முனீச்கரின்பிாணாசலின்வளிப்தக்கம்இருந்ருகுன்றில்அனணரும்ட்டாகஅர்திருந்ார்கள்
.
நூற்றுக்கக்காணஇனபஞர்கள்குதினகனபகனணக்கவிட்டுசற்றுஉாணஇருக்னககளில்அர்ந்திருந்
னனனநீதிததினயும்ற்நபிபுக்கனபயும்உற்சாகத்திற்குஉள்பாக்கிணார்கள்.
இண்டுாலிதர்கள்ருஉாணஅடுக்கில்தீமூட்டிவகாண்டிருந்ார்கள்.சினர்ாடடாடிபினப்புடத்
துதன்ருனின்னணவிாண
’அன்ணாதப்தவணய்வர்’
யின்
குற்நம்ற்றும்ண்டனணகள்குறித்துண்டுபிசுங்கனபவிணடாகித்துக்வகாண்டிருந்ார்கள்.
ஐம்தத்துன்ததுாணமூன்றுகுந்னகளின்ாயுாணஅள்அந்திநந்வளினாணத்திற்குசினநச்
சானனயிலிருந்துஇழுத்துப்தட்டாள்.
கடுனாணகிப்பில்வகாதிப்டதறிகுநடுமூனம்ருன்அபதுஆனடகனபகிழிக்கிநான்.
கிக்கும்ற்வநாருகுறுாள்மூனம்ற்நன்அபதுமுனனகனபகிழித்வறிகிநான்.
இழுத்துச்வசல்னக்கூடிருண்டியில்குறுதிடாய்ந்அளின்உடனனதூக்கிப்டதாட்டுஎறில்சின
டாக்கிவகாண்டுவசல்லுகிநார்கள்.
ஆனணிசத்த்திற்கினடயில்கூவுகிநான்தாதிரி:
‛ஒஆண்டட
..
உக்காக“‛
ஆாபர்கள்எதிவாலித்ார்கள்:
‛ஒஆண்டட
..
உக்காக“‛.
னனக்கசம்அணிந்ருஆண்அந்சினயில்அனபஎறிகிநான்.
கரித்துகள்கனந்புனகடல்டாக்கிஎழும்தவிடணாாணாசனணயில்ாய்கள்முன்எழும்பிக்குனத்ண.
அபதுஅனநனனஅனணரும்உற்சாகக்குனால்அனுதவித்ார்கள்.
தூத்திலிருந்துதார்க்கஅதுருதிருவிானப்டதால்டான்றிது. ணதுவசாந்ாழ்க்னகடதானல்னால்
’அன்ணாதப்தவணய்வர்’
–
ரின்ம்ஆயிக்கக்காணதார்னாபர்களுக்குத்தியில்ருதிநந்வளிநிகழ்ாகிப்டதாணது.
அடணகாகஅள்ணதுத்னடற்றிருக்கக்கூடும்:
ததிணாங்காம்நூற்நாண்டுற்றும்ததிடணாம்நூற்நாண்டுக்குஇனடயில்
‛சூனிக்காரிடட்னட‛என்கிநவதரில்வகால்னப்தட்டஆயிக்கக்காணவதண்களில்ருத்திஇந்
’அன்ணாதப்தவணய்வர். அர்களுக்குவதண்கனபக்வகால்ன ‘வினபச்சல்டாற்றுப்டதாகச்வசய்ல்’
அல்னது ’கருக்கனனப்புவசய்ல்’ டதான்நபிாணகுற்நங்கள்இருந்ாலும்ருவிடணாாணகாம் 1275
– ம்ருடம்ஆணப்தடுத்ப்தட்டநிகழ்வுமூனம் (இந்ருடம்ான்ப்வஞ்சுவதண் ’அங்டகனாடனாதர்த்’
–ன்ண்டனணநினடற்நம்ஆணப்தடுத்ப்தட்டது)
வரிந்து.
சூனிகாரிகள்என்றும்தப்தட்டவதண்கனபசித்னவசய்யும்டதாதுஅப்வதண்கள்
’வளிப்தனடாக’ ன்னந (ங்கள்குற்நத்ன)ப்புக்வகாண்டார்கள். ’சாத்ானின்குறி’ (Devil’s Penis)
தற்றிஅர்கள்அறிந்திருந்ார்கள்என்தடஅந்ப்புல்ாக்குமூனம்..
