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புதுடில் லில்  உள் ள  செங் ககோட்டடக்குப்  பின் புறம்  அதோவது  ெதோரோ  

என் ற  ஊருக்கு  செல் லும்  வழியில்  உள் ள  செடும்  ெோடலயில்  

அடமெ்து  உள் ளது  பழுதடடெ்த  கட்டிடத்தில்  உள் ள  புகழ்  சபற் ற  

பகவோன்  அனுமோன்  ஆலயம் .  அெ்த  ஆலயம்  மிகப்  பழடமயோனது  

என் படத  ஆலயத்  கதோற் றகம  சதரிவிக்கின் றது .  இெ்த  ஆலயம்  

கோஷ் மீரி  ககட்  பகுதியில்  உள் ள  பிரியதர ஷ்ினி  விஹோர ் எனும்  



இடத்தில்  உள் ளது .  புது  டில் லியில்  இருெ்து  விமோன  ெிடலயம்  

செல் லும்  செடும்  போடதயில்  செங் ககோட்டடயின்  பின் புறம்  அடத  

ஒட்டிெ ் செல் லும்  அகத  போடதயில்  ஒரு  செடிய  போலம்  வரும் .  அெ்த  

இடத்டத  ஜமுனோ  பஜோர ் எனக்  கூறுகின் றனர ்.  அெ்த   போலத்தின்  

அடியிகலகய  ெோடலடயத்  தள் ளி  இடப் புறம்  இெ்த  ஆலயம்  

இருப் படத  போர க் ்க  முடியும் .  அெ்த  ஆலயம்  200 ஆண் டுகளுக்கு  

முற் பட்டது  என  சிலரும் ,  இல் டல  ஆயிரம்  ஆண் டுகளுக்கு  

முற் பட்டது  என  ஆலயத்தில்  உள் ள  பண் டிதர க்ளும்  கூறுகின் றனர ்.  

ஆனோல்  அெ்த  ஆலயத்தில்  எெ்த  கல் சவட்டும்  இல் டல  என் றோலும் ,  

ஆரோய் சியோளர க்ளின்  கூற் றின் படி  அெ்த  சிடலயின்  அடமப்பும் ,  

ஆலய  அடமப் பும்  பல் லவர க்ள்  ஆட்சி  கோலத்டத  ஒட்டி  

இருப் பதினோல்  போண் டவர க்ள்  கோலத்தில்  இங் கு  கட்டப் பட்டு  

இருெ்த  ஐெ்து  ஆலயங் களில்  இெ்த  ஆலயமும்  ஒன் றோக  

இருக்கலோம்  என் று  கருத்து  சதரிவிக்கின் றோர க்ள் .   

 

