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சக்தி சங்கமம்  
மங்களபுரி டைம்ஸ் - பிரதி சசவ்வாய் கிழடம 

108 சக்தி பீட ஆலயம், மங்களபுரி, கண்ணன்தாங்கல். 

 

சாமானிய தர்மங்கள் - ஸ்ரீ ஸ்ரீ மஹா பெரியவா அருளியது  
எல்ல ாரும் கடைெிடிக்கலவண்டிய முதல் மற்றும் முக்கிய தருமம் அஹிம்டச. நம் உை ால் ெிறருக்கு ஹிம்டச 
(உொடத) பசய்யக்கூைாது என்ெது மட்டும் அஹிம்டசயல் , யாருக்கும் மனதாலும் கஷ்ைம் நிடனக்கக்கூைாது நம் 
வாயால் ெிறருக்கு கஷ்ைம் தரும் லெச்டச லெசக்கூைாது. அஹிம்டசடய கடைெிடித்தால் லகாெம் லொய் மனது 
அன்ெில் வசப்ெடுகிறது அதனால் மனம் நம் வசப்ெடும்.அஹிம்ஸா ெரலமாதர்ம: அதாவது இதுலவ லம ான தர்மம் 
எனலவ எல் ா வகுப்ெினரும் ஒரு அமாவாடச, சஷ்டி மற்றும்  முக்கிய திதிகள், வருைாந்திர திவசம் லொன்ற 

நாட்களில் கண்டிப்ொக மாமிசத்டத வி க்கி ெின்ெற்றுகிறார்கள் இதனால லய பொது தர்மத்தில் இது முதல் இைம் 
பெறுகிறது. (பதாைரும்) 

சக்திடய லொற்றுலவாம் !! 
இந்த வாரம்  ஸ்ரீ துர்கா பஞ்ச ரத்னம் எனும் 

சபாக்கிஷத்திலிருந்து ஐந்தாவது ஸ்லலாகம்:  

த்வம் ப்³ரஹ்ம புச்சா² விவிதா⁴ மயூரீ 

ப்³ரஹ்மா ப்ரதிஷ்ைா²ஸி உபதி³ஷ்ை கீ³தா 

ஜ்ஞான ஸ்வரூபா ஆத்மதயா கிலானாம் 

மாம் பாஹி ஸர்லவஶ்வரீ லமாக்ஷதா³த்ரீ || 5|| 

பொருள்: 
❖ லஹ மயூரி, உன்டன ப்ரஹ்மத்தின் வழிகாட்டி 

என்று லவதங்கள் புகழ்கின்றது !!.  

❖ உயர்ந்த பகவத் கீடத  கூறும் ப்ரஹ்மம்  நீலய  

❖ ஞானலம வடிவாய் வந்தவள் நீலய, கருடை தாலய 
என்டனயும் காப்பாற்று என்று ஸ்ரீ மஹா 
சபரியவா நமக்காக உருகுகிறார். 

மயூரி அதாவது மயிலல என்று அன்டனடய 
அடழக்கிறார் ஏசனனில் அன்டன மயிலாய் வந்து 
பரலமஸ்வரடர பூடை சசய்தது நாம் அறிந்தலத. 
❖ . (சதாைரும்) 

❖  

சக்தி ெீைம் 31: மகுலைஸ்வரி  லதவி லேத்ரம்: 
மாமர்லகாட்    

பகவான் லவத வ்யாஸர்  குறிப்பிட்ை 31 வது  சக்தி பைீ 
ஸ்தலம்   இன்டறய லமற்கு வங்காள  மாநிலத்தில் 
உள்ள முர்ஷிதாபாத் ைில்லாவில் உள்ள கிரீட்லகான 
கிராமம்.இதன் அருலக  புராதான சக்தி பைீம் இருந்தது 
600 வருைங்களுக்கு முன்பு அந்நிய படைசயடுப்பினால் 
அழிக்கப்பட்ைது. பின்னர் 200 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் 
தற்லபாதுள்ள  புதிய ஆலயம் அடமக்கப்பட்ைது. 
 

அன்டனயின் கிரீைம் விழுந்த இைம் இந்த சக்திபைீம் 
எனலவ அன்டனயின் சபயர் இங்லக  கிரீலைஸ்வரி 
அல்லது முகுலைஸ்வரி.  

 

நம் மங்களபுரி லக்ஷத்ரத்தில் இந்த சக்தி லதவியின் 
சிற்பம், சிற்ப சாஸ்திர முடறப்படி அன்டனயின் முகுைம் 
வடிவடமக்கப்பட்டு அன்டன இங்கு அருள் புரிகிறார். 

பதரிந்த மஹான் - ஸ்ரீ டெரவி ப்ராஹ்மணி லதவியார் 
ஸ்ரீ டபரவி லதவி ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ைருக்கு உைல்லநாய் ஒன்றும் 
இல்டல என்று கண்டுசகாண்ைார் அவருக்கு இருப்பது 
இடையறாத இடற சிந்தடன அதனால் வந்த இடற ஏக்கலம 
என்படத அறிந்தார். அடத லபாக்க மூன்று நாட்கள் சதாைர்ந்து 
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ைருக்கு உைலில் சந்தனகாப்பு சசய்து 
மலர்மாடலகள் மட்டுலம அைிவிக்கலவண்டும் என்று 
பக்தர்களுக்கு கட்ைடள இட்ைார். அதன்படி மூன்றாம் நாள் ஸ்ரீ 
ராமகிருஷ்ைருக்கு உைல் எரிச்சல் முழுவதும் நின்றுவிட்ைது !! 
பக்தர்கள் அடனவரும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ைரின் உயர்ந்த ஆன்மீக 
நிடலடய உைர்ந்த சம்பவம் இது. இன்சனாரு சமயம் ஸ்ரீ டபரவி 
லதவி ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ைர் ஒரு அவதார புருஷர் என்படத 
லமன்மக்கள் அடனவரும் அறியலவண்டும் என்று எண்ைி 
ஆன்மீக வித்தகர்கள் மற்றும் பண்டிதர்கடள 
தக்ஷிலைஸ்வரத்திற்கு அடழத்தார்.  (சதாைரும்) 
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லவதாந்தம் நம்டம யார் என்று உணர 
லொதிக்கிறது - இடத கடைப்ெிடிப்ெது நடைமுடற 
வாழ்வில் சாத்தியமா? 

 
❖ லவதாந்தம் பல நல்ல விஷயங்கடள தான் லபாதிக்கிறது 

நாம் அவற்டற முழுடமயாக ஏற்று நைக்கும் சபாழுது 
அதில் மன அடமதி கிட்டும்.  

❖ ஆடசகடள ஒழிக்கலவண்டும் என்று சசால்லவில்டல 
ஆடசகடள குடறத்துக்சகாள்ளலவண்டும் நியாயமான 
ஆடசகலள தர்மம் என்றும் கூறுகிறது. 

❖ நாம் பலர் பாராட்டும் விதமாக வாழ்வதில் தவறில்டல 
ஆனால் சுய விளம்பரம் சசய்து வாழக்கூைாது. 

❖ ஒரு மனிதனுக்கு வடீு, சபாருள்  அந்தஸ்து என எல்லாம் 
லதடவதான் ஆனால் கூைலவ  மனத்சதளிவும் 
மனசுத்தமும் முக்கியம். (சதாைரும்) 

❖  
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