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Tamil literature is the epitome of the great ideas of our ancient Tamils. Literature is a
country's time glass. In which people can connect with them in order to progress. The
societal changes in a country's artistic environment are reflected in the local literature.
The Epic literature is to highlight the importance of women in their clothing and
ornaments. The women’s in the Perungathai are the beautiful women who come
before our eyes. The prosperity of a country is determined by the women living in the
country. Women’s who lived happily with dresses, ornaments and Savor flowers.
Therefore, the dress and costume of the female protagonists in Perungathai are very
special and imitated by the present generation.
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ஆசிரியர்

குறிப்பு

ம.இ ா.வதேி

மீ னாட்சி

அேர்கள்

ஏழு

ஆண்டுகளுக்கு

வமலாக

ஈவ ாடு

வேளாளர்

மகளிர் கல்லூரியில் தமிழ்த்துறைப் வே ாசிரிய ாகப் ேணியாற்ைி ேருகிைார். ேதினாறுக்கும்
வமற்ேட்ட

ேன்னாட்டுக்

கருத்த ங்குகளில்

ஆய்வுக்

கட்டுற கறள

வேளியிட்டுள்ளர்.

இலக்கணம், தற்கால இலக்கியம், நாட்டுப்புை இலக்கியம் ஆகியேற்ைில் மிகுந்த ஈடுோடு
வகாண்டேர்.

ஆய்வுச்சுருக்கம்
வதான்றமச்
இலக்கியங்கவள

சிைப்புமிக்க

ேறை

முன்வனற்ைத்திற்குத்

சாற்றும்!

தக்கோறு

நம்

தமிழரின்

இலக்கியங்கள்
அேர்கவளாடு

ஒரு

உயரிய

சிந்தறனகறளத்

நாட்டின்

இறணத்து

காலக்கண்ணாடி.

அதில்

காண

முடியும்

தமிழ்
மக்கள்
-

ஒரு
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நாட்டுக்

கறலச்சூழலில்

ஏற்ேடும்

சமுதாய

மாற்ைங்கறள

அந்நாட்டு

இலக்கியங்களில்

எதிவ ாலிக்கின்ைன - காப்ேிய இலக்கியங்கள் உலா ேரும் வேண்கள் தங்களுறடய ஆறட
அணிகலன்களில்

மிகுந்த முக்கியத்துேம்

வகாடுத்ததறனப்

ேட்ம ேிடித்துக்

காட்டுேவத. -

வேருங்கறதயின் கறத மாந்தர்களில் கற்ேறன நயத்வதாடு அழகு வசாரூேமாக நம் மனக்கண்
முன்

நிற்ேேர்கள்

அந்நாட்டில்

ோழும்

அணிகலன்கள்
ஆகவே

அதில்

ேரும்

வேண்

ஆறசக்கு

மக்கறளக்

ோச

வேருங்கறதயில்

வேண்

மலர்கள்

ோழும்

வேண்

மக்கவள.

ஒரு

வகாண்வட
என்று

நாட்டின்

வசல்ேச்

வசழிப்ேிறன

நிர்ணயப்ேடுத்துகின்ைனர்

மகிழ்ச்சியுடன்

ோத்தி ங்களின்

ோழ்ந்தர்கள்

ஆறட,

-

ஆறட

வேண்கள்

அணிகலன்

-

இன்றைய

தறலமுறையினரும் ேின்ேற்றும் ேறகயில் அறமந்துள்ளறம மிக்கச் சிைப்ேிற்குரியது.

முன்னுதர
வோய்யகல நாளும் புகழ் ேிறளத்தல் என்ேியப்ோம்
றேயகம் வோர்த்த ேயங்வகாளிநீர் - றகயகலக்
கற்வைான்ைி மண்வதான்ைாக் காலத்வத ோவளாடு
முற் வைான்ைி மூத்தகுடி.
தமிழரின்

வதாற்ைத்திறனப்

(Jawarlal,

ஐயனாரிதனார்
சிந்தறனகறளத்

தமிழ்

2010).

புைப்வோருள்
வதான்றமச்

இலக்கியங்கவள

ேறை

வேண்ோ
சிைப்புமிக்க

சாற்றும்!

