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முனைவர் தா.அ.சிரிஷா 
 

இயற்றகபயாடு இறைந்து வாழ்ந்துவந்த மனிதன், சதாழிற்புரட்சி 
ஏற்ேட்டேின், இயங்திரங்களின் கிைசீ்சிடல்களுக்குச் சசவிசகாடுத்துப் 
ேைறவகளின் ஒறசகறளக் பகட்கமைந்தான். காணுமிடசமல்லாம் 
ேச்றசப்ேபசபலன விரிந்திருந்த பூமிப்ேரப்றேக் காடுசகான்று 
நாடாக்கிப் சேருமறழறய விரட்டிவிட்டுச் சுரண்டல் வாழ்க்றகக்குப் 
ேழகிவிட்டான். ேசுங்கால் குருகு, சசங்கால் நாறர, கருங்காக்றக, 
சசவ்வரிக் கயல், கருங்கால் சவண்குருகு, இனநாறர, வயச்சுைா, 
பகாட்டுமீன், வரிப்புை அைில், சிறனப் ேசும்ோம்பு, கரிமூக்கு 
சநாள்றள எனப் ேழந்தமிழிலக்கியம் ேலேடப் பேசும் உயிர்கறள 
நாம் இன்று உற்றுப் ோர்க்கக்கூடச் சசய்வதில்றல. 
ஐந்தாயிரமாண்டுப் ேழறமயுள்ள தமிழ்ப் ேண்ோட்டு பவர்கறளச் 
சூழலியல் சசழுறமகறள சமல்ல சமல்ல இழந்து வருகிபைாம். 
இந்த இழப்ேின் சேருவலிறயச் சுட்டிச் சூழறலக் கவனிக்காமல், 
உரிய முறையில் பேைாமல் வாழும் மானுட வாழ்க்றக ேயனற்ைது 
என்ை கருத்றதச் சூழலியல் அைிஞர்கள் ேலர் உலசகங்கும் 
வலியுறுத்திவருகின்ைனர். தமிழில் மிகச்சிலபர இப்ேைியில் 
ஈடுேட்டுள்ளனர். இவர்களுள் முக்கியமான அைிஞராகத் 
தனித்தன்றமயுடன் சதாடர்ந்து சூழலியலுக்குப் ேங்களித்துவரும் 
சிைந்த ஆய்வாளராகத் தியபடார் ோஸ்கரன் திகழ்கிைார். இவரது 
அவதானிப்புகள் மிகவும் கூர்றமயானறவ. இவரது சூழலியல் 
ேங்களிப்புகளுக்கான சில எளிய குைிப்புகறளத் சதாகுத்தளிக்க 
முறனவது, இக்கட்டுறரயின் பநாக்கமாகும். 
 
தியட ார் பாஸ்கரன் 
சு.தியபடார் ோஸ்கரன், 1940இல் தாராபுரத்தில் ேிைந்தார். சசன்றனக் 
கிைித்தவக் கல்லூரியில் ேடித்து, வரலாற்றுப்ோடத்தில் 
முதுகறலப்ேட்டம் சேற்ை இவர், மிகவும் முக்கியமான ஒரு 
சூழலியல் சிந்தறனயாளராகத் தமிழில் இன்று அைியப்ேட்டுள்ளார். 
திறரப்ேட வரலாறு, காட்டுயிர்கள் ஆகிய துறைகளிலும் சிைந்த  
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ேங்களிப்புகறளச் சசய்துள்ளார். 
இத்துறைகளில் தமிழிலும் 
ஆங்கிலத்திலுமாக இவர் எழுதியுள்ள 
கட்டுறரகள், இவரது சூழலியல் 
கரிசனத்திற்குச் சிைந்த சான்றுகளாகத் 
திகழ்கின்ைன. சுற்றுச்சூழறலப் ோதுகாக்கும் 
தவிர்க்கவியலாத ஒரு முக்கியமான 
சமகாலத் பதறவ ேற்ைிய விழிப்புைர்வுக் 
கருத்துகறளயும், அதற்குரிய அைிவியல் 
வழிமுறைகறளயும், கூடுதல் 
எச்சரிக்றககறளயும், தார்மீகக் 
பகள்விகறளயும், அபூர்வத் தகவல்கறளயும் 
ஒருங்பக சகாண்டறவயாய்த் தியபடார் 
ோஸ்கரனின் எழுத்துகள் உள்ளன. இந்த 
வறகயில், மிகப்புதிய ஒரு தடத்தில், 
தமிழில் சூழலியல் எழுத்துகறளத் தியபடார் 
ோஸ்கரன் உருவாக்கி வருவதாகக் 
கருதலாம். வாழிடம் மற்றும் காட்டுயிர் 
சார்ந்த பகாட்ோட்டுப் ேிரச்சறனகறளச் 
சுயமான ோர்றவயுடன் இவர் 
ஆவைப்ேடுத்துகிைார். மதிப்புறு காட்டுயிர்க் 
காவலராகவும், இயற்றகக்கான உலக 
நிதியகத்தின் (WWF India) அைங்காவலராகவும் 
ேைியாற்ைியுள்ளார். இவர் எழுதியுள்ள 
இன்னும் ேிைக்காத தறலமுறைக்காக (2006), 
தாமறர பூத்த தடாகம் (2008), வானில் 
ேைக்கும் புள்சளல்லாம் (2014), பசாறல 
எனும் வாழிடம் (2014) ஆகிய சுற்றுச்சூழல் 
ேற்ைிய நூல்களிலிருந்தும், கல்பமல் நடந்த 
காலம் (2016) என்ை வரலாற்றுக் கட்டுறரகள் 
அடங்கிய நூலிலிருந்தும் சில கருத்துகள் 
இங்குத் சதாகுத்தளிக்கப்ேட்டுள்ளன. 
 
