
உசச்ி பிள்ளளயார் 

ஆலயம் 

 
சாந்திப்பிரியா 

 

 

திருச ்சி  நகரில்  ஐநூறு  படிக்களுக்கும்  மமலான  எண் ணிக்ககயிலான 

படிகளில்  ஏறிச ் சசல் ல  மேண் டிய  உயரத்தில் ,  3  பில் லியன்  ஆண் டுகள்  

பழகம  ோய் ந்த  பாகையின்  உச ்சியில்  மீது  கட்டப் பட்டு  உள் ளமத 

உச ்சிப்  பிள் களயார ் ஆலயம்  ஆகும் .  15 ஆம்  நூை் ைாண் கட  

சார ்ந்ததாக  கூைப் படும்  இந்த  ஆலயம்  பல் லே  மன் னன்  ஒருேரால்  

கட்டப் பட்டு  உள் ளது .   இந்த  ஆலயம்  உள் ள  பாகையின்  சிைப் கபக்  



குறிப் பிட  மேண் டும்  எனில்  அது  சுமார ் 3500 ஆண் டுகளுக்கும்  

முை் பட்ட  பாகை  எனவும்  இமய  மகலகய  விட  பழகமயானது  எனவும்  

கூறுகின் ைனர ்.   

உச ்சி  பிள் களயார ் ஆலயம்  அகமந்துள் ள  மகலயின்  அடியில்  ஆ று  

அல் லது  ஏழாம்  நூை் ைாண் டில்  கட்டப் பட்ட    இன் சனாரு  வினாயகர ் 

ஆலயமும்  மகலக்கு  மத்தியில்  தாயுமானேர ் என் ை  சபயரில்  

சிேசபருமான்  ஆலயமும்   உள் ளன .  சிேசபருமான்  ஆலயத்தில்  நூறு  

தூண் கள்  உள் ளன .  மமை்  கூகை  தங் கத்தினால்  மேயப் பட்டு  உள் ளது .   

மகல  உச ்சியில்  உள் ள  உச ்சிப்  பிள் களயார ் ஆலயத்தில்  இருந்து  

உகையூருக்குச ் சசல் ல  பண் கடய  காலத்தில்  ஆட்சியில்   இருந்த  

மன் னர க்ள்  சுரங் க  ேழிப்  பாகதகய  அகமத்து  இருந்ததாகவும் ,  அந்த  

ேழி  தை் மபாது  மூடப் பட்டு  விட்டதாகவும்  கூறுகின் ைனர ்.  உச ்சிப்  

பிள் களயார ் மதான் றிய   ககதயும் ,  தாயுமானேர ் என் ை  சிேனார ் 

ஆலயம்  எழுந்த  ககதயும்  சுகேயானது .     

இந்த  ஆலயத்தில்   வினாயகப்   சபருமான்  எப் படி   அமர ்ந்து  

சகாண் டார ் என் பதை் கு  கூைப் படும்  ஒரு  ககத  இது .   இராமாயண  கால  

யுத்தம்  நடந்து  சகாண் டிருந்தமபாது   ஸ்ரீ  இராமபிரான்  இலங் ககக்குச ் 

சசன் று  இராேணகன  ேதம்  சசய் து  விட்டு  அமயாத்திக்குத்  

திரும் பினார ்.  அேருகடய  பட்டாபிமேகமும்  நடந்மதறியது .  அதில்  

கலந்து  சகாள் ள  இராேணனின்  சமகாதரன்  விபீேணரும்  ஸ்ரீ  

இராமபிரானுடன்  ேந்திருந்தார ்.  பட்டாபிமேகம்  முடிந்த  பின்  ஸ்ரீ 

இராமபிரானிடம்   இருந்து  விகட  சபை் றுக்  சகாண் டு  தன்  நாட்டிை் குத்  

திரும் பக்  கிளம் பிய  விபீேணருக்கு  ஸ்ரீ  இராமபிரான்  தனது  அன் புப்  

பரிசாக   ஸ்ரீ  ரங் கனாதர ் சிகல  ஒன் கை  தந்திருந்தார ்.  அந்த  

விக்கிரகம்  மிகவும்  சக்தி  ோய் ந்தது .  அதில்  பகோன்  மகாவிே் ணுமே  

ஒரு  விமமாசனத்திை் காக  அமர ்ந்திருந்ததாக  ஒரு  ககத  உண் டு .  

