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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 ஐந்தாவது தர்மம் - இந்திரிய நிக்ரஹம் அதாவது பு ன் அைக்கம். கண் காது மூக்கு 
வாய் மற்றும் சமய் (உைல்) எனும் ஐந்து  பு ன்கடளயும் கட்டுப்பாட்டில் டவத்திருப்பது பு னைக்கம். சரீர சுகத்திற்காக 
எடத லவண்டுமானாலும் சசய்வது, எடத லவண்டுமானாலும் பார்ப்பது, எடத லவண்டுமானாலும் லகட்பது, எடத 
லவண்டுமானாலும் தின்னுவது எடத லவண்டுமானாலும் லபசுவது என்றில் ாமல் அவற்டற கட்டுப்பாடுைன் 
டவத்துக்சகாள்ளலவண்டும். ஆடசடய குடறக்க லவண்டும் ஆடச குடறந்தவுைன்  ஆத்ம சம்பந்தம் கிடைக்கும்.  

 சக்தியை ப ோற்றுப ோம் பத ி கோமோக்ஷிைின் 
நோன்கோ து ஸ்ப ோகத்யத இந்த  ோரம்  ோர்ப்ப ோம்: 
கந்தர்  அமர  ஸித்த சோரண தூ பகைோ தனோஞ்சிதோம்  

ககௌரீம் குங்கும ங்க  ங்கிதகுசோம் து ந்த் ோ  ிரமோம் சு ோம்  

கம் ீர ஸ்மித ிப்ரமோங்கிதமுகீம் கங்கோதரோலுங்கிதோம்  

கோமோக்ஷீம் க ைோமி  கல்  திகோம் கோஞ்சிபுரி  பத ோதோம்  

க ோருள்: 
த்யானிக்கிலறன் அன்டன காமாக்ஷி லதவிடய! 
- கற்பக வ்ருக்ஷமாக நமக்கு வரம் தரும் அன்டனடய     

  அவலள காஞ்சிபுரத்தின் அதி லதவடத!  

-  எந்த சபரும் லதவிடய கந்தர்வ, லதவர், சித்தர்கள் மற்றும் 
சாரண சபண்கள் த்யானம் சசய்கிறார்கலளா I 

- எந்த லதவி சபான்னார் லமனியலளா, யாடர சகௌரி என்று 
பக்தர்கள் வணங்குகின்றனலரா I 

- எந்த லதவியின் ஸ்தனங்கள் குங்குமம் மற்றும் குங்கும 
பூவினால் அ ங்கரிக்கப்பட்டுள்ளலதா அந்த லதவிடய I 

- எந்த லதவியின் திருமுகம் மற்றும் மந்தஹாஸ புன்னடக 
ஈர்க்கின்றலதா அந்த லதவிடய  

-எந்த லதவிடய கங்காதரர் எனும் பரமசிவனார் ஆ ிங்கனம் 
சசய்கிறாலரா அந்த லதவிடய II  (சதாைரும்) 
 

108 சக்தி  ீடம்  ற்றி அறிப ோமோ 

சக்தி  ீடம் 35 :  ிமய  :- புருப ோத்தம பக்ஷத்ரம்    
 

பகவான் லவத வ்யாஸர்  குறிப்பிட்ை 35 வது  சக்தி பைீ ஸ்த ம் 
இன்டறய ஒடிஷா மாநி த்தில் உள்ள ஜகன்னாதம் எனப்படும் 
பூரி லக்ஷத்ரம்.  இங்லக லதவியின் நாமம் பமீட  (வங்காள 
ஒரியா சமாழிகளில் வி என்ற எழுதிற்குப்பதில் பி என்லற 
பயன்படுத்துகின்றனர்). இந்த  லதவியின் சக்தி பைீஆ யம் 
பிரசித்தம். 
 

நம் மங்களபுரி லக்ஷத்ரத்தில் இந்த சக்தி லதவியின் சிற்பம், சிற்ப 
சாஸ்திர முடறப்படி அடமக்கப் பட்டுள்ளது. 
 

அன்டன நின்ற லகா த்தில் இரண்டு  கரங்களுைன்  லசடவ 
சாதிக்கிறார்.  தன்னுடைய இைது கரத்தில் அம்ருத க சத்டதயும்  
வ து கரத்தில்  வர ஹஸ்தத்டதயும் தாங்கியுள்ளார். இந்த 
அன்டன மஹா மாயா என்று அடழக்கப்பட்ைாலும் கூைலவ 
க்ரியா சக்தி (எல் ா ஆக்கமும் தருபவர்) ஸ்வரூபிணி என்றும் 
அடழக்கப்படுகிறார். லபாற்றும் இந்த அன்டனடய!! 

