
 

லிங்கம் என்பது ஆண்குறியா? 

சந்த்ரு ராஜமூர்த்தி 

 

பபொது யுகத்துக்கு முன்னர் 3300 பதொடக்கம் 1300 வரர நிலவிய சிந்துபெளி 

நொகரிகத்தின் அகழ்ெொரொய்சச்ிகளில்  சனன அங்கத்தத ஒத்த இலிங்க 

ெடிெங்கள் பல வழிபாட்டுச ்சின்னங்களாக் கண்படடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

பாலியரலயும் அதனுடன் ததாடர்பான சனன உறுப்புகளொன இலிங்கம் 

யயொனி ஆகியெற்தறயும் இழிெொகக் கருதும் கூறும் ெழதம யதொன்றியது 

மிகவும் பிற்கொலத்தியலயய. இது முகலொய ஆங்கில விக்யடொரிய 

கலொசச்ொரங்களின் தொக்கம். இதனால் சிவலிங்கம் என்பது ஆண்குறி 

வடிவமாகும் எனும் இழிவு படுத்தும் வாதமும் அவ்வாறு அல்ல என்னும் 

எதிர்வாதமும் எழுந்தன. இவ்வாறான வாதப் பிரதிவாதங்களில் ஒன்ரற 

நாம் அன்பர் சந்த்ரு ராஜமூர்த்தி அவர்கள் இக் கட்டுரரயில் அழகாகத் 

தந்துள்ளார், அரத இப்பபாது பார்ப்பபாம். 

– இ. லம்பபாதரன், கனடா ரசவ சித்தாந்த பீடம். 

 

லிங்கம் என்பது ஆண்குறி என்ற தவறான கதத யாரால், எதனால் 

உருவாக்கப்பட்டது? விளக்கம் என்ன? 

இதுவதர நான் எட்டு பதிவுகளில் சிெ, லிங்க, ஸ்கந்த, கூரம், ப்ரஹ்மொண்ட, 

ப்ரஹ்ம, மத்ஸ்ய, நொரத புரொணங்களில் உள்ள லிங்ககாத்பவ சரிதங்கதளக் 

கூறியுள்களன். அடுதத் பதிவில் ெொயுமஹொபுரொணத்தில் உள்ள லிங்ககாத்பவ 

சரிதத்ததயும் கூறவிருக்கிகறன். இவ்வாறு ஏறத்தாழ அதனத்து புராணங்களும் 

லிங்கம் என்பது அடிமுடி காணமுடியாத அக்னிஸ்தம்பம் தான் என்று 

உறுதியாகக் கூறுகின்றன. ஆனால் சில புராணங்களில் லிங்கம் என்பது 

சிவபபருமானின் ஆண்குறி, ஆவுதடயார ்பாரவ்தீகதவியின் பபண்குறி என்ற 

கதத உள்ளகத என்று சிலர ்ககட்கலாம். அதிலும் லிங்ககாத்பவ சரிதம் கூறும் 

சில புராணங்களிகலகய இந்தத் தவறான கதத உள்ளகத என்ற சந்கதகம் 

பலருக்கு எழலாம். அதற்கான விளக்கமாக இப்பதிதவ எழுதுகிகறன். 

முதலில் லிங்கம் என்பதற்கு தவறான விளக்கம் தரும் கதத எவ்வாறு 

கதான்றியது, அது எவ்வாறு வளரச்ச்ியதடந்தது என்று பாரக்்கலாம். தாருகாவன 

முனிவரக்ள் மற்றும் அவரக்ளின் மதனவியரின் அகந்தததய அழிக்கவும், 

அவரக்ளுக்கு நிவ்ருத்தி மாரக்்கதத்த உபகதசிக்கவும் கவண்டி சிவபபருமான் 

திகம்பரக் ககாலத்தில் அவ்வனத்திற்கு பசன்றகத இக்கததக்கு அடித்தளமாக 

அதமகிறது. 

1. லிங்கமஹொபுரொணத்தில் 1.31ல் சிவபபருமான் திகம்பரக் ககாலத்தில் 

தாருகாவனத்திற்குச ்பசன்றகபாது அவரின் மாதயயால் மயங்கிய 

ரிஷிபத்னிகள் அவரிடம் வந்து அவதரப் பற்றி விசாரித்ததும், அவரம்ீது 

கமாஹம் பகாண்டதும்,அவரக்ளின் எந்தவித பசய்தககதளயும் 

கவனிக்காமல் சிவபபருமான் அவரக்பாக்கில் பசன்றதும், ரிஷிபத்னிகள் 



அவதரப் பின்பதாடரந்்ததும், அததக் கவனித்த ரிஷிகள் 

சிவபபருமானிடம் அவர ்யாபரன்று விசாரித்ததும், சிவபபருமான் 

பதிலளிக்காததால் சினந்து அவதர சபித்ததும், அசச்ாபங்கள் அவதர 

ஒன்றுகம பசய்யமுடியாதது கண்டு அவரக்ள் திதகத்ததும், சிவபபருமான் 

அங்கிருந்து மதறந்ததும் கூறப்படுகிறது. இங்கு சிவபபருமானின் 

ஆண்குறி அறுந்து விழுந்ததாக ஏதும் கூறப்படவில்தல. ஏபனனில் 

லிங்கமஹொபுரொணம் பதளிவாக லிங்கம் என்பது அக்னிஸ்தம்பகம 

என்று கூறுகிறது. 

