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From the Sangam Literature, it is evident that the prevailing practice of the Sanctummaid (Devadasi) system of the Sangam Age was not regarded as condemnable or
condemned discipline by the people of that time. The article justifies on a psychological
basis via evidence about the practice of Sanctum- maid system in the society but the
Jainist and the Buddhist priests realized the evils of Harlotry is a crime but Chastity is
divine and the priests had spread this message in the society through the great Tamil
epics like Silappathikaram and Manimekalai.
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ஆெிரியர் குறிப்பு
முமனவர் க. பன்ன ீர்செல்வம் அவர்கள் ஈர ோடு கறை மற்றும் அைிவியல்
கல்லூரியில்

தமிழ்த்துறைத்

தறைவ ோகப்

பணிபுரிந்து

வருகிைோர்.

இவர்

எழுதிய ஆய்வுக்கட்டுற கள் ததோகுக்கப்பட்டு “இைக்கியப்பூச்ச ம் “என்னும்
நூறையும், இறசஞோனி இறைய ோஜோவின் இறசப்தபருறம குைித்து இவர்
எழுதிய

கவிறதகறை

நூறையும்

“இன்னிறசக்

தசன்றன,

சிவகுரு

கடவுள் “என்னும்

பதிப்பகம்

தபயரில்

கவிறத

தவைியிட்டுள்ைது.

இவ து

“எழுவோய்க் கதிர்கள் “என்னும் கவிறத நூறைப் போறவப் பதிப்பகம் தவைியிட்டுள்ைது.

முன்னுமர
சங்ககோை

மக்கைின்

வோழ்வியல்

ஒழுக்கத்திைிருந்து

மோறுபட்டு,

முற்ரபோக்கோன

போறதறய ரநோக்கி நக த்ததோடங்கி, புதிய போறதறய உருவோக்கத் ததோடங்கியது கோப்பிய
கோைமோகும். சங்ககோைத்தில் ப த்றதயர் ஒழுக்கம், கள்ளுண்ணுதல் ரபோன்ை தசயல்கறைப்
பிறையோகக்

கருதவில்றை.

கண்டிக்கவுமில்றை.

சங்ககோைப்

தபண்

என்பவள்

பிரிவு,
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இ ங்கல்,

ஏக்கம்,

நோணுறட,

மடந்றத,

புைக்கணிப்பு

வ ீ ம்

ஆகியவற்ைின்

உருவகமோகக்

கோணப்படுகிைோள். ஆண் என்பவன் ரபோர், தபோருள், அதிகோ ம் ஆகியவற்ைின் உருவகமோக
உள்ைோன்.

சங்ககோை

ஆண்

என்பவன்

புைதவைியில்

ஆளுறம

உறடயவனோகவும்,

இல்ைத்தில் இறைப்போறுபவனோகவும் இன்பம் துய்ப்பவனோகவும் இருக்கிைோன்.

இல்ைத்தில்

இன்பமும்

இல்ைத்றத

இறைப்போறுதலும்

நோடுபவனோகவும்

கிறடக்கோத

கோணப்படுகிைோன்.

உருவோக்குவரதோடு

அது

தசய்வறதயுணர்ந்த

சோன்ரைோர்கள்

ததோடங்கினர்.

விறைவோல்

அதன்

நோட்கைில்

இந்த

சமூகநிறை

இல்ைைத்றதயும்

ப த்றதயர்
தபண்களுக்குப்

சமூகத்றதயும்

இைக்கியத்தின்
எழுந்தறவரய

ஒருங்ரக

இைக்றக

கோப்பியங்கள்

போதிப்றப
போதிக்கச்

மோற்ைிச்
ஆகும்.

தசலுத்தத்

இக்கோப்பியங்கள்

ப த்றதயர் ஒழுக்கத்றத வண்றமயோகக் கண்டிக்கின்ைன. இக்கோப்பியங்கள் உருவோக்கித் தந்த
தபண்கறைக் குைித்து இக்கட்டுற க்கண் கோண்ரபோம்.

பரத்தமை ஒழிப்பு
சிைப்பதிகோ த்தில்

வரும்

கண்ணகி

கற்பிற்கு

இைக்கணமோகத்

திகழ்கிைோள்.

