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ைபபிளின பார்ைவயி
ெபண தீண்ட தகாதவள

M.S.M. இம்தியா ��ப ஸலபி
ஆண ெபண இ�பாலாாிைடேய உடற்�
ாீதியாக பல்ேவ ேவ�பா�கள உள்ள.
அவற்� �க்கியமான  ெபண்க�க
ஏற்பம மாதவிடாய.
மாதவிடாய ெவளிப்ப�வத �லமாகத
தான சி�மி என் நிைலயி��ந் ‘வளர்ந
ெபண’ என் நிைலைய ஒ� ெபண அைடகிறாள.
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ெபண்ைமயி
மற்ெறா
சிறப்பம்சம
தாய்ை ஏற்ப�வதற்க த�தி�ம அதன
�லேம தீர்மானிக்கப்ப�க.
உடற்� ாீதியான இந் ேவ�பாட்ைட
காரணம காட் ெபண்கை இழி�ப�த்�
சடங் க�ம சம்பிரதாயங்க நிைறயேவ
உள்ள. அ��ம மதங்களி ெபயரால ம�ந்
கிடக்கின். ைபபிள இப்ப ��கிற�.
'மாதவிலக்கி இரத்த ெப�க்�ைட
ெபண ஏ� நாள விலக்கா இ�ப்பா.
அவைளத ெதா�பவர மாைல வைரயில
தீட்டாயி�ப்.
   மாதவிலக்கின்ேப எதன மீ� ப�க்கிறாேள
எவற றின மீ� அமர்கிறாேள அைவ
அைனத்� தீட்ே.
    அவள ப�க்ைகைய ெதா�பவர அைனவ�ம
தம உைடகைளத �ைவத் நீாில ��க
ேவண்�. மாைல மட்� அவர்க தீட்டா
இ�ப்ப.
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அவள அம�ம மைணைய ெதா�பவன தன
உைட கைள �ைவத் தண்ணீாி ��க
ேவண்�. மாைல மட்� அவன தீட்டா
இ�ப்பா.
அவள ப�க்ைகயி மீ�ம அவள அமர்ந
மைண யின மீ�ம இ�ந் எைதயாகி�ம
ெதாட்டவ� மாைல மட்�   தீட்டா
இ�ப்பா.
     ஒ�வன அவ�டன ப�க்ைகயி ப�த்�
ெகாண� அவள தீட் அவன மீ� பட்ட
என்றா அவன ஏ� நாள தீட்�ைடயவ.
அவன ப�க்� ப�க்ை அைனத்� தீட்ே.
ெபண ஒ�த்திக  உாிய மாதவிலக் நாடகள
கடந �ம உதிரப ெப�க் நீ�த்தா அந்
நாடகள எல்லா விலக் நாடகைள ேபால
தீட்டானைவே.
     அந் நாடகள எல்லா அவள ப�க்�
ப�க்ை
அைனத்�
விலக்
காலப
ப�க்ைகக ஒத்தே. அவள அம�ம அைனத்�
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தீட்� காலத்ைத
இ�க்�.

ேபான்ே

விலக்கா

      அவற்ைற ெதா�பவன தன உைடகைளத
�ைவத் நீாில �ழ் ேவண்�. மாைல மட்�
அவன தீட்டா இ�ப்பா.
     அவள தன இரத்த ெப�க் நின் பின
ஏ�நாள கழித் பின தீட்டற்ற ஆவாள.
எட்டா நாள இ� காட்� �றாக்கைளேய
�றாக �ஞ்�கைளேய சந்திப் �டார
(��வின �டார) வாயி�ல ��விடம ெகாண்
வ�வாள.
�� அவற்றி ஒன்ை பாவம ேபாக்�
ப��ம மற்றை எாி ப��மாக்க அவ�க்கா
ஆண்டவ
தி��ன
பாவக
க�வாய
நிைறேவற்�வா.          (ேலவி யராகம 15:1931)
மாதவிடாய் காலத்தி ெபண எப்ப நடந்
ெகாள் ேவண்�, நடாத்தப் ேவண்�
என் ��ம ைபபிளின இந் அறி�ைரகைள
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நன்றாக கவனி�ங்க. இவ வசனங்கை
�ன் பிாி�களாக வ�த் ேநாக்கலா.
1)

மாதவிடாய

இரத்தப்ேபா

வந்

ெகாண் �க்� காலம  
2)

மாதவிடாய்க்�ா

நாட்க

��ந்

பின்� ஏற்ப� இரத்த ேபாக்�ைட காலம.
3)

