
வள்ளுவரின் பார்வவயில் வறுவையும் வறுவை ஒழிப்பும் 

மானுட வரலாறு முழுவதும் வறுமம மிகப் பெரிய சவாலாகவவ இருந்து 
வந்திருக்கிறது. வறுமம ஒன்று மட்டுவம இடத்திற்கும் காலத்திற்கும் 
அப்ொற்ெட்டு இருக்கிறது. பதாழில்நுட்ெம், முற்வொக்கு சிந்தமைகள், பொது 
நலன் எை எல்லாம் வளர்ந்து பகாண்டிருக்கும் இக்காலத்திலும், 9.2 சதவிகித 
மக்கள், கடும் வறுமமயில் வாழ்ந்து வருகின்றைர். ஒரு ெழம், இரண்டு 
மரங்கள், முப்ொல், 42 உலக பமாழிகளில் பமாழிபெயர்ப்பு, 133 அதிகாரங்கள், 
1330 குறள்கள் மற்றும் 6338 தைித்துவமாை பசாற்கள் என்று ெல சிறப்புகள் 
பகாண்ட வளமாை இலக்கியத்தில் வறுமம ெற்றி ஏவதனும் வெசப்ெட்டு 
இருக்குமா என்று முதலில் தயங்கிவைன். ஆைால் வயாசித்துப் ொர்த்தால் 
வள்ளுவம் வறுமமமய அலசி ஆராய்ந்து இருக்கிறது என்வற வதான்றுகிறது. 
இந்தக் காலம் கடந்து நிற்கும் ெிரச்சிமை குறித்து பொய்யாபமாழி புலவர் 
என்ை கூறியிருக்கிறார் என்று ொர்ப்வொம். 

எது வறுவை?  

இந்தக் வகள்விமய அணுகுவதற்கு முன்ைர் வறுமம அல்லது ஏழ்மம 
என்றால் என்ை என்ெமதப் ொர்ப்வொம். உணவு, உமட, உமறவிடம் ஆகிய 
அடிப்ெமடத் வதமவகள் கூட இல்லாது உயிர் வாழும் துன்ெ நிமலமயத் 
தான் நாம் ஏழ்மம என்று அமழக்கின்வறாம். வறுமமயின்  பகாடுமமமய 
விவரிக்க “நல்குரவு” என்ற ஒரு முழு அதிகாரத்மதவய இயற்றியுள்ளார் 
திருவள்ளுவர். இந்த அதிகாரத்தின் முதல் குறளில் ஒருவரின் வாழ்வில் 
பகாடியது எது என்றால் அது வறுமமதான் என்று  விவரிக்கிறார். 

இன்மமயின் இன்ைாதது யாபதைின் இன்மமயின் 
இன்மமவய இன்ைா தது.                         (குறள் - 1041) 

பதய்வப்புலவவர ஏழ்மமமய விடக் பகாடிய துன்ெம் ஒன்மறக் 
கண்டுபசால்ல முடியாமல் தள்ளாடி இருக்கிறார். இக்குறளின் மூலம் 
வறுமமமயப் வொலத் துன்ெம் தருவது வறுமம மட்டுவம என்ற வசாகமாை 
உண்மமமய அப்ெட்டமாகத் பதரிவிக்கிறார். 

 

 

 



வறுவை தரும் வலி 

ொவவந்தர் ொரதிதாசன் இந்த ொடலில் ஏழ்மமயின் வலியிமை நமது கண் 
முன்பு காட்சிப் ெடுத்துகிறார்.  

கந்மத அணிந்வதாம் - இரு     
  மகவய விரித்பதங்கள் பமய்யிமைப் வொர்த்வதாம்  
பமாந்மதயிற் கூமழப் - ெலர்     
  பமாய்த்துக் குடித்துப் ெசித்துக் கிடந்வதாம்   
(ொரதிதாசன் கவிமத பதாகுதி 1 - பதாழிலாளர் விண்ணப்ெம்) 

அமதப் வொலவவ பநருப்ெில் கூட கண் மூடி தூங்கிவிடலாம். ஆைால் 
வறுமம வசப்ெட்டவன் தூங்கவவ முடியாது என்ெதமை: 

பநருப்ெினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்ெினுள்  
யாபதான்றும் கண்ொடு அரிது.  (குறள் - 1049) 

எனும் குறளில் பதரிவிக்கும் வள்ளுவர் எைக்கு ஏமழப் ெங்காளைாகவவ 
வதாற்றம் அளிக்கிறார். தீமயத் தீண்டிைால் சுடும் என்ெது நாம் அமைவரும் 
அறிந்த ஒன்று. தீயிைால் வரும் வலிமய விடக் பகாடுமமயாைது 
வறியவர்களின் வயிற்றில் உண்டாகும் ெசி. பநருப்மெ விட அதிகம் 
சுடக்கூடியது வறுமம தரும் அவமாைங்கள். வறுமம நிமலமய ஒருநாளும் 
அனுெவிக்காத எவருக்கும் இந்த ஒப்ெடீு பகாண்டு எளிதில் வறுமமயின் 
வலிமய விளக்க முடியும் என்று நம்புகிறார் வள்ளுவர். 

வறுவையின் வசீ்சு  

உலகில் அதிகமாகக் காற்று மாசுெட்ட நகரங்களில் ஒன்றாை இந்தியத் 
தமலநகரம் புதுதில்லியில் அன்மமயில் நடத்தப்ெட்ட ஆய்விமைப் ெற்றி 
நியூயார்க் மடம்ஸ் இதழில் ெடித்வதன். யமுமை நதிக்கமரயில் அடுப்பு 
மற்றும் வாகைப் புமககள் சூழ்ந்த குடிமசப் ெகுதியில் வறுமமயில் வாழும் 
வமானு ஒருெக்கம், காற்று மாசிமை அகற்றும் பதாழில்நுட்ெம் பகாண்ட 
வடீ்டிலும் ெள்ளியிலும் புழங்கும் வசதி வாய்ந்த ஆம்யா மறுெக்கம். 
ஏமழயாை வமானு 149 புள்ளிகள் மற்றும் வசதியாை ஆம்யா 37 புள்ளிகள் 
அளவிற்குச் சராசரியாக ஒருநாளில் காற்று மாசிற்கு ஆளாகிறார்கள் என்று 
அந்த ஆய்வின் அறிக்மக கூறுகிறது. அதாவது ஆம்யாமவ விடக் 
கிட்டத்தட்ட நான்கு மடங்கு மாசுெட்ட காற்மற வமானு சுவாசிக்கிறார். 
வமானுவின் நிமலயிவலவய ஒருவர் பதாடர்ந்து வாழ்ந்தால் அவர்களின் 
வாழ்விலிருந்து நான்மகந்து ஆண்டுகமள இழக்க வநரிடும். 



வறுமம என்ெது உணவு, உமட மற்றும் வசிக்க இடத்மத மட்டும் 
ொதிப்ெதில்மல. அது நல்ல குடிநீர், தரமாை காற்று என்று உயிர்வாழத் 
வதமவயாை அமைத்மதயும் வசர்த்வத தாக்குகிறது என்ெவத இந்த ஆய்வு 
பசால்லும் வசாகமாை உண்மம. வறுமமயின் வசீ்மச நன்கறிந்த வள்ளுவர்; 

இன்மம எைபவாரு ொவி மறுமமயும்  
இம்மமயும் இன்றி வரும்.     (குறள் - 1042) 

என்று எழுதி உள்ளார். வாழும் இடத்தில் காற்று, நீர் மற்றும் உணவு எை 
எல்லாவம குமறெட்டு இருப்ெதால் வறியவர்கள் பெரிதும் வநாய் வசப்ெட்வட 
வாழ்கின்றைர். குறிப்ொக இளமமயில் வரும் வறுமம உடல்நிமல, கல்வி, 
வவமலவாய்ப்புகள் எை எல்லாவற்மறயுவம ொதித்து விடுகிறது. வறுமம 
என்ெது அவர்களின் வாழ்வின் அடிக்கல்மலவய அமசத்துவிடுவதால், அந்த 
துன்ெம் தமலமுமறகள் தாண்டியும் வந்து தாக்கும் என்கிறார். 

ஏவழயின் ச ால் 

இந்த இடத்தில் எைக்கு ஒரு கமததான் நிமைவிற்கு வருகிறது. அது ஒரு 
வசாப்பு உற்ெத்தி பசய்யும் பதாழிற்சாமலயில் இடம்பெறும் கமத. அந்த 
பதாழிற்சாமலயிலிருந்து ெல வசாப்பு டப்ொக்கள் உள்வள வசாப்பு 
இல்லாமவலவய கமடகளுக்கு அனுப்ெப்ெட்டு இருக்கின்றை. 
வாடிக்மகயாளர்கள் ெலரும் இந்தப் ெிரச்சமை குறித்து புகார் 
அனுப்புகின்றைர். அந்த நிர்வாகத்தின் வமலதிகாரிகள் இந்த ெிரச்சமைமய 
எப்ெடி தீர்ப்ெது என்று கூட்டம் வொட்டுப் வெசிக்பகாண்டு இருந்தைர். 
அவர்களின் மூமலமயக் கசக்கிப் ெிழிந்தும் எந்த நல்ல வயாசமையும் 
அவர்களுக்குத் பதன்ெடவவ இல்மல.  

அவர்களின் சந்திப்பு அமறக்கு காலி வதநீர் வகாப்மெகமள எடுத்துச் பசல்லத் 
துப்புரவுப் ெணியாளர் ஒருவர் வருகிறார். அதிகாரிகள் வெசுவமதக் 
கவைித்துக் வகட்டார். “ஐயா, நான் ஒன்று பசால்லலாமா” என்று வகட்டார். 
அதிகாரிகள் அவமர அருவருப்புடன் ொர்த்துவிட்டு, வெச அனுமதி தந்தைர். 
“உற்ெத்தியாை வசாப்பு டப்ொக்கள் இருக்கும் கிடங்கின் ஒரு மூமலயில் 
ராட்சத மின்விசிறிகள் சிலவற்மற மவத்தீர்கள் என்றால், வசாப்பு இல்லாத 
காலி டப்ொக்கள் எல்லாம் காற்றில் ெறந்துவிடும். அதன் ெிறகு மீதம் 
இருக்கும் வசாப்பு உள்ள டப்ொக்கமள மட்டும் கமடகளுக்கு அனுப்ெலாம்” 
என்றார். இது ஒரு நல்ல சிந்தமை தான். ஆைாலும் உயரதிகாரிகள் யாரும் 
அவமரக் கண்டுபகாள்ளவவ இல்மல. அவமர பவறுப்புடன் ொர்த்து வாமய 
மூடிக்பகாண்டு வொ என்று விரட்டிைார்கள். ஏமழ என்ற ஒவர காரணத்திைால் 



அவமர யாரும் மதிக்கவும் இல்மல அவரது சிந்தமைமய யாரும் ஏற்கவும் 
இல்மல. 

சமுதாயத்தில் நாம் பொதுவாகவவ ஒரு ஏமழ மைிதன் நன்கு ஆராய்ந்து 
அறிந்த கருத்துகமளச் பசான்ைாலும் அவரின் ஏழ்மம நிமலயிைால் 
மட்டுவம அவர் பசான்ைமத யாரும் கருத்தில் கூடக் பகாள்வவத இல்மல. 
சமுதாயத்தில் உள்ள இந்த குமறொட்மட நன்கு உணர்ந்த வள்ளுவர் கீழுள்ள 
குறளில் இந்த நிமலமயத் பதளிவாகப் ெதிவிட்டுள்ளார். 

நற்பொருள் நன்குணர்ந்து பசால்லினும் நல்கூர்ந்தார்  
பசாற்பொருள் வசார்வு ெடும்.          (குறள் - 1046)  

இந்த குறள் ஏமழ மக்களுக்கும் ெணம் ெமடத்வதாருக்கும் இமடவய உள்ள 
வர்க்கப் ெிரிவிமை காலம் வொகப் வொகப் பெரிதாகிக் பகாண்வட தான் 
வொகிறது என்ெமத உறுதி பசய்கிறது. சரி, ஏமழ மக்கள் பசால்வமதவய 
யாரும் வகட்கவில்மல என்றால் எப்ெடித்தான் வறுமமயாகிய பகாடிய 
ெிணிமயத் தீர்ப்ெது?  

வறுவைக்குக் காரணம் 

ஏமழ மக்களின் துன்ெத்மதயும் துயரத்மதயும் உணர்ந்து விவரித்த பதய்வப் 
புலவர், வறுமமமய ஒழிப்ெதற்குத் வதமவயாை சிந்தமைகமள 
வள்ளுவத்தில் விமதத்து இருக்க மாட்டாரா என்ை? வறுமமமய ஒழிக்க 
வவண்டுமாைால் மக்கள் வறுமமயில் வாடுவதற்காை காரணங்கமளத் 
பதரிந்துபகாள்ள வவண்டும். வறுமமக்குப் ெல காரணங்கள் இருந்தாலும் சில 
முக்கியமாைவற்மற மட்டும் இங்வக ொர்ப்வொம். மக்கள் நலைில் அக்கமர 
இல்லாத அரசாங்கம், அறத்தின் வழியில் நடக்காத வாணிகம், உழவு வொன்ற 
அடிப்ெமட உற்ெத்தி பதாழில்களின் வதக்கநிமல மற்றும் பொருள் 
ெமடத்வதார் ெகிர்ந்து பகாடுக்க மறுக்கும் சுயநலம் ஆகிய நான்கு 
வழிகமளயும் சரிபசய்தால், வறுமமமய முழுவதுமாக ஒழிக்க 
முடியவில்மல என்றாலும் ஓரளவிற்குக் குமறக்க முடியும். இந்த 
குமறகமளத் தீர்ப்ெதற்காை வழிகள் நிச்சயமாக வள்ளுவத்தில் உள்ளை. 

அரசும் அதிகாரமும் 

இரந்தும் உயிர்வாழ்தல் வவண்டின் ெரந்து 
பகடுக உலகியற்றி யான்.      (குறள் - 1062) 



இந்த குறளின் பொருள்; ெிச்மச எடுத்துத்தான் சிலர் உயிர் வாழ வவண்டும் 
என்ற நிமல இருந்தால் அவர்களின் அரசும் ஆளும் தமலவர்களும் அமலந்து 
திரிந்து பகட்டு ஒழியட்டும் என்று வகாெத்தில் திட்டி தீர்க்கிறார். இந்த சூழல் 
அன்று மட்டும் அல்ல இன்மறக்கும் அப்ெடிவய பொருந்தும். சுயநலம் 
பகாண்ட அரசியல் தமலவர்களாலும் ஊழல் நிமறந்த அரசாங்க 
அதிகாரிகளாலும் தான் இந்த காலத்தில் ெலர் ெசியில் வாடுகின்றைர். இந்த 
குறள் பசால்வமதப் வொல் வறுமமமய எதிர்த்துப் வொராடக்  கூடிய 
அரசாங்கங்கமள அமமப்ெது தான் வறுமம ஒழிப்மெ வநாக்கிய முதல் ெடி. 

சதாழிலில் நேர்வை 

எந்த துமறயாக இருந்தாலும் கலப்ெடம் இல்லாமல், ெதுக்குதல் இல்லாமல், 
வநர்மமயாை விமலயில் வியாொரம் பசய்தால் மக்களின் அடிப்ெமடத் 
வதமவகமள எளிதில் தீர்த்து விட முடியும். 

வாணிகம் பசய்வார்க்கு வாணிகம் வெணிப்   
ெிறவும் தமவொல் பசயின்    (குறள் - 120) 

எை வியாொரத்தில் வநர்மம வவண்டும் என்று அய்யன் வள்ளுவன் 
வலியுறுத்துகிறார். சுருக்கமா பசான்ைால் எடுத்துக்காட்டுக்கு  உணவகத்தின் 
உரிமமயாளர் தன் உணவகத்தில் இருக்கும் உணமவத் தன் ெிள்மளகளுக்கு 
தயங்காமல் ெரிமாறும் நிமலமம வவண்டும். வளரும் ெருவத்திவலவய 
வநர்மமயாை வாணிகத்தின் வதமவமய உணர்ந்து பகாண்டு பசயல்ெட்டால் 
அடுத்துவரும் காலங்களில் வறுமமமயக் கட்டுப்ெடுத்த முடியும். ெணவகீ்க 
விகிதம் அதிகம் இருப்ெதுதான் ஏமழக்கும் ெணக்காரருக்கும் ஆை 
இமடபவளிமய அதிகரிப்ெதாகப் பொருளாதார அறிஞர்கள் பசால்கிறார்கள். 
பொருட்களின் விமலகமளக் கட்டுப்ெடுத்தி ெணவகீ்கத்மதக் கட்டுக்குள் 
மவத்திருக்கும் சட்டங்கமள இயற்றி அதமைச் பசயல்ெடுத்தவும் வவண்டும். 

உழவும் சதாழிலும் 

அடிப்ெமடத் வதமவகமளத் தணிக்கும் உற்ெத்தி பதாழில்களுக்கு 
முக்கியத்துவம் தருவதால் ஏழ்மமமய மட்டுப்ெடுத்த முடியும். இதிலும் 
விவசாயத்மதப் பெருக்கி உணவுப் பொருள் தட்டுப்ொட்மட இல்லாமல் 
பசய்தால், ெஞ்சம் ெறந்வத வொகும். விவசாயம் நலிந்தும், குறிப்ொகப் பெரிய 
அளவில் உற்ெத்தி பசய்யும் ென்மைகளும் பெரும் பதாழிற்சாமலகளும் சிறு 
விவசாயிகமளயும் சிறு பதாழில் மவத்திருப்வொரின் வாழ்வாதாரத்மதயும் 
அழித்துவிடுகிகின்றை. 



சுழன்றும்ஏர்ப் ெின்ைது உலகம் அதைால்  
உழந்தும் உழவவ தமல.   (குறள் - 1031) 

உழமவ விட வமலாை பதாழில் எதுவும் இல்மல என்று திருக்குறவள 
பசால்கிறது. எவ்வளவுதான் பதாழில்நுட்ெ முன்வைற்றங்கள் இங்வக ஏற்ெட்டு 
இருந்தாலும் உழவு இல்லாமல் எதுவுவம நடக்காது. அதைால் 
பொருளாதாரத்மத வமம்ெடுத்தவும், ஏழ்மம நிமலமய வொக்கவும், 
உழமவயும்  உழவு சார்ந்த பதாழில்கமளயும் பசழிக்க மவக்க வவண்டும். 

ஈவக இன்பம் 

எல்லாவற்மறயும் விட ஈமக மட்டும்தான் வறுமமமயத் தீர்க்கும் சக்தி 
பகாண்டது. வறியவரின் ெசிமயத் தீர்ப்ெவத பொருள் பகாண்டவர் தான் 
வசர்த்த பொருமள எதிர்காலத்தில் தைக்குப் ெயன்ெடுமாறு மவக்கச் சரியாை 
இடமாகும் என்று கூறுகிறது இந்த குறள். 

அற்றார் அழிெசி தீர்த்தல் அஃபதாருவன்  
பெற்றான் பொருள்மவப் புழி.  (குறள் - 226)  

வறுவைவய விரட்டுநவாம் 

அபமரிக்க வல்லரசின் ஒரு சாமல ஓரத்தில் 20 டிகிரி ொரன்ஹடீ் குளிரில் 
மகயுமற கூட இல்லாமல் ஒரு சிலர் ெிச்மச வகட்டு நிற்ெமதப் ொர்த்த 
வொது தான் வறுமம பகாடியது என்றும் அமதத் தீர்ப்ெது நமது கடமம 
என்றும் நான் உணர்ந்வதன்.  பதன்கச்சி வகா. சுவாமிநாதன் அவர்களின் 
வசாப்பு டப்ொ கமதமய எைது தாய் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எைக்குச் 
பசான்ைார். இளம் வயதில் நான் வகட்ட அல்லது கற்ற குறள்களும் குறள் 
சார்ந்த கமதகளும் உலகம் ெற்றிய எைது ொர்மவமயப் ெரவலாக்கியது. 
வள்ளுவத்தின் சில ெகுதிகள் தற்வொமதய காலத்திற்கு ஒவ்வாததாக 
இருந்தாலும், பெரும்ொலாை குறள்கள், வறுமம வொன்ற உலக 
ெிரச்சமைகமளயும் அதற்காை தீர்வுகமளயும் ெற்றிப் வெசுவதால் தான் 
திருக்குறள் உலகப்பொதுமமற ஆகிறது என்று நிமைக்கிவறன். வள்ளுவத்தின் 
வழி நின்று வறுமமமய விரட்டுவவாம். 

 

~~~X~~~ 