மாறலயில்
நம்

சுட்டுகிைார்

தமிழரின்

இலக்கியங்கள்

ஒரு

உயரிய
நாட்டின்

காலக்கண்ணாடி. மக்கள் முன்வனற்ைத்திற்குத் தக்கோறு அேர்கவளாடு இறணத்து அதில்
காண முடியும். ஒரு நாட்டுக் கறலச்சூழலில் ஏற்ேடும் சமுதாய மாற்ைங்கறள அந்நாட்டு
இலக்கியங்களில்
தங்களுறடய

எதிவ ாலிக்கின்ைன.

ஆறட

காப்ேிய

அணிகலன்களில்

இலக்கியங்கள்

மிகுந்த

உலா

முக்கியத்துேம்

ேரும்

வேண்கள்

வகாடுத்ததறனப்

ேட்ம

ேிடித்துக் காட்டுேவத அவ்ோய்ேின் முக்கிய வநாக்கமாகும்.

பெருங்கதை
வகாடிக்வகா சம்ேிக் வகாமானாகிய
ேடித்வதர்த் தாறன ேத்தேன் தன்றன
ேஞ்சஞ் வசய்துழி ோன்ைறள ேிடிஇய
உஞ்றசயிற் வைான்ைிய யூகி அந்தணன்
உருவுக் வகாவ்ோ உறுவநாய் கண்டு (மணிவமகறல 15-66—6)
என்று

சீத்தறலச்சாத்தனார்

வேருங்கறதயின்

சிைப்ேிறன

எடுத்துக்கூறுகிைார்.

வேருங்கறதயின் கறத மாந்தர்களில் கற்ேறன நயத்வதாடு அழகு வசாரூேமாக நம் மனக்கண்
முன்

நிற்ேேர்கள்

அதில்

ேரும்

வேண்

மக்கவள.

ஒரு

நாட்டின்

வசல்ேச்

அந்நாட்டில் ோழும் வேண் மக்கறளக் வகாண்வட நிர்ணயப்ேடுத்துகின்ைனர்

வசழிப்ேிறன

(Devira, 2017).

ஆறட அணிகலன்கள் ஆறசக்கு ோச மலர்கள் என்று மகிழ்ச்சியுடன் ோழ்ந்தர்கள் வேண்கள்.
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ஆகவே

வேருங்கறதயில்

ோழும்

வேண்

ோத்தி ங்களின்

ஆறட,

அணிகலன்

இன்றைய

தறலமுறையினரும் ேின்ேற்றும் ேறகயில் அறமந்துள்ளறம மிக்கச் சிைப்ேிற்குரியது.

அழகு
இலக்கியங்களிலும்

காப்ேியங்களிலும்

வேண்களின்

அழறகப்

ோடாத

புலேர்கள்

இல்றல. வேண்கறள வேறுத்தேர்கள் கூட அேர்களின் அழறக, ஆறட, அணிகலன்கறள
ேர்ணித்து

அதன்

அழகில்

மயங்காதிருக்க

வேண்டும்

மதனமஞ்சிறகயின் அழகிறன இவ்ோறு ோடுகிைார்

எனப்

ோடல்கள்

இயற்ைியுள்ளனர்.

(Chithalai Saathanar,1949; Swaminatha

Iyer, 2012)

துறதபூங் வகாறத சுமத்த லாற்ைா
மதர்மா வனாக்கின் மாதாஞ் சாயற்
ேதரில் ேணிவமாழிப் ேறனத்வதாட் சின்னுதல்
மதர்றே வநாக்கின் மானமஞ்சிறக 3 (வேருங்கறத 17: 22- 74)

பெண்களின் முகம்
வேருங்கறதயில்

உதயணனின்

மறனேிறயயும்

ேி ச்வசாதனனின்

ஆருணி மன்னனின் மறனேி, வதாழியர், ேணிப்வேண்கள் எனக்கறத

வதேியற யும்,

மகளிர் ேலர் உள்ளனர்.

இலக்கியத்தில் ேரும் மகளிரின் முகத்றத
“திலதஞ் சுடரும் திருமதி ோண்முகம்” (3:5;23)
“தாமற

எள்ளிய காமரு திருமுகம்” (2:4: 126) எனப் ோடியுள்ளனர்.

நுைழ்
“ேனிப்ேிறை அழித்த ேழறமத் தாகிய
அணித்தகு சிறுநுதழ்”

( 2:16: 22-23) எனக் கூைியுள்ளனர்.

