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Sangam literature are used to clearly understand the development of civilized society
and literary richness or off luence. The literature named after the parable can be said to
be sangam literature. We call a parable, an analogy that composes one object to another.
We could find this kind of analogy in writings of noble laureates naturally this parable is
nurtured with human birth. Through the beautiful usages of parable in sangam literary
pieces one can see the growth of culture. The parable is the supreme tool for cultivating
culture and the key used to open the springs of emotions to the pinnacle of languages.
Through this research article we come to know how parable works as the highly
appreciatable tool of language and how it can beanty one’s writing.
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முன்னுரை
உவறம

என்பது

ஒரு

பபாருறளப்

பிைிபதாரு

பபாருளுக்கு

ஒப்பிட்டுக்

கூறுதல்

அதாவது,

பதரிவிக்க விரும்பும் பபாருறளத் பதரிந்த பறைய பபாருசளாடு, உவம உருப்புகறளப் பயன்படுத்தி
கூறுவன

உவறமயாகும்.

இத்தறகய

உவறமகள்

பண்பாட்றை

விளக்கும்

கருவிகளாகச்

பேயல்படுகின்ைன. இயற்றக எல்றைகளாலும், பேயற்றக வாழ்முறைகளாலும் சவறுபட்டு கிைக்கும்

நாடுகளுக்கும், மக்களுக்கும் இறைசய அறனத்துைக மானிைம் அைங்கிக் கிைப்பறதப் பார்த்து `யாதும்

ஊசே யாவரும் சகளிர்’ என்று பாடியவர் கணியன் பூங்குன்ைனார். அவருறைய மனதில் ஒற்றுறம
உணர்வு உள்ளறத அைியமுடிகிைது.
தமிைர்கள்
உணர்த்தும்

ேங்க

காைச்

இைக்கியங்கறளப்

சுவடுகளாக

சபாற்ைினர்.

எட்டுத்பதாறகயும்,

தமிைரின்

பத்துப்பாட்டும்

ேிைப்றபயும்,
திகழ்கின்ைன.

பண்பாட்றையும்
மனிதன்

தன்

பண்பாட்றையும், பமாைிறயயும் உச்ே நிறைக்கு வளர்த்துக் பகாள்ளத் சதான்ைிய கருவிசய உவறம
ஆகும். அந்த வறகயில் ேங்க இைக்கியங்களில் காணப்படும் பண்பாடு ோர்ந்த உவறமகறளக் கீ ழ்வரும்
ஐந்து

பகுப்பின்

உவறமகள்,

2.

மூைம்

எடுத்துறேப்பதாக

இயற்றக

உவறமகள்,

3.

இவ்வாய்வுக்

கட்டுறே

வேைாற்று

உவறமகள்,

அறமகின்ைது.
4.

அேேியல்

அறவ

1.

மேபு

உவறமகள்,

5.

வாழ்வியல் உவறமகள் என்பறவயாகும்.
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உவமைகள்
உவறமகள் என்பது பறைப்பாளருக்கு ஏற்பவும், பறைக்கப்படுபவருக்கு ஏற்பவும், பபாருளுக்கு
ஏற்பவும், பறைப்புச் சூைல், சநாக்கம் சபான்ைவற்ைிற்கு ஏற்பவும் பைவறகப்பட்டு அறமதல் கூடும்.
உவறமகள்

பபாருறளப்

புைப்படுத்துவசதாடு

அப்பபாருறளச்

ேிைப்பிக்கக்

கூடிய

முறையில்

உயர்ந்தனவாக அறமதல் சவண்டும் (Srinivasan, 1973). பபாருளின் உயர்றவக் காட்ை அதனினும் உயர்ந்த
உவறமறயக் றகயாளுவசத ேிைந்தது என்பறத,
“உயர்ந்ததன் சமற்சை உள்ளுங்காறை’’(பதால்.உவறம.நூ.எ.276)
என்ை
கருதப்பபறும்

நூற்பாவால்
பபாருறள

அைியைாம்
உவறமயாக

(Balasubramanian,
எடுத்தாள

2019).

