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Abstract  

எத்துணண ஆராய்ந்து நதளிந்தாலும் வாழ்க்ணகத் துணணயாய்க் கணைசி வணர காக்க வல்லது ஒழுக்கமே என்கிறார் 

வள்ளவப் நபருந்தணக. அமதமபால் தனிேனிதன் தன் வாழ்வில் ஒழுக்கமுைன் சமுதாயத்தில் வாழ பின்பற்றக் 

கூடியன. பின்பற்றக்கூைாதணவகள் எணவஎணவநயன திருக்குறளில் கூறப்பட்டுள்ளது. அமதமபால், பண்ணைத் 

தேிழர்கள் ெட்ணப இருகண்களாகப் மபாற்றினர். ேனித உறவு ெிணலகளில் ெட்பு என்னும் வட்ைம் 

ேிகப்நபாியதாகும். இத்தணகய ெட்பு ெல்ல ெட்பாக அணேய மவண்டும். . ெண்பணரத் மதர்வு நசய்யும் முணற, 

அவர்களுக்குாிய தகுதி, ெட்புாிணே, ெட்பில் கவனம், தீய ெட்பு, அரசர்க்குாிய ெட்பு ஆகியன குறள் வழியாக 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கருத்துக்கள் மூலம் ெட்புக்குாிய தன்ணேணய உணர முடிகிறது என்பதணன இவ்வாய்வுக் 

கட்டுணர எடுத்துணரக்கிறது. 

Vallavar says that it is moral to protect the life of the spouse even though it is clear that it is clear. Likewise, the individual 

can live his life in a moral way. Valluvar has compiled in Thirukkural what not to follow. Likewise, the Tamils cherished 

the friendship of the two. The circle of friendship is the biggest in human relationships. Such friendships should be good 

friendships. . When choosing a friend, focus on their qualifications and friendship. 
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முன்னுணர - Introduction 

ஒழுக்கத்தின் நெறியில் ெிற்றலால் மேன்ணே அணைதல் 

உறுதி ஒழுக்கம் தவறினால் தாங்க முடியாத பழிணயப் 

நபறுவதும் உறுதி என்கிறார் வள்ளுவர். ேனிதன் தன் 

சுற்றத்தமராடு நதாைர்பு நகௌள்ளுதலில் தனிேனித 

ஒழுக்கம் அவசியோகிறது. அவ்நவாழுக்க முணறயிணன 

வகுத்தும் நதாகுத்தும் ெம் முன்மனார்கள் கூறியுள்ளனர் 

என்பதணனயும், பண்ணைத் தேிழாின் வாழ்வியல் அறத்தின் 

அடிப்பணையிலானது. அன்பும், ொண தகுவனவற்றிற்கு 

ொணும் ொணமும், எல்மலாருக்கும் உதவும் தன்ணேயும், 

வாய்ணே தவறாணேயும், பழிபாவங்களுக்கு அஞ்சுதலும், 

ெடுவுெிணலணேயும், விருந்மதாம்பலும், நகாணை மபான்ற 

பல்மவறு பண்புகளிலும் பண்ணைத் தேிழர்கள் சிறந்த 

எடுத்துக்காட்ைாய் விளங்கினர். இணவ அணனத்ணதயும்விை 

ெட்பு என்ற ெிணலயில் சிறந்து விளங்கினர் என்பதணனயும், 

ஆயந்து கூறுவதாக இக்கட்டுணர அணேகிறது. 

ஒழுக்கம் ச ொல் விளக்கம் - Discipline 

word description 

ஒழுக்கம் குறிக்கும் ோரல் எனும். ஆங்கில வார்த்ணத மோர்சு 

என்ற இலத்தின் நோழிச்நசால்லின் திாிபாகும். 

ஒழுக்கநேன்பது தாம் வாழும் சமுதாயத்தில் வாழும் ேக்கள், 

எதணன வழக்கோக ணவத்திருந்தாமரா அந்த முடிமவயாகும். 

 

ஒழுகு, ஒழுக்கு என்னும் நசாற்கள் ஒழுக்கம் என்னும் 

நசால்லாக ேலர்ந்த்து என்பணத,  ”ேனித இனத்திற்மயயுாிய 

தனிப்பண்புகள் பல, அவற்றுள் ஒழுக்கம் 

முதன்ணேயானதாகப் மபாற்றப்படுகிறது. ஒழுக்கம் என்னும் 

நசால் ஒழுகு மவர்ச்நசால்லடியாகப் பிறந்த்தாகும். ஒழுகு 

என்னும் நசால்லிற்கு இணையுறாது கணைப்பிடித்தல் என்பது 

நபாருள். இணையறாது ெீர் ஒழுகுவணத ஒழுக்கு என்று 

கூறுவணதப் மபால வாழ்க்ணகயில் உயர்ந்தணவநயனக் 

கருதப்படும் நெறிமுணறகணள எக்காலத்தும் எவ்விைத்தும் 
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இணையறாது மேற்நகாண்நைாழுகுவமத ஒழுக்கோகும்.”
1
  

எனக் குறிப்பிடுவார் மு.வரதராசனார். 

 

ஒழுக்கம் என்னும் நசால் சீலம், ென்னைத்ணத, ஆசாரம், 

உயர்ச்சி முணறத்தன்ணே, உலக ஓம்பிய நெறி மபான்றப் பல 

நபாருள்கணளத் தருகிறது. தனிேனித வாழ்வியல் ஒழுக்க 

நெறிகள் சில, 

”ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் 

உயிாினும் ஓம்பப் படும்”2
  

 

எனும் குறளில் ெல்ஒழுக்கம் ஒருவனுக்கு மேன்ணேணயக் 

நகாடுப்பதால் ெல்நலாழுக்கம் உயிணர விைவும் 

மேலானதாகக் கருதப்பட்டுக் காப்பாற்றப்படுதல் மவண்டும் 

என வள்ளவப் நபருந்தணக வலியுறுத்துகின்றார். 

 

ஒருவன் ஒழுக்கத்தால் தன்ணேயும் தன்ணனச் 

சாரந்தவர்கணளயும் மேம்பாைணையச் நசய்யலாம். தனி 

ேனித ஒழுக்கம் சமுதாயத்மதாடு நதாைர்பு உணையது 

என்பதணன குன்றக்குடி அடிகளார், ”ஒழுக்கம் என்பது 

ஒன்றல்ல - இரண்ைல்ல பல கூறுகணள உணையது எனினும் 

இரண்டு நபரும் பிாிவாக ஒழுக்க நெறிணய 

வணகப்படுத்தலாம். தனிேனிதன் தன்னுணைய வாழ்க்ணக 

வட்ைத்தில் தனக்காகக் கணைப்பிடிக்கும் ஒழுக்கம் ஒன்று, 

பிறிநதான்று தனிேனிதன் தான் வாழும் சமுதாயத்மதாடு 

நதாைர்பு நகாள்ளும் முணறயில் கணைப்படிக்கும் ஒழுக்கம் 

ஆகும்.”
3
  

 

 ிந்தனைத் தூய்னை - The purity of thought 

”ேனத்துக்கண் ோசு இலன்ஆதல் அணனத்துஅறன் 

ஆகுல ெீர பிற”2 

 

எனும் குறளடியால் ேனதின் தூய்ணே வாயிலாகமவ 

ேனிதன் வாழ்வில் சாதணனகள் புாியலாம் என்பதணன 

வள்ளுவப் நபருந்தணக வலியுறுத்துகிறார். இணறயருள் 

ேனத்தூய்ணே அற்றவர்க்கு கிட்ைாது என்பதணன, 

”சினேிறக்கக் கற்றாவம் சித்திநயல்லாம் நபற்றலாலும் 

ேனேிறக்கக் கல்லார்க்கு வாமயன் பராபரமே”3 

 

எனத் தாயுோனவர் பாடியிருக்கிறார். மேலும், 

”நெஞ்சகமே மகாயில் ெிணனமவ சுகந்தம்”4 

 

என்றும் ேனத்தூய்ணே பற்றிக் கூறியுள்ளார். மேற்கண்ை 

கருத்துக்களில் மூலம் ேனிதன், வாழ்வில் 

ேனத்தூய்ணேமயாடு இருத்தல் மவண்டுநேன்பது 

வலியுறுத்தப்படுகின்றது. 

 

ஒழுக்கமுனைனை – Disciplined 

”ஒழுக்கம் உணைணே குடிணே இழுக்கம் 

இழிந்த பிறப்பாய் விடும்”2
  

எனும் குறளில் சிறந்த குடிப்பிறப்புக்கு அணையாளம் சிறந்த 

ஒழுக்கமுணையவனாக வாழ்ந்து காட்டுவது தான். இழிந்த 

பிறப்பின் அணையாளம் ஒழுக்கம் தவறி வாழ்வது தான் என 

ஒழுக்கத்தின் முக்கியத்துவத்ணத வள்ளுவர் 

நதளிவுப்படுத்துகிறார். 

”பிணழத்தல் நபாறுத்தல் நபருணே சிறுணே 

இணழத்தீங் நகண்ணியிருத்தல் – இணழந்த 

பணகநகட் வாழ்வதும் பலநபாருள் ெல்லார் 

ெணகநகை வாழ்வதும் ென்று”
5 

 

என்ற காாியாசான் பாைலில் அறியலாம். 

 

அன்புனைனை – Lovingness 

”அன்பின் வழியது உயிர்ெிணல அஃது இலார்க்கு 

என்புமதால் மபார்த்த உைம்பு”2
  

 

எனும் குறளடியில் அன்ணப வழியாகக் நகாண்டு 

வாழ்பவமன உயிருள்ள ேனிதன் ஆவான். அன்பு இல்லாது 

வாழ்பவன் நவறும் எலும்புகணளப் மபார்த்தி இருக்கும் 

மதாணல உணைய உைம்பு ேட்டுமே. அதாவது, நசத்த 

பிணத்திற்குச் சேம் என்கிறார் வள்ளுவர். 

 

ேனதில் அன்பு இல்லாதவர்கள் சுற்றத்தாராகர், 

ெட்புணையவர்களாகவும் ஆகார் என்பதணன, 

”ஈரேில்லாது கிணள ெட்பன்று”
6 

 

எனும் முதுநோழிக் காஞ்சி பாைலடி உணர்த்துகிறது. 

மேலும், 

”மபாிற் பிறந்தணே ஈரத்தினறிய”7 

 

எனும் பாைலடியில் உயர்குடியில் பிறந்ததற்குக் காரணம் 

அன்புணைணேமய எனக் கூறுகிறார். 

 

நன்றியறிதல் – Thanksgiving 

ென்றிகாட்டுதல் ெற்குணங்களுக்கு எல்லாம் 

முதன்ணேயானது. ென்றி நசலுத்தும் ஒழுக்கம் ஒருவர்க்குச் 

நசால்ல வரக்கூடியதன்று, இயல்பாக வருவதாகும். 

தனிேனிதன் தன்ணன வளர்த்துக் நகாள்ள ென்றியறிதல் 

என்ற ஒழுக்கத்ணதயும் மபணுதல் மவண்டும். 

”தனியநனனப் படுவான் நசய்த ென்றில்லான்”
8 

 

எனும் நசய்யுள் அடிகளில் நசய்ந்ென்றி ேறப்பவர் 

இச்சமூகத்தால் தனியாக விைப்படுவார் என்கிறது. மேலும், 

”திணனத்துணண ென்றி நசயினும், பணனத்துணணயாகக் 

நகாள்வர்பயன் நதாிவார்”2 

 

எனும் குறளில் உதவியின் சிறுணேணயப் பாராது அதன் 

பயணன எண்ணிப்பார்க்க மவண்டும் என்கிறார். 
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கல்வி – Education 

ேனித ஒழுக்கத்திற்கு அடிப்பணையாவது கல்வியாகும். 

கல்வியினால் நபரும்பான்ணேயான ெல்ஒழுக்கத்ணதப் நபற 

முடியும். இதணன, 

”ொளும் ெணவ மபாகான் கற்றல் ேிக இனிமத”7 

 

 எனும் அடியில் ொள் மதாறும் அறிநவாழுக்கங்கணளத் தரும் 

ெல்ல நூல்கணளப் படிக்க மவண்டும் என்கிறது இனியணவ 

ொற்பது. வள்ளுவர், 

”விலங்நகாடு ேக்கள் அணனயர்இலங்குநூல் 

கற்றாமராடு ஏணன யவர்”2 

 

எனும் குறளில் புகழ்நபற்ற ெல்ல நூல்கணளக் கற்றவமர 

ோந்தர்ஆவர். கல்லாதவர்விலங்குகள் ஆவர்என்கிறார். 

ொன்ேணிக்கடிணக, 

”ஒருவருக்கு கற்றலின் வாய்த்த பிறவில்ணல”
7 

 

என்னும் நசய்யுளடியில் ஒருவருக்கு இறுதிவணர 

பயன்தரக்கூடியது கல்வி ேட்டுமே ெிணலயான நசல்வமும் 

அதுமவ எனக் கூறுகிறது. பழநோழி ொனூறு, 

”கற்றறிந்தார்கண்ை அைக்கல் அறியாதார் 

நபாச்சாந்து தம்ணேப் புகழ்ந்துணரப்பார்- நதற்ற 

அணறகல் அருவி அணிேணல ொை 

ெிணறகுைம் ெீர்தளும்பல் இல”
9 

 

என்னும் பாைலில் அைக்கமுைன் ெைந்து நகாள்ள 

கல்வியறிவு நபற்ற ஒருவனால் ேட்டுமே முடியும். 

ெிணறகுைம் ெீர்தளும்பாது. அதுமபால் ெிணறந்த 

கல்வியறிவுணையவர்அைங்கி ெைப்பர். குணறகுைம் 

ெீர்தளும்புவது மபால கல்வியறிவு ெிரம்பப் 

நபறாதார்அைங்கி ெைக்க ோட்ைார்கள் என்கிறது 

பழநோழி. இதணன திருக்குறள், 

”மகடில் வழிச்நசல்வம் கல்வி – ஒருவருக்கு 

ோைல்ல ேற்ணற யணவ”
2
  

 

எனும் குறட்பாவில் ஒருவக்கு அழிவில்லாச் நசல்வம் 

கல்விமயயாகும். ேற்ற நசல்வங்கள் உற்ற துணணயாகாது 

என்கிறார். 

 

‘நட்பு’ ச ொருள் விளக்கம் - Friendly 

definition of meaning 

ஒத்த கருத்து, ெலன், அக்கணற ஆகியவற்றின் 

அடிப்பணையில் உறவினர் அல்லாதவருைன் நகாள்ளும் 

‘உறவு’ ெட்பாகும் என்று அகராதி நபாருள் விளக்கம் 

தருகின்றது. ெபர்கள் அல்லது ொடுகளுக்கு இணையிலான 

மெசஉறவு ெட்புறவு என்றும் கூறப்படுகிறது. மேலும், 

மதாழன் என்பதற்கு ெண்பன் என்றும், ெட்பு என்பதற்கு 

‘சிமெகம்’ என்று தேிழ் நலக்ஸிகன் அகராதி நபாருள் 

கூறுகின்து. ெட்பு என்பது ‘ெள்’ என்ற பகுதியின் அடியாகப் 

பிறந்தது. ெட்புக்கு உாியவணர ஆராய்தமல 

ெட்பாராய்தலாகும். ெட்ைார், ெட்மைார், ெட்பண், ெண்ணு, 

ெணி, ெண்பினன், ெண்பிமனார், ெண்பன், ெள்ளார், 

ெள்ளாதார்எனும் நசாற்கள் இலக்கியத்தில் பயின்று 

வந்துள்ளன. ெட்பு என்பது அரசனுக்கு விணனயிைத்து 

அரசனின் பணைமபால உதவுவது என்று பாிமேலழகர் 

ெட்பிற்கு வணரயணற கூறியுள்ளார். இரண்டு ெண்பர்களுக்கு 

இணைமய வழங்கப்படுவது ென்றி திருப்பி வழங்கப்பை 

மவண்டியது நசய்ந்ென்றி. இருவரும் சமூகத்தில் 

இணணயானவர்கள். குருதி உறவுக்கு அப்பாற்பட்ைவர்கள். 

உணைணே ொகாிக சமுதாயத்தில் இணணயான தகுதி 

பணைத்த இரண்டு ஆண்களுக்கிணைமய ஆய்ந்து அளந்து 

ஏற்படுத்திக் நகாள்ளும் உறவுக்குப் நபயர்ெட்பு என்று ராஜ் 

நகௌதேன் விளக்கேளிக்கின்றார். இவர்ெட்பு என்பது 

ென்றி, நசய்ென்றி எனும் அடிப்பணையில் நசயல்படுவது 

என்பணத புலப்படுத்துகின்றார். இவ்வாறு ‘ெட்பு’ என்ற 

நசால் குறித்து நபாருள் விளக்கம் அறியப்படுகின்றது. 
 

வள்ளுவர்கொட்டும் நட்பு  - Friendship 

showing Valluvar 

திருவள்ளவர் மதாழணே நதாைர்பான ெட்பு (79) 

ெட்பாராய்தல் (80) பணழணே (81) தீெட்பு(82) கூைாெட்பு (83) 

எனும் அதிகாரங்கணளப் நபாருள்பாலிலும், அரசியல் 

சார்ந்த அங்கவியலிலும் அணேத்துள்ளார்.. ெட்ணபப் மபால் 

நசய்து நகாள்வதற்கு அருணேயானணவ யாவுள? என 

வினவும் வள்ளுவர்ெட்பிற்கு ேிகச்சிறப்பாக இலக்கணம் 

வகுத்துள்ளார். 

”உடுக்ணக இழந்தவன் ணகமபால ஆங்மக 

இடுக்கண் கணளவதாம் ெட்பு”2 

 

உண்ணேயான ெட்பிற்கு இக்குறள் விளக்கம் தருகின்றது. 

ெண்பனுக்கு துன்பம் வரும்மபாது நசன்று காத்தமல 

உண்ணேயான ெட்பிற்கு அணையாளம் என்கிறார் வள்ளுவர். 

மேலும்,  நவளிமுகம் ேட்டும் ேகிழும்படியாக ெட்புப் 

பாராட்டுவது ெல்ல ெட்பாகாது. நெஞ்சம் ேலரும்படியாக 

உள்ளன்பு நகாண்ை ெட்பு நகாள்வமத ெல்ல ெட்பாகும் 

என்பணத, 

”முகெக ெட்பது ெட்பன்று நெஞ்சத்து 

அகெக ெட்பது ெட்பு”2 

 

என்ற குறள் மூலம் ெட்பிற்கான உயர்ணவ 

எடுத்துணரக்கின்றார். 

 

நட் ின் கைனைகள்  - Duties of friendship 

ெட்பு நசய்து நகாள்வது ஒருவமராமைாருவர்சிாித்து 

ேகிழ்வதற்காக ேட்டுேன்று ெண்பர்நெறிகைந்து நசல்லும் 
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மபாது. முற்பட்டுச் நசன்று இடித்து உணரப்பதற்காகவும் 

ஆகும். இதணன, 

”ெகுதற் நபாருட்ைன்று ெட்ைல் ேிகுதிக்கண் 

மேற்நசன்று இடித்தற் நபாருட்டு”
2 

 

என்ற குறள் மூலம் ெட்புக்குாிய கைணேணய அறியலாம். 

 

நட்புக்குரிய தகுதிகள் - Friendship 

qualifications 

ெட்பு நசய்து நகாள்வதற்குாிய தகுதியுணையவர்கணள 

வள்ளுவர் ெட்பாராய்தலில் கூறியுள்ளார். அறிவில்லாதவர் 

ெட்பு மவண்ைாம் என்று கூறும் வள்ளுவர் ெண்பணரத் 

நதாிவு நசய்யும்முன்பாக அவர்கணளப் பற்றி ென்கு 

ஆராய்ந்தறிந்து ெண்பராதல் மவண்டும் என்று 

எடுத்துணரத்துள்ளார். 

”குணனும் குடிணேயும் குற்றமும் குன்றா 

இனனும் அறிந்தியாக்க ெட்பு”2
  

 

என்ற குறளில் ஒருவனுணைய குணத்ணதயும், அவன் பிறந்த 

குடிபிறப்பின் நபருணேணயயும் அவன் குற்றங்கணளயும் 

ெிணலயாக இருக்கும் மதாழர்கணளயும் ென்கறிந்மத ெட்புப் 

பாராட்ை மவண்டும் என்று நசால்வதிலிருந்து 

ெண்பருக்குாிய தகுதிணய அறியமுடிகிறது. உயர்ந்த குடியில் 

பிறந்தவனும், தன்னிைத்தில் வரக்கூடிய பழிக்கு 

ொணப்படுகின்றவனும் ஆகிய ஒருவணனப் நபாருள் 

நகாடுத்தாவது ெட்புக் நகாள்ள மவண்டும் என்பணத, 

”குடிப்பிறந்து தன்கண் பழிொணு வாணனக் 

நகாடுத்தும் நகாளல்மவண்டும் ெட்பு”2 

 

என்ற குறள் மூலம் உணர்த்துகின்றது. 

 

நட் ில் உரினைகள்  - Rights in friendship 

பழகியவர் உறவுத் நதாைர்ணப சிறிதும் சிணதத்துவிைாேல் 

காத்து வருவது ெல்ல ெட்பாகும். வள்ளுவர், 

”ெட்பிற்கு உறுப்புக் நகழுதணகணே ேற்றதற்கு 

உப்பாதல் சான்மறார்கைன்”
2 

 

என்ற குறளில் ெட்புக்கு உறுப்பாவது நெருக்கோகப் 

நபாருந்தும் உாிணேயாகும். அப்படிப்பட்ை உாிணேச் 

நசயலுக்கு உைன்பட்ைவராதல் சான்மறாாின் கைணே 

என்று விளக்குகின்றார். 

”விணழதணகயான் மவண்டி யிருப்பர்நகழுதணகயாற் 

மகளாது ெட்ைார்நசயின்”
2 

 

என்ற குறளில் தம்மோடு நகாண்ை நெருக்கோன உாிணே 

காரணோகக் தம்ணேக் மகளாேமல ெண்பர் ஒரு நசயணலச் 

நசய்து விட்ைாலும் அந்த உாிணேணயப் மபாற்றி விரும்பும் 

தன்ணேமயாடு அச்நசயணலயும் எடுத்துக்காட்டுகின்றார். 

ெட்புாிணே நகைாேல் நதான்றுநதாட்டுப் பழகிவந்த உறவு 

உணையவாின் நதாைர்ணபக் ணகவிைாத பண்பினணர 

உலகம் மபாற்றும் என்பணத, 

”நகைாஅர் வழிவந்த மகண்ணேயார் மகண்ணே 

விைாஅர் விணழயும் உலகு”
2
  

 

என்ற குறள் உணர்த்துகின்றது. ெண்பர் தவறு நசய்தாலும் 

அவாிைத்து நகாண்டு ெட்புாிணேப் பண்பிலிருந்து 

ோறக்கூைாது என்றும் வள்ளுவர் உணரணவக்கிறார். 

 

தயீ நட்பு - Evil friendship 

ெற்பண்பு இல்லாதவாின் ெட்பு ொளுக்குொள் வளர்ந்து 

நபருகுவணதவிைத் மதய்ந்து குணறவது ெல்லது என்கிறார் 

வள்ளுவர். அகத்தில் அன்பற்று, புறத்தில் ெணகக்கும் 

தன்ணே உணையவாின் ெட்ணபவிை, பணகவரால் வருவன 

பத்துமகாடி ேைங்கு ென்ணேயாகும் என்று தீய ெட்ணப, 

”ெணகவணகய ராகிய ெட்பின் பணகவரால் 

பத்தடுத்த மகாடி உறும்”2 

 

என்ற குறள் வாிகள் உணர்த்துகின்றது. தேக்குப் பயன் 

உள்ள மபாது ெட்புச் நசய்தும் பயன் இல்லாதமபாது 

ெீங்கிவிடும் ஒத்த தன்ணே இல்லாதவாின் ெட்ணபப் 

நபற்றாலும் இழந்தாலும் ஒன்றுதான் என்ற கருத்ணத. 

”உறின்ெட்டு அறின்ஒரூஉம் ஒப்பிவார்மகண்ணே 

நபாினும் இழப்பினு என்”
2
  

 

என்ற குறளின் மூலம் தனது காாியத்திற்காக ெட்பு 

நகாள்ளும் நசயணல வள்ளுவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். 

மேலும் தன்னால் நசய்து முடிக்கக்கூடிய காாியத்ணத 

தடுத்துச் நசய்யாவண்ணம் நகடுப்பகாின் ெட்ணப ணகவிை 

மவண்டும் என்ற உணர்த்துகின்றார். 

 

நட் ினை ததர்ந்தறிதல்  - Choosing 

friendship 

ெட்பு என்பது ஆராய்ந்து ஏற்படுத்திக் நகாள்ளக் கூடியது 

அத்தணகய ெட்பில் ேிகுந்த கவனம் மதணவ. முகத்தில் 

இனிணே மதான்ற ெணகத்துப் பழகின மபாதும் அகத்திமல 

தீணே நகாண்டுள்ள வஞ்சகருைன் ெட்புக் நகாள்வதற்கு 

அஞ்சமவண்டும் என்பணத, 

”முகத்தின் இனிய ெகாஅ அகத்தின்னா 

வங்சணர அஞ்சப் படும்”1`6 

 

என்ற குறள் நதளிவுப்படுத்துகிறது. அணதப்மபால 

ேனதினால் தம்மோடு நெருக்கம் நகாள்ளாேல் 

பழகுகின்றவணர அவர்கூறுகின்ற நசால்ணலக் நகாண்டு 
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எத்தணகய ஒரு நசயலிலும் ெண்பராகத் நதளிவு நகாள்ளல் 

ஆகாது என்று வள்ளுவர் கூறுவது கருதத்தக்கது. 

”ேிகச்நசய்து தம்நேள்ளு வாணர ெகச்நசய்து 

ெட்பினுள் சாப்புல்லற் பாற்று”
2 

 

என்ற குறள் மூலம் நவளிப்பை ேிகுதியாக ெட்புத் மதான்றச் 

நசய்து உள்ளத்தில் இகழ்கின்றவர்கணளத் தாமும் 

அந்ெட்பில் ெணகத்து ேகிழுோறு நசய்து அத்நதாைர்ணப 

அழித்துவிைமவண்டுநேன்று குறள் உணர்த்துகிறது. 

மேலும், பணகவர் ெண்பராகும் காலம் வரும்மபாது 

முகத்தளவில் அவாிைம் ெட்புக் நகாண்டு அகத்தில் 

மபாற்றாது வாய்ப்புக் கிணைத்தமபாது அணதயும் ெீக்கிவிை 

மவண்டும் என்கிறார்.           

 

அர ர்க்குரிய நட்பு - The royal friendship 

அரசனுக்குாிய ஆறு அங்கங்களில் ெட்பும் ஒன்றாகும். 

அரசர் தனது ெண்பராக்கிக் நகாளத்தக்மகாருக்கு மவண்டிய 

தகுதிகளில் தணலயானது உயர்குடிப்பிறப்பாகும். 

உயர்குடிப்பிறப்பும், அவர்களது சுற்றமும், பழிக்கு ொணுகிற 

பண்பும் ஆராய்ந்த பிறமக அவர்கமளாடு அரசன் ெட்புறவு 

நகாள்ள மவண்டும். மேலும் ென்கு ஆராயேற் நகாண்ை 

ெட்பால் அரசனுக்குக் கணைசிவணர துன்பம்தான் என்பணத, 

”ஆய்ந்துஆய்ந்து நகாள்ளாதான் மகண்ணே கணைமுணற 

தான்சாந் துயரம் தரும்”2 

 

எனும் குறளில் வள்ளுவர் நதளிவுப்படுத்துகின்றார்.. 

இவ்வாறு ெட்புக்குாிய வணரயணறணய வள்ளுவர் விளக்கிக் 

காட்டியுள்ளார். 

 

முடிவுணர – Conclusion 

”பாிந்து ஒம்பிக் காக்க, ஒழுக்கம், நதாிந்து ஓம்பித் 

மதாினும், அஃமத துணண”
2 

 

எத்துணன இணையூறுகள் மெர்ந்தாலும் ஒழுக்கத்ணத விைாது 

கணைபிடித்தல் மவண்டும். எத்துணண ஆராய்ந்து 

நதளிந்தாலும் வாழ்க்ணகத் துணணயாய்க் கணைசி வணர 

காக்க வல்லது ஒழுக்கமே என்கிறார் வள்ளவப் நபருந்தணக. 

அமதமபால் தனிேனிதன் தன் வாழ்வில் ஒழுக்கமுைன் 

சமுதாயத்தில் வாழ பின்பற்றக் கூடியன. 

பின்பற்றக்கூைாதன எணவஎணவநயன திருக்குறளில் 

நதாகுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. அமதமபால், பண்ணைத் 

தேிழர்கள் ெட்ணப இருகண்களாகப் மபாற்றினர். ேனித 

உறவு ெிணலகளில் ெட்பு என்னும் வட்ைம் 

ேிகப்நபாியதாகும். இத்தணகய ெட்பு ெல்ல ெட்பாக அணேய 

மவண்டும். ெட்புறவு குறித்த இலக்கணம் அகராதி வழியாகக் 

கூறப்பட்டுள்ளது. திருக்குறளில் வள்ளுவர் ெட்பிணன 

ணகயாண்ை முணற அறியமுடிகிறது. ெண்பணரத் மதர்வு 

நசய்யும் முணற, அவர்களுக்குாிய தகுதி, ெட்புாிணே, ெட்பில் 

கவனம், தீய ெட்பு, அரசர்க்குாிய ெட்பு ஆகியன குறள் 

வழியாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கருத்துக்கள் மூலம் 

ெட்புக்குாிய தன்ணேணய உணர முடிகிறது. 
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