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‘Talking temples of Tirunelveli’ என்ற திட்டத்ைத 12.11.2017 அன்
டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர்
ெதாடங்கி ைவத்தார்.

ற்றாண்

விழாவில் மாண்

மிகு தமிழக

பாரத ரத்னா

தல்வர் அவர்கள்

_______
‘Talking temples of Tirunelveli’

என்ற இந்தத் திட்டம் ெநல்ைலயின் கைல,

பண்பாட் ச் ெசல்வங்கைள இைணயதளம் மற் ம் ைகேபசி ெசய
எ த் ச்ெசால்

ம் ஒ

லம் உலகிற்கு

யற்சி.

தி ெநல்ேவ யின் வரலாற் ப் ெப ைம மிகத் ெதான்ைமயான . ஆதிச்ச நல்
அகழ்வாய்

இதன் ெதான்ைமக்குச் சான் . கி.பி 7 ம்

க ம் தி ெநல்ேவ ” என்

ர்

ற்றாண் ேலேய ‘திக்ெகல்லாம்

தி ஞானசம்பந்தரால் பாடப்பட்ட தலம் தி ெநல்ேவ .

தி ெநல்ேவ யில் கைல பண்பாட்

க்கியத் வம் வாய்ந்த பல தி க்ேகாயில்கள்

உள்ளன. ெநல்ைலயப்பர் ேகாவி ல் உள்ள சப்த ஸ்வரங்கள் எ ப் ம் இைசத்

ங்க

ம்,

கண்கவர் ஆயிரங்கால் மண்டபம் வியப் ட் பைவ. கி ஷ்ணா ரம் ெவங்கடாசலபதி
ேகாவி ல் அைமத் ள்ள சிற்பங்கள் உலகப் கழ்ெபற்றைவ.
இைவ

ேபால்,

ஐந்

அம்பலங்களில்

வைரயப்பட்ட சித்திரசைபையக் ெகாண்
ெதன்னகத்தின் காசியாய் என்

ஒன்றான

ேபாற்றப்ப ம்

சிற்பங்க

க்கும், மர

தி க்ேகாவில்

தி க்கு ங்கு
ஓவியங்க

ேபான்ற

அழகிய

விண் ட் ம் ேகா ரம் ெகாண்ட
ம் சிற்சி

நம்பிராயர்

ேகாவில்கள்

சிற்பங்களா

தி க்ேகாவில்,

க்கும் ெபயர் ெபற்ற தி ப் ைடம

கழ்ெபற்ற

வர்ணங்களால்

க்கும் தி க் குற்றாலநாதர் தி க்ேகாவில்,

ெதன்காசி காசிவிஸ்வநாதர் தி க்ேகாவில், வ வழகா
அணிேசர்ந் ள்ள

ைக

ர் நா ம்

தி ெநல்ேவ

ம்

மரச்
நாதர்

மாவட்டத்தில்

அைமந் ள்ளன.
இந்தக் ேகாவில்கைளக் காண உள்நாட்
பயணிகள் பலர் வ ைக
ெசய

மற் ம் ெவளிநாட்

ாிகின்றனர். “Talking Temples of Tirunelveli” என்ற ைகேபசி

(Mobile App) தமிழ், ஆங்கிலம் மற் ம் பிற ெவளிநாட்

பயணிக

சுற் லாப்

க்கு அாிய தகவல்கைள வழங்கும் வழிகாட்

ெமாழிகளில் சுற் லாப்

ெமன்ெபா ள்.

இந்தக் ைகேபசி ெசய யில், ேகாவில்களில் உள்ள க த்ைதக்கவ ம் இடங்கள்
(Points

of

Interest)

ெதாகுக்கப்பட் ள்ளன.

ஒவ்ெவா

க்கிய

வரலாற் க்காலம், அைத நி விய மன்னர்களின் விவரங்கள், அதன் சிறப்
சிற்பங்கள் குறித்த கைல, ஆன்மீகத் தகவல்கள், சி
ெசய யில் அடங்கி ள்ளன.
ெமன்ெபா ளில்

காணலாம்.

அழகிய
சுற் லாப்

சிற்பங்களின்
அம்சங்கள்,

காெணாளிகள் இந்தக் ைகேபசி

கப்படத் ெதாகுப்பிைன (Gallery)
பயணிக

க்குத்

ேதைவயான

இந்த
வைரபட

விவரங்கள், பயண வசதிகள் குறித்த தகவல்கைள ம் இங்கு ெபறலாம். இந்தக் ைகேபசி
ெசய ைய Google Play Store-

ந்

பதிவிறக்கம் ெசய்

தகவல்கைள www.talkingtemples.org என்ற இைணயதளத்தி

ெகாள்ளலாம். இந்தத்
ம் பார்க்கலாம்.

தல்

கட்டமாக, ேதர்ந்ெத க்கபபட்ட சில ேகாவில்களின் விவரங்கள் பதிேவற்றப்பட் ள்ளன.
விைரவில் ேம

ம் பல ேகாவில்களின் விவரங்கள் பதி

ஆட்சியர் தி .சந்தீப் நந்

ாி அவர்கள் ெதாிவித் ள்ளார்.

ெவளியீ : ெசய்தி மக்கள் ெதாடர் த்

ைற

ெசய்யப்ப ம் என மாவட்ட

