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ఆలయ నిర్మాణము- చరిత్ర :
రామప్ప దేవాలయాన్ని క్రీ.శ. 1213 లో గణపతిదేవుని కాలానికి చెందిన అతని సేనాని పాలంపేట
పాలకుడు, సామంతుడైన రేచర్ల రుద్రు డు నిర్మించాడు. 14 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ప్రధాన దేవాలయంతో పాటు 10
ఉప ఆలయాలను నిర్మించారు. పూర్తి రాతి నిర్మాణమైన ఈ ఆలయంలోని ఓ స్త ంభంపై సూదియైన దూరేంత
అవి సూక్మమైన రంద్రా లు చెక్కడం ఇక్కడి విశేషం. గర్బగుడిలో ఉండే శివలింగం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం
వరకు సహజ సిద్దంగా వెలుగొందేలా స్త ంభాల నిర్మాణం జరిగింది. సూర్యకాంతి వాటిపై పడి పరావర్త నం చెందేలా
సాంకేతికతను జోడించి మండపాన్ని నిర్మించారు. శిల్పి పేరు మీదుగానే పిలువబడుచున్న ప్రపంచంలోని ఏకైక
దేవాలయం రామప్ప దేవాలయము.

లక్ష్యాలు :
1. రామప్ప నిర్మాణానికి కాకతీయులు అనుసరించిన శైలిని తెలుసుకొనుట
2. రామప్ప ఆలయ ప్రత్యేకతలు తెలుసుకొనుట

3. రామప్ప లోని శిల్పకళా చాతుర్యాన్ని తెలుసుకొనుట

విషయ సేకరణ పద్దతి :

రామప్ప ప్రా జెక్టు గురించిన సమాచార సేకరణ కొరకు రామప్ప ఆలయాన్ని దర్శించి అక్కడ ప్రా జెక్టు కు
అవసరమైన సమాచారాన్ని సేకరించి నమోదు చేసుకోవటం
❖ రామప్ప ఆలయ గ్రా మంలోని వ్యక్తు లతో మాట్ల్లాడి సమాచారాన్ని అక్కడి స్థా నిక సమాచారాన్ని సేకరించడం.
❖ కళాశాల గ్రంధాలయాన్ని దర్శించి ప్రా జెక్టు కు అవసరమగు విషయాన్ని సేకరించి నమోదు చేయటం.
❖ అంతర్జా లంలో అవసరమగు సమాచారాన్ని చిత్రా లను సేకరించటం ద్వారా ప్రా జెక్టు పనిని పూర్తి చేయటం.
❖

ఆలయ నిర్మాణ శైలి :

కాకతీయులు వారి ఆలయ నిర్మాణ శైలిని చాళుక్యుల వద్ద నుండి గ్రహించినప్పటికిని ఈ ఆలయ
నిర్మాణములో కాకతీయులు వారిదైన శైలినే నిర్మించారు. కాకతియుల నిర్మాణ శైలి ఉత్త ర మరియు దక్షిణ
భారతదేశం యొక్క కలయిక. కాకతీయులు ఒకే తరగతికి చెందిన అలంకార డాను నిషేదించి వాటిని అందంగా
నిర్మించారు. కాకతీయులు ఆలయ నిర్మాణాలకు రెండు పద్ద తులను వాడినారు.
1. త్రికూటాలయములు
2. ఏకతల ఆలయములు
కాకతీయుల రామప్ప దేవాలయం ఏకతల ఆలయాల శైలీలో
నిర్మించబడింది. ఈ శైలిలో ఎత్త యిన పీఠంపై నక్షత్ర ఆకాశాన్ని పో లి
ఉంటుంది. ఈ ఆలయం తూర్పు దిశాభిముఖంగా ఎత్త యిన వేదికపై
గర్బాలయం అంతర్బాగమున మూడు వైపులా ప్రవేశ ద్వారము గల మహా
మండపము కలిగి ఉంది.
ఈ ఆలయ నిర్మాణానికి చుట్టు ప్రక్కల దొ రికే గ్రా నైట్ మరియు
ఇసుక రాయిని ఆలయ ముఖ్యమైన భాగానికి ఉపయోగించారు. ఈ ఆలయ
స్త ంభాలుగా Volcanic Deccan Trap రాళ్ళను ఉపయోగించారు.

