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அன்புக் கஹணிக்னக 

 

விம் பரிந் ரளில் இருந்து ரன்  

ங்கும்  னிப் பதண் கடவுள் 

தரசக்திக்கு இந்நூல் அன்புக் 

கரணிக்சக. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

அணிந்துனர 

  

 

 

 

உனகபரவி சகயில் நிகழ்த்ப்தட்ட 

அகரய்வுகளில் இதுச க்குக் 

கிசடத்துள்ப மிகப்தசரண பய் 

டிங்கபரக அசதச ரய் 

பய்ங்கபரகும்.  அச்ச உர்வும், தரதுகரப்பு 

ஜண்டும் ன்ந ஆழ்ணதின் ஜட்சகயும் 

என்றிசயும் ஜதரது தண்சட னிர்கள், 

இற்சகசயும்,  குந்சச ஈன்பநடுக்கும் 

பதண் உடசனயும் ரய்த்பய்ரக டித்து 

அற்சந ங்கிணர். ஜயரபனஃபதல்ஸ் 

வீணஸ், வீணஸ் ஆஃப் வில்னண்ஜடரர் ஆகிச 

இற்றிற்குச் சரன்றுகபரகின்நண.  ஆயினும் 

கரனப்ஜதரக்கில் ஆரதிக்கச் சிந்சண ன்தது 

ழும் ஜதரது அது ரக்கி திர்பகரண்ட என்நரக 

ழிதரட்டு அசப்பில் இடம்பதற்றிருந் 

பதண்பய்ங்களின் நிசன  அசந்து ஜதரணது. 

 க்களின் ணதில் உர்ந் நிசனயில் 

சத்துப் பூசிக்கப்தடும் பதண் பய்ங்கசப 



 
 
திர்பகரள்ற்கு ஆரதிக்க சரதிகளுக்கு 

கிசடத் எரு கருவிஜ புரங்கள் ணனரம். 

கட்டுக் கசகபரல் உருரக்கப்தடுகின்ந 

புரங்கசபச் சரதிகள் ங்கள் இனக்சக 

அசட ளிரகப் தன்தடுத்திக் பகரண்டணர் 

ன்தச னரறு பளிப்தடுத்துகின்நது. 

லிச மிக்க பதண்பய்ங்களுக்கு 

ங்கப்தட்டு ந்  முக்கித்துத்துத்சக் 

குசநக்க புதி புதி புரக்கசகசப 

ஆரதிக்கச் சிந்சண பகரண்ட சரதிகள் 

உருரக்கிணர்.   க்களின் சிந்சணயில் 

ஆண்பய்ங்களின் தரக்கிங்களும் 

ஜனரண்சயும் ததித் பரடங்கி பின்ணர், 

பதண் பய்ங்களின் முக்கித்தும் 

குசநக்கப்தட்டு   நீட்சிசடயும் நிசனயில் 

அச க்கள் ணதில் நிற்க முடிரல் 

கரனப்ஜதரக்கில் சநந்து ஜதரய்விடுகின்நண. 

மூத் ஜவி அல்னது ஜேஷ்டரஜவி ன்ந பதண் 

பய்த்ச இற்கு உரரக டுத்துக் 

பகரள்பனரம்.   இப்தண்தரட்டு ரற்நம் ன்தது 

எஜ ரளில் நிகழ்ந்ர ன்நரல் இல்சன 

ன்தஜ க்கு விசடரகின்நது.   பதண் 

பய்ங்களின் திப்சத இநக்கஜண்டும் 

ன்ந திட்டத்தின்  அடிப்தசடயில் புரக் 

கசகசப சக் கருவிரகக் பகரண்டு இது 

நிகழ்த்ப்தட்டது ன்தசப் புரிந்து பகரள்ப 

ஜண்டும் ன்தஜரடு, இச பதண் உடசனத் 



 
 
ரழ்த்தும் ஜதரக்சகயும் பதண் தனகீணரணள் 

ன்ந கருத்சப் புகுத் தல்ஜறு 

முற்சிகசபத் பரடர்ந்து ஜற்பகரள்சயும் 

புரிந்து பகரள்ப ஜண்டிது அசிரகின்நது. 

 ஆரதிக்கச் சிந்சணரகி, பதண்ச 

ம் ரழ்த்துது, பதண் உடசன தரப் 

பதரருபரகவும் தீட்டுப் பதரருபரகவும் 

ரழ்த்துது, பதண் தனகீணரணள் ன்ந 

கருத்ச லித்து திணிப்தது ஜதரன்ந 

கருத்ரக்கங்கசப ஆண் ட்டுன்றி 

பதண்ணும் உள்ரங்கிக் பகரண்டு ஆரதிக்கச் 

சிந்சணச பளிப்தடுத்துகின்ந சூசன 

உருரக்கி ஆரதிக்கச் சமூகம் பற்றி 

கண்டுள்பது. இது தல்ஜறு சமூகச் 

சிக்கல்களுக்குக் கரரகவும் அசகின்நது 

ன்தச ரம் எதுக்கித் விர்த்து விட்டுப் ஜதரக 

முடிரது. இத்சகச் சூலில் இந் நூல் 

தல்ஜறு முக்கிச் பசய்திகசப உள்படக்கி 

பளிருகின்நது. 

 அதிகர கும் பகரண்ட 

பதண்பய்ங்கசப ஆரதிக்கச் சிந்சண 

வ்சகயில் ரக்கி திர்பகரள்கின்நது 

ன்தச முல் கட்டுச விரிக்கின்நது. 

அப்பதண்பய்த்தின் தண்புகசபத் ரழ்த்தி 

ஆண்பய்ங்கள் அர்கசப திர்பகரண்டு 

ரக்கி ல்ழி தடுத்துச புரக்கசகளின் 



 
 
ழிரக க்கள் சிந்சணயில் பகரண்டு ஜசர்த் 

கல்கசப இக்கட்டுச கூறுகிநது.  கரளி, 

லிலித் ன்ந இண்டு பதண் பய்ங்கசப 

இற்கு நூனரசிரிர் சக்கருத்ரக சத்து 

ன்  ஆய்வுப் தரர்சசச் பசலுத்தி 

இருக்கின்நரர். 

 இண்டரது கட்டுச பதண் 

தருசடல், பூப்புக்குருதி, ரந்திரீக, ருத்து 

கருத்ரக்கங்கள் ன்தஜரடு பூப்புக்குருதிஜரடு 

பரடர்புசட ச ம்பிக்சககசப 

ஆய்வுக்குட்தடுத்துகிநது. நூனரசிரிர் விரிரக 

தல்ஜறு ச ம்பிக்சககசபயும், அற்ஜநரடு 

இசந்து ருகின்ந சடங்குகசபயும் இப்தகுதியில் 

விரிக்கின்நரர். புரக்கசகள் பூப்புக்குருதிச 

சகரளும் சகயும் மூடம்பிக்சககசபச் 

ச சடங்குகபரக அச என்றிசத்திருக்கும் 

நிசனசயும் ஆரக இப்தகுதி விபக்குகின்நது. 

 குந்ச பளிருகின்ந பதண் உறுப்பின் 

டிம்,  ரந்திரீக முசநகள்  ட்டுன்றி 

உனகபரவி நிசனயில் தண்சட ழிதரட்டுக் 

குறியீடுகளில் மிக முக்கித்தும் பதறும் 

எரு குறியீடரகக் கருப்தட்டது. அசண 

விபக்கும் சகயில் இந் நூலின் 3து கட்டுச 

அசகின்நது. பதண் உறுப்சத  உருகப்தடுத்தும் 

குறியீடுகள், லிங்கமும் ஆவுசடரரும் இசந் 

சகரண அசப்பு, அன் னரறு,  தல்ஜறு 



 
 
இணக்குழுக்களில் பதண் உறுப்பு பரடர்தரண 

புரக் கசகள் ஆகிச இக்கட்டுசயில் 

ங்கப்தட்டுள்பண. இது  பதண் உறுப்சத 

னி இணம் அச்சத்ஜரடும் விப்ஜதரடும்  

கரண்கின்ந ணப்ஜதரக்சக பளிப்தடுத்துகின்நது. 

இற்ஜநரடு குரி ழிதரடு, இபம் பதண்கள் 

அதிலும் குறிப்தரக பதண் உறுப்சத 

பய்ரகப் பூசித்து ழிதடும் புகள் 

தற்றியும் இக்கட்டுச அனசுகிநது. 

 நூலின் இறுதிக் கட்டுச ட இந்தி 

கருக்கரத்ம்ன் ன்ந பய்த்சப் தற்றி 

விரிக்கிநது. தரர்தி, ஜரசண ஜதரன்ந 

பய்ங்களுடணரண எப்பீடுகள், குந்சப் 

ஜதற்றிற்கரகச் பசய்ப்தடும் பூசசகள் ன்தது 

தற்றி இந் இறுதிக் கட்டுச விரிக்கின்நது. 

 பதரதுரகஜ பளிப்தசடரகப் 

ஜதசத்ங்கும், ஆணரல் தண்தரட்டுச் சூலில் 

பதரும்தரலும் சநமுகரகவும் சின 

ஜசபகளில் ஜடிரகவும் நிகழ்த்ப்தடுகின்ந 

தல்ஜறு சடங்குகசப இந் நூல் தண்தரட்டு 

ரனுடவில் தரர்சயில் அனசுகிநது. 

பவ்ஜறு தண்தரடுகளில் பதண் உடல், 

குறிப்தரக பதண் உறுப்பு, தரலில் கூறுகள் 

ன்தற்சந நூல் ஆரய்கின்நது ன்தஜரடு 

பதண்சச் சிறுசப்தடுத்வும் பதண்ணின் 

ஆளுசசக் குசநக்கவும் ஆரதிக்கத்ச 



 
 
ஜபனச் பசய்வும் புரக் கசகள் 

முக்கிக் கருவிகபரகச் பசல்தட்டண ன்தச 

இந்நூல் பளிச்சப் தடுத்துகின்நது. நூனரசிரிர் 

முசணர் ரஜேஸ்ரி அர்களின் இந் சிநந் 

ஆய்விற்கு ணது ரழ்த்துகசபயும் 

தரரட்டுகசபயும் பரிவித்துக் பகரள்கிஜநன். 

ரனுடவில் தரர்சயில் ஜலும் தன 

நூல்கசப ஆசிரிர் தசடக்க ஜண்டும். 

ல்ரழ்த்துகள். 

முனைவர்.க.சுெஹஷிணி 

சனர், மிழ் பு அநக்கட்டசப  

தன்ணரட்டு அசப்பு 

30.1.2022 

  



 
 

  



 
 

நூலஹசிரியர் ெற்றி  

முசணர் பெ. இரஹஜேஸ்வரி  

கடந்த 3 ஆண்டுகளில் எழுதியும், 

ப ஹழிபெயர்த்தும் பவளியிட்ட 

நூல்களின் எண்ணிக்னக 71 

ஆகும். அனவ  ப ஹழிபெயர்ப்பு, 

ெமூகப் ெண்ெஹட்டு ஆய்வு 

நூல்கள், கவினதத் திறைஹய்வு 

நூல்கள் எம்ஜிஆர் தினரப்ெட ஆரஹய்ச்சி நூல்கள், 

Sangam Classics in English  என்று ெல 

தரப்ெட்டனவயஹகும். Love Thamizh என்ற பெயரில் 

 ஹதந்ஜதஹறும் வரும் ென்ப ஹழி மின்னிதழின் 

ஆசிரியர். எம்.ஜி.ஆர்.  ற்றும் கடவுளர் குறித்துப் ெல  

கஹப ஹளிகனள பவளியிட்டுள்ளஹர்.  

 இர் எரு  பரழிபதர்ப்தரபர், 

பரழியினரர், ழுத்ரபர்,  ம்ஜிஆர் திசப்தட 

ஆய்ரபர், கல்லூரிப் ஜதரசிரிர், சப் 

தண்தரட்டு ஆய்ரபர், பரழி பதர்ப்பில் 

துசநயில் முசணர் தட்டம் பதற்நர்.  

 1988 முல் மிழ் ஆங்கின பரழி 

பதர்ப்புப் தணிகளில் ஈடுதட்டுள்பரர். தன 

துசந சரர்ந் தனுல்கசபத் மிழில் பரழி 

பதர்த்துள்பரர்.  



 
 
 1993இல் ஆசிவில் ஆய்வில் 

நிறுணத்தில் இசப் ததிப்தரசிரிரகப் 

[Associate Editor] தணிரற்றிணரர். ேப்தரனி 

பரழிசத் மிழில் கற்தது ளிது ன்தச 

அறிந்து அற்கரண நூல் உருரக்கும் தணியில் 

ேப்தரனிப் பதண் யூஜகர ஃபுகுஜரயியுடன் 

இசந்து பசல்தட்டரர்.  

 1986 முல் சச் பசரல் அகரதி, 

பிஜம் - மிழ் அகரதி; கிஜக்கம் - மிழ் 

அகரதி உருரக்கத்திற்கரக க்கள் கல்வி 

அநக்கட்டசபயின் இக்குணர் சநதிரு இரபின்சன் 

ஜனவி ர அர்களுடன் இசந்து இருதது 

ஆண்டுகள் தீவிரகப் தணிரற்றிணரர். ஈஜரடு 

களிர் கசன, அறிவில் கல்லூரி, திருச்சி ஸ்ரீத் 

ஆண்டன் கசன, அறிவில் கல்லூரி, துச 

அபரிக்கன் கல்லூரி ஆகி கல்லூரிகளில் சின 

ஆண்டுகள் மிழ் விரிவுசரபரகப் 

தணிரற்றிணரர். 

 2000இல் துசயில் அபரிக்கரவின் 

விஸ்கரன்சின் தல்கசனக்கக ரர்களுக்குத் 

மிழ் கற்பித்ரர். பளி ரட்டருக்கு மிழ் 

கற்பிக்கப் தரட நூல் என்சந உருரக்கிணரர். 

அவிந்த் கண் ருத்துசணயில் பரழி 

பதர்ப்தரபரகவும் ஜற்று ரநினம் ற்றும் 

பளிரட்டு ருத்துர்களுக்கு, மிழ் 



 
 
ஆசிரிரகவும் தணிரற்றிணரர். அப்ஜதரது  

மிழ் பரிர கண் ருத்துர்களுக்குத் மிழ் 

கற்பிக்க Tamil for Non-Tamils ன்ந தரடநூசன 

உருரக்கிணரர். இன்றும் அந்ப் தரடநூல் 

அங்குப் தன்தரட்டில் உள்பது. அது ஜதரன 

அங்குச் பசவிலிர் தயிற்சி பதறும் இபம் 

பதண்களுக்கு ஆங்கினம் கற்பிக்க Easy English 

ன்ந ஆங்கினப் தரடநூசன உருரக்கிணரர். 

க்கள் கண்கரணிப்தகத்தில் பளி 

ரநினத்ருக்கு ஆங்கினமும் பளி 

ரட்டருக்குத்  மிழும் கற்பித்ரர்.  

 மிழ் கற்கும் பளிரட்டு ரர்களுக்கரக 

பசன்ட்டர் ஃதரர் ஜனங்குஜஜ் ஸ்டடீஸ் [Centre for 

Language Studies] ன்ந பதரில் னி சம் 

என்சந அசத்து அர்களுக்குத் மிழ் 

கற்பித்ரர்.  

 ம்.ஜி.ஆர். தற்றி ‚எப்தசணயும் 

எரிஜிணலும் ம்.ஜி.ஆர். 100‛ ன்ந சனப்பில் 

விகடன்.கரமில் முப்தது கட்டுசகள் 

பளியிட்டரர். அன் பரடர்ச்சிரக கணடரவில் 

இருந்து ரும் www.tamilauthors.com ன்ந 

இச இழில் பரடர்ந்து கட்டுசகள் 

ழுதிணரர். ம்.ஜி.ஆரின் சிகர் ன்நங்களின் 

னித்ன்ச குறித்து ஆங்கினத்தில் 

ழுதியுள்பரர். ற்ஜதரது பற்றித் திருகன் 



 
 
ன்ந பதரில் பரடங்கும் ரிசசயில் 

இருதத்ஜரர் நூல்கள் பளிந்துள்பண. 

 ஞ்சசசச் ஜசரோ்ந் மிழ் இனக்கிச் 

பசம்ல் கவிஞர் முத்மிழ்விரும்பி அர்களின் 

ட்டு கவிச நூல்கசப இர் ஆங்கினத்தில் 

பரழி பதர்த்துள்பரர். இந் நூல்கசபச் பசன்சண 

ரல்டு ததிப்தகமும், ஆஸ்திஜலிரவின் 

மூன்ஸ்ஜடரன் ததிப்தகமும் பளியிட்டுள்பண.   

 ஆங்கினக் கவிசத் பரகுதிகசபத் 

மிழிலும், சங்கத்மிழ்ப் தரடல்கசப 

ஆங்கினத்திலும் பரழிபதர்த்துள்பரர். 

 மிழினக்கிச் பசம்ல் கவிஞர்   

பதரறிஞர்  முத்மிழ்விரும்பி அர்களின் 

நூல்களின் பரகுப்புகளில் உள்படக்கப் 

தகுப்தரய்வு ஜற்பகரண்டு அற்சந ரன்கு 

கவிதைத் திமனாய்வு நூல்கராக  பளியிட்டரர்.  

 சமூக தண்தரட்டு ஆய்வு நூல் ரிசச ன்ந 

சனப்பில் ஆறு நூல்கசப ழுதி பளியிட்டுள்பரர். 

 ஜகரச தரதிரர் தல்கசனக்ககத் 

மிழ்த்துசந ஜணரள் சனர் ஜதர. முசணர் 

ஞரணஜசகனின் ந்து நூல்கசப ஆங்கினத்தில் 

பரழிபதர்த்ரர். இற்றில் முல் மூன்று 

நூல்கசப மூன்ஸ்ஜடரன் தப்ளிஜகன்ஸ் 

பளியிட்டுள்பது. 



 
 
 பரழிபதர்ப்பு ற்றும் ஆய்வு நூல் 

ரிசசயில் இர் ந்து நூல்கசப 

ழுதியுள்பரர். முல் நூசன பருஞ்சி இனக்கி 

இக்கமும் ற்ந நூல்கசப, சந்திஜரம் 

ததிப்தகமும் பளியிட்டது. 

 இர் Love Thamizh  ன்கிந தன்பரழி 

மின்னிழின் ஆசிரிர். இவ்விழில் மிழ் 

பரழி, னரறு, தண்தரடு குறித் ஆங்கினக் 

கட்டுசகசப பளியிடுகிநரர்.  மிழ் ற்றும் 

பிந பரழிகளுக்கு இசடயில் பரழி 

பதர்க்கப்தட்ட கவிசகசப இந்தி ற்றும் 

ஜரப்பி பரழிகளில் பளியிடுகிநரர். 

 பென்னைப் பெருநகரஹட்சியின் முன்ைஹள் 

ஜ யர்  னிதஜநயச் பெம் ல் னெனத ெஹ. துனரெஹமி 

அவர்களின் சிறப்புத் திட்டங்களும் 

பெயல்ெஹடுகளும் ன்ந பதரில் எரு நூல் ழுதி 

பளியிட்டரர்.  இர் ழுதி சிறுகசகள் 

‘அரதியின் கரல்’ ன்ந பதரில்  

பரகுக்கப்தட்டு பளிந்து. ரமிரு முசந 

ரும் ஆன்மீகம் இதழில் (திணகன் பளி.யீடு) 

இது கட்டுசகள் பரடர்ந்து இடம் 

பதறுகின்நண. 

 

 



 
 
எம்.ஜிஆர். பற்றி நூல்கள்   

1. பற்றித்திருகன் ம்.ஜி.ஆர். ன்ந பதரில் 

பரடங்கும் ரிசசயில் 21 நூல்கள்.  