கமலும்  ஆலயத்டத  ஒட்டிய  ஒரு  இடத்தில்  சுடுகோடு  அடமெ்து  

இருப் பதினோல்  அடத  சுடுகோட்டு  போபோ  என் ற  அர த் ்தம்  தரும்  

வடகயில்  மர க்ட்வோலோ  போபோ  எனகவ  அடழக்கின் றனர ்.  மர க்்கட்  

என் றோல்  மயோனம்   என் ற  அர த் ்தமோம் .   இங் கு  கூறப் படும்  ஒரு  

கிரோமியக்  கடதயின் படி   ரோவணனுடன்   கபோர ் ெடெ்தகபோது  

பகவோன்  லக்்ஷ மணர ் மயக்கம்  அடடெ்து  விழ  அவடர  மயக்கத்தில்   

இருெ்து  எழுப் ப  ெஞ் சீவினி  மடலடய  எடுத்து  வர  பகவோன்  

ஹனுமோர ் சென் றோர ்.  அப் கபோது  திரும் பும்  வழியில்  யமுடன  ெதி  

ெிறம் பி   ஓடுவடதக்  கண் டவர ் அதன்  கடரயில்  ெற் று  ஒய் வு  

எடுக்க  எண் ணி  இறங் க ,  அவர ் இறங் கிய  இடம்  ஒரு  சுடுகோடோக  

இருப் படதக்  கண் டோர ்.  பகவோன்  ஹனுமோடரக்  கண் ட  ஆவிகள்  

தமக்கு  முக்தி  தருமோறு  அவரிடம்  கவண் டடிக்  சகோள் ள ,  அவரும்  

அவர க்ளுக்கு  முக்தி  தெ்த  பின்  கிளம் பியகபோது  அவர ்  யமுனோ  



கதவியின்  தரிெனத்டத  சபற் றோர ்.  அவடர  வோழ் த ்திய  யமுனோ  

கதவி  அவர ் பிற் கோலத்தில்  அங் கு  எழ  உள் ள  ஆலயத்தில்  அமர  

கவண் டும்  என் றும்  அப் கபோது  ஒவ் சவோரு  வருடமும்  தோம்  அெ்த  

ஆலயத்துக்கு  வெ்து  அவடர  ெெ்திப் கபன்  என் று  அருள்  

புரிெ்தோளோம் .  அதனோல் தோன்  ஒவ் சவோரு  ஆண் டும்  யமுனோ  ெதி  

சபருக்சகடுத்து  ஓடும் கபோது ,  பூமியில்  இருெ்து  சவளியோகும்  

யமுனோ  ெதியின்  ெீ ர ் ஆலயத்தில்  ெிறம் புகின் றதோம் .     

 

இெ்த  ஆலயத்தில்  ெனிக்  கிழடமகளிலும் ,   செவ் வோய்  

கிழடமகளிலும்  கூட்டம்  அடல  கமோதுகின் றது .  சில  ெமயங் களில்  

சுமோர ் 100  அல் லது  200  மீட்டர ் தூரத்துக்கு  அதிக  அளவிலோன  

மக்கள்  வரிடெயில்  ெிற் கின் றனர ்.  இெ்த  ஆலயத்தில்  சென் று  

வணங் கினோல்  ககோரிக்டககள்  ெிடறகவறும் ,   கதோஷங் கள்  

விலகும்  எனவும்  ெம் புகின் றனர ்.  ஆலயத்தில்   பகவோடன  

புடகப் படம்  எடுக்க  அனுமதிப் பது  இல் டல .  ஆலயத்தில்  

நுடழெ்தோல்  சவளிெ ்ெம்  இல் லோத  சபரிய  அடற  உள் ளது  (ெோன்  10 

வருடங் களுக்கு  முன் பு  போர த் ்தகபோது  விளக்குகள்  இல் லோத  

அடறயோக  இருெ்தது ) .  அெ்த  அடறயின்  ஒரு  மூடலயில்  புமிக்கு  

இருபது  அடிகள்  கீழ்  கட்டப் பட்டு  உள் ள  அடறயில்  பகவோன்  

அனுமோன்  சிடல  பிரதிஷ் டட  செய் யப் பட்டு  புஜிக்கப் பட்டு  

வருகின் றது .   

  