రామప్ప-రమణీయ శిల్పాలు :
ఈ రామప్ప ఆలయం మధ్యయుగానికి చెందిన అద్భుత
ఆలయముగా పేరొందింది. ఈ ఆలయం నిర్మించిన శిల్పి రామప్ప పేరు
మీదుగానే కాక ఆలయంలో దైవం శివుని పేరు పై కలిపి
రామలింగేశ్వరుడిగా శివుడిని కొలవడమ్ మరో విశేషం. రాముడు, శివుడు కలిపిన ప్రధాన దైవంగా ఆ ఆలయం
కొనసాగుతుంది. ఇక్కడి గర్బాలయంలో ఎత్త యిన పీఠంపై నల్ల ని నునుపు రాతితో చెక్క బడిన పెద్ద శివలింగం
రామప్ప ఆలయంలో దర్శనమిస్తు ంది. మహా మండపం మధ్య భాగంలో ఉన కుడ్య స్త ంభాలు వాటిపై గల
దూలాలపై ఉన్న రామాయణ, మహా భారత పురాణ ఇతిహాస గాథలతో నిండిన రమణీయమైన శిల్పాలు
ఆకర్షిస్తా యి.
ఈ ఆలయ కుడ్యాలపై వివిధ భంగిమలతో సర్వాంగ సుందరముగా చెక్కబడిన మదనిక, నాగిణి శిల్పాలు
కాకతీయుల శిల్ప నైపుణ్యానికి నిదర్శనంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడి ఆలయానికి ఎదురుగా ఉన్న నందికి ఒక ప్రత్యేకత
ఉంది. ఒక కాలు కొంచెం పైకి ఎత్తి పట్టు కొని చెవులు రెక్కించి ఆఙ్ఞ కు సిద్ధం అన్నట్లు గా సుందరంగా చెక్కబడింది. ఈ
నందిని ముందు నుంచి ఏ దిశ నుంచి చూసినా మన వైపే నంది చూసినట్లు గా అద్బుతంగా చెక్కబడింది.

800 సం.లకు పై బడిన దేవాలయము :
రామప్ప దేవాలయం నిర్మించి ఇప్పటికి దాదాపు 800 ఏళ్ళకు పై బడింది. ఈ ఆలయం నిర్మాణం క్రీ.శ.
1213 నుండి దాదాపు 40 ఏళ్ళ పాటు సాగింది. ఆలయ నిర్మాణం పూర్త యిన తరువాత సుమారు 100 సం.ల
పాటు ఈ దేవాలయంలో నిత్య పూజలు జరిగాయి. అయితే అటుపై క్రీ.శ. 1910 వరకు ఈ ఆలయంలో దీపారాదన
కూడా జరగలేదు. అయితే 1911 లో అప్పటి నిజాం ప్రభుత్వం రామప్ప ఆలయ విశిష్ట తను గుర్తించి తిరిగి రామప్ప
దేవాలయాన్నే వినియోగంలోకి తీసుకువచ్చింది.

ఆలయ ప్రత్యేకతలు :

1. నీటిలో తేలియాడే ఇటుకలు
ఈ ఆలయ గోపురాన్నే అత్యంత తేలికైన ఇటుకలతో నిర్మించారు. అనగా ఈ ఇటుకలను నీటిలో తేలియాడేలా
సాంకేతికతలో నిర్మించారు. ఈ ఇటుకలు ఏనుగు పేడ, తవుడు, కరక్కాయి, చెట్టు జిగురు తదితర మిశ్రమంలో
తయారు చేశారని పూరాతత్వ పరిశోధనలు తెలుపుతున్నాయి.

2. ఇసుక పునాదులు
ఈ ఆలయ నిర్మాణానికి ప్రత్యేకంగా ఇసుక పునాదులతో నిర్మించబడినవి. ఈ సాంకేతికత ఇప్పటి ఇంజనీర్ల ను సైతం
ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తు ంది.

3. స్తంభానికి చెక్కిన సూక్ష్మ రంద్రాలు
ఈ ఆలయంలోని ఓ స్త ంభంపై సూది మొన దూరెంతా అతి సూక్ష్మమైన రంధ్రా లు చెక్కడం అప్పటి శిల్పుల
ప్రత్యేకమైన టెక్నాలజి చూపరులను ఆశ్చర్యచకితులను చేస్తు ంది.

4. కాంతి పరావర్త నం ద్వారా శివలింగం కాంతివంతంగా దర్శనమివ్వడం ఈ ఆలయంలోని గర్బగుడిలో మాత్రం
ఉదయం నుంచి సూర్యాస్త మయం వరకు గర్బగుడిలోని రామలింగేశ్వరుడు కాంతిమయంగా దర్శనమిస్తా రు.
ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మండపంలోని స్త ంభాలపై పడి సూర్యకాంతి పరావర్త నం చెంది గర్బగుడిలోని శివలింగం
కాంతివంతంగా దర్శనమిస్తు ంది. దీనిని బట్టి ఆ స్త ంభాలు ఎంత నునుపుగా ఉన్నాయో అర్థ ం చేసుకోవచ్చు.