சவண்டிய

உைக

சூைல்

வைக்கில்

ஏற்படும்

இகழ்ந்தபதனக்

சபாது,

அதன்

கண்

அறமந்த உயர்ந்த தன்றமயிறனசய ஒப்புறமயாகக் பகாண்டு உயர்ந்த குைிப்புப்பை உவமம் பேய்தல்

சவண்டும் என்பறதக் குைிப்பால் புைப்படுத்தியுள்ளனர் இைக்கணநூைார். எனசவ மிக இைிந்தபதனக்
கருதும் பபாருறள உவறமயாகக் பகாள்ளும் மேபு இைக்கிய உைகில் மிகவும் குறைவு எனைாம்.
உவறம,

உவமம்,

உவமானம்

மூன்றும்

ஒசே

பபாருறளத்

தரும்

போற்கசள

எனினும்

அவற்ைிற்கிறைசய நுட்பமான சவறுபாடு உண்டு. ‘உவறம’ என்ை போல்ைிற்கு உவத்தல் என்றும்,
உவமம் என்ை போல்ைிற்கு உவறம கூறுதல் என்றும், உவமானம் என்பதற்கு உவறமயாகக் கூைப்பட்ை
பபாருள் என்றும் சவறுபாடு பகாள்ளைாம்.

ைரபு உவமைகள்
மேபு

பமாைியறமப்பிலும்,

பமாைிக்கறையாகிய

இைக்கியத்திலும்

பபற்ைிருக்கும்

பேல்வாக்கு

மிகப்பபரியதாகும். இைக்கியத்திலும் இைக்கணத்திலும் மேபு பபற்ைிருக்கும் பேல்வாக்றகத் பதாகுத்துக்
காட்டும் நூசை பதால்காப்பியம்,
“வைக்கும் பேய்யுளும் ஆயிரு முதைின்
எழுத்தும் போல்லும் பபாருளும் நாடிப்
புைம் பதாகுத்சதாசன சபாக்கறு பனுவல்”
(பதால். ேிைப்புப்பாயிேம்- பக். 11)
என்று

பனம்பாேனார்

பாடிய

பதால்காப்பியப்

பாயிேம்,

பதால்காப்பியம்

மேபுகளின்

பதாகுப்பு

நூசை என்பறதப் பறைோற்றுகிைது (Balasubramanian, 2019). பதால்காப்பியருக்குப் பின் வந்த நன்னூைார்,
“எப்பபாருள் எச்போல்ைின் எவ்வாறு உயர்ந்சதார்
பேப்பினர் அப்படிச் பேப்புதல் மேசப”
(நன். நூ.எ. 388)
நல்ை

என்கிைார் (Soma Elavarasu, 2017). அந்த வறகயில் முன்சனார்கள் கூைியறத சகட்டு பின்பற்றுதல்

பண்பாடும்

ஆகும்.

எனசவ

ேங்க

இைக்கியங்களில்

புைவர்கள்

றகயாண்டுள்ள

மேபு

ோர்ந்த

உவறமகறளக் கீ ழ்க்கண்ை ோன்றுகளின் மூைம் அைியைாம்.
ேங்கப்புைவர்கள்,
பறைய

ஒருவர்

உவறமகறளசய

ேிை

கூைிய

உவறம

பபாருள்களின்

என்பதற்காக
புறனவில்

மற்பைாருவர்
மேபாகப்

உவறமகளில் பபண்களின் உறுப்புக்கள் முக்கிய இைம்பபறுகின்ைன.

மாற்ைிக்

கூைாமல்,

பின்பற்றுகின்ைனர்.

மேபு

பபண்களின் உறுப்புக்கள், ேிை

குைிப்பிட்ை பபாருள்கறளசய உவறமயாகக் பகாண்டு முடிமுதல் அடிவறே மேபு மாைாமல் புறனயப்
பபறுகின்ைன.
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பபண்களின்
வருகின்ைன.

உறுப்புகளில்

கண்ணுக்குக்

கண்களுக்கு

குவறளமைர்,

மற்ை

தாமறே,
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உறுப்புக்களிலும்
பநய்தல்

