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பகவான் கால பபரவர ் பபாதுவாக பகவான் சிவபபருமானின் 

உக்ர அம்சத்பத குறிக்கும் பதய்வம் என்று கூறுவாரக்ள். 

ககாபக்கனலான பாரப்வ, புலிப் பற்கள், எரியும் பெருப்பு கபால 

காட்சி தரும் தபல முடி கபான்றவற்பறக் பகாண்ட 

உருவத்துடனும், மாரப்ில் பாம்பு சுற்றிக் பகாண்டு இருக்கும் 

காட்சி அல்லது மனித மண்பட ஓடுகள் ககாரத்்த மாபலயுடனும் 

காணப்படுபவர.் சில சிபலகளில் பகயில் பகவான் பிரும்ம 

கதவரின் பதாங்கும் தபலபயயும், பகயில் ஈட்டி மற்றும் 



டமாரத்பத பகாண்டும் காட்சி அளிப்பார.் அவருபடய 

மூன்றாம் கண் ஞானத்பத குறிக்கும். பகவான் கால பபரவபர 

பூஜித்து அல்லது வணங்கி வருபவரக்ளது மன பயம் மற்றும் மன 

பீதி விலகுகின்றது. எதிரிகள் அடங்கி அழிவாரக்ள், அவரக்ளது 

பதால்பலகள் விலகும். தம்பம வணங்கித் துதிக்கும் 

பக்தரக்பள அவர ் கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவார ் கபான்ற 

ெம்பிக்பககள் உள்ளன.  

