ మీదిర్ ్రలభాంు ఎకక వచ్చు .
ఈ గుట్మమ ర్
ద శిథిల్లవ్క్యు
చేరుక్యని ఓ శివాలయాం ఉాంది. అాంతు కాక్యాండా
మ్రగపహారా చేు భవనాం ఉాంది. లోపల నుాండి ఉని మెటాదవ
వ రా ఈ భవనాం పై
భును ర్ వెళావ చ్చు . గుట్ ర్ ర్ాంద ురుక పకక నే ఓ అాందమైన చరువు కూడా ఉాంది.
దవ నిు గుాండ్డ చరువు అను పిల్పసాత రు.

పత్ి ొం[మార్చు ]
సా. శ్. 1296లో దేవగిగ సావ ధీనము తరువాత తరగాు ్రల్లతనుల కనుు ఆాంమ్రగధ్దేశ్ముపై
బడిాంది. ్ాంపదతో తరలతూగుతరని ఓరుగల్పు వాగ అ్రయాదేవ షాలక్య కార్ణమయిాంది.

మొదటి ముటిర్
ు [మార్చు ]
సా. శ్. 1310లో ాలిా కాఫుర్ నెలల తర్బడి కోటుు ముటిర్
ు చే్ మటిగోర్ డను ధ్వ ుాం్ాం
చేశాడ్డ. లోపలి రాతిగోడను ఛేదిాంచలేక కోట్ బయటి మ్రగాాలను నాశ్నము చే్ అాయక
మ్రగపజ్లను వధిాంచు ట్ మొదల్పపెట్ుర్ మ్రగపతాపరుమ్రగదు డ్డ ్ాంధిచే్రకొను ఎనలేను
్ాంపదను, 20,000 గుమ్రగరాల్ప, 100 ఏనుగుల్ప, కోహిను రు వమ్రగజ్ము అపప గిాంచాడ్డ[3].

రెాండవ ముటిర్
ు [మార్చు ]
1321లో ఘియా్రదీన ద తరగాు తన కొడ్డక్య ఉల్పఘ్ ఖాన్ (మహ్మమ ద్ బీన్ తరగాు ) ను
ఓరుగాంటిపై దవ డిర్ పాంపుతాడ్డ. వీుచితాంు పోరాడిన మ్రగపతాపరుమ్రగదు ను సైనూ ుాం
ధాటిర్ తటుర్కోలేక, ఆ ్మయములో వాాూ పిాంచిన మహ్ామ గ వలనాు , ఆరు
నెలల ముటిర్
ు తరావ త ఉల్పఘ్ ఖాన్ వెనుతిరుగుతాడ్డ.

మూడవ ముటిర్
ు

[మార్చు ]
ఉల్పఘ్ ఖాన్ రెటిాంర్ చిన ఉతా్ హ్ముతో, బలీయమైన సైనూ ముతో 1323లో మర్ల్ల
దవ డిర్ వచా డ్డ. ఇది ఊహిాంచను మ్రగపతాపరుమ్రగదు డ్డ ధైరూ ముు ్రల్లతను ు
నలనెదు రొక ుాంటాడ్డ. తరర్ు ు నల్పపయోగిాంచిన ఆధ్భను క పదతరధ్ లవల, ు బలీయమైన
అశివ కదళుమ వల, ు తెల్పగు నాయక్యల అనైకూ త వలనాు , పరాజ్యము తపప లేదు .
మ్రగపతాపరుమ్రగదు డ్డ, కట్ు ుల్పడ్డ గని మ నాయక బాందీలవుతారు. వాగను ఢిలీ ు
తర్లి్రతాండా మ్రగపతాపరుమ్రగదు డ్డ నర్మ దవ నదిలో మును గి ఆతామ ర్ప ణాం
చే్రక్యాంటాడ్డ. ఢిలీలోు గని మ నాయక (ాలిా మకూు ల్) ఇసాుము మతములోను ర్
ారు బడాు డ్డ. ఉల్పఘ్ ఖాను ఓరుగల్పును దౌలతాబాదు
బురాునుదీనుద ఆధీనములో ఉాంచి ఢిలీరా మర్ల్పతాడ్డ.
]

అధిపతిునుని ాలిా

్రల్లత నుల ులన[మార్చు

ఓరుగాంటి పేరు ్రల్లత న్ పూర్ అను ారు బడిాంది. ్వ యాంభూశివాలయాం పూగుత ధ్వ
ుాం్ాం చేయబడిాంది. మ్రగాకార్ాం, గరు గుడి, అసాు న మాండపాం నేలమట్ాంర్ చేయబడాు యి.

ముసునూర కమా న్యయక రమ జుల పాలన్[మార్చు ]
ము్రను గ కమమ నాయక రాుల్ప ఢిలీ ు ్రల్లతనులను ఓడిాంచి ఓరుగల్పు కోటుు
జ్నయిాంచి మొతాంత తెల్పగు మ్రగాాంతానిు
ణాల్ప కోటోా చేపటార్ రు.

తిగగి చేజిర్క ుాంచు క్యనాు రు. ఎనిు

ను రామ

ఇవికూడా చూడొండి[మార్చు ]
తెలాంుణ కోటుా మూలాలు[మార్చు

]

1. ↑ "ఆర్ు క వ్ నకల్ప" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2017-11-18. Retrieved 2018-01-23.
2. ↑ "ఆర్ు క వ్ నకల్ప". 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
, p. 40

బయటి లొంకులు [మారు ]
కు దిభచు

ఖిలా వరొంగల్ మొండలొంలో
న్ గ్రామాలు
ా ర్ · ుుమపూ ర్ · మమూ ర్ · నక
రు
సు · ర్భగశాయిపేట్ · అలపూ

న్
పలి · వతభుపూ ర్ · తభబభపలి · బొలికు భట్ · గాు పలి

నుతలు గోదవ వర్

లోకసభ వర్భగల్ లోకతభ
నియోజ్ు వర్భగ
వరాొలు

సన్స భ పశి మ వర్భగల్ శాతనతభ
నియోజ్ు వర్భగ
వరాొలు

కాళోజీ నారాయణరావు · కతపుాం లి ుజ్ు శాు కర్ · కాుు యని విదమహే · చు కాు రామయు · దవ మ్రశ్థి కృషా చారు · నారాయణరావు పవార్ ·
పాల్లు గు సోమనాథుడు · తరావయి పాపనన · ఇభకా...

ర్ ురారామచభమ్రమద సావ మి వార్ ువసావ నము,
భమ్రమదవ చ భ
ర్ ురారాము సావమి వార్ ువసావనభ, తె భగాణలోని ఖమమభ జిల్లా , భమ్రమదవ చ భలో ఉభది. ఇది తె భగాణ
రా్రషభట్లోని రాుల ా అ పెదదిద . హ్భదు వులు ఆరాధ్ు దైవభగా లవిభచే ర్ రాు ముని ఆ యభ ఇది. మ్రమపి
తభవత్ర్భ ర్ రాు మనవమి రోున ఈ ువా ర్ ురారాము కళా ణభ అతుభత వైభవభగా మ్రుగుతుభది.

దేవాలయ న్ి రామ ణ విశేషాలు[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]
17 వ శ్ుబభద నాటి తభకీర్నాాం చారు లు ర్ రాు మదవ సుగా పేరు పభదిన కభచర్ ుగోపనన జీవితభతో ఈ ఆ య
నిరామణభ ముడిపడి శ్ుబభద ర్భడవ లగభలో కభచర్ ుగోపనన భమ్రమదవ చ భ తమ్రహ్లద
ా ర్ గా ఉననపుడు మ్రమపభుువనికి
తెలియకు భడా ఈ ఆ య నిరామణభ

ముఖులు ఖజ్ల్నాకు తభబభధిభచిన ధాు నిన ఉపయోగిభచార్ని గోల్ుభడ లోని ఒక చర్సా లో ఇతనిని బభధిభచారు.

