
పురాతన ఆలయాలకు పెట్ట ింద ిపేరు పిలలలమరరి 

   తెలంగాణ రాస్్టరంలోని స్టూరాాపటే  జిలలా  క ంద్రానికి అతి స్టమీపంలో ఉన్న స్టురాాపటే      మండలం పలాిలమరరి 
గాి మం. 

 ఆ ఊరు పరేు విన్గాన ేపురాతన్ ద్వేాలయలలు, చరరరతరాతమక కట్డరలు గురతొ స్ాొ యి. 

  ఇకకడ కొలువ నై్ శివుడు , చనె్నక శవులు భకొ జనరనిక ిఆరాద్ాంగా వ లుగతంద్ుతునరనరు.పతాి స్టంవతసరం  
మహాశివరాతి ా స్టంద్రబంగా ఉతసవాలన్ు ఐద్ు రోజుల పాటు గాి మంలో అతాంత  వ భైవంగా నిరవహిస్టూొ  
వస్టుొ నరనరు. ఎరుక శవర నరమశేవర తిాకుటేశవరాలయలలన్ు తిలకించెంద్ుకు నితాం పరాాతకులు  భకుొ లతో 
గాి మంలో స్టంద్డిగా ఉంటుంద్ి. స్టూరాాపటే   మండలంలోని పిలాలమరరి గాి మం ఎననన శివాలయలలకు వేద్కి  ంద్ి. 
వాణి నర రాణి అని చెపిి  మెపిి ంచిన్ పిలాలమరరి పని్ వీరభద్ుానిన తన్ ఆడబిడడగా నిలుపుకున్న కమనీయసమీ 
పిలాలమరరి. స్టూరాాపటే న్ుండి హ ైద్రాద్రద కు వ ళ్ళే జాతీయ రహాద్రరరకి మూడు కిలొమీటరిల ద్ూరం వ ళ్ళొ  పలాిలమరరి 
గాి మం వస్టుొ ంద్ి. కాకతీయులు ఆంధ్ ాద్శేానిన పాలంచిన్ కాలం ఈ గాి మన్ నిజంగా స్టవరణయుగం. ర చరార డిడ  
వంశీయులు కాకతీయులకు సవేాన్ులుగా , మహా స్ామంతులుగా ఆమన్గడడ .ఎలకతురరొ, పిలాలమరరి గాి మలన్ు 
పాలంచరరు.వారర మహ్హ  స్ామంతుల నై్ రచీరా బేతిర డడడ  ఆమన్గలుా న్ు రాజధరనిగా పాలంచేే  రోజులొా  పిలాలమరరి 
గాి మలనిన నిరరమంచరరు.అన్ంతరం తన్ రాజధరనినీ పలాిలమరరి గాి మంగా పకాట ంచి పిలాలమరరి బతేిర డడడ గా పఖా్లాతి 
వహించడు. ఎరుక శవరాలయం పాాంగణంలో 800 స్టంవతసరాల కిితం కాకతీయుల కాలంలో తీసిన్ పురాతన్ బావి 
నేట కి ద్రశన్మిస్్ొ ంద్ి. నితరాం నీట తో బావి కళకళలలడుతూ కనిపిస్్ొ ంద్ి.పురాతన్ శివాలయలలోా  స్టథంభాలు 
స్టపొస్టవరాలు వినిపించడం పతాేాకత. గాి మంలో స్టభలు స్టమలవశేాలు జరుపుకునేంద్ుకు నరమేశవరాలయం  ఎద్ుట 
1990 వ ంపట  వంశస్టుథ లు గాంధీ విగిహాం ఏరాిటు చయేడంతో పాటు డయలస్ ఏరాిటు చయేడం జరరగరంద్ి. నేట కి 
ఏ స్టమలవేశాలు జరరగరనర ఇకకడే జరుపుకోవడం విశషేం.  

   పిలాలమరరి రాజకయీంగా చెతైన్ామెనై్ గాి మం ఈ గాి మంలో ఎకుకవగా పాడి, వావస్ాయం ప ై పజాలు 
ఆధరరపడుతూ జీవన్ం కొన్స్ాగరస్టుొ నరనరు. మూసీ ఆన్కటు్  కావడంతో మూస ీఎడమ కాలువ గాి మంలో 
శుభస్టముద్ంా చెరువు గుండర ఇతర గాి మలలకు స్ాగునీరు అంద్ుతుంద్ి. ఎకుకవ శాతం ఎపుిడు చరెువు 
జలకళతో ఉంటుంద్ి. చెరువు కింద్ స్టుమలరు 500 ఎకరాలకు ప గైా స్ాగవుతుంద్ి. మూసలీో నీరు లేన్పిట క ి
పిలాలమరరి గాి మంలో 1184 ఇళళే ఉనరనయి. జనరభా 2011 ల కకల పకాారం 3742 ఉండగా, పసా్టుొ తం నరలుగు వలే 
ప ై చిలుకు జనరభా ఉంద్ి. గతంలో ఓటరుా  2800 మంద్ి ఉండగా పసా్టుొ తం 3207 మంద్ ిఓటరుా  ఉనరనరు. వీరరలో 
పురుషులు 1808 మంద్ ిఉండగా, 1401 మంద్ి మహిళలు ఉనరనరు. అక్షరాస్టాత ఎకుకవగేనే ఉంద్ి. స్టుమలరు 
వంద్ మంద్ి ప ైగా పభాుతవ ఉద్య ాగులు ఉనరనరు. గాి మంలో ఎకుకవగా బీస,ి ఎసిస ఓటరుా  ఉనరనరు. ఎకుకవగా 
ఎసీసలు,గౌడ్సస,యలద్వులు ఉనరనరు.మిగతర కులస్టుథ లు చరలల తకుకవ. ర డిడఎ కుట ంబీకులు గువావ  వంశస్టుొ లు 
40 కుటుంబాలు ఉనరనరు. కొద్ిి  స్టంఖ్ాలో ఉన్నపిట క ీవీరరక ిఎకుకవగ వావస్టయభూములు ఉండటంతో పాటు 



ఆరరికంగా బలంగా ఉనరనరు. ఎనిమిద్ ికుటుంబాలకు చెంద్ని్ వారు అమరెరకాలో  సిథరపడరడ రు.గాి మంలో పాాధ్మిక, 

పాాధ్మికొన్నత,జిలలా  పరరషత్ ఉన్నత పాఠశాలలు ఉనరనయి.ఈ పాఠశాలలో విద్రారుి లు విద్ాన్భాసిస్టుొ నరనరు. 
ఇట వల మొద్ెల్ అంగనరవడి పాఠశాలన్ు ఎరాిటు చసెి ఫ్ీా ప ైమైరర ఇంగీాషు మీడయిం ఏరాిటు చసె ంద్ుకు కొంత 
మంద్ి యువత, ఉద్యాగస్టుొ లు  ముంద్ుకు వచరహ రు. పసా్టుొ తం చంద్రలు వేస్టుకొని  ప ైమైరీ  పాఠశాలలో ఇంగరాషు 
మీద్యిం పవాశే ప టే్ంద్ుకు  స్టూిరరొ అస్ొ సయిిషెన్ స్టభుాలు ముంద్ుకు వచరహ రు. ఇపిట క  పజాాా పతాినిధ్ులు, 
పభాుతవ ఉద్య ాగులు విరాళ్ాలు పకాట ంచరరు.                                                                  


