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தாயுமானவரின் பிரபஞ்சக் க ாட்பாடு 
    இந்த உல த்தத நாம் பார்க் ிக ாம்.  இந்த உல ில் பல பபாருட் ள் 
உள்ளன. 

     அளக்  இயலாத ஆற் லுதைய பபாருட் ளா , நம்மால் 
அடிதமப்படுத்த முடியாத பபாருட் ளா , ஐவத ப் பபரும் பபாருட் ள் 
அதமந்துள்ளன.  

    இவற்த கய ஐவத ப் பூதம் எனக் கூறு ின் னர்.  அதவ நிலம்,நீர், 
பநருப்பு,  ாற்று, விண் என்பன. 

   இவற் ின் கதாற் ம் பற் ிப் பு ம் 2வது பாைல் கூறு ி து.  இவற் ின் 
விளக் ம் பற் ிச் “சுதவ ஒளி ஊறு ஓதச நாற் ம் என்  ஐந்தின் வத  
பதரிவான்  ட்கை உலகு” என்  கு ட்பாவும் அதற் தமந்த உதரயும் 
பதளிவா ப் பசால்லு ின் ன. 

   இதவகய முதலில் கதான் ின.  அல்லது கதாற்றுவிக் ப்பட்ைன.  
இதவ ஏன் ஐவத யா ப் பகுக் ப்பட்ைன?  அறுவத யா  இருக் க் 
கூைாதா?  எழு வத யா  இருக் லா ாதா? 

       இவ்வாறு ஐவத யா கவ வத ப்படுத்தக்  ாரணம் என்ன? 
என்பதற்ப ல்லம் விதை  ாண்பதும்  டினகம.  இந்த ஐவத ப் 
பூதங் தளக் ப ாண்ைகத இந்த கபரண்ைமா ிய உல ம்,  

     அப் கபரண்ைத்தில்  இரண்டு நிதலயில் பபாருள் ள் உள்ளன. ஒன்று 
இயங்கும் பபாருள், பி ிபதான்று இயங் ாப் பபாருள்.  

       இந்த வத ப் பாகுபாட்தைப் பார்க் ின்க ாம்.  பார்த்த உணர 
அ ிதவயும் வகுத்துள்ளான்.  அந்த அ ிவு ஐம்பூத உைலின், ஐம்புலன் 
வழியாய்ப் பபறு ின் ன. 
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       அ ிவு, இந்த ஐந்து அ ிவால் முதளத்த,  ிதளத்த பகுத்த ிதவயும் 
வகுத்து, இதவ தளப் பற் ி முழு அ ிதவ உணர்வதற்குப் பழங் 
 ாலத்திலிருந்கத பலவத  நூல் ளும் கதான் ின. 

  

       அந்த நூல் ளும் பபாருள் அடிப்பதையில் வகுக் ப்பட்டுள்ளன.  
இதவ ள் பு நிதலயில் பார்ப்பதற்கு நம்  ண்பணாளியும் பு க் 
 திபராளியும் கததவ.   ண் தளக்  ாணமுடியாது.  

       ண்பணாளிதய உயிரா வும்  திபராளிதய இயற்த  ஆற் லா வும் 
ப ாள்ளலாம்.  

    இதுகபான்று இப் பூதங் ள் இந்த உயிர் இவற் ின் கதாற் ம் இயக் ம் 
மத வு கபான் வற்த க்  ற்கும்கபாது அங்க  சமயங் ள், மதங் ள் 
கதான்று ின் ன. 

        அதவ கூறு ின்   ருத்து அடிப்பதையில் 
வத ப்படுத்தப்படு ின் ன.  ஆனால் இச்சமயம்  ைந்த கமான சமரசமும் 
அதமந்துள்ளன.  இதத ஓர் உதாரணத்தால்  ாட்ைலாம். 

      வைபமாழியில் இத வதன வணங் ல் கவண்டுபமன்க ா, 
பதன்பமாழியில்தான் வழிபைல் கவண்டுபமன்க ா. உல ப் 
பபாதுபமாழியாம் ஆங் ிலத்தில் தான் ஆ  கவண்டுபமன்க ா இல்தல.  
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      பல பமாழியினர், நாட்டினர் ஒன் ா  இதணந்து பநஞ்சில் நிதனந்து 
பநக்குரு ி பமாழியின் ி பமௌன வழிபாைா  வழிபடு ின் க ாகம, இதுகவ. 
“சமயங்  ைந்த கமான சமரசம்” என்று கூ லாம். 