కభచర్ ుగోపనన భకి
మెచి న ర్ రాు ముడు చర్సా నుభడి విడిపిభచేభదు కు గోల్ుభడ తభసావనాదీశుడైన సులాం
ా న్ కు దివు రూపభలో
కనిపిభచి, గోపనన చేయమని ఆ య నిరామణానికి వెచి భచిన మీర్_ఉసామన్_అల_
ా ఖాన్ సొముమను చలిభు చాడని
చామ్రర్మ తక కథనభ. బభదీఖానా నుభ గోపనన ర్ రాు ముని కీరూా ాం ుాం తెలు గులో అనేక తభకీర్నాం ను ర్చిభచాడ.ు అపుటి
నుభడి గోపననను రామదవ సు అని పిలు సుభాండేవా రుభమ్రమదవ చ భ, విజ్ు నగర్భ మ్రమపాభు కు రాుయణభతో దగర్గ
తభబభధ్భమ ననటాట రాుయణ మ్రమగభథా దవ వరా తెలు సుాంభది. భమ్రమ 35 కిలోమీమ్రట్ ుదూర్భలో ఉనన పర్శా లో రాముడ,ు
ర్త, క్షమణుడు కభతకా భ నివాతభ ఉననటాట తెలియజ్నయబడిభది. గోదవ ఉనన భమ్రమదగిర్ అనే చిననకభడ వద దర్ రాు

ముడు ర్ ు భకలో ఉనన ర్తను ర్క్షిభచడానికి బయలేు ర్ు పు డు ుర్మగ ధ్ు భలో ఉన దవ టాడ.ు ేరుపర్వతభ, ేనక
కాు రుడే భమ్రమదు డు (భమ్రమదగిర్). ఈ భమ్రమదు ని కోర్ు ేర్కు భమ్రమదగిరైు వె సిన ర్ రాు ముడు భమ్రమదవ మ్రమ అయా డ.ు ఈ
భమ్రమదగిరైు వె సిన ర్ రాు ముని ఆ యే ర్ ురారామచభమ్రమదసావమి ువసావనభ. ముసిభు మతభలో పుటినట్ కబీర్
దవ స్ ఈ ఆ యభతో దగర్గ తభబభధ్భమ భది. కబీర్ దవ స్ ఒకసార్ ఆ యభలోకి మ్రమపవేశిసుాంననపుడు అతనిన
నిరాకరాు చడభతో ఆ యభ చిమ్రాలు అదృశ్ు మైయా యని మళీు అతనిని ఆ యభలోకి మ్రమపవేశిభచేభదు కు అనుమి
ఇవవడభతో దివు చిమ్రాలు పునర్ర్దశ్న చబుతుభటారు. మ్రమపపభచవా పభాంగా మ్రమపసిది ుపభదిన ఈ ువా యభ
మ్రమపపభచ నలు మూ నుభడి వేలది
ా భకు ాం ను విశేష్భగా ఆ పవిమ్రమతమైన గోదవ వర్ నది ఈ కభడను చు ట్ట్
ట కని దక్షిణ
దిశ్ వైపుగా మ్రమపవహ్సూాం మ్రమపకృు అభదవ ను ఒ కపోసూాం ఒక మ్రమపసిద ుపుణుక్షే లసిలేల్లా భమ్రమదవ చ భకి మరాు త
తోడా ట్న
ట భదిభచిభది. ేరుపర్వతభ, ేనక కు భిభచిన వర్భ వ ుపుటినట్ ులు డే భమ్రమద భమ్రమదు డి (చిననకభడ)
వ నే ఈ చిననకభడను భమ్రమదగిర్ అని ఇకాడ ఏరుడిన ఊగు భమ్రమదవ చ భ అని పేరు వచి భది. మీర్ ఉసామన్ అల ా ఖాన్ 7
వ నిజ్ల్భ ఈ ఆ యానికి తభవత్రానికి రూ.82,000 విరాళభగా ఇచా

న్ి రా పూజలు, ఉరస వాలు[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]

కళా ణభ[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]
ఇకాడ జ్రే గ ఉత్వా లో ముఖుమైనది ర్ రాు మనవమి రోున జ్రే గ కళా ణభ. ఇది ుశ్ వా పభాంగా అతుభత
మ్రమపసిది ుచభదిన ఉత్ కళా ణానికి అనేక క్ష భకు ాంలు హామ్రజ్వుతుభటారు. రా్రష ట్మ్రమపభుతవభ తర్పున ముుు
భమ్రాలు , పట్ట్
ట బట్ు ా ట్ ఈ ువా య తభవత్ర్భ పభపడభ మ్రుగుతుభది.

త

వైకు భఠఏకాదశి పర్వ దినభ[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]
వైకు భఠభ నుభడి విష్పణమూర్ ుాంనేరుగా వచి భమ్రమదు నికి దర్శ్నమివవటాు వ ువైకు భఠఏకాదశి పర్వదినభ ఉతర్ాం
దవ వర్దర్శ్నభ ఈ క్షేమ్రమపసిదిచి భదిభది.

నితు పూజ్ు ా [మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]
తమిళనాడలో
ు ని ర్ ర్ుభగభ నుభడి రామదవ సుచే తీసుకు రాబదడిన ఆరు వభశా కు చభదిన ర్ వైు ష్వు ఆచారు
కు ట్భ
ట ులు ఇప భమ్రమదవ చ భలో నితుపూజ్ు ా నిర్వహ్సుాంనానరు. రాునుు వారేు ర్ రీభగభలో నిర్యి భచబడిన
విదభగానే ఇకాడి ఆ యభలో నిర్వహ్సుాంనానరు.

పర్శా [మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]
ఇది భమ్రమదవ చ భనుభడి 35 కి.మీ. దూర్భలో ఉభది. ర్ురామ క్షమణులు తమ వనవాత వనవాతభతమయభలో ఇకాడ
నివసిభచా వార్ వనవాత తమయభలోని కనిన అభదమైన దృశా లు ఇకాడ చిమ్రమత, శి ు రూపా లో
మ్రమపదర్శ భపబడతు
ు నానయి. ఉదవ మ్రహ్ణకు ఎతుాంకు పోవడానికి ుయలేడి రూపభలో వచి న ురీచు ని బొమమ , పర్శా కు
తమీప ుాంభలో ఉనన ర్తమమ వాగువద దర్త ఆర్వేసి గురుాం నీ, ఆమె పసుపు కు భకు మలు సేకరాు చిన ర్భగురాళ్ళనీ
కనిన చిహాన ను చూపిసాాంరు. నదికి ఆవలివైపుని రావణుని ర్థపు గురుాం ను చూపిసాాంరు.రావణుడు ర్తను అపహ్ర్రాు చిన
మ్రమపేశాు ఇది.ర్త వియోగానిన పభదిన రామచమభమ్రమదు డు శ్లక మూరాగాం కభమ్రమదవ చ భలో ఉనన రామచమభమ్రమద మూర్
ుాంముఖభలో ఉభడే తు ుా ్ పర్శా రామునిలో కనిపిభచదు .ర్ రాు మ నవమి రోున ఇక కల్పాణోత్వభ మ్రుగుతుభది.

జ్ల్టయుపాక (ఎటాు క)[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]

ఇది భమ్రమదవ చలని
ా కి ర్భడు కిలోమీమ్రట్ ుదూర్భలో ఉభది. రాపమ్రహ్ణభ తమయభలో జ్ల్టయువు రావణుని ఎదు రాు ని, ర్తను
ర్క్షి తన మ్రమపాణా ను ఇచి న త వ భగా దీనిని చబుురు. జ్ల్టయువుకకా ఒక ర్కా ఇకాడికి 55 కి.మీ. దూర్భలో ఉనన
వి.ఆర్.పుర్భ మభడ భలోని, రేఖపలి ుమ్రమగామభలో పడిభదట్.

దు ముమ గూడభ[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]
ఇకాడ జ్గ గన భీకర్యుదభు లో రాముడు 14,000 రాక్షసు ను హార రా డట్. ఆ రాక్షసు బూడిదపై ఈ మ్రమగామభ ఉభది. గనుక
దీనిపేరు దు ముమగూడభ. ఇకాడి రాముడిని ఆమరాముడభటారు.

గుభడా [మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]
ఇవి భమ్రమదవ చలని
ా కి 5 కి.మీ. దూర్భలో ఉనన వేడినీటి బుగలు గ . ఇకాడ నదిఒడ్డున ఎకాడ తవివనా వేడినీరు ఊరుతుభది.
మ్రమబహ్ర్మ , విమహేశ్వ రుడు చలికా భలో ఇకాడ సాననభ చేసాాంర్ట్. ర్

రాు మగిర్[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]

ఇది గోదవ వర్ దిగువన 55 కి.మీ. దూర్భలో ఉభది. ఇకాడ కభడపైన యోగరాముని మభదిర్భ ఉభది.

