
శ్రీకాళహస్త ి
శ్రీకాళహస్తి, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని చిత్తిరు జిల్లాల క ట్టణము మరియు క 
మండలము. ఈ ట్టణం సవరణముఖి నదికి త్తరు డ్డున ఉంది. ఇది దక్షిణ భారతదేశంలోనే 
ప్రాచీనమైన మరియు ంచభూతలంగములలో నాలగవ దైన వాయు లంగము గల గొ శైవ 
పుణమక్షేత్రము. ఇకకడ రండ్డ దీపాలలో కటి ఎపుడూ గాలకి కదులుత్త ఉంటంది, మరొకటి 
ఎలాపుడ్డ నిశచలముగా ఉంటంది. ఇకకడ ఉండే కళ్ళు చెదిరే మూడ్డ గోపురాలు ప్రాచీన 
భారతీయ వాస్తి కళకు నిదరశనాలుగా,విశవబ్రాహభణ శిల్లచారుమల యొకక నితనానికి 
కాణాచిగా నిలుస్తియి. వీటిలో ఎత్తిన గాల గోపురం శ్రీకృషణదేవరాయల కాలంలో 
నిరిభంచబడంది. బాగా పెదదదిగా కనిపంచే వెయిమ కాళు మంట్ం కూడా ప్రధాన 
ఆకరషణే.కళంకారీ కళకు కాళహస్తి పుటిటనిలుా. 
 
స్తవరణముఖీ నదీ తీరమున వెలస్తన ఈ స్తవమి శ్రీకాళహస్తిశవరుడ్డ . సవయంభువు లంగము, 
లంగమునకెదురుగా వునన దీము లంగము నండ వచ్చచ గాలకి రరల్లడ్డన . శ్రీకాళహస్తిని 
'దక్షిణ కాశీ' అని అంటారు.బొదుద పాఠ్మంయ 
ఇకకడ అమభవారు జ్ఞానప్రసూనాంబ , అంబాత్రయములలో కరు. శివలంగము ఇకకడ 
వరుిల్లకారము వలె గాక చతురస్రముగ వుంటంది . సథల పురాణాల ప్రకారం 
ఇది బ్రహభకు జ్ఞానమున ప్రస్తదించిన ప్రదేశం. వశిష్టటడ్డ, స్తలెపురుగు, పాము, ఏనగు, 
బోయడ్డ అయిన తిననడ్డ (కనన), వేశమ కనమలు, యాదవ రాజు, శ్రీ కాళహస్తిశవర 
మాహాతభం వ్రాస్తన దూరజటి) వంటి వారి కధలు ఈ క్షేత్ర మహాతభయంతో పెనవేస్తకొని ఉనానయి . 
 
కనన అనే వేట్గాడ్డ నితమం స్తవమిని కొలుస్తిండేవాడ్డ . అతని భకిిని రీక్షించడానికి 
స్తవమి కరోజు తన కంటినండ నెతుిరు కారేచడట్ . వెంట్నే కనన తన కనన పీకి స్తవమి 
కంటికి అమరాచడట్. అపుడ్డ స్తవమి రండవకంటి నండ కూడ నెతుిరు కారట్ం 



మొదలయింది. భకుిడైన కనన సందేహంచకుండా తన రండవకనన కూడా పీకి స్తవమికి 
అమరాచడ్డ. స్తవమి ప్రతమక్షమై భకుిడైన కననని కరుణంచి ముకిి ప్రస్తదించాడ్డ . 
 
ఈ దేవాలయము చాల్ల పెదదది, పై కపుపై రంగులతో చిత్రంచిన అనేకములయిన చిత్రములు 
వునానయి. " మణకుండేశవరాఖ్మ " అనే మందిరమువుననది. కాశీ క్షేత్రములో వలె ఇకకడ 
చనిపొయే వారికి రమశివుడ్డ ఒంకార మంత్రమున , తారకమంత్రమున ఉదేశించి 
మోక్షము ఇచ్చచనని భకుిల నమభకము. దేవాలయ ప్రాంతములోనే పాతాళ విఘ్ననశవరాలయము 
కలదు. దేవాలయమునకు సమీములోగల కొండపై భకి కననకి చినన ఆలయము 
నిరిభంచారు. శ్రీకాళహస్తిశవరాలయము రాజగోపురము యొకక స్తంహద్వవరము 
దక్షిణాభిముఖ్ము. స్తవమి వారు ఉతిరాభిముఖులై వుంటారు . ఆదిశంకరులు ఇకకడ శ్రీ 
చక్రము స్తథపంచారు. ఈ క్షేత్రమునకు గల ఇతర నామములు దక్షిణకైల్లసమనియు , సతమ 
మహా భాసకరక్షేత్రమనియు , సద్యమముకిిక్షేత్రమనియు, శివానందైక నిలయమనియు 
పేరొకనట్ం జరిగంది. మహా శివరాత్రనాడ్డ ఇకకడ బ్రహాభండమైన ఉతసవం జరుగుతుంది. 
 
ధూరజటి శ్రీకాళహస్తిశవరుడ్డ మీద శతకం వ్రాశాడ్డ . అందులొ శ్రీ కాళహస్తి సథలపురాణం 
సృశిసూి 
ఏవేదంబు ఠంచెలూత భుజంగంబే శాస్త్రముల్ చదివె తా 
నేవిద్వమభామసమొనరచ కరి చెంచే మంత్రమూహంచె బో 
ధావిరాబవ విధానముల్ చదువులయామ కావు మీపాద సం 
సేవా శకిియె కాక జంతుతతికిన్ శ్రీకాళహస్తిశవరా ! 
 

చరిత్ర 
క్రీస్తి పూరవం మూడవ శతాబదంలో తమిళ సంగం వంశానికి చెందిన నక్కకరన్ అనే తమిళ కవి 
రచనలోా శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రమున గురించి దక్షిణ కాశీగా చారిత్రక ప్రస్తథవన ఉంది. ఇంకా 

http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%B6%E0%B1%80
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%A6%E0%B0%BF_%E0%B0%B6%E0%B0%82%E0%B0%95%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9A%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%80_%E0%B0%9A%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%AE%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%80_%E0%B0%9A%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%AE%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%80_%E0%B0%9A%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%AE%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A7%E0%B1%82%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%9C%E0%B0%9F%E0%B0%BF


తమిళ కవులైన సంబందర్, అర్, మాణకమవాసగర్, స్తందరమూరిి, టిటనతాిర్, వడలూర్ కు 
చెందిన శ్రీరామలంగ స్తవమి మొదలగు వారు కూడా ఈ క్షేత్రమున సందరిశంచారు. 
 
