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சக்தி சங்கமம்  
மங்களபுரி டைம்ஸ் - பிரதி சசவ்வாய் கிழடம 

108 சக்தி பீட ஆலயம், மங்களபுரி, கண்ணன்தாங்கல். 

 

உலகம் பரவிய மதம் - ஸ்ரீ மஹா பபரியவா அருளியது.  

சயாம் (தற்பபாது தாய்லாந்து) நாட்டில் இப்பபாதும் வருைாவருைம் மார்கழி மாதத்தில் ஒரு 
சபரிய பைாபலாத்ஸவம் நடைசபறுகிறது அதற்க்கு ட்ரியம்பாடவ ட்ரிபாடவ என்று சபயர். 
மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருசவம்பாடவ மற்றும் ஆண்ைாள் நாச்சியார் அருளிய  
திருப்பாடவபய இப்படி மருவி உள்ளது. அந்த ஊர் மக்களுக்கு திருப்பாடவயும் 
திருசவம்பாடவயும் இப்பபாது சதரியாது ஆனால் உற்சவங்கள் மட்டும் எஞ்சியுள்ள்ளன 
இடவபய நம் சம்பிரதாயத்டத சவளிக்காட்டும் அடையாளங்கள். (சதாைரும்) 

 

 சக்தியய பபாற்றுபவாம்- முக பஞ்சசத ீ ஆர்யா 
சதகத்திலிருந்து அடுத்த ஸ்பலாகத்யத   பாப்பபாம். 
ஸ்பலாகம்: 

ஐஸ்வர்ய மீந்து சமௌபல: ஜகாத்ம்ய 

ப்ரக்ருதி காஞ்சி மத்யகதம் I 

ஐந்தவ கிபசார பசகரம் ஐதம்பர்யம்    

சகாஸ்தி நிகமானாம் II 

பபாருள்:  

காஞ்சி மத்திய பாகத்தில் பகாவில் சகாண்டுள்ள பதவி 
காமாக்ஷிடய பாக்கி எல்லா பகாவில்களிலும் உள்ள 
பதவடதகளும் சுற்றி வருவது வழக்கம் ஏன் எனில்: 
மூன்றாம் பிடற சந்திரடன தடலயில் அணிந்து விளங்கும் 
பரபமஸ்வரனின் சம்பத்து (சகல சசாத்து) பதவிபய.ரிக் 
யஜுஸ் சாம அதர்வ பவதங்கள் முடறபய கிழக்கு சதற்கு 
பமற்கு வைக்கு திடசகளில் சூழ்ந்திருக்க நடுவில் அன்டன 
வறீ்றிருக்கிறார். அன்டன காமாக்ஷிபய  பவதங்களின் 
உட்சபாருள்  .  

சக்தி பீடம் 47 : மருகாவதி பதவி, யமுனா தீர்த்தம்  

 

❖ இமய மடலத்சதாைரில் சுமார் பூமியிலிருந்து 10,000 
அடிக்கு பமல் உள்ள யமுபனாத்ரி பக்ஷத்ரம். சவகு 
காலமாகபவ சார் தாம் என்று சசால்லப்படுகின்ற 
நான்கு புனிதமான இமயமடலயுள்ள ஸ்தலங்களில் 
இதுவும் ஒன்று.  

❖ புராதன சக்தி பைீ ஆலயம் இல்டல ஆனால் சுமார் 
200 வருை பழடமயான பதவியின் ஆலயம்  இங்கு 
உண்டு. 

❖ நம் மங்களபுரியில் அன்டனயின் ரூபம் சிற்ப 
சாஸ்திரமுடறப்படி உள்ளது.  அன்டன கமலா 
பைீத்தில் நின்ற பகாலத்தில் நீபலாத்பல மலடரயும் 
நீர் குைத்டதயும் ஏந்தி உள்ளார். 

 

 

 

பதரிந்த மஹான் பதரியாத தகவல் –  ஸ்ரீ   அகஸ்தியர்  
 

❖ லலிதா சஹஸ்ரநாமத்டத  பகவான் ஹயக்ரீவர் ஸ்ரீ 
அகஸ்தியர் மூலம் உலகுக்கு அளித்தடத சசன்ற வாரம் 
பார்த்பதாம்.  

❖ ஆனால் அது அவ்வளவு எளிதாக நைக்கவில்டல. பகவான் 
அகஸ்தியரிைம் பராசக்தி லலிடதயின் கடதடய கூறிவிட்டு 
நிறுத்திவிட்ைார். பின்னர் அகஸ்தியர்   " தாங்கள் ஏன் 
சசால்லவில்டல இவனுக்கு ஏன் சசால்வாபனன் என்று 
வாளாவிருந்து விட்டீர்களா அல்லது இவனுக்கு அந்த தகுதி 
இல்டலயா" என்று   மிகுந்த விநயத்துைன் 
ஸஹஸ்ரநாமத்டத பவண்டினார்.  

❖ இதன் பின்னபர ஹயக்ரீவர் பயாசித்து விட்டு 
பலாபாமுத்திடரயின் கணவபர என்று அகஸ்தியடர 
கூப்பிட்ைார். ஏன் அப்படி அடழத்தார்.  (சதாைரும்) 
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ஸ்ரீ குருஜியின் அம்ருதவாணி - குரு மஹியம  
❖ பகவான் நமக்கு அனுப்பிடவத்த குருடவ சரணாகதி 

சசய்து வாழ பவண்டும். அன்றாை வாழ்க்டகயில் 
துன்பங்கள் வந்தாலும் அடவ நம் கர்ம 
விடனகளாபலபய வருகின்ற என்படத அறிந்து 
சகாள்ளபவண்டும் 

❖ இந்த விடன எனும் கைடல குருவின் அருளால் நீந்தி 
கைந்து திருவருள் சபறுபவாம் எனும் நம்பிக்டகபயாடு 
வாழ பவண்டும். அந்த வாழ்க்டக ஸ்ரீ குருநாதர் காட்டிய 
வழியில் இருக்க பவண்டும் அப்பபாது நாம் சதய்வகீ 
ஞானத்டத அடைபவாமாக. 
குறிப்பு: நாம் பார்த்துவந்த குரு மஹிடம என்ற தடலப்பு சுமார் 
25 வருைங்களுக்கு முன்பு ஸ்ரீ குருஜி கூறியடவ. இடத அளித்த 
அன்பருக்கு நன்றி இடத பபால 20 வருைத்திற்கு முற்பட்ை ஸ்ரீ 
குருஜியின் அருளுடர கட்டுடரகள /புத்தகங்கள் இருந்தால் 
எங்களிைம் அளிக்கவும்.   

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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