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சக்தி சங்கமம்  
மங்களபுரி டைம்ஸ் - பிரதி சசவ்வாய் கிழடம 

108 சக்தி பீட ஆலயம், மங்களபுரி, கண்ணன்தாங்கல். 

 

பசுபதி நம்மை ஏன்  கட்டிபபோடுகிறோர் - ஸ்ரீ ைஹோ பபரியவோ அருளியது 

கயிற்றால் கட்ைப்பட்ை பசுவுக்கு அந்த கட்டின்மீது ககாபம்தான் வரும். ஆனால் அவிழ்த்துவிட்ை பசு சவளி மனிதரிைம் 
அடிபடும்கபாதுதான் தன்டன எஜமான்  கட்டிப் கபாட்ைது நல்லது  என்று உணர்கிறது.  

அதுகபாலகவ ஸ்வாமி நம்டம கர்மா என்ற கட்ைால்  கட்டி டவத்துள்ளார் இது இல்லாவிட்ைால் தறிசகட்டு இன்னும் 
நிடறய தப்பும் தவறும் சசய்கவாம் அதனாகலகய இந்த கர்மா கட்டு. சரி இந்த கட்டை எப்கபாது அவிழ்ப்பார்? எப்கபாது 
"ஒருவருக்கும் தீங்கு சசய்யாமல் தனக்கும் பாவம் உண்ைாக்கி சகாள்ளாமல் இருக்கும் பக்குவம் வந்துவிட்ைகதா" 
அப்கபாது கர்மக்கட்டு அவிழும். 

 சோரதோ நவரோத்ரி - ஸ்ரீ குருஜியுடன் விபசஷ அனுபவங்கள் : 
 1. சபாதுவாக ஆலயங்களில் உற்சவ மூர்த்திக்கு விகசஷ 
அலங்காரங்கள் சசய்வார்கள் ஆனால்  மங்களபுரியிகலா அது 
மூல காமாட்சிக்கக சசய்வது பழக்கம். வருைாவருைம் 
அலங்காரம் சசய்யும் அர்ச்சகர் முதல் 4 நாட்கள் 
கலந்துசகாள்ள இயலாத சூழ்நிடல ஆனால் இளம் அர்ச்சகர் 
கவறு ஒருவர்   சபாறுப்கபற்று மிக சிறப்பாக அலங்காரங்கள் 
சசய்து பக்தர்கடள மயக்கியது எதிர்பாராத ஒன்று. 
2.சசால்லிடவத்தால் கபால் தினமும் மாடலயில் 
அன்டனயின் ரத ஊர்வலத்துக்கு முன் நல்ல மடழ, எப்படி 
நிகழ்ச்சி நைக்கும் என்று கவடலபடுமுன்னர்  ஸ்ரீ குருஜி   
அன்டனயிைம் கவண்டுவார் மடழ குறிப்பிட்ை 1 மணி  
கநரத்திற்கு .சத்தியத்திற்கு கட்டுப்பட்டு நின்றது… இடத  
பார்த்து நமக்கு  இன்ப அதிர்ச்சி!! 
3.ஆலயத்தில் ஒரு பக்கம் இளம் கவத விற்பன்னர்களின் கவத 
ககாஷம், இன்சனாரு பக்கம் மூல காமாட்சிக்கு விகசஷ 
ஆராதடன பூடஜ மற்சறாரு பக்ககமா  அன்டனயின் ரத 
ஊர்வலம் அதிலும்  சுமார் 750 அடிக்கு ஒன்பது விதமான  
மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ை சக்திவல பாடதயில்!! அது 
ஒரு சதய்வகீ அனுபவம்… காண கண் ககாடி கவண்டும்!! 

