
த"#t!!%ைண(யl எ,-m உலக எ%rகாலt%4கான அறkேகா:பா< 
-    பாமய, - 

  
த"# அ>?லகm "க @Aட மரைபk ெகாA<llளG . 

ெதாlகாpIயk காலt%4J K,ILnேத இத, கAOகll ெதாடrP,றன.  
‘ெசnத"# இய4ைக RவOய Tலtெதா< 
KnGUl கA< Kைறpபட எAO’ எ,V ெதாlகாpIய 

RறpWp பா(ரm J>pI<PறG. அpபXயா(, ெதாlகாpIயt%4J K,ேப 
KnG Ul TைறnG இLn%Lkக ேவA<m. 

உ ல P , ப lேவ V ப Aைட ய நா க Z க [க ll 
\சாZயtேதா<!  (priesthood)!ேதா,> வளrnG I,னr பlேவV %Z?கைள 
எ:XயேபாG, த"# அ>?லகm த]யானெதாL \சாZயm அlலாத (secular) 
வா #^ ய ைல K ,] V t% ய G 1 . த னkெக ன ஒ L அ > ? 
ெந>ைமைய!  (principle)  !வJtGk ெகாAடG. I,னr காலேவா:டt%l 
இத-ட, பல!WறpேபாkJகll வnேத>ன.! 

RnGc சமெவa நாகZகm, எPpG நாகZகm, bேமZய நாகZகm 
Kதcய பAைட நாகZக[கைளp ப4>ய பlேவV ெசy%கll நமkJk 
PைடtGllளன. இnத நாகZக[கal மkகll e:டtைத இயkJP,ற 
eVகளாக சட[Jகfm , \சைனகfமாக இLnGllளன எ,பைத 
ஆyவாளrகll ெவapப<tGP,றனr.  

பAைடய எPp%l ' பாேரா ' அரசrகll கட?ளாகேவ 
கLதpப:டா rகll 2 . bேமZய நாகZகt%l \சா Z ேய அரசனாக 
கLதpப:டா,3. RnGெவa நாகZகt%hm அரசேன \சாZயாக இLnG 
JKகtைத வi நடt%யதாக ஆyவாளrகll eVP,றனr4. இத4கான 
சா,Vகll PைடtGllளன . பAைடt த"# Tலtைத இய4ைகk 
ேகா:பா<கேள வi நடt%jllளன.  

பைடpWk ேகா:பா:ைட எ<tGkெகாAடாl Iற பAைடய 
நாகZக[கal ஏேதா ஒL ெதyவm பைடtதாகேவ அ>யpப<PறG. 

'ரா' (Ra) எ,ற க%ரவt ெதyவேம, ^ல[Jகll Kதcய 
அைனtைதjm பைடtதG எ,V எPt%ய ெதா,ம^யl பைடpWk 
ேகா:பா< J>pI<PறG5. அ, (அ-) எ,ற ெதyவtGட, இைணnG நmK 
எ,ற ெபA ெதyவm பைடpைப உAடாkPயG எ,V bேமZய 
ெதா,ம^யl eVPறG6.  



ேவதt (ைவlக) ெதா,ம[கal J>pபாக இLkJ ேவதt%l 
' WLச, ' எ,பவனG உடcl இLnG உலகm ேதா,>யதாகk 
J>pIடpப:<llளG7.  

அGேவ ேவெறாL இடt%l Iரசாப% எ,ற எ,ற கட?ளாl 
உலகm பைடkகpப:டG எ,V eறpப:<llளG8.  

ஆனாl த"# மரW உலகtைத 'யாேரா ஒLவr பைடtதாr' 
எ,றlலாG ஐm\த[கa, ேசrkைக எ,V ^ளmIயG . அதாவG 
இய4ைக(, அXpபைட(ேலேய அைமnGllளG எ,பைத ெதாlகாpIயm, 
WறநாnV ஆPயவ4>, வா(லாக அ>யKXPறG. 

‘Tலm l @r வa ^bm ேபா< ஐnGm 
 கலnத மயkகm உலகm ஆதc, - (ெதாl:ெபாL:635) 
Tலm, @r, கா4V, ெவpபm, ெவa எ,ற ஐnG ெபLm 

eVகளாl ஆனG உலகm எ,V அ>ய KXPறG. 
‘மA %Onத Tல-m 
Tல, ஏn%ய ^bmWm 
^bmW ைதவL வajm 
வat தைலஇய ljm 
l KரOய @Lm எ,றா[J 
ஐmெபLm \தtG இய4ைக ேபால’ (Wறநா. 2 : 1) 
உலகc oழைல அcசtGட, ேநாkகாG, ேதாழைமjட, 

ேநாkPயேத! ! த"ழ>^யt%, த]tத,ைம. இய4ைகேயா< இையnத 
வா#kைக ெந>தா, பAைடt த"ழrக:J>யG. த"ழrகll த[களG 
வா#^டtைத இய4ைக(, eVகளாகேவ வJtGllளனr.  

‘மாேயா, ேமய கா<ைற உலகKm  
ேசயா,ேமய ைமவைர உலகKm 
ேவnத,  ேமய lmWனl உலகKm 
வLண, ேமய ெபLமணl உலகKm 
Klைல J>qR மLதm ெநyதெலனc 
ெசாlcய Kைறயா4 ெசாlல?m ப<ேம’ (ெதாl:ெபாL: 4) 
ெதாlகாpIயr!  Tல[கfkகான ெபயrகைள இய4ைக(, 

வi(l b:<Pறாr.!  Kத4ெபாLளாக Tலைதjm!ெபாrைதjm ெமாinத 
ெதாlகாpIயm ெதyவtைத கLpெபாLal ைவkP,றG.! 

‘Kதl எனpப<வG Tலmெபாr%ரAX, 



இயlெபன ெமாiப இயlWணrnேதாேர’ – (ெதாl:ெபாL: 14) 
ெதyவm உணாேவ மா மரm Wll பைற 
ெசy% யாi, பJ%ெயா< ெதாைகஇ 
அvவைக Iற?m கLெவன ெமாiப (ெதாl: ெபாL: 18) 
இ,V "க K,னO(l இய[Pk ெகாAXLkJm ஓr 

அ>^யl, oழl அ>^யலாJm (Environment Science). இத, ஒL IZவாக 
%ைண(யl!  (Ecology) வளrnGllளG.! " ‘oikos’ எ,பத4J Pேரkகt%l 
வாiடm அlலG u< எ,V ெபாLll,! logy எ,பத4J இயl எ,V ெபாLll. 
இv^ரA< ெசா4கfm eX ‘Ecology’ எ,ற ெசாl உLவாPjllளG.9 
இ,ைறய அ>^யl இைத ^ZவாkP!I,வLமாV ^ளkJPறG,! 

‘ ஓ r உ ( Z னt% 4J m , அ ைத c b 4> j llள I ற 
உ(Zன[கfkJm, அத, b4VpWறt%4Jm உllள உறைவp ப4>ய பXpW 
%ைண(யl!(Ecology) எ,V eVPறG10. அேத சமயm %ைண எ,ற த"#c 
ெசாlhkJ இடm, ஒrkகm, JX, Jலm, \", ெபாLll எ,ற ஆV 
ெபாLllகll உllளன . J>pபாக 'ஒrkகm ' எ,ற ெபாLll இ[J 
Rn%kகtதkகG. ஒrkகm எ,பG த,-ட-m Iறவ4Vட-m ெகாllfm 
உற? KைறயாJm! ஆக, இ,ைறய நuன அ>^யl eVm ^ளkகtைத 
உllளடkPயதாக '%ைண' எ,ற ெசாl இLpபைதk கA< நாm ^யkகாமl 
இLkக KXய^lைல11! 

இnதt %ைண(யl எ,பG த"ழrகa, ெமy(யலாக 
அதாவG உலைக எvவாV ேநாkJவG? எvவாV அvJவG? எ,P,ற ஓr 
அ>?k ேகா:பாடாக இLnGllளைத நாm ெதாlகாpIயm , ச[க 
இலkPய[கll, %LkJறll ஆPயவ4>, வiயாகk கAடாய KXjm. 
த"ழrகa, ெமy(யl எ,பG இைறமk ேகா:பா<கைள அXpபைடயாகk 
ெகாAடத,V, அஃG இய4ைகk ேகா:பாடான %ைணk ேகா:பா:ைட 
அXpபைடயாகk ெகாAடG. இG இ,ைறய காலக:டt%4Jm ஏ4றெதாL 
^<தைலk ேகா:பாடாக உllளG. மாnத ^<தைலைய ம:<ம,> ஒ:< 
ெமாtத உ(Zன ^<தைலkJm அG வiகா:<PறG. 