ఆలయానికి ఆనకుని ఉనన కొండ రాళుపై లావుల శైలలో చెకకబడన శిల్లలన 
గమనించవచ్చచ. తరువాతచోళ్ళలు దకొండవ శతాబదంలో లావులు నిరిభంచిన పాత 
దేవాలయానిన మెరుగు రచడం జరిగంది. కట్వ కులోతుింగ చోళ్ళడ్డ ప్రవేశ ద్వవరం 
వదదగల దక్షిణ గాల గోపురానిన నిరిభంచాడ్డ. మూడవ కులోతుింగ చోళ్ళడ్డఇతర ఆలయాలన 
నిరిభంచాడ్డ. క్రీస్తిశకం 12వ శతాబాదనికి చెందిన వీరనరస్తంహ యాదవరాయ అనే రాజు 
ప్రస్తితం ఉనన ప్రాకారాలన మరియు నాలుగు ద్వవరాలన కలపే గోపురాలన నిరిభంచాడ్డ. 
క్రీస్తిశకం 1516విజయనగర స్తమ్రాజ్ఞమధీశుడైన శ్రీకృషణదేవరాయల రాతిపై చెకికంచిన 
రచనల ఆధారంగా ఆయన వంద సథంభాలు కలగన మంట్ం మరియు అనినంటికనాన 
త్తరు డమర దికుకల వైపుకు ఉనన ఎత్తిన గాలగోపురం నిరిభంచినట ాత్లుస్ింది. ఈ 
గోపురానిన 1516 వ సంవతసరంలో గజతులపై విజయానికి సూచనగా నిరిభంచినటా 
త్లయజేస్తింది. ఈ గోపురం మే 26, 2010 న కూలపోయింది. ది సంవతసరాలుగా 
గోపురంలో అకకడకకడా గుళ్ళు కనిపస్తిననటిక్క ద్వనికి ఆలయ అధికారులు మరమభతుిలు 
చేసూి వస్తినానరు అయితే కూలపోక ముందు కొదిద రోజుల క్రితం సంభవించిన లైల్ల తుఫాన 
కారణంగా క వైపు బాగా బీట్లు వారింది. మరో రండ్డ రోజులకు పూరిిగా కూలపోయింది. 
ఆలయ అధికారులు ముందుగా అప్రమతిమై ముందుగా చ్చటటకకల కుటంబాలన దూరంగా 
తరలంచడంతో ఎటవంటి ప్రాణనషటం సంభవించలేదు కానీ రండ్డ రోజుల తరావత శిథిల్లల 
క్రింద క వమకిి మృతదేహం లభమమయింది. ఈ కూలపోవడానికి గల కారణాలు 
అనేవషంచడానికి ప్రభుతవం స్తంకేతిక నిపుణలతో కూడన క కమిటీని నియమించింది. 
క్రీస్తిశకం 1529 అచ్చమతరాయలు తన టాటభిషేక మహోతసవానిన ముందు ఇకకడ 
జరుపుకొని తరువాత తన రాజధానిలో జరుపుకొనానడ్డ. 1912లో దేవకోట్తట కి చెందిన 
నాటకోట్తట చెటిటయారుా తొమిభది లక్షల రూపాయలు విరాళం ఇవవడం ద్వవరా దేవాలయానికి 
తుదిరూపునిచాచరు. 

http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A6%E0%B1%87%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B0%AF%E0%B0%82
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AA%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B0%B5%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9A%E0%B1%8B%E0%B0%B3%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%92%E0%B0%95%E0%B0%9F%E0%B0%B5_%E0%B0%95%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%8B%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%81%E0%B0%82%E0%B0%97_%E0%B0%9A%E0%B1%8B%E0%B0%B3%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%AE%E0%B1%82%E0%B0%A1%E0%B0%B5_%E0%B0%95%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%8B%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%81%E0%B0%82%E0%B0%97_%E0%B0%9A%E0%B1%8B%E0%B0%B3%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%9C%E0%B0%AF%E0%B0%A8%E0%B0%97%E0%B0%B0_%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%82
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%80%E0%B0%95%E0%B1%83%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%A3%E0%B0%A6%E0%B1%87%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%B2%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%85%E0%B0%9A%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B1%81%E0%B0%A4%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%B2%E0%B1%81


ఈ దేవాలయం దేశంలోని అతి పెదద దేవాలయాలలో కటి. ఆలయం లోల అమభవారి 
సనినధికి సమీంలో క ప్రదేశం నంచి భకుిలు కొనిన ప్రధాన గోపురాలన సందరిశంచవచ్చచ. 
ఇల్లంటి సదుపాయం భారతదేశంలో కేవలం కొనిన ఆలయాలకు మాత్రమే ఉంది. రాహు 
కేతు సర ద్యష నివారణ పూజలు ఈ ఆలయంలో విశేషంగా జరుగుతాయి. దేశం 
నలుమూలల నంచి వచిచన భకుిలు ఇకకడ తమ ద్యష నివృతిి కావించ్చకుంటారు. ఇంకా 
రుద్రాభిషేకం, పాల్లభిషేకం, చచ కరూరాభిషేకం మొదలైన పూజలు కూడా జరుగుతాయి. 
శ్రీకాళహస్తిశవర దేవస్తథనానికి అనబంధంగా నెలకొననశ్రీకాళహస్తిశవరస్తవమి స్తంకేతిక 
కళాశాల న 1997లో స్తథపంచారు. 
 