ததோல்கோப்பிய இைக்கணத்திற்கு எடுத்துக்கோட்டோக விைங்குகிைோள். ரகோவைரனோடு வோழ்ந்த
தபோழுதும், அவறனப் பிரிந்த தபோழுதும் கண்ணகி
“அச்ெமும் நாணும் ைடனும் முந்துறுதல்
நிச்ெமும் சபண்பாற்கு உரிய என்ப” (சதால் - சபாருள் - களவியல்-96)
என்னும் இைக்கணத்திற்கு ஏற்ைவோறு அச்சம், நோணம், மடம் ரபோன்ை குணங்கறைப்
தபற்ைவைோக, ரகோவைறனப் பிரிந்து வோடும் கண்ணகியின் நிறை உள்ைது (Ilampuranar, 2005).
ரகோவைன் மோதவிறயப் பிரிந்து வந்து கண்ணகியுடன் ரசர்ந்த பிைகு,
“செறிவும் நிமறவும் செம்மையும் செப்பும்
அறிவும் அருமையும் சபண்பாலன” (சதால் -சபாருள் -சபாருளியல்- 206)
என்னும்

ததோல்கோப்பிய

இைக்கணப்படி

அவள்

தசைிவும்,

நிறைவும்,

தசம்றமயும்

அறடகிைோள் (Ilampuranar, 2005). ரகோவைன் தகோறைப்பட்ட பிைகு அவள் தசப்பும் அைிவும்,
தசம்றமயும் அறடகிைோள்.
கண்ணகிறயப் தபோறுத்தமட்டில் அவள் சங்ககோைப் தபண்தோன். புைிறய முைத்தோல்
து த்திய சங்ககோை வ ீ ப்தபண்ணுக்கு இருந்த துணிச்சறை, ரகோவைனின் இைப்புக்குப் பிைரக
அவைிடம்

கோணமுடிகிைது.

அதுவற யிலும்

அவள்

அடங்கி

ஒடுங்கி

வோழும்

சோதோ ணப்

தபண்ணோகரவ, கணவனின் பிரிவுத்துயற , ஒழுக்கமீ ைறை, துர ோகத்றதச் சுமந்து, நிறனத்து,
அழுது, புைம்பி வோழ்கிைோள். ரகோவைனிடம் கண்ணகிக்குக் ரகோபமில்றை. அவன் திரும்பி
வ ரவண்டும்

என்பதுதோன்

அவைது

விருப்பமும்

ரவண்டுதலுமோக

இருந்தது.

குைிப்போக,

தன்நிறைறய நிறனத்துதோன் தபருங்கவறை தகோள்கிைோள். ரமலும், அன்றைய சமூகத்தின்
நிறைறயப் பி திபைிக்கும் கண்ணோடியோகத்தோன் கண்ணகிறயப் போர்க்கமுடிகிைது.
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கண்ணகியின்
அதிர்வறைறய
அப்படித்

நிறைறய

ஏற்படுத்துகிைது.

துர ோகம்

எந்தைவிற்குப்

தசய்தோல்

போதிக்கும்

தவைிப்படுத்துகிைது.
சமூகத்றத

இைக்கியமோகப்

இப்படி,

அது

பறடக்கத்

மறனவிக்குத்

மறனவிறயயும்

என்பறத

உைவியல்

உைவியல்

போதிப்றப

உருவோக்கமுடியும்

இைக்கியங்கறைப்

கணவன்,

படிக்கும்தபோழுது

என்பறதக்

சமூகத்தில்

துர ோகம்

குடும்பத்றதயும்

அடிப்பறடயில்
ஏற்படுத்துவதன்

ப த்தறம

சமணம்

ஒழுக்கம்

ஒரு

இறைக்கக்கூடோது,

தன்றனயும்

கண்டைிந்த

ததோடங்கினர்.

