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Abstract   

Ecology is the scientific study of the distribution of life and the interactions between organisms and their 

natural environment. Ecosystems are used to support life ranging from microbes to protozoa. 
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முன்னுலர 

   சூழலியல் என்பது உயிர் வாழ்க்லகயின் பரவல் பை்றியும் உயிரினங்களுக்கும் அவை்றின் 

இயை்லக  ்சூழலுக்கும் இலடயிலான இலடவிலனகள் பை்றியும் அறிவியல் அடிப்பலடயில் ஆய்வு 

ச ய்யும் துலையாகும். சூழலியல் நுண்ணுயிரிகளிலிருந்து பபரண்டம் வலரப் பரந்து 

உயிரவ்ாழ்க்லகலய உய்த்துணரப் பயன்படுகிைது. 

சூழலியல் 

  ' முதாயம் வளர ்ச்ியுை்ை இந்தக் காலகட்டத்தில் சபாருளாதார அரசியல் 

நடவடிக்லககளால் சுை்று ச்ூழல் சபருக்கம் ஏை்படுகிைது. அந்த வலகயில் சுை்று ச்ூழலல 

1. இயை்லக  ்சுை்று ச்ூழல் 

2.  மூக  ்சுை்று ச்ூழல் 

3. உளவியல் சுை்று ச்ூழல்  

எனப்பகுத்து சூழலியலாளரக்ள் உலரக்கின்ைனர்.' ( ம்பத்குமாh.;த,  சுை்று ச்ூழல்கல்வி ப. 4) 

'சூழ்நிலலயியல் என்பது விலங்குகளுக்கும் தாவரங்களுக்கும் இலடபய உள்ள உைவுகலளயும் 

அலவ சூழ்நிலலபயாடு சகாண்டுள்ள உைவுகலளயும் விளக்கும் அறிவியல் பிரிவு என 'சகண்ட்' 

குறிப்பிடுகிைார்'. ( ம்பத்குமாh.;த,  மு.நூ. ,  ப. 2) 
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இயை்லக  ்சுை்று ச்ூழல் 

   'இயை்லக  ் சுை்று ச்ூழல் என்பது மனிதலன  ் சுை்றியுள்ள இயை்லகக்  கூறுகலள 

உள்ளடக்கியதாகும். இவை்றுள் காை்று,  நீர்,  நிலம்,  மலலகள்,  சூரியன்,   ந்திரன் பபான்ை 

கூறுகள் மை்றும் ஒளி,  ஒலி,  புவிஈர்ப்புவில ,  மூலக்கூறுகளுக்கு இலடயிலான வில  பபான்ை 

அலனத்து வலகயான ஆை் ;ைல்கள் தாவரங்கள்,  விலங்கினங்கள் முதலியலவ 'உயிருள்ள கூறு' 

ஆகும் என்பர்.' ( ம்பத்குமார்.த,  மு.நூ.,  ப. 4) 

அதாவது சுை்று ச்ூழல் என்பது இயை்பியல்  மை்றும் உயிரியல் காரணிகளில் கூட்டாகும் இலவ 

உயிருள்ள உயிரை்ை உட்கூறுகலளக் சகாண்டுள்ளன. அடிப்பலட அலமப்பு என்ை பநாக்கில் 

சுை்று ச்ூழல் இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகிைது. 

  1. இயை்பியல் சுை்று ச்ூழல் அல்லது உயிரை்ை சுை்று ச்ூழல் 

  2. உயிரியல் சுை்று ச்ூழல் 

    இயை்பியல் அல்லது உயிரை்ை சுை்று ச்ூழலில்  புவியின் பமை்பரப்பில் உள்ள கல், மண் 

மண்டலங்கள் இடம் சபறுகின்ைன. பமலும் நீர ்மண்டலம் வளி மண்டலம் பை்றியும் இப்பகுதியில் 

பப ப்படுகின்ைன. 

