
 

 

பிலாவலி சிவன் ஆலயம், 

தேவாஸ்  

சாந்திப் பிரியா 

 

 

 

இந்தியாவில்  மத்தியப்  பிரததசத்தில்  உள்ள  பல  ஆலயங் கள்  

பிரசித்தி  பபற் றவை .  அவைத்து  ஆலயங் களிை்  

ைரலாறுகளும்  கிவைக்கவில் வல  எை் றாலும்  ஆலய   

மகிவமகவள  கிராமிய  மக்கள்  பரம் பவர  பரம் பவரயாக  

ைாய்  பமாழி  பசய் தியாகதை  பதரிவிக்கிை் றைர ்.  

அப்படிப்பை்ை  ஆலயங் களில்  ஒை்றுதாை்  இந்தூர ் மற் றும்   

உஜ் ஜயிைி  இரண் டுக்கும்   இவையில்  உள்ள  ததைாஸ்  எனும்  

சிற் றூரில்  உள்ள  பிலாைலி  சிைை்  ஆலயம்   ஆகும் .    அந்த  

ஆலயத்திை்  உண்வமயாை  பபயர ் மஹாகாளீஸ் ைரர ் 



ஆலயம்  எை் பதாகும் .    உஜ் ஜயிைியில்  உள்ள  மகாகாளீஷ் ைர ் 

ஆலயத்திற் கும்  இதற் கும்  உள்ள  சதகாதர  பந்ததம  அந்த  

பபயர ் ஏற் பை்ைதிை்  காரணம்  ஆகும்  .  

 

ஆலயம்  சிறு குை்று  தபாை் ற  இைத்தில் ,  ஆக்ரா  மற் றும்  

பாம் தப  பிரதாை  சாவல   அருதக   அவமந்து  உள்ளது .  அந்த  

ஆலயத்தில்  உள்ள  சிைலிங் கம்  நூற் றாண்டுகளுக்கு  முற் பை்ை   

ஸ் ையம் பு  லிங் கம்  எைக்  கூறுகிை் றைர ்.  ஆலயத்திை்  உள் தள  

சுமார ் ஒரு  அடி  உயரத்தில்  முை்  இருந்த  சிைலிங் கம் ,  இை்று  

மூை் றடிக்கும்   உயரத்தில்  ைளர ்ந்து  உள்ளது .  ஆலயத்திை்  

எதிர ்புறத்தில்  அனுமாை்  சை்ைதியும் ,  கால  வபரைர ் 

சை்ைதியும்  அவமந்து  உள்ளை .  இை் பைாருபுறம்  வீர ்  

ததஜாஜி  எனும்  ஒரு  காைல்  பதய் ைத்திை்  சிவலயும்  உள்ளது .  

ஆலயத்திை்  எதிர ்புறத்தில்  சற் று  பதாவலவில்  ஒரு  மயாைம்  

உள்ளது .  காவல  மற் றும்  மாவல  தநரங் களில்  ஆலயத்வத  

சுற் றி  உள்ள  பகுதிகளில்  மயில் கள்  ைந்து  விவளயாடுைவதக்  

காணும்  பபாழுது  ஆைந்தமாக  இருக்கும் .  

  

ஆலயம்  எழுந்ே கதே  

 

பைகு காலத்திற் கு முை்  அந்த கிராமத்தில்  குரு மகராஜ்  

எை் ற ஒரு சிைபக்தர ் ைசித்து ைந்தார.் திைமும்  அதிகாவல 

எழுந்து குளித்தப்  பிை்  நைந்தத உஜ் ஜயிைி மகாகாதளஸ் ைர ் 

ஆலயத்திற் கு பசை்று அங் கு   மகாகாளீஷ் ைரவர தரிசைம்  

பசய் த பிை்தாை்  உணவு அருந்துைார.் ததைாஸ்  மற் றும்  

உஜ் ஜயிைிக்கு பசல் லும்  பாவதயிை்  இவைதய நரை்ர ் எை் ற 

நதி ஓடுகிை் றது. அந்த காலத்தில்  பலர ் உஜ் ஜயிைிக்கு 

நைந்தத பசல் ைது சாதாரணம் . ஏை்  எைில்  நைந்து 

பசல் பைரக்ள்  பல குறுக்கு ைழிகளில்  பசை்று விடுைாரக்ள்.  

 

அப்படி கை்டுப்பாை்டுைை்  திைமும்  நைந்து பசல் லும்  

பழக்கத்வத வைத்திருந்தைர ் ஒரு  மவழ காலத்தில்  ஒரு 

தசாதவைவய சந்திக்க தைண் டி இருந்தது. எப்பபாழுதும்  

தபால காவல எழுந்து குளித்து விை்டு உஜ் ஜயிைிக்கு  

கிளம் பியைர ், நரை்ர ் எனும்  கிராமத்து அருகில்  இருந்த 

நதியில்  ஏற் பை்டிருந்த திடீர ் பைள்ளத்திைால்  தமதல பசல் ல 

முடியாமல்  தவித்தார.் மவழயும்  நிை் றபாடில் வல. எை்ை 

 



