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ఆలయ ���ణ�- చ�� :

�ామప� �ే�ాలయ��� ���.శ. 1213 ల� గణప��ేవ�� �ాల���� �ెం��న అత� ����� �ాలం��ట
�ాలక�డ�, �ామంత��ైన ��చర�ర�దు� డ� ����ం��డ�. 14 ఎక�ాల ��ీ� ర�ంల� ప���న �ే�ాలయం�� �ాట� 10

ఉప ఆలయ�లను ����ం��ర�. ప���� �ా� ��ా�ణ���న ఈ ఆలయంల�� ఓ స� ంభం��ౖ సూ�����న దూ��ంత
అ� సూక����న రం��� ల� �ెక�డం ఇక��� ���షం. గర�గ���ల� ఉం�ే �వ�ంగం ఉదయం నుం� �ాయంత�ం
వరక� సహజ �ిద�ం�ా ��ల���ం�ేల� స� ం��ల ��ా�ణం జ����ం��. సూర��ాం� �ాట���ౖ ప�� ప�ావర�నం �ెం�ేల�
�ాం���కతను జ���ం� మండ�ా�� ����ం��ర�. ��� ��ర� �దు�ా�� �ిల�వబడ�చున� ప�పంచంల�� ఏ���క
�ే�ాలయం �ామప� �ే�ాలయమ�.

ల�� :

1. �ామప� ��ా�ణ���� �ాక�య�ల� అనుస��ం�న ����� �ెల�సు��నుట
2. �ామప� ఆలయ ప��ే�కతల� �ెల�సు��నుట
3. �ామప� ల�� �ల�క�� ��త��ా��� �ెల�సు��నుట

�షయ �కరణ పద�� :

❖ �ామప� ��ా జ�క�� గ���ం�న సమ���ర ��కరణ ��రక� �ామప� ఆలయ��� ద���ం� అక�డ ��ా జ�క�� క�
అవసర���న సమ����ా�� ��క��ం� న�దు �ేసు��వటం

❖ �ామప� ఆలయ �ా� మంల�� వ�క�� ల�� మ�ట����� సమ����ా�� అక��� �ా� �క సమ����ా�� ��క��ంచడం.
❖ క���ాల గ�ం��లయ��� ద���ం� ��ా జ�క�� క� అవసరమగ� �షయ��� ��క��ం� న�దు �ేయటం.
❖ అంత�ా� లంల� అవసరమగ� సమ����ా�� ���� లను ��క��ంచటం ����ా ��ా జ�క��  ప�� ప���� �ేయటం.

ఆలయ ���ణ ��ౖ :



�ాక�య�ల� �ా�� ఆలయ ��ా�ణ ����� ��ళ�క��ల వద� నుం�� గ���ం�నప�ట���� ఈ ఆలయ
��ా�ణమ�ల� �ాక�య�ల� �ా���ైన ������ ����ం��ర�. �ాక�య�ల ��ా�ణ ���� ఉత�ర మ��య� ద��ణ
��రత�ేశం �క� కల�క. �ాక�య�ల� ఒ�� తరగ��� �ెం��న అలం�ార ��ను �����ం� �ాట�� అందం�ా
����ం��ర�. �ాక�య�ల� ఆలయ ��ా�ణ�లక� ��ండ� పద�త�లను �ా����ర�.

1. ��క�ట�లయమ�ల�
2. ఏకతల ఆలయమ�ల�

�ాక�య�ల �ామప� �ే�ాలయం ఏకతల ఆలయ�ల ����ల�
����ంచబ��ం��. ఈ ����ల� ఎత��న �ీఠం��ౖ న�త� ఆ�ా�ా�� �� �
ఉంట�ం��. ఈ ఆలయం త�ర�� ���ా�మ�ఖం�ా ఎత��న ����క��ౖ
గ�ా�లయం అంత�ా�గమ�న మ�డ� ��ౖప�ల� ప���శ ���రమ� గల మ�
మండపమ� క��� ఉం��.

ఈ ఆలయ ��ా�ణ���� చుట�� ప�క�ల �ొ���� �ా� ��ౖ� మ��య�
ఇసుక �ా�� ఆలయ మ�ఖ����న ���ా��� ఉప���ం��ర�. ఈ ఆలయ
స�ం��ల��ా Volcanic Deccan Trap �ాళ�ను ఉప���ం��ర�.