அப் படிப் பட்ட  அந்த  சிகலகய விபீேணனிடம்  ஸ்ரீ  இராமபிரான்  தந்த  

சபாழுது   ‘எந்த  காரணத்கதக்  சகாண் டும்  அகத  பூமியில்  கேத்து  



விடக்கூடாது  எனவும் ,  அப் படி  கேத்துவிட்டால்  அகத  மீண் டும்  

எடுத்துப்  மபாக  முடியாது’  எனவும்  கூறி  இருந்தார ்.  ஆனால்  ஸ்ரீ  

இராமபிரான்  அந்த  சிகலகய  அேரிடம்  தந்தது  மதேர க்ளுக்குப்  

பிடிக்கவில் கல .  ஒரு  அசுரனிடம்  சக்தி  ோய் ந்த  மகாவிே் ணுவின்  

விக்கிரகம்  இருக்கலாமா  என  மகாபமுை் ைனர ்.  வினாயக  

சபருமானிடம்  சசன் று  அேரிடம்  அகதப்  பை் றிக்  கூறி  அேனிடம்  

இருந்து  அகத  பறித்துக்  சகாள் ள  மேண் டும்  என  மேண் டினர ்.  

வினாயக  சபருமானும்  அேர க்கள  சமாதானப் படுத்தி  அனுப் பி  

கேத்தார ்.  அதை் கு  இருந்த  பின் னணி  காரணம்  அேருக்கு  மட்டுமம  

சதரியும் .  அது  என் ன  எனில்  அதை் கு  பல  காலம்  முன் பு  அந்த  காவிரி  

ஆை் றின்  ககரயில்  பகோன்  மகாவிே் ணு  தேத்தில்  அமர ்ந்து  

இருந்தார ்.  தேம்  முடிந்து  கேகுண் டத்திை் கு  திரும் பிப்  மபாக  

மேண் டும் .  அப் மபாது  அேர ் மனம்  நிகனத்தது .  ‘இத்தகன  

ரம் மியமான  இடத்தில்  நான்  ேந்து  தங் கினால்  மனதிை் கு  எத்தகன  

சுகமாக  இருக்கும் ’ .  அப்சபாழுது  அங் கு  தங் கி  இருந்த  வினாயக  

சபருமான்  அேருகடய  ஏக்கத்தின்  தன் கமகய  புரிந்து  சகாண் டு  

அேரிடம்  ேந்து  பகோன்  மகாவிே் ணு  அங் கு  ேந்து  தங் க  தாம்  

எை் பாடு  சசய் ேதாக  ோக்குறுதி  தந்திருந்தார ்.  பகோன்  

மகாவிே் ணுவின்  ஏக்கத்கத  நிகைமேை் றும்  தருமணம்    ேந்து  

விட்டிருந்தது  என் பது  எேருக்கும்  சதரியாது .  

அமயாத்திகய  விட்டுப்  புைப் பட்ட  விபீேணர ் திருச ்சி  நககர  

ேந்தகடந்தார ்.   காவிரி  ஆ றும்  அகனத்து  இடத்திலும்  ரம் மியமாக  

ஓடிக்  சகாண் டு  இருந்தது .  பக்கத்திமல  பாகை  மகல  சூழ் ந்த ேனப்  

பகுதி  இருக்க ,  அந்த  ஆை் றுக்  ககர  ேழிமய  சசன் ை  விபீேணனுக்கு  ஒரு  

ஆகச  மதான் றியது .  இந்த  காவிரி  ஆை் றில்  முழுகிக்  குளித்தால்  

எத்தகன  இதமாக  இருக்கும் .  அகத  எதிர ்பார த் ்மத  அந்த  இடத்தின்  

அருகில்  ஒரு  சிறுேன்  உருவில்  வினாயக  சபருமானும்  காத்திருந்தார ்.   



