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முன் னனொரு  கொலத்தில்  பரொசக்தி  மும் மூர ்திகளைப்  பளைத்தொை் .  

அவர க்ைில்  ஒருவரொன  பகவொன்  பிரும் மொளவ   உலளகப்  பளைக்க  

வவண் டும்  என  கை்ைளை  இை்ைொர ்.  பகவொன்  பிரும் மொவும்   தனது  

னெற் றியில்  இருெ்து  பகவொன்  ருத்திரளன  பளைத்தொர ்.  அப் படி  வெ்த  



பகவொன்   ருத்திரளன  உல கில்  ஜீவரொசிகளை  பளைக்குமொறு  பகவொன்  

பிரும் மொ  வகை்டுக்  னகொண் ைொரொம் .   

அெ்த  கை்ைளைளை  ஏற் ற  பகவொன்  ருத்திரரும்   தொன்  பளைக்க  உை் ை  

ஜீவன் கை்  அளனத்தும்  ெற் குணம்  னபற் று  இருக்க  வவண் டும்  என  

எண் ணிைவொறு  பொதொை  உலகத்திற் குச ் னசன் று  அத்தளகளை  

சக்திளை  தொன்  னபற் றிை  தவம்  இருெ்தொர ்.  ஆனொல்  அவருளைை  தவக்  

கொலம்  மூன் று  யுகங் களுக்கும்  வமலொகத்  னதொைர ்ெ்தது  என் பதினொல்  

உலகம்  பளைக்கப் பை்ைது  துவங் கவில் ளல .  'என் ன   ஆயிற் று ,   ெொன்  

உலளகப்  பளைக்க  அனுப் பிை  பகவொன்  ருத்திரன்  தன்  னதொழிளல  

னசை் ைத்  துவங் கவில் ளலவை '  என  எண் ணிை  பகவொன்  பிரும் மொவின்  

னபொறுளம  மளறெ்தது .  அதனொல்  வகொபமுற் று  ெொவன  உலளகப்  

பளைக்கின் வறன்  என  கிைம் பி  மூன் று  குணங் களைக்  னகொண் ை  

ஜீவரொசிகளைத்  பளைக்கத்  துவங் கினொர ்.  

அளத  அறிெ்த  பகவொன்  ருத்திரர ் வகொபத்துைன்  பகவொன்  

பிரும் மொவிைம்  சண் ளைப்  வபொை  பூமியில்  இருெ்து  னவைிவை  வெ்த  

னபொழுது  அவரது  வகொபத்ளத  அைக்க  எண் ணிை   பூமொவதவி  அவளர  

தடுத்து  ெிறுத்தினொை் .  அவர ் தன் னுை்  இருெ்து  னவைி  வெ்த  வவகத்ளத   

தம் மொல்  தொங் க  முடிைொது  என  அவரிைம்  வவண் டிக்  னகொண் டு  அவளர  

னமதுவொகச ் னசல் லுமொறும் ,  அதற் கொக  தன் னுளைை  கொதின்  வழிவை  

னவைிவைறுமொறும்  வவண் டினொை் .  ஆகவவ  பசு  வபொன் ற  உருவில்  

தன் ளன  மொற் றிக்  னகொண் டு  அமர ்ெ்த  அவளுளைை  கொதின்  வழிைொக  

பகவொன்  ருத்திரரும்  பூமிளை  விை்டு  னவைிவைறிை  னபொழுது  

அவருளைை  வகொபம்  னபருமைவு  தணிெ்து  இருெ்தது .  அவர ் அவளுளைை  

கொதில்  இருெ்து  னவைினைறிைதொல்  வகொ  என் றொல்  பசு  எனவும்  கர ண்ம்  

என் றொல்  கொது  எனவும்  அர த் ்தம்  தரும்  வளகயில்  அளமெ்திருெ்த  

வொர த் ்ளதளை  னகொண் டு  ருத்திர  பகவொன்  னவைிவெ்த  அெ்த  இைத்ளத  

வகொகர ண்ம்  எனப்  னபைரிை ்ைனர ்.  