2. பசன்சணப் பதருகரட்சியின் முன்ணரள் 

ஜர் னி ஜச் பசம்ல் சசச  

சர. துசசரமி அர்களின் சிநப்புத் 

திட்டங்களும் பசல்தரடுகளும் 

மாழிமபர்ப்பு நூல்கள் 
ஆங்கியம் ~  ைமிழ் (9) 

இந்திய 

பெண்கள் - சாதனைகளும் சவால்களும்)

உலகமயமாக்குதலும் நகரிய இனையியலும்)

தண்ணீர் 

தனியார் மயமாக்கல்)



 
 

ைமிழ் ~  ஆங்கியம் 
கவிஞர் முத்ைமிழ் விரும்பியின் கவிதைகள் (9)  

பபா. முதனவர் ஞானபேகனின் நூல்கள் (6)  

மாழிப் பாடநூல் (2) 



 
 
ேமூகப்பண்பாட்டு ஆய்வு நூல்கள் (9) 

26. தண்தரட்டு கர்வுகள் - மிழ் ரட்டில் 

இருந்து ேப்தரனுக்கு 

27. பதண் பய் ழிதரடு 

28. ஜஜந்தின் 

29. ருநினப் பதண் பய்ங்கள் 

30. இருநினத்தில் திருமுருகன் 

31. முன்ஜணரர் ழிதரடு 

32. ஜபரண்பில் விசப்பும் பூப்பும் 

33. ரசணக் கடவுள் 

34.  பதண் பூப்பின் புனி ழிதரடு 

கவிதைத் திமனாய்வு நூல்கள் (5) 

35. தரடுபதரருளும் தரசப்பதரருளும் 

36. பூ  நிலின் கபமும் கரனமும் 

37. ‚2020 சரத்தில் இன்று‛ கவிசயில் 

அடிக்கருத்தில் ஆய்வு  

38. கவிசயில் கரல் 

39. கவிஞர் முத்மிழ் விரும்பியின் தக் 

கவிசகள் 

மாழிமபர்ப்பு ஆய்வு நூல்கள் (3) 

40. பரழிபதர்ப்பில் ஆய்வு 

41.  கவிச பரழிபதர்ப்பு 

42. வீண பரழிபதர்ப்பு உத்திகள் (Co-author) 



 
 
ஆங்கியக் கவிதை மாழிமபர்ப்புகள் (5) 

43. ட்டுத்திக்கும் பசல்வீர் 

44. அன் கடவுளுக்கு நிகரணன் 

45. பசக்கச் சிந் ஜரேர 

46. கலீல் ஜிப்ரனின் ‚லும் நுசயும்‛ 

47. கலீல் ஜிப்ரனின் ‚தரடல்கள் 14‛ 

புதனவியக்கிம் (2) 

48.  அரதியின் கரல் (சிறுகசகள்) 

49. ஜரேர பரட்டு (கவிசச் சித்திங்கள்) 

. 

. 

.  

விருதுகள் 
1.  சிநந் பரழிபதர்ப்தரபர் விருது- 

பருஞ்சி இனக்கி இக்கம், ஞ்சச 

2.   பதண் சரசணரபர் விருது, ஜனடி ஜடரக் 

கல்லூரி,  துச 

3.  இனக்கி விருது, திருப்பூர் முத்மிழ் சங்கம் 

 

  



 
 

 

உள்ளடக்கம் 

 

1. துடிரண பய்ங்கள் லிலித் - கரளி - 

இடரகினி 

1 

2. பதண் பூப்பின் ச னரறு 37 

3. பசந்ரச - ஆவுசட ழிதரடு 62 

4. ஷ்தி - ட இந்திரவின் 

கருக்கரத்ம்ன்   

90 

 

ரச (சீணர) 
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முசணர். பச. இரஜேஸ்ரி  

1. துடியஹை பதய்வங்கள் லிலித்-

கஹளி-இடஹகினி  

 

 

 

 

 

 

 லிலித் கரளி, இடரகினி ஜதரன்ந துடிரண, 

அதிகர கும் தசடத் பதண் பய்ங்கள் 

கரனப்ஜதரக்கில் ஆரதிக்கச் சரதிகபரல் 

ரற்நப்தட்டும் சநக்கப்தட்டும் ந்ச 

இக்கட்டுச விபக்குகிநது. முலில்   கரளி  

அடங்கரள்; அள் ஆண்கசபக் 

கருறுப்தரள்; ண்டிப்தரள்; ஆணுக்கு 

அடங்கரட்டரள்; ஆண் ரசட அறிரள் 

ஆச பறுப்தள். ன்நணர். பின்பு 

அசபச் சரத்வீகப்தடுத்தி ஜவி ன்றும் சக்தி 

ன்றும் ரற்றிணர்.   

 இருதது இருதத்திஜரரம் நுற்நரண்டுகளில் 

பதண்ணிசனரதிகள் லிலித் ற்றும் கரளிசப் 

பதண்ணின் பதரும்சக்திரக அதீ ஆற்நலின் 

டிரகக் கண்டணர். வீண ரந்திரிகர்கள் 
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பதண் பூப்பின் புனி ழிதரடு 

ரந்திரிகம் உர்த்தும் தரலுநவு பதண்களின் 

உடல் னத்துக்கு இன்றிசரது ன்று 

பிச்சரம் பசய்கின்நணர். தரலுநவு ன்தது 

தரம் ன்ந கருத்து ற்ஜதரது  

முறிடிக்கப்தடுகிநது. லிலித், கரளி ஜதரன்ந 

பதண்ரதிக்கக் கருத்தில்  அன்று முல் 

இன்று சப் பதண்ணின்  அபப்தரி  

ஆற்நனரகஜ புரிந்து பகரள்பப் தட்டுள்பது.   

 டரகினி அல்னது இடரகினி ன்ந பதர் 

ஆம்தத்தில் தவுத் சத்தில் ஜரக சித்தி  

பதற்ந பதண்ணுக்குக் கிசடத் சிநப்புப்  
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பதரக இருந்து. கரனப்ஜதரக்கில் இதுவும் 

ஜதய் ன்று ரற்நப்தட்டது.  பரடக்கத்தில் 

இடரகினி ஜரகினிரில் சிநந்பரகக் 

கருப்தட்டரள்  இளும் சுடுகரட்டில் 

திரிதள்; அசரசட உடுத்திள்; 

பிங்கசபத்  ஜரண்டி டுத்துத் தின்தள். 

ரியும் சிசயில் இருந்து பித்தின் சசசப் 

பிய்த்துத் தின்தரள்.   

 கரளியின் பய்க்கரப்தரபரக விபங்கி  

சரகர்களுடன் இடரகினியும் இருப்தரகத் 

மிழ் இனக்கிங்களில்  பசரல்னப்தட்டது. 

ஆணரல் கரனப்ஜதரக்கில் இடரகினிசத் மிழ் 

இனக்கிங்கள் ‚இடரகினிப்ஜதய்‛ ன்று 

அசத்ண. கரளி ற்றும் இடரகினிசப்ஜதரன 

லிலித் ன்ந பதண் ஜச பரடக்கத்தில் 

னரற்றில் நரகச் சித்திரிக்கப்தட்டரள். 

ஆண்கசபக் பகரல்தள் ன்றும் 

குந்சகசப அழிப்தள் ன்றும் 

இசபப்தற்றி கசகள் தப்தப்தட்டண. 

இம்மூருக்கும் இசடயில் தன 

எற்றுசகசபக் கரனரம்.   

 னறக்கப்ெட்ட வரலஹறு 

 உனகச் ச னரற்றில் லிலித் ன்ந 

பதருசட ஆதிக்கப் பதண் ஜச 

சநக்கப்தட்டது. லிலித் ஆரமுடன் ஜசர்த்து 
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ஆண்டணரல் தசடக்கப் தட்டள். ஆரமின் 

வினர லும்சத டுத்துப் தசடக்கப்தட்டள் 

அல்ன. ண் தூசில்  இருந்துப் 

தசடக்கப்தட்டள். இந்நிசனயில் அள் 

தரலுநவின் ஜதரது ஆரம் மீது ஆதிக்கம் 

பசலுத் விரும்பிணரள்.  ஆணரல் அற்கு ஆரம் 

எப்புக்பகரள்பவில்சன. அன் அசப 

பறுத்ரன் விட்டிவிட்டரன். ஆண்டனிடம் 

முசநயிட்டு அசபத் ன் ரழ்வில் இருந்து 

அகற்றிணரன். பிநகு  ஆண்டர் ஆரமின் வினர 

லும்பில் இருந்து ரசபப் தசடத்துக் 

பகரடுத்ரர். அள் அனுடன் கூடிப் பிள்சப 

பதற்நரள். வினக்கப்தட்ட கனிச அசணயும் 

உண் சத்து பேன்ப் தரத்தில் 

அசணயும் ஜசர்த்துக் பகரண்டரள். இணரல் 

ஆண்டர் அர்கசபச் சபித்ரலும் ஆரரல் 

அசப பறுக்க முடிவில்சன.  லிலித் 

னரறு திருசநயில் இருந்து திட்டமிட்டு 

சநக்கப்தட்டது. 

 பிற்கரனத்தில் லிலித் தற்றிச் சின கசகள் 

உருரகிண. லிலித் சரத்ரசணத் திரும் 

பசய்து பகரண்டரகச் பசரல்னப்தட்டது.  

இக்கச கரனத்ரல் பிந்திது. அசபத் 

தீள் ன்று ம்த சப்தற்கரண முற்சி 

இது. இள் ஜனரதிக்க நிசனயில் இருந்து 

ஆரமுடன் இசந்து பிள்சபகள் பதற்நரல்  
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 ஆரம்  லுக்  

குசநந்ன்   ஆணரன்.      

பிள்சபகள் பதற்நதும் 

லிலித் கூடுல் லிச 

பதற்நரள்.  ஆரம் 

லிச குன்றிணரன் 

ன்தரல் அன் 

லிலித்ச பறுத்ரன். 

ஆண் ஆதிக்கரதிகள்  

அசபப் ஜதய்,  

சரத்ரனுக்கு 

ரழ்க்சகப்தட்டள் 

ஜரக பறி பிடித்ள், 

குந்சசக் பகரன்று தின்தள் ன்று தன 

கசகசப உருரக்கி அசணரும் அசப 

பறுக்கும்தடி பசய்ணர்.  

 இந்திப் புரங்களில் கரளி சின் 

மீஜறி அர்ந்து அசண உநரடிக் 

பகரல்ரள். ரேஜரக சரசணயில் 

ரேஜரகினி ஆண் மீர்ந்து ஜரகப் தயிற்சி 

பசய்யும்ஜதரது அந் ஆண் சரகும் ரய்ப்புண்டு. 

சும்தன் விசும்தசணக் பகரல்ன கரளி க்கும் 

ஜரகினிரக ந்து அர்கசப க்கிக் 

பகரல்ரள். தவுத் சத்தில் ட்சி ன்தள் 

ஆண்கசப க்கிக் பகரல்ரள் ன்ந 

ம்பிக்சக நினவுகிநது. ஆக லிலித் ன்தள் 
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எரு பதண் அல்ன. எரு கருத்ரக்கம். அள் 

உனபகங்கும் தன பதர்களில் 

கரப்தடுகின்நரள்.  

 ஆரதிக்கச் சமுரம் ஜரன்றி பிநகு 

பதண் இண்டரம் தட்சக் குடிகபரகக் 

கருப்தட்ட கரனத்தில் பதண்ணின் 

முக்கித்தும்  குசநக்கப்தட்டது. அள் 

பிள்சப பதறும் இந்திரக ட்டும் 

கருப்தட்டரள். வீட்டு ஜசன பசய்யும்   

ஜசனக்கரரிரகவும்  குந்சகசபக் 

கனித்துக் பகரள்ளும் ஆரரகவும் 

குந்சகளுக்கரகவும் ன் கனுக்கரகவும் 

ன்னுசட சுகங்கசபத் திரகம் பசய்யும் 

திரகத் ரரகவும்  ரழும்தடி கட்டரப்  

தடுத்ப்தட்டரள். இசஜ சிநந் 

தண்புகள் ன்று சமுரம் அள் மீது 

திணித்து அசபத் ன்சணப் தற்றி 

ன்னுசட னன்கள் ற்றும் சுகங்கசபப்  

தற்றிச் சிறிதும் நிசணத்துப் தரர்க்கரல் 

இருக்க அசபக் குடும்தக் 

பகரத்டிசரக ரற்றிது. அதுச 

உனகச் சங்களில் ரய்த்பய் ழிதரடு 

அல்னது பதண் பய் ழிதரடு க்கில் 

இருந்து. ஆரதிக்கம் ஜரன்றி பிநகு 

உனகச் சங்களில்  ஆண் பய்ம் 

ஆதிக்கத் பய்ரக சடமுசநக்கு ந்து.  
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அல்னது புகுத்ப்தட்டது. கிஜக்கப் பதண் 

பய்ங்களில் இன்ணரணர, இஷ்டரர், 

டரணர ஜதரன்ந துடிரண ஜசகள் 

கரனப்ஜதரக்கில் குந்சப்ஜதறு , விசரம் 

பரடர்தரண பசத் பய்ங்கபரக  

ரற்நப்தட்டண. 

பெண் ெஹவத்தின் சின்ைம் 

  குந்சப் பிநப்பு அல்னது னிப் 

பிநப்பு ன்தது தரரக அல்னது தரத்தின் 

விசபரகக்  கருப்தட்டது.  தரலுநவு ன்தது 

தரச் பசனரகக் கருப்தட்டது. 

தரலுநவுக்கரண தூண்டுல் பதண் பிநவி ன்ந 

கருத்து தப்தப்தட்டது.  ணஜ பதண்ணும் 

தரத்தின் சின்ணரகக் கருப்தட்டரள். 

சங்கள் பதண் பிநவி ஜரட்சத்துக்குச் பசல்ன 

முடிரது. அள் மீண்டும் ஆண் பிநப்பு 

டுத்துத் ரன் ஜரட்சத்ச அசட முடியும் 

ன்ந ம்பிக்சகயும் விசக்கப்தட்டது. 

இவ்ரறு பதண் அடிசத்ணம் னி 

னரற்றில் பர்ந்து பகரண்டிருந் ஜதரது 

அனுசட பிதிதலிப்பு உனகச் ச 

னரற்றிலும் திபரலித்துக் பகரண்ஜட 

இருந்து. இன் முக்கி சரன்நரகத் திகழ்தள் 

லிலித். 

 



8 
 

பதண் பூப்பின் புனி ழிதரடு 

லிலித்னத ஜ லஹதிக்க நினல 

 லிலித் ஆரமுடன் உநவு பகரண்டஜதரது 

ஜனரதிக்க நிசனச விரும்பிரல் அசப 

அன் புநக்கணித்ரக எரு கரம் 

பசரல்னப்தட்டரலும் அசணத் பரடர்ந்து 

அள் குந்சகள் பதற்ந ஜதரது அள் 

குந்சகசப ஆண்டர் திணமும் நூறு வீம் 

பகரல்ன உத்விட்டரர். இணரல் லிலித்  

ஜலும் தன ஆண்கள் மூனரக நூற்றுக்கும் 
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ஜற்தட்ட குந்சகசபப் பதற்றுக் பகரண்ஜட 

இருந்ரள். ன்னுசட குந்சகசபக் 

பகரல்ன உத்விட்டர்கள் மீது கடும் 

ஜகரதமும் ன்மும் பகரண்டிருந்ரள். இந்க் 

ஜகரதமும் ன்மும் இற்சகரணது 

ன்தசப் புரிந்து பகரள்பர ஆண் சமூகம் 

அசப இருட்டில் ரழ்தள் ன்றும் 

கரபறி பிடித்ள் ன்றும் 

ஆண்களிடமிருந்து அர்கள் அறிரல் 

உநக்கத்திஜனஜ உயிர் அணுக்கசப டுத்துத் 

ரன் கருவுற்றுக் குந்சகசபப் பதற்றுக் 

பகரண்ஜட இருப்தரள் ன்றும் குற்நம் 

சுத்திது.  

 அசப ஜரகினிப் பிசரசு ஜதரன 

உருகித்து.  ஜலும் இள் பிள்சப திண்ணி 

ரக்கச்சி இடரகினி, சஷ்தி ஜதரன கருத்ரக்கம் 

பசய்ப்தட்டரள்.  இள் பிள்சபகசபக் 

பகரன்று தின்று விடுரள். கருவில் இருக்கும் 

குந்சச அழித்துவிடுரள். பிநந் 

குந்சக்கு ஜரய் பகரடுத்துக் பகரல்ரள் 

ன்று இசபப் தற்றி மிகவும் தங்கரண 

கருத்ரக்கங்கள் க்கள் த்தியில் 

தப்தப்தட்டண.  சஷ்தி, இடரகினி, பிடரரி 

ஜதரன்நர்களுக்கும் இஜ கச ரன்.  
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ஆண்கனளயும் குழந்னதகனளயும் பகஹல்ெவள் 

லிலித் ன்ந கருத்ரக்கம் ஜணரட்டுக் கிறித்து, 

யூ சங்களில் ட்டுமின்றி கீசச் 

சங்களிலும் இருந்து. இடரகினி ன்தள் 

சுடு கரட்டில் சிக்கும் பதண் ஜதய் அள் 

குந்சசப் தறித்துச் பசன்று விடுரள் ன்ந 

கச ணிஜகசனயில் கரப்தடுகிநது. 

பிடரரி ன்தள் சுடுகரட்டில் ஜகரயில் 

பகரண்டிருக்கும் பய்ம் அளும் 

குந்சகசபக் பகரன்று விடுரள் ணஜ 

அளுக்குச் சிநப்பு ழிதரடுகள் டத்திக் 

குந்சகளின் மீது கருச கரட்டும்தடி 

ஜண்டிக் பகரள்ப ஜண்டும் ன்று கசகள் 
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ஜரன்றிண. இப்பதண் பய்ங்கள் ஆண்கசப 

க்கிப் தரலுநவு பகரள்ளும். பின்ணர் 

அர்கசபக்  பகரன்று விடும் ன்ந 

ரட்டுப்புநக் கசகளும் உருரகிண.  ட்சி, 

ஜரகினிப் பிசரசு ஜதரன்நசகசப பதண் 

பிசரசுகள் ன்று குறிப்பிடும் க்கம் இருந்து.  

இர்களுக்கு ஆணின் மீது உண்டரகும் 

பறுப்சத உபவினரர் penis envy ன்நணர்.  

ஆணரல் இக் கசகளில் திரும்தத் திரும்தச் 

பசரல்னப்தடுகின்ந எரு வித்சக் கருத்தில் 

பகரண்டரல் அது குந்சப்ஜதறு தற்றிரகும். 

லிலித் பதற்ந குந்சகசப ஆண்டர் 

பகரன்நரர். அணரல் இள் ன்ம் பகரண்டு  

னிர்கள் பதற்ந குந்சகசபக் பகரன்நரள்.  

ன்னுசட குந்சகசபக் பகரன்ந 

கரத்திணரல் ரன் அள் ற்நருசட 

குந்சகசபக் பகரல்கிநரள், ன்ந கருத்சப் 

புரிந்து பகரள்பரல் இள் ஆண்களின் 

உயிணுக்கசப உறிஞ்சிச் சரகடிப்தள். பிநந்  

குந்சகசபக் பகரல்தள் ன்று இசப 

ஆணுக்கும் பதண்ணுக்கும் திரிரக்கிக் 

கரட்டி னரறு ஆண் ஆதிக்கச் சிந்சணச 

லுப்தடுத்துகிநது. இச்சிந்சண பதண் 

ன்தள் ஆணுக்கு அடங்கி இருக்க ஜண்டும். 

அளுக்பகன்று னிப்தட்ட ஆசசகள் கூடரது 

ன்ந கருத்ச லியுறுத்துரகும்.  
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 கீச ரடுகளில் ஜரகினிப் பிசரசு, 

அமுக்குப் பிசரசு,  நீலி ஜதரன்நச ஆணுக்கு 

திரணச ன்ந கசகள் உனவுகின்நண. 

இச கர இச்சச பகரண்டச ன்ந 

ம்பிக்சகயும் தப்தப்தட்டது.  அதுஜதரன 

லிலித் ஆண்கள் உநங்கும்ஜதரது அர்களின் 

கணவில் ந்து தகி அர்கசபக் கிபர்ச்சியுநச் 

பசய்து அப்ஜதரது பளிஜ ரும் 

உயிணுக்கசபத் திருடி டுத்துச் பசன்று 

பிள்சப பதற்று விடுரள். ணஜ ஆண்கள் 

மிகுந் கட்டுப்தரட்டுடன் இருக்க ஜண்டும். 

ங்களுசட உயிணுக்கள் பளிஜ சிந்தி 

விடரல் தரதுகரக்க ஜண்டும்.   இது சம் 

ஆண்களுக்கு இட்ட கட்டசப ஆகும். 

ஆண்களின் னிப்தட்ட எழுக்கத்ச 

லியுறுத்துற்கரக  ற்தடுத்ப்தட்ட ஏர் 

எழுக்க விதி ன்று பகரண்டரலும் கூட பிசரசு 

ன்ந கருத்ரக்கம் பதண்களின் மீரண 

பறுப்சதக் கரட்டுகிநது.  