கால பபரவரின் அவதாரம் ெிகழக் காரணம் பிரும்மா மற்றும் 

விஷ்ணு இபடகய ெபடபபற்ற வாக்குவாதகம ஆகும். ஒருமுபற 

அவரக்ள் இருவரும் கபசிக் பகாண்டு இருக்பகயில் உலகில் 

சக்தி வாய்ெ்தவர ் யார ் என்ற ககள்விபய விஷ்ணு பகவான் 

எழுப்ப அதற்கு பதிலளித்த பிரும்மன் பபடப்புத் பதாழிபல 

பவத்துள்ள தாகன அபனவபரயும் விட உயரெ்்தவர ் என்று 

அகம்பாவத்துடன் கூறினார.் ஆனால் அங்கிருெ்த ொன்கு 

கவதங்களும் அவர ் கூற்று தவறு, அபனவபரயும் விட சக்தி 

வாய்ெ்தவர ்பபண்ணின் சக்தியுடன் இபணெ்துள்ள பரமாத்மன் 

எனும் சிவபபருமாகன ஆவார ் என்று எவ்வளகவா கூறியும் 

பிரும்ம பகவான் அபத உதாசீனப்படுத்தியதும் இல்லாமல் 

சிவபபருமாபனக் குறித்து ெிெ்தபன பசய்யவும் துவங்கினார.் 

அவரக்ளது சம்பாஷபணபய சற்று தூரத்தில் இருெ்து ககடட்ுக் 

பகாண்டு இருெ்த சிவபபருமான் தன்பனக் குறித்து பிரும்மா 

அவமரியாபதயுடன் கபசியபதக் ககடட்ு பகாதிப்பபடெ்து தன் 

அருகில் இருெ்த ருத்ரபன அபழத்து, அகெ்பதயுடன் கபசிய 

பிரும்மனின் வாயுடன் கூடிய அெ்த தபலபய பவடட்ி எரியுமாறு 

ஆபண இடட்ார.் அபதக் ககட்ட ருத்திரன் உடகன பயங்கரமான 

உருவம் பகாண்ட பபரவராக தன்பன உருமாற்றிக் பகாண்டு 

விபரெ்து பசன்று சிவபபருமாபன பழித்துப் கபசிய 

பிரும்மனின் அெ்த குறிப்பிடட் தபலபய பிய்த்து எறிெ்தார.் 

ஆனால் அபத பசய்து முடித்ததும், தபலபய அறுத்து எறிவது 

பகாபல பசய்ததிற்கு சமம் என்பதினால் பபரவபர 

பிருமஹத்தி கதாஷம் பற்றிக் பகாண்டது. தனக்கு இருெ்த பல 

தபலகளில் ஒரு தபலபய இழெ்த பிரும்மனும் அதிரச்ச்ி 

அபடெ்து தனது தவபற உணரெ்்து சிவபபருமானிடம் 

மன்னிப்புக் ககட்டார.் சிவபபருமானும் அவபர மன்னித்தார.் 

ஆனால் அவரது சூடஷ்தாரியின் கடட்பளக்கு ஏற்பகவ பபரவர ்

அபத பசய்தாலும் அவர ் கவண்டும் என்கற பசய்யாத தவறின் 



விபளவாக பிருமஹத்தி கதாஷம் பற்றிக் பகாண்ட பபரவருக்கு  

காசியில் கதாஷம் விலகியது . 

சில ஆலயங்களில் பகவான் கால பபரவர ் சாெ்த 

பசாரூபியாகவும் காட்சி தருகின்றார.் அப்படி சாெ்த 

பசாரூபத்தில் பகவான் கால பபரவர ் காட்சி தரும் ஒரு 

ஆலயகம ொகப்படட்ினம் மாவடட்த்தில் உள்ள தகடட்ூர ் எனும் 

கிராமத்தில் காணப்படுகின்றது. இெ்த ஆலயம் எழுெ்த காலம் 

சுமார ் 1000 அல்லது 1500 ஆண்டுகளுக்கு முற்படட்து என்று 

கூறுகின்றாரக்ள். இெ்த ஆலயம் குறித்து பவளி உலகில் 

பலருக்கும் பதரியவில்பல. ஆனால் ஆலயத்தில் நுபழெ்ததும் 

ஒருவபர சுற்றி பகவான் கால பபரவரது பதய்வீக சக்திகள் 

சுழல்வபத உணர முடியும். ஆலய மூலவராக பகவான் கால 

பபரவர ் காடச்ி தரும் ஒரு சில ஆலயங்களில் இதுவும் 

ஒன்றாகும். ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் முற்படட் காலத்தில் பல 

கதாற்றங்களில் காணப்படட்ுள்ள இெ்த ஆலய கும்பாபிகஷகம் 

2002 ஆம் ஆண்டில் ெடெ்ததாக ஆலய கல்பவடட்ு கூறுகின்றது. 

இெ்த ஆலயத்தில் பகவான் கால பபரவபரத் தவிர பகவான் 

காசி விஸ்வொதர,் பகவான் விொயகர,் பதய்வீக 

அன்பனகளான வள்ளி மற்றும் பதய்வாபனயுடன் கூடிய 

முருகப் பபருமான், பகவான் சண்டிககஸ்வரர,் பதய்வீக 

அன்பனகளான துரப்க, அன்பன விசாலாடச்ி கபான்ற பிற 

பதய்வங்களுக்கும் சன்னதிகள் அபமெ்து உள்ளன. இங்குள்ள 

காசி விஸ்வொதர ் சன்னதியில் பகவான் சிவபபருமானுக்கு 

பூபை பசய்தால் காசியில் அவபர பூஜித்ததின் மூலம் 

கிபடக்கும் அகத அளவிலான பலன் கிபடக்கும் என்ற 

ெம்பிக்பக உள்ளது. அதன் காரணம் பகவான் கால பபரவராக 

இெ்த ஆலய மூல சன்னதியில் தன்பன அமரத்்திக் 

பகாண்டகபாது, அகத சிவபபருமான் இன்பனாரு சன்னதியில் 

தன்னுபடய சுய உருவான சிவலிங்கத்தில் காசி விஸ்வொதராக 

அமரெ்்து பகாண்டாராம். 