�మప�-రమ�య ���� :

ఈ �ామప� ఆలయం మధ�య��ా��� �ెం��న అదు�త
ఆలయమ��ా ����ం��ం��. ఈ ఆలయం ����ం�న ��� �ామప� ��ర�
�దు�ా�� �ాక ఆలయంల� �ైవం �వ�� ��ర� ��ౖ క��ి

�ామ�ం��శ�ర����ా �వ���� ��లవడ� మ�� ���షం. �ామ�డ�, �వ�డ� క��ిన ప���న �ైవం�ా ఆ ఆలయం
��న�ాగ�త�ం��. ఇక��� గ�ా�లయంల� ఎత��న �ీఠం��ౖ నల�� నునుప� �ా��� �ెక� బ��న ��ద� �వ�ంగం
�ామప� ఆలయంల� దర�న�సు� ం��. మ� మండపం మధ� ��గంల� ఉన క�డ� స� ం��ల� �ాట���ౖ గల
దూల�ల��ౖ ఉన� �ామ�యణ, మ� ��రత ప��ాణ ఇ��స �ాథల�� �ం��న రమణ�య���న �ల��ల�
ఆక����ా� �.

ఈ ఆలయ క����ల��ౖ ��ధ భం��మల�� స�ా�ంగ సుందరమ��ా �ెక�బ��న మద�క, ����ణ� �ల��ల�
�ాక�య�ల �ల� ��ౖప�ణ����� �దర�నం�ా ఉ����. ఇక��� ఆలయ���� ఎదుర��ా ఉన� నం���� ఒక ప��ే�కత
ఉం��. ఒక �ాల� ��ం�ెం ��ౖ�� ఎ�� పట�� ��� �ెవ�ల� �����ం� ఆఙ�క� �ిద�ం అన�ట�� �ా సుందరం�ా �ెక�బ��ం��. ఈ
నం��� మ�ందు నుం� ఏ ��శ నుం� చూ�ి�� మన ��ౖ�� నం�� చూ�ినట�� �ా అదు�తం�ా �ెక�బ��ం��.

800 సం.ల� �ౖ బ�న ��లయ� :

�ామప� �ే�ాలయం ����ం� ఇప�ట��� ����ప� 800 ఏళ�క� ��ౖ బ��ం��. ఈ ఆలయం ��ా�ణం ���.శ.

1213 నుం�� ����ప� 40 ఏళ� �ాట� �ా��ం��. ఆలయ ��ా�ణం ప�ర��న తర��ాత సుమ�ర� 100 సం.ల
�ాట� ఈ �ే�ాలయంల� �త� ప�జల� జ���ా�. అ��ే అట���ౖ ���.శ. 1910 వరక� ఈ ఆలయంల� ���ా�ాదన
క��� జరగల�దు. అ��ే 1911 ల� అప�ట� �జ�ం ప�భ�త�ం �ామప� ఆలయ ��ష�తను గ����ం� ����� �ామప�
�ే�ాలయ���� ���గంల��� �సుక�వ��ం��.



ఆలయ ప��ే�కతల� :
1. ��� ���� ఇ�క�

ఈ ఆలయ ��ప��ా��� అత�ంత �ే����న ఇట�కల�� ����ం��ర�. అన�ా ఈ ఇట�కలను �ట�ల� �ే�య��ేల�
�ాం���కతల� ����ం��ర�. ఈ ఇట�కల� ఏనుగ� ��డ, తవ�డ�, కర�ా��, �ెట��  �గ�ర� త��తర �శ�మంల�
తయ�ర� �ే�ార� ప��ాతత� ప����ధనల� �ెల�ప�త�����.

2. ఇ�క ����

ఈ ఆలయ ��ా�ణ���� ప��ే�కం�ా ఇసుక ప���దుల�� ����ంచబ��న�. ఈ �ాం���కత ఇప�ట� ఇంజ�ర�ను ��ౖతం
ఆశ��ా���� గ��� �ేసు� ం��.

3. స �ం��� ���న �� రం��

ఈ ఆలయంల�� ఓ స� ంభం��ౖ సూ�� �న దూ��ం�� అ� సూ�����న రం��� ల� �ెక�డం అప�ట� �ల��ల
ప��ే�క���న ట��ా�ల� చూపర�లను ఆశ�ర�చ��త�లను �ేసు� ం��.



4. �ాం� ప�ావర�నం ����ా �వ�ంగం �ాం�వంతం�ా దర�న�వ�డం ఈ ఆలయంల�� గర�గ���ల� మ�త�ం
ఉదయం నుం� సూ�ా�స�మయం వరక� గర�గ���ల�� �ామ�ం��శ�ర�డ� �ాం�మయం�ా దర�న��ా� ర�.

ఆలయంల� ఏ�ా�ట� �ే�ిన మండపంల�� స�ం��ల��ౖ ప�� సూర��ాం� ప�ావర�నం �ెం�� గర�గ���ల�� �వ�ంగం
�ాం�వంతం�ా దర�న�సు� ం��. ���� బట��  ఆ స� ం��ల� ఎంత నునుప��ా ఉ���� అర�ం �ేసు��వచు�.