லிலித் வசிப்பிடம்   

 லிலித் ங்களில் சிப்தள் ன்றும் 

தரம்பு உருவில் பரிதள் ன்றும் ேு 

தநசரகப் தநந்து பரிரள் ன்றும் 

இசடக்கரனத்தில் இளுசட னரறு 

பர்ந்து    பகரண்ஜட    ஜதரணது.   லிலித்  ஜரம்    
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ரட்டில் னரமிர ன்று அசக்கப்தட்டரள். 

அஜபிர ரட்டில் கரீணர ணப்தட்டரள். 

கண் என்னும் குறியீடு 

 கிஜக்கத்தில் ஜீஸ் ன்தன் 

கடவுபர்களின் சனர். லிலித் இவு 

முழுதும் கண் விழித்து இருப்தரல் 

ஆண்களுக்குத் பரந்வு பகரடுக்கின்நரள் 

ன்று கருதி இளுசட உநக்கமின்ச ன்ந 

நிசனச ரற்ந இள் கண்கசப இஜப 

பிடுங்கித் ன் சகயில் சத்துக் பகரள்பனரம் 

ன்று ஜீஸ் எரு ம் அருளிணரர்.  
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 ஜிஸ் லிலித்துக்குக் பகரடுத் த்தில்  

கண் ன்ந கருத்ரக்கம் ஆழ்ந்து சிந்திக்கத்க்கது.  

இள் இவில் கண் விழித்து ஆண்களின் 

கணவுகளில் புகுந்து உயிணுக்கசபத் திருடிச் 

பசல்கின்நரள்.   இன் குறியீட்டுப் பதரருசப 

உர்ற்கு இந்தினுசட னரறு 

உவுகின்நது. ஆண்சயின் டிரக இந்தின் 

விபங்கிணரன்.  ஜஜனரகத்தில் ஜர்கள் 

பிநக்க இந்திரணிக்கு இந்திரி ரணம் பசய் 

இந்திசண எரு கரனத்தில் இந்திர முழுக்க 

ல்ஜனரரும் ஜதரற்றிணர்.  

 பதௌத் சம் பசல்ரக்கிந்து சதீகச் 

சங்கள் பசல்ரக்குப் பதற்ந பிநகு தக்தி 

இக்கக் கரனத்தில் இந்தின் ஜதரகிரகக் 

கருப்தட்டு  அன் உடபனங்கும் கண்கள் 

ஜரன்றிரக எரு கச உருரணது.  இணரல் 

இன் சயஸ் ஜத்ன்  அரது ஆயிம் 

கண்ன் ன்றும் அசக்கப்தட்டரன். 

அனுசட பதண் ஜரகம் கண்டு சபித் 

முனிர் அனுசட உடம்பதங்கும் அன் 

ஆசசப்தட்ட பதண் குறிகள் ஜரன்றும்தடி 

பசய்ரர். பின்பு அன் அரிடம் பகஞ்சிக் 

ஜகட்டுக் பகரண்டணரல் அந்ப் பதண் 

குறிகசப ற்நர் கண்களுக்கு ட்டும் 

கண்கபரகத் பரியும்தடி ரற்றிணரர்.  அனுக்கு 

ட்டும்  அது பதண்ணுறுப்தரகஜ பரியும் 
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ன்நரர். இக்கசயில்  கண் ன்தது எரு 

குறியீடரக  விபங்குச அறினரம்.  

இக்கசயில் கண் ன்தது பதண்ணுறுப்புக்கு 

ரற்நரகப்  ததிலிரகக் கூநப்தட்டிருக்கிநது.   

 இந்தின் சரதத்ஜரடு லிலித்தின் த்ச  

எப்பு ஜரக்கிணரல் முற்கரனத்தில் கண் ன்தது 

பதண்ணுறுப்பின் குறியீடரக விபங்கிரகக் 

கரு இடமுண்டு.   லிலித் கசயில் 

அளுசட கண்கள் கற்நப்தட்டு அள் 

சககளில் சத்துக் பகரள்ளும் ம் பதற்நரள் 

ன்தது அளுசட பதண்ணுறுப்பு இவு 

ஜத்தில் பசல்தடரல் ஜதரகும் 

ன்தற்கரண குறியீடரக உள்பது. இவில் 

அள் பசல்தடக் கூடரது ன்தஜ இக்கச 

உருரக்கப்தட்டன் ஜரக்கம் ஆகும். 

இக்கசயின் மூனரக இளுசட ன்மும் 

இளுசட ஜகமும் பிற்கரனத்தில் குசநக்கப் 

தட்டது.  கிஜக்கக் கசகளில் லிலித் 

பசல்தடர பதண் சிங்கரக ரறிப் ஜதரணரள். 

யூதர்களின் லிலித் 

 யூர்கள் லிலித்ச  இன்றும் அகரண 

பதண்ரகக் கருதுகின்நணர். முடி  நீபரக 

இருக்கும் பதண்கள் தரலில் இச்சச அதிகம் 

பகரண்டர்கள் ன்ந ம்பிக்சக யூர்கள் 

த்தியில் இருக்கின்நது. அர்கள் லிலித்  
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ஏவித்ச சயும் ஜதரது நீண்ட கூந்ல் 

உசடபரக அசப  சகின்நணர். ஜலும் 

கண்ரடி தரர்க்கும் பதண் கர இச்சச 

பகரண்டள் ன்ந எரு ண்மும், 

அர்களிசடஜ இருப்தரல் அள் கண்ரடி 

முன் நின்று ன் அசக சிக்கின்நள் ன்றும் 

அளுசட உருத்ச சகின்நணர். 

 னிணரகப் பிநப்தது தரம் ன்றும் 

ன்று கீசரட்டு ங்கள் ஜதரதித்ண. 

னிப் பிநப்பு ன்தது  தரத்தின் விசபவு 

ன்நண,  அன்  பிநப்பிஜனஜ அந் பேன்ப் 

தரம் எட்டிக்பகரள்கிநது ன்று ஜசனரட்டு 

ங்கள் ஜதரதிக்கத் பரடங்கி கரனத்தில் 
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துடிப்தரண பதண் பய்ங்கள் தரத்தின் 

சின்ணங்கபரகக் கருப்தட்டணர். இன்று  

அசணத்துச் சங்களும் பிநப்தறுத்ல் 

ங்களுசட ஜண்டுனரக இருக்க ஜண்டும் 

ன்கிநது. பிநரச ஜண்டும் ன்தது 

இந்துக்களின் இசந ஜண்டுனரக இருக்கிநது.  

 கிறிஸ்துத்தில் தரலுநவு ற்றும் 

குந்சப் ஜதறு பரடர்தரண ஆதித் ரரண 

லிலித் தரங்களின் ஊற்றுக்கண்ரகச் 

சித்திரிக்கப்தட்டரள்.  இணரல் இசபப் 

தற்றி  கல்கள்  கிறிஸ்த் திருசநயில் 

இடம்பதநரல் ஜதரயிற்று.  

 னிர்கள்  குறிப்பிட்ட கரனத்துக்கு 

ஜண்டி சமூகக் கருத்துக்கசபத் ரம் 

பரகுத் சந நூலில்  இடம்பதநச் பசய்ணர். 

லிலித் எரு பதண் ஜதய் ன்ந சகயில் சரர 

அதிகரத்தில் ட்டும் குறிப்பிடப்தடுகின்நரள்.  

ஜறு ங்கும் லிலித் தற்றி கல்கள் 

இல்சன. ஆணரல் யூர்களிடம் ஆரமின் முல் 

சணவி லிலித்  ன்ந கச உள்பது.  

கனலப்ெனடப்புகளில் லிலித் 

 பிற்கரனத்தில் பிரிட்டன் ரட்சடச் ஜசர்ந் 

கவிஞர்கள் லிலித் தற்றி நிசந கவிசகள் 

ழுதியுள்பணர். எடுத்துக்கஹட்டு: 
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I was created from the earth 

Just like him but before him 

The first woman the first wife I am 

As equal I didn't bow before him. 

 

On wings of storm on mist of sea I ran 

But the Three were sent to catch me 

'Drown me in the water if you can!' 

But they didn't dare to test me. 

 

My skin is like the avid moon 

My hair the crawling snakes of fire 

Only death spreads from my womb 

On your tomb I will carve desire. - Marton Dezso 

அசபப் பதண்ணிரதிரகக் கருதி 

ங்களுசட தசடப்புகளில்  அசபக் 

குறிப்பிடுகின்நணர். பதண் கவிஞர் ரர 

ஞ்சஜனர ரள் ஷீதர, லிலித் ஆகி 

மூசயும் எஜ ரிசசயில் சத்துத் 

ன்னுசட கவிசயில் குறிப்பிட்டுள்பரர்.  

ற்நர்களும் லிலித்தின் தண்புகசபப்  

தனரநரக அடுக்குகின்நணர். சரன்று 

The Rose 

the Witch 

the Poppy 
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the Serpent 

the Weaver 

the Succubus 

the First Wife 

the Demoness 

the First Womyn 

the Screech Owl 

the Enchantress 

the Wild Womyn 

the Triple Goddess 

the Scarlet Womyn 

the Sacred Feminine 

the Red Haired Seductress 

the Guardian of Womyn's Mysteries 

the Beginning and the End 

the Queen of the Night 

the Mother of Demons 

the Dark Goddess 

the Shekinah 

Lilith 

ஜசனரடுகளில் 

தன்தடுத்தி ஆவுசட 

டித் ரத்து 

ஜசனரடுகளில் ங்கி 

ந் பதண் உறுப்புச் 

சின்ணங்கள் 
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இக்கரனகட்டத்தில் ஜசன ரட்டில் 

திசப்தடங்களில், பரசனக்கரட்சித் 

பரடர்களில், லிலித்ச எரு வில்லிரகப் 

தசடக்கின்நணர்.  வில்லிரக ந்திரதிரக 

பகரசனகரரிரக  டிக்கும் பதண்களுக்கு லிலித் 

ன்று  கரதரத்திப் பதர் சூட்டுகின்நணர்.   

கஹளி 

 கரளிசப் தச்சசக் கரளி ன்றும் 

தபக்கரளி ன்றும் கருங்கரளி ன்றும் தன 

ண்ங்களில்  கரண்கிஜநரம். பதரும்தரலும்  

டப்பும் தச்சசக்கரளி அம்ன் 

ஜகரயில், துச 
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தச்சசக் கரளி ன்தள் சனரபத்தில் 

இருந்து புநப்தட்டு ந் கரளிரக 

ம்தப்தடுகிநரள். தச்சசக்கரளி தபக் 

கரளிசக்  குனஜசகப் தட்டிணத்தில் டக்கும் 

முத்ரம்ன் ஜகரவிலின் சர தண்டிசகயின் 

ஜதரது தக்ர்கள் ஆடும் ஆட்டத்தில் கரனரம். 

இவ் ஆட்டம் எரு கசனத் பரன்ம் ஆகும். 

துச அருஜக டப்புத்தில் இருக்கும் 

தச்சசக்கரளி சனரபத்தில் இருந்து பன் 

மிழ் ரட்டுக்குள் புகுந்து பின்பு துச 

மீணரட்சிரல் து ல்சனப் தகுதிக்குள் 

நுசக் கூடரது ன்று டுக்கப்தட்டள். 

சர தண்டிசகயில் கரளி ஜடம் ரித் 

தக்ச 
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கஹளி – ரு வரலஹற்றுப் ெதிவு  

 கரளிச அசுத்ணம் உசடள் அல்னது 

பகரடூரணள் ன்று  புரிந்து பகரள்சவிட 

எரு கரனகட்டத்தி பதண்க்கள் பகரண்டிருந் 

ஆதிக்கத்தின் ஏர் அசடரபம் ன்று புரிந்து 

பகரள்ப ஜண்டும்.  

 கரளி னி குன னரற்றின் ஜட்சடச் 

சமூகத்தின் னரற்றுப் ததிரக உனபகங்கும்  

தரதுகரக்கப்தட்டு ருகிநரள். அக் 

கரனகட்டத்தில் லிச மிக்க பதண் 

சனசயில் ஆண்கள் அளுக்குப் தணிந்து 

குழுரக இசந்து ரழ்ந்ணர்.  

 னி குன னரற்றில் ஜபரண்சச் 

சமுரம் உருரண ஜதரது ஆண் முன்சச் 

சமுரம் உருபடுத்து.  அள் பதண்,  

சணவி ஆணரல், அள் கணரகி 

எருனுக்கு ட்டுஜ  குந்ச பதறும் 

பதரறுப்பு உசடள் ஆணரள். 

குந்சப்ஜதறு, குந்சப் தரரிப்பு 

அர்களுசட சகன ஜசகசபயும் 

கனித்ல் ஜதரன்ந தணிகள் அதிகரகிவிட்ட 

கரத்திணரல் குடும்தத் சனவி ன்ந 

பதரறுப்பு ட்டுஜ பதண்ணுக்குப் 

ஜதரதுரணரகி விட்டது. வீடு அபது 

ரஜ்ஜிரகவும் குடும்தத்திணர் அபது 
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பிசேகபரகவும் ரறிப்ஜதரயிணர். இபது 

டிஜ பய்ங்களில்  தரர்தி ஆகிநது.  

தரர்தி ஜவி எரு சரசரி பதண்சப் ஜதரனத் 

ரய், ங்சக, கள் ணப் தன 

உநவுகளுக்கிசடஜ, உநவுச் சிக்கல்களுக்கு 

இசடஜ பின்னிக் கிடக்கிநரள். இள் சரந் 

பசரரூபிரக ரன்பு பகரண்டபரக 

திரகத்தின்  திருவுருரக ரஜண்டும் ன்ந 

சமூக  நிதிகளுக்கிசடஜ ஆட்தட்டு இல்பு 

ரறிப் ஜதரகிநரள். 

பகஹனலத்  பதய்வம் 

 எவ்பரரு பய்மும் எரு ஜகரட்தரட்டிசண  

அடிப்தசடரகப் பகரண்டுள்பது. இக் 

ஜகரட்தரட்சடப் புரிந்து பகரண்டரல் அன் 

உருரக்கத்தின் பின்ணணிசயும், ஜரற்நம், 

பசல்தரடு ற்றும் புரக் கசகளின் 

சரரம்சத்சயும் பளிரக உனரம்.  

 கரளி ன்ந பகரசனத்  பய்ம் அழிவுத் 

பய்ம் ஆண்கசப பறுக்கும் பய்ம். 

அசணத்து ரடுகளிலும் பகரசனத்பய்ரக 

எரு பதண் பய்ம் உண்டு. ட இந்தி 

பரழிகளும் ஜரப்பி பரழிகளும் இந்ஜர 

ஜரப்பி பரழிக் குடும்தம் ன்ந எஜ 

பரழிக் குடும்தத்சச் ஜசர்ந்ச ன்தரல் 

கரலி, கரளி ன்ந பதர் அங்கு ஜகஜன, கரஜன, 
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ண உயிபரலி இடம் பதர்ல்  ன்ந எரு 

ரற்நத்துடன்   (metathesis) கரப்தடுகிநது. 

ஆண்கனள அழிக்கும் கஹளி 

 லிலித்சப் ஜதரனஜ கரளியும் ஆண்கசப 

அழிக்கும் பதண்ரக கருப்தட்டரள். 

கரளியின் உருத்சப் தரர்த்ரல் அள் 

சினின் பஞ்சின் மீது ன் கரசன ஊன்றி 

நிற்கும் ஜரற்நத்தில் சிசனகளும் எவிங்களும் 

உண்டு. அற்றில் கரளி சினின் லிங்கத்தின் 

மீர்ந்து அணது சனச பட்டிக் சகயில் 

சத்திருப்தரள்.  ணது ஆதிக்கத்ரல் அசண 
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அழித்து எடுக்கி விட்டரள் ன்ந கருத்ச 

விபக்கும் தடங்கள் இச. அழிவின் கடவுள் 

ன்ததிலும் குறிப்தரக ஆச அழித்ல் 

ன்ததும் கரளியின் கருத்ரக்கத்தில் மிக 

முக்கிரணது.  

 ரியஹ க்ஜரஹனியஹ ஆம்தத்தில் இங்ஜக ரம் 

தடங்களில் கரணும் கரளிசப்ஜதரன 

ஆண்கசபக் ‘கரடித்துக்’ [ஆணுறுப்சத 

அறுத்து] பகரன்நரள். அள் சகயில் 

சத்திருந் scythe ன்ந அரிரபரல் ரணத்தின் 

ந்ச பகரல்னப்தட்டரர் ன்று கசகள் 

கூறுகின்நண.  தன புரக் கசகளில் 

பசரல்னப்தட்ட சக் கருத்து ஆணுக்கும் 

பதண்ணுக்கும் இசடயினரண ரர் பதரிர் 

ன்ந ஜதரரட்டம் ஆகும்.  கரளிக்குச் சிசணக் 

பகரல்ன ஜண்டும்; சினுக்குக் கரளியின் 

அகங்கரத்ச அழிக்க ஜண்டும். இந்நிசன 

பதண் முன்சச் சமுரம் முடிந்து ஆண் 

முன்சச் சமுரம் ஜரன்றி ஜதரது 
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ற்தட்ட கரன ரற்நத்தின் [transition period] 

ஜதரரட்டப் ததிவுகள் ஆகும்.  

 பசல்டிக் தங்குடியிணர் ங்கள் 

பிள்சபகசபக் பகரன்று தின்னும் பதண் 

பய்த்ச ரியஹஜைஹன் ன்று அசத்ணர்.  

இந் ரிரவும் ரணத்தின் ந்ச யுஜணசச 

கரடித்துக் பகரன்நரள்.   

குழந்னதகனளயும் பகஹல்லும் கஹளி 

 பதண் குந்சகசப பதற்றுக் ருகிநரள்; 

அஜப பகரன்றும் விடுகிநரள் ன்தது 

ஆக்கலும் அழித்லும் அபரல் ட்டுஜ 

டக்கும் ன்று னரற்றுக்கு முந்தி ஆதி 

கரனத்தின் கருத்திசன முன்சத்து.  ஆணரல் 

ஜபரண் சமூகம் ஜரன்றிதும் பதற்றுத் 

ருதும் பதனிக் கரப்ததும் அள் கடசகள் 

ஆயிண. அணரல் தண்சடக் கருத்தில் 

சநந்து.  லிலித்சப்ஜதரனஜ கரளியும் 

குந்சகசபயும் அழிப்தரள் ன்ந கருத்து 

புகுத்ப்தட்டது. கரளி ன் கரதுகளில் ரன் 

பகரன்நழித் குந்சகசபக்  

குண்டனங்கபரகத் பரங்க விட்டிருப்தரள். 

ணது  இணத்சத் ரஜண அழிக்கும் கரன 

ஜச ன்ந பதரருளில் ரிரச  

ங்குகின்நணர். ஜகரதம் ந்ரல் ஜரய், 

பள்பம், நினடுக்கம் ஜதரன்நற்சந 
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ற்தடுத்திக் கரளி ணது  இணத்சத் ரஜண 

அழித்துவிடுரள் ன்ந அச்சம் க்களுக்கு 

இருக்கிநது. க்கள் ஆயுட்கரனத்தின் கக்சக 

முடித்து சக்கும் கரன ஜச இள் ன்ந 

கருத்தில் உனபகங்கும் இருப்தச அறி 

முடிகிநது. ஆங்கினத்தில் இசப Cannibal 

mother ன்றும் Goddess of Time ன்றும் 

அசக்கின்நணர்.  

 பன் மிகக் கிரங்களில் பிள்சப 

தின்னி இரக்கச்சி ன்ந பதண் பய்ம் உண்டு. 

இத்பய்த்சக் சககளில் பிள்சபகசபத் 

பரங்க விட்டிருப்தரகவும் டியில் எரு 

பிள்சபச ல்னரக்கப் ஜதரட்டிருப்தரகவும் 

டிப்தடுத்துர். இரட்சசி ன்ந பதரின் 

திரிபு இரக்கச்சி ன்தரகும். 

பிள்னள தின்னும் இடஹகினி 

 லிலித் ற்றும் கரளிசப் ஜதரன 

இடரகினியும் பிள்சபகசபத் திண்தள். 

சுடுகரட்டில் இருப்தள். நிர்ரரணள் 

ன்ந கருத்ரக்கம் தவுத்த்தில் ற்றும்  மிழ் 

இனக்கித்தில் நினவிது. 