P>tதவ ஆAடXயான ப%ைனnதாm U4றாAX4Jp IறJ, 
ேமைலc Rnதைன மரIl, ெதகாrேத(, ((René Descartes 1596 – 1650) 
'காrxRய' ெமy(லான எn%ர^யl (mechanical) உலகm ஆfைம 
ெப4றG12. இG எlலாவ4ைறjm பJ% பJ%யாகp பாrkகc ெசyதG. 
(பlhkJ ஒL மLtGவr, ykJkJ ஒL மLtGவr எ,றபX) இnத 



வைகயான பJ%p பாrைவkJ Tz:ட, ேபா,றவrகa, கA<IXpWகll 
மVமலrcRk கால ேவ%(யl அ>?கll ேகாபrTகs கA<IXpWகll யா?m 
"க?m உத^ன. மாnத Jலtைத ம:<ேம ந<வாகk ெகாAட Rnதைன 
மரWகll ெபZGm ேமைலc Rnதைன மரWகைள ஆ:Xp பைடtதன13 
'பழ[JXc Rnதைன மரW' இத4J மா4றாக இLnதG. 'பைடkகpப:டைவ 
அைனtGm மாnத-kJ ' எ,ற கLt%யேல வடkJலக மத[கll , 
ெமy(யlகal காணpப<P,றன. 

%ைண(யl ெந>ைமகll இnத உலகt%, யாவ4ைறjm 
Krைமயாகp பாrkகc ெசாlP,றன. ஒL ெபLnதைலவ-kJ இnத 
உலPl வா#வத4J எ,ன உZைம உllளேதா அேத உZைம ஒL 
|Av(ZkJm உA< எ,பேத அத, சாரm. ‘IறpெபாkJm எlலா 
உ(rkJm Rறpெபாvவா 

ெசyெதாil ேவ4Vைம யா,’. (Jறll 972) 
எ,V %LkJறll அைத ^ளkJPறG.  
பJtGp பாrpபGm ெதாJtGp பாrpபGm அ>^யl உலகm 

கAட>nத "கp ெபZய ஆyவலசl கL^கll ஆJm. இnதp பJpWm 
ெதாJpWm ெகாAட அ>^யl, அைனtைதjm எn%ரt%, பJ%களாகp 
பாrkகc ெசாlPறG14. இைதp பழ[JX மனm ஏ4ப%lைல, எைதjm அத, 
Krைம(, பயனாகp காAP,றG. %ைண(யl அXpபைடjm இnதk 
ேகாணt%ேலேய க:டைமkகpப<PறG. த"#t %ைண(யl Rnதைன 
இைத ஒL ேகா:பாடாக ^ளkPjllளG. 

ஒL மரtைத க:ைடt GAடாக?m , Rlct ( c e l l )  
GvkJகளாக?m பJtGk ெகாAேட ெச,V ஒ,Vm இlைல எ,V 
ெபாLll வX^l KXkP,றG பJkJm அ>^யl மனm. மரtைதt தனG 
உட,Iறpபாக இ,ப G,ப[கal ப[ெக<kJm ேதாழனாகp பாrtG 
அைதp ேபா4VP,றG %ைண(யl மனm , அத, }G அ,ைபp 
ெபாiP,றG.   

ச[கp பாடlகll பல இத4J நlல எ<tGkகா:<களாக 
உllளன. 

'உலP4J ஆOயாகp பலr ெதாழp 
பலவ(, Tைலஇய J,>, ேகா< ேதாVm 
..................... 
இர?p ெபயl ெபாinத உத^ேயாேய' (ந4:139) 



'நா, Rn%kPேற, எனேவ நா, இLkPேற, ' எ,V 
ெதகாrேத eVPறாr. 'நா,' எ,பைத ந<வpப<tGm த,ைமkJ மா4றாக '@ 
இLkPறா y . எனேவ நா-m இLkPேற, ' எ,ற Rnதைனேய 
%ைண(யலாக உLவாPறG. இ,V காணpப<m பlேவV ெநLkகXகfkJ 
இnதc Rnதைன மரW ேதைவயாக உllளG. இ,V 'ேமmபா<' (Development) 
எ,ற ெபயZl கா<m , கடhm , வயlெவaகfm வைரKைறய4V 
அikகpப<P,றன. ஒL RலZ, இ,ப வா#^4காக எAண4ற எaய 
மkகa, வா#^ட[கll y#கXkகpப<P,றன15. எைதjm அitG இ,பm 
Gypபேத ெந> எ,ற Tைல Tல?PறG.  

இத4J மா4றாக த"#c Rnதைன மரIl காணpப<m 
அறkeVகll , அ>?k eVகll %ைண(யl ேகா:பா <களாக 
^ள[JP,றன. 

த " #t % ைண( ய l அ X pப ைட க ைள I ,வ L மா V 
ெதாJkகலாm, 

1. இய4ைக உறவாAைம 
2. உ(Zயl ப,மயm  
3. உ(rம ேநயm 
4. த4சாrIயm 
1. இய4ைக உறவாAைம 
இய4ைகைய, அத, eVகைள அXெயா:X த"#c Rnதைன 

மரW அைமவத4கான காரணm, த"ழகm அைமnGllள W^(யl அைமpWm 
அ[J ேதா,> வளrnGllள oழl அைமpWேம. Tலந<kேகா:<kJ அLேக 
அைமnGllள பJ%கa, வளைம அத, I,Wலt%, ேதா,>ய பAபா<, 
ெமாi , அ>? ேபா,றைவ அவ4Vkேக உZய த]tத,ைமையk 
ெகாAXLkP,றன. 

இய4ைகயானG , Kதl , கL , உZ எ,ற eVகைளk 
ெகாAடG. இைவ ஒ,ெறா,Vm ஒvெவா,Vட-m ெகாllfm உற? %ைண 
எனpப<m. 

  
1. இய4ைக உறவாAைம 
இய4ைகைய, அத, eVகைள அXெயா:X த"#c Rnதைன 

மரW அைமவத4கான காரணm, த"ழகm அைமnGllள W^(யl அைமpWm 
அ[J ேதா,> வளrnGllள oழl அைமpWேம. Tலந<kேகா:<kJ அLேக 



அைமnGllள பJ%கa, வளைம அத, I,Wலt%, ேதா,>ய பAபா<, 
ெமாi , அ>? ேபா,றைவ அவ4Vkேக உZய த]tத,ைமையk 
ெகாAXLkP,றன. 

இய4ைகயானG, Kதl, கL, உZ எ,ற eVகைளk ெகாAடG. 
இைவ ஒ,ெறா,Vm ஒvெவா,Vட-m ெகாllfm உற? %ைண எனpப<m.  

 
  
அ. KதlெபாLll:  
TலKm ெபாrGm (Space & Time) Kத4ெபாLll ஆJm.  
‘Kதl எனpப<வG Tலmெபாr%ரAX, 
இயlெபன ெமாiப இயlWணrnேதாேர’ - ெதாl:ெபாL: 14 
உலகm எ,பG ஒL ெபZய %ைணய மAXலm (Ecosystem) 

ஆJm. இஃG இயlபாக அைமnத ஒ,றாJm. இைத யாLm ெசyG 
ைவkக^lைல.  

‘கlெபாL%ற[Jm மlல4ேபrயா4V  
@rவipப~உmWைணேபால ஆL(r 
Kைறவipப~உm’ - Wறm: 192 
அதாவG இயlபாக அைமnத ஒL Kைற(l இnத உலகm 

இய[PவLPறG.  
Tலtைத அகm Wறm எ,ற தளt%l ைவtGp பாrtதாl, 

TலமானG த,ைம K,]ைல படrkைக எ,ற அகtதளt%l அைமnதG.  
'ெசல^-m வர^-m தர^-m ெகாைட(-m 
Tைலெபறt ேதா,Vm அnநா4ெசாlhm 
த,ைம K,]ைல படrkைக எ,-m 
அmy^டtGm உZய எ,ப' (ெதாl: ெசாl:28) 
W றtதளt%l Tலtைத Kத4ெபாLளாகk ைகயாfm 

ெதாlகாpIயr அவ4>, இLpI4ேக4ப நா]ல[களாகp IZtதாr.  
'Klைல J>qR மLதm ெநyதெலனc 
ெசாlcய Kைறயா4 ெசாlல?m ப<ேம’ (ெதாl:ெபாL: 4) 



நா,J Tல[கll ஐnG %ைணகளாகp பJpபpப:டன / 
TலமானG "க?m %:டமானG, கAணாl ெவapபைடயாகk காணk 
eXயG, ெதா:< உணரk eXயG. Tலm எனpப<m மA அதேனா< உற? 
ெகாllfm Iற உ(Lllள உ(ர4றனவ4>, உறவாl தனkகான தகவைமைவ 
ஏ4ப<tGPறG. 'மA%Onத Tல-m' எ,V WறநாnV eVவைத இ[J 
கவ]kக ேவA<m. மAvkJm @LkJm உllள உற?, மAvkJm 
கா4VkJm உllள உற?, மAvkJm ெவpபt%4Jm உllள உற? எ,பதா< 
அlலாமl மAvkJm மரm, ^ல[Jகll எ,V பல உ(Zன[கfkJm 
உllள உற?கll வளrnG வளrnG ஒL ெகrைமpபா< (complexity) 
ஏ4ப:<^<PறG. இதனாl அnத அnத Tலt%4ேக4ற த]tத,ைம 
உLவாPறG . அத, ப யனாக ஒrகலாVகahm த]tத,ைம 
வnG^<PறG. இnத இய[Pயl த,ைம பlேவV W%ய W%ய உ(Zன[கll 
Kதலாக Rnதைனகll வைர எtதைனேயா மா4ற[கைள Tக#t%^<PறG.  

