
 
 

divimedia.ca 
Since 1997 

அைடயாளமா�ம் ஆபரணங்கள் 
நைக ேமாகம் நங்ைகயைர மட்�ம�ன்ற� இன்� ஆடவைரய�ம் 
ஆட்டிப்பைடக�ற�. 

ெபாட்�த் தங்கம் �ட ேபாடாத ந�ைலயில் �ைவயரின் அங்கங்கள் �லியாக 
அ�� வடிவ� ேபால் த�வ� என்னேமா உண்ைமதான். ஆனால் உரிய 
அணிகலன்கள் ஏற�ய�ம் அந்த அவயவங்கள் ப��ப்ெபாலிவில் ‘நைக’ப்ப� 
ேபாலத் ேதான்�வதாேலா என்னேவா, நம் ஆன்ேறார்கள் அந்த 
அணிக�க்� ‘ நைக ‘ என்�ம் ெபா�த்தமான ெபயைர 
�ட்டிய�ள்ளார்கள்.அணி என்�ம் ெசால்�ம் ‘அணிதல்’ மற்�ம் 
அலங்கரித்தல் என்�ம் இ� ெபா�ள் தந்� நைகக�க்� ம� ெபயராக 
விளங்�க�ற�. இந்த�யாவில், தம�ழ்நாட்டில் பலப்ெபண்கைள 
�த�ர்கன்னியாக்க�, வனிைதயைர வைதக்�ம் இந்த வரதட்சைண 
ெகா�ைமயில் �க்க�ய இட�ம் பங்ேகற்ப�ம் இந்த நைக என்றால் அ� 
ம�ைகயான நைகயல்ல. சரி… இந்த நைககள்ேதான்ற�ன வரலா�ம் 
ெதான்ைமய�ம் பார்த்தால் �ைவய�ம் வாய்ந்த�. 

ெதாடக்கம் 

காட்� விலங்கைள ேவட்ைடயாடி வாழ்ந்த கற்காலம் அ�. நம் �தாைதயர் 
ப�லிப்பல், யாைனத் தந்தம் ேபான்றவற்ைற ம��கங்களின் நரம்ப�களாக�ய 
நான்களில் ேகார்த்� க�த்�, இ�ப்ப�, ைககளில் அணித்த��ந்தார்கள். 

காலச்�ழற்சியில் ப�த்த�,பஞ்�, ��ல் என்� நாகரிகம் க�ைளகைள 
பரப்பியேபா� நரம்ப�க�க்� பத�ல் ��லில் ேகார்த்� அணிய�ம் வழக்கம் 
ஏற்பட்ட�. பின்னர் இயற்ைகத்தாய் வழங்க�ய �த்�,பவளம், மணி 
ேபான்றவற்ற�ல் மனம் லயித்த அவர்கள், அவற்ற�ல் �ைளயிட்� ேகார்த்� 
அணிய�ம் ந�ைலக்� �ன்ேனற�னர். ��ல் என்பைதக் �ற�க்க ‘ இைழ ‘ 
என்�ம் இன்ெனா� தம�ழ்ச்ெசால்�ம் இ�ந்ததால், அந்��லில் ேகார்த்� 
அணிந்த அணிக�க்�’ இைழ ‘ என்� ெபயரிட்டனர். காலப்ேபாக்க�ல் தங்கம், 
ெவள்ளி ேபான்ற உேலாங்கள் பயன்பாட்டிற்� வந்த பின்னர் அவற்ைற 
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உ�க்க� இ�த்த கம்பிகளில் மணி, பவளம், ேபான்றவற்ைற ேகார்த்� 
ெசய்யப்பட்ட ேபாத��ம் அந்த பரணங்க�க்�ம் ‘ இைழ ‘ என்�ம் பைழய 
ெபயேர ந�ைலத்� விட்ட�. 

‘யிைழ ‘ [ய் + இைழ — ஆராய்ந்� ெசய்த ஆபரணம்] 
‘அணியிைழ ‘[ அழக�ய ஆபரணம் ] 
என்பன ேபான்ற இலக்க�ய வழக்� ெசாற்கள் இதைன உ�த� ெசய்க�ன்றன. 
இேத �ைறயில் ��க்க�ய கயி� என்�ம் ெபா�ள் த�ம் ‘வடம்’ என்�ம் 
தம�ழ்ச் ெசால், பழங்காலத்த�ல் கயிற்ற�ல் உ�வான ஆபரணங்கைள �ற�த்� 
ந�ன்ற�. இன்� ெபாற்கம்பிகள் ��க்க� ெசய்த ஒ�வைக அணிகல�க்� 
‘வடம்’ என்�ம் அந்த பழம் ெபயர் வழங்�வைத அற�ேவாம். 