தண்ணீர்; 

  'தமிழ்' எனும் சமாழிப் சபயருக்கு விளக்கம் தரவந்தவரக்ள் 'இனிலமயும் நீரல்மயும் தமிழ்' 

எனல் ஆகும் என்று குறிப்பிடுகின்ைனர். குளிர ்ச்ிலய உலடயது என்பதால் நீலரத் தண்ணீர் 

என்று தமிழரக்ள் அலழத்தனர். நீர் என்பது வானத்திலிருந்து வருவது என்பதால் அதலன 

'அமிழ்தம்' எனN;ை வள்ளுவர் குறிப்பிடுகின்ைார். 

'கம்10வாய் - பாண்டி மண்டலத்தில் (தை்பபாலதய மதுலர மாவட்டம்) ஏரிக்கு வழங்கும் சபயர் 

(கம் - நீர்,  வாய் - இடம்) கண்மாய் - கண்ணாறுகலள உலடயது. சதலாக்கிணறு – குடிப்பதை்கும் 

பவறுவலகக்கும் பயன்படும் நீரத்்பதக்கம்' (க.சிவபன ன்.இ (ப.ஆ.,  காலந்பதாறும் இலக்கியங்கள்.,  

ப. 89) 

'சதலாக் கிணறுகள் ஊலர  ் சுை்றிலும் காடுகளில் பவலல ச ய்பவர் உழவு அடிப்பாரக்ள் 

வழிப்பபாக்கரக்ள் பபான்ைவரக்ளுக்காகபவ சவட்டப்பட்டவலவ. சின்னதாக ஒரு கிணறு குலைந்த 

ஆழம் ஒரு சதலா ஒரு நீண்ட கல் சதாட்டி' ('சூல்' , ப.13) 

நீர் பமலாண்லம 

'நீரின்றி அலமயாது உலகு' என்பது வள்ளுவர ் வாக்கு. நாம் வாழும் பூமியானது மூன்றில் 

இரண்டு பங்கு நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது. மனிதனின் அத்தியாவசியத் பதலவகலளத் தீர்ப்பது 

மலழநீர், ஆை்றுநீர், ஊை்றுநீர் ; ஆகியலவ ஆகும். மரங்கலள சவட்டிக் காடுகலள அழித்தாலும்  

சநகிழிகலள அதிகளவு பயன்படுத்துவதாலும் நிலத்தடி நீலர இழந்து வரும். சூழ்நிலலயில் 
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உள்பளாம். 'அலனத்துக் குளங்களும் ஆறுகளும் தூரவ்ாரப்படாமல் இருப்பதால் தண்ணீர ்

ப மிக்கப்படாமல் வீணாகிைது. பண்லடத் தமிழரக்ள் குளம், கண்மாய் அலமத்துத் தண்ணீர்; 

ப மிக்கும் வழக்கத்லதக் கலடப்பிடித்து வந்துள்ளனர்.' (அலக்ஸ் பஜக்கப்,எஸ். (ப.ஆ.,) 

 ங்கத்திலண மாந்தரக்ள் சதாகுதி-1 ப. 16) 

 இதை்கு  ் ான்ைாக சூல் நாவல் காணப்படுகிைது. 

    'சபருங்குளம் காவலன் பபால 

 அருங்கடி அன்லனயும் துயில் மைந்தன்ன'   (அகநானூறு, 252 (13-14)) 

என்ை அடிகளில் நீர்ப்சபருக்கால் குளம் உலடயும் அபாயம் ஏை்படும் தருணம் அடர்ந்த இருள் 

சூழ்ந்த நள்ளிரவிலும் ஏரிலயக் காக்கும் காவலன் பபால அன்லன குழந்லதலயப் பாதுகாத்துத் 

தூக்கத்லத மைந்தாள்  என்று கூைப்படுகிைது. குழந்லதலயப் பாதுகாப்பதும் நீர்;நிலலலயப் 

பாதுகாப்பதும் ஒன்ைாகபவ எண்ணப்பட்டு வந்துள்ளது. இவை்றின் வழி பண்லடத் தமிழரக்ளின் 

நீர் ; பமலாண்லம குறித்த அறிலவ நமக்கு எடுத்துக்காட்டுகிைது. 

