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கும் பக ோணத்தில்  இருந்து  சுமோர ் 20  ல்  ததோலலவிலும் ,  

திருவிலைமருதூரில்  இருந்து  சுமோர ் ஒரு   ல்  ததோலலவில்  உள்ளது  

அம்மன்குடி  கிரோமம் .  இந்த  கிரோமத்தில்  உள்ள  அம்மன்  ஆலயம்  

சுமோர ் ஆயிரம்  ஆண்டிற்கு  முற்பை்ைது .  இரோஜரோஜ  க ோழனின்  

பலைத்  தளபதியோ  இருந்த  கிருஷ்ணரோய  பிரும்மரோயன்  என்பவர ் 

இந்த  ஆலயத்லத   நிறுவியதோ  அங்குள்ள   ல் தவை்டு ் த ய்தி ள்  

மூலம்  ததரிந்து  த ோள்ள  முடிகின்றது .   இந்த  ஆலயம்  

கதோன்றியலதப்  பற்றி  கூறப்படும்  வோய்  தமோழி   லத  இது .  

 

மகிஷோசுரமர ்தினி  கதவி   போரவ்தியின்  கதவியின்   அவதோரம் .  

ஒருமுலற  கதகவந்திரனோன  இந்திரலன  கதோற் டித்து  ஆை்சி  த ய்து  

வந்த   மகிஷோ  என்ற  அசுரன்  தன்லனத்  தவிற  கவறு  எவலரயும்  

வணங்  ்  கூைோது  என்ற  எண்ணத்துைன்  அலனத்து  ததய்வங் ளின்  

ப ்தர ்லளயும் ,   கதவர ்லளயும்   த ோன்று  குவித்து  வரத்  

துவங்கினோன் .  உலகில்  யோ ங் ளும் ,  பூலஜ ளும்  நின்றன .  

மகிஷோசுரலன ்   ண்டு  பயந்துகபோன   கதவர ்ள்  மலல ளில்  

இருந்த  குல  ளிலும்  மலறவிைங் ளிலும்  த ன்று  வோழத்  

துவங்கினர ்.   

 

ஒரு  முலற  சிவதபருமோனும் ,  ப வோன்  விஷ்ணுவும்  பல் கவறு  பிற  

ததய்வங் ளுைன்  அமர ்ந்து  த ோண்டு  விவோதித்து ்  த ோண்டு  

இரு ்ல யில்  மகிஷோசுரனின்  அை்ை ோ ம்  பற்றிய  த ய்தி  

அவர ்ளு ்கு ்  கிலை ்  இருவருலைய  மு ங் ளும்  க ோபத்தோல்  

சிவந்தது .  அவர ்ளுலைய  மு த்தில்  இருந்து  தவளி  வந்த  க ோப ்  

 னலில்  இருந்து  ஒரு  அழகிய  தபண்  கதோன்றினோள் .  அவலள  தன்  

ததய்வ   ணங் ளில்  இருந்து  போரவ்தி  கதவிகய  கதோற்றி  அனுப்பி  

இருந்தோள் .    சிவன்  வடிவமோ  மு மும் ,  விஷ்ணுவின்  அம்  மோ  பல  

ல  லளயும் ,   ோல்  ள்  பிரும்மோலவயும் ,  தலல  எமனோ வும் ,இடுப்பு  



பூமித்  தோயோ வும்  த ோண்ை  கதோற்றம்  த ோண்டு  அவதரித ்த   

அவகள  அந்த  அசுரன்  மகிஷோசுரலன  வதம்  த ய்ய  வந்தவள்  

என்பலதப்  புரிந்து  த ோண்ை  அலனத்து   ைவுை் ளும்  அவளு ்கு  

தங் ளிைம்  இருந்து  பல் கவறு  ஆயுதங் லளயும்    ்திலயயும்  

தந்தனர ்.  இமய  மலல   மன்னன்  அவளு ்கு  தன்னிைம்  இருந்த  ஒரு  

சிங் த்லத ்  த ோடுத்தோர ்.  அந்த  சிங் த்தின்  மீது  அமர ்ந்து  

த ோண்டு  அந்த  கதவி  மகிஷோசுரலன  அழி ்  ்  கிளம்பினோள் .  

