
சீதள மாதா ததவி 

-சாந்திப்பிரியா- 

 

சீதளா  என் றால்  குளுமையானவள்  என் ற  அர த் ்தத ்மதத்  தருை் .  சீதள  

ைாதாவிற் குப்  பல  இடங் களிலுை்  பல  ஆலயங் கள்  உள் ளன .  அந்த  

ததவியின்  பபயமர  வட  நாட்டில்  சீதள  ைாதா ,  ைஹா  ைாயி ,   ைாயி  

அன் னை் ைா ,  சாத்  சிடல்  ைாதா  எனவுை்  பதன்  இந்தியப்  பகுதிகளில்  

ைாரியை் ைன் ,  தரணுகா  ததவி ,  குளிர ்ந ்த  நாயகி ,  எல் லை் ைா ,  

முண் டகண் ணியை் ைன் ,  பகை் பை் ைா ,  பதாட்டை் ைா ,  சுகஜை் ைா ,  



கங் கை் ைா  என் ற  பபயர க்ளில்  அமைத்தாலுை்  அமனத்து  

இடங் களிலுை்  அவள்  அை் மை  தநாயில்  இருந்து  காப்பாற் றுபவள்  

என் பதத  முக்கியைான  நை் பிக்மகயாக  உள் ளது .  அை் மை  தநாமய  

ைட்டுை்   தடுப் பதற் காக  அவள்  பிறப் பு  எடுக்கவில் மல ,  பக்தர க்ள்  

அவள்  மீது  நை் பிக்மகக்  பகாண் டு  வணங் குமகயில்  அவர க்ள்  

தவண் டியவற் மற  தந்து  அருளுகின் றாள் ,  ஊமரக்  காக்கின் றாள் ,   

பஞ் ச  காலத்தில்  ைமை  பபாழிய  மவக்கின் றாள் ,   குைந்மதப்  தபறு  

தருகின் றாள் ,   குடுை் பத்மதக்  காக்கின் றாள் ,  தநாய் கமள  

விரட்டுகின் றாள்  என  பல் தவறு  விதங் களில்  பல  இடங் களிலுை்  

நை் பப் படுகின் றது .  பதன்  இந்தியாவில்  ைட்டுதை  அவளுக்குப்  மிகப்  

பபரிய  ஆலயங் கள்  உள் ளன .  கஞ் சி  தபாடுதல் ,  கூை்  காய் ச ்சுதல் ,  

தவப் பிமல  சுற் றிக்  பகாண் டு  வலை்  வருதல் ,  தீ  மிதித்தல்  தபான் ற  

சடங் குகள்  அங் கு  மிகவுை்  அதிகை் .  அப் படிப்பட்ட  வைக்கங் கள்  வட  

நாட்டில்  இல் மல  என் றாலுை்  அவளுக்கு  பல  இடங் களில்  சிறு  சிறு  

ஆலயங் கள்  உள் ளன .  ஆனால்  சீதள  ைாதாவிற் கு  மிக்  பபரிய  

ஆலயை்  வடநாட்டில்  புது  படல் லியின்  எல் மலயில்  உள் ள  குர க்ாவூன்  

என் ற  நகரில்  உள் ளது .   சீதள  ைாதா  நான் கு  மககமளக்  

பகாண் டவள் ,   சிவப் பு  உமடகமள  விருை் புபவள்  என் ற  நை் பிக்மக  

உள் ளது .  அவளுமடய  பூமஜகளில்  தவப் பிமலயுை் ,  எலுமிச ்சை்  

பைமுை்  முக்கியைானமவ .   உண் மையில்  சீதள  ைாதா  துர ம்கயின்  

ஒரு  அவதாரதை .    

 

குர க்ாவூன்   என் ற  நகரை்  ஹரியான  ைானிலத்தின்  ஒரு  பகுதியாகுை் .  

அந்த  இடை்  ைகாபாரத  நாயகர க்ளில்  ஒருவரான  பாண் டவர க்ளுக்கு  

வில்  வித்மதப்  பயிற் சி  தந்த  துதராணாச ்சாரியார ் பிறந்த  பூமி  

என் ற  பபருமை  பபற் றுள் ளது .  குர க்ாவூன்  நகரில்  ஒரு  ஏரியின்  

கமரயில்  அமைந்துள் ள  அந்த  ஆலயை்  எழுை் பிய  கமத  மிகவுை்  

சுவாரசியைானது  ைட்டுை்  அல் ல  புராணப்  புகை்  பபற் றதுை்  ஆகுை் .  