 மூகத்தின் ஓர் அங்கமாக உள்ள தனிமனிதனின் நலன்  மூகத்தின் நலனுடன் இரண்டைக் 

கலந்துள்ளது. எனபவ  முதாயத்தின் நலனுக்காக உலழக்கவும் பதலவப்படுமாயின் உயிலரயும் 

சகாடுக்க மனிதன் கடலமயாகியுள்ளான். இதலனப் பபான்பை சூல் நாவலில் நீர்ப்பாய் ச்ி 

கண்மாலயக் காக்கக் கூடியவனாக உள்ளான். கண்மாயில் மலட திைந்தலதத் தடுக்க 

மலடக்குடும்பன் தன் உயிலரபய நீத்தான் என்ை ச ய்தி கூைப்பட்டுள்ளது. மலடக்குடும்பன் 

கருப்பன் அய்யனாரப்பனின் அருகிபலபய சிலலயாகிப் பபானான். அவ்வாறு  மூக 

நலனுக்காகத் தன் உயிலரயும் சகாடுத்தான் மலடக்குடும்பன் என்பது புலனாகிைது. 

புவியடுக்கில் கானக ச்ூழல் 

காடு என்பது உயிருள்ள தாவரங்கள், மரங்கள், விலங்குகள் பைலவகள் ஆகியன அலமந்த 

உயிர்ப்சபாருள்திரள் (டீலழஅயளள) ஆகும். அதாவது உயிருள்ள சூழ்நிலலமண்டலமாகக் 

கானக ச்ூழல் அலமகின்ைது. இதலனத் தமிழ் இலக்கியக் சகாள்லக சுட்டும் கருப்சபாருள் 

எனவும் சகாள்ளலாம். இயை்லக வருணலனகலள ஒலிகளின் ஊடாகப் பதிவு ச ய்யும் 'சூல்' 

நாவலில் கானக ச்ூழல் பலவாறு பதிவாகியுள்ளது. அப்பதிலவத் தாவரங்கள்,விலங்குகள், 

பைலவகள் பபான்ைவை்லை ஒன்றின் ஒன்ைாக விளக்கவுள்ளன.  

தாவரங்கள் 

பூக்கும் தாவரங்கள் முதலியன முதன்லம உை்பத்தியாளர் (P iஅய ல P ழனரஉந ள) ஆவர ்

என்பது சூழலியல் பகாட்பாடு. அவ்வடிப்பலடயில் உயிர்ப்சபாருள் திரளில் தாவரங்களான மரம், 

ச டி, சகாடிகள் முதலியன முதன்லம உை்பத்தியாளரக்ள.; இக்கூறுகள் சூல் நாவலில் இடம் 

சபறுவது சூழலியல் கூறுகளாகும். 
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'கரம்லபமண் அடித்து குப்லபக்குழி சிதறி கண்மாய்க்கலர வழி மூடிவிட்டால் விலதப்புக்கு 

தயார் படுத்துகிை பவலல ஆரம்பமாகி விடும். நாலு பபர ்கூடிவிட்டால் பவறு பப ச்ு கிலடயாது. 

சநல் நாை்று பாவுவது, கரும்பு நடுவது, வாலழக்கு வரப்புக் கட்டுவது, சவை்றிலலக் 

சகாடிக்காலல அழித்து, அகத்தி வரி ச்ிகலள தூர் பதாண்டி எடுப்பது பபான்ை பவலலகலளப் 

பை்றிய பப ச்ு இருக்கும்.' (சூல், ப.5) இதலன 

'தீம்கலழ கரும்பு' (119)  (ப ாலலவாலழ 132)  கலழவளர் சநல் (180) 

என்ை மலலபடுகடாம் சதாடரக்ள் அரண் ச ய்கின்ைன. ச ல்லும் வழியில் உள்ள தாவரங்கள் 

இடம் சபறுகின்ைன.  ம் ாரிகள் தம் நிலத்தில் விலளந்த பருத்திலய அரலவக்குக் சகாடுத்து 

விலதகலள வாங்கிக் சகாள்வாரக்ள்.  