 

2. இந்தக் கதத கூரம்புரொணம் 2.38 மற்றும் ப்ரஹ்மொண்ட புரொணம் 1.2.27 

ஆகியவற்றில் அடுதத்கட்டதத அதடகிறது. ரிஷிகள் சிவபபருமாதனக் 

கற்களாலும்,தடிகளாலும் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. ப்ரஹ்மொண்ட 

புரொணம் ரிஷிகளின் சாபங்களால் சிவபபருமாதன ஒன்றும் 

பசய்யமுடியவில்தல என்றும் சிவபபருமான் தாகன தனது ஆண்குறிதய 

பபயரத்்து கீகழ கபாட்டதாகக் கூறுகிறது. கூர்மபுரொணம் சாபத்தால் 

ஆண்குறி கீகழ விழுந்ததாகக் கூறுகிறது. 

 

3. இப்கபாது இக்கதத ஸ்கந்தபுரொணம் 1.1.7 மற்றும் 6.1, ெொமனபுரொணம் 

1.6 ஆகியவற்றில் அடுத்தகட்டதத அதடகிறது. கீகழ விழுந்த ஆண்குறி 

அடிமுடி காணவியலாத படி வளரந்்ததாகவும்,அதன் அடிமுடிதயத் கதடி 

ப்ரஹ்மவிஷ்ணுக்கள் பசன்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. லிங்ககாத்பவ 

சரிதத்தத மாற்றும் முயற்சியாக இது பதரிகிறது. 

 

4. இக்கதத கதடசிகட்டத்தத சிெமஹொபுரொணத்தின் 

யகொடிருத்ரஸம்ஹிததயில் அத்யொயம் 12ல் அதடகிறது. சிவபபருமான் 

தாருகாவனத்தில் தனது ஆண்குறிதயப் பிடித்துக்பகாண்டு விகநாதமான 

கசஷ்தடகதளச ்பசய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. கமலும் கீகழ விழுந்த 

ஆண்குறியானது மூவுலகங்கதளயும் துன்புறுத்தியதாகவும்,கதவரக்ள் 

ப்ரஹ்மாவின் கயாசதனப்படி பாரவ்தீகதவிதய அந்த லிங்கதத்தத் 

தாங்கும் கயானியாக மாறும்படி ககட்டுக்பகாண்டதாகவும் 

கூறப்படுகிறது.விஷ்ணு கயானியாக மாறியதாகவும் ஒரு கதத 

ஸ்கந்தபுரொணத்தில் கூறப்படுகிறது. 

 

சரி இப்கபாது இப்படிப்பட்ட ககவலமான கததகதள யார ்

எழுதியிருப்பாரக்ள்?ஏன் எழுதினாரக்ள்?எவ்வாறு இக்கததகள் புராணங்களில் 

கசரக்்கப்பட்டிருக்கும் என்று பாரக்்கலாம். 

இந்தக் கததகளில் ஒரு ஒற்றுதம உள்ளது. இக்கததயின் முடிவில் ரிஷிகள் 

லிங்கத்தத(அதாவது சிவபபருமானின் ஆண்குறிதய) வணங்க சிவபபருமான் 

அங்கு கதான்றி அவரக்ளுக்கு பாசுபத கயாகதத்த/சமயத்தத கபாதித்ததாகக் 

கூறப்படுகிறது. கமலும் சிவபபருமான் தாருகாவனத்தில் நடந்துபகாண்ட விதம் 

பற்றிக் கூறப்படுவது பாசுபத சந்யாஸிகளின் பசய்தககதள ப்ரதிபலிக்கிறது. 