5. �ద� , �ౖన ��ల��

�ామప� ఆలయం �ల�కళలక� ప��ి��� . ఈ �ే�ాలయంల�� �ల��లను ��తం�ా ప������� �ే���య�గ, ���పర
య��ాలక� �ెం��న చ��త� జ�ౖన, బ�ద� మ��లక� �ెం��న ఎ��� �షయ�ల� మనక� �ెల��ా� �. ఈ�ప��
మ��లను క��� ఈ �ల� సంపదల� మనం గమ�ంచవచు�. ఆలయం త�ర�� మ�ఖ ���రం ��ౖప� గణప�
�గ�హంను ఏ�ా�ట� �ే�ార�. గర�గ����� ఎడమ��ౖప� ఉన� �� న� �ెట�� �ల���� �ే� ��ళ��� �ీ���ే
స��గమపద�స అ�� సం��త స��ాల� ���ి�ా� �.

�పంచ �రసత� �� �ం�న� �ండవ �యత�ం :

�ామప� ఆలయ���� వర�� ����ట�� ( ప�పంచ �ారసత� గ����ంప� ) ��సం 2017 ల� ప�యత�ం
జ����ం��. �ా� �వ�ాల� స���ా ల�వ� య����� � �ర��క�ల� �రస���ంచటం జ����ం��. ఆ త�ా�త నర���,
కన�ల�� ం� చూ��మణ� నంద���ా� క� �ామప� ��ష�తల��ౖ ��క����ంట�� ర��� ం��ం�ే బ�ధ�తను ��ంద� ప��ావసు�
�ాఖ అప���ం�ం��. ఆ�� సు��ర�ం�ా అధ�యనం �ే�ి �ాం� బ��� ట��ా�ల� ( ఇసుక ప���దుల� ) �ట�ల�
�ే�య��ే ఇట�కల�, ఒ�� �ా�ల� మ�డ� రంగ�ల� క��� ఉండట��� ప�����ం�ాల��ా ������ ఈ ఏ����
( 2019 ) మన �ేశం నుం� �ామప� ఒక�ట� ������ �ా�ా పం�ించడం జ����ం��. ఈ మ�డ� అం�ాల� ప���నం�ా
క��న ��ా�ణమ� ప�పంచంల� మ��క��� ల�క�� వ���� బట�� ��ం�ో ప�యత�ంల� �ామప�క� వర�� ����ట��
గ����ంప� ల�సు� ంద� అందర� ఆ�ా��వం వ�క�ం �ేసు� ���ర�. �ా�ా �ేశ �ా�ప� ం�ా ఇప�ట�వరక� 38 ప��ాతన
కట���ల� ప�పంచ �ారసత� గ����ంప� �� ంద�ా �ామప� ఆ జ����ల� �ే���ే ��ండ� �ెల�గ� �ా�ా� � లల��� ఏ���క
కట�డం�ా �ల�సు� ం��.

�మప�� ప���ం�న

���� బృంద� :

�ాక�య�ల క��ప�భల ప��క అ�న
�ామప� �ామ�ం��శ�ర ఆలయ���
ప�పంచ �ారసత� సంపద�ా గ����ం�ేందుక�
�ావల�ిన అ�� అర�తల� ఉన��� ల����
��ా� ��ం�ేదుక� య����� � ప����� ��క��
�ాసు హ�ియ� నంద� 25/09/2019 న
మ�ల�ల� �ల�� �ాలం��టల�� �ామప�

ఆలయ��� సంద���ం��ర�. ఆ బృందం ఆలయ��� అణ� వణ�వ� ప����ం�, �ామప� �ా� మసు� ల�� సమ���శ���
�ా�� అ���ా య��� క��� �సు��� �ామప� ఆలయంక� ప�పంచ �ారసత�ం గ����ంప� పట� ఆయన సుమ�ఖత
వ�క�ం �ే�ినట��  �ె��ిం��.



Statement of the Problem –Hypothesis
�ాక�య�ల �ల�కళక� ప�ా�ాష� �ామప� �ే�ాలయం. ���� గణప��ేవ�� �ామంత�డ� మ��య� ����� అ�న
��చర�ర�దు� డ� 1213 ల� ����ం��ర�. సుమ�ర� 40 సం.ల� �ాట� ఈ �ే�ాలయ ��ా�ణ���� పట��ంద� �ెల�సు� ం��.
అదు�త���న �ాం���క ప��ఙ�� నం�� ఈ ఆలయ��� ����ం�నట�� �ా ఈ �ే�ాలయ ప��ే�కతలను బట�� �ెల�సు� ం��. మ�ఖ�ం�ా