விலங்குகளும் பைலவகளும் 

பைலவகளும் விலங்குகள் முதலியன உயிரியக் கூறுகள் (டீலழவiஉ ஊழஅpழசநசவள) என  ்

சூழலியலரால் சுட்டப்படுகின்ைன. இந்தக் கூறுகள் ஒன்பைாசடான்று பின்னிப்பிலணந்து சூல் 

நாவலில் பிரதிபலிக்கின்ைன. விலங்குகளும் பைலவகளும் உயிரடுக்கில் நுகர்பவாராக  ்

சூழலியலாரால் சுட்டப்படுகின்ைன. சிறுகட்பன்றி(153) பாம்பு(199) பல்யாட்டு இனதிலர(416) 

பபான்ைலவ கூத்தராை்றுப்பலடயில் பதிவாகின்ைன. இவ்விலங்கினங்களும் பைலவகளும் சூல் 

நாவலில் காணப்படுகின்ைன என்பதலன, 

 ங்கன் காயங்காலம் பவலல முடிந்த பபாது கூலட மம்பட்டியுடன் காக்லகலயயும் சகாண்டு 

பபானான். காக்லகலய வீட்டில் கண்டதும்  ங்கனின் மலனவி காளிக்குக் பகாபம் 

சபாறுக்கவில்லல. இதன்மூலம் காக்லக எனும் பைலவ இடம் சபை்றுள்ளலத அறியலாம். 

'முத்துவீரன் தாத்தா பலனகளில் சதாங்கிக் சகாண்டிருக்கும் தூக்கண்டாங்குருவிக் கூடுகலள 

எண்ணிக் சகாண்டிருந்தார'். (சூல்இ ப.6) மாடப்புைாவுக்கு உ ச்ியில் கூடு கட்டத் சதரியாது. அது 

மடாப்புைாவின் பிைவிக்குணம். (சூல்இ ப.21) 

 'பஜாடி பஜாடியாய்த் திரியும் லமனாக்களும் கூட்டங்கூட்டமாய்த் திரியும் காக்காய்களும் 

ஏரக்்கால்களின் முன்னும் பின்னும் நிலைந்திருந்தன. தூரத்தில் ஆட்டு மந்லதகள் பமய்வது புலக 

மூட்டமாய்த் சதரிந்தது'. (சூல்இ ப.31)  

உயிரினக்காட்சி 

 'ஒவ்சவாரு இடத்திை்கும் குறிப்பிட்ட விலங்குகளும் பைலவகளும் உரியதாக அலமகின்ைன. 

சூழ்நிலல மண்டலத்தின் உயிரினங்கலள நுகர்பவாரக்ள் என்பர் சூழலியாளரக்ள்';  

( ம்பத்குமாh.;த, சுை்று ச்ூழல் கல்வி, ப. 62) 

விலங்கினங்கள்  

சபாழுது  ாய்ந்து அந்தி சிவக்கத் சதாடங்கியது. பவலல முடிந்த ஆட்களும் உழவு மாடுகளும் 

ஆங்காங்பக பாலதயில் பபாவது சதரிந்தது. உசுப்பிராணிகளிபலபய தந்திரமானது நரி. அந்த 
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நரிபய இந்த மாடப்புைாட்ட ஏமாந்து பபா ச்ு என்று கூறுவதன் மூலம் சூல் நாவலில் 

விலங்கினங்கள் கூைப்பட்டுள்ளன. பமலும் சவள்ளாடு, ச ம்மறி ஆடுகள், பன்றி பாம்பு 

குதிலரகலள பபான்ை உயிரினங்களும் காணப்படுகின்ைன. ஊலர  ்சுை்றிலும் சவள்லளக்காரன் 

குதிலரகளில் வலம் வருவதால் சபண்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டாரக்ள். இதன்மூலம் ஊருணியில் 

பபாய் சுதந்திரமாகக் குளிக்க முடியாத சூழல் ஏை்பட்டுள்ளலத உணரமுடிகிைது. 