నాలుగు దిక్కుల దేవుళ్ళు 
శ్రీకాళహస్తిశవర ఆలయం నిరాభణంలో క ప్రతేమకత ఉంది. ఇకకడ వినాయకుడ్డ, 
శ్రీకాళహస్తిశవరుడ్డ, జ్ఞాన ప్రసూనాంబ అమభవారు, దక్షిణామూరిి కొకకకరు కొకకక 
దికుకనకు అభిముఖులై ఉనానరు. ఆలయ దరశనం ద్వవరా చతురివధ పురుషారధ స్తదిధ 
లభిస్తిందనడానికి ఇది సూచన అని భకుిల విశావసం. పాతాళ గణతి 
ఉతిరాభిముఖునిగాన, జ్ఞాన ప్రసూనాంబ త్తరు ముఖ్ంగాన, కాళ హస్తిశవరుడ్డ శిచమ 
ముఖ్ంగాన దక్షిణామూరి ిదక్షిణ ముఖ్ం (మహా ద్వవరం ఎదురు)గాన ఉనానరు. 
కాళహస్తిలోని శివలంగం ంచ లంగాలలో వాయులంగంగా ప్రస్తదిధ చెందింది. 
(కంచిఏకాంబరేశవరుడ్డ ృథ్వవలంగము, శ్రీరంగం వదద జంబుకేశవరుడ్డ 
జలలంగము, అరుణాచలంలో తేజోలంగము, చిదంబరంలో ఆకాశలంగము). స్తవమి 
వాయుతతవరూపానికి నిదరశనంగాగరబగుడలోని కుడవైపున ఉనన రండ్డ దీపాలు ఎపుడూ 
చలసూి ఉంటాయని చెబుతారు. 
 

గోపురాలు 
ఆలయానికి నాలుగు దికుకల్ల నాలుగు గోపురాలు, మరియు 120 అడ్డగుల ఎతుిగల 
రాజగోపురం (కృషణదేరాయలు కటిటంచినది) ఉనానయి. స్తవమి గ్రామోతసవం ఈ గోపురంనండే 

http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%97%E0%B1%8B%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B0%82&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AD%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%A4%E0%B0%A6%E0%B1%87%E0%B0%B6%E0%B0%82
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%80%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%B3%E0%B0%B9%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%80%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B0%BF_%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%82%E0%B0%95%E0%B1%87%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%95_%E0%B0%95%E0%B0%B3%E0%B0%BE%E0%B0%B6%E0%B0%BE%E0%B0%B2
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%80%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%B3%E0%B0%B9%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%80%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B0%BF_%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%82%E0%B0%95%E0%B1%87%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%95_%E0%B0%95%E0%B0%B3%E0%B0%BE%E0%B0%B6%E0%B0%BE%E0%B0%B2
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AA%E0%B0%82%E0%B0%9A%E0%B0%B2%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B0%82%E0%B0%9A%E0%B0%BF
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%80%E0%B0%B0%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B0%82
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%85%E0%B0%B0%E0%B1%81%E0%B0%A3%E0%B0%BE%E0%B0%9A%E0%B0%B2%E0%B0%82
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9A%E0%B0%BF%E0%B0%A6%E0%B0%82%E0%B0%AC%E0%B0%B0%E0%B0%82
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%AD%E0%B0%97%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B0%BF


మొదలవుతుంది. ఆలయానికి చేరుకోవడానికి ముందుగా "తేరు వీధి"కి ఎదురుగా ఉనన భిక్షాల 
గోపురంనండ వస్తిడ్డ. జంగమరూపుడైన శివుని సేవించి తరించిన దేవద్వస్త "బిచాచలు" 
దీనిని కటిటంచిందట్. ఈ గోపుర నిరాభణం యాదవ నరస్తంహరాయల కాలంలో జరిగందని 
అంటనానరు. త్తర గోపురానిన "బాల జ్ఞానాంబి గోపురం" అని, ఉతిరం గోపురానిన 
"శివయమ గోపురం" అని, శిచమ దికుక గోపురానిన "తిరుమంజన గోపురం" అని అంటారు. 
తిరుమంజన గోపురానికి కుడనైపున "సూరమ పుషకరిణ", ఎడమవైపున "చంద్ర పుషకరిణ" 
ఉనానయి. స్తవమి అభిషేకానికి, వంట్కు నీటిని సూరమపుషకరిణ నండ తీస్తకెళతారు. ఈ 
గోపురంనండ స్తవరణముఖి నదికి వెళువచ్చచన. దక్షిణం గోపురంనండ భకి కనన గుడకి, 
బ్రహభ గుడకి వెళువచ్చచన. 
 
ఇత్ర శివలింగాలు, పరివార దేవత్లు 
ఇకకడ అనేక శివలంగాలు మహరుషలు లేద్వ దేవతలచే ప్రతిషటంబడనవిగా 
భావిస్తిరు. భృగు మహరిష - అరధ నారీశవర లంగము; అగస్తియడ్డ - నీలకంఠేశవర 
లంగము; ఆత్రేయుడ్డ - మణ కంఠేశవర లంగము; 
ఇంకా వామస్తడ్డ,మారకండేయుడ్డ (మృతమంజయేశవర 
లంగము), రాముడ్డ, రశురాముడ్డ, ఇంద్రాది 
దేవతలు, సిరుషలు, యమధరభరాజు, చిత్రగుపుిడ్డ, ధరభరాజు ప్రతిషటంచినవనే 
లంగాలునానయి. వరాషల కోసం మృతుమంజయేశవరునికి సహస్రలంగాభిషేకం చేస్తిరు. కాశీ 
విశేవశవరుడ్డ కూడా మూరిి సవరూపుడై యునానడ్డ. 
 
ఇకకడ క్షేత్ర పాలకుడ్డ కాలభైరవుడ్డ. వివిధ గణతి మూరుిలు, స్తబ్రహభణమ స్తవమి, 
సూరమ, శని గ్రహ మూరుిలు ఉనానరు. వేంకటేశవర స్తవమి, వరదరాజ స్తవమి, వీరరాఘవ 
స్తవమి మూరుిలు ఉనానరు. నిలువెతుి కనన విగ్రహం ఉంది.శంకరాచారుమల సపటిక 
లంగము, 64 నాయనారా లోహ విగ్రహాలునానయి. 
 

http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AD%E0%B1%83%E0%B0%97%E0%B1%81_%E0%B0%AE%E0%B0%B9%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B0%BF
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%85%E0%B0%97%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%86%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%87%E0%B0%AF%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%B8%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%95%E0%B0%82%E0%B0%A1%E0%B1%87%E0%B0%AF%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AA%E0%B0%B0%E0%B0%B6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AF%E0%B0%AE%E0%B0%A7%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%9A%E0%B0%BF%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%97%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A7%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B1%87%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0_%E0%B0%AA%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B1%81%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B9%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B0%A3%E0%B1%8D%E0%B0%AF_%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B0%BF
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B1%87%E0%B0%82%E0%B0%95%E0%B0%9F%E0%B1%87%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%B0_%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B0%BF
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%95%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%AA&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%A6%E0%B0%BF_%E0%B0%B6%E0%B0%82%E0%B0%95%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9A%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A8%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%A8%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B1%81


