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Abstract… The major objective of the research is to analyses how the concept of the friendship constructed in the 

production of social relations. The design of the study is qualitative method and the methods of Descriptive analysis 

has also been used. In this case, the concept of friendship, as stated in thirukkural, is concerned with building social 

relations that do not have blood relatives. Friendship play an important role in the arts till now. Art, literature, painting, 

sculpture, and cinema designed friendship as a most valuable one. Friendship is the first thing to be considered in social 

relationships. Thirukkural constructed the friendship concept is the major reason of the country's production system. 

Theories of friendship built by Thirukkural helped to enrich the life. In this world, the lives of men are far more 

beneficial to society than family relationships. Therefore, socially friendly friendship charities such as proverbial, 

naladiyar, nanamikkadikkai emphasize. As a result of this approach, the concept of friendship built in Thirukkural is 

built on a backdrop of morality. This suggests that socially friendly friendships are built on the back of morality. The 

researcher confirms that there is a connection between friendship and social relationship production. 

Keywords… Thirukkural, Friendship, Proverbial, Social production, Art, Ethic literature. 

ஆய்வுச்சோரம்- இவ்வோய்வின் முதன்மம ஜநோக்கம் சமூக உறவுகள் உற்பத்தியில் திருக்குறளின் நட்பு 

அதிகோரம் கட்டமமக்கப்பட்டுள்ள கருத்தியமை ஆரோய்வதோகும். இவ்வோய்வு பண்புசோர் அணுகுமுமறயில் 

வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வோய்வில் நூைோய்வு அடிப்பமடயில் விளக்கமுமற அணுகுமுமற 

மகயளோப்பட்டுள்ளன. இவ்வோய்வில் திருக்குறளில் கூறப்பட்டுள்ள நட்பு குறித்த கருத்தியல் இரத்த உறவு 

இல்ைோத சமூக உறவுகமள கட்டமமப்பதில் விமனயோற்றுகிறது. நடப்புக்கோைம் வமர நட்பு என்ற உறவு 

கமைத்துமறகளில் முக்கியமோன விமனமய ஆற்றிகின்றன. இைக்கியம், ஓவியம், சிற்பம், சினிமோ ஜபோன்ற 

கமைத்துமறகள் நட்பு என்பது உயர்ந்த விழுமியமோக கட்டமமக்கின்றன. சமூக உறவுகளில் 

முதன்மமயோனதோக கருதப்படுவது நட்பு ஆகும். இந்நட்மப உற்பத்தி பன்னும் முமற குறித்து திருக்குறள் 

கூறுகின்ற கருத்தியல் இன்றியமமயோதோகும். திருக்குறள் கட்டமமத்த நட்பு குறித்த கருத்தியல்கள் நமடமுமற 

வோழ்வியலுக்கு ஜமம்போட்டியல் சசல்சநறியோக அமமகின்றன. இவ்வுைகில் மனிதர்களின் வோழ்க்மக குடும்ப 

உறவுகமளத் தோண்டி சமூகத்தில்தோன் அதிகம் பயனிப்பதோக அமமகின்றது. எனஜவ, சமூக உறவோன நட்மப 

அற இைக்கியங்களோன பழசமோழிநோனூறு, நோைடியோர், நோன்மணிக்கடிமக ஜபோன்ற நூல்கள் முக்கியத்துவம் 

சகோடுக்கின்றன. இவ்வோய்வின் பயனோக திருக்குறளில் கட்டமமத்துள்ள நட்பு குறித்த கருத்தியல் 

அறசநறிகளின் ஒழுகோைோற்றுப் பின்புைத்தில் கட்டமமத்துள்ளன. அறசநறிகளின் பின்புைத்தில் சமூக 

உறவோன நட்பு கட்டமமக்கப்பட்டுள்ளமதக் கண்டறிந்து கூறுவதோக இவ்வோய்வு அமமகிறது. நட்புக்கும் சமூக 

உறவு உற்பத்திக்கும் சதோடர்பு இருக்கிறது என்பமத ஆய்வோளர் உறுதிசசய்கின்றோர். 

கருச்சசோற்கள்..திருக்குறள், நட்பு, பழசமோழிநோனூறு, சமூக உறவு, சினிமோ, அற இைக்கியம். 
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முன்னுமர 

தமிழ் இைக்கிய வரைோற்றில் சபரும்போன்மமயோன இடத்மதப் பிடித்திருப்பது அறமோகும். சசவ்வியல் 

இைக்கியங்கள் உைகப்சபோதுமமயோன வழ்வியல் கூறுகமள எடுத்துமரத்தன. எல்ைோ நோட்டினரும், சமூகமும் 

உற்று கவனிக்கப்பட ஜவண்டிய இடத்மத தமிழ் இைக்கியங்கள் கட்டமமத்துள்ளன. வரைோற்று அறிஞர்களோல் 

உைகப்சபோதுமமற என்று ஜபோற்றப்படும் திருக்குறள் சமுக விழுமியங்கமளக் கட்டமமப்பதில் சபரும் 

பங்கோற்றியுள்ளன. நமடமுமற வோழ்க்மகயில் இன்றும் பல்ஜவறு தரப்பு மக்களோல் ஒழுக்க சநறிகளுக்குச் 

சோன்று கோட்டுவது திருக்குறளோகும். திமணச் சமூகத்திற்குப் பின் வோழ்வியல் விழுமியங்கள் மோற்றம் 

சபறுகின்றன. சோன்றோக, சகோல்ைோமம, புைோல் உண்ணோமம, கள்ளுண்ணோமம இப்படி பை வோழ்வியல் 

அறங்கள் மோற்றம் சபற்றன. பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கமள அறசநறிக்கோைம் ஆ.ஜவலுப்பிள்மள, (1985) 

தமிழ் இைக்கியத்தில் கோைமும் கருத்தும், என்று நூலில் வமகப்படுத்துகிறோர். 

தமிழ் இைக்கிய வரைோற்றில் அறசநறி இைக்கியங்கள் சமூக விழுமியங்கள் உருவோக்குவதில் சபரும் பங்கு 

ஆற்றியுள்ளன. இவர்கள் உருவோக்கிய விழுமியங்களின் பின்னனியில் திருக்குறள் கட்டமமத்த நட்பு சமூக 

ஏற்புத்தன்மமயப் சபற்று இருக்கின்றன. சங்க கோைத்தில், பிசிரந்மதயோர் - ஜகோப்சபருஞ்ஜசோழன், கபிைர் – 

போோி, அவ்மவ – அதியமோன் என்பவர்களின் உறவுகள் நட்பின் இைக்கணமோக திகழ்ந்தன. இத்தமகய நட்புகள் 

கட்டமமத்த விழுமியங்கள், விட்டுசகோடுத்தல், நம்பகத்தன்மம, துன்பக்கோைங்களில் உதவுதல் என்பனவோக 

அமமந்தன. அறசநறிக்கோைத்தில் நட்பு குறித்த இைக்கணம், நட்பின் சிறப்பு, நட்பின் தன்மம, நட்பு சகோள்ள 

ஜவண்டிய வழிமுமற என்று விோிவமடகிறது. சமூக உறவில் நட்பின் பங்கு, வள்ளுவர் கட்டமமத்த நட்பு, 

வோழ்க்மகயும் நட்பும், என்ற சபோருண்மமயில் கோண்பதோக இவ்வோய்வு அமமகிறது. 

ஆய்வு முன்ஜனோடிகள் 

  தமிழ் இைக்கியங்களில் நட்பு, கோதல், அன்பு என்று பல்ஜவறு அறிஞர்களோல் ஆரோய்ந்து கட்டுமரகளும் 

நூல்களும் எழுதப்பட்டுள்ளன. சபரும்போலும் சங்க இைக்கியத்மத மவத்து மட்டும் கோதல் நட்பு என்று 

ஆரோய்ந்து எழுதப்பட்டுள்ளன. ஆனோல் அற இைக்கியங்கள் என்று அமழக்கப்படுகின்ற 

பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் நட்பு அதிகோரம் குறித்து ஆய்வுக்கட்டுமரகள் வந்துள்ளன. ஆனோல் சமூக 

உற்பத்தி உறவில் நட்பு என்று இதுவமர சபோருத்திப் போர்க்கவில்மை. மு.வோரதரோசனோர், 

சத.சபோ.மீனோட்சிசுந்தரனோர், ஜபோன்ஜறோர்கள் கட்டுமரகளில் சங்க மோந்தர்களில் வோழ்வியலில் நட்பு குறித்து 

ஆரோய்ந்துள்ளனர். திருக்குறள், நோைடியோர், பழசமோழிநோனூறு, ஏைதி, சிறுபஞ்சமூைம் ஆகிய நூல்களில் நட்பு 

குறித்த கூறுகள் எடுத்துமரக்கப்பட்டுள்ளன. நட்பு என்பது வோழ்வியல் விழுமியம் என்ற சபோருளில் பகுத்து 

ஆரோயப்பட்டுள்ளன. 

ஜவலுப்பிள்மள அவர்களோல் தோமிழ் இைக்கியத்தில் கோைமும் கருத்தும் (1985 போோி புத்தக பண்மன) என்ற 

நூலில் பதிசனண்கீழ்கணக்கு நூல்கமள அற இைக்கிய சநறி என்பதோக முதன் முதலில் 

எடுத்துமரக்கப்படுகிறது. 

வ.சுப. மோணிக்கம் எழுதிய வள்ளுவம் (1993), என்ற நூலில் நட்பு குறித்த கட்டுமர திருக்குறளில் கோணப்படும் 

அற சநறிகள் மக்கள் வோழ்வியஜைோடு இமணந்து உள்ளன என்பமத விோிவோக ஆரோய்கிறது. 

வ.சுப. மோணிக்கம் எழுதிய தமிழ்க்கோதல் (1993), என்ற நூலில் அன்பு குறித்து  விோிவோக ஆரயப்பட்ட நூைோகும். 

சங்க கோை மக்களின் வோழ்வியலில் அன்பு பிரதோனமோக இருந்தன என்று இந்நூல் எடுத்துமரக்கிறது.  

Saravanajothi seetharaman (2020), Ethic literature and tradition of thinnai theory என்ற கட்டுமரயில், அற 

இைக்கியங்கல் சமூக ஒழுக்கங்கள் சமயங்களின் பின்புைத்தில் கட்டமமக்கப்பட்டுள்ளன என்பமத 

எடுத்துமறக்கின்றது. வள்ளுவர் கட்டமமக்கும் வோழ்வியல் முமற, சமணர்கள் கட்டமமக்கும் வோழ்வியல் 

முமற, மவதீகம் கட்டமமக்கும் வோழ்வியல் முமற என்ற கருத்தியல் பின்புைத்தில் இவ்வோய்வு ஜமற்சகோள்ளப் 

பட்டுள்ளது.  
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Saravanajothi seetharaman (2020), Morality Thoughts and Social Awareness in Vivekasinthamani என்ற கட்டுமரயில் 

ஒழுக்கவியல் சிந்தமன சமூக விழிப்புணமவ ஏற்படுத்துகின்றன. சமூக விழுப்புணர்வு என்பது வோழ்வியல் 

விழுமியங்களோக உருவோகின்றன என்ற கருத்து முன்மவக்கப் படுகிறது. 

Saravanajothi seetharaman (2020), Avoiding mean associations in the socio political background of Thirukkural. என்ற 

கட்டுமரயில் சிற்றினம் ஜசரோமம அதிகோரத்தின் மூைம் இனம் என்றில் சசோல்லின் கட்டமமப்பு குறித்து 

இவ்வோய்வு எடுத்துமரக்கிறது. 

 நட்பு குறித்த கருத்தியல் பிற்கோை இைக்கியங்களிலும் வளர்ச்சி சபற்றது. சமூக உறவு உற்பத்தியில் வள்ளுவர் 

கட்டமமத்த நட்பு நடப்பு திமரப்படங்கள் வமர பிரதிபலிக்கிறது. நட்பில் துஜரோகம் கூடோது, நம்பகத்தன்மம, 

எதிர்ப்போர்ப்பு இல்ைதோ உறவு, என்று நட்பு குறித்த கருத்தியல் சமூக விழுமியமோக நடப்புக் கோைத்தில் உள்ளன. 

இந்த விழுமியம் தழிழர்களின் வோழ்வில் வள்ளுவரோல் கட்டமமத்த கூறோக அமமகின்றன என்பமத 

எடுத்துமரப்பதோக ஆய்வோளர் கூறுகிறோர். சமூக உறவுகள் உருவோக்கத்தில் இைக்கியங்களின் 

சபோருண்மமகள் பின்னனியில் இருப்பதோக இதுவமர விோிவோக ஆரோயப்படவில்மை என்பதோல் இவ்வோய்வு 

ஜமற்சகோள்ளப்படுகிறது. 

ஆய்வு சநறி முமறகள் 

 இவ்வோய்வு பண்புசோர் அணுகுமுமறயில் வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வோய்வில் நூைோய்வு 

அணுகுமுமற மகயோளப்பட்டுள்ளது. நூைோய்வில் ஆய்வுக்கு ஜதமவயோன நூல்கள், கட்டுமரகள், 

ஜதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு விளக்கமுமற அணுகுமுமறயில் தரவுகள் ஜசகோிக்கப்பட்டுள்ளன. ஜமலும் ஆய்வோளர் 

பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் மனிதவள ஜமம்போடு என்னும் தமைப்பில் ஆய்வு சசய்துள்ளமமயோல் 

தரவுகள் ஜசகோிப்பதில் சதளிவு உள்ளது என்பமதப் புோிந்து சகோள்ளைோம். எனஜவ தரவுகள் முழுமமயோக 

ஜசகோிக்கப்பட்டு நிரல் படுத்தப்பட்டு ஆய்வு ஜமற்சகோள்ளப்பட்டன.  

 

சமூக உறவுகள் அடிப்பமடப் புோிதல்கள் 

உறவு என்பது உைகத்தில் உள்ள அமனத்து உயிர்ன்ங்களுக்கும் இன்றியமமயோதோகும். உறவுகளில் 

முதன்மமயோனதோக கருதப்படுவது தோய், தந்மத என்ற இரண்டு வித உறவுகளோகு. அமனத்து உறவுகளின் 

கிமளப்சபயர்ர்கள் தோய், தந்மத என்ற உறவுகளில் இருந்துதோன் பிோிக்கின்றனர் என்கிறனர் மோனிடவியல் 

அறிஞ்சர்கள். தோய் வழிசமூகம், தந்மத வழி சமூகம் என்பது இரத்த உறவுகளின் அமமப்போகும். சமூக உறவு 

என்பது மனிதன் உைகத்தின் ஊடோக பிரோயோணம் சசய்கிறஜபோது கிமடகின்றமவயோகும். பிரயோணத்தின் 

ஊடகோ மனிதன் சபறுகின்ற உறவு ஜதமவகமள முன்னிருத்தி அமமவதோகும். இஜதமவசயன்பது நிகழ்கோை 

கருத்தியல் வழியோக உருவோகும். இப்படி வருகின்ற உறவுகளில் நட்பு வலிமம உமடயோதோக மோற்றம் சபற்று 

சமூகத்தில் வளர்ச்சி சபற்றது. அவ்மவயோோின் கவிப்புைமமமய சபோிதும் வியந்த அதியமோன் தனக்கு 

அபூர்வமோக கிமடத்த சநல்லிக்கனிமயத் தந்து தன்னுமடய நட்மப கட்டமமத்தோன். ஜகோப்சபருஞ்ஜசோழன் 

அரச பதவிமயத் துறந்து வடக்கு ஜநோக்கி உண்ணோஜநோன்பு  இருந்து உயிர் விடத்தயோரோகிறோன். சபோத்தியோர் 

என்ற புைவர் ஜசோழ மன்னனிடம் உங்கள் விருப்பம் ஏதும் இருந்தோல் கூறுங்கள் அமத நிமறஜவற்றுகிஜறன் 

என்றோர். ஜகோப்சபருஞ்ஜசோழன் என் அருகில் வடக்கிருப்பதற்கு ஒரு இடம் விடுக என் நண்பன் பிசிரந்மதயோர் 

வருவோன் என்றோர். புைவர் சபோத்தியர் ஜசோழ மன்னனிடம் நீங்கள் அவமரப் போர்த்தஜத இல்மை அவர் எப்படி 

வருவோர் என்று ஜகட்டோர். பிசிரந்மதயோர் கண்டிப்போக வருவோர் என்று ஜசோழன் நம்பிக்மகயுடன் கூறினோர். 

அமதப்ஜபோல் பிசிரத்மதயோரும் ஜசோழமன்னனிடம் வடக்கிருந்து உயிர் நீக்க வந்தோர். இத்தமகய உறவுகளின் 

வழியக நட்பு என்ற சமூக உறவு உருவோகிறது. 

 

பண்மடத் தமிழ்ச் சமூகத்தில் அரசு உருவோக்கம் மன்னர்களின் ஜபரோமசயோக இருந்தது. ஜபரரசு 

உருவோக்கோத்தில் நட்பு முதன்மமயோனதோக அமமந்தது. ஜசோழப் ஜபரரசும் சபருந்தத்துவமும் என்ற 

கட்டுமரயில் மகைோசபதி (1966) சமூக உறவுகளில் நட்பு முதன்மமயோக இருப்பதற்கு கோரணம் “சதோன்று 

சதோட்டுத் தமிழர் தம் மரபில் வந்த உணர்ச்சிகள், நம்பிக்மககள், அனுபவங்கள் முதலிய யோவற்மறயும் 

ஒட்டியும் சவட்டியுஜம சித்தோந்தம் உருப்சபற்றது. அதற்கு ஒரு தோர்மீக பைம் இருந்தது; அது முக்கியமோன 

http://www.jetir.org/


© 2020 JETIR July 2020, Volume 7, Issue 7                                                                              www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIR2007067 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 574 
 

வமகயில் இன்னும் சசயற்பட்டு வருகின்றது. அதுபற்றி ஐயமில்மை. ஆனோல் எந்தத் “தத்துவத்மதயும் 

குறிப்போக அதன் சகை வடிவங்கமளயும் எடுத்துக்சகோண்டு அமவ சோித்திரத்தில் என்ன போத்திரம் 

வகிக்கின்றன என்று நோம் போர்க்க விரும்பினோல்” நட்பு என்ற சிந்தோந்தக் கருத்தியல் புைப்படும். அரசு 

உருவோக்கத்தில் நட்பு முதன்மமயோக்கப்பட்டதற்குக் கோரணம் சபரும் ஜபரரசுகமள ஒரு தமைமமயின் கீழ் 

ஆட்சி சசய்வது கடினமோக இருந்தது. சபரும் நிைங்கமள சிறு சிறு பிோிவுகளோக பிோித்து ஆட்சி சசய்தனர். ஜசோழ 

நோடு ஒன்பது மண்டைங்களோக பிோித்து ஆட்சி சசய்தனர் என்று மகைோசபதி (1966) குறிப்பிடுகின்றோர். 

இத்தமகய மண்டைங்கமள ஆட்சி சசய்ய நம்பிக்மகயுமடயவன் ஜதர்வு சசய்யப்படுகிறோன். இவர்கள் 

நட்புக்குோியவர்களோக மோற்றம் சபறுகிறோர்கள். இங்ஜக துஜரோகம் உதயமோகிறது. இமதசயல்ைோம் கண்ட 

வள்ளுவர் நட்பு என்ற கோருத்தியல் கட்டமமப்மப உருவோக்கியுள்ளோர். 

 

வள்ளுவர் கட்டமமத்த நட்பு 

நட்பு என்பது முக மைர்ச்சியுடன் கோட்டுவது நட்பு இல்மை. ஆழ்மன உணர்வுடன் ஜமற்சகோள்ளும் நட்பு 

சிறந்ததோகும். ஏசனனில் நட்பு ஜபோல் சிறந்த போதுகோப்பு ஜவஜறதுமில்மை. அறிவுமடயவர்களிடம் 

சகோண்டுள்ள நட்பு வளர்பிமற ஜபோன்றது. அமதப்ஜபோல் அறிவில்ைோதவர்களுடன் சகோள்ளும் நட்பு 

ஜதய்பிமற ஜபோல் குமறந்து ஜபோகும். இத்தமகய நட்பு, 

“நவில்சதோறும் நூனயம் ஜபோலும் பயில்சதோறும் 

பண்புமட யோளர் சதோடர்பு”      (திருக்குறள், 783) 

என்ற குறளின் மூைம் நூலின் தன்மமயும் நட்பின் பண்மபயும் ஒஜர ஜநர்ஜகோட்டில் பயனிக்க மவக்கிறோர். 

நூமைப் படிக்க படிக்க இைக்கிய நயம் புைப்படும் என்பதும் பழக பழக உறவின் தன்மம வலிமமசபறும் 

என்பமத ஆய்வியல் ஜநோக்கில் உணரஜவண்டும். நூமை பைமுமற வோசிக்க ஜவண்டும் என்பது வள்ளுவர் கோை 

இயல்போக இருந்திருக்கிறது. இமதப்ஜபோல் பைமுமற பழகும் மனிதனோல் நமக்கு இன்பம் வருமோனோல் 

அத்தமகய நபர் நட்புக்குோியவர் ஆவோர். இவர்கஜள பண்புமடயவர்களோவோர். நூல் வோசிப்பு என்பது சவற்று 

தளத்தில் நிகழ்த்தப்படுவதில்மை சபோருண்மமயியல் பின்புைத்தில் வோசிப்பு நிகழ்த்தப்பட ஜவண்டும். எனஜவ, 

“புணர்சி பழகுதல் ஜவண்டோ உணர்ச்சிதோன் 

நட்போங் கிழமம தரும்”       (திருக்குறள், 785) 

ஒருவஜரோடு ஒருவர் நட்பு சசய்வதற்கு ஓர் இடத்தில் கூடுதல், பைமுமற கண்டு ஜபசி உறவோடுதல் 

ஜதமவயில்மை. ஒத்தமனம் இருப்பஜத நட்போவதற்குோிய தகுதியோகும். எனஜவ, இன்முகம் கோட்டி இதயமர 

ஜநசிப்பஜத உண்மமயோன நட்போகும். 

 

தீய வழியில் சசல்லும் நண்பமண கடிந்துமரத்து நல்வழி கோட்டுதல் நட்பிற்கு முக்கியமோன கடமமயோகும். 

எனஜவ, நண்பனுக்கு வரும் துன்பத்மத உடஜன தீர்க்க முவருபவஜன உண்மமயோன நட்போகும், 

“உடுக்மக இழந்தவன் மகஜபோல் ஆங்ஜக 

இடுக்கண் கமளவதோம் நட்பு”      (திருக்குறள், 788) 

இக்குறளில், உடுத்திய உமட உடமை விட்டு நழுவுவது சதோிந்தோல் உடஜன தன் மக சோி சசய்வது ஜபோை 

நண்பன் துன்பத்தில் இருக்கிறோன் என்பமத உணர்ந்தோஜை நட்போகும். வள்ளுவர் கோைத்தில் உடுத்திய 

உமடயும் உள்ளோர்ந்த உறவும் ஒஜர ஜநர்ஜகோட்டில் கண்டிருப்பது கவனத்திற்குோியதோகும். உமட கமளந்து 

வோழ்தல் சமூக இழிவோக இருந்துள்ளது. அதனோல் தோன் தண்டிக்கும் முமறகளில் உமட கமளந்து 

துன்புறுத்துதல் நடப்புைகிலும் நிகழ்வமதக் கோணமுடிகிறது. முடிவோக வள்ளுவர் நட்பில் சபருமம ஜபசுதல் 

கூடோது என்கிறோர். 

சமூக உறவு உருவோக்கத்தில் நட்பின் தன்மமகள் திட்டமிட்டு கட்டப்படுவமதக் கோனைோம். ஜபோர்கோை 

சமூகத்திலிருந்து விமடசபற்று வோழ விரும்புகிற மக்களின் வோழ்க்மக, அற உணர்வுமடய சமூக உருவோக்கம் 

நிகழ்த்துக் கமையில் வள்ளுவோின் நட்பு அதிகோரம் மகயோளப்படுகிறது. ஜபோர்க்கோை சமூகத்தில் ஆமட 

கமளதல் இயல்போனதோகும். சோன்றோக, 

“அழிவி னமவநீக்கி ஆறுய்த் தழிவின்கண் 

அல்ைல் உழப்பதோம் நட்பு”       (திருக்குறள், 787) 
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இக்குறளின் வழி அழிவு வரும்ஜபோது அதமன நீக்கி நோமும் அவ் அழிவில் பங்சகடுக்க ஜவண்டும் என்கிறோர் 

வள்ளுவர். ஜபோர்கோை சமூகத்தில் அழிமவ சபருமமயோக ஜபசுதல் சிறப்போகும். புறநோனூறு, பரணி ஜபோன்ற 

இைக்கிய கருத்தியல் சபோருத்திப்போர்க்கைோம். அற சநறி கோைத்தில் உயிர் துன்பப்படுவது அறமோகது. 

அத்துன்பத்மதப் ஜபோக்குதஜை வள்ளுவர் கோை அறமோகும். இத்தமகய சமூக உறவு உருவோக்கத்தில் 

வள்ளுவோின் நட்பு அதிகோரம் அமமந்துள்ளது.   

 

நட்பின் வமககள் 

வள்ளுவர் நட்மப தீ நட்பு, கூடோ நட்பு என் இரண்டோக வமகப்படுத்துகிறோர். தீ நட்சபன்பது “நோம் தனியோக 

இருக்கும்ஜபோது நம்மமப் புகழ்ந்து ஜபசுவர் பைஜபர் கூடியிருக்கும் சமபயில் நம்மம எள்ளி 

நமகயோடுவர்”(திருக்குறள், 820). இக்குணம் சகோண்டவர்கள் தீ நட்புக்குோியர். வள்ளுவர் ஜபோர்க்கோை சமூக 

பின்னனிமய உதோரணம் கோட்டுகிறோர், “ஜபோர்வரும் கோைங்களில் தம்முடன் துமணயிருக்கும் குதிமர 

ஜபோர்களத்திஜை தோக்கப்படும்ஜபோது தன்மன விட்டுவிட்டு ஓடிவிடும் குதிமர ஜபோல் நட்பு உமடயவர்கள் 

இருந்தோல் தீ நட்போகும்” (திருக்குறள், 814) ஜபோர்கோை சமூகத்மத விமர்சிப்பதன் மூைம் அற சநறி வோழ்வியமை 

முன்நிறுத்துகிறோர் என்பமத உணரைோம். 

இத்தமகய தீ நட்மப குறித்து கூறும் வள்ளுவர் பிரோய்டின் உளவியல் சிந்தமனமய கி.பி.இரண்டோம் 

நூற்றோண்டிஜை எடுத்துமரக்கிறோர். 

“கனவினும் இன்னோது மன்ஜனோ விமனஜவறு 

சசோல்ஜவறு பட்டோர் சதோடர்பு”      (திருக்குறள், 819) 

கனவில் கூட வரக்கூடோத நட்பு தீ நட்பு என்கிறோர். இவர்கள் சசயல்ஜவறு சசோல்ஜவறு என்ற கருத்தியல் முரண் 

உள்ளவர்கள் என்கிறோர். ஜபோர்கோை சமூகத்தில் பமக முரண் இருக்கும். அற சநறிகோைத்தில் கருத்தியல் முரண் 

உருவோவமதக் கோணைோம். கருத்தியல் முரண் உமடயவர்கள் ஜபோோின் சகோடிய வமளவிட சகோடியவர்கள். 

கூடோ நட்பு குறித்து ஜபசும் வள்ளுவர் விமை மகளிர் சமூகத்மத முதலில் சோடுகிறோர், 

“இனம்ஜபோன்று இனமல்ைோர் ஜகண்மம மகளிர் 

மனம்ஜபோை ஜவறுபடும்”       (திருக்குறள், 822) 

விமை மகளிர் சபோருளோமச கோரணமோக ஒவ்சவோரு ஆடவரோக ஜதடுவது ஜபோல் நம் இனத்தோர் ஜபோல் இருந்து 

சகோண்டு நம் இனத்துக்ஜக சபோருளோமசயின் கோரணமோக துஜரோகம் சசய்வோர்கள். இவர்கமளக் 

கூடியவமரயில் தன் கூட்டத்திலிருந்து சிறிது சிறிதோக விைக்குதல் சிறப்போகும். உடஜன விைக்கினோல் நம்மிடம் 

உள்ள அத்துமன ரகசியங்களும் மற்றவர்க்குத் சதோியப்படுத்திவிடுவோன். ஆமகயோல் இவர்கமள, 

“பமகநட்போம் கோைம் வருங்கோல் முகநட்டு 

அகநட்பு ஓோீஇ விடல்”       (திருக்குறள், 830) 

இக்குறளின் மூைம் விளக்குகிறோர். பமகவஜர தமக்கு நட்போக வந்தோலும் அகத்தோல் நட்பு சகோள்ளமோட்டோர். 

கோைம் சசல்ை சசல்ை முக நட்மபயும் நீக்கிவிட ஜவண்டும் என்கிறோர். முகத்தோல் சகோள்ள ஜவண்டிய நட்பிமன 

நீங்கள் சகோள்ளுங்கள் ஆனோல் அமத விமரவில் நீக்கிவிட ஜவண்டும் என்ற கருத்து வள்ளுவரோல் 

முன்மவக்கப்படுகிறது. 

 

வள்ளுவர் நட்பின் வழி உருவோக்கிய சமூக உற்பத்தி 

சமூக உருவோக்கத்தில் நட்மப ஒரு கோரணியோக கட்டமமத்துள்ளோர் வள்ளுவர். 

1.எல்ைோரோலும் விரும்பப்படுபவர் ஒருவர் இருக்க ஜவண்டுமோனோல், நம்முடன் நட்போக இருந்து தீமம 

சசய்தோலும் அவர்கமள எப்ஜபோதும் பழகிய பண்ஜபோடு இருப்பவர்கஜள எல்ைோரோலும் விரும்பப்படுபவர் 

ஆவோர். ஜபோர்கோை சமூகத்தின் உணர்ச்சிமய மலுங்கடித்தல் முதல்படி. 

2. உைகம் விரும்பும் மனிதனோக இருக்க ஜவண்டுமோனோல், சநடுங்கோைோமோக பழகி வந்தவர் சசய்த தவமற 

மறந்து அவருடஜன சதோடர்ச்சியோக பயணம் சசய்பவர்கமள உைகம் விரும்பும். தவமற மறக்கும் தன்மம 

உருவோக்கப்படுகிறது. எதிர்விமன ஆற்றோத சமூகத்மத உருவோக்குகிறோர். 

3. சபோருமம உமடய சமூகத்மத உருவோக்க முயற்சிக்கிறோர். நம்முமடய சநருங்கிய நண்பர் நமக்கு 

வருந்தக்கூடியவற்மறச் சசய்தோலும் அவர் அறியோமமயோல் சசய்ததோக கருதி சபோருத்துள் சகோள்ளஜவண்டும். 
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4. அறிவுமடயோவர் என்று கூற ஜவண்டுமோனோல் நம் நண்பர் நம்மமக் ஜகட்கோமஜை நட்புோிமமயோல் சசய்தோல் 

அமதப் சபோருத்துக் சகோள்பவர். எல்ைோத்மதயும் ஏற்றுக்சகோல்ை ஜவண்டும் என்ற ஒரு சமூகம் 

உருவோக்கப்படுகிறது. 

 

முடிவுமர 

நட்பு என்ற கருத்தியல் மூைம் வள்ளுவர் ஜபோர்க்கோை சமூத்மத அற சநறிகோை சமூக உருவோக்க முயற்சிமயக் 

கட்டமமத்துள்ளோர். அறிவுமடயவர், உைகத்தோல் விரும்ப்படுபவர், சபோறுமம, சகிப்புத்தன்மம என்ற 

கருத்தியல் சமூகத்மத கட்டமமத்துள்ளோர். ஜபோர்கோை சமூகத்தில் பமக முரண் இருக்கும். அற சநறிகோைத்தில் 

கருத்தியல் முரண் இருக்கிறது. கருத்தியல் முரண் உமடயவர்கள் ஜபோோின் சகோடிய வமளவிட சகோடியவர்கள். 

சபோருளோமச கோரணமோக சமூகத்தில் தீமமகள் சதோடர்வமத அறஜவ நீக்கஜவண்டும் என்ற வோழ்வியல் நியதி 

கட்டமமக்கப் படுகிறது. ஜபோர்க்கோை சமூக மோற்றத்மத நட்பு என்ற கோரணிமூைம் மோற்றியமமக்கம் முயற்சிமய 

வள்ளுவர் நோன்கு அதிகோரங்கள் மூைம் நிகழ்த்தியுள்ளோர். நட்பு, தீ நட்பு, கூடோ நட்பு, பழமம என்ற 

அதிகோரங்கள் சமூக உறவுகள்  கட்டமமப்பின் மூைம் எடுத்துமரப்பமதக் கணமுடிகிறது. 
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