 டுலமயோன  யுத்தம்  நைந்து  முடிந்தது .   யுத்தத்தில்  

மகிஷோசுரனுலைய  பலைத்  தளபதி ள்  அழிந்தனர ்.  முதலில்   ோலள  

வடிவில்  வந்த   மகிஷோசுரன்  பல் கவறு  வடிவங் லள  எடுத்தபடி  

தன்லன ்  த ோல்ல  கதவி  எய்த  ஆயுதங் ளில்  இருந்து  தப்பினோலும்  

 லைசியோ  மீண்டும்  அவன்   ோலள  உருவில்  வந்த  தபோழுது  

அவலன ்  கீகழ  தள்ளி  தனது  இைது   ோலினோல்  பூமியில்  அவலன  

அழுத்திப்  பிடித்து  திரிசூலோயுதத்தினோல்  அவலன ்  த ோன்றோள் .  

அதனோல்  அந்த  கதவியின்  தபயர ் மகிஷோசுரலன  அழித்த   

மகிஷோசுரமர ்தினியோயிற்று .   

 

மகிஷோசுரன்  அசுரன்  என்றோலும்  அவன்  சிவ  ப ்தன் .  ஆ கவ  அவன்  

தன்னுலைய   ழுத்தில்  சிவலிங் ம்  ஒன்லற  அணிந்திருந்து  

சிவதபருமோனிைம்  பல  வரங் ள்  தபற்று  இருந்தோன் .  அவலன ்  

த ோன்ற  தபோழுதும்  அவன்   ழுத்தில்  சிவலிங்  மோலலலய  

அணிந்து  த ோண்டு  இருந்ததினோல் ,  அவலன ்  த ோன்ற  போவத்திற்கு  

கதவி ்கு  சிவகதோஷம்  ஏற்பை்ைது .  அந்த  கதோஷம்  வில  என்ன  

த ய்ய  கவண்டும்  என  சிவதபருமோனிைகம  அவள்  க ை்  அவள்  

 ோவிரி  ஆற்றில்  குளித்து  விை்டு  பன்னிரண்டு  வருைம்  தவம்  இரு ்  

கவண்டும் .  அந்த  தவத்திற்கு  இலையூறு  ஏற்பைோமல்  இரு ்  அதன்  

 லரயில்  ப வோன்   வினோய லர  பிரதிஷ்லை  த ய்துவிை்டு  

தவத்லத  கமற்  த ோள்ள  கவண்டும்  என  சிவன்  கூறினோர ்.   



 

ஆ கவ  தன ்கு  ஏற்பை்ை  கதோஷம்  வில  கவண்டும்  என்பதற் ோ   

மகிஷோசுரமர ்தினி  கதவி  பூமியில்  வந்து   இைம்  கதடி  அலலந்தோள் .  

