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பெங் களுரில்  உள் ள ெல அற் புதமான ஆலயங் கள்  உள் ளன. 

அவற் றில்  ெலவும்  மிகெ்  ெழமமயானமவ. அவற் றில்  ஒன் றற அல் சூர ் 

ெகுதியில்  உள் ள றதவி காளி அம் மன்  ஆலயம் .   பூமியில்  புமதந்து 



உள் ள றதவியின்  முகம்  மட்டுறம பவளியில்  பதரிகின் ற அந்த 

ஆலயத்தின்  வரலாறுதான்  என் ன ?  

 

1500 வருடங் கள்  முன் பு ஒரு துறவி காளிமயக்  குறித்துத்  தவம்  

இருந்து வந்தார .்  அன் ன ஆகாரம்  எதுவும்  இன் றி ெல காலம்  

தியானித்தவர ் முன்  காளி றதவி றதான் றி அவருக்கு என் ன 

றவண் டும்  என் று றகட்டாள் .  அவறரா தனக்கு காளி றதவிறய 

றவண் டும்  என் றும்  தன் னுடன்  அவள்  என் றும்  இருக்க றவண் டும்  

எனவும்  றவண் டுறகாள்  மவத்தார .்  காளிறதவியும்  அவருமடய 

ெக்திமய பமச ்சி அவருக்கு றயாறகஸ் வரி என் று பெயரிட ்டு ஒன் ெது 

அங் குல உயர ஒரு சிமலமயத் தந்துவிட்டு அமத பூஜிக்குமாறு கூறி 

மமறந்தாள் . அந்த துறவியும்  ெல காலம்  அமத பூஜித்து வ ந்தெ்  பின்  

தனக்கு ஒரு திறமமயான வாரிறசா,  சிஷ் யறனா கிமடக்கவில் மல 

என் ெதினால்  பின் னர ் பிறக்க இருக்கும்  சத ்யுகத்தில்  அவள்  பூமியில்  

அவதரிக்க றவண் டும்  என் ற றவண் டுறகாளுடன்  அந்த சிமலமய 

பூமியில்  புமதத்து விட்டு சமாதி எய் தினார.்    

 

1974 ஆம்  ஆண் டு சத்யுகம்  வந்தது. அந்த சி மல புமதந்து இருந்த 

இடம்  றகழ் வரகு ெயிரிடெ் ெடும்  இடமாகும் .  ஒரு நாள்  விவசாயி 

ஒருவர ் அந்த நிலத்மத உழுது பகாண் டு இருந்த பொழுது 

அவருமடய கலெ் மெ அந்த சிமல மீது ெட்டு கலெ் மெ றமலும்  

நகராமல்  நின் றுவிட்டது. மிகவும்  சிரமெ் ெட்டு அந்தக்  கலெ் மெமய 

எடுத்தவர ் பூமியில்  இருந்து இரத்தம்  பீய் ச ்சி அடிெ் ெமதக்  கண் டார .் 

ஊரார ் வந்து அந்த இடத்மத றசாதமன பசய் ய அங் கு வந்த 

லீலாறதவி என் ற இளம்  பெண் ணுக்கு சாமி வந்து அவள்   ஆடினாள் .   

அது காளிறதவியின்  அவதாரமான றயாறகஸ் வரி என அவள்  குறி 

பசால் லியதின்  மூலம்  பதரிந்தது. அமத ெத்திரமாக பவளியில்  

எடுத்து மக்கள்  பூமைகள்  பசய் யத்  துவங் கினர .் அமத பவளியில்  



எடுத்த பொழுது அதன்  உயரம்  சுமார ் 16 அங் குலம்  இருந்ததாக 

பதரிகின் றது.  

 

சிறிய அமற ஒன் றில்  மவக்கெ்ெட்டு ஸ் தாெனம்  பசய் யெ் ெட்ட அந்த 

சிமலக்கு அபிறஷகம் ,  பூமைகள்  என நடந்து வந்தன. ெலிகளும்  

தரெ் ெட்டு வந்தன. இந்த நிமலயில்  1 980 ஆம்  ஆண் டு திருெ் றொரூர ் 

பமௌன ஸ் வாமிகள்  அந்த இடத்திற் கு வந்து காளிறதவியின்  

மகிமமகள்  அமனத்மதயும்   உணர ்ந்தார .்  அவர ் அங் கு தங் கி 

இருந்து ஒன் ெது நாட்கள்  நவராத்தரி பூமைகள்  பசய் த பின்  ெலி 

தருவமத நிறுத்தி விடும் ெடி அறிவுமறக்  கூறினார.்  அது மட்டும்  

அல் ல மூலஸ் தானத்தில்  நுமழ வாசலில்  இருந்து ஒரு அடி தூரத்தில்  

அமமந்து இருந்த றதவியிடம்  அத்தமன விசாலமான இடம்  இருக்கும்  

பொழுது ஏன்  முன் புறமாக அமர ்ந்து உள் ளாய் .  சிறிது பின்  தள் ளி 

அமரக்  கூடாதா  என மனம்  உருகி பிரார த்மன பசய் தார .்   என் ன 

அதிசயம்  ெத்தாவது நாளான விையதசமியன்று கதமவத் திறந்து 

ொர த் ்தால்  அங் கிருந்த சிமல பின்  ெகுதிக்கு நகர ்ந்து இருந்தது 

பதரிந்தது. அமனவரும்  காளியின்  அற் புதத்மதெ்  ொர த் ்து 

அதிசயித்து நின் றனர.் தமல மட்டுறம பூமியின்  பவளியில்  

பதரிகின் ற றதவியின்  கூந்தல்  சுற் றிலும்  ெரெ்பி விடெ் ெட்டு உள் ளது 

அதிசயமான காட்சி ஆகும் .   