ெபாrG எனpப<m காலm Tலtைத^ட e<தலான |:பt 
த,ைம ெகாA<llளG. காலtைத இரAடாக அதாவG ெபLmெபாrG, 
RVெபாrG எ,V வைகpப<tGPறாr ெதாlகாpIயr. ெபLmெபாrG 
எ,பG பLவ[கைளjm, RV ெபாrG எ,பG ேநரtைதjm அXpபைடயாகk 
ெகாAடG. அைத ேவVKைற(l ெசாlவதானாl க%ரவைன \?லகm 
b4Vவதாl ெபLmெபாrGm (பLவ[கll) த,ைனc தாேன b4Vவதாl 
RVெபாrGm (இர?-பகl எ,ற ேநரm) ஏ4ப<P,றன. 

இnத Tலm-ெபாrG-ஒrகலாV எ,ற இைணpIைன %ைண 
எ,V த"ழc Rnதைன மரW eVPறG. வாrm இடm எ,ற ெபாLைளjm, 
ஒrகலாV எ,ற ெபாLைளjm ெகாAட %ைண, அத, பயனாக உLவாPய 
Rnைன %ைணய^யl இ,V "க இ,>யைமயாத இடtைதk ெகாA< 
^ள[JPறG. 

இைத I,வLm ஒL படt%, வா(லாக ^ளkக KXjm. 
  

 
 ஆ. கLpெபாLll: 



Tல t%l "க இ,>யைம யாத Kைற(l இLkJ m 
ெபாLllகைள கLpெபாLll (Core) எ,V ெதாlகாpIயm eVPறG. 

ெதyவm உணாேவ மா மரm Wll பைற 
ெசy% யாi, பJ%ெயா< ெதாைகஇ 
அvவைக Iற?m கLெவன ெமாiப (ெதாl: ெபாL: 18) 

 
இ[J உ(Lllள ெபாLll, உ(ர4ற ெபாLll எ,ற இரA<m 

கLpெபாLa, �# ப:Xயl இடpப<PறG. ெதyவm எ,ற கLtதாkகm 
கLt%யl Tைல(,பா4ப:டG. அைத ேநரXயாகk காண இயலாG. 
ஆனாl உண? அத4J ேநராக ெதா:< உணரk eXய நாllேதாVm 
ேதைவpப<P,ற ஒ,V. இத4J அ<tததாக மா எனpப<m ^ல[Jகfm, 
மரm எனpப<m ப(Zன[கfm , Wll எ,ப<m பறைவ(ன[கfm 
வைகpப<tதpப:<llளன . ேமைலநா:< அ>^யl ப(Zன[கll , 
^ல[Pன[கll எ,V ம:<m IZtGk ெகாllPறG. ெதாilகll, இைசk 
கL^கll ேபா,ற அைனtG வா#Tைலk eVகைளjm கLpெபாLa, �# 
ெதாlகாpIயm ெகாA< வLPறG. தைலமkகll இடm மாறk eடாG எ,ற 
அXpபைட(l அைதt த]யாகp IZtGllளனr த"# K,ேனாrகll.  

‘எnTலமL[Jm \?m Wllfm 
அnTலm ெபாrெதா< வாராவா(-m 
வnத Tலt%, பயtத ஆJm’ - (ெதாl: ெபாL: 21) 
ெபயr o:டcl அதாவG அைடயாளpப<tதcl %ைணைய 

"க?m இ,>யைமயாத ஒ,றாக ெதாlகாpIயr b:<Pறாr, எnத Tலt%l 
யாr இLkP,றனேரா அnத Tலt %ைண(, ெபயைரேய அவrகll 
ெபVவாrகll எ,Pறாr அவr. 

‘ஏேனாr மL[P-m எAv[காைல 
ஆனாவைகய %ைணTைலp ெபயேர’ - (ெதாl: ெபாL: 23) 



Kkேகாணt%, y,V Kைனகளாக உllள Kத4ெபாLfm 
கLpெபாLfm உZpெபாLfm தமkJll ெகாAXLkJm உற? வPkJm 
ெபாVpW எ,பைவ இ,>யைமயாத காரOகளாJm. 

ச[க இலkPய[கll KrவGm இத4கான சா,Vகைளt ேதXk 
காண KXjm.  

'எZமLll ேவ[ைக இLnத ேதாைக' (ஐ[JVUV: 294) 
அதாவG ேவ[ைக மரtGll இLnத ம(ைல இpபாடl 

J>kP,றG. 
இேதேபால மாமரt%4Jm J(hkJm இLkJm உற? ப%? 

ெசyயpப:<llளG, 
J(hm 
'ேதmபாyமாஅtG ஓ[J Rைன ^akJm'  அகm: 341 
பைனமரtGட, அ,>l பறைவkJ இLkJm ெநLkகm 

அகநாn4>l உllளG, 
'பராைரp ெபAைண ேசkJm erவாy 
ஒLத] அ,>l' (அகm: 305) 
யா மரt%l இLkJm பLnG, 
'பLn%LnG  
உயா^a ப(4Vm யா' (அகm: 19) 
இpபX பறைவகfkJm மரt%4Jm உllள உற? ம:<மlலாG 

^ல[JகfkJm அத, வாiடt%4Jm உllள உற?கfm ப%? 
ெசyயpப:<llளன. 

'வllெள(4V @rநாy 
Kllளைரp IரmI, KதZl ெச>jm' (அகm: 6) 
@rநாy தனG மைற^டமான WதLkJll ெச,V ஒajm 

கா:Rைய அகm eVPறG.  
இேதேபால பlேவV உ(Zன[கfm அவ4>, வாiடt%4Jm 

உllள உற?கll ேமhm பல ஆy?கfkJ இ:<c ெசlP,றன. 
  
இ. உZpெபாLll  
Kத4 ெபாL:கfm (TலKm ெபாrGm) கLpெபாLllகfm 

(மாnதr , தாவர[கll , ^ல[Jகll , ெதாil Kதcயன) ெகாllfm 
உ ற ? K ைற அ தா வ G ஒ r kக m உ Z p ெபா L ll ஆ J m . 



உ(Zன[கfkPைட(hm b4VpWறt%4Pைட(hm நடkP,ற உறேவ 
%ைண(யl (Ecology) எ,V நuன அ>^யl eVவG இ[J சாலp 
ெபாLtதm ெபVPறG. 

 
ஆyவாளrகll "க?m RkகhkJllளாJm கLtG உZpெபாLll 

எ,றாl அG "ைகயாகாG . Kத4ெபாLfkJm கLpெபாLfkJm 
அகt%ைண W ற t%ைண எ,ற ேவV பா < PைடயாG . அதாவG 
அகt%ைணkJ எ,V த]யான Kத4ெபாLfm கLpெபாLfm 
Wறt%ைணkெக,V த]யான Kத4ெபாLfm கLpெபாLfm PைடயாG. 
ஆனாl அகt%ைணkJ எ,V த]யான உZpெபாLfm Wறt%ைணkJ 
எ,V த]யான உZpெபாLfm வைகpப<tதpப:<llளன. இG த"#t 
%ைண(யl ேகா:பா:Xl இ,>யைமயான ப[காக உணரpப<PறG.  

நா]லm ஏr %ைணகll எ,V ெதாlகாpIயr ^Zவாகp 
ேபbPறாr.  

'ைகkPைள Kதலாp ெபLn%ைண இVவாy 
K4படk Pளnத எr%ைண எ,ப'  (ெதாl.ெபாLll.அகt.1) 
இவ4Vll ைகkPைளjm ெபLn%ைணjm த^rtத அ,I, 

%ைணகll ஐnதாJm எ,P,றனr உைரயாRZயrகll. 