పాపికభడలు [మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]
పాపికభడలు , తూరు కనుమ లోని దటైమ ట్ న అడవు తో కూడిన ఒక కభడ మ్రమశేణి. ఇవి ఖమమభ జిల్లా , పశి మ గోదవ వర్,
తూరు గోదవ వర్ జిల్లా నడమ
ు ఆనుకని ఉనానయి. సుభదర్మైన గోదవ వర్ నది, కభడలు , ఆహాుదకర్మైన వాువర్ణము.
భమ్రమదవ చ భ నుభచి పడవలో ఇకాడికి వెళ్ళి సౌకరుభ ఉభది. పాపికభడ మ్రమపాభతభలో సాధార్ణభగా చటాట ఆకు లు రా
ు వు. మ్రమపశాభతమైన, సుర్మణీయమైన, ఆహాుదకర్మైన మ్రమపేశుమ . ఎభడాకా భలో కూడా పాపికభడ మ్రమపాభతభ చ గాు
నే ఉభట్భ
ట ది. పాపికభడ అడవు జ్ల్ు తువులు , పక్షులు , విష్ కీటాు లు ఉభటాయి. అలగే
ా వేలది
ా ర్కా ఔష్ధ్ వృక్షాలు ,
మొకాలు ఉభటాయి. భమ్రమధాచ భ వద దము మ్రమపేశాు దగర్గలో జ్ పాతభ ఉభది. ఇకాడే ఒక శివలిభగభ తరుభ నీడలో
అద్భు తభగా ఉభట్భ
ట ది. పాపికభడ వద దగోదవ వర్ చా వెడల్పు లో ర్భడు కభడ మధ్ు మ్రమపవహ్సూాం ఆ వాువర్ణానికి
మరాు త ర్మణీయతను తెచి పెడతు
ు భది.

దేవాలయ పుగ్రన్న రామ ణొం[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]
1960 నాటికి గుడి ుగా శిథి మైభది. ఆకా భలో కల్లార్ చభమ్రమదమౌళి గారు ువాదవ య మ్రధామదవ య శాఖ మభమ్రమిగా
నియమితులైయా గుడి పునఃనిరామణానికి నడభ
ు కటాట్రు. ఆయన అధ్ు క్షులు గా రాు య జీరోద్భ గ ణ తభఘ్భ
ఏరా టిు భది. రా్రషభట్ నలు మూ రూపాయ విరాళాలు పోగుచేశారు. నాడు భమ్రమదవ చ భ ురుమూ అట్మవ మ్రమపాతభ.
యామ్రమతీకు కకాడ ఏ సౌకరా లు
లేవు. తమిళనాడలో
ు ని రామనాథపుర్భ జిల్లాకు చభదిన శిల్పాచారు లు గణపి త పవ ుని ఆహావనిభచారు. ముభదు గా
కల్పాణమభ త పెటాట్రు. తరైన రాయిని తమిళనాడలో
ు ని దిభడివనభలో గురాు ాంచారు. కతగూాం డభ వర్కు రైళ్ళలో తెచి
ల
అకాడినుభడి గోదవ వ రీ
ా లో తర్లిభచారు. పెద దపెద దరాు శి ను ఇసుకలో నెట్ట్
ట కు వచి లభ
ా ీ లో కెకిుభచి
అకష్భట్తో భమ్రమదవ చ భ చేర్ు భచా చభమ్రమదమౌళి నగరో ు 500 శిల్పు లు 3 క్ష ఖరు తో తక కళాశ్లభితమైన
కళా ణమభడపభ నిర్మ భచారు. రాు యానికి దక్షిణాన ర్భగనాయకు గుటైు ట్ రామదవ సు ధా నమభదిర్భ నిర్మ భచారు. శి
ు శ్లలయానమైన గోపురాలు నిర్మ భచారు. దీనిలో ఆరు అడు పచ్చరాయి రామదవ సు విమ్రమగహాు మ్రమపిషాు ఠ చారు. రామదవ సు
కీర్నాం లు , భకి ుాంతర్తరా వాగు తెలియచేసే అపురూప నిరామణమిది. మ్ఆ యానిన పూరాగాం న రాు ుతో సౌభదరు శిల్పా తో
నిర్మ భచారు. ఈ రాుని తమీపములోని ుటియాకు గూడభలో సేకరాు చారుర్మహామభడపానిన అష్ ట్ క్షుమలు , దశావారాలు ,

ఆళావరు శిల్పా తో అ భకరాు చారు. 32 టుు న ఏకశి తో ఆ య విునభ ఏరా ట్చే
ట శారు. ఈ విునభ మూడు అభతసుాంలు కలిగి
అనిన ువామూరుాం శిల్పా తో శ్లలయానమైభది. అభివృది[ు మూలపాఠ్యా న్ని

సవరొంచు]

ఆ యానిన రూ.100 కోటాు ు మిభచి ఖరు చేసి చమ్రర్మ తలో సుమ్రమపసిద ుసా వనభగా భమ్రమదవ మ్రమదికి ఖా ు అభుల ా పటిష్మైట్
న నిరామణాలు చే నిర్యి భచారు. దవ దవ పు 30 ఎకరా విర్ర్ాంభ లో ువా యానిన అభివృది ుచేయనునానరు.[2]

ొొ లరీ[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]
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ఆ యభ. హైదరాు
ర్దు లో ర్వీభమ్రమదలగ తమీపాన కిడీ కా పూల్ బసాట్భడ్ నుభడి దగర్గగా క
చినన కభడపై నిర్మ భచిన ఈ మభదిర్భ హైదరాుద్ దర్శ్నీయ మ్రమపేశా లో ఒకటి. ఇది పూరాగాం పా
రాుతో నిర్మ భపబడిభది. ఈ ఆ య నిరామణభ 1966 లో మొదలై, 1976 కల్లా పూర్భాంది. హైదరాుద్
లోని హ్నసే్న్ సాగర్ తర్సు్ దక్షిణపు వైపు బిరాు మభదిర్ ఉభది. ఇది నౌబత్ పహ్ర్ద జ్ల్ు ట్ కభడ
కళా పహ్ర్ద పైన ఉననది. 1976 లో బిరాుస్ హైదరాుద్ ఆ యానిన నిర్మ భచి రాజ్ల్ా వన్ నుభడి దిగుమి
చేసుకు నన తె టిు పా రాయితో నిర్మ భచాడ.ు ఈ కభడ 280 అడగు
ు
ఎతుాం ఉభది.దవ ని మీద అ యభ
13 అడగు
ు
ఎతుాంలో నిర్మ భచబడిభది.
రామకృష్ ు మిష్న్ సావమి ర్భగనాథనద చేత ఈ నిరామణభ పూర్యు ాం ు భదు కు దవ దవ పు ఒక
దశాబభద పటిభట్ ది. బిరాు ఫభడేష్న్ ుశాు లోని ఇతర్ ువా యా ను నిర్మ భచటాు లో
మ్రమపసిది ుచభదిభది, హైదరాుదోు బిరాు మభదిర్ పోష్కు డగా
ు బిరాు ఫభడేష్న్ ఉభది.
ర్ ువెభకటేశ్వ ర్ రూపభలో విష్పణవు ువా యభ అభకితభ చేయబడిభది. ుు గరాజ్, అననమయు ,
రాుదవ సు కీర్నాం లు ఉదయభ ఒక నీ భ ఆకాశాు నేపథుభలో మ్రమపిధ్వ నిసుాంభది. ఈ ువా యభ
ఉతాల్ (ఒరాు ), దక్షిణ లర్తీయ శైలి శి ు శైలిని కలిగి ఉభట్భ
ట ది. రాజ్గగపుర్భ సౌత్ ఇభడియన్
వాసుాంశి ు శైలిని సూచిసుాంభది, జ్ద
గ నభద వైునభ అని పిలు వబడే మ్రమపధాన మభదిర్భ మీద
ట్వ ర్ ఒరాు శైలిని సూచిసుాంభది. ఈ ఆ యభలో రాుయణభ, మహాలర్తభ వభటి గొపు పురాణా ను
చిమ్రమతీకరాు చిన తర్తభగా చకిున పా రాయి చిమ్రాలు ఉనానయి. 42 అడగు
ు
ఎత్ె్నాం గరుగునభ (గరు
గుడి) ురుమ లోని వెభకటేశ్వ ర్ ఆ యభ ఆకట్ట్
ట కు నే మ్రమపిరూపభ.

ఈ ువత 11 అడగు
ు
పడవైన మ్రమగానైటోాం చేయబడిభది. సావమి వెభకటేశ్వ ర్ తభమ్రమపదవ యాలు
పదవ మవి, అభదవ ల్ మ్రమపతుు కమైన ువా యా లో పూజిసాాంరు. బిరాు మభదిర్ కాభపెకోు సో
బుదిు డికి అభకితభ చేసిన ఆ యభ ఉభది. ఈ ువా యభలో శివ, గణేష్, తర్తవి, హ్ను మభతుడ,ు
మ్రమబహ్మ , క్షిమ , సాయిుు వభటి ఇతర్ ువత కు మ్రమపతుు క విమ్రమగహాలు ఉనానయి.
సాయభమ్రమతభ, బిరాు మభదిర్ మ్రమపకాశాు మీద ఒక అద్భు తమైన దృశా నిన అభదిసుాంభది. గత
మూడు దశాుదలు గా పరా ట్ు ు లు బిరాు మభదిర్ లేకు భడా హైదరాుద్ పరుట్ు పూరాు ాం లేదు .