�ాం� ప�ావర�నం ����ా �వ�ంగం సహజం�ా ��ల���ం�ే ���క �ాస� �
సూత�ం ఆ��రం�ా ��ా�ణం �ేయడం జ����ంద� �ెల�సు� ం��. సం��త
స��ాల� ప��� �� న��ెట�� �ల�ం అదు�తం సూ�� �న దూ��ంత
సంధు�� ���� �ల��ల� ఉ����. ఆలయ నవరంగ మండపమ� ��ౖ కప��
���ం�� ��గంల� ��ప��ాసురం సృ�రం, గజ�సుర సం�రం , మ���రత
ఇ�వృ��� ల�, నట�ా� ��ట� �ల��ాల� �దల�ౖన� అ��క ఇ�వృ��� ల�
క�� కథన ర�పంల� అదు�తం�ా �ె�ా�ర�. �ాక�య�ల� ఈ ఆలయ���
ఏకతల ఆలయ ��ా�ణ����ల� ����ం��ర�. ఇక��� �ల�కళ మ��హరం�ా
అత�ంత సుందరం�ా �ెక�బ��న�. అల��� ఈ ఆలయంల�� క����ల��ౖ
ఈ�ప�� మ��ల� జ�ౖనమ���� సూ�ం�ే �ల��ల� �����, �ా��ణ�, అడ�
క�� �దల�ౖనట�వంట� �ల��లను సహజ �ిద�ం�ా కనబ�ేల� �ెక�డం
జ����ం��. ఇల�ంట� అదు�త �ే�ాలయ�లక� య����� � గ����ంప� ల����
��ర�య �ాంస�ృ�కం�ా �ారసత� సంపద సమ�జ���� �ెల�సుసు� ంద�
గ����ంప� ల�ం��ల� ఆ�సు� ���మ�.

����� ల ��ం�- ����న� అం��

ద��ణ ��రత�ేశంల�� ఓర�గల�� ��ంద�ం�ా �ా�ం�న �ాక�య�ల� ప���ాలన పర���న ఉన���� �ాక �ాసు�
క���వృ���ల� క��� ��ప� ప�ఖ��� వ��ం��ర� �ెల�సుక����మ�. మ�ఖ�ం�ా �ా�� ��ా�ణ�ల��  �ామప� ఏక
తల ఆలయ ����ల� ����ంచడం జ����ం��. ఈ ఈ ఆలయ���� �ట�ల� �ే�య��ే అల�క��ౖన ఇట�కల� అత�ంత
�ాం���కత�� తయ�ర� �ే�ి ����ం��ర� మ��య� �ా�� ��ా�ణ�ల�� ఇసుక ప���దుల��ౖ జ����నట�� �ా��
�ామప� క��� అల��� ����ంచబ��ం�� అ� �ెల�సుక����మ�. అల��� �ాం� ప�ావర�నం ����ా �వ�ంగం
�ాం�వంతం�ా దర�న��ే�ల� ����ం�న �ా�� ���క�ాస� � ��ౖప�ణ�మ�ను గ����� ����ర�� ల���న ��మ�
�ెల�సుక����మ�.

అ��ప�� ����న� :

ద��ణ ��రత�ే�ా��� �ెం��న మధ�య�గ ��రత�ేశ చ��త�ల� �ాక�య�ల� సుప���త���న �ా� ����
సం�ా��ంచుక����ర�. �ా�� ఆలయ ��ా�ణ�లక� అనుబంధం�ా వ�వ�ాయ అ�వృ���� క��� దృ�ి�ల�
ఉంచుక�� ��ా�ణం �ేయటం జ����ం��. �ామప� ఆలయ���� అనుబంధం�ా �ామప� �ెర�వ�ను ����ంచటం
జ����ం��. �ార� ����ం�న ఆలయ ప��ే�కతల� ఆశ��ా���� గ��� �ేసు� ����. ఇసుక ప���దుల� �ట�ల� �ేల�
ఇట�కల�, స�ం����� సూ�� రం��� ల� �ట��ే సం������ ప��� �ల�మ� �ాం� ప�ావర�నమ� ����ా గ���ల��
�వ�ంగం ��ల�త�ర�ల� ఉం�ేల� ���� ���క�ాస� � ప��ఙ�� నమ� �దలగ� అం�ాల� �ెల�సు��� ����ర�� ల�



సూ���� �� ందు��ర�. అల��� ఇల�ంట� ఆలయ���� ప�పంచ �ారసత� గ����ంప� ల�ం� ఇం�ా అ�వృ��� �ెం��ల�
ఆ�సు� ���మ�.

�ఫ���� ( ��� )

1. �ెల�గ� అ�ాడ�
2. ��ధ �ా�ా� ప��కలల� వ��న �ా��ాల�
3. ఇంట����
4. ఆలయ ���� ల� �ెల�సుక�న� సమ���రం


