
 

நீலகண்ட மகாதேவ்  
சிவாலயம்  

 
  -சாந்திப்பிரியா- 

                             

 
நீ லகண் ட  மகாதேவ்  ஆலயம்  சிவபெருமானுக்கு  

அர ்ெ் ெணிக்கெ்ெட்ட  ஒரு  இந்து   ஆலயம்  ஆகும் .  கடல்  

மட்டே்திலிருந்து  சுமார ் 1600 மீட்டர ் உயரே்தில்  அமமந்துள் ள  

இந்ே  ஆலயே்துக்கு  பெல் ல  தவண் டும்  எனில்  முேலில்    

ஸ் வாரகாஷ் ரமே்தில்  இருந்து   லட்சுமண்  ஜூலா  வமர  ெஸ்  

அல் லது  டாக்ஸியில்  பெல் லலாம் ,  பின் னர ் அங் கிருந்து  நீ லகண் ட   

மகாதேவ்  ஆலயே்துக்கு   பெல் லலாம் .  பெங் குே்ோன  மமலயில்  



உள் ள  ஆலயே்துக்கு   பெல் லும்  ொமே  மிகவும்  குறுகலானது ,  

இருபுறமும்  இயற் மக  அழமகக்  பகாண் ட  அடர ்ந்ே  காடுகளால்  

சூழெ் ெட்டுள் ளது .  மமல  மீது  இருந்து  கீதழ  வழிந்தோடும்   கங் மக  

நதியின்  அற் புேமான  காட்சி  கண் களுக்கு  அற் புேே்மே  ேரும் .  

இந்ே  ஆலயே்துக்கு  பெல் லும்  குறுக்கு  வழிகளில்   பென் றால்   

சுமார ் ென் னிரண் டு  கி .மீ  தூரே்தில்  உள் ள  ஆலயே்மே  பென் று  

அமடயலாம் .  ஆலயே்துக்கு   பெல் லும்  வழியில்  ெல  சிறிய  

ஆலயங் கள்   உள் ளன .  

 

நீ லகண் ட  மகாதேவ்  ஆலயம்   10 ஆம்  நூற் றாண் டில்  

தொஜராஜரின்  மருமகனான  உேயாதிே்ேனால்   1116 முேல்  1137 

வமரயிலான  காலகட்டே்தில்  கட்டெ் ெட்டோக  கூறெ் ெடுகிறது .  

இந்ே  ஆலயே்மே   கட்டி  முடிக்க  21 ஆண் டுகள்  ஆனது .  இந்ே  

ஆலயே்தின்   உயரம்  51 அடி .  குறுக்கு  பவட்டுகமளக்  பகாண் ட  

கற் களினால்  ஆனது .  இங் குள் ள  ஆலயே்தில்  ெமுே்திர  மந்ேன்  

என் று  கூறெ் ெடும்   ொற் கடமல  கமடந்து  அமிர ே்ம்  எடுக்கும்   

காட்சிகள்  நிமறய  காணெ் ெடுகின் றன .  அேன்  காரணம்  இந்ே  

ஆலயம்  எழுந்ேதே  ெமுே்திர  மமந்ேன்  நிகழ் ெ ்சியுடன்  

ெம் மந்ேெ்ெட்டது  ஆகும் .  அந்ே  நிகழ் வின் தொதுோன்   மூன்று  

உலகங் கமளயும்  அழிவிலிருந்து  காெ் ொற் றுவேற் காக  

சிவபெருமான்  மிகக்  பகாடுமமயான  விஷே்மே  குடிே்ோர ்.  

உட்புறக்  கருவமறயில்  ஒரு  சிவலிங் கம்  உள் ளது .  நீ லகண் ட  

மஹாதேவ்  எனெ் ெடும்  சிவலிங் கம் ,  சிவபெருமானின்  

அவோரமாக  கருேெ் ெடுகின் றது .   ஆலய  வளாகே்தில்   

இயற் மகயான  நீ ரூற் று  உள் ளது ,  அங் கு  வருமக  ேரும்  ெல   

ெக்ேர க்ள்  ஆலய   வளாகே்திற் குள்  நுமழவேற் கு  முன் பு  அந்ே  

புனிே  நீ ரூற் றில்   குளிக்கிறார க்ள் .  

