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முன்னுகை 

பிறப்பால் ஒரு பாலினத்கதச் சார்ந்தவர்களும், சில உயிாியல் 

மாறுபாட்டினால் எதிர்பாலினமாக, பபண் உணர்வுடன், பல உளவியல் 

சிக்கல்ககளக் கடந்து, பதாடர்ந்து தங்கள் வாழ்கவ நடத்துபவர்ககள 

அலிகள், பபடிகள் என்றகைத்து வந்தனர். 

 

திருநங்ககயாக மாற்றத்திற்குண்டான காைணங்கள் 

மனிதனில் பால்நிகல தீர்மானிக்கும் படிநிகலகள் பற்றிய பூைண 

பதளிவு அவசியம்.மனிதனில் பால்நிகல தீர்மானிக்கும் படிநிகல 

கருவில் நிகழ்கிறது. இது நிறமூர்த்தங்களாலும் ப ார்பமன்களாலும் 

தீர்மானிக்கப்பட்டு உடல்கூற்றியல் சார்பாக பவளிப்படுத்தப்படுகிறது. 

பால்நிகலகய தீர்மானித்தலானது. உள்ளக மற்றும் பவளியக இலிங்க 

உறுப்புக்கள் உருவாக்கம், மார்பு, உடல்நிகல முடி உருவாக்கம் 

ஆகியன பிைதான காைணியாகிறது. மனித கலங்களில் 46 

நிறமூர்த்தங்கள், 23 பசாடிகளாக காணப்படுகின்றது. இதில் 1 பசாடி 

நிறமூர்த்தம் பால் நிர்ணயத்திற்கு பபாறுப்பான இலிங்க 

நிறமூர்த்தங்கள் ஆகும் ஆணில் XY எனவும் பபண்ணில் XX எனவும் 

பபாதுவாக இவ்விலிங்க நிறமூர்த்தங்கள் அகமத்திருக்கும். 

ஒரு மடிய பிாிவினால் உருவாக்கப்படும் சூல்கள் X 

நிறமூர்த்தத்திகனபய பகாண்டிருக்கும். விந்தணுக்கள் X அல்லது Y 

நிறமூர்த்தத்திகன பகாண்டிருக்கும். இகவ இைண்டும் இகணந்து இரு 

மடிய கலம் உருவாகும் பபாழுது XX பபண்ணாகவும் XY ஆணாகவும் 

உருவாகின்றது. இதில் நிறமூர்த்த்தில் ஏற்படும் குளறுபடி 

காைணமாகபவா அல்லது  ார்பமான்கள் காைணமாகபவா சுைப்பிகளில் 

பிைச்சகனபய இருபாலினர் (Intersex) உருவாக காைணமாகிறது. 
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உயிர் அணுக்களில் இருக்கும் 22 இகண 

குபைாபமாபசாம்களுடன் ஒரு y மற்றும் 

பபண்பால் தன்கம ஏற்படுத்தக்கூடிய x 

இகணயும் பபாது (46 xy) ஆண் 

உருவாகிறார். ஒரு x மற்றும் பபண்பால் 

தன்கமகய ஏற்படுத்தக்கூடிய மற்பறாரு x 

இகணயும் பபாது (46xx) பபண் 

உருவாகிறார். இதிலிருந்து மாறுபட்டு சில 

சமயம் பபண் கருமுட்கட கூடுதலாக ஒரு x 

குபைாபமாபசாம் அல்லது ஆணிலிருந்து வரும் 

y குபைாபமாபசாம் கூடுதலாக ஒரு x அல்லது y 

குபைாபமாபசாம் கருமுட்கடயுடன் வந்து 

இகணவதால் பிறக்கின்ற குைந்கத 

ஆணாகபவா பபண்ணாகபவா அல்லது 

இைண்டும் இல்லாமலும், இைண்டுமாகவும் 

பிறப்பது. இருபாலினப் பிறப்பான மூன்றாம் 

பாலினப் பிறப்பாகி விடுகின்றது. (பவ. சுமதி, 

அைவாணிகளின் வாழ்க்கக வைலாறு, ப. 200) 