வகொபம்  தணிெ்து   னவைிவைறிை  பின் னரும்  பகவொன்  ருத்திரனின்  

வகொபம்  முற் றிலும்  அைங் கவில் ளல .  அவர ் பகவொன்  பிரும் மொளவத்  

வதடிக்  னகொண் டு  அவர ் பளைத்திருெ்த  ஜீவரொசிகளை  அழிக்கச ் 

கிைம் பிச ் னசன் றொர ்.   அப் னபொழுது   பகவொன்  திருமொல்  அவளர  

வழியிவல  செ்தித்து  அகம  விதிகைின் படி  பிரைை  கொலத்தில்  மை்டுவம  

அளனத்து  ஜீவரொசிகளையும்  அழிக்க  வவண் டும்  என் பது  ஆகம  

விதிமுளறகைொக  (பிரபஞ் சத்ளத  பளைத்த   பரப் பிரம் மனொல்  

னதை் வங் களுக்கொக  வடிவளமக்கப்  பை்ை  விதிமுளறகை் )   

இருப் பதினொல்  அவர ் பகவொன்  பிரும் மொ  மீது  இருெ்த   வகொபத்ளத  

மறெ்து  விை  வவண் டும்  எனக்  வவண் டிக்  னகொை் ை   சிவனபருமொனும்  

தன் னுளைை  அவதொரமொன  பகவொன்  ருத்திரருைன்  தன்  வலொகத்துக்குத்  

திரும் பினொர ்.  ஆனொல்  அப் படி  திரும் பச ் னசன் றொலும்   தன் ளன   மொன்  

உருவில்  மொற் றிக்  னகொண் டு   பகவொன்   பிரும் மொ ,  பகவொன்  விஷ் ணு  

மற் றும்  பளைப் புக்கைின்  அளனத்து  சக்திகளையும்  உறிஞ் சி  

அவற் ளற  தம்  னகொம் புகைில்  ளவத்துக்  னகொண் டு  ளகலொைத்திற் குச ் 

னசன் று  விை்ைொர ்.  அளத  அறிெ்த  அளனத்து  வதவர க்ளும்  

ளகலொைத்திற் குச ் னசன் று  சிவனபருமொனிைம்  ெைெ்து  விை்ை  

ெிகழ் ச ்சிகளை  மறெ்து  மன் னித்து  விை்டு  தம் முளைை  சக்திகளைத்  

திரும் பத்  தருமொறு  அவரிைம்  வவண் டினர ்.   சிவனபருமொனும்  

அவர க்ைது  வகொரிக்ளககளை  ஏற் று  அவர க்ளுளைை  சக்திகளை  

அவர க்ைிைம்  திருப் பித்  தெ்த  பின்  தன் னுளைை  பல  சக்திகளை  ஒரு  

மொன்  னகொம் பில்  ளவத்து  அளத  சிவலிங் கமொக்கி  அதற் குப்  பிரொண  

லிங் கம்  எனப்  னபைரிை ்ைொர ்.  அெ்த  பிரொண  லிங் கத்தின்  

சக்தியினொல் தொன்  ஒரு  முளற  வதவர க்ை்  அசுரர க்ளுைன்  ெைெ்த  

யுத்தத்தில்  அசுரர க்ளை  னவல் ல  முடிெ்தது .  சிவனபருமொன்  பூமியின்  

கொதில்  இருெ்து  னவைிவைறிை  இைத்ளதயும் ,  திருமொல்  அவருளைை  

வகொபத்ளத  அைக்கிை  இைத்ளதயும்  வசர த் ்து  அெ்த  இைம்  ருத்திர  பூமி  

எனப்  னபைர ் னபற் றது .  அங் கு  னசன் று  இறப் பவர க்ை்  வமொை்சத ்ளத  



அளைவொர க்ை்  என  அருை்  புரிைப் பை்ைது .  அதனொல்  அதற் கு  சித்த  பூமி  

என் ற  இன் னனொரு  னபைரும்  ஏற் பை்ைது .    

