
International Refereed Journal of Tamil Studies Research (IRJTSR)                                  E-ISSN: 2582-5313 

தமிழ் ஆய்வு ஆராய்ச்சியின் சர்வததச நடுவர் இதழ் (ஐ.ஆர்.தே.டி.எஸ்.ஆர்) 
Volume: 03 Issue: 02                               April to June 2021                                             www.irjtsjournal.org 
 

 

© 2021, IRJTSR                                                                                                                                                                 Page 43 

கவிதையின் நுண்ணுணர்வு – அப்துல்ரகுமான் வழி 
 

முனணர் ஜ ோ.சன், 

மிழ் உவிப்ஜதோசிரிர், 

மிழில் உோய்வுத் துனந, அசு கனனக் கல்லூரி, 

உகண்டனம்-643002. 

 

ஆய்வுச் சுருக்கம் 

அப்துல் குாண மிழ் உனகம் அறிந் கவிஞர் என்நாலும் அரப் தற்றி முழுராணச் செய்திகள் 

அரின் இநப்பிற்குப் பின்பத சரிந்து சகாள்ளும் தடிாக அரந்து .  பலும் பித்ன் கவிரத் சாகுப்தாணது 

அரின் னித்து ஆன்மீக உனரக சளிச்ெம் பதாட்டுக் காட்டுாக அரந்துடன் அக்கவிரத் சாகுப்பு அர 

மிழ் இனக்கி உனகில் அழிா இடத்ரயும் ங்கிது . அணபவில் இங்கு பித்ன் எண 

அறிமுகப்தடுத்ப்தடுகிநது.  

கனனச்சசோற்கள் 

  உரகள், உருகங்கள், தடிங்கள், குறியீடுகள், பித்ன், ெமூகம், ரைக்கூ, கஜல். 

முன்னுன 

அப்துல் குான், கவிக்பகா என்று சிநப்தாகக் குறிப்பிடப்தடுகிநார். 'ாணம்தாடி' இக்கக் கவிஞர்கபபாடு 

இரந்திங்கிர். எழுதுதர்களின் ரனாயிலில் ம் கவிர சளியீடுகளின் ாயினாகப் புதுக்கவிரத் 

துரநயில் நிரனநிறுத்திக் சகாண்டர்களுள் அப்துல் குான் சிநப்தாகக் குறிப்பிடத்க்கர் ஆார். அர் தால்வீதி 

என்ந கவிரத் சாகுதி மூனம் ம்ர ஒரு பொரணப் தரடப்தாளிாக இணங்காட்டிக் சகாண்டார். மிழில் கவிரக் 

குறியீடுகள் குறித்து ஆாய்ந்து முரணர் தட்டம் சதற்நர். மிழில் ரைக்கூ, கஜல் ஆகி பிநசாழி இனக்கிங்கரப 

முரணந்திலும் தப்பிதிலும் இர் குறிப்பிடத்க்கர் ஆார். இருரட பித்ன் கவிரத் சாகுப்பு சளிந் 

பதாது கவிரர படிாகத் ால் உரகள், உருகங்கள், தடிங்கள், குறியீடுகள் ஆகிற்றின் ழி, 

சளியீட்டு முரநயின் பின்புனம் இங்கு அகில் டிாக முன்சணடுக்கப்தடுகிநது. 

கவினத்ன்ன அறிமுகம் 

 ‘கவிக்பகா’ என்நால் உனகம் முழுதும் அறிப்தட்ட கவிஞர் அப்துல் குான் . கவிக்பகா அப்துல் குான் 

அர்கள் ‘பித்ன்’ என்ந நூலில், சித்ர்கள் பதான கவிர எழுதி உள்பார்  என்தப அந்த் சாகுப்பின் சிநப்பிரணச் 

சொல்லும் எணனாம்.  இதில்  27 ரனப்புகளில் கவிரகள் உள்பண.  இத் சாகுப்ரதப் தற்றி , "இந்ப் பித்ன் ன்ந 

கவினத் சோகுப்பு ...திர்னநோக ல்னோற்னநயும் சசோல்து ன்கிந முடிஜோடு சசோல்னப்தட்ட விங்கள் . "
 1

 

என்று குறிப்பிடுர். 

 பித்ன் என்னும் ரனப்பின் அசித்திரணச் சொல்லும் கவிர இங்கு கனிக்கத் க்கது.   

''அம்தனம் 

அர்கள் 

ஜடங்களில் 

சிக்கிநோர்கள் 

அது அர்களுக்கு  

சதிோக இருக்கிநது 

ஜடம் கனபந்ோல் 

ஜனட ஜதோய்விடும் 
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ோன் அர்களுனட  

அம்தனம் 

கனி! 

அம்தனம்  

ன் ஜனடல்ன 

டணம் 

அணோல் ோன் ன்னணப் 

பித்ன் ன்கிநோர்கள்  

ன்நோன்.'' 
2
  

எண, உண்ர பதசிணால் தனருக்கு பிடிப்ததில்ரன.  உடபண அனுக்கு பித்ன் என்று முத்திர ததித்து விடுார்கள்  

என்று பித்ன் என்ந நூலின் ரனப்புப் சதாருத்ம்  அரந்துள்பது.  தன உண்ரகரபயும் கவிர ரிகபால் ன்கு 

டித்துள்பார்.  சொற்கள் என்ந கற்கள் சகாண்டு புதுக்கவிரயில்  சிரன டித்துள்பார்  என்நால் அது மிரகயில்ரன. 

இப்தடிப்தட்ட உண்ரகள் நிரநந் கவிரகரபக் சகாண்டிருப்ததுான் இந்ப் பித்ன் கவிரத் சாகுப்பு.  

சமூகப்பார்தவ 

ெமூகம் என்தது ஒவ்சாரு னினிரின் ஒழுக்கம், அகத்தூய்ர, தண்தாடு, கனாச்ொம், தரடப்புத்திநன், 

கரனத்திநன், அர்ப்தணிப்பு ஆகிற்றின் தங்களிப்பில் சகாண்டுள்ப கூட்டு உருாக்கம்.  வினங்குகளுக்குக் கூட்டப 

உண்டு; ெமூகம், ெமுாம் என்ந அரப்பு அவ்வுனகில் இல்ரன. ெமூகம் என்தற்குத் திண்டது என்தது சதாருள். 

தாலில் சண்சய் திள்து பதான ாந்ரிரடப ெமூகம் உருாகும். 

 "னினிணோக இருக்கும் ஒருன் சமுோப் தக்க க்கங்கனப ற்றுக் சகோள்ளும்ஜதோது அம்னிர்களின் 

கூட்டுத் சோகுப்பு 'சமூகம்' ன்று அனக்கப்தடுகிநது" 
3
  

 உர்ந் கருத்தின் அடிப்தரடயில் உருாகும் ெமூகங்கள் ரத்ர உய்விக்கும். இந்திச் ெமுாம் சிறிக் 

கிடந்து; ாநினங்கபாய்ப் பிரிந்து கிடந்து; ங்கபால் பதாரிட்டுக் குரனந்து. அடிர இருளில் அறிாரச் 

பெற்றில் புரந்து கிடந்து. அரண ஒருரப்தடுத் ‘விடுரன’ என்னும் குறிக்பகாள் பான்றிது. இந்திச் ெமுாம் 

பாள்ட்டி ஆர்த்து. விடுரன சதற்நது. உரிர ாழ்வு னர்ந்து. 

புதுக்கவிரகளில் ெமூகப் தார்ர என்தது அண்ரக் கானத்தில் விரிரடந் தார்ரர 

உள்படக்கியுள்பது. அவ்ரகயில் அப்துல் குானின் பித்ன் கவிரத் சாகுப்பில் உள்ப கவிரகள் பற்கண்ட 

கருத்திலின் ழி இங்கு இணம் கானாம்.  

அோமும் மூடம்பிக்னகயும் 

 பித்ன் கவிரகளில் ஒன்று 'அாம்'. இக்கவிர மூட ம்பிக்ரகயிரணத் பாலுரித்துக் காட்டுகிநது.  

"ல்ஜனோரும் 

னனயின் மீது 

றிக்சகோண்டிருந்ஜதோது 

பித்ன் ட்டும்  

கீஜ 

இநங்கிக் சகோண்டிருந்ோன் 

'நீ ன் 

இநங்கிக் சகோண்டிருக்கிநோய்?' 

ன்று ஜகட்ஜடன் 
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'ஜஜன சசல்லுற்கோக' 

ன்நோன். 

அன் ஜலும் சசோன்ணோன்: 

கீஜ விழும் 

வினோன் 

ஜஜன சசல்கிநது. 

ற்நம் 

இநக்கத்தில்ோன் 

நீன முகக்கிநது. 

ோசில் 

கணோண ட்ஜட 

கீஜ இநங்குகிநது. 

அரிோசணத்தில்  

றுகிநனுக்கல்ன; 

இநங்குகிநனுக்ஜக 

இதிகோசம் கினடக்கிநது 

இநங்கும் ஜகஜ 

பூமியின் ோகம் தீர்க்கிநது. 

தநக்கும் ஜதோல்ன; 

அறுந்து விழுந் பிநஜக 

தட்டத்திற்கு 

அனதி கினடக்கிநது. 

ஆஜோகத்தில் அல்ன, 

அஜோகத்தில்ோன் 

ஸ்ங்கள் 

கூட்னட அனடகின்நண. 

இநங்குது 

தசம்; 

அணோனல்னோ 

அருவி தோடுகிநது? 

தநப்தன் 

முடினக்  

கோோல் ஜதோகனோம். 

இநங்குதன் 

அடினக் 

கண்டுவிடுோன். 

தழுத் கனிஜ 

கீஜ இநங்கும். 

ஜஜன ன்தது  
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ஜஜன இருக்கிநது 

ன்ததுோன் 

உங்கள் 

சதரி மூடம்பிக்னக." 
4 
 

 இந் உனகத்தில் சதருாரிாண க்கள் எர உண்ரசன்று , எர சதருர என்று ம்புகிநார்கபபா 

அரப ற்நர்களும் ம்பி செல்ால் உண்ரயில் எது உண்ராணசன்று சரிா நிரன உருாகிவிடுர 

இக்கவிரத் பாலுரித்துக் காட்டுகிநது.  

 தத்தில், சதருரயில், ர்க்கத்தில், ொதியில் பபன இருப்ததுான் திப்தாணது என்று நிரணக்கும் 

சதருாரிாண க்களின் எண்த்ர இக்கவிர ரனகீாக்கிவிடுகிநது. அரிாெணத்ரத் துநந் இானுக்குத்ான் 

சதருர கிரடத்து . கீப விழுந் விரான் ாக பபன முரபக்கிநது . தநக்கின்நணோல் உத்தின் அபனக் 

கணிக்க முடிோல் அல்னது முழுோண உத்ன ட்ட முடிோல் ஜதோகனோம் . ஆணோல் கீஜ சசன்நன் அடியின் 

அபனக் கண்டுவிடுோன் ன்கிநோர் . பபன என்தது பனாணது  இல்ரன என்றும் அப்தடி நிரணப்தது மூடத்ணம் 

என்றும் மிக அகாகக் கூறுகிநார். 

மும் ஜனீயும் 

 உனகத்தில் னிர்கள் பின்தற்றும் ங்கள் தனாக உள்பண . ஒவ்சாரு மும் அரணப் 

பின்தற்றுதர்களுக்கு முக்கித்தும் உரடாக இருக்கிநது .  ங்கபது மும் சாழியும் இணமும் இதுான் 

உர்ந்து என்று ஒவ்சாருரும் சொல்ன ஆம்பித்துவிட்டால் அது பிரிவிரணக்கும் தரகக்கும் ழிகுக்கும் 

என்தர ாம் அறிந்திருக்க பண்டும் . ல்னோனகோண மும் னினின் ோழ்ன சசம்னப்தடுத்துகிநது என்தர 

ாம் அறிந்து சகாண்டால் இந் உனகத்தில் த்தின் சதான ொதியின் சதால் ார் பிரிவிரணர 

உண்டாக்கிணாலும் அன் உள் சதாருரப ம்ால் புரிந்து சகாள்ப முடியும்.  

"ோதி 

'ன் ஜோட்டத்துப் 

பூவில் ட்டும்ோன் 

ஜன் இருக்கிநது' 

ன்கிநோன். 

ோஜணோ ஜனீோக இருக்கிஜநன்' 

பூக்களின் ஜறுதோடுகனபத் 

ஜனீ 

இனட்ச்சிம் சசய்தில்னன. 

ல்னோப் பூக்களிலும் 

ஜன் உண்டு 

ன்ததும் 

ஜன் ன்தது ஒன்றுோன் 

ன்ததும் 

ஜனீக்கு ட்டுஜ 

சரிகிநது. 

ஒரு பூவின் ஜன் 

ஜனீக்குப் ஜதோோது." 
5 
 

என்னும் ரிகளில் , சிநந் ாழ்விற்காண படரன பனீரப்பதால் , பன் எங்கிருந்ாலும் உண்டு பெமித்து 
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ரப்தரப்பதான னின் ஒவ்சாரு த்திலும் இணத்திலும் உள்பற்ரநத் படி அரட பண்டும் என்தர 

இக்கவிர ரிகளில் உர்த்துகிநார் அப்துல்குான். 

ோழ்க்னகக்கு னகக் சகோடுத்ர்கள் - தீக்குச்சி 

 னினினின் ாழ்க்ரகக்கு உவிர்கரப ாம் நிரணத்துப் தார்ப்ததில்ரன . அல்னது 

அப்தடிப்தட்டர்கரப ாம் திப்தப இல்ரன . இந் நிரனயில் ாம் இந்பவுக்கு ாழ்ற்காண காப 

அர்கள் ாம் என்தரப் புரி ரத்திட தீக்குச்சி என்தரக்சகாண்டு அப்துல் குான் அர்கள் இக்கவிரயில் 

உர்த்திவிடுகிநார்.   

"தீக்குச்சி 

விபக்னக ற்றிது. 

ல்ஜனோரும் 

விபக்னக ங்கிணோர்கள். 

பித்ன் 

கீஜ றிப்தட்ட 

தீக்குச்சின ங்கிணோன். 

'ன் தீக்குச்சின 

ங்குகிநோய்?' 

ன்று ஜகட்ஜடன். 

'ற்நப்தட்டன விட 

ற்றினத்து 

உர்ந்ல்னோ?' ன்ஜநன். 

அன் ஜலும் சசோன்ணோன்; 

தீக்குச்சி ோன் 

பிசவிக்கிநது. 

விபக்ஜகோ 

சறும் சோட்டில். 

தீக்குச்சி ோன் 

ழுதுகிநது. 

விபக்ஜகோ 

சறும் கோகிம்" 
6
   

என்று, சாடரும் கவிர ரிகளில் தீக்குச்சி ரகம்ாறு கருாது ணது உவிகரபச் செய்யும் உர்ந் 

ணப்தக்குத்ரத் சாட்டுக் காட்டுகிநது . னிர்கள் ருகிநார்கள் (பிநப்பு), பதாகிநார்கள் (இநப்பு) ஆணால் இங்கு 

நிரனசதற்று இருப்தது இத்ரக உர்ந் செல்கள்ான் . அணால்ான் தீக்குச்சிக்கு இருக்கும் உர்ந் ன்ர 

கானகானாக பதெப்தட பண்டிாக இருக்கிநது எண கவிர ரநமுகாக க்கு உர்த்துகிநது எணனாம். 

ஜற்றுன தோோட்டோ குந்னகள் - புத்கம் 

 குந்ரகள், ாருக்குப து அன்ரத சளிப்தரடாக சரிவிப்தர்கள் . உனகம் கற்பித்து ரத்திருக்கிந 

எந் அபவீடுகரபயும் குந்ரகள் அறிது இல்ரன . இற்ரக எப்தடி எல்னா னிர்களுக்கும் ணது செல்த்ரப் 

தாகுதாடு இன்றித் ருகிநபா அரப்பதான குந்ரகளும் எந் பற்றுரரயும் தாாட்டுதில்ரன . அர்கள் 

இற்ரகபாடு இரந்ர்கபாக இருக்கிநார்கள்.   

"புத்கங்கஜப! 
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சர்த்ோயிருங்கள். 

குந்னகனபக் 

கிழித்து விடோதீர்கள் ன்நோன் 

அன் ஜலும் சசோன்ணோன்; 

குந்னகஜப 

தோடப் புத்கங்கபோக 

இருக்கிநோர்கள். 

அர்கள் னகயில் ன் 

கோகிக் குப்னதகனபத் 

ருகிறீர்கள்? 

உங்கள் புத்கங்கள் 

கண்கனபத்  திநப்ததில்னன. 

ஊற்றுக் கண்கனபத்  

தூர்த்து விடுகின்நண. 

கோகி ஓடங்கனப 

ம்பி இருப்தர்கஜப! 

நீங்கள் ப்தடி 

அக்கன ஜதோய்ச் ஜசர்வீர்கள்? 

இஜோ 

இவு தகல் ன்ந டுகள் 

உங்களுக்கோகஜ 

புளுகின்நண. 

நீங்கஜபோ அற்னநப் 

தடிப்ததில்னன. 

இஜோ! 

ஊண்னோண 

உயிர் சய் ழுத்துக்கள் 

உங்கள் முன் டணோடுகின்நண. 

நீங்கஜபோ அற்னநக்  

கற்றுக் சகோள்தில்னன 

ஒவ்சோரு பூவும் 

தோடப் புத்கோக இருப்தன 

நீங்கள் அறிதில்னன. 

நீங்கள் 

ட்சத்திங்கனபப் தடிக்கக் 

கற்றிருந்ோல் 

உச்சரிக்க முடிோ 

ழுத்துக்களில் 

அதிகோண அர்த்ம் இருப்தன 



International Refereed Journal of Tamil Studies Research (IRJTSR)                                  E-ISSN: 2582-5313 

தமிழ் ஆய்வு ஆராய்ச்சியின் சர்வததச நடுவர் இதழ் (ஐ.ஆர்.தே.டி.எஸ்.ஆர்) 
Volume: 03 Issue: 02                               April to June 2021                                             www.irjtsjournal.org 
 

 

© 2021, IRJTSR                                                                                                                                                                 Page 49 

அறிந்திருப்பீர்கள். 

நீங்கள்  

மின்ணலின் ோக்கிங்கனப 

ோசிக்க முடிந்திருந்ோல் 

ஒளியின் கசித்ன 

அறிந்திருப்பீர்கள். 

உங்களுக்குக் 

கண்ணீர்த் துளிகனபப் 

தடிக்கத் சரிந்திருந்ோல் 

நீங்கள் 

னினின் சோத்ன 

அறிந்திருப்பீர்கள். 

ழுத்துக்கபோல் அல்ன, 

கோங்கபோல் கற்தஜ 

கல்வி ன்தன 

அறிந்து சகோள்ளுங்கள். 

உங்கள் புத்கங்கள் 

விபக்குகபோக இருக்கின்நண 

சூரினணக் கோ 

விபக்குகள் 

ஜனப்தடுதில்னன." 
7 
 

 உனகத்ரப் தடிக்க , ாழ்க்ரகரப் தடிக்க , ாழும் ாழ்ரச் சிநப்பிக்க புத்கங்கள் உவுரவிட , 

புத்கங்கரபப் தடிப்தரவிட குந்ரகரபப் தடிப்தப சிநந்ாகும் . குந்னகளிடம்ோன் திர்தோர்ப்தற்ந ஒரு 

ோழ்ன ோம் ோழ்ந்து அனுதவிக்க முடியும் . ஏரகளின் சிரிப்பில்ான் இரநரணக் காமுடியும் என்தரவிட 

குந்ரகளின் ஒவ்சாரு துடிப்பிலும் இரநரணக் கா முடியும் . இரநரணப் தற்றி ம்பிக்ரக 

இல்னார்களுக்கு இற்ரக எண , இக்கவிர ரிகபாணது குந்ரயின் கள்பங்கதடற்நச் சிரிப்ரதப் பதால் 

ாழ்ர அனுதவிக்கச் சொல்கிநது.  ணதில் குப்ரதத் சாட்டிாய் எல்னாற்ரநயும் பதாட்டு துன்புறுர விடுத்து, 

குந்ரகரபப்பதால் எதுவுற்று இருக்கச் சொல்கிநது.    

துன்தத்ன ற்றுக்சகோள்ளும் தக்கும் - கோம் 

 னிர்கள் துன்தத்ர ஏற்றுக்சகாள்ளும் பதாதுான் தக்குரடகிநார்கள் .  துன்தப ாழ்க்ரகயின் 

சதாருளிரணச் சொல்லித் ருகிநது .  இன்தத்ர ட்டுப ஒருன் நுகர்ாபணாணால் அது ாழ்க்ரகயின் 

முழுராகாது. ணதின் உடலின் ஆற்நலுக்கும் ழி குக்காது . அது பால்வியில் துன்தத்தில் துளும் ன்ரர - 

ா முடிா பகாதத்ர - இணால் தரகயுர்ச்சிரத் ருாகிவிடும் .   துன்தம் ஞோணம் ஜதோன ோழ்க்னகயின் 

விதிகனப மிக ளினோகக் கற்றுத் ருகிநது. இரண காம் என்னும் ரனப்பில் ருகிநார் அப்துல்குான். 

''கோங்கனப 

சித்துக் சகோண்டிருக்கிஜநன். 

இருட்டின் உடலில் 

இந் 

ட்சத்திக் கோங்கள் 
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வ்பவு அகோக 

இருக்கின்நண! ன்நோன். 

அன் ஜலும் சசோன்ணோன்; 

உங்கள் இங்கனபக் 

கோங்கபோல் 

அனங்ககரியுங்கள். 

கோங்கபோல்ோன் 

நீங்கள் 

பிகோசிப்பீர்கள். 

கோம்தடும் ஓனனோன் 

சுடிோகிநது. 

கோம்தடும் கல்ோன் 

சினனோகிநது. 

கோம்தடும் மூங்கிோன் 

கோணம் தோடுகிநது. 

பூக்களும் கூடக் 

கோங்கஜப. 

நினணவுகள் ன்தன 

உங்கள் 

ஆநோ கோங்களிலிருந்து 

டியும் த்ம்ோன். 

அனுதங்கள் 

கோங்கபோஜனஜ 

னகசழுத்திடுகின்நண. 

கோங்கள் 

உர்ச்சிகளின் 

கோனடிச் சுடுகள். 

ோழ்க்னக 

அணிவிக்கும் 

தக்கங்கள்." 
8 

என்னும் ரிகள் ,  தகலும் இருளும் எப்தடிஇற்ரகரப் புதுப்பிக்கிநபா அரப்பதான ோழ்க்னகயில் இன்தமும் 

துன்தமுஜ னினணப் புதுப்பிக்கிநது என்தரணச் சொல்லுகின்நது.  

சதோய்யும் சய்யும் - ஆனட  

 சய்க்கு எந் அனங்காமும் பரயில்ரன . சதாய்க்குத்ான் அனங்காம் பரப்தடும் என்தது ஆரட 

என்ந ரனப்பின் ழிாகச் சொல்னப்தடுகிநது.    

"சதோய்க்குத்ோன் 

ஆனட ஜன; 

'சய்'க்குத் 

ஜனயில்னன. 
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உங்கள் ஆனட 

வினக்கப்தட்ட கனினத் 

தின்ந தோத்ோல் 

சய்ப்தட்டல்னோ? 

உங்கள் ஆனட 

இநந்துஜதோண கள்பமின்னக்குப் 

ஜதோர்த்தி 

சக்சகோடி அல்னோ? 

பூக்களும் தநனகளும் 

ஆனட அணிதில்னனஜ? 

நீங்கள் 

ஆதோசோனீர்கள்; 

அணோல் உங்கனப 

ஆனடோல் னநத்தீர்கள். 

ஆனடன 

முகரி ஆக்கிஜதோது 

நீங்கள் கோோல் ஜதோனீர்கள். 

உங்கள் ஆனடகனப 

ஒப்தனண அனநயிலிருந்ஜ 

சதோறுக்கிக் சகோள்கிறீர்கள். 

ஜங்கி நீர்ோன் 

தோசின 

உடுத்திக்சகோள்கிநது. 

அனந் சருப்புத்ோன் 

சோம்தனன 

அணிந்துசகோள்கிநது." 
9 

 னினின் இன்ரந எார்த் ாழ்க்ரகயில் அன் முழுராண உண்ர எது என்தரத் படுர 

விட்டுவிட்டான். அற்காண காம் சதாய்ரகள் மிகுந் அனங்காத்துடன் அரணச் சுற்றி இருப்தர அன் 

உண்ர என்று ம்த ரக்கப்தடுகிநான் என்தர நுட்தாகப் ததிவு செய்கிநார் . அத்துடன் சய் ன்தற்கு அவ்வி 

ஒப்தனண ஜனயில்னன என்ததுடன் அரணக் கண்ரடயும் ழி மிக எளிமிாணது , ஒப்தரண என்னும் ஆரடரத் 

துநப்ததுான் என்தரயும் சுட்டிக் காட்டுகிநார் அப்துல்குான்.    

முடிவுன 

 ெமூகம் ( Society) என்தது ஒரு குறிப்பிட்ட க்கள் குழுரக் குறிக்கும், ஒபாதிரிாண புவியில் 

நினப்தகுதியில் ாழ்கின்ந ஒரு சதரி க்கள் குழுரயும் ெமூகம் எணனாம்.  புனன்கபால் உப்தடும் உனகம் 

னி அனுதத்தின் ஒரு சிறு தகுதிப. எணப உனரகப் புரிந்து சகாள்ற்கு, னித் சாடர்புகரபப் தண்பில் 

(abstract) அடிப்தரடயில் (அாது, ெமூகம் என்தன் மூனம்) உர்ந்துசகாள்ப பண்டியிருக்கிநது. ஒரு ெமுாம் 

என்ந சதாருளில் தன்தடுத்ப்தடும்பதாது, ெமுாம் என்தது செல்தாட்டு உநவுகளின் எல்ரனகபால் 

ரறுக்கப்தட்ட னிதர்கபால் உருாக்கப்தடும் ஒரு அரப்தாகும். பசி அல்னது கனாச்ொ அரடாபங்கள், 
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ெமூக ஒற்றுர, சாழி, அல்னது தடிநிரன அரப்பு பதான்ந சிநப்பில்புகரப இவ்ரப்பு சகாண்டிருக்கும். 

 புதுக்கவிரகளில் ெமூகப் தார்ர என்தது அண்ரக் கானத்தில் விரிரடந் தார்ரர 

உள்படக்கியுள்பது. இந் உனகத்தில் சதருாரிாண க்கள் எர உண்ரசன்று , எர சதருர என்று 

ம்புகிநார்கபபா அரப ற்நர்களும் ம்பி செல்ால் உண்ரயில் எது உண்ராணசன்று சரிா நிரன 

உருாகிவிடுர இக்கவிரத் பாலுரித்துக் காட்டுகிநது . சிநந் ாழ்விற்காண படரன பனீரப்பதால் , பன் 

எங்கிருந்ாலும் உண்டு பெமித்து ரப்தரப்பதான னின் ஒவ்சாரு த்திலும் இணத்திலும் உள்பற்ரநத் படி 

அரட பண்டும் என்தர து கவிர ரிகளில் உர்த்துகிநார் அப்துல்குான்.  
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