మింటపములు 
ఆలయంలో శిలకళతో శోభించే సింభాలు, మంట్పాలు ప్రతేమకంగా చూరులన 
ఆకరిషస్తియి. ఇంకా అనేక వరణ చిత్రాలు కూడా ఉనానయి. నగరేశవర మంట్ము, గుర్రపుస్తని 
మంట్ము, నూరుకాళు మంట్ము (రాయల మంట్ము), దునారు కాళు మంట్ము, 
కోట్ మంట్ము వాటిలో కొనిన. నూరుకాళు మంట్ం చకకని శిల్లలకు నిలయం. 
దహారు కాళు మంట్ంలో 1529లో అచ్చమత దేవరాయలు (కృషణదేవరాయలు స్దరుడ్డ) 
టాటభిషేకం జరిగంది. అమభవారి ఆలయం ఎదురుగా అష్టటతిర లంగ ముఖ్ద్వవరం పైకపులో 
చకకని చిత్రాలునానయి. 
 

రాహు కేతు క్షేత్రము 
ఇది రాహు కేతు క్షేత్రమని ప్రస్తదిధ పొందింది. పుత్ర శోకానికి గరైన వశిషట మహరిషకి 
రమేశవరుడ్డ ంచముఖ్ నాగలంగేశవరునిగా దరశనమిచాచడట్. ఈ నాగరూమునే 
బ్రహభదేవుడ్డ కూడా అరిచంచాడట్. ఈ నాగరూం కారణంగా ఈ క్షేత్రానికి "రాహు కేతు 
క్షేత్రము" అని పేరు వచిచంది. సర ద్యషము, రాహు కేతు గ్రహ ద్యషాలనండ నివారణ కోసం 
ఈ స్తవమిని పూజిస్తిరు. స్తవమి కవచము నవగ్రహ కవచమునకు అలంకారములు చేస్తిరు. 
 

దక్షిణామూరిి 
దక్షిణాభిముఖ్ంగా ఉనన ఆలయ ప్రవేశ ద్వవరంనండ లోనికి ప్రవేశించగానే ఉతిరముఖ్ంగా 
కొలువైయునన దక్షిణామూరిిని దరిశంచవచ్చచన. దక్షిణామూరి ిపూజలందుకొనడం 
కారణంగా ఇది జ్ఞాన ప్రధానమైన క్షేత్రం అయిమంది. ఈ విధమైన దక్షిణామూరిి విగ్రహం 
వేరకకడా కనపంచదు. ఇకకడ వైదిక సంప్రద్వయానికి ప్రముఖ్స్తథనం ఉంది. 

సేవలు 
ఆలయంలో జరిగే కొనిన సేవలు - కరూర హారతి, అష్టటతిర అరచన, సహస్ర నామారచన, త్రశతి 
అరచన, పాల్లభిషేకము, చచ కరూరాభిషేకము, కాశీ గంగాభిషేకము, రుద్రాభిషేకము, 

http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%82%E0%B0%AD%E0%B0%82
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%AE%E0%B0%82%E0%B0%9F%E0%B0%AA%E0%B0%82&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A6%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B0%BF%E0%B0%A3%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B1%82%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%BF


నితమదిట్ట అభిషేకము, శ్రీ శనేశవరస్తవమి అభిషేకము, శుక్రవారం అమభవారి ఊంజల సేవ, 
వివాహ కట్నం, ంచామృతాభిషేకము, అఖ్ండ దీపారాధన కట్నం, నితోమతసవం (ఉదయం), 
ప్రద్యష నంది సేవ, ఏకాంత సేవ, వాహన పూజ, స్తప్రభాత సేవ, శని నివారణ జోమతిదీ 
కట్నం, తళిగ కట్నం, సరద్యష (రాహు కేతు) పూజ, పౌరణమినాడ్డ ఊంజల్ సేవ, నంది సేవ, 
పెదద వెండ స్తంహ వాహనము 
 

తీరాాలు 
ఆలయం రిసరాలలో 36 తీరాధలునానయట్. సహస్ర లంగాల తీరధము, హరిహర తీరధము, 
భరద్వవజ తీరధము, మారకండేయ తీరధము, మూక తీరధము, సూరమ చంద్ర పుషకరిణులు వాటిలో 
ముఖ్మమైనవి. దేవాలయంలోని "పాతాళ గంగ" లేద్వ "మూక తీరథము"లోని తీరాథనిన 
సేవిసేి నతిి, మూగ లోపాలు పోయి వాకాచతురమం కలుగుతుందటారు. 
 

ఇత్ర విశేషాలు 
ధరభ కరిల మండల రిపాలనలో, దేవాద్వయ శాఖ్ అధవరమంలోఆలయ నిరవహణ 
జరుగుతుంది. యాత్రకుల కొరకు శ్రీకాళహస్తిశవరస్తవమి వసతి గృహం, జ్ఞానప్రసూనాంబ 
వసతి గృహం, బాలజ్ఞానాంబ సత్రము, శంకరముని వసతిగృహము, త్రనేత్రనట్రాజ 
వసతిగృహము, తిరుమల తిరుతి దేవస్తథనం వసతిగృహము ఉనానయి. ట్టణంలో 
ప్రైవేట వసతిగృహాలునానయి. (2007 నాటికి) దేవస్తథనానికి ఆద్వయం ష్టమారు 7 కోట్ా 
రూపాయలు ఉంది. శ్రీ జ్ఞానప్రసూనాంబ అమభవారి నితామననద్వన ధకం ద్వవరా 
భకుిలందరిక్క ఉచిత భోజన సదుపాయం కలగంచే ప్రయతనం జరుగుతుననది. 
 