 சினப்ததிகரத்தில் ரனதி ன்தள் ணது  

கனின் இன்பணரரு சணவியின் குந்ச 

அழுசக் கண்டு தூக்கி டுத்துப் தரல் ஊட்டிணரள்.  
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அந்க் குந்ச மூச்சுத் திறி இநந்துவிட்டது. 

ரற்நரஜபர இசப சிணரள். ‘ன் 

பிள்சபச உயிருடன் பகரண்டு ந்து ர’ 

ன்நரள். ரனதி அக்குந்சயுடன் 

சுடுகரட்டுக்கு ந்ரள். அங்கு இடரகினிப் ஜதய் 

ந்து அளிடமிருந்து குந்சசப் தறித்துக் 

பகரண்டு ஜதரயிற்று. அப்ஜதரது தரசண்டச் 

சரத்ன் னும் பய்ம் இடரகினியிடமிருந்து 

குந்சசப் தறித்து அற்கு உயிருண்டரக்கிக் 

பகரடுத்து. கணரத் திநம் உசத் கரசயில்  

இடரகினிப் ஜதய் 

'தரசண்டச் சரத்ற்கு  தரடுகிடந்ர ளுக்கு 

‘சும்தடி ஏர் இபங்பகரடிரய்  ஆசினரய் 

பூர் புஷ்கன சஜ அய்ணரர் – 

தரசண்டச் சரத்ன் 
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பசய்ம் இல்ஜனரருக்குத் ஜர் 

ம்பகரடரர்; 

பதரய்யுசஜ அன்று; பதரருள்உசஜ 

சகயில்  

தடுபிம்  ர’ ன்று தறித்ள் 

சகக்பகரண்டு  

சுடுகரட்டுக் 

ஜகரட்டத்துத்தூங்கிருளில்பசன்நரங்கு 

இடுபிந்  தின்னும் இடரகினிப் ஜதய்ரங்கி 

டிகத்து  இட்டரள் கச‛ 

ன்ந அடிகளில் இடரகினி ன்தள் எரு பிம் 

தின்னிப் ஜதய் ன்தது பளிரகிநது.  

 கலிங்கத்துப் தணியில்  ஜதரருக்குச் பசன்ந 

கன் திரும்பி ரரல் அசணத் 

ஜடிக்பகரண்டு ஜதரர்க்கபத்துக்கு  ந் 

அணது சணவி இடரகினியிடம் ன் 

கசணப் தரர்த்ரர  ன்று ஜகட்கிநரள். 

ங்கருடன் ரமும் ஜதரக பன்ஜந 

சரகசக் ஜகட்தரஜ டவிப் தரர்ப்தரர் 

ங்கர் கிடந் இடம் ங்ஜக ன்நறிந்து  

இடரகினிசக் ஜகட்தரசக் கரண்மின் 

கரண்மின்  
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ன்ந தரடல் சரகர் ற்றும் இடரகினி தற்றி 

குறிப்பிடுகிநது. 

இடஹகினி பெண் ஹ? ஜெயஹ? 

 டரகினி ன்ந ஜரகினி தவுத் சத்தின் 

பய்ம் ஆணரள். இள்  அசணத்து ஜரக 

சித்தியும் பதற்நள் ன்தரல் ஜண்டி  

உருச டுக்க முடியும். அள் பதண் உருவில் 

ந்து ஜரன்றுரள்; அதுஜ அபது இல்பு. 

அபரல்  ஜறு உரும் டுத்துச்  
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பசல்தடவும் ரன் பளியில் தணிக்கவும் 

[sky goer] முடியும், ன்று Dakini - Some comments on 

its Nature and Meaning  ன்ந கட்டுசச ழுதி 

பேன் வில்லிம்ஸ் பரிவிக்கிநரர். இடரகினி 

ன்தள் பதண் ரன் ன்று ரிச்ரன்ட் 

தல்கசனக்ககத்தின் சத் துசநப் 

ஜதரசிரிர் மிரண்டர ர உறுதிதடத் 

பரிவிக்கிநரர்.  

 மிகத்தில் இருந்து  டரகினி ன்ந 

ஜரகினி  ஜதரதிசத்ர்  மூனரகச் சீணரவுக்குப் 

ஜதரய் அங்கிருந்து ேப்தரனுக்கு ஜதரயிற்று. 

டஹகினியும் கலெ பூனேயும்  

 டரகினி ழிதரடு பதண்ணுறுப்பு  

(ஆவுசட) ழிதரடரகத் ஜரன்றிரல் 

பிற்கரனத்தில்  கனச பூசேரக  னர்ந்து.  

ஆவுசடசக் கனசரக ழிதடுது ரந்தீரிக 

பு. பிற்கரனத்தில் இந்து பதௌத் சத்தில் 

ஆவுசடக்குப் ததிலிரக நீர் நிசநந் கும்தத்ச 

அல்னது கனசத்ச சத்து ழிதரடுகள் 

பசய்ணர். கனசத்தின் மீது ஜங்கரச சத்தும் 

இவ்ழிதரடு டத்ப்தட்டது. இந்த் 

ஜங்கரயும் கனசமும் தரத்சயும், 

ஆவுசடசயும் குறித்து. ஜ்ர 

பதௌத்த்தில் பதண் பய் ழிதரடுகளில் 

கனச பூசே இடம் பதற்நது. 
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டஹகினி ‘ஒ இைஹரி’ எைப்ெட்டஹள் 

 லிலித் ழிதரட்டு னரற்றிலிருந்து 

சநக்கப்தட்டரள். ஆணரல், கரளியும், 

இடரகினியும் அதிகரப் தண்பு ரற்நப்தட்ட 

அசதிரண உருத்துடன் ற்றுக்பகரள்பப் 

தட்டணர். கரளியின் அசதிரண டிம் 

தரர்தி. டரகினியின் அசதிரண டிம் ஏ 

இணரரி ஆரர்.  இவ்ரநரகத் துடிரண  பதண் 

பய்ங்கசப ஆரதிக்கச் ச னரறு 

அசதிப் பதண் பய்ங்கபரக ரற்றிது. 

ேப்ெஹனின் வழிெடு பதய்வம் டஹகினி 

 என்தரம் நூற்நரண்டின் பரடக்கத்தில்  

இருந்து டரகினிச ேப்தரன் ரட்டில் ங்கத் 

பரடங்கிணர். அப்ஜதரது அசப அச 

நிர்ரப் பதண்ரக ஜரகினிரகச்    

சித்திரித்ணர்.   பயனரன் அசின் கரனம் 

முடியும் ஜதரது இடரகினிச  ஜரகினி ன்ந 

நிசனயில் இருந்து ஷிந்ஜர பய்ரண ரி  

அசியுடன் இசத்துவிட்டணர்.  இளுடன் 

ப்ஜதரதும் எரு பள்சப நிந ரி இருக்கும் 

ன்று  பரிவித்ணர். ேப்தரனி பரழியில்  

கித்சுஜண ன்நரல்  ரி.  ஆதியில் ேப்தரனிர் 

ரிகளுடன் சித்ணர். ணஜ அர்களின் 

ண்ணின் சரண ஷிந்ஜர சத்தில் ரியும் 

எரு பதண் கரல் பய்ம் ஆயிற்று. இற்கு 
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என்தது ரல்கள் உண்டு ணச் சித்திரித்து இன் 

அதீ சக்திச பளிப்தடுத்திணர். இசண 

ஷிந்ஜர கரமி ன்தர். ரிச அசிரக்கி 

ஷிங்ஜகஹ ஜெஹெஹத்சு ன்நணர். பசரர்க்கத்தில் 

உள்ப ல்ன ரி  அசிச கிக்ஜகஹ பதன்ஜைஹ  

ன்நணர். இந் பள்சப ரி ப்ஜதரதும் 

டரகினியுடன் இருக்கும்.   டரகினியின் 

இருப்சத இந் ரியின் மூனரக அறினரம்.  

பவள்னள நரியின் தரிெைம்  

 ரயிஜரஜர  கிஜர ஜரரி ன்தன் ஏர் 

இணக்குழுத் சனன். அன் எரு முசந 

சரசனயில் டந்து ந்ஜதரது  கித்சுஜண ன்று 
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ேப்தரனிர்  அசக்கும் பள்சப ரிசக் 

கண்டரன். உடஜண அங்கிருக்கும் டரகினிக்கு 

அன் சிநப்புப் பூசசகள் டத்திணரன். அணரல் 

அன் அந் ரட்டின் சனணரகி முடிசூட்டி 

அசரண்டரன் ன்ந ம்பிக்சக ேப்தரனில் 

ஆரகப் ததிந்து இருப்தணரல் இன்சநக்கும் 

டரகினி ழிதரடு அங்கு  ந்தி உச்சரடணரக 

சடபதற்று ருகிநது. 

 ஒ இைஹரி  

 டரகினியின் தூதுரக விபங்கும் பள்சப 

நிந ரிச ஏ இணரரி ன்ந பசரல் குறிக்கின்நது. 

ேப்தரனி பரழியில் ஏ ன்ந முன் எட்டு 

மிழின் திரு ன்தற்கு நிகரணரகும்.    

இந்ரிச ஜெஹ ஒ இைஹரி ன்தர். இது ஆண், 

பதண் ற்றும் அலி டிவினரண பய்ரகும். 

இடரகினியின் அடுத்க் கட்ட பர்ச்சிரண    ஏ 

இணரரிச  மூன்று பய்ங்களின் ஜசர்க்சக 

ன்றும் ந்து பய்ங்களின் ஜசர்க்சக ன்றும் 

ேப்தரனில்  புகழ்து உண்டு. இைஹரி ஒ கஹமி 

ன்ந பதரில் இன்று    டரகினிச  

ழிதடுகின்நணர். கரமி ன்நரல்   ேப்தரனின்   

பூர்விக  சரண   சந்ஜர சத்தில் பய்ம் 

ன்று பதரருள்தடும்.  இத்பய்ம் 

பசல்த்துக்கும் பற்றிக்கும் உரிரகும்.  

பச, ரி,  அரிசி, ஜயிசன, து, 

பரழில்துசந, ஜபரண்ச, ணிகம்,  
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கருங்பகரல்னர் ஆகி அசணத்துக்கும் ஏ 

இணரரிஜ  கரல் பய்ம் ஆகும். 

நினறவு 

 இந்திரவில் கரளியும்  டரகினியும் 

என்றுக்பகரன்று பரடர்பு உசடணரக 

உள்பண. இச இண்டும் கரனப்ஜதரக்கில் 

தல்ஜறு ரற்நங்கசப அசடந்துவிட்டண. 

ஆணரல் இங்கிருந்து ேப்தரனுக்குச் சீணர 

ழிரகச் பசன்ந டரகினி அங்கு டஹகினி பதன் 

ன்ந பதரில் அன்று முல் இன்று ச 

வ்வி ரற்நமும் அசடரல் கரல் 

பய்ரகப் ஜதரற்நப்தடுகிநது. 
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 கரளி ஆக்கவும் பசய்ரள்; அழிக்கவும் 

பசய்ரள்  ஆதும் பதண்ரஜன அழிதும் 

பதண்ரஜன ன்ந தபரழிக்கு உரரக 

விபங்குகிநரள். இள் ஆணின் ஆதிக்கத்துக்குக் 

கட்டுப்தடர சுந்திப் ஜதரக்குசடள் 

ன்தரல் இந் நுற்நரண்டிலும் இள் 

முக்கித்தும் பதறுகிநரள். 

 இந்நூற்நரண்டின் பதண்ணிரதிகள்  

பதண்களின் தரலில் ஆசசகள் 

நிசநஜற்நப்தட ஜண்டும் ன்ந கருத்து 

உசடர்கள் ன்தரல் லிலித்சத் தீவிப் 

பதண்ணித்தின், கட்டுப்தடுத்ப்தடர 

தரலுநவின் முன்ரதிரிரகக் கரண்கின்நணர். 

ஆரம்  லிலித்  தரலுநவின்ஜதரது ஆரமிடம் 

லிலித் ணது ஜனரதிக்க நிசனச உறுதி 

பசய்து  ன்னுசட ஜட்சகசத் ணித்துக் 

பகரள்ளும் உரிச ணக்கிருப்தரகக் ஜகரரி 

உரிச, இன்சந தீவிரப் 

பதண்ணினரருக்கு முன்ஜணரடிரகத் 

ஜரன்றுகிநது.  அள் எரு தீவி 

பதண்ணிரத்தின் அசடரபரகக் 

கருப்தடுகின்நரள்.  இப்பதண்கள் தரர்திச 

விட கரளிசயும் லிலித்சயும் 

பதண்ணிரதிரகப் ஜதரற்றுர். கரனம் 

ரறும்ஜதரது கருத்ரக்கமும் ரறுது 

திண்ம்.   
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2. பெண் பூப்பின் ெ ய வரலஹறு  

 

 

 

 

 

 

பூப்தசடல் ன்தது பதண்களின் 

ரழ்வில் சடபதறும் எரு இற்சகரண 

நிகழ்வு ன்று இன்று ரம் கருதுகிஜநரம். 

ஆணரல் உவுச் ஜசகரிப்பு ற்றும் ஜட்சடச் 

சமூகத்தில் பூப்தசடசக் கண்டு அஞ்சி 

னின் அன் பின்ணர் குந்சப் ஜதறு 

உண்டரச அறிந்து பூப்புக்குருதிசத் 

பய்ரகப் ஜதரற்றிணரன். சக்திச 

முன்சத் பய்ரகக் பகரண்டு ழிதடும் 

சரக் பறியில் பூப்புக்குருதி பய்ரம்சம் 

உசடரகவும். ழிதரட்டுக்குரிரகவும் 

விபங்குகிநது. அன் பரன்று பரட்டு ந் 

தக்கரகஜ ஆடிப்பூ ன்ரளில் ரந்தீரிக 

பில் அம்ன் பூப்தசடந் ரபரகப் புரத் 

ன்ச பதற்றுள்பது.  பிற்கரனத்தில் அம்னின் 

பிநந் திணம் ன்றும் இந்ரள் முக்கித்தும் 

பதறுகிநது.  
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ஜதவியின் பூப்பு 

ட்சண் ரகம் பரடர்தரக சினுக்கும் 

சக்திக்கும் முநண்தரடு ஜரன்றி ஜதரது 

சிபதருரன் ஜகரதத்துடன் சக்திச 

சனக்குஜல் தூக்கிச் சுற்றிக் கீஜ றிந்ரர். 

அப்ஜதரது அபது எவ்ஜரர் உறுப்பும் 

எவ்ஜரர் இடத்தில் சிறி விழுந்து. ஜவியின் 

பதண் உறுப்பு விழுந் இடம் அஸ்மரமில் 

உள்ப கரரக்ர. இங்குள்ப ஜகரயிலில் 

ஜவியின் பூப்பு ழிதரட்டுத்ன்ச 

பதற்றுள்பது. ஆண்டுக்கு எரு முசந அம்ன் 

பூப்தசடயும் மூன்று ரட்கள் ஜகரயில் 

பூட்டப்தட்டு ரன்கரது ரள் 

திநக்கப்தடுகிநது. அந் ரட்களில் அருகில் 

கரரக்ர ஜகரவில் - அஸ்மரம் 
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ஏடும் பிம்புத்ர தி சிந்து கரப்தடுது 

இல்பு. ஆந்திரவில்  உள்ப ஜவிபும் ஜகரயில் 

ரந்திரிக பு சரர்ந்து. அங்கு ஸ்ரீவித்ர பூசே 

சடபதறும். அங்கும் ஆண்டுக்பகரரு முசந 

ஜவி பூப்தசடயும் மூன்று ரட்கள் ஜகரயில் 

பூட்டப்தட்டு ரன்கரம் ரள் திநக்கப்தடும். 

ஜகபரவிலும் இம்முசநசக் கரண்கிஜநரம். 

ஜவி உடுத்தியிருந் ஜசசனயில் பூப்பின் கசந 

இருப்தசத் ரந்திரிகள் கண்டரக பசரல்ர். 

அந்த் துணியின் சிறு தகுதிச பிசரரக 

பதற்றுக்பகரண்டு வீட்டில் சத்து ங்கி 

ந்ரல் பசல்ம் பதருகும் ன்தது ஜகப 

தக்ர்களின் ம்பிக்சக ஆகும். ஆந்திரவின் 

ஜவிபுத்திலும் மிழ்ரட்டில் ஏம் சக்தி 

ஜகரயில்களிலும் பதண்கள் ஜகரயிலுக்குள் 

பசன்று அம்சண ங்குற்குப்  

பூப்புக்கரனத் சட கிசடரது.  

பூப்பின் புனிதம்  

னி குன னரற்றில் ஜபரண்ச 

பரடங்குற்கு முந்தி ஜட்சடக் 

கரனத்திலும் அற்கு முந்தி உவு ஜசகரிப்புக் 

கரனத்திலும் பூப்புக்கரனத்தில் பதண் 

ஜதரற்நப்தட்டரள். அசபத் னியிடத்தில் 

சத்து ஊட்டச் சத்துள்ப உவுகசபக் 

பகரடுத்துப் தரதுகரத்ணர்.  ட அபரிக்கர 
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ற்றும் பன் அபரிக்க ரடுகளில் பதண்களின் 

ர விடரய்க் கரனம் முசநரக 

இல்னரவிட்டரல் பிதஞ்சத்தில் பதருந்தீங்கு 

ற்தடக் கூடும் ன்று அஞ்சிணர். அபது 

பூப்பின் ஆற்நல் அண்ட சரசங்கசபயும் 

ரக்கும் ன்று ம்பிணர். இந்ம்பிக்சக பதண்ச, 

பதண் உறுப்சதப், பூப்புக்குருதிசத் 

பய்ரக ங்கும் ரந்திரிக பில் 

தீவிரகப் பின்தற்நப்தட்டது. ரந்திரிகம் 

ன்தது இந்திரவில் ட்டுமில்ன உனபகங்கும் 

கரப்தட்டது.   

கடற்கசயிணர், ஆநிச ஜய்ப்ஜதரர், 

சகவிசணஞர் ஜதரன்நர்கசப விட 

ஜபரண்பரழில் பசய்ஜரஜ குந்சப் 

ஜதற்றுக்குரி பூப்புக்குருதிசப் பிதிதலிக்கும் 

பதண் பய்ங்கசப [ழு கன்னிரர் உள்தட 

தனர்] அதிகரக ழிதட்டணர்.  

சப் கன்னிரர்கள் 
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ஜவளஹண்நிலங்களும் பூப்புக்குருதியின் 

ெக்தியும்  

பதண் ழிதரட்டுச் ச பு பூப்புக் 

கரனத்தில் பதண் தூய்சயும்  ஆற்நலும் 

தசடத்பரக இருக்கிநரள் ன்ந 

ம்பிக்சகச விசத்து. அபரல் அப்ஜதரது 

ஜரயுற்நர்கசபச் சுகரக்கும் ந்தி சக்தி 

பதற்றிருப்தரள் ன்று ம்பிணர். அள் விசப 

நினத்தில் டந்து ந்ரல் கதிர்களில் எட்டியுள்ப 

புழு, பூச்சி ண்டுகள் உதிர்ந்துவிடும். தயிரின் 

விசபச்சல் பதருகும் ன்று அசப லில் 

டக்க விட்டணர். பின்ணர் இக்கருத்து 

ரற்நப்தட்டு அள் தூய்சற்நள் ன்று 

ம்த சக்கப்தட்டது.  

டஜற்கு தரகிஸ்ரனில் சிநரல் 

ரட்டத்தில் ரழும் கரனரஷ் இணத்து க்கள் 

பூப்தசடந் பதண்கசப தரரளி ன்ந னி 

வீட்டில் சத்து இன்றும் தரதுகரத்து 

ருகின்நணர். ஜதரபத்துக் கிரங்களிலும் 

இந்சடமுசந இன்றும் க்கில் உள்பது. 

ரகரிகம் பதருகி ஊர்களில் அல்னது ஆண் 

முன்சச் சமுரம் னர்ந் பிநகு 

பதண்ணின் தூய்ச, தூச ன்று ஞ்சப் 

புகழ்ச்சிரக பணம் பசய்ப்தட்டது. னினும் 

சச    ச    ழிதரட்டு   பில்   இருந்து  
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பூப்புச்சடங்கு நீக்கப்தடவில்சன. ஆடிப் பூத்து 

அன்று சின ஜகரயில்களில் சனச பதண் 

பய்த்தின் பூப்புத் திருரபரகக் 

பகரண்டரடப்தடுகிநது.   

