
சிவலிங்கம் என்பது ஆண்குறியா? 

சந்த்ரு ராஜமூர்த்தி 

 

பபொது யுகத்துக்கு முன்னர் 3300 பதொடக்கம் 1300 வரர நிலவிய சிந்துபவளி 

நொகரிகத்தின் அகழ்வொரொய்சச்ிகளில்  சனன அங்கத்தத ஒத்த இலிங்க 

வடிவங்கள் பல வழிபாட்டுச ்சின்னங்களாக் கண்படடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

பாலியரலயும் அதனுடன் ததாடர்பான சனன உறுப்புகளொன இலிங்கம் 

யயொனி ஆகியவற்தறயும் இழிவொகக் கருதும் கூறும் வழதம 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. 

 

சிவலிங்கம் என்பது ஆண்குறியை பிரதிபலிக்கும் ஒரு சின்னம் என்ற கருத்து 

பலகாலமாக பரவலாக உள்ளத.பல வரலாற்று ஆசிரிைரக்ள், 

ஆராை்சச்ிைாளரக்ள், ஏன் சில ஆன்மிகவாதிகள் கூட இந்த கருத்யத 

ஆமமாதித்துள்ளனர.் இதில் இம்மிைளவாவது உண்யம உள்ளதா என்பயத சற்று 

ஆராை்ந்து பாரப்்மபாம். 

 

முதலில்,”லிங்கம்” என்ற சசால்லின் சபாருயள ஆராை்மவாம்.”லிங்கம்” என்னும் 

சசால்லிற்கு சின்னம், அயடைாளம் மற்றும் காட்டி என்று பல சபாருள்கள் 

உண்டு. 

“லிங்யயத ஞொயயத அயனன”  

குறிப்பாக, இலக்கண கரத்த்ாக்களும் மீமொம்சகர்களும் “லிங்க” என்ற 

சசால்யல “சின்னம்” என்ற அரத்்தத்தில்தான் சவகுவாகப் பிரமைாகித்துள்ளனர.் 

சபரும்பான்யமைான வடசமாழி அகராதி ஆசிரிைரக்ள் ஆண்குறியைக் 

குறிப்பதற்கு மவறுபல சசாற்கயளயே யகைாண்டுள்ளனர.் அமரசிம்ஹன் 

இைற்றிை அமரயகொசம் (நொமலிங்கொனுசொசனம்)என்னும் புகழ்மிக்க, மிகப் 

பழயமவாை்ந்த வடசமாழி நிகண்டில், நொணொர்த்த வர்க்கம் உயரக்கும் 

பகுதியில், மனிதனின் எந்த ஒரு உடல் உறுப்யபயும் குறிப்பதற்கு லிங்கம் என்ற 

சசால் பைன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆதலால், இது சவறும் ஆண்குறியை மட்டும் 

குறிக்கும் சசால் அல்ல. 

இனி லிங்கம் என்றல் என்ன என்பதற்கு மவதங்கள், ஆகமங்கள், புராணங்கள் 

மற்றும் இதர சாஸ்திரங்கள் கூறும் விளக்கங்கயளப் பாரக்்க யேண்டும். 

மவதங்கள் லிங்க வழிபாட்யட ஆண்குறி வழிபாடு என்று இழித்துக்கூறி 

கடுயமைாக கண்டிக்கிறது என்ற ஒரு கருத்து பரவலாக இருந்து வருகிறது. 

இருக்கு யவதத்தில் “சிசச்ினயதவ” என்ற ஒரு கூட்டத்யத பற்றி குறிப்பு 



வருகிறது. இந்த “சிசச்ினயதவ” என்பவரக்ள் மவதசநறிக்கு புறம்பானவரக்ள் 

ஆதலால் யவதீக சடங்குகளிலிருந்து அவரக்ள் ஒதுக்கப்படமவண்டும் என்றும் 

அவரக்யள இந்திரன் அழித்துவிடமவண்டும் என்றும் இருக்கு மவதத்தில் 

வாக்கிைங்கள் உள்ளன. 

 …சசர்தொத் ஆர்யயொ விஷ்யணொநஸ்ய ஜந்பதொர் ம சிசன் யதவ அபி குர்ரிதம் 

ந-  

- ரிக் பவதம் - 7.21.3.5 

 

இந்த “சிசன் யதவ” என்னும் சசால்யல சில ஆராை்சச்ிைாளரக்ள் “ஆண்குறியை 

மதவனாக/சதை்வமாக வழிபடும் கூட்டம்“ என்று அரத்்தம் சசை்து சகாண்டு, 

இந்தச ்சசால் இலிங்கத்யத வழிபடுபவரக்யளக் குறிக்கிறது என்று 

வாதிடுகிறாரக்ள். 

