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1. Introduction
பஞ்ச பூ ங்கள்
இந்

உலகம் ஐம்கபரும் பூ ங்கள் கலந்

ஆகோயம்

ஆகியவற்றின்

தசர்க்ககயோல்

மயக்கம் அகவ நிலம், நீர்,
ஆனது

என்பது

அறிவியல்

ீ' கோற்று,
உண்கம.

இவ்வுண்கமகயத் க ோல்கோப்பியர் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதே ம் நூற்போவில்
நிலம் ீ நீர் வளி விசும்தபோ கைந்தும்
கலந் மயக்கம் உலகம் ஆ லின்
இரு ிகண ஐம்போல் இயல்கநறி வழோ அகமத்
ிோிவுஇல் கசோல்கலோடு ழோஅல் தவண்டும்” (க ோல் . 1589)
இவ்வுலகம் என்பது நிலம் ,
ஐம்கபரும்பூ ங்கள் கலந்

ீ, நீர், வளி(கோற்று) , விசும்பு (ஆகோயம்) ஆகிய

கலப்போல் ஆகியது. இவ்வுலகமும் உலகப் கபோருட்களும்

இவ்கவந்து பூ ங்களோல் உருவோனகவ என்று க ோல்கோப்பியர் குறிப்பிட்டுள்ள
கருத் ோனது

இன்கறய

அறிவியலோளர்களின்

ககோள்கககதளோடு

ஒத்துள்ளக

இ னோல் அறியமுடிகின்றது.
க ோல்கோப்பியர்

இலக்கணத் ிற்குோிய

மட்டுமல்லோமல்

அறிவியல்

சோர்ந்

வகேயகறககளக்
கூறுககளயும்

கூறுவத ோடு
க ளிவோகவும்

அழகோகவும்கூறியுள்ளோர். இன்கறய அறிவியல் வளர்ச்சிக்கு இலக்கிய நூல்கள்
அடித் ளமோக அகமந் ிருப்பக ப் தபோல இலக்கியத் ிற்கு முற்பட்ை இலக்கண
நூலோன க ோல்கோப்பியமும் அடித் ளமோக விளங்குகிறது.
எந்

இைத் ில் பூ ங்கள் அகனத்தும் இல்கலதயோ, அந்

இைத் ில் உயிோினங்களும்

அவற்றின் பிறப்பும் இல்கல என்ற கருத்து உறு ிப்படுவ ற்கும் பூ ங்கள் எல்லோம்
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ஒதேஅளவில்

இருந் ோல்,

பங்குகபரும்அளவுமோறினோல்உயிர்உண்ைோகும்என்பர்.

அங்கும்பிறப்பில்கல.அகவ,
(ஒளகவக்குறள்

–

கசய்.2).இது, உயிோிங்கள்த ோன்றிய ற்கோனஅடிப்பகைகயஅறிவிக்கிறது.
க ோல்கோப்பியர் கோலத் ிதலதய

மிழோிகைதய சோியோன வோனியல் அறிவு இருந் து

என்பக கீழ்க்கோணும் க ோல்கோப்பிய நூற்போக்களின்வழி அறிந்துககோள்ளலோம்.
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”ஞோயிறு

ிங்கள் கசோல் என வரூஉம்”…..(க ோல்

சங்க

கோலப்

புலவேோன

என்பவர்

உகறயூர்

முதுகண்ணன்

கோணும்

புறநோனூற்றுப்

541)

சோத் னோர்

கீழ்க்

“மகழகயன் கிளவி வளியியல் நிகலயும்” (க ோல்

போைலில் 'கசஞ்ஞோயிற்றின் வீ ியும், அஞ்ஞோயிற்றின்

287)

இயக்கமும்,

“கவயிகலன் கிளவி மகழயியல் நிகலயும்” (க ோல்

கோற்றுச்

377)

வோனமும், என்றிவற்கறத்

“வளிகயன வரூஉம் பூ க்கிளவியும்

அளந்து

அவ்வியல் நிகலயல் கசல்வி க ன்ப “ (க ோல் 242)