அைடயாளத்த�ற்காக ேதான்ற�ய அணிகள் அக்கால மக்கள் ெசயற்கரிய ஒ� 
ெசயைல ெசய்��டிக்க உ�த� ��ங்கால், அதன் ந�ைனப்ப� எப்ேபா� 
தமக்க��க்க ேவண்�ம் என்ற �ற�ேகாளில் தம் �ன்னங்ைககளில் ‘ கங்கணம் 
‘ என்�ம் ஒ� வைக வைளயத்ைத அணிந்தனர். இன்�ம் �ட ‘ஒ� 
காரியத்ைத ெசய்� �டிப்ேபன்’ என்� அக்க�மத்த�ேலேய கண்ணாக 
இ�ப்பார்கள். அவர் ைகயில் எ�வ�ம் கட்டாவிடி�ம் கங்கணம் கட்டிக் 
ெகாண்� அைலக�றார் என்� �ற�ப்பி�க�ேறாம் இல்ைலயா? அந்த 
கங்கணத்த�ன் ம� வார்ப்ப� தான் பின்னால் உ�வான காப்ப�, கடகம், 
வைளயல், வங்க� ேபான்ற ைகயணிகள். பண்பாடத காட்�ப்பாைதகளில் 
ப�த்� உறங்�ம் பாம்ப� ேபான்ற நச்�ப்பிராணிகளில் அரவம் ேகட்� விலகவ�ம், 
ப�ள்ளினங்கள் காலடிேயாைச ேகட்ட மாத்த�ரம் பயந்ேதாடவ�ம் அக்கால 
ஆடவ�ம் மகளி�ம் கால்களில் அணிந்த��க்�ம் அணிகலன் �ழ�ம், 
தண்ைடய�ம், சிலப்ப�ம் இன்� எல்ேலா�ேம அணிய�ம் ேமாத�ரத்த�ன் 
�ன்ேனாடிதான் பைழய கைணயாழ�. அன்ைறய அரச ��ம்பத்தா�ம், அரச 
கட்டைளைய ந�ைறேவற்�ம் அைமச்சர்,தளபத�, ��தர், ஒற்றர் ேபான்ற 
ெபா�ப்பான பதவியின�ம் மட்�ேம கைணயாழ� அணிவர். ஆழ� என்பதற்� 
‘சக்கரம்’ என்� அர்த்தம். 

கண்ணபிரான� சக்கராய�தம் ேபால அரசனின் ஆைண சக்கரம் அவன� 
ஆட்சி எல்ைலக்�ள் விைரந்� பாய�ம் என்பதால், மன்னனின் ஆைணைய 
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ெசயல்ப�த்�ம் அத�காரிகள் இன்ைறய அைடயாள அட்ைடகள் ேபால 
அவற்ைறப் பயன்ப�த்த�னர். பின்னாளில் விர�க்� அழ� ேசர்க்க வி�ம்பிய 
எல்ேலா�ேம அணியத் ெதாடங்க�ய�ம் அ� ேமாத�ரமாக� விட்ட�. 

அங்கெலல்லாம் தங்கமாக ம�ன்னேவண்�ம் என்ற பரண ேமாகம் சங்க 
காலத்த�ேலேய மங்ைகயர் மனத்த�ல் ப��ந்�விட்ட� ேபா�ம். கால் விரலில் 
அணிய�ம் ெமட்டி �தல் ��ங் �ந்தல் வக�ட்டில் ெதாங்�ம் ெநற்ற�ச்�ட்டி வைர 
என்� பாவலர்கள் அணிகளின் ெபயரால் ஐம்ெப�ங்காபியங்கைள 
க்க�த்த�ம் அளவ�க்� அன்ேற நைக ேமாகம் இ�ந்த��க்க�ற�. 

அயல் நா�களில் அந்ந�ய ெசலாவணிக்ேக பயன்ப�ம் தங்கம் ஆடம்பர 
சின்னங்களாய் நம்மவர்கள் அங்கங்களில் அைடந்� க�டக்க�ன்றன. ” நான் 
வி�ம்ப�வெதல்லாம் 
அணிகலன் ஆடம்பர ம�ன்ற� அேசாக வனத்த�ல் இ�ந்த சீைதையத்தான் ” 
என்ற அண்ணல் காந்த�யின் தங்கத்ைத நாம் எப்ேபா� ப�ரிந்� ெகாள்ளப் 
ேபாக�ேறாம். 

