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சக்தி சங்கமம்  
மங்களபுரி டைம்ஸ் - பிரதி சசவ்வாய் கிழடம 

108 சக்தி பீட ஆலயம், மங்களபுரி, கண்ணன்தாங்கல். 

 

சாமானிய தர்மம் - ஸ்ரீ மஹா சபரியவா அருளியது. 
எல்ல ாரும் கடைபிடிக்கலவண்டிய அடுத்த தர்மம் - சவுசம். சவுசம் எனும் வார்த்டத சுசி என்பதி ிருந்து வந்தது. சுசி 
என்றால் சுத்தம்.நம் உைட  சுத்தமாக, தூய்டமயாக, ஆச்சாரமாக டவத்துக்சகாள்ளலவண்டும். எதற்காக என்றால் சவளி 
சுத்தம் உள்தூய்டமக்கு  உபகாரம் சசய்யும். இதற்க்கு தினமும் நீராடுவது, மடி வஸ்திரங்கடள பயன்படுத்துவது விரத 
நியமங்கடள கடைபிடிப்பது லபான்றடவ சவுசம் எனப்படும். எப்படி சவளி சுத்தம் உள் தூய்டமக்கு உதவும்? சவளி சுத்தம் 
என்பது ஆன்மீக வாழ்க்டகயில் முதல்படி  சுத்தமான வாழ்க்டக நியமப்படிலய  இருக்கும் எனலவ அங்கு அனாவசிய 
சிந்தடனகளும் அதர்ம சசயல்களும் இருக்காது. மனம்  யப்படும் மனம்  யப்பட்ைவுைன் உள்தூய்டம ஏற்படும்.   

 சக்திடய லபாற்றுலவாம் 

லதவி காமாக்ஷியின் மூன்றாவது ஸ்ல ாகத்டத இந்த வாரம் 
பார்ப்லபாம்: 
காதம்பபிரமத வி ாசகமனாம் கல்யாணகாஞ்சி ரவாம்  

கல்யாணாச  பத்மபுஜயுகளாம் கந்த்யா ஜவ ந்தீம் சுபாம்  

கல்யாணாச  கர்மயுக பிரியதமாம் காதம்ப மா ா ஸ்ரயாம் 

காமாக்ஷீம் க யாமி கல்ப திகாம் காஞ்சிபுரி  லதவாதாம்  

சபாருள்: 

- த்யானிக்கிலறன் அன்டன காமாக்ஷி லதவிடய! 
-கற்பக வ்ருக்ஷமாக நமக்கு வரம் தரும் அன்டனடய அவலள 
காஞ்சிபுரத்தின் அதி லதவடத!  

-அன்னம் லபால் சமல் ிய நடையாள், ரீங்காரமிடும் இனிய 
நாதம் எழும் அவள் கால் சகாலுசுகளி ிருந்து!   

-தன்சனாளியால  பிரகாசிக்கும் அழகின் திருவுரு!  

-லமருமட டய வில் ாக்கிய சிவனாரின் தர்ம பத்தினி!  

-உயர்ந்த லமரு மட யில் வறீ்றிருக்கும் எங்கள் அன்டன 
அவள் பாதலமா பத்மம்!  

-கதம்ப ம ர் மாட கடள விரும்பி ஏற்கும்  எங்கள் அன்டன 

எல் ாம் வல்  நம்  காமாக்ஷி !! (சதாைரும்) 

108 சக்தி பைீம் பற்றி அறிலவாமா 
சக்தி பைீம் 34 : மங்களாம்பிடக  லதவி :- கடய  லக்ஷத்ரம்    

 

பகவான் லவத வ்யாஸர்  குறிப்பிட்ை 34 வது  சக்தி பைீ ஸ்த ம் 
இன்டறய கடய லக்ஷத்ரம். கடய லக்ஷத்ரம் இன்டறய பிஹார் 
மாநி த்தில் உள்ளது இங்லக மங்களாம்பிடக லதவியின் சக்தி 
பைீஆ யம் பிரசித்தம். வைஇந்தியாவில் உள்ள எஞ்சிய 
சக்திபைீங்கடள லபா லவ இங்கும் அன்டனக்கு சாஸ்திரப்படி 
ரூபம் இல்ட .   