இப்படிப்பட்ைகவ என உகேக்கும் அறிவுகைதயோரும்

இயக்கத் ோல்

கசல்லும்

சூழப்படும்

ிகசயும்,

மண்டிலமும்,

ஆ ோேமின்றி

நிற்கும்

ோதம அவ்விைம் கசன்று

அறிந் வகேப்

தபோல,

அகவ

உளர்' என்று விண்ணியல் விஞ்ஞோனம் குறித்து விளக்கி
கோலத் ோல்

மூத்

இலக்கிய,

இலக்கண

க ோல்கோப்பியத் ில் அறிவியல் சோர்ந்
புகுத் ிய

கபருகம

நூல்களிலும்

அறிவியற்

கசறிந்துள்ளக யும்

கசய் ிககளப்

க ோல்கோப்பியனோகேச்

இவகேத் க ோைர்ந்து பின்கனழுந்

நூலோன

கீழ்க்கோணும் புறநோனூற்றுப் போைலின் வழி

அறியலோம்.

சோரும்.

சங்க இலக்கிய

கசய் ிகள்

கீழ்க்கண்ை

இருப்பக

'கசஞ்ஞோ யிற்றுச் கசலவும்,

பேந்து

சோன்றுகளின்

அஞ்ஞோ யிற்றுப் போிப்பும்,

வழி

போிப்புச் சூழ்ந் மண் டிலமும்,

அறியலோம்.

வளி ிோி ரு ிகசயும்,
வறிது நிகலஇய கோயமும், என்றிகவ

புறநோனூறு

கசன்றளந்து அறிந் ோர் தபோல, என்றும்

இந்நிலவுலகம்

எவ்வோறு

ஆ ோேபூர்வமோக

உருவோனது

என்பது

அறிவியல்

நிரூபித்துள்ளனர். ஆனோல் அத

இகனத்து என்தபோரும் உளதே....' - (புறம். 30: 1-7)

அறிஞர்கள்
கசய் ிகய 2000

ப ிற்றுப்பத்து

ஆண்டுகளுக்கு முன்தப கண்ைறிந்து போைல் வோிகளோக

எட்டுத்க ோகக

உலகுக்கு

ப ிற்றுப்பத் ில்

வழங்கிச்

கசன்றவர்கள்

சங்க

கோலத்

மிழ்ப்புலவர்கள் ஆவர்.

நூல்களில்
அறிவியல்

புறநூல்களில்

ஒன்றோன

பற்றிய

கசய் ிகள்

இைம்கபற்றுள்ளன.

எட்டுத்க ோகக நூல்களில் ஒன்றோன புறநோனூற்றில்
ஐம்கபரும்

பூ ங்களோன

கோற்கறயும்,

நிலகனயும்,

கநருப்கபயும்,

வோகனயும்,

நீகேயும்,

நிலம், நீர், வளி, விசும்பு, என்ற நோன்கின்

உலகம்

அளப்பு அோிகயதய;

ககோண்டுள்ளது என்று சங்ககோலப் புலவர் முேஞ்சியூர்

நோள், தகோள், ிங்கள், ஞோயிறு, ககன அழல்

முடிநோகேோயர் ஓர் அறிவியற் போைகலப் போடியுள்ளோர்.

ஐந்து ஒருங்கு புணர்ந்

விளக்கத்து அகனகய; ....'-

(14: 1-4)
'மண் ிணிந் நிலனும்,
நிலம் ஏந் ிய விசும்பும்,

நிலம், நீர், கோற்று (வளி), வோனம் (விசும்பு) ஆகிய

விசும்பு க வரு வளியும்,

நோன்கினதும், விண்மீன்கள் (நோள்), கிேகங்கள் (தகோள்),

வளித் கலஇய ீயும்,

சந் ிேன் ( ிங்கள்), சூோியன் (ஞோயிறு), கபருகநருப்பு

ீ முேணிய நீரும், என்றோங்கு

(ககண

அழல்)

ஆகிய

ஐந் ினதும்

அளப்போிய

புலவர்

குமட்டூர்க்

ஐம்கபரும் பூ த்து இயற்கக தபோலப்.....' (புறம். 2:

தபேோற்றல்ககளச்

சங்கப்

1-6)

கண்ணணோர் இேண்ைோம் பத் ில் ந்துள்ளோர்.
அடுத்து மூன்றோம் பத் ில் சங்கப் புலவேோன போகலக்