ஆதைகள்
“உண்ேறே நாழி உடுப்ேறே இ ண்வட
ேிைவு வமல்லாம் ஓவ ாக்கும்வம”
என்ை
அேர்கள்

புைநானூற்று

அணியும்

இலக்கியத்தின்ேடி

ஆறடகள்.

சங்க

காலத்தில்

வேண்களின்

அழகிற்கு

தமிழகத்தில்

அழகு

வநசவுத் வதாழில்

வசர்ப்ேது
முக்கிய

ேங்கு ேகித்தது வேருங்கறத.
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மகளிர் அணிந்ை ஆதைகளின் வதககள்
நுண்கைிர்
வமன்றமயும், வேண்றமயும் வகாண்ட அறே ோற்கடலில் ேனி நாளில் எழுந்த ஆேி
வோன்று இருந்தன. ஆேி நுண் துகில் (1: 36-64)

நூல் துகில்
ேருந்தி, ேட்டு, நார் ஆகியன வகாண்டு மிக நுண்றமயாக வநய்யப்ேட்டன. ‘நூலினும்
உலண்டினும் நாரினும் இயன்ைன’ (1: 42: 210)

ெட்டுதை
“ேட்டுறடத் தாறன.......’
“ேட்டியல் கலிங்கம்” (1: 37: 156) எனப் ேட்டுறடறயப் வேருங்கறதயில் ோடி உள்ளனர்.

பூந்துகில்
“பூந்துகில் தாறன.........................
புது

நூற்

புந்துகில்”(1:42:145)

என

பூ

வேறலப்ோடறமந்த

ஆறடறயச்

சங்கமகளிர்

அணிந்ததாக கூைியுள்ளனர்.

தகாடித்துகில்
புத்தாறடகள்

“வகாடித் துகில்” என ேழங்கப்ேட்டது.

வண்ணத்துகில்
ஆறடகள் ேல ேண்ணங்களில் அணியப்ேட்டன. வேள்றளத் துணியில் நீலம், ம கத
நிைம், ேச்றச, சிேப்பு ஆகிய நிைங்கறள

ஏற்ைினர்.

இதறன
“அறுறேக் வகாதிய ஐேறக ேண்ணத்துத்
துறைேிதி நுனித்த தூத்வதாழிலாளர்” (2::5:128 -129)
என்று ேண்ணம் வதாய்ே’ேதில் றகவதர்ந்த வதாழிலாளர்கறளக் குைிப்ேிடுகிைார்.
வமலும் ோம்ேின் வதால் வோன்ை ேடிேில் உறடயதாகவும், மூங்கிலின் உட்ேக்கத்
வதாறலப்

வோன்று

வமல்லிய

ஆறடறயயும்

அணிந்தனர்.

ஆறடகள்

புறகறயப்

வோல

வமன்றமயும் வதாய்றேயும் உறடயதாக அறமந்தன. என்ை இலக்கிய நறடயின் மூலம்
அைியலாம். இவ்ோறு வநய்யப்ேடும் ஆறடகள் ேின்ேருமாறு ோதுகாக்கப் ேடுகின்ைன.

Int. Res. J. Tamil, 106-116 | 109

M.R. Devi Meenakshi /2020

Vol. 2 Iss. 3 Year 2020

காடி யூட்ைல்
ஆறடயில்
கஞ்சிறயப்

ேிற ப்பும்,

மடமடப்பும்,

ேயன்ேடுத்தியறம

சலறே

மடிப்பு

வசய்து

கறலயாமல்

இருக்கவும்

ேயன்ேடுத்துயறமறயக்

காடி

காடி

என்ை

வகாண்ட

கழுவுறு கலிங்கம் என்று கூைியுள்ளார்.

மணமூட்ைல்
உடலுக்கு நறுமணம் கலந்த வோடிகறளப் ேயன்ேடுத்துேறதப் வோல ஆறடகளுக்கும்
ேயன்ேடுத்தினர் என்ேறத நறுமடி என்று சிலப்ேதிகா மும்,

நறும் புறக ஊட்டியறமறய.

“காடிக் கலந்த வகாடிக் கலிங்கம்
கழும வூட்டுங் காழகில் நறும்புறக”( 1:54: 9-10)
என்ை அடிகள் மூலம் அைியலாம்.

