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பிளேக் அம்மன் ஆலயம் 
சாந்திப்பிரியா 

 

 
 

அம்மம ந ோய் வ ்தவரக்ள் மற்றும் அவரக்ளது வீட்டில் உள்ளவரக்ள்,  கரத்திநலோ 

கிரோமத்திநலோ எங்கிரு ்தோலும், யோரோக இரு ்தோலும் ஜோதி நேதம் இன்றி 

மோரியம்மன், சீதளமோதோ மற்றும் நரணுகோ நதவி நேோன்றவரக்ளது 

ஆலயங்களுக்கு சென்று அன்மனயின் நகோேம் குமறய நவண்டும், அம்மம ந ோய் 

குணமோக நவண்டும் என்று நவண்டுதல் செய்வது சேோதுவோன வழக்கமோக இரு ்து 

வருகிறது. ேல்லோண்டுகளோக அம்மம ந ோய் என்றோநல ேய ்திடும் மக்களின் மன 
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ேயம் குமற ்து சகோண்நட வ ்தோலும் ஓரளவு இனம் புரியோத ேயமும் 

சதோடரவ்தோல் இன்றும் மோரியம்மனின் நகோேத்துக்கு ஆளோக விரும்ேோத மக்கள் 

அவமள ஆரோதித்து நவண்டுகின்றோரக்ள்.  இ ்த வமக வழிேோட்டில், ஒரு 

கோலத்தில் சேங்களூரில் அமனவமரயும் வியே்பில் ஆழ்த்தும் வமகயிலோன ஒரு 

வழிேோடு இரு ்துள்ளது. அம்மம ந ோய் தீர அ ்த ந ோய் நதவமதகமள 

கடட்ுே்ேடுத்தி மவத்து இருக்கும் மோரியம்மமன வழிேடும் மக்கமளே் நேோலநவ, 

18 ஆம் நூற்றோண்டில் ேல உயிரக்மள ேலி சகோண்ட ேயங்கரமோன பிநளக் எனும் 

வியோதியினோல் அவதியுற்ற சேங்களுர ்  கர மக்கள் பிநளக் அம்மன் எனும் 

சேயரில் ஒரு இனம் சதரியோத நதவிமய வணங்கி, அவளுக்கு ஒரு வழிேோடட்ு 

தலத்மதயும் அமமத்து வழிேடட்ுள்ளோரக்ள்.  அமடயோளம் சதரியோத சதய்வமோன 

பிநளக் அம்மன் என்ேவமர ரோஜரோநஜஸ்வரி அம்மன் என்று சிலர ்குறிே்பிட்டோலும், 

அ ்த ரோஜரோநஜஸ்வரி அம்மன் ஸ்ரீ ெக்கர  ோயகி அல்ல என்ேது சதளிவு ஆகும். 

ரோஜரோநஜஸ்வரி அம்மன் மற்றும் அமனத்து மோரியம்மன் நதவிகளுநம       

ேோரவ்தி நதவியின் அம்ெங்கநள என்ேதினோல் பிநளக் அம்மன் கூட ேோரவ்தியின் 

அம்ெமோன ரோஜரோநஜஸ்வரியின் துமண அவதோரமோக இருக்க வோய்ே்பு உள்ளது. 

ஒருநவமள பிநளக் அம்மன் என்ேவள் மோரியம்மனின் துமண சதய்வமோக 

இருக்கலோம், அல்லது மோரியம்மன் குடும்ேத்மத நெர ்்த சதய்வமோகவும் 

இருக்கலோம் என்றோலும் பிநளக் அம்மனின் அம்ெத்மதே் ேற்றிய எ ்த ஒரு 

குறிே்பும் எ ்த புரோணத்திலும் கோணே்ேடவில்மல, எ ்த ஒரு  கர கிரோம 

நதவமதயின் கமதகளில் கூட கூறே்ேடவில்மல, சேங்களூரில் மடட்ுநம அவளது 

கமத கோணே்ேடுகின்றது என்ேதினோல்தோன் இ ்த அம்மனின் அவதோரம் 

அதிெயமோக உள்ளது. 