ஆனொல்  பகவொன்  பிரும் மொ  பளைத்த  பகவொன்  ருத்திரளரப்  பற் றிை  

இன் னனொரு  களதயும்  உை் ைது .  அதன் படி  பகவொன்  பிரும் மொ  

தன் னுளைை  னெற் றியில்  இருெ்து  பகவொன்   ருத்திரளன  பளைக்க  

அப் படி  னவைிவெ்த  பகவொன்   ருத்திரர ் முதலில்  அர த்ெொரீஸ் வரர ் 

உருவில்  வெ்ததொகவும் ,  அதன்  பின்   பகவொன்  ருத்திரர ் தன் ளனப்  

வபொன் ற  பல  கணங் களை  உருவொக்கினொர ்.  தன்  னெற் றியில்  இருெ்து  

னவைி  வெ்த  பகவொன்  ருத்திரவன  உலளகப்  பளைக்கச ் சிறெ்தவர ் என  

எண் ணிை  பகவொன்  பிரும் மொ  அவரிைம்  அெ்த  னபொறுப் ளப  

ஒப் பளைத்த  னபொழுது ,   பகவொன்   ருத்திரர ்,  தொன்  பிறெ்தது  பகவொன்  

பிரும் மொ  பளைக்கும்  ஜீவரொசிகைின்  கொலத்திற் வகற் ப  அவற் ளற  

அழிப் பதற் வக  எனவும் ,  அப் படி  னசை் ைொவிடில்  இவ் வுல கில்  னபருகிக்  

னகொண் வை  இருக்கும்  ஜீவன் கை்  தங் க  இைம்  இன் றிப்  வபொை் விடும்  

எனவும்  கூறினொரொம் .  அது  மை்டும்  அல் ல  அர த்  ெொரீஸ் வரளர  பொர த் ்த  

னபொழுதுதொன்  பகவொன்  பிரும் மொவுக்கும்  ஆண்  னபண்  தத்துவம்  என் ன  

என் பது  புரிெ்ததொகவும் ,  அதனொல் தொன்  அவர ் பளைப் பில்  ஆண்  னபண்  

என் ற  இரு  பிரிவுகளை  அவர ் பளைத்தொர ் என் பதொகவும்  ஒரு  னசை் தி   

உை் ைது .  பகவொன்  பிரும் மொவின்  பளைப் புக்களும்  னபருகிக்  னகொண் வை  

னசல் லொத  துவங் கின .  

இதற் கு  இளைவை  னபரிை  சிவ  பக்ளதைொன  இரொவணனின்  தொைொர ் 

தன் னுளைை  மகன்  எவரொலும்  அழிக்க  முடிைொத  னபரும்  பலசொலிைொக  

இருக்க  வவண் டும்  என் பதற் கொக  சிவனபருமொனின்  பிரொண  லிங் கம்  

தனக்கு  வவண் டும்  என  வவண் டிக்  னகொண் டு  கைலருகில்  அமர ்ெ்தவொறு  

தினமும்   சிவலிங் கத்திற் கு  னதொைர ்ெ்து  பூளைகை்  னசை் து  னகொண் டு  

இருெ்தொை் .  அவை்  பூளை  ெிளறவு  னபற் று  விை்ைொல்  அளனவரின்  

வொழ் க்ளகயும்  வீணொகிவிடும்  என  பைெ்து  வபொன  கைல்  மன் னன்  அெ்த  

சிவலிங் கத்ளத  கைலுக்குை்  இழுத்துச ் னசன் று  அழித்து  விை்ைொர ்.  