 



ஆலய  வரலாற் று  புராணே்தின் ெடி   ேற் தொது  உள் ள  நீ லகண் ட  

மகாதேவ்  ஆலயம்   சிவபெருமான்  எந்ே  இடே்தில்  அமர ்ந்ேவாறு   

விஷே்மே  அருந்தினாதரா  அதே  இடே்தில் ோன்  அமமந்து  

உள் ளது .   அந்ே  விஷம்   தேவர க்ள்   மற் றும்  அசுரர க்ள்   

அமிர ே்ே்மே  எடுக்க  ொற் கடமல  கமடந்ேதொது  பவளி  வந்ேது  

ஆகும் .   அமிர ே்ே்மே  எடுக்க  தேவர க்ாளும்  அசுரர க்ளும்    

பேய் வீக  ொம் ொன  வாசுகிமய  ஒரு  கயிற் றாகெ்  ெயன் ெடுே்தி ,  

ொற் கடமல  கமடந்ேதொது  அதில்  இருந்து  ெல  பொருட்கள்  

பவளிவந்ேன  .  அெ் தொதுோன்  அதில்  ஒன் றான  ஆலகால  விஷம்  

எனும்  பகாடிய  நஞ் சும்  பவளியாயிற் று .  தவறு  சில  கமேகளின் ெடி   

ேன் மன  கயிறாகக்  கட்டி  கடமல  கமடந்ேதொது  ஏற் ெட்ட  

வலியினால்  அந்ே  பேவீகெ்  ொம் ொனது  ேனது  வாயில்  இருந்து  

நெ ்சுே்   ேன் மமக்   பகாண் ட  விஷே்மே  கக்கியோக  கூறுகின் றது .   

அந்ேக்   பகாடுமமயான  விஷே்தின்  புமகமய  உள் ளிழுே்ோல்    

அது  மரணே்மே  ஏற் ெடுே்தி  அமனே்து  உலகே்தினமரயுதம  

அழிே்து  விடும்  என  அமனவரும்  கருே்தியதினால்  ெகவான்  

விஷ் ணுமவ  ெரணமடய ,  அவரும்    உலமக   அழிவிலிருந்து  

காெ் ொற் ற  சிவபெருமானால்  மட்டுதம  முடியும்  என் று  கூறினார ்.  

எனதவ  அமனவரும்  சிவபெருமானிடம்  பென் று  உலமகக்  

காெ் ொற் றுமாறு  அவரிடம்  மன் றாடினார க்ள் .  பேய் வங் களின்  

தவண் டுதகாமள  ஏற் றுக்  பகாண் ட  சிவபெருமானும்  மூன் று  

உலகங் கமளயும்  ொதுகாக்க  அந்ே  பகாடிய  விஷே்மே  

உட்பகாண் டார ்.   அந்ே  விஷே்தின்  பவெ் ெே்   ேன் மமயின்  

காரணமாக  அவரது  போண் மட  நீ ல  நிறமாக  மாறியது .  ஆனால்  

இன் பனாரு  கமேயின் ெடி   சிவபெருமான்  அந்ே  விஷே்மே  

உட்பகாண் டதும்  அவரிடம்  ஓடிெ ் பென் ற  ொர வ்தி  தேவி  அவரது  

போண் மடமய  அவள்  மகயால்  பிடிே்து   அவரது  போண் மடமய  

பமதுவாக  ேடவிக்  பகாடுே்து   விஷே்மே  உமறய  மவே்ோள் .  

அெ் ெடி  பெய் யவில் மல  எனில்  அந்ே  விஷம்  அவரது  வயிற் றுக்குள்  



பென் று  விடும் .  அேனால் ோன்  அவரது  போண் மடயில்  ேங் கி  

விட்ட  ஆலகால  விஷே்தினால்  அவரது  போண் மட  நீ ல  நிறமாக  

மாற  அவரும்  நீ லகண் தடஸ் வர ்  என் ற  பெயமர  பெற் றார ்.  நீ ல  

என் றால்  நீ ல  நிறம் .  கந்ே ்  என் றால்  போண் மட  என் று  அர ே் ்ேம் .    