து ் ோை்சி  என்ற  இைத்திற்கு  வந்து  தனது  சூலத்தில்  படிந்திருந்த  

இரத்த ் லறலய   ழுவுவதற்கு  இைம்  கதடி  து ் ோை்சியின்  

அருகிலுள்ள  ஒரு  குளத்தில்  தனது  சூலத்லத   ழுவினோள் .முடிவோ  

அம்மன்குடி ்கு  வந்து  அங்கு  இருந்த   ோவிரி  ஆற்றில்  குளித்துவிை்டு ,  

 லரயில்  தோன்  த ய்ய  இருந்த  தவத்திற்கு  இலையூறு  ஏற்பைோமல்  

இரு ்  ப வோன்  வினோய லரயும்  பிரதிஷ்லை  த ய்து  விை்டு  

பன்னிரண்டு  வருைங் ள்  தவத்தில்  இருந்தோள் .  பன்னிரண்டு  

வருைங் ள்   ழிந்தன .  அவளுலைய  தவத்லத  தம ்சி  ல லோயத்தில்  

இருந்து  வந்த  சிவதபருமோன்  அவள்  முன்  கதோன்றி  அவளுலைய  

கதோஷங் ள்  அலனத்தும்  விலகி  விை்ைன  என்று  கூறி  விை்டு  

மலறந்தோர ்.   ோப  விகமோ ் னம்  தபற்றதும்   அங்க கய  தங்  

விரும்பிய  கதவியோனவள்  இரோஜரோஜ  க ோழனின்  பலை  தளபதியின்  

 னவில்  கதோன்றி ,  தன ்கு  அங்கு  ஒரு  ஆலயம்  எழுப்புமோறு   ை்ைலள  

இை்ைோள் .   வந்த  ஆலணப்படி  அந்த  தளபதியும்  எை்டு  ல  லள ்  

த ோண்ை  அவளுலைய  சிலல  ஒன்லற   கிழ ்கு  கநோ ்கி  

அமர ்ந்திரு ்கும்  வல யில்  பிரதிஷ்லை  த ய்து  ஒரு  ஆலயம்  

பலைத்தோன் .  அதுகவ  அம்மன்குடி  ஆலயம்  எனப்பை்ைது .  அந்த  

இைத்தில்  வந்து  இரோஜரோஜ  க ோழனின்  பலை  தளபதி  ஆலயத்லத  

அலமத்ததினோல்  அந்த  இைத்திற்கு  இரோஜரோகஜஸ்வர   கதவி  

தகபோவனம்  என்ற  தபயர ்ளும்  ஏற்பை்ைன .    அங்குள்ள  நதியில்  

அவள்  அசுரலன ்  த ோன்ற  வோளிலன   ழுவி  சுத்தம்  த ய்ததினோல்  

கதோஷத்லதப்  கபோ ்கிய  நதித்  தீரத் ்தம்  போப  விகமோ ன  

கஷத்திரமோ   ருதப்பை்டு ,  நதியில்  குளித்தோல்  போப  விகமோ னம்  

தபறலோம்  என்ற  நம்பி ்ல ள்  கதோன்றின .   அது  மை்டும்  அல்ல  

திருமணம்  ஆ ோத   அந்த  கதவி  சிவதபருமோனின்  பிள்லளயோன  



ப வோன்  வினோய லரகய  தன ்கு ்   ோவலோ  லவத்திருந்ததினோல்   

அந்த  ஆலயத்திற்கு  த ன்று  வழிபை்ைோல்  பிள்லள  

பிற ் ோதவர ்ளு ்கும்  குழந்லதப்  கபறு  கிலை ்கும்  எனவும் ,  

மூ ்ல  அை ்கி ்  த ோண்டு  தபம்  இருந்ததினோல்  அவலள  அந்த  

ஆலயத்தில்  த ன்று  வணங்கினோல்  மூ ்சு  விை ்   ஷ்ைம்  தரும்  

ஆஸ்துமோ  கபோன்ற  வியோதி ள்  குணமோகும்  என்ற  நம்பி ்ல  ள்  

கதோன்றின .  

 

அம் போளு ்கு  மு ்கியத்துவம்  தரும்  இைமோ  இருந்தோலும்   இந்த  

ஆலயத்தில்    ல லோ நோதகர  மூலவரோ  இரு ்கிறோர ்.  

ல லோ நோதரின்  வலதுபோ த்தில்  துர ்்ல  அம்மன்    ோை்சி  

தருகிறோள் .  எை்டு  ல  ளுைன்  எை்டுவித  ஆயுதங் ள் ,   தங்  சிம்ம  

வோ னம் ,  மகிஷன்  தலல  ஆகியவற்றுைன்   ோந்த  மு த்துைன்   ோை்சி  

தருகிறோள் .  மகிஷோசுரமரத் ்தினி  கதவி  என்றும்  இவலள  

கூறுகிறோர ்ள் .  ரோஜரோஜக ோழனின்  பலைத்தலலவர ்ளோன  

கிருஷ்ணன் ,  இரோமன் ,  பிரம்மரோயன்  ஆகிகயோர ் இங்கு  

வோழ் ந்துள்ளனர ்.  நவ ்கிர ங் ளு ்கு  அதிபதியோ  துர ்்ல  

அம்மன்  விளங்குவதோல்  இங்கு  நவ ்கிர ங் ளு ்கு  தனி   ன்னதி  

கிலையோது .  த வ்வோய் ்கிழலம ளில்  விக ஷ  பூலஜ  உண்டு .  
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Ammankudi temple lay in between the cit ies of 

Thiruvidaimarudoor, Tanjore and Kumbakonam in Tamilnadu ,  

India. Ammankudi,  a small  vi l lage where the temple has been 

constructed is twenty KM from Kumbakonam and one KM from 

Thiruvidaimarudoor. From the inscript ions available from the 

temple site it  is learnt   that the temple has been constructed by 

one of the chieftain of Emperor Rajaraja Chola, a  great Tamil King . 

The temple has come up thousand years ago. 

