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சக்தி சங்கமம்  
மங்களபுரி டைம்ஸ் - பிரதி சசவ்வாய் கிழடம 

108 சக்தி பீட ஆலயம், மங்களபுரி, கண்ணன்தாங்கல். 

 

உலகம் பரவிய மதம் - ஸ்ரீ மஹா சபரியவா அருளியது.   ஆஸ்திரரலிய பழங்குடி மக்கள் நைனம் ஆடுகின்ற 
பைங்கடள  Native Tribes of Central Australia என்ற புத்தகத்தில் பக்கம் 128,129 ல் பார்த்ரதன் அந்த நைனத்திற்கு சிவா 
ைான்ஸ் என்ரற சபயர் டவத்துள்ளார்கள் இதில் இன்சனாரு விஷயம் நைனம் ஆடுபவர் ஒவ்சவாருவருக்கும் அவரவர் 
சநற்றியில் 3வது கண் வடரயப்பட்டுள்ளது!!  அரத ரபால இந்ரதாரனசியாடவ அடுத்த ரபார்னிரயா தீவில் (இதுவடர 
யாரும் நுடழயாத ரதசம் என்று சசால்லப்பட்ை நாடு) சமஸ்க்ருத கிரந்த எழுத்துக்களில் எந்த ராஜா எந்த யாகம் சசய்தார் 
எங்ரக யூபஸ்தம்பம் நட்ைார் என்ன தானங்கள் சசய்தார் என்பசதல்லாம் விவரமாக குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. இடத 
எல்லாம் ஆராய்ச்சி சசய்து Yupa Inscription of Mulavarman of Koeti  என்ற புஸ்தகத்தில் கூறியது  சனாதன மதத்டத 
குடறகூறிய அரத இங்கிலீஷ்காரர்கரள!!  (சதாைரும்) 

 சக்திடய ரபாற்றுரவாம்- ஸ்ரீ காமாக்ஷி அன்டனடய 
குறித்து 500 மணி மணியான  ஸ்ரலாகங்கடள அளித்தவர் 
முக கவி. இந்த வாரம் முதல் அன்டனடய பற்றிய முக 
பஞ்சசதீ ஸ்ரலாகங்கடள  பாப்ரபாம். 
காரண பரசித்ரூபா காஞ்சிபுர  ஸீம்னி  காமபைீகதா I 

காசன விஹரதி கருணா காச்மீர ஸ்தபக ரகாமலங்கிதா II  

சபாருள்: எல்லா உயிர்களில் ஒன்றியும் எல்லாவற்றிலிருந்து 
விடுபட்டும், ரமலான, பராசக்தியான ரதவி பூமியின் நாபி 
ஸ்தானமாகிய காஞ்சிபுரத்தின் எல்டலக்குள்  கருடணடய 
வாரி வழங்கி சகாண்டு ஏராளமான திருவிடளயாைல்கடள 
புரிந்து வருகிறாள். அன்டன எப்படி இருக்கிறார்? 

குங்குமப்பூவின் சகாத்துப்ரபான்று மிருதுவான சரரீரத்துைன் 
காமரகாடி பைீத்தில் எழுந்தருளியுள்ளார்.  

இதில் நமக்கு ஒன்று ரதான்றுகிறது - காஞ்சிபுர பீைகத  என்று 
மூகர் சசால்லவில்டல அப்படி என்றால்  காஞ்சி மாநகரத்டத 
மட்டும் குறிக்கும். அவர் சசால்லியிருப்பது.காஞ்சிபுர ஸீம்னி 
பைீகத -      காஞ்சிபுரத்தின் எல்டலக்குள் என்று அர்த்தம். 
மங்களபுரி கண்ணன்தாங்கல் காஞ்சி மாவட்ைத்தில் உள்ளது 
அதாவது காஞ்சிபுரத்தின் எல்டலக்குள்!! என்ரன மூகரின் 
தீர்க்கதரிசனம்! என்ரன அன்டனயின் திருவிடளயாைல்!! 
 