 

ெமுே்திர  மந்ேன்  எனும்  ொற் கடமல  கமடயும்  நிகழ் வு  நடந்து  

முடிந்ே  பின் னர ் ெல் தவறு  நிகழ் ெ ்சிகள்  நடந்தேறின .  அவரவர ்  

ேே்ேம்  இருெ் பிடங் களுக்கு  பென் று  விட்டார க்ள்  .  சிவபெருமானும்  

ேற் தொது  நீ லகண் ட  ஆலயம்  உள் ள  இடே்துக்கு  வந்து  ஒரு  

மரே்தின்  அடியில்  அமர ்ந்து  பகாண் டார ்.  அந்ே  கடும்  குளிரான  

இடம்  அவருக்கு  விஷே்தினால்  ஏற் ெட்டு  இருந்ே  உடல்  

பவெ் ெே்மே  குமறக்கே்   துவங் கியது  தொல  இருந்ேமே  

உணர ்ந்ோர ்.   மரே்ேடியில்  கடும்  குளிரில்  அமர ்ந்து  பகாண் டவர ் 

அெ் ெ் டிதய  உறங் கி   விட  40 ,000 ஆண் டுகள்  கழிந்து  விட்டன .  

தேவதலாகே்தில்  இருந்ே  அமனவரும்   ெல் தவறு  இடங் களுக்கும்  

பென் று   சிவபெருமாமன  தேடிே்  பகாண் டு  இருந்ோர க்ள் .  அமே  

தொலதவ  ொர வ்தி  தேவியும் ,  ெகவான்  பிரும் மா  மற் றும்  ெகவான்  

விஷ் ணுவுடனும்  தெர ்ந்து  சிவபெருமாமன  தேடிே்  பகாண் டு  அங் கு  

வந்ோர க்ள் .  அங் கு  வந்ேவர க்ள்  சிவபெருமாமன  எழுெ் ெ  

முயன் றார க்ள் .  என் ன  பெய் தும்   அவமர  அவர க்ளால்  எழுெ் ெ  

முடியவில் மல .      ஆமகயால் ,  அவர க்ள்  அங் கங் தக  அமர ்ந்து  

பகாண் டு  அவருக்காக  பிரார ே் ்ேமன  பெய் யே்  துவங் கினார க்ள் .    

இன் னும்  இருெே்தி  இரண் டாயிரம்  ஆண் டுகள்  கடந்து  விட்டன .   

திடீபரன  அவர க்ளது  தவண் டுேல்  ேவே்துக்கு  விமட  கிமடே்ேது .  

சிவபெருமான்  கண் கமள  திறந்ோர ்.  அமனவமரயும்  

ஆசிர வ்திே்ே  பின் னர ் அவர க்ள்  தவண் டுேமல  ஏற் றுக்  பகாண் டு  

அங் தகதய  ோன்  சிவலிங் க  உருவில்  அமர ்ந்து  பகாள் ள  

ெம் மதிே்ோர ்.  அேன் பிறகு  சிவபெருமான்   மற் றும்  ொர வ்தி  தேவி  

உள் ளிட்ட  அமனவரும்  ேங் கள்  பொந்ே  ேங் குமிடங் களுக்குெ ் 



பென் றனர ்,  சிவபெருமாதன  அந்ே  இடே்தில்  ேனது  ஆற் றலுடன்  

இருந்ே  ஒரு  சிறிய  சிவலிங் கே்மே  நிறுவிய  பின் னர ் அங் கிருந்து  

கிளம் பி    மகலாஷ்  மமலக்கு  திரும் பினார ்.  

 

சிவபெருமான்  அங் கிருந்து  பென் ற  பின் னர ் அந்ே  ஆலயம்  

நீ லகண் ட  மஹாதேவ்  ஆலயம்  என் ற  பெயமர  பெற் றது .  அங் கு  

பெல் லும்  மக்கள்  சிவபெருமானின்  ஆசிகமள  பெற் றுக்  

பகாள் கின் றார க்ள் .     சிவபெருமாமன  எழுெ் புவேற் காக  ெகவான்  

விஷ் ணு ,  ெகவான்  பிரம் மா  மற் றும்  ொர வ்தி  தேவி  மூவரும்  

அமர ்ந்து  பகாண் டு  ேவம்  பெய் ே  இடங் கள்  விஷ் ணுகூட் ,  

பிரம் மகூட்  மற் றும்  மணிகூட்  என் ற  பெயமரெ்  பெற் றன .  

இவ் வாறாகதவ  நீ லகண் ட  மஹாதேவர ் ஆலயம்  மிகவும்  

முக்கியமான  சிவன்  ஆலயம்  ஆயிற் று .  