அைவாணிககள பல காலமாக அலி, பபடி, 

நபுஞ்சகன், சண்டன், பபடு, அண்ணகன், 

பபட்கடயன் என்ற பபயர்ககளக் பகாண்பட 

அகைத்தனர். பபடி என்ற பசால்லுக்கு ஆண் 

உடலில் பபண் தன்கம மிகுந்திருக்கும் 

என்றும், அலி என்ற பசால்லுக்கு பபண் 

உடலில் ஆண் தன்கம மிகுந்திருக்கும் என்றும் 

கூறப்படுகிறது. 

 

இலக்கணப்பார்கவயில் திருநங்ககயர் 

மனித குல பதான்றலின் பபாபத ஆணும் 

அன்றி பபண்ணும் அன்றி வாழ்ந்து வரும் 

மனிதப்பிறவிகபள அைவாணிகள் என்று 

அகைக்கப்பட்டனர். இது பைம்பகையாக 

மாறுவபதா அல்லது மாற்றப்படுவபதா 

இல்கல. கரு உருவாகும் பபாபத X–Y 

குபைாபமாபசாம்களின் பசர்க்கக விகிதத்தில் 

ஏற்படும் மாற்றம் தான் அைவாணிகள் என்று 

அறிவியலாளர்களின் கருத்து. இக்கருத்திகன 

பதால்காப்பியர் தமது நூற்பாவின் வைி 

அைவாணிகள் உடலளவில் ஆணாகவும், 

மனத்தளவில் பபண்ணாகவும் இருப்பதாகச் 

சுட்டியுள்ளார். 

 

”பபண்கம சுட்டிய உயர்திகண மருங்கின்  

ஆண்கம திாிந்த பபயர்நிகலக் கிளவியும் 

பதய்வம் சுட்டிய பபயர்நிகலக் கிளவியும் 

இவ்பவன அறியும் அந்தம் தமக்கு இலபவ 

உயர்திகண மருங்கின் பால் 

பிாிந்திகசக்கும்” 

(பதால்.487) 

 

உயர்திகணயில் ஆண்கம திாிந்து பபண் 

தன்கம மிக்க பபடி என்ற பசால்லும், 

பதய்வத்கதக் குறிக்கும் பபயர்ச்பசாற்களும் 

இகவ என அறியும் ஈறுககள உகடயன 

அல்ல. அதனால் உயர்திகண பபான்பற 

ஆண், பபண், பலர் என்ற முப்பால்களாகப் 

பிாிந்து வைங்கும். பபடி வந்தாள், முருகன் 

வந்தான், பபருமாள் தந்தான், திருமகள் 

எழுந்தாள். அதாவது பதால்காப்பியர் தமது 

நூற்பாவின் வைி ஆண், பபண், பதய்வம் 

என்று கூறும் வககயினிபலபய பபடிகயயும் 

உயர்திகணயில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

பமலும் பபண் தன்கம மிகுந்தால் 

பபண்பாலிபலபய அகைக்கபவண்டும் 

என்றும் பபண்ணாக இருந்து ஆண் தன்கம 

மிருதியாக இருந்தால் ஆன் விகுதியிகன 

விகன முடிபவ பகாடுக்க பவண்டும் என்றும் 

பதால்காப்பியம் கூறுகின்றது.  

