|| ಶ್ರೀಮತೀ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ||

“ದಿವ್ಯದೀಶಗಳು” ಎಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳು / ದೀವ್ಸ್ಾಥನಗಳು. ಇವ್ುಗಳು ದಿವ್ಯಸ್ೂರಿಗಳಾದ ಆಳಾಾರಿಗಳಂದ ಕೂಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳು.
ಆಳಾಾರುಗಳು ಭಗವ್ಂತ್ನನುು ತ್ಮಮ ತ್ಮಿಳು ಪಾಶುರಗಳಂದ ಕೂಂಡಾಡಿದ್ಾಾರೆ. ಈ ಪಾಶುರಗಳನುು “ನಾಲಾಯಿರ ದಿವ್ಯಪರಬಂಧಂ” ಎಂದು
ಕರೆಯುತ್ಾಾರೆ. ಇವ್ುಗಳು ಭಕ್ತಾಬಾವ್ದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ಾಾಗಿದ. ಆಳಾಾರುಗಳು ಡಾಡಿರುವ್ ದಿವ್ಯದೀಶಗಳು 108. ಇವ್ುಗಳಿ ಕಲ್ವ್ು ದಣ ಾಾರತ್ದಿ ಯೂ
ಮತಾ ಕಲ್ವ್ು ಉತ್ಾರ ಾಾರತ್ದಿ ಯೂ ನೆಲೆಸಿವೆ. ಇಂಥದೀ ಒಂದು “ತಿರುನಾಂಗೂರ್”. ಈ ಊರಿನ ಸ್ುತ್ಾಮುತ್ಾ 11 ದಿವ್ಯದೀಶಗಳವೆ. ಇವ್ುಗಳನುು ಶ್ರೀ
ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳಾಾರವ್ರು ಮಂಗಳಾಶಾಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ಾಾರೆ. ಅವ್ರ ಜನಮಸ್ಥಳವಾದ “ತಿರುಕುರೆೈಯಲ್ೂರ್” ಸ್ಹ ಹತಿಾರದಲೆ ೀ ಇದ.
ಈಗ ಇರುವ್ ಈ ದೀವ್ಸ್ಾಥನಗಳು 11/12ನೆೀ ಶತ್ಮಾನಕೆ ಸೀರಿದಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗಿದ. ಪರತಿಯಂದು ಮಂದಿರದ ಸ್ುತ್ಾಲ್ು ಹೂಲ್, ಗದಾ, ಬಾಳೆ,
ತಂಗಿನ ತೂೀಟ್ಗಳು ಮತ್ುಾ ಕರೆ ಕೂಳಗಳು ತ್ುಂಬಿ ಯಾವಾಗಲ್ು ಕಣಿಿಗ ತ್ಂಪನುು ನೀಡುತ್ಾದ.
ಪಾರಚೀನ ಕಾಲ್ದಿ , ಈ ದೀವ್ಸ್ಾಥನಗಳಗೀ ಮಿೀಸ್ಲಾಗಿದಾ ಹೂಲ್, ಗದಾ, ತೂೀಪುಗಳನುು ಕಾಲ್ಕರಮದಿ ಜನರಿಗ ಬೀಸ್ಾಯಕಾೆಗಿ ಕೂಟ್ುಟ, ಈಗ
ಅವ್ುಗಳಂದ ದೀವ್ಸ್ಾಥನಗಳಗ ಯಾವ್ ವ್ರಮಾನವ್ೂ ಇಲ್ ದಂತ್ಾಗಿ, ದೀವ್ರಿಗ ನತ್ಯ ತಿರುವಾರಾಧನ, ಪೂಜೆ, ಪರಸ್ಾದ ಮತ್ುಾ ಅರ್ಚಕರ, ಪರಿಚಾರಕರ
ಸ್ಾಾಾವ್ನೆಗಳು ಯಾವ್ುದಕೂೆ ಧನಸ್ಾಲ್ದಂತ್ಾಗಿದ.