பிநளக் ந ோமயே் ேற்றிய சிறு செய்தி. பிநளக் என்ேது ேோக்டீரியோ எனும் 

நுண்ணுயிரக்் கி௫மியினோல் ேரவும் மிகக் சகோடிய ந ோய். அது சேரும்ேோலும் 

எலிகள் மூலமும் சகோசுக்கள் மூலமும் ேரவும். பிநளக்கில் மூன்று வமக பிநளக் 

வியோதிகள் உள்ளன.  அவற்றில் மனித குல வரலோற்றிநலநய ேல உயிரக்மள ேலி 

சகோண்ட கருே்பு பிநளக் என்ேது ேயங்கரமோனது. உடலில் சகோே்புளத்மத 

ஏற்ேடுத்தி, அதில் இரு ்து ரத்தம் சி ்த மவக்கும்.  அடுத்த சில மணி ந ரத்தில் 
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கடுமமயோன குளிர ் ஜுரம், வோ ்தி நேதி என வ ்து தோங்க முடியோத உடல் 

உேோமதமயயும் த ்து ஓரிரு  ோட்களிநலநய அ ்த ந ோய் வ ்தவரக்ளுக்கு 

மரணத்மதத் த ்து விடுமோம். 18 ஆம் நூற்றோண்டில் உலகின் சில இடங்களில் 

ேரவி ேல உயிரக்மள ேலி சகோண்ட இ ்த ந ோய், ஆரோய்ெச்ி, சுகோதோரம் மற்றும் 

தடுே்பு  டவடிக்மககள் மூலம் தற்கோலத்தில் கடட்ுே்ேடுத்தே்ேடட்ு விட்டோலும், அது 

முற்றிலுமோக ஒழிக்கே்ேடட்ு விடவில்மல என்கிறோரக்ள். மீண்டும் 19 ஆம் 

நூற்றோண்டில் அங்கும் இங்கும் சிறிதளவு நதோன்றி வ ்துள்ளது என்கிறோரக்ள். 

ஒன்று மடட்ும்  ிெெ்யம். பிநளக் ந ோய் ேற்றியவரக்ள் உயிர ்பிமழத்தது இல்மல. 18 

ஆம் நூற்றோண்டில் இ ்தியோவில் குஜரோத், ரோஜஸ்தோன், கர ்ோடகோ, ேோம்நே, 

கல்கத்தோ, மைதரோேோத் நேோன்ற இடங்கமள இ ்த வியோதி தோக்கி உள்ளது. இ ்த 

ந ோயின் ேயங்கரத்மத 1896 முதல் 1899 ஆம் ஆண்டுகளில் அங்கிரு ்த மக்கள் 

அனுேவித்து உள்ளோரக்ள். 

1898 ஆம் ஆண்டு சேங்களூரில் உள்ள கன்நடோன்மண்ட் ேகுதிக்கு வ ்து இறங்கிய 

ரயில்நவ பிரிமவ ெோர ்்த ஒரு சதோழிலோளி மூலம் இ ்த வியோதி இங்கு ேரவத் 

துவங்கியது. அடுத்து அது பிற ேகுதிகளுக்கும் ேரவியது. அ ்த ேயங்கரம் 

சதோடர ்்தநேோது சவளி மோனிலங்களில் இரு ்து வ ்த மக்களுக்கு  கரில் நுமழய 

ேல கடட்ுே்ேோடுகள் விதிக்கே்ேட்டன. விெோ அனுமதி நேோல அனுமதி கடிதம் 

இரு ்தோல் மடட்ுநம, தடுே்பு ஊசி நேோடட்ுக் சகோண்டு இரு ்தவரக்ள் மடட்ுநம 

 கரில் வர அனுமதிக்கே்ேட்டோரக்ள். ேல மக்கள்  கரத்மத விடட்ு சவளிநயறி 

விட்டோரக்ள். ஆங்கிநலய அரசில் ேணியோற்றிய ஐநரோே்பியரக்ள் கூட தமது 

குடும்ேங்கமள தம்  ோட்டுக்நக திருே்பி அனுே்பினோரக்ள்.  இதனோல் சேங்களுர ்

 கர மக்களின் வோழ்க்மகநய மோறுதலுக்கு உள்ளோனது. சேங்களுர ்  கரநம 

கோலியோயிற்று என்ற  ிமல ஏற்ேடட்ு இரு ்ததோம்.  