இ ில்

மண்

கசறிந்

நிலமும்,

நிலத் ிலிருந்து

ககௌ மனோர்

போைலில்

நீண்ை

ஆகோயமும், ஆகோயத் ிலிருந்து கோற்றும், கோற்றிலிருந்து

வோனத் ிலிருந்து

கநருப்பும், கநருப்பிலிருந்

விண்ணிலும் மண்ணிலும் பேவி நிற்ப ோகவும், நீர்,

நீரும் உண்ைோயின என்ற

அறிவியல் தபசப்படுவக யும் கோண்கின்தறோம்.

நிலம்,
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கநருப்பு,

ஒளிவிடும்

க ோகலவிலுள்ள

கோற்று,

மின்னல்
ஆகோயம்

கவளிச்சம்
என்னும்
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ஐம்பூ ங்களின் ஆற்றல் பற்றியும், ஒளி வீசிக் ககோண்டு

ஓன்றனிற் தபோற்றிய விசும்பும் நீதய!

வோனில்

இேண்டி னுணரும் வளியும் நீதய!

க ிேவன்

சுைர்பேப்ப,

அ ற்குச்

சற்று

வைக்தகயுள்ள சிறப்புமிகு கவள்ளிக்தகோள் என்னும்

மூன்றி னுணரும் ீயும் நீதய!

சுக்கிேன்,

நோன்கி னுணரும் நீரும் நீதய!

பலன்

ரும்

மற்றக்

தகோள்நிகலகளும்

கபோருந் ி நிற்ககயில் நல்ல மகழ கபோழியும் என்று

ஐந்துைன் முற்றிய நிலனும் நீதய!.......' – (போைல் 13:

கூறியுள்ளோர்.

14, 18-22)

கநடு வயின் ஒளிறு மின்னுப் பேந் ோங்கு

விசும்பும்,

வளியும்,

ீயும்,

நீரும்,

நிலமும்

............................................................

இயற்ககயோன

நீர், நிலம், ீ, வளி, விசும்தபோடு, ஐந்தும்

தபசப்படுகின்றன. தமலும் இேண்ைோம் போைலில்

ஐம்கபோறிகளும்

ஆகிய

இங்தகயும்

........................................
வயங்கு க ிர் விோிந்து வோனகம் சுைர்வே,

கசந் ீச் சுைோிய ஊழியும் – ண்கபயல்

வறிது வைக்கு இகறஞ்சிய சீர் சோல் கவள்ளி

ழீஇய ஊழியும்” (போி 2)

பயம் ககழு கபோழுத ோடு ஆநியம் நிற்ப,
கலிழும் கருவிகயோடு கக உற வணங்கி....' – (24: 1,

என்று

ஒன்றகே

15, 23-26)

வேலோற்றிகன

வோிகளில்

உலகம்

த ோன்றிய

உணர்த் ியுள்ளோர்

ஆசிோியர்.

இந்நிலவுலகமோனது சூோியனிலிருந்து க ளிந்து விழுந்
கவள்ளிக் தகோள் வைக்தக த ோன்றினோல் நல்ல மகழ

ஒரு

கபோழியும் என்பது ஒரு வழக்கோகும். வோனம், மின்னல்,

ஊழிக்கோலம் கநருப்புக்தகோலமோகதவ சுற்றி சுழன்று

கவளிச்சம், விண், மண், நீர், நிலம், கநருப்பு, கோற்று,

ககோண்டிருந் து.அ ன் பின் கவப்பம்

ஆகோயம், க ிேவன், சுக்கிேன், மகழ ஆகிய இயற்கக

தமல்பேப்பின் மீது பனிப் பைலங்கள் உகறய ஒரு

வளங்ககளத் க ோட்டுச் கசல்லும் புலவர் ஆகோயத் ில்

ஊழிக்கோலம் பிடித் து.அ ன்பின் பனி உருகி நீேோக

பறந்து

தமைோன

ிோியும் ஒர் அற்பு க் கோட்சிகய நம் முன்

கவத்துச் கசன்றுள்ளோர்.