சிங்கவால் குரங்கு 
காட்டுயிர்கள் இல்லாமல் காடு இல்றல. 
காடு இல்லாமல் மறழ இல்றல. மறழ 
இல்லாமல் மனித வாழ்க்றக இல்றல. 
ஆனால், இப்ேடிப்ேட்ட காட்டுயிர்களில் 
ஒன்ைான சிங்கவால் குரங்கு, இன்றைக்குக் 
காைாமல் போய்விடும் அோயத்தில் 
இருப்ேதாகத் தியபடார் ோஸ்கரன் 
குைிப்ேிடுகிைார். சர்வபதச அளவில் சூழலிய 
அைிவியலாளர்களின் கவனத்றத 
ஈர்த்திருக்கும் சிங்கவால் குரங்கு 

காப்ோற்ைப்ேட பவண்டும் என்ை 
விழிப்புைர்வுக்குரறலத் தியபடார் 
ோஸ்கரன் ‘இன்னும் ேிைக்காத 
தறலமுறைக்காக’ என்ை தம் நூலில் 
கவனப்ேடுத்தியுள்ளார். இது ேற்ைி, “அரிய 
உயிரினங்களில் சில, தமிழ்நாட்டுக் 
காடுகளில், அழிவின் விளிம்ேில், 
உயிருக்குப் போராடிக் சகாண்டிருக்கின்ைன. 
இதில் குைிப்ேிடத்தக்கது ஆறனமறலப் 
ேகுதியில் வாழும் சிங்கவால் குரங்கு. 
களக்காடு, ஆறனமறல போன்ை 
சரைாலயங்களின் அடர்ந்த 
மறழக்காடுகளில் மர உச்சியிபலபய 
வாழக்கூடிய(து) இந்தக் குரங்கினம்” (2006, 
ே.14) என்கிைார் தியபடார் ோஸ்கரன். இது 
ேற்ைி, 2006ஆம் ஆண்டிபலபய, அவர் 
எழுதியுள்ளார். இன்றைய நிறலறம 
சதரியவில்றல. ஆனால், இது சதாடர்ோகச் 
பசாறல எனும் வாழிடம் (2014) என்ை 
அண்றம நூலிலும் விரிவாகப் பேசியுள்ளார். 
பசாறலக்காட்டுப் ோலூட்டிகளில் ேிரசித்தி 
சேற்ைது இந்தச் சிங்கவால் குரங்கு எனக் 
குைிப்ேிடும் தி.ோ. சதாடர்ேில்லாத 
சேயர்கறள றவத்துத் தமிழக 
உயிரினங்களின் சேயர்களில் 
சவள்றளயர்கள் குழப்ேத்றத 
உண்டாக்கிவிட்டதாகக் கவறலப்ேடுகிைார். 
இப்ேடித்தான் சிங்கவால் குரங்கின் தமிழ்ப் 
சேயரான பசாறலமந்தி என்ேதும் மாற்ைப் 
ேட்டுவிட்டதாகத் தி.ோ. குைிப்ேிடுகிைார். 
“காட்டு எருறத Bison என்ைார்கள். நாமும் 
நமது ோரம்ேரியத் தமிழ்ப்சேயர்கறள 
மைந்து இந்த ஆங்கிலப்சேயர்கறளத் தமிழ்ப் 
ேடுத்திப் புழக்கத்தில் 
சகாண்டுவந்துவிட்படாம். இந்தக் கருப்புநிைச் 
சிங்கவால் குரங்கின் ஒரிஜினல் 
தமிழ்ப்சேயர் பசாறலமந்தி. 
பசாறலக்காடுகளில் மர உச்சிகளில் 
சஞ்சரிக்கும் இக்குரங்குகறளப் ோர்ப்ேதுகூட 
அரிதாக இருக்கின்ைது. பதாலுக்காகவும் 
நாட்டுமருந்துக்காகவும் வடீ்டில் 
சசல்லப்ேிராைியாக வளர்க்கவும் இறவ 
பவட்றடயாடப்ேட்டன. பசாறலக்காடுகள் 
சேருமளவில் அழிக்கப்ேட்டு, பசாறல 
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மந்திகளின் எண்ைிக்றக சவகுவாகக் 
குறைந்தது. கடந்த நாற்ேது ஆண்டுகளாக, 
1972இல் காட்டுயிர்ப் ோதுகாப்புச் சட்டம் 
அமல்ேடுத்தப்ேட்ட ேிைகு, இந்த மந்திகறளக் 
காை முடிகிைது”(2014, ே.16) என்கிைார் தி.ோ. 
 