அதனொல்  தொைொர ் அளைெ்த  வருத்தத்ளதக்  கண் ை  இரொவணன் ,  

ளகலொைத்தில்  உை் ை  அெ்த  பிரொண  லிங் கத்ளத  தொவன  னகொண் டு  

வருவதொகக்  கூறி  விை்டு ,  ளகலொைத்ளத  அடிவைொடு  னபைர த் ்து  எடுத்து  

வர  முைன் றொன் .  அதனொல்  ளகலொைவம  அதிர ்ெ்தது .  பைெ்து  வபொன  

பொர வ்தியும்  பிற  வதவர க்ளும்  சிவனபருமொனிைம்   ஓடிச ் னசன் று  

இரொவணனின்  னசைளலக்   குறித்து  கூறினர ்.  ளகலொைத்ளத  னபைர க்்க  

முைன் று  னகொண் டு  இருெ்த  இரொவணனின்  ளககளையும்  தளலளையும்  

மளலயின்  அடியில் இருக்கும் வபொது   சிவனபருமொன்  மளலளை  அழுத்த ,  

வலியினொல்  துடித்த  இரொவணன்  சிவனபருமொனிைம்  மன் னிப் புக்  

வகொரி  தன் ளன  விடுவிக்குமொறு  வவண் டினொன் .  அவரும்  மனமிரங் கி  

அெ்த  மளலளை  தூக்கி  விை்ைொர ்.  னவைியில்  வெ்த  இரொவணன்  சற் றும்  

தொமதிக்கொமல்  தன்  ஒரு  தளலளை  னவை்டி ,  ளககைில்  இருெ்து  உருவி  

எடுத்த  ெரம் புகளைக்  னகொண் டு  அவற் றினொல்  ஒரு  வொத்திைக்  

கருவிளை  னசை் து  சொமவவத  கொன  பொைல் களைப்  பொடி  சிவளனத்  

துதித்தொன் .  என் ன  இருெ்தொலும்  தன் னுளைை  பக்தனின்  

வவண் டுவகொளுக்கு  னசவி  சொை் ப் பவர த்ொன்  சிவனபருமொன் .  அவன்  

முன்  வதொன் றி  என் ன  வவண் டும்  எனக்  வகை்க  அவனும்  தைங் கொமல்  

தன் னுளைை  தொைொரின்  விருப் பத்ளதக்  கூற  அவர ் சற் றும்  

வைொசிக்கொமல்  இரொவணனுக்கு  பிரொண  லிங் கத்ளதக்  னகொடுத்து  

விை்ைொர ்.  னகொடுத்தப்  பின்  ஒரு  முக்கிை  ெிபெ்தளன  வபொை்ைொர ்.  அவன்  

எடுத்துச ் னசன் று  அவனுளைை  தொைொர ் விரும் பிை  இைத்தில்  அளத  

ளவக்க  வவண் டும் .  அெ்த  பிரொண  லிங் கத்ளத  எடுத்துச ் னசல் லும்  

வழியில்  தப் பித்  தவறி   வவறு  எங் கொவது  கீவழ  ளவத்து  விை்ைொல்  அளத  

னவைிவை  எடுக்க  முடிைொது .  அதன்  பைன்  அவனுக்குக்  கிளைக்கொது .   

சிவலிங் கத்ளத  எடுத்துக்  னகொண் டு  னசன் று  னகொண் டிருெ்த  

இரொவணன்  தன்  ெொை்ளை  அளைெ்து  அளத  பிரதிஷ் ளை  னசை் து  

விை்ைொல்  அவளன  எவரொலும்  னவல் ல  முடிைொது  என  பைெ்து  வபொன  

வதவர க்ை்  திருமொலிைம்  னசன் று  முளறயிை்ைனர ்.  அவரும்  வர  இருெ்த  



ஆபத்ளதப்  பற் றி  அறிெ்து  னகொண் ைொர ்.  உைவன  அளனவளரயும்  

அளழத்துக்  னகொண் டு  வினொைகரிைம்  னசன் று  அவர த்ொன்  அதற் கு  ஒரு  

ெல் ல  முடிவு  கொை்ை  வவண் டும்  எனவும் ,   இரொவணன்  அெ்த  லிங் கத்ளத  

தன் னுளைை  ெொை்டிற் கு  எடுத்துச ்  னசல் ல  முடிைொமல்  அவளனத்  

தடுக்க  வவண் டும்  எனவும்  அவரிைம்  வகை்ைனர ்.  