அது

சிைப்பதிகோ ம்
மூைமோக

தபௌத்த
ரகட்றட

நல்ை

குருமோர்கள்

விறைவிக்கும்

என்பறதப் ப ப்புற யோக்கினர்.
சிைப்பதிகோ ம்
உயர்ந்ததார்

கூறும்

ஏத்தலும்”

மூன்று

அைங்களுள்

(சிைப்பதிகோ ம்,

ஒன்ைோகிய

பதிகம்

56)

“உமரொல்

என்பது

பத்தினிக்கு

கற்பின்

திைத்றதப்

பறைசோற்றுவதோகும் (Ilampuranar, 2005). அதோவது, கறத உருவோக இவ்வைரம முதன்றமயோக
நிற்கிைது. ‘அ சியல் பிறைத்ரதோர்க்கு அைம் கூற்ைோகும்’, ‘ஊழ்விறன உருத்துவந்து ஊட்டும்
என்பதும்’

என்ை

கற்புறடய

மற்ை

தபண்கள்

அவசியமில்றை.

இ ண்டு

அைங்களும்

நிறைந்திருந்த

மோைோக,

அதற்குத்

கோைத்தில்

ப த்தறம

துறணயோக

கற்பின்

ஒழுக்கத்தோல்

வந்தன

எனைோம்.

தபருறமறயப்

ரபசரவண்டிய

இல்ைத்திலும்

சமூகத்திலும்

பி ச்சிறனகள் மிகத்ததோடங்கிய கோைகட்டத்தில் ப த்தறம ஒைிப்ரப முதன்றம ரநோக்கமோக
இருந்திருக்கரவண்டும். என்ை அடிப்பறடயில் ப த்தறம ஒைிப்பு என்பறத மறைமுகமோகக்
தகோண்டு கற்பு என்பறத தவைிப்பறடயோகக் கூைப்பட்டது.
“மோத ோர்
என்னும்

ததோழுதுஏத்த

கருத்து

ப த்தறம

வயங்கிய

தபருங்குணத்துக்

ததோைில்பூண்ட

கோதைோைோக”

தபண்கறைக்

கற்பு

(சிைம்பு,

என்னும்

1:29:30)

நிறைக்கு

மறடமோற்ைம் தசய்வதற்கு எழுந்ததோகும் (Srichandran, 2013). அறனவரின் மரியோறதக்கும்
உரியவ ோக

இருக்கரவண்டுமோனோல்

கற்பில்

சிைந்து

விைங்க

ரவண்டும்

என்ை

கருத்து

விறதக்கப்பட்டது. அக்கருத்து மோதவியிடம் முறைவிடத் ததோடங்கியது எனைோம்.
ப த்தறம

ஒைிப்ரப

முதன்றமயோனது

என்பதற்கு

மோதவி

சோன்ைோகத்

திகழ்வறதக்

கூைமுடியும். ப த்தறம வைிவந்த மோதவி ப த்தறமத் ததோைிறை ஏற்கவில்றை. ஒருவனுக்கு
ஒருத்தியோக வோழ்வறதரய ரநோக்கமோகக் தகோண்டு தன் இைட்சியத்தில் உறுதியோக வோழ்ந்து
கோட்டுகிைோள். கற்பின் திைத்திற்கு மோதவிறய உயர்த்துவது என்பதல்ை அதன் அடிப்பறட.யும்
உள்ரநோக்கமும். அவறைப் ப த்தறமயிைிருந்து விைகுவரத முதன்றம ரநோக்கமோகும்.. இறத
மணிரமகறையின் வோயிைோகவும் உறுதிதசய்ய முடியும்.
கற்பு நிறைதோன் முதன்றம என்ைோல் மணிரமகறை துைவு பூண்டிருக்க ரவண்டிய
அவசியமில்றை.
முறையோகத்
ரமன்றமறயக்

தன்றனப்

திருமணம்

தபரிதும்

விரும்பிய

தசய்துதகோண்டு

கூைியிருக்கமுடியும்.

உதயகுமோ றன

கற்பின்

ஆனோல்

திைத்ரதோடு

இங்கு

ரநோக்கம்

ஏற்றுக்தகோண்டு
வோழ்ந்து

கற்பின்

ப த்தறம

ஒைிப்ரப

முதன்றமயோக இருப்பதோல், தனக்குப் பிைகு ப த்தறம வைிவந்ரதோர் இல்றை எனும் நிறை
உருவோக

ரவண்டும்

என

மணிரமகறைப்

தபரிதும்

விரும்புகிைோள்.