 108 சக்தி பீடம் பற்றி அறிபவோைோ 
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பகவான் கவத வ்யாஸர்  குறிப்பிட்ை 24 வது  சக்தி பைீ ஸ்தலம் 
வராஹடசலம். இன்டறய கநபாள கதசத்தில் ககாக மற்றும் 
ககாசி  நதிகள்  சங்கமிக்கும் இைகம  இருந்த கேத்ரம். ஆனால் 
கதவியின் புராதனமான சக்தி பைீ ஆலயம் இப்கபாது மடறந்து 
விட்ைது. நம் மங்களபுரி கேத்ரத்தில் இந்த சக்தி கதவியின் 
சிற்பம், சிற்ப சாஸ்திர முடறப்படி அடமக்கப் பட்டுள்ளது. 
 

அன்டன நின்ற  ககாலத்தில் நான்கு டககளுைன் கசடவ 
சாதிக்கிறார். தன்னுடைய    வலதுகரங்களில் சூலத்டதயும் 
நீகலாத்பலத்டதயும்  இைது கரங்களில் அபயம் மற்றும்  
ககையத்டதயும் ஏந்தியுள்ளார்.  

 

பக்தர்களுக்கு இந்த அன்டன வாழ்வில் எல்லா சவற்றிகடளயும்  
அளிக்கும் சக்தி கதவியாவார். 

பதரிந்த ைஹோன் பதரியோத தகவல்- குழந்மதயோனந்த 
ஸ்வோைிகள்  
குழந்டத வரம் கவண்டிய திரிபுரசுந்தரி- ராமசாமி தம்பதியருக்கு 
சுமார் 300 வருைம் முன்பு மதுடர மீனாேி  கதவி அளித்த சீலர் 
ஸ்ரீ குழந்டதயானந்த ஸ்வாமிகள். பிறந்தவுைன் அழவில்டல 
தாய் பாலும் குடிக்கவில்டல சபற்கறார்கள் குழந்டதடய 
மீனாட்சி  அன்டனக்கு அர்பணித்தவுைன் குழந்டத இயல்பானது. 
  

அப்படி பிறந்த ஸ்வாமிகள் சிறுவயது முதகல அன்டனயின் 
அருளால் பல்கவறு சித்து அதிசயங்கடள பக்தர்களுக்கு சசய்து 
அவர்கள் வாழக்டகயில் விளக்ககற்றினார் இவர் குழந்டத கபால் 
மழடல சமாழியில் கபசியதால் இவடர குழந்டதயானந்த 
ஸ்வாமிகள் என்று கூறுவதுண்டு, சுமார் 250 வருைங்கள் வாழ்ந்த 
மஹான் இவர். (சதாைரும்).   
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ஸ்ரீ குருஜியின் அம்ருத வோணி:  
 

❖ ஒரு இளம் பக்தடர டவத்துக்சகாண்டு அடனவருக்கும் 
ஸ்ரீ குருஜி கூறியது : என்டன கபான்ற குருமார்கள் 
ஒவ்சவாரு பக்தருடைய நலனிலும் 
அக்கடறசகாண்டுள்களாம்.   

❖ நான் பார்த்துக்சகாள்கிகறன் என்பது சவறும் 
வார்த்டதகள் அல்ல அந்த டககடள உயர்த்தி 
சசால்லும்கபாது கண்னுக்கு சதரியாத அந்த பக்தர்களின் 
கர்மாடவ நாங்கள்  ஏற்கிகறாம்.  

❖ குருமார்கள் சபாதுவாக கபசிக்சகாண்கை இருக்கும்கபாது 
அதில் குறிப்பிட்ை பக்தர்களுக்கு அவசியமான ஒரு 
ஸூக்ஷ்மமான சசய்தி இருக்கும். அடத புரிந்து சசயல் 
படுவது பக்தர்களின் கைடமயாகும். 

வோழ்வில் பவற்றி பபற பசோல்லுபவோம் ஓம் ஐம்  ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸ்ரீ ஸ்வர்ண கோைக்ஷ்மய நைஹ: 
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