இnத அ,I, ஐn%ைணகal eட பாைலkJ Tலm 
J>kகpபட^lைல. 

அவ4Vll, 
ந<வA ஐn%ைண ந<வணG ஒiயp 
ப<%ைர ைவயm பாt%ய பAேப' (ெதாl.ெபாLll.அகt.2) 
இ[J ெதாlகாpIயr ஒL |:பமான ெசy%ைய ைவkPறாr. 

இவr ஏr%ைணகைள வJkக K4ப<mேபாG அவLkJ "க Knைதய 
காலt%l இLnத அ>ஞr ெபLமkகll Tலm ெப4ற நா,J %ைணகைளjm, 
அvவpேபாG Tலm ெப4ற பாைலjm ேசrtG ஐnG %ைணகளாக Tலm 
ெபாrG எ,ற அXpபைட(l வJt%Lnதனr.  

அைதtதா, 'ப<%ைர ைவயm பாt%ய பAேப ' எ,V 
^ளkJPறாr. இத, I,னr ெதாlகாpIயேரா அவLkJ ச4V Knைதய 
அ>ஞrகேளா ஐnைத ேமhm ^ZtG ஏr %ைணகளாக ஆkPjllளனr. 
மாnதrகa, மன உணr?கைள ெவapப<tGm உZpெபாLைள 
அXpபைடயாகk ெகாA< %ைணகைள வJtத வளrcR Tைலையjm காண 
KXPறG.   

'Wணrதl IZதl இLtதl இர[கl 
ஊடl அவ4>, T"tதm எ,>ைவ 
ேதL[காைல %ைணkJZpெபாLேள' (ெதாl: ெபாLll: அக: 

16) 
உைரயாRZயrகll இத4கான ^ளkகtைத J>qRkJ 

'Wணrதl' எ,Vm, KlைலkJ 'இLtதl' எ,Vm, மLதt%4J 'ஊடl' 
எ,Vm பாைலkJ 'IZதl' எ,Vm ெகா<tGllளனr. 

2. உ(Zயl ப,மயm 
%ைண(யl ேகா:பா:X, அ<tத eV உ(Zயl ப,மயm 

(Biological Diversity) ஆJm. இ,ைறய அ>^யl உலகm eVP,ற 
இkேகா:பா< த"ழrகa, %ைண(யl ேகா:பா:X, ஓr இ,>யைமயாk 
eறாJm. ஒL கா< கால[காலமாக @XtG இLkக ேவA<மா(, அG 
பlவைகpப:ட மர[கll, ெசXகll, ^ல[Jகll, |Av(rகll எ,V 
எAண4ற உ(Zன[கfட, இLkக ேவA<m. அvவாV இlைலயா(, 
க<m ேநாyகேளா ெபLm \cRtதாkJதேலா ஏ4ப:< கா< அinG ேபாJm. 
இG கா:X4J ம:<ம,V அைனtG வைகயான அைம?கfkJm 
ெபாLnGm. பlவைகpப:ட ெமாiகll, இன[கll எ,பGதா, இய4ைக(, 



ெந>. அைத மா4> ஒ4ைற ெமாi, ஒ4ைற இனm எ,P,ற ேபாkJ ஒ:< 
ெமாtத அi^4J வiவJkJm. இnதp ப,மயtைத வcjVtGm %Lவll 
fவr, தனG K,ேனாrகa, "கc Rறnத Rnதைன இஃG எ,V 
இயmWP,றாr, 

‘பJtGA< பlh(r ஓmWதl Uேலாr  
ெதாJtதவ4Vll எlலாm தைல’ - Jறll: 322 
உ(Zp ப,மயt%l இரA< அXpபைடயான eVகll உllளன. 

ஒ,V �>னc ெசrைம (Species Richness) அ<tதG %ைணயைம^, 
ெகrைமpபா< (ecosystem complexity) 

[தAJX வா#நr அmJXc ��r - JVn. 135,   R>ய+ஊr > 
��r, R>ய+இனm=�>னm] 

இnத இரA< eVகa, அXpபைட(l ஒL இடt%, ப,மயm 
^ள[Jm. �>னm எ,பG இனm (genus) எ,-m IZ^4Jll அட[Jm. 
அதாவG Rறpபான ஒtத த,ைமகll ெகாAட இனm எ,பG இத, ெபாLll. 
ெநl எ,பG Wlவைகk J<mபtைதc ேசrnதG. ெநl எ,ற ெபாGp ெபயr 
‘ெசnெநl’ எ,Vm ‘ெவAெணl’ எ,Vm ‘�யமlc’ எ,Vm த]tத ெபயr 
ெபLmேபாG அைத �>னp ப,மயm (species diversity) எ,V eVவr. oழl 
அ>^யcl இனm எ,Vm �>னm எ,Vm IZtG அ>யpப<P,றG.  

இனp ப,மயKm, �>னp ப,மயKm "Jnத ஓr உ(Zயl பJ% 
ெசipWm, ^ைளcசl "Jnததாjm இLkJm. ஏென]l ஒL கானகt%l 
இLkJm ேத kJ ம ர m ம 4ெறாL \qைசk காளா ேனா < உற? 
ெகாAXLkJm. அnதk காளா-kJ ம4ெறாL |Av(r உணைவc 
RைதtGk ெகா<tGk ெகாAXLkJm. அnத |Av(LkJ ஓr இறnத 
^ல[P, உடலm உணவாPk ெகாAXLkJm. இpபXயான ஒ,ைற ஒ,V 
சாrnG வாrm இnதt த,ைமயானG அ%கZkக அ%கZkக கானt%, 
@Xtத த,ைமjm, வளKm அ%கமாPறG. �>ன[கll அ%கமாJmேபாG, 
அவ4>, உண?t ேதடl "க?m RkகlெகாAடதாக அேதசமயm RறpW 
"kகதாக மாVPறG. இnதt த,ைமைய நாm ெகrைம (complexity) எ,V 
eறலாm. RkகlெகாAட அேத சமயm ெசipW "kக த,ைமைய இய4ைக 
காலnேதாVm க:டைமtGk ெகாAேட வnGllளG . இpபXயான 
மலrcRைம(lதா, ஒL Rlh உ(Zயான அ}பா^l எaய க:டைமpைபk 
ெகாAட உடலm, மாnதZனt%l ெகrைம"kக க:டைமkெகாA< 
மா>jllளG. 



‘ெபLமைழ ெபாinத கZயெதாL இராkகாலm, இX(, 
Kழkகேமா ெபZதாக இLnதG, ",னl �4Vகll வா]l ^ளkJ ஏ4> I, 
மைறnதவAணm இLnதன, Wqெசy வயcl ^ைதtத ப(rகைள உAண 
^LmI தனG இைணjட, ஓr யாைன ^ைரnG வnதவாV இLnதG. அத, 
ஓைசையk ேக:ட கானவ, "க உயரமாக வளrn%LkJm ஆR]p பலா 
மரt%l ஏ4கனேவ அைமt%Lnத பரOl ஏ>னா,. தனG வhவான 
கவOl கlைல ஏ4> யாைனையt Gரtத uRனா,. அவ, uRய கlலானG 
மாெபLm மைல ேவ[ைக(, ஒa"kக \kகைளc Rத>, அத, I,னr 
ச4ேற �iற[P ஆR]p பலா^, ெம,ைமயான பழtைத ெகாtதாக 
உ%rtG, I,னr ேமhm இற[P அ[PLnத ேதனைட(l Gைள(:<, 
அ<tG இ,-m �ேழ இற[P பLtத அXpபாகtைதk ெகாAட மா மரt%, 
ெகாtதான \kகைள உhkP, I,னr ச4Vk �iற[P Jைல தllaய 
வாைழ(, மடlகைளk PitG, I,னr ேமhm �iற[P ேவrpபலா^, 
பழt%-ll ெச,V WJnG ெகாAடG’.  