யொஸ்கர் “சிசன்மதவ” என்ற பதத்திற்கு கற்புசநறி இல்லாதவரக்ள் என்யே 

அரத்்தத்யதத ்தருகிறார.்  

சிசன் யதவ- அப்ரஹ்மசர்ய: இதி அர்த்த: 

சொயனர் சிசன் மதவ என்பது ஆண்குறியை சகாண்டு காம வியளைாட்டுகளில் 

ஈடுபடுபவரக்யளக் குறிக்கும் என்று தமது பாஷ்ைத்தில் (உரையில்) 

விளக்கியுள்ளார.் 

-சிஸ்யநந தீவ்யந்தி க்ரடீந்தி இதி சிசன் யதவொ: 

நிருக்தத்திற்கு உயர சசை்த துர்கொசச்ொரியொர், சிசன் மதவ என்பது மவத 

அனுட்டானங்கயள ரகவிட்டு, சதா வியலமாதரக்மளாடு 

காமக்மகளிக்யககளில் ஈடுபடுபவரக்யளக் குறிக்கும் என்கிறார.்  

-சிஸ்யநந நித்யம் ஏவ ப்ரகீர்ணபி:ஸ்த்ரபீி சொகம் க்ரடீந்த:  

ஆஸயத சிபரௌதொனி கர்மொனி உத்ஸ்ருஜ்ய. 

ஆதலால், சிசச்ின மதவ என்ற சசால் இலிங்க வழிபாடு சசை்ப்பவரக்யள 

குறிக்கும் சசால் அல்ல. 

மாறாக மவதத்தில் இலிங்கம் அயனத்திற்கும் ஆதாரமான பரம்சபாருளாக 

மபாற்றப்படுகிறது. யஜுர் யவதத்தின் ததத்திரயீ ஆரண்யகத்தில்: 

பவொய நம:// பவலிங்கொய நம:// 

- உலக உற்பத்திக்கு காரணமான லிங்கதத்ிற்கு நமஸ்காரம். 

சர்வொய நம:// சர்வலிங்கொய நம:// 

- ப்ரளைகாலத்தில் பிரபஞ்சம் ஒடுங்கும் சம்ஹாரத்திற்கு காரணமான 

லிங்கத்திற்கு நமஸ்காரம். 

என்ற வாக்கிைங்கள் லிங்கத்தில் அயணத்து சிருஷ்டியும் மதான்றி இறுதியில் 

ஒடுங்குகிறது என்கிறது.மமலும், சிவலிங்கம் என்பது அனற்பிழம்பாக ஈசன் 

மதான்றிை வடிவத்யதயே குறிக்கிறது ,ஆண்குறியை அல்ல என்று மவதம் 

சதளிவு படுத்துகின்றது: 

ஜ்வலொய நம://ஜ்வலிங்கொய நம:// 

அக்கினிச ்சுவாயலயின் வடிவாக விளங்கும் இலிங்கத்திற்கு நமஸ்காரம் 



எல்லா உயிரக்ளின் இதைத்தில் உயிரின் உயிராக ஆத்மாவினுள் லிங்கமாக 

ஈசன் உயறகிறான் என்றும் மவதம் உயரக்கிறது- 

ஆத்மொய நம: / ஆத்மலிங்கொய நம: / 

அதரவ்ண மவதம் சிவலிங்கதய்த அரைத்து புவனங்கயளயும், 

பயடப்புகயளயும், உயிரினங்கயளயும் தாங்கி நிற்கும் தம்பமாக (தூணாக) 

மபாற்றுகிறது. எல்லா மதவரக்ளும் நான்கு மவதங்களும் தம்பமாகிை இந்த 

லிங்கத்தில் அடக்கம். அமரத்தன்யமயும், மரணமும், காலமும் தம்பத்துள் 

அடக்கம். பிரம்மன் முதலிை மதவரக்யளப் பயடத்து அவரக்ளுக்கு உரிை 

கடயமகயள நிரண்யித்தது அந்த ஸ்தம்பவடிவில் நிற்கும் பரமபுருடமன. சூைிை 

சந்திரரக்மள அதன் கண்கள். 

யஸ்மின் பூமிர் அந்தரிக்ஷம் தியூர் யஸ்மின் அதி ஆஹிதொ 

யத்ரொக்னிஸ் சந்த்ரமொ ஸூர்யயொ வொடஸ் திஷ்டந்தி ஆரப்ிதொ:  

ஸ்கம்பம் தம் ப்ரூஹி கடம: ஸ்விட் ஏவ ச://  

அதர்வண பவதம் - X:7:12 

யஸ்ய த்ரயஸ்த்ரிம்சத் யதவொ அங்யக சர்யவ ஸமொஹிதொ:/ 

ஸ்கம்பம் தம் ப்ரூஹி கடம: ஸ்விட் ஏவ ச:// 

அதர்வண பவதம் - X:7:13 

 

இனி, ஆகமங்கள் லிங்கத்தின் தாத்பரை்த்யத பற்றி என்ன கூறுகிறது ஏன்று 

பாரப்்மபாம். 

