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ஓரிசா மானிலத்  தலலநகரான புவனனஸ் வரில்  பண் லைய 

காலத்தில்  கை்ைப் பை்ை பல ஆலயங் கள்  உள் ளன. அதில்  பல 

ஆலயங் களின்   வரலாறு ததரியவில் லல. ஆனால்  அலவ 

கை்ைப் பை்ை காலம்  மை்டும்  ததரிகின் றது. அப் படிப் பை்ை 

ஆலயங் களில்  ஒன் றுதான்  லிங் கராஜா எனப் படும்  



சிவதபருமான்   ஆலயம்  ஆகும் .   புவனனஸ் வலரப்  பற் றி பிரும் ம 

புராணத்தில்  அது னகாடி லிங் கங் கள்  உள் ள பூமி  என் றும்  

ஏகாம் ர னேத்திரா என் றும்  என தபருலமயாக  கூறப் பை்டு 

உள் ளது.  ஏகாம் பரா என் றால்  மாங் காய்  மரம்  என் று தபாருள். 

முதலில்  லிங் னகஸ் வரர ் ஒரு மாமரத்தின்  அடியில் தான்  

இருந்தாராம் .  பிந்து சாகர ் என் ற ஏரியின்  அலனத்துப்  

பக்கங் களிலும்   பல ஆலயங் கள்  கை்ைப் பை்டு உள் ளன. ஆகனவ 

அந்த ஏரிக்கு சமீபம்  தசன் று விை்ைால்  வித்தல னதவி, ஆனந்த 

வாசுனதவா, பரசு ரானமஸ் வரா, ராஜா ராணி மற் றும்  லிங் க 

ராஜா  னபான் ற ஆலயங் கலள தரிசிக்கலாம் .  ஆலயத்தின்  

உயரம்  சுமார ் 54  மீை்ைர ் என் றும்  25  சதுர  அடிக்கும்  னமலான  

அளவில்  ஆலயம்  கை்ைப் பை்டு  உள் ளது  என் றும்  ததரிகின் றது .  

லிங் க என் பது சிவதபருமாலன குறிக்கும் .  லிங் க ராஜா என் பது 

லிங் கங் களுக்கு தலலவர ் என் பதாகும் .  ஆகனவ லிங் கங் களின்   

அதிபதியாக உள் ளவனர  இங் குள் ள  சிவலிங் க உருவிலான 

சிவதபருமான்  எனக்  கருதப் பை்டு  அவலர த ்ரிபுவனனஸ் வரா 

அதாவது மூன் று னலாகங் களின்  அதிபதி என் றும்   

அலைக்கின் றார க்ள் .  இந்த ஆலயத்தின்  னதவியின்  தபயர ் 

புவனனஸ் வரி என் பதாகும் .  இங் குள் ள சிவலிங் கம்  கிராலனை் 

கல் லில்  தசதுக்கப் பை்டு உள் ளது. ஏகாம் பர புராணா எனு ம்  

ஸம் ஸ் க்ருத நூலின் படி இங் குள் ள ஆத்ம லிங் கம்  சத ்ய மற் றும்  

த ்னரதா யுகங் களில்  தவளித ்த ததரியாமல்  இருந்ததாகவும் ,  அது 

துவாபர மற் றும்  கலி யுகத்தில்  மை்டுனம தவளியில்  

வந்ததாகவும்  கூறப் பை்டு உள் ளது.  

 

இந்த ஆலயம்  1100 -1400 ஆண் டுகளுக்கு முற் பை்ைது என் று 

கூறுகின் றார க்ள் .  இந்த னகாவிலல C E .  615 முதல்  C E  657 வலர 

ஆை்சி தசய் த லாலத்  இந்தூ னகேரி என் பவரால்  கை்ைப் பை்ைது 

என் று சிலரும் ,    னசாமவன் ஷி மன் னரான  யயாதி என் பவரால்   



கி.பி 1025 முதல்  1040 வலரயிலான காலகை்ைத்தில்  ஆலயம்  

கை்ைப் பை்ைது என் று பிரும் ம புராணம்  கூறினாலும்   

தற் னபாலதய ஆராய் ச ்சியாளர க்ளின்  கூற் றின் படி இந்த 

ஆலயம்  யாயாதியின்   மகன் களான அனந்தா னகசரி மற் றும்  

உை்னயாை  னகசரி என் பவர க்ளால்  கை்ைப் பை்ைதாகவும்  

நம் பப் படுகின் றது.  