ஆலயத்தின் எதிரில் பபரிய தண்ணீர ் குளம் உள்ளது. அதன் 

இன்கனார ் பக்கத்தில் கிராம கதவபதகளான ராவூத்தர,் 

கருப்பாயி எனும் கதவபத கபான்றவரக்ளுடன் அன்பன 

காத்தாயியும் கிராம கதவபத உருவில் காணப்படுகிறாள். இெ்த 



கிராமத்பத கசரெ்்த பலருக்கும் எகதா ஒரு காரணத்தினால் 

சித்தாடி அன்பன காத்தாயி அம்மகன குலபதய்வமாக 

இருக்கின்றாள் என்பபதக் ககட்டகபாது ஆசச்ரய்மாக இருெ்தது. 

அவரக்ள் மூவரும் அங்கிருெ்தபடிகய பவளித் பதரியாத 

ெிபலயில் பகவான் கால பபரவருக்கு கசவகம் புரிெ்து 

பகாண்டு இருப்பதாக ஐதீகம் உள்ளது. அபதத் தவிர கிராம 

கதவபத ராவுத்தர,் தகடட்ூர ் கிராமத்தின் காவல் பதய்வம் 

என்கின்றாரக்ள். சாதாரணமாக சில ஆலயங்களில் சில 

காரணங்களுக்காக சக்தி எெ்திர பிரதிஷ்பட பசய்யப்படட்ு 

இருப்பபதக் காணலாம். அபத கபாலகவ இங்குள்ள பகவான் 

கால பபரவரது ஆலயத்திலும் பகவான் கால பபரவ எெ்திரம் 

பிரதிஷ்பட பசய்யப்படட்ு உள்ளதாகக் கூறுகின்றாரக்ள். 

பகவான் கால பபரவர ் எதற்காக இெ்த ஆலயத்தில் வெ்து 

அமரெ்்தார ் என்பதற்கு சுபவயான ஒரு பின்னணிக் கபத 

உள்ளது. இராமாயண யுத்தம் முடிெ்த பின் ராவணபனக் 

பகான்ற பாவத்தினால் ஏற்பட்ட பிரும்மஹத்தி கதாஷத்பத 

கபளெ்து பகாள்ள ராகமஸ்வரத்தில் ஸ்வயம்புவாக கதான்றிய 

சிவலிங்கம் ஒன்பற பிரதிஷ்பட பசய்து வணங்க கவண்டும் 

என்பதாக பகவான் ராமனுக்கு சில மாமுனிவரக்ள் 

ஆகலாசபனக் கூறினாரக்ள். அதனால் அெ்த காலத்திகலகய 

புனித கஷத்திரமாக கருதப்பட்ட காசி எனப்படட் இன்பறய 

வாரணாசி ெகருக்கு பசன்று அங்கு ஸ்வயம்புவாக 

அவதரித்திருெ்த ஒரு சிவலிங்கத்பத கதடிக் கண்டுபிடித்து 

எடுத்து வருமாறு தனது தூதரான பகவான் அனுமாபன பகவான் 

ராமபிரான் அனுப்பி பவத்தார.் அெ்த காலத்தில் காசி ெகரகமா 

மனிதரக்ள் வாசம் பசய்ய இயலாத அடரெ்்த காடுகளாக இருெ்த 

வறண்ட பூமியாககவ இருெ்தது. 

காசிக்கு பசன்ற பகவான் ஹனுமான் அங்கு பல 

ஆயிரக்கணக்கான சிவலிங்கங்கள் இருெ்தபதக் கண்டார.் 

அத்தபன சிவ லிங்கங்களும் அங்கு தவம் இருெ்த ரிஷி 

முனிவரக்ளால் பசய்த பூபைகளுக்காக ஸ்தாபிக்கப்பட்டபவ. 