 

நம் மங்களபுரி லக்ஷத்ரத்தில் இந்த சக்தி லதவியின் சிற்பம், சிற்ப 
சாஸ்திர முடறப்படி அடமக்கப் பட்டுள்ளது. 
அன்டன நின்ற லகா த்தில் எட்டு கரங்களுைன் கம்பரீமாக 
லசடவ சாதிக்கிறார்.  தன்னுடைய வ து கரங்களில் திரிசூ ம், 

அக்ஷமாட , அம்பு மற்றும் அபய ஹஸ்தத்டதயும் தன் இைது 
கரங்களில் கண்ணாடி, கத்தி, வில் மற்றும் வர ஹஸ்தத்டதயும் 
தங்கியுள்ளார். சர்வ மங்களா சத் கதி  ப்ரதா என்று   ிதா 
சஹஸ்ரநாமம் லபாற்றும் இந்த அன்டன அறம் சார்ந்த மங்களம் 
அடனத்தும் அருள்கிறார். 

சதரிந்த மஹான் சதரியாத தகவல்  –  ஸ்ரீ நீ கண்ை தீக்ஷிதர் 

  

 ஸ்ரீ நீ கண்ை  தீக்ஷிதர் சுமார் 500 ஆண்டுகளுக்கு சதன் 
தமிழகத்தில்  உதித்த சபரியவர்.இவர் மஹான் அடையப்ப ம் 
ஸ்ரீ அப்பய்ய தீக்ஷிதரின் லபரன் முடற. மதுடரடய ஆண்ை 
சபருடமவாய்ந்த ஸ்ரீ திருமட  நாயக்கரின் மந்திரி சடபயில் 
பிரதானமாக இருந்தவர். ஸ்ரீ தீக்ஷிதர் அன்டன மீனக்ஷி லதவியின் 
உபாசகரும் ஆவார். ஸ்ரீதீக்ஷிதர்  ஒரு மஹாகவி என்று 
எல்ல ாராலும் புகழப்பட்ைவர்  அவர் அம்டம அப்பர் லமல் 
பல்லவறு காவியங்கடள இயற்றியுள்ளார் முக்கியமானடவ 
சிவலீ ார்ணவ, சாந்தி வி ாஸா, நளசரித்ர நாைகா, நீ கண்ை 
விஜயசம்பு மற்றும் க ிவிதம்பனம் லபான்றடவ. ஆனால் 
இன்றளவில் பக்தர்கள் லபாற்றுவது ஆனந்த சாகரஸ்தவம் எனும் 
அற்புத படைப்டப ஏன் சதரியுமா? (சதாைரும்) 
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ஸ்ரீ குருஜியின் அம்ருதாவாணி -லகாவி ில் நம் ப்ரதக்ஷிணம் 
எதற்காக சசய்கிலறாம்  

“ ஜகத: பித்லரா வந்லத பார்வதி பாரலமஸ்வலரா, மாதாச  
பார்வதி லதவி பிதா  லதலவா மலஹஸ்வர, விஸ்வம் 
விஷ்ணுர்” லபான்ற ப  விதத்தில் உ கலம கைவுள் என்றும், 

உ கத்திற்கு தாய் தகப்பன் தான் பார்வதி பரலமஸ்வரன் 
என்று கூறுகின்றனர். தாய் தகப்பன் தான் உ கம் என்று 
அவர்கடள முத ில் வ ம்  வந்து நமக்கு முன்லனாடியாக  
வழிகாட்டினார் அதன்படி நாம் சசய்வலத தர்ம ரீதியான பக்தி 
எனலவ ஆ யத்தில் இடறவடன ப்ரதக்ஷிணமாக வருவது 
க ாசார சாஸ்திரரீதியான விஷயமாகும்.இடதப்லபா லவ 
இடறவடன மட யாக பாவித்து பரிக்ரமா என்று வ ம்  
வருவதும் பாரம்பரியமாக உள்ளது. இவ்வாறு சசய்வதால் நம் 
பாபம் வி கி நம் எண்ணம் நிடறலவறும்.. 

மங்களபுரியில் சம்வத்சராபிலஷகம் விழா வரும் ஜனவரி 17 முதல் 20 வடர ஸத சண்டி  லஹாமத்துைன் நடை 
சபறும் !! அடனவரும் வாரீர் !!    
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