
தென்னாடுடைய சிவனன ன ாற்றி 

எந் நாட்ைவர்க்கும் இடறவா ன ாற்றி 

 

 

அம் ாள் : அகிலாண்னைஸ்வாி 

ஈசன்.       : அகஸ்ெீஸ்வரர் 

ஆெனூர் கிராமம், னகாமல் ஊராட்சி, ெிருத்துடறப்பூண்டி வட்ைம் 

த ான்னிடர அஞ்சல், ெிருவாரூர் மாவட்ைம் 

ெீர்த்ெம்.  : ஹாிசந்ெிர ெீர்த்ெம் 

அன் ர்கனே,  

ெிருவாரூர் மாவட்ைம், ெிருத்துடறப்பூண்டி வட்ைம், ஆெனூாில் 

 ன்தனடுங்காலமாக உடறந்து, நம்டம  ாி ாலித்துவரும் 

அருள்மிகு அகிலாண்னைஸ்வாி அம் ாள் சனமெ அகத்ெீஸ்வரர் 

ஆலயம். 



சித்ெிடர மாெத்ெில் சூாியன் (ஆெவனன) மூன்று நாட்கள் 

னநாிடையாக ென்னுடைய ஒேிக்கெிர்கோல் ஈசனின் அர்ச்சா 

மூர்த்ெிடய ஸ் ாிசித்து இடறவடன வழி ாடு தசய்யும் 

இைமானொல் "ஆெனூர்" என்ற த யர் த ற்றது.  

அகத்ெிய மாமுனிவர் வழி ட்ைொல் "அகஸ்ெீஸ்வரர்" என்ற 

த யாில் இடறவனும், அகிலத்டெ காத்து ரக்ஷிக்க அகத்ெியர் 

னவண்டிய டியால் அன்டன "அகிலாண்னைஸ்வாி" என்றும் த யர் 

காரணம் கூறுவர்.  

னமற்கண்ை னகாயிலானது மிகவும் புராெனமானதுைன் ஸ்ெல 

வரலாறு மிகவும் ஆச்சாியமானதும் கூை.   

 ல்லாயிரம் வருைங்களுக்கு முன்னர், நந்ென் எனும் ஒரு ஏடழ 

விவசாயிக்கு அருள்மிக சனீஸ்வர  கவானால் னசாெடனக்கு 

உட் டுத்ெப் ட்டு துயருற்றிருந்ெ னவடேயில், அவனின் நல்லூழ் 

காரணாமாக அகத்ெீஸ்வரனிைத்ெில் ெஞ்சமடைந்து மனமுருகி 

 ிரார்த்ெடன தசய்து தகாண்ைடமயால், ஈசன் ெம் ெி சனமெராய் 

அவன் முன்  ிரத்யக்ஷ்மாகி அருள் ாலித்ெொகவும் வரலாறு. 

ஈசனின் அருள்கிடைக்கத ற்றடமயால், சனி கவான் நந்ெடன 

விட்டு விலகி ஆெனூாின் வைனமற்னக சுமார் 3 கி.மீ தூரத்ெில் 

ெிருக்தகாள்ேிக்காடு ஸ்ெலத்ெிற்கு அருள்மிகு அக்னிபுாீஸ்வரர் 

ஆலயத்ெிற்கு தசன்று அங்னகனய உடறந்ெொகவும் கூறுவர்.  

இந்ெ அனுகிரஹத்டெக் தகாண்ைாடும் வடகயில் ஆெனுர் வாசிகள் 

வருைா வருைம் னெர்ெிருவிழா தகாண்ைாடியொகவும்,  ின்னர் 

நாோவட்ைத்ெில் னகாயில் ஸ்ெிெி குடறந்து ஒரு முடற அந்ெ னெர் 

கட்டுக்கைங்காமல் தசன்று னகாயிலிற்கு அருகில் இருக்கும் 

ஹாிச்சந்ெிரா ெீர்த்ெத்ெில் இறங்கிவிட்ைொகவும் கூறுவார்.  



னமலும் இந்ெ ஊர் தவண்ணாற்றின் 

கிடே நெியான ஹாிச்சந்ெிர 

நெிக்கடரயில் அடமயப் 

த ற்றுள்ேது சிறப்பு.  ஹாிச்சந்ெிர 

மஹாராஜா ெவம் தசய்து ஸ்னானம் 

தசய்ெ ஹாிச்சந்ெிரா நெியும் 

அருகிலுள்ேது; இந்ெ னகாயில் குேம் 

"சூர்ய புஷ்கரணி" ஹாிச்சந்ெிர மகராஜன் நீராடி ென்  ாவங்கள் 

நீங்கப் த ற்றொல் “ஹாிச்சந்ெிர ெீர்த்ெம்”  என்றும் 

அடழக்கப் டுகின்றது. 

டவத்ெீஸ்வரன் னகாவிலில் இருப் து ன ான்னற சக்ெிமிகுந்ெ 

வள்ேி தெய்வாடன சனமெ  முத்துக்குமாரசுவாமி இங்கு 

இருப் ொக ஐெீகம். இந்ெ ெலத்ெில் முத்துகுமாரடன னவண்டி 

கண்தணாிச்சல், கண் உ ாடெ, தசாறி, மற்றும் னொல் சம் ந்ெமான 

உ ாடெகேிலிருந்து  ாிகாரம் தசய்து குணம் அடைந்ெவர்கள் 

ஏராேம், அந்ெ டவத்ெீஸ்வரன் னகாவிடல ன ாலனவ.    

