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சக்தி சங்கமம்  
மங்களபுரி டைம்ஸ் - பிரதி சசவ்வாய் கிழடம 

108 சக்தி பீட ஆலயம், மங்களபுரி, கண்ணன்தாங்கல். 

 

சாமானிய தர்மங்கள் - சத்தியம் : ஸ்ரீ ஸ்ரீ மஹா பெரியவா அருளியது  

சத்தியம் (உண்டம) என்றால் வாக்கும் மனமும் ஒன்றாக இருப்பது தான். மனசில் ஒன்றும் பபச்சில் 
ஒன்றும் இருந்தால் அது அசத்தியம்.அபத சமயம் மனசில் சகட்ை எண்ணங்கடள வாக்கில் சவளியிடுவது 
சாத்தியமாகாது. ஆகபவ சத்தியம் என்பது நல்ல மனசிபல பதான்றுகின்ற நல்ல எண்ணங்கடள அப்படிபய 
வாக்கில் சசால்வபத. கூைபவ வாக்கில் அன்பும் இருக்கபவண்டும்  ஏசனனில் அது நல்ல விடளவுகடள 
உண்ைாக்கும். (சதாைரும்) 

சக்தியய பொற்றுபவாம் !! 
ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ காமாக்ஷி பதவியின் அற்புதமான ஸ்பலாகங்கடள 
அர்த்தத்துைன் இந்த வாரம் முதல் பார்ப்பபாம்:   

காஞ்சி நூபுர ரத்ன கங்கண லஸத் பகயூர ஹபரா ஜ்வலாம்I 
காஸ்மீராருண கஞ்சுக அஞ்சித குசம் கஸ்தூரிகா 
சர்ச்சிதாம்I கல்ஹாரஞ்சித கல்ெபகாஜ்வல முகீம் காருண்ய 
கல்பலாலினமீ்I காமாக்ஷி கலயாமி கல்ெலதிகாம் 
காஞ்சிபுரி பதவதாம்II  

❖ த்யானிக்கிபறன் அன்டன காமாக்ஷி பதவிடய! 

❖ கற்பக வ்ருக்ஷமாக நமக்கு வரம் தரும் அன்டனடய 
அவபள காஞ்சிபுரத்தின் அதி பதவடத!  

❖ இடுப்பில் ஒட்டியாணம்,டககளில் வடள, காதில் பதாடு, 

கழுத்தில் ஹாரம் மற்றும் சிகரமாக கிரீைம் அணிந்த 
அன்டன!  

❖ குங்கும்பூ நிற  புைடவயுைன் ஊதா நிற ரவிக்டக 
உடுத்திய அன்டன!  

❖ அன்டனயிைம் கஸ்தூரி மணம் வசீும் அவள் முகபமா 
கற்பக வ்ருக்ஷம்!   

❖ எல்லாம் வல்ல நம் அன்டன காமாக்ஷி அவள் 
கருடணக்கைல்!! (சதாைரும்) 

❖  

   

சக்தி ெீடம் 32: குமாரி பதவி பக்ஷத்ரம்:மாயாபுரி  
   
பகவான் பவத வ்யாஸர்  குறிப்பிட்ை 32 வது  சக்தி பைீ 
ஸ்தலம்   இன்டறய உத்தராகண்ட்   மாநிலத்தில் உள்ள 
கங்டகக்கடரயிலுள்ள ஹரித்வார் பக்ஷத்ரம். பாரம்பரிய சப்த 
பமாக்ஷபுரி பக்ஷத்ரமாகிய ஹரித்துவாரில் அருபக  புராதான 
சக்தி பைீம் இருந்தது. தற்பபாது அன்டன மாயா பதவியின் 
ஆலயத்டத மக்கள் சக்தி பைீமாக வணங்குகின்றனர். 
 

அன்டன குமாரி நம் மங்களபுரி பக்ஷத்ரத்தில் இந்த சக்தி 
பதவியின் சிற்பம், சிற்ப சாஸ்திர முடறப்படி 

வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது. அன்டன அமர்ந்த பகாலத்தில் 
நான்கு கரங்களுைன் அருள்புரிகிறார். 
 

தன் பமற்கரங்களில் ஜபமாடல மற்றும் புஸ்தகத்டதயும் கீழ் 
கரங்களால் அபயம் மற்றும் வரம் வழங்கு கிறார்.  இந்த 
அன்டனடய பால காமாக்ஷி என்றும் கூறுவர். 

பதரிந்த மஹான் - ஸ்ரீ யெரவி ப்ராஹ்மணி பதவியார் 

 
ஸ்ரீ டபரவி பதவி மிகப்சபரிய டவணவ பண்டிதரான ஸ்ரீ 
டவஷ்ணவ சரண் மற்றும் உயர்வாக மதிக்கப்பட்ை சாக்த 
உபாசகர் மற்றும் ஸ்ரீ கவுரி காந்தர் பபான்ற வித்துவான்கடள ஸ்ரீ 
ராமகிருஷ்ணடர சந்திக்க தக்ஷிபணஸ்வரத்திற்கு வரடவத்தார். 
 

வந்த பண்டிதர்கள் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் ஆன்மீக நிடலடய 
பநரில்பார்த்து அவரின் மற்ற அன்புவங்கடள பகட்டு அவற்டற 
தாங்கள் அறிந்த டவணவ மாற்றும் சாக்த சாஸ்திரங்கடளயும் 
அந்த வழியில் வந்த முந்தய மஹான்களின் அனுபவங்களுைன் 
ஒப்பிட்டு பார்த்தவுைன் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ஒரு அவதார புருஷர் 
என்படத சதளிவாக அறிந்து அவடர பணிந்தனர். .அத்துைன் ஸ்ரீ 
டபரவி பதவியின் தவ வலிடமடயயும் தன்னலமற்ற ஆன்மீக 
பசடவடயயும் அறிந்தனர்.  (சதாைரும்) 

 

22- டிச- 2020 

கமலம்-1, இதழ் -32 

 

©Newsletter published by Shree Kamakshi Kaingarya Trust, Chennai.  Visit us @ www.kamakshiswami.org. 

 

 

ஸ்ரீ குருஜியின் அம்ருதவாணி: 
 
பவதாந்தம் நம்டம யார் என்று உணர பபாதிக்கிறது - இடத 

கடைப்பிடிப்பது நடைமுடற வாழ்வில் சாத்தியமா? 

❖ வடீு சபாருள் எல்லா அந்தஸ்து என்பது பதடவ அது 
ஆைம்பர வாழ்க்டகயாக சிலருக்கு இருக்கலாம் ஆனால் 
அது பக்தி சசய்யவதற்கு தடையில்டல  

❖ நல்ல காரியங்கள் சசய்வதும் பக்தி சசய்வதும் 
உங்களுக்கு ஆனந்தம் அளிக்கும் அபதபபால் நீங்கள் 
கைவுளிைம் பக்தி சசய்வது அவருக்கு ஆனந்தம்  

❖ எனபவ ஆன்மிகம் என்பது நம்டம நல்வழிப்படுத்தும் 
ஒரு மருந்தாகும் அதில் நாம் பூரண நம்பிக்டகடய 
மட்டும் டவத்தால் பபாதும் நம் வாழ்வில் நன்டமகள் 
விடளயும்.  
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