   நாம் தாயிைமிருந்து கதான் ி உள்களாம்.  தாயின் பண்பு தள நமக்கு 
அவள் தரும் அன்பால் அருளால் பசயலால் உணரு ின்க ாம். 

      தாய்க்கு, நீ குழந்ததயிைம் அன்பு பசலுத்து என யாராவது கூறுதல் 
கவண்டுமா?  குழந்ததயிைம் நீ தாயிைம்அன்பு பசலுத்து எனச் பசால்லுதல் 
கததவயா?  கததவயில்தலகய. 

      இதவ இயல்பான உணர்வு ள், தாயிைமிருந்து கதான் ிய நாம், 
தாதய உணர முயல்வது கபால், இந்த உலத த் கதான்றுவித்த 
இயற்த தய, அ ிய விதழ ின்க ாம்.  

        தாதய அணுகுதல் கபால், உலத யும் இயற்த தயயும், 
இத தயயும் அணுகு ின்க ாம்.  அதற்குக்  ாரணம் தாயின் அருள்தாகன. 

      இதவ அதனத்ததயும் பு க் ண் இல்லாதவன் பு நிதலயில் பார்க்  
முடியாது.  அ க் ண் இல்லான் அ நிதலயில் கநாக்  வியலாது.  “பு ந் 
தூய்தம”, “அ த்தூய்தம” என வள்ளுவர் கபசுவது இங்கு நிதனவுக்குரியது. 

       அ த்தூய்தம வாய்தமயால்  ாணப்படும்.  வாய்தமயில்லா 
அ த்தால் உண்தமக்  ாட்சிதயக்  ாணவியலுமா? 

    அததத்தான் “பபாய்வளரும் பநஞ்சினர் ள்  ாணாத  ாட்சிகய” எனப் 
கபசு ின் ார் தாயுமானவர். 

      அ ியாதம, இருள், ம ப்பு, துன்பம் இந்த நான்த க் ப ாண்டுள்ள 
நாம் அ ிவு.பதளிவு, நிதனவு, இன்பம் என்  முழுநிதலயா  அதமந்துள்ள 
பபாருதளப் பார்க் ிக ாம். 

     அப்பபாருள், நம்தமப் கபான்று கதான் ி மத  ின்  பபாருள் அன்று.  
அந்தமும் ஆதியும் இல்லாதது. 
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       முன்தனப் பழம் பபாருட்கும் முன்தனப் பழம் பபாருளாய் உள்ளது.  
பின்தனப் புதுதமக்கும் பபயர்த்தும் புதுதமப் பபாருளாய் உள்ளது.  

       இத்தத ய பபாருள் முழுநிதல உதையது. கபர ிவு உதையது.  
வதரயத  அற் து.  அப்பபாருகள முடிந்த “பபாருள். 

       பிரணவ ரூபத்தில் இருக்கும் பபாருள். அ ிவு எல்தல முடியும் 
நிதலயில் உள்ள பபாருள் எனப் கபசு ின் ார் தாயுமானவாா்.  

       ஒவ்பவாருபாைலில் இயற்த  அல்லது இத வன் 
தன்தமயிதனயும், அததனக்  ாணும் கநாக் ம், விருப்பம் என்பன உதைய 
உயிர் ள் பற் ியும் கபசு ின் ார்.  

 

ஐவத  எனும்பூதம் ஆதிதய வகுத்து 

 

 ஐவத  எனும்பூதம் ஆதிதய வகுத்து, அதனுள் 
     அசரசர கபதமான 
யாதவவும் வகுத்து. நல் அ ிதவயும் வகுத்து, மத  
     ஆதிநூ தலயும் வகுத்துச், 

 
தசவமுத லாம் அளவில் சமயமும் வகுத்து, கமல் 
     சமயங்  ைந்தகமான 
சமரசம் வகுத்தநீ  உன்தனயான் அணு வும் 
    தண்அருள் வகுக்  இதலகயா? 