எனரவதோன்

அவள்

திருமணம் தசய்துதகோள்ைோமரை துைவு அறடகிைோள்.
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ப த்தறமறய ஏற்கும் ஆண்கள் பல்ரவறு சிக்கல்களுக்கு ஆைோவறதயும் கோப்பியங்கள்
எடுத்துற க்கத் தவைவில்றை. ரகோவைன் தமது தசல்வங்கள் அறனத்றதயும் இைக்கிைோன்.
இைந்த தசல்வத்திறன மீ ட்க கண்ணகியுடன் மதுற

தசல்லும் ரகோவைன் தபோய்ப்பைிக்கு

ஆைோகி தகோறை தசய்யப்படுகிைோன்.
தன்றன

விரும்போத

வற்புறுத்துவதும்

தபண்றணத்

தவறு

உணர்த்தப்படுகிைது.

என்பறத

து த்துவதும்

திருமணம்

மணிரமகறை

மணிரமகறையின்போல்

கோமுற்ை

தசய்துதகோள்ை

உதயகுமோ ன்

வோயிைோக

உதயகுமோ ன்

இறுதியில்

விஞ்றசயனின் வோைோல் தவட்டிக் தகோல்ைப்படுகின்ைோன்.
கோசியில் ரவதம் ஓதும் அந்தணன் ஒருவன் இருந்தோன். அவன் தபயர் அபஞ்சிகன்.
ஆவோன். மறனவியின் தபயர் சோைி. அவள் கற்பு தநைியினின்று தவைினோள். அதனோல் ஏற்பட
இருக்கும் தண்டறனக்குப் பயந்து, ததன்திறசக் குமரியில் நீ ோட வந்தோள். அப்படி வந்தவள்,
யோவரும்

உைங்கும்

இருள்

மிகுந்த

இ வில்,

சூல்

முதிர்ந்த

பருவத்தில்,

தபற்ை

குைந்றதயிடம் சிைிதும் இ க்கம் தகோள்ைோமல் ஒரு ரதோட்டத்தில் அக்குைந்றதறய இட்டுச்
தசன்ைோள். அக்குைந்றத அழும் சத்தம் ரகட்டு அவ்விடம் வந்த பசு ஒன்று ஏழுநோள்வற
அக்குைந்றதக்குப் போலூட்டிப் போதுகோத்து வந்தது.
வயனங்ரகோடு
மறனவியுடன்

என்னும்

வந்தோன்.

ஊரிலுள்ை

இைம்பூதி

ஓர்

என்னும்

அந்தணன்,

அந்தக்

தபயருறடய

கோட்டின்

அவன்,

வைிரய

ஏங்கித்

தன்

தவிக்கும்

குைந்றதயின் அழுறக ஒைி ரகட்டு, மிக்க துன்பத்துடன் கண்ண ீர் தசோரிந்தோன். இக்குைந்றதப்
பசுவின் மகன் அல்ைன்: என் மகன் எனக் கூைி, தனக்கு மகப்ரபறு அைித்த இறைவனுக்கு
நன்ைி கூைி, எடுத்துச் தசன்று வைர்க்கிைோன்.. இக்குைந்றததோன் மணிரமகறையில் வரும்
ஆபுத்தி ன் ஆவோன்.
தமது பிைப்றப ஊ ோர் இைிவோகப் ரபசுவறதக் ரகட்டு ஆபுத்தி ன் துன்பமறடகிைோன்.
இதறன,
“ஓதல் அந்தணர்க்கு ஒவ்வான்’ என்தற
தாமத பூதியும் தன் ைமன கடிதர
‘ஆ கவர் கள்வன்’ என்று அந்தணர் உமறதரும்
கிராைம் எங்கனும் கடிமையில் கல்இட”
(ைணிதைகமல- ஆபுத்திரன் திறம் அறிவித்த காமத100-103)
என்பதிைிருந்து

அைியைோம்.