 

அற் புதமான கலலக்  கலளஞ் சியங் கலள உள் ளைக்கி 

கை்ைப் பை்டுள் ள  ஆலயத்தினுள்  உள் ள சிவ லிங் கம்  பூமிக்கு 

னமல்  சுமார ் எை ்டு அங் குல உயரத்திலும்  எை்டு அடி சுற் றுப்  

பகுதியாகவும்  (  அகலம்  )  உள் ளது ஒரு அற் புதக்  காை்சி ஆகும் .   

இன் தனாரு வினேசம்  என் ன எனில்  ஆலயத்தில்  உள் ள 

சிவலிங் கத்லத சிவன்  எனக்  கூறாமல்  அது சிவன்  மற் றும்  

விே் ணுலவ குறிக்கும்  ஹரி -ஹரா சிவலிங் கம்  என் று 

கூறுவதானால்  இங் கு உள் ள சிவலிங் கத்லத சிவதபருமான்  

மற் றும்  விே் ணுவாக ஆராதிக்கின் றார க்ள் .    னமலும்  இது 

ஸ் வயம் பு லிங் கம்  என் றும்  கூறுகின் றார க்ள் .  ஆலயம்  மூன் று 

பிரிவுகளாக உள் ளது. ஆலயத்தில்  நுலைந்ததும்  முதலில்  

கண் ணில்  படுவது வினாயகர ் சன் னதி, அடுத்து காணப்படுவது 

நந்தித்  கற் தூண்.  இந்த ஆலயத்தில்  ஒரு நாலளக்கு இருபத்தி 

இரண் டு முலற பூலஜகள்  நலை தபறுகின் றன. சிவலிங் க 

பூலஜக்கு துளசி மற் றும்  வில் வ இலலகனள 

பயன் படுத்தப்படுகின் றன. இந்த ஆலயத்தின்  இன் தனாரு 

வினசேம்  என் ன என் றால்  மூலவருக்கு பலைக்கப் பை்டு பூலஜ   

தசய் த அனத பிரசாதத்லத அங் கிருந்து எடுத் துச ்  தசன் று   

பார வ்தி னதவியின்  சன் னதியிலும்  லவத்து பூஜிக்கிறார க்ள் .    

கணவன்  உண் ை அனத உணலவ மலனவியும்   பகிர ்ந்து 

தகாள் வதான ஐதீகம்  இது.  ஆண் டுக்கு ஒரு முலற  லிங் கத்தின்  

உற் சவ மூர த் ்திலய பிந்து சாகர ் ஏரியின்  நடுவில்  உள் ள ஜல 



மந்திர ் என் ற ஆலயத்திற் கு எடுத்துச ் தச ல் கின் றனர.் ஆலய 

வளாகத்திற் குள்  நூற் றி ஐம் பது சிறு சன் னதிகள்  உள் ளன. 

ஆலயத்லத சுற் றி னகாை்லைப்  னபான் று சிவப் புக்  கல் லில்  சுவர ் 

எழுப் பப் பை்டு உள் ளது.  

 