இன்ைறய நவ நாகரகீ அணிமணிகல�க்� நம� ேகாவி�ள்ள சிைலக்� 
அணிவிக்கப்பட்ட நைககளின் ம� பத�ப்ப� �ட �றலாம். 

‘ ேகாவில்க�ள் ேகாவில் ‘ என்�ம் ‘ ேதவாலய சக்கரவர்த்த� ‘ என்�ம் ‘ெதன் 
த�ைச ேம� ‘ என்�ம் அைழக்கப்ப�ம் இராஜ ராஜ�ீவரம் ேகாவிைல 
எ�ப்பியவர் �தலாம் இராஜாராஜன். இந்தப் ேபரரசர் ஒ� ேபராற்றலின் 
ெமாத்த உ�. இவ�ைடய 29 ஆண்�க்கால ஆட்சியில் 20 ஆண்�கள் ேபரரைச 
விரிவைடயச் ெசய்வத�ேலேய கழ�ந்தன. கைடசி பத்� ஆண்�கள் இவர் 
ேகாவில் கட்�வத��ம், கைல வளர்ப்பத��ம் கவனத்ைத ெச�த்த�னார். 
இந்தக் காலக் கட்டத்த�ல்தான் தம�ழரின் கைலகள் வளர்ச்சியைடந்தன. 
காலம் காலமாக இ�ந்� வந்த சிற்ப, கட்டட அ�� �ைறகளில் மா�தல் 
வந்தன. உேலாகத்ைத உ�க்க� சிைலகள் ெசய்ய�ம் கைல விரிவைடந்த�ம் 
இந்த மாமன்னரின் கைடசி பத்� ஆண்� ஆட்சிதான். 

52 ேகாவில்கள் கட்டப்பட்டன். 66 படிமங்கள். அவற்ற�ல் இராஜ ராஜன் 
அளித்தைவ 23. 
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தஞ்ைச இராஜராஜ�ீவரம் ேகாவிலின் �வர்களில் உள்ள கல் ெவட்டிகளின் 
வழ�ேய அக்காலத்த�ல் ெபண்டி�ம் ஆண் மக்க�ம் அணிகலன்கள் 
��வத�ல் இப்ேபா� ேபால் அப்ேபா� ம�கவ�ம் ஆர்வம் ெகாண்டி�ந்தைத 
அற�ந்� ெகாள்ள �டிக�ற�. அவர்கள் அப்ேபா� அணிந்� மக�ழ்ந்த 
நைககளின் மாத�ரியில் தாேன ேகாவி�க்� அணிகலன்கைள 
அளித்த��க்க �டிய�ம்? அதனால் கல் ெவட்�களில் காணப்ப�ம் நைககள் 
அந்த நாள் நைட�ைறப் பாணியில் இ�ந்தைவ எனக் ெகாள்ளலாம். 

கல்ெவட்�களின் படி அப்ேபா� பயன்பாட்டில் இ�ந்� ேகாவி�க்� 
அளிக்கப்பட்ட சில 
நைககளின் ெபயர்கள் :– 

ஏகவல்லி [க�த்� அணி – ஒற்ைறச் சரமாைல] 
காைற [க�த்� அணி ] 
கச்ேசாலம் [ இைட அணி] 
கலாவம் [இைட அணி] 
காந்த நாண் ப�ள்ளிைக [க�த்� அணி] 
ேமாத�ரம் [இரத்த�னம் �த்� ] 
�த்� மாத்த�ைர [கா� அணி] 
பஞ்சசாரி [ஐந்� சங்க�லி ெகாண்ட� ] 
பதக்கம். 

என்க�ற� கல்ெவட்டில் எ�தப்பட்�ள்ள ேபரரசர் இராஜ ராஜனின் ஆைண. 
இத�ல் சிறப்ப� என்ன ெவனில் ஒவ்ெவா� அணிகலனின் ��விபர�ம் 
�ற�க்கப்பட்�ள்ள�. நைகயின் எைட, அ� ெசய்யப்பட்ட தன்ைம, 
அத�ல் ெபா�ந்த��க்�ம் �த்�,பவளம், ைவரம் ேபான்றவற்ற�ன் விபரம், 
அதன் மாத�ரி ஆக�ய எல்லாம் ம�கத் �ல்லியமாக எ�தப்பட்டி�க�ன்றன. 