அவர க்ளுளைை  கவளலளை  தொன்  தீர ்ப் பதொகக்  கூறிை  வினொைகரும்  

முதலில்  வருண  பகவொளன  இரொவணனின்  வயிற் றுக்குை்  னசன் று  

இம் ளச  னசை் யுமொறு  கூறினொர ்.  வருணனும்  இரொவணனின்  வயிற் ளற  

தண் ணீரொல்  ெிறப் பினொர ்.  இரொவணனுக்கு  அவசரமொக  சிறு  ெீ ர ் 

கழிக்க  வவண் டி  வெ்தது .  லிங் கத்ளத  எங் வக  ளவப் பது  என் று  

எண் ணிக்  னகொண் டு  இருெ்தவபொது   வினொைகர ் ஒரு  அெ்தணர ் உருவில்  

னசன் று  இரொவணளன  செ்தித்தொர ்.  அவளரக்  கண் டு  மனம்  மகிழ் ெ்த  

இரொவணன்  அவரிைம்  அெ்த  லிங் கத்ளத  பிடித்துக்  னகொண் டு  

ெிற் குமொறு  வவண் டிக்  னகொண் டு  சிறுெீ ர ் கழிக்கச ் னசன் றொன் .  

இரொவணன்  தொன்  அவனிைம்  குறிப் பிை்டிருெ்த  வெரத்துக்குை்  

திரும் பொதளதக்  கண் டு  அெ்தணர ் உருவில்  இருெ்த  வினொைகர ் அெ்த  

லிங் கத்ளத  பூமியில்  ளவத்து  விை்ைொர ்.  வகொபமற் று  திரும் பி  ஓடி  வெ்த  

இரொவணன்  வினொைகரின்  தளல  மீது  ஓங் கி  அடித்து  விை்டு  அெ்த  

லிங் கத்ளத  பூமியில்  இருெ்து  னபைர த் ்து   எடுக்க  முைன் றொன் .  அளத  

எடுக்க  முடிைவில் ளல .  வினொைகரும்  மளறெ்து  விை்ைொர ்.  வகொபமுற் று  

சிலவிங் கத்தின்  மீதிருெ்த  அளனத்ளதயும்  தூக்கி  எறிை  அெ்த  

னபொருை்கை்  விழுெ்த  ஐெ்து  இைங் கைில்  சிவலிங் கங் கை்  வதொன் றின .   

இப் படிைொக  ஐெ்து  இைங் கைில்  சிவலிங் கங் கை்  வதொன் ற  அது  பஞ் ச  

லிங் க  பூமி  எனவும் ,  அவன்  இழுத்த  வவகத்தில்  சிவலிங் க  உருவம்  

பசுவின்  கொளதப்  வபொல  ஆனதினொல்  அெ்த  இைத்திற் கு   வகொகர ண்ம்  

என  னபைர ் வெ்தது  எனவும்  இன் னனொரு  கொரணத்ளத  கூறுகின் றனர ்.  

அதன்  பின்  லிங் கத்ளத  தொன்  பிரதிஷ் ளை  னசை் து  விை்டிருெ்த   

இைத்தில்  பகவொன்  வினொைகரும்  னசன் று  அமர ்ெ்தொர ்.  பகவொன்  



ருத்திரரும்  மனம்  மகிழ் ெ்தொர ்.  பகவொன்  ருத்திரர ் பூமியில்  இருெ்து  

னவைி  வெ்த  அெ்த  இைத்தில்  பகவொன்  வினொைகர ் பிரதிஷ் ளை  

னசை் ததினொல்  அெ்த  இைத்திற் கு  னசன் று  பகவொன்  வினொைகளர  

வணங் கிை  பின்  பகவொன்  சிவளன  பூஜித்தொல்  வமொை்சம்  

அளைவொர க்ை்  என் ற  ெம் பிக்ளக  வதொன் றிைது .  
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When cosmic was created Goddess  Parasakthi released tr init ies  and 

commanded one amongst them, Lord Brahma to create the Universe. 