மடித்ைல்
கஞ்சியிட்டு, நறுமணம் ஊட்டப்ேட்ட ஆறடகள் அழகிய வேறழகளில் மடித்து றேத்து
ோதுகாக்கப்ேட்டன.

ஆதைகள் அணியும் முதறகள்
தமலாதை
வேண்கள்

வமவல

வோர்த்திய

ஆறட

முன்ைறன

எனப்ேட்டது.

இஃது

உடுத்திய

ஆறடயின் எஞ்சியப் ேகுதியாக கழுத்றதச் சார்ந்து வதாங்க ேிடப்ேட்டது.

கச்சு
மார்ேகங்களில்
வேறலப்ோடு

அணிந்து

வகாண்ட

ஆறடகள்

இறே

ேண்ணமூட்டியதாகவும்

பூ

வகாண்டதாகவும், ேண்ண மிகு கற்கள் ேதிக்கப்ேட்டும் இருந்தன என்ேறதக்

கச்சியாப் புறுத்த கால்ேங்
ீ கிறளமுறல என்ை அடிகளால் அைியலாம்.

வட்டுதை
முழங்கால் அளவுக்கு உடுத்தப்ேடும் ஆறட. உள்ளாறடயாக அணியப்ேட்டது.

ைதழயுதை
ேட்டாலும்,

ேருத்தியாலும்

ஆன

நயமிக்க

ஆறட

அணிந்த

மகளிர்

ேசிய

இளந்தளிர்களுக்கு இறடவய ேல ேண்ணப் பூக்கறளப் புறனந்து தறழயுறடறய அணிந்தனர்.
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வநாச்சி இறலகள், அவசாக இறலகள், ேயறல வகாடிகறளக் கறளயும் ஆம்ேல், வநய்தல்
மலர்கறளயும் இவ்ோறு அணிந்தனர் எனக் வகாங்கு வேளிர் குைிப்ேிடுகின்ைார்.

வாசவைத்தைக்கு
“ம ாஅந் நுணரும் மாேின் தறழயும்
கு ாஅம் ோறேயும் வகாங்கேிழ் முல்றலயும்
ேிண்டித் தளிரும் ேிைவும் இன்னறே
வகாண்டியான் ேந்வதன்” என உதயணன் குைிப்ேிடுகின்ைான்.
ஆறட

ேறககளும்

அணியும்

முறையும்

சங்ககாலம்

வோலவே

வேருங்கறத

காலத்திலும் ேழக்ககாக இருந்தது என்ேறத இதன் மூலம் அைியலாம்.

அணிகலன்கள்
சங்க

மகளிர்

அழகுக்கு

அழகு

வசர்க்கும்

ேிதமாக

ஆறடகள்

மட்டுமின்ைி

அணிகலன்களும் முக்கிய ேங்கு ேகித்தன. அணிகலன் என்ேதற்கு ஆே ணம், நறக, பூண்,
அணி, தறடயம், ேணி, கலன் இறழ எனப் ேல வேயர்கள் உண்டு.
“கம்மியர் புறனந்த காமர் ேல்கலம்
வசம்றமயின் அணியும்” (1:42:

213- 314)

என்ை இலக்கிய நறடயின் மூலம் இதறன அைியலாம். அடி முதல் முடிேற

ஆயிறழயார்

முத்தாலும், றே ங்களாலும், மாணிக்கக் கற்கறளயும் வகாண்டு ேலேித அணிகலன்கறள
அணிந்தனர் அறே ேின்;ேருமாறு.

கால் அணிகலன்
‘கிண்கிண்’

இது

வோன்னால்

வசய்யப்ேட்டது.

அடி

எடுத்து

றேக்கும்

வோது

அறசந்தாடி “கிண்கிண்” என ஓறச எழுப்பும்.

சிலம்பு
சிேந்த தாமற ப் ோதங்களில் அணிந்த மற்வைாரு அணி சிலம்பு. இதறன றமயமாக
றேத்து “சிலப்ேதிகா ம்” என்ை காப்ேியவம உருோனது. சிலம்ேினில் மாணிக்கக்கற்களும்,
முத்துக்களும் ே ல்களாகப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டன (Samythaiar, 2017).