மைர்,

மிகுதியாக
அம்பு,

மேபு

சவல்,

உவறமகள்

மாவடு,

கயல்

முதைியன உவறமகளாகச் சுட்ைப்பட்டுள்ளன.
நற்ைிறணயில் குைிஞ்ேித்திறணயில் கபிைரின் பாைைில், தறைவன் தன் பநஞ்ேிற்கு உறேக்கும்
சபாது,
“குவறள உண்கண் மகிழ்மை சநாக்சக”
(நற். பா. 77/12)
தறைவியின் குவறளமைர் சபான்ை றமயுண்ை கண்களின் மகிழ்ச்ேி மிக்க மைப்பம் பபாருந்திய
பார்றவ நம்றம அவளிைத்சத பேலுத்தியது என்கிைான் (Balasubramanian, 2004).
தறைவசனாடு ஊடிய தறைவிறய மகிழ்வித்து, அவள் உைன்பாடு பபை தறைவன் தறைவி சகட்பது
சபாை,
“குவறள உண்கண் ஏஎர் பமல்ைியல்”
(ஐங். பா.72/3)
குவறள சபாலும் றமயுண்ை கண்கள் என்று பாோட்டுகிைான்.
குைவாயிற் கீ ேத்தனார் பாைைில், தறைவிக்கு சதாைிகூறும் பபாழுது,
“குவறள உண்கண் இவபளாடு பேைற்கு”
(அகம். பா. 129/16)
என்ை வரியில் குவறளப் சபான்ை கண்கள் எனச் சுட்ைப்படுகின்ைன.
புரியவழ்
ீ நறுநீைம்புறேயுண்கண்
(கைி. பா.15/20)
என்ை கைித்பதாறக வரியிலும் இதறன அைியைாம்.
கண்கள்

பற்ைிய

மேபுவறமகள்

மிகுதியாக

இருப்பதற்குக்

காேணம்

கண்

காமத்தின்

நுறைவாயிைாய் அறமந்தசத ஆகும் (Dhatshinamurthy, 2004; Jayabal, 2004; Viswanathan, 2004).

இயற்மக உவமைகள்
பண்றையத் தமிைர்கள் பபாருட்கறள முதல்பபாருள், கருப்பபாருள், உரிப்பபாருள் என்ை மூன்று

பபாருள்களில்

அைக்கினர்.

உரிப்பபாருளாகிய

வாழ்க்றகறயச்

பேம்றமப்படுத்தசவ

இைக்கியங்கள்.

உருவாக்கப்பபற்ைன. இயற்றக, உவறம வாயிைாகவும் மனித வாழ்க்றகசயாடு ேங்க இைக்கியங்களில்
பதாைர்புபடுத்தப்படுகிைது.

அத்தறகய

உவறமகசள

இயற்றக

உவறமகள்

என்ை

பாகுபாட்டில்

எடுத்துறேக்கப்படுகின்ைன.
நற்ைிறணயில்
தறைவிறயத்

தறைவிறயச்

தறைவன்

விறேவில்

ேந்திக்கத்
வறேந்து

தறைவன்
பகாள்ள

சதாைிறய

சவண்டும்

என்ை

அணுகுகின்ைான்.
காேணத்தால்

சதாைி
மறுத்துக்

கூைசவ தறைவன் சதாைியிைம்,
“அகல் இரு விசும்பின் அேவும் குறைபடுத்த
பசுங்கதிர் மதியத்து அகல் நிைாப் சபாை
அளகம் சேர்ந்த திருநுதல்”
(நற். பா. 377/6-8)
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என்று தறைவிறய இயற்றகசயாடு உவறமப்படுத்தி கூறுகிைான் (Balasubramanian, 2004).
“பபய்த புைத்துப் பூத்த முறைப்
பசுமுறகத் தாது நாறும் நறுநுதல்”
(குறுந். பா. 323/ 4-5)
நைிய

நுதறையுறைய

தறைவியின்

சதாள்களில்

துயிைப்

பபைாத

நாட்கள்

இன்பம்

என்ை

உள்ள ீடில்ைாத பதர் சபான்ைன என குறுந்பதாறகயில் இயற்றக உவறமயாக எடுத்துறேக்கப்படுகிைது.
“பூழ்க்கால் அன்ன பேங்கால் உழுந்தின்”
(குறுந். பா. 68/1)
நிைத்தின் சமல் ேிைிதளசவ பவளித்சதான்றும் உழுந்தின சவர்க்குக் குறும்பூழ்ப் பைறவயின்
கால் வண்ணத்தாலும், வடிவாலும் அளவாரும் உவறமயாக இயற்றகக்கு இயற்றகசய உவறமயாகச்
சுட்ைப்பட்டுள்ளது (Nagarajan, 2004).
“பைம்சபாற் சேற்ை தீம்புைல் உண ீஇய” (அகம். பா. 17/ 13-14) “உறளமான் துப்பின் ஓங்கு திறண”

(அகம்பா.

102/1)

“முறளவாள்

எயிற்ை

வள்ளுகிர்

ஞமைி”

(குைிஞ்ேிப்

பா.

131)

“சவம்பு

நறனயன்ன

பநடுங்கட்கள்வன்” (ஐங். பா.30/1) இதுசபான்று ேங்க இைக்கியங்களில் பை உவறமகள், இயற்றகக்கு
இயற்றகசய உவறமயாக சுட்ைப்பட்டுள்ளது.
“பபயின் நந்தி வைப்பின்ோம் புைத்திற்குப் பபயல்சபால் யான்
பேைின் நந்தி பேைின் ோம்பும் இவள்”
(கைித். பா.78/19-20)
தறைவன்
ேண்றையிட்ைாள்.

பேத்றதயர்
பின்னர்

சேரி

ஊைல்

பேன்று
தீர்ந்து

திரும்பி

வந்த

கூறும்சபாது,

பபாழுது

காமக்கிைத்தி

பேத்றதயுறைய

நைம்,

அவசனாடு

மறை

பபய்யின்

விறளச்ேல் பகாடுத்து, அது பபய்யாமல் இருக்கும் சபாது வைண்டு அைகு பகட்டு அைியும் விறள
நிைத்திற்கு

உள்ள

மறைசபாை,

தறைவன்

அங்கு

பேன்ைால்

அைகினால்

பேருக்குற்றும்,

அவன்

பேல்ைாக்கால் வருந்தி இவள் வாடுவாள் என மறைறய உவறமப்படுத்தி கூறுகின்ைாள்.
உைகிலுள்ள

பார்க்கும்

தன்றம

இயற்றகப்

பபாருட்கறளப்

ேங்கப்புைவர்களிைத்து

பார்க்கும்சபாது

மிகுதியாக

இருந்தன

வாழ்க்றகசயாடு

என்பறதயும்,

பதாைர்புபடுத்திப்

உண்றமறய

விளக்க

உவறமகறளக் றகயாண்ைனர் என்பறதயும் அைியமுடிகிைது.

வரலாற்று உவமைகள்
எண்ணத்றத
வளர்க்கும்

பவளியிைத்

கருவியாக

வேைாற்றுவறமகள்

சதாற்றுவிக்கப்பபற்ை

வளர்ந்தது

வேைாற்றை

சபாைக்

பவளியிடும்

பமாைி,

கருத்றத

நாளறைவில்

பவளியிடும்

சநாக்கத்திற்காகசவ

எண்ணத்றதசய

உத்தியாகப்

றகயாளப்பபறும்

பிைந்த

நிறைக்கு

வளர்ச்ேிபபற்ை பாங்கு ேங்க இைக்கியங்களில் காணப்படுகிைது.
திருமாவளவன்

பறகவர்சமல்

சவறைச்

பேலுத்தும்

ஆற்ைலுறையவன்,

தறைவன்

கைக்க

இருக்கும் காடு அவ்வளவன் பேலுத்திய சவல் சபான்று பகாடுறமயானது என்பறத (பட்டினப்பாறை 299-300) என்ை பாைல் வரிகளில் அைியைாம்.
பதன்னவன்

சபார்கறள

காட்ைேண்கறளக்

பவன்ைவன்.

இவனுறைய

பகடுத்து

ஆநிறே

பதன்னாட்டின்

கவரும்

கள்வர்களின்

மறைக்குறகயில்

பக்கத்தில்

தறைவன்,
அருவி

பை

வழும்.
ீ

அம்மறைக் குறகயில் வறேயே மகளிர் மறைந்திருப்பர். அவர்கறளப் பபறுதல் அரிது. அதுசபாைத்

தறைவியும் பபறுவதற்கு அரியவள் என்பதறன, (அகம் பா. 342/4-12) என்ை பாைல் வரிகளில் அைியைாம்
(Jayabal, 2004).
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பவன்ைான்.

அப்சபார்க்களத்தில்

புண்பட்ை

வேர்
ீ

அழுறகறயப் சபாைத் தறைவி இேவும் பகலும் இறைவிைாது அழுதாள் என்பதறன (அகம் பா.37/ 14-19)
என்ை பாைல் வரிகளில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன (Jayabal, 2004).
ேங்க

அகப்பபாருளான காதறைப் பாடும் முறையில் புைப்பபாருளான வேைாற்றைப் புகுத்தும் புதுறம
இைக்கியத்தின்

தனிச்ேிைப்பாகும்.

புைப்பாைல்கறளக்

காட்டிலும்

வேைாற்று

உவறமகள்

அகப்பாைல்களிசைசய அதிகம் உள்ளன.
ேங்க இைக்கியங்களில் இதுசபான்ை வேைாற்று உவறமகள் அதிகம் நிறைந்துள்ளன. விரிவந்தி
ேிை ோன்றுகள் மட்டுசம எடுத்துக்காட்ைப்பட்டுள்ளன.

அரசியல் உவமைகள்
ேங்க இைக்கிய உவறமகளின் வாயிைாகச் ேிை அேேியல் பேய்திகறளயும் அைியமுடிகிைது.

விழுப்புண் பபறுதசை வாழ்வின் குைிக்சகாளாகவும், களிறு ஒன்றையாவது பகால்லுதசை ஆண்மகனாக
பிைந்தவனுக்குரிய கைறமயாகவும் கருதியறம ேங்ககாை வாழ்வின் தனிச்ேிைப்பாகும். வேமும்,
ீ
வேம்
ீ
காேணமாகப் பபறும் புகழும் வாழ்வின் குைிக்சகாளாகக் கருதப்பபற்ைன.
கைித்பதாறகயில்,

நாட்றை

ஆள்பவர்

கைக்கமுற்ைால்

நாடு

துன்பப்படும்

என்ை

பேய்திறய,

தறைவியின் அைகிைந்த முகத்திற்கு உவறமயாகக் கூைப்படுகிைது. இதறன,
“ஆள்பவர் கைக்குை அறைபபற்ை நாடுசபால்
பாழ்பட்ை முகத்சதாடு றபதல் பகாண்டு அறமவாசளா”
(கைி 5 /12-13)
என்ை வரிகள் காட்டுகின்ைன (Viswanathan, 2004).
சவண்டிய
அேேனின்

பபாழுதில்

பேங்சகாைால்

பால்சுேந்தூட்டும்

வாய்க்கும்

என்ை

தாய்

பகுதி

சபாை

(கைித்.

சவண்டிய

பா.99/4-7)

காைத்து

மறைபபய்தல்

கைித்பதாறகயில்

வருகிைது

(Viswanathan, 2004).
நாட்டிற்கு

நல்ைவோகவும்,

பறகவர்க்குத்

தீயவோகவும்

இருப்பது

அேேனின்

இயல்பாகும்.

சேர்ந்தாறேக் காத்தலும், பறகவறே அைித்தலும் சவந்தனின் இன்ைியறமயாத கைறம ஆகும்.
தன்

நாட்டிற்கு

மதியமாகவும்,

பறகவர்களுக்கு

ஞாயிைாகவும்

மன்னன்

விளங்க

சவண்டிய

முறையிறனப் புைப்பாைல் ஒன்று பின்வருமாறு உணர்த்துகிைது.
‘‘தண்கதிர் மதியம் சபாைவும் பதறுசுைர்
ஒண்கதிர் ஞாயிறு சபாைவும்
மன்னிய பபரும”
(புைம். பா.6 /27-29)
அேேன் எந்நாளும் எவ்விைத்தும் உண்றம தவைாதவனாக வாை சவண்டும் என்னும் சவந்தனின்
இயல்றப (கைி. பா. 100/7-8) கைித்பதாறக உவறமக் காட்டுகிைது (Viswanathan, 2004).
ேங்க இைக்கியத்தில் இைம்பபறும் அேேியல் உவறமகளால் அக்காை அேேியற் பகாள்றகயிறன
அைியமுடிகிைது.

வாழ்வியல் உவமைகள்
உவறமகள் அறனத்துசம வாழ்வியல் ோர்ந்தறவ தான் என்ைாலும், அவற்ைில் உணவு, உறை,
இருப்பிைம் வாழ்வின் அடிப்பறை ஆதாேங்களாக இருக்கின்ைன.
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பநல்சை உணவிற்கு அடிப்பறையாக இருப்பதால், அவற்றைக் குைித்த உவறமகள், கீ ழ்காணும்
ோன்றுகளின் மூைம் காட்ைப்பட்டுள்ளன.
“கடுப்புறைப் பைறவச் ோதியன்ன
றபதை விறளந்த பபருஞ் பேந்பநல்”
(பபரும்பாண். 229-230)
என்ை அடிகளால் பபருஞ்பேந்பநல்லும்,
“சுைர்க்கறைப் பைறவப் பபயர்ப்படுவத்தம்”
(பபரும்.305)
என்ை அடியால் கருைன் ேம்பா பநல்லும்
“பபான்னறைத் தன்ன நுண்சணார் அரிேி”
(மறைபடு-532)
பபான்துகள் சபான்ை ேிைிய வறக அரிேி தரும் பநல்லும் ேங்கத் தமிழ்நாட்டில் விறளந்த ேிை
பநல்மணிகளின் வறககள் என்பதறன அைிகிசைாம்.
உறைகளில்

உறைகள்

பிரித்துப்

பை

வறககள்

காணப்படுகின்ைன.

சபேப்படுகின்ைன.

அசதசபால்

ஆைவர்க்கும்,

பேல்வர்க்கும்

மகளிர்க்கும்

வைியவர்க்கும்

என

உரிய

பைவறக

பை

வறக

உறைகள் சபேப்படுவது குைிப்பிைத்தக்கது (Mohan, 2004).
பேல்வர்களின் ஆறைச்ேிைப்றப (மதுறேக் பா. 431-433) என்ை வரிகள் எடுத்துறேக்கின்ைன.
“பதண்திறே அவிர் அைல் கடுப்ப ஒண்பல்
குைியவும் பநடியவும் மடி தரூஉ விைித்து”
(மதுறேக். 519-520)
என்ை அடிகளால் விேிைி மடிப்சப அன்ைிப் புைறவ பற்ைிய பேய்தியும் அைியப்படுகிைது. குைவர்
மேப்பட்றைறய உறையாகக் பகாண்ைனர் என்பறத (நற். பா. 64/4-8) என்ை பாைைில் அைியமுடிகிைது.
இதன்

வைி

வாழ்வியைின்

அடிப்பறை

ஆதாேங்களின்

தகவல்கறள

அைிய

பயன்படும்

உவறமகளின் முக்கியத்துவத்றத அைியைாம்.

முடிவுமர
ேங்ககாை மக்களிைம் ஒப்புறம உணர்வு சமசைாங்கி இருந்தன என்பறத அைியமுடிகிைது. ேங்க
இைக்கியங்களில்

பண்பாட்டு

என்பறத உணேமுடிகிைது.

வளர்ச்ேிக்கு

ேங்க

உவறம

இைக்கியங்களில்

இன்ைியறமயாத
உவறமகள்

கருவியாக
அதிகம்

பேயல்பட்டுள்ளது

உயர்வானதாகசவ

சுட்ைப்பட்டுள்ளறத அைியைாம். மேபு உவறமகறள பயன்படுத்துவதில், ேங்ககாைப் புைவர்கள் ஒப்புறம
உணர்சவாடு

இருந்த

பயன்படுத்துவதில்

பான்றமறய

இருந்து

ஒருவர்

அைியைாகிைது.

பயன்படுத்திய

மனிதன்

உவறமகறள

இயற்றகசயாடு

இறணந்த

மற்பைாருவர்

வாழ்றவசய

சமற்பகாண்ைான். தறைவன், தறைவிறயச் சுட்டும் சபாதும், இயற்றகறயச் சுட்டும் சபாதும், இயற்றக
உவறமகள்

பபரிதும் பங்காற்ைி

வருகின்ைன. ேங்க

இைக்கியங்களில், நீண்ை

வேைாற்று

நிகழ்றவ,

சுருக்கமாக பவளிப்படுத்த, வேைாற்று உவறமகள் பயன்பட்டுள்ளறமறய உணேமுடிகிைது. அேேனின்
பேங்சகால், ஆட்ேி, இயல்பு, கைறம என அறனத்தும், உவறமகள் வாயிைாக விளக்கப்பட்டுள்ளன.
வாழ்வியல் உவறமகளில், வாழ்வியலுக்கு அடிப்பறை ஆதாேமாக திகழும், உணவு, உறை, இருப்பிைம்

என்பனவற்றை அைிய ேிைந்த கருவியாக பேயைாற்ைி உள்ளறத அைியமுடிகிைது. இதன் வாயிைாக

Int. Res. J. Tamil, 183-189 | 188

A. Palaniammal / 2021

Vol. 3 Iss 4 Year 2021
ேங்க

இைக்கியங்களில்

பண்பாட்றைப்

பிேதிபைிக்கும்

DOI: 10.34256/irjt21422

இன்ைியறமயாதக்

கூைாக

உவறம

இருப்பது

குைித்து இவ்வாய்வு கட்டுறேயில் நிறுவப்பட்டுள்ளது.
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