பாசுபத கயாகிகள் மக்கள் தூற்றப்படும் விதத்தில் நடந்துபகாள்ள கவண்டும் 

என்று பொசுபத ஸூத்ரங்களில் (3.1-19) கூறப்படுகிறது (பகௌண்டின்யரின் 

பொஷ்யத்ததயும் காண்க). இதற்கு “அெமத:” என்று பபயர.் இது சிவபபருமான் 

இவ்வாகற நடந்துபகாண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. எனகவ தாந்த்ரகீ மாரக்்கமான 

பாசுபத மாரக்்கத்தினரால் இக்கதத புதனயப்பட்டிருக்க கவண்டும் என்பது 

உறுதியாகிறது.கமலும் லிங்கம் என்பது அக்னிஸ்தம்பகம என்று கூறும் புராண 

சரிதங்கள் அதனத்தும் ஒன்கற கபால உள்ளன.எவ்வித கவறுபாடும் 

இல்தல.ஆனால் லிங்கம் என்பது ஆண்குறி என்று கூறும் கததகள் 

ஒன்றுக்பகான்று முரண்படுகின்றன.எனகவ இக்கததகள் பல்கவறு 

காலகட்டங்களில் பலரால் இயற்றப்பட்டு புராணங்களில் 

இதடசப்சருகல்களாகச ்கசரக்்கப்பட்டிருக்க கவண்டும் என்பது உறுதியாகிறது. 

 

இக்கதத பிற்காலதத்ில் வாமாசச்ார தாந்த்ரகீரக்ளால் அவரக்ளுக்கு ஏற்றபடி 

மாற்றப்பட்டததகய சிெமஹொபுரொணத்திலுள்ள கதத காட்டுகிறது.ஏபனனில் 

அவரக்ள் தான் பஞ்சமகாரங்கதள முக்கியமாகக் பகாள்பவரக்ள். அதிலும் 

உடலுறவு அவரக்ளுக்கு முக்கியமானது.சிவபபருமான் தனது ஆண்குறிதயப் 

பிடித்துக்பகாண்டு விகநாதமான கசஷ்தடகதளச ்பசய்தார ்என்று 

கூறப்படுவகத இதற்கு சிறந்த சான்றாகும்.கமலும் தாந்த்ரகீரக்ள் லிங்ககாத்பவ 

சரிதத்ததத் தங்களுக்கு ஏற்றபடி மாற்ற முயற்சித்தததகய ஸ்கந்தபுரொணம் 

மற்றும் ெொமனபுரொணம் ஆகியவற்றில் உள்ள கததகள் காட்டுகின்றன. 

 

பாசுபதரக்ள் தவதீக மாரக்த்தத ஏற்றதற்குப் பிறகக,அதாவது கவதங்கதள 

அவரக்ள் ஏற்றுக்பகாண்ட பிறகக தங்கள் கருத்துக்களுக்கு தவதீக கதாற்றம் 

பகாடுப்பதற்காக இக்கதததய அவரக்ள் இயற்றி புராணங்களில் 

இதடசப்சருகலாகச ்கசரத்்திருக்க கவண்டும். பிற்காலத்தில் அக்கதத 

வாமாசச்ார தாந்த்ரகீரக்ளால் கமலும் சிறிது மாற்றப்பட்டிருக்க 

கவண்டும்.அகதாடு புராணங்களில் தாந்த்ரகீரக்ளின் தகவரிதச அதிகம் 

உள்ளது. அதற்கு சிறந்த உதாரணங்கள் லிங்கமஹொபுரொணம், 

நொரதமஹொபுரொணம், கூர்மமஹொபுரொணம், ப்ரஹ்மொண்ட மஹொபுரொணம், 

பத்மமஹொபுரொணம், சிெமஹொபுரொணம், ெொமனமஹொபுரொணம் ஆகியதவ 

ஆகும். லிங்கமஹொபுரொணத்தின் உதத்ரபாகத்ததகய முற்றிலுமாக 

மாற்றியுள்ளனர.் பசய்விதன தவப்பது,வசியம் பசய்வது பற்றிபயல்லாம் 

கூறப்படுவது உற்றுகநாக்கதத்க்கது. கமலும் கூர்மமஹொபுரொணத்தத பாசுபத 

நூலாககவ பபருமளவு மாற்றியுள்ளனர.் முக்கியமாக உத்தரபாகம். அகதசமயம் 

கூரம்மஹாபுராணம் பாசுபதரக்தள தவதீக பாசுபதரக்ள்,அதவதீக 

பாசுபதரக்ள் என்று பிரிப்பதும்,அதவதீக பாசுபதரக்தளக் கடுதமயாகச ்

சாடுவதும் நாம் கவனிக்கத்தக்கது. ஸூதஸம்ஹிததயும்,ப்ரஹ்மொண்ட 

மஹொபுரொணமும் அதவதீக பாசுபதரக்தளச ்சாடுகின்றன. 

கமலும் லிங்கத்துக்குத் தவறான விளக்கம் கூறும் கதத ப்ரஹ்மொண்ட 

மஹொபுரொணத்தில் லிங்யகொத்பெ சரிதம் கூறும் அத்யாயதத்ிற்கு (1.2.26) 

அடுத்த அத்யாயத்திகலகய (1.2.27) இருப்பதும்,கூரம்மஹொபுரொணத்தின் 

பூர்ெபொகத்தில்(1.26) லிங்யகொத்பெ சரிதம் கூறப்பட்டிருக்க, உத்தரபொகத்தில் 



தவறான விளக்கம் தரும் கதத (2.38) இடம்பபறுவதும் கவனிக்கத்தக்கது. 

