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సో షల్ మీడియా మిత్రరలందరికీ విజ్ఞ ి . మనకు సంబదంచిన రతి అంళతున విళేషంగ రచారం చేదద ాం .ధరమతున
తృటిదద ాం ధరమమే మానను రక్షిసి ుంద . మన ఆచార సంతృరదయలకు మనమే తృరచరకరి లం అవుదాం .
మనసంసకృతి,మన చరిత్ర , మన ఆచార సంరదాయాలలో ఉనన విశిషట త్ ను రంచాతుకి చాటి చెపల రచారం
చేదద ాం .మన చరిత్న
ర ు ,మన సంసకృతితు మన దేలలయాలను ,మన ధరమతున కతృడే భాదయత్ మనదే !!
ఈ లెబ్ వైట్ సవచచందంగ నడుసుింద .దయా చేవ లెబ్ వైట్ నడవడాతుకి మీ వంత్ర సహయం
(Advertisements,Banners,Small Contribution) చేయండి .
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=D83ZM6ZFC6LTN

రెండు రాష్టారాల్లో ఉన్న ప్రముఖ సుబ్రమణ్య స్ాామి దేవాల్యాల్ు
శ్రీ వల్లో దేవసేన్ సహిత సుబ్రమణ్య స్ాామి దేవాల్యెం - మోపిదేవి
---------------------------------------------------------------------------కృషణ జిలాో లల సురవదదమైన దేలలయం ఈ క్షేత్ంర లల సుబరమణ్య సవమి లంగ రూం లల ఉండుట ఇకకడి
విశిషట త్ . ఈ క్షేత్ంర గుర ంచి సకందా ురణ్ం లల వివరించడం జ్రిగింద .
అగసి య మహరిష ఈ దేలలయం లల తృడగ లలే ఉనన లంగతున రతిఴటంచాడతు . సవమి లర క భకుిడి
కలలల వచిచ నేను ఇకకడ ఉనన ుటట లల ఉనానను దాతున లెలకి తీవ దేలలయాతున రతివటంచమతు అదేశించాడట
త్ర లత్ ుటట త్రవివంచి లంగతున ైకి తీవ ఆ ుటట మీదే రతివి నాచరట
నాగ దో షం ,రహృ కేత్ర దో షలు ఉనన లర

ఇకకడ సవమీ లరితు దరిశంచుకొతు ూజ్ కరయకరమాలు తురవశివపి

కొంత్మేర ఉసమనం కలుగుత్రంద అతు ండిత్రలు చెబుత్రంటార .
ఇత్ర ఆలయాలు :శ్రర గంగ తృరవతీ సమేత్ సకలేశ్వరసవమి ఆలయం:- సుబరహమణ్యయశ్వర సవమి ఆలయం రకకనే మరో రవదధ
ఆలయం - శ్రర గంగ తృరవతీ సమేత్, సకలేశ్వరసవమి ఆలయం ఉననద. ఇద కూడా సవయంభూలంగమే సగర
మహరజు

వల్లో దేవసేన్ సహిత సుబ్రమణ్య స్ాామి దేవాల్యెం - ఎస్ కొతత
ూ ర్
--------------------------------------------------------------------------కరూనల్ జిలాో తృణ్యం మండలం లల గల ఎస్ కొత్త
ి ర్ గరమం లల తుమమ చెటట టకింద సవయం భు గ లెలవన వలో
దేవవపన సశిత్ సుబరమణ్య సవమి దేలలయం ఎంతో శ్కిి వంత్మైనద మరియు మశిమతుమత్మైనద .
౩౦౦ సంవత్సరల కిరత్ం క రైత్ర తృొ లం దునునత్రండగ అత్తు నాగలకి నాగదేవత్ విగరహం త్గలగ సవమి
లర అత్తు సవనం లల కతుంచి దేలలయ తురమణ్ం చేయమతు ఆదేశించాడు అతు సథ ల ురణ్ం చెబుత్రంద .
సుబరమణ్య సవమి సర రూం లల ఉనన దేలలయం ఇద . నాగ ంచమి ,సుబరమణ్య షఴట చాల ఘనంగ
తురవశిసి ర .

