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சக்தி சங்கமம்  
மங்களபுரி டைம்ஸ் - பிரதி சசவ்வாய் கிழடம 

108 சக்தி பீட ஆலயம், மங்களபுரி, கண்ணன்தாங்கல். 

 

உலகம் பரவிய மதம் - ஸ்ரீ மஹா பபரியவா அருளியது.   இப்படி உலகம் முழுக்க நம் மதத்தின் 
சின்னங்கடள பார்த்துவிட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் 'நம் ததசத்திலிருந்து அங்தக பலர் தபானார்கள் அதத 
தபால் அங்கிருந்து இங்தகயும் வந்தார்கள் அதனால் பலவித பரிவர்த்தடன நடைசபற்றது என்கின்றனர். 
ஆனால் உண்டமயில் உலகும் முழுதும் ஒதர தர்மம் தான் இருந்தது அது சனாதன தர்மம் மட்டுதம 
எனதவ இந்த சின்னங்கள் ஆதியில் அங்தக இருந்தவர்களால் ஏற்பட்ைடவதய. அதாவது அந்த 
ததசங்களில் நாகரிகவாழ்வு (Civilisation) ததான்றியதபாதத டவதீக அம்சங்கள் அங்தக இருந்திருக்கின்றன. 
சவளி ததசங்களில் எத்தடனதயா ஆயிரம் வருஷங்கள் பழடமயான நம் தவத மதம் மருவி 
சம்பந்ததமயில்லாமல் புதிய மதங்கள் ததான்றி வளர்ந்ததபாது டவதீக தத்துவங்கள் உருமாறிவிட்ைன. 

 சக்தியய பபாற்றுபவாம்- முக பஞ்சசதீ ஆர்யா 
சதகத்திலிருந்து அடுத்த ஸ்பலாகத்யத   பாப்பபாம். 
 

சிந்தித பல  பரிதபாஷன சிந்தாமணி தரவ காஞ்சி நிலயா  தமi  

சிரதரஸுசரித ஸுலபா  சித்தம் சிசிரயது சித் ஸுகாதாரா II    

பபாருள்: 
❖ ததவிடய எளிதில் அடையதவண்டுமானால் சவகு நீண்ை காலம் 

ஸத்கார்யங்கள் சசய்யதவண்டும் அதாவது நீண்ை கால 
முயற்சிக்குப்பின் ததவியின் எளிதில் அடையலாம். அப்படி 
ததவிடய அடைந்தால்? 

❖ காஞ்சிபுரம் எனும் தேத்ரத்டததய தனது இருப்பிைமாகக் சகாண்ை 
ததவி அமிர்த தாடரயாக பக்தர்கள் மனடத குளிரச்சசய்வாள். 

❖ பக்தர்கள் நிடனத்த வரத்டத அளித்து தவண்டிய பலடன 
அளிப்பதில் ததவி சிந்தாமணி ரத்னமாகிறாள்.   

❖ சிந்தாமணி= விதசஷ வடக ரத்தினக்கல் இந்தக் கல் நிடனத்தடத 
அளிக்குவல்லது.  ஒரு சிந்தாமணிதய நிடனத்தடத அளிக்கும் 
என்றால் சிந்தாமணி மாளிடகயில் வசிக்கும் ததவி நமக்கு 
எப்படிப்பட்ை தபறுகடள அருள்வாள்? இடத நம்மால் அளவிை 
முடியாது ததவியின் கருடணக்கு அளதவயில்டல! 

சக்தி பீடம் 44 : ஏகவரீா பதவி . ஸஹ்ய பர்வதம்   

❖ பகவான் தவத வ்யாஸர்  குறிப்பிட்ை 44 வது  சக்தி 
பைீம் சஹ்யாத்ரி பர்வதம். இன்டறய மராட்டிய 
மாநிலத்தில் உள்ள நாசிக் அருதக உள்ள மடல 
சதாைதர இது. மராட்டிய ததசத்தில் மூன்றடர சக்தி 
பைீ வழிபாடு என்ற சம்ப்ரதாயம் உண்டு அந்த 3.5 
சக்தி பைீங்களில் இதுவும் ஒன்று.    