இpபXயாக ேவ[ைக, ஆR]pபலா, மா, வாைழ கைடRயாக 
ேவrpபலா எ,V ஐnG அ<kJகைள கctெதைக(l கIலr ^ளkJPறாr. 
(J>qRk கc: 5) 

‘.....கானவ, 
ெந<வைர ஆR]p பணைவ ஏ>k  
க<^ைசk கவைண(l கlைக^<தc, 
இVவைர ேவ[ைக(, ஒllu Rத> 
ஆR] ெம,பழm அanதைவ உ%ராt 
ேத,ெசy இறாஅl GைளபடpேபாP 
நVவX மா^, ைபnGணr உழkPk 
Jைலjைட வாைழk ெகாrமடl Piயாp  
பல^, பழtGll த[Jm...’’ 
மனைதk கv?m இnதc oழl ஓ^யm அOTழ4காடான ஒL 

ேசாைலk கா:X, ப%வாJm. 
இ,ைறய %ைணய^யl எ,ற அ>^யl Gைற கா<கைள 

பlேவV வைககளாகp IZkP,றG. ெவpபமAXலk கா<கைள (tropical 
forests), மைழk கா<கll (rain forests), பLவk கா<கll (monsoon forest), 
K:கா<கll (thorn forest) எ,V பல வைககal IZkP,றனr. இtதைகய 
IZ?கll கா<கa, அைம^டtைதப ெபாLtG அைழkகpப<P,றன. 



பLவk கா<கll இைலகைள ேகாைட(l உ%rtG^:< மைழkகாலt%l 
GarkP,றன. இதனாl மAOl வளm ெபLJP,றG. இtைகய த,ைம 
ெகாAட கா<கைள இைலj%rk கா<கll எ,V eVவr ஆனாl இnதp 
ெபயr வடேகாளt%l அைமnGllள கா<கைளேய J>kJm. ெத,ேகாளp 
பJ%jllள கா<கைள மைழk கா<கll எ,ேறா, ஈரk கா<கll எ,ேறாதா, 
அ>^யலாளrகll J>kP,றனr. இnதp ெபயைர Kதcl வழ[Pயவr 
ஏ.எஃp. டIllj. Rmபr (Andreas Franz Wilhelm Schimper) எ,ற 
ெசLமா]ய அ>ஞராவாr.   

ெவpபமAடல மைழk கா<கa, ஒL IZைவ ேசாைலk 
கா<கll எ,V J>kP,றனr . த"ழகt%, அைமnGllள ேம4Jt 
ெதாடrcR மைலk கா<கைள ேசாைலk கா<கll (shola forest) எ,V 
அ>^யலாளrகll வைகpப<t%jllளனr . இnதc ேசாைலkகா<கll 
தமkெகன த]யான RறpWt த,ைமகைளk ெகாA< இல[JP,றன. 
இைவ அ<kJ Kைற(l அைமnGllளன . இைதtதா, கIல r 
கctெதாைக(l ப%? ெசyPறாr.  

உயrnத ம ரm அத4க<tதா4ேபாl J:ைட ம ர[கll , 
அத4க<tதாரேபாl Wதrc ெசXகll, அ<tதாக ெசX(ன[கll, தைரைய yX 
இLkJm yடாkJp ப(rகll, I,னr தைரkJll உllள Pழ[J வைகll, 
@Aட மரtைதt தr^ இLkJm ெகாX(ன[கll எ,V ஏr வைக 
ப(Zன[கll இ[ேக வளrP,றன. இைத இpேபாG கானகt ேதா:டm 
(forest gardening) எ,V அைழkP,றனr. இnதt ெதாil|:பm 
உலகெம[Jm பர^ வLP,றG. இ[Jllள மர[கll பbைம மாறா த,ைம 
ெகாAடைவ. எனேவ எpேபாGm மைழைய ^ைரnதைழkJm த,ைம 
ெகாAடைவ . இைவ நடtGm @ ரா^k ேபாkPனாl ேமக[கll 
ஈrkகpப<வGm உA< . இ[ேக ெபLnெதாைகயான உ(Zன[கll 
கானpப<m . இnதp ப,மயt த,ைமைய உ(Zயl ப,மயm எ,V 
eVP,ேறாm. 

ேசாைலk கா<கa, ம4ெறாL RறpW இத, மAவளp 
பாGகாpW. இைவ எpேபாGm தைரைய yX(LkJm, ெவ(ைலையjm 
அ%கm ஊ<Lவாமl த<kJm. இதனாl எAண4ற |Av(rகll மAOl 
ெபLP வளLm. இதனாl மA அZமானm த<kகpப:< @rpIXpW 
அ%கZkJm. இதனாl ஒL வcைமயான உண?t ெதாடZ (food chain) 
உLவாJm. இtதைகய Kைற(l ஒL பAைணைய உLவாkJmேபாG 



நாfm ஒL வLமானm, PழைமkJ ஒL வLமானm, மாதm ஒL வLமானm, 
ஆA<kJ ஒL வLமானm எ,V ெதாடrcRயான வLமானm PைடkJm. 
பAைணயாள], உைழpW JைறnG ெகாAேட வLm. இtதைகய பAைண 
வXவைமpI4J Tைலேப4Vc சாJபX (permanent agriculture) எ,V 
ெபயr. 

ேசாைலkகா<கைள %Lவllfவr அOTழ4கா<கll எ,Pறாr. 
ஒ,VkJk �# ஒ,றாக அ<kJKைற(l அOயாக அைமnG ஒ,>, Tழl 
ஒ,>, }G ^rm வைக(l அைமn%LkP,றன. இvவாV பJ% Tழcl 
வாrm மரவைடகைள (flora) கா<கa, இய4ைக தானாகேவ ேதr? 
ெசyPறG. இnத அO Tழ4கா<கll "க?m RறpW வாynதைவ.  

ெபாGவாக மைழ ெபyjmேபாG ெசmமA Tலெம]l @r 
Rவpபாக?m, கZசl Tலெம]l பாlேபா,ற Tறt%hm ஓ<m. Tலt%hllள 
ேமlமA கைரnG ெசlவேத இத4Jk காரணm. இைத மAணZமானm (soil 
erosion) எ,V இ,ைறய அ>^யl உலகm eVP,றG. இnத ேமl 
மAதா, அைனtG ப(Zன[கfm வா#வத4கான ஆதாரமாக உllளG. 
வளமான ேமlமA உLவாக நா,J ேகாX ஆA<கfkJm ேமலாக ஆJm 
எ,P,றனr. இnத மA அinG ேபாவG நlலத,V. இைதp பாGகாpபேத 
oழl பாGகாpI, Kத,ைமc ெசயlபாடாக இLkக ேவA<m.  

மA அZமானm இlலாத இடt%l ^rm @r Tறம4V 
இLkJm. இைதtதா, %Lவllfவr ‘மO @r’ எ,Pறாr. மO@r 
உLவாவத4J ேவAXயைவ அOTழ4கா< எ,ற ேசாைலk கா<கll ஆJm. 
அOTழ4கா< உllள இடt%l மைழtGa மAைணt GைளkகாG, ெவ(l 
தைரையt ெதாடாG. வளமான மAvm, ெசipபான மைலjm, மாச4ற 
மOயான @Lm உV%யாக இLkJm. இGேவ ஒL நா:X, அரணாக 
இLkJm.  

‘மO@Lm மAvm மைலjm அOTழ4 
கா<m உைடயG அரA’ எ,V %LkJறll J>kP,றG. 
ேசாைலkகா<கa, மAவளm "க ேவகமாக அ%கZkக 

KXjm . ஏென]l இ[Jllள ேதkJ ேபா,ற இைலj%r மர[கll 
ெதாடrcRயாக பLவகால அள^l இைலகைளk ெகாAைட மAைண 
yXைவkP,றன. இnத இய4ைக yடாkJ மAO, ம:J ெபLக?m, RV 
உ(Zன[கll வாழ?m வாiடtைத ஏ4ப<tGP,றG. 

‘கழcைல உJnத காlெபாL தா#Rைன 



அழlஅைகnத,ன அmJைழp ெபாGmIl 
Wழlu இLpைப’ (அகm:351) 
இLpைப எ,ற ெபZய மரm தனG ெநLpW Tற பrtத 

இைலகைள உ%rkJm கா:Rைய ச[கp பாடl ப%? ெசyPறG. ெசnTறp 
\kகll (அகm:497) மqசll Tறp \kகll (JV:233) எ,V வAண வAண 
ஓ^ய[களாக அOTழ4கா<கைள அைடயாளm கா:<P,றன ச[கp 
பாடlகll. 

�வகRnதாமO(l ஏமா[கத நா:X, வளtைதk J>kக 
வLmேபாG த"ழக அOTழ4கா<தா, %Ltதkகt ேதவLkJ Tைன^l 
ஓXjllளG.  

‘’காyமாAட ெத[P, பழm uழ கKP, ெந4>p 
\மாAட lnேத, ெதாைட�> வLkைக ேபா#nG 
ேதமா[க] Rத> வாைழp பழ[கll RnGm 
ஏமா[கதெம,>ைச(l%ைசேபாயGAேட’’ 
எ,V ெத,ைன (ெத[J), பாkJ (கKJ), பலா (வLkைக), மா, 

வாைழ எ,ற ஒLவைகயான அ<kJKைறைய ^ளkJPறG இpபாடl. 
இ,ைறய ேவளாA அ>^யl இைத "க K,ேன>ய ெதாil|:பமாகp 
ப%? ெசyPறG16.     