குழிநரி 
 சூழலியல் ேற்ைிய கவனமின்றமயால், 
நம்றமச் சுற்ைியுள்ள ேசுறமறயத் 
சதாடர்ந்து நாம் 
அழித்துக்சகாண்படயிருப்ேதால், கட்டடக் 
காடுகறளப் சேருக்கிக் சகாண்பட 
போவதால், எதிர்காலத் 
தறலமுறையினருக்குப் சேருந்துன்ேங்கள் 
பநரும் என்ை கவறல நமக்கில்றல. நமது 
முன்பனார் நமக்குக் கூைிய கறதகளில் 
இடம் சேற்ை ேல ேைறவகள் விலங்குகள் 
ஊர்வனவற்ைின் சேயர்கறளப் 
புரிந்துசகாள்ள முடியாமல் நவனீச்சூழலில் 
நாம் தடுமாைி நிற்கிபைாம். இறதப் 
சோருத்தமான சான்றுகள் மூலம் தி.ோ. 
சுட்டிக்காட்டி எச்சரிக்கிைார். குழிநரி என்று 
சசான்னால் நமக்குப் புரியாது. குள்ளநரி 
என்று சசான்னால் புரிந்துவிடும். 
குள்ளநரியின் மூலப் சேயர் குழிநரி 
என்கிைார் தி.ோ. “நரி, குள்ள நரி அல்லது 
வங்கு நரி, காட்டுப் பூறன, உடும்பு, முயல், 
சவளி மான், குள்ள மான் (Chowsingha) 
போன்ை விலங்குகளுக்கும் ோறலநிலம் 
வாழிடம். கான மயில் போலபவ இன்று 
குள்ள நரியும் காண்ேதற்கு அரிதாகிவிட்டது. 
இதன் மூலப்சேயர் குழிநரி. வங்கு என்று 
குைிப்ேிடப்ேடும் வறளகளில் வாழ்வதால் 
இதன் சேயர் குழிநரி. அந்தப் சேயபர மருவி 
குள்ளநரியாகி விட்டது. இன்று குழிநரிறயக் 
காண்ேது அரிது” (2014, ே.20) என்கிைார் தி.ோ. 
இபத போல் புதர்களில் வாழும் நரியும் 
ோறலநிலத்தில் உண்டு என்றும், 
ஆங்கிலத்தில் Jackal என இது 
குைிக்கப்ேடுவதாகவும் கூறுகிைார்.  
வானக மரம் 
அண்றமயில் சசன்றனயில் சேருமறழ 
சேய்தபோது, ேல நூறு மரங்கள், கீபழ 
விழுந்துவிட்டன. ஆனால் ஆல், அரசு, 