சூழலியல் மண்டலங்கள் 

 'கருங்பகாலடயிலும் ஆதாலள  ் ச டியும் சகாக்கிரவாளி  ் ச டியும் ஒை்லை பவரில் 

உயிரவ்ாகும். மீண்டும் உ ச்ிக் கலரபயறிய நீர்ப்பாய் ச்ி கலரவழிபய பமை்காமல் நடந்தான். 

கண்மாய் கலரயில் கலரபய சதரியாத அளவிை்குப் புதராய் மண்டிய  ங்கஞ்ச டிக் கூட்டம், 

கண்மாய்க் கலரயில் சவளிவாகலரயில் வரில வரில யாய் அணிவகுத்து நிை்கும் ஊர்ப் 

சபாதுப் பலனமரங்கள்இ பலனமரத் தூரக்ளில் அடர்ந்து படர்ந்து பின்னிக் கிடக்கும் பால் 

சகாடிகள். கலர  ்  ரிசவங்கும்  ப்பாத்திக்கள்ளிகளும் காணப்படுகின்ைன. இவ்வாறு 'சூல்' 

நாவலில் சூழலியல் கூறுகள் காணப்படுகின்ைன.' (சூல்இ ப.37) 

அதாவது 'மலலப்பகுதி வாழிடம், தாவரங்கள் உை்பத்தியாளரக்ள் மை்றும் நுகர்பவாரக்ளின் இந்த 

அலமவு முலைபய சூழ்நிலல மண்டலத்தின் ஊட்ட அலமப்பு என அலழக்கப்படுகிைது.'  

( ம்பத்குமாh.;த, சுை்று ச்ூழல்கல்வி, ப. 76) 

 மூக  ்சூழலியல் 

 'மனிதன் ஒரு  மூக விலங்கு ஆவான். மனித  முதாயத்தில் பிைப்பு முதல் இைப்பு வலர 

மனிதரக்ளுடன் கூட்டமாக வாழ்கிைான்.  முதாய  ் சூழ்நிலல என்பது மனிதன் வாழுகின்ை 

 முதாயம், சபாருளாதாரம், அரசியல் சூழ்நிலலகள் அலனத்லதயும் குறிக்கிைது.  முதாய  ்

சூழ்நிலலயின் ஒரு பகுதியான பண்பாட்டு  ் சூழ்நிலல என்பது  முதாய  ட்டதிட்டங்கள், 

மரபுகள், பழக்கவழக்கங்கள் ஆகியவை்லை உள்ளடக்கியதாகும்.' ( ம்பத்குமாh.;த, 

சுை்று ச்ூழல்கல்வி, ப. 4) 

கானவரக்ள் வாழுகின்ை இடத்லதக் கூத்தராகிய கலலஞரக்ள் கடந்து ச ல்லும் பபாது எல்லாப் 

சபாருட்கலளயும் சபை்று  ்சிைப்பர் என்பலத,  

  'ச ழும்பல் யாணர ் ்சிறுகுடிப் படிபன, 

  இரும்பபர் ஒக்கசலாடு பதம்மிகப் சபறுகுவிர்' (மலலப்படு. 156 - 157) 

இவ்வடிகள் உணரத்்துகின்ைன. 