ஆலயை்  சுைார ் 350 வருடங் களுக்கு  முன் னர ் எழுந்தது  எனக்  

கூறுகின் றனர ்.   தினமுை்  நூற் றுக்கணக்கான  பக்தர க்ள்  அங் கு  

வருகின் றனர ்.   அங் கு  வந்து  குைந்மதகளுக்கு  முதல்  பைாட்மட  

அடிப் பது  மிக  சாதாரணைான  விஷயை் .  

 

300 அல் லது  350 ஆண் டுகளுக்கு  முன் பு  குர க்ாவூவில்   பாதராத்  

ைற் றுை்  சிங் கா  என் ற  இரு  சதகாதரர க்ள்  விவசாயத்தில்  

ஈடு ;பட்டிருந்தனர ்.   ஆயிரக்கணக்காக  ஏக்கர ் நிலை்  

மவத்திருந்தனர ்.  மிகவுை்  ஒற் றுமையாக  இருந்தனர ்.   அவர க்ளில்  

சிங் கா  என் பவர ் பக்தியாளர ்.  பூமஜகள் ,  பஜமனகள்  எனச ் பசய் து  

வந்தவர ்.   ஆனால்  குடுை் பத்தில்  ஏற் பட்ட  ஒரு  பிரச ்சமனயினால்  

இரண் டு  சதகாதரர க்ளுக்குை்  இமடதய  கருத்து  தவற் றுமைத்  

ததான் றி  பசாத்துக்கமள  பாகப்  பிரிவிமன  பசய் து  பகாள் ள  

இப் தபாது  ஆலயை்  உள் ள  ஒரு  பகுதி  நிலை்  சிங் காவிற் குக்  

கிமடத்தது .   சிங் காவிற் குக்  கிமடத்த  அந்த  நிலத்தின்  பபருமை  

என் ன  எனில்  அந்த  பகுதியில் தான்  துதராணாச ்சாரியார ் பிறந்து  

இருந்ததாக  நை் பப் பட்டது .  பாகப்  பிரிவிமன  ஏற் பட்டாலுை்  சிங் கா  

தான்  மவத்திருந்த  பைக்கங் கமள  ைாற் றிக்  பகாள் ளாைல்  

பஜமனகள் ,   பூமஜகமள  பசய் து  வந்தார ்.   

 

ஒரு  நாள்  அவருமடய  கனவில்  சீதளா  ததவி  ததான் றி  அன் று  முதல்  

தநாயுற் று  வருை்  எவமரயுை்  அவர ் பதாட்டால்  அவர க்ளுமடய  

தநாய்  வில கி  விடுை்  எனக்  கூறிவிட்டு  ைமறந்து  விட்டாள் .  அவருை்  

அமதக்  நை் பி  தன்  நிலத்தில்  ஒரு  இடத்தில்  பசன் று  அைர ்ந்து  

பகாண் டு  தியானை்  பசய் யத்  துவங் கினார ்.  அதற் கு  முன்  அந்த  

இடத்தில்  தன்  ைனதில்  ததான் றிய  வமகயில்  கல் லால்  ஆன  சிறு  

ஆலயை்  ஒன் மறக்  கட்டி  ஒரு  கல் மல  ததவியாகப்  புமதத்து  மவத்து  

அமத  வணங் கி  வரலானர ்.  ஒரு  நாள்  அவர ் நிலத்மதத்  ததாண் டிக்  



பகாண் டு  இருந்த  பபாழுது  அவர ் கனவில்  ததான் றிய  அதத  உருவில்  

இருந்த  ஒரு  சிமல  கிமடத்தது .  தனக்காகதவ  அந்த  ததவி  

எழுந்துள் ளாள்  என  நை் பியவர ் அமத  எடுத்து  வந்து  அந்த  

ஆலயத்தில்  மவத்து  பூஜிக்கலானர ்.  அதுதவ  பின் னர ் சீதள  ைாத  

ஆலயைாயிற் று .  

 

அந்த  சிமல  அங் கு  ததான் றியதற் குை்  ஒரு  கமத  கூறப் படுகின் றது .  