எ�த்�க்காட்டாக ேபரரசர் இராஜராஜன், ஒ� ெதய்வத்த�ற்� 16 தங்க 
வைளயல்கைள அளித்த��ந்தார். அைவ ஒவ்ெவான்ற�ன் எைட ஐந்� கழஞ்சி 
ஆ� மஞ்சடி. ஒவ்ெவா� வைளயலி�ம் ஏறத்தாழ 316 �த்�க்கள் 
ேகார்க்கப்பட்டி�ந்தன அவற்ற�ன் எைட 155 கல். 
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இந்த பத�னா� வைளயல்களின் ெமாத்த மத�ப்ப� 403 கா�கள். ேபரரசரின் 
பட்டத்� அரசி ேலாக மகாேதவி 13 வைக நைககள் அளித்த��ந்தார். அவற்ற�ல் 
471 �த்�க்க�ம் 20 பவளங்க�ம் இ�ந்தன. ேபரரசர் மாத்த�ரம் 
ெகா�த்த��ந்த நைககள் 42,000 கழஞ்�ப் ெபான். 

அணிகலன்களில் பயன்ப�த்தப்பட்ட தங்கம், �த்� ேபான்றைவ எப்படி எைட 
ேபாடப்பட்டனஎன்ற ெசய்த�க�ம் தரப்பட்�ள்ளன. ேசாழர் காலத்த�ல் 
பயன்ப�த்தப்பட்ட 
”�டிைஞக்கல்” �ைறயில் ”ஆடவல்லான் ேம� விடங்கன் ” என்ற ெபயர் 
ெகாண்ட கல்லா�ம் எைட ேபாடப்பட்டன. அணிகலன்கைள ந��க்�ம்ேபா�, 
நைககளின் சர�, சட்டம், ெசப்பாணி, அரக்� ஆக�யைவய�ம் நைககளின் 
ப�த�களாகேவ ெகாண்� எைட ேபாடப்பட்டன என்க�ன்றன கல்ெவட்�கள். 
தங்கத்த�ன் மாற்� 
அளவிடப்பட்ட� பற்ற�ய �ைவயான ெசய்த�ய�ம் காணப்ப�க�ற�. ேபரரசர் 
அளித்த ெபான் நைகயில் தரத்த�ற்� கால் மாற்� �ைறவாகேவ இ�ந்ததாம். 

தண்டவாணிக்� கால் கால் காந்த�ைக ( க�த்� அணி) 
கடகம்,ெகாப்ப� ( காதணி) 
ம�டம், �தம்ைப ( காதணி) 
பட்டம் (ம�டம்) 
பட்டக் காைற ( தாலிைய ேகார்க்�ம் �ண் ��ல்) 
சப்தசரி ( ஏ� சங்க�லிகள்) 
சி�க்�, �டகம் (வைளயல்) 
பாத சாயலம் ( கால் அணி) 
�ரி �ட்டி (ெநற்ற�யில் அணிவ�) 
வரீப்பட்டம் (தைலயில் அணிவ�) 
வாளி (காதணி) 
காைற கம்பி (காதணி) 
த���, மகரம் (காதணி) 
உ�ட்� த�ரிசரம் ( க�த்� அணி) 
��க்கம் (காதணி) 
நயனம் (கண்�டி) 
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ெபாற்�,ெபாட்�. 
பாசமாைல 
ேதாள் வைள 
தாலி 
தாலி மணிவடம் 
தாழ்வடம் 
தக� 
த�ரள்மணி வடம் 
வைளயல் 
வ�க வாளி 
வடம் 
ேதா� 
த��வடிக்காைற 
கால் வடம் 
கால் ேமாத�ரம் 
சன்ன வடம் த��� 
கால் காைற 
ைகக் காைற மாைல 

பயன் ப�த்தப்பட்ட �த்�க்களில் 23 வைகய�ம் இரத்த�னங்களில் 11 வைகய�ம், 
ைவரங்களில் 11 இ�ந்தன என்� ெதரிக�ற�. சில நைகளின் பயன்பா� 
இப்ேபா� வழக்க�ல் இல்லா� ேபாய்விட்ட�. 

இப்படி ம��ந்த இைற உணர்வ�ட�ம் கைலச் சிந்ைதய�ட�ம் உ�வாக்கப்பட்ட 
படிமங்க�ம் அவற்ற�ற்� அணிவித்� அழ� பார்க்க அளிக்கப்பட்ட 
அணிகலன்க�ம் உலக�ன் எந்தக் ேகாடியில் உள்ளனவா… ெதரியவில்ைல. 