ெந்திரனும் பூப்பு சுழற்சியும் 

 ஆங்கினத்தில் பூப்புக்குரி பசரல் 

இனத்தீன் பரழியில் ரம் ன்தச குறிக்கும் 

mensis ன்ந பசரல்லில் இருந்து ந்து. கிஜக்க 

பரழியில் சந்திசணக் குறிக்க mene ன்தர் 

இசண ஆங்கினம் moon ன்று ரற்றி 

ங்கிது. mene, mensis ன்ந இண்டு 

பசரற்களும் ரம் ற்றும் நினசக் குறிக்க 

கரம் நினசக் பகரண்டு அர்கள் 

Menstrual blood is, in fact, considered pure and sacred, 

and plays a very important role in certain Trantric rituals 
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ரட்கசப ரத்சக் கக்கிட்டணரல் ஆகும். 

எரு ரம் ன்தது இருதத்பட்டு ரட்கள் 

ஆகும். அசண எரு தவுர்மியில் இருந்து று 

தவுர்மி ச ன்று கக்கிட்டணர். 

சந்திசண அடிப்தசடரகக் பகரண்டு சித்திச 

சகரசி ஆனி, ஆடி ர ரிசசகளும் 

பதௌர்மி அன்று ரும் ட்சத்திங்களின் 

பதர்கபரல் ங்கப்தடுகின்நண. ஆக 

ரந்ஜரறும் பதண்கள் பூப்தசடது 28 

ரட்களுக்கு எரு முசந சடபதந ஜண்டும். 

சினருக்கு 30, 32 ரட்களில் டக்கனரம். ஆணரல் 

ஆஜரக்கிரண எரு பதண்ணுக்கு 

இருதத்பட்டு ரட்கஜப  கக்கு ன்று 

முன்ஜணரர் அறிந்து பகரண்டணர்.  

ெஹம்பு வஹைவில் 

ஆஸ்திஜலிரவின் தங்குடிகள் தரம்பு 

ரணவில் ன்பநரரு ம்பிக்சக 

பகரண்டிருந்ணர். தரம்பு என்று ரணத்துக்கும் 

பூமிக்கும் பசங்குத்ரக நின்று ஜகத்திலிருந்து 

ண்ணீசக் குடிக்கும். அது ரயிலிருந்து சிந்தும் 

ண்ணீஜ சரகக் பகரட்டுகிநது  ன்று 

ம்பிணர். இந் ரகம் அசனகளின் ஆர்ப்தரிப்பு, 

பூச் சந்தினின் வு, பூப்பின் புநப்தரடு, 

ன்று ஆன்மிக சக்தியும் பசயும் பகரண்ட 

அசணத்துக்கும் ஆரரக விபங்குகிநது ன்று  
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ம்பிணர்.  தரம்பு ரணவில் மூனரக ரணத்து 

நினவுக்கும் பதண்ணின் கருபத்துக்கும் எரு 

முடிச்சு ஜதரடப்தட்டது.  

பூப்புக்குருதியின் ஆற்றல் 

இக்குருதி திரிகசப அழிக்க ல்னது; 

ச, கரற்று, புல் ஜதரன்ந இற்சகச் 

சக்திகசபக் கட்டுப்தடுத் ல்னது, 

னிர்கசபத்  ம் தரல் சிப்தடுத்தும் சக்தி 

மிக்கது. லில் விசபச்சசனப் பதருக்கும் 

ஆற்நல் தசடத்து. னிர்களின் 

ண்ணிக்சகசப் பதருக்கி னி பத்ச 

பசழிக்கச் பசய்ரகும்.  
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பூப்புக்குருதியின் ஆற்நல் சரர்ந் 

ம்பிக்சககசப அன்நரட ரழ்வில் இன்றும் 

கரனரம். ர விடரய்த் துணிச பளிஜ 

பரியும்தடி வீசிணரல் அசண 

டுத்துக்பகரண்டு ஜதரய் புதி ண்ரர் ன்ந 

பிரிவிணரிடம் பகரடுத்து பசய்விசண ல் 

பில்லி சூனிங்கள் சக்க முடியும். 

முட்டுத்துணி ன்ந இத்துணிச பகரடுத்ரல்  

‘முட்டுப் புள்ளி’ ன்ந ரந்திரிகம் பசய்து 

எருசக் பகரல்னனரம் ன்ந அச்சம் 

இருப்தரல் பிநர் கண் தடரல் பிநர் சகக்கு 

கிசடக்கரல் அத்துணிகசப ரிக்கஜர 

புசக்கஜர கூறிணர். இசண சர் ஜேம்ஸ் ஃ 

பிஜசர் ணது Golden Bough ன்ந நூலில் 

Homoeopathic ritual ன்தரர்.  

 ந்திர ெக்தி 

ஆப்பிரிக்கரவிலும் பூப்புக்குருதிச 

ஆக்கவும் அழிக்கவும் ல்னது ன்று ம்பிணர்.  

ரஜரன் பில் இக்குருதியில் இருந்து ரன் 

நினவுத் பய்ம் (Moon Goddess) ஜரன்றிது 

ன்று பரன்க்கச கூறிணர். இக்குருதிசச் 

சிறு பூச்சிரக ரற்றி ந்திரதிகள் பிநர் மீது 

வி விட்டு தீங்கிசப்தர் ன்று தந்ணர். 

ஜஜன ரடுகளில் குறிப்தரக உஜரம் ரட்டில் 

பூப்புக்குருதிசக் கண்டரல் இடிச 
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நின்றுவிடும் ன்று ம்பிரக பிளினி 

ழுதியுள்பரர். கணச, இடிச பதய்து ஊர் 

அழியும் ஜத்தில் பூப்தசடந் பதண்  

உசடயின்றி  ரணம் ன் பதண்ணுறுப்சதப் 

தரர்க்க டந்து ந்ரல் அந்க் கணச 

நின்றுவிடும் ன்ந ம்பிக்சக இருக்கிநது. கீச 

ரடுகளில் சின தகுதிகளில் ச ஜண்டியும் 

இச்சடங்கு சடபதறுகிநது. [தரதிரேரவின் 

கிக்ஜக ஜதரகும் யிலில் இக்கரட்சி 

இடம்பதற்றுள்பது].  

 ருத்துவ ெக்தி  

னிர்கசப நீண்ட கரனம் ரசக்கும் 

கரகல்தம் ரரிக்க சீணரவில் பூப்புக் 

குருதிசப் தன்தடுத்திணர். இக்குருதிசப் 

பகரண்டு பின் யின் (Pin Yin) ன்ந ருந்சத் 

ரரித்ணர். இது னினின் ஆயுட்கரனத்ச 

நீட்டிக்க ல்னது ன்று இன்சநக்கும் ம்பி 

அங்கு இம்ருந்ச ரங்கிப் 

தன்தடுத்துகின்நணர். ங்கரபத்தில் உள்ப 

தவுல் (Bauls) ன்ந பிரிவிணர் சரசரரண 

ஆடல் தரடல்களில் பகட்டிக்கரர்கள். இர்கள் 

சம் சரக்ம் ரந்திரிக தவுத்ம் சரங்கிம் 

சூஃபி ண தன சக் ஜகரட்தரடுகசபப் 

பின்தற்றி ருகின்நணர். இர்கள் ஜக சரணப் 

தயிற்சியில் ரட்டம் உள்பர்கள்.  
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தவுல்கள் நீரும் தரலும் கனக்கும் ஜதரது 

[ஆண் பதண் கனவி] ஜரக சித்தி அல்னது 

ஜரகரணந்ம் கிசடக்கும் ன்று ம்புகின்நணர். 

பதண்ணின் பூப்புக்கரனத்தில் ஜக சரணம் 

பசய்ச ' கஹஜயஹகம்' ன்தர். 

பூப்புக்கரனத்தின் முல் ரசப அரரசச 

ன்றும் மூன்நரம் ரசபப் தவுர்மி ன்றும் 

அசத்ணர்.    இக்கரனகட்டத்தில்       கல்வியில்  

ஈடுதட்டரல் [ருத்து முசநப்தடி மிக மிகத் 

று] பய்வீகப் பிஜமும் ஆன்மிகப் 

தசமும் கிட்டும், அதுஜ னி ரழ்வின் 

மிகப் பதரி சரசண ன்கின்நணர். ஜக 

சரணத்தின் ஜதரது பதண் ஜஜன இருக்க 

ஜண்டும்; அள் தச நிசனச அசட 

ஜண்டும்; ஆணரல் ஆண் அந்நிசனச 

அசடரல் ணது மூச்சுப் தயிற்சியின் 

மூனரக முதுகுத் ண்டுடத்தில் ஜலும் 
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கீழுரக மூச்சச ற்றி  ன்சணக் 

கட்டுப்தடுத்திக் பகரள்ப ஜண்டும். அப்ஜதரது 

ரன் அள் அனுக்குத் ணது  சக்தி 

முழுசயும் ங்க முடியும். ணஜ 

இச்சரசண ஜதரகம் சரர்ந்ன்று; முழுக்க 

முழுக்க ஜரகம் சரர்ந்ரகும். இந்நிசனயில் 

இருக்கும் கரளியின் உருங்கசப தடங்கசப 

ரந்திரீகர்கள் சத்து ங்குன் ஜரக்கம் 

ரமும் அவ்ரறு சிஜண ன்று கிடந்து 

சக்திச முழுதுரகப்  பதறுற்ஜக ஆகும். 

‘சும்ர இருத்ஜன சுகம்’ ஆகும் ன்தது 

கடிணரண  தயிற்சி ஆகும்.    

கிஜரக்கத் ஜதவனத  ஆர்டிமிஸ் 

கிஜக்கத்தில் ந்ரம் நூற்நரண்டில் 

ஆர்ட்டிஸ் ழிதரடு பூப்தசடல் ற்றும் 

முல் ஜதறுக்குரிரக விபங்கிது. இசண 

Cult of Artemis  ன்தர்.  பூப்தசடர சிறுமிகள் 

[தர்த்திஜரஸ்] ரம் பூப்தசட ஜண்டும் 

[Gyne] ன்தற்கரக இத்பய்த்ச ங்கி 

ஆடிப்தரடுர் அப்ஜதரது அர்கள் கடியின் 

ஜரசன அணிந்து பகரள்தும் உண்டு. சகயில் 

எரு கூசட நிசந அத்திக்கனிகசப 

சத்திருப்தர். அத்தி ம் பூக்கரல் கரய்க்கும்.  

ஆர்டிஜஸ் ஜதழிச ற்தடுத்தும் புல் 
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ச கரற்சந அடக்கும் ல்னச பதற்ந 

பய்ம் ஆரள்.   

ட்ரய் கத்ச ஜரக்கித் து 

ஜதரர்க்கப்தல்கள் பசல்ன கரற்று சரகரக 

இல்னரல் புனரக வீசிசக் கண்ட 

கிஜக்கர்களின் சனன் அகஜம்ணரன் 

ஆர்டிமிசச ங்கி நின்நரன். அளும் ‘உன் 

கசபப் தலிரகக் பகரடுத்ரல் கரற்று சீரகும்’ 

ன்நரள்.   அனும்   அசச்  பசய்ரன்.   கரற்று  

கிஜக்க ஜச 
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அனுக்குச் சரகரக வீசிற்று. அன் ட்ரய் 

கச ஜரக்கிப்  தரணரன். அகஜம்ணரன் 

தலி பகரடுத் பதண்ரண இஃப்ஜினிரச 

ஆர்டிஸ் எரு தீவுக்கு டுத்துச் பசன்று 

அங்குள்ப ணது ஜகரயிலில் பூசரரிணிரக்கிணரள்.   

கிஜக்க ரட்டில் ஆர்டிசம  பூப்பு ற்றும் முல் 

ஜதறின் [first birth] பய்ரக ங்கி ந்ணர்.  

ஏழு கன்னி ஹர் வழி  வந்ஜதஹர்  

ஆயுர்ஜம் ன்னும் ருத்து முசந 

பூப்புக் கரனத்தில் பித்ம், ரம், கதம் ன்னும் 

மூன்று ஜரங்களும் பதண்ச விட்டு வினகி 

விடும் ன்கிநது. பூப்புச்சுற்சி  நின்ந பிநகு 

பதண்கள் இம்மூன்று ஜரங்களும் 

ரக்குரல்  அதிப்தடுர்.  சித்ர் பில் 

ரனில் இருந்து இநங்கி பூமிக்கு ரும் 

சூரினின் சிந் கதிர்கள் பதண்களின் 

பூப்புக்குருதிச குறிக்கிநது ன்தர். சூரினின் 
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ழு கதிர்கள் பூப்தசடந் சப் கன்னிகசபக் 

குறிப்தரகக் பகரண்டரல் னி குனம் சப் 

கன்னிகள் ன்ந இந்  ழு மூரய்கள் மூனரக 

உருரணது ணக் கரு இடமுண்டு. 

முச்சந்திகளிலும் ரற்சந்திகளிலும் கரல் 

பய்ங்கபரக இருந்து பதண்கசபயும் 

குந்சகசபயும் கரல் கரக்கும் ழு 

கன்னிரரும் பூப்புத் பய்ங்கள் ஆர்.  

ரரசரரிகசப முற்றிலும் விபக்கிது 

ஜதரன சப் கன்னிச வினக்க இனரல் 

அவ்ழிதரட்சட சதிகச் சங்கள் 

ற்றுக்பகரண்டண. சசக் ஜகரயில்களில் சின் 
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சந்நிதியின் பிகரத்தில் சப் கன்னிர் சிசனகள் 

இடம்பதற்றுள்பண. டக்ஜக இந் 

ண்ணிக்சகயில் என்சந அதிகரித்து 

அஷ்டரத்ரிகர ன்றும்  என்சநக்  குசநத்து 

கரர்த்திசகப் பதண்டிர் அறுர் ன்றும் 

பசரல்துண்டு. ழு கன்னிரர் அல்னது 

சப்கன்னிர் கரல் பய்ங்கபரக 

இருப்தரல் குறிப்தரகக் குந்ச னம் 

ஜதணுரல் னி ண்ணிக்சகச அதிகரிக்க 

விரும்பி ஜபரண்குடியிணர் இத் 

பய்ங்கசபத் ங்கள் குன பய்ங்கபரக்கி 

ழிதட்டு ருகின்நணர். இர்களில் எருத்தி 

ஜஜந்தினின் சணவிரண இந்திரணி 

[இள் குந்சப் ஜதற்றுக்கு உரிள்] ஆரள் 

அணரலும் ழு கன்னிரர் ழிதரடு மிழ் 

ரட்டில் ஜபரண்குடி க்களிடம் 

விரிசசரக டத்ப்தடுகிநது.  

னெவமும் னவ வமும்  

பூப்புக்குருதி ழிதரடும் க்கமும் சச ச 

சங்களில் பவ்ஜறு சகயில் இடம்பதற்நண. 

உரஜவிரண தரர்தி கரஜணரண 

சிபதருரனிடம்  னிர்கள் ப்தடி ச ழிதட 

ஜண்டும் ன்று  ஜகட்ட ஜதரது  ‘சரகன் ன்ஜதரன் 

ஜரனி ன்னும் பிதஞ்சத்சக் கனவியின் மூனரக 

ழிதட ஜண்டும்’ ன்நரர். துவும் னர்களும் 
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தசடத்து ங்க  ஜண்டும்’. இதில் ஜரனி ன்தது 

கரரர ன்றும் லிங்கம் ன்தது சரசிம் ன்றும் 

டுத்துசத்ரர். சம் து  திருண் அல்னது 

ரத்தில் திருகசபக் குறிக்கச் சிப்பு  ண்த்ச   

ஸ்ரீசூர்ம்  ன்ந பதரில் டுக்ஜகரடரக 

ற்றுக்பகரண்டது. இந்ச் சிப்புக் ஜகரடு குருதியின் 

அசடரபரகவும்,ரய்சயின் சின்ணரகவும் 

விபங்குகிநது.  

அர்க்கிம் ணப்தடும் சூர், சந்தி, கரசன 

ரசன சச்சடங்கில் சகசக் குசக ஜதரனக் 

(ஜரனி) குவித்து அன் ழிரக நீர் பசரரியும் 

முசநச ஜரனியின் ழிரக ழியும் நீசக் 

குறிக்கும் அசடரபரகக் பகரள்கின்நணர். 

ஆதி கரனத்தில் இருந்து இன்று சச் 

பசய்ப்தட்டு ரும்  பதண் குறி, பூப்பு, உநவு 
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ஆகிற்சநக் குறிக்கும் சச் சடங்குகள் 

அசணத்தும் தண்சட கரனத்து பசச் 

சடங்குகஜப ஆகும். ச சடமுசநயில் 

இவ்ரறு பசய்ச ஜதரன்சச் சடங்கு 

[imitative ritual] ன்தர்.  

பம் ரடிச் பசய் எரு சடங்கு 

கரனப்ஜதரக்கில்  புரரக்கப்தட்டு 

கரங்கள் பவ்ஜறு கற்பிக்கப்தட்டு 

ஆணரல் பசல்தரடு ட்டும் ரநரல் 

பரடர்ந்து ருகிநது. இச்சடங்கில்   சூரி 

சந்திச பிதுர்க்கசப ஜரக்கி ங்கிணரலும் 

து ம்சம் விருத்திசட ஜண்டும் ன்ந 

ஜண்டுஜன  முன் சக்கப்தடுகிநது. ம்ச 

விருத்தி ன்ந இஜ கரத்துக்கரகத்ரன் 

அன்றும் இச்சடங்குகள் பசய்ப்தட்டண.  

பகௌலஹக ம் 

ஜரனி பூசேசப் பூப்புக் கரனம் 

அல்னரது ஜறு கரனத்தில் பசய்ரல் தனன் 

இல்சன அல்னது ஜறு கரனத்தில் பசய்ரல் 

சித்தி பதந முடிரது ன்று ரந்திரீகம் பூப்புக் 

குருதி ழிதரட்டின் முக்கித்துத்ச 

விபக்குகிநது. இக்குருதிசப் தருகனரம், 

பரனரம், பூப்புக் கரனத்தில் உநவு 

பகரள்பனரம் ன்ந ரந்திரிக முசநகள் 

பின்தற்நப்தட்டண. இர்கள் ரவிடரய்த் 
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துணிச ஜன், ஞ்சள் பதரடி கனந் தரலில் 

சணத்துப் தருகிணர். இணரல் பரழுஜரய், 

கரச ஜரய் ஜதரன்ந உயிர்க்பகரல்லி ஜரய்கள் 

அண்டரது ன்று ம்பிணர்.  

பகௌனரகம் ன்ந ரந்திரீக  சரஸ்திம் 

சரம்தல், சும், விந்து, பூப்புக்குருதி ற்றும் 

பய் ஆகிற்சந உனகின் ந்து புனிப் 

பதரருட்கள் ன்று உசக்கிநது. இற்றில் 

விந்து ற்றும் குருதிசப் தருகுது ரன்  

பகபனரகம்  ன்று பளிவுதடுத்துகிநது. 

ரந்தீரிகத்தில் பூப்புக்குருதிக்குப் ததினரக 

பதண்ணின் சு நீசப் தருகுசயும் 

ற்றுக்பகரள்கின்நணர்.  தஞ்ச புகள் 

ரறி சதீக புகள் ந் பின்பு இர்கசபத் 

தூச [தூய்ச] குடிக்கி ன்றும் சரண்ட 

குடிக்கி ன்றும் சிணர்.  [சண்டு ன்நரல் தனம் 

[ேண்டுதரம் ன்ந ருந்து]. 

பகபனஞரண நிர்ம்  ன்ந நூல் 

த்ஜசந்திரதி ன்தர் இற்றிரகும். இந் 

நிர்த்தின் ட்டரம் தகுதியில் ‚பற்றியில் 

பூப்புக்குருதிசத் தினகரக இடுகிநசண 

அம்ச ஜரய், பரழு ஜரய் ஜதரன்ந பகரடி 

ஜரய்கள் ரக்கரது ன்றும் தரம்புத் ஜரல் 

உரிப்தது ஜதரன ஜரய் இச விட்டு அகன்று 

விடும்‛ ன்றும் பசரல்னப்தட்டுள்பது. [பற்றிக்  
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 குங்குத்ச ஜகலி பசய்ஜரர் பற்றியில் 

ன்ண த்ம் எழுகுகிநது ன்று ஜகட்தற்குரி 

பின்ணணிக் கரம் இது ரன்]. ரரசரம் 

அல்னது ர ரர்க்கத்துக்குரி ரச ன்ந 

குருதி, து ற்றும் விந்துடன்  ஜசர்த்து 

உட்பகரள்பப்தடும் ஜதரது அது ஆன்மீக 

முழுச பதறுகிநது. சங்கரச்சரர்ர் 

ரரசரம் ஜம் சரர்ந்து அல்ன ணஜ 

இசணப் பின்தற்நனரகரது ன்று கண்டிக்கிநரர். 