சதன்றன, வாறக போன்ை தமிழ் 
நாட்டுக்பக உரிய மரங்கள் விழாமல் 
உறுதியாக நின்ைிருந்தறதக் கண்படாம். இது 
சதாடர்ோகத் தி.ோ. கூறும் ேின்வரும் 
கருத்தும் சிந்திக்கத்தக்கதாகும். “காலனி 
ஆட்சிக்காலத்தில் நமது ேல ோரம்ேரியங்கள் 
ஓரங்கட்டப்ேட்டபோது, நம்மூர் மரங்கறள 
மைந்து சவளி நாட்டு மரங்களான 
குல்பமாஹர் போன்ைறவகறளச் 
சாறலபயார மரங்களாகத் 
பதர்ந்சதடுத்துவிட்படாம். வாறக மரத்றத 
மைந்துவிட்படாம். பராமாபுரி மன்னர்கள் 
போரில் சவற்ைிக்கு அறடயாளமாக ஓலிவ 
இறல வறளயம் சூட்டிக்சகாண்டதுபோல் 
நமது மன்னர்கள் வாறக மலறரச் 
சூடினார்கள் என்ைைிகின்பைாம். இன்ைளவும் 
‘வாறக சூடினான்’ என்ை சசாற்சைாடர் 
புழக்கத்தில் இருக்கின்ைது” (2014, ே.48) எனச் 
சுறவயாக விளக்குகிைார் தி.ோ. வாறக 
சூடினான் என்ை சசாற்சைாடர் மட்டும் 
புழக்கத்தில் இருந்தால் போதுமா? வாறக 
மரம் பவண்டாமா? என்ை பகள்விறயப் 
ேடிப்ேவர் உள்ளங்களில் தி.ோ. எழுப்புவறதப் 
புரிந்துசகாள்ளபவண்டும். 
 
புனுகு காப்பி 
காப்ேி என்ேது தமிழ்நாட்டுப் ோனமில்றல. 
சசன்ை நூறு அல்லது இருநூறு 
ஆண்டுகளாகத் தமிழர் வாழ்க்றகயில் வந்து 
புகுந்துவிட்ட ோனம்தான் அது. இந்தக் 
காப்ேிக்குப் ேின்னால் நயமான ஒரு 
வரலாற்றுக் குைிப்புண்டு என்கிைார் தி.ோ. 
“ேல தாவரங்களின் விறதகள், ஒரு 
காட்டுயிரின் உைவுப்ோறத வழிபய 
சசன்ைால்தான் முறளக்க முடியும். 
இயற்றகயின் வியப்பூட்டும் நுண்ைிய 
ேிறைப்புகள் ேலவற்ைில் இதுவுசமான்று. 
இந்பதாபனசியத் தீவுக்கூட்டத்தில், அதிலும் 
சிைப்ோகச் சுமத்திராவில், காட்டில் வாழும் 
ஒருவறகப் புனுகுப்பூறன காப்ேி ேழத்றத 
இறரயாகக் சகாள்கிைது. அதன் எச்சத்தில் 
வரும் காப்ேிக் சகாட்றட காட்டில் 
பசகரிக்கப்ேட்டு உலகிபலபய சிைந்தது 
என்று கிபலா 700 டாலர்வறர ேன்னாட்டுச் 
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சந்றதயில் விற்கப்ேடுகின்ைது. வைிக 
உலகில் இதற்குப் சேயர் புனுகுக் காப்ேி 
(Civet Coffee)” (2014, ே.48) எனத் தி.ோ. 
கூறுவறதச் சிந்திக்கபவண்டும். 
காட்டுயிரான புனுகுப்பூறனயின் 
எச்சத்திலிருந்து சவளிவரும் காப்ேிக் 
சகாட்றடயின் அதிசுறவயிலிருந்து, 
மனிதனுக்குச் சூழலியல் எவ்வளவு 
நன்றமறயச் சசய்கிைது என்ேறதத் 
சதரிந்துசகாள்ளலாம். 
 
