இராமேஸ்வர சத்திரங்கள்
மவ.பரந்தாேன் ேற்றும்அ.பிமரம்குோர்
ரீச் பவுண்மேஷன், சென்னை
ககொண்டேஸ்வர மேம்
இச்சத்திரம்
கேற்கு

க ோயிலின்
நுழைவோயிலின்

இடதுபுறம்

சுேோர்

ததோழலவில்

1

ி.ேீ

உள்ளது.

இங்குள்ள

ேருத்துவ

குலத்தவர் ள்

(முடி

திருத்துகவோர்)
வருடங் ளோ

சுேோர்

100

பயன்படுத்தி

வரு ின்றனர்.
இம்ேண்டபம்

சுேோர்

ஆண்டு ள்

பைழே

வோய்ந்ததோகும்
இங்குள்ள

200

என்பழத

ட்டிட

அழேப்பு ள்

ோட்டு ின்றன.

ேடத்தினுள்

பளிங்குக்

ற் ளோலோன

ோந்தியின் நின்ற சிற்பம் உள்ளது.
துளசிபொபொ மேம்
த ோண்கடஸ்வர

ேடத்தின்

பைழேயோனதோகும்.
ோட்டு ின்றன.

இங்கு

வலது

பக் ம்

ோணப்படும்

முன்ேண்டபத்தூணில்

உள்ளது.

இம்ேடம்

தூண் ள்

போழவ

சுேோர்

கசதுபதி ளின்

விளக்கு

ஏந்திய

300

ஆண்டு ள்

ழலத்திறழனக்

வண்ணம்

இரண்டு

தபண் ளின் சிற்பங் ள் உள்ளன. துளசிபோபோவின் சேோதியும் உள்ளது. இம்ேடத்ழத வட
இந்தியோவிலிருந்து வரும் அக ோரி ளுக் ோ வும், சழேத்து சோப்பிடவும்

நிறுவப்பட்டது.

தபசு மண்ேகப்படி மண்ேபம்
இச்சத்திரம் க ோயிலிம் கேற்கு நுழைவோயிலின் வலதுபுறம் உள்ளது. இம்ேணடபம்

தபசு

நோளில் ஆடிேோதம் ஆஷத பக்குள க்ர்ஷ்ண அஷ்ட்டேி தினத்தில், பரணி நட்சத்திரத்தில்
ஆரம்பித்து

17

நோட் ள்

பர்வதவர்தினியம்ேனும்

நழடதபறும்

ேோழல

இவ்விைோவின்

ேோற்றிக்த ோள்ளும்

நி ழ்ச்சி

இம்ேண்டபம் சுேோர் தபோ.ஆ.16ம் நூற்றோண்டில் கசதுபதி ளோல்

இரோேநோத
இன்றும்

சுவோேியும்

நழடதபறு ிறது.

ட்டப்பட்டதோகும்.

மீ னொட்சி மண்ேபம் (கண்ேனூர் சீ.ரொம.கசொ.சதொவிர்த்தி)
இச்சத்திரம் க ோயிலின் கேற்கு நுழைவோயிலின் இடதுபுறம் உள்ளது. இம்ேண்டபம் சுேோர் 100
ஆண்டு ள் பைழேயோன கதவக ோட்ழட

ண்டனூழரச் சோர்ந்தவர் ள்

ட்டியுள்ளனர்.

ஆர்ய வவஸ்ய மகொஜன சத்திரம்
இச்சத்திரம்

ண்டனூர்

சத்திரத்தின்

வலதுபுறம்

உள்ளது.

இச்சத்திரம்

கசதுபதி

ேன்னர் ளோல்

சுேோர்

200

முன்பு

வருடங் ளுக்கு
ட்டப்பட்டதோகும்.

இழதப்

போர்க்ழ யில்

சத்திரேோ

இல்லோேல்

ேண்டபம்

கபோன்ற

கதோற்றத்ழதப்
இருக்கும்.

கபோல
இச்சத்திரம்

கதவக ோட்ழட க ோமுட்டிச் தசட்டியோர் ளுக்கு போத்தியப்பட்டதோகும்.
சலவவயொளர் சங்க மேம்
இச்சத்திரம் க ோயிலின் கேற்கு நுழைவோயிலின் வலதுபுறம் தபோல் நிழலயத்தின் எதிரில்
உள்ளது.

இம்ேடத்ழத

பயன்படுத்தி
ட்டப்பட்டதோ

பிரோேணர் ளிடேிருந்து

வரு ின்றனர்.

ஆனோல்

இதற்கு

சலழவயோளர் ள்

முன்பு

சுேோர்

150

விழலக்கு

வோங் ி

வருடங் ளுக்கு

முன்பு

இருக் லோம்.

கரட்டிஜன சங்கம் (விளொத்திகுளம்)
இச்சத்திரம் க ோயிலின் கேற்கு நுழைவோயிலின் இடதுபுறம் தபோல் நிழலயத்தின் அரு ில்
உள்ளது.

இச்சங் ம்

தூத்துக்குடி,

சுேோர்

விருதுந ர்

போத்தியப்பட்டதோகும்.

200

ேற்றும்

ஆண்டு ளுக்கு
இரோேநோதபுர

முன்பு

ேோவட்ட

ட்டப்பட்டு,
தரட்டியோர்

திருதநல்கவலி,

சமூ த்தினருக்குப்

இதன் தழலழே இடம் தூத்துக்குடி ேோவட்டம் விளோத்திகுளத்தில்

உள்ளது. இம்ேண்டபத்தின் விதோனத்தில் 150 வருடம் பைழேயோன

ல்தவட்டுக் ள் உள்ளன.

