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మన దేవాలయాలు
Manatemples.net దాారా పరచురిెంచబడుతునన తొలి మాస పత్రరక (E-Magazine) ను మా తలిి ,తెండురలు
అయిన నరసిెంహ చారి జోషి మరియు లక్ష్మిబాయి గారి కి అెంకితెం ఇసుునన. నేను ఈ రోజు ఈ స్ాాయి లో
ఉెండమ భగవెంతుడమ కి సేవ చేయగలుగుతునానను అెంటే దానికి వారి కృషి ఎెంతో గాను ఉెంది .
తెలెంగాణ మరియు ఆెంధ్ర పరదశ్
ే రాష్టారాలోి ఉనన అనిన సాయెం భు దేవాలయాలు(చినన,పెద్ద) మరియు
పురాతన దేవాలయాలు అనినెంటిని ఒకే ద్గగ ర కనిపిెంచేలా చేసి వాటిని వేలుగోలోకి తీసుకోని రావలని..
ఎవరికి తెలియని చాల పురాతన దేవాలయాలు ను అెంద్రికి తెలుస్ాుయి అనన మెంచి ఉదెదశ్ుెం తో మేము
చేసు ునన చినన పరయతనెం!! ఈ మా చినన పరయతనెం లో ఏవన
ై ా అక్షర దో ష్టాలు ఉనన, సమాచారెం లో ఏదెైనా
లోపాలు ఉనన పెద్ద మనసుతో మీరు మనినెంచి మాకు సరి ఆయన సమాచారెం అెందిస్ు ారు అని మా మనవి .
మీరు మీ చుటట
ర పరకకల ఏవన
ై ా పురాతన దేవాలయాలు ఉెంటె ద్యచేసి వాటికీ సెంబెందిెంచిన వివరాలు
మరి వాటికీ సెంబెందిెంచిన చితారలు తీసి info@manatemples.net పెంపిెంచగలరు అని పారరధన!!

ఈ మాసెం ధెైవాెంశాలు
1.నిరజల ఏకాద్శి
2.శ్ని తరయోద్శి
3.ఏరువాక పౌరణ మి
4.సెంకట చతురిా
5.యోగిని ఏకాద్శి
6. ఆలయ ద్రశనెం


పంచారామాలు

www.manatemples.net

www.manatemples.net/emagazine

https://www.facebook.com/manatemples?ref=bookmarks
https://plus.google.com/116577013557096396712
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మన దేవాలయాలు
నిరజల ఏకాద్శి(16.06.2016)
-----------------------------------------------------------------------------

జేుష్ర మాసెం లో శుకి పక్షెం లో వచేే ఏకాద్శి ని నిరజల ఏకాద్శి అని పిలుస్ాురు .24 ఏకాద్శి ల లో ఎెంతో
పారముకుత గల ఏకాద్శి నిరజల ఏకాద్శి . దీనినే బీమా సేని ఏకాద్శి అని కూడా అెంటారు . జలెం కూడా
తీసుకోకుెండా ఉపవాసెం ఉెండమ ఉపవస్ానెంతరెం శ్రీ మహా విష్ు
ణ వు కి భకీు శ్ీద్దలతో పూజ కరాుకీమాలు
నిరాహిస్ు ారు. అెంద్ుకే ఈ ఏకాద్శి చాల కటినమైనది అని కూడా అెంటారు .
24 ఏకాద్శి లు ఉపవాసెం ఉెండలేని వాళ్ళు ఈ ఒకక నిరజల ఏకాద్శి ఉపవాసెం ఉెండడెం వలన అనిన
ఏకాద్శి ల ఫలెం లబిసుుెంది అని చెబుతుెంటారు .
నిరజల ఏకాద్శి ని పాెండవ ఏకాద్శి అని,బీమా సేని ఏకాద్శి అని కూడా అెంటారు . పాెండవులలో రెండవ
వాడు అయిన బీమసేనుడు భోజన తముుధాలు లేకుెండా ఉెండలేడు అటువెంటి బీమసేనుడు శ్రీ మహా
విష్ు
ణ వు కి సరి ఆయన నివేద్న చేయలేకపో తునానను అని బాద్తో వాుస మాహరిి ని కలిసి తన బాద్ ను
వివరిస్ు ాడు అపుుడు వాుసుడు నిరజల ఏకాద్శి పరముకుతను వివరిెంచి ఈ ఒకక ఏకాద్శిని భకీు శ్ీద్దలతో
ఉెండడెం వలన 24 ఏకాద్శి ల ఫలెం లబిసుుెంది అని వివరిస్ు ాడు . అెంద్ుకే ఈ ఏకాద్శి కి పాెండవ ఏకాద్శి
అని,బీెం సేని ఏకాద్శి అని పిలుస్ాురు .
నిరజల ఏకాద్శిని పాటిెంచడెం వలన జివీతెం లో కలిగే అనిన ద్ుఃఖాలు ,రోగాలు తొలిగిపో తాయని పురాణాలూ
చెబుతునానయి .
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మన దేవాలయాలు