காடி
ோடகம்

என்ேதும்

ோடகம், சதங்றக

கால்களில்

அணியப்ேடும்

ஓர்

ேறக

அணி.

ேரியகம்,

நூபு ம்,

எனப் ேல ேறகயான அணிறய இலக்கிய மகளிர் அணிந்தனர்.
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இதை அணிகலன்
தமகதல
இறடயில் அணிந்த அணிகலன்களுள்; சிைந்தது வமகறல. மணியும், ேேளமும் அணி
வேை

அழகிய

வேறலப்ோட்டுடன்

ோம்புரி

வோல்

முன்புைம்

ேறளந்து

காணப்ேடும்.

ேட்டமான

வோன்னால்

இவ்ேணிக்குப் ேடுகால் என்ை வேறு வேயரும் உண்டு.

ொண்டில்
வமகறல
வசய்யப்ேட்டு

ேறகறயச்

சார்ந்த

மற்வைாரு

அணி.

இது

ேேள மணிகள் வகார்க்கப்ேட்டு காணப்ேடும்.

இதறனப்
“ேேழக் காவசாடு ேன்மணி ேிற இத்
திகழக் வகாத்த வசம்வோற் ோண்டில்”
எனப் வேருங்கறத அடிகள் ேிளக்குகின்ைன.
தறலேன் ேிரிந்து
“ோண்டில்”இறடவயாடு

வசன்ைறமயால்
வோருந்தாது

ோடிய தறலேியின்

நழுேியது

என

இறடயில்

ஐங்குறுநூறு

அணிந்திருந்த
“ோண்டிறலக்”

குைிப்ேிடுகிைது.

விரிசிதக
ேிரிசிறக

என்ேது

வமகறல

ேறகறயச்

வசர்ந்த

மற்வைாரு

அணி.

32

மணிக்

வகாறேகறளச் வகாண்டது. அதறன ‘எண்நால் காழ் நிற ” எனப் புலேர்கள் குைிப்ேிடுேர்.
வமகறலயின் ேறககள்:
காஞ்சி,

வமகறல,

கலாேம்,

ேருமம்,

ேிரிசிறக

ஆகியன

வமகறலயின்

ேறககள்.

காஞ்சி - எட்டு முத்து ேடங்கறளயும், வமகறல - ஏழு ேடங்கறளயும், கலாேம் ேதினாறு
ேடங்கறளயும்,

ேருமம்

ேதிவனட்டு

ேடங்கறளயும்,

ேிரிசிறக

முப்ேத்தி ண்டு

ேடங்கறளயும் வகாண்டது.

அல்குல் காசு
மகளிர் வோன் காசுகறளக் வகாத்து அல்குலில் அணிந்தனர்.

அரசிதல
அ சிறல

ேடிேமாகவும்,

வோற்காசுகள்

ேேளக்காசுகள்

ஆகியன

ேற்றையும்

அல்குலின் வமல் அணிந்து. அதன் வமல் ஆறடகறள உடுத்தினர்.
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சங்க கால மகளிர் இயற்றகவயாடு இறணந்த ோழ்றே ோழ்ந்தனர். அேர்கள் ோழும்
சூழலுக்வகற்ே திருமண முறைகள் மாறுேட்டன.
திருமண
ேழக்கம்

நாளன்று

இருந்தது.

மகளிர்

தங்கம்,

மங்கல

றே ம்,

நீ ாடி

மஞ்சள்

மாணிக்கம்,

அணிந்து

புதுத்தாலி

முத்துக்களால்

மாதறு

புறனயும்

வோன்னால்

உருோக்கப்ேட்ட வகார்க்கப்ேட்ட தாலிறய மணமகள் கழுத்தில் அணிேிப்ோன். அது மங்கல
நாண் எனவும் ேழங்கப்ேடும்.

ஒற்தறவைம்
மார்புக்கு

இறடவய

அறமயுமாறு

ஒற்றை

முத்து

ேடத்றத

அணிந்தனர்.

அறே

ஏகேல்லி எனவும் அறழக்கப்ேட்டது. அதனுடன் ேலேறகயான மணிகள், மாணிக்ககற்கலால்
அறமந்த

வோன்

அணிந்தறமயால்

ஆ ங்கறள

அணிந்தனர்.