கருமந்தி, ககாக்கு, காட்டுக்டகாழி 
மனிதர்கள் தம்முைவிற்காகப் 
ேன்சனடுங்காலமாகக் காட்டுயிர்கறளக் 
சகான்று 
ஒழித்துவருகின்ைனர்.உைவிற்காகக் 
சகால்வது தவிரப் ேிை 
ேலகாரைங்களுக்காகவும் காட்டுயிர்கறள 
மனிதர்கள் அழித்திருக்கின்ைனர் என்கிைார் 
தி.ோ. பமற்குத் சதாடர்ச்சி 
மறலக்காடுகளில் வாழும் கருமந்திகறள 
(Nilgiri Langur), பலகியம் சசய்வதற்சகனத் 
தீர்த்துக் கட்டிவிட்டனர். ேத்சதான்ேதாம் 
நூற்ைாண்டில், ஐபராப்ோவில் சதாப்ேிகளில் 
ஒற்றை இைறகச் சசாருகிக்சகாள்ளும் 
நாகரிகப் ேழக்கத்திற்காக, இந்தியாவிலிருந்த 
ஆயிரக்கைக்கான சகாக்குகள் 
சகால்லப்ேட்டன. சதன்னிந்திய வனங்களில் 
வாழும் காட்டுக்பகாழியின் (Grey Jungle Fowl) 
வண்ைமிகு இைக்றக, தூண்டில் மீன் 
ேிடிப்ேதில் (fly-fishing) ேயன்ேடுத்தத் 
பதறவப்ேட்டதால், தறரயிபலபய வாழும் 
அப்ேைறவகள் சேருமளவில் சுடப்ேட்டு 
ஏைக்குறைய இருப்ேற்பை போய்விட்டன. 
ேிரித்தானியர்கள் இந்தியாறவ ஆண்ட 
அக்காலத்தில், ஓராண்டில் மட்டும் 50,000 
காட்டுக்பகாழிகள் சகால்லப்ேட்டதாகத் தி.ோ. 
குைிப்ேிடுகிைார். (2014, ே.58). இபதபோல் 
இறைச்சிக்காகக் காட்டுப்பூறனகளும் 
உடும்புகளும்கூடக் சகால்லப்ேடுவதாகவும் 
சேருங்கவறலயுடன் ேகிர்ந்துசகாள்கிைார். 
கஞ்சிரா சசய்ய உடும்புத்பதால் 
பதறவப்ேடுவதாலும், உடும்புக் கைி 
உடல்ேலத்றதத் தருசமன்ை வதந்தியாலும் 

உடும்புகளின் எதிர்காலம் பகள்விக் 
குைியாகிவிட்டதாகவும் கூறுகிைார் (2014, 
ே.21). 
 
காட்டுயிர்களின் தமிழ்ப்கபயர்கள் 
காட்டுயிர்களின் தமிழ்ப்சேயர்கள், 
தமிழ்சமாழிப் ோரம்ேரியத்தின் முக்கியமான 
ேரிமாைங்கறளப் புலப்ேடுத்துவதாகக் 
கருதுகிைார். தற்காலத்தில் வழக்கற்றுப் 
போன காட்டுயிர்ப் சேயர்கறள 
மீட்சடடுத்துத் திரும்ேவும் புழக்கத்திற்குக் 
சகாண்டுவர பவண்டும் என்ேதும் அவரின் 
எதிர்ப்ோர்ப்ோகும். ேட்டைிவு மூலம் 
உைரப்ேட்ட ேல தகவல்கறளக் 
காட்டுயிர்ப்சேயர்கள் 
உள்ளடக்கியிருக்கின்ைன என்கிைார். (எ.டு.) 
நீர் பமல்சநருப்பு, வாதமுடக்கி, 
சசலமைஞ்சான், வட்டசடச்சி, 
நாய்நாக்கு,பதவடியாள்முள், 
சவண்சைய்திரட்டிப்புல், நரிவால்புல், 
சசண்ேகம், மாஞ்சக்களத்தி, ஆடாசதாறட 
(2006, ே.185) எனப் ேலவற்றை 
அடுக்கியுறரக்கிைார்.  
சில ேைறவகளுக்குத் தமிழில் ஒன்றுக்கும் 
பமற்ேட்ட சேயர்கள் இருப்ேறதயும் தி.ோ. 
சுட்டிக்காட்டுகிைார். சகாண்டலாத்திக்கு 
எழுத்தாைிக் குருவி என்றும், சுடறலக் 
குயிலுக்குப் ேருத்திக்குயில் என்றும் 
சேயர்களிருப்ேறதக் குைிப்ேிடுகிைார். 
இபதபோல் ோரம்ேரியமான பமலும் 
இன்றும் புழக்கத்தில் உள்ள சேயர்களான 
உழவாரக் குருவி (Swift), தறகவிலான் 
குருவி (Swallow). தாமறரக்பகாழி சிைவி 
(Pheasant tailed jacana), கிழுறவ (Common teal). 
ேவளக்கால் உள்ளான் (Black-winged stilt) 
போன்ை சேயர்கறளத் தமிழில் இன்று நாம் 
ேயன்ேடுத்துவதில்றல எனக் கூைித் தி.ோ. 
மனம் வருந்துகிைார் (2014, ே.54) 
 