இ ்த ந ோயின் தோக்கத்மதக் கடட்ுே்ேடுத்த அரசு எடுதத் அமனத்து முயற்சிகளும் 

நதோற்றுே் நேோன  ிமலயில் அங்கோங்நக இ ்த ந ோய் ேரவிய இடங்களில் இரு ்த 

மக்கள், முக்கியமோக தியோகரோஜோ  கர ் மற்றும் சிதத்புரோ நேோன்ற இடங்களில் 

இரு ்த சேரியவரக்ள் அதுவமர முன்பின் சதரி ்திரோத பிநளக் அம்மனிடம் இ ்த 
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ந ோமயக் கடட்ுே்ேடுத்தி தம்மமக் கோே்ேோற்றுமோறு நவண்டினோரக்ள்.  இ ்த 

ந ோய்க்கு கோரணமோன தீமம தரும் கிருமிகளின் தன்மமமய அறி ்திடோமல் இ ்த 

ந ோய் ேரவி மனித உயிரக்மளக் கோவு சகோள்வதின் கோரணம் சதய்வக் 

குற்றங்களோன நவசித்தனம், நவதங்கமளே் ேழித்தல், நேரோமெ, ஆன்மீக  ோட்டம் 

இன்மம, முமறநகடோன வோழ்க்மக நேோன்றமவ என்ேநத கோரணம் என 

 ம்பினோரக்ள். அதனோல் கடவுமள நவண்டி அவரக்ளிடம் மன்னிே்புக் நகடட்ுக் 

சகோள்வமதத் தவிற இ ்த ந ோயின் கடுமமமயக் குமறக்க நவறு வழி கிமடயோது 

என்று  ிமனத்தோரக்ள். அ ்த கோலத்தில் சித்தோபுரோவில் ேல முனிவரக்ளும் 

சித்தரக்ளும் இரு ்துள்ளோரக்ள் என்ேதினோல் அவரக்ளது ஆநலோெமனே்ேடி பிநளக் 

அம்மன் வழிேோடு இரு ்திருக்கலோம். 

இதனோல் முன்பின் சதரி ்திரோத ஒரு அம்மமன பிநளக் அம்மன் எனக் கருதி 

அவளிடம் சதய்வ குற்றங்களுக்கோன மன்னிே்மேக் நகோரியது மடட்ும் இல்லோமல் 

அவளுக்கு வழிேோடட்ுத் தலமும் அமமத்தோரக்ள். இ ்த  ிமலக்கோன கோரணம் ஒரு 

ேக்தரின் கனவில் நதோன்றிய அம்மன் தோநன பிநளக் அம்மன் எனவும், தம்மமயும் 

மோரியம்மமன வணங்கித் துதிே்ேது நேோல வணங்கி துதித்தோல், தன் 

கடட்ுே்ேோட்டில் உள்ள பிநளக் ந ோயின் தன்மமமயக் கடட்ுே்ேடுத்துவதோகக் 

கூறினோரோம். அ ்த ேக்தரின் மூலம் கிமடத்த விவரங்களின் அடிே்ேமடயில்தோன் 

 கரத்தில் இரு ்த சேரியவரக்ள் பிநளக் அம்மன் என்ற நதவிமய வழிேடட்ு பிநளக் 

ந ோமயக் கடட்ுே்ேடுத்த அவளிடம் நவண்டிக் சகோள்ளத ்துவங்கினோரக்ள். ஆனோல் 

பிநளக் அம்மனும் மோரியம்மன் குடும்ேத்மத நெர ்்தவளோ, மோரியம்மனின் 

துமண அவதோரமோ அல்லது தோனோகநவ அங்கு வ ்து அவதரித்தவளோ என்ேது 

விளங்கவில்மல. இே்ேடியோகத்தோன் இ ்தியோவில் நவறு எ ்த இடத்திலுநம 

இரு ்திடோத, சதரி ்திடோத பிநளக் அம்மன் எனும் நதவிமய விந ோதமோக 

சேங்களூரில் இரு ்தவரக்ள் மடட்ுநம  ம்பி அவளிடம் ெரண் அமட ்தோரக்ள். 