మభమ్రమతముగమైు న బిరాు మభదిర్ యామ్రమత అద్భు తమైన నిరామణభ, పనితనానికి గురుాంగా,
మిళి తమై పరుట్ు , ఆధా ుమకతకు ఒక మ్రమపేశాు . తభదర్శ్కు లు ఆ యా లో అనిన వారాభతపు
రోులు , వారాభులోు ఉదయభ 7.00 నుభడి 12.00 గభట్ కు , సాయమ్రమతభ 3.00 గభట్ నుభడి
రామ్రమి 9.00 గభట్ వర్కు మ్రమపవేశిభచవచ్చు . బిరాు మభదిర్ రా్రష ట్మ్రమపభుతవ బసు్ దవ వరా ుగా
అనుతభధానిభచబడి ఉభది. ర్భడు వభద మీమ్రట్ ు దూర్భలో ఉనన ర్వీభమ్రమద లగ దగర్గ బస్
రైడ్ తీసుకు నన వారు ఇకాడికి రావచ్చు .

వ్య ్రచిక
•

1ఆ య మ్రమపతుు కతలు

•

2ఇవి కూడా చూడభడి

•

3మూలల
ా ు

•

4వెలు పలి భకెలు

ఆలయ గ్రగరత్యా కరలు[మూలపాఠ్యా న్ని సవరొంచు]

•

ఈ మభదిర్భ హైదరాుద్ నడి మధ్ు ఉభది.

•

కభడ పై లగభలో కార్ పార్ుభగ్ ఉభడుటేు సు భముగా చేరుకనవచ్చు ను.

•

ువా యానికి మ్రమపకాన బిరాు సైన్్ సిట్మ, పా ునెటేర్ు భ ఉనానయి..

•

పార్ుభగ్ వద దనుభడి ువా యభ మొతభాం మెటోరు తహా పా రాుతో నిర్మ భచబడిభది.

•

మభదిర్ పై లగభ నుభడి చూసే ుాందగర్గగా హ్నసే్న్ సాగర్, బుదవిద మ్రమగహాు , అ్భబీ,ు
ర్వీభమ్రమదలగ, లల్
ా బహ్నదూర్ సే డిట్ యభ, లు భబిని పార్ు లభ
ా టివి అభదభగా
కనిపిసుాంభటాయి.

•

•

About Ganesh Temple Secunderabad in
Telugu, History, Timings, Poojas
అ నాటి నైజ్ల్ము రా్రషముట్ రాజ్ల్ానిగా ఉనన హైదరాుద్ (లగు నగర్ము)నభదు (ముచికు భద)
మూర్ నదికి సుురు 9 కి మీ దూర్ములో మ్రమపసుాంత సికిభమ్రమదావ ద్ నగర్ము రైలేవ సేష్ట్ న్
తమీపములో మ్రమపశాభత వాువర్ణములో ర్ ుయాదగిర్ ర్ ు క్షమ మ నృసిభహ్ర్ ువసావ నమునకు
46 కిలోమీమ్రట్ ు దూర్ములో సుురు 2 శ్ుబముద చమ్రర్మ త కలిగి భకు ాం కోర్ు ను తీరు టోా కభగు
బభగార్ముగా అ రారుతునన ది this temple in year 2020 development by Govt of telangana india
ర్ ుగణపి ువా యము సుురు ర్భడు వభద తభవత్ ర్ము అనగా కీ॥శ్. 1824 తభ॥ దీనికి
తర్ు గు శ్ు తభ॥ 1745 తెలు గు తభ॥ తవ సిర్ాం ుతవ లను నామ తభ॥లో గరా యములో వె
సియునన ర్ ుగణపి సావ మివార్ విమ్రమగహ్నమ రూపభదిభచినట్గా
ట ు ఆధార్ము విమ్రమగహాు కిభది
లగభలో నిరూపిభచబడచ
ు ు నన ది

మ్రమపసుాంతము సావ మివారు పూజ్ు ా అభదు కనుచు నన మ్రమపాభతము అపు టి నైజ్ల్ము
రాు యు లు బడిలో ఉభడి చినన చినన పలల్ల
ా ు
గా ఉభడినవి. 1862 తభవత్ ర్ము
నైజ్ల్ము నవాబులు తరుకు ర్వాణా నిమితముాం
రైలేవ మ్రమటాకా ్ మ్రమపార్భభభ
చేసినార్ని రైలేవ లైన్
నిరామ ణము చేయుచు నన తమయములో వాగు విఘ్న ములు ఏరు డినవి అపు డు
మ్రమపసు ుాంత రైలేవ సే ష్ట్ న్ ర్ ుగణపి ఆ యము గ త వ ము వు వసాయ భూమియని
అటి ట్ వు వసాయ భూమిలో దిగుడు ువి ఉభడేదని ఆ ువిని నీటి సౌకరా ర్భు ుగుచేయు
తమయములో ర్ ు సావ మివార్ విమ్రమగహాు ువిలో భు మైనదని పెదలు ద (పూరీవ కు లు )
చపు చు నాన రు.
పైనతెలు పబడిన ఆ విమ్రమగహ్నమ చతురు ుమ లు కలిగి కు డి చేతు లో అభకు శుమ ఎడమ
చేులో డమరుపాశాు కలిగి, మ్రమకిభది చేయి కిమోకాలిపై ముమ్రమదలో బోరాు ు చు కని
ఎడమచేులో బీజ్ల్పూర్ ఫ ము కలిగి బిభబముపై కు డివైపు చభమ్రమదవభక ఎడమవైపు
సూరు బిభబము కలిగి కు బేర్సావ నము (ఉతర్ాం ము) వైపు వెళుు మూషాు రూరుడై వె సిన
సావ మి లరావనిలోనే విభినన రూపము విరుపాక్ష గణపి రూపభలో గణేశ్ పురాణము
వివరాు చినట్ట్
ట ర్ ుగణపి సావ మి వార్ ు ు ములో ఉపనయన కా ము లో తమత
ుాంువతలు తమత ుాంఆయుధ్భమ లు బహ్నమిగా ఇవవ గా ఈశ్వ రుడు సాక్షాత్ తన రూపమైన
(ఆమ వై పుమ్రమతనాుసి) అనన టాటగా తనకకా డమరుకము బహ్నమిగా మొతభగి విరుపాక్ష
గణపిగా నామకర్ణము చేసినటాట చపు బడియునన ది. కావున ఆ సావ మి వారు విరూపాక్ష
గణపి అవార్ములో ఉనన బిభబమనుచు అపు టి నైజ్ల్ము రా్రష ట్అధికారులు రైలేవ కార్మ
కు లు ర్ ుసావ మి వాగు ఆరాధిభచి విఘ్న ములు తొ గిభచు కని రైలేవ లైను పూరేు ాం
సినటాట తదనభతర్ కా భలో అపు టి మ్రమబిటిష్ అధికారులు మభదిరా నిరామ ణము నకు
అడ్డు చపా డా సావ మివారు తవ పన ములో దర్శ్ నము ఇచి నటాట తరావ త వార్ అడభ
కు లు కూడా తొ గినట్ట ు అపు టి రైలేవ అధికార్ తభున నిమితభాం సావ మివాగు
ఆరాధిభచి తభునము పభది ఆ య నిరామ ణము గావిభచినార్ని పెదలు ద (పూరీవ
కు లు ) సావ మివార్ ల ా లు వివిధ్భమ లు గా చపు కనుచు భదు రు.
అటి ట్ ర్ హ్ర్ు

ర్ ఆ యము కా మ్రమకమములో వివిద అభివృది ు చభది తదనభతర్భ
ఆభమ్రమధ్ మ్రమపేశ్ రా్రషముట్ లో రాజ్ల్ానిగా ఉనన హైదరాుదు లో అభతరా గమైన
సికిభమ్రమదావ ద్ నభదు 1969 తభ॥లో ువాదవ య మ్రధామ దవ య పగ ాలో తీసుకనబడినది.