ஆெ்த  ஆலயம்  எழும் பிய  கோலம்  சதரியவில் டல  என் றோலும்  அதன்  

சபருடமடய  கூறுடகயில்  அெ்த  சிடல  யமுடன  ெதியில்  இருெ்து  

கிடடத்தது  என் பதோக  கூறுகின் றோர க்ள் .  அதோவது  இப் சபோழுது  

ஆலயம்  உள் ள  இடத்தில்  ஒரு  கோலத்தில்  யமுடன  ெதி  ஓடிக்  

சகோண் டு  இருெ்ததோகவும் ,  அெ்த  ெதிக்குள்   சிடல   புடதெ்து  

கிடெ்தது  என் றும்  கூறுகின் றோர க்ள் .   அடத  ஒரு  சிடல  என் று  



கூறுவடத  விட  ஒரு  போடறயில்  செதுக்கப் பட்டுள் ள  பகவோன்  

ஹனுமோரின்  உருவெ ் சிடல  என் கற  கூற  கவண் டும் .  முன்  ஒரு  

கோலத்தில்  யமுடன  ெதி  இப் சபோழுது  ஆலயம்  உள் ள  இடம் வடர  

ஓடிக்  சகோண் டு  இருெ்ததோம் .  பின் னர ் கோலப்  கபோக்கில்  அெ்த  ெதி  

சமல் ல  சமல் ல  திடெ  மோறி  இெ்த  ஆலயம்  உள் ள  இடத்தில்  இருெ்து  

பதிடனெ்து  கல்  சதோடலவில்  சென் று  விட்டதோம் .  அதனோல்  

யமுடன  ெதி  ெகர ்ெ்து  சென் று  விட்ட  இடங் களில்  ெகரம்  

விரிவோக்கப் பட்டு  கட்டிடங் களும் ,  போலங் களும்  கட்டப் பட்டு  

விட்டன .  அப் சபோழுதுதோன்  தடர  மட்டத்திற் கு  அடியில்  சுமோர ் 

இருபது  அடி  ஆழத்தில்  புடதெ்து  இருெ்த  இெ்த  சிடல  சவளித்  

சதரிெ்ததோம் .  முதலில்  ஆலயம்  என் று  அடமக்கப் பட்டு  

இருக்கோவிடிலும் ,  அெ்த  பகவோன்  ஹனுமோரின்  உருவெ ் சிடல  

தற் கபோது  உள் ள  இடத்தில்  பூமிக்கடியில்  திறெ்த  சவளியில்  

பூஜிக்கப் பட்டு  வெ்திருக்க  கவண் டும்  என் றும் ,  பல  கோலத்திற் குப்  

பிறகு  எவகரோ  அடத  ஆலயமோக  கட்டி  உள் ளனர ் எனவும்  

சதரிகின் றது .   

 

அெ்த  அனுமோன்  ஆலயத்டதப்  பற் றி  கூறுடகயில்  அது  அெ்த  

ஊடரக்  கோக்கும்  சதய் வம்  என் று  கூறுகின் றோர க்ள் .  அங் கிருெ்து  

பதிடனெ்து  கல்  சதோடலவில்  ஓடும்  யமுடன  ெதியில்  

எப் சபோழுசதல் லோம்  சவள் ளம்  சபருக்சகடுத்து  ஓடுகின் றகதோ  

அப் சபோழுசதல் லோம்  அெ்த  சிடலயின்  கீழ்  ெீ ர ் ஊற  

ஆரம் பிக்குமோம் .  ஆனோல்  எத்தடனப்  சபரிய  சவள் ளத்திலும்  

சிடலக்கு  அடியில்  ஊறும்  ெீ ர ் அெ்த  அனுமோனின்  மூக்குப்  

பகுதிக்கு  கமல்  உயர வ்து  இல் டலயோம் .   என் று  அெ்த  சிடலயின்  

மூக்குப்  பகுதிக்கு  கமல்  தண் ணீர ் மட்டம்  உயருகமோ  அன் று  அெ்த  

ஊர ் அழிெ்துவிடும்  என் பதோக  இங் கு  வோய் சமோழிக்  கடத  உள் ளது .   

கோரணம்  எகதோ  புரோணம்  ஒன் றில்  அெ்த  செய் தி  உள் ளதோகவும்  



அது  எெ்த  புரோணம்  என  அவர க்ளுக்கும்  சதரியவில் டல  எனவும் ,  

கோலம்  கோலமோக  வோய் சமோழியோக  கூறப் பட்டு  வரும்  

செய் திகள் தோன்  அதற் கோன  ஆதோரம்  எனறும்  அங் குள் ள  

பண் டிதர க்ள்  கூறுகின் றனர ்.   

 

அது  உண் டமயோககவ  இருக்க  கவண் டும்  என  ெம் ப  டவக்கும்  

வியப் போன  செய் தி  என் ன  எனில்  இன் றுவடர  யமுடனயில்  

வெ்துள் ள  எெ்த  ஒரு  சவள் ளத்திலும்  சிடலக்கு  அடியில்  ஊறிய  ெீ ர ் 

அனுமோனின்  மூக்குப்  பகுதிக்கு  கமல்  உயர ்ெ்ததில் டலயோம்  .  

யமுடனயில்  சவள் ளம்  இல் லோத  ெோட்களில்  சிடலயின்  அடியில்  

சபோட்டு  ெீ ர ் கூட  கோணப் படுவது  இல் டல .   

 

ெோதோரணமோககவ  கபய் ,  பிெோசுகளினோல்  ஏற் படும்  பயத்டதப்  

கபோக்க  பகவோன்  ஹனுமோடர  வணங் கினோல்  அெ்த  பயம்  

ஓடிவிடும்  எனவும் ,  தீய  ஆவிகள்  பிடித்தவர க்ள்  பகவோன்  

ஹனுமோடர  வணங் கினோல்  அடவ  வில கிவிடும்  எனவும்  

வடெோட்டில்  பரவலோக ெம் பப் படுகின் றது .  அப்படிப் பட்ட  ஆலயம்  

இரோஜஸ் தோன்  கபோன் ற  இடங் களிலும்  உள் ளன .  