శ్నితరయోద్శి(18.06.2016)
----------------------------------

“నీలాెంజన సమాభాసెం రవిపుతరెం యమాగీహెం
ఛాయా మారాుెండ సెంభూతెం నమామి శ్రీశ్నైశ్ేరెం”
పరత్ర మానవుడు, పరత్ర జీవి శ్ని పరభావానికి లోనవానివారు అెంటట ఎవారూ ఉెండరు. శ్నికి ఇష్ర మన
ై రోజు
శ్నివారెం, అలాగే త్రథి తరయోద్శి కలిసినెంద్ున శ్ని తరయోద్శి అనగా శ్నికి చాలా ఇష్ర ెం. మూడు దో ష్టాలను
పో గొటిర మానవులు కోరుకునన యోగానిన అెందిెంచేవాడు శ్నేశ్ారుడు. ఈ శ్ని తరయోద్శి చాలా విశిష్ర మన
ై
రోజు. ఈ శ్ని తరయోద్శినాడు శ్నికి ఇష్ర మన
ై నువుాలనూన, నలి ని వసు ెంర , బెలిెం, నలి నువుాలు, నీలపు
వరణ ెం కలిగిన పువుాలతో శ్నేశ్ారుని అరిేెంచినటెి తే
ల మృతుుభయెం తొలగిపో యి ఆరోగుెం, ఆరిధకెం,
పరశాెంతత, అభివృదిధని ఇస్ాుడు.
కాగా తరయోద్శి త్రథి, శ్నివారెం శ్నికి పరరత్రకరమన
ై వి. శ్నీశ్ారునికి జేుష్ర శుద్ధ తరయోద్శి నాడు తెల
ై ాభిషేకెం
శరీష్ఠమైనద్ెంటారు. అలాగే పరత్ర నలా వచేే తరయోద్శి త్రథినాడు త్రలదానెం కూడా పరశ్సు మని చెబుతారు.
ద్శ్రథుడు, నల మహారాజు, పరీక్ష్త
మ ు ు, ధ్రిరాజు మొద్ల న
ై వారు కష్టారలోి శ్నిని పూజిెంచి భకిుతో తరిెంచారని
కథనాలు ఉనానయి.
హనుమెంతుడుని పూజిెంచుట వలన శ్ని భగవానుడమ యొకక ఉనికిచే ఏరుడే 'పరత్రకూల' పరభావాల నుెండమ
ఉపశ్మనానిన ప ెంద్వచేని విశ్ాసిస్ు ారు. రామాయణెంలో, హనుమెంతుడు రావణుడమ బారి నుెండమ తనను
రక్ష్మెంచినెంద్ుకు కృతజఞ తగా, ఎవరత
ై ే హనుమెంతుని, ముఖుెంగా శ్నివారాలలో, పూజ చేసి పారరిాస్ు ారో, వారు
శ్నిగీహెం యొకక "ద్ుష్్రభావాల" నుెండమ విముకుులగుద్ురు, లేదా కనీసెం వాటి పరభావము తగుగతుెంద్ని
శ్ని హనుమెంతునికి పరమాణెం చేశాడు.
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మన దేవాలయాలు
ఏరువాక పౌరణమి(20.06.2016)
-----------------------------------------