 

இந்த காளி மற் ற றகாவில் கமளெ்  றொல இல் லாமல்  மாறுதலாக 

றமற் கு திமச றநாக்கி அமர ்ந்து உள் ளாள்.  ஆகறவ சூரியன்  உதிக்கும்  

றமற் கு திமச றநாக்கி நின் றெடி பிரார த் ்தமன பசய் தால்  அமனத்து 

பிரார த் ்தமனகளும்  நிமறறவறுகின் றன என் ெது ஐதீகம் .  ஞாயிற் றுக்  

கிழமமகளில்  இராகு கால பூமைகள்  நமட பெறுகின் றன. 

ஆண் டுறதாறும்  நவராத்திரி விழா, சண் டி விழா றொன் றமவயும்  

நமடபெறுகின் றன. ெங் குனி மாதம்  அன் று உத்திர நட்சத ்திரத்தில்  

நமடபெறும்  கல் யாண உற் சவத்தில்  றதவிக்கு மாங் கல் யம்  



பசலுத்தினால்   கணவனின்  ஆயுள்  நீ ண் டு இருக்கும்  என் ற 

நம் பிக்மகயும்  உள் ளது.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goddess Yogeswari alias 

Goddess Kali Devi 

 

Santhipriya 
 

 

Bangalore is known for its ancient temples many of which are thousand year  

old.  In one of such temples  Goddess Kali Devi temple, has the statue of 

Goddess Kali appearing only with her face above ground level with hairs from 



her head spread on her sides, while the body remains buried below the ground.   

What is the history of the temple? 

 

Before 1500 years, a saint remained on fast without taking food or water and 

penanced seeking grace of Goddess Kali. Pleased with his tapas, Goddess Kali 

appeared before him and asked him what he desired from her. He sought boon   

that she should always be  with her.  She agreed to stay with him in the form of 

an Vigraha (Idol) called Yogeswari and gave him a nine inch Vigraha (Idol) of her 

to him. He performed regular pooja to the Vigraha (Idol)  for several years.  When 

his life was nearing an end, he realized that he had no succeeding disciple to 

ensure that the Vigraha (Idol)  was continued to be worshipped and therefore he 

buried it inside the ground requesting the Goddess to again appear in the Satya 

Yuga for the benefit of mankind.  He subsequently died.  

 

The place where the idol was buried by the saint later became a land where Ragi 

was cultivated. It was in the year 1947, which was Satya Yuga, a farmer while 

ploughing his land hit a stone with his plough.  When he tried to take it out he saw 

a stone Vigraha (idol) bleeding and was shocked.  One of the village girls called 

Neela Devi who accompanied the villagers to inspect the site got possessed with 

divine and told everyone that the Vigraha (Idol) was none other than Goddess Kali 

Devi and not a stone but the goddess herself.  She advised them to perform a 

simple pooja to the Vigraha (idol) every day.  Therefore people of the village raised 

a small wall around the stone Vigraha (idol) and began to perform abishega and 

pooja. The height of the Vigraha (idol) was 16 inches.     

 



In the year 1980, after the Vigraha (idol) was kept in a separate room and pooja 

continued, one Shri Subramanya Swamiji from Tiruporur visited the temple and 

performed nava Varna pooja. The Vigraha (idol) was one feet away from the 

entrance of the temple. During pooja he realized the real power of the Goddess 

when in those period, people were offering animal sacrifices to the Goddess.  The 

Swamiji instructed them to stop performing such a sacrifice.  Finding the idol 

positioned near the entrance of the temple, the Swamiji prayed to her within self 

that since the Goddess was staying very near to the entrance, it would be better if 

she moved in. Next day when the sanctum was opened he was surprised to see 

the Vigraha (idol) well inside the room i.e. in the present position where she has 

been enshrined. Only her head appear above the ground level, while her body not 

visible. Her hair from the head was also found spread on either side of her which 

was a unique scene to watch.  

 

 Unlike other temples, the Goddess Kali here faces west instead of facing East. So it 

is believed that if one offered prayers to her facing west, their prayers would get 

answered.  On Sunday the Raghu Kala Pooja is done in this temple.  Festivals like 

Navaratri and Chandi pooja are performed every year. There is a belief that if a 

married woman offered marriage badge strung to a chain to the Goddess, their 

husband would live longer.    

     


