శీర్అలాల్డుపలెల్ వీరభదర్ సావ్మి
ఆలయ చరితర్
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శీర్మదివ్రాట్ పోతులూరి వీరబర్హేమ్ందర్ యోగీందులు సవ్యంగా శిలిప్ంచి, పర్తిషిట్ంచిన
శీర్ వీరభదర్ సావ్మి అలాల్డుపలెల్ కేష్తర్ంలో వెలిసి, భకుత్లకు కొంగుబంగారంగా నిలిచారు.
రాయలసీమతో పాటు కరాన్టక పాంతం నుండీ కూడా భకుత్లు తరలి వచిచ్ పవితర్
కుందూనది ఒడుడ్న వెలసిన శీర్ వీరభదర్సావ్మిని దరిశ్ంచుకుంటూ ఉంటారు.
దైవకేష్తాలను , సవ్యంభువులు, తపోనిధి మహరిష్ పర్తిషిట్తాలు, సాధారణ వేదవిధులైన
రుతివ్కుక్లచే పర్తిషిట్తాలు అని మూడు విధాలుగా విభజించారు. వీటిలో మొదటి రెండు
విధాల కేష్తాలు మహిమానివ్తాలనీ, దివయ్శకిత్ సంపనన్ములనీ, భకత్జన శుభాభీషట్
పర్దములనీ చెపాత్రు. అలాల్డుపలెల్ వీరభదర్ మూరిత్ తపోనిధి మహరిష్(వీరబర్హేమ్ందర్
సావ్మి)చే పర్తిషిట్తమై మహిమానివ్త కేష్తర్ంగా పర్సిదిధ్ చెందింది.
*కడప జిలాల్ చాపాడు మండలం అలాల్డుపలెల్ వదద్ మైదుకూరు- పొదుద్టూరు
రహదారిపై మైదుకూరుకు 6 కి.మీ, పొదుద్టూరికి 14 కి.మీ. దూరంలో శీర్
వీరభదర్సావ్మి దేవసాథ్నం వెలిసింది. అలాల్డుపలెల్ సమీపంలోని కుందూ నదికి వచేచ్
వరదల కారణంగా అగామ పర్జలు ఎడూ కషాట్లతో అలాల్డుతూ ఉండినందున
అగామానికి '' అలాల్డుపలెల్ '' అని పేరు వచిచ్ందని కొందరు చెపాత్రు. ఆలు అంటే
ఆవులు, పశువులు అనీ, ఆడుట అంటే తిరుగుట అనీ అరథ్ం. ఈ పాంతపు బయళల్లో
మేతకోసం ఆవులూ, పశువులూ తిరుగుతూ ఉండినందున ఈ పలెల్ '' ఆలాడుపలెల్ '' గా
పర్సిదధ్మైందనీ, కర్మకర్మంగా అదే '' అలాల్డుపలెల్ '' గా మారిందనీ కూడా చెపాత్రు

సావ్మివారి ఆవిరాభ్వం
కాలజాఞ్నకరత్, శీర్ పోతులూరి వీర బర్హేమ్ందర్సావ్మి కీ. శ . 1608- కీ. శ 1693 మధయ్
కాలంలో రాయలసీమలో తతవ్వేతత్గా వెలుగొందారు. పర్భోధాలతో,
సంసక్రణోదయ్మంతో సంచారం చేశారు. శీర్వీర బర్హేమ్ందర్సావ్మి తన 12 వ ఏటనే
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దేశసంచారానికి కరాన్టకనుండి బయలుదేరి కరూన్లు జిలాల్ బనగానపలెల్కు
చేరుకునాన్రు. అకక్డ గరిమరెడిడ్ అచచ్మమ్గారింటోల్ పశులకాపరిగా చేరారు. తాను గీసిన
గిరిలో పశువులు మేసుత్ండగా , బర్హమ్ంగారు శీర్ వీరభదర్సావ్మి విగర్హానిన్ మలిచారు. తన
మనసులో ఆ వీరభదునేన్ గురువుగా తలచుకొనాన్రు. జాఞ్నిగా మారి గుహలో కూరుచ్ని
కాలజాఞ్న రచన చేశారు. బనగానపలెల్ మజిలీ ముగిశాక, శీర్వీర బర్హేమ్ందర్సావ్మి తన
దేశసంచారానిన్ కొనసాగించారు. కొనేన్ళల్ తరావ్త అతివృషిట్ కారణంగా వరదలు
వచాచ్యి. ఈ వరదలకు కుందూ లో పర్వేశించిన శీర్ వీరభదర్సావ్మి విగర్హం అలాల్డుపలెల్
సమీపంలోని మడుగులోకి చేరింది. ఆ మడుగు సమీపంలో కేతవరం అనే గామం ఉంది.