ಈ ಸಿಥತಿಯನುು ಗಮನಸಿ, ಕಳಕಂಡ 7 ದೀವ್ಸ್ಾಥನಗಳನುು ಪರಂಪರಾಗತ್ರಾಗಿ ಸ್ಾಥನೀಕ ಕುಟ್ುಂಬದವ್ರು ಸೀರಿ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟಟ ನೊಂದಣಿಸಿ, ಅದಕೆ
ಒಂದು ನವಾಚಹಕ ತ್ಂಡವ್ನುು ನೆೀಮಿಸ್ಲಾಗಿದ. ಈ ದೀವ್ಸ್ಾಥನಗಳು ಯಾವ್ುದಂದರೆ:
1. ಶ್ರೀ ವ್ಣ್ ಪುರುಷೂೀತ್ಾಮ ಪೆರುಮಾಳ್
2. ಶ್ರೀ ವೆೈಕುಂಠನಾಥ ಪೆರುಮಾಳ್
3. ಶ್ರೀ ಪಳಿಕೂಂಡ ರಂಗನಾಥ ಪೆರುಮಾಳ್
4. ಶ್ರೀ ಕುಡಮಾಡು ಕೂೀತ್ಾರ್ ಪೆರುಮಾಳ್
5. ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ಪೆರುಮಾಳ್
6. ಶ್ರೀ ರಾಜಗೂೀಪಾಲ್ಸ್ಾಾಮಿ ಪೆರುಮಾಳ್
7. ಶ್ರೀ ವ್ರದರಾಜ ಪೆರುಮಾಳ್
ಈಗ T.V.V.S.S.K Trust ಎಂದು ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ (u/s 12AA IT Act) ನಡೆಸಿಕೂಂಡು ಬರಲಾಗುತಿಾದ (ತಿರಿನಾಂಗೂರು ಶ್ರೀ ವ್ಣ್ ಪುರುಷೂೀತ್ಾಮ
ಪೆರುಮಾಳ್ ವ್ಗಯರ ಏಳು ದೀವ್ಸ್ಾಥನಗಳ ಸ್ಾಥನೀಕರ ಕೈಂಕಯಚಂ ಟ್ರಸ್ಟಟ). ಇವ್ರು ಹಮಿಮಕೂಂಡಿರುವ್ ಕೈಂಕಯಚಗಳು ಈ ರಿತಿ ಇದ:
ಇಿ ಕೈಂಕಯಚ ಮಾಡುತಿಾರುವ್ ಅರ್ಚಕ, ಪರಿಚಾರಕ, ವೆೀದ ಮತ್ುಾ ದಿವ್ಯಪರಬಂಧ ವಿದ್ಾಾಂಸ್ರುಗಳಗ ವೆೀತ್ನ
ದೀವ್ಸ್ಾಥನಗಳ ಹ ಕಾಸಿನ ವ್ಯವ್ಸಥಯನುು ಹಚಿಸ್ುವ್ುದು
ಇಿ ನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳನುು ನಡೆಸ್ುವ್ುದು
ಇಿ ಗ ಬರುವ್ ಭಕಾರಿಗ ಸ್ೌಲ್ಭಯಗಳನುು ಕಿಪಸ್ುವ್ುದು
ದೀವ್ಸ್ಾಥನಗಳ ಸ್ಾಮಾನು, ಸ್ರಂಜಾಮಗಳಗ ಸ್ೂಕಾ ಭದರತ ನೀಡುವ್ುದು
ನಮಮ ದೀಶದ ಕಲಾಚಾರ, ಞಾನ, ಪರಂಪರೆ ಇವ್ುಗಳನುು ಜನರಿಗ ಕಿಪಸ್ಲ್ು CDಗಳು, DVDಗಳು, ಪುಸ್ಾಕ, ನೊೀಟೀಸ್ುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪರಚಾರ
ಮಾಡುವ್ುದು
7. ಬರುವ್ ಭಕಾರಿಗ ಉಚತ್ವಾಗಿ ತ್ದಿೀಯಾರಾಧನೆ (ಪರಸ್ಾದ) ನೀಡುವ್ುದು
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ಈ ನಮಮ ದಿವ್ಯದೀಶಗಳ ಪರಾಾವ್ವ್ನುು ಸ್ಂರಣಸಿ ವ್ೃದಿಿಸ್ಲ್ು ಸ್ುಮಾರು ರೂ.1.00 ಕೂೀಟವಿನ ಮೂಲ್ ಧನವ್ನುು ಸಿದಿಪಡಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಬರುವ್
ಆದ್ಾಯದಿಂದ ಮೀಿನ ಕೈಂಕಯಚಗಳನುು ನಡೆಸ್ಲ್ು ಟ್ರಸ್ಟಟ ನಧಚರಿಸಿದ. ಇದನುು ಭಕಾರು, ಉದ್ಾರ ದ್ಾನಗಳು, ಇತ್ರ ಟ್ರಸ್ುಟಗಳು ಹಚಿನ
ಸ್ಂಖ್ಯಯಯಿ ಧನ ಸ್ಡಾಯ ಮಾಡ ಬೀಕಂದು ನಮಮ ವಿನಮರ ವಿನಂತಿ. ಈ ರಿೀತಿ ಕೂಡಿದ ಹ ವ್ನುು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಯಂಕುಿ ಜಮಾಮಾಡಿ,
ಅದರಿಂದ ಬರುವ್ ಆದ್ಾಯವ್ನುು ನಮಮ ಕಾಯಚಕರಮಗಳಗ ಉಪಯೀಗಿಸ್ುತಾೀವೆ.
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