❖ நம்டம சபாறுத்தவடர ஸ்ரீ வியாசர் கூறிய இந்த 
ததவியின் ரூபத்டத மங்களபுரி தேத்ரத்தில்  சிற்ப 
சாஸ்திர முடறப்படி அடமத்துள்தளாம்.  

❖ அன்டன  அமர்ந்த தகாலத்தில் நான்கு டககளுைன் 
உடுக்டக, சூலம், கட்வாங்கம் மற்றும் கபாலம் தாங்கி  
தசடவ சாதிக்கிறார். இந்த ததவிக்கு சப்த ஸ்ருங்கி 
நிவாஸினி என்று சபயர் வரப்பிரசாதி என்று புகழ் 
சபற்ற ததவி இவர். (சதாைரும்) 

பதரிந்த மஹான் பதரியாத தகவல் –  ஸ்ரீ   அகஸ்தியர்  
 

❖ தவத காலம் அதிலும் ரிக் தவத காலம் மிக பழடமயானது 
அந்த ரிக்தவதத்டத அளித்த ரிஷிகள் முக்கியமானவர் ஸ்ரீ 
அகஸ்தியர். நீண்ை சநடும் காலம் வாழ்ந்த சித்தர் இவர். 
ராமாயண மஹாபாரத காலத்திலும் வாழ்ந்து ஸ்ரீ ராமர் 
மற்றும் யுதிஷ்டிரர்களுக்கு தர்மத்டத தபாதித்த மஹான் 
இவர். 

❖ இமய கிரியில் பார்வதி பரதமஸ்வரர் திருமணம் நடை 
சபறுவதனால் அடனத்து ததவ ததவியரும் கலந்து சகாள்ள 
அங்கு வர அதனால் பூமியில் ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்பட்டு பூமா 
ததவி சிரமப்பை பார்வதி பரதமஸ்வரர் அகஸ்தியடரதய 
சதன் திடச அனுப்பி பூ பாரத்டத சமப்படுத்தினர் அதாவது 
இவர் ஒருவருடைய ததபா பலம் அத்தடன . ததவ 
ததவியரின் சக்திக்கும் தமல்! (சதாைரும்) 
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ஸ்ரீ குருஜியின் அம்ருதவாணி - குரு மஹியம   
 

❖ கைலில் குளிப்பதால் நம் பாவங்கள் நீங்கும். கர்மாக்கடள 
சசய்யலாம் இன்பமாக இருக்கும். கைல் புனிதமானது 
அதில் பல நதிகள் சங்கமம் ஆகும்.  

❖ கைல் நீடர பருகமுடியாது.கைல் நீரில் குளித்தால் 
உைம்பில் அரிப்பு ஏற்படும். அந்த அரிப்டப 
தபாக்கிக்சகாள்ள சுத்தமான நீரில் மறுபடியும் 
குளிப்பார்கள். கைல் நீடர தபால் ஆன்மீகத்டதயும் பருக 
முடியாது. அதனால் ஆன்மிகம் என்ற கைலில் குளித்தால் 
பாபங்கள் தபாகும். சித்தம் சுத்தியாகும்.    

❖ மனதில் உள்ள அரிப்புக்கடள தபாக்க இராமாயணம், 

சுந்தர காண்ைம் சசௌந்தர்யா லஹிரி தபான்ற நூல்கடள 
படித்து ஆன்மீக வாழ்வில் முன்தனற தவண்டும் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. (சதாைரும்) 

 

மங்களபுரியில் உலக மக்கள் பகாடிய பகாரானா துயரிலிருந்து விடுபபற 27 நாட்கள் பதாடர் நக்ஷத்திர யாகம் மற்றும் 
விபசஷ நிகழ்ச்சிகள் 14-மார்-21 முதல் 09-ஏப்-21 வயர  நயட பபறுகிறது  பக்தர்கள் பங்குபபற்று பயன் பபற அயைக்கிபறாம் 
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