ఆ గామ పిలల్లు తమ పశువులను కుందూనది ఒడుడ్న మేపుకుంటూ , నదిలో ఈత
ఆడేవారు. అకక్డి మడుగులోకి చేరిన శీర్ వీరభదర్సావ్మి విగర్హం బాలునిగా మారి ఆ
పిలల్ల ఆటలోల్ కలిసి పోయేవారు. ఆ పిలల్లు తెచుచ్కునన్ సదిద్ మూటలను భుజించేవారు.
ఆటలలో తానే పైచేయి అవుతూ, ఆ పిలల్లను కొటట్డం, బెదిరించడం చేసి, నదిలో దూకి
అదృశయ్ం అయేయ్వారు. దీంతో గామ పిలల్లు '' నలోల్డొచెచ్'' ,'' కొటెట్ '' అంటూ నిదర్లో
కలవరించేవారు. ఈ కారణంగా నదిలో రోజూ జరుగుతునన్ వయ్వహారం గామసుత్ల దృషిట్కి
వెళిల్ంది. దీంతో గామసుత్లు నది వదద్కెళిల్ కాపు కాసి సావ్మి బాలుని అవతారంలో
పర్తయ్కష్ంకాగానే చుటుట్ముటిట్ పటుట్కుని ఒడుడ్కు తీసుకువసాత్రు. తాను
వీరభదర్సావ్మిననీ, తనను పర్తిషిట్ంచి పూజించాలనీ, తాను నదినుండి ఫలానా దినాన
వెలువడుతాననీ, చెపిప్ నదిలో దూకి సావ్మి అదృశయ్మౌతారు.
సమయంలోనే నదిలోననుండి బుగగ్లు రావడానిన్ వారు గమనిసాత్రు.
సావ్మి చెపిప్న రోజున కేతవరం గామాధికారి కోడలు, కొడుకులైన పోతెమమ్, పోతిరెడిడ్
గామసుత్లతో కలిసి మేళతాళాలతో, మంగళవాదాయ్లతో , పూజాసామగితో కుందూనది
ఒడుడ్కు చేరుకుని సావ్మి కోసం ఎదురు చూసూత్ ఉంటారు. నిరీణ్త సమయం
మించిపోతునాన్ ,సావ్మి పర్తయ్కష్ం కాకపోవడంతో పోతిరెడిడ్ దంపతులు నిరాశకు
గురౌతారు. కలతతో నదిలో దూకి ఆతమ్హతయ్కు పర్యతిన్సాత్రు. ఆ సమయంలోనే
నదిలోనుండి బుగగ్లు రావడానిన్ వారు గమనిసాత్రు. ఆ నీటి బుగగ్ల వెంట విగర్హ
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రూపంలో తేలిన సావ్మి ఒడుడ్కు వచిచ్ నిలబడాత్రు. పర్జలు ఆనందోతాస్హాలతో
జయజయ దావ్నాలు పలికారు. సావ్మికి పూజలు జరిపారు. తరువాత సావ్మి విగర్హానిన్
ఒక బండిపైకి ఎకిక్ంచి ఊరేగింపుగా ముందుకు కదిలారు. పర్సుత్తం దేవాలయం ఉనన్
చోటికి బండి చేరుకోగానే బరువెకిక్ కదలకుండా నిలిచిపోయింది. పర్జలు ఎనిన్ శకిత్
యుకుత్లు పర్దరిశ్ంచినా, బండి అంగుళం కూడా ముందుకు కదలదు. దీంతో
చేసేదేమీలేక సర్జలు సావ్మి వారిని అకక్డనే ఉంచి భోజనముల కోసమని కేతవరం
గామానికి వెళిల్పోగా, వారి వెంట వచిచ్న వడర్ంగి పిచిచ్వీరయయ్ వీరభదర్సావ్మి విగర్హం
దగగ్రే ఉండి పోయాడు. ఆ పిచిచ్వీరయయ్ ఎవరో కాదు, సాకాష్తూత్ శీర్ మదివ్రాట్
పోతులూరు వీరబర్హేమ్ందర్సావ్మి.. మానసిక భగవదాదేశం వలల్ శుభముహూరత్మును