వల్లో దేవసేన్ సమేత సుబ్రహ్మణ్యయశ్ార స్ాామి వారి ఆల్యెం- అత్తూ ల్ల
--------------------------------------------------------------------------శిచమ గోదావరి జిలాో అతిి ల మండల కేందరం లల లెలవన వలో దేల వపన సమేత్ సుబరమణ్య సవమి దేలలయం
ఎంతో రవదద చెందనా సుబరమణ్య క్షేత్ంర . ఆలయ సమీం లల ఉనన కోనేర లల సవమి లరి విగరహం లతంచింద
అతు రండు అడుగుల ఎత్ర
ి లల 5 త్లల నాగు తృము ైన మనకు దరశం ఇసిర .
ఆలయ ఆవరణ్ లల సవమి లరి తో తృటట రమ సమేత్ వీర లెంకట సత్యనారయణ్ సవమి ,గణ్తి విగరహలు
మనకు దరశనం ఇసియ . సవమి లరికీ రోజు చేవప ూజ్ కరయకరమాల తో తృటట షఴట రోజు చేవప వివిధ రకల
వపవలు ఎంతోగను ఆకటటటకుంటాయ .
తృౌరణ్ికంగ అతిి ల గరమం అతిర మహరిష త్తృో భూమి అతు రవదధ తృొ ందంద.అతిర మహరిష పర మీదుగనే అతిి ల పర
ఏరడింద అతు రవదధ . ముదటలో అతిర అనన దమే త్రలత్ కలంలల అతిి లగ రూతృంత్రం చెందంద . అతిర మహరిష
ఆరధంచిన శివలంగమే ఉమా వదద శ్
ే వరసవమి లరి ఆలయంలలతు మూలావిరటటట అతు ఐతిహయం. సవమిలరిై
చేవన అభిఴపక జ్లాలు త్న శ్రీరంై నుంచే లెఱళాలనే కోరకను వయకి రచినటటట ఆ వరం అనుగరశించినటటట చెతృి ర .
అతిి లలసులకు శ్రరవల్లో దేవవపన సమేత్ సుబరహమణ్యయశ్వరసవమి ఆరధయ దెైవం. షఴఠ సందరభంగ ఈ భకిి
రసుపటమవుత్రంద. 75 సంవత్సరలుగ ఇకకడ షఴఠ తిర నాళ్ాను చేసి ునానర . సవమిలరి కలాయణ్ం సహ 15
రోజులతృటట జ్రిగే ఈ ఉత్సలలలల వివిధ సంసకృతిక కరయకరమాలు దద ఎత్ర
ి న సగుత్రంటాయ.

సకెందగిరి సుబ్రమణ్య స్ాామి దేవాల్యెం -ప్దమమరావు న్గర్
------------------------------------------------------------------------

వకిందారబాద్ వపటషన్ నుంచి 2 కి మీ దూరం లల గల దారావు నగర్ లల గల శ్రర వలో వపన సమేతాసుబరమణ్య సవమి
దేలలయం ఎంతో శ్కిి వంత్మైనద మరియు మశిమతుమత్మైనద .ఆలయ తృరంగణ్ం లల మహగణ్తి, శ్రర
ఎకంబరేశ్వర,కమాక్షి దేవి ల తో లెలుగుత్రనానడు . ఆలయం లల నవగరహ మండ కూడా ఉననద .
వినాయక చవితి,సంకట చత్రరిథ ,సుబరమణ్య ళేవట  లాంటి కరయకరమాలు ఘనంగ తురవశిసి ర .కుటటంబ కలహలు
,రహృ-కేత్ర దో షలు ఉననలర సవమి లరి సతుడిద కి వచిచ ముకుకకొతు లెళ్ి ్ంటార . అవి తీరగనే మలో
వచిచ ముడుులు చెలోసి ర .

సుబ్రమణ్య స్ాామి దేవాల్యెం - మల్ో ెం
---------------------------------------------నాయుడు పట -దుగగ రజు టనం లెఱళా దారి లల మలో ం గరమం లల 11 వ శ్తాబద ం లల చోళ్్ల కలం లల తురిమంచ
బడిన ఈ దేలలయం ఎంతో ురత్నమైనద మరియు చారితారత్మకమైనద . శ్రర వలో దేల వపన సశిత్ సుబరమణ్య
సవమి దేలలయం ఎంతో శ్కిి వంత్మైనద . శివురణ్ం లల ఈ దేలలయం గుర ంచి వివరించడం జ్రిగింద .