సౌకరాాలు 
శ్రీకాళస్తిశవర స్తవమి దేవస్తథనం ఆధవరమంలో నిరవహస్తిన్న శ్రీకాళహస్తిశవర స్తవమి 
స్తంకేతిక కళాశాల చాల్ల ప్రస్తదిధ గాంచినది. జిల్లా రిషత్ బాలుర ఉననత పాఠ్శాల 

http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%A8%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%BF&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B1%82%E0%B0%97
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B1%81%E0%B0%AE%E0%B0%B2_%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF_%E0%B0%A6%E0%B1%87%E0%B0%B5%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A5%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B0%82
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%80%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%B3%E0%B0%B9%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%80%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%B0_%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B0%BF_%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%82%E0%B0%95%E0%B1%87%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%95_%E0%B0%95%E0%B0%B3%E0%B0%BE%E0%B0%B6%E0%B0%BE%E0%B0%B2
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%80%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%B3%E0%B0%B9%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%80%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%B0_%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B0%BF_%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%82%E0%B0%95%E0%B1%87%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%95_%E0%B0%95%E0%B0%B3%E0%B0%BE%E0%B0%B6%E0%B0%BE%E0%B0%B2


మరియు మునిస్తల్ ప్రాథమికోననత పాఠ్శాల శ్రీకాళహస్తిలో చాల్ల కాలంగా ఉనన 
పాఠ్శాలలు. ఇవికాక కేవలం బాలకల కోసమే గల బాలకల ఉననత పాఠ్శాల, సంక్షేమ 
పాఠ్శాలలు కూడా ఉనానయి. కళాశాల విషయానికొసేి బాలురకు, బాలకలకు ప్రతేమకమైన 
జూనియర్ కళాశాలలునానయి.ప్రైవేట పాఠ్శాలలోా ఎంజీఎం, విశవభారతి, వివేకానంద, ది 
సూకల్, ఆర్.స్త.పీ గురుకులం, రాజ్ఞ హైసూకల్, మొదలైనవి ప్రధానమైనవి. 
 
బస్ స్తటండ్డకు సమీంలోననన అయమలనాయుడ్డ చెరువులో వంద డకల ప్రభుతవ ఆస్తత్ర 
ఉంది. ఇకకడ ప్రధాన బామంకులైన భారతీయ సేటట్ బామంక్, సేటట్ బామంక్ ఆఫ్ 
హైదరాబాద్, ఆంధ్రా బామంకు, ఇండయన్ బామంకు,మొదలైనవి తమ కారామలయాలన 
కలగ ఉనానయి. కోఆరేటివ్ టౌన్ బామంకు, గ్రామీణ బామంకు ల్లంటి ప్రాంతీయ బామంకులు 
కూడా ఉనానయి. 
 

ఆదాయ వనరులు 
ఇకకడ ప్రజల ప్రధాన ఆద్వయ 
మారాగలు వమవస్తయం, వామపారం మరియు రామట్కం. ప్రధాన 
ంట్లు వరి, వేరుశనగ, మరియు చెరకు. వందల కొదీద కలంకారీ కళాకారులు 
కూడా ఆద్వయానిన చేకూరుస్తినానరు. ఇంకా చేనేత కళాకారులు కూడా చెపుకోదగన 
సంఖ్మలోనే ఉనానరు. వీరు ప్రధానంగా ట్టణంలోగల "స్తలపేట్" అనే ప్రాంతమందు 
కేంద్రీకృతమై ఉనానరు. ట్టణంలో జరిగే నిరాభణాల నలకు మరియు ఇతర కూలనలకు 
చ్చటటకకల గ్రామాల నంచి కూడా ప్రజలు ఇకకడకి వస్తిరు. బీడీ కారిభకులు కూడా 
ఎకుకవే. 
 

పరభుత్విం 
శ్రీకాళహస్తి క అసంబీా నియోజక వరగం. దీనికి ప్రస్తితం ప్రాతినిథమం వహస్తిననది 
త్లుగుదేశం పారీటకి చెందిన బొజజల గోపాలక్రిషాణరడు. ఇది తిరుతి పారామెంట నియోజక 

http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AD%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%A4%E0%B1%80%E0%B0%AF_%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B1%87%E0%B0%9F%E0%B1%8D_%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%82%E0%B0%95%E0%B1%8D
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B1%87%E0%B0%9F%E0%B1%8D_%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%82%E0%B0%95%E0%B1%8D_%E0%B0%86%E0%B0%AB%E0%B1%8D_%E0%B0%B9%E0%B1%88%E0%B0%A6%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%AC%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B1%87%E0%B0%9F%E0%B1%8D_%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%82%E0%B0%95%E0%B1%8D_%E0%B0%86%E0%B0%AB%E0%B1%8D_%E0%B0%B9%E0%B1%88%E0%B0%A6%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%AC%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%82%E0%B0%A7%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE_%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%82%E0%B0%95%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%87%E0%B0%82%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%A8%E0%B1%8D_%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%82%E0%B0%95%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%B5%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%82
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%82
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%AA%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%9F%E0%B0%95%E0%B0%82&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%B0%E0%B0%BF
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B1%87%E0%B0%B0%E0%B1%81%E0%B0%B6%E0%B0%A8%E0%B0%97
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9A%E0%B1%86%E0%B0%B0%E0%B0%95%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B0%B2%E0%B0%82%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%80
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AC%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B1%80
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%80%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%B3%E0%B0%B9%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%BF_%E0%B0%B6%E0%B0%BE%E0%B0%B8%E0%B0%A8%E0%B0%B8%E0%B0%AD_%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B1%8B%E0%B0%9C%E0%B0%95%E0%B0%B5%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%82
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF_%E0%B0%B2%E0%B1%8B%E0%B0%95%E0%B0%B8%E0%B0%AD_%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B1%8B%E0%B0%9C%E0%B0%95%E0%B0%B5%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%82


వరగం క్రిందకు వస్తింది. దీనికి ప్రస్తితం ప్రాతినిథమం వహస్తిననదికాంగ్రెస్త పారీటకి చెందిన 
చింతా మోహన్. 
 