గురిత్ంచిన వీరబర్హమ్ంగారు సమాధి నిషట్తో '' ఓం నమోభగవతే వీరభదాయ '' అనే
మూలమంతానిన్ జపించగానే, ఆ మంతోచాఛ్రణతో శీర్ వీరభదర్సావ్మి తానే సవ్యంగా
ఉతత్రాభిముఖుడై పర్తిషిట్తులయాయ్రు. భోజనాలు చేసి తిరిగి వచిచ్న గామపర్జలు
శీర్వీరభదర్సావ్మి పర్తిషిట్తులై ఉండటానిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పోయి, ఆ శుభ సమయంలో
తాము లేనందుకు తీవర్ విచారానీన్ వయ్కత్ం చేశారు. తాము పిచిచ్వాడుగా భావించే వీరయేయ్
వీరబర్హేమ్ందర్సావ్మిగా తెలుసుకునాన్రు.
వీరబర్హమ్ంగారు తన గురువైన వీర భదర్సావ్మికి పూజలు జరిపిన అనంతరం
కందిమలాల్యపలెల్కు వెళూత్ , శీర్ వీరభదర్సావ్మికి ఆలయానిన్ కోడికూత రోకటిపోటు
వినబడని గడువులో నిరిమ్ంచాలని, ఇది సావ్మి ఆదేశమనీ సూచించారు. కోడి కూత
రోకటిపోటు ఆగినపప్టినుండి తిరిగి అవి వినపడే సమయానిన్ ఒక రోజుగా పరిగణలోనికి
తీసుకునన్ గామసుత్లు ఒకక్ రోజులోనే సావ్మివారికి గరభ్గుడిని నిరిమ్ంచారు. సావ్మివారి
విగర్హం ఆపప్టినుండి దినదిన పర్వరధ్మానంగా పెరుగుతూ ఉండడంతో, సావ్మివారి
తలపై రాగి చెంబును బోరిల్ంచి తీయడంతో విగర్హవృదిధ్ నిలిచిపోయిందనీ చెబుతారు.

సావ్మిదివయ్మూరిత్-పర్శసిత్
శీర్వీరభదర్సావ్మివారి దివయ్మూరిత్ జీవకళ ఉటిట్పడే ఆరు అడుగుల నిండైన గంభీర
విగర్హం. సావ్మివారి మూరిత్ నలల్రాతి శిలప్ము. రౌదర్మూరిత్ కిరీటము, తలపై శివలింగం,
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నొసటమూడుపటెట్లు, తినేతాలు, శిరముపై కలశముఉరమున హారాదిభూషణాలు,
యజోఞ్పవీతము, లింగకాయ, సుదీరఘ్మైన కపాలమాల, కుండల కంకణాదాయ్భారణాలు,
కుడిచేతిలో ఎతిత్న ఖడగ్ం, ఎడమచేతి అరచేతికింద ఆనించినటుల్నన్ వీర ఫలకాయుధం,
నాభిసాథ్నానికి కాసత్ కింద భదర్కాళి ముఖాకృతి, నడుమున ఒరలో పిడిబాకులు, కాళల్కు
మంజీరాలతోసావ్మివారి విగర్హము రౌదర్ముగ ఉంటుంది. శిరముపై కలశమునన్టుట్
విగర్హంలోనే మలచబడి ఉంది. సావ్మివారు మకరతోరణంలో ఉతత్రాభిముఖుడై
ఉనాన్రు. సావ్మివారి కుడిపాదం వదద్ దకుష్ని చినన్ విగర్హం ఉంది. వాహన సాథ్నీయుడైన
నందీశవ్రుడు, సావ్మివారికి ఎదురుగా ముఖమండపం మధయ్న సావ్మివారి ఆజఞ్కు
ఎదురు చూసుత్నన్టుల్గా ఉంటాడు. సావ్మి వారి శిలప్మూరిత్కి యథారథ్ పర్తిరూపాలైన
రాగి, వెండి తొడుగులు ఉనాన్యి. పర్తి రోజు ఆ తొడుగులను సావ్మివారికి◌ి
అలంకరిసాత్రు. సావ్మి వారి మూడవ నేతర్ం సవ్రణ్మయం.