 

The legend of the Devi enshrined in this temple goes l ike this .  

Once upon a t ime a demon called Mahishasura invaded Indira log, 

defeated Lord Indira  and captured Indira Log. He became so 

powerful and arrogant to pronounce to the celest ial that 

henceforth none be worshipped except him. Further he unleashed 

a reign of terror on al l  the three worlds- earth, heaven and the 

nether worlds- and tortured and ki l led many celest ial and the 

folks l iv ing there .  Afraid of the atrocit ies of the demon, everyone 

ran for safety and hid in the mountains and caves.  No divine 

could defeat or contain the atrocit ies of the demon. Folks stopped 

performing Yagya and other pujas fearing to Mahishasura .  

 

Once when Lord Shiva and Lord Vishnu were in a serious 

discussion along with other divines and celest ial ,  the reign of 

terror Mahishasura unleashed on the three worlds reached 



attention. Their eyes turned red in anger and beams of f ierce rays 

emerged from their eyes merged into one result ing in the 

appearance of a female deity who was an aspect of Goddess 

Parvathi .  Her appearance ref lected the fury of Lord Shiva , hands 

the strength of Lord Vishnu, legs that of Lord Brahma , head that 

of Lord Yama and hip that of mother earth. Everyone understood 

that the Goddess has manifested with the aspects of powerful 

divines to vanquish the demon Mahishasura. While other divines 

and celest ial forces  gave her several  of their  weapons, King of 

Himalaya gave her a powerful l ion to f ight the demon. She sat on 

the Lion, marched to the palace of the demon and in the f ierce 

batt le continued entire army of Mahishasura got destroyed . Finally 

to deceive and distract the attention of the Devi ,  the demon 

Mahishasura changed his appearances many t ime, from that of a 

buffalo to other animals . But at the end when he took the form of 

a buffalo, Devi pushed and pressed him over the ground with her 

left  leg, and ki l led him with a Trisul .  Therefore her name became 

Mahishasuramardini ,  female goddess who vanquished 

Mahishasura, the demon.  

 

Mahishasuramardini  Devi was an indeed incarnation of Goddess 

Parvathi in the form of Durga. Though Mahishasura was a demon, 

he was an ardent devotee of Lord Shiva and always wore a Shiva 

Ling around his neck after obtaining several boons from him. 



Therefore the Goddess Mahishasuramardini was aff l icted with 

Shiva Dosha (sin) though unknowingly for insult ing the Shiva 

Linga with her leg and for ki l l ing the devotee of Lord Shiva. She 

approached Lord Shiva to purify her from sin. He advised her that 

she should go on penance in the bank of River Kaveri for twelve 

years after taking bathe in the same r iver .  

 

She took the advice seriously and went to Ammankudi where r iver 

Kaveri f lew, washed her sword stained with the blood of the 

demon, took bath, and sat in taps for twelve years .  As advised by 

Lord Shiva, Devi Mahishasuramardini ,  an aspect of Goddess  

Parvathi instal led an idol of Lord Vinayaga to  guard against others 

and from gett ing disturbed during her penance on the banks of 

the r iver .   Pleased with her tapas Lord Shiva appeared before her 

after twelve years and purif ied her from the Dosha. Thereafter she 

appeared in the dream of the chieftain of King Rajaraja Chola and 

ordered him to construct a temple for her in that place . He 

complied to has been referred as Devi Tapovana (Place where Devi 

remained on tapas) and Raja Rajeswarapuram to give credit to 

Rajaraja Chola’s chieftain.   

 

Because Devi chose the r iver to wash the sword with which she 

slew Mahishasura, the theertha got the name Paapa Vimochana 

Theertham meaning the r iver which removes the i l l  effects of s ins. 



Therefore everyone   believe that taking bath in the r iver would 

remove the i l l  effects  of al l  the sins (Dosha). Since she kept on 

guard Lord Shiva’s son Lord Vinayaga who was her son ( in her 

form as Goddess Parvathi  but not as Goddess Mahishasuramardini  

who was a virgin goddess in that form ) to guard her,  the belief 

has been that the childless couple wil l  beget child if  they 

worshipped her in Ammankudi .   Also as she remained in tapas 

controll ing her breath , anyone suffering from breathing or Asthma 

l ike diseases would also get rel ief  from its severity if  they and 

worshipped her here. 

 

 

 

 