அணிகலன் 

ெபண்கள் ஏன் நைககைள �ற�ப்பாக தங்க நைககைள, ஆபரணங்கைள 
வி�ம்பி அணிக�றார்கள். �தலில் ஒ� பாலியல் ஆய்வாளர் ெசால்வைதக் 
காண்ேபாம் :– 
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ஆத� காலம் ெதாட்ேட ெபண்களின் கவர்ச்சிரமான உடல் அம்சங்கைள 
�ற�ப்பால் உணர்த்த� ஆண்களின் கவனத்ைத கவர்ந்� அவர்கைள 
மக�ழ்விப்பதற்காக ஆைட அணிகலன்களாக ெபண்கள் ஆபரங்கைள 
அணிக�றார்கள். ெபண்கள் ஆபரணங்கள் 
அணிவ� ஆண்க�க்�த்தான். 

ெபண்கள் அணிய�ம் ஒட்டியாணம் அவர்க�ைடய ��கலான இைடைய 
ெவளிப்ப�த்�ம். 

க�த்த�ல் அணிய�ம் சங்க�லி, ெநக்லஸ் ேபான்றைவ ெபண்களின் மார்பழைக 
உயர்த்�வத்�டன் மார்ப� ேமட்டின் கவர்ச்சிையய�ம் ெவளிப்ப�த்த உதவ�க�ற�. 

அேதேபால், காதணி கவர்ச்சிகரமான காதைமப்ைபய�ம், �க்� அணிகள் 
�க்க�ன் அழைக எ�த்�க் காட்டவ�ம் உதவ�க�ற�. 
ெபண்களின் கவர்ச்சிம�க்க ப�த�யில் கால் பாதங்கள் �க்க�யமானைவகள் 
அதனால்தான் சிலம்ப�, ெகா��, ெமட்டி இவற்ைற அணிந்� ஆண்களின் 
கவனத்ைத கவர்க�றார்கள் 

[ பைழய காலத்த�ல் ெபண்களின் ம�க �க்க�ய கவர்ச்சி ப�த�ைய �ட்டிக்காட்ட 
இைடயில் �ன்ப�றமாக ” ேமகைல ” என்ற ஆைடைய அணிவார்கள் இப்ேபா� 
அ�ேவ ‘ ஸ்விம் �ட்’ ஆக�விட்ட�] 

சரி…. இ� பாலியல் ஆய்வார்கள் க�த்�. 

இயற்ைகேயா� இைணந்த நம� தம�ழர் வாழ்க்ைகயில் இந்த அணிகலன் 
எப்படி ம�த்�வ ரதீ�யாக பயன்ப�க�ற� என்பதைன காண்ேபாம். 

நம்மவர்களின் ஆைட அணிகலன்கள் உடல் ¡£த�யாக, ம�த்�வம் 
சம்பந்தப்பட்ட�. நம் �ன்ேனார்கள் பின்பற்�ம் சம்பிரதாயச் ெசயல்க�க்� 
எல்லாம் கண்டிப்பாக ஏதாவ� ஒ� காரணம் இ�க்�ம். 

த��மணத்த�ன் ேபா� மணப்ெபண்�க்� ெமட்டி அணிவிப்பைத காணலாம். 
த��மணமான ெபண்கள் கால் விரலில் ம�ஞ்சி அணியேவண்�ம் என்ப� 
காலங் காலமாய்ப் 
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பின்பற்றப்ப�ம் தம�ழ் மக்களின் சம்பிராதாயச் ெசயலா�ம். 
[ெப�விர�க்� அ�த்த விரலில் இந்த ெமட்டி அணிவிக்கப்ப�க�ற�.] 

ஆனால் நாகரிகம் வளர்ந்� விட்ட இக்காலத்த�ல் த��மணமான ெபண்கள் 
ம�ஞ்சி அணிய ெவட்கப்ப�க�ன்றனர். த��மணமானதற்� அைடயாளமாய் 
தாலி இ�ந்தால் மட்�ம் ேபா�ம், ம�ஞ்சி ேதைவயில்ைல என அவர்கள் 
எண்�க�றார்கள். 