’அன்ணாதப்தவணய்வர்
–
ரின்இபனக்கானம்தாரின்
(வன்கிக்குஃப்ஞ்சுாகாம்)
தார்லிடாட்டங்களில்கழிந்து.
அவ்ாநாணருாளில்கறுப்புனடஅணிந்அந்நின்ருன்ஏனப்வதண்ாணஅனபரிானயுட
ன்அணுகிணான். ‚இதுருஇனிாள்அம்னி.. ‚ என்நான். அள்அனணவரிாதுடதானஇருந்ாள்.
‚என்னணத்வரிாதுடதானதாச்சாங்குவசய்டண்டாம்..ான்னசத்ான்..
இருந்ாலும்என்னணம்புதர்களிடம்ான்ல்னண்தணாகடஇருப்டதன்..‛
என்நாறுஅபதுமுகத்தில்வன்னாகவாட்டான்.
வினவில்அள்டாகனடந்ாள்.
அணதுகுறிஅளுக்குள்நுனந்டதாதுஅள்தந்துடுங்கிக்வகாண்டிருந்ாள்.
பின்புவிசானப்தாரிதியிடம்
(Inquisitor)
ணதுாக்குமூனத்தில்வசான்ணாள்:
‛குளிர்ச்சிாணதனிக்கட்டிதுண்டுடதானஇருந்து‛.

’சாத்ானின்குறி’
வ்வாருதாதிரியின்கணாகவும்ஏநக்குனநஅனணத்துசூனிக்காரிகளின்ாக்குமூனத்திலும்
‘பித்திடகஅன்தளிப்தாகவும்’
இருந்து.
அனணரும்அதுகுளிர்ச்சிாகஇருப்தனப்புக்வகாண்டாலும்ற்நவினகளில்டறுதட்டார்கள்.
சினர்அந்குறினஅணது
’பின்தக்கத்தில்’
தார்த்ாகவசான்ணார்கள்.
சினர்இண்டுகுறிகள்என்றும்சினர்முனணபிரிந்கனடதான்றுஇருந்ாகவும்வசான்ணார்கள்.
தனர்அதுகறுப்தாகவும்வசதிள்கபால்சூப்தட்டிருந்துஎணவும்ப்புக்வகாண்டார்கள்.
இன்னும்தனர்வினப்னதகள்இல்னனஎன்நார்கள்.
சினர்கழுனயுடனடதால்வதரிாகவும்டறுசினர்சுண்டுவில்டதானமிகச்சிறிாகவும்இருப்தாகக்கூறி
ணார்கள்.
இவ்னகாணவினகள்சாத்ான்சினடதர்களுக்குட்டும்
’சிநப்தாகடசன’
வசய்திருக்கிநார்கள்என்கிநமுடிவுக்குவிசானப்தாதிரிகனபஇட்டுச்வசன்நது.
இவ்னகாணாக்குமூனங்கள்வதண்களின்கற்தனணஎன்நாலும்ஆண்களின்தற்நத்னமிகத்வளிாக
எடுத்துக்காட்டிது. குறிப்தாகஅர்கள்ர்ணித்அந்குறிதற்றிதற்நம்.

ஐந்துநூற்நாண்டுகளுக்குமுன்வதண்கள்தாலுநவுரீதிாகதிருப்திதடுத்முடிார்கள்என்றும்டலும்ரு
வதண்ால்ருஆனனடணாகாற்நமுடியும்எணவும்ட்டுல்னால்ருனுனடகுறினகாா
ல்டதாகச்வசய்முடிக்கூடிபாகவும்ம்தப்தட்டார்கள். 1486 – ல்ததிப்பிக்கப்தட்ட‚The Malleus
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புத்கத்தில்ருவதண்டஜன்கக்காணஆண்குறிகனபதிருடிருப்வதாந்தில்னநத்துனத்ாகவும்அ
னகள்அங்குதநனகள்டதானாழ்ந்துந்ணஎன்றும்ருகுறிப்புஇருக்கிநது.