“லிங்கம்” என்ற சசால்லின் சபாருயள அஜிதொகமம் விளக்குகிறது: 

லயம் கசச்ந்தி பூதொநி ஸம்ஹொயர நிகிலொனி ச/ 

நிர்கசச்ந்தி யதஸ்சொபி லிங்யகொக்திஸ் பதன யஹதுனொ// 

பிரளை காலத்தில் அயணத்து உயிரக்ளும் அதனிடம் லைம் அயடந்து (ஒடுங்கி), 

சிருஷ்டியின் சதாடக்கத்தில் அதனின்று மதான்றுவதால் அது “லிங்கம்” . 

ஏகமாை், எல்லாவற்றிற்கும் மமலானதாை், குணங்களும் அயடைாளங்களும் 

உருவமும் அற்றனவாை் விளங்கும் நிஷ்களமான பரசிவத்திலிருந்து ஆயிரத்தில் 

ஒரு கூறாை் பராசக்தி மதான்றிைது. பராசக்தியிலிருந்து ஆதி சக்தியும், 

ஆதிசக்தியிலிருந்து இசச்ாசக்தியும், இசச்ாசக்தியிலிருந்து ஞானசக்தியும், 

ஞானசக்தியிலிருந்து கிரிைாசக்தியும் மதான்றின. இசச்க்திகளிலிருந்து, 

மைாகிகள்,  ஞானிகள் மற்றும் கிரிைாவாதிகள் தன்யன திைானித்தும் பூசித்தும் 

உை்யும் சபாருடட்ு பரசிவம் தனது அம்சங்களான சிவ சொதொக்கியம், அமூர்த்தி 

சொதொக்கியம், மூர்த்தி சொதொக்கியம், கர்த்துரு சொதொக்கியம் மற்றும் கர்ம 

சொதொக்கியம் என்னும் பஞ்சசாதாக்கிைங்கயள சவளிப்படுத்துகிறது. 

யயொகிநொம் யதினொம் ஞொனிநொம் மந்த்ரினொம் த்யொனபூஜொ நிமித்தொய 

நிஷ்களம் சகளம் பயவத்  

- வொதுளொகமம் - தத்வயபத படலம்,  

இேே்றில் ஐந்தாவது சாதாக்கிைமான கரம் சாதாக்ைமம லிங்க வடிவம். 

லிங்கப்பீடப்ரகொபரன கர்மசொதொக்யலக்ஷணம் / 

நொதம் லிங்கமிதி யஞயம் பிந்துபீடமுதொஹ்ருதம்// 



நொதபிந்துயுதம் ரூபம் லிங்கொகொரமிதி ஸ்ம்ருதம்/ 

சத்வொரி கர்த்ருரூபொணி யகவலம் நொதமீரிதம் // 

லிங்கம் சிவமிதி யஞயம் பீடம் சக்திருடஹ்ருத/ 

லிங்யக து ஜொயயத சர்வம் ஜகத்ஸ்தொவர ஜங்கமம்/ 

கர்யமொதயய ச ஸ்ருஷ்டிஸ்யொத் கர்மொந்யத ஸம்ஹ்ருதிர்பயவத்/ 

ஏதத் கர்மஸ்வரூபம் து ஸ்ருஷ்டிஸ்திதி லயொவஹம்/ 

பீடத்துடன்(ஆவுயடைார)் மசரந்்த இலிங்க வடிவமம கரம் சாதாக்கிைமாகும். 

இலிங்கம் நாததய்தயும் (துடிப்பான நியலயில் உள்ள ஓயசரே) பீடமாகிை 

ஆவுயடைார ்பிந்துயவயும்  (ஓயசயை இைங்க சசை்யும் ஆற்றரல)குறிக்கிறது. 

நாதமும் பிந்துவும் மசரந்்த வடிமவ இலிங்கசமனப்படும். இலிங்கம் சிவத்தின் 

சசாரூபம்; ஆவுயடைார ்சக்தியின் சசாரூபம். இலிங்கத்திலிருந்மத அயணத்து 

தாவர சங்கம சிருஷ்டிகளும் மதான்றின. இந்த இலிங்க வடிவத்தில் இருந்து 

சகாண்டுதான் பரமமஸ்வரன் சிருடட்ி, திதி மற்றும் சம்காரம் சசே்கிறார.் 

- வொதுளொகமம் -தத்வ யபத படலம் 

பரசிவன் பயடதத்ல்,காத்தல்,அழித்தல்,மயறத்தல் மற்றும் 

அருளல் என்னும் பஞ்ச கிருத்திைங்கயளப் புரிவதற்மக இலிங்க வடிவதய்த 

எடுத்துள்ளான். 