సావ్మివారిపూజోతస్వాలు.
బర్హమ్ంగారు పర్తిషిట్ంచిన నాటినుండీ ఇపప్టిదాకా 400 సంవతస్రాలుగా
శీర్వీరభదర్సావ్మికి పూజా, పురసాక్రోతస్వాలు వైభవోపేతంగా జరుగుతూనే ఉనాన్యి.
సావ్మివారికి మానయ్పు భూములు కూడా ఉనాన్యి. శీర్ వీరభదర్సావ్మి రుదాంశమున
జనిమ్ంచిన వారు. అందువలన ఈ సావ్మి పూజా విషయంలో రుదునికి వలే
సోమవారాలు పర్శసత్మైనవిగా భావిసాత్రు. కారీత్క మాసంలో అతయ్ధిక సంఖయ్లో భకుత్లు
సావ్మిని సేవిసాత్రు. మహాశివరాతి తిరుణాలకు రైతులు అధిక సంఖయ్లో ఎదుద్ల బండల్లో
, టాకట్రల్లో తరలి వసాత్రు. వీరు శనగ, అలసంద గుగుగ్ళనూ
ల్ , పానకానీన్ తిరుణాలలో
పంచిపెడతారు. భకుత్లకు అనన్దాన కారయ్కర్మం జరుగుతుంది. పౌరాణిక నాటక
పర్దరశ్న , చెకక్భజన , హరికధాకాలకేష్పాలు ఉంటాయి. సంకాంతి సమయంలో
కనుమ పండుగ రోజున, సావ్మివారు గామములలో పారువేటకు వెడతారు. తొలుత
అలాల్డుపలెల్, తరువాత పాటిమీద పలెల్, భదిపలెల్, పులల్యయ్సతర్ం, విశవ్నాధపురం,
లకీష్పేట, వీరభదాపురం, గామాలలో పారువేట జరుగుతుంది.మహాశివరాతికి
సావ్మివారి తిరుణాల రెండురోజులు జరుగుతుంది. శివరాతినాడు సావ్మివారికి
రుదాభిషేకము, కీష్రాభిషేకము, చేసి అషోట్తత్ర శతనామ పూజ నిరవ్హిసాత్రు.
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శీర్సావ్మివారు ఆసాథ్న మండపంలో కొలువై రాతి 2 గంటల తరావ్త ఊరేగింపునకు
బయలుదేరుతారు. శివరాతి నాడు పారవ్తీ కళాయ్ణం కూడా జరుగుతుంది. మరుసటి
రోజు ఎదుద్లకు గొపప్గా బండలాగుడు పోటీలు జరుగుతాయి. శీర్వీరబర్హమ్ంగారు తానే
శీర్ వీరభదర్సావ్మి శిలాప్కృతిని మలిచి, ఆ సావ్మినే గురువుగా భావించి, అలాల్డుపలెల్లో
పర్తిషిట్ంచి, పూజించి , సేవించినందువలల్ బర్హమ్ంగారి మఠాధిపతులకు ఇది గురు
పీఠమైంది.. ఈనాటికీ బర్హమ్ంగారి మఠంలో జరిగే పర్తి పూజోతస్వ కారయ్కర్మానికీ
ముందు అలాల్డుపలెల్లోని శీర్వీర భదర్సావ్మికి పూజలు నిరవ్హించడం సాంపర్దాయంగా
వసోత్ంది.