ஒரு   காலத்தில்  முகலாய  ைன் னர க்ள்  பல  பகுதிகளுக்குை்  பமட  

எடுத்துச ் பசன் று  அந்தந்த  நகரங் களில்  இருந்த  ஆலயங் கமள  

இடித்து  தசதப் படுத்தி ;  பபாருட்கமள  பகாள் மளயடித்துச ் பசல் வது  

மிக  சாதாரணைாக  நடந்து  வந்தது .  அப் படிப் பட்ட  ஒரு  

சையத்தில் தான்  அந்த  இடத்தில்  பமடபயடுத்து  வந்திருந்த  முகலாய  

ைன் னன்  அங் கு  இருந்திருந்த  சீதளா  ைாதாவின்  ஆலயத்மத  

இடித்துத்  தள் ளிய  பின்   அதில்  இருந்த  சிமலமய  அங் கிருந்த  

ஏரியில்  தூக்கி  எறிந்து  விட்டானாை் .  நாளமடவில்  அந்த  ஏரி  

ைமறந்து  விமள  நிலைாக  ைாறி  இருந்தது .  அந்த  இடத்தில் தான்  

சிங் கா  தியானை்  பசய் து  பகாண் டிருந்தார ்.  அந்த  இடத்தில்  

புமதந்து  கிடந்த  சிமலயுை்  அவருக்குக்  கிமடத்தது .   முகலாய  

ைன் னன்  அழித்துச ் பசன் ற  ஆலயை்  ஐநூறு  ஆண் டுகளுக்கு  

முற் பட்டது  எனவுை்  அதன்  ைகிமை  மிகவுை்  அதிகை்  எனவுை்  

கூறுகின் றனர ்.  அதற் கு  ஆதாரைாக  மககால் கள்  விளங் காைல்  

தநாயுற் றிருந்த  ஒரு  ைன் னனின்  குைந்மதமய  அந்த  ஆலயத்திற் கு  

பகாண் டு  வந்து  அந்த  ஆலய  ைண் ணினால்  களிை் பு  தபாட்டு  

மவத்திருக்க ,  பத்து  நாட்களில்  குைந்மத  நலைாகி  விட்டது  என் ற  

ஒரு  கமத  உள் ளதாகவுை்  கூறுகின் றனர ்.  ஆனால்  அமவ  எதற் குதை  

ஆதாரபூர வ்ைான  சான் றுகள்  கிமடக்கவில் மல .  வாய்  பைாழிச ் 

பசய் திகளுதை ,  பரை் பமர  பரை் பமரயாக  கூறப் பட்டு  வருை்  

நை் பிக்மக  மிகுந்த  பசய் திகளுதை  ஆதாரை் .  



 

அந்த  ஆலயை்  கட்டப் பட்டது  குறித்து  ைற் றுை்  ஒரு  கமத  

நிலவுகின் றது .  முன் பனாரு  காலத்தில்  ஆலயை்  உள் ள  நகமர  ஒட்டி  

பரூக்  என் ற  நகரை்  இருந்தது .  அந்த  நாட்டு  ைன் னனின்  

அரண் ைமனயில்  ஒரு  தச ்சன்  இருந்தான் .  அவனுக்கு  மிகவுை்  

அைகான  ஒரு  ைகள்  இருந்தாள் .  அவளுமடய  அைகு  குறித்துக்  

தகள் விப் பட்ட  ஒரு  முகலாய  ைன் னன்  அவமள  அமடய  ஆமசப் பட்டு  

தன் னுமடய  ஆட்கமள  அனுப்பிய  பபாழுது  அந்த  தச ்சன்  அதற் கு  

சை் ைதிக்கவில் மல .  அந்த  முகலாய  ைன் னனின்  மிரட்டலுக்குப்  

பயந்து  அவன்  அந்த  நாட்டு  ைன் னனிடை்  பசன் று  முமறயிட்டான் .   