பசய் ைது எை மைம்  தடுமாறி நிை்று பகாண் டு இருந்த 

அைவர இரவு நரை்ர ்  கிராம  ஊர ் தவலயாரி தை்  வீை்டிற் கு 

அவழத்துப்  தபாய்  மவழ நிை் ற பிை்  கிளம் பிச ் 

பசல் லும் படிக்  கூறி உணவு அருந்த அவழத்தார.் ஆைால்  குரு 

மகராஜ்  உணவு அருந்த மறுத்து விை்டு தை்  சங் கல் பத்வதக்  

கூறி விை்ைார.் நதியிை்  பைள்ளம்  அைங் க இரு நாை்கள்  ஆகும்  

எை் ற அளவில்  மவழ பபய் து பகாண் டு இருந்தது.  இரண் டு 

நாை்களும்   எப்படி சாப்பிைாமல்  இருப்பார ் எை குழம் பிய 

தவலயாரியும்  அைவரக்  இரவு அங் தகதய தங் கிக் 

பகாள் ளுமாறு ைற் புறுத்திய பிை்  இருைரும்  தூங் கச ் 

பசை் றைர.் குரு மகராஜ்  அந்த கிராம தவலயாரியிை்  

ைற் புறுத்தலால்  ஒரு தகாப்வப பால்  மை்டும்  அருந்திைார.் 

அை்று இரவு குரு மகராஜிை்  கைவில்  சிைபபருமாை்  ததாை் றி 

‘பக்தா உை்  பக்திவய பமச ்சுகிை் தறை். இைி நீ  

உஜ் ஜயிைிக்கு ைந்து எை்வை தரிசிக்க தைண் ைாம் . மீண் டும்  

பிலாைலிக்தக திரும் பிச ் பசை்று உைக்கு எந்த இைத்தில்  

விருப்பதமா அங் கு ஐந்து வில் ை இவலகவள வைத்து அதை்  

மீது ஒரு கல் வல வைத்து விடு. மறுநாள்  நாை்  அங் தக 

எழுந்தருளுதைை் ’ எைக்  கூறி விை்டு மவறந்தார.் அை்று இரவு 

இருமுவற அைருக்கு அதத கைவு ைந்ததாம் .  

 

மறு நாள்  காவல மவழ நிை் றது. ஆைால்  நதியிை்  பைள்ளம்  

அைங் கவில் வல எை் பதால்  உஜ் ஜயிைிக்கு பசல் ல 

முடியவில் வல. ஆகதை காவலயில்  எழுந்து குளித்து விை்டு 

பிலாைலிக்குத் திரும் பியைர,் தை்  கைவைக்  குறித்து 

கிராமத்திைரிைம்  கூறிைார.் ஒருைரும்  அவத நம் பவில் வல. 

ஆைால்  குரு மகராதஜா பரிபூரண நம் பிக்வகயுைை்  ஒரு சிறு 

குை் றிை்  மீது (தற் பபாழுது ஆலயம்  உள்ள இைத்தில் ) ஐந்து 

வில் ை இவலகவள வைத்தப்  பிை்  அதை்  மீது ஒரு கல் வலயும்  

வைத்து விை்டு தூங் கச ் பசை் றார.் இரவு திடீபரை பபரும்  

மவழ பபய் து ஓய் ந்தது. அடித்தக்  காற் றில்  வில் ை இவலகள்  

பறந்து விை்ைை. காவல எழுந்து தாை்  வில் ை இவலகவள 

வைத்திருந்த இைத்திற் கு பசை்று பாரத் ்தைர ் ஒரு 

அதிசயத்வதக்  கண் ைார.் வில் ை இவலகவள வைத்திருந்த 

இைத்வத சுற் றி இருந்த மண்  விலகி இருந்தது. பூமியிதல 

புவதந்திருந்த ஒரு லிங் கம்  பைளியில்  பதரிந்தது. ஓடிச ் 

பசை்று ஊராவர அவழத்து ைந்து அந்த அற் புதக் 



காை்சிவயக் காை்ை அவைைரும்  ைாயவைத்து நிை் றைர.் 

சிைபபருமாை்  தாை்  அளித்த ைாக்குறுதிப்படி உஜ் ஜயிைி 

மகா காளீஸ் ைரராக அங் தகதய எழுந்தருளி விை்ைார.் அந்த 

லிங் கம்  ததாை் றிய இைத்திதலதய சிறு ஆலயம்  அவமத்தைர.் 

ஆகதை அந்த ஆலயத்திற் கு மகா காளீஸ் ைரர ் ஆலயம்  எைப்  

பபயரிை்ைைர.் அதற் கு மறு நாள்  முதல்  குரு மகராஜ்  

உஜ் ஜயிைிக்குச ் பசல் ைவத நிறுத்தி விை்டு அந்த 

இைத்திதலதய ைழிபைத் துைங் கிைார.் அைர ் மரணம்  

அவையும்  ைவர அந்த  சிைலிங் கத்வத  ைணங் கிய  பிை்ைதர  

உணவையும்  உண் டு  ைந்தார ்.  அதைால் தாை்  அந்த 

ஆலயத்திை்  பபயவரயும்  மகாகாதளஸ் ைரர ் எை்று 

வைத்தாரக்ள் .  