మనకు అననెం పెటర ె రైతననలకు,గాీమాలోి ఉెండే పరత్ర ఒకకరికి , మనెంద్రికీ ఎెంతో పరరతీ పాతరమైన రోజు జేుష్ర శుద్ధ
పౌరణమి. జేుష్ర శుద్ధ పౌరణమి పౌరణమి రోజునే ఏరువాక పౌరణమి అని కూడా పిలుస్ాురు .ఈ రోజున రత
ై ులు ప లాలు
ద్ుకుక ద్ునిన రాబో యిే వరాికాలానికి పెంటలు వేసుకోడానికి సిద్దెంగా ఉెంచుకుెంటారు .
ఈ దినమున రైతులు వువస్ాయానికి వాడే పరికరాలను అనిన శుబరెం చేసుకొని ,చూడ చకకగా అలెంకరిెంచి
,అలాగే బసవననలను శుబరెం చేస,ి రెంగు రెంగు రెంగులతో అలెంకరిెంచి,వాటికి దిషర ి తగలకుెండా మేడలో గెంటలు
వేసి , బాజా బజెంత్రరలతో ప లానికి తీసుకోని వళ్లి భూమిని ద్ుకిక ద్ునిన ఏరువాక పారరెంబిెంచే శుభా దినము .
ఇలా చేయడెం వలన పెంటలు బాగా పెండుతాయని ,సిరి సెంపద్లతో ,సుఖ సెంతోష్టాలతో ఉెంటారు అని విశాాసెం .
గోపలురుకు గిరి యజఞ ెం ,కరికులకు ఏరువాకా యజఞ ముగా ,బారహిణులకు మెంతరెం జపమే యజఞ ముగా
చేయుద్ురని విష్ు
ణ పురాణెం తెలియచేసు ుననది . ఏరువాక పౌరణమి చాల పారచీనమైన పెండుగ .
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మన దేవాలయాలు
సెంకటహర చతురిధ
------------------------------------

పరత్ర మాసెం లో వచేే బహుళ్ చతురధ శిని "సెంకటహర చతురిధ" అని అెంటారు. ఈ పరాదినాన వినాయకుడమని
అరిేసేు సకల కష్టారలు ద్ూరమవుతాయని పురోహితులు చెబుతునానరు. పరత్రనలలో వచేే సెంకటహర చతురిధ
కెంటే మాఘమాసెంలో వచేే సెంకటహర చతురిా నాడు విఘ్వాశ్ారునికి ఆలయాలోి పరతుే క అభిషేకాలు,
పూజలు చేయిసేు పుణుఫలములు, అషెర శ్
ల ారాులు చేకూరుతాయని పెండమతులు సూచిసుునానరు.
అలాగే పరత్ర మాసెంలో వచేే సెంకటహర చతురిా రోజున వినాయకునికి నిష్ర తో పూజిెంచి ఉెండారళ్ళ
ి
నైవద్
ే ుముగా సమరిుెంచే వారికి ఈత్రబాధ్లు తొలగిపో తాయని విశాాసెం. ఇెంకా సెంకటహర చతురిధ నాడు
సూరోుద్యానికి ముెందే లేచి, శుచిగా స్ాననమాచరిెంచి, ఇెంటిని, పూజగదిని శుభరెం చేసుకోవాలి.
పసుపు, కుెంకుమలు, పుష్టాులతో పూజామెందిరమును దివు సుెంద్రముగా అలెంకరిెంచుకుని పూజకు
సిద్ధెం చేసుకోవాలి. అదే రోజున వినాయకుని ఆలయాలోి జరిగే అభిషేకాలు, పరతుే క పూజలు పూరు యాుక
విఘ్వనశ్ారుని ద్రిశెంచుకోవాలి. ఇెంకా సెంకట హర చతురిధనాడు ఆలయాలోి జరిగే అభిషేకాలకు సుగెంధ్
ద్రవాులు, పుష్టాులు, గరిక మాల వెంటివి సమరిుెంచుకుెంటే సకల సెంపద్లు, సుఖసెంతోష్టాలు
చేకూరుతాయి.
అదే రోజు ఆరు గెంటలకు ఇెంటలి దీపమలిగిెంచి వినాయక పరత్రమ లేదా ఫో టలను గరికమాలను
అలెంకరిెంచుకుని, పెంచహారత్రనిచిే నవ
ై ద్
ే ుెం సమరిుెంచుకునే వారికి ఆరిాక వృదిధ, వాుపారాభివృదిధ, ఉననత
పద్వులు వెంటి శుభ ఫలితాలుెంటాయని పురోహితులు చెబుతునానరు.