சக்தி பைீம் 42 : விபுலா ரதவி . விபுலா பைீம்     

பகவான் ரவத வ்யாஸர்  குறிப்பிட்ை 42 வது  சக்தி பைீ 
ஸ்தலம் விபுல ரக்ஷத்ரம் . ஸ்ரீ வ்யாஸ பகவான் 
குறிப்பிட்ை இந்த ரக்ஷத்ரம் பண்டைய மகத நாடு /  
இன்டறய பகீார் மாநிலம்  சவப்புல்லா அல்லது விபுலா 
என்ற பிரரதசம். பல படைசயடுப்டபகடளக் கண்ை இந்த 
பிரரதசத்தில் தற்ரபாது  விபுல சக்தி பைீம் 
மடறந்துவிட்ைது.  நம்டம சபாறுத்தவடர ஸ்ரீ வியாசர் 
கூறிய இந்த ரதவியின் ரூபத்டத மங்களபுரி 
ரக்ஷத்ரத்தில்  சிற்ப சாஸ்திர முடறப்படி 
அடமத்துள்ரளாம். அன்டன பத்ம பைீத்தில் நின்ற 
ரகாலத்தில் கூப்பிய இரண்டு  டககளுைன் அஞ்சலி 
ஹஸ்தத்துைன் ரசடவ சாதிக்கிறார். அன்டனயின் 
விநயம் நமக்கு எவ்வாறு வாழ்வது என்பதற்கான பாைம். 
இந்த அன்டன பக்தர்கடள பக்குவப்படுத்தி ஆன்மீக 
ஆற்றடல ஏற்ற சசய்யும் வரப்பிரசாதி என்றால் அது 
மிடக அல்ல  . (சதாைரும்) 

சதரிந்த மஹான் சதரியாத தகவல் – ஸ்ரீ ரதசிகர் 

அந்த இடளஞனின் நல்ல குணத்டதயும் அவனிைம் 
உள்ள ரவத ஞானத்டதயும் எல்லவற்றுக்கும் ரமலாக 
அவனிைம் இருந்த விநயத்டத பார்த்த ஸ்ரீ ரதசிகர் 
உைரன உதவ முன்வந்தார். ஆனால் அவரரா அன்றாைம் 
உஞ்ச வ்ருத்தி சசய்ரத பிடழப்பவர் அவரிைம் தர 
ஏதுமில்டல. 

எனரவ இடளஞடன அடழத்துக்சகாண்டு காஞ்சிபுர ஸ்ரீ 
வரதராஜ ஆலயத்தில் உள்ள ஸ்ரீ சபருமரதவி தாயார் 
எனப்படும் அன்டன லட்சுமி ரதவியின் சந்நிதிடய 
அடைந்தார். அன்டனடய பிரார்த்தடன சசய்து 
அன்டனடய ரபாற்றி 25 முத்தான ஸ்ரலாகங்கடள 
அங்ரகரய இயற்றி மனம் உவந்து பாடினார். அதுரவ ஸ்ரீ 
ஸ்துதி !!  சதாைரும் 
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ஸ்ரீ குருஜியின் அம்ருதாவாணி: குரு மஹிடம 

சம்சாரம் எனும் கைடல தாண்ை பைகாக உதவுவது 
குருவின் அருரள. ஸ்ரீ ராமானுஜர் தன் குருவிைம் 
மந்த்ர உபரதசம் சபற 18 முடற ஸ்ரீரங்கத்திற்கும் 
திருக்ரகாஷ்டியூருக்கும் நடையாய் நைந்தார் 
சகாஞ்சம் கூை மனம் சலிக்காமல் மனம் மாறாமல் 
இருந்ததால் அதன் பின்னரர குருநாதர் உபரதசம் 
அளித்தார். ஒருமுடற குருநாதர் காவிரி ஜலத்தில் 
நின்று சகாண்டிருந்தார் குருடவ பார்த்தவுைன் 
ரசவிக்க எண்ணி மிகவும் சூைாக இருந்த காவிரி 
மணலிரலரய சாஷ்ைாங்கமாக குருடவ ரசவித்தார் 
ஸ்ரீ ராமானுஜர் இது அவரின் குருபக்திடய 
காட்டுகிறது . (சதாைரும்) 
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