ப,மயm எ,பG ச[க இலkPய[கal எ[J ேநாkP-m 
காணk PைடkP,றG. பlவைகpப:ட மர[கll, மர[கa, வைககll, 
யாைனகll, அவ4>, வைககll எ,V ப,மயt%, கா:Rயாக ^ZP,றன 
ச[கp பாடlகll. இ,ைறய உலகமயமாkகl ேபாkP,   ஒ4ைறt 
த,ைமkJ எ%ரான ப,மயtத,ைம %ைணயk ேகா:பா:X, ெகாைடயாக 
உllளG. 

  
3. உ(rமேநயm 
மாnத ேநயtைதjm தாAXய ^Zவான ெபாLைளk ெகாAடG 

உ(rம ேநயm. ‘வாXய ப(ைரk கAடேபாG வாXய’ வட�r வllளl 
ெபLமகனாLkJ Knைதய Rnதைன மரW இGவாJm. இ,ைறய மாnதைன 
ந<வpப<tGm (Anthropocentr ic) RnதைனpேபாkP, ^ைளவாக 
எrnGllள Rkகlகll உலகtைதேய KX^4Jk ெகாA<ேபாJm 
TைலவnGllளG. அைனtG உ(rகfkJm வா#வத4கான உZைம உllளG 
எ,பைத த"# அறm உV% ெசyPறG. %ைண(யl ேகா:பா:X, அ<tத 



eV இGவாJm. அெமZkகா^, இLபதாm U4றாAX, Uலகp ப:Xயl 
அ>^pIl Rறnத Ulகal ஐnதாm இடtைதp IXtத Ul ‘அரவம4ற 
இளேவ]l’ அlலG ‘ெமௗன வசnதm’ எ,ற Ul. இG 1962ஆm ஆA< 
ெவa(டpப:< "க?m ேபசpப:ட Uலாக அைமnதG. oழcயl Gைற(l 
"கpெபZய மா4றtைத அG ெகாA< வnதG. பbைம இயkக[கll பல 
ேதா,Vவத4Jk காரணமாக இLnதG. XX:X எ,ற \cRkெகாlc 
அெமZkகா^l தைட ெசyயpப<வத4J இnUl காரணமாக இLnதG. 
இத, ஆRZயr ராycசl காrச, ஒL GOcசl "kக ெபAமO. பல 
எ%pWகைளp Wறnதlla தனG கLtைத உV% ெசyதாr17. இ,V அவr 
ெசா,ன கLtGகll Tைலெப4V வLP,றன. இவரG ஆy^, சாரm, 
அள^லாG ெதakகpப:ட \cRkெகாlcகளாl பலேவV உ(Zன[கll 
அinG வLP,றன, J>pபாக பறைவ(ன[கll ெபZGm பா%pபைடP,றன 
எ,பதாJm. நமG ஊr J(ைலpேபால அெமZkகா^l இளேவ]l 
காலt%, வLைகைய K,ன>^kJm பறைவகal ஒ,றான ராI, பறைவ 
J ரl எ < tG pபா < வைத TVt%^:டைத இவ r ^ளkPனா r . 
இபபறைவகa, K:ைட ஓ<கll \cRkெகாlcகளாl வh^ழnG 
உைடnG ேபாவைதk கAட>nG e>னாr. இதனாl பறைவ(னm அinG 
ேபானGm, இளேவ]l காலm பறைவகa, ஓைசய4V அைம%யாக 
மா>யைதjm J>pI:டாr. 

இத, IறJ பlேவV இயkக[கll oழைலk காpபத4காக 
உLவா(ன . நqRlலாத உலகm ேவA<m எ,V பல Jரlகll 
ேமைலநா<கal எrnதன. oழcயl எ,பGm அத, உட, இயலான 
%ைண(யhm அ>^யl எ,ற Tைல(l இLnG உயrnG oழl 
ெமy(லாக?m ((Environemntal Philosophy) ஆக?m %ைணயெமy(லாக 
(Ecological Philosophy - Ecosophy) ஆக?m வளrnதG. அtGட, oழl 
அழPயl (Environmental aesthetics) oழl இைற(யl (Environmental 
Theology) எ,ற இயlகைள உllளடkPய oழl அற^யலாக ^ZnதG. 

ெபாGவான அ>^யl எ,பG மாnத Jலt%, மP#cRkJm 
அத, வளrcRkJm Gைண T4பG எ,பேதயாJm. இய4ைகைய ெவ,V 
அைத அடkP மாnத, தனG மP#cRைய GytGk ெகாllவேத உcசம:ட 
ேநாkகமாக இLnதG. ஆனாl இnதp ேபாkகாl பல பkக ^ைள?கll 
ேதா,>ன. இய4ைகc �4ற[கll, ேநாyகll எ,பேதா< வள[கa, 
ப4றாkJைறjm ஏ4ப:டG . ேதாAடt ேதாAட க,ெனy (petrol) 



PைடkJm எ,V ‘அ>^யl’ e>னாhm நைடKைற(l அnத WGpIkக 
KXயாத வள[கll தமkJZய அளேவா< T,V^:டன. ெதாilமயm ெபLக 
எG?m அikகpபடலாm எ,ற ெகாllைக உLவானG.  

உலகm Krைமjm நடnG வLP,ற ேபாரா:ட[கll யா?m 
ம kக a , வா #வா தா ர [க ைளk கா tG k ெகாllளt G X kJ m 
ேபாரா:ட[களாகேவ உllளன. ேமmபா< (Development) எ,ற வளrcR 
ெப L mப J % ம kக ைள த [க ளG வா #^ ட [க a l இ L nG 
அpWறpப<t%^:டG. K,W ெபZய அைணகைளjm ெதாi4சாைலகைளjm 
க :< mேபாG ம P #cR ய ைட nத ம kக ll இ pேபாG அ ைணக ll , 
ெதாi4சாைலகll வரkeடாG எ,V ேபாரா<P,றனr. கா<கll ெதாடnG 
ெவ :ட pப < வ G , @ rTைல கll மா ய மாவ G , ஆVகll அiவG , 
ெதாi4சாைலகa, கi?p ெபLkகm எ,V நடkP,ற யா?m ேமmபா:X, 
ெபயராl ெதாடrPறG. இய4ைகkJ எ%ரான இnதp ேபாr அlலG 
இய4ைக வள[கa, }தான bரAடl ^ரl ^:ட எAணk eXய ஒL 
RலLkகாக. 

இ,ைறய உலகமயp ெபாLaயl இய4ைக வள[கைள 
பAடமாkPjllளன (commodification of resources), ெபாLaயl இpேபாG 
வOகமயமாkகpப:<llளG (commercialisation of economy).  

%ைணய^யl J>tத அழPயl, ெமy(யl ேபா,றைவ 
இரAடாm உலகpேபாLkJp I,னLm ெதாilமயt%, உcசt%4Jp 
I,னLm ஏ4ப:ட இரA< எ%r ^ைள?கal ஒ,V எ,V J>pIடலாm. 
Kதl வைக மனெவVpI,பாlப:< மரWகைள உைடtG ஒGkJm 
ேபாkJkJ இ:<c ெச,றG19. அ<tதேதா }A<m உLவாkக KைனnதG. 
மா4ைறk கAட>nG அைத மVபXp W%ய உலகt%4Jk ெகா<kக 
KைனnதG. இரAடாவG வைக ேஜ.R.Jமரpபா, ராycசl காrச,, ேஜms 
லvலாk ேபா,ற oழcயலாளrகளாl K,ென<kகpப:டG.  