 

”ஆண்கம திாிந்த பபயர்நிகலக் கிளவி 

ஆண்கம அறிபசாற்கு ஆகிடன் இன்பற”  

(பதால். 495) 

 

என்னும் நூற்பாவில் ஆண்கம திாிந்த 

பபண்ணாகிய பபடி என்ற பசால் ஆண்பால் 

விகுதி பகாண்டு முடியாது. மாறாகப் பபடி 

வந்தாள் என்பற முடியும் என்று விளக்கம் 

அளித்துள்ளார். பபடி என்ற பசால் ஆண்பால் 

பசாற்ககள குறிக்கும் ஈறுகளுடன் வருவதற்கு 

இடமில்கல என்று கூறுகின்றது 
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நன்னூல் பார்கவயில், 

”பபண்கமவிட்டு ஆண் அவாவுவ பபடு 

ஆண்பால் 

ஆண்கமவிட்;டு அல்லாது அவாவுவ 

பபண்பால் 

இருகமயும் அக்றிகண அன்னாவும் ஆகும்” 

(நன்னூல் 264) 

 

பபண்கம விட்டு ஆண் அவாவுவ பபடு 

ஆண்பால் = பபண் தன்கமகய விட்டு ஆண் 

தன்கமகய அவாவுவனவாகிய பபடுகள் 

உயர்திகண ஆண்பாலாகும். ஆண்கம விட்டு 

அல்லது அவாவுவ (பபடு) பபண்பால் = ஆண் 

தன்கமகய விட்டுப் பபண் தன்கமகய 

அவாவுவனவாகிய பபடுகள் உயர்திகணப் 

பபண்பாலாகும், இருகமயும் அஃறிகண 

அன்னவும் ஆகும் - இவ்விருவககப் 

பபடுகளும் உயர்திகணயாம் அன்றி 

அஃறிகணகய ஒப்பனவும் ஆகும். 

 

”ஆண்பால் பபண்பால் அலிபயன நின்ற 

”மூன்பற பால் என பமாைிந்தனர் புலவர்” 

(பன்னிருபாட்டியல்) 

 

கடவுள் பகடப்பில் ஆண் பபண் என்ற 

இனங்கள் தவிை அைவாணி என்ற மூன்றாவது 

ஓர் இனம் உள்ளது. ஆன்மீகபமா இவர்ககள 

கடவுள் என்கிறது. அறிவியபலா இவர்ககள 

குகறபாடு உள்ளவர்கள் என்று கூறுகிறது. 

சமூகபமா இவர்ககளக் பகலியாகப் 

பார்க்கிறது. இவ்வுலகம் அவர்ககள ஓர் 

உயிாினமாகக் கூட கருதுவதில்கல. 

அவர்களுக்குாிய உாிகமயும் அளிப்பதில்கல. 

இலக்கண நூல்ககள ஆய்வு 

பமற்பகாள்ளும்பபாது அதில் திருநங்கககள் 

பற்றி பல நிகண்டுகள் விளக்கம் தருகின்றன. 

 

”பபடி இலக்கணம் பபசுங்காகல 

நச்சுப் பபகலும், நல்லுகை ஓர்தலும் 

அச்சு மாறியும், ஆண் பபண் ஆகியும் 

ககத்தலம் ஒன்கறக் கடுக வீசியும், 

மத்தகத்து ஒரு கக மாண்புற கவத்தலும் 

விலங்கி மதித்தும் விைிபவறு ஆகியும், 

துளங்கிக் தூங்கிச் சுைன்று துணிந்தும், 

நாக்கு நாணியும், நடம்பல பயின்றும், 

பக்கம் பார்த்;தும், பங்கி திருத்தியும், 

காைணம் இன்றிக் கதம்பல பகாண்டும் 

வார் அணி பகாங்கககய வலிய நலிந்து 

இைங்கியும், அழுதும், அயர்ந்தும், 

அருவருந்தும், 

குைங்கியும், பகாடியும், பகாதுகள் பசய்தும், 

மருங்கில் பாணிகய கவத்தும், வாங்கியும் 

இைங்கிப் பபசியும், எல்பலல் என்றும் 

இன்னகவ பிறவும் இயற்றுதல் இயல்பப” 

எனக்கூறியுள்ளது. 

 

இலக்கியப்பார்கவயில் திருநங்ககயர் 

பன்னிைாயிைம் ஆண்டுகளுக்கும் பமலான 

பாைம்பாியம் பகாண்ட தமிைர்கபளாடு 

அவர்களும் இகணந்து வாழ்ந்து வந்துள்ளனர் 

எனபகத இலக்கியங்கள் பதிவு பசய்துள்ளன. 