Lord Brahma, immediately released Lord Rudra from his forehead 

and instructed him to create l iv ing beings in the universe. 

Lord Rudra before commencing creation wanted to get supernatural 

divine powers to create entire humans with high virtue s and 

therefore sat in penance to get such divine power. Since his 

penance continued beyond three yugas , no sign of creations were 

seen. Lord Brahma was worried that even after releasing Lord Rudra 

from him, there was no trace of creations in the universe and 

therefore got annoyed and began to create one creature by himself     

with three aspects .      

When Lord Rudra awakened from his tapas  and saw the creatures , 

he angri ly came out from inside the earth to f ight with Lord Brahma, 

but Goddess Bhooma Devi in order to cool down the temper of the 

Lord, blocked him praying that she was unable to withstand the 

pressure which fel l  on her  as Lord Rudra ran so fast and therefore 

requested him to slow down his exit  by passing through her ear . 

Lord Rudra agreed and started gett ing out through the ears of 

Goddess Bhooma Devi when she converted herself  into that of a 

holy Cow. By the t ime Lord Rudra exited from her ear ,  his anger had 

almost vanished. Thereafter the place where this drama happened 

began to be cal led Gokarnam. Go meant Cow and Karnam meant Ear .   

Lord Rudra's anger did not subside even after he left  there. He set 

out in search of Lord Brahma to destroy  the creatures he had 



created. On way Lord Vishnu met Lord Rudra to douse his anger by 

drawing his attention over the norms set in Agama (norms created 

by Parabrahman when the divines were created) that he could only 

destroy the creatures  during deluge when entire cosmic would 

reborn again and not before . He requested him to remove the 

feeling of revenge from his mind on Lord Brahma . However even 

though Lord Shiva accepted his request and returned to Kailash , he  

transformed himself into that of a deer and absorbed the powers of 

Lord Vishnu and other devaganas and hid  them into his horns. When 

the devaganas and other divines came to know of the  fact ,  they 

went to Kailash and pleaded with Lord Shiva to give them back the 

powers which had been taken away by Lord Shiva. Accepting their 

request Lord Shiva returned back their powers and f i l led the 

remaining powers into  the horns (deer) and converted it  into a 

powerful Shiva Ling cal led Prana Ling. It was only by the power of 

the Prana Ling that the celest ials  were able to defeat the asuras in a 

batt le that ensued. The place where Lord Shiva in the form of Lord 

Rudra came out of the ears of the Cow , and the place where Lord 

Vishnu defused the anger of Lord Rudra came to be cal led as Rudra 

Bhoomi and also as Siddha Bhoomi. It  became firm belief  that those 

who die in that space would reach heaven.     

There is another story about manifestat ion of Lord Rudra from the 

forehead of Lord Brahma.   According to the lore Lord Rudra f irst 

came out in the form of Arthanarisvara  (a divine with male and 



female) and created several divine ganas looking similar to him  

(Lord Rudra) .  When Lord Brahma requested Lord Rudra to create 

creatures in the universe, Lord Rudra brought to the attention of 

Lord Brahma that his manifestat ion (Lord Rudra’s) was meant to 

destroy the creatures created by Lord Brahma whenever their period 

of l i fe ended, lest there would be no space in the universe for the 

creatures to l ive. Only after Lord Brahma saw divine Arthanarisvara, 

he got the clue that the creations he proposed to create should be 

both male and female. Lord Brahma continued with the work of 

creation.     