 
பபாய்வளரும் பநஞ்சினர் ள்  ாணாத  ாட்சிகய 
     பபாய்இலா பமய்யர் அ ிவில் 
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கபாதபரி பூரண அ ண்டிதா  ாரமாய்ப் 
     கபாக்குவரவு அற் பபாருகள!    

 
பதய்வமத  முடிவு ஆன பிரணவ பசாரூபிகய! 
     சித்தாந்த முத்தி முதகல! 
சிர ிரி விளங் வரு தக்ஷிணா மூர்த்திகய! 
     சின்மயா னந்தகுருகவ.                     (சின்மயா 4 தா.பா ) 
 

எல்லாத் தீதம ட்கும் அடிப்பதை பபாய்.  “ஒன் ா  நல்லது ப ால்லாதம. 
மற் தன் பினசாரப் பபாய்யதம நன்று” என்பது வள்ளுவம்.  

    பபாய்யாதம பபாய்யாதம ஆற் ின், அ ம்பி  பசய்யாதம 
பசய்யாதம நன்று என்பதும் வள்ளுவர் வாக்கு 
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       வள்ளுவர் ப ால்லாதமக்கு முதலிைம் தந்தார்.  இளங்க ா அடி ள் 
“வாய்தமயின் வாழாது மன்னுயிர் ஓம்புநர்க்கு யாவதும் உண்கைா எய்தா 
அரும்பபாருள்” என வாய்தமக்கு முதலிைம்  தரு ின் ார். 

     வாய்தம உதைகயாருக்கு அதனத்தும் சித்தியாகும். உயிர் ஈகைறும். 
மீட்புக்  ிதைக்கும். 

    தாயுமானவர் இந்தப் பி வியிகலகய இத வதன அதைய கவண்டும் 
என்  துடிப்பு உதையவர் என்பதத அவர் பாைல் ள்  ாட்டு ின் ன.  பி  
சமயங் தளகயா பி   ைவுளதரகய பழித்துப் கபசில்தல.  

    திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக் ரசர். மணிவாச ர் கபான்க ாரிைம் 
பி மதப் பழிபுண்தம பவளிப்பதை.  

    அதுகபான்க  இவர் திருமால், பிரமன், இந்திரன் இவர் தளப் பற் ி 
மிகுதியா க் கு ிப்பிைவில்தல. மா ா , தசவகம சி ந்தது என்  
பபாருள்பைப் கபசு ின் ார். 

 
தாயுமானவர் தரும் பிரபஞ்சக் க ாட்பாடு இர சியங் ள் 
. 
    தாயுமானவரின் 1452  பாைல் ள் --56 ததலப்பில் அதமந்துள்ளன.  இதில்-  
பரிபூரணானந்தம் என்  ததலப்பில்-  160 வரி ளில்- பத்து பாைல் ளில்- 
பிரபஞ்சக்க ாட்பாடு இர சியத்தத நமக்குத் தந்துள்ளார். 
 
    அண்ைத்தின் ண்- ஞானி ள் பலர் அவதரித்து --நல்மார்க் ங் தளப் 
கபாதித்துச் பசன் ிருக் ின் னர். அவர் ளுள் ஒருவகர -பிரபஞ்சத் 
தத்துவத்தத --ஆன்மீ த்தின் வழி --பதளிவு ச் பசய்தவர்- நமது  
தாயுமானவர் ஆவார். 
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    ஆன்மீ  உணர்தவ—பவகுவா -- விரவிக்  லக் ாமல்,-- அ ிவாற் லின் 
அடிப்பதையில்—பதைக் ப்பட்ை பாைல் கள-- 
பரிபூரணானந்தம் ஆகும். 
 