அெ்த காலத்தில் காசி ெகரகமா மனிதரக்ள் வாசம் பசய்ய 

இயலாத அடரெ்்த காடுகளாக இருெ்த வறண்ட பூமியாககவ 

இருெ்தது என்பதினால்தான் அங்கு முனிவரக்ள் தவம் பசய்ய 

வெ்தாரக்ள். பல முனிவரக்ள் ஸ்தாபித்து பூபை பசய்திருெ்த 



சிவலிங்கங்கள் பலவும் இருெ்ததினால் அெ்த இடத்தில் பகவான் 

ஹனுமான் எத்தபன கதடியும் ஸ்வயம்பு லிங்கத்பதக் கண்டு 

பிடிக்க முடியாமல் இருெ்தது. அப்கபாது அங்கு பறெ்து பகாண்டு 

இருெ்த ஒரு கருடனும், சிவலிங்கங்கள் மீது ஓடிக் பகாண்டு 

இருெ்த பல்லி ஒன்றும் பகவான் ஹனுமானின் கதடுதபலக் 

கண்டு அவருக்கு உதவ முன் வெ்தன. ஸ்வயம்பு லிங்கம் இருெ்த 

ஒன்றின் மீது கருட பகவான் பறக்கத் துவங்க பல்லியும் அெ்த 

சிவலிங்கத்தின் அருகில் பசன்று கத்தியது. பகவான் 

ஹனுமானும் அபவ அபடயாளம் காடட்ிய ஸ்வயம்புவாக 

எழும்பி இருெ்த சிவலிங்கத்பத அபடயாளம் கண்டு பகாண்டு 

அபத எடுத்துக் பகாண்டு கிளம்பினார.்  காசி ெகரகமா 

பகவான் பபரவர ் கடட்ுப்பாடட்ில் இருெ்தது. தன்னுபடய 

கடட்ுப்பாடட்ில் உள்ள இடத்தில் தன் அனுமதி இன்றி கருடன் 

மற்றும் பல்லியின் உதவியுடன் ஒரு சிவலிங்கத்பத பகவான் 

ஹனுமான் எடுத்துச ் பசல்வபதக் கண்ட பகவான் பபரவர ்

ககாபம் பகாண்டு பகவான் ஹனுமாபன தடுத்து ெிறுத்த 

அவரக்ள் இபடகய கடும் யுத்தம் ெடெ்தது. யுத்தம் பல ொடக்ள் 

ெடெ்தும் எவருக்கும் சாதகமாக முடியாமல் ெீண்டு பகாண்கட 

இருக்க அபதக் கண்ட கதவரக்ள் பயெ்து ெடுங்கினாரக்ள். 