  'குப்பாண்டிக் குடும்பன் காணிக்காரலனக் கூப்பிட்டு ஒனக்கு பவண்டியலத 

அள்ளிக்சகாள் என்று ச ால்லிவிட்டு, காணிக்காரன் அள்ளுவலத  ந்பதாஷமாக  ்சிரித்தபடிபய 

பாரத்்துக்சகாண்டு நிை்பான்.' (சூல், ப. 135). களத்பதாரமாய்க் கூட்டமாய் நிை்கும் அத்தலன 

பபருக்கும் காணிக்காரபன பி ல்  பபாடுவான். சீனியின் பபரன் எட்டு லவக்க முடியாமல் நின்று 
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சகாண்டிருந்தான். அவன் லகயில் இருந்த சகாட்டாலனப் பிடுங்கிக் சகாண்டு வந்து 

காணியிடம் சகாடுத்து தானியம் அள்ள  ் ச ான்னான் குப்பாண்டி. தானியம் நிலைந்த தன் 

பபரனின் சபட்டிலய வாங்கிக் சகாண்டாள். நீங்க நல்லா இருக்கனும்  ாமி. அடுத்த வருஷம் 

சவள்ளாலம இதவிட ஓபகாணு சவலளயணும்  ாமி. உங்களுக்கு பநாய் சநாடின்னு ஒரு 

குலையும் வராது  ாமி என்று சீனிக்கிழவி குப்பாண்டிலய வாழ்த்தி  ்ச ன்ைாள்.' (சூல், ப. 136). 

இதன் மூலம் தன்னிடம் உள்ள சபாருட்கலள வறுலமயில் வாடும் மனிதரக்ளுக்குப் 

பகிர்ந்தளிப்பது பழந்தமிழ்  ்  மூகம்  ார்ந்த பண்பாட்டு விழுமியமாக அலமவதலன அறிய 

முடிகிைது. 

வானியல் அறிவு 

 'பால்சகாடி ஓலடயின் இரு கலரகளிலும் அணிவகுத்து நிை்கும் உயர்ந்த பலனமரங்கள் 

முத்துவீரன் தாத்தா கமலல இலைக்கும் மிதிகல்லில் நின்ைபடி பலனகளில் சதாங்கிக் 

சகாண்டிருந்த தூக்கணாங்குருவிக் கூடுகலள எண்ணிக் சகாண்டிருந்தார். பலனகளில் 

தூக்கணாங்குருவி கூடு கட்டியலத லவத்பத வடக்கத்தி மலழ, சதக்கத்தி மலழ சபாழியும் 

என்பலத கணிக்கிைார். இதன் மூலம் முத்துவீரனின் வானியல் அறிவு சவளிப்படுவலத அறிய 

முடிகிைது.' (சூல், ப. 6). 

  முத்துவீரன் தாத்தாவின் அனுபவங்கள் ஆ  ்ர்யமானலவ. சபரும்பாலும் அவர் ச ால்வது 

 ரியாகபவ இருக்கும். தூக்கணாங்குருவிக் கூடுகளில் கீழ்ப்பக்கம் உள்ள வா ல் பபாக 

பக்கவாட்டில் ஒவ்சவாரு கூட்டிலும் ஒரு வா ல் இருக்கும். இந்தப் பக்கவாட்டு வா ல்கள் 

சதை்குப்பக்கம் பாரத்்தபடி சபரும்பான்லமயாக இருந்தால் அந்த வரு ம் வடகிழக்குப் 

பருவமலழ அதாவது வடக்கத்தி மலழ அதிகம். சபரும்பான்லமயான கூடுகளின் வா ல்கள் 

வடக்குப்பக்கம் பாரத்்தபடி இருந்தால் சதக்கத்தி மலழ அதாவது சதன்பமை்கு பருவமலழ 

அதிகம். இதுதான் முத்துவீரன் தாத்தாவின் கணிப்பு. 

கணித அறிவு 

   தமிழில் பழங்காலத்தில் எண்ணுப்சபயரக்ள் இருந்தன. கண்மாய்க்குள் நாட்டுக் கருபவல 

மரங்களும் பவல மரங்களும் நிலைந்து நிை்கும். கண்மாய் சபருகிவிட்டால் மரத்தின் தூரக்ள் 

முழுவதும் தண்ணரீுக்குள் மலைந்துவிடும். மரக்கிலளகள் மட்டும் தண்ணீரின் பமை்பரப்லபத் 