ஸ்கந்தமஹாபுராணத்தில் பபரும்பாலான பகுதிகள் லிங்கம் என்றால் 

அக்னிஸ்தம்பகம என்று கூற சில பகுதிகள் (மொயஹஶ்ெர கொண்டத்தின் 

யகதொரகொண்டம்,அெந்திகொண்டம்) முதலானதவ தவறான விளக்கம் தரும் 

கததகதளக் பகாண்டுள்ளது இதடசப்சருகல் பசய்யப்பட்டததக் 

காட்டுகின்றன. 

கவதங்கள்,இதிஹாஸங்கள்,பபரும்பான்தம புராணங்கள் லிங்கம் என்றால் 

அக்னிஸ்தம்பகம என்று உறுதியாகக் கூறுகின்றன. ஆவுதடயாராக இருக்கும் 

பகுதி கஹாமகுண்டத்ததக் குறிப்பது. லிங்கம் அதனுள் இருக்கும் அக்னிதயக் 

குறிப்பது. கமலும் முற்காலத்தில் அபிகஷகத் தண்ணீர ்முதலானவற்றிக்கு 

வடிகாலாகவும் ஆவுதடயார ்அதமக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. 

அக்னிபுரொணம் 1.53, மத்ஸ்யபுரொணம் 263 முதலானவற்றில் சிவலிங்கம் 

அதமக்கும் முதற பற்றி விளக்கப்படுகிறது. அதில் எண்ககான வடிவ/சதுரவடிவ 

ஆவுதடயார ்அதமக்கும் முதற பற்றியும் விளக்கப்படுகிறது. எனகவ 

ஆவுதடயார ்என்பது கயானி அல்ல என்பது உறுதியாகிறது. 

 

இதுகாறும் கூறியவற்றால், 

1.லிங்கம் என்பது அக்னிஸ்தம்பம் தொன். 

2.லிங்கம் என்றொல் ஆண்குறி என்று கூறும் கததகள் பொசுபதர்களொல் 

இயற்றப்பட்டு பிற்பொடு ெொமொசச்ொரத் தொந்த்ரகீர்களொல் ெளர்க்கப்படட்தெ. 

3.ஆவுதடயொர் என்பது யயொனி அல்ல. 

4.லிங்கம் என்பது அக்னிஸ்தம்பயம என்று கூறும் சரிதங்கள் ஒன்யறயபொல 

உள்ளன, ஆண்குறி என்று கூறும் கததகள் ஒன்றுக்பகொன்று 

முரண்படுகின்றன. 

5.புரொணங்களில் உள்ள லிங்யகொத்பெ சரிதயம சரியொனது. 

எனும் கருத்துக்கதள என்னால் முடிந்த அளவுக்கு விளக்கி,நிரூபித்திருக்கிகறன். 

பின்குறிப்பு:- சில தவஷ்ணவ புராணங்களில் (உதாரணமாக 

பத்மபுரொணத்தின் உத்தரகொண்டம்,பொகெதபுரொணம்) ப்ருகுமஹரிஷி 

சிவபபருமாதன “நீ ஆண்குறி வடிவில்தான் வழிபடப்படுவாய்” என்று 

சபித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இக்கதத பிற்கால தவஷ்ணவரக்ளின் தகவரிதச 

ஆகும்.கமலும் கபாலி பகுத்தறிவுவாதம் கபசுபவரக்ளும்,ஹிந்து மததத்த 

அழிக்க நிதனப்பவரக்ளும் சிவபபருமான் ரிஷிபத்னிகதளக் கற்பழித்ததாகப் 

புராணங்களில் கூறப்பட்டிருப்பதாகப் புளுகி வருகின்றனர.் அப்படி ஒரு கதத 

எந்தப் புராணத்திலும் இல்தல.பத்மபுரொணத்தின் ஸரஸ்ெதீகொண்டத்தின் 17 

ஆெது அத்யொயத்தில் அப்படி ஒரு கதத இருப்பதாகவும் புளுகிவருகின்றனர.் 

பத்மபுரொணத்தில் ஸ்ருஷ்டி, ப்ரஹ்ம, ஸ்ெர்க, பூமி, பொதொள, உத்தர, 

க்ரியொயயொகஸொர எனும் ஏழு கொண்டங்கள் தான் உள்ளன. ஸரஸ்ெதீ 

கொண்டம் என்ற ஒன்று இல்லகவ இல்தல. கடலிலேகய இல்தலயாம். 

 

ஸர்ெம் சிெொரப்்பணம். 