அவரக்ள் அபனவரும் ஒன்று கசரெ்்து பகவான் பபரவரிடம் 

பசன்று பிரும்மஹத்தி கதாஷத்பத பதாபலத்துக் பகாள்ள 

பகவான் ராமபிரான் அனுப்பிய தூதுவராககவ பகவான் 

ஹனுமான் அங்கு வெ்து சிவலிங்கத்பத எடுத்துச ்பசல்கின்றார ்

என்று கூற, அபதக் ககடட் பகவான் கால பபரவரும் சினம் 

தணிெ்து அெ்த சிவலிங்கத்பத ராகமஸ்வரம் வபர பத்திரமாக 

எடுத்துச ் பசல்ல பகவான் ஹனுமானுக்கு தாகன துபணயாக 

பசல்வதாக வாக்குறுதி தெ்த பின் யுத்தத்பத ெிறுத்தி விடட்ு 

பகவான் ஹனுமானுடன் பசன்று அபத பகவான் ராமபிரானுக்கு 

அளித்தப் பின் தான் வழியில் கண்ட தகடட்ூரிகலகய தங்கி விட 

முடிவு பசய்தார.் அதன் காரணம் என்ன எனில் அவர ் பகவான் 

ஹனுமானுடன் பசன்றகபாது வழியில் வெ்த காசிபயப் 

கபாலகவ தனக்கு கதாற்றம் தெ்த தகடட்ூரில் ஒரு க்ஷணம் தான் 

சிறு குழெ்பதயாக மாறி விடட்ு, மீண்டும் தன் பபழய உருபவ 

அபடெ்தபத உணரெ்்தார.் ஆககவ அெ்த சிறு பசயல் தனக்கு 

எகதா ஒரு கடட்பள இடட்ுள்ளது என்பதாகக் கருதி 

தகடட்ூரிகலகய அமரெ்்து விட முடிவு பசய்து அங்கு அமரெ்்து 

பகாண்டார.் அகத சமயத்தில் காசியில் தன்பன மீறி கருடனும், 



பல்லியும் பகவான் ஹனுமானுக்கு உதவி பசய்ததினால் இனி 

காசியில் பல்லி கத்தக் கூடாது, கருடன் பறக்கக் கூடாது என 

தபட விதிக்க, இன்றுவபர காசியில் பல்லியும் கத்துவது 

இல்பல. கருடனும் பறப்பது இல்பல. 

தகடட்ூபர அபடெ்த பகவான் பபரவர ் தன்பன சிறு குழெ்பத 

உருவிலான பபரவராக மாற்றிக் பகாண்டு அங்கககய தங்கி, 

தன்பன ொடி வெ்து வழிபடட் பக்தரக்ளுக்கு அருள் 

புரியலானார.் அவர ் அங்கு தங்கி உள்ளபதக் ககள்விப்படட், 

பகவான் பபரவருக்கு அடங்கி உள்ள ஒன்பது கிரகங்களும் 

அங்கு வெ்து அவபர தரிசித்து ஆசி பபற்றாரக்ள். 

தகடட்ூபர அபடெ்த பகவான் பபரவர ் தன்பன சிறு குழெ்பத 

உருவிலான பபரவராக மாற்றிக் பகாண்டு அங்கககய தங்கி, 

தன்பன ொடி வெ்து வழிபடட் பக்தரக்ளுக்கு அருள் 

புரியலானார.் அவர ் அங்கு தங்கி உள்ளபதக் ககள்விப்படட், 

பகவான் பபரவருக்கு அடங்கி உள்ள ஒன்பது கிரகங்களும் 

அங்கு வெ்து அவபர தரிசித்து ஆசி பபற்றாரக்ள். அவரக்பளத் 

தவிர பகவான் ராமர,் துரவ்ாச முனிவர,் அரை்ுனன், 

கதகவெ்திரனின் படட்த்து யாபனயான ஐராவதம் மற்றும் செ்திர 

சூரியரக்ள் இருவரும் அங்கு வெ்து பகவான் பபரவபர 

வணங்கித் துதித்தாரக்ள். 

முன் ஒரு காலத்தில் இெ்த இடத்பத அதியமான் எனும் ஒரு 

மன்னன் ஆண்டு வெ்தகபாது தகடட்ூரில் ஒரு ககாடப்டபயயும் 

அபமத்தார.் அதனால்தான் இெ்த இடத்பத அெ்த காலத்தில் 

அதியமான் ககாடப்ட என்கற அபழத்தாரக்ள். அபத கபாலகவ 

பல ஆயிரம் வருடங்கள் முன்பாககவ பல ரிஷி முனிவரக்ள் 

வெ்து தவம் பசய்தகபாது பல யெ்திரங்கபள பசய்து தமக்கு பல 

விகசஷ சக்திகள் கிபடக்க கவண்டும் என்ற ககாரிக்பககபள 

பவத்து, யெ்திரங்கபள பிரதிஷ்பட பசய்து பகவான் பபரவபர 

வழிபட்டாரக்ள். ஆககவ பல யெ்திரங்கள் கிடெ்த அெ்த இடம் 

யெ்திரபுரி என்ற பபயபரயும் அபடெ்து இருெ்தது. பக்தி 

இயக்கத்பத வளரத்்த ொயன்மாரக்ளில் ஒருவரான அப்பர ்இெ்த 

தலத்தின் பபருபம குறித்து பாடி உள்ளார.் குழெ்பத வரம் 

கவண்டியும் தபடபட்ட திருமணம் ெடெ்திடவும், எதிரிகளின் 

பதால்பல விலகவும், வியாதிகளின் தாக்கம் குபறயவும் 



பலரும் இெ்த ஆலயத்துக்கு வெ்து பகவான் பபரவரிடம் 

கவண்டுதல் பவக்கின்றாரக்ள். குழெ்பத வரம் கவண்டுபவரக்ள் 

சின்ன குழெ்பத வடிவிலான பபாம்பமபய பவத்த சிறு 

அளவிலான விபளயாடட்ு பதாடட்ிபல கடட்ி விடட்ுச ்

பசல்கின்றாரக்ள். 