அந்த அளவிற்கு திருநங்கககள் நமது 

சமூகத்பதாடு ஒன்றி வாழ்ந்து வருகின்றனர் 

என்பகத கீழ்க்கண்ட சான்றுகளின் வைி 

அறியமுடிகின்றது.  

 

மகாபாைதம் 

சிகண்டியின் வைலாறும் மகாபாைததில் ஒரு 

திருநம்பியின் பவளிப்பாபட. காசி அைசனுக்கு 

மூன்று மகள்கள் அம்பா, அம்மிகா, 

அம்மாலிகா. இவர்களின் சுயம்வைத்தில் 

பீஸ்மர் அங்கிருந்த மன்னர்ககள பதாற்கடித்து 

அம்மூவாின் விருப்பத்திற்கு எதிைாக 

அஸ்தினாபுைத்து அைசன் விசித்திைவீாியனுக்கு 

மணம் முடிக்க பகாண்டு பசன்றார். ஆனால் 

அம்பா சால்வ நாட்டு மன்னிடம் மனகத 

பறிபகாடுத்திடுந்தாள். எனபவ 

விசித்திைவீாியகன அம்பா மணந்து 
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பகாள்ளாது அவள் தங்ககள மணந்து 

பகாள்கிறான். அம்பா தான் விரும்பியவகன 

நாடிச்பசன்றாள். அவகள பீஸ்மர் பெயித்து 

பசன்றதால் சால்வநாட்டு மன்னன் அவகள 

ஏற்க மறுத்தான். பீஸ்மாிடம் திரும்பி வந்ம 

அம்பா தன்கன மணந்து பகாள்ளும் படி 

வற்புறுத்தினாள். ஆனால் பீஸ்மர் தன் தாய் 

கங்காபதவிக்கு பசய்த சத்தியமாக 

பிைம்மச்சாியத்கத மீற மாட்படன் எனக்கு கூறி 

அவள் பவண்டுபகாகள மறுத்தார். இதனால் 

அவமானமும் பகாவமும் அகடந்த அம்கப 

பிஸ்மகை பைிவாங்க கடும் தவம் புாிந்து 

மறுபிறவி எடுக்கிறாள். பிஸ்மர் 

குருபசத்திைத்தில் அர்ச்சுனனின் 

அம்புபடுக்ககயில் உயிர் துறக்கிறார். பீஸ்மர் 

பபண்களுக்கு எதிைாக ஆயுதம் ஏந்த 

மாட்படன் எனும் பகாள்கள உகடயவர். 

அபத பநைம் பபண்கள் அக்காலத்தில் 

யுத்தகளத்திற்கு யுத்தம் பசய்ய பசல்வது மைபு 

இல்கல. எனபவ சிகண்டி பபண்ணாகப் 

பிறந்து ஆணாக தன்கன பவளிப்படுத்தி வந்த 

சிகண்டி ஆண்பவடம் தாித்து களம் பசன்று 

பீஸ்மகை வீழ்த்துகின்றாள். ஆகா சிகண்டி 

என்ற கதா பாத்திைம் திருநம்பியின் 

பவளிப்பாபட எனக் பகாள்ளலாம். 

 

”மான்மதச் சாந்தும் வாி பவண்சாந்தும் 

கூனும் குறளும் பகாண்டன ஒருசார் 

வண்ணமும் சுண்ணமும் மலர்பூம் 

பிகணயலும் 

பவண் அணிப் பபடியர் ஏந்தினார் ஒருசார்” 

(சிலம்பு – நடுகற் காகத 57-60) 

 

கஸ்தூாிக்குைம்கபயும், பதாய்யில் எழுதும் 

பவண் சந்தனத்கதயும், கூனரும் குள்ளரும் 

ஏந்தி நிற்கின்றனர். அப்பபாது பபண் பபால் 

அைகுகடய பபடிகள் (அைவாணிகள்) 

சுண்ணப்பபாடிககளயும், வாச மலர் 

மாகலககளயும் ஏந்தி நிற்கின்றனர் என்பதன் 

மூலம் பபடிகள் என்றகைக்கப்படும் 

அைவாணிகள் அைண்மகன அந்தப்புைங்களில் 

அைசியர்களுக்குப் பணிவிகடகள் பசய்யும் 

பசடிப் பபண்களாக இருந்துள்ளனர் என்பகத 

அறியமுடிகின்றது. 