5. బౌద్ద, జైన దేవాలయాలు
రామప్ప ఆలయం శిల్పకళలకు ప్రసిద్ధి. ఈ దేవాలయంలోని శిల్పాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తే త్రేతాయుగ, ద్వాపర
యుగాలకు చెందిన చరిత్ర జైన, బౌద్ద మతాలకు చెందిన ఎన్నో విషయాలు మనకు తెలుస్తా యి. ఈజిప్టు
మమ్మీలను కూడా ఈ శిల్ప సంపదలో మనం గమనించవచ్చు. ఆలయం తూర్పు ముఖ ద్వారం వైపు గణపతి
విగ్రహంను ఏర్పాటు చేశారు. గర్బగుడికి ఎడమవైపు ఉన్న పొ న్న చెట్టు శిల్పాన్ని చేతి వేళ్ళతో పీకితే
సరిగమపదనిస అనే సంగీత స్వరాలు వినిపిస్తా యి.

ప్రపంచ వారసత్వ గుర్తింపునకు రెండవ ప్రయత్నం :
రామప్ప ఆలయానికి వరల్డ్ హెరిటేజ్ ( ప్రపంచ వారసత్వ గుర్తింపు ) కోసం 2017 లో ప్రయత్నం
జరిగింది. కాని వివరాలు సరిగా లేవని యునెస్కో నిర్వహాకులు తిరస్కరించటం జరిగింది. ఆ తర్వాత నర్త కి,
కన్సల్టె ంట్ చూడామణి నందగోపాల్ కు రామప్ప విశిష్ట తలపై డాక్యుమెంటరి రూపొ ందించే బాధ్యతను కేంద్ర పురావస్తు
శాఖ అప్పగించింది. ఆమె సుధీర్ఘంగా అధ్యయనం చేసి సాండ్ బాక్స్ టెక్నాలజీ ( ఇసుక పునాదులు ) నీటిలో
తేలియాడే ఇటుకలు, ఒకే రాయిలో మూడు రంగులు కలిగి ఉండటాన్ని ప్రధానాంశాలుగా పేర్కొని ఈ ఏడాది
( 2019 ) మన దేశం నుంచి రామప్ప ఒక్కటే నామినేట్ కాగా పంపించడం జరిగింది. ఈ మూడు అంశాలు ప్రధానంగా
కల్గిన నిర్మాణము ప్రపంచంలో మరెక్కడా లేకపో వడాన్ని బట్టి రెండో ప్రయత్నంలో రామప్పకు వరల్డ్ హెరిటేజ్
గుర్తింపు లభిస్తు ందని అందరూ ఆశాభావం వ్యక్త ం చేస్తు న్నారు. కాగా దేశ వ్యాప్త ంగా ఇప్పటివరకు 38 పురాతన
కట్ట డాలు ప్రపంచ వారసత్వ గుర్తింపు పొ ందగా రామప్ప ఆ జాబితాలో చేరితే రెండు తెలుగు రాష్ట్రా లలోనే ఏకైక
కట్ట డంగా నిలుస్తు ంది.

రామప్పను పరిశీలించిన
యునెస్కో బృందము :
కాకతీయుల కళాప్రభల ప్రతీక అయిన
రామప్ప
రామలింగేశ్వర
ఆలయాన్ని
ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా గుర్తించేందుకు
కావలసిన అన్ని అర్హతలు ఉన్నది లేనిది
నిర్థా రించేదుకు యునెస్కో ప్రతినిధి డాక్టర్
వాసు హసియా నందన్ 25/09/2019 న
ములులు జిల్లా పాలంపేటలోని రామప్ప
ఆలయాన్ని సందర్శించారు. ఆ బృందం ఆలయాన్ని అణు వణువు పరిశీలించి, రామప్ప గ్రా మస్తు లతో సమావేశమై
వారి అభిప్రా యాన్ని కూడా తీసుకోని రామప్ప ఆలయంకు ప్రపంచ వారసత్వం గుర్తింపు పట్ల ఆయన సుముఖత
వ్యక్త ం చేసినట్లు తెలిసింది.