பாலூட்டி வளர்த்த கிளி 
தமிழுக்கு எவ்வளவு சநடுங்கவிறத மரபு 
இருந்தாலும், தற்காலக் கவிறதகளில் 
புள்ளினங்கறளப் ேற்ைிக் றகயாளப்ேடும் 
தகவல்கள் ேல தவைாக உள்ளன எனக் கூைி 
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விமர்சிக்கிைார் தி.ோ. திறரப்ேடப் ோடலில் 
இடம்சேறும் ோலூட்டி வளர்த்த கிளி என்ை 
ேதப் ேிரபயாகத்தின் சோருந்தாறமறயச் 
சுட்டிக் காட்டுகிைார். இபதபோல் ஒரு 
கவியரங்கில் கவிஞர் ஒருவர், இரவில் 
வரும் ேைறவகறளப் ேற்ைிப் ோடுவதாகக் 
கூைிவிட்டு, சவௌவால்கறளப் ேற்ைிய 
கவிறதறய வாசித்தறதயும் விமர்சிக்கிைார் 
(2011, ே.105). கிளி ேைறவயினத்றதச் 
பசர்ந்தது என்ேறதயும், சவௌவால் ோலூட்டி 
என்ேறதயும் அைியாத நிறலயில்தான் நம் 
கவிஞர்கள் உள்ளனர் என்ை அவருறடய 
விமர்சனம் சரியானதுதாபன! 
 
நாய் வளர்க்கும் பாரம்பரியம் 
நாய், பூறன, ஆடு, மாடு ஆகியவற்றை 
வடீ்டு விலங்குகள் என்கிபைாம். இவற்றுள் 
ஒன்ைான நாய்கறள வளர்க்கும் ோரம்ேரியம் 
தமிழகத்தில் ேல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பே இருந்திருக்கிைது என்கிைார் தி.ோ. 
ோறல நிலத்தின் சில ஓவியங்களில் 
மனிதர்களுடன் நாய்களும் பவட்றடயில் 
ேங்சகடுக்கும் காட்சிகள் 
சித்திரிக்கப்ேட்டுள்ளதாகக் கூறுகிைார். 
எடுத்தானூர் நடுகல்லில், ஒரு சதால்குடி 
வரீன் வளர்த்த நாயின் மரைம் புறடப்புச் 
சிற்ேமாகச் சசதுக்கப்ேட்டுள்ளறதயும் 
சுட்டுகிைார். ஆனால், நம் வடீ்டினுள் 
உலவும் ஒரு சசல்லப்ேிராைியாக நாய் 
வளர்க்கப்ேடுவது, கடந்த இரண்டு மூன்று 
நூற்ைாண்டுகளாகத்தான் என்கிைார் (2014, 
ே.114). மிகநன்ைாகப் ேழக்கப்ேடுத்தப்ேட்ட 
நாறய றவத்திருப்ேது மகிழ்ச்சிறயயும் 
மனநிறைறவயும் தரும், முதிபயார்களுக்கு 
நல்ல துறையாக நாய் இருக்கும் என்றும் 
கருத்துறரக்கிைார். நாய் வளர்க்கும் ேழக்கம் 
சமல்ல அருகி வரும் இன்றைய காலத்தில், 
‘நாய் வளர்ப்ேது நம் ோரம்ேரியம்’ என்ேறத 
நிறனவூட்டும் தி.ோ.வின் எழுத்துகள் 
வாசிக்கத்தக்கனவாகும். “இந்தியப் 
ோரம்ேரியத்தில் அரசர்களும் பமட்டுக்குடி 
மக்களும் நாய் வளர்ப்ேில் கவனம் 
சசலுத்தவில்றல.ோமரர், ஆடுமாடு 
பமய்ப்ேவர், பவட்றடயில் ஈடுேட்ட கீழ்த் 

தட்டிலுள்ள உறழக்கும் வர்க்க மக்களும், 
அதிலும் பவட்றடறயத் சதாழிலாகக் 
சகாண்டிருந்த சில குைிப்ேிட்ட 
ஜாதியினருபம நாய்கறளப் பேைி 
வளர்த்தனர். ஆகபவதான் பகாவில் 
கல்சவட்டுகளில் குதிறர, யாறன, ேசு 
போன்ை வளர்ப்பு விலங்குகறளப் ேற்ைிப் 
ேல குைிப்புகள் இருந்தாலும், நாறயப் ேற்ைி 
எந்த விவரத்றதயும் காை முடிவதில்றல” 
(2016, ே.48) என்கிைார் திபயாடர் ோஸ்கரன் 
  