పైనతెలు పబడిన ఆ విమ్రమగహ్నమ చతురు ుమ లు కలిగి కు డి చేతు లో అభకు శుమ ఎడమ
చేులో డమరుపాశాు కలిగి, మ్రమకిభది చేయి కిమోకాలిపై ముమ్రమదలో బోరాు ు చు కని
ఎడమచేులో బీజ్ల్పూర్ ఫ ము కలిగి బిభబముపై కు డివైపు చభమ్రమదవభక ఎడమవైపు
సూరు బిభబము కలిగి కు బేర్సావ నము (ఉతర్ాం ము) వైపు వెళుు మూషాు రూరుడై వె సిన

సావ మి లరావనిలోనే విభినన రూపము విరుపాక్ష గణపి రూపభలో గణేశ్ పురాణము
వివరాు చినట్ట్
ట ర్ ుగణపి సావ మి వార్ ు ు ములో ఉపనయన కా ము లో తమత
ుాంువతలు తమత ుాంఆయుధ్భమ లు బహ్నమిగా ఇవవ గా ఈశ్వ రుడు సాక్షాత్ తన రూపమైన
(ఆమ వై పుమ్రమతనాుసి) అనన టాటగా తనకకా డమరుకము బహ్నమిగా మొతభగి
విరుపాక్ష గణపిగా నామకర్ణము చేసినటాట చపు బడియునన ది. కావున ఆ సావ మి వారు
విరూపాక్ష గణపి అవార్ములో ఉనన బిభబమనుచు అపు టి నైజ్ల్ము రా్రష ట్అధికారులు
రైలేవ కార్మ కు లు ర్ ుసావ మి వాగు ఆరాధిభచి విఘ్న ములు తొ గిభచు కని రైలేవ
లైను పూరేు ాం
సినటాట తదనభతర్ కా భలో అపు టి మ్రమబిటిష్ అధికారులు మభదిరా
నిరామ ణము నకు అడ్డు చపా డా సావ మివారు తవ పన ములో దర్శ్ నము ఇచి నటాట
తరావ త వార్ అడభ కు లు కూడా తొ గినట్ట ు అపు టి రైలేవ అధికార్ తభున నిమితభాం
సావ మివాగు ఆరాధిభచి

తభునము పభది ఆ య నిరామ ణము గావిభచినార్ని పెదలు ద (పూరీవ కు లు ) సావ
మివార్ ల ా లు వివిధ్భమ లు గా చపు కనుచు భదు రు.
అటి ట్ ర్ హ్ర్ుర్ ఆ యము కా మ్రమకమములో వివిద అభివృది ు చభది తదనభతర్భ
ఆభమ్రమధ్ మ్రమపేశ్ రా్రషముట్
లో రాజ్ల్ానిగా ఉనన హైదరాుదు లో అభతరా గమైన
సికిభమ్రమదావ ద్ నభదు 1969 తభ॥లో ువాదవ య మ్రధామ దవ య పగ ాలో తీసుకనబడినది.
మ్రమపసుాంత ువా యము గణపి పభచాయతనము అనురీులో తన తహోదరుడైన ర్ వీ
లా ు
ువసేనా తేత సుమ్రమబహ్మ ణు సావ మి విష్పణ పర్ముగా ర్ రాు మబభట్ట ఆభజ్ను యసావ
మి తన ుుపితరులైన ర్ ుఉ మహేశ్వ ర్ తేత ఉమహేశ్వ రులు ర్ ుఆదిుు ది నవ
మ్రమగహ్నమ లు మరుు ర్ తీ రాహ్న కతు నీ కభఠ విర్ధాు రాయణి ునసా కు బికాు తేత తరు
బభధ్ విమ్రమగహ్నమ లు కలియుగ దైవము ర్ ువేభకటేశ్వ ర్సావ మి క్షేమ్రమతపా కు డిగా
పటిష్ ట్ గావిభపబడి అతు భత వైభవోపేతముగా అ రారుచు నన ది. సికిభమ్రమదావ ద్

గణపి ఆ య విశేష్ు లు :
శ్ల ు॥ ఆరోగు భ లతా రాధిచేు త్ ——– మ్రమశియమిచే తు
హ్నుశ్ు ః ఈశ్వ రాత్ జ్ల్ ునమనివ చే త్ ——– మోక్షమిచే
జ్ల్ు ు ర్ని ుః దు రాగదిభిః ుధార్క్షాభ ——– బైర్వాద్భ సుాం
దు ర్మగ మ్ విద్భవ సార్భ తర్తవ ుు భ ——– క్షామ ు చైశ్వ
ు తు వర్నద భ పార్వ ుు చైవసౌలగు భ శా ు ——– కళా
ణ తభతిః తా భదవ త్ మ్రమపజ్ల్భివృదిశ్ ద ు ——– తర్వ చైవ
గణాధిపాత్

అను మ్రమపకార్ముగా ర్ ుగణపి ువా యము నభదు ర్ ునవమ్రమగహ్ర్ ఆ యములో సూరు
నితో కలిసి ఉనన నవమ్రమగహ్ర్ తమూహ్నమ నన ఆరాధిభచినా ఆరోగు సిది ు అగిన
హోమ్రమతుని హోమ రూపములో ర్ ుగణపి చభడీ మను రుమ్రమద సుమ్రమబహ్మ ణు
ఆదిుు ది నవమ్రమగహ్ర్ ఇ ది హోమములు నిర్వ హ్భచగ ధ్ు లభ
ా ము ఉమహేశ్వ ర్
ఆరాధ్ు వ న జ్ల్ ననము
క్షేమ్రమతపా కు డైన ర్ ువెభకటేశ్వ ర్ సావ మి ఆరాధ్ు వ ు మోక్షము ర్ ుఉమహేశ్వ ర్
ఆరాదన వ ు జ్ల్ ననము ర్ ుమహాకాళీ మహా క్షిమ మహా తర్తవ ు తవ రూపిని అయిన
ర్ ుఉ మహేశ్వ ర్ అమమ వార్ ఆరాధిభచు ట్ వ నను తమత ుాంతనమ భగళములు
సిదిభు చు ను హ్ను మత్ ఆరాధ్ు వ న తమత ుాంమ్రశ్మ తు ుధ్ు ా మ్రమపయోగ ుధ్ నివార్ణ
మ్రుగును మ్రమపతుు కముగా ర్ ు
మహాగణపి (విరూపాక్ష గణపి) పర్మ్రమబహ్మ తవ రూపమైనభదన ఆ యములో ఉనన
ఇతర్ ువా మూరుాంలు పరావ ర్ ువతలైనభదు న గణపిని ఆరాధిభచు ట్ వ న పైన పేరాు
నబడిన కోర్ు లు అనిన యు తీరుననుటోా తభుహ్నమ లేదు
అటే ు ఆ యములో వె సిన తరు బభధ్ విమ్రమగహ్నమ కు అభిషేకాదు లు రాహ్న కతు పూజ్
నిర్వ హ్భచడభ వ న కా తరు తరు దోష్ములు తొ గి భకు ాం అభీష్భట్ నెర్వేరును.

Secunderabad గణపి ఆ యములో మ్రుగు విశేష్ ఉత్వములు :
1) మ్రమపదవ న ువా యము ర్ ుగణపి సావ మివాగు లమ్రమదపద ుతములు శు॥ చవిు
నుభడి పౌర్మి
వర్కు గణేశ్ ఉత్ వములు .
2) ర్ ుఉ మహేశ్వ ర్ అమమ వాగు ఆర్వ జ్ ుతములో మ్రశ్నన వరామ్రమి ఉత్ వములు అ
భకార్ములు మ్రమపి నితు ము చభడీ హ్వ నభ.
3) ర్ ుఉమహేశ్వ ర్ సావ మివాగు మ్రమపి సోమవార్భ మ్రమపి ుత శివరామ్రమి రోు లోనే
కాకు భడా మహాశివరామ్రమి తభదరు ముగా విశేష్ అభిషేకములు కళా ణము మరుు
కారీకాం ుతములో విశేష్ పూజ్ కైభకరు ములు నిర్వ హ్భచబడను
ు
4) ర్ ుసుమ్రమబహ్మ ణు సావ మికి మ్రమపి మభగళవార్భ కృుకాాం నక్షమ్రమతము ష్ష్ ఠ ుథి లో
కాకు భడా ుర్శిగ ర్ శుద ు ష్ష్ ట్రోున విశేష్భ పూజ్ు ా కల్పా ణము నిర్వ హ్భచబడను
ు .
5) ర్ ుఆభజ్ను యసావ మి వాగు ఆ యభలో మ్రమపి మభగళ శిు వార్ములు మ్రమపి పూరావ
లమ్రమద నక్షమ్రమతభ రోున చైమ్రమతశుద ు పౌర్మి
హ్ను మత్ విజ్గు త్ వభ వైశాఖ
బహ్నళ దశిమ జ్ు మ మ త్ వభ ర్ రాు మ నవమి రోున రారామ మ్రమపయాణము నిర్వ
హ్భచబడను
ు

6) మ్రమపి మభగళ శిు వార్ములు తరు బభధ్ విమ్రమగహాు తమీపభలో కా తరు నివార్ణ
పూజ్ు ా నిర్వ హ్భచబడను
ు .
7) తభవత్ ర్ కా ములో మ్రమపిరోజూ తతు నారాయణ మ్రమవతము.
8) మ్రమపి శుమ్రమకవార్ము తభకష్హ్ట ర్ చతుర్ వరోున తతు గణపి మ్రమవతము నిర్వ
హ్భచబడను
ు .
9) మ్రమపి శు॥ చవిు రోున వినాయక శాభు.
10)
మ్రమపి బహ్నళ చవిు రోున అష్ట్
ట తర్ాం శ్ ర క శాబిషేకము సాయభకా ము ఏకవిభశ్ు
క శాభిషేకభ నిర్వ హ్భచబడను
ు .
11)
ర్ ీ ణపి సావ మి వాగు మ్రమపి నితు ము ర్ ుసిదిబుు ది ు తేత గణపి కల్పా ణము
నిర్వ హ్భచబడను
ు .
12)
మ్రమపి తభవత్ ర్ము మ్రమశావణ శుద ు పౌర్మి కి ముభదు పాభచాహ్న క దీక్ష
పూర్వ కముగా తమ్రహ్మ త క శాభిషేకభ పవిమ్రమతోత్ వములు నిర్వ హ్భచబడను
ు .