விபீேணன்  அந்த  நதியில்  குளித்துவிட்டு  ேரும்  ேகரயில்  அந்த  

விக்கிரகத்கத  கேத்துக்  சகாள் ள  எேராேது  கிகடப் பார க்ளா  எனத்  

மதடிய  சபாழுது ,  தூரத்தில்  சிறுேன்  உருவில்  நின் று  சகாண் டு  இருந்த  

வினாயக  சபருமான்  சதன் பட  அேகர  அகழத்து  அந்த  விக்கிரகத்கத  

பூமியில்  கேத்துவிடாமல்  தான்  குளித்து  விட்டு  ேரும் ேகரயில்  

கேத்திருக்க  முடியுமா  என  மகட்டார ்.  வினாயக  சபருமானும்  அகத  

கேத்துக்  சகாள் ேதில்  தமக்கு  எந்த  சிரமமும்  இல் கல  என் றும்  

ஆனால்  தான்  அேசரமாக  ஒரு  இடத்திை் குச ் சசல் ல  மேண் டி  

இருந்ததினால்  சில  மணி  மநரம்  மட்டுமம  அகத  கேத்திருக்க  முடியும்  

என் றும் ,  மநரமாகி  விட்டால்  தான்  அேகர  அகழத்தவுடன்  உடமன  

அேர ் கிளம் பி  ேராவிடில்  விக்கிரகத்கத  கீமழ  கேத்துவிட்டுச ் சசன் று  

விடுமேன்  எனவும்  கூறினர ்.  அேர ் சகாடுத்த  அேகாசம்  

மபாதுமானதாக  இருந்ததினால்  விபீேணன்  அந்த  விக்கிரகத்கத  

அேரிடம்  தந்து  விட்டு  நதியில்  குளிக்கச ் சசன் ைார ்.  நதிக்குள்  

இைங் கியேர ் குளிப் பதில்  இருந்த  ஆனந்தத்தில்  தன் கன  மைந்தார ்.  

வினாயகர ் சகாடுத்த  சகடு  தாண் டியதும் ,  வினாயக  சபருமான்  

எத்தகன  குரல்  சகாடுத்தும்  விபீேணன்  ேராததினால்  அந்த  

விக்கிரகத்கத  கீமழ  கேத்துவிட்டு  வினாயக  சபருமான்  சசல் லத்  

துேங் கினார ்.  அேர ் அந்த  விக்கிரகத்கத  கீமழ  கேத்தப்  பின் னர த்ான்  

அேர ் அகழத்தது  விபீேணர ் காதில்  விழுந்தது .  ககரமயறி  ஓடி  

ேந்தார ்.  பூமியில்  சிகல  இருந்தது .  அகத  எடுக்க  முயன் ைார ்.  ஆனால்  

அகத  அகசக்கக்  கூட  முடியவில் கல .   

மகாபமுை் ை  விபீேணர ் அந்த  சிறுேகனத்  மதடினார ்.  மகல  உச ்சி  மீது  

ஏறி  சசன் று  சகாண் டு  இருந்தேகர துரத்திப்  பிடித்தார ்.  சிறுேன்  

உருவில்  இருந்த  வினாயக  சபருமாமனா  தனது  பக்கத்து  நியாயத்கத  

எடுத்துக்  கூறியும்  அகதக்  மகட்காமல்  அேருகடய  தகலயில்  ஓங் கி  

அடித்தார ் விபீேணர ்.  அே் ேளவுதான்  வினாயகர ் தன்  சுய  ரூபத்கதக்  

காட்ட ,  அேர ் கால் களில்  விழுந்து  மன் னிப் புக்  மகாரினர ் விபீேணன் .  



வினாயக  சபருமானும்  அேகன  மன் னித்து  இலங் ககக்கு  அனுப் பி  

கேத்தார ்.  பின் னர ் தாமன  அந்த  இடத்தில்  பல  காலம்  சபாறுத்து  

சுயம் புோகத்  மதான் ை  அேருக்கு  அங் கு  ஆலயம்  அகமந்தது .   அகத  

மபாலமே    ஸ்ரீ  ரங் கனாதர ் அமர ்ந்து  இருந்த இடத்தில்  ஸ்ரீ  ரங் கநாதர ் 

ஆஆலயமும்  எழுந்தது .  பகோன்  மகாவிே் ணுவிை் கு  வினாயக  

சபருமான்  தந்திருந்த  ோக்குறுதியும்  நிகைமேறியது .  அதனால் தான்  

இங் குள் ள  வினாயக சபருமானின்  சிகலயின்  தகலயில்  ஒரு  வீக்கம்  

இருப் பகதக்  காணலாம் .  