சதாட்டுக்சகாண்டு படர்ந்து நிை்கும். அந்த மரங்களில் கூடு கட்டும் பைலவகள் அபநக 

மரங்களில் உ ச்ிக் சகாப்பில் கூடுகள் கட்டியிருந்தால் அந்த வரு ம் மலழ ஜாஸ்தி. கண்மாய் 

மரங்கள் முங்கும் அளவுக்கு நிலைசபருக்கு. மரங்களில் உள்ள தாடிக் சகாப்புகளில் கூடுகள் 

நிலையக் கட்டியிருந்தால் அந்த வருடம் மலழ மத்துவம். கண்மாய் அலரப்சபருக்கு அல்லது 

முக்கால் சபருக்கு என்று முத்;துவீரன் தாத்தா கணித்துக் கூறுவதன் மூலம் கணித அறிலவப் 

சபை்றுள்ள திைன் புலனாகிைது. 
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   தூக்கணாங்குருவி ஆண் பலனமரத்தில் கூடு கட்டும். சபண் பலனமரத்தில் கூடு 

கட்டாது. ஏசனனில் சபண்பலனயில் ஏறி பாலள சீவணும்,  பதனி எைக்கணும், காய் முத்திட்டா 

சநாங்கு சவட்டனும். அப்புைம் பனம்பழம் எடுக்கணும். இத்தலன பவலலகள் இருக்கின்ை பபாது 

எப்படி கூடுகட்டும். நிம்மதியாக வாழ முடியாது என்று சபண்பலனமரத்தில் குருவிகள் கூடு 

கட்டாது. இதன் மூலம் மனிதரக்லள விட குருவிகளுக்கு நூறு மடங்கு அறிவுள்ளலத அறிய 

முடிகிைது. 

அறிவியல் அறிவு 

    இந்தப் பலன ஓலல எவ்வளவு வழுவழுப்பா இருக்கு. அதில் சதாங்குகின்ை 

தூக்கணாங்குருவிக்கூடு, பமகாத்து சவளுத்து வாங்குது, கூடு அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் இப்பிடு 

ஆடுகிைது. ஒரு கூடாவது கீபழ விழுகிைதா பாருங்கபளன் என்று மூக்காண்டிஇ முத்துவீரன் 

தாத்தாவிடம் பகட்கிைார். அதை்கு தாத்தா 'அட பகாட்டிக்காரப்பயல, அந்த ஓலலபயாட 

இணுக்குள, குருவி ஒரு வலகயான பல ய தடவித்தான் கிழி  ் பதாலகல யக் சகாண்டாந்து 

கூடு பின்னுது. இது மாயமும் இல்ல மந்திரமும் இல்ல. எல்லாம் அந்தப் பகவாபனாட புண்ணியம் 

என்று குருவியின் அறிவு நுட்பத்திலனக் கூறுகின்ைார.் இதன் மூலம் அறிவியல் ச ய்தியிலன 

அறிய முடிகிைது. 

    முன்னத்தி ஏர் பிடிக்கும் ப வுகன் எட்டுக் கலப்லபக்கு ஒரு ால் என்ை கணக்கில் 

மாடுகலள பவக பவகமாய் பத்தினான். பக்குவப்படுத்தப்பட்ட கரி ல் மண் அப்படிபய கலப்லபக் 

கீைலில்  ந்தனமாய் மகிழ்ந்து விரிந்தது. உழுத இடங்களில் கருப்பு லவரமாய் மண் பரந்து 

கிடந்தது என்பலத ப ா.தரத்ன் தன்னுலடய சூல் நாவலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

மலழயின் அறிகுறிகள் 

    'ஆடுகள் பமய்  ்த் தலரயில் இப்பிடி கூடிநின்னா என்ன அரத்்தம். மலழக்கு 

அதிகாரம்னு அரத்்தம'; (சூல், ப. 20) என்று முத்துவீரன் ச ான்னலத அலனவரும் பகட்டுக் 

சகாண்டிருந்தாரக்ள். 