కాళహ్సిూ దేవాల్యెం -కాళహ్సిూ ,చిత్తూర్:-----------------------------------------------గూడూర నుండి తిర తి లెఱళా మారగ ం లల ఉనన ఈ మశిమతుమత్మైన క్షేత్ంర కి ఘనమైన చరిత్ర ఉంద .
గోురలు ఎత్ర
ి గ ఉండి శిల సందతో కుడి ఉనానయ . ఇకకడ లంగము లయు లంగం అతు రసవి . గరభ
గుడి లల ఉనన క దీం ఇందుకు తుదరశనంగ ఎుడు కదులుత్త ఉంటటంద . శ్రరకళ్హవి తు'దక్షిణ్ కశ్ర ' అతు
అంటార . ఇకకడి అమమలర జ్ఞఞనరసూనాంబ , అంబాత్రయములలల కర . శివలంగము ఇకకడ వరి లాకరము
వలె గక చత్రరసరముగ వుంటటంద. సథ ల ురణ్ాల రకరం ఇద బరహమకు జ్ఞఞనమును రసదంచిన రదేశ్ం.
ఈ క్షేత్ంర లల సుబరమణ్య సవమి దేలలయం కూడా కొలులెై ఉంద . అందువలనే ఇద రహృ కేత్ర క్షేత్మ
ర తు రవదధ
తృొ ందంద. ుత్ర ళోకతుకి గరైన వశిషట మహరిషకి రమేశ్వర డు ంచముఖ నాగలంగేశ్వర తుగ దరశనమిచాచడట.
ఈ నాగరూమునే బరహమదేవుడు కూడా అరిచంచాడట. ఈ నాగరూం కరణ్ంగ ఈ క్షేతారతుకి "రహృ కేత్ర
క్షేత్మ
ర ు" అతు పర వచిచంద. సర దో షము, రహృ కేత్ర గరహ దో షలనుండి తులరణ్ కోసం ఈ సవమితు
ూజిసిర . సవమి కవచము నవగరహ కవచమునకు అలంకరములు చేసి ర .

సుబ్రమణ్య స్ాామి దేవాల్యెం- విజయవాడ
-------------------------------------------------------శ్కిి సవర తు , అమమలగననయమ్మమ ముగగ రమమల మూలుటమమ కనకదురగ మమ ఇందర కీలాదర ైన సవయంభు గ
లెలవ విజ్యశ్కుిలు త్నలల ఉండి ,ఇందారద దేవత్లచే ూజ్లందుకుంటటనన అరశ్కిి కనకదురగ మమ త్లో .

మన రషట మ
ర ు లల శ్రనన నవరత్రరలు అనగనే గురి కు వచేచద విజ్యలడ అమమలరి నవరతిర ఉత్సలలు.
వివిధ అలంకరలతో అమమలర మనకు దరశనం ఇసిర .
ఇందరకీలాదర రవత్ తృదబాగతున తాకుత్త ,రవళ్్ా తొకేక కృషణ లేణ్ి చెంత్గల ఈ రవతాతుకి ర రవడాతుకి
కూడా క ఇతిహసం ఉంద . ూరవం కీలుడు అనే యక్షుడు ఆద రశ్కిి కొరకు త్సుస చేయగ అమమలర
రత్యక్షమై వరం కోర కో మనగ అుడు యక్షుడు అమమ నువువ ఎలో ుడు నా ై తువవంచు ఉండు అతు
వరం కోర కుంటాడు. అందుక దురగదేవి తువు ఈ రమ విత్రమైన కృషణనద డుడన రవత్ రూతృతున దరించు
అుడు నేనుతు ైన ఉంటాను అతు చెగ యక్షుడు ఆలాగే మారితృో తాడు .
కీలుడు రవత్ రూతృతున దరించి అమమ లరి కోసం ఎదుర చూడగ మశిససుర తున సంహరించాక దురగదేవి
కీలాదర ైన కొలువు తీరింద అతు సథ ల ురణ్ం చెబుత్రంద . మశిససుర మరిధతు కొలువునన కీలాదర రవత్ం
మీదకి ఇందారద దేవత్లంత్ వచిచ దేవికి ూజ్లు చేయసగర ఆనాటి నుండి ఈ కీల రవతాతుకి ఇందరకీలదర
అతు పర వచిచంద .
ఇందరకీలాదర ైన సుబరమణ్య సవమి దేలలయం కూడా తురిమంచబడి ఉంద .

గోల్లెంగేశ్ార కుమార సుబ్రమణ్య స్ాామి దేవాల్యెం - బికకవోల్ు
--------------------------------------------------------------------------త్తర  గోదాలెై జిలాో రజ్ముండిర నుండి 40 కి మీ దూరం లల ఉనన తకకలోలు గరమం లల లెలవన గోలంగేశ్వర
కుమార సుబరమణ్య సవమి దేలలయం ఎంతో ురత్నమైనద . చాళ్్కుయల కలమా లల తురిమంచిన ఈ
దేలలయం లల శివుడు లెలవన క్షేత్ంర ఇద .