இதனுள்கள சுேோர் 400 வருடம் பைழேவோய்ந்த வினோய ர் க ோயில் உள்ளது.
டேபொளி தர்மசொலொ
இச்சத்திரம் க ோயிலின் கேற்கு நுழைவோயிலின் இடதுபுறம் உள்ளது. இச்சத்திரம் கநப்போள
இரோணி தெ தோம்போள் என்பவர் இரோகேஸ்வரம் வந்தகபோது கநபோள யோத்திரி ர் ளுக் ோ
ட்டப்பட்டதோகும். இச்சத்திரம் 100 ஆண்டு ள் பைழேவோய்ந்ததோ
யொவனக்கட்டிச் சத்திரம்

உள்ளது.

(Rai bahadur bansilal abirachand of Bihaner choultry)

இச்சத்திரம் க ோயிலின் கேற்கு நுழைவோயிலின் இடதுபுறம் துர்க்ழ

க ோயிலுக்கு அரு ில்

உள்ளது.

யோழன ள்

தவளித்கதோற்றப்

பகுதியில்

இருபகுதி ளிலும்

இச்சத்திரம் இரோெஸ்தோன் பீ ோனிர் ேக் ளுழடயதோகும்.

இரண்டு

உள்ளன.

உத்திரொதி மேம்
இம்ேடம் தனுஷ்க ோடி தசல்லும் சோழலயில் இடதுபுறம் உள்ளது.
ஆண்டு ள் பைழேவோய்ந்ததோ

இம்ேடம் சுேோர் 150

உள்ளது.

துர்வொச சத்திரம்
இம்ேடம் தனுஷ்க ோடி தசல்லும் சோழலயில் வலதுபுறம் உத்திரோதி ேடத்திற்கு எதிரில்
உள்ளது.

இழத

அர்ெுனன்

ே ோல்

என்றும்

கூறுவர்.

ஆந்திர

ேோநிலத்தவர் ளுக்கு

போத்தியேோன 150 ஆண்டு பைழேயோன சத்திரேோகும்.
கசட்டியொர் சத்திரம் (தனுஷ்டகொடி வி.ஆர். சத்திரம்)
க ோயிலின் ததன் கேற்க
அருக

உள்ளது.

தனுஷ்க ோடி தசல்லும் சோழலயில் சித்திவினோய ர் க ோயில்

இச்சத்திரம்

கதவக ோட்ழட

நோட்டுக்க ோட்ழடச்

தசட்டியோர் ளுக்கு

போத்தியப்பட்டதோகும். சிதம்பரச் தசட்டியோர் ே ன் முரு ப்பச் தசட்டியோர் 150 ஆண்டு ளுக்கு
முன்பு நிறுவினோர். இகத

ோல ட்டத்தில் தனுஷ்க ோடியிலும்,

தனுஷ்க ோடி வி.ஆர்.சத்திரம்

என்பழதயும், வினோய ர்

க ோயிழலயும் நிறுவியுள்ளனர். ஆனோல் 1964ல் ஏற்பட்ட புயலில்

அைிந்துவிட்டது.
திருப்பணி பங்களொ
க ோயிலின்

ிைக்கு வோசலின் வடக்கு வதியில்
ீ
விகவ ோனந்ந போஸ் ர ேடத்திற்கு அரு ில்

அழேந்துள்ளது.

இது

கதவக ோட்ழட

பட்டதோகும். இக் ட்டிடம் தபோ.ஆ.1885ல்
விடுதியிழனயும்
பகுதியோ

க ோட்ழட

ழலநயேிக்

உள்ளது.

தசட்டியோர் ளுக்கு

போத்தியப்

ட்டப்பட்டதோகும். இவர் கள தபோ.ஆ.1871ல் ந ர

ட்டித் தந்துள்ளனர். இக் ட்டிடம்

உள்ளது. ேி

அழேப்புழடயதோ

நோட்டுக்

ீ ழ் தளம், கேல்தளம் என இரண்டு

தூண் கவழலப்போடு ளுடன் கூடிய இரட்ழடதூண்

கேல்பகுதியில்

சுழத

சிற்பேோ

வலது

ேற்றும்

இடப்பக்

ோவலர் ளும், நடுவில் முப்தபருந்கதவியரின் சிற்பங் ள் உள்ளன. ேடத்தின் உட்பகுதியில்
அதி ேோ

ேரகவழலப்போடு ள் த ோண்ட முற்றங் ளும், தூண் ளும் உள்ளன.

இரொஜொ சத்திரம்
இச்சத்திரம்

க ோயிலின்

கேற்கு

நுழைவோயிலின்

வலதுபுறம்

முதல்

அழேந்துள்ளது. இந்த சத்திரம் இரோேநோதபுர சேஸ்தோனத்தின் கதவஸ்தோன
உள்ளது. இச்சத்திரம் சுேோர் தபோ.ஆ.15 ம் நூற்றோண்டில் கசதுபதி
இச்சத்திரத்ழத

ட்டியபிறகுதோன்

கசதுபதி

ேன்னர் ள்

பணி ளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ேி ப் பிரேோண்டேோன ேண்டபேோ

ோலத்தில்

இரோேநோத

சத்திரேோ
ட்டுப்போட்டில்

ட்டப்பட்டதோகும்.
சுவோேிக்க ோயில்

அழேந்துள்ளது.