பிநளக் ந ோய் ேரவியநேோது பிநளக் அம்மமன வழிேட்ட கோல கட்டத்மத நெர ்்த 

சிலர ் கூறுமகயில் பிநளக் அம்மோமவ தினமும் வணங்கிவிடட்ு வீடு திரும்பிய 

மக்கள் தத்தம் வீடட்ு வோயில்களில் ‘பிநளக் அம்மோ  ோமள வருக’ என 
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கன்னடத்தில் எழுதி மவத்து விடட்ு அதன் முன் நகோலம் நேோடுவோரக்ளோம் என்றும், 

அதனோல் பிநளக் ந ோமயே் ேரே்ே வீடுகளில் நுமழய வரும் பிநளக் அம்மனின் 

கணங்கள் வோயிலில் வ ்து வோெகத்மதே் ேோரத்்து விடட்ு அமழயோ விரு ்தோளியோக 

வீடுகளில் நுமழய விரும்ேோமல் திரும்ேெ ்சென்று விடுவோரக்ளோம். பிநளக் அம்மன் 

ஆலயத்துக்கு செல்ேவரக்ள் சவள்ளிக்கிழமமகளில் எலுமிெம்ெே் ேழத்மத 

சவட்டி அதனுள் உள்ள ெக்மகமய எடுதத்ு விடட்ு அதில் எண்மண ஊற்றி திரி 

மவத்து ஆலயத்தின் சவளியில் அ ்த விளக்மக ஏற்றி மவத்து பிநளக் அம்மமன 

வழிேடுவோரக்ளோம். 

இ ்த  ிமலயில்தோன் சேங்களூரில் உள்ள தியோகரோஜோ  கரிலும், ஆநனக்கல் 

ேகுதியிலும் பிநளக் அம்மன் ஆலயம் எழு ்தது. தியோகரோஜ  கரில் உள்ள ஆலயம் 

(ஸ்ரீ ரோஜரோநஜஸ்வரி பிநளக் அம்மன் ஆலயம், 2ஆம் பிளோக், 2ஆம் சமயின் ெோமல, 

தியோகரோஜோ  கர)் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்ேட்ட ஆலயமோம். முதலில் அங்கு 

இரண்டு ேோமறக் கற்கமளநய பிநளக் அம்மனோகக் கருதி வழிேடட்ு 

வ ்தோரக்ளோம். ஆனோல் கோலே்நேோக்கில் அங்கு ஸ்ரீ ரோஜரோநஜஸ்வரி எனும் 

நதவியின் சிமலயும் மவத்து வழிேடே்ேட்டது.  இ ்த ஆலயம் மிகக் குறுகலோன 

ெோமலயில் உள்ளது. அமதே் நேோல இன்சனோரு பிநளக் அம்மன் ஆலயம் 

ேசனரக்ட்டோ ெோமல வழிநய ஜிகினி செல்லும் ெோமலயில் ஆநனக்கல் 

தோலுக்கோவிலும் உள்ளது.  இ ்த ஆலயம் பிரதோன ெோமலயிநலநய அமம ்துள்ளது. 

ஆனோல் ஆலயங்களில் ென்னதியில் இரு ்த அம்மமன புமகே்ேடம் எடுக்க 

விடவில்மல. 

நூறு ஆண்டுகளுக்கும் முற்ேட்ட பிநளக் அம்மன் ஆலயத்துக்கு இன்றும் ேக்தரக்ள் 

திரளோகநவ சென்று ேல்நவறு நவண்டுநகோள்கள்  ிமறநவற நவண்டிக் சகோண்டு 

எலுமிெம்ெ விளக்கு ஏற்றி வழிேடுகிறோரக்ள். சேங்களூமர சகோடூரமோக தோக்கி ேல 

உயிரக்மள ேலி சகோண்ட பிநளக் ந ோய்க்கு அமடயோளமோக இன்றும் இ ்த 

இரண்டு ஆலயங்கள் ெோட்சியோக  ிற்கின்றன. 
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Goddess Plague Amman 

Temple 
Santhipriya 

 

It is not uncommon to find people afflicted with measles go to the temples of 

Goddess Mariamman, Goddess Seethala Matha and Goddess Renuka Devi praying 

for relief from the dreaded disease irrespective of their caste,  where they lived, 

whether in the villages or in the city. This has been the long followed tradition over 
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centuries. Though the modern medication helped in eradicating the measles, the 

fear in the minds of people that they would incur the wrath of Mariamman family of 

deities, if they are not offered prayers during the pandemic has not vanished.  