గణపి ఆ య Description:
శ్ల ు॥ ఆరోగు భ లతా రాధిచేు త్ మ్రమశియమిచే తు హ్నుశ్ు ః ఈశ్వ రాత్ జ్ల్ ునమనివ చే
త్ మోక్షమిచే జ్ల్ు ు ర్ని ుః దు రాగదిభిః ుధార్క్షాభ బైర్వాద్భ సుాం దు ర్మగ మ్ విద్భవ
సార్భ తర్తవ ుు భ క్షామ ు చైశ్వ ు తు వర్నద భ పార్వ ుు చైవసౌలగు భ శా ు
కళా ణ తభతిః తా భదవ త్ మ్రమపజ్ల్భివృదిశ్ ద ు తర్వ చైవ గణాధిపాత్ మ్రమపకార్ముగా
ర్ ుగణపి ువా యము నభదు ర్ ునవమ్రమగహ్ర్ ఆ యములో సూరు నితో కలిసి ఉనన
నవమ్రమగహ్ర్ తమూహ్నమ నన ఆరాధిభచినా ఆరోగు సిది ు అగిన హోమ్రమతుని హోమ
రూపములో ర్ ుగణపి చభడీ మను రుమ్రమద సుమ్రమబహ్మ ణు ఆదిుు ది నవమ్రమగహ్ర్ ఇ ది
హోమములు నిర్వ హ్భచగ ధ్ు లభ
ా ము ఉమహేశ్వ ర్ ఆరాధ్ు వ న జ్ల్ ననము
క్షేమ్రమతపా కు డైన ర్ ువెభకటేశ్వ ర్ సావ మి ఆరాధ్న వ ు మోక్షము ర్ ుఉమహేశ్వ ర్
ఆరాదన వ ు జ్ల్ననము ర్ ుమహాకాళీ మహా క్షిమ మహా తర్తవ ు తవ రూపిని అయిన
ర్ ుఉ మహేశ్వ ర్ అమమ వార్ ఆరాధిభచు ట్ వ నను తమత ుాం తనమ భగళములు
సిదిభు చు ను హ్ను మత్ ఆరాధ్ు వ న తమత ుాంమ్రశ్మ తు ుధ్ు ా మ్రమపయోగ
ుధ్ నివార్ణ మ్రుగును మ్రమపతుు కముగా ర్ ుమహాగణపి (విరూపాక్ష గణపి) పర్మ్రమబహ్మ తవ
రూపమైనభదన ఆ యములో ఉనన ఇతర్ ువా మూరుాంలు పరావ ర్ ువతలైనభదు న
గణపిని ఆరాధిభచు ట్ వ న పైన పేరాు నబడిన కోర్ు లు అనిన యు తీరుననుటోా
తభుహ్నమ లేదు అటే ు ఆ యములో వె సిన తరు బభధ్ విమ్రమగహ్నమ కు అభిషేకాదు లు
రాహ్న కతు పూజ్ నిర్వ హ్భచడభ వ న కా తరు తరు దోష్ములు తొ గి భకు ాం అభీష్భట్
నెర్వేరును.

Secunderabad Ganesh Temple Bhogamulu/Prasadam:
ఉభమ్రమడాళుు
–
Undrallu
పులిహోర్ – Pulihora కటాట్
పభగళి
–
Kattapongali
దదోదజ్ు భ
–
Daddojanam
సొభదెలు
– Sondelu చకా
ర్పభగళి
– Chakkarapongali
ల
వడమె ా – VadaMala

Secunderabad Ganesh Temple Saswatha Poojas:
అభిషేకభ – Abishekam రాజ్గు గభ – Rajabogam
కళా ణభ – Kalyanam శాశ్వ త హోమభ –
Saswatha Homam శాశ్వ త అనన మ్రమపసాదభ –
Saswatha Annaprasadam దివ చమ్రమక వాహ్ు భ –
Two Wheeler నాలు గు చమ్రమకా వాహ్ు భ – Four
Wheeler

Secunderabad Ganesh Temple Online
Booking For Poojas:
Other Poojas:
అమమ వార్ అభిషేకము – Amavari Abishakam
సామూహ్క కు భకాు రు న – Samuhika Kukumarchana

Rahu Ketu:
కా తరు పూజ్ – Kalasarpa Pooja (రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly Pooja) రాహ్నకతు
అభిషేకభ – Rahuketu Abishekam (రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly Pooja) Sri

Anjaneya Swamy:
అభిషేకభ – Abishekam (రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly Pooja)
అరు న – Arachana (రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly Pooja) Sri

Ganapathi:
అభిషేకభ – Abishekam (రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly Pooja)
అభతరా యభ అరు న – Antaralaya Archana (రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly Pooja)
అరు న – Arachana (రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly Pooja)
కళా ణభ – Kalyanam (రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly Pooja)
గణపి హోమభ – Ganapathi Homam (రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly Pooja) ముడపు
ు
– Mudupu (రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly Pooja)
వినాయక శాభు మ్రమపకర్ణభ Vinayaka Shanthi Prakaranam (నె వారీ పూజ్ – Monthly Pooja)
తభకష్హ్ట ర్ చతుర్ వ– Sankastahara Chaturdhi (నె వారీ పూజ్ – Monthly Pooja)
ఉగాది క శాబిషేకభ – Ugadi Kalash Abhiskekam (తభవత్ రాది పూజ్ Yearly Pooja)
ర్ ువినాయక చవిు అభిషేకభ రు ర్ల్ – Sri Vinayaka Chaviti Abishekam Special
(తభవత్ రాది పూజ్ Yearly Pooja)
తమ్రహ్మ తమోదక హోమభ – Sahasramodhaka homam (తభవత్ రాది పూజ్ Yearly
Pooja) మూ వరు విశేష్ు భకార్ సేవ – Chaviti Alamkaram (తభవత్ రాది పూజ్ Yearly

Pooja) క్షభిలవ
ా రు న – Laksha Bilvarchana (తభవత్ రాది పూజ్ Yearly Pooja)
ర్ ుసిది ద బుది ద మహా గణపి కళు ణము – Sri Siddi Buddi Maha Ganapati Kalyanam
(తభవత్ రాది పూజ్ Yearly Pooja)
సువర్ ు పుష్పు రు న – Suvarna Pushparchana (తభవత్ రాది పూజ్ Yearly Pooja)
Ganapati Vratham (తభవత్ రాది పూజ్ Yearly Pooja) నూతన తభవత్ ర్ విశేష్
అబిషేకము – New Year Spl Abishekam (తభవత్ రాది పూజ్
Yearly Pooja) తమ్రహ్మ త క శాభిషేకము – Sashasra Kalasha Abhishekam (తభవత్ రాది పూజ్
Yearly Pooja) Sri Navagraha:
తైలభి
ా షేకము – Thail Abishekam (రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly Pooja)
నవమ్రమగహ్ర్ అరు న – Navagraha Arachana (రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly
Pooja) నవమ్రమగహ్ర్ హోమభ – Navagraha Homam (రోువారీ/వార్ము పూజ్ –
Daily/Weekly Pooja) Sri Satyanarayana Swamy:
తతు నారాయణ సావ మి మ్రమవతభ – Satyanarayana Swamy Vrathan (రోువారీ/వార్ము పూజ్
– Daily/Weekly Pooja)
ష్ష్ ట్మరుు కృుకాం కళా నము – Shasti and kruthikha Kalyanam (తభవత్ రాది పూజ్
Yearly
Pooja)

