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சக்தி சங்கமம்  
மங்களபுரி டைம்ஸ் - பிரதி சசவ்வாய் கிழடம 

108 சக்தி பீட ஆலயம், மங்களபுரி, கண்ணன்தாங்கல். 

 

உலகம் பரவிய மதம் - ஸ்ரீ மஹா பபரியவா அருளியது.   இன்ச ாரு உதாரணம் இடதப்பார்த்தால் 
மூலத்தில் (ச ாத  தர்மம்) இருப்பது சவளி ததசத்தில் தவறு காலத்தில் சராம்பவும் மாறி ாலும்கூை 
மூலத்டததே காட்டிக்சகாடுக்கும் எப்படி? நம்முடைே திருப்பாடவ- திருவம்பாடவ பாைல்கள் சுமார் 1500 
வருைங்களுக்குள் முற்பட்ைடவதே. எப்படிோ ாலும் நம் தவதம்- இதிஹாச காலத்திற்கு மிகவும் 
பிற்பாதை ததான்றிேவர்கள் இடத எழுதிே ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் மற்றும் ஸ்ரீமதி ஆண்ைாள். அவர்கள் 
காலத்திற்கு பிறகு வந்த தசாழ ராஜாக்கள் கைல் கைந்து தம் சாம்ராஜ்ேத்டத தூர-கிழக்கு நாடுகளில் 
குறிப்பாக வளர்த்தார்கள்.  பாலி மாதிரி ததசங்கள் முழுக்க ஹிந்துவாேி . இடதத் தவிர 
கம்தபாடிோ,தாய்லாந்து, இந்ததா-சீ ா, பிலிடபன்ஸ் வடர ஹிந்து காலரச்சாரம் பரவிேிருந்தது இடத ஸ்ரீ 
விஜே சாம்ராஜ்ேம் என்பர்.(சதாைரும்) 

 சக்தியய பபாற்றுபவாம்- முக பஞ்சசத ீ ஆர்யா 
சதகத்திலிருந்து அடுத்த ஸ்பலாகத்யத   பாப்பபாம். 
ஸ்பலாகம்: 

❖ குடில குசம் கடி குசம் குந்தஸ்மித காந்தி 
குங்குமச்சாேம்I 

❖ குருதத விஹருதிம் காஞ்ச்ோம் குலபர்வத  

சார்வசபௌம சர்வஸ்வம் II 

பபாருள்: 

பூமிேில் இருக்கும் சபரிே பர்வதங்களின் 
சக்ரவர்திோ  ஹிமவா ின் சகல ச ௌபாக்ே 
சசல்வ மகளா  ததவி சுருண்ை கூந்தல் கடி  
ஸ்த ங்கள் முல்டலடே நிகர்த்த புன்சிரிப்பு, 

குங்குமம் தபான்ற சிவந்த தம ி என்று இப்படி 
உேர்ந்த சாமுத்ரிகா லக்ஷணங்களுைன்   காஞ்சிேில்  
விளங்குகிறாள். (சதாைரும்) 

சக்தி பீடம் 44 : சந்திரிகா ததவி. ஹரிச்சந்திரம் பகவான் 
தவத வ்ோ ர்  குறிப்பிட்ை 44 வது  சக்தி பைீம் 
இன்டறே குஜராத் மாநிலத்தில் ஆரவல்லி 
மடலத்சதாைரில் உள்ள ஷாம்லாஜி தக்ஷத்ரதம இது 
என்று சிலரும் இல்டல பாகிஸ்தான் நாட்டிலுள்ள தட்ைா 
மாவட்ைம் ததபால் கிராமதம என்று சிலரும் 
கூறுகின்ற ர். ஆ ால் இரண்டு இைங்களிலும் சக்தி பைீ 
ஆலேம் இல்டல.நம்டம சபாறுத்தவடர ஸ்ரீ விோசர் 
கூறிே இந்த ததவிேின் ரூபத்டத மங்களபுரி 
தக்ஷத்ரத்தில்  சிற்ப சாஸ்திர முடறப்படி 
அடமத்துள்தளாம். அன்ட  நின்ற தகாலத்தில் சகல 
அலங்காரங்களுைன் வர ஹஸ்த முத்டரடேயும் 
இன்பத்டதயும் இரு டககளி ால் வழங்குகிறார். சுக 
வாழ்வு அளிக்கும் ததவி இவர் 

 

 பதரிந்த மஹான் பதரியாத தகவல் –  ஸ்ரீ   அகஸ்தியர்  
❖ காலத்டத சவன்றவர் ஸ்ரீ அகத்திேர் என்றால் 

அதுமிடகேல்ல ஏச  ில் அவர் ராமாேணம், மஹாபாரதம் 
தவத காலம் பின் ர்  என்று நீண்ை சநடுங்காலம் 
வாழ்ந்தவர். 

❖ தவத மு ிவராக மட்டும் இல்லாமல் சமஸ்க்ரிதம் மற்றும் 
தமிழிலும் பல்தவறு  நூல்கடள புட ந்துள்ளார். இந்திே 
ததசம் மட்டுமல்லாமல் ஸ்ரீ விஜே ததசங்களிலும் அவர் புகழ் 
பரவிேிருந்தது. 

❖ இத்தட  தவ வலிடம சபற்றிருந்தும் மற்ற தவத கால 
ரிஷிகடள தபான்தற இவரும் ஸ்ரீமதி தலாபாமுத்ரா 
ததவிடே மணந்து இல்லற தர்மத்டத தபாற்றி வளர்த்தார். 

❖ ஸ்ரீ அகஸ்திேரின் அத்தட  சபருடமகளும் அன்ட  
பராசக்திேின் அருதள இடத வரும் வாரங்களில் பார்ப்தபாம் 
(சதாைரும்) 
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ஸ்ரீ குருஜியின் அம்ருதவாணி - குரு மஹியம   
❖ ேத் பாவம் தத் பவதி அதாவது நம் எண்ணங்களின் 

அடிப்படைேில்தான் சசேல்கள் ததான்றும். அடவ 
நல்லதா சகட்ைதா சசய்ேலாமா கூைாதா என்று நாம் 
அறிந்துக்சகாள்ள வழிக்காட்ை நமக்கு ஒரு குருநாதர் 
தவண்டும். 

❖ ம ம் சாந்தி சபற குரு அனுக்கிரஹம் தவண்டும். 
குருவருளால்  திருவருள்  கிடைக்கும்.ஆதி சங்கரர் 
எவன் இடறவட  வணங்காமல் இருக்கிறாத ா 
எவனுக்கு குரு அருள் இல்டலதோ அவனுக்கு சாந்தி 
கிடைக்காது என்று கூறிேிருக்கிறார்.  

❖ குருவின் சின் ம் அவரது பாதுடக அது தக்க 
வழகாட்ைக்கூடிேது.பாதுடககடள பூஜிக்ககூைதவண்ைாம் 
ஸ்மரணம் சசய்தால் தபாதும் பாபங்கள் 
நிவர்திோகிவிடும். (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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