ஏவம் லிங்கம் து கரய்மசம் த்யொயயத் சகளநிஷ்களம்/ 

- வொதுளொகமம் - தத்வ யபத படலம் 

இலிங்கம் ஈசனின் அருவுருவ ( சகள-நிஷ்கள) நியலயை உணரத்்தும் .அது 

எப்படி ஒமர சமைதத்ில் அருவம் மற்றும் உருவநியலயை ஒமர வடிவம் 

உணரத்்தும் என்ற மகள்வி எழும். இலிங்கத்திற்கு மற்ற சதை்வவடிவங்கயளப் 

மபால் முகம், யககால்கள் மபான்ற உடலுறுப்புகள் கியடைாது, அதாவது 

குறிப்பிட்ட ஓர ்உருவம் கியடைாது. ஆதாலால், அது அருவம் எனப்படும். 

அமத சமைத்தில்,உடமலா உறுப்புகமளா இல்லாமலிருந்தாலும்கூட 

இலிங்கத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் உண்டு. அந்த வடிவம் (வட்டமான, நீண்ட 

வடிவம்) நம் கண்ணுக்குப் புலப்படுகிறது. ஆதலால், இலிங்கதத்ிற்கு உருவமும் 

உண்டு. இக்காரணதத்ால் தான் இலிங்கம் அருவம்+உருவம் = அருவுருவ ( 

சகளநிஷ்கள) நியலயை குறிக்கும் என்று ஆகமங்கள் உயரக்கின்றன. 

இலிங்க பீடமான ஆவுயடைாரை சபண்ணுறுப்பு என்ற தவறான ஒரு கருத்தும் 

நிலவிவருகிறது. 

பரமாகாசம் எனப்படும் பரசவளியின் சின்னமாக இலிங்கம் விளங்குகிறது. 

அதில் என்றும் உள்ள ஓர ்அயசவு சக்தியை குறிக்கும். அந்த அயசவு 

இலிங்கத்தில் என்றும் உள்ளது என்பயத சித்தரிக்கமவ சக்தியின் சசாரூபமான 

ஆவுயடைாை ்இலிங்கத்யதச ்சுற்றி கீழடங்கின நியலயில் அயமந்துள்ளது. 

மமலும்,உயிரக்ளின் மலதய்த நீக்கும் சபாருடட்ு அயசயவ குறிக்கும் 

சக்திைாகிை திருவருள் சிவமாகிை இலிங்கத்யதச ்சுற்றிக்சகாண்டிருக்கிறது. 

ஆவுயடைாைிை் நீண்டிருக்கும் பகுதிைான மகாமுகி உயிரக்யள மநாக்கி 

இருக்கும் திருவருயள குறிக்கும். 

அந்தரை்ாகம் எனப்படும் அகப்பூயசயில் நாத(ஒலி) வடிவான இலிங்கதய்த ஓளி 

வடிவான யசாதி சசாரூபமாக தமது இதைத்தின் நடுமவ ஓர ்எட்டிதழ் 



தாமயரயின் மமல் வீற்றிருப்பதாக பாவித்துப் பூசிக்கமவண்டும் என்று 

ஆகமங்கள் விதிக்கின்றன. ஆக, ஆகமங்களும் இலிங்கம் இயறவனின் யசாதி 

சசாரூபமமைன்றி ஆண்குறி அல்ல என்பயத அறுதியிட்டுக் கூறுகின்றன. 

 

மமலும், ஆகமங்களும் சில்ப சாஸ்திரங்களும் இலிங்கத்திற்கு மூன்று பாகங்கள் 

உள்ளதாக சதரிவிக்கின்றன. இலிங்கத்தின் அடிப் பகுதிைாகிை பிரம்மபொகம் 

நபும்சக(அலி) லிங்கமாகவும், நடுப்பகுதிைான விஷ்ணுபொகம் 

ஸ்த்ரீலிங்கமாகவும், மமல்பகுதிைான உருத்ரபொகம் பும் (ஆண்) லிங்கமாகவும் 

விளங்குகிறது. அவன், அவள், அது என்று பிரபஞ்சத்தில் மதான்றும் உயிருள்ள  

உைரத்ியண ஆண் சபண்களும் அஃறிரணப் சபாருள்களும்  ோவும் 

தன்னிடத்மத மதான்றி ஒடுங்குகின்றன என்பயத இது உணரத்்துகிறது. இப்படி 

அயணத்து பாலினதய்தயும் தனது பாகங்களாக சகாண்டு பாலினம் கடந்து 

நிற்கும் இலிங்கம் எவ்வாறு ஆண்குறிைாகும்? 