సుబ్రమణ్య స్ాామి దేవాల్యెం-సిెంగరాయపాల్ ెం
--------------------------------------------------------కృషణ జిలాో ముదనేలెో మండలం లల గల వంగరయ తృలెం లల లెలవన్ సుబరమణ్య సవమి దేలలయం ఎంతో
మశిమతుమత్మైన క్షేత్ంర . 5 త్లల నాగదేవత్ రధాన దెైవం .

సుబ్రమణ్య స్ాామి దేవాల్యెం -ప్ెంప్న్ురు, అన్ెంతప్ురెం
-------------------------------------------------------------అనంత్ురం జిలాో లలతు గుతిి కి 17 కి మీ దూరం లల ఉనన సుబరమణ్య సవమి దేలలయం చాల ురత్నమైనద
మరియు మశిమతుమత్మైనద .

వల్లో దేవసేన్ సమేత సుబ్రహ్మణ్యయశ్ార స్ాామి వారి ఆల్యెం- మల్ో వరెం
----------------------------------------------------------------------------------

త్తర  గోదావరి జిలాో గొలో తృో ర లు మండల కేందరం లల గల మలో వరం గరమం లల లెలవన వల్లో దేవవపన సమేత్
సుబరహమణ్యయశ్వర సవమి లరి ఆలయం ఎంతో రవదద చెందంద .
సర రూం లల ఉనన సవమి లర ఎంతో శ్కిివంత్మైన రూం మరియు రవదద చెందనా క్షేత్ంర . ఆగమ ళసి ర
తుయమాల రకరం దేలలయం తురిమంచబడింద .సవమి లరి తో తృటట

వల్లో దేవసేన్ సమేత సుబ్రహ్మణ్యయశ్ార స్ాామి వారి ఆల్యెం-గుడివెంక కుప్పెం,చితత
ూ ర్
-----------------------------------------------------------------------------------------------------కుం నుండి 16 కి మీ దూరం లల గుడివంక గరమం లల గుటట ైన లెలవన వలో దేల వపన సమేత్ సుబరమణ్య
సవమి దేలలయం ఎంతో చారితారత్మకమైనద. కరిిక మాసం లల సవమి లరికి విళేసమైన ూజ్ కరయకరమాలు
తురవశించాబడుతాయ .

శ్రీ వల్లో సేన్ సుబ్రమణ్య స్ాామి దేవాల్యెం –రాజమెండిర
---------------------------------------------------------------మరితున దేలలయాల వివరల కోసం
www.manatemples.net
వీక్షించండి .
గమతుక :ఈ మా చినన రయత్నం లల ఏలెైనా అక్షర దో షలు ఉనన, సమాచారం లల ఏదెైనా లలతృలు ఉనన దద
మనసుతో మీర మతునంచి మాకు సరి ఆయన సమాచారం అందసిర అతు మా మనవి.
భగవత్ బంధువులందరికీ చినన విజ్ఞఞం :
(1) రసి ుత్ లెబ్ వైట్ ురోభిర దద కి మీ సలహలు ,సూచనలు దయ చేవ
girishmanatemples@gmail.com or info.manatemples@gmail.com కి ంంచగలర .
(2) లెబ్ వైట్ లల మీ కంతూ కి సంబదంచిన బాయనర్ లు ,అడేవరటవమంట్ ల కోసం చూసుినానం.త్కుకవ ముత్ి ం లల
ఆరిథకంగ టటటబడి టిట మా లెబ్ వైట్ దావర మీ కరయకలాతృలు , మీ లయతృరం అందరికి తెలయ చేయండి .
(3) మీడియా మిత్రరలందరికి మా చినన విజ్ఞ ి . మా లెబ్ైసటట గుర ంచి మీ తిరకలలల దయ చేవ చినన ఆరిటకల్
రయండి దాతు వలన చాలామందకి మన దేలలయాల వివరలు తెలయడం జ్ర గుత్రంద .
(4) మీ తృరంత్ం లల కతు ,సమీం లల ఏలెైనా ురత్న దేలలయాలు ఉంటె లటికి సంబదంచిన
సమాచారం,మరియు తౄొ టలస్ తీవ మాకు ంవపి లెబ్ వైట్ లల ఉంచడం జ్ర గుత్రంద .

(5) దయ చేవ మా లెబ్ వైట్ గుర ంచి మీ సరికల్స లల ,మీకు తెలవన గూ
ర ప్సస ల లల తెలయచేయండి . మన
దేలలయాలు ,మన సంసకృతి ,మన ఆచార సంరదాయాలు రంచాతుకి తెలయ చేవప రయత్నం చేదద ాం . మీ
సహయ సహకరలు మాకు ఎలో ుడు అందసిరతు మా ఆశ్ .

మీ ళేరయోతలాఴ
గిరీష్