ஆலயம்  எழுந்ததிற் கான வரலாற் று கல்  தவை்டுக்கள்  இல் லல 

என் றாலும்  இந்த ஆலயத்தின்  பின் னணிலயக்  கூறும்  கிராமியக்  

கலதகளும்  உள் ளன. அதில்  முக்கியமானது இதுதான்.   ஒரு 

முலற னதவனலாகத்தில்  சிவதபருமானின்  உதவியாளர க்ளாக 

இருந்த கீர த் ்தி மற் றும்  வாசா என் ற இரு சிவகணங் கள்  

பார வ்தியின்  அைகில்  மயங் கி அவலள அலைய விரும் பின. அந்த 

இரு கணங் களுக்கும்  சிவதபருமானிைம்  இருந்த பூரணமான 

பக்தியினால்  அவரிைம்  இருந்னத தம் லம யாராலும்  அழிக்க 

முடியாத வரங் கலள தபற் று இருந்தன.  அதன் படி அவர க்ளுக்கு 

பூமியில்  எவராலும்  மரணம்  ஏற் பைாது. ஆனால்  காசிலயப்  

னபான் ற புனித நதிலயப்  னபான் ற புனித தீர த் ்தத ்தில்  எந்த 

பதிவிரலதயாவது அவர க்லள தன் னுைன்  னசர ்ந்து நீ ரில்  முழுக 

அடித்தால்  மை்டுனம அவர க்ள்  மரணம்  அலைவார க்ள் .  அதனால்  

பார வ்திலயனய சுற் றி சுற் றித்  திரிந்த அவர க்லள தன் னாலும்  

ஒன் றும்  தசய் ய முடியாமல்  உள் ளனத என் பதினால்  அவர க்லள 

எப் படி அழிப் பது என சிவதபருமான்  னயாசலன தசய் தார .்  அவர ் 

மனதில்  ஒரு திை்ைம்  தயாராயிற் று. அதன் படி அலனவரும்  

அமர ்ந்து தகாண் டு னபசிக்  தகாண் டு இருக்லகயில்  னவண் டும்  

என் னற கீர த் ்தி மற் றும்  வாசாவும்  இருந்த னநரத்தில்  

பார வ்தியிைம்  காசிலய அடுத்து தனக்கு மிகவும்  பிடித்த இைம்  

பிந்து சாகர ்  தீர த் ்தனம எனக்  கூற, அவர ் கூறியதின்  அர த்த ்லத 

பார வ்தி புரிந்து தகாண் ைாள் .  உைனன தனக்கு அந்த தீர த்த ்தில்  

தசன் று குளிக்க ஆலசயாக உள் ளது எனக்  கூறினாள் .  ஆனால்  

சிவதபருமானனா தன் னால்  உைனன அங் கு தசல் ல முடியாது 



என் பதினால்  னவறு எவருைனாவது தசல் லும் படிக்  கூறினார.்  

அவலள யார ் அலைத்துச ் தசல் வது என் ற னகள் வி எழுந்த 

தபாழுது கீர த் ்தி மற் றும்  வாசா இருவரும்  தாம்  அவலள 

அலைத்துச ் தசல் வதாகக்  கூறினர .் ஆகனவ பார வ்தி 

அவர க்ளுலைய னதாள் களில்  பல் லக்கில்  அமருவது னபால 

அமர ்ந்து தகாள் ள அவலள மிகவும்  சந்னதாேமாக தூக்கிக்  

தகாண் டு இருவரும்  புவனனசுவரத்தில்  இருந்த பிந்து சாகர ் 

தீர த் ்தத ்திற் கு  அலைத்துச ் தசன் றனர.்  

 

அங் கு தசன் றதும்  தனக்கு நதியில்  தனினய இறங் கிக்  குளி க்க 

பயமாக இருப் பதாகவும் ,  தன் லன அவர க்ள்  னதாளில்   லவத்துக்  

தகாண் டு  நீ ரில்  குளிக்க னவண் டும்  என் ற பார வ்தி னதவி 

னகை்டுக்  தகாள் ள,  இதுதான்  சமயம் ,  அவலள தண் ணீரினலனய 

மைக்கிக்  தகாள் ளலாம்  என நிலனத்தபடி அவலள தம் முலைய 

னதாள் களில்  ஏற் றி லவத்துக்  தகாண் டு நீ ரில்  இறங் கினர.் அந்த 

மகிை் சியில்  அவர க்ள்  தமக்கு இருந்த சாபத்லத மறந்து 

விை்டிருந்தனர.்  நீ ரில்  இறங் கி அவலள தண் ணீரில்  முழுகிக்  

குளிக்க உதவி தசய் ய அவலள னதாளில்  சுமந்தபடி அவர க்ளும்  

நீ ரில்  முழுகத்  துவங் கினார க்ள்  .  நீ ரில்  இறங் கிய 

அவர க்ளுலைய பலம்  குலறந்தது. அதுனவ தருமணம்  எனக்  

காத்திருந்த அவர க்ளுலைய னதாளில்  அமர ்ந்திருந்த பார வ்தி 

அவர க்லள தன்  காலினால்  நீ ரில்  ஆை் த ்தி மரணம்  அலையச ் 

தசய் தாள் .  சிவதபருமானுக்கு பிடித்த தீர த் ்தம் ,  பார வ்தி குளித ்த 

தீர த் ்தம்  என் பதினால்  புனிதம்  அலைந்த அந்த புனித 

தீர த் ்தத ்தில்  அவர க்ள்  மரணம்  அலைந்ததினால்  னமாை்சத ்லத 

அலைந்தனர.்  ஆகனவ லிங் க ராஜாவான சிவலன பூஜித்த  கீர த் ்தி 

மற் றும்  வாசாவின்   காமத்லத அைக்கி னமாை்சம்  தந்த ஏரி 

என் பதினால்  அதன்  தபயர ் லிங் கராஜா ஏரி என ஆயிற் று. அங் கு 

பார வ்தி தன் னுலைய னதாேத்லத விலக்கிக்  தகாண் ைாள்.      