மாதவிடாய

நாட்களி

ஆலயத்தி

�ைழயக �டாத காலம.
இவற்றி �ன்றாவதக �றப்ப�
காரணத்தி நியாயம இ�க்கத்த ெசய்கிற.
இைறவைன வணங்க ��ய ஆலயத்தி
பாி�த்த
தன்ை
எப்ேபா�
ேபணப
படேவண்�. பக்த மயம நிைறந் காணப படக
��ய இடத்தி எவ்வி அ�த்தங்க
அ�த்தங் ஏற்பட ��ய ைவக�ம இ�க்க
�டா� என்பதல நியாயம இ�க்கத்த
ெசய்கிற.
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    ஆனா�ம மற் இ� காரணங்களி�  
நியாயங்க இ�ப்பதாக �ற ��யவில்ை.
ஒ� ெபண்�க   மாதவிலக் ஏற்ப�
சமயத்தி அவைள யா�ம ெதாடேவா அவளால
யா�ம ெதாடப்படேவ �டா�. அ�கப்
பட�ம �டா�.
அவள
இ�ந்
இடத்ைத�
ப�த்
ப�க்ைகைய�
ெதா�பவன
தீட்�
பட்டவனாவா. அதி��ந் �ய்ைமயை
வதற்  அவன� ஆைடகைள�ம க�வி �ளித்
�த்தமாக
ேவண்�.
தப்பி
தவறி
அப்ெபண்� ேசர்ந உறங்க விட்டா
அவ�ம ஏ� நாட்க தீட்�க்�ாியவனா
வி�வ�டன அவன� ப�க்ைக� தீட்க
�ாியதாகி வி�ம என்பெதல்ல நியாயமான
காரணங்களல. ெபண்ைண ேகவலமாக
தீண்ட தகாதவளாக எந்தள எ�த்� காட்
���ேமா அந்தள இவ்வசனங்கள் எ�
காட்�கனறன.
மாதவிலக்
வந்
அப்ெபண்
��ம்பத் விட்� ச�கத்ை விட்� ஒ�க்க
ைவக்�மா� தனிைமயில தள்ள வி�மா�ம
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அவ�டன உள் ெதாடர்�கை �ற்றி�
�ண்�க்�மா
ெதளிவாக
ைபபிள்
ெசால்கிற.
இன்�ெமா
வார்த்ைதய
ெசான்னா, �றிப்பிட அந் ஏ� நாட்க
���ம
வைர
அப்ெபண்
மனிதப
பிறவியாகக க�தி அண் யி�க்க� �டா�
என்�ைபபிள்கட்ைளயி�கிற�.
�றிப்பிட அந் ஏ� நாட்க�க்
மாதவிலக் நிற்கா   ெதாடர்ந் இரத்த
ேபாக் ஏற்ப�மாயி அப்ேபா� தீண்ட
தகாதவளாகக க�தி அவைள ஒ�க்க ைவக்
ேவண்�. ஏ�நாட்க ��ந் எட்டா நாள
ஆலய ��வின தைலைமயின கீழ தீட்ைட
ேபாக்� சடங�கைளச ெசய்தா ேவண்�.
இ� காட்� �றாக்கைளேய அல்ல �றாக
�ஞ் கைளேயா ெகாண் வந் ��விடம
ெகா�க் ேவண்�. அவர அவ்வி �றாக்
ைள�ம ஆலயத்திற ெவளியில மக்க
�ன்னிைலயி அ�த்� ப�யி �வார.
ெபண்�க ஏற்பட மாதவிலக்ை ஒ�
பாவமாகக
க�தி
அப்பாவத்திற
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பிராயச்சித்தம அதில ஒ� �றாைவப அ�த்�
ப�யி�வார. மற்ற �றாைவ எாிப� (சர்வாங
தகனப ப�) யாக்க அ�த்� ப�யி�வார.
அதன பிற� தான �றிப்பிட அப்ெப பாி�த்
மைடந்தவளா ேசர்த் ெகாள்ளப்ப�வ.
ெவட்கத்தி நாணத்தி� அடக்கத்தி
தான்ெபண்ைமயி அழ� தங்கி�ள். எந்த
ெபண்�ே ெபண்ைமை விட்� ெகா�க்
வி�ம்பமாட்ட.
ஆனா�ம
ைபபிேளா
ெபண்ைமை
சிைதக்கின
ேவைலைய
சிறப்பித் ெசால்கிற.
எந்த ெபண்� தன்�ைட மாத
விலக்� காலத்ைத பற்றி பைறசாற்றி
ெகாண்��க மாட்டா. இன்�ெமா�வ�க
ெதாி�ம்ப �க்கியமாக பிற ஆண்க�க
ெதாி�ம்  ப� நடந் ெகாள்ள� மாட்டா.
ஆனால, ைபபிளின கட்டைள பிரகாரம
ஒவ்ெவா ெபண்� மாதவிலக்� பற்ற
அறிவித்ேதயா ேவண்�. அவ�ைடய அந்
நாட்களி ரகசியம ஆலயத்தி ���க்�
ெதாிந்தா ேவண்�. அந்த ப�தியி�ள்
ெபண்க�க அல்ல ஆலயத்திற வரக ��ய
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ெபண்க�க எப்ேபா எந் திகதியில எந்
நாளில ‘அந் நாள’ வ�ம என்ப ஆலய
���க் (பாதிாியா�க்) �வாரஸ்யமா
விஷயம தான!
ஒ�
ெபண்ணின் மாதவிட
இயற்ைகயா, உடல ாீதியாக ெவளிப்ப�
இரத்த ேபாக்கா அல்ல ஒ� உபாைதயாக
கணிக்காம
பாவமான
காாியமாகேவ  
ைபயிளில
சித்தாிக்
ப�கிற�.
இப
பாவத்தி��ந அவள வி�ப� வதற் இ�
�றாக்கை
ஆலய
��வின
ைகயில
ஒப்பைடத அ�த்� ப�யி�வதன �லேம
பாி�த்த�ள்ளவள ���ம.
இச்சடங்�கள
�லம
ெபண்க
அவமானச சின்னங்கள நி�த்த ப�கிறார்க
என்பைத தவிர ேவெற�� மில்ை. �ட
நம்பிக்ைக ெமாத்தமாக �த்தைகக எ�த்
மதச சாயம �சி அரங்ேகற் ப�கிற�.!
   ைபபிைள
ஏற்�க்ெகா
எந்த
ெபண்ணாவ தன்�ைட மாதவிடாய ���ம
ேபா� ஆலயத்திற �ன ெசன் �றாைவ
11