ரரச்சரம் ரந்திரிக பு சரர்ந்து ன்தரல்   

சதிக புகளுக்குக் கட்டுப்தடரது.  பணனில் 

இது குடும்தஸ்ர்களுக்கு ற்நன்று.   
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உெநிடதங்களில் பூப்புக்குருதி வழிெஹடு  

முக்தீக உதநிடங்கள் ணப்தடும் 108 

உதநிடங்களில் ஜரக உதநிடம் ரே ஜரகம் 

தற்றி டுத்துசக்கும் ஜதரது பூப்புக்குருதிச 

‘ேஸ்’ ன்றும் விந்துத் துளிச  ‘ஜஸ்’ 

ன்றும் குறிப்பிடுகிநது.  ேமும் ஜமும் 

இசஜ ரஹேஜயஹகம் ஆகும். பதண்கள் 

தற்றி கல்கசபக் கூறும் ரத்ரீக உதநிடம், 

கன்னித் தீட்டு ணப்தடும் முல் குருதிச 

சும்பு ன்கிநது. திருத்துக்கு முந்ச 

குருதிரண  குண்டம் என்ெது  னிதர்களின் 

ஆனெகனள நினறஜவற்றும் ெக்தி பதற்நது. 

விசரல் பர்க்கப்தட்ட பதண்ணின் 

குருதிரண ஜகஹலஹ என்ெது கடவுபசயும் 

கட்டுப்தடுத் ல்னது. திருரண பின்பு 

ரும் முல் பூப்புக்கு ஸ்வபுஷ்ெம் ன்று பதர் 

சூட்டப்தட்டுள்பது. 

பூப்புக்குருதிக்கு எதிரஹை புரஹ க் கனத 

ரந்திரிகம் பசல்ரக்கிந்து சதிக 

சங்கள் பதருபர்ச்சி பதற்ந ஜதரது ரந்திரீக 

சம்பிரங்கள் ச்சுக்கும் ஜதச்சுக்கும், 

விர்சணத்துக்கும் உள்பரயிண. அது ச 

பூப்புக்குருதி எரு ம் ன்று கருதி ந் 

க்களிடம் அது சரதம் ன்ந கருத்துத் 

திணிக்கப்தட்டது.  ஜற்கிலும் ஜரப்தரவில்  
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paganism ன்ந தங்குடி சம் சநந்து. 

கத்ஜரலிக்கம் ற்றும் றுனர்ச்சி கிறிஸ்து 

சப் பிரிவுகள் ஜரன்றிண. அச பதண்களின் 

குருதிச வினக்கரகக் [taboo] கருதிண. கிறிஸ்து 

ஜரகம்  சணவியின் ர விடரய்க் 

கரனத்தில் அளுடன் ங்கியிருக்கக் கூடரது 

ன்று ஜனவிரகம் [15;24; 18;19]  

ஜசக்கிஜல் [22;10] ற்றும்  ரற்கு 15;31] 

நூல்களில் பரிவித்துள்பது. இஸ்னரம் சமும் 

பதண்கள் ர விடரய்க் கரனங்களில் ச 

நூல்கசபத் பரடக் கூடரது. ழிதரட்டுத் 

னங்களுக்கு க் கூடரது ன்று சட 

விதிக்கின்நது.  

கரசுன் ன்தன் ரக மூர்த்திக்கும் 

பூர ஜவிக்கும் பிநந்ன் ன்நரலும் 



59 
 

முசணர். பச. இரஜேஸ்ரி  

அனிடம் அசுப்தண்புகள் இடம்பதற்நற்குக் 

கரம் பூர ஜவி பூப்தசடந்திருந் 

நிசனயில் ரக மூர்த்தி அளுடன் உநவு 

பகரண்டஜரகும். இக்கசயும் கரமும் 

பூப்புக் கரனத்தில் கன் சணவி ஜசக் 

கூடரது ன்ந கருத்ச லியுறுத்த் 

ஜரற்றுவிக்கப்தட்டது. பூப்புக்கரனம் ன்தது 

தூய்சற்நது ணப் புரங்களின் மூனரக 

சப் பிச்சரம் பசய்ப்தட்டது. ஸ்ரீத் 

தரகமும் கந் புரமும் இப்பிச்சரத்சத் 

பரடர்ந்து பசய்ண.  

இந்தின் விஸ்ரூதசண [ஸ்ரீ தரகம்] 

அல்னது விருத்சணக் [கந் புரம்] பகரன்ந 

தரம் பரசன அன் ணக்குக் கிசடத்  

சரதங்கசப நீர்,  ண், பெண்,  ரம் 

ஆகிற்றுக்குப் பிரித்துக் பகரடுத்ரன். அதில் 

பதண்ணுக்குக் கிசடத் சரதம் ன்தது ர 

வினக்கு ன்ந கருத்து தப்தப்தட்டரல் 

அதுச சுத்ச, பூப்புக்குருதிச 

உட்பகரள்பனரம் ன்று ம்பி 

சடமுசநப்தடுத்திர்கள் இக்கசயின் 

மூனரக அது சரதத்தின் விசபவு அச 

உட்பகரள்பக் கூடரது ன்ந விபக்கத்சப் 

பதற்நணர்.  
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கந் புரம் [ததிணரன்கரம் நூற்நரண்டு] 

ர விடரய்க் கரனத்தில் பதண்ணின் 

நிசனசக் ஜகனப்தடுத்தி சகப்தடுத்திது. 

முல் ரள் அள் சண்டரளிரக இருக்கிநரள், 

அணரல் அளுடன்  உநவு  பகரள்பக் கூடரது. 

று ரள் அள் பிரசக் பகரசன பசய் 

தரத்ச அசடகிநரள். மூன்நரம் ரள் 

ண்ரத்திரக இருக்கிநரள். ரன்கரம் ரள் 

ரன் அள் ருது ஸ்ரணம் பசய்து சுத்ரகிநரள். 

முல் மூன்று ரட்களும் அளுடன் உநவு 

பகரள்பக் கூடரது. மீறி உநவு பகரண்டரல் ஜற் 

கண்டர்களுடன் உநவு பகரண்ட தரத்துக்கு 

அந் ஆண் [கன்] ஆபரரன் ன்று 
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அச்சுறுத்திணர். இது ஜதரன்ந மூடம்பிக்சககள் 

சத்தின் பதரல் தப்தப்தட்டண. ஆணரல் 

ரன்கரம் ரள் அன் கண்டிப்தரகத் ன் 

சணவியுடன் ரம்தத்ம் சத்துக்பகரள்ப 

ஜண்டும் இல்சனபன்நரலும் அன் தரம் 

பசய்ணரரன். பணன்நரல் அது கரு ங்கும் 

கரனம் ன்தரல் கண்டிப்தரகத் ணது ம்ச 

விருத்திக்கரக அன் ணது சணவியுடன் 

கூடியிருக்க ஜண்டும், ன்று இந்து சம் னி 

னிசண ழியுறுத்திது.  

தஞ்சத்தில் பதண் பம் 

ஜதரற்நப்தட்டது. அள் அச்சத்திற்குரிபரக 

இருந்ரள். ங்கப்தட்டரள். ஜபரண் 

சமூகம் ஜரன்றி பிநகு பதண் அடிச ஆணரள் 

அப்ஜதரது அள் பரடர்தரண அசணத்தும் 

திப்பிந்து ஜதரயிற்று.  புதி புரக்கசகள் 

ஜரன்றிதில் பூப்பும் அருபறுப்புக்கு 

உள்பரயிற்று 
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3. பெந்தஹ னர - ஆவுனட வழிெஹடு  

[Vulva worship across the world] 

 

 

 

 

   

 ஆதினி னரற்றில் குந்ச பிநப்பு 

அச்சம் ந்ரல் குந்ச பிநக்கும் ழிச 

[கருரய்] ரிரசயுடன் ங்கிணர். ர 

வினக்குக் குருதியும் குந்சப் ஜதற்றுக்கு 

கரரணரகக் கருப்தட்டு அதுவும் 

ஜதரற்நற்குரிரயிற்று. சிப்பு நிநம் னி 

பத்துக்கும் தச்சச  நிநம் ஜபரண் 

பத்துக்கும் உரி குறியீட்டு ண்ங்கள் 

ஆயிண. குந்ச பிநப்பில்  ஆணின் தங்கும்  

உண்டு  ன்தச உர்ந்தும் ஆண் ஆதிக்கம் 

ஜரன்றி பிநகும் கருரய் க்கம் அருகி 

விடவில்சன. அது  ஆணுறுப்புடன் 

இசக்கப்தட்டு எஜ டிரக [லிங்க 

ரூதரக] ங்கப்தட்டது. இது னினின் 

அறிவில் பர்ரல் ஆன்மிகக் 
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ஜகரட்தரடுகளில் ற்தடும்  பர்ச்சிசப் 

குறிக்கிநது.  

அகினபங்கும் தல் ஜறு சங்களில் ஆண் 

பதண் தரலுறுப்புக்கள் இசந் டிங்கள் 

பசல்ரக்குப் பதற்நரலும்  கருரய் ழிதரடு 

முழுதுரக சநந்துவிடவில்சன. 

பவ்ஜறு பதர்களில் ரறிக் பகரண்ஜட 

ந்துள்பது. சின பிரிவிணர் னிரக அசண எரு 

சரக பர்த்படுத்து சரக்ம் ன்று 

பதரிட்டு அதில் ரந்திரிக புகசபப் 

பின்தற்றி ந்ணர். ரந்திரிகம் ன்தது பின்ணர் 

பதண் பய் ழிதரடரக தரிமித்து. 

கருரய் டிம் தன ண்ணிக்சகயுடன் 

பர்ந்து ஸ்ரீ சக்க உருபடுத்து. ஆண் டிம் 
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பிந்து  [விந்து] ன்ந பதரில் கருரயின் 

டுவில் எரு புள்ளிரக [துளிரக] 

இடம்பதற்நது.   

கஹ ஹட்சி அம் னும் கருவஹய் வழிெஹடும்  

 இந்துத்தில் ஆவுசட ணப்தடுது 

கருரய் க்கத்சச்  சுட்டும், டிம் ஆகும். 

அணரல் கரஞ்சி கரரட்சி அம்ன் ஜகரயிலில் 

அது ட்டுஜ ழிதடு பதரருபரக 

அசந்துள்பது. கரஞ்சிபுத்சப் பூ ஜரனி 

ன்தன் கரமும் இதுஜ. அப் புனித்னம் 

பூவுனகின் ஜரனிரகப் ஜதரற்நப்தடுகிநது. 

திருரசணக்கர ஜகரவிலில் இன்றும் திம் 

உச்சி ஜசபயில்  ஜகர பூசே ன்ந பதரில் 

கரரம் தசுவுக்குச் பசய்ப்தடும் பூசே 

நிர்சணரண கருரய் பூசே ஆகும். தசுவின் 
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பின்புநம் பரட்டு ங்க ஜண்டும் ன்தது 

ஜரனி ழிதரட்டிசணக் குறிப்தரகும்.  

 உனகபங்கும் அசணத்துக் 

கண்டங்களிலும் ரடுகளிலும் ஆதியில் ஆவுசட 

க்கம் இருந்து. ஜரப்தரவில் கிறிஸ்து 

சத்தின் ஜரற்நத்துக்கு முன்பு தல்ஜறு 

பதர்களில் தகிங்கரக டந் இவ்ழிதரடு 

பின்ணர் ஜரி ரர ழிதரட்டுடன் இசக்கப் 

தட்டது. ஜதரபத்திலும் கிக்கு ஆசி 

ரடுகளிலும் தவுத்ம் ஆவுசட ழிதரட்சட 

வீணரக்கிது.  ஆப்பிரிக்கரவில் தன 

ரழ்வில் சடங்குகளும் ம்பிக்சககளும்  

ஆவுசட ழிதரட்டின் மிச்சங்கபரக  இன்றும் 

விபங்குகின்நண.   

ஆதி ெ யத்தில் தீன  நீக்கும் ெக்தி  

 உடல் உறுப்புகளில் கருரய் ணப்தடும் 

பதண் உறுப்பு [ஜரனி] சநசம் 

[பிநறிரல் பின்தற்நப்தடும் சம்] 

ணப்தடும் occult சத்தில் முக்கிப் தங்கு 

கிக்கிநது. இவ்வுறுப்சதப் புனிரணரக 

சந சமும் சரக்மும் கருதுகின்நண. 

[இதுஜ  ஆதி சத்தில் [primitive religion] ரய்த் 

பய் ழிதரடரக உருபடுக்க 

கரரயிற்று.] பிதஞ்ச கசிங்களின் 

சின்ணரக இவ்வுறுப்பு ம்தப்தட்டது. தீ 
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சக்திகசப விட்டும் சக்தி இவ்ழிதரட்டுக்கு 

இருப்தரக க்கள் ம்பிணர். திடீபணப் தரு 

ரற்நத்திணரல் பப்பு ஜரய், சக்கரன 

ஜரய்கள், ரக்கும் ஜதரது குறிப்தரகக் 

குந்சகசபத் ரக்கும் ஜதரது க்கள்  பதண் 

உறுப்பு  ழிதரட்சட ஜற்பகரண்டணர்.  

கருப்பு முக்ஜகஹ ம்  

 கிஜக்கத்திலும் ஜரரனி ஜசத்திலும் 

பதண் உறுப்சதச் சின்ணரகக் பகரண்டு தன 

பதண் பய்ங்கள் ங்கப்தட்டண 

பஸ்பரஃஜதரரி  ழிதரட்டில் கருப்பு 

முக்ஜகர டிவில்  ள்ளு  மிட்டரயும் ஜனும் 

கனந்து சத்து ழிதரடு பசய்து அசணப் 

பிசரரக அசணருக்கும் ங்குது பு. 

ஜரனி அசடரபச் சின்ணங்கள் 
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இவ்ழிதரடு பசய்யும் பதண்கள் ங்கள் 

உறுப்சதப் பிநர் அறிக் கரட்டுரல் 

அந்ரட்டின் தீ சக்திகள் அஞ்சி அகன்று விடும் 

ன்று கிஜக்கர்கள் ம்பிணர்.  

ஐஜரஹப்ெஹவிலும் இங்கிலஹந்திலும்  

 இந்திரவில் னஜ்ேரதி ழிதரடு ஜதரன 

இங்கினரந்தில் ஷீனர ணர கிக்ஸ் [Sheela na Gigs]  

ழிதரடு டந்ற்கரண சிற்தங்கள் இன்றும் 

கரப்தடுகின்நண. இச் சிற்தங்களில் 

பதண்ணின் உறுப்பு ன் இல்தரண அபச 

விட மிகப் பதரிரகக் கரட்டப்தட்டிருக்கும். 

இவ் ழிதரடு ததிஜணரரம் நுற்நரண்டில்  

ஸ்பதயின் ற்றும் பிரன்ஸ் ரடுகளில் 

தனரகக்   கரப்தட்டது.   பின்பு     ஜரப்தர  

ஷீனர ணர கிக்ஸ் 
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முழுதும் விசந்து தவிது. பதண்ணுறுப்பு 

தீ சக்திகசப அகற்றும் ன்ந ஆரண 

ம்பிக்சக இவ்ழிதரட்டின் முக்கி 

அம்சரகும். இணரல் சுரர் அறுநூறு 

ஆண்டுகள் ஷீனர ணர கிக்ஸ் ழிதரடு 

ஜரப்தரவில் பசல்ரக்குப் பதற்றுத் 

திகழ்ந்து.  அசணத்து ரட்டரும் அர் 

பரழிகளில் தன பதண் பய்ங்கசப 

அற்றின் பிநப்புறுப்சத ழிதடு பதரருபரகக் 

பகரண்டு ங்கி ந்ணர்.  ரம் 

தன்தடுத்தும் கரபி ஜகரப்சத முல் பகரண்டு 

அசணத்து பதரருள்களிலும் வி ன்ந ஆங்கின 

ழுத்து [V] டிம் இருக்கும்தடி பசய்ணர். V 

ன்ந டிம் பதண்ணுறுப்பின் அசடரபம் 

ஆயிற்று.  அதுஜ ழிதடு சின்ணரக 

விபங்கிது. இன்சநக்கு ஏம், ஜல், சூனரயும், 

சிலுச ஜதரன்ந சச் சின்ணங்கள் இருப்தது 

ஜதரன அன்று ஜரப்தரவில் V ன்ந ஆங்கின 

ழுத்து டிம் ழிதடு சின்ணரக 

விபங்கிது.  

உறுப்னெத் திருகி எறிதல் 

 னி பமும் ற்றும் தயிர் பமும் 

பசழிக்க உவும் சின்ணரகப் பதண்ணுறுப்பு 

அசடரபமும் ழிதரடும் சிநந்து விபங்கி 

கரனகட்டத்தில் தல்ஜறு புரணங்களில் 

இற்கரண பரன்ங்கள் இடம்பதற்நண.  
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யரய் தீவுகளில் ங்கி ந் பரன்க் 

கசகளில்  பசழிப்புத் பய்ரக கரஜதர 

ங்கப்தட்டரள். இள் தரதி னினும் தரதி 

தன்றியுரக இருந் எருசண ஜரக்கித் ன் 

பதண்ணுறுப்சதத் திருகி றிந்தும் அன் 

அசக் கர்ந்து பகரள்ப பூமியின் இறுதி ச 

ஏடிணரன்.  

 பதண்கள் து உறுப்சதக் கட்டி றில் 

ன்தது மிழ் இனக்கித்தில் கரப்தடுகிநது. 

கண்கி ன் இடது முசனசக் சகரல் திருகி 

றிந்தில் ரன் துச தீப்பிடித்து ரிந்ரகச் 

சினப்ததிகரம் கூறுகிநது. ஜகபர ரட்டில் 

பதண்களுக்கு விதிக்கப்தட்ட முசன ரிசச் 

பசலுத் இனர ரஞ்சிலி ணது இரு ரர்புகசபயும்  
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கத்திரல் அறுத்து  ரசயிசனயில் சத்து 

ரி சூல் பசய்  ந் ண்டல்கரர்களிடம் 

பகரடுத்துவிட்டு இநந்து ஜதரணரள்.  அவ்விடம் 

அள் பதரல் முசனப்தம்பு ணப்தட்டது. 

இன்று ஜணரர கரனர ன்று 

அசக்கப்தடுகிநது.  [ரரதிக்க புசட 

ஜகப ரட்டில் பதண்ணுக்கு ரர்பு ஏர் ங்கன 

உறுப்பு ன்தரல் அச சநக்க 

ஜண்டிதில்சன ன்று ம்பிணர். அச முசன 

முகம் ன்று அசத்துச் சிநப்பித்ணர்]. 

ரக்சகப் பிடுங்கிக் பகரண்டு சரகுல் ன்ந 

பசரனசட தடி  சமுத்து ழுதி கருரச்சி 

கரவித்தில் எரு பதண் ன் ஜசசன 

வீப்பதண் ரஞ்சிலி 
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முந்ரசணரல் ரக்கில் சுருக்கிட்டு 

படுக்பகன்று பிடுங்கிக் பகரள்ரள். ஆக  

உறுப்சதத் திருகி றில் ன்தது கரனங்கரனரக 

இருந்து ரும் எரு பசல்தரடரகும்.  

ஷீலஹ ைஹ கிக்ஸ் 

 ஷீனர ணர கிக்ஸ் ன்ந சிற்தத்ச 12ஆம் 

நுற்நரண்டில் ஹீர்ஃஜதரர்டுர்  ன்ந  ஊரில் 

கட்டப்தட்ட  கில்ஜதக் ஜரனத்தில்  

கரனரம். இக் கட்டிடத்தில் து 

பதண்ணுறுப்சதப் பிநர் கரணும் சகயில் 

பிநந் ஜனிரக நிற்கும் தன பதண் சிற்தங்கள் 

உள்பண. இங்கினரந்திலும் அர்னரந்திலும் 

இத்சக சிற்தங்கள் ரபரக [100+] உண்டு. 