மகாபொரதம் அயணத்து சிருட்டிக்கும் ஆதாரமாக விளங்குவது ஈசனின் 

இலிங்க வடிவமம என்கிறது. துயரொண பர்வத்தில், விைாசர ்அசுவதத்ாமனுக்கு 

பரமமசுவரனின் மஹியமகயள உயரக்கும் சபாது மகசவனாகிை 

மஹாவிஷ்ணு இலிங்கத்யத அரைத்துப் பயடப்புக்கும் மூலமாகக் கருதி 

வழிபடுகிறார ்என்கிறார:் 

ச எஷ ருத்ர பக்தஸ் ச யகசயவொ ருத்ர சம்பவ:/ 

ஸர்வபூதபவம் ஞொத்வொ லிங்யக ‘ர்சச்யதி ய ப்ரபும்/  

- மஹாபாரதம் - 7:172:89-90 

ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அனுசாசன பர்வத்தில், பரமசிவனின் பிரபாவத்யத 

தரம்புத்திரனுக்கு உபமதசிக்கும்மபாது இவ்வாறு உயரக்கிறார:் 

வதந்த்யொக்னி மஹொயதவம் ததொ ஸ்தொணு மயஹஸ்வரம்/ 

முனிவரக்ள் மகாமதவயன அக்னி, ஸ்தாணு மற்றும் மயகஸ்வரன் என்று 

வரண்ிக்கிறாரக்ள். 

 

- மஹாபாரதம் - 13:161:2 

-  

கூரந்்து கவனித்தால்,இந்த வாக்கிைத்தில், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர ்ஈசனின் இலிங்க 

வடிவத்யத பற்றி விளக்கியுள்ளார.் ”ஸ்தொணு” என்ற சசால் தூண், தம்பம், 

அயசவற்ற நியல என்னும் அரத்்தங்கயள உயடைது. ”ஸ்தாணு” என்ற 

சசால்லும் “ஸ்தூனம்” அதாவது தூண் என்ற சசால்லும் ஒமர மவரச்ச்சால்லில் 

இருந்து பிறந்த சசாற்கள். அயனதய்தயும் முழுயமைாக விைாபித்து 

நின்றபடிைாலும், மமற்சகாண்டு விைாபிக்க ஏதும் இல்லாததாலும், ஈசன் 

அயசவற்ற தூண்- “ஸ்தாணு”  என்றயழக்கப்படுகிறார.் 

மஹாபாரதம் ஏன் ஈசன் ஸ்தாணு என்ற திருநாமம் சகாண்டுள்ளான் என்பயத 

விளக்குகிறது. 

மஹத் பூர்யவ ஸ்தியதொ யசச் ப்ரொயநொத்பத்தி ஸ்திதஸ் ச யத்/ 

ஸ்திதலிங்கஸ்ச யந்நித்யம் தஸ்மொத் ஸ்தொணுரிதி ஸ்ம்ருத// 



அவன் சிறந்தவனாக விளங்குவதாலும்,அவமன பழம்சபாருளாதலாலும் , 

அவமன உயிருக்கு ஆதாரமாக விளங்குவதாலும், அவனின் லிங்கம்-சின்னம் 

என்றுமம அழிவற்று நியலநிறுத்தப்சபற்றதாலும் அவயன ஸ்தாணு என்று 

அயழக்கிறாரக்ள். 

- மஹாபாரதம் - 07:202:133 

 

அக்னிதத்ம்பமான இலிங்க வடிவில் பரமமஸ்வரன் மதான்றிைதால் அவயன 

“அக்னி” என்றும் “ ஸ்தாணு” என்றும், அரைத்து சிருட்டிக்கும் அந்த 

இலிங்கமம மூலமானதால் அவன் “மமஹஸ்வரன்” என்றும் மபாற்றப்படுகிறான். 

அடுத்து புராணங்கள் இலிங்க ததவ்தய்த பற்றி கூறும் விளக்கத்யதயும் 

எவ்வாறு இலிங்கம் நாமிருக்கும் பிரகிருதி மாயையில் மதான்றிைது 

என்பதயனயும் பாரப்்மபாம். 