இெ்த ஆலயத்தில் ஒன்பது கிரகங்கபளக் குறிக்கும் ஒன்பது 

மரங்கள் உள்ளதாகவும் அவற்பற ஒன்பது முபற சுற்றினால் 

அபனத்து கிரக கதாஷங்களும் விலகும் என்றும் 

கூறுகின்றாரக்ள். அதன் காரணம் அபனத்து கிரஹங்களும் 

பகவான் பபரவருக்கு அடங்கியபவ என்பதினால் கிரக 

கதாஷங்கள் அடங்குகின்றதாம். 

இெ்த ஆலயத்தில் உள்ள மூலவபர படம் பிடிக்க அனுமதிப்பது 

இல்பல. இங்கு பசல்ல கும்பககாணம், மாயவரம் அல்லது 

தஞ்சாவூரில் இருெ்து திருத்துபரப்பூண்டி பசன்று அங்கிருெ்து 

ொகப்பட்டினம் ககாடிக்கபர-கவதாரண்யம் பெடுஞ்சாபல 

வழிகய எளிதில் பசல்லலாம். திருத்துபறப்பூண்டியில் பசன்று 

தகடட்ூர ் பசல்லும் வழிபயக் ககடட்ால் யாரும் கூறுவாரக்ள். 

தகடட்ூர ் எல்பலபய அபடெ்ததும் பபரவஸ்வாமி அல்லது 

பவரவன் ஸ்வாமி ஆலயம் என்று ககட்டால் எவரும் ஆலயம் 

பசல்லும் வழிபய கூறுவாரக்ள். 

Contact Nos of Priests :      Shri Sekar Gurukkal : 9788518226      Shri. 
Manogaran Gurukkal: 9942096762 

Read further articles on Lord Kala Bhairava in the links below 

https://santhipriya.com/2016/03/ஷேை்ரைாலபுரம்-ஆனந்ை-கால.html 

https://santhipriya.com/2019/10/ைகடட்ூர்-ைகவான்-கால-பைரவ.html 

https://santhipriya.com/2017/10/kala-bhairavar-slokam.html 

https://santhipriya.com/2015/03/மஹா-ஷேை்ர-ைால-பைரவர்-ஆல-

4.html  - 4 parts 
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The Story of  

Kala Bhairava  
Santhipriya  

 

Kala Bhairavar is considered to be a fierce manifestation of Lord Shiva and 

normally depicted in an aggressive form with angry eyes, blazing hair, tiger’s 

teeth, snake coiled around his neck and in some idols with even garland of 

human skulls. Often terrifying, Kala Bhairavar carries a trident, a drum and the 

severed fifth head of Brahma. His third eye represents eternal supreme 

wisdom. One’s fear get destroyed when they worship Lord Bhairava. He 

protects his devotees from dreadful enemies, greed, lust and anger. However 

the idols enshrined in all the temples do not depict the same form or 

appearance.  