శీర్వీరభదర్సావ్మి మహిమలు
శీర్ వీరభదర్సావ్మి భకుత్లకు అభీషట్ ఫలాలను సిదిద్ంపజేసే కలప్వృకష్ంగా భకుత్లు
భావిసాత్రు. శీర్ సావ్మి వారి పవితర్నామానిన్ ఏకాగర్తతో జపిసేత్ సకల పాపాలు
పటాపంచలవుతాయని, అజాఞ్నాంధకారం నశిసుత్ందనీ, శుభ సంపదలు,
ఆయురారోగాయ్లూ కలుగుతాయనీ, సంతాన సౌభాగాయ్లు సిదిధ్సాత్యనీ, నిఖిల
పురుషారాథ్లు పాపిత్సాత్యనీ, సంతానం లేని సీత్లు చేతులలో కొబబ్రికాయలతో
సావ్మివారి ఎదుట సాషాట్ంగ దండ పర్మాణంగా , నేలపై సాగిలపడి వరపడితే సంతానం
కలుగుతుందనీ భకుత్ల నమమ్కం. ఆ విధంగా సంతానం పొందిన వారితో పాటు ఈ
పాంతంలో చాలా మంది తమ పేరులో '' వీర '' శబద్మును చేరుచ్కుంటారు.
శీర్సావ్మివారు రౌదర్మూరిత్ కావటం వలల్, శీర్ సావ్మి వారి నాభి సాథ్నంలో భదర్కాళి నోరు
తెరుచుకుని ఉండటం వలల్ గరభ్వతులైన సీత్లు శీర్ సావ్మివారిని దరిశ్ంచకూడదనే
నియమం ఇకక్డ ఉంది.
అలాల్డుపలెల్ సమీపంలోని భదిపలెల్కు చెందిన చాగంరెడిడ్ మునెమమ్ , పెదద్ గంగిరెడిడ్
దంపతులు తమకు 45 సంవతస్రముల వయసుస్ వరకు సంతానం లేక బాధపడుతూ ,
శీర్సావ్మి వారిని దరిశ్ంచి , ఒక మండలం దినాలు భకిత్తో నిషట్గా సేవించి సంతానం
కోసం వర పడాడ్రట. శీర్ సావ్మి వారి అనుగర్హమున కొనాన్ళల్కు వారికి '' వీరారెడిడ్ '' అను
పుతుడు జనిమ్ంచాడు. వీరారెడిడ్ పుటుట్కతోనే ఇహలోక వాసనాదూరుడై ,'' అవధూత
దిగంబర వీరయయ్ '' గా పిలువ బడుతూ పలెల్లోల్ సంచారం చేసేవాడు. 1978లో సిదిద్
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పొందిన వీరయయ్ ఆరాధన పర్తి ఏటా వైభవంగా నిరవ్హిసాత్రు. అవధూత వీరయయ్ శీర్
వీరభదర్సావ్మి వారి అంశమనీ , ఆయన సమాధి దివయ్మందిరానిన్ దరిశ్ంచిన వారికి ఆరిత్
నివృతిత్ కలుగుతుందని చెబుతారు. శీర్ సావ్మివారు కుందూ నది నుండి బయలు
వెడలేందుకు సారధయ్ం వహించిన శీర్మతి పోతెమమ్ , శీర్పోతిరెడిడ్ దంపతులు సావ్మి వారి
పాద పదామ్లోల్ లీనమై , సాయుజయ్ం పొందారని భకుత్ల విశావ్సం.
