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சக்தி சங்கமம்  
மங்களபுரி டைம்ஸ் - பிரதி சசவ்வாய் கிழடம 

108 சக்தி பீட ஆலயம், மங்களபுரி, கண்ணன்தாங்கல். 

 

சாமானிய தர்மம் - ஸ்ரீ மஹா பெரியவா அருளியது. 
எல்ல ாரும் கடைபிடிக்கலவண்டிய அடுத்த தர்மம் -ஆஸ்லதயம் அதாவது பிறருடைய சபாருட்களில் 
ஆடசப்பைாமல் இருத்தல். சபாதுவாக இடத சபாறாடம குணம் என்றும் கூற ாம். நம் மனதில் 
சபாறாடம வந்துவிட்ைால் அடுத்தவருைன்  நம்டம ஒப்பிட்டு பாப்லபாம் பிறகு லதடவயற்ற ஆடசகள் 
வளரும் இதனால லய ஆடம (சபாறாடம) புகுந்த வடீு உருப்பைாது என்று நம் முன்லனார்கள் 
கூறியுள்ளனர். அலத சமயம் பிறருடைய விஷயங்களில் ஆடசப்பைாமல் இருந்தால் நம் மனதில் 
சாந்தமும் நிம்மதியும் நிரந்தரமாக குடிலயறும். 
   

 சக்தியய பொற்றுபவாம் 

லதவி காமாக்ஷியின் இரண்ைாவது ஸ்ல ாகத்டத 
இந்த வாரம் பார்ப்லபாம்: 

காமாரதிமன: ப்ரியாம் கம பூ லேவ்யாம் ரமாராதிதாம்    

கந்தர்பாதிக தர்பதானவி ேத் சசௌந்தர்ய தீபங்குராம்  

கீரா ாபவிலநாதினமீ் பகவதீம் காம்யப்ரதான வ்ரதாம்  

காமாக்ஷீம் க யாமி கல்ப திகாம் காஞ்சிபுரி லதவதாம்  

பொருள்:  

த்யானிக்கிலறன் அன்டன காமாக்ஷி லதவிடய! 
அவலள காஞ்சிபுரத்தின் அதி லதவடத!  

மன்மத விலராதியான காமாரியின் மனப்பிரிலய!  

உனக்கு  பிரம்மா லசடவ சசய்கின்றார்  உன்டன  
 ட்சுமி லதவி சதா வணங்குகின்றார் 

ஜ்லயாதிச் சுைராகி ஆணவத்டத அழிப்பவலள! 
கிளியின்  சமாழிடய விரும்புபவலள எல் ாம் வல்   
அன்டன காமாக்ஷி நீ ஒரு கருடணக்கைல்!! 
(சதாைரும்) 

108 சக்தி ெீடம் ெற்றி அறிபவாமா 

சக்தி பைீம் 33 :   ிதா  லதவி :- சந்தான லக்ஷத்ரம்    

பகவான் லவத வ்யாேர்  குறிப்பிட்ை 33 வது  சக்தி பைீ 
ஸ்த ம் இன்டறய பிரயாடக லக்ஷத்ரம். 108 சக்தி பைீ  
லதவியரின் இந்த நாமம் மட்டுலம இரண்டு முடற 
வருகிறது இதற்க்கு காரணம் இந்த நாமத்தின் சிறப்லப 
ஆம் பக்தருக்காக தன்னுடைய 1000 நாமங்கடள அளித்த 
சதாகுப்பு   ிதா சஹஸ்ரநாமம் என்லற அடழக்கப் 

படுகிறலத!  நம் மங்களபுரி லக்ஷத்ரத்தில் இந்த சக்தி 
லதவியின் சிற்பம், சிற்ப சாஸ்திர முடறப்படி அடமக்கப் 
பட்டுள்ளது. 
அன்டன அமர்ந்த லகா த்தில் நான்கு கரங்களுைன் 
லசடவ சாதிக்கிறார்.  தன்னுடைய லமற் கரங்களில் 
அக்ஷமாட டயயும் கமண்ை த்டதயும்  ஏந்தியுள்ளார். 
மற்ற இரு கரங்களில் அற்புத வடீணடய ஏந்தியும் 
சின்முத்திடரயுைனும்  அருள் புரிகிறார்.   ிதா லதவி 
விரும்பினால் மட்டுலம அவடர வணங்க முடியும். 
என்பது முனிவர் வாக்கு.    

பதரிந்த மஹான் பதரியாத தகவல்  –  ஸ்ரீ யெரவி 
ப்ராஹ்மணி பதவி  
ஸ்ரீ டபரவி லதவி - ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ேர் இடையி ான 
பரஸ்பர அன்பு தாய் மற்றும் மகன் உறவு லபான்று இருந்தது 
என்றால் அது மிடகயல் .தனக்கு ஸ்ரீ மஹா காளி லதவி அளித்த 
உத்தரடவ ஸ்ரீ டபரவி லதவிஎப்லபாதும் மறக்கவில்ட  ஸ்ரீ 
ராமகிருஷ்ணரின் ஆன்மீக பாடதயில் குறிப்பிட்ை கட்ைத்தில் 
அவர் குருவாக சசயல்பட்ைார். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணடர சாக்த 
வழிபாட்டில் தாந்த்ரீக முடறயில் உள்ள உபாசடன மார்கத்டத 
அவர் ஈடுபடுத்தினார். இதனால லய ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் 64 

விதமான தாந்த்ரீக வழிமுடறகடளயும் அனுபவரீதியாக சவகு 
விடரவாக அறிந்தார். இடத பற்றி ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணலர உயர்வாக 
குறிப்பிட்டுள்ளார். 
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ஸ்ரீ குருஜியின் அம்ருதாவாணி - ெகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 
ஏன் ொண்டவ- பகௌரவர்களின் (அழிவுக்கு வித்திட்ட) சூது 
வியளயாட்யட தடுக்கவில்யல? 

துரிலயாதனின் சூதாட்ை அடழப்டப முத ில் ஏற்றார் 
தருமபுத்திரர் பிறகு சூதாை விடளயாட்டை  தன் மாமா 
சகுனிடய நம்பி ஆட்ைத்டத ஒப்படைத்தான் துரிலயாதனன் 
தருமபுத்திரலரா தாலன விடளயாடினார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணடரயும்  
நம்பவில்ட  ஆட்ைத்டத அவரிைம் ஒப்படைக்கவும் இல்ட ! 
இது ஒரு விஷயம். 
 இரண்ைாவதாக தர்ம பரிபா னத்திற்காகலவ ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 
அவதாரம் சசய்தார் ஏசனனில் மகாபாரதத்தில் தர்ம 
சங்கைங்கள் நிடறய உண்டு (லமல  குறிப்பிட்ைது உட்பை) 
தர்மத்டத நிட  நிறுத்த எனலவ யுத்தம் நடைசபறலவண்டிய 
கட்ைாயம் அதற்க்கு ப  காரணங்கள் சூதாட்ைமும் உதவியது. 

மங்களபுரியில் சம்வத்சராெிபேகம் விழா வரும் ஜனவரி 17 முதல் 20 வயர ஸத சண்டி  பஹாமத்துடன் நயட 
பெறும் !! அயனவரும் வாரீர் !!    
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