The birth of God Bhairava is connected to a conversation between God 

Brahma and God Vishnu in Devaloga. Once in Devaloga when God Brahma 

and God Vishnu were discussing as to who amongst them was supreme, with 

arrogance God Brahma opined that he being the creator of the Universe was 

supreme than other including God Siva. God Brahma further advised God 

Vishnu that henceforth he commence worshiping him as he was Supreme 

even as the four Vedas standing there disputed his claim and expressed that 

only God Shiva was the Supreme as he was Paramatman combined with 

feminine power Sakthi.  Brahma however ignored Veda’s opinion and further 

in an act of offending the feelings of God Siva who was listening to the 

conversation standing by a side, he (God Brahma) began to speak 

disparagingly about God Shiva who in reality was Supreme as Parabrahman 

and who created the Universe. God Siva could not tolerate the fallacy and 

misbehaviour of God Brahma anymore and in fit of anger asked his shadow 

God Rudra standing there to remove the very head of God Brahma which 

disparagingly spoke ill of him (God Siva). On orders of God Siva, immediately 

God Rudra took the form of ferocious God Bhairava and plucked out the 

particular head of God Brahma which spoke ill of God Siva thus unknowingly 

getting attracted with Brahmahathi Dosha for the sin committed, the act of 

plucking out the head of anyone tantamount to killing. Once God Brahma  

lost one of the heads, realizing his mistake and fearing further humiliation 

from the hands of God Bhairava he (God Brahma) sought pardon from God 

Siva who accepted it grace. However Lord Bhairava got rid of the Brahmahathi 

Dosha in the city of Kasi.   

In some of the temples he is depicted in sober mood too. One such unique 

Lord Kala Bhairavar Temple with interesting legend is found located in a small 

village called Thagattur in Nagapattinam district of Tamilnadu. The temple is 

believed to be 1000 to 1500 years old and the presiding deity is Lord Kala 

Bhairavar. Many devotees are not aware about this unique temple in which 

when one enters they feel divine vibrations of Lord Bhairavar.  This is one of 

the very few temples in Tamil Nadu where Lord Kala Bhairavar is the main 

deity in the sanctum sanctorum called Moolavar in Tamil. Though this temple 

reportedly existed thousands of years ago in different forms and appearances, 

the annual Kumbabishega has been done in the year 2002. 



This temple also has shrines for Lord Kasi Vishwanathar, Goddess Visalakshi, 

Lord Vinayaga, and Lord Subramanya (Lord Muruga) with his consorts Valli & 

Deivanai, Goddess Durga and Lord Chandikeswara.  It is said that offering 

worship in the sanctum sanctorum of Lord Vishwanathar in this temple, one 

begets the same fruits and benefits of offering pooja to the same Lord in 

Varanasi (Kasi) because Lord Shiva himself manifested in the form of Shiva 

Linga when he enshrined himself in the form of Lord Kala Bhairavar in the 

main sanctorum of this temple. 

There is   a big water tank in front of the temple on the other side of which 

has a shrine for Village deity called Rowther enshrined with village Goddess 

Karuppayi and Goddess Kathayee who are believed to be guardian deities of 

the temple of Lord Bhairavar and serve him there in invisible form. It was 

interesting to hear that for reasons unknown, Goddess Kathayee of Siththadi 

remains the family deity for many of the villagers living here.  Rowther is also 

considered to be the guardian deity of village Thagattur. Traditionally some 

kind of Yantras are installed in many of the temples and one such Yanthra 

called Lord Bhairava Yanthra is enshrined in this temple. 

An interesting legend, spread by word of mouth is being told as history of this 

temple. 

At the end of Ramayana war, on the advice of great Maharishis and saints, 

Lord Sri Rama decided to perform Shiva puja in Rameswaram in Tamilnadu to 

get rid of the sin of Brahmahaththi Dosha accrued out of killing Ravan in 

Lanka war. He therefore requested Lord Hanuman to go to then Kasi (present 

Varanasi) to get him a self-manifested Shiva Linga from there as the then land 

of Shiva Ling  was  forested and not regularly inhabited by people (as it was 

barren land near river Ganges). 

When Lord Hanuman reached the then Kasi, he did find thousands of Shiva 

Lings enshrined by the saints and sages who penanced for several centuries 

there, but could not easily find even a single self-manifested Shiva Ling in the 

midst of them. Therefore he sought the help of a Garuda (a sacred kite, 

vehicle of Lord Vishnu) flying there and a Lizard to locate one of the self-

manifested Shiva Ling in that huge land. While Garuda after identifying the 

self-manifested Shiva Linga, flew over the same, the Lizard gave screech 

sound to draw the attention of Lord Hanuman towards that self-manifested 



Shiva Linga. Lord Hanuman ran there and quickly lifted up the Shiva Ling and 

began to fly back. The then Kasi which was under the control of Lord 

Bhairavar  happened to see Lord Hanuman taking away the Shiva Ling from 

his domain without his permission, got angry, stopped him and attacked Lord 

Hanuman from carrying the Shiva Ling from there. 