శీర్ వీరభదర్సావ్మి దేవాలయం వివిధ దశలలో వృదిధ్ చెందింది. దేవాలయ పాంగణంలో
మూడు దేవాలయాలు ఉనాన్యి. వీటిలో పర్ధానమైంది , శీర్ వీరభదర్సావ్మి ఆలయం.
సావ్మివారికి ఎడమవైపున శీర్ అరధ్నారీశవ్రుడు లింగమూరిత్యై పారవ్తీ దేవితో
ఉతత్రాభిముఖుడై వెలసియునాన్రు. ఈ లింగానికి అభిషేకం చేసినడు లింగం
రెండుగా విభకత్మైనటుల్గా సఫ్షట్మైన చార కనిపిసుత్ంది. అరథ్నారీశవ్ర మందిరానికి కాసత్
పడమరగా శీర్ భదర్కాళీ అమమ్వారి నూతన గుడి ఉంది. అమమ్వారిని భకుత్లు పర్తేయ్క
శర్దద్తో పూజిసాత్రు. ఆరధ్నారీశవ్రుడికి ముందువైపు కాసత్ పర్కక్గా శీర్ కేదాశవ్రుడు
లింగమూరిత్యై పూరావ్భిముఖుడై ఉనాన్డు.కారీత్కపునన్మి రోజున తొలిసూరయ్కిరణాలు
ఈ సావ్మి వారిపై పడటం ఒక గొపప్విశేషం. కేదారేశవ్రుడి దావ్రం బయట కుడివైపున
గణపతి , ఎడమవైపున పారవ్తీదేవి ఇటీవల పర్తిషట్మై ఉనాన్రు. రెండు శివాలయాలోల్నూ
నందీశవ్రులునాన్రు. శీర్వీరభదర్ , అరధ్నారీశవ్ర , కేదారేశవ్రులకు గరభ్గుడులపై
గోపురాలు ఉనాన్యి. దేవాలయ బయట ఈశానయ్ దిశలో నవగర్హ విగర్హములు
ఉనాన్యి. ఆ గుడిపై కూడా చినన్ గోపురం ఉంది. వాయువయ్ దిశలో బావి ఉంది. సావ్మి
వారి దేవాలయానికి బయట సావ్మికి ఎదురుగా దవ్జ సధ్ంభం ,దాని వెనుక నందీశవ్రుడి
గుడి , దేవాలయం ముఖదావ్రంపై గాలి గోపురం ఉనాన్యి. దేవాలయం బయట
ఈశానయ్ దిశలో కోనేరు, వాయువయ్ దిశన ఆసాథ్న మండపం ఉనాన్యి. శీర్ సావ్మివారి
ఉతస్వమూరిత్ మహాశివరాతి సందరభ్ంగా ఈ మండపంలో కొలువు తీరుతారు.
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యాతీకులకు సౌకరాయ్లు
రాషట్ పర్భుతవ్దేవాదాయ శాఖ ఆధవ్రయ్ంలోని ఈ దేవసాథ్నంలో వివాహం, కేశఖండనం
లాంటి శుభకారాయ్లు విరివిగా జరుగుతాయి. ఇకక్డ ఆరయ్,వైశయ్ అనన్సతర్ం, శీర్ వాసవి
కళాయ్ణ మండపం తిరుమల తిరుపతి దేవసాథ్నం వారి కలాయ్ణ మండపం, సరవ్జన
కలాయ్ణ మండపం ఉనాన్యి. ఈ దేవసాథ్నం, మైదుకూరు- పొదుద్టూరు పర్ధాన
రహదారి పకక్న ఉనన్ందున పర్తి 5-10 నిముషాలకు బసుస్ సౌకరయ్ం ఉంది.
***
రచయిత చిరునామా

తవావ్ ఓబుల్ రెడిడ్,
బకాక్యపలెల్ ,
భూమాయపలెల్ పోస్ట్
ఖాజీపేట మండలం,
కడప జిలాల్ ,
ఆంధర్పర్దేశ్
సెల్ : 9440024471

పర్చురణ : తెలుగు సమాజం , మైదుకూరు
ఏపిల్ ,2020
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