  

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neelkanth Mahadev 

Temple, Rishekesh 

 
Santhipriya 

 

 

Neelkanth Mahadev Temple is a Hindu temple dedicated to Lord Shiva. The 

temple is located at an altitude of about 1600 m above sea level and can be 

reached by bus or taxi from Swargashram to Lakshman Jhula and then from there 

to Neelkanth Mahadev Temple. The path up to the temple in the steep hill is very 

narrow, surrounded by dense forests of natural beauty on both sides and the 



magnificent view of the river Ganges flowing from above is breath taking. The 

temple can be reached at a distance of about twelve km by following a rough path 

that runs through the crossroads. There are several small temples   on way to the 

temple. 

 

The Neelkanth Mahadev temple has been reportedly built in the 10th century by 

King Bhoj’s nephew Udayaditya during 1116 to 1137. It took 21 years for the 

temple to get completed. The height of this temple is 51 feet and has stone 

crossings. The temple has several scenes of devas and asuras churning of ocean 

called Samudra Manthan in Sanskrit, because this temple came up based on the 

mythological episode of Samudra Manthan in which Lord Shiva drank the 

deadliest poison to save the three worlds from getting destruction.  The inner 

sanctum contains a Sivalingam which is considered to be Lord Shiva himself called 

Neelkanth. The temple complex houses a natural spring where devotees usually 

take a holy bath before entering the premises. 

 

According to the temple legend, the place where the Neelkanth Mahadev Temple 

currently stands is the sacred location where Lord Shiva consumed the poison that 

came out from the sea when Devas (Gods) and Asuras (Demons) churned the 

ocean in order to obtain nectar.  When the Ocean of Milk was churned to get the 

nectar, using divine serpent Vasuki as a rope, by the forces of devas and asuras a 

number of things from the Ocean of Milk came out followed by the dangerous 

poison called ‘Halahala’.  Some stories attribute the poison to be from the mouth 

of the divine serpent Vasuki which released fumes because of pain. The emission 

of such a deadliest poison terrified the divines and demons because the poison 



was so toxic that if the fume was inhaled, it would destroy all creation causing 

death.  Lord Vishnu told the divines that only Lord Shiva could save them from the 

destruction. Therefore they pleaded with Lord Shiva to save them. On the pleas of 

the divines, Lord Shiva consumed the poison to protect the three worlds due to 

which his throat turned to blue in colour due to its heat.  As per other version, as 

soon as Lord Shiva drank the poison, he suffered with intense pain, but did not die 

and Goddess Parvathi rushed to him, held his throat by her hand and quickly 

stroked his throat gently to freeze the poison to ensure that the poison did not 

flow any further into the stomach of Lord Shiva lest, he would die. In the process 

of freezing the poison in his throat, the severity of the heat and fume   turned his 

throat in to dark blue in colour.  Thus, Lord Shiva earned the name Lord Neelkanth 

(Neela = blue, Kanth = throat). 

 

After the process of churning the ocean or Samudra Manthan ended and other 

few acts of divine took place involving several divines, everyone went back while 

tired of the effect of the poison, Lord Shiva too reached the present site of 

Neelkanth Mahadev temple and lay under a big tree to get the heat effect reduced 

because the place was severely cold that reduced the body heat. While resting, he 

got into sleep which lasted over 40,000 years, and everyone including Goddess 

Parvathi were in search of Lord Shiva but could not find him anywhere.  Ultimately 

Goddess Parvati along with Lord Brahma, Lord Vishnu and other celestial forces 

from Devaloga arrived at the present temple site where Lord Shiva was sleeping. 

They tried to awaken him but could not in spite of several different attempts 

made. Therefore they sat in nearby places and began to pray for him to open his 

eyes.  Twenty-two thousand more years passed and the prayers of divines and 



celestials were answered.  Lord Shiva woke up from deep sleep to the delight and 

happiness of everyone who happily cheered.  Accepting the prayers of the Devas 

and divines, Lord Shiva agreed to manifest in the same place in the form of a Shiva 

Ling and sit in the temple to be built for him where he had slept. Thereafter 

everyone went back to their own abodes including Lord Shiva and Goddess 

Parvathi who too returned to Mount Kailash after Lord Shiva himself  left a small 

Shiva Ling with his energy in that site.  

 

This place where Lord Shiva left the Shiva Ling became Neelkanth Mahadev 

temple where devotees seek Lord Shiva's blessings.  The places where Lord Vishnu, 

Lord Brahma and Goddess Parvathi sat and penanced for awakening Lord Shiva 

earned the name Vishnukoot, Brahmakoot and Manikuoot.  The Neelkanth temple 

has thus become one of the most important shines for Lord Shiva.  

 

  

 

 

 

 

 