ஸ்பதயின், பிரன்ஸ் ஜதரன்ந ரடுகளில் 

கரனப்ஜதரக்கில் இற்றில் சின ரற்நம் 

ற்தட்டு ஆண்கஜபரடு இசந் நிசனயில் 

[தி ன்ன் ஜதரன] சிற்தங்கள் பசய்து 

சக்கப்தட்டண. பதரி கட்டிடங்களில் 

ஜரனங்களில் ஷீனர ணர கிக்ஸ் 
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கவுகளில் உர்ந் ஜகரபுங்களில் ரடங்களில் 

பதண்ணுறுப்புச் சின்ணங்கள் இடம்பதற்நண.  

இச்சின்ணம் இருந்ரல் அந்ப் தகுதியில் ஜதய் 

பிசரசு, பில்லி, சூனிம்,  சரவு ஜதரன்ந 

அச்சுறுத்ல்கள் இருக்கரது ன்று க்கள் 

ம்பிணர்.   

 புனித விலக்கு 

  ரரும் பரடக்கூடர அபவுக்கு 

துய்சரணது ன்தசத் தூ வினக்கு (sacred 

taboo) அல்னது புனி வினக்கு ன்தர். ஜ நூல், 

பூசே பதரருட்கள் சரமி சிசனகள் ஜதரன்நண 

இவ்சகசச் சரர்ந்ண. அது ஜதரனஜ அன்று 

தரலுறுப்புச்சின்ணங்களும் புனிரணசரகக் 

கருப்தட்டண. இவ்ரறு புனி வினக்கு [sacred 

taboo] ன்று கருப்தட்ட பதண்ணுறுப்புச்  
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சின்ணம்  பய்  சக்தி உசடது ன்று 

ம்தப்தட்டரல் குந்சகளுக்கு அசிசன 

டிவில் பள்ளியில் பசய்து அணிவிக்கும் 

தக்கம் மிழ்ரட்டிலும் உண்டு. இணரல் தீ 

சக்திகள் குந்சசத் ரக்கரது. இச்சின்ணம் 

குந்சக்குத் ற்கரப்புச்  சின்ணரக விபங்கும் 

ன்தது க்களின் நீண்ட கரன ம்பிக்சக.  

தஹ னர ஒர் ெதிலி  

 தவுத் டரத்திலும் அசணத் 

பரடர்ந்து ந் சதீக பிலும் பதண் 

உறுப்பு ழிதடு பதரருபரகக் 

கரட்டப்தடுற்குப் ததினரக ரசப் பூசக் 

கரட்டத் பரடங்கிணர்.  ரச அல்னது தத்ம் 

ஜரனிக்குப் ததிலிரகக் [substitute] 

பகரள்பப்தட்டது. ட இந்திரவில்   பதண்   

உறுப்சதக்      கரண்பிக்கும் உருவில்  உள்ப  

னஜ்ேர  பகபரி ன்ந பதண் பய்ம் ஜக் 

கடவுபரக அறிப்தடுகிநது. முலில் பதண் 

உறுப்பில் இருந்து புநப்தட்டு ரும் எரு 

பகரடியில் ரச பூத்திருப்தது ஜதரன்ந 

டிங்கள் அசக்கப்தட்டண. அன் பிநகு 

அந் இடத்தில் பறும் ரசஜ 

இடம்பதற்நது. பின்ணர் னஜ்ேர கவுரியின் 

முகத்துக்குப் ததினரகவும் பதண் உறுப்புக்குப் 

ததினரகவும்  ரசச சத்து  

டிசப்தது தரயிற்று.  க்கனளக்  கஹக்கும்  
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ஜர பெண் ஜவதக் கடவுள் லஜ்ேஹவதி ஆகும்.   

இபது  சின உருங்களில் பதண்ணுறுப்புப் 

பதரிரகவும் திநந்திருப்தது ஜதரனவும் அரது 

குந்ச பதறும் நிசனயில் இருப்தது [birthing 

posture] ஜதரன டிசக்கப் தட்டிருக்கும்.   

 இந்து சப்தடி ஆதித்ரரண ஜ யுதி 

ன்தள் பதண்ணுறுப்பின் பதரல் 

அசக்கப்தட்டரள். 

தஹ னரக் பகஹடி 

 ரயிம் ஆண்டுகளுக்கு முற்தட்ட  னி 

ரகரிகத்தில் பதண்ணுறுப்பு பதரிரகக் 

கரட்டப்தடும் சிசனகள் சத்து  ங்கப் 

தட்டற்கரண சரன்றுகள் கிசடத்திருக்கின்நண. 

சிந்து சபளி ரகரிகத்தில் பதண்ணுறுப்பு 
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ழிதரடு இருந்ற்கரக அகழ்ரய்வுச் 

சரன்றுகள் உண்டு.  சின  நூற்நரண்டுகள் கழித்துத் 

பன்னிந்திரவில் கிசடத் சிசனகளில்  பதண் 

உறுப்புக்குப் ததினரகத் ரச டித்ச 

சத்து இவ் ழிதரடு டந்துள்பது. 

பதண்ணுறுப்பு பரிரக இருக்கும் 

சிசனகளில் முகத்துக்குப் ததினரக ரச னர் 

இடம்பதற்றிருக்கும். பதரதுரக பதண்சயின் 

சின்ணரக  ரச புரிந்து பகரள்பப்தட்டது. 

இந்து சத்தில் அசதிரண உரும் 

பகரண்ட சஸ்தி, இனட்சுமி ஜதரன்ந பதண் 

பய்ங்கள் ரசயின் மீது 

அர்த்ப்தட்டண.   
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ஆ ஹதிக்கப் புரஹ க் கனத  

 னஜ்ேர கவுரிக்பகண எரு புரக் கசயும் 

புசணப்தட்டது. இசபப் தற்றி ஜவி 

கரத்மித்தில்   துவும்  பசரல்னப்தடவில்சன. 

னினும் இசபயும் சினுடன் இசத்து 

எரு கச புசணப்தட்டது.  ஸ்ரீ லீனர இற்றி 

தீர்த் ரத்ர பிதந்த்தில் இக்கச 

கரப்தடுகிநது. சின் எரு கணத் 

ஜதரர்சசப் தரர்தியிடம் பகரடுத்துவிட்டு 

பளியூர் பசன்று விடுகிநரர்.  எரு லி அந்ப் 

ஜதரர்சசக் கடித்துக் குறிவிடுகிநது.  

தரர்தி எரு சல்கரச அசத்து அந்ப் 

ஜதரர்சசத் சத்துத் ச் பசரல்கிநரள். 

அன் தரர்திச அசட விரும்புகிநரன். 

ஜதரர்ச கிழிந்ச அறிந்ரல் கர் 

ஜகரபிப்தரஜ ன்று அஞ்சி தரர்தி ஜறு 

ழியின்றி சற்கரனின் ஆசசக்கு 

இங்கிணரள். சற்கரணரக ந்திருப்தது 

சின் ன்தது அளுக்குத் பரிரது. அள் 

கனவிக்குத் ரரண நிசனயில் சின் ன் சு 

ரூதத்ச கரட்டி, 'நீ இப்தடிஜ இருக்கக் 

கடரய்' ன்று சபித்துவிடுகிநரர். அணரல் 

னஜ்ேர கவுரி னஜ்சேயின்றி பதண் உறுப்பு 

விரிந்து கரப்தட்ட நிசனயில் கரட்சி 

ருகிநரள். இது ஏர் ஆரதிக்கச் சிந்சண 

லிந் கச ஆகும்.  
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லஜ்ேஹ கவுரி சுதந்திர ஜதவி  

 ரிக் ஜத்தில் னஜ்ேர 

கவுரி ன்தள்  பிநந் 

ஜனிப் பதருந் 

பய்ரகச் சுந்தி 

ஜவிரகப் [1. 89: 10] 

ஜதரற்நப்தடுகிநரள். 

இபது முகம் ரச 

னரக விபங்க  பிநந் 

ஜனிக் ஜகரனத்தில் நிசந பதரன் சககள் 

அணிந்து அனங்கர பூஷிசரகக் கரட்சி 

ருகிநரள். ஆணரல் பதண் உறுப்பு தனரும் 

தரர்க்கும்தடி     கரப்தடும். ஜத்தில் 

சுட்டப்தட்டிருக்கும் சின பதண் கடவுபரில் 

இளும் எருத்தி ன்தது குறிப்பிடத்க்கது. 

ஜம் ஆதியில் ங்கப்தட்ட  பதண் 

உறுப்சதயும் அற்குரி ரய்த் பய்  

ஜகரட்தரட்சடயும் ன்னுள் ததிவு பசய்துள்பது.  

ெத் ம் 

 புத் சம்  ரசசப்  தத்ம் ன்று 

அசத்து. தத்ம் ணி ஹ்யும் ன்ந 

ணிந்திம் ஆணும் பதண்ணும் இசந் 

டித்ச ந்திரக  உச்சரடணம் பசய்து.  

அசணத்து ந்திங்களும் ரச இழ் 

டித்துடன்    சப்தட்டண.      அறுஜகர 
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ந்திம் ஆணும் பதண்ணும் இசந் 

டித்ச உர்த்திண. ஜல் முக்ஜகரம் 

ஆசயும்  கீழ் ஜரக்கி முக்ஜகரம் 

பதண்சயும் குறித்து. இது சம்ஜதரக 

நிசனயில் அசந் அறுஜகரச்  சக்கம் 

ஆயிற்று. ரந்திரிகத்தில்  இருந்து ந் னி 

பதண் உறுப்பு ழிதரடு [ஜரனி ழிதரடு] 

பல்ன பல்ன சம்ஜதரக நிசன ழிதரடரக  



79 
 

முசணர். பச. இரஜேஸ்ரி  

பர்ச்சி பதற்நது. ச சத்தில் 

பற்றியில் இடும் திருண் கரப்பில் டுக்ஜகரடு 

சிந் நிநரக இருக்கும் இது இனட்சுமி 

ரரசக் குறிக்கிநது. இச்சிப்புக் ஜகரடு 

இல்னரல் திருண் கரப்பு ன்னும் ரம் 

இடக்  கூடரது ன்தது விதி. அங்கும் 

ரரருக்ஜக அதிக முக்கித்தும் 

அளிக்கதப்டுகிநது. இனக்குமி தத்ரதிரகஜ 

ரச னரில் அர்ந்தும் அசணக் சககளில் 

ரங்கியும் கரட்சி ருகிநரள்.  

 பூெஹரிணிகள்  

 இந்திரவின் தன ரநினங்களில் ரந்திரிக 

ழிதரட்டுக் ஜகரயில்களில் ரச  முகம் 

பகரண்ட னஜ்ேரதி பய்ரக 

ங்கப்தட்டரள். ஆந்திரவில் ரகர்ேுண 

ஜகரண்டரவில் னஜ்ேர கவுரி 

சிசன முழு நிர்ரப் 

பதண்ணுருவில் உண்டு. 

இங்குப் தனர் பிள்சப ம் 

ஜகட்டு ந்து 

ங்குகின்நணர். அங்கு 

ல்னம்ர, ரங்கி [ரது 

அங்கம்]  ஜகரரரி, ஜகரத் 

ரயி ன்ந பதர்களில் 

பதண்ணுறுப்பு ழிதரடு 

டந்து,  ஜகரயில்களில் 
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பிநந் ஜனிப் பதண் பய்ங்கள் 

கரப்தட்டண. சின நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

ச இக்ஜகரயில்களில் பதண்கஜப பூசரரிகபரக 

இருந்ணர். இர்களின் உறுப்புகள் ழிதடு 

பதரருபரக விபங்கிண. க்கள் இர்கசப 

னித் பய்ங்கபரக கருதிணர். அணரல் 

ஜேரதி ணப்தட்டணர். இர்கசப ரும் 

திரும் பசய்தில்சன. கரனப்ஜதரக்கில் இப் 

பூசரரிப் பதண்களில் சினர் ரசிகள் ஆகும் 

நிசனசக்குத் ள்பப்தட்டணர்.  

கு ரி வழிெஹடு  

 ஜதரபத்தில் ஜ்ரன் தவுத் சத்தில் 

பதண்ணுறுப்பு ழிதரடு சிநப்தரக சட 

பதற்நது. குரி ன்ந பதரில் சிறுமி எருத்தி 
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பரிவு பசய்ப்தட்டு ழிதடப்தடுரள். இள் 

பூப்தசடந்தும் ஜகரயிசன விட்டு 

பளிஜற்நப்தடுரள்.   திணமும்     இள் 

பூஜிக்கப்தட்டரல்    இளுக்கு     ஜகரக 

டக்கஜர ஜசன துவும் பசய்ஜர 

பரிரது. பூப்தசடந் பிநகு இசப ரரும் 

ஜசனக்கும் சத்துக் பகரள்பரட்டரர்கள்; 

திருமும் பசய்து பகரள்ப ரட்டரர்கள்.  

குேரஹத்  ஸஹரஹஷ்டிரஹ  ஹநிலங்களில் 

 குேரத் யரரஷ்டிர ரநினங்களில் 

ரகரர் ஜகரயில்களில் பதண்ணுறுப்பு 

ழிதரட்டுச் சரன்றுகள் கிசடக்கின்நண. 

முலில் பதண்ணுறுப்பு ழிதரட்டுக் 

ஜகரயில்கள் பின்ணர் ஆணுறுப்பு ழிதரட்டுக் 

ஜகரயில்கபரகவும் ரறி அன் பிநகு அச 

ரகத்துக்கரண ஜகரயில்கபரகிவிடுது இற்சக. 

அன் பிநகு அங்கு ஆவுசடயுடன் கூடி 

லிங்கம் இடம் பதறும். பீேப்பூர் ரட்டத்தில், 

அரதி கரில் இற்கரண சிற்த ஆரங்கள் 

உள்பண. இவ்ழிதரடு 2, 3 ஆம் 

நூற்நரண்டுகளிஜனஜ டந்திருப்தரகச் 

சரன்றுகள் கிசடத்துள்பண.  

 கர்ரடக ரநினத்தில் உடுப்பி கருக்கு 

அருகில், தர்கூரில், சித்ன்ணக் ஜகரட்சடயில் 

ஆநரம் நூற்நரண்சடச் ஜசர்ந் பதண்ணுறுப்பு 
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ழிதரட்டுச் சிற்தங்கள் கிசடத்துள்பண. தர்கூர் 

ன்தது அலூதர அசின் சனகரக 

விபங்கிது. அப்ஜதரது அலூதர அசர்கள் 

இவ்ழிதரட்சடப் பின்தற்றிணர். அற்கரகக் 

ஜகரயிலும் அசத்திருந்ணர்.  

அஸ்ஷஹமில் 

 அஸ்மரமில் 

இன்றும் கரக்ர 

ஜகரயிலில் பதண் உறுப்பு 

ழிதரடு சிநப்தரக சட 

பதறுகிநது. 

பதண்கசபயும் அவ்ரறு 

அ சத்துப் பூ ஜதரட்டு 

குங்கும் டவி ழிதடும் பு உள்பது. 

ரட்சரயினி ன் ந்ச ட்சன் டத்தி 

ரகத்திற்குத் ன் கன் சிசண 

அசக்கவில்சன ன்தரல் ஜகரதப்தட்டு அந் 

ரகத் தீயில் விழுந்து உயிச ரய்த்துக் 

பகரண்டரள். அப்ஜதரது அபது உடல் 

உறுப்புகள் தல்ஜறு தகுதிகளில் பறித்து 

விழுந்ண. அபது பதண் உறுப்பு விழுந் 

இடம் கரக்ர ன்று ம்தப்தடுரல் இங்கு 

ந்ப் பதண்ணுக்கு பூசே பசய்ரலும் அது 

தரர்தியின் உறுப்புக்கு பசய்ப்தடும் 

பூசேரகக் பகரள்பப்தடுகிநது.  
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ஆவுனட வழிெஹடு  

 தவுத் சத்தில் ஜ்ரண தவுத்ம் 

பதண் உறுப்பு ழிதரட்சடக் பகரண்டிருந்து. 

இசணக் கரஞ்சிபுத்தில் உள்ப கரரட்சி 

ஜகரயிலில் கரனரம். கரஞ்சி தவுத் சத்தின் 

சனசகரக இருந்து. இங்கிருந்து சீணர 

பசன்ந   தல்ன  ன்ணர்   தவுத் துநவி ஜதரதி 

ர்ர்  அங்கு பேன் தவுத் சத்சப் 

தப்பிணரர். அது முல் கிக்கு ஆசி ரடுகளில் 

தவுத்ம் தவிது. அங்கு ஜதரதி ர்ர் எரு 

பய்ரகப் ஜதரற்நப்தடுகிநரர். அஜ 

ரபரலின் டங்கசபத் திநந்ரர்.   
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 பதண் உறுப்பு ழிதரடு ஆதிகரனம் 

பரட்டு ருரல் அசண  உள்ரங்கிக் 

பகரண்ட தவுத்  சம்  கரக் ஜகரட்டம்  ன்ந 

பதரில் ந்து ஜகரயில்கசப ழுப்பிது. 

மீணரட்சி, கரரட்சி, நீனரரட்சி ஜகரயில்கள் 

இவ்சகயிண. இங்கு ஆவுசட ட்டுஜ 

ழிதடு பதரருபரக இருந்து.  அவ்ரறு 

ஜரன்றி பின் சச புகளுக்கு ற்த 

ற்நப்தட்டச துச மீணரட்சி ஜகரயில், 

ரகப்தட்டிணம் நீனரரட்சி ஜகரயில் 

திருரசணக்கர அகினரண்ஜடஸ்ரி ஜகரயில் 

ஜதரன்நணரகும். மீணரட்சி அம்ன் 

ஜகரயிலிலும் அகினரண்ஜடஸ்ரி ஜகரயிலிலும் 

தள்ளிசந அம்ன் சந்நிதியில் உண்டு. 

மீணரட்சி ஜகரயிலில் தள்ளிசந (கல்வி) பூசே 

சிநப்தரணது. அது பய்த் திரும் டந் 

திருத்னம். துர சரந்ப் பதருபளி ஆகும். 

ஆணும் பதண்ணும் இசந் சம்ஜதரக 

ஸ்னம். ஆணரல் அகினரண்ஜடஸ்ரி ஜகரயிலில் 

அம்ன் னித் பய்ம் ஆரள். அளுக்குப் 

பிடித் ரம்பூவும் அன் மும் சினுக்கு 

ஆகரது; அங்குப் தள்ளிசந பூசே கிசடரது. 

அங்கு அள் ரகிரக ரக ரூபிணிரக 

இருக்கிநரள்.  
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பூப்புக் குருதி வழிெஹடு 

 அஸ்மரமின் கரரக்ர ஜகரயிலில் 

பய்ம் பூப்தசடயும் மூன்று ரட்களும் 

ஜகரயில் பூட்டப்தடும். இந்நிசன ஜகபத்தில் 

உள்ப சின  தகதி ஜகரயில்களிலும் உண்டு. 

அப்ஜதரது தகதி உடுத்தியிருந் உசடயில் 

கரப்தடும் சிப்புக் கசந தட்ட துணியில் 

இருந்து  நூல் பிரித்துப் பிசரரக ங்குர். 

இப்பிசரம் பசல்ரக்கு உள்ப சினருக்கு 

ட்டுஜ கிசடக்கும். ல்ஜனரருக்கும் 

கிசடக்கரது.  

 ந்திரெக்தி பகஹண்ட சுரப்புகள்  

 பதண் உறுப்பு 

ழிதரட்டில்  பதண்ணின் 

சுமும் பூப்புக் குருதியும் 

ந்தி ஆற்நல் உசடணரக 

ம்தப்தட்டண. தங்கரனத்தில் 

இசணச் ஜசகரித்து  ந்திச் பசல்களுக்கு ரகம்,  

சிம் ஆகர்ம் ஜதரன்நற்றிற்குத் 

ரந்திரிகர்கள்  தன்தடுத்திணர்.  முட்டுத்துணிச 

புதி ண்ரர் பள்பரவியில் சத்து 

சூனிம் பசய்விசண ஜதரன்நச பசய்ணர்.  

பதண்ணின் சு நீரில் ருத்துத்ன்ச 

இருப்தரக ம்தப்தட்டது.   இசணச் சரண்டு 

ன்றும்   பூப்புக்   குருதிசத்   துச     ன்றும்  
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தரிதரசயில் ங்கப்தட்டண. இச 

இண்டும் ருந்துப் பதரருள்கபரக விபங்கிண.  