ఆచారాలు, సింసృతి మరియు నాగరికత్ 
ఇకకడ ప్రజలు ప్రధానం త్లుగు మాటాాడ్డతారు. కానీ తమిళనాడ్డకు దగగరలో ఉండట్ం వలన 
చాల్లమంది తమిళం కూడా మాటాాడ్డతారు. విద్వమ రంగంలో మంచి అభివృదిధని 
స్తధించడం వలన చాల్లమంది ఆంగామున కూడా అరథం చేస్తకోగలరు. వస్త్రధారణ 
లో ంచె, చీరలు, లుంగీలు, ధోతీలే కాకుండా ఆధునిక 
వస్త్రధారణలైన పామంట, చొకాక, చ్చడీద్వర్ వంటివి కూడా స్తధారణమే. 
 
ధూరజటి రచించిన శ్రీకాళహస్తిశవర శతకం శ్రీకృషణదేవరాయల కాలంలో ఈ ట్టణం 
యొకక సంసకృతిని ప్రతిబింబజేస్తింది. కరాణట్క సంగీత మొట్టమొదటి సవరకరిలలో 
కడైన ముతుిస్తవమి దీక్షితార్ "శ్రీకాళహస్తిశ" అనే భజనలోా ఈ ఆలయానిన 
క్కరిించాడ్డ. 
 

క్రరడలు 
క్రికెట్ ఇకకడ ప్రజలు బాగా ఆడే మరియు అభిమానించే క్రీడ. అంతేకాక కొనిన ప్రాంతీయ 
కాబుఫలు ట్నినస్ న కూడా ప్రోతసహస్తినానయి.ఇందులో 
ముఖ్మమైనది 1916లో స్తథపంచబడన రిబిాక్ కాబ్. ఈ కాబ్ 2004 లో 14 
సంవతసరాల లోపు బాలబాలకలకు ఆల్ ఇండయా ట్నినస్ టోరనమెంటన కూడా 
నిరవహంచింది. ఇంకా గ్రామీణ క్రీడలైన కబడీు, ఖోఖో మొదలైనవి కూడా క మాదిరి 
ప్రాముఖ్మతన కలగ ఉనానయి. 

 
మాధ్ామాలు 

http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%86%E0%B0%B8%E0%B1%81_%E0%B0%AA%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B1%80
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A4%E0%B0%AE%E0%B0%BF%E0%B0%B3%E0%B0%82
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B0%AE%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AA%E0%B0%82%E0%B0%9A%E0%B1%86
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9A%E0%B1%80%E0%B0%B0
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B2%E0%B1%81%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B1%80
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%A7%E0%B1%8B%E0%B0%A4%E0%B1%80&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%82%E0%B0%9F%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9A%E0%B1%8A%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%95%E0%B0%BE
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%9A%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%80%E0%B0%A6%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%8D&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A7%E0%B1%82%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%9C%E0%B0%9F%E0%B0%BF
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%80%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%B3%E0%B0%B9%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%80%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%B0_%E0%B0%B6%E0%B0%A4%E0%B0%95%E0%B0%82&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%A3%E0%B0%BE%E0%B0%9F%E0%B0%95_%E0%B0%B8%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B1%80%E0%B0%A4%E0%B0%82
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B1%81%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%81%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B0%BF_%E0%B0%A6%E0%B1%80%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B0%BF%E0%B0%A4%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%8D
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AD%E0%B0%9C%E0%B0%A8
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%86%E0%B0%9F%E0%B1%8D
http://te.wikipedia.org/wiki/1916
http://te.wikipedia.org/wiki/2004
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B0%AC%E0%B0%A1%E0%B1%8D%E0%B0%A1%E0%B1%80
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%96%E0%B1%8B%E0%B0%96%E0%B1%8B


త్లుగులో ప్రధాన త్రకలైన ఈనాడ్డ, వారి, ఆంధ్రజోమతి, ప్రజ్ఞశకిి మొదలైన అనీన 
త్రకలు ఇకకడ తమ కారామలయాలన కలగ ఉనానయి. ఇంతేకాక ప్రాంతీయంగా 
వెలువడే చైతనమ, ఆదరిశని వంటి కొనిన చినన వారాిత్రకలు కూడా 
ఉనానయి.ఈటీవీ, జెమిని టివి, తేజ టివి, మా టివి మొదలైన ఛానళ్ళు ప్రధానంగా 
వీక్షించబడ్డతునానయి. ఇవి కాక ప్రాంతీయ కేబుల్ ఛానల్ కూడా కొదిద మంది వీక్షిస్తింటారు. 

 
పిండుగలు 
ండ్డగల విషయానికొసేి మహా శివరాత్ర బ్రహోభతసవాలు వారం రోజులపాట అంగరంగ 
వైభోగంగా జరుగుతాయి. ఈ రోజులలో ఆలయం లోలనే కాకుండా నాలుగు ప్రధాన 
వీధులైన నెహ్రూ వీధి, కుంకాల వీధి, తేరు వీధి, నగరి వీధులు జనంతో కిట్కిట్ల్లడ్డతుంటాయి. 
చ్చటటకకల గ్రామాల నంచే కాక కక రాషాాలైన తమిళనాడ్డ, కరాణట్కల నంచి కూడా 
విశేష సంఖ్మలో భకుిలు హాజరవుతారు. ఈ ఉతసవం ప్రధానమైన మూడ్డ రోజులు ఆరీటస్త 
ప్రతేమక బస్తస సరీవస్తలన కూడా నిరవహస్తింది. అనినంటి కనాన ఎకుకవగా మహాశివరాత్ర 
రోజున స్తమారు లక్షకు పైగా భకుిలు స్తవమి దరశనారథం విచేచస్తిరు. ఈ రదీదని తటటకోవడానికి 
ఆలయ అధికారులు ప్రతేమక ఏరాటా చేస్తిరు. శివుడ్డకళాప్రియుడ్డ కాబటిట ఆలయం 
సమీంలో ఏరాట చేస్తన వేదికపై రాష్ట్రం నలుమూలల నంచి వచిచన గాయకులు, 
హరికథకులు, నాట్మ కళాకారులు, నరిక్కమణులు, భజన 
కళాకారులు, మిమిక్రీ కళాకారులు,సంగీత వాయిదమ కారులు, భకుిలన తమ కౌశలంతో 
రంజిం జేస్తిరు. 
 