இந்கானகட்டத்தில்ஆண்களின்
’சுகுறி’
தற்றிடர்ன
(phallic
integrity)
நினனற்நாய்இருந்திருக்கிநது. அணாடனடஅன்னநஆண்கள் ‘வினக்கசங்கனப’ (codpiece)
உதடாகித்துங்கபதுகுறிகள்எப்வதாழுதும்நிமிர்ந்டஇருப்ததுடதான்நநினனயில்னத்திருந்ணர்.
ாவதலிஸ்*
‘ருவீனின்முல்கசம்இது’
என்றுகுறிப்பிடுகிநார்.
னாறுமுழுதுாக
’விபம்தப்தடுத்ப்தட்டதாலுநவுகளுக்கும்’
ற்றும்
‘உண்னயில்இருக்கும்நினனக்கும்’
இனடயினாணகடும்விாங்கள்தனடங்களில்வதண்களுக்குஆதத்ாகடமுடிந்திருக்கின்நண.
மிகச்சிநந்உாாக
1536
–ல்எட்டாம்வென்றி
–
இங்கினாந்தின்மிகப்வதரிவினக்கசத்திற்குவசாந்க்கார்
–
ணதுஇண்டாதுனணவி
’ஆனிடதாலின்’
–னணசூனிக்காரிஎணஅறிவித்துசிச்டசம்வசய்ார்.
உண்னயில்அசன்அப்வதண்ணின்மீாணதாலுர்வுவிருப்தம்அற்றுப்டதாணபின்
(அல்னதுஅதுவினப்புத்ன்னஇந்துடதாணபின்) அனபசூனிக்காரிஎணஅறிவிக்கடர்ந்து.
ஆனிடதாலின்,
அன்ணாதப்தவணய்வர்டதான்நசமுாத்தில்எந்அந்ஸ்தில்இருந்வதண்கவபன்நாலும்சூனிக்காரிக
ள்எணவகான்றுகுவித்ற்காணகாணிஎதுாகஇருக்கமுடியும்
?
இர்கள்வசய்குற்நங்கள்ானதுன்புருத்திண
?
ட்டுவாத்ாகதார்த்டாாணால்ஆண்களினடடஇருந்
‘வதண்வறுப்பு’
(Misogyny)
ட்டுடகாம்என்றுததினலித்துவிடனாம்.
ஆணால்உருப்வதருக்கிஆடிமூனம்இப்வதண்களின்இநப்னதகூர்டாக்கிப்தார்த்டாாணால்டவநாருமு
ன்தீர்ாணாணஉந்துசக்திஇன்பின்ணால்இருப்ததுவரிரும்: அது, டந்டறிக்வகாண்டிருந் ’குறி’
மீாண
’கனாச்சாப்வதருவிருப்தம்’
(Cultural
Obsession)
ருதாதுகாப்தற்நஉர்னஏற்தடுத்திதும்அவ்னகாணவிருப்தம்வதரும்ஆதத்னனக்கும்என்
நஅச்சத்துடன்தார்க்கப்தட்டதுாகும்.
’குறி’
மீதிருந்கண்மூடித்ணாணகற்தனணயும்அதீாணதாதுகாப்தற்நஉர்வும்கனந்நிகழ்வுப்டதாக்கு
(phenomena)
இத்னகட்டுவாத்ணநினனனஉருாக்கியிருப்ததுபுரியும்.
சுருக்காகவசான்ணால்சாத்ானித்னதப்பும்மீச்சிறுஅனகாண
’ஆண்குறி’
அனணத்திற்கும்காாகாகஇருக்கிநதுஎணம்தப்தட்டது. அணால்ான்அது ‘சாத்ான்டகால்’ (demon
rod) என்நனக்கப்தட்டது.
ஆண்குறிஎவ்ாறுஇப்தடிசாத்ான்வகானாகஉருகிக்கப்தட்டது
?
சகானத்தில்திருாணஆண்கள்கூட
’அதிக’
வினப்புத்ணத்திற்காகருந்துகனபஉதடாகிக்கும்டதாது,
ணதுருஅங்கம்எப்தடிசூனிக்கருவிாகஇருக்கும்எணஎப்தடிம்புார்கள்.