They fought for several days without an end in sight and the worried celestial  

ran to Kasi and pleaded with Lord Bhairavar to end the war explaining that 

Lord Hanuman was actually the divine ambassador of Lord Rama and he had 

come there in search of the Shiva Ling at the request of Lord Ram who had to 

offer Pooja in Rameswaram to get rid of his Brahmahaththi Dosha. Heeding to 

their plea, Lord Bhairavar calmed down and agreed to accompany Lord 

Hanuman to reach Rameswaram safely with the Shiva Linga and returned 

back instantly. Since both Garuda and Lizard acted unilaterally without 

seeking permission of Lord Bhairavar to help Lord Hanuman, both attracted 

the curse of Lord Bhairavar and prohibited from entering Kasi anymore. This is 

one of the reasons why not even a single Lizard and Garuda are not seen in 

Kasi (Varanasi). 

On way, when Lord Kala Bhairavar reached Thagattur, he felt that he had 

suddenly turned into a small child for a moment only to regain his original 

form within fraction of seconds. He realized the same as signal for something 

and therefore decided to enshrine himself in Thagattur (which was similar to 

Kasi) in the form of child Lord Kala Bhairavar to grace those who worshiped 

him in that place. On hearing that Lord Kala Bhairavar has enshrined himself 

there, the nine planets along with several saints and sages rushed there 

seeking his grace and to attain wisdom. Besides those who offered worship in 

this temple include Lord Rama, Sage Durvasa, and Arjuna, Lord Indira’s divine 

vehicle Elephant Airavatham, Lord Sun and Lord Moon. 

Once upon a time the fort of a King called Athiyaman was established here 

and the place was therefore known as Athiyaman Kottai (meaning fort) then. 

Since centuries ago several sages and saints stayed here performing rituals 

with several forms of Yantras seeking the grace of Lord Bhairava to attain 

special spiritual and abnormal mystic powers, the place was also called 

Yanthrapuri. Poet Sundarar has composed several hymns on this sacred place. 

Devotees visit this temple for fulfilment of removing obstacles in marriage 



proposals, to beget children, freed of diseases, to attain mental strength and 

get higher education. Those couples who pray for the birth of a child, tie a 

cradle with a small idol of child in this temple seeking the grace of the Lord. 

The temple has nine different trees each representing one of the nine planets. 

Therefore it is believed that when one goes around nine times around these 

nine trees  they are relieved of the bad effects of the planets  reason being 

their powers are under the control of Lord Kala Bhairava. 

Photography is disallowed to take the picture of the main deity in the 

sanctum sanctorum. From Mayavaram or Kumbakonam or even from Trichy 

one can conveniently reach this temple via Thiruthuraipoondi. The temple can 

be easily reached if you travel in the Nagapattinam-Kodikkarai route. 

Contact Nos of Priests :      Shri Sekar Gurukkal : 9788518226       

Shri. Manogaran Gurukkal: 9942096762 

 

Read further articles on Lord Kala Bhairava in the links below 

 

https://santhipriya.com/2016/03/kshetrabalapuram…-kala-bhairava-e.html 

 

https://santhipriya.com/2019/10/thagattur-lord-kala-bhairavar.html 

 

https://santhipriya.com/2017/10/kala-bhairavar-slokam.html 

https://santhipriya.com/2016/03/kshetrabalapuram-ananda-kala-bhairava-e.html
https://santhipriya.com/2019/10/thagattur-lord-kala-bhairavar.html
https://santhipriya.com/2017/10/kala-bhairavar-slokam.html

