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சக்தி சங்கமம்  
மங்களபுரி டைம்ஸ் - பிரதி சசவ்வாய் கிழடம 

108 சக்தி பீட ஆலயம், மங்களபுரி, கண்ணன்தாங்கல். 

 

உலகம் பரவிய மதம் - ஸ்ரீ மஹா பபரியவா அருளியது.   இன்ச ாரு விஷயம் சகரர்கள் யாக குதிடரடயத்ததடி 
பூமிடய சவட்டிக்சகாண்தை பாதாள உலகத்திற்கு  தபா ார்கள்  அல்லவா. (ராமாயணத்தில் ஸ்ரீ ராம ின் 
முன்த ார்களில் ஒருவரா  மன் ர் சகரன் அஸ்வதமத யாகம் சசய்யும்தபாது யாக குதிடர காணாமல்தபாக 
அடதத்ததடி அவரின் 60,000 மகன்களும் பூமிடய ததாண்டி பாதாள தலாகம் சசன்ற ர். அப்தபா து உண்ைா  கைதல 
அந்த மன் ர்  சகர ின் சபயரால் சாகரமாயிற்று. கடைசியில் சகர ின் மகன்கள் மகரிஷி கபிலரின் ஆஸ்ரமத்தில் 
அந்த யாக குதிடரடய கண்ை ர் மகரிஷிடய இம்சிக்க அவர் சாபத்தி ால் சாம்பாலாகிவிட்ை ர்.) எ க்கு ததான்றுகிறது 
இதுதான் - நம் ததசத்திற்கு தநர் கீதழயுள்ள அசமரிக்காடவப் பாதாளம் என்று டவத்துக்சகாண்ைால் அங்கிருக்கும் 
கபிலாரண்யம் மருவி கலிப்பாரண்யம் அல்லது கலிதபார் ியா வாக மாறியிருக்கலாம். அதற்க்கு பக்கத்தில் உள்ள 
குதிடர தீவு சாம்பல் தீவு  உள்ளது குறிப்பிைத்தக்கது.   (சதாைரும்)      

 சக்தியய பபாற்றுபவாம்- இந்த வாரம் முதல் 
அன்ட டய பற்றிய முக பஞ்சசதீ ஆர்யா சதகத்திலிருந்து 
ஒரு ஸ்தலாகத்டத   பாப்தபாம். 
கஞ்ச  காஞ்சீநிலயம் கரத்ருத தகாதண்ைபாண 
ஸ்ருணிபாஸம்  கடி ஸ்த பர நம்ரம் டகவல்யா ந்த 
கந்தம் அவலம்தப II 

சபாருள்: 

❖ காஞ்சிபுரம் எனும் தேத்ரத்டததய த து 
இருப்பிைமாகக்சகாண்டு தன் டககளில் தகாதண்ை 
(கரும்பு), பாண (மலர்),அங்குச மற்றும் பாசம் தரித்து 
ஸ்த  பாரத்தால் சிறிது சாய்ந்த திரு தம ியுைன் உள்ள   
ததவி. இந்த ததவி மிக உயர்ந்த தமாே நிடலயில் 
நிடலயில் சபறும்  ஆ ந்தத்திற்கு வித்து. பராசக்தியா  
ததவி காமாேிடய  சரணடைகிதறன் என்கிறார் மூகர். 

❖ ஸ்ரீ லலிதா மஹா திரிபுரசுந்தரிதய  ததவி ஸ்ரீ 
காமாேியாடகயால் அதத ஆயுதங்கடள டககளில் 
டவத்திருப்பதாக சசால்லப்படுகிறது. (சதாைரும்) 

சக்தி பீடம் 43 : கல்யாணி பதவி . மலயாசலம்  
❖ பகவான் தவத வ்யாஸர்  குறிப்பிட்ை 43 வது  சக்தி பீை 

ஸ்தலம் மலயாசலம். பரசுராமர் தன்னுடைய 
ததபாபலத்தால் உருவாக்கியதத மலயாசல அல்லது தகரளா 
தேத்ரம் அது இன்டறய , கன் ியாகுமரி மாவட்ைம்,தகரள 
மாநிலம் மற்றும் சகாங்கண பகுதிகள் சகாண்ைது. இதில் 
எந்த இைம் புராத மா  சக்தி பைீம் என்பது சதரியாமல் 
காலப்தபாக்கில் மடறந்துவிட்ைது.   