வோன்

மணிகளாலான

ேல

ஆே ணங்கறள

அதன் கணத்றதச் சுமக்க முடியாமல் ‘ஒரு ேிடி’ அளவுறடய இறட

ேருந்தியதாக ேின்ேரும் வேருங்கறத ோடல் ேிளக்குகிைது.
“சுண்ண இவலறக ேண்ணம் சிறதய
மண்ணிய நித்தில ேடத்வதாடு பு ளும்
ேல்கலஞ் சுமத்தல் ஆற்ைாது றேவயன
ஒல்குபு நுடங்கும் ஒரு ேிடி நுசும்ேினர்”.

கழுத்து அணிகலன்
களிறக
தாலி,

என்ை

முத்து

கழுத்தணி,

ேடம்,

முத்துச்ச ம்,

வோன்நாண்,

ேன்மணிகளும்

சங்கிலி,

இறழத்த

வோன்னா ம்

அணிகலன்கள்,

எனப்

ேலேறகயான

மும்மணிகளாலான

மும்மணிக்காசு

அணிகலன்கறள இலக்கியப் வேண்கள் அணிந்தனர்.
புருட ாகம்,

றேடூரியம்,

வகாவமதகம்

ஆகிய

என்ை அணிறயயும், ேலேறக மணிகள் வகார்க்கப்ேட்ட தாலிறயயும்

அணிந்தனர். தாமற

மலர் ேடிேத்தில் அறமந்த மாறலறயயும், ேண்வடாழுங்கு வோன்ை மணிகறள நி ல்ேடப்
ேதித்து இறட இறடவய மடக்கிய இறல உருேம் வகாண்ட மாறலறய அணிந்து அழகுக்கு
அழகு வசர்த்தனர்.

தக அணிகலன்
வதள
இலக்கியத்தில்
அணிந்தனர்.

றககள்

மகளிர்

ேேளம்,

முமுேதும்

சங்கு,

நிறைந்து

வோன்
ஒலி

வோன்ைேற்ைாலான

எழுப்பும்

ேறகயில்

அணிகலறன

ேறளயல்கறள

அணிந்தனர்.
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கைகம்
இது மக மீ ன் கவ்ேிய வகாடி ேடிேத்தில் காணப்ேடும்.

சூைகம்
இதுவும் றகயில் அணியும் அணி.

தமாைிரம்
றக ேி ல்களில் அணியும் நறககளில் ஒன்று. இதறன அங்குலி என்றும் ேழங்குேர்.
வேயர்கள் வோைிக்கப்ேட்ட
ேதித்த

“நாம வமாதி த்றழயும்’ “முடக்கு வமாதி ம்” “இ த்தின கற்கள்”

வமாதி ம் எனப் ேலேறகயான அணியில் அணிந்தனர். இதறன
“ோறளப் ேகுோய் கடுப்ே ேணக்குறுத்துச்
வசவ்ேி ல் வகாள்இய வசங்வகழ் ேிளக்கத்து”
என்ை ோடலின் மூலம் அைியலாம்

காது அணிகலன்
குதழ
ேண்றடக் காலங்களில் இளம் வேண்கள்

இளம்

தளிர்க்கறளக் குறழகளாக

காதில்

அணிேர். இலக்கிய மகளிர் ேட்டு
ீ
ோசலில் உலர்த்தப்ேட்ட வநல்றலத் திண்ேதற்கு ேந்த
வகாழிகறள தம் காதணியான குறழகறளக் கழற்ைி எைிந்து து த்தினர் என இலக்கியத்தில்
குைிப்ேிட்டுள்ளனர்.

ஓதல
குறழ,

இறல,

பூந்வதாடு,

ஓறலச்சுருள்

ஆகியேற்றைக்

காதில்

அணிந்தறமயால்

அவ்ேடிேத்திவலவய அணிகலறன உருோக்கினர்.

கடிப்பு
காதில் அணிந்த ஓர் அணி கடிப்பு இஃது இந்தி

நீலத்றதயும் இறடயிறடவய றே

மணிகறளயும் அழுத்திச் வசய்யப்ேட்டது. இதற்குக் குதம்றே என்ை வேறு வேயரும் உண்டு
இதறனச்
சூடுறு வோன்ேிறனச் சுேணர் புறனந்த
வதாடும் கடிப்பும் துளங்கு காதினர்”
என்ை வகாங்கு வேளிர் ோடலின் மூலம் அைியலாம்.
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ைதல அணிகலன்
பெற்றிச்சுட்டி
ம கத மீ ன் ேடிேத்திலும், திலகம் என்னும் வோன் அணியும் வநற்ைியில் வதாங்கமாறு
சங்க

மகளிர்

அணிந்தனர்.