   பிரபஞ்சக்க ாட்பாடு-- தாயுமானவரால் விரித்துதரக் ப்படும் தன்தமதய -- 
பத்து ததலப்பு ளில்- நாம் -- எளிதமயா ப் புரிந்து ப ாள்ளலாம். 
1. பிரபஞ்சக்க ாட்பாடு 
2. ஆத்ம பசாரூபமும் பிர ாசமும் 
3. பவப்பமும் கவததனயும்  
4. வளர்ச்சியும் ஒடுக் மும் 
5. இயற்த யும் ஓதசயும் 
6.  சிற் தலயும் கபரதலயும்   
7. ஜனனமும் மரணமும்  
8. அண்ைமும் ப ிரண்ைமும்  
9.  ஸ்தூலமும் சூட்சுமமும்  
10. ஜவீாத்மாவும் பரமாத்மாவும்  
 
1. பிரபஞ்சக்க ாட்பாடு  
 
    இயற்த யின் கூறு ளான- நிலம் ,நீர் ,தீ , ாற்று ,வான் -ஐந்திற்கும் 
அப்பால்- அவற்த  ஆட்டுவிக்கும் ஒன்க --  ைவுள்.  இந்தக் ப ாள்த க்கு-- 
நிதலக் ளனா  அதமவது--பிரபஞ்சமும்-- அதில் வசிக்கும் ஜவீன் ளும் 
ஆகும்.  
 
        உயிர்வாழ் ஜவீன் ளும்--பிரபஞ்சமும்-- ஒன்றுடன் ஒன்று 
பதாைர்புதையது.   
 



தாயுமானவரின் பிரபஞ்சக் க ாட்பாடு    மன்னார்குடி பானுகுமார் 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

9 
 

       பிரபஞ்சம்-- பல்கவறு நட்சத்திரக் குடும்பங் ளா  இருப்பினும்-- அதன் 
ததலதமயான --சூரியன் –தனித்தியங்குவகதாடு-- 
மட்டுமல்லாமல் , இதர க ாள் ளுைனும்-- இதணந்து இயங் ிவரு ி து. 
 
       இததப்கபாலகவ--மனிதனும் -தனித்தும் –கூட்ைா வும்-- 
இயங் ிவரு ின் ான்.பிரபஞ்சம் -மனிதகுல 
ஒற்றுதமச் பசயல்பாடு—இவ்விதமாய்---- தாயுமானவரால் 
பரிபூரணானந்தத்தில்  உணர்த்தப்படு ி து. 
 
2. ஆத்ம சசாரூபமும்- பிர ாசமும்  

 
     ஆழியிலிருந்து, நீர்  ண்ணுக்கு பதரியாத நிதலயில் --ஆவியா ி ,பின் –
கம மா  உருமாறு ின் து.ப லில் சூரியதனயும் --இரவில் சந்திரன் மற்றும் 
நட்சத்திரங் தளயும் --மத த்துவிடு ி  இயல்பு --அந்த கம த்திற்கு 
வந்துவிடு ின் து. 
 
    நீர்-- தூய ஆவியா  இருந்த கவதளயில் --சூரிய சந்திரதர-- 
மத க் வில்தல.கம மா  உருபவடுத்த கபாதுதான் ---பிர ாசம் நித ந்த 
க ாள் தளபயல்லாம் --மத க் ின் து. இந்த கம த்திற்கு --ஒப்பானதுதான் –
விருப்பு பவறுப்பு மிகுந்த-- மானிை மனம். 
 
         ஆத்ம பசாரூபத்தில் கதான்று ின் -- இம்மனித மனம்-- 
ஆத்மபிர சத்தத அழித்துவிடு ின் து.  மனிதமனத்ததயும்- பிரபஞ்சத்ததயும் 
ஒப்பிட்டு --' மனதற்  -பரிசுத்த நிதலதய அருள்வாய் '-- (பரி.10: 7) என்று 
பாடு ின் ார் தாயுமானவர்.   
 
   பஞ்சபூதங் ளுள் ஒன் ான --ஆ ாயத்ததயும் --மனித 
ஜவீதனயும் --ஒப்பிட்டு இக் ருத்து அதமந்துள்ளது. 
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3. சவப்பமும் கவதனனயும்  
 
    உயிர்வாழ் ஜவீன் ளுக்கு --பவப்பம் இன் ியதமயாதது என்பது 
பவளிப்பதை..   உயிதர ஓம்புதலும் --உைல் பவப்பத்ததக்  ாத்தலும்-- 
இதணபிரியா ஒன் ா கவ இருந்து வரு ின் து.   
 