@Xtத Tைலேப4Vp ெபாLaயl (Economy of  Permanence) 
ப4> Jமரpபா ^Zவாக ஆy?கll ெசyG ெவa(:டாr20. மாnத, ம:<ேம 
வா#வத4கான இடம,V இnத உலகm, எAண4ற உ(Zன[கll வா#வத4J 
உZைம ெப4றG. வைரKைற(lலாமl கா<கைள அitGk ெகாAேட 
ேபாவGm, Tலtைதt ேதாAXk ெகாAேட ெசlவGm, தவைள Kதl 
\cRகllவைர யாவ4ைறjm ெகா,ெறாitGk ெகாAேட ேபாவGm சZயான 
ேபாkகlல, இG அறமlல எ,ற கLtைத K,ைவtG பல அ>ஞrகll ேபசt 



ெதாட[Pனr. மாnத, ேபரா4றl "kகவ, அlல,, இய4ைகதா, 
ேபரா4றl "kகG எ,V எ%rk Jரl PளmIயG. ேஜms லvலாk எ,ற 
அ>ஞr இnத \?லகm உ(LllளG, 'ைகயா' எ,ற ெபAணாக உllளG 
எ,றாr21. ஆr] நாs எ,பவr மாnத, இய4ைக உLவாkPய உண?t 
ெதாடZ(l ஒL கAOதா, , Iற கAOகfkJ ஏதாவG ஊV 
ஏ4ப<மானாl அG மாnத Jலtைதjm பா%kJm எ,றாr22. அtGட, இnத 
Krைமயான oழl மAடலm (உலJm அ%hllள உ(rகfm) மாnத-kJ 
வா#வத4J எvவள? உZைம உllளேதா அnத அள^4J உZைம ெகாAடG 
(the living environment as a whole has the same right to live and flourish) 
  எ,Pறாr. இ,V இnத அ>ஞrகll K,ைவkJm கLtGகைள நமG 
பAைட அ>ஞrகll "க?m |:பமாக அ>^tGllளனr. 

‘IறpெபாkJm எlலா உ(rkJm’ எ,ற %LkJறll ‘எlலா 
உ(rkJm’ எ,ற ெசா4ெறாடைர ைகயாA<llளG. ஒL Rlc உ(ரான 
அ}பா Kதl ேபரா4றl "kக மாnத, வைர அைனவLm சமm எ,ற கLtைத 
வcjVtGPறG. இG அpபXேய நாயR, வZகal காணpப<PறG. மாnத 
ேநயm அlலG ம]த ேநயm எ,ற JVPய வ:டtைத^:< உ(rம ேநயm 
எ,ற கLtைத %Lவllfவr K,ெமாiPறாr. 

ச[க இலkPயk கா:Rகll இத4Jc சா,V. 
'அழPயெதாL அடnத கா<, வOகt%4Jc ெச,ற தைலவ, 

தனG தைல^ையk காண   ஆவhட, அழPய மOகll ேகாrtGk 
க:ட:ப:ட ேதZl "க ^ைரவாy வLPறா,. அவ, வLm வi(l 
ேத,R:<கll தமkJ உணவான ேதைன உ>qbவத4J அைலபாynG 
ெகாAXLnதன. தைலவனG ^ைலம%pப4ற ேதZl க:டpப:XLnத 
மOகll ெபLtத ஓைசைய எrpIய வAணm இLnதன . இnத 
இைரcசைலk ேக:< பத>ய பறைவகll அ[Jm இ[Jm Rத>ன . 
தைலவ-kேகா மனm ெபrVkக^lைல, தனG ேதேரா:Xையk epI:< 
ஓைச எrpWm மOகa, நாkJகைள எ<tGkக:X ைவtத I,னr ேதைர 
ஓ:டk க:டைள இ<Pறா,. ேதேரா:Xjm அvவாேற ெசyத I,னr ேதைர 
ஓ:<Pறா,'.  

‘தா�A பறைவ ேபGறl அqR மOநா ஆrtத 
மாA^ைனt ேதர,’  (அகநாnV - 4 ) 



அகநாn4>l இnதk கா:R ஓ^யமாkகpப:<llளG. ேதைன 
உA< வாrm R>ய பறைவையjm G,WVtதk eடாG எ,ற உ(rம ேநயm 
இ[ேக ப%? ெசyயpப:<llளG.  

பAைடt த"ழrகa, ஓr இயlபான ேபாkJ இய4ைகைய 
ேநRpபG. அத-ட, உறவா<வG.  

KlைலkJt ேதZைனt தnதவ, பாZ,  
‘RVu KlைலkJp ெபLnேதr நlPய 
................ ..................     ....................... 
பறmI, ேகாமா, பாZ’ (RVபாணா4Vpபைட - 89-91) 
‘ம(hkJp ேபாrைவ தnதவ, ேபக,  
படா மqைஞkJ ஈtத எmேகா’  (Wறm - 141).  
பAைடt த"# மkகa, ெநqச[கal ஊடாXய இnத 

உ(rம ேநயm I,னr மைறnதG. KX ம,னrகa, வLைக ெதாilWர:R 
எ,V மா4ற[கa, ^ைள? மkகfkJm இய4ைகkJm இLnத உற? 
மைறnதG. ^ைள? எn%ர[கைள நmI ம:<ேம வாழ ேவAXய TைலkJ 
சyகm தllளpப:<llளG. சாrப4ற ^<தைல "kக வா#kைகkJ அ>^யl 
இ:<c ெசlhm எ,V நmIய மாnத, K4>m எn%ர[கa, அXைமயாக 
மா>^:டா,.  

4. த4சாrIயm 
உ(Zயl ப,மயKm உ(rமேநயKm த4சாrWkJ இ:<c 

ெசlhm காரOகll. ஒL நா< உ(rமேநயtGட, இLkJmேபாGதா, 
அத, த4சாrW உV%pப<P,றG. பாZ Klைலk ெகாXkJ தனG ேதைரk 
ெகா<tG பறmW மைல(, எlலா உ(rகைளjm ேநRtதா,. அதனாl 
KXjைட yேவnதrகll ேசrnGm அவைன ெவlல KXய^lைல . 
y ேவ nத rக a , K 4V ைக ( ,ேபாG % ைனk க % rக ைள j m , 
ெந4க%rகைளjm Paகll அவனG நா:< மkகfkJ ெகாA< வnG 
ேசrtதன. அவனG நா< எlலா வளKm ெகாA< %க#nதG   எ,Pறாr 
கIலr. 

‘அaேதா தாேன பாZயG பறmேப 
நaெகாA KரR, y^L K4>-m 
உழவ Lழாதன நா,Jபய -ைடtேத 
ஒ,ேற, R>(ைல ெவ%Z ெனl^ைள jmேம 
இரAேட, lqbைளp பல^, பழy#k Jmேம 



y,ேற, ெகாr[ெகாX வllak Pழ[Ju#kJmேம 
நா,ேக, அOTற ேவாZ பாyதc, }தinG 
%Oெந<[ J,றn ேத,ெசாZ jmேம 
வா,க ண4றவ, மைலேய வானtG 
},க ண4றத, bைனேய யா[J 
மரnெதாVm IOtத கa4>] ரா(-m 
WலnெதாVm பரpIய ேதZ] ரா(-m 
தாa4 ெகாllளcr வாa4 றாரல, 
யான> JவனG ெகாllf மாேற’ (Wறm – 109) 
த4சாrW எ,பG இnத ெபZய \?லPl ெதாட[P நா<, ஊr, 

J<mபm, த]யாll எ,V ^Zவைடjm. இnத மAvலகm த4சாrWட, 
இLkக ேவA<மா(, அ[J வாrm K,ேனாXk காரOகll (மாnத,, 
ெதாil|:பm) உ(r ேநயtGட, இய[Pயாக ேவA<m. இ,ைறய 
oழcl பLவTைல மா4றm, மாbபா< ேபா,ற அcbVtதlகll இத, 
I,னO(ேலேய உLவாP,றன.  

உ(rWட, eXய ஒL %ைண மAXலm த4சாrWட, இLkJm. 
அத4கான ேதைவகll அ[ேகேய Tைற? ெசyG ெகாllளpப<m.  

'ெகாllவ�உ "ைகெகாளாG  
ெகா<pப�உ[ JைறெகாடாG' (ப:Xனpபாைல - 210)  
எ,ற சமமான Tைல(l JKகm இய[Jமா(, அGேவ 

த4சாrI4Jm @Xtத வா#^4Jm வi வJkJm. 
அதாவG ஓr உ(Z(யl மAXலt%l பlேவV வைகயான 

உ(Zன[கll வாrm. அைவ அnதc oழைல @XtதKைற(l ஆAடாA< 
காலமாக ெதாடrcR அறாG காtG வLm . அதாவG ஒL பாmI, 
வா#kைகைய எcயானG ெதாடrnG உணவாPk காtG வLPறG. ஒL 
மரtைத ஒL |Av(r காtG வLPறG. இvவாV ஒ,ைற ஒ,V சாrnG 
வா#P,றன. இதனாl அ[J ஒL த4சாrW Tல?PறG. இG ஒ,Vட, 
ஒ,V இைணnத சாrபாக?m உllளG. இைதc RைதkJmேபாG த4சாrW 
மைறnG சாrWTைல ஏ4ப<PறG.    