Statement of the Problem –Hypothesis
కాకతీయుల శిల్పకళకు పరాకాష్ట రామప్ప దేవాలయం. దీనిని గణపతిదేవుని సామంతుడు మరియు సేనాని అయిన
రేచర్ల రుద్రు డు 1213 లో నిర్మించారు. సుమారు 40 సం.లు పాటు ఈ దేవాలయ నిర్మాణానికి పట్టిందని తెలుస్తు ంది.
అద్బుతమైన సాంకేతిక పరిఙ్ఞా నంతో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు గా ఈ దేవాలయ ప్రత్యేకతలను బట్టి తెలుస్తు ంది. ముఖ్యంగా
కాంతి పరావర్త నం ద్వారా శివలింగం సహజంగా వెలుగొందే భౌతిక శాస్త ్ర
సూత్రం ఆధారంగా నిర్మాణం చేయడం జరిగిందని తెలుస్తు ంది. సంగీత
స్వరాలు పలికే పొ న్నచెట్టు శిల్పం అద్బుతం సూది మొన దూరెంత
సంధుతో కొన్ని శిల్పాలు ఉన్నాయి. ఆలయ నవరంగ మండపము పై కప్పు
క్రింది భాగంలో త్రిపురాసురం సృహారం, గజాసుర సంహారం , మహాభారత
ఇతివృత్తా లు, నటరాజు నాట్య విలాసాలు మొదలైనవి అనేక ఇతివృత్తా లు
కథా కథన రూపంలో అద్బుతంగా చెక్కారు. కాకతీయులు ఈ ఆలయాన్ని
ఏకతల ఆలయ నిర్మాణశైలిలో నిర్మించారు. ఇక్కడి శిల్పకళ మనోహరంగా
అత్యంత సుందరంగా చెక్కబడినవి. అలాగే ఈ ఆలయంలోని కుడ్యాలపై
ఈజిప్టు మమ్మీలు జైనమతాన్ని సూచించే శిల్పాలు నాగిని, రాగిణి, అడవి
కన్య్ మొదలైనటువంటి శిల్పాలను సహజ సిద్దంగా కనబడేలా చెక్కడం
జరిగింది. ఇలాంటి అద్బుత దేవాలయాలకు యునెస్కో గుర్తింపు లభిస్తే
భారతీయ సాంస్కృతికంగా వారసత్వ సంపద సమాజానికి తెలుసుస్తు ందని
గుర్తింపు లభించాలని ఆశిస్తు న్నాము.

విద్యార్థు ల ముగింపు- తెలుసుకున్న అంశాలు
దక్షిణ భారతదేశంలోని ఓరుగల్లు కేంద్రంగా పాలించిన కాకతీయులు పరిపాలన పరమైన ఉన్నతినే కాక వాస్తు
కళాభివృద్దిలో కూడా గొప్ప ప్రఖ్యాతి వహించారని తెలుసుకున్నాము. ముఖ్యంగా వారి నిర్మాణాల్లో రామప్ప ఏక
తల ఆలయ శైలిలో నిర్మించడం జరిగింది. ఈ ఈ ఆలయానికి నీటిలో తేలియాడే అలుకనైన ఇటుకలు అత్యంత
సాంకేతికతతో తయారు చేసి నిర్మించారు మరియు వారి నిర్మాణాలన్ని ఇసుక పునాదులపై జరిగినట్లు గానే
రామప్ప కూడా అలాగే నిర్మించబడింది అని తెలుసుకున్నాము. అలాగే కాంతి పరావర్త నం ద్వారా శివలింగం
కాంతివంతంగా దర్శనమిచ్చేలా నిర్మించిన వారి భౌతికశాస్త ్ర నైపుణ్యమును గురిమ్చి విద్యార్తు లమైన మేము
తెలుసుకున్నాము.

అద్యాపకుని వ్యాఖ్యానము :
దక్షిణ భారతదేశానికి చెందిన మధ్యయుగ భారతదేశ చరితల
్ర ో కాకతీయులు సుపరిచితమైన స్థా నాన్ని
సంపాదించుకున్నారు. వారి ఆలయ నిర్మాణాలకు అనుబంధంగా వ్యవసాయ అభివృద్ధిని కూడా దృష్టిలో
ఉంచుకుని నిర్మాణం చేయటం జరిగింది. రామప్ప ఆలయానికి అనుబంధంగా రామప్ప చెరువును నిర్మించటం
జరిగింది. వారు నిర్మించిన ఆలయ ప్రత్యేకతలు ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తు న్నాయి. ఇసుక పునాదులు నీటిలో తేలే
ఇటుకలు, స్త ంభానికి సూక్ష్మ రంధ్రా లు మీటితే సంగీతాన్ని పలికే శిల్పము కాంతి పరావర్త నము ద్వారా గుడిలోని
శివలింగం వెలుతురులో ఉండేలా దారి భౌతికశాస్త ్ర పరిఙ్ఞా నము మొదలగు అంశాలు తెలుసుకొని విద్యార్థు లు

స్పూర్తి పొ ందుతారు. అలాగే ఇలాంటి ఆలయానికి ప్రపంచ వారసత్వ గుర్తింపు లభించి ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలని
ఆశిస్తు న్నాము.

రెఫరెన్సెస్ ( మూలాలు )
1.
2.
3.
4.

తెలుగు అకాడమీ
వివిధ వార్తా పత్రికలలో వచ్చిన వ్యాసాలు
ఇంటర్నెట్
ఆలయ గైడ్ లో తెలుసుకున్న సమాచారం