ஜல்லிக்கட்டு 
சிந்து சமசவளி நாகரிகத்திற்குரிய 
சமாஹஞ்சதபரா முத்திறர ஒன்ைில், நமது 
ஜல்லிக்கட்டுக் காட்சி தீட்டப்ேட்டுள்ளறத, 
ஐராவதம் மகாபதவன் குைிப்புவழித் தி.ோ. 
சுட்டிக்காட்டுகிைார் (2014, ே.74). ேழந்தமிழ் 
இலக்கியங்களில் ஏறு தழுவுதல் என்ை 
சேயரில் குைிப்ேிடப்ேட்ட இந்த ஜல்லிக்கட்டு, 
கால்நறடறயப் போற்றும் ேண்ோட்டு 
நிகழ்வு எனத் தி.ோ. அவதானிக்கிைார். 
மனித வரலாற்ைில், இம்மாதிரி 
ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகளாகத் சதாடர்ந்து 
நடக்கும் நிகழ்வுகள் சவகுகுறைவு 
என்ேதால், அவற்றைப் போற்ைிப் ோதுகாக்க 
பவண்டும் என்ை தி.ோ.வின் குரல் 
ஏற்கத்தக்கதாகும். 
 
கானுனற டவங்னக 
நூைாண்டுகளுக்குமுன் நம் காடுகளில் 
புலிகள் மிகுந்திருந்தன. தமிழ்நாட்டில், இறர 
விலங்குகள் நிறைந்திருந்த காலத்தில், 
பவங்றககளும் அதிக எண்ைிக்றகயில் 
வாழ்ந்திருந்தன. இவ்பவங்றகறயப் 
ேிரித்தானியர்களும் நமது உள்ளுர்ப் 
ேிரபுக்களும் பவட்றடயாடிபய 
சகான்சைாழித்தனர். புலிறயப் ேற்ைி நாம் 
ஏன் கவறலப்ேட பவண்டும்? புலிக்கும் 
மனித வாழ்வுக்கும் என்ன சதாடர்பு? இறவ 
போன்ை ேல பகள்விகளுக்குப் ேின்னாலுள்ள 
அைியாறமறயத் தி.ோ. எள்ளி 
நறகயாடுகிைார். 
“பவங்றக இந்தியக் கானகத்தின் ஒரு 
குைியடீு. புலி நன்ைாக இருக்கின்ைது 
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என்ைால் அந்தக் காட்டில் ேன்ைி, மான், 
காட்சடருது போன்ை இறர விலங்குகள் 
நிறைய இருக்கின்ைன என்று சதரியும். 
இந்தத் தாவர உண்ைிகள் சசழித்திருப்ேது 
அறவகளின் வாழிடமான காடு வளமாக 
இருக்கின்ைது என்ேதற்கு அறடயாளம். 
நமது நீர்வளத்திற்கு அடிப்ேறட ஆதாரபம 
காடுகள்தாபன. இவ்வுலகு நீர் இன்ைி 
அறமயாபத. எனபவதான் புலிறயக் 
காப்ோற்ைபவண்டும் (2006, ே.63). என்கிைார் 
தி.ோ. சிவிங்கிப் புலிறய வரலாற்ைில் நாம் 
இழந்துவிட்படாம், கானுறை 
பவங்றகறயயும் காத்துக்சகாள்ளாவிட்டால் 
பேரிழப்ோகிப் போகும் என எச்சரிக்கிைார். 
 