  
எ%rகாலt%4கான அறm 
அைனtG உ(rகைள^ட?m e<தl அ>ைவp ெப4Vllள 

இனm மkகll இனm எ,V நாm அ>யpப<Pேறாm. ஓர>? உைடய 



மர[கal இLnG ஆற>? பைடtத மாnதJலm பlேவV சாதைனகைள 
Tக#t%jllளதாக அ>யpப<PறG . எனேவ ம]த, ேப ரா 4றl 
"kகவனாக?m Iற உ(Zன[கைளk க:<pப<t% ஆ:R ெசyபவனாக?m 
இLkPறா,. இnத \?லகm ம:<மlலாG அைனtG உலகKm ம]த], 
க:<pபா:X, �# வnG^<m எ,V எ%rபாrkக?m ெசyPறா,.   மA, 
கடl, மைல, வானm எ,V யா?m இவனG ஆ:Rp பரpெபlைலkJll 
இLkக ேவA<m எ,V ^LmWPறா,. இnத வரmப4ற ேபராைச அைனtG 
உ(Zன[கைள ம:<மlலாG கா<, மைல, கடl, மணl எ,V யாவ4ைறjm 
|கrnG^ட ேவA<m எ,V GXkP,றா,. அைனtGjm ெவ,V^ட 
KXjm எ,V மாrத:<m ம]த,, எtதைனேயா உ(Zன[ைள இnத 
உலகtைத^:< ெவa(l அ-pIjllளா,. ஆனாl அவனாl "கc R>ய 
உ(ரான ெகாbைவ K4>hm ஒikக KXய^lைல.  

இnத ெதாடrcRயான இய[Jற^lதா, ம]த, தைல(:< 
தைடc ெசyPறா, . எைதjm எpபXjm அikகலாm எ,V KX? 
ெசyPறா,. கா<கll அikகpப<வGm, ஆVகll மாbப<tதpப<வGm, 
\cRkெகாlc நqbகll ெதakகpப<வGm இத, அXpபைட(lதா,.  

இnத ைவயகm இtGட, KXnG ^டpேபாPறதா? அlலG 
ெதாடrnG இய[க?llளதா எ,ப%l Rnதைனயாளrகll ெபZGm கவைல 
ெகாA<llளனr.  

க:<kகட[காமl ேபாJm ெதாilவளrcRp ேபாkJ 
ஏ4ப<tGP,ற ேப ரi?கll , அதனாl இnத உலகtைத ^:< 
ஒvெவாLநாfm காணாமl ேபாJm எAண4ற உ(Zன[கll. இnத "க 
அi?p ேபாkைக ^லkP, @Xtத வா#?kகான வiையk கA< ெசlவG 
எpபX எ,ற ^னா இ,V உலகm Krைமjm ஏ4ப:<llளG.  

வா#kைக எ,பG ேபா:Xகளாl உLவானதlல , அG 
e:<ற^னாl ஆனG எ,ற கLtG இ,V வhpெபறt ெதாட[PjllளG. 
உ(Zன[கll ஒ,Vkெகா,V பய,படtதkக வைக(l தா[கll வாrm 
oழcl "க ேவVப:ட த]tத,ைமயான Jண[கைளk ெகாA<llளன. 
‘JcRல[கll (பாkxZயா) eட e:XைணnG, ^:<kெகா<tG, ப>மா>k 
ெகாA<, ‘ெகாA<-ெகா<tG’ வா#P,றன’ எ,Pறாr ெல^s தாமs எ,ற 
ஆராycRயாளr . ெபாGவாக உ(r அைம?கll அவ4>, எ%rகால 
வாrைமkJ ேபா:XkJ மாறாக e:<றைவேய அXpபைடயாகk 
ெகாA<llளன . ஆனாl இ,ைறய உலகm K4>hm ேபா:Xைய 



அXpபைடயாகk ெகாA< அவநmIkைக(, }G க:டpப:< வLPறG. 
ஒvெவாL அXpபைடc RkகlகfkJm இ,ைறய அ>^யl உலகm lr? 
e>னாhm அ,றாட நடpWகll, வா#ைகைய அpப:டமாக க<ைமயானதாக 
ஆkP உllளன. ெதாiலாளrகfm, உழவrகfm, Tல?டைமயாளLm, 
ெதாiல%பLm ஓy? ஒicசl இ,>p பா<ப<P,றனr. அத, பயனான 
ெசlவtைத ஈ:Xனாhm பாGகாpப4ற உணr^ேலேய இLkP,றனr. 
ஆனாl e:<ற?Kைற(l இnதk க<ைமயான பா<கfkJ இட"lைல 
எ,பேதா< ஒLவLkெகாLவr நmIkைகjm , பாGகாpW உணr?m 
ஏ4ப<PறG. ஓy?m இ,பKm PைடkPறG. 

நமG வா#kைக(, ேநாkகm எ,னவாக இLkPறG? நாm ஏ, 
வா#Pேறாm? எத4காக இnத உலP4J வnGllேளாm? எ,பGேபா,ற 
^னாkகfkJ அ>^யl ம:<m ^ைட ெகா<tG^ட KXயாG. அ>^யl 
தாAXய நmIkைககfm இத4கான ^ைடகைளt ேத<வ%l KைனP,றன. 
ஏென]l அ>^யhkJm Rல எlைலகll உllளன . அறm அ%l 
Kத,ைமயான ப[J வPkPறG. 

ஆ4றைல இ,ைறய அ>^யl எvவாV ^வZkP,றேதா 
அத4J இைணயாக ஆbt%ேரcய பழ[JX மkகaடKm வா#ைவp ப4>ய 
ெமாiWகll உllளன. அவrகll உ(ைர ஆkக?m KXயாG அikக?m 
KXயாG எ,V கLGP,றனr. உ(Z, ெதாJpைப அவrகll அைனtGp 
பழ[JX உ(Zகa, இைணnத K:ைட ேபா,V க4பைன ெசyG 
ெகாllP,றனr. அைவ %Lmபt %Lmப வLm எ,V கLGP,றனr.  

வா#kைக(, இலkJ எ,பG வாrP,ற காலt%l 
த[கfைடய Rறpபான ப[Pைன ஆ4Vவதாக இLkக ேவA<m. அtGட, 
ம]தrகைளt தாAX அைனtG உ(Zன[கைளjm ேபா4>ட ேவA<m 
எ,பGm அவrகளG பாrைவயாக உllளG, ஏென]l அைவ யா?m ஒேர 
K:ைட(l இLnG வLவதாக அவrகll கLGP,றனr.   இnத Krைமயான 
பாrைவயாl ஒL ெபாLளாrnத வா#ைவ அவrகll வா#P,றனr.23 

‘lGm ந,Vm Iறr தர வாரா’ 
எ,V e>யGட,, 
‘@rவipப~உm Wைணேபால ஆL(r 
Kைறவipப~உm’ எ,PறG WறநாnV. 



  \சா Zயm சா rnத yடநmIkைகkJ அpபா 4ப:<m , 
வற:<tதனமான எn%ரtத,ைம ெகாAட பJtத>ைவt தாAXய அறtைத 
உllளடkPய ஓr அ>^யலாக த"#t %ைணய(l மலrPறG.  

இ,ைறய வற:< அ>^யl அறம4றதாக மா>வLPறG. 
இய4ைகயான உலJm அத, ^%கfm ைக^டpப:<llளன. ெசய4ைகt 
த,ைமயான, ெபாLள4ற வா#ைவjm ^Aெவat Gைணேகாllகal 
வா #ைக ைய அைம tG k ெகாA< இ nத p \ ? ல ைக சாக X tG 
Wறnதlla^டலாm எ,V இ,ைறய அ>^யl உலகm கLGP,றG. 

‘அ>^னாl ஆJவGAேடா I>%,ேநாy  
த,ேனாyேபாl ேபா4றாk கைட’ எ,Pறாr %Lவllfவr.   
பAைடய மkகa, நmIkைக சாrnத உணr?கfm அைனtG 

உ(Zன[கைளjm ம%tGp ேபா4VP,ற மாAWm இlலாமl ேபானாl 
இ,ைறய வா#kைக ம:<மlலாG எ%rகாலKm இழnG ேபாகke<m.. 

எ%rகாலt%4கான ேகா:பாடாக த"#t %ைணc Rnதைன 
மரW உllளG. இGவைர நமG ஆyவாளrகll இnதc Rnதைனைய oழcயl 
ேநாkPl ஆராயாமl ^:<^:டனr. \சாZயm சாrnத yடநmIkைகkJ 
அpபா4ப:<m, வற:<tதனமான எn%ரtத,ைம ெகாAட பJtத>^l 
RkPk ெகாllளாமhm அறtைத உllளடkPய ஓr அ>^யலாக த"#t 
%ைண(யl மலrPறG. இGேவ உலக எ%rகாலt%4கான அறமாக?m 
உllளG. 
-------------------------------------- 
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