அந்த விரலி�ந்� ஒ� நரம்ப� கர்ப்பைபக்� ெசல்க�ற�.ெபண்களின் க�ப்ைப 
நரம்ப�க�க்�ம் கால் விரல் நரம்ப�க�க்�ம் ஒ�வித ெதாடர்ப� உள்ள�. கால் 
விரலில் ம�ஞ்சி அணிவதால் க�ப்ைபயின் நீர்ச் சமந�ைல எப்ேபா�ம் 
பாத�ப்பைடவத�ல்ைல. 
ெபண்கள் கர்ப்பம் அைடய�ம்ேபா� ஏற்ப�ம் மயக்கம், வாந்த�, ேசார்வ�, 
பசியின்ைம ஏற்ப�ம். கர்ப்பகாலத்த�ன் ேபா� இந்த நரம்பிைன அ�த்த� 
ேதய்த்தால் ேமற்கண்ட ேநாவ�கள் �ைறய�ம். இதைன எப்ேபா�ம் 
ெசய்�க்ெகாண்� இ�க்க �டியா� 
என்பதற்காக ெவள்ளியிலான ெமட்டி அணிவித்தார்கள். காரணம், 
நடக்�ம்ேபா� இயற்ைகயாகேவ அ�த்த�, உராய்த்� ேநாைவக் �ைறக்க�ற�. 
க�ப்ைப பாத�ப்ப�கள் ஏ�ம் வரக்�டா� என்பதால்தான் காலில் ம�ஞ்சி 
அணிய�ம் பழக்கத்ைத நம் �ன்ேனார்கள் உ�வாக்க�யி�க்க�ன்றார்கள். 

ெகா�� ெகாஞ்சம் விவாகரமான விஷயம். 

ெபா�வாக, உடல் ¡£த�ராக ஆண்கைளவிட ெபண்க�க்� உணர்ச்சி அத�கம். 
அந்த உணர்ச்சி ஆண்கைள விட ம�ஞ்சி விடக்�டா� என்பதற்�தான் இந்த 
ெகா��. 
உணர்ச்சிகள் ெப�விரலி�ந்� ெதாடங்க� �த�க்கால் பின் நரம்ப� வழ�யாக 
உச்சம் தைலக்� ஏ�க�ற�. ெவள்ளிக் ெகா�� �த�க்கால் நரம்பிைன உரச, 
உரச உணர்ச்சிகள் �ைறந்� கட்�ப்ப�க�ற�. 

[சில விவாகரமான விஷயங்கள் *இைல மைற கனியாக* இ�க்க ேவண்�ம் 
என்பதற்காக இப்படி மைறவாக ைவத்தனர் நம� �ன்ேனார்கள்] 
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அைரநாண்க் ெகாடி[அரணாக்ெகாடி] உட�க்� ந�ப் ப�த� இ�ப்ப�. ேமலி�ந்� 
கீழாக, கீழ்லி�ந்� ேமலாக ஒ�ம் இரத்தம் இ�ப்ப�க்� வ�ம்ேபா� [+ / — ] சம 
ந�ைலக்� 
ெகாண்� வர இந்த அைரநாண்க்ெகாடி உதவ�க�ற�. 

மகாபாரத்த�ல் த��டாஸ்தரன் தன் மகன் �ரிேயாதனன் ேபா�க்� ேபா��ன் 
தைலயி�ந்� ெதாட்� சீர்வாதம் ெசய்�, வழங்க� வ�ம்ேபா� இ�ப்ப�க்� 
வந்தவ�டன் �ரிேயாதனன் கட்டியி�ந்த அைரநாண்க்ெகாடியால் இ�ப்ப�க்� 
கீழ் சீர்வாதம் வழங்க �டியவில்ைல. பின் �ரிேயாதனன் ெதாைட பிளந்� 
இறந்த கைத எல்ேலா�ம் அற�ந்தேத. இந்த அைரநாண்க்ெகாடி உடல் 
பா�காப்ப�க்�ம் பயன்ப�க�ற�. 

�க்� �த்�வ�, கா� �த்�வ� [�ைளயி�வ�] உடலில் உள்ள வாய�ைவ 
[காற்ைற] ெவளிேயற்�வதற்�. [ release ] 

ைகேரைக, ேஜாசியம் பார்ப்பவர்கள் ஆண்க�க்� வல� ைகய�ம் 
ெபண்க�க்� இட�ைகய�ம் பார்த்� பலன் ��வ� வழக்கம். ஆண்க�க்� 
வலப் ப�ற�ம் ெபண்க�க்� இடப் ப�ற�ம் பலமான, வ�வான ப�த�களா�ம். 

ஞானிக�ம் ரிஷ�க�ம் த�யானம் ெசய்�ேபா� வல� காைல மடக்க� இட� 
ெதாைட மீ� ேபாட்� த�யானம் ெசய்வார்கள். இதற்� காரணம் இட� காைல 
மடக்க� த�யானம் ெசய்ய�ம் ேபா� வல� பக்கமாக �வாசம் ேபா�ம். வல� 
என்றால் தம�ழ�ல் ெவற்ற� என்� ெபா�ள். வல� பக்கமாக �வாசம் 
ெசல்�ம்ேபா� த�யானம், 
பிராத்தைன எல்லாம் கண்டிப்பாக பலன் த�ம். 