Ravan's mother was a great  devotee of Lord Shiva . She sat on the 

bank of the ocean and performed daily Pooja seeking Prana Ling for 

her son. She felt  that once she received it  could be gifted to Ravan 

who would become invincible in the universe. Fearing that if  Ravan’s 

mother succeeded in gett ing the Prana Ling it  would be detr imental 

to the interest of the universe, the king of the ocean dragged the 

Shiva l ingam into the sea and destroyed it .  Seeing the grief of his 

mother,  Ravana promised to get the Prana Ling from Kailash, went 

there and attempted to l if t  the entire Kailash . In the act entire 

Kailash mount shook and caused fear in everyone’s mind.  

Fr ightened, Goddess Parvati  and the other deities ran to Lord Shiva 

and told him about Ravan’s  attempt. Immediately when Lord Shiva 

pushed the Kailash down when Ravan’s legs and hands  were below 

the mount. When Lord Shiva pressed the mount, his hands and legs 



got struck below causing immense pain to h im. When he could not 

move his hands and legs, he  sought pardon from Lord Shiva and 

seeing the agony of his devotee Lord Shiva l if ted the mount again 

to release Ravan’s hands and legs. Ravan was too intel l igent.  He cut 

off  one of his heads and made a musical in strument out of the veins 

that had sprung from his hands and played music –samaveda- in 

praise of Lord Shiva. Lord Shiva was weak in one aspect .  He would 

get pleased with his devotees if  they wholeheartedly and sincerely 

prayed to him. He accordingly appeared before him and conceded 

to his request to give him the Prana Ling for his mother.  But he laid 

out a condit ion that t i l l  he gave it  to his mother  and placed where 

she wanted to instal l ,  it  should not be placed on the ground for any 

reason. In case if  he placed it  on ground anywhere, he would not be 

able to l if t it  forever .     

Fearing that no one would be able to defeat Ravana, if  he succeeded 

in taking it to his country the celest ials went to Lord Vishnu and 

appealed to him to somehow prevent Ravan from carrying the Prana 

Ling to Sri Lanka . Lord Vishnu too was aware of the consequences if  

Ravan was al lowed to carry the Prana Ling to Sri  Lanka . Therefore 

everyone went to Lord Ganesha and requested him to do something 

to prevent Ravana from taking Prana Ling to his country.  

Lord Ganesha assured that he would solve their  worries and f irst 

told Lord Varuna to ensure Ravan ’s stomach get f i l led with water 

Immediately Lord Varuna made the weather very chil l  thereby 



ensuring the bladder of Ravan f i l led with urine which compelled 

Ravana to urinate urgently .  When Ravan was searching for someone 

to keep the Prana L ing t i l l  he passed urine , Lord Ganesha appeared 

before him in the guise of a Brahmin priest  and offered to keep it  

t i l l  he returned back after urinating . Happily Ravan requested him to 

hold the l ing and went to urinate. When Ravan did not return back 

within the prescribed t ime l imit set by Lord Ganesha in disguise of a 

Priest ,  he placed the Ling on the ground. Ravan ran back angri ly and 

hit  Lord Ganesha on the head and tr ied to remove the Prana Ling 

from the ground, but he couldn't  take it  out .  By the t ime Lord 

Ganesha too disappeared. Angrily Ravan took out everything found 

on the Shiva Ling and threw them around  which fel l on f ive places . 

Wherever those materials fel l ,  they became f ive Shiva Lings. Because 

f ive Shiva Lings appeared on the ground around Gokarnam it 

became to be cal led Pancha (f ive) Ling Bhoomi. The main 

entrenched Prana Ling which Ravan tr ied pull  out turned to the 

shape of an ear of the cow and therefore the  place also came to be 

cal led Gokarnam so says another folklore.    

Lord Ganesha then went and enshrined himself  where he had 

consecrated the Prana l ing. Lord Rudra was pleased. Those who vis it 

the temple and pray at the place where Lord Rudra came out of the 

ears of the Goddess Earth and where the Prana Ling was 

consecrated by Lord Vinayaga,  they would be blessed to go to 



heaven. However it  is  necessary that one has to f irst  offer prayers to 

Lord Ganesha and then only offer prayers to the Shiva L ing.   

 