యోగిని ఏకాద్శి
జేుష్ర మాసెం లో బహుళ్ పక్షెం లో వచేే ఏకాద్శిని యోగిని
ఏకాద్శి అెంటారు.యోగిని ఏకాద్శి రోజున శ్రీ మహా విష్ు
ణ వుని
పూజిసేు కష్టారలు మరియు బాద్లు తీరిపో తాయని
6

పురాణాలూకాపాడే
చెబుతునానయి
.
మన దేవాలయాలను
బాద్యత మనదే

మన దేవాలయాలు

పంచారామాలు
------------------------దేవతలకు ,రాక్షసులకు జరిగన
ి యుద్ధ ెం లో శ్రీ కుమారస్ాామి తారకాసురుడు అనే రాక్షసుణణణ వదిెంచి అతని
కెంఠెం లోని అమృత లిెంగానిన అయుద్ు ఖెండాలుగా కెండమస్ు ాడు. ఆ అయుద్ు అయుద్ూ పరదశ
ే ాలోి
పడుతాయి అవ పెంచారామాలు .
(1) అమరారామము (అమరావత్ర )
(2) స్ో మారామము (బీమవరెం)
(3) క్ష్ీరారామము (పాలకొలుి )
(4) దారక్ష్ారామము (దారక్ష్ారామము )
(5) కుమారారామము (స్ామరి కోట )
అమరేశ్వర స్ావమి దేవాలయం -అమరావతి
---------------------------------------------------

పెంచారామ క్ష్ేతారలోి ఒకటెన
ై అమరావత్ర గుెంటటరు జిలి లో ఉెంది . చాల పురాతన దేవాలయెం .
రెండు అెంతసుులుగా విసు రిెంచిన దేవాలయెం లో ఈ శివలిెంగానిన శివుడే సాయెంగా పరత్రషిరెంచాడని
దేవతలు,కిననరలు,యక్షులు ఇకకడ పూజ చేసే వారని పురాణ గాథ .
ఈ పుణు తీరా ెం ద్గగ ర కృష్ణ నది కొదిద ద్ూరెం వాయువు దీష్గా పరవహిసు ుెంది . అద్ుుతమైన శిలుకళ్
ఎెంతో అెంద్ెంగా ,రమణీయెంగా ఉెంటుెంది .
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మన దేవాలయాలు
శ్రీ స్ో మేశ్వర జనారధ న స్ావమి దేవాలయం -బీమవరం
-------------------------------------------------------------

పెంచారామ క్ష్ేతారలోి రెందో వధెన
ై

స్ో మారామెం క్ష్ేతెంర పశిేమ గోదావరి

జిలాి భీమవరెం లో వలసిెంది .

ఇకకడ స్ాామి వారు శ్రీ స్ో మేశ్ార ,జనారధన స్ాామి గ వలుగొెంద్ుతునానరు .
4 వ శ్తాబద ెం లో చాళ్ళకుులు కాలెం లో నిరిిెంచిన ఈ దేవాలయెం ఎెంతో పరసద
ి దగ
ి ాెంచిన క్ష్ేతెంర . ఈ క్ష్ేతెంర లో
ని లిెంగానిన

చెంద్ురడు పరత్రషిరెంచినటు
ి పురాణాలూ చెబుతునానయి . గరభ గుడమ సమీపెం లో అననపూరణ

దేవి ఆలయెం ఉెంది . ఇకకడ ఆలయ పారెంగణెం లో ఉనన కొలనుని స్ో మగుెండెం అని కూడా పిలుస్ాురు .
దేవాలయ పారెంగణెం లో మనెం ఆెంజనేయ స్ాామి ,కుమార స్ాామి ,నవగీహాలు ,సూరు దేవుడు ,గణపత్ర
లను ద్రిినుేకోవోచు .