கதரிந்த மஹோன் கதரிைோத தக ல்  –  ஸ்ரீ நீ கண்ட தீக்ஷிதர் 
ஒரு சமயம் மன்னர்   திருமட  நாயக்கர் மதுடர ஆ யத்தில் ஒரு புதிய 
கல் மண்ைபத்டத சசய்ய விடழந்தார். அந்த அழகிய மண்ைபத்டத சசய்யும் 
சபாறுப்பு ஸ்ரீ தீக்ஷிதருக்கு சகாடுக்காக்கப்பட்ைது இதற்காக அவர் 
சுந்தரமூர்த்தி ஸ்தபதிடய டவத்து திருப்பணிகள் சசய்துவந்தார். புதிய 
கல்மண்ைபத்தில் பல்லவறு லவட ப்பாடுகளுைன் பணிகள் மிகச்சிறப்பாக 
முடியும் லநரம் ஒலர ஒரு தைங்கல்…. அதாவது மன்னரின் பட்ைத்து 
ராணியின்  சிட யில் மட்டும் ஒரு பின்னம் (உறுப்புகுட வு) சதாைர்ந்து 
இருந்துவந்தது. ஸ்தபதி கடைசியில் ஸ்ரீ தீக்ஷிதடர அணுகி ராணியின் 
சிட யில்  ஏற்படும் பின்னத்திற்கான  காரணம் சதரியவில்ட  இது ராஜ 
குற்றம் ஆகிவிடுலம என்று க ங்கினார், ஸ்ரீ தீக்ஷிதர் ஒரு நிமிை 
லயாசடனக்குப்பின்னர் "ஸ்தபதி உங்கள் சிட யில் எந்த தவறும் இல்ட  
இது ராணியின் சாமுத்ரிகா  க்ஷணப்படிலய அடமந்துள்ளது' என்றார். 
ஸ்தபதி நன்றி சதரிவித்து மன்னரிைம் சசன்று எல் ா பணிகளும் முடிந்தது 
என்றார். உற்சாகமாக வந்த மன்னர் தன் பட்ைத்து  ராணியின் சிட டய 
பார்த்தவுைன் லகாபம் அடைந்து ஏன்  இந்த சிட யில் பின்னம்? என்றார். 
ஸ்தபதி நைந்டத கூற மன்னர் ஸ்ரீ தீக்ஷிதரிைம் கடுடமயான லகாபம் 
சகாண்ைார். (சதாைரும்) 
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ஸ்ரீ குருஜிைின் அம்ருதோ ோணி: 
  

   ிதோ சஹஸ்ரநோமம் குரு உ பதசம்  ோங்கித்தோன் 
கசோல்  ப ண்டுமோ? 

 
❖   ிதோ சஹஸ்ரநோமம் கசோல்லு தற்கு குரு  ழிகோட்டுதல் 

மட்டும் ப ோதோது. அக்ஷரசுத்தமோக (எழுத்துக்கயை முயறைோக  
கற்றுணர்ந்து) கசோல்லும் ப ோது   யன அயடை முடியும் 

❖ நோமத்தின் க ோருயை அறிந்து கசோல் ப ண்டும் என்ற 
அ சிைமில்ய  ஆனோல் அக்ஷரம் முக்கிைம் 

❖ அன்யனைின் நோமங்கயை சரிைோக உச்சரிக்கும்ப ோது 
கண்டிப் ோக நல்    ன்கள் கியடக்கும் கூடப  அயத 
உணர்ந்து கூறும்ப ோது அஞ்ஞோனம்  ி கி ஞோனமும் 
ய ரோக்கிைமும் சித்திக்கும். 

❖ நோமங்கயை சகீ்கிரம் கசோல் யத ிட சிரத்யதயுடன் சரிைோக 
கசோல் தற்கு   ன் உண்டு. 

மங்கைபுரிைில் சம் த்சரோ ிப கம்  ிழோ  ரும் ஜன ரி 17 முதல் 20  யர ஸத சண்டி  பஹோமத்துடன் நயட 
க றும் !! அயன ரும்  ோரீர் !!    
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