அதோவது,

'மறை

ஓதும்

அந்தணர்

குடிக்கு

இவன்

தபோருத்தமற்ைவன்’ எனக் கூைி தந்றத இைம்பூதி, தனது வைர்ப்பு மகனோன ஆபுத்தி றன
வட்றடவிட்டு
ீ
என்று

கூைி

தவைிரயற்றுகிைோன்
ஆபத்தி னின்

(Srichandran, 2013). பசுறவத் திருடிய கள்வன் இவன்

பிச்றசப்

போத்தி த்தில்

ரசோைிடோமல்

ஊ ோர்

கற்கறைப்

ரபோடுகின்ைனர். ரவதறன அறடந்த ஆபத்தி ன் ஊற விட்டு தவைிரயறுகிைோன்.
ஆபுத்தி ன்

அறடந்த

துன்பங்களுக்கு

எல்ைோம்

கோ ணம்

அவன்

தோய்

சோைியின்

தவைோன நடத்றததோன் என்பறத அைியமுடிகிைது. ஒரு தோய் தவைிறைக்கும்தபோழுது அது
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குைந்றதறயயும் போதிக்கிைது என்பறதக் கூைி ஒழுக்கரம சிைந்தது என்பறத மணிரமகறை
வைியுறுத்துகிைது
மணிரமகறை,

சிறைவிடு

கோறதயில்

‘விசோறக

என்னும்

தபண்ணின்மீ து

கோமம்

றவ ம் தகோள்ை அவள் கூந்தறைத் தடவிய மகறனத் தந்றதரய தன் வோைோல் தவட்டிக்
தகோன்ைோன்’ என்னும் தசய்தி,
‘காரிமக சபாருட்டு” என சுகந்தன் தகட்டு
கடும் ெினம் திருகி ைகன் துயர் தநாக்கான்
மைந்தன் தன்மன வாளால் எறிந்தனன்’
(ைணிதைகமல-ெிமறசெய்காமத -156-158)
என்பதோகக்
உணர்த்துகிைது.

(Srichandran,

கூைப்படுகிைது
அ சன்

முனிவர்கைிடம்

‘தீய

2013).

மிகுகோமம்

தசயல்கள்

தகடுதல்

இந்நோைிலும்

என்பறத

உண்ரடோ?’

என

வினவ, அதற்கு அம்முனிவர்கள்,
‘முடிசபாருள் உணர்ந்ததார் முதுநீ ர் உலகில்
கடியப் பட்டன ஐந்து உள அவற்றுள்
கள்ளும் சபாய்யும் களவும் சகாமலயும்
துள்ளாது ஆகும் காைம் ‘தம்பால்
ஆங்கு அது கடிந்ததார் அல்லமவ கடிந்ததார்”
(ைணிதைகமல-ெிமறசெய்காமத -169-173)
என்று கூறுகின்ைனர். அதோவது ‘கடல் சூழ்ந்த இவ்வுைகில் விைக்கப்பட ரவண்டிய
குற்ைங்கள் ஐந்து உள்ைன. அவற்றுள் கோமமோகிய குற்ைத்றதக் கறைந்தவர் எவர ோ அவர
மற்ைக் குற்ைங்கறையும் கறைந்தவர் ஆவர்’ எனக் கூறுகிைது (Srichandran, 2013). கோமம்,
ப த்தறம ஆகியன மற்ைக் குற்ைங்களுக்கு அடிப்பறடக் கோ ணங்கைோக இருப்பறத உணர்ந்து
அதன் தீறமறய விைக்கும் வறகயில் கோப்பிங்கள் பறடக்கப்பட்டுள்ைறத அைியமுடிகிைது.

முடிவுமர
சிைம்பு,
எடுத்துற க்கும்

மணிரமகறைக்
நிகழ்வுகள்

கோப்பியங்கைில்

கருத்துகள்

நிறைய

ப த்தறம

உள்ைன.

ஒழுக்கத்தின்

அதன்

தீறமறய

அடிப்பறடயில்

ஆழ்ந்து

ரநோக்கும்தபோழுது சிைப்பதிகோ ம், மணிரமகறை கோப்பியங்கைின் முதன்றம ரநோக்கம் கற்பு,
துைவு

எனக்

விழுமியமோகும்
ரபோன்ைதோகும்

கூைப்பட்டோலும்
என்பறத
எனில்,

ப த்தறம

அைிய

ப த்றதறம

ஒழுகத்றத

முடிகிைது.

கற்பு,

ஒைிப்பு

என்பது

ஒைிப்பரத
துைவு

அதன்

என்பது

அம்ம த்தின்

உண்றமயோன

கிறைவிடும்
ரவர்

ம ம்

ரபோன்ைதோகும்

என்பறதக் கோப்பியங்கறை நுட்பமோக ஆ ோயும்தபோழுது அைியமுடிகிைது.
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