Sri Subramanya Swamy:
అభిషేకభ – Abishekam (రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly Pooja) కళా ణభ –
Kalyanam (రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly Pooja) అరు న – Arachana
(రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly Pooja) హోమభ – Homam (రోువారీ/వార్ము
పూజ్ – Daily/Weekly Pooja) ష్ష్ ట్మరుు కృుకాం కళా నము – Shasti and Kruthikha
Kalyanam (నె వారీ పూజ్ – Monthly Pooja)
సుమ్రమబమణు ష్ష్ ట్అభిషేకము – Subramanya Sashti Abhishekam (తభవత్ రాది పూజ్
Yearly Pooja) సుమ్రమబమణు ష్ష్ ట్కళా నము – Subramanya Sashti Kalyanam (తభవత్
రాది పూజ్ Yearly Pooja) సుమ్రమబమను సావ మి ష్ష్ ట్హొమభ – Subramanya Swamy
Homam (తభవత్ రాది పూజ్ Yearly
Pooja)

Sri Uma Maheswara Swamy:
అభిషేకభ – Abishekam (రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly Pooja) అరు న
– Arachana (రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly Pooja) కళా ణభ –
Kalyanam (రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly Pooja) రుమ్రమద హొుభ –
Rudhra Homam (రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly Pooja) అనాన భిషేకభ
– Annabishekam (తభవత్ రాది పూజ్ Yearly Pooja)
మహా ు త పూర్వ క ఏకాదశ్ రుమ్రమధాబిషేకము – Mahanyasa Purvka Ekadash Shiva
Abishakam(తభవత్ రాది పూజ్ Yearly Pooja)
రుమ్రమద తహ్త గణపి హొమభ – Rudhra Sahitha Ganapati Homam(తభవత్ రాది పూజ్
Yearly Pooja)
క్షభిలవ
ా రు న – Laksha Bilvarchana (Shivalayam)(తభవత్ రాది పూజ్ Yearly Pooja)
తమ్రహ్మ త లిభగారు – Sahasra Linga Archana(తభవత్ రాది పూజ్ Yearly Pooja)
కనా పాశుపతరుమ్రమదహొమమ్ – Kanya pashupatha rudra homam(తభవత్ రాది పూజ్
Yearly Pooja)
తభున పాశుపత రుమ్రమదహొమభ – Santhana pashupatha homam(తభవత్ రాది పూజ్
Yearly Pooja)
కు బేర్పాశుపత రుమ్రమదహొమభ – Kubera pashupatha rudra homam (తభవత్ రాది పూజ్
Yearly Pooja) మహామృతు భజ్ు పాశుపత రుమ్రమదహొమభ – Maha muruthyuan jaya rudra
homam(తభవత్ రాది పూజ్ Yearly Pooja)
రుమ్రమదహొమభమహాపురా హ్ను – Rudhra Homam(తభవత్ రాది పూజ్ Yearly Pooja)
శివరామ్రమి కళా ణభ – Shivarathri Kalyanam(తభవత్ రాది పూజ్ Yearly Pooja)
మహా ు

తపూర్వ క ఏకాదశ్ రుమ్రమదవ భిషేకము – Mahanyasa Purvka Ekadash

Rudrabhishekam (తభవత్ రాది పూజ్ – Yearly Pooja) Sri Uma Maheswari Ammavaru:
అభిషేకభ – Abishekam (రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly Pooja) కు భకాు రు న –
KukumArachana(రోువారీ/వార్ము పూజ్ – Daily/Weekly Pooja) చభడీహోమభ –
Chandihomam (నె వారీ పూజ్ – Monthly Pooja) చభడీహొమమ్ – Candi homam (తభవత్
రాది పూజ్ – Yearly Pooja) అమమ వార్ అభిషేకము – Amavari Abishekam(తభవత్ రాది
పూజ్ – Yearly Pooja) అమమ వార్ అ భకార్భ – Amavari Alamkaram (తభవత్ రాది
పూజ్ – Yearly Pooja) నితు ము తమ్రహ్మ త కు భకు మ అరు న – Nithay Sahasarkunkum
Arachana (తభవత్ రాది పూజ్ – Yearly Pooja)
సామూహ్క కు భకాు రు న – Samuhika Kukumarchana(తభవత్ రాది పూజ్ – Yearly Pooja)

Click Here to Book Online:

Secunderabad Ganesh Sub Temples:
Sri Anjaneya Swamy ర్ ుఆభజ్ను య సావ మి
Sri Ganapathi ర్ ుగణేష్
Sri Navagraha ర్ ునవమ్రమగహ్ర్
Sri Satyanarayana Swamy ర్ ుతతు నారాయణ సావ మి
Sri Subramanya swamy ర్ ుసుమ్రమబమణు సావ మి
Sri Uma Maheswara Swamy ర్ ుఉ మహేశ్వ ర్ సావ మి
Sri Uma Maheswari Ammavaru ర్ ుఉ మహేశ్వ ర్ అమమ వారు
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భగ్రరకాళి ఆలయొం[1] భగ్రరకాళి దేవి కోసొం ఉన్ి పురాత్న్ దేవాలయాలలో ఒకటి, ఇది
హన్మ కొండ మరియు వరొంగల్, భారత్దేశొంలోన్న రెొండు న్గరాల మధ్ా కొండపై ఉొంది.
కొంటొంట్లు
• 1చరిగ్రత్
• 2ఆరిి టకు ర
• 3రవాణా
• 4 కూడా చూడొండి
• 5సూచన్లు

చరిగ్రత్[మార్చు ]
ఆలయ గోడపై ఉన్ి రచన్ల గ్రపకారొం, ఆొంగ్రధ్దేశొంలోన్న వొంగి గ్రపాొంత్ొంపై సాధొంచిన్
విజయాన్నకి గుర్చతా చాళుకా రాజవొంశాన్నకి చెొందిన్ రాజు పులకేశిన్ II ఈ ఆలయాన్ని 625 A.D లో
న్నరిమ ొంచాడన్న న్ముమ త్యర్చ.
త తీసుకున్యి ర్చ మరియు భగ్రరకాళి దేవిన్న త్మ
కాకతీయ రాజులు త్ర్చవాత్ ఆలయాన్ని రత్త్
"కులదేవత్"ా భావిొంచార్చ. ఆలయాన్నకి గ్రపకి నే గణపతి దేవుడిచే ఒక సరసుస కూడా
న్నరిమ ొంచబడిొంది. ఢిల్లీలోన్న ముస్ొం
ీ పాలకుల చేతిలో కాకతీయ రాజవొంశొం పత్న్ొం కారణొంా,
ఈ ఆలయొం త్న్ గ్రపాముఖ్ా త్ను కోలోో యొంది. కాకతీయులు అలాీవుద్దతన్ ఖిల్లీతో రొండయాగ్రత్
చేయకుొండా బదులుా వగ్రాన్ని అొందిొంచి సొంధ కుదుర్చు కున్యి ర్చ. అత్ను వగ్రాన్ని
వా కి తగత్ొంా రవాణా చేయడాన్నకి త్న్ బాన్నస మరియు వా కి తగత్ న్మమ కమైన్ మాలిక్ కుఫురను
పొంపాడు. 1950లో, గుజరాతీ వాా పారవత్త గ్రీ మగన్లాల్తో కలిస్ దేవీ ఉపాసకుడు గ్రీ గణేష్ట
రావు శాస్త్స్ త ఆలయాన్ని పున్ర్చరధరిొంచార్చ. బి.సమేజ.గ్రీ భగ్రరకాళి ఆలయ సాపపకుడు.
వరొంగల్.భగ్రరకాళి దేవి కలలో మగన్లాల్ సమేజను ఆీరవ దిొంచిొంది మరియు ఆలయాన్ని
పున్ర్చరధరిొంచడాన్నకి అనుగ్రగహొంచిొంది.
ఆ త్రావ త్ సాపన్నక గ్రపానీకొం మరియు ఇత్ర సొంపన్ి సాపన్నకుల సహాయొం.[2] అపర ఏకారశిా
పాటిసాతర్చ
అమమ వార్చ భగ్రరకాళి ఏకారశి.[3] కోహ్-ఇ-నూర వగ్రజొం చరిగ్రత్; భాగొంా
ఆభరణాలు, కాకతీయ రాజవొంశొంచే భగ్రరకాళి దేవి యొకి ఎడమ కనుి ా సాపపిొంచబడిన్ొందున్
ఈ ఆలయొంతో రగ గరి సొంబొంధ్ొం కలిగి ఉొంది.[4]
ఆరిి టకు ర[మార్చు ]
ఆలయొం యొకి అసాధారణమైన్ లక్షణొం భగ్రరకాళి దేవి యొకి 2.7 x 2.7 మీ 2 రాతి చిగ్రత్ొం,
భయొంకరమైన్ కళుు మరియు ఎన్నమిది చేతులు వివిధ్ ఆయుధాలను కలిగి ఉొంటాయ.
త భొం
భగ్రరకాళి దేవి వాహన్ొం - గరభ గుడి ఎదుర్చా స్ొంహొం ఉొంటొంది. ఆలయొంలో రవ జసొం
మరియు బలిపీఠొం కూడా ఉన్యి య.
రవాణా[మార్చు ]
TSRTC లేదా ఆటో-రిక్షా సేవల దావ రా రోడుు మార గొంలో ఆలయాన్నకి చేర్చకోవడాన్నకి మొంచి రవాణా
సౌకరా ొం అొందుబాటలో ఉొంది. వరొంగల్ రైలేవ సేన
్ న్ మరియు కాజీపేట రైలేవ సేన
్ న్
ఆలయాన్నకి సమీప రైలేవ సేన
్ నుీ.
ఇది కూడా చూడొండి[మార్చు ]
• కోహ్-ఇ-నూర
సూచన్లు[మార్చు ]
1. ↑ "భగ్రరకాళి దేవాలయొం – భగ్రరకాళి ఆలయ చరిగ్రత్". Durga-puja.org. 7 అకో్బర 2017న్ తిరిగి
పొంరబడిొంది.
2. ↑ "భగ్రరకాళి ఆలయొం". Cityofwarangal.com. 24 ఏగ్రపిల్ 2012. మూలొం నుొండి 30 ఏగ్రపిల్ 2018
న్ ఆరైి వు చేసార్చ. 7 అకో్బర 2017న్ పున్ర్చరధరిొంచబడిొంది.