ఇకకడకి విచేచస్తన ప్రముఖ్ కళాకారులోా ప్రముఖ్ స్తనీ సంగీత దరశకుడ్డ మణశరభ, ప్రముఖ్ 
నటి మరియు భరత నాట్మ కళాకారిణ శోభన, నేథమ గాయకులుఎస్.పీ.బాలస్తబ్రహభణమం, 
మొదలైనవారు ముఖుమలు. మహాశివరాత్ర రవదినాన జరిగే నందిపై ఊరేగంపు కననల 
ండ్డగగా ఉంటంది. నంది వాహనమెకిక ఊరేగు శివుని ముందు అనేక జ్ఞనద కళా 
బృంద్వలు ప్రదరిశంచే కళలు చూరులన విశేషంగా ఆకటటకుంటాయి. మహాశివరాత్ర 

http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%88%E0%B0%A8%E0%B0%BE%E0%B0%A1%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%A4
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%82%E0%B0%A7%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%9C%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B1%8B%E0%B0%A4%E0%B0%BF
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%9C%E0%B0%BE%E0%B0%B6%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%BF
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%88%E0%B0%9F%E0%B1%80%E0%B0%B5%E0%B1%80
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%9C%E0%B1%86%E0%B0%AE%E0%B0%BF%E0%B0%A8%E0%B0%BF_%E0%B0%9F%E0%B0%BF%E0%B0%B5%E0%B0%BF&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%A4%E0%B1%87%E0%B0%9C_%E0%B0%9F%E0%B0%BF%E0%B0%B5%E0%B0%BF&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%AE%E0%B0%BE_%E0%B0%9F%E0%B0%BF%E0%B0%B5%E0%B0%BF&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B0%B9%E0%B0%BE_%E0%B0%B6%E0%B0%BF%E0%B0%B5%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BF
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B6%E0%B0%BF%E0%B0%B5%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B0%BF%E0%B0%AE%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%80
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B0%A3%E0%B0%BF%E0%B0%B6%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%AE
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B6%E0%B1%8B%E0%B0%AD%E0%B0%A8
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%8E%E0%B0%B8%E0%B1%8D.%E0%B0%AA%E0%B1%80.%E0%B0%AC%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B0%B8%E0%B1%81%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B9%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B0%A3%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%82


తరువాతి రోజు జరిగే రథ యాత్రలో కూడా ప్రజలు అతమధిక సంఖ్మలో పాలొగంటారు. ఇంకా 
నారద పుషకరిణలో జరిగే త్పోతసవం కూడా ఉతసవాలోా ప్రధాన వేడ్డక. అందంగా 
అలంకరించిన త్లపై స్తవమి వారిని మరియు అమభవారిని కోనేటిలో విహారం చేయిస్తిరు. 
ట్టణం నడబొడ్డులోగల పెళిు మంట్ంలో జరిగే కళామణోతసవంలో వేల్లది భకుిలు 
పాలొగంటారు. పెదద ఖ్రుచలు భరించి పెళిు చేస్తకోలేని పేదలు స్తవమి, అమభవారి కళామణంతో 
పాటగా పెళిు చేస్తకోవడం ఇకకడ తరతరాలుగా ఇకకడ వస్తినన ఆనవాయితీ. 
 
ఇంకా ఆలయానికి సమీంలో ఉనన దురాగంబ కొండపై వెలస్తన కనక 
దురగమభ అమభవారికి ఏటా నవరాత్ర ఉతసవాలు ఘనంగా జరుపుతారు. ఈ తొమిభది 
రోజులపాట కూడా భకుిలు విశేషంగా అమభవారిని దరిశంచ్చకుంటారు. ఇంతకు మునపు 
చిననదిగా ఉనన ఆలయానిన 2006లో విసిరించడం జరిగంది. మరి కొంత దూరంలో 
ఉనన స్తబ్రహభణమ స్తవమి కొండపై కూడా ఉతసవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. 
ధరభరాజుల స్తవమి తిరునాళ్ళు కూడా ఐదు రోజులపాట విశేషంగా జరుగుతాయి. ద్రౌదీ 
అమభవారు ఇకకడ ప్రతేమక ఆకరషణ. ఈ ఉతసవాల సమయంలో ప్రతిరోజు భారత పారాయణం 
జరుగుతుంది. విరాట్రవం చదివిన రోజున ట్టణంలో ఖ్చిచతంగా వరషం కురవడం ప్రజలు 
విశేషంగా చెపుకుంటారు. ఉతసవాలలో ప్రధాన భాగంగా ఐదవరోజున స్తమారు 2000 
మంది భకుిలు అగనగుండ ప్రవేశం చేస్తిరు. 
ఇంకా ప్రతీ సంవతసరం డసంబరు నెలలో జరిగే ఏడ్డ గంగల జ్ఞతర కూడా చెపుకోదగగ 
ఉతసవమే. ఈ ఉతసవాలలో భాగంగా ట్టణం లోని ఏడ్డ వీధులలో ఏడ్డ రూపాలలో ఏరాట 
చేస్తన గంగమభలన ప్రతిషటస్తిరు. ముతామలమభ గుడ వీధిలో గల గంగమభ దేవాలయం నంచి 
ఈ ఏడ్డ విగ్రహాలు ఊరేగంపుగా బయలుదేరి ఆయా వీధులలో ప్రతిషటస్తిరు. ఆ గంగమభ 
విగ్రహాలు జీవం ఉటిట డేల్ల తయారు చేయడం ఆ కళాకారుల నైపుణామనికి నిదరశనం. 
 

చుట్టు  పరకుల పరదేశాలు: 

http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B0%A8%E0%B0%95_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B0%A8%E0%B0%95_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B1%81%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B9%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B0%A3%E0%B1%8D%E0%B0%AF_%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B0%BF


 గుడకి దక్షినాన క కిలోమీట్రు దూరంలో శుకబ్రహాభశ్రమం కలదు. దీనిని విద్వమ 
ప్రకాశానందగరి స్తవమి స్తథపంచారు.ఇకకడ ఏరాట చేస్తన భకి కనన కంటి 
ఆస్తత్ర ద్వవరా పేదరోగులకు ఉచితంగా కంటి వైదమం మరియు ఆరేషనా 
నిరవహస్తిరు. 

 గుడకి దగగరాోనే కల "నందనవనం" ("లోబావి") భరధావజ మహరిష తస్తస నాచరించిన 
పుణమ సథలం. ఈ సరస్తసలో క నాలుగు లకల మండం ఉంది. 