இன்றும்

வக ளத்திலும்,

கன்னியாகுமரியிலும்

வோன்னால்

வசய்யப்ேட்ட திலகத்றதச் சீதனமாக தருகின்ைனர்.

கூந்ைல் ெட்ைம்
மகளிர்
மல்லிறகறய

தங்கள்

கூந்தறல

அணிந்தனர்.

ேட்டமாக

அம்மலற ச்

வகாண்றடயிட்டு

சுற்ைி

அறதச்

வசம்வோன்னாலான

சுற்ைியும்

அகன்ை

ேட்டத்றதச்

சூடினர்.

இத்தறகய கேின்மிகு காட்சிறய
“மறுேகத் தடக்கிய மதியம் வோலச்
சிறுமுகச் சிகழிறக புறடமுதல் புறதஇய”
என்ை ோடல் ேரிகள் மூலம் அைியலாம்.

பொன்னரிமாதல
கூந்தறலக்

வகாண்றடயாக

முடிக்காமல்

வதாங்க

ேிடும்

வோது

அதன்

மீ து

வோன்னாலான “வோன்னரிமாறல” என்ை அணிறய அணிந்தனர்.

சூளாமணி
சூளாமணி என்ேது மணிகள் இறழத்து ேில்றலயாகச் வசய்யப் வேற்ை தறலயணி
ஆகும். தறலயின் ேின்புைம் ேிடரியின் இருபுைமும் ேலது இடது எனப் ேல்லி ேடிேத்தில்
“புல்லகம்” என்ை அணிறய அணிந்தனர். ேட்டம், வோன்னரி மாறல என்ை அணிறயயும்
தறலயில் அணிந்தனர் எனப் வேருங்கறத ேிளக்குகிைது.
இவ்ோைாக வேண்களின் அழகுக்கு அழகு வசர்க்க அேர்கள் அணிந்தறே கடல், மறல,
நிலத்தில்

வதான்ைிய

ேல்வேறு

வோருட்கறள

அழகுக்கு

அழகூட்டும்

வோருள்களாக

அணிந்தனர். வேருங்கறதயின் கறதக்கு ேடநாட்டிற்கு வசாந்தமானது.

முடிவுதர
கறதக்கு
வசாழ

ேிளக்கப்ேடும்

ோண்டிய

அணிகலன்கள்,
இலக்கியத்திலும்,

ேண்ோடு

தமிழ்

நாட்டுப்

ேின்னணிறயத்

ஆறடகள்

அறனத்தும்

சிலப்ேிலும்

காணப்ேடும்

நாட்டுக்கு
தந்துள்ளார்.

தமிழகப்

உரியது.

கறதக்கு

அேர்

கறதயில்

வேண்டிர்

அணிக்கலன்கறளவய

அேர்

வச ,

கூைியுள்ள

அணிந்தவத.

சங்க

வேருங்கறதயிலும்

கூைப்ேட்டுள்ளது. அணியும் முறையிலும் சங்ககால நிறலவய வேருங்கறதக் காலத்திலும்
நீடித்திருக்கிைது.
Int. Res. J. Tamil, 106-116 | 115

M.R. Devi Meenakshi /2020

Vol. 2 Iss. 3 Year 2020

References
Chithalai Saathanar, (1949), Manimegalai, Fourth Edition, Venus Printing Press, Chennai, India.
Devira, (2017), Purapporul Venba Maalai - Devira Urai, Sri Nandhini Pathippagam, Chennai.
Jawarlal, K.G., (2010) Silappathikaram, Kizhakku Pathippagam, Chennai.
Samythaiar,

V.V.,

(2017),

Perungathai,

digital

library

India,

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.384392/mode/2up
Swaminatha Iyer, U.V., (2012), Perungathai, Amudha Nilayam, Chennai.

Funding: NIL
Acknowledgement: NIL
Conflict of Interest: NIL
About the License:
The text of this article is licensed under a Creative Commons Attribution
4.0 International License

Int. Res. J. Tamil, 106-116 | 116