அ�த் ப�யி�ம இச்சடங சம்பி தாயத்ை
ெசய்வதற்
�ணிவாளா?
தன்�ைட
மைனவி
மற்�
மகளின
மாதவிலக்
சடங்�கை ஏற்பா ெசய் எந் ஆண
மகனாவ� �ன்வ�வான? அல்ல எந்
கண்ணியாஸ்திாியா பாதிாியா�க் �ன
�றாைவ ப�யிட் மாதவிடாயி��ந் �ய்ை
அைடந் ெகாள்வாள? அல்ல �ய்ை
அைடந் வளாகத   தான இ�க்கிறாள?
என்பை மனச சாட்சி ப� �ற ேவண்�.
      நாள
��வ�ம
ஆயிரக்கணக்க
�றாக்கை
ப�யி�வதி�ம
சடங்�கை
நிைறேவற்�வதி�
ஆலய
��க்க
தங்கைடய பணிகைள ெசய் ெகாண்��க
ேவண்�. ஒ� மாதத்திற இலட்ச கணக்கா
�றாக்கை ப�யி�வ� மட் மல்லாம
அவற்றின
உற்பத்திற்
வழிகைள�ம
ெசய்தா ேவண்�ே!
ெபண்க
மாதவிடாய
�லம
அ�த்த
அைடவ�
ேபால
ஆண்க�
விந்
ெவளிப்ப�வத �லம அ�த்தமைடகினனர.
ஆனால எந் பாிகாரத்ைத� ஆண்க�க
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ைபபிள ெசால் விலைலேய!   அ� ஏன என
ேகட்கக்�டா?
    ‘விந் ஒ�கினா�ம உட��ள அடக்க
ைவத்தா�

(ஆண்மக)

தீட்டாகிறா'

என்கிற ேவதாகமம. (ேலவியராகம. 15:1-3)
அப்ப என்றா எல்ல ஆண்கை விட
கர்த்த�க் தஙகள உணர்ச் கைள�ம
உணர்�கைள� அடக்க ஆலயங்க�க்  
அடங்கியி�க் ��மார்களி நிைலைய
என் ெவன் ெசால்வ?
தி� ப��ன ேபச்�க்க ஆைசகைள
அ�த ெதறிந் தி�மணத்ை �றத்த விட்
�றவரத்ை ஏற்றி�க் இவர்களி வாழ்வி
யதார்த் தான என்னேவ?
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