 

 

 

 

 

 

 

 



Markhatwala 

Lord Anjaneya Temple 
Santhipriya 

 

There is a famous Lord Hanuman Temple in a di lapidated 

building on the main road behind Red Fort in New Delhi ,  on the 

way to Satara vi l lage. The temple is located in Priyadarshini 

colony in Kashmiri  Gate area of Delhi .  One can f ind a big 

overbridge connecting Airport Road highway and this temple can 

be seen just below it .  The appearance of the temple itself 

indicate that it must have been a very old temple. There are 

confl ict ing versions on the period of this temple. While some say 

that it is 100 to 200 years old few others claim it  to be 1000 



years old. However as per the researchers,  from the appearance 

of the idol and the building, it  could have be en one of the f ive 

temples built  by Pandavas during Mahabharat era.   

Since the temple was near the cemetery, it  was cal led 

Markhatwala Baba temple, markhat meaning cemetery. According 

to a legend, Lord Hanumana rested here for sometime while he 

was going to bring Sanjeevani mountain to wake up  Lord 

Lakshaman  who fel l unconscious during the war with Ravan. 

While returning back Lord Hanuman saw the r iver Yamuna 

overf lowing and hence he wanted to take rest for a while on her 

bank. When he landed down, he saw that he had landed in a 

cemetery. The moment he landed there al l  the souls wandering 

there requested them to grant them  salvation which he gave 

and freed them from sins. Hence he was cal led Lord Markhatwala 

Hanuman. Instantly Lord Hanuman had the darsha n of Goddess 

Yamuna who pronounced that in future Lord Hanuman would be 

seated there in a temple to be built for him and she would vis it  

him every year to see him .      

 

Crowds f lock to this temple on Saturdays and Tuesdays. 

Sometimes large number of peop le l ine up to the extent of even 

100 or 200 meters . The believe has been that one’s  demands 

would be  fulf i l led by worshipping Lord Hanuman in this temple. 

It  is  also believed that    a l l sorts of doshas - i l l  effects due to 



evil  eyes would get removed by vis it ing this temple. No one is 

al lowed to take photographs. There is a large hall  with no 

l ighting arrangement (when I  vis ited the temple 10 years ago) in 

one corner of which is steps to go below the ground, where the  

statue of Lord Hanuman has been consecrated and worshiped.  

 

Though the age of this temple remains unknown,  it  is  said that 

the statue of the Lord was found inside r iver Yamuna which was 

f lowing through  this area once upon a t ime. In fact it  was not a 

mere statue but the image of the Lord has been chisel led on a 

rock which is worshipped. It  is  stated that once upon a t ime r iver 

Yamuna was f lowing through this area and in course of t ime it  

itself  relocated its f low by 10 ki lometers away from this temple.  

On the space vacated by the r iver ,  several buildings have come 

up besides bridges connecting highways. When the r iver got 

relocated, this statue was found buried twenty feet below ground 

level and it was worshipped in the same open space  for some 

t ime. Later some one has reportedly construct ed the building to 

house the deity .      

 

The Lord is considered to be the guardian and saviour of the 

city .  There is another legendon this temple. Whenever r iver 

Yamuna was in spate, the water enter  into this temple   

submerging the statue up to   the nose port ion of Lord 



Hanuman.  No matter how severe would be the water level of the 

r iver in spate, the water inside the temple had never gone up 

beyond the nose level of the Lord even as his body remained 

submerged. It  is  believed that the day when the wate r level 

inside the temple raise above the nose level of Lord Hanuman, 

the city would get destroyed. The pundits say that this 

information is found in some puranic texts ,  but  they were 

unable to tel l  the exact name of the Puranic text where it is 

mentioned.     

 

True to this belief  it is  staed that inspite of r iver Yamuna in 

spate  which raised its level beyond the danger mark inundiat ing 

the city on many occasions, the water level inside the temple had 

never gone above the nose level of the Lord.  At the s ame t ime 

on normal days one would not f ind even a small  wet spot inside 

the temple even on rainy days.   

 

The general belief  has been that in order to drive away evi l  

spir its and i l l  effects ar is ing out of sorcery and black magic, Lord 

Hanuman is worshipped and one would get rel ief  from their 

effects .  Such temples are found in Rajasthan.   
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