 சச ச ழுச்சிக்குப் பிநகு பதௌத்ம் 

முற்றிலுரக எழிக்கப்தட்ட கரனத்தில் பதௌத் 

துநவிகள் சினர் சித்ர்கபரக சனக் குசககளில் 

சித்து ந் ஜதரது  சரண்டு, தூச 

ஆகிற்சநக் பகரண்டு பசய்விசண பசய்ல் 

சூனிம் சத்ல். ல் பசய்ல் ஜதரன்ந 

ரந்திரிகம் ற்றும், இபசசத் க்க 

சக்கும் கரகல்தம்  ரரித்ல் 

ஜதரன்நற்றில் ஈடுதட்டணர். தவுத்ம் தவி 

சீணரவில் இம்ருந்து இன்றும் புக்கத்தில் 

உண்டு.   பசய்விசண சூனித்துக்குப் தந்து 

பதண்கள் து தீட்டுத் துணிகசப பிநர் கண் 

தடரல் சநத்து அப்புநப்தடுத்திணர் அல்னது 

தீ சத்துக் பகரளுத்திணர். இன்று இப்தக்கம் 

ரறிவிட்டது.  

ஆவுனடயும் லிங்க ெஹ மும் 

 பதண் உறுப்பு ழிதரடும் ஆண் உறுப்பு 

ழிதரடும் கரனப்ஜதரக்கில் இசந்து தன 

சங்களில் எஜ ழிதரடரக ரறிவிட்டது. 

ஆவுசட பதண்  உறுப்சதக்  குறித்து; அன் 

மீது நிற்கும் லிங்க தரம் ஆண் உறுப்சத 

குறித்து. இச இண்டும் இசந்து சிசக்தி 

சங்கத்சக்  குறிப்தரகச்  சச  ச  ழுச்சிக்  
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கரனத்தில் புதி கசகள் ன புரங்கள் 

ஜரன்றிண. க்கள் சி சக்தி ழிதரட்டில் 

ரட்டம் பகரள்பனரயிணர். ஜகரயில்களில் னி 

சன்ணதி சினுக்கும் அம்னுக்கும்  

ழுப்தப்தட்டண. ஆயினும் சரமி இருக்கும் 

சந்நிதி கர்ப்த கிகம் ன்ஜந தச பதரில் 

அசக்கப்தட்டது. கர்ப்த கிகம்  அல்னது  கரு 

அசந ன்தது பதண் உறுப்பு ழிதரட்டின் 

றுபதர் ஆகும்.  

ஜ ரி  ஹதஹ வழிெஹடு 

 ஜரப்தரவின் தன தகுதிகளில் பதண் 

உறுப்சதக் குறிக்கும் சகயில்   சனப் 

பிபவுகளுக்குள் பசன்று அங்கு பதண் உறுப்புச் 

சிசனகள், ஏவிங்கள் சிற்தங்கள் சத்து இவு 

முழுக்க இருந்து பிநந் ஜனிப் 

பதருங்கடவுசப ங்கி ந்ணர். 
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இத்பய்ங்கள் எவ்பரரு ரட்டிலும் 

இடத்திலும் தன பதர்களில் ங்கப்தட்டண.  

பின்ணர் கரன ரற்நம் ற்தட்ட ஜதரது 

அசணத்தும் என்நரக்கப்தட்டு எஜ ரரரக 

உருரகிவிட்டது. ஆங்கரங்ஜக ங்கி  ந் 

ஜஜடரணர, ஆக்பணஸ், பதலிண்டர ஜதரன்ந 

பதண் பய்ங்கள் அல்னது ரய்த் பய்ங்கள் 

ஜர கத்ஜரலிக்கச் சத்தில் இண்டநக் 

கனந்துவிட்டண.  க்கள் பசன்று  ங்கி 

சனப் பிபவு எரு அசடரபரக அன்சண 

ஜரி ஜகரயில்களில் முன்தகுதியில் 

இடம்பதற்று விட்டது. இசண பகபி ன்தர்.  
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 இந்து சத்தில் துடிரண தன பதண் 

பய்ங்கள் கரனப்ஜதரக்கில் ஜதர் ரறி 

கரளிம்ன், ரரிம்ன் ன்ந பதரதுப் 

பதர்களில் ங்கனரயிண. ஜகபரவில் இத் 

பய்ங்கள் தகதி ன்ந பதரதுப்பதர் 

பதற்றுள்பண. ங்கரபத்தில் ங்கப்தட்ட 

கங்குலி ஜதரன்ந பய்ங்கள் இப்ஜதரது 

பகரஞ்சம் பகரஞ்சரக க்கிந்து 

துர்கரவுக்குள் சங்கரகிவிட்டண.  

 இவ்ரறு பதண் உறுப்பு ழிதரடு ன்தது 

பதண் பய் ழிதரடரகித் ரய்த் பய் 

ழிதரடரகி சிசக்தி ழிதரடு,  அம்ன் 

ழிதரடு ண உருரறிப்  புரணிகத்  பய் 

ழிதரடரகி விட்டது.   

  

ரச டித்தில் அசந் பதௌத் ஜகரயில் 
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4. ஶஷ்தி - வட இந்தியஹவின் 

கருக்கஹத்தம் ன்  

 

 

 

 

 

 

 பர் பிசநயிலும் ஜய்பிசநயிலும் சஷ்டி 

ன்தது ஆநரம் திதி ஆகும். ங்கரபத்திலும் 

எடிமரவிலும் ஆறு முகம் பகரண்ட பதண் 

பய்த்சக் கருபம்  ற்றும் குந்ச னம் 

ஜண்டி ங்குகின்நணர். இளுக்கு ஆறு 

முகம் இருப்தரல் இசப சஷ்தி ன்நணர். 

இந் ஆறுமுகமும் ஜலும் கீழுரக மும்மூன்று 

ன்றும் முன்ணரல் மூன்று பின்ணரல் மூன்று 

ன்றும் [320-550CE] கருத்துகள் நினவுகின்நண. 

ஆணரல் இளுக்குக் சககள் இண்டு ட்டுஜ 

உண்டு. ன் சகயில் பட்டு குந்சகசப 

சத்திருப்தரள். பூசண ரகணத்தில் ருரள்.  
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ெஷ்தி ஜதஹற்றமும் வரலஹறும்  

 சஷ்திக்பகன்று ஆம்த கரனத்தில் உரும் 

துவும் கிசடரது. அசப எரு நீர் நிசநந் 

ககத்ச சத்தும் சரணி உருண்சடசப் 

பிடித்து சத்து அதில் ஞ்சள் குங்கும் 

சத்தும் ங்கிணர். ககம், கனசம் ன்தண 

பதண் உறுப்பு ழிதரட்சட குறிப்தண. சிப்பு 

நிநம் பூப்புக் குருதிசக் குறித்து. இணரல் 

ஆனத்டியில் எரு சிப்புக் கல்சன சத்தும் 

ங்கிணர். கிபி இண்டரம் நுற்நரண்சடச் 

ஜசர்ந் குரணர் ஆட்சிக்கரனத்தில் சஷ்தியின்  

உரும் ரங்களில் பதரறிக்கப்தட்டது. 
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சஷ்தி ன்தள் னரற்றுக்கு முந்ச 

கரனத்துத் [pre historic deity] பய்ம் ஆரள். 

பின்ணர் கி.பி. ட்டு என்தரம் நுற்நரண்டுகளில் 

ஜரன்றி புரங்கள் இசபப் 

தரர்திரகவும் ஜஜசசணரகவும் கசகள் 

சசத்ண. சஷ்தி ஜவ்யுதரக்கிரணம் ன்தது 

பின்னிசப்தரகப் பிம்சரர்த் புரம் 

ஜவி தரக புரம் ஜதரன்நற்றில் 

ஜசர்க்கப்தட்டு இபது கசச 

விரித்துசக்கிநது. ங்கரபத்தில் ங்கப 

கரவிம் ன்ததில் இபது கச சஷ்தி ங்கல் 

ன்ந பதரில் ஜசர்க்கப்தட்டுள்பது. பின்ணர் 

இத் பய் ழிதரடு குேரத், யரிரணர 

ற்றும் பீயரரிலும் தவிது. யரிரணரவில் 

இசப ‘சரட்டி ரர’ ன்தர். பீயரரின் 

சித்திச ற்றும் கரர்த்திசக ர சஷ்டி அன்று 

சரத் தண்டிசக 



93 
 

முசணர். பச. இரஜேஸ்ரி  

‘சரத் தண்டிசக’ ன்ந பதரில் ங்கி 

கிழ்ர்.  

குழந்னதப்ஜெறும் நலமும் அளிக்கும் ெஷ்தி   

 குந்சப்ஜதறு  ற்றும் சுகப் பிசம் 

ஜண்டுஜரர் சஷ்திச  ங்கிணர். 

கரனப்ஜதரக்கில் ஆண் கவு ஜண்டிர்கள் 

சஷ்திக்குச் சிநப்புப் பூசசகள் பசய்து  

ரந்ஜரறும்  பர்பிசந சஷ்டி அன்று விம் 

இருந்ணர். பிசம் டக்கும் அசநயில் சரணி 

உருண்சடக்கு ஞ்சள் குங்கும் சத்து 

சஷ்திரக தரவித்து ழிதட்டணர். குந்ச 

இநந்து பிநந்ரஜனர கருவில் கசனந்ரஜனர 

அற்கு சஷ்தியின் ஜகரதஜ கரம் ன்று 
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ம்பிணர். குந்ச பிநந் ஆநரம் ரள் முல் 

இருதத்திஜரரம் ரள் சச் சிநப்பு 

ழிதரடுகள் பசய்ணர். பரடக்கத்தில் துடிரண 

பய்ம் ன்று அஞ்சப்தட்ட சஷ்திச 

பிற்கரனத்தில் சரந் பசரருபிரக ரற்றி  

ஸ்கந்ஜணரடு பரடர்புப்தடுத்திணர்.  

கருப்னெ ஜநஹய் தீர்க்கும்  ெஷ்தி விரதம்  

 எரிசர ரநினத்தில்  சித்திச ர சஷ்டி 

அன்று அஜசரகர சஷ்தி ன்ந பதரில் சஷ்திக்கு 

விம் இருப்தரர்கள். அன்று கரசன பறும் 

யிற்றில் அஜசரகர த்தின் பரட்டுக்கசபப் 

தச்சசரகத் தின்று ண்ணீர் குடித்து வித்சத் 

பரடங்குர்.  அஜசரகர பரட்டுகளும் 

இசனகளும் கருப்சதயில் இருக்கும் கழிவுகசப 

அகற்றிக் கருசத் ங்க சக்கும் ன்தது 

ம்பிக்சக.  

 ஹதந்ஜதஹறும் ெஷ்டி அன்று ெஷ்தி விரதம்  

 சஷ்திச சரந்ன், ஆண், கந்ர, 

லுணந்ணர, சரப்டி, துர்கர, சஷ்டி, மூனகர, 

அண்ர, சீபர, ஜகர ரூபினி / அஜசரகர ன்ந 

பதர்களில் 12 ரங்களிலும் சஷ்டி திதி அன்று 

விம் இருந்ணர். ஆடி ரம் ஆண் சஷ்டி 

அல்னது ேரய் சஷ்டி பகரண்டரடப்தடும்.  
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 ங்கரபத்தில்  புட்டரசி ரத்தில் சஷ்டி 

அன்று சீபர சஷ்தி ன்ந பதரில் துர்கர பூசே 

பகரண்டரடுகின்நணர். அன்றும் பதண்கள் 

விமிருந்து ங்களின் பிள்சபகள் ஆடு 

ரடுகள் ற்றும் தயிர் பம் பசழிக்க 

சஷ்திக்குப்  பூசசகள் பசய்ர்.  ப்தசி ரம் 

சுப்ணி சஷ்தி ன்ந பதரில் கந் சஷ்டி 

ஜதரன சுப்ணிரருக்கும் ஜஜசசணக்கும் 

திரும் டந் விர பகரண்டரடப்தடுகிநது.  

 லுந்ஜரன் சஷ்தி அன்று பீர்க்கங்கரசப் 

தசடத்து ங்குர். மூஜனர சஷ்தி அன்று 

முள்பங்கி சஜத்திம்  பசய்ர். ேரய் சஷ்தி 

அல்னது ஆண் சஷ்தி ன்தது விஜரரணது 

அன்று ரமிரர் ம் ருகனின் ஆயுள் தீர்க்கம் 

ஜண்டியும்  அர்கள் சுபிட்சரக 
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ரழ்ற்கரகவும் விம் அனுஷ்டிப்தர். 

ற்ஜதரது குந்ச பிநப்பு, பூப்பு, திரும் 

ஆகி பதண்களுக்குரி ரட்களில் சஷ்திச 

ங்கும் பு பர்ந்து விட்டது.   

ெஷ்தியும் கருப்புப் பூனையும்  

 சஷ்தி தற்றி டரட்டில் ங்கும் கச 

என்று அள் குந்ச னம் கரப்தள் 

ன்தச உறுதி பசய்கிநது. எரு வீட்டில் 

ருகள் ன் யிற்றுப் தசி கரரக உவுப் 

பதரருட்கசபத்  திருடித் திருடித் தின்நரள். 
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ரமிரர் விசரரித்ஜதரது அங்கிருந் 

கறுப்புப்பூசண  மீது  தழி சுத்திணரள். அந் 

ருகளுக்குப் பிநக்கும் பிள்சபகள் 

அசணத்சயும் அவ்வீட்டில் இருந் அந்க் 

கருப்புப் பூசண தூக்கிக் பகரண்டு ஜதரய் 

சஷ்தியிடம் பகரடுத்துவிட்டது. குந்சசக் 

கரஜரம் ன்நதும் அண்சட அனரர் அந் 

ருகசபப் பிள்சப தின்னி ரக்கச்சிரகக் 

கருதி அஞ்சிணர்.   

 அடுத் முசந குந்ச பிநந்தும் பூசண 

றுதடி குந்சசத் தூக்கிக் பகரண்டு ஜதரண 

ஜதரது அளும் அந்ப் பூசணயின் பின்ணரல் 

பரடர்ந்து ஜதரணரள். பூசண சஷ்தி 

ஜகரயிலுக்குள் நுசந்து. அளும் 

அக்ஜகரயிலுக்குள் ஜதரய் சஷ்தியிடம் 

இசநஞ்சித் ன் குந்சகசபத் திரும்தத் 

ரும்தடி ங்கிக் ஜகட்டரள். சஷ்தி அசபப் 

பூசணயிடம் ன்னிப்புக் ஜகட்கும்தடி பசரல்ன 

அளும் ன் சந உர்ந்து ன்னிப்புக் 

ஜகட்டரள் சஷ்தி ஜவி அபது ழு 

குந்சகசபயும்  அளிடம்  

பகரடுத்னுப்பிணரள். அன்று முல் அள் ன் 

குந்சகளின் னம் ஜண்டியும் இனிப் 

பிநக்கத ஜதரக்கும் குந்சகளின் 

னத்துக்கரகவும் பர்பிசந சஷ்டி அன்று 

விம் இருந்து ந்ரள் 
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ெஷ்தியும்  ெஹர்வதியும்   

 சஷ்தி க்கம்  ஆதிகரனத்தில் 

க்கட்ஜதறு பரடர்புசட ழிதரடரக ட 

ரட்டில் இருந்து. பன்ணரட்டில் இற்கு 

நிகரகப் பிடரரி ழிதடப்தட்டரள். பின்ணர் 

ஜரன்றி சதிகச் சங்கள் சஷ்திச மூத் 

ரய் ன்ந பதரருளில் ற்றுக்பகரண்டு 

தரர்திரகத் து புரக்கசகளில் 

ஜசர்த்துக்பகரண்டண. ஆணரல் ங்கரபத்தில் 

ட்டும் சஷ்தியும் தரர்தியும் பவ்ஜறு 

பய்ங்கபரகஜ ஜதரற்நப்தடுகின்நணர். 

விரகர் சன பட்டுப்தட்டு அருக்கு ஜறு 

சன ஜண்டி ஜதரது தரர்தி ஜவி சஷ்திச  

ங்கிரகச் பசரல்னப்தடும் கச 

தரர்திக்கும் மூத்ள் சஷ்தி ன்தச 

உர்த்துகிநது.  
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ெஷ்தியும்  ஜதவயஹனையும்   

 ங்கரபம் விர்த் ற்ந ரநினங்களில் 

ஆம்தத்தில் சஷ்திசப் தரர்தி ன்ந பதரில்  

சதிகச் சங்கள் ற்றுக்பகரண்டண. பின்ணர் 

அபது ஆறு முகத்சக் கரர்த்திசகப் பதண்டிர் 

அறுரல் பர்க்கப்தட்ட ஸ்கந்னுக்கு 

ற்றிணர். அன் பிநகு சின கசகளில்  அன் 

சணவி ஜஜசசணரக சஷ்திச ரற்றிணர். 

ஜஜசசணயின் தன பதர்களுள் என்நரக 

சஷ்தியும் விபங்குகிநது. கரனப்ஜதரக்கில்  

சஷ்திக்கு அனுஷ்டிக்கப்தட்ட சஷ்தி ழிதரடும் 

அன்று  ஜற்பகரண்ட சஷ்டி விமும் சிநப்பு 

ழிதரடும் கந்னுக்கு ரறிவிட்டது, ஆணரல் 

ட இந்திக் கிரங்களில் ட்டும் இன்றும் 

சஷ்தி கருக்கரத் அம்ணரகஜ ங்கப்தட்டு 

ருகிநரள்.  

ெட்டியில் இருந்தஹல்... 

 மிகத்தில் ப்தசியில் 

அனுஷ்டிக்கப்தடும் கந் சஷ்டி விம் சஷ்டி 

ழிதரட்டுடன் இசந்துவிட்டது. இங்குப் 

பதண் பய் ழிதரடு ஆண் பய் 

ழிதரடரகவும் தரிமித்து. ஆறுமுகம் 

பகரண்ட சஷ்திக்கு இருக்கும் விம் 

கரனப்ஜதரக்கில் ஆறுமுகம் பகரண்ட கந்னுக்கு 

ரறிது. ஆணரலும் தக்ரின் ஜண்டுலும் 
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தனனும் என்று ரன். சட்டியில் இருந்ரல் 

அகப்சதயில் ரும் ன்ந தபரழி சஷ்டியில் 

விம்  இருந்ரல் அகப்சதயில் [கருப்சதயில் 

கரு] ரும் ன்ந பதரருசப உசடது. ஆகக் 

குந்ச ம் ஜண்டுஜரர் சஷ்தி ஜவிக்கு 

ஜற்பகரண்டு  ந் வித்ச மிழ்ரட்டில் 

முருகனுக்கு ஜற்பகரண்டு அன்  சூ 

சம்யரம் முடித்து ஜஜசசணசத் திரும் 

பசய்யும் ன்ணரசப எட்டி நிசநவு பசய்ணர். 

ஆறுமுகம் பகரண்ட  கந்ஜணரடு இருப்தரல் 

ஜஜசசணயும் சஷ்தி ணப்தட்டரள். ட 

இந்திரவில் ஜஜசசணச சஷ்தி ன்ந 

பதரில் ங்குகின்நணர்.  

நினறவு  

 பன்ணகத்தில் ஜஜசசணச சஷ்தி  

ன்று அசப்தது கிசடரது. இங்கு சஷ்தி 

ன்ந பய்ஜ கரப்தடவில்சன. ரநரக 

பிடரரி, ரகம்ரரக, ரகத்ம்ணரக, சிங்கம் 

பிடரரி, இபம்பிடரரி, பிடரரி அசி  ன்ந 

பதர்களில்  கருக்கரத்ம்ணரக புதிரகப் 

பிநந் குந்சசயும் பிநக்கப் ஜதரகும் 

குந்சசயும் கரக்கும் பய்ரக 

ங்கப்தடுகிநரள்.  
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துன நூற் ெட்டியல் 

 

1.  O. A. Wall, Eroticism in religions of the world  

2.  R.H. Kulkarni, Lajja Gouri - fertility and mother 

goddess worship (The New Indian Express 29th 

April 21) 

 3.  Sheela na gig - architectural figure by John 

Harding (Britannica) 4. Wendy Diniger O'Flaherty, 

Women, Androgyns and other mythical beasts 

5.  யிசன சீனி ஜங்கடசரமி, பதௌத்மும் 

மிழும் 

6.  ணிஜகசன 

7.  ஷீனர ர கிக்ஸ், டரகினி, லிலித், னஜ்ேர 

கவுரி தற்றி கட்டுசகள் தன உனரவி 

மூனரகவும் கிசடக்கப்பதற்நண. 
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