மோகபரும்

ீப்பிழம்பு

கேப்பகு ி

ஆனது.அ ன்பிறகு
இந்நிலவுலகம்

போிபோைல்

.இத் ீப்பிழம்பு

எட்டுத்க ோகக நூல்களில்

ணிந்து பூமியின்

கலத்தூக்க ஒரு ஊழிக்கோலம்
ோன்

பல்தவறு

இன்று

நோம்

கோணும்

உயிோினங்ககளப்

முழுவடிவிகனப்கபற்றது.

ககைச் சங்கத் ில் எழுந்

ஒரு

என்ற

கபற்று

இப்போைலின்

கபோருளின் மூலம் மோகபரும் பூதகோள வியல் அறிவியல்

ஒன்றோன போிபோைலில் அறிவியல் தபசும் போங்கிகன

வளர்ச்சி

நல்கலழுநியோர் என்னும் புலவர் யோத்

த் மிழன் இேண்டு வோிகள் கூை இல்லோமல் ஒன்றகே

ஒரு போைலில்

வேலோற்கற
கசோல்லி

முழுகமயோக
உள்ளக க்

விளக்க

கோண்தபோம்.'சுகவகம, இகசகம, த ோற்றம், நோற்றம்,

வோிகளில்

கோணும்

ஊறு என்று உகேக்கப்படும் ஐந் ோன அகவயும் நீதய

அவர்கள் நுட்பமோன அறிவியல் சோர்ந்

யோவோய்! இகசகம எனப்படும் மு லோன ஓகசயோல்

அறிந்துள்ளனர் என்பக அறிய முடிகின்றது.

சங்க
தபோது

கருத்துக்ககள

அறியப்படும் வோனமும் நீதய! ஓகச, ஊறு என்னும்
இேண்ைோனும் அறியப்படும் கோற்றும் நீதய! ஓகச, ஊறு,

ஐங்குறுநூறு

ஒளி என்னும் மூன்றோனும் உணேப்படும்

ீயும் நீதய!

இந்நூலின் பின்வரும் கைவுள் வோழ்த்க ப் போே ம்

நோன்கோனும்

போடிய கபருந்த வனோர் எனும் ககைச் சங்கப் புலவர்

ஓகச,

ஊறு,

ஒளி,

சுகவ

என்னும்

உணேப்படும் நீரும் நீதய! ஓகச, ஊறு, ஒளி, சுகவ,
நோற்றம்

என்னும்

ஐந் ோனும்

முற்ற

போடியுள்ளோர்.

உணேப்படும்

நிலனும் நீதய! என்று ிருமோகலப் தபோற்றுகின்றோர்.

'நீலதமனி வோலிகழ போகத்து
ஒருவன் இரு ோள் நிழல்கீழ்

சுகவகம இகசகம த ோற்றம் நோற்றம் ஊறு

மூவகக உலகும் முகிழ்த் ன, முகறதய.'

...................................................
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என்பது

உகமயவகளத்

நிறங்ககளயுகைய

ஒப்பில்லோ

ன் உைலில் ஒரு போகமோய்க் ககோண்ை

சிவகபருமோனின் இேண்டு

ிருவடிக் கீழ்

உண்கம

இேண்ைறக்
ஐந்துகையோய்"

மூவககயுலகு

ஐந்து

என்பனவோம்.அகவ ோன்

தமல்,
விண்,

ஆகும்.பேம்கபோருளிலிருந்து

நடு,
மண்,

வோனம்

கீழ்
போ லம்

த ோன்றியது,

ஐந்து

இந்

என்றோர்.இனி,

க ோழில்கள்

வடிவங்களோவன,

"நிறங்கள்
ஐந்து

என்றோலும்

பிேமன்,

இகறவன்

பகைத் ல்

புோிவ ற்கு

ககோண்டிருக்கின்றோன்

ஐந்து

பூ ங்களிலும்

கலந் ிருத் லோல்,

மூன்று வககப்பட்ை உலகங்களும் நிகல கபற்றுள்ளன.
என்பது

விளக்கம்.

ஓர்

மு லோக

வடிவங்கள்
ஒன்று.ஐந்து

விட்டுணு,

உருத் ிேன்,

வோனத் ிலிருந்து கோற்றுத் த ோன்றியது.கோற்றிலிருந்து ீ

மதகசுவேன், ச ோசிவன் என்னும் வடிவங்கள்.