3. ^ 2018లో అపర ఏకారశి [1] వబాా క్ మెషిన్ వరత 16 ఏగ్రపిల్ 2018న్ ఆరైి వ్ చేయబడిొంది
4. ^ కోహనూర వగ్రాల యజమాన్న వరొంగల్లోన్న భగ్రరకాళి అమమ వార్చ telangana india
•

మా గురిొంచి

• గోపా త్య విధాన్ొం
• ఒక ఆలయాన్ని జోడిొంచొండి
• న్నరాకరణ
Bhadrakali Temple[1] is one of the oldest temples for Goddess Bhadrakali, situated on a hilltop
between the two cities of Hanamkonda and Warangal,Telangana,India.
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History[edit]
The temple is believed to be built in 625 A.D by the King Pulakeshin II of Chalukya dynasty to
commemorate his victory over Vengi region of Andhra Desham, as per the writings on the temple
wall.
Kakatiya kings later have adopted the temple and considered Goddess Bhadrakali as their "Kula
Devatha". A lake was also built by Ganapati deva adjacent to the temple. Due to the fall of Kakatiya
dynasty to the Muslim rulers of Delhi, the temple lost its prominence. The Kakatiyas negotiated a
truce with Allauddin Khilji by offering the diamond in exchange not to be invaded. He sent his slave
and personal confidant Malik Kufur to personally transport the diamond. In 1950, the temple was
renovated by Sri Ganesh Rao Sastri a devi upasaka along with Gujrati Business Man shri Maganlal.
B.Sameja.Founder of Shri Bhadrakali Temple. Warangal.Bhadrakali Devi blessed Maganlal sameja
in Dream and bless for Renovate Temple.
After that the help of a local public and other affluent locals.[2] Apara Ekadashi is observed as
Goddess Bhadrakali Ekadashi.[3] The history of the Koh-i-Noor diamond; part of
Jewels, is closely associated with this temple as it was installed, as the left eye of Goddess
Bhadrakali by the Kakatiya dynasty.[4]

Architecture[edit]
The exceptional feature of the temple is the 2.7 x 2.7 m2 stone image of Goddess Bhadrakali with
fierce looking eyes, and eight arms each carrying various weapons. Goddess Bhadrakali's
vahana – Lion is placed opposite to the sanctum sanctorum. Temple also has Dwajasthambam
and a Balipeetam.

Transport[edit]

A good transport facility is available to reach out to temple by road through TSRTC or auto-rickshaw
services. Warangal railway station and Kazipet railway station are the nearest railway stations to the
temple.

See also[edit]
Koh-i-Noor
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1.
2.
3.
4.

^ "Bhadrakali Temple – Bhadrakali Temple History". Durga-puja.org. Retrieved 7 October 2017.
^ "Bhadrakali Temple". Cityofwarangal.com. 24 April 2012. Archived from the original on 30 April
2018. Retrieved 7 October 2017.
^ Apara Ekadashi in 2018 [1] Archived 16 April 2018 at the Wayback Machine
^ Kohinoor Diamond owner is Bhadrakali Goddess in Warangal
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భమ్రమదకాళి ఆ యభ[1] భమ్రమదకాళి ువి కోతభ ఉనన పురాతన ువా యా లో ఒకటి, ఇది హ్ు మ
కభడ మరుు వర్భగల్, లర్తేశాు లోని ర్భడు నగరా మధ్ు కభడపై ఉభది.

కభట్భట్ు ా
1 చమ్రర్మ త
2 ఆర్ు ట్క్య ర్
3 ర్వాణా
4 కూడా చూడభడి
5 సూచనలు
చమ్రర్మ త
ఆ య గోడపై ఉనన ర్చన మ్రమపకార్భ, ఆభమ్రమధ్ుశాు లోని వేభగి మ్రమపాభతభపై సాధిభచిన
విజ్ల్ు నికి గురుాంగా చాళుక్య రాజ్వ భశానికి చభదిన రాు పు కశిన్ II ఈ ఆ యానిన 625 A.D లో నిర్మ
భచాడని నముమ ురు.
కాకతీయ రాులు తరువాత ఆ యానిన దతతాం తీసుకు నాన రు మరుు భమ్రమదకాళి ువిని తమ
"కు ువత"గా లవిభచారు. ఆ యానికి మ్రమపకా నే గణపి ువుడిచే ఒక తర్సు్ కూడా నిర్మ

భచబడిభది. ఢిలలో
ా ు
ని ముసిభు పా కు చేులో కాకతీయ రాజ్వ భశాు పతనభ కార్ణభగా, ఈ
ఆ యభ తన మ్రమపాముఖు తను కోలో యిభది. కాకతీయులు అల్లా వుదీన ద ఖిలతో
ా ు
దభడయామ్రమత చేయకు భడా బదు లు గా వమ్రమజ్ల్నిన అభదిభచి తభధి కు దు రు కు నాన రు.
అతను వమ్రమజ్ల్నిన వు కిగాం తభగా ర్వాణా చేయడానికి తన ునిత మరుు వు కిగాం త నమమ
కమైన ులికా కు ఫురుు పభపాడ.ు 1950లో, గుమ్రజ్ల్తీ వా పార్వేత ుాంర్ ుమగనలా లోర కలిసి ువీ
ఉపాతకు డు ర్ ుగణేష్ రావు శాసిరా ుాంఆ యానిన పునరుదర్ు భచారు. బి.తేజ్.ర్ ుభమ్రమదకాళి
ఆ య సా వ పకు డ.ు వర్భగల్.భమ్రమదకాళి ువి క లో మగన్ లల్
ా తేుు ఆర్ర్వ దిభచిభది
మరుు ఆ యానిన పునరుదర్ు భచడానికి అనుమ్రమగహ్భచిభది.
ఆ తరావ త సా వ నిక మ్రమపజ్ల్నీకభ మరుు ఇతర్ తభపనన సా వ నికు తహాయభ.[2] అపర్
ఏకాదశిని
భమ్రమదకాళి ఏకాదశిగా మ్రుపుకు భటారు.[3] కోహ్ర్-ఇ-నూర్ వమ్రమజ్ల్ు చమ్రర్మ త; మ్రమబిటిష్ మ్రమౌన్
ువెలా లో కభత లగభ, కాకతీయ రాజ్వ భశాు దవ వ రా భమ్రమదకాళి ువి ఎడమ కనున గా సా వ
పిభచబడినభదు న ఈ ఆ యభతో దగర్ గ తభబభధాు కలిగి ఉభది.[4]
ఆర్ు ట్క్య ర్
ఆ యభ కకా అసాధార్ణమైన క్షణభ భమ్రమదకాళి ువి కకా 2.7 x 2.7 మీ 2 రాు చిమ్రమతభ,
భయభకర్మైన కళుు మరుు ఎనిమిది చేతులు వివిధ్ ఆయుధా ను కలిగి ఉభటాయి.
భమ్రమదకాళి ువి వాహ్ు భ - గరు గుడి ఎదు రుగా సిభహాు ఉభట్భ
ట ది. ఆ యభలో దవ జ్రభాం భభ
మరుు బలిపీఠభ కూడా ఉనాన యి.
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తమీప రైలేవ సే ష్ట్ నుు.
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