அதனால் இந்த நாடிைய அடக்�வதாக இ�ந்தால் வல� பக்க �வாசத்த�ற்� 
மாற்றேவண்�ம். அேத மாத�ரி ஒ� அைமப்ப�த்தான் �க்�த்த�. 

நம� �ைளப் பக்கத்த�ல் ஹ�ப்ேபாெதலமஸ் என்ற ப�த� இ�க்க�ற�. நரம்ப� 
மண்டலங்கைள கட்�ப்ப�த்தக் �டிய, ெசயல்படக் �டிய அளவ� சில ப�த�கள் 
உள்ளன. 
அந்தப் ப�த�யில் சில உணர்ச்சி பிரவாகங்கள் உள்ளன. இதைனச் 
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ெசயல்ப�த்�வதற்� 
அந்தப் ப�த� �ைணயாக இ�க்க�ற�. இப்படி இந்தப் ப�த�ைய அத�கமாக 
ெசயல் ப�த்�வதற்�ம் ெபண்ணின் �க்க�ல் இட� பக்கத்த�ல் �த்தக்�டிய 
�க்�த்த� வல� பக்க �ைளைய நன்றாக ெசயல் படைவக்�ம். 

இட� பக்கத்த�ல் �ைள அைடப்ப� என்றால் வல� பக்கத்த�ல் நன்� ேவைல 
ெசய்ய�ம். வல� பக்கம் அைடத்தால் இட� பக்கம் உள்ள �ைள அத�கமாக 
இயங்�ம். 
இன்ைறய நம்�ைடய மனித வாழ்க்ைகக்� அத�கமாக இந்த இட� பக்க 
�ைளைய அைடத்�வல� பக்கமாக ேவைல ெசய்ய ைவக்க�ேறாம். அதனால் 
வல� ைக, வல� கால் எல்லாேம பலமாக உள்ள�. 

ெபண்கள் �க்�த்த� அணிய�ம்ேபா�, �ன் ெநற்ற�ப் ப�த�யில் இ�ந்� ஆலம் 
வி��கள் ேபால்சில நரம்ப�கள் நாசி �வாரத்த�ல் இறங்க� கீேழ வ�ம். இப்படி 
வி��கள் �க்�ப் ப�த�யி�ம், ஜவ்வ� ேபால ெமல்லிய �வாரங்களாக 
இ�க்�ம். 
ஆலம் வி��கள் ேபால உள்ள �க்�ப் ப�த�யில் ஒ� �வாரத்ைத ஏற்ப�த்த� 
அந்த �வாரத்த�ல் தங்க �க்�த்த� அணிந்தால், அந்த தங்கம் உடலில் உள்ள 
ெவட்பத்ைத க�ரக�த்� தன்�ள்ேள ஈர்த்� ைவத்�க் ெகாள்�ம் சக்த�ையப் 
ெப�ம். அ�மட்�மல்ல, �க்க�ன் மடல் ப�த�யில் ஒ� �வாரம் ஏற்பட்டால் 
அதன் �லம் நரம்ப� மண்டலத்த�ல் உள்ள ெகட்ட வாய� அக�ம். 

சி�ம�க�க்� �க்�த்த� அணிவிப்ப� க�ைடயா�. ப�வப் ெபண்க�ேக 
�க்�த்த� அணிவிக்கப்ப்�க�ற�. ப�வ வயைத அைடந்த ெபண்க�க்� 
கபாலப் ப�த�யில் அதாவ�, தைலப்ப�த�யில் சிலவிதமான வாய�க்கள் 
இ�க்�ம். 
இந்த வாய�க்கைள ெவளிக்ெகாண்�வதற்� ஏற்ப�த்தட்ட�தான் இந்த �க்� 
�த்�வ�. �க்� �த்�வதால் ெபண்க�க்� ஏற்படக்�டிய சளி, ஒற்ைறத் 
தைலவலி, �க்� சம்பந்தமான ெதாந்தரவ�கள், பார்ைவக் ேகாளா� சரி 
ெசய்யப்ப�க�ன்றன். 
இன்ைறக்� நாகரிகம் வளர்ந்� விட்டதால் சில ெபண்கள் வல�ப் பக்கம் 
�க்�த்த� அணிக�றார்கள். ஆனால், சாஸ்த�ர ரதீ�யாக இடப்பக்கம்தான் 
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ெபண்கள் �க்�த்த� அணியேவண்�ம். இட� பக்கம் �த்�வதால் சில 
மாற்றங்கள் ஏற்ப�ம். சிந்தனா 
சக்த�ைய ஒ� ந�ைலப்ப�த்�க�ற�. மனைத அைமத�ப்ப�த்�க�ற�. த�யானம், 
பிராத்தைனயில் ஈ�பட உதவ�க�ற�. 