ஸ்ரீ கிருஷ்ணர ்உபமன்யு முனிவயர பாரத்்து, ”லிங்கம் என்றல் என்ன?”என்று 

வினவினார.் அதற்கு உபமன்யு மஹரிஷி பதிலளிக்கிறார:் 

எவயமவ விவொயதொபூத்ப்ரஹ்மவிஷ்யணொ: பரஸ்பரம்/ 

அபவசச்ொ மகொயுத்தம் தபரவம் யரொமஹர்ஷணம்  

முஷ்டி பிர் நிக்நயடொஸ்தீவ்ரம் ரஜஸொ பத்த தவதரயயொ: 

தொயயொர்தர்பொபஹொரொய ப்ரயபொதொய ச யதவயயொ:  

மத்யய சமொ விர பவல் லிங்கதமஸ்வரமத்புதம்  

ஜ்வொலொமொலொ சஹஸ்ரொத்யமப்ரயமய மபநௌபமம் 

க்ஷயவருத்தி விநிரம்ுக்தம் ஆதிமத்யொந்தவர்ஜிதம் 

பிரஹ்மனுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் இயடயில் ( தம் இருவரில் ைார ்பரம்சபாருள் 

என்பயத பற்றி ) கடுயமைான வாக்குவாதம் மூண்டது. பின்னர,் அது 

பைங்கரமான யுத்தமாக மாறிைது. ரம ாகுண தாக்கதத்ால், இருவரும் 

ஒருவயரசைாருவர ்முஷ்டிகளால் தாக்கினர.் அவரக்ளின் ஆணவத்யதப் 

மபாக்கி, ஞாைம் தந்து விழிப்பூட்டுவதற்காக, ஆயிரமாயிரம் சுவாயலகள் 

சகாண்டதும், அளவிடற்கரிைதும், ஈடியணைற்றதும், ஆதி நடு அந்தம் 

இல்லாததுமான ஈஸ்வரனின் அே்புதமான இலிங்கம் அவரக்ளின் மத்தியில் 

மதான்றிைது. 

- சிவ மஹொபுரொணம் (31-34 ,அத்தியொயம் 34 , வொயவிய சம்ஹிதத) 

 

பிரம்மனும், விஷ்ணுவும் அன்னப் பறயவைாகவும், பன்றிைாகவும் உருமாறி 

அந்த இலிங்கத்தின் முடியையும் அடியையும் காண முைற்சி சசை்து 

மதால்விையடந்தனர.் அவரக்ளின் நியலயை கண்டு மனமிரங்கிை 

கருணாமூரத்்திைான சிவபிரான், அந்த இலிங்கத்தினின்றும் சவளிப்பட்டு 

அவரக்ளுக்கு அருள்சசை்தார.் 

பரமமஸ்வரமன தாம் எதற்காக இலிங்க வடிவதய்த எடுதத்ார ்என்பதயன 

பிரம்ம மற்றும் விஷ்ணுவிடம் விளக்குகிறார:் 

ஈசத்வொயதவ யம நித்யம் ந மதண்யஸ்ய கஸ்யசித் / 

ப்ரஹ்மதத்வபுத்யர்தம் நிஷ்களம் லிங்கமுத்திடம்// 



தஸ்மொதஞ்ஞொதமீசத்வம் வ்யக்தம் த்யயொதயிதும் ஹி வொம்/ 

சகயளொஹமயதொ ஜொத: ஸொக்ஷத் ஈசஸ்து தத்க்ஷநொத்// 

சகலத்வமயதொ யஞயம் ஈசத்வம் மயி ஸத்வரம்/ 

யதிதம் நிஷ்களம் ஸ்தம்பம் மம ப்ரஹ்மத்வயபொதகம்// 

லிங்கலக்ஷண யுக்தத்வொன் மம லிங்கம் பயவதிதம்/ 

ததிதம் நித்யமப்யர்சய்ம் யுவொப்யொமத்ர புத்ரபகௌ// 

நாமன அயனத்திற்கும் ஈசனாக விளங்குகிமறன்; இந்த ஈசதத்ுவம் 

என்னுயடைது, என்யன அன்றி மவறு எவருக்கும் இது கியடைாது. முதற்கண், 

மனதிற்கு எட்டாத எம்முயடை நிஷ்கள (உருவம்,குணம்,அயடைாளம் அற்ற 

நியல) தன்யமயை உங்களுக்கு உணரத்்துவதற்காக நான் அக்கினித் தம்பமான 

இலிங்க வடிவில் உங்கள் முன்பு மதான்றிமனன். பின், நீங்கள் என்யன 

அறிந்துசகாள்வதற்காக சகல ( உருவம், குறி, பண்புகள் சகாண்ட நியல) 

நியலயை குறிக்கும் இந்த உருவத்மதாடு காட்சி அளித்மதன். எனது இந்த ஈஸ்வர 

வடிவம் எனது சகள நியலயை உணரத்்தும். இந்த அக்கினிதத்ூண் நிஷ்கள 

நியலயைக் குறிக்கும் எனது இலிங்கமாகும்(சின்னம்). என் சின்னமான 

இலிங்கத்திற்கும் எனக்கும் துளிைளவு கூட மபதம் இல்யலைாயகைால், இந்த 

இலிங்கம் எப்சபாழுதும் வழிபடத்தக்கது, புத்திைரக்மள! 