 

உஜ் ஜயிைி  அல் லது  இந்தூருக்கு  பசை் றால்  அங் கிருந்து  35  

கிதலாமீை்ைர ் பதாவலவில்  உள்ள  ததைாஸ்  சிற் றூவர  

அவையலாம் .   அங் கு  பசல் ல  நிவறய  பஸ் ,  ைாக்ஸி  மற் றும்  

ரயில்  ைசதியும்  உள்ளை .  
 

 

(Also read the story with more pictures in 
https://santhipriya.com/2013/10/மால்ைா-மத்ய-பிரததசம்-மாை-2.html ) 
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Bilavali Siva Temple, Dewas 

Santhipriya 

 

 

 

Most of the temples in Madhya Pradesh, India are famous  on their 

own reasons .  Although the history of al l  such temples are not 

available, their  history is  available through local  folklore. One such 

temple is cal led Bhilavali Shiva temple also cal led Mahakaleshwar 

temple which is  in the outskirt  of Dewas.  The name derives 

importance because of its fraternal bond with the Mahakaleshwar 

Temple in Ujjain ,  

 

The temple is located on a small  hi l lock near the Agra - Bombay 

main road. The Shiva Linga enshrined inside the temple is reportedly 

hundred years old and self-appeared in the same spot . The Shiva 

Linga, which was said to be one foot high when it was found has 

now grown to over three feet . While on the opposite s ide of the 

temple are the sanctums of Lord Hanuman and Lord Kala Bhairava, 

on the other s ide is a sanctum of a guardian deity named Veer 

Taraj i .  There is  a cemetery a short distance away on the opposite 



side of the temple. In the mornings and evenings it  is  a pleasure to 

see peacocks playing around the temple.  

 

The story of  the temple  

 

Long ago, there l ived in Dewas, one Shri Guru Maharaj ,  devotee of 

Lord Shiva  who used to  wake up every day  in the morning and 

after taking bath,   would walk to Ujjain to offer worship to Lord 

Mahakaleshwar in the Temple there . He partook food only 

thereafter .  In between Dewas and Ujjain run a r iver cal led Narwar . It 

was not uncommon in those days for people to shutt le between 

Dewas and Ujjain as there were many shortcuts to go.   

 

While Shri Guru Maharaj faithful ly maintained the said routine, once 

he faced a hurdle in reaching Ujjain . It  was raining heavily s ince 

morning and though Shri Guru Maharaj did not wish to break the 

routine and proceeded to Ujjain braving the rain , he could not cross 

r iver Narwar as the r iver was in spate due to nonstop rain. There 

was no sight of rain fury  coming to an end. Unable to proceed 

further,  when he stood under  a tree braving rain, the vi l lage head 

who happened to notice him took him to his home and offered 

shelter and food. But though Shri Guru Maharaj stayed there, when 

he was unwil l ing to break his vow and take food which he had been 

maintaining for so long, the head of the vi l lage advised him to take 

rest  after taking at least a cup of milk which was not a food and 

then proceed once the rain stopped. He persuaded him to drink a 

cup of milk and both went to s leep . In the night Lord Shiva 

appeared twice in the dream of Shri  Guru Maharaj  and admired his 

devotion towards  him and advised him to go back to Dewas , place 

three Vilva leaves  in some place of his l iking  and he (Lord Shiva) 

would manifest there for him to offer prayer and worship there 

instead of going to Ujjain .   

 

The next morning too there was no sight of the rain stopping , heavy 

showers continued to lash the place intermittently .  He could not 

proceed to Ujjain as the r iver was in spate and heavily f looded. 

Therefore he returned back to Dewas and narrated his dream to the 



vil lagers there.  On reaching Dewas, he found that the rain had 

stopped. Though none were will ing to believe the story , determined 

Shri Guru Maharaj  deposing absolute faith on the Lord who 

appeared in his dream, plucked three leaves of Vilva from the tree , 

placed them in the present s ite of the temple, kept a stone over it  

and went back to his home.  In the night it  again rained heavily but 

stopped next morning. He woke up as usual ,  took bath and went to 

the site where he had kept the Vilva  leaves to see whether what his 

Lord promised in his dream came true. To his utter surprise, he 

found a small  Shiva Ling , part ly vis ible  buried inside the land in the 

same spot where he had placed the Vilva leaves with  the top layer of 

the soil  washed away due to the rain the previous night.   He ran to 

the vi l lage and brought everyone to see the miracle and they 

remained speechless at the site of the  buried Shiva Ling which was 

part ly vis ible.  They dug and took out the Shiv Ling,  instal led it  in 

the same place and constructed a small place of worship and named 

it  as Mahakaleshwar . From then on Shri Guru Maharaj began to offer 

worship by maintaining his usual routine there itself instead of 

going to Ujjain.  He continued worship t i l l  he died.  

         

Dewas can be reached either from Indore or from Ujjain as the 

distance is less than 35 Kilometers from both the cit ies .     Plenty of 

buses and Taxis ply  daily besides  availabil ity of train faci l ity .    

 

 


