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சக்தி சங்கமம்  
மங்களபுரி டைம்ஸ் - பிரதி சசவ்வாய் கிழடம 

108 சக்தி பீட ஆலயம், மங்களபுரி, கண்ணன்தாங்கல். 

 

உலகம் பரவிய மதம் - ஸ்ரீ மஹா பபரியவா அருளியது. ஆக சராம்ப ஆதியில் 
உலகசமங்கும் வவத மதவம இருந்தது ஒரு நிடல அப்புறம் அங்கங்வக புதிய மதங்கள் 
ஏற்பட்ைது ஒரு நிடல, பிறகு அங்கங்வக உள்ள புதிய மதங்கள் அழிந்து கிறிஸ்துவம் இஸ்லாம் 
சபௌத்தம் இடவ மட்டுவம பரவிய ஒரு நிடல, பிறகு மறுபடி வவத மதமானது ஹிந்து மதம் 
என்றடழக்கப்பட்டு சசல்வாக்வகாடு கீழ்த்திடசநாடுகளில் ஜவீ கடளயுைன் ஏற்பட்ைது ஒரு 
நிடல. இந்த காலத்தில் தான் அங்வகார்வாட், வபராபுதூர், ப்ரம்பானன் வபான்ற சபரிய தமிழ்நாடு 
வகாவில்கள் அங்கங்வக எழும்பின. அப்வபாதுதான் திருப்பாடவயும் திருசவம்பாடவயும் 
அங்வக சசன்றன. (சதாைரும்) 

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

பஞ்சசர சாஸ்த்ரவபாதன பரமாசார்வயண திருஷ்டிபாவதனI  

காஞ்சிஸீம்னி குமாரி காசன வமாஹயதி  காம வஜதராம்II 

பபாருள்: 
சிருங்கார சாஸ்திரத்டத கற்பிப்பதில் சிறந்த ஆச்சாரியனாக 
வதவி காமாக்ஷி இருக்கிறார் எப்படி?  ஒரு காலத்தில் காமடன 
எரித்தார் தன்னுடைய அக்னி வநத்திரத்தால் பரவமஸ்வரன் 
ஆனால் வதவிவயா தன் சந்திர வநத்ரத்தால்  அம்ருதத்டத 
சபாழிந்து பஞ்சபாணனான மன்மதடன உண்ைாக்கினாள். 
அன்டனயின் கண்கள் பரவமஸ்வரடரவய 
வமாஹமடையும்படி சசய்து விட்ைது.   

ஒரு பக்கம் சிருங்காரத்டத கற்பிக்கும் ஆச்சாரியனாகவும் 
மறுபுறம் வமாக்ஷத்டத  அளிக்கும் ஞானாம்பிக்டகயாகவும் 
வதவிவய இருக்கிறார்  (சதாைரும்) 

சக்தி பீடம் 46 : ரமணா வதவி, ராம தீர்த்தம்.  

பகவான் வவத வ்யாஸர்  குறிப்பிட்ை 46 வது  சக்தி பைீம் 
ஆந்திர மாநில விஜய நகரம் மாவட்ைத்தில் உள்ள 
ராமதீர்த்த வக்ஷத்திரம் அங்வக துர்கா குடகவய என்று 
ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர். ஆனால் அங்வக சக்தி 
பைீ ஆலயம்  தற்வபாது இல்டல. அன்டன நின்ற 
வகாலத்தில் நான்கு கரங்களுைன் வசடவ சாதிக்கிறார். 
வமல் இரு கரங்களில் சிவலிங்கம் மற்றும் விநாயகர் 
விக்கிரஹங்கடளயும், கீழ் இரு கரங்களில் ஏட்டு சுவடி 
மற்றும் வர ஹஸ்த முத்திடரடயத்தாங்கியுள்ளார் 
ஏந்தியுள்ளார். 

இல்லற வாழ்வில் வபாகத்டத அளிக்கும் வதவி இவர் 

 

பதரிந்த மஹான் பதரியாத தகவல் –  ஸ்ரீ   அகஸ்தியர்  

❖ அன்டன பராசக்தியின் நாமங்கள் வகாடி வகாடி 
அவற்றில் முத்தான 1000 நாமாக்கடள மக்கள் அறிய 
அன்டன சித்தம் சகாண்ைார். இந்த ஆயிரம் நாமாக்கடள 
(சஹஸ்ரநாமத்டத) அறிய விரும்பிய அகஸ்தியர் தனக்கு 
வபாதிக்கும்படி ஸ்ரீ ஹயக்ரீவடர வகட்டுக்சகாண்ைார். ஏன் 
ஹயக்ரீவரிைம்? ஏசனன்றால் அன்டன பராசக்தியிைம் வநரடி 
உபவதசம் சபற்றவர் ஹயக்ரீவர்.  

❖ அப்படிப்பட்ை  சிறந்த வதவி உபாசகராகிய ஹயக்ரீவர் 
"அகஸ்தியவர அன்டனயின் தூய பக்தராகிய உமக்கு 
உபவதசிக்கிவறன் என்று கூறினார்".  

❖ இன்று உலக மக்கள் பலர் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்டத 
பாராயணம் சசய்கின்றனர் எனில் அதற்க்கு நாம் 
அடனவரும் ஸ்ரீ அகஸ்தியர்க்வக சபரிய நன்றிடய 
சதரிவிக்கவவண்டும் என்வற வதான்றுகிறது  (சதாைரும் 
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ஸ்ரீ குருஜியின் அம்ருதவாணி - குரு மஹியம  

 
❖ இந்த கலிகாலத்தில் பகவாடன அடைய சுலபமான ஒவர 

வழி நாமஸ்மரணம் ஒன்றுதான் வவசறந்த சாதடனயும் 
வவண்ைாம்.  

❖ குருடவ ஆஸ்ரயித்து அந்த சத்சங்கத்தின் மூலம் பகவத் 
குணங்கடள வகட்டு குருவிைம் முடறயாக மந்த்ர ஜபம் 
சபற்று பகவானின் நாமத்டத ஸ்மரணம் சசய்தாவல 
வபாதும் நாம் முக்தி அடைந்துவிைலாம். 

❖ அந்த நாமம் அவரவருடைய இஷ்ை சதய்வத்தின் 
நாமமாக இருக்கலாம் அல்லது குருவவ பகவான் என்று 
குருவின் நாமமாக இருக்கலாம்.       

❖ எவர் நமக்கு குருவாக அடமகிறாவரா அவர் பகவானால் 
நமக்கு அனுப்பப்பட்ைவர் என்று அறிய வவண்டும்.  

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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