Lingaraja Temple 

Santhipriya 

 

Bhubaneswar, the state capital of Orissa has many temples built in ancient 

times, but unfortunately the history of many of them  remain unknown, 

though the period in which they were built are known. One such temple is  

Lord Shiva Temple called Lingaraja Temple in Bhubaneswar.  Brahma Purana   

proudly states that Bhubaneswar is the land of crores of Ling and called 

Ekamra Shethra. Ekamra refers to mango and the self manifested Shiva Ling 

was originally found under a Mango tree.  Many temples are found 



constructed on all sides of the lake called Bindu Sagar. Once You reach the 

lake side   you can visit the temples of Vittala Devi,  Ananda Vasudeva, 

Parasu Rama, Raja Rani and Lingaraja. The name ‘Lingaraja’ represents the 

King of Lingas and ‘Linga’ is another form of Lord Shiva. The temple is 54 

meter in height, and laid out over   25 lakh square feet. Dedicated to Lord 

Shiva, this temple is estimated to have been constructed anywhere over 

1100-1400 years. The granite rock which is representative of Lord Shiva, also 

known as Tribhuvaneshwara, meaning the Lord of three worlds. 

 

According to some texts, the temple was constructed by Lalat Indu Keshari 

who ruled the region during 615 to 657 CE, but according to Brahma 

Purana, the Somavanshi King Yayati built the temple during the period 1025 

to 1040 CE. However present day historians opine that the temple may have 

been  constructed by Ananta Kesari and Udyota Kesari, sons of Yayati.  In 

this temple which has been built with wonderful artifacts, the Shiva Ling 

enshrined inside is eight inches above the ground and eight feet in 

circumference (width) and self manifested one.  Another peculiarity is that 

the Shiva ling is not called Lord Shiva but it is called as Hari-Hara Shiva ling 

which means Lord Shiva and Lord Vishnu. Therefore the Shiva Ling is 

worshipped both as Lord Shiva and Lord Vishnu. The temple is divided into 

three sections. Upon entering the temple, the first thing that catches  one’s 

eye is the sanctum of Lord Ganesha and the next is the Divine Nandi shrine. 

The Pujas are performed twenty-two times a day. Mainly Vilva leaves and 

Thulsi leaves are used for performing pooja to the Shiva Ling.  Once a year, 

an replica idol called procession deity of the Ling is taken to the Jala Mandir 



in the middle of Sagar Lake. There are one hundred and fifty small shrines 

within the temple complex. The wall around the temple is built of red stone 

like a fort. 

 

Although no historic evidences are available on the origin of the temple, 

folklore has a story of its own.   There were two Devaganas, namely Keerthi 

and Vasa  serving to Lord Shiva. But both had the evil eyes on the beauty of 

Goddess Parvathi  and wanted to  marry her.  Since both the deva ganas 

were absolutely devoted to Lord Shiva, they had obtained a boon from the 

Lord that no one could kill them on earth. However they could be killed   if 

they are forcefully drowned in a pious river equivalent to river Ganges that 

flow through Kasi. Therefore Lord Shiva worked out a plan to get them 

killed and while discussing something with his consort, he deliberately told 

Goddess Parvathi that the lake most liked by him next to Kasi was Ekamatha 

theerth. Goddess Parvathi quickly understood the inner meaning of the 

message   and immediately  expressed her desire to go and take bath in it. 

Since Lord Shiva expressed his inability to go with her due to some other 

work, Keerthi and Vasa came forward to accompany her. Agreeing to go 

with them, Goddess Parvathi sat on their shoulders as if she was traveling 

sitting in a  palanquin and both Keerthi and Vasa too happily carried her 

with them.   

 

When they reached the river Goddess  Parvati told them that she was afraid 

of taking bath alone in that river and therefore, they should accompany her 

while taking bath.  In the joy of getting such a call from Goddess Parvathi 



they too dived into the river along with her with the evil intention of 

possessing her,  but Goddess Parvati sitting on their shoulders  forcibly 

drowned them into the water  by pushing them with her legs and caused 

their death. Since Goddess Parvathi took bath in the river it got sanctified 

and became a pious river.  The two Deva ganas who died inside the pious 

lake went to heaven. Goddess Parvathi too got herself relieved off from the 

sin of murdering them in the river. 