த ோன்றியது. ீயிலிருந்து நீர் த ோன்றியது. நீோிலிருந்து

க ோல்கோப்பியத் ில் நிலம், ஆகோயம்,

நிலம் த ோன்றியது என்று ஐம்பூ ங்களின் த ோற்றம்

ஆகிய

குறித்துக் கூறப்பட்டுள்ளது.

உணர்வு பற்றியும், மற்கறய உயிோினங்களின் அறிவு,

ஐம்பூ ங்கள்

பற்றியும்,

ீ, நீர், கோற்று

ோவேத் ின்

உயிர்,

உயிர், உணர்வு பற்றியும், ஓேறிவிலிருந்து ஆறறிவுள்ள
சிலப்ப ிகோேம்
சங்கம்

உயிோினங்களின்

மருவிய

கோப்பியங்களில்

கோலத் ில்

எழுந்

ஒன்றோன

ஐம்கபருங்

சிலப்ப ிகோேத் ில்

கபயர்ப்பட்டியல்

பற்றியும்,

புறநோனூற்றில் நிலகனயும், வோகனயும், கோற்கறயும்,
கநருப்கபயும்,

நீகேயும்

உலகம்

ககோண்டுள்ளது

இளங்தகோவடிகள் ' ிங்ககளப் தபோற்றுதும்! ஞோயிறு

பற்றியும், ப ிற்றுப்பத் ில் விண்மீன்கள், கிேகங்கள்,

தபோற்றுதும்!

சந் ிேன், ஞோயிறு, கநருப்பு மின்னல், கவள்ளிக்தகோள்

மோமகழ

தபோற்றுதும்!'

என்று

பேந்

வோனியல் தபசப்படுவக யும் கோண்கின்தறோம். இங்தக

ஆகியவற்றின்

இயற்ககயோன

சூோியகனயும்,

சுகவகம, இகசகம, த ோற்றம், நோற்றம், ஊறு என்பன

ஏற்றிப் தபோற்றும்

பற்றியும், ஐங்குறுநூற்றில் விண், மண், போ லம் ஆகிய

இளங்தகோவடிகள் விண்கவளி தபசும்

மூவுலகு பற்றியும், சிலப்ப ிகோேத் ில் சந் ிேன், சூோியன்,

சந் ிேகனயும்,

மோமகழகயயும் ஒதே தநேத் ில்
இலக்கிய தமக

விஞ்ஞோனியோய் விண்ணில் பறந்து

ிோிவக யும் உற்று

தநோக்கிப் போர்க்கின் க ளிவோகும்.

மோமகழ

ஆற்றல்

என்று

பேந்

ிருவோசகம்

அறிவியல்

பற்றியும்

சோர்ந்

கருத்துக்கள்

இன்கறய அறிவியல் கருத்துக்களுைன் ஒத்துள்ளக
அறிந்து ககோள்ள முடிகின்றது.

”நிறங்கதளோ கேந்துகையோய் விண்தணோர்கள் ஏத் ”
( ிருவோசகம் வ. 49)
மோணிக்கவோசகர்

ம்

ிருவோசகத் ில்

இகறவன்

ஐம்பூ ங்களிலும் நிகறந் ிருக்கிறோன் என்றும் ஐந்து
ஐந்து

நிறங்கள்

உண்டு

என்றும்

மண்ணுக்குப் கபோன்கமயும், நீருக்கு கவண்கமயும்,
கநருப்புக்குச்

வோனியல்

போிபோைலில்

இலக்கியங்களின் வழி அறிந்துககோள்வ ன்மூலம் நம்
முன்தனோர்களின்

பூ ங்களுக்கும்

பற்றியும்,

கசம்கமயும்,

கோற்றுக்குக்

கருகமயும்,

வோனுக்குப் புகககயயும் சோத் ிேம் கூறும்.
"கபோன்போர் புனல் கவண்கம கபோங்கும் அனல்
சிவப்பு
வன்கோல் கருகமவளர் வோன்தூமம்"
(உண்கம விளக்கம் கவண்போ -5)
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