ைன் னன்  தன்  நாட்டுப்  பிரமஜக்கு  அபயை்  அளிக்க  முடிவு  

பசய் ததுை்  முஸ் லிை்  ைன் னனுடன்  தபார ் ஏற் பட்டது .  யுத்த  பூமிக்குச ் 

பசல் மகயில்  அந்த  ைன் னன்  தான்  யுத்தத்தில்  பவற் றி  பபற் றுவிட்டு  

வந்தால்  அவளுக்கு  ஒரு  ஆலயை்  அமைப் தபன்  என  உறுதிபைாழி  

எடுத்துச ் பசன் றானாை் .  இன் பனாரு  கமதயின் படி  அந்த  ைன் னன்  

யுத்தத்திற் குக்  கிளை் பிய  பபாழுது  துர ம்கமய  வழிபடாைல்  

கிளை் பியதால்  ஆலயை்  உள் ள  இடத்திற் கு  அருகில்  அவன்  பமட  

வந்த  பபாழுது  அவன்  பசன் ற  குதிமர  தைலுை்  பசல் ல  முடியாைல்  

நின் று  விட்டதாை் .  அதனால்  கலக்கைற் றவன்  துர ம்கயிடை்  ‘தான்  

யுத்தத்தில்  பவற் றி  பபற் றுவிட்டு  வந்தால்  அவளுக்கு  ஒரு  ஆலயை்  

அமைக்கின் தறன் ’ என  தவண் டிக்  பகாண் டானாை் .  அதன் படி  

யுத்தத்தில்  பவற் றி  பபற் று  வந்து  அங் கு  ஆலயமுை்  அமைத்தானாை் .   

 

சீதளா  ததவி  பிறப் பு  பற் றி  கூறப் படுை்  இரண் டு  புராணக்  

கமதகளில்  இது  ஒன் று .   ரிஷி  ஷரத்வன்  என் பவருக்கு  இரண் டு  

குைந்மதகள்  இருந்தனர ்.   அந்த  குைந்மதகள்  தன் னுமடய  

தவத்திற் கு  இமடயூறாக  இருக்கின் றனர ் எனக்  தகாபைமடந்து  

அவர க்மளக்  பகாண் டு  தபாய்  காட்டில்  விட்டுவிட்டு  வந்து  



விட்டாராை் .  அப்பபாழுது  அந்த  வனத்திற் கு  வந்த  சத்ருஜித்  ைன் னன்  

அழுது  பகாண் டு  இருந்த  குைந்மதகமளப்  பார த் ்து  அவர க்மள  

தாதன  எடுத்துச ் பசன் று  வளர க்்கலானார ்.  ஆண்  குைந்மதக்கு  

கருபாச ்சாரியா  எனவுை்  பபண்  குைந்மதக்கு  குருபி  எனவுை்  

பபயரிட ்டு  வளத்தார ்.  குருபிமய  துதராணாச ்சாரியாருக்கு  

திருைணை்  பசய் து  மவத்தார ்.  துதராணாச ்சாரியார ் 

பாண் டவர க்ளுக்குை் ,  பகௌரவர க்ளுக்குை்  வில்  வித்மத  

பயிற் சிகமள  அளித்து  வந்த  பபாழுது  குருபி  இன் று  ஆலயை்  உள் ள  

இடத்தில்  அைர ்ந்தபடி  தியானை்  பசய் து  பகாண் டு  இருந்தாள் .  ஒரு  

சாபத்தின்  விமளவாக  பூமியில்  பபண் ணாகப்  பிறந்திருந்த  

துர ம்கயான  குருபா  ததவி  நாளமடவில்   ைற் றவர க்ள்  கண் களுக்கு  

வயதானவள்  தபான் றத்  ததாற் றை்  தரத்  துவங் க  அவமள  

அமனவருை்  வணங் கத்  துவங் கினர ்.  அதி  பவட்பத்தினால்  

ததான் றுை்  அை் மை  தநாயின்  கடுமைமயப்  தபாக்கி  பக்தர க்ளின்  

துயமரத்  தீர க் ்க  குளுமையான  உடல்  பகாண் ட  தனது  ஒரு  ரூபைான  

சீதள  ைாதாவாக  துர ம்க  அங் கு  ததான் றினாள் ; .    

 

இன் பனாரு  கமதயின் படி  சீதள  ைாதாமவ  பிருை் ைா  பமடத்தார ்.  

அவளிடை்  சிறிது  உளுத்தை்  பருப் மபக்  பகாடுத்து  அமத  அவள்  

மவத்திருக்குை்  வமர  அவமள  கடவுளாக  உலகத்தினர ் வணங் குவர ் 

என் றார ்.  அவளுக்கு  உதவியாக  சிவபபருைானின்  தவர ம்வயில்  

இருந்து  ததான் றிய  ஷஜூவாரரசுவா  என் பவர ் ததான் ற ,  இருவருை்  

ஒரு  கழுமத  மீது  பருப் பு  மூட்மடமய   மவத்துக்   பகாண் டு  பசல் ல  

அது  சிந்திய  இடங் களில்  பபரிய  தநாய்  ஏற் பட்டது .  அதனால்  

பீதியமடந்த  ததவர க்ள்  அமனவருை்  அவமள  பூமிக்குச ் பசன் று  

வசிக்குை் படியுை்  அங் கு  அவள்  வணங் கப் படுவாள்  எனவுை்  கூறி  

அனுப் ப  பூமிக்கு  வந்தவள்  மகயில்  இருந்த  பருப் பு  எங் பகல் லாை்  

விழுந்தததா  அங் பகல் லாை்  அை் மை  தநாய்  ததான் றியது .  