ஒற்ைறத்தைலவலி, நரம்ப� சம்பந்தமான ேநாய்கள், மனத்த�மாற்றம் 
ஏற்படாமல் இ�க்க �க்�த்த� உதவ�க�ற� என்� ஞானிக�ம் ரிஷ�க�ம் 
�ற�யி�க்க�ன்றனர். 
உடலி�ள்ள ெவப்பத்ைதக் க�ரக�த்� நீண்ட ேநரம் தன்�ள்ேள 
ைவத்த��க்�டிய ஆற்றல் தங்கத்�க்� இ�க்க�ற�. தங்க நைககைளப் 
ெபண்கள் அணிவதன் �லம் உடலில் ஏற்ப�ம் அத�க ெவப்பம் உணர்ச்சியாக 
மா�வத�லி�ந்� தைடப்பட்�ேபா�ம். அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்ப�, ஆக�ய 
நால்வைகப் பண்ப�கள் உைடயவர்களாகத் த�கழ �டிய�ம். 

தங்க நைககள் அணிவதால் உணர்ச்சிப் பிரவாகம் தைடப்பட்� ெபண்களின் 
உடல் ெவப்பம் சம ந�ைலயைடக�ற�. இதனால் அவர்கள� வாழ்க்ைக தர்ம 
ெநற�க�க்� உட்பட்� சீராக அைமய�ம். 

தம�ழர்கள் அணிந்� வந்த அணிகளின் (நைககளின் ெபயர்):- 

1. தைலயணி: 
தாழம்�, தாமைரப்�, ெசா��ப்�, சாமந்த�ப் �, அ�க்�மல்லிப் �, இைல, 
அரசிைல, ப�மம், சரம், �ரப்பாைள, ேகாைத, வலம்ப�ரி. 

2. காதணி: 
ேதா�, ெகாப்ப�, ஓைல, �ைழ, இைல, �வைள, ெகாந்த�ளேவாைல, 
கன்னப்�, ���, விசிற� ���, சின்னப்�, வல்லிைக, ெசவிப்�, மடல். 

3. க�த்தணிகள்: 
ெகாத்�, ெகாடி, தாலிக்ெகாடி, ெகாத்தமல்லிமாைல, ம�ள� மாைல, 
ெநல்லிக்காய் மாைல, ம�தங்காய் மாைல, �ண்ைடக்காய் மாைல, க�மணி 
மாைல, மாங்காய் மாைல, மா�ளங்காய் மாைல, காைரப்� அட்டிைக, 
அ�ம்ப�ச்சரம், மலர்ச்சரம், கண்டசரம், கண்டமாைல, ேகாைத மாைல, ேகாைவ. 
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4. ப�ய அணிகலன்கள்: 
ெகாந்த�க்காய். 

5. ைக அணிகலன்: 
காப்�, ெகாந்த�க்காய்ப்�, ெகா��. 

6. ைகவிரல் அணிகலன்கள்: 
சிவந்த�ப் �, ேமாத�ரம், அ�ம்ப�, வட்டப்�. 

7. கால் அணிகலன்கள்: 
மாம்பிஞ்� ெகா��, அத்த�க்காய் ெகா��, ஆலங்காய் ெகா��. 

8. கால்விரல் அணிகள்: 
கான் ேமாத�ரம், காலாழ�, தாழ், ெசற�, நல்லணி, பாம்பாழ�, பில்லைண, பலீி, 
�ஞ்சி, ெமட்டி. 

9. ஆண்களின் அணிகலன்கள்: 
வரீக்கழல், வரீக் கண்ைட, சதங்ைக, அைரயணி, அைரநாண், 
பவள வடம், ெதாடி, கங்கணம், வரீவைள, கடகம், ேமாத�ரம், 
ெகா��, காப்ப�, பதக்கம், வ�வலயம், க�த்தணி, வன்னசரம், 
�த்� வடம், க�க்கண், �ண்டலம் ஆக�யனவா�ம். 

(�ற�ப்ப� உதவி)..நன்ற�: தம�ழ் நாட்� அணிகலன், சாத்தான் �ளம் அ. 
இராகவன்) 
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