 ఇకకడకి కొదిద దూరంలో ఉండే వేయి లంగాల కోన కూడా క ప్రతేమక ఆకరషణ. క 
కొండ ఎకిక దిగ మరల క కొండ ఎకికతే కనిపంచే క చినన ఆలయంలో కే లంగం పై 
చెకికన వేయి శివ లంగాలన (యక్షేశవర లంగము) సందరిశంచవచ్చచ. దీనికి దగగరాోనే క 
చినన జలపాతం కూడా ఉంటంది. ప్రత యేటా జరిగేశివరాత్ర బ్రహోభతసవాల 
సమయంలో ఇకకడకి ఎకకవగా భకుిలు సందరశనారథం విచేచస్తింటారు. జ్ఞాన ప్రసూనాంబ 
ఇకకడ దేవతలకు జ్ఞానోదేశం చేస్తిందట్. 

 శ్రీకృషణదేవరాయల మంట్ం, జలకోటి మంట్ం పాలగర్ మంట్ం 
 తొండమనాడ్డ ఆలయం: తొండమాన చక్రవరిి నిరిభంచిన ప్రాచీనా 

వేంకటేశవరాలయం. 
 దక్షిణ కాళీమాత దేవాలయం (వేడాం) (2005 లో విగ్రహ పునస్తథన జరిగంది). 
 దురాగంబ కొండ. ఇకకడ వీర శృంగార మూరిియైన కనకదురగ ఉననది. దసరా శరననవరాత్ర 

ఉతసవాలు ఇకకడ ఘనంగా జరుగుతాయి. 
 స్తబ్రహభణమ స్తవమి కొండ 
 చక్రేశవర స్తవమి ఆలయం, జెటిటపాళం 
 శ్రీ నింబజ్ఞదేవి ఆలయం, జెటిటపాళం 
 ద్రౌదీ సమేత ధరభరాజులు స్తవమి గుడ 
 సూరమ పుషకరిణ మరియు చంద్ర పుషకరిణ 
 మణకరిణక దేవాలయం 

 

http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE_%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%B6%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B0%82%E0%B0%A6%E0%B0%97%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%BF_%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B0%BF
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE_%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%B6%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B0%82%E0%B0%A6%E0%B0%97%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%BF_%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B0%BF
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%AD%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%A4_%E0%B0%95%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%AA_%E0%B0%95%E0%B0%82%E0%B0%9F%E0%B0%BF_%E0%B0%86%E0%B0%B8%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BF&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%AD%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%A4_%E0%B0%95%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%AA_%E0%B0%95%E0%B0%82%E0%B0%9F%E0%B0%BF_%E0%B0%86%E0%B0%B8%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BF&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B6%E0%B0%BF%E0%B0%B5%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BF
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A4%E0%B1%8A%E0%B0%82%E0%B0%A1%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%81_%E0%B0%9A%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B5%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%BF


సినిమా హాళ్ళు; 
విజయలక్షి స్తనిమా హాలు అనినంటికనాన ప్రాచీనమైనది.దీనిని స్తమారు 80 సంవతసరాలకు 
మునపు నిరిభంచి ఉనానరు. 
 విజయలక్ష్మి 
 ఆర్.ఆర్ 
 శ్రీరామ మహల్ 
 స్తయిరాం 
 బలరాం 
 శ్రీనివాస 
 రామచంద్ర 
 

పరముఖులు; 
శ్రీకాళహస్తి ఎమెభలేమ బొజజల గోపాలక్రిషాణరడు, మాజీ ఎమెభలేమ ఎస్తసవీ నాయుడ్డ, శాంతారాం 
వార్, మాజీ ఎమెభలేమ తాటిరిి చెంచ్చరడు, ప్రముఖ్ విద్వవంస్తలు పూడ వెంకట్రామయమ 
గారు. ప్రముఖ్ కళాకారులు మోహన్ భారగవ్, గుర చెటిట(దభశ్రీ). ప్రముఖ్ నేథమ 
గాయకుడ్డ బాలస్తబ్రహభణమం క సంవతసరం పాట ట్టణంలోని బాలుర ఉననత 
పాఠ్శాలలో చదవడం విశేషం. 
 

పరయాణ సౌకరాాలు; 
శ్రీకాళహస్తి ప్రంచ ప్రస్తదిధ గాంచిన పుణమక్షేత్రమైన తిరుతికి ముఫ్తప ఎనిమిది కి.మీ.ల 
దూరంలో నెలూారుకు స్తమారు తొంభై కిలోమీట్రా దూరంలో ఉంది. తిరుతి నంచి ఇకకడకి 
ప్రతి ఐదు నిమిషాలకు బస్తస సౌకరమం ఉంటంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ద్వద్వపు అనిన ముఖ్మ 
ట్టణాల నండ ప్రతిరోజు బస్తస సదుపాయం ఉననది. గూడూరు-తిరుతి దక్షిణ రైలు 
మారగంలో శ్రీకాళహస్తి రైలేవ సేటషన్ ఉంది. గూడూరు చెపుకోదగగ జంక్షన్ కాబటిట చాల్ల రైళ్ళు 

http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF_%E0%B0%AA%E0%B0%82%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%A4%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%A7%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B1%81%E0%B0%B2_%E0%B0%AC%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B0%B8%E0%B1%81%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B9%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B0%A3%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%82
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B1%82%E0%B0%A1%E0%B1%82%E0%B0%B0%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF


ఇకకడ ఆగుతాయి. గూడూరు రైలేవ సేటషన్ నంచి తిరుమలకు ప్రతి అరథగంట్కు క బస్తస 
ఉంటంది. ఇకకడకి దగగరలోని విమానాశ్రయం తిరుతి దగగరలోని రేణగుంట్. కానీ అకకడకు 
విమానాలు ఇంకా ప్రతిరోజూ లేవు. కనక చెనెతన, విజయవాడ లేద్వబంగళూరు లకు వచిచ 
అకకడ నండ రోడ్డుమారగములో రావచ్చచ. 

http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B0%E0%B1%87%E0%B0%A3%E0%B0%BF%E0%B0%97%E0%B1%81%E0%B0%82%E0%B0%9F
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9A%E0%B1%86%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B1%88
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%9C%E0%B0%AF%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%A1
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AC%E0%B1%86%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B1%81%E0%B0%B3%E0%B1%82%E0%B0%B0%E0%B1%81