இமத ஆலயத்தில்  தாயுமானேர ் எனும்  சபயரில்  சிேசபருமான்  

எழுந்தருளிய  ககத  இது .   காவிரி  ஆை் றின்  ேடக்குப்  பகுதியில்  

இரத்னாேதி  என் ை  ஒருேள்  ோழ் ந்து  சகாண் டு  இருந்தாள் .  அேள்  

சிேசபருமானின்  பக்கத .  ஒரு  முகை  நிகை  மாதக்  கர ்ப் பிணியான 

அேளுக்கு  பிரசே  ேலி  எடுத்தது .    காவிரியின்  அடுத்தக்  ககரயில்  

இருந்த  அேளுகடய  தாயார ் அகத  மகள் விப்பட்டு  அேளுக்கு  உதவி  

சசய் யக்  கிளம் பி  ேந்தாள் .  துரதிே் டேசமாக  அன் று  காவிரியில்  

சேள் ளம்  சபருக்சகடுத்து  ஓடிக்  சகாண் டு  இருந்தது .  அேளால்  

ஆை் கைக்  கடக்க  முடியவில் கல .  அேளுகடய  கணேரும்  ேர  

முடியாமல்  மபாய் விட்டது .  பிரசே  மேதகனயில்  அந்தப்  சபண்  

துடிக்கலானாள் .  மநரம்  கடந்தது .  திடீசரன  அேளுகடய  தாயார ் 

உருவில்  ஒரு  மூதாட்டி  அங் கு  ேந்தாள் ,   அேளுக்குப்  பிரசேம்  பார த் ்து  

விட்டுத்  திரும் பிச ் சசன் று  விட்டாள் .  நல் லபடியாக   குழந்கதப்  

பிைந்தது .  அேளுகடய  கணேரும் ,  அேளுகடய  தாயாரும்  சேகு  மநரம்  

சபாறுத்மத  அங் கு  ேந்து  மசர  முடிந்தது .  அதை் குள்  அேளுக்கு  

சுகப் பிரசேம்  ஆகி  இருந்தது .  ேந்தேர க்ள்  அேளுக்கு  அேளுகடய  

தாயார ் முன் னமம  ேந்து  பிரசேம்  பார த் ்துவிட்டுச ் சசன் று  விட்டாமள  

என் ை  சசய் திகயக்  கூை ,  அேளுகடய  தாயார ் அப் சபாழுதுதான்  தான்  

அங் கு  ேந்ததாகவும்  அதை் கான  காரணத்கதயும்  கூை  அகேரும்  

வியந்தனர ்.  அப் படியானால்  தாயார ் மதாை் ைத்தில்  ேந்தது  யார ்? 



அகனேரும்  குழம் பி  நின் ைோறு  கடவுகள  ேணங் கி  நிை் க ,  அேர க்ள்  

முன்  சிேசபருமான்  மதான் றி  தான் தான்  தன் னுகடய  பக்கதயான  

இரத்தினாேதிக்கு  பிரசேம்  பார த் ்மதன்  என் ை   உண் கமகயக்  கூை  

அேருகடய  கருகணகய  எண் ணி  மனம்  மகிழ் ந்து  ஆனந்தக்  

கண் ணீர ் சிந்தினர ்.  அேர ் தாயாகமே  அங் கு  ேந்து  உதவியதால் ,  

தாயும்  ஆனார ் என் பகதக்  குறிக்கும்  ேககயில்  அேருக்கு  அங் கு  

தாயுமானேர ் என் ை  ஆலயம்  எழுப் பினர ்.  அந்த  காட்சி  ஆலயத்தில்  

சபாறிக்கப்பட்டு  உள் ளது .   

 

ஏழாம்  நூை் ைாண் டில்  மசாழ  மன் னர க்ள்  அந்த  மகலப்  பிரமதசத்தில்  

ஒரு  மகாட்கடகயக்  கட்டி  சபர ஷ்ியர க்ளின்  பகட  எடுப் பில்  இரந்து  

தம் கமக்  காத்துக்  சகாண் டனர ்.   அதன்  பின்  அகத  ராக்மபார ்ட ்  

மகல  என  ஆங் கிமலய    ஆட்சியாளர க்ள்  ஆட்சியில்  சபயரிட  அந்தப்  

பிள் களயாரும்  ராக்மபார ்ட ்  பிள் களயார ் என் மை  அகழக்கப்பட்டார ் .  