ைனிதர க்ள்  அவளிடதை  தை் மைக்  காத்தருளுைாறு  தவண் டிக்  

பகாள் ள  சீதளா  ைாதாவுை்  அந்த  தநாமய  குணப் படுத்திளாள் .  அது  

முதல்  அந்த  தநாய்  வராைல்  இருக்க  தவண் டுை்  என் பதற் காக  

அவளுக்கு  ஆலயை்  அமைத்து  வழிபாடுகள்  பசய் யத்  துவங் க ,  ைனை்  

ைகிை் ந்த  ததவியுை்  தன் மன  தவண் டிக்  பகாண் டவர க்மள  தநாய்  

வராைல்  தடுத்து  காத்தருளி  வருகின் றாள் .  சுற் றி  முற் றிப்  

பார த் ்தால்  துர ம்கயுை்  பார வ்ரியின்  ஒரு  அவதாரதை .  

 

 

 

 

 

 

 



Seethal  Matha Devi 

Santhipriya 

 

Seethal in Hindi means cool.   Seethal matha has many temples in 

India under different names. In  North India she is referred as 

Seethal Matha, Maha Mayee, Maha Annamma, Chat, Sital matha 

and in the Southern parts she is known as Mariamman, Renuka,  



Kull irntha Nayagi,  El lamma, Mundakanniamman, Kempamma, 

Doddamma, Sugajamma and Gangamma. Though the general 

belief is  that she is the savior Goddess for those aff l icted with  

small  pox  and Chicken poxes, she is also believed to have 

manifested to give good health, prosperity ,  fulf i l l  their  desires,  

guard the vi l lages ,  savior of famil ies , bestow child to childless 

couples and rain goddess etc.  The diseased, especial ly those 

aff l icted with small  pox, pray to her for rel ief .  

 

Small  to bigger s ize temple exists al l  over the Southern Parts of 

India where the r ituals l ike walking on f ire, walking around her 

temple dressed with a saree l ike clothing made of only Neem 

leaves ( Margosa tree leaves)  ,  and distr ibution of cooked semi 

solid lenti l  as Prasad  seeking her blessings  are done. Though 

such practices are not prevalent  in the Seethala matha temples 

in North India , several small  temples have been built  for her 

there too .  A temple built  for her centuries ago in a vi l lage 

cal led Gurgaon near New Delhi is  believed to be the biggest in 

the Northern India .  Seethala matha has four hands, wear Red 

colored clothes, and Lemon and Neem leaves form main part in 

the pujas and r ituals performed to her. She is indeed incarnation 

of Goddess Durga.  

 



Gurgaon is in the state of Haryana in India. It is  believed to 

be the birth place of Dronacharya, one of Mahabharata 

heroes. The temple which has been built  nearly 350 years ago 

adjacent to a pond has an interest ing story behind it .  While 

hundreds and thousands of devotees throng the temple 

throughout the year ,  some of them vis it there to   offer the 

init ia l ly grown hair  of their  children by a ceremony which in 

Hindi is  called as ‘Mundan Ceremony’ in Hindi.   

 

300 to 350 years ago,  two brothers,  namely Padarath and 

Singha who l ived in Gurgaon were engaged in the 

agricultural work.  They owned thousands of acres of land 

and remained united. Singha was very pious and spent most 

of his t ime singing Bhajans and performing pujas. Later due 

to some family dispute , both the famil ies got separated. They 

equally divided their  agricultural land and the land in which 

the present temple has come up. The  birth place of 

Dronacharya formed part of the land given to Singha. In spite 

of the divis ion in the family ,  Singha did not change his habit 

of performing pujas and recit ing bhajans . 