சிலப்பதிகாைம், மணிபமககல பபான்ற 

காப்பியங்களில் பபடிக்கூத்து என்ற 

பசால்வடிவம் பயன்பாட்டில் இருந்துள்ளகம 

குறிப்பிடத்தக்கது. 'காமன் ஆடும் பபடாடலும்' 

என்கிறது சிலப்பதிகாைம் (அைங்பகற்றும் 

காகத 22) இது வாணாசுைன் நகைத்திலிருந்து 

தன் மகனாகிய அநிருத்தகன சிகற நீக்க 

ஆண் திாித்து பபண் பகாலத்துடன் காமன் 

ஆடிய கூத்கத குறிப்பதாகும். 

தமிைின் முதல் தத்துவ நூல் எனப் 

பபாற்றப்படும் நீலபகசி"பபடி பவதகன பபாி 

பதாடி யூரு மாதலாற் பசடி பயாடு வண்யிற் 

கூடியாவதில்கல"என்று திருநங்ககயின் 

துன்பம் பற்றி இவ்வாறு கூறுகிறது.  

 

புறநானூறு 

 

"சிறப்பு இல் சிதடும் உறுப்பு இல் 

பிண்டமும்  

கூனும் குறறும் ஊனமும் பசவிடும் 

மாவும் மருளும் உளப்பட வாழ்நர்க்கு  

எண்பபர் எச்சம் என்று எகவ எல்லாம்  

பபனதகம அல்லது ஊதியம் இல்" 

(புறநானூறு 28) 

 

புறநானூற்றில் பசாைன் நலங்கிள்ளிகயப் 

புகழ்ந்து பாடும் உகறயூர் முதுகண்ணன் 

சாத்தனர் தமது பாடலில் மக்களில் 

குகறயுகடயவர்ககள 

எட்டுவககப்படுத்தியுள்ளார். அகவ குருடு, 

வடிவற்ற தகசத்திறன், கூன், குறள், ஊகம, 

பசவிடு, மா, மருள் ஆகியகவயாகும்.இதில் 

வடிவற்ற தகசத்திறன் அைவாணிகயக் 

குறிக்கப்பயன்படுத்தியுள்ளார். 

எனக் கூறுகின்றது 
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திருக்குறள் 

 

”பககயத்து பபடிகக ஒவ்வாள் 

அகவயகத்து 

அஞ்சும் அவன் கள்ள நூல்” 

(குறள் 727) 

 

பபார்க்களத்தில் பபடியின் ககயில் உள்ள 

கத்தி பபால் சகப ஒடுக்கம் பகாண்டவன் கற்ற 

கல்வி யாவும் சகபயில் பயனற்று பபாகும் 

என்று திருநங்கககள் குறித்து வள்ளுவர் தமது 

குறளில் பதிவு பசய்துள்ளார். 

 

நாலடியார் பார்கவயில் 

 

”பசம்கமபயான்றில் சிறியார் 

இனத்தவைாய்க் 

பகாம்கம வாி முகலயாள் பதாள் மாிஇ 

உம்கம 

வலியால் பிறர்மகன பமல் பசன்றாபை 

இம்கம  

அலியாகி ஆடி உண்பர்” 

(நாலடியார் 35) 

 

முற்பிறப்பில் தமது வலிகமயில் பிறர் 

மகனவிகய கவர்ந்து பசன்றவபை 

இப்பிறப்பில் அலித்தன்கம பகாண்டு 

பிறக்கின்றனர். இவ்வாறு பிறக்கின்றவர் 

வயிற்றுப்பிகைபிற்காகத் பதருக்களில் 

வாழ்கின்றவர்கள் என நாலடியாாில் 

அலிபிறப்பு பற்றி கூறப்படுகிறது. 