   மலழக்கு பகாப்பாயிரு ச்ுனா, தூண்டில் பபாட்டா ஒரு மீனு படாது. லதலான் குருவி 

தலரபயாட தாழப் பிைந்து திரியும். ராத்திரியில நிலா பகாட்ட கட்டும் எறும்பு முட்லடகளத் 

தூக்கிட்டு  ாலர  ாலரயா பமடு பதடிப் பபாகும். இரவில் கூலக கூப்பாடு பபாடும். 

காை்ைடிக்கிைது. நின்னுபவக்பகாட்டம் கூடிரும். இசதல்லாம் மூணாம்பக்கம் மலழக்கு அறிகுறி 

என்று கூறுவதன் மூலம் வானியல் அறிவுத்திைலன அறிய முடிகிைது. 

மாடப்புைாவின் அறிவுநுட்பம் 

       'மாட்புைாவுக்கு உ ச்ியில் கூடு கட்டத் சதரியாது. அது அபதாட பிைவிக்குணம். இப்படி 

தாடிக்சகாப்புல தான் கூடுகட்டி முட்லடயிடும். முட்லட சதரியாதபடி நல்லா கூடு கட்டுனா 

ஆபத்து என்று நிலனத்தது. தாடிக் சகாப்புல கூடு இருந்தா சின்னப் பயக ஏறி முட்லடலய 

எடுத்திருவான். இல்லலனா கல்லால் எறிஞ்சு கீபழ விழுத்தாட்டிருவான். அப்புைம் பூலன 
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கீரிப்பிள்லள மரத்தில் ஏறி முட்லடலய ஒலட ச்ி குடி ச்ிரும். இதுக்கு பயந்து தப்பிக்கத் தான் 

மாடப்புைா அரசகாலையா கூடு கட்டி எல்லார் கண்ணுக்கும் சதரியும்படி முட்லடயிட்டு 

வ ச்ிருக்கு என்று முத்துவீரன் இ குமராண்டியிடம் கூறினார். 

 'இந்த முட்லடலய நரி பாத்துக்கிட்டு, முட்லட இப்ப கீபழ விழுந்திரும், பிைகு கீபழ 

விழுந்திரும் என்று மரத்தடியிபலபய தவமிருந்தது மாதிரி காத்துக் கிடந்தது. மரத்தடியில் 

எப்பவும் நரி இருக்கிைதால் பாம்பு, கீரி, பூலன எதுவுபம மரத்தில் ஏைமுடியாது. மாடப்புைா 

நரிபயாட காவலில் அலட காத்துக் குஞ்சும் சபாரி ச்ு பைந்தும் பபாயிரு ச்ு நரி ஏமாந்தது தான் 

மி  ்ம்.' (சூல், ப.22). இதன் மூலம் மாடப்புைாவின் அறிவுநுட்பத்திலன அறியமுடிகிைது. 

சதாகுப்புலர 

       ப ா.தர்மனின் சூல் நாவலில் இயை்லக  ்சூழலின் அலமப்பு முலைகள் சுை்று  ்சூழலில் 

காணப்படும் விலங்கினங்கள், பைலவகள், தாவரங்கள,; சூழலியல் மண்டலங்கள, ; வானியல் 

அறிவு, கணித அறிவு, அறிவியல் அறிவு, பைலவகளின் அறிவு நுட்பம், மலழயின் அறிகுறிகள், 

முத்துவீரன் தாத்தாவின் அறிவு நுட்பம,; இயை்லக  ார்ந்த நிகழ்வுகள,; பவளாண்லம குறித்த 

ச ய்திகள், நீர்நிலலகள் குறித்தும் நீரின் முக்கியத்துவம் குறித்தும் தன்னுலடய நாவலில் 

சவளிப்படுத்தியுள்ளலமலய அறிய முடிகிைது. இதன் மூலம் மக்கள் விவ ாயத்திை்கு 

ஆதாரமான நீர்நிலலகலளப் பாதுகாக்க பவண்டும் என்பது புலனாகிைது.  
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