காைமயில் 
கானமயில் என்ை சேயறரக் பகட்டவுடன் 
நம்மில் ேலரும் அறதத் பதாறக 
விரித்தாடும் மயில் எனப் 
புரிந்துசகாள்கிபைாம். ஆனால், இந்தப் 
புரிதறல முற்ைிலும் தவைானது என்கிைார் 
தி.ோ. தமிழ்நாட்டின் வைண்ட நீரற்ை, 
புதர்க்காடுகளில் இருந்த The Great Indian 
Bustardதான் கானமயில் என்கிைார். 1930களில் 
சஹாக்கபனக்கல் ேகுதிப் புதர்க் காடுகளில் 
இறவ இருந்ததாகவும், சூளுர் 
விமானத்தளத்தில் இரண்டு GIBகள் 
நடமாடியதாகவும், கர்நாடகத்திலுள்ள 
ரானிசேன்னூர் சவளிமான் சரைாலயத்தில் 
பஜாடி GIBகறளப் ோர்த்ததாகவும் ேதிவு 
சசய்கிைார். இதன்ேின் அவர் கூறும் மிகச் 
சுறவயான குைிப்சோன்றையும் காண்போம். 
“இந்தக் கானமயில் இந்தியாவில் மட்டுபம 
வாழும் ேைறவ. அதன் சேயரிபலபய 
நாட்டின் சேயரும் அடக்கம். இதுதான் 
முதலில் பதசியப் ேைறவயாகத் 
சதரிவுசசய்யப்ேட்டது.ேின் அதன் 
சேயரால்(Indian Bustard), அதில் அச்சுப்ேிறழ 
வந்தால் ேிரச்சறன ஏற்ேடலாம் என்ேறதக் 
குழுவில் ஒருவர் சுட்டிக்காட்ட, அந்தக் 
சகௌரவம் மயிலுக்குப் போய்ச் பசர்ந்தது” 
(2006, ே.103) என்கிைார் தி.ோ. 
 
 

சில அரிய உயிர்ப்கபயர்கள் 
தமிழ்சமாழி வளத்தின் ஒரு ேரிமாைமாகக் 
காட்டுயிர்ப் சேயர்களுள்ளன. இப் ேறழய 
சேயர்கறளப் ோதுகாக்கத் தவைிவிட்டால் 
அருவி போய் நீர்வழீ்ச்சி வந்தது போல் 
பமலும் ேற்ேல ேழஞ்சசாற்கறளயும் 
சேயர்கறளயும் நாம் இழந்துவிடுபவாம் 
என்கிைார். தி.ோ. சுட்டும் ேல அரிய 
தமிழ்ப்சேயர்களுள், 
எடுத்துக்காட்டுகளுக்காகக் கீபழ அழகிய 
இருேது சேயர்கள் தரப்ேட்டுள்ளன. (2006, 
ே.100). 
1. சருகுக்பகாழி  
2. வரகுக்பகாழி  
3. வால்குருவி  
4. றதயல் சிட்டு  
5. கண்ைாடி ஆள்காட்டி 
6. உழவாரக்குருவி 
7. வண்ைாத்திக்குருவி 
8. பூறனப்ேருந்து  
9. புஞ்றசப்ேருந்து  
10. ோம்பு வாத்து 
11. ஆண்டி வாத்து  
12. சசந்நாறர  
13. சவண்ைாறர 
14. ஆலா  
15. றநயாண்டிக்குருவி  
16. மறலமாங்கு  
17. சகாண்றடக்கரிச்சான்  
18. வண்டுகுத்தி 
19. பசாறல ோடி 
20. கழுத்தறுப்ோன் 
 
முன்டைாடிகள் 
தியபடார் ோஸ்கரன் என்ை இந்த அரிய 
சூழலியல் அைிஞறர உருவாக்கிய 
முன்பனாடிப் ேங்களிப்ோளர்களாகச் 
சிலறரக் குைிப்ேிடலாம். பஜ.சி.குமரப்ோ(1892-
1960), ம.கிருஷ்ைன் (1912-1996), ஜிம் கார்சேட் 
(1875-1955), ஆலன் ஆக்படவியன் ஹ்யூம் 
(1829-1912), சலீம் அலி (1896-1987) 
ஆகிபயாறரத் தமக்கு வழிகாட்டிய 
முன்பனாடிகளாகத் தியபடார் ோஸ்கரபன 
குைிப்ேிட்டுள்ளார். இம்முன்பனாரின் 
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தடத்தில் இயற்றகறயப் பேணும் 
ஆய்வாளராகப் ேல்லுயிர்ப் சேருக்கத்றத 
வலியுறுத்தும் சிந்தறனயாளராகப் புதிய 
புதிய ேங்களிப்புகறளத் தியபடார் ோஸ்கரன் 
சதாடர்ந்து நிகழ்த்தி வருகிைார். இவர்போல் 
இன்னும் சிலபரனும் தமிழில் சூழலியல் 
குைித்து எழுதத் தம்றமத் தாபம 
அர்ப்ேைித்துக்சகாள்ள பவண்டும். 
அப்போதுதான் ேழந்தமிழரின் சூழலியல் 
அைிறவத் தற்காலத் தமிழரும் சேற்றுப் 
ேயன்சேை முடியும் எனலாம். 
இக்கட்டுறரக்குப் ேயன்ேட்ட  
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