 

”அாிது அாிது மானிடைாய்ப் பிறத்தல் அாிது 

அதன்னும் அாிது கூன் குருடு பசவிடு பபடு 

நீங்கப் பிறத்தல் அாிது” 

 

என்னும் ஒளகவயின் பாடல் மூலம் 

மனிதப்பிறப்பின் மகத்துவத்கத 

அறியமுடிகிறது. கூன், குருடு, பசவிடு, பபடு 

பபாலபவ பபடு என்பதும் ஒருவகக 

குகறதான். பபடு என்ற குகறயுகடய 

மூன்றாம் பாலினமாக பசால்லப்படும் நபர் 

தான் இன்று திருநங்கககள் என்னும் பபயாில் 

அகைக்கப்படுகின்றனர். பபயாில் மாற்றம் 

ஏற்பட்டாலும் இன்றளவும் அவர்களின் 

வாழ்க்ககயில் எந்தவிதமான மாற்றமும் 

ஏற்படாமல் மனித சமூகத்தில் 

தாழ்த்தப்பட்டவர்களாகவும், 

தீண்டத்தகாதவர்களாகவும் ஒதுக்கப்பட்ட 

நிகலயிபலபய வாழ்ந்து வருகின்றனர். 

தங்ககள ஆண் என்றும், பபண் என்றும் 

கூறிக்பகாள்ளமுடியாமல் சமூகத்தில் மூன்றாம் 

பாலினமாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். பபண்கள் 

இவர்கள் பார்க்கும் பபாது 

பவண்டாபவருப்புடனும், ஆண்கள் ஆபாசப் 

பிறவிகளாகவும் பார்க்கும் நிகலபய இன்றும் 

நிலவி வருகின்றது. பதால்காப்பியரும் 

இவர்ககள ஆண்கமத்திாிந்தவர்ககள 

உயர்திகணயில் பபண்பாலில் 

(மாியாகதநிமித்தமாக) அகைக்கபவண்டும் 

என்று கூறியுள்ளார். ஆனால் இன்று 

அறிவியல், பதாைில் நுட்பவளர்ச்சி 

அகடந்திருக்கும் காலக்கட்டத்திலும் 

அவர்ககள அஃறிகணப் பபாருளாகக் கூட 

மக்கள் மதிக்கவில்கல. 

 

திருஞானசம்பந்தர் தமது பாடலில், 

 

“விண்பணார் பபருமாபன விகிர்தா 

விகடயூர்தீ 

பபண்ணா ணலியாகும் பித்தா பிகறசூடீ 

எண்ணா பைருக்கத்தம் புலியூ ருகறகின்ற 

அண்ணா பவனவல்லார்க் ககடயா 

விகனதாபன”  

(பதவாைம் 961) 

 

விண்ணவர் தகலவபன. பவறுபட்ட வடிவும் 

பண்பும் உகடயவபன, விகடமீது 

ஏறிவருபவபன! பபண், ஆண், அலி என்னும் 
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திகண பால் பாகுபாடுககளக் 

கடந்துள்ளவபன, பித்தபன, பிகற 

சூடியவபன, எல்பலாைாலும் எண்ணத்தகும் 

எருக்கத்தம் புலியூாில் உகறகின்ற தகலவபன 

என்று பபாற்றியுள்ளார். பபண் ஆண் 

அலியாகும் - பால் பாகுபாட்கடயும் 

திகணப்பாகுபாட்கடயும் கடந்தவன் என்பது 

கருத்தாகும். 

மாணிக்கவாசகர் திருவாசகத்தில், 

 

”யாவரும் பபறவுறும் ஈசன் காண்க! 

பதவரு மறியாச் சிவபன காண்க! 

பபண்ஆண் அலிபயனும் பபற்றியன் 

காண்க! 

கண்ணால் யானும் கண்படன் காண்க! 

அருள்நனி சுைக்கும் அமுபத காண்க!” 

(திருவாசகம்- திருவண்கட பகுதி 55-59) 

 

பதவரும் அறிய முடியாத சிவபபருமான். 

பபண் ஆண் அலி என்னும் பாகுபாடுகளில் 

கலந்துள்ள தன்கமயன். அப்பபருமாகன 

நானும் கண்ணால் கண்படன் என்றும், 

அதகனத்பதாடர்ந்து  

 

”மகறத்திறம் பநாக்கி வருந்தினர்க் 

பகாளித்தும், 

இத்தந் திைந்திற் காண்டும்என் றிருந்பதார்க் 

கத்தந் திைந்தி னவ்வயி பனாளித்தும், 

முனிவற பநாக்கி நனிவைக் கவ்வி 

ஆபணணத் பதான்றி அலிபயனப் 

பபயர்ந்து 

 வாணுதற் பபண்பணன ஒளித்தும்” 

(திருவாசகம்- திருவண்கட பகுதி 130-135) 

 

என்ற பாடலில், ஆண் பபாலத் பதான்றியும், 

அலி பபால இயங்கியும், ஒளி பபாருந்திய 

பநற்றிகயயுகடய பபண் பபாலக் 

காணப்படும் தன் இயல்கபக் காட்டாது 

மகறந்தும், தூைத்தில், ஐம்புலன்ககளப் பபாக 

நீக்கி, அாிய மகலபதாறும் பசன்று, 

பபாருந்தின பற்றுககள எல்லாம் விட்ட, 

பவற்றுயிபைாடு கூடிய 

உடம்கபயுகடயசிவபபருமான் என்று 

கடவுகள வைிபடுத்தும் இடத்து திருநங்கக 

குறித்த பசய்தியும் அவர்களது இயல்பும் 

பவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

பபண்ணாகி ஆணாய் அலியுமாய் 

பிறங்பகாள்பசர்"என்று திருவாசகத்திலும்,  

"ஆணல்லன் பபண்ணல்லன் அல்லா 

அலியுமல்லன்"என்று திருவாய்பமாைியிலும் 

ஆண்படன் அலியுரு வாய்நின்ற 

ஆதிகய"என்றுதிருமந்திைத்திலும் 

கூறப்பட்டுள்ளகத 

பநாக்கினால் இந்து சமயக் கடவுளகை 

மூன்றுபாலினமாக உருவகப்படுத்தியுள்ளகம 

பதன்படுகிறது. இதுமட்டுமன்றி பசாதிடத்தில் 

புதன் மற்றும் சனி ஆகிய நாட்கள் அலி 

நாட்கள் எனப்படுவதுடன் மிருகசீடம், சதயம், 

மூலம் ஆகிய நட்சத்திைங்கள் அலி 

நட்சத்திைங்கள் எனவும் அகைக்கப்டுகின்றன். 

பமலும் சிவன் அர்த்நாாீஸ்வை அவதாைம் 

எடுத்துக் பகாண்டதாகவும் விஸ்ணு பமாகினி 

அவதாைம் எடுத்துக் பகாண்டதாகவும் 

புைாணங்கள் கூறிநிற்கின்றன. 

திருமூலர் தமது திருமந்திைத்தில் 

மூச்சுக்காற்றின் இயல்பிற்பகற்ப பிறக்கும் 

குைந்கதயின் பால் பவறுபாடு மாறும் 

என்பகத, 

 

"குைவியும் ஆணாய் வலத்து வாகில் 

குைவியும் இைண்டாம் அபாகக் எதிர்க்கில்  

குைலி அலியாகும் பகாண்டக்கால் 

ஒக்கிபய" 

(திருமந்திைம் 446) 

 

என்ற வாிகளில் விளக்கியுள்ளார். அதாவது 

சுவாச உயிர்ப்பு இருவரும் மருவுங்காலத்து 
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வலது மூக்கின் வைி வந்து பகாண்டிப்பதாக 

பிறக்கும் மகவு ஆண். இடது மூக்கின் வைி 

வந்து பகாண்டிருந்தால் பபண்ணாகும் 

இைண்டு மூக்கினால் ஒத்து வந்து 

பகாண்டிருந்தால் பிறப்பது அலியாகும் எனக் 

கூறுகிறது.  

 

முடிவுகை 

சமகாலத்தில் புாிதலில் உள்ள பிைச்சகன 

இருபாலினகையும் மாற்றுப்பாலினகையும் 

ஒன்றாகக் கருதுதலும் அவற்றுக்கிகடயிலான 

பவறுபாடுககள அறிந்து பகாள்ளாமல் 

விவாதத்தில் ஈடுபடுதலும் ஆகும். 

மாற்றும்பாலினர் நம் சமூகக்க கட்டகமப்பு 

உருவாகிய காலத்திலிருந்பத வாழ்ந்து 

வருகின்றார்கள். தற்காலத்தில் அவர்கள் 

வீட்டில் இருந்து பவளிபயறி தனியாக ஒரு 

குழுஅகமத்து வாழும் முகறயிகனப் 

பின்பற்றி வருகிறார்கள் வீட்டில் ஏற்படும் 

பதகவயற்ற பிைச்சகனகள் மனஅழுத்தங்கள் 

என்று பல காைணங்கள் வீட்கட விட்டு 

பவளிபயறுவதற்கு பின்புலமாக இருந்தாலும் 

அவர்கள் அவ்வாறு சிறுகுழுக்களாக சிறிய 

வட்டத்தினுள் ஒடுங்கிக் பகாள்ளுவதால் 

அவர்கள் பவளியுலக பதாடர்கப துண்டித்துக் 

பகாள்கிறார்கள் இச்பசயற்பாடு 

ஆபைாக்கியமானதா என்பது பகள்விக்குாியபத 

பமலும் மாற்றுப்பாலினர் தம்கம 

இருபாலினைாக சமூகத்திற்று அகடயாளம் 

காட்டிக் பகாண்டு இது நிறமூர்த்தக் 

குகறபாடு, இயற்ககயின் சாபம் என கூறிக் 

பகாள்வது எவ்வித்திலும் பபாருத்தமற்றதன்று. 

மூன்றாம் பாலினம் என்ற பசால்லுக்கு 

பதிலாக திருநங்கககள் என்று 

அகைக்கப்படும் இவர்களுக்கு இன்று 

சமூகத்தில் உாிய அங்கீகாைமும் 

அகடயாளமும் 

கிகடக்கத்பதாடங்கியிருக்கிறது.அவர்கள் 

தங்களுக்குள் இருக்கும் மனத் தகடககளயும், 

குைப்பங்ககளயும் மற்றும் உடல் ாீதியாக 

ஏற்படும் பிைச்சகனககளயும் குறித்து 

விைிப்புணர்வு பபற்று பதளிவான நல்ல 

சிந்தகனகய உருவாக்கிக் பகாள்ள 

பவண்டும். மனித இனம் ஆண் பபண், 

அைவாணி என்ற நிகல பபற பவண்டும் 

”மனிதகன மதிக்கத்பதாியாத மனிதன் மக்கள் 

அல்ல மாக்கள்”(மாக்கள் – விலங்கு) என்றார் 

விபவகானந்தர். நம்மில் ஒருவைாகப் பிறந்து 

நம்பமாடு பசர்ந்து வாைத்துடிக்கும் 

திருநங்கககளின் உணர்வுககள மதிப்பபாம், 

அவர்களின் நல்வாழ்விற்கு வைிவகுப்பபாம் 

என்று நாம் ஒவ்பவாருவரும் உறுதி 

எடுத்துக்பகாள்வபத அவர்களின் 

வாழ்க்ககயின் வளர்ச்சிக்கு வைிவகுக்கும். 