ஒே் ஒரு  ஆண் டும்  பங் குனி  மாதத்தில்  சதாடர ச் ்சியாக  மூன் று  

நாட்கள்  சூரிய ஒளி    வினாயக  சபருமான்  மீது  விழுேதினால்  சூரிய  

சபருமாமன மநரில்  ேந்து  வினாயக  சபருமாகன ேணங் குேதாக  

ஐதீகம்  உள் ளது .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uchchi Pillaiyar Temple 

Santhipriya 

 

 

 

Uchchi  p i l la iyar  Temple ,  stated to  be 3500 years  o ld ,  and even o lder  than the 

Himalayas has been constructed ov er  a  rock which is  bel ieved to  be three 

b i l l ion  years  o ld rock .  One has to  cl imb 500 steps to  reach the temple .  The 

temple has been constructed by Pa l lava K ing in  the 15 t h    century.   

 



At the foot  of  the h i l l  o f  Chi  P i l la iyar  Temple ,  another  temple for Lord 

Ganesha and Lord Shiva has a lso been constructed dur ing 6 t h  or  7 t h  Century .  

The temple of  Lord Shiva known as Thayumanavar  temple has over  100 pi l lars 

and the roof  i s  gold p lated.  I t  i s    bel ieved that  a  secret tunnel  ex isted  for the 

K ings of  those era to  shutt le  between Ura iyur  and Uchi  p i l la iyar  temple ,  but 

the tunnel  remains sea led now.    

 

There is  a  legend on how Lord Ganesha manifested in  th is  templ e .   Dur ing the 

per iod of  Ramayana ,  Lord Rama returned from Lanka after  vanquis h ing Ravan.  

Ravan's  brother  Vib i shana who was  devotee of  Lord Rama too came a long 

with  Lord Rama and  attended the Pattabhishega ceremony held in    Ayodhya .  

After  the ceremony was over ,  when Vib ishana departed t o  Lanka ,  Lord Rama 

gi f ted h im a smal l  ido l  of  Lord Ranganathar  which was very powerfu l  and 

stated to  be the one in  which ,  Lord Vishnu res ided for  some t ime ,  thus 

enhancing  the d iv in i ty  of  the ido l .  Whi le  g i f t ing i t  to Vib ishana ,  Lord Rama 

instructed  that  the idol  should not  be kept  on ground on way for  any reason ,  

and i f  kept  he would not  be able to take i t  f rom the ground .  Watching Lord 

Rama gi f t ing  away such a  prec ious  idol  to  Vib ishana ,  unhappy celest ia l  

resented the act  and went  to  Lord Ganesha and sought  h is  help to  ensure 

that  Vib ishana did not  carry the idol  to  Lanka ,  because Vib ishana  belonged to  

the asura c lan .  Lord Ganesha promised them that  he would do something to 

stop Vib ishana f rom tak ing the idol  to  Sr i  Lanka .  There was a  speci f ic  reason 

for  Lord Ganesha to  accept  their  request ,  but  d id not  reveal  i t  to  anyone.  

Once upon a t ime,  Lord Vishnu at  the end of  arduous tapas which he 

per formed on the banks of  r iver  Kaver i ,  des i red  to  sett le  down in  the same 

place as  he der ived inner  happiness whi le  staying there .  Lord Ganesha 

promised to  fu l f i l l  h i s  des i re at  an appropr iate t ime ,  and when the celest ia ls  

requested h im to stop Vib ishana carry ing the idol  to  Lanka ,  Lord Ganesha fe l t  

that  the r ight  t ime had mater ia l ized .     



 

After  depart ing from Ayodhya,  V ib ishana reached the outsk ir ts  of  Tr ichy 

where r iver  Kaver i  was f lowing in  the mi dst  of  forest  surrounded by beaut i ful  

rocky h i l l s .  As Vibishana was walk ing through the cool  p lace,  he fe l t    how 

pleasant  i t  would be to  take a  d ip in  the Cauvery R iver .  Lord Ganesha was  

wait ing in  the form of  a  boy near  the banks of  r iver  Kaver i .  

 

When Vib ishana got  the urge to  take bath ,  he began to look  for  someone who 

could hold the idol  t i l l  he f in ished  bath  in  the r iver .  Wait ing for  such an 

opportunity ,  Lord Ganesha  in  the guise of a  smal l  boy appeared before   

V ib ishana ,  who as expected  requested Lord Ganesha in  the guise of  a  boy to  

keep the idol  t i l l  he f in ished bath  and returned.  Lord Ganesha   agreed to 

hold i t  for  certa in  per iod of  t ime only as he had another  important  work.  