ெிருவாரூர் - ெிருத்துடறப்பூண்டி மார்க்கத்ெில் ஆேத்ெம் ாடி 

சந்ெிப் ில் மழவராய நல்லூர் சாடலயில் னமற்கில் தசன்றால் சுமார் 

3 கி.மீ தொடலவில் அடமந்துள்ேது ஆெனுர் கிராமம்.  ிறக்க 

முக்ெி ெரும் ஸ்ெலம் ெிருவாரூர் என் து நாம் அறினவாம், 

அப்ன ர்ப் ட்ை புண்ணிய பூமிக்கு அருகாடமயில் அடமயப் த ற்ற 

இந்ெ ஸ்ெலத்டெ வாழ் நாேில் ஒரு முடறனயனும் ொிசித்ொனல 

ன ாதும் என் ர்.  

ஆனால் நமக்கு கிடைத்ெிருப் னொ  இந்ெ ெிருக்னகாயிலுக்கு 

டகங்கர்யம் தசய்யும்  ாக்யம். காரணம் இது ஒரு சிறிய கிராமத்ெில் 

அடமந்துள்ே  டியால் அனநகம் ன ருக்கு தொியாமல் ன ாகனவ, 



சாியான முடறயில்  ராமாிக்கப்  ைாமல் ெற்சமயம் தவகுவாக 

சிெிலமடைந்ெ நிடலயில் நம் கவனத்ெிற்கு வந்துள்ேது.  

 

எனனவ நண் ர்கனே,  ஒரு சிவன் னகாயிலில் விேக்னகற்றி 

டவத்ொனல எவ்வேவு  லன் என்று அறிவீர்கள். இப்ன ாது இந்ெ 

சிவன் னகாயிடல புதுப் ித்து கட்டும்  ாக்யம் நமக்கு கிடைத்து 

உள்ேது.  

 ல காலமாக க்ஷீணமடைந்து, 

இயற்டகயின் ஆளுடமக்கு 

உட் ட்டு, கிட்ைத்ெட்ை 

ெடரமட்ைமாகும் நிடலக்கு 

வந்துவிட்ை இந்ெ னகாயிலில், 

மிகுந்ெ  ிரயாடசயுைன், 

டவெீகர்கள் நித்ய பூடஜடய 

(ஒரு கால மட்டும்) 

விைாப் ிடியாக தசய்து வந்து தகாண்டிருக்கிறார்கள்.  

மண் னமடிட்டுப்ன ான னகாயில் வோகத்டெ சீர் தசய்து, சிறிய 

அேவிலான னகாவிடல  ஆகம முடறயில் புணருத்ொனம் 

தசய்வித்து, சுவாமி விமானம், அம் ாள் விமானம், விநாயகர், 

முத்துக்குமாரசுவாமி, வள்ேி, தெய்வயாடன, த ருமாள், துர்டக, 

சண்டினகஸ்வரர், ட ரவர், நந்ெி, நவகிரஹங்கள் உள்ேிட்ை 



சன்னெிகள் அடமத்து நித்யாகால பூடஜகடே தசய்ய ஏதுவாக 

ெிருப் ணிக் காாியங்கடே துவக்க உத்னெசித்துள்னோம்.  

ெிருப் ணி காாியங்கேில், த ாருளுெவி தசய்னொ, விக்கிரகங்கடே 

 ிரெிஷட்டை தசய்யும் த ாறுப்புகடே னமற்தகாண்னைா, அல்லது 

கட்டுமானப் ணிகள் ஏொவது ஒன்டற னமற்தகாண்னைா, 

சர்னவஸ்வரனின் கிருட க்கு  ாத்யடெயாகுமாறு அன் ர்கடே 

னகட்டுக்தகாள்கினறாம். 

இங்கு வீற்றிருக்கும் த ருமாேின் அர்ச்சா 

மூர்த்ெியின் நாமம் னகட் ாறின்றி வழக்தகாழிந்து 

ன ானதும் நம்முடைய துர் ாக்கியனம. எவனரனும் 

அன் ர்கள் அவருடைய சிலா ரூ த்டெ  ிரெிஷ்டை 

தசய்து, விமானமும் தசய்துவித்ொல், அன்னாாின் 

ெிருவுள்ேத்ெிற்குகந்ெ நாமம்தகாண்னை மூர்த்ெிடய 

நாம் உ ாஸிக்க உள்னோம்.    

முெல் கட்ைமாக, னகாவிடல ஸ்ொ ிக்க ரூ. 50 

லக்ஷம் என்று ெிட்ைமிைப் ட்டுள்ேது. ஆஸ்ெீக 

த ருமக்கள், இத்ெிருப் ணியில் உள்ேன்புைன் ஈடு ட்டு, சிவனின் 

தசாத்டெ நன்கு  ராமாிக்க ஒத்துடழக்குமாறு  ணிவன்புைன் 

னகட்டுக்தகாள்கினறாம். 

 

இப் டிக்கு, 

மஹாலக்ஷ்மி சுப் ிரமணியம் 

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி சாாிட்ை ிள் டிரஸ்ட், ெியாகராயநகர்,  தசன்டன 600017 

Mobile: +91-99400 53289 Email: vcsmani@yahoo.com 
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