 

One day Seethala Dev i appeared in his dream and granted 

him a boon. As per the boon Singha's mere touch would cure 

a person from all  his ai lments. With faith in her,  Singha  went 



out,  sat near a pond dug in a corner of his land and 

remained on meditat ion. He also made a worship shrine  with 

the small   stones and started worshipping the Devi there. 

One day while he was digging the land in the same land, he 

found an idol of Devi buried there.  Her face  resembled the 

Devi who appeared in his dream and therefore he took it out  

and consecrated it  in the crude temple built earl ier .  This 

structure later became the Seethala  Matha Devi temple.  

 

Another story is l ike this .  Centuries ago the invading Mogul 

rulers  destroyed the temple structures everywhere in the 

invaded lands and looted the ornaments. In one such 

instance an invading Mogul King destroyed a centuries old 

Seethala Matha temple which existed there and threw away 

the   idol into a nearby pond. Over the years the pond dried 

up and the entire area became agricultural land . The same 

idol was only dug out by Singha and temple constructed at a 

much later period. According to a folk story the Seethala 

Matha temple was as old as f ive hundred years .  Once the 

child of a King which was affected with paralysis was brought 

there and to cure her,  the body was  wrapped  with the mud 

of the temple and she was al lowed to remain with it  for ten 

days. Amazingly the Paralysis got completely cured.  But 



there is  no historical evidence to support th is story which is 

continued to be told as a folk tale.   

 

Yet another legend tel ls a different story over the 

construction of the temple. A poor carpenter l ived in a 

placed cal led Farook Nagar near the present temple site .  He 

was working in the palace of the ruler  and had a beautiful 

daughter in marriageable age. One  of the Mogul emperors  

heard about her beauty and wanted to marry her.  He sent the 

proposal through a person, but the Carpenter did not agree 

to the proposal .  He was threatened by the emperor who 

decided to use force to abduct the gir l .  Af raid of the Mogul 

emperor, the Carpenter approached the local ruler seeking 

protection. The ruler decided to save the honor of his cit izen 

and so a war broke out  between the Mogul emperor and the 

ruler of Farook. Before proceeding to the war front,  the ru ler 

pledged that he would build a temple for Durga if  he won the 

war.  He kept up the promise and built  a temple after 

returning back crushing the Mogul emperor. As per another 

version, when the ruler proceeded to the War front without 

offering prayers   to Goddess Durga, his horse refused to 

move beyond the place where the present temple stand. 

Realiz ing his folly ,  he prayed to her for victory in the war and 



pledged that he would build a temple on his victorious 

return. Since he returned victorious he built the temple there.  

 

As per one of the two legends narrated, one of the Rishis  

cal led Sharadwan had two children. Annoyed with the two 

children who disturbed his tapas, he took them and left  them 

in the mid of a jungle. King Shantanu who accidental ly 

passed through the jungle saw the two crying children and 

took them with him to his place. He named the gir l  chi ld as 

Krupi and the boy as Krupacharya.  Later Krupi got married 

with Dronacharya. While the Drona was training the Kaurava s 

and Pandava, Krupi sat and meditated in  the present temple 

s ite which was barren land then . As she was born as Krupi 

due to a curse in her previous birth, she appeared as a 

goddess l ike f igure to others and so they started paying 

obeisance to her.   Later Krupi became Mata Seethala Devi –  

an incarnation of mother Durga - to protect devotees 

aff l icted with  Small  pox and Chicken pox   which occurred 

due to excess heat .   

 

The second  tale narrates the birth of Seethala devi thus. 

Once Lord Brahma created a maiden and named her Seethala.  

He gave her some lenti ls  and said that as long as she held it 

with her she would be treated on par with other Goddesses 



by the devas. At his request Lord Shiva produced a male from 

his sweat,  named him Jvarasura and sent him to a ssist  her. 

Both of them with heaps of lenti ls  kept at the back of  a 

donkey went al l over  the universe . Wherever the lenti ls  fel l ,  

the places was affected with small  pox. Therefore devas 

pleaded with her to go to the earth where she would be 

greatly respected.  In ear th too the same problem surfaced. 

Wherever the lenti ls  fel l  the disease of small  pox spread.  

Therefore the affected ones rushed to her and pleaded for 

rel ief  from the disease. From then on whoever worshipped 

her with devotion, she protected them from ge tt ing small  pox 

disease.  Whatever it be  Goddess Durga is an avatar of  

Goddess Parvathi and so also is Seethala Matha who is 

incarnation of mother Durga.  

 