       மித ப்பட்ை பவப்பம் -- ாய்ச்சலா  உருமா ி-- மனித உயிதரகய-- 
கபாக் ிவிடும்.அதுகபாலகவ-- மித ப்பட்ை ஆதச தள- மானிைர் ப ாள்ளின்—
பவப்ப கநாதயபகபால-- அதவ –பபாருந்தா--ததா ி அவதனச்-சீரழித்துவிடும்.  
       இததனகய ' ஆதசக்க ார் அளவில்தல ' (பரி.10:1) என தாயுமானவர் 
உதரக் ின் ார். 
      பஞ்ச பூதங் ளுள்--ஒன் ான --பநருப்தபயும் –மனிததனயும்-- இதணத்து 
இக் ருத்து 
பசால்லப்பட்டிருக் ின் து.  
 
4. வளர்ச்சியும் ஒடுக் மும் 
 
      உல ச் பசயல்பாடு ள் அதனத்தும் --ஆதர்ஷண சக்திகய.   
!இப்பிரபஞ்சத்தில் வசீு ின்   ாற் ானது --பநருப்தப வளர்க் ின் து 
;ஒடுக் வும் பசய் ின் து. 
           பிரபஞ்சத்தில் வசிக்கும் ஜவீன் ளும் .--- ஜைப்பபாருட் ளும்-- 
இயங்குவதும் –ஒடுங்குவதும்-- ைவுளின் பசயல்பாட்டினாகலயாகும் .உயிர் ள் 
அ ிந்து பசய் ின்  பசயலும்--- ,அ ியாமல் பசய் ின்  பசயலும்--- முத கய--
- வளர்ச்சிக்கும் --,ஒடுக் த்திற்கும்-- ாரணமா  அதம ின் து. 
       இததனகய --‘சந்ததமும் எனது பசயல்’ (பரி .5:1 ) என்று-- 
பாடு ின் ார் தாயுமானவர்.  இதில்-- பஞ்ச பூதங்  
ளுள் ஒன் ான---  ாற்த யும் மனித பசயல்பாடு தளயும் -ஒப்புதமப்படுத்தி -
தாயுமானவர் உதரக் ின் ார். 
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5. இயற்ன யும்- ஓனசயும் 
 
    இயற்த யினின்று-- இதைவிைாது --ஓதச --உருவா ிக் ப ாண்கை--
யிருக் ின் து.ஓயாமல்---இயங்குவதற்க  ---இயற்த  எனப் பபயர். ஓதசயும் 
இயற்த யும்-- ஒருபபாழுதும் பிரிக்  இயலாத அளவிற்கு ---
ஒற்றுதமயிதனயுதையதவ.   
 
        பிரபஞ்சம் முழுதமக்கும் –அடிப்பதையாய் இருக் ின்  ஓதசக்கு--- ' 
நாதப் பிரம்மம் ' என்  பபயருள்ளது.- 
   
        ஜைப்பபாருட் ள் எல்லாம்--- சப்த பசாரூபகம ! மனித ஜவீன் ளின் 
பசயல்பாடு ள் அதனத்தும் ----ஓதசயுைகன நைக் ின் ன.     
 
       உயிர்வாழ் மனித ஜவீன் ள்--- 'பதய்வ நாமா ' கபான்  நாதங் தள 
உச்சரித்து ---அவரவர் ஆத்ம பசாரூபங் தள ---புதுப்பித்துக் ப ாள் ின் னர்.----
இததனகய---தாயுமானவர் ' நாதவடிபவன்பர் ' ( பரி.6:3 ) என் ின் ார்.- 
           இதில்--பஞ்ச பூதங் ளுள் ஒன் ான ---நிலத்ததயும்-- 
ஜவீன் தளயும் –இதயபுப்படுத்திக்--கூறு ின் ார் -தாயுமானவர். 
 
6. சிற்றனையும் -கபரனையும் 
 
     பிரபஞ்சத்தின் கமற்பரப்பில்--- நிலத்ததவிை ---நீர் மிகுதியா  
உள்ளது.கமலும்-- அதிஆழமான பகுதியும்--- நீரிலுண்டு. 
 
     இந்த ---விரிந்த நீர்ப்பரப்பு –கபரதலயா ---உருபