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 மனிதத்துவ அறிவுப்ேரப்பில் இயங்கியல் சார்ந்த சிந்தனை மரபுகள் முதிர்ந்து நிற்கும்போது 
அதற்பகற்ே இலக்கிய தவளியும் தன்ைளவில் தசயலாற்ை பநர்கிைது. புவியியல், வானியல், 
தாவரவியல், விலங்கியல், ேைனவயியல், சுற்றுச்சூழலியல் என்ேை போன்ை தற்கால அறிவியல் 
வளர்ச்சி இலக்கிய வினளச்சலாக அரும்பி வரும் இக்காலக்கட்ைத்தில் சூழலியல் சார்ந்த 
கருத்தாக்கங்கள் ‘இந்தப் பூமினயக் காப்போம்’ என்ை அளவிற்கு முதிர்ந்து நிற்கின்ைை. எைபவ 
சூழலியல் இலக்கியங்கள் மனித வாழ்பவாடு ததாைர்புனைய புைச்சூழல்கள் குறித்து விரிவாை 
அளவில் ஆராய்ந்து வருகின்ைை. இதன் காரைமாகபவ இன்னைய காலக்கட்ைத்தில் 
புைந்தள்ளமுடியாத  ஒன்ைாக இலக்கிய தவளியில் அனவ முன்னுக்கு வந்து நிற்கின்ைை. 
சுற்றுச்சூழனலத் தூய்னமயாகப் பேணிக் காத்தலுக்காை விழிப்புைர்வு இன்னைய சமூகத்தாரினைபய 
முழுனமயாகக் காைப்ேைாவிட்ைாலும் சங்ககாலச் சமூகத்தில் காைப்ேட்ைை என்ேனதச் சங்க 
இலக்கிய நூல்களாை ததானகயும் ோட்டும் எடுத்தியம்புகின்ைை. அவற்றுள் சில கருத்தாக்கங்கனள 
மட்டும் எடுத்தியம்ே இக்கட்டுனரயில் முயற்சி பமற்தகாள்ளப்ேட்டுள்ளது. 
சூழலியல் - விளக்கம் 
 சூழலியல் மனிதன் வாழும் இைத்னதயும் அவனைச் சுற்றியுள்ள அனமப்னேயும் 
பசர்ந்ததாகும். நாம் வாழும் உலகம் ேற்றிய அடிப்ேனைப் புரிதனல உண்ைாக்குவது. 
உலகமயமாக்கலுக்குப் பிைகு ேன்ைாட்டு மூலதைங்கள் இந்தியாவின் இயற்னக வளங்கனளயும், 
காடுகனளயும் அழித்து மனித வாழ்க்னகனய இயற்னகயிலிருந்து அந்நியப்ேடுத்துகின்ை தகாடூரமாை 
தன்னமனய உருவாக்கிவிட்ைை. சுற்றுச்சூழலியல் சீரழிவால் முதல் அடி வாங்குவது ஏனழ மக்கபள. 
உலகமயமாக்கல் - சந்னதமயமாக்கல் எனும் ஆழிப்பேரனலயால் சுற்றுச்சூழல் ேற்றிய கரிசைம் 
அடிேட்டுப் போைது. 

 “இருேதாம் நூற்ைாண்டின் பிற்ேகுதியில் சுற்றுச்சூழல் காப்புக் குறித்துப் ேல 
நாடுகளிலும் பேசப்ேட்டு வருகின்ைை. கல்வி, வணிகம், தோருளியல், தோறியியல், 
அரசியல், சட்ைம், பவளாண்னம எை அனைத்துத் துனைகளிலும் சூழலியலின் தாக்கம் 
காைப்ேட்டு வருகின்ைை. கைந்த நூற்ைாண்டின் அறிவியலின் ஒரு கூைாை சூழலியல் 
தனித்துனையாக வளர்ச்சியனைந்துள்ளது. ேல்பவறு நாடுகளில் ஏற்ேட்ை சுற்றுச்சூழல்களின் 
காரைமாகச் சூழலியல் மிக பவகமாை வளர்ச்சினயப் தேற்ைதுைன் சுற்றுச்சூழல் குறித்த 
விழிப்புைர்வும் மக்களினைபய ஏற்ேைத் ததாைங்கியுள்ளது. சுற்றுச்சூழனலத் தூய்னமயாகப் 
பேணிக் காப்ேதும், இயற்னக வளங்கனள அழியாமல் காப்ேதுபம மனிதனின் நினலயாை 
வாழ்க்னகக்கு அடிப்ேனை எைச் சூழலியல் உைர்த்துகிைது” (இலக்கியத்தில் சூழலியல், ே.8) 

 மரங்கள், விலங்குகள், ேைனவகள், மக்கள் இயற்னகச் சூழல் நினலயில் எப்ேடி இனைந்து 
வாழ்கிைார்கள் என்ேதும், ேருவங்கள், மனழ, மனிதன் ஆகியவற்ைால் எப்ேடி மாற்ைங்கள் 
பதான்றுகின்ைை என்ேதும் சூழலியல் குறித்த ஆய்வு தேறும் கருத்தாக்கமாகும்.  
சூழலியல் திைைாய்வு 
 சூழலியல் திைைாய்வு (Eco Criticism) என்ை தசால்லாட்சி 1978இல் தான் ஆங்கில 
தமாழியில் உருவாைது. இலக்கியத்னதயும் சுற்றுச்சூழனலயும் இனைத்து ஆராய்வதற்கு 1992-இல் 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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சங்கம் ஒன்று பமனலநாட்டில் நிறுவப்ேட்ைது. அதற்காக ஓர் இதழும் தவளிவந்தது. (ISLE - 
Interdisciplinary Studies in Literature and Environment) 1996-இல் சூழலியல் திைைாய்வு குறித்த 
கட்டுனரகளின் ததாகுப்பு நூல் ஒன்று தவளியிைப்ேட்ைது. பைவிட் மார்சல் என்ோர் “ஒரு 
நூற்ைாண்டு ததாைக்ககாலச் சூழலியல் திைைாய்வுகள்” என்ை ஒரு கட்டுனரத் ததாகுப்புநூனல 
தவளியிட்ைதன் மூலம் முப்ேதுக்கும் பமற்ேட்ை சூழலியல் திைைாய்வாளர்கள் 
அனையாளப்ேடுத்தப்ேட்ைைர். இவ்வாறு பதாற்ைதமடுத்த சூழலியல் திைைாய்வு அதமரிக்காவில் 
‘லாரன்ஸ் தேௌல்’ என்ேவரால் தேரிதும் பமதலடுக்கப்ேட்டு முக்கியமாைததாரு இலக்கிய 
இயக்கமாக வளர்த்ததடுக்கப்ேட்ைது. ‘சுற்றுச்சூழல் திைைாய்வின் எதிர்காலம்’ என்ை அவருனைய 
நூல் பின் அனமப்பியல் பகாட்ோடுகனளயும் ேயன்ேடுத்திக் தகாண்ைது. அவருனைய ‘சுற்றுச்சூழல் 
கற்ேனைகளும் அழியும் பூமி குறித்த இலக்கியங்களும்’ என்ை நூலும் சூழலியல் பகாட்ோட்டிற்குப் 
தேரிதும் ேங்களிப்னேச் தசய்தது. 
 தமிழ் இலக்கியப் ேரப்பில் இச்சூழலியல் திைைாய்வு குறித்த கருத்தாக்கங்கள் 
சமீேகாலத்தில்தான் ததாைங்கப்ேட்டுள்ளை. திருவாரூர் மத்தியப் ேல்கனலக்கழகத்தின் ஆங்கிலத் 
துனைத் தனலவராகப் ேணியாற்றும் முனைவர் நிர்மல்.தசல்வமணி இச்சூழலியல் திைைாய்வு 
அடிப்ேனையில் ததால்காப்பியரின் தினைக் பகாட்ோட்னையும் சங்க இலக்கியங்கனளயும் 
விளக்கிப் ேல கட்டுனரகள் எழுதியுள்ளார். இவரது அரிய முயற்சியில் ஆங்கில தமாழியில் 
சூழலியல் திைைாய்வுக்தகன்று ஓர் இதழும் தவளிவருகிைது. 
 மனிதன் வாழும் இைத்னதயும், அவனைச் சுற்றியுள்ள அனமப்னேயும் பசர்ந்த ஒன்ைாகச் 
சூழலியல் முன்னிறுத்தப்ேட்ைது. உலகம் ேற்றிய அடிப்ேனையாை புரிதனல, விழிப்புைர்னவ 
உண்ைாக்கும் விதத்தில் சூழலியல் சார்ந்த கல்வி முனை சமீேகாலத்தில் தனலதயடுக்கத் 
ததாைங்கியுள்ளை. சூழலியல் சார்ந்த விழிப்புைர்வால் அழிந்து தகாண்டு வரும் விலங்கிைங்கனள, 
தாவரங்கனள, இயற்னக வளங்கனளக் காப்ோற்றுவதற்காை முயற்சியாக இக்கல்விமுனைனயக் கருத 
வாய்ப்பிருக்கிைது.  
சூழலியல் திைைாய்வின் போக்குகள் 
 சூழலியல் திைைாய்வு இலக்கியத்னத எத்தனகய முனையில் எல்லாம் அணுகுவதற்கு 
முயல்கிைது என்ேனதக் கீழ்க்கண்ைவாறு வனகப்ேடுத்திக் தகாள்ளலாம். 
1. இயற்னக குறித்த சமகாலப் ேனைப்புகனளச் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் வழங்கிய அறிவு 
தகாண்டு ஆராய்தல் 
2. ேழம்தேரும் இலக்கியங்களில் இயற்னக எவ்வாறு இைம்தேற்றுள்ளது எை விளக்குதல். 
3. மனிதர்களின் அரசியல் மற்றும் ேண்ோட்டு நைவடிக்னக இயற்னகயின் பமல் எத்தனகய 
தாக்கத்னத வரலாறுபதாறும் நிகழ்த்தியுள்ளது என்ேனத இலக்கியங்களின் வழி தவளிக்தகாைர்தல். 
4. இயற்னக குறித்த அறிவு, இலக்கியப் ேனைப்புகளில் எவ்வாறு ேதிவாகியுள்ளை என்ேனதப் 
புலப்ேடுத்துதல். 
5. இயற்னகக்கும் மனிதர்களுக்குமாை முரனையும், ேனக நட்னேயும் ஒத்தினசனவயும் 
இலக்கிய வரலாற்றில் பதடி அனலதல். 
6. சுற்றுச்சூழல் திைைாய்னவ வளர்த்ததடுப்ேதன் மூலம் ‘புவினய மனிதர்களிைமிருந்து 
காப்ோற்றுதல்’ என்கிை தற்காலச் சமூகப் போராளிகளின் முயற்சிக்குத் துனைநிற்ைல்.  
சங்க இலக்கியத்தில் சூழலியல் 
 சங்க இலக்கியத்தில் மரம், தசடி, தகாடி ேற்றிய தசய்திகள் மிகுதியாகக் காைப்ேடுகின்ைை. 
அதற்கடுத்து ேைனவகள், விலங்கிைங்கள் ேற்றிய தசய்திகள் கூைப்ேடுகின்ைை. 
விலங்கிைங்கனளவிைப் ேைனவயிைங்கள் தமிழகத்தில் மிகுதியாை அளவில் காைப்ேட்ைதற்காை 
சான்றுகள் சங்க இலக்கியங்களில் உள்ளை. சங்ககாலப் புலவர்கள் மரம், விலங்கு, ேைனவ 
முதலியவற்றின் இயல்புகனள நன்ைாக உைர்ந்து தவளிப்ேடுத்தியிருக்கிைார்கள் என்ை உ.பவ.சா.வின் 
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கூற்று சங்க இலக்கியப் புலவர்கள் சூழலியல் அறிஞர்களாகவும் விளங்கியுள்ளைர் என்ேனதத் 
ததளிவாகப் ேைம்பிடித்துக் காட்டுகிைது. 
 இத்தனகய சமகால வாழ்வில் மனிதன் இயற்னகயிலிருந்து அந்நியப்ேடுத்திக் தகாண்டு 
வாழபநர்கிை தநருக்கடி சூழல் இயல்ோகபவ ஏற்ேட்டுவிடுகிைது. சங்க இலக்கியங்களில் மனிதன் 
இயற்னகபயாடு இனைந்து வாழ்ந்திருக்கிைான் என்ேதனைப் பின்வரும் அகநானூற்றுப் ோைல் ஒன்று 
குறிப்பிடுகிைது. 

  “என்றூழ் வியங்குளம் நினைவீசிப் தேரும்தேயல் 
  தோழிந்த ஏமனவதுனை உவந்த உவனக 
  எல்லாம்” (அகம்.42) 
 மனழ வளத்தால் ஏரி, குளங்கள் நிரம்புவனத பமற்கண்ை ோைல் குறிப்பிடுகிைது. 
அக்காலகட்ைச் தசழுனம, மனழவளம், இயற்னகவளம் ஆகியனவ மனிதனை இயற்னகபயாடு 
இனைந்து வாழ்வதற்கு வழி அனமத்துக் தகாடுத்தை. தற்காலத்தில் இயற்னக வளங்கள் 
அழிக்கப்ேட்டு வருவதால் புவி தவப்ேமனைதலும், ஆறு, ஏரி, குளங்கள் போன்ைனவ சரிசமமாக 
ஆக்கப்ேட்டு கட்டிைங்களாக முனளப்ேதும், குடிநீர் பிரச்சனையால் மக்களின் வாழ்க்னக 
போராட்ைம் நினைந்ததாக மாறுவதும் சாதாரைமாக நிகழ்ந்பதறி விடுகிைது. 
 சங்க இலக்கிய இயற்னக தவளியில் மனிதன் எளிதில் வயப்ேைக்கூடிய நிலத்னத 
‘முதற்தோருள்’ எைக் தகாண்டு அவர்களின் அனுேவத்திற்குள் இனைப்ேதற்குக் குறிஞ்சி, முல்னல, 
தநய்தல், மருதம், ோனல எை ஐந்தாகப் ேகுத்தறிய முயன்றுள்ளைர் தமிழர்கள். அகத்தினைப் 
ோகுோட்னை முதல், கரு, உரிப்தோருள் எைச் சிைப்பித்து உனரத்தைர். தினைசார் வாழ்வின் 
மூலமாகத் ததாழில் உற்ேத்திக் கருத்தாக்கங்கனளச் சங்ககால மக்கள் தேற்றிருந்தைர். தாங்கள் 
வினளவிக்கும் ேயிர்களினைபய வளரும் பதனவயற்ை கனளகனள நீக்கும் ேயிர்ப் ோதுகாப்பு 
அனுேவம் தேற்றிருந்தைர் என்ேனதப் பின்வரும் அகநானூற்றுப் ோைல் சுட்டிக்காட்டுகின்ைது. 

  “பகாடுனைத் தனலக்குனை சூடிய வினைஞர் 
  கைங்குேனைச் சீறின் இரங்க வாங்கி 
  கனளகால் கழீஇய தேரும்புை வரவின்” (அகம்.194) 
 இயற்னகப் பேரழிவுகளாை நிலநடுக்கம், ஆழிப்பேரனல ஆகியவற்றின் காரைமாகப் 
ேல்லாயிரம் பகாடிகளுக்கு பமலாை இழப்புகனள உலக நாடுகள் சந்தித்து வருகின்ைை. ஏராளமாை 
உயிர் இழப்புக்கனள ஏற்ேடுத்துகின்ை இயற்னகப் பேரழிவுகளால் நீர்வளமும், நிலவளமும் 
வளர்ச்சியின்றிக் காைப்ேடுவனத உைரமுடிகிைது. கலித்ததானகப் ோைல் ஒன்று நீர்வளம், 
நிலவளம் வளர்ச்சியின்றி இருப்ேனதப் பின்வருமாறு எடுத்தியம்புகிைது. 

  “தசல்லுநீர் ஆற்றினைச் பசர்ந்து எழுந்த மரம்வாை 
  புல்லுவிட்டு இனைஞ்சிய பூங்தகாடி தனகப்ேை” (ோனலக்கலி 3: 12-13) 
 மனித சமூகம் தைது உைவுத் பதனவனயப் பூர்த்தி தசய்துதகாள்ள பவண்டிக் காடுகனள 
அழித்து வயல்தவளிகனள உருவாக்கியது. குைவன் புதுக்தகால்லினை உருவாக்க பவண்டிக் காட்னை 
அழித்தான் என்ை தசய்தி பின்வரும் ஐங்குறுநூற்றுப் ோைலில் இைம்தேற்றுள்ளது. 

  “புைவர் தகாள்ளியின் புகல்வரும் மஞ்னஞ” (ஐங்.295) 
 நிலத்னத அழிப்ேதில் சங்ககால மக்கள் தசயலாற்றியுள்ள மற்தைாரு கூறு அந்தந்த 
நிலங்களுக்பக உரிய ததாழில் சார்ந்த உற்ேத்திப் தோருட்களில் ஈடுேட்ைதுதான். தச்சனுனைய 
தச்சுத் ததாழிலுக்காக மரங்கள் தவட்ைப்ேட்ைை. தவட்ைப்ேட்ை மரங்கனளக் தகாண்டு அழகிய 
மதில் நினலகனள உருவாக்கியனதப் பின்வரும் தநடுநல்வானைப் ோைலடிகள் சித்திரிக்கின்ைை. 

  “தாதழாடு குயின்ை போர் அனம புைர்ப்பின் 
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  னகவல் கம்மியின் முடுக்கலின் புனரதீர்த்து 
  ஐயவி அப்பிய தநய்அணி தநடுநினல” (தநடு.184-186) 
 மருத்துவத்திற்காக மரம் தவட்ைப்ேட்ை தசய்தியும் சங்க இலக்கியங்களில் 
இைம்தேறுகின்ைை. மக்கள் சந்தைக்கட்னை தகாண்டு எரித்த தசய்தியும் பின்வரும் புைநானூற்றுப் 
ோைலில் ேதிவு தசய்யப்ேட்டுள்ளது. 

  “சாந்த விைகின் உவித்த புன்கம்” (புைம்.166) 
 காடுகள் அழிக்கப்ேடுவதால் விலங்கிைங்கள் அஞ்சி ஓடுவனதயும் சங்கப்ோைல்கள் ேதிவு 
தசய்துள்ளை.  
  சங்க இலக்கியத்தில் இயற்னக வளமும், நீர் வளமும் நினைந்திருந்தை எைப் 
பேசப்ேட்ைாலும் கலங்கிய நீரினைப் ேருகிய மக்கள் குறித்த ேதிவுகளும் இைம்தேற்றுள்ளை. 
இதனைப் பிைவரும் ஐங்குறுநூற்றுப் ோைல் குறிப்பிடுகிைது. 

  “… நம் ேைப்னேத் 
  பதன் மயங்கு ோலினும் இனிய அவர்நாட்டு 
  உவனலக் கூவற்கீழ  
  மான்உண்டு எஞ்சிய கலுழி நீபர” (ஐங்.203) 
 காட்டுப் ேகுதியில் தவப்ேம் மிகுதியாக இருக்கும் போது பதான்றும் காட்டுத்தீயின் 
தசயல்ோடுகள், அத்தீயாைது ஆரவாரித்துப் ேல இைங்களில் ேரவிச்தசல்லும் தன்னமகள், காற்று 
வீசும் தன்னமதயல்லாம் தசன்று காட்னை அழிக்கும் நினலகள் ஆகியவற்னை அடிப்ேனையாகக் 
தகாண்டு பின்வரும் அகநானூற்றுப் ோைல் ேதிவு தசய்கின்ைது. 

  “கனைஎரி நைந்த இனலஇல் அம்காட்டு” (அகம்.379) 
 விலங்கிைங்கள் இயற்னகனய அழித்தல் என்ை ேதிவுகள் மினகயாகக் காைப்ேடுகின்ைை. 
ேன்றியும், யானையும் வினளநிலங்கனள பமய்ந்து அழிக்கின்ைை. நண்ைாைது தநல் வினதத்து முனள 
குருத்து தவளிவரும் நினலனய அழிக்கிைது என்ேனதப் பின்வரும் நற்றினைப் ோைல் 
னமயப்ேடுத்துகின்ைது.  

“எய்ம்முள் அன்ை ேரூஉமயிர் எருந்தின் 
  தசயம் பமவல் சிறுகண் ேன்றி 
  ஓங்குமனல வியன்புைம் ேடீஇயர் வீங்குதோறி 
  நூனழ நுனழயும்” (நற்.98) 
 இயற்னகனயப் போற்றும் அைச் தசயல்ோைாகச் சங்ககாலத்தில் வழங்கிய தினைக் 
தகாள்னகபய சூழலியல் அறிவியலாக இன்று மலர்ந்து கவைம் தேற்று வருகிைது. 
முடிவுனர 
 இன்னைய காலக்கட்ைத்தில் சூழலியல் குறித்த அறிவினைப் தேற்றிருத்தல் அவசியம் எை 
வலியுறுத்தப்ேடுகிைது. மனிதனை இயற்னகக்குள் நிறுத்தும் ‘சூழலியல்’ சங்க இலக்கியத்தில் 
மிகுதியும் போற்ைப்ேட்ைது. பமனலநாட்டு மூலதைங்களின் குவியலால் வைங்கள் 
அழிக்கப்ேட்ைதன் வினளவாகச் சூழலியல் குறித்த ஆய்வு முன்னுக்கு வந்திருக்கிைது. சங்க 
இலக்கியப் ேதிவுகனள பநாக்கும்போது சூழலியல் சார்ந்த வாழ்விற்குப் ேரவலாகத் தங்கனள 
தயார்ப்ேடுத்திக் தகாண்டிருந்தைர் என்ேனத உைரமுடிகிைது. ேள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் 
அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டிருக்கும் சூழலியல் கல்வியின் அவசியத்னத அனைத்துத் துனைகளிலும் 
தகாண்டுவர பவண்டிய பதனவ இக்காலக்கட்ைத்தில் ஏற்ேட்டுள்ளது. சூழலியல்சார் அறிவினை 
ஒவ்தவாருவரும் தேற்று இருத்தபல மிகுந்த ேயன் தருவதாக அனமயும். சூழலியல் அடிப்ேனையில் 
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சங்க இலக்கியத்னத ஆராய்வது மிகவும் பதனவயாை ஒன்று என்ை கருத்தாக்கபம பமபலாங்கி 
நிற்கிைது. 
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