శ్రీ క్షీర రామలంగేశ్వర దేవాలయం - పాలకొలుు

----------------------------------------------------------
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మన దేవాలయాలు
పెంచారామ క్ష్ేతారలోి మూడవదెన
ై క్ష్ీర రామెం పాలకొలుి పటర ణెం లో వలసిెంది .పాలవల మరిసే రెండుననర
అడుగుల ఎతు
ు నన శివలిెంగెం ఇకకడ భకుులను ఎెంతో విశరష్ెంగా ఆకరిిసు ుెంది .
ఇకకడ వలసిన అముుతలిెంగానిన , బరహమహాది దేవతలు వెంట రాగ శ్రీ మహావిష్ు
ణ వు ఇకకడ పరత్రషిరెంచి
శివుని కోరిక పెై క్ష్ేతర పాలకుడమగా లక్ష్మి సమేతుడెై జనారధన స్ాామి గ కొలువన
ై ాడు .
శ్రీ మహావిష్ు
ణ వు పరత్రషిరెంచిన అమృత లిెంగానిన శ్రీ రాముడు భకీు శ్ీద్దలతో పుజిెంచుతచే శ్రీ క్ష్ీర
రామలిెంగేశ్ార స్ాామి అనే నామదేయెం స్ాామికి సరు రపడమెంది .
శ్రీ క్ష్ీర రామలిెంగేశ్ార స్ాామికి అభిముఖెంగా గల పరకార మెండపెం లో కుడమ పరకకన త్రరపుర సుెంద్రి దేవి
కొలువుదీరిెంది . ఆలయ పారెంగణెం లో

విజేఞశ్ార , గోకరేనశ్ార , సుబరమణు స్ాామి ఆలయాలు

పారద్నమన
ై వి .

భీమేశ్వరాలయం -దాాక్షారామమ
----------------------------------------

పెంచారామ క్ష్ేతారలోి నలోగవధెైన దారక్ష్ారామమ తూరుు గోదావరి జిలి లో ఉెంది . ఇకకడ భీమేశ్ార స్ాామి
లిెంగాకారెం లో ఉనానడు . లిెంగెం సగ బాగెం నలి గా , సగ బాగెం తెలిగా ఉెంటుెంది . అరధనారిశ్ారుడు
అనటానికి ఇది నిద్రశనెం . ఇకకడ లిెంగెం 60 అడుగుల ఎతు
ు ఉెంటుెంది .
ద్క్ష పరజాపత్ర ఇకకడ యజఞ ెం చేయడెం వలని దీనికి దారక్ష్ారామెం అని పేరు వచిేెంది . అద్ుుతమన
ై శిలు
సెంపద్ ,మహాశివరాత్రరకి ఘనెంగా ఉతివాలు జరుగుతాయి . ఆలయెం లో వినాయకుడమ తొెండెం కుడమ చేత్ర
మీద్గా ఉెంటుెంది . కాశి లోని విశరాశ్ారాలయెం లో కూడా ఇలాగ ఉెంటుెంది . చాళ్ళకుుల
దేవాలయానిన నిరిిెంచినటు
ి స్ాశానల దాారా తెలుసుుెంది.
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కాలెం లో

మన దేవాలయాలు
కుమార రామ భీమేశ్వర స్ావమి దేవాలయం - స్ామరు కోట
----------------------------------------------------------------

తూరుు గోదావరి జిలాి లోని స్ామరి కోటలో వలసిన భీమేశ్ారాలయానిన కుమారారామెం అెంటారు.కుమారా
స్ాామి పరత్రషిరెంచిన లిెంగెం కాబటిర దానికి ఆ పేరు వచిేెంది అని చెబుతారు .
చాళ్ళకుులు కాలెం లో నిరిిెంచిన ఈ దేవాలయెం దారక్ష్ారామెం దేవాలయానిన పో లి ఉెంటుెంది .రెండు
అెంతసుుల సువిశాల ఆలయ పారెంగణెం మద్ు గరభ గుడమ లో భీమేశ్ార స్ాామి కొలువై
ఉననడు. భీమేశ్ారాలయెంలో కొలువన
ై అమివారు భళా త్రరపుర సుెంద్రి .

జూల ై సెంచిక నుెంచి మన దేవాలయాలు మాస పత్రరక ను E-Magazine దాార శరీతలకు పెంపిెంచడెం
జరుగుతుెంది.పత్రరక కావలసిన వారు నలసరి చెందాను Net Banking దాారా పెంపవచుే .
నలసరి చెందా : Rs 20/-

విదేశాలోి ఉనన శరీతలకి 3$

సెంవతిర చెందా : Rs 240/- విదేశాలోి ఉనన శరీతలకి 30$
Net Banking Details:

C. Venkata Giri Chary,
STATE BANK OF INDIA
A/C No 20136630291,
Ifsc Code: SBIN0012655

నట్ బాుెంకిెంగ్ దాార చెందా చెలిెంపు చేసిన తరువాత మీ Mail Id ని info.manatemples@gmail.com కి
పెంపగలరు. పరత్ర ఒకకరు E-Magazine ను తీసుకోని సెంసా కు ఆరిాకెంగా సహాయ పడగలరు అని మనవి.
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