Following such tradition, in Bangalore people have worshiped an unknown deity 

called Plague Amman in the 18th century when the city was gripped by the dreaded 

disease. The people worshiped the unknown deity and even built a small temple for 

her to escape her wrath since several thousands of people have died of the dreaded 

disease called Plague.  Though some call Plague Amman as Goddess Rajarajeswari 

Amman, she is not the same Goddess Rajarajeswari who is worshiped in Sri Chakra. It 

is quite possible that Goddess Plague Amman could be a demi or semi Goddess 

manifested from Goddess Rajarajeswari because most of the Goddess Mariamman 

group of deities including Goddess Rajarajeswari are incarnates of Goddess Parvathi 

only. Therefore the Goddess Plague Amman could also belong to Goddess 

Mariamman group of deities though nothing is mentioned about her manifestation 

in any texts of the Puranas or stories in Mythologies or even in folk tales.  Only 

localized folk lore on Goddess Plague Amman is told in Bangalore surrounding those 

temple areas.     

  

Small information about Plague. This dreaded disease spread through Bacteria, 

mainly spread by rats and mosquitoes. The disease is of three type and the most 

dreaded one amongst them is black plague.  It caused small blisters to appear all 

over the body from which blood would begin to ooze slowly followed by severe 

cold, fever and vomiting. In the next one or two days, the affected person meet 

death.  Inspite of advancements in medication, the menace raised its head here and 
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there, but one thing was certain. Those afflicted with the dreaded disease has not 

survived. The disease caused wide spread havoc by taking away several thousand 

lives in Gujarat, Rajasthan, Karnataka, Mumbai, Calcutta and Hyderabad. People have 

experienced the horrific effect of the Plague in the years 1896 till 1899.  

 

In the year 1898, a Railway employee who travelled from somewhere brought the 

disease to Bangalore and quickly it spread everywhere. None including the 

concerned Railway employee were aware that he was the carrier of the disease.  

When the epidemic spread uncontrollably, severe restrictions were imposed for 

people to enter in the cities affected by the disease.  Those who had to travel 

needed something like Visa to enter cities or towns and they were also forced to 

bring certificate of inoculation against the disease. The city began to see exodus 

including the Europeans who lived in those cities and places. Bangalore looked like a 

deserted city.   

 

When efforts of the Govt failed to control the disease, unable to bear the brunt of 

the disease, the elders in the areas such as Thyagaraja Nagar and Siddapura began 

to pray to an unknown deity called Goddess Plague amman whose wrath on account 

of the folks who insulted the spiritual practices, ignored divine worship, indulged in 

unfair acts prejudicial to the norms of culture etc reportedly brought the disease. The 

trend of praying the unknown deity became wide spread in those areas where the 

dreaded disease showed its ugly face.   
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In order to appease the anger of the unknown deity which came to be called the 

Goddess of Plague (Plague Amman) spread and the people constructed  small 

worship place to offer worship similar to the one performed to Goddess Mariamman 

group of deities. The unknown deity Plague Amman reportedly appeared in the 

dream of one of the folks and directed him to worship her along with others if at all 

they needed relief from the horrific effects of the said disease.  It is not known 

whether the said Goddess Plague Amman belong to the group of Goddess 

Mariamman, but the faith on her was wide spread and firm.  Nevertheless, based on 

the directive received in the dream of the devotee, many of the folks in Bangalore 

surrendered to the unknown deity-Plague Amman and began to offer worship.   

 

As advised by the elders, people started putting floral designs in their entrance 

carrying a caption reading ‘Plagammaa, please come tomorrow’ with vermillion and 

rice powder, placed a lighted oil lamp made of lemon. They visited the worship place 

of Goddess Plague Amman on Fridays and offered worship by lighting oil lamp 

made of lemon there also, further praying her to prohibit her ganas from entering 

into their home. Seeing such unwelcome act of invite, the deva ganas of  Goddess of 

Plague never entered in those houses where such display were there, thus bringing 

the cruelty of the disease to an end in few days. 

   

The Goddess Plague Amman temple in Thyagaraja Nagar (Sri Rajarajeswari Plague 

Amman Temple, 2nd Block, 2nd main Road, Thyagaraja Nagar, and Bangalore) appears 

to be as old as 100 to 150 years. Two small square rock stones enshrined there were 

initially worshipped as unknown Goddess Plague Amman though subsequently the 



 10 

idol of Goddess Rajarajeswari has also been enshrined.  The second temple for 

Goddess Plagammaa is in the road leading to Jigni in the Bannerghatta main road 

near Anekal taluk. However the photography has been prohibited inside the temple. 

Even today people visit these two temples and offer worship by placing lighted oil 

lamp made of Lemon. These two temples stand testimony to the dreaded disease 

Plague which ruined the city in 18th century.    

 

 

 