- சிவமஹொ புரொணம் -1:9:39-42 

 

தத: ப்ரபிருதி சக்ரொத்யொ: சர்வ ஏவ ஸுரொஸுர: 

ரிஷயஸ் ச நரொ நொக நொர்யஸ்சொபி விதொனத: 

லிங்கப்ரதிஷ்டொ குர்வந்தி லிங்யக தம் புஜயொமிதி ச 

அந்த நாள் முதற்சகாண்டு ,இந்திரன் முதலிை மதவரக்ள், 

அரக்கரக்ள்,ரிஷிகள்,நாகங்கள் மற்றும் சபண்கள் விதிப்படி லிங்கங்கயள 

ஸ்தாபித்து ஈசயன லிங்க வடிவில் வணங்குகிறாரக்ள். 

- சிவ மஹொபுரொணம்  

(ஸ்யலொகம் ஸ்யலொகம் 85 ,அத்தியொயம் 35 , வொயவிய சம்ஹிதத) 

 

அப்ரஹ்மத்வொத் தொதொன்யயஷொம் நிஷ்கொலத்வம் ந ஹி க்வசித்  

தஸ்மொத்த்யத நிஷ்கொயல லிங்யக நொரொத்யொம்யத சுயரஸ்வர: 

சிவன் பரம்சபாருயள இருக்கும் காரணத்தால் அவருக்கு நிஷ்களம் மற்றும் 

சகளம் என்ற இருதன்யமயும் உண்டு.ஆதலால், சிவனுக்கு மட்டும் தான் 

இலிங்கம் மற்றும் உருவ வழிபாடு என்ற இரண்டும் உண்டு. இதர சதை்வங்கள் 

பரப்பிரம்மமாக இல்லாத காரணத்தால், உருவ வழிபாடு மட்டுமம உண்டு. 

- சிவ மஹொபுரொணம் 1.5.13 

 

சிவசபருமான் பிரம்ம விஷ்ணுக்களுக்கு ஆதி அந்தம் இல்லாத அனல் தூணாக 

காட்சி தந்தான். அந்த அனல் தூண்தான் லிங்கம் என்று சிவ மஹாபுராணம் 

சதளிவுபடுத்திகிறது. 



பிரணவத்தின் தூல வடிவமம இலிங்கம் என்று சிவ மஹொபுரொணம் கூறுகிறது. 

பிரணவ சசாரூபமம இலிங்கம். அக்கினி இலிங்கமாக ஈசன் அைன், மாலுக்கு 

காட்சி நல்கிைமபாது: 

தத்ரொகொர: ஸ்ரீயதொ பொயக ஜ்வலலிங்கஸ்ய தக்ஷியண 

உகொரஸ்பசொத்தயர தத்வன் மகொரஸ்தஸ்ய மத்யத: 

அர்த்தமொத்ரொத்மயகொ நொத: ஸ்ரூயயத லிங்கமூர்த்தனி 

உைரந்்து சுடரவ்ிடும் அந்த  ்வாலலிங்கதத்ின் வலப்புறதம்த 

அகாரமும்,இடப்புறத்மத உகாரமும்,நடுவில் மகாரமும்,அதன் சிரத்தின் மமமல 

அரத்்த மாத்தியரைான நாதமும் சபாருந்திக்சகாண்டன. 

லிங்க புராணத்தில், முனிவரக்ள் பிரம்மமதவயர பணிந்து, ”இலிங்கம் என்றல் 

என்ன? இலிங்க வடிவம் எவ்வாறு மதான்றிைது?” என்று வினவினர.் 

அதற்கு பிரம்மன் கூறினார:் 

ப்ரலயொர்ணவமத்யய து ரஜஸொ பத்ததவரயயொ:// 

எதஸ்மிந்னந்தயர லிங்கம் அபவசச்ொவயயொ: புரொ:/ 

விவொதசமனொர்தம் ஹி ப்ரயபொதொர்த்தம் ச பொஸ்வரம்// 

பிரளை சமுத்திரத்தின் நடுமவ, நானும் விஷ்ணுவும் ரம ா குணதத்ால் 

உந்தப்பட்டுக் கடும் மபாரில் ஈடுபட்டிருந்மதாம். அந்தச ்சமைத்தில், எங்கள் 

விவாதத்யத முடிவுக்கு சகாண்டுவருவதற்கும், எங்களுக்கு 

விழிப்பூடட்ுவதற்கும், ஒரு மதம ாமைமான இலிங்கம் எங்கள் முன் மதான்றிைது. 