❖ நம்டம சபாறுத்தவடர ஸ்ரீ வியாசர் கூறிய இந்த ததவியின் 
ரூபத்டத மங்களபுரி தேத்ரத்தில்  சிற்ப சாஸ்திர 
முடறப்படி அடமத்துள்தளாம்.  

❖ அன்ட   நின்ற தகாலத்தில் நான்கு டககளுைன் சக்தி 
ஆயுதம், சூலம் மாற்றும் அபய வர ஹஸ்த முத்திடரயில்  
தசடவ சாதிக்கிறார். பக்தர்களுக்கு அவரவர் கர்ம பலனுக்கு 
ஏற்ப தமாகத்டத சகாடுத்து பின் ர் பரம கருடணயால் 
அடத நீக்கி அருளும் கல்யாண குணம் சகாண்ைவர் இந்த 
ததவி. (சதாைரும்) 

பதரிந்த மஹான் பதரியாத தகவல் – ஸ்ரீ பதசிகர் 

 

❖ ஸ்ரீ லட்சுமி ததவிடய துதித்து ஸ்ரீ ததசிகர் பாடிய  ஸ்ரீ 
ஸ்துதிடய தகட்ைவுைன் அங்தக ஒரு சபரிய அதிசயம் 
நைந்தது. ஆம் அன்ட  அங்தக தங்க நாணயங்கடள 
சபாழிந்தாள்!! ஸ்ரீ ததசிகர் உைத  எல்லா தங்க 
நாணயங்கடளயும் அந்த ஏடழ அந்தண இடளஞட தய 
எடுத்துக்சகாள்ள சசால்லிவிட்ைார்.  

❖ அந்த இடளஞன் அந்த தங்க நாணயங்கடளக்சகாண்டு 
திருமணம் சசய்துசகாண்டு இல்லற தருமத்டத சிறப்பாக 
நைத்தி ார் என்பது வரலாறு. இவ்வாறு அன்ட யின் 
பக்தியில் திடளத்தவர் ஸ்ரீ ததசிகர். அவர் கூறியிருப்பது: 
எப்தபாதும் ஸ்ரீமன் நாராயணட யும் தாயார் லட்சுமி 
ததவிடயயும் பிரித்து பார்க்கக்கூைாது. தாயாரின் லட்சுமி 
கைாேத்தி ால் மட்டுதம சகல ஐஸ்வர்யங்கடளயும் 
சபறமுடியும் என்பதத தாத்பர்யம். 
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ஸ்ரீ குருஜியின் அம்ருதவாணி - குரு மஹியம   

ஒரு முடற ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் காசியில் கங்டகக்கடரயில் தன் 
சிஷ்யர் ச ந்த ருைன் குளிக்க சசன்றார். அவர் தன்  சீை ின் 
பக்திடய தசாதித்து அவ ின் குரு பக்திடய சவளிப்படுத்த 
எண்ணி ார். ஸ்ரீ சங்கரர் இக்கடரயில் குளிக்க ஸ்ரீ ச ந்த ர் 
நதியின் அக்கடரயில் குருவின் வஸ்திரங்கடள காய 
டவத்துக் சகாண்டிருந்தார். ஸ்ரீ சங்கரர் ஈர வஸ்திரத்துைன் 
நின்றுசகாண்டு அக்கடரயில் இருந்த ச ந்தடர காய்ந்த 
வஸ்திரம் சகாண்டு வா என்றார். தன் குருவா  சங்கரர் 
குரடலக் தகட்ைவுைன் ச ந்த ர் கங்டக நதியின் ஆழம், 

பிரவாகம் எ  எடதயும் சபாருட்படுத்தவில்டல குரு 
பக்தியில் கங்டகயில் இறங்கி நைக்க கங்டக மாதாவும் அவர் 
நைக்கும் வழியில் தாமடர புஷ்பங்கடள புஷ்பித்தாள் ! 
ச ந்த ர் இவ்வாறு நைந்தத கங்டகடய கைந்து குருவின் 
கட்ைடளடய நிடறதவற்றி ார் எ தவ அவர்க்கு பத்ம பாதர் 
எ  குரு சங்கரர் அளித்தார். (சதாைரும்) 

 

மங்களபுரியில் உலக மக்கள் பகாடிய பகாரானா துயரிலிருந்து விடுபபற 27 நாட்கள் பதாடர் நக்ஷத்திர யாகம் மற்றும் 
விபசஷ நிகழ்ச்சிகள் 14-மார்-21 முதல் 09-ஏப்-21 வயர  நயட பபறுகிறது  பக்தர்கள் பங்குபபற்று பயன் பபற அயைக்கிபறாம் 
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