Therefore he to ld Vib ishana  that  he would hold i t  t i l l  a  speci f ic  t ime at  the 

end of which ,  he would ca l l  V ib ishana  and i f  he fa i led to turn up in  few 

minutes ,  then he would keep the idol  on ground and go away.  S ince there 

was enough t ime speci f ied  by Lord Ganesha  Vibishana agreed to the 

condit ion and entered into the r iver to  take bath after  handing over  the idol  

to  the boy ,  unaware that  he was Lord Ganesha wait ing t o  deceive h im.   

 

In  the mood of  b l i ssfu l  happiness Vib ishana ,  whi le  tak ing bath in  the r iver ,  

completely  forgot about the idol  lef t  with  Lord Ganesha and therefore could 

not  hear  the ca l l  o f  Lord Ganesha who wanted Vib ishana to  come back as he  

had to go .   Even after  ca l l ing h im severa l  t imes,  when Vib ishana  did not  turn 

up Lord  Ganesha kept  the idol  on the ground and walked way .  Lord Ganesh 

had indeed played a  misch ief  del iberate ly  to  ensure that  the sound of  h is  ca l l  

d id not  reach the ears  of  V ib ishana and only after  the idol  was kept  on the 

ground did Vib ishana hear the ca l l  o f  Lord Ganesha .  V ib ishana  rushed to the 



bank of  the r iver  only to  f ind the idol  kept  on the ground and a l l  h is  ef forts 

to  take i t  out  met  with  only fa i lur e as he could not  even shake i t .  

 

Angered by the act  of  the boy,  V ib ishana searched for  the boy and found h im 

on the h i l l  top.  He chased and caught  h im and refused to  hear  the reason 

Vib ishana  h i t  the boy with  a  b ig b low on h is  head .  Immediate ly  Lord Vinayaga 

appeared before him in  h is  t rue form and Vib ishana apologized for  h is  act ion 

and sought  pardon,  which the Lord accepted .  Severa l  years  later  Lord 

Vinayaga sel f-manifested  in  the same place and the same was enshr ined in 

the temple constructed by the rulers .  S imi lar ly  Lord Ranganathar  (Lord 

Vishnu)  too sel f-manifested  and got  h imsel f  enshr ined in  a  temple where he 

desi red to  remain ,  thus gett ing h is  desi re fu l f i l led by Lord Ganesha .  One can 

see a  smal l  swel l ing on the head of  Lord Ganesh’s  ido l  enshr ined in  the Uchi 

V inayaga (Lord Ganesha)  temple.  

 

As per  another  mythologica l  story,  severa l  thousand years  ago a  lady named 

Rath inavath i  l ived in  th is  region.  She conceived and when the per iod of 

del ivery came she requested  her  mother  who was in  the other  s ide of  Kaver i  

R iver ,  to  come and help her .  Whi le  Rath inavath i  got  labor  pa in ,  suddenly   the 

R iver  was in  spate and her  mother  could not  cross the r iver  and reach her 

daughter .  Rath inavath i  didn’ t  know what  to  do other  than praying to Lord 

Shiva  s ince her  husband was a lso with  her  mother .   On the ca l l  o f  h is  pious 

devotee ,  Lord Shiva h imsel f  came in  d isguise  of  her  mother  and helped 

Rath inavath i  del iver  the baby.  When the or ig ina l  mother  reached after  several  

hours ,  everyone rea l ized that  the lady who came and helped Rath inavath i  was 

the Lord Shiva h imsel f  when he appeared before everyone to  reveal  the t ruth .  

The people then ra ised a  shr ine for  Lord Shiva.  As Lord Shiva  p layed the ro le 

of  mother  to  Rath inavath i  he was ca l led  as  Thayumanavar  Swamy 

(Thayumanavar  meaning ‘ turned into a  mother ’  in  Tamil  language) .   



 

In  the 7 t h  century ,  the Chola  k ings bui l t  a fort  on the h i l l  and defended 

themselves f rom the Pers ian invas ion .  The fort  was later  renamed as Rockford 

temple  dur ing the  per iod of  Br it i sh  ru le .  I t  i s  sa id that every year  in  the 

month of  Panguni ,  on three consecut ive  days the sun rays fa l l  d i rect ly  on 

Lord Vinayaga  as i f  the Sun God offer  worsh ip to  h im.   

 

  

 