- லிங்க புரொணம் (1.17.32-33) 

 

அவ்யக்தம் லிங்கமொக்யொதம் த்ரிகுணப் ப்ரபவொப்யயம்/ 

அணொத்யொனந்தம் விஸ்வஸ்ய யதுபொதொனகொரணம்// 

தயதவ மூலப்ரக்ருதிரம்ொயொ ச ககனொத்மிகொ  

தத ஏவ ஸமுத்பன்னம் ஜகயததசச்ரொசரம்/ 

அவ்விைக்தமம (மதான்றி சவளிப்படாத நியல) இலிங்கம் என்று 

அயழக்கப்படும். அதுமவ முக்குணங்களுக்கும் மூலம். அதிலிருந்மத இந்தப் 

பிரபஞ்சம் மதான்றி பின் அதிமலமை ஒடுங்குகிறது. அதற்கு முதலும் முடிவும் 

கியடைாது. அதுமவ இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு உபாதான காரணமாகும்.அதுமவ 

ஆகாைத்திற்சகாப்பான விரிவுயடை மாயைைாகிை மூலபிரகிருதி. 

பிரபஞ்சத்தின் அயணத்து தாவர சங்கம உயிரினங்களும் அதனிடமிருந்மத 

மதான்றுகின்றன. 

 

தத: சியவொ மயஹசஸ் ச ருத்யரொ விஷ்ணு பிதொமஹ: // 

பூதொநி யசந்த்ரிதயர்ஜொதொ லீயந்யத’த்ர சிவொக்ஞயொ/ 

அத ஏவ சியவொ லிங்யகொ லிங்கொக்ஞபயயத்யத// 

சதாசிவன், மமஹஸ்வரன், உருதர்ன், விஷ்ணு, பிரம்மன், பூதங்கள் மற்றும் 

இந்திரிைங்கள் முதலிை அயனத்தும் இலிங்கத்தினின்மற சிவாக்ரைைால் 

மதான்றி இலிங்கத்திமலமை ஒடுங்குகின்றன. 



சிவமஹா புராணம் இலிங்கம் என்பது சிவனின் திருமமனி என்று சதள்ளத ்

சதளிவாக உயரக்கிறது: 

லிங்கம் ச சிவயயொரயதஹ ஹஸ்தொப்யொம் யஸ்மொத்ததிஷ்டிதம்// 

இலிங்கம் சிவ சக்திகளால் அதிட்டிக்கபட்டிருப்பதால் அது அவரக்ளின் 

திருமமனிைாகும்.  

- சிவமஹொ புரொணம் - 7.2,34. 

ஸ்காந்த புரொணமும் சிவனின் அனல் தூண் வடிவம்தான் இலிங்கம் என்கிறது: 

யலொயகொபத்ரவமொகர்ந்நய யஜொதிர்லிங்கதயொ சிவ:/ 

மொகொக்ருஷ்ண சதுர்தஸ்யொம் மத்யயரொத்ரமதுல்யபொ:// 

பிரம்மனுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் நடந்த யுத்தத்தினால் உலகதத்ிற்கு ஏற்பட்ட 

உபதத்ிரவதய்த நீக்குவதற்கு சிவபிரான் ய ாதிரல்ிங்க வடிவத்தில் மாசி மாத 

சதுரத்்தசி திதியில் மதான்றினார.் 

மமலும்,கூரம் புரொணம், யதவி பொகவதம், பவிஷ்ய புரொணம், புராணங்களில் 

மிக்க பழயமைானதாக ஆராை்சச்ிைாளரக்ளால் கருதப்படும் வொயு புரொணம், 

இயவ அயனத்தும் சிவ லிங்கம் என்பது பிரம்ம விஷ்ணுக்களுக்கு காட்சி தந்த 

அக்னிதத்ம்பத்தின் சசாரூபமம அன்றி ஆண்குறி அல்ல என்று 

அறுதியிடுகிை்றை. ஆதலால், மமற்கண்டபடி, மவதங்கள், ஆகமங்கள், சி 

ல்பசாஸ்திரங்கள் மற்றும் புராணங்கயளக் கூரந்்து ஆராை்ந்தால் 

சிவலிங்கமானது ஆண்குறியின் சின்னம் அல்ல என்பது சதளிவாக புலப்படும். 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=120817002314967&set=a.107863006943700&type=3&eid=ARATueyYB1r0di3heoE0TNgLFdjEaFEc80vgZiQ7nkabeW6bE2VrhoRBtIdDWKEF1qM15FzJGm3tIwQa
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