ாரும்பிநக்கும்டதாவஇந்ம்பிக்னகயில்பிநப்ததில்னனஆணால்ருடற்கத்திஆணிடம்ஏடாவான்
றுஇருக்கிநது.
ன்குறிமீாணருதற்நநினன
(uneasiness)
இங்கு
’குறி’
என்நால்அந்ருகுறிப்பிட்டஉறுப்புட்டுல்ன,
அதுசார்ந்துஇருக்கிநவினப்னத,
விந்துற்றும்அதுசுற்றியுள்பஇணப்வதருக்கஉறுப்புகள்அனணத்னயும்உள்படக்கிாகும்
–
இந்தற்நநினனருடற்கத்திஆனஇந்னகாணதிரினதஉள்ாங்கச்வசய்கிநது.
ணாணஉறுப்புக்கும்ணக்கும்இருக்கும்உநனசினக்கனத்கனனவசால்னடண்டுாணால்இநந்
ர்களுடன்ாம்ருஉனாடனனஏற்தடுத்திக்வகாள்படண்டும்.
அர்களின்உனகத்னஅர்கள்புரிந்துவகாண்டவித்தில்ாம்புரிந்துவகாண்டால்ட்டுடஇந்உனாட
ல்சாத்திாகும்.
அன்ணாதப்தவணய்வர்ஐதுன்புறுத்திக்வகான்நதாதிரிகளும்பிபுக்களும்அளின்உடனனருடகாயிவனணதார்க்கவில்னனாநாக
ாந்தியும்டததியும்டதாகும்,
மூத்திாற்நடிக்கும்,
தாலுநவுனத்துக்வகாண்டும்திரியும்அற்தாணவாருதாத்திாகடதார்த்ணர்.
இந்வாத்கழிசனடயில்அதிகஅருருப்தாணதுஆண்குறியிலிருந்துாசனடந்புழுக்கபாகவளிடறு
ம்விந்துஆகும்.
இந்தகருத்தத,
விஞ்ஞானிகள்
’வினப்புத்ன்னன’
உடல்ரீதிாகவிரித்ற்குஆயிம்ஆண்டுகளுக்குமுன்ணட,
ஒருநுண்ண ோக்கியின்கீழ்விந்தணுதலபோர்ப்பதற்குஆயிம்ஆண்டுகளுக்குமுன்னண,
போலுமவின்உயிர்இங்கிதயதுல்லிோகஅறிதியிடுலதற்குஆயிம்ஆண்டுகளுக்குமுன்னணகிருஷ்த்து
ஆனதாதிரிார்கபால்தப்தப்தட்டது.
இணதணபோன்மஇருணலறுபிரவுபட்டணகோ ங்கதரஉ ர்வுச்சம் () அல்யதுசுவு ர்லற்மநிதய ()
ஆகிலற்தமப்பற்றியும்ற்றும்ஆண்குறியின்மீதோனபபோமோதஅல்யதுகோடிப்பின்விசோம்ஆகிலற்
தமப்பற்றியுோனவிலோதம்கோத்திருப்பில்உள்ரது.
அதனத்துலதகோனபோலுமவுநடத்ததகளும்போர்ப்பதற்குர்ோகஇருக்கிமது.

இந்தபுதிரின்பிதோனோகஆண்குறிதிகழ்கிமது.
ற்மலதகோனர்ங்கதரப்ணபோயணலஇதுவும்நிகர்நிதயோனலஞ்சகம்பகோண்டணத.
’ோசதடந்தஅதடப்போன்’
(ஆண்குறி)
என்கிமஇந்கிருஷ்த்துகருத்ாக்காணதுஆண்ணதுகுறிக்கும்அதுஉருாக்கும்ரு ’கட்டுப்தடுத்துல்’
பிச்சனணக்கும்இனடயினாணஉநவின்பின்புனத்தில்உனகபாவிருழுங்னகனறுக்கமுடிானனறுக்கும்முற்சியில்
–
உருாக்கஏற்தடுத்ப்தட்டாகும்.
ருஆண்ணதுஆளுனனனககப்தடுத்திக்வகாள்பமுடியும்.
ஆணால்உண்னயில்ார்ஆளுனவசய்து.
குறினஆண்ஆளுனக்குட்தடுத்துகிநாணாஅல்னதுகுறிஆனகட்டுப்தடுத்துகிநா
?
அனஅன்உதடாகிக்கஎவ்னகயில்கடனப்தட்டன்
?
எப்வதாழுதுஅனஉதடாகிக்கும்வதாழுதுனச
(abuse)
ஆகிநது
?
உடலுறுப்புகள்அனணத்னக்காட்டிலும்குறிட்டும்ருகுப்தாணசூழ்நினனன
–
டண்டுனஎதிர்வகாள்பத்ங்குது ,/ அபூர்ாககவித்துாய் / ற்நடங்களில்டசாகாக /
ஏககானத்தில்உற்தத்திவசய்வும்அழிப்தாகவும்இருக்கும்கருவிாக
/
உடம்பின்உறுப்புகளில்ன்றுஉடம்புக்கு ’னிாண’ (apart) ன்நாய் - எதிர்வகாள்பஉந்துதுஎது ?
இந்புதிர்ான்ருஆணின்உருாக்கம்என்கிநாடகத்தில்
‘குறின’
ஹீடாாகவும்வில்னணாகவும்உருாக்குகிநது. னிாபிாணம்அனுடன்இனந்துஇருக்கிநது.
பதினோறுநூற்மோண்டுகளுக்குமுன்னோல்ஹிப்ணபோவின்ஆோய்இருந்தபுனிதஅகஸ்டின்
‘கட்டுப்போடுஅற்மஆண்’
என்கிமபதிதயலதறுத்தோர்.
புனிதத்திலிருந்துனிதன்அந்நிோகிப்ணபோனதற்கோனசோட்சிஎன்றும்கடவுதரஅலதித்தஏடன்ணதோட்டத்
துஆதோமின்தண்டதனோகஅசல்போலம் () ததயமுதமததயமுதமோகவிந்தணுலழிோககடந்துலருகிமது.
அந்தகயோச்சோத்தில்கன்னித்தன்தபுனிதத்தின்இயச்சிதனோகவும்ஆண்குறிஅதனத்துபோலத்தின்இயச்சி
தனோகவும்இருக்கிமது.
கன்னிணரியின்புனிதத்தன்தஎன்பதுஆண்குறியினுடனோனஅலதுபதோடர்பற்மநிதயோணயணஅறிதியி
டப்படுகிமது.
சோத்தோனின்ணகோல்என்கிமகருத்தோக்கம்ணபகனி
()
கயோச்சோத்தில்இருந்ததில்தயோமோகஅதுணற்கத்திகிருஷ்துலத்தோல்முன்கூமப்பட்டது.
‛ஆண்குறி’
உன்னதத்தன்தயிலிருந்துமுமட்டுத்தனம்லதயியோகபயவிதோகபோர்க்கப்பட்டது.
ஆண்குறிஎன்பதுஉருலோக்குதலின்சின்னம்:
அதுபுனிதத்தன்தக்கும்னிதனுக்கும்இதடணோனஒருஇத ப்பு.
உடல்ரீதிோகவும்ஆன்மீகரீதிோகவும்சோசுலதத்ததநிகோனபதனஉ ப்படுகிமஒருணபோனந்தம்.
இருப்பினும்அதுபபன்களுக்கு,,குறந்ததகளுக்குற்றும்பயவீனோனஆண்களுக்கும்எதிோனஒருஆயுதம்.
அதுஇர்தகோனலலித, அதன்ஆற்மலுக்கோகதிக்கப்படுலது, இருப்பினும்அதுஒழுக்கம்சோர்ந்தது.
லருடந்ணதோறும்புவியில்லரரும்பயிர்களுக்கோகதன்தனபிபஞ்சஆற்மலுடன்பித த்துக்பகோண்டது.
அணதசம்அலற்தமஅழிக்கவும்லல்யது.
அந்தஉறுப்பின்
‘வியங்குத்தனோன’
அலசம்என்பதுபறததபதோல்தயபடுத்தவில்தய.
கடவுரர்கள்தனதோனகசிஅன்பினோல்னிதனுக்கும்கோட்டுமிோண்டித்தனத்திற்கும்இதடயியோனஒருஇ
த ப்தபஉருலோக்கவில்தயோ?
பண்தடகோயந்பதோட்ணடஇவ்லதகோனஅதனத்துசிக்கல்களும்முமன்போடுகளும்
–
எததயும்முழுலதுோகயூகித்துவிடமுடிோதஇந்தலோழ்க்தகயிலிருந்து
–
ஒணஒருஉடலுறுப்பின்மீதுபபோதிக்கப்பட்டுள்ரது – அந்தஉறுப்பு: ஆண்குறி. அதுஆண்குறிட்டுண.
லிங்கம்
()
அல்ய.
லிங்கம்என்பதுவிதத்தல்தன்தக்கும்ற்றும்அந்தநிதயயில்அதனத்துவிதோனகுறியீட்டுஅர்த்தங்களுக்
கும்தகுந்தஒருபசோல்யோகும்.
பதோடக்கத்திலிருந்ணதணற்கத்திகயோச்சோத்திற்குஆன்குறிஉடம்பிற்கும்ணயோனஒன்மோகணலஇருந்திருக்
கிமது.
இதுஒருஎண் ம்,
உயகத்தில்னிதன்தனதோனஇடத்திற்குபசல்யத்தமும்சததயுோனலழிஎன்கிமகருத்துரு.
ஆண்கள்ஆண்குறிதபபற்றிருப்பதுஎன்பதுஒருஅறிவில்பிச்சதனப்போடு.
ோமோகஅததப்பற்றிஅலன்என்னஎண்ணுக்கிமோன்,
எப்படிஉ ர்கிமோன்அல்யதுஎவ்லோறுஉபணோகிக்கிமோன்என்பதுபற்றிணோஅல்ய.
பலவ்ணலறுகயோச்சோம்ற்றும்சகோப்தன்களுக்கும்ஆண்குறிபதோடர்போனபல்ணலறுகருத்துருக்கள்இருக்கின்
மன.
ணற்கத்திலயோற்றில்ஆண்குறிக்கும்னிதனுக்கும்இருந்தஉமவின்மிகமுக்கிோனகருத்துருஉருலோனக
ங்கதரஅதடோரம்கோணுலதுசோத்திோனதுதோன்.
தற்ணபோததஈோக்கின்பதற்குப்பகுதிோன,
‘எரிடு’
என்கிமசுணரிரின்நகச்சிதியங்களுக்குத்தியில்இதுணபோன்மஒருகருத்துருவுக்குகோயத்தில்பறதோன
சோட்சித்ததநம்ோல்கண்டதடமுடிந்துள்ரது.
பதோல்லியோரர்கள்அகழ்லோய்வின்ணபோதுகிதடத்தஏமக்குதமஅய்ோயிம்ஆண்டுகள்பறதலோய்ந்த

போதமஎழுத்துருக்கதர
()
கண்டுபிடித்தோர்கள்.
அலர்கரதுபறதோனகயோச்சோத்தில்ஆண்குறிஏககோயத்தில்பகுத்தறிலற்மசிந்ததனடிப்பதடயிலும்
பதய்வீகசிந்ததனயினடிப்பதடயிலும்கருத்துருலோக்கம்பசய்ப்பட்டிருந்தது.
அதுஒருபுதிர்.
உள்ளிருக்கும்அறிவியோதஒருகடவுள்.
இந்தசிந்ததனஒட்டுபோத்தோகஅலர்கள்தநம்பிக்தககளில்கருத்துருலோக்கம்பசய்ப்பட்டிருந்தது.
அணனகோகஉயகின்முதல்எழுத்துலடிவியோனஎரிடுக்களின்போழியின்ஏமக்குதமஅதனத்துஇயக்கி
பலளிப்போடுகளிலும்இங்க்கி
()
என்கிமகடவுளின்ணசட்தடகதரபகோண்டோடியிருக்கிமோர்கள்.
நீண்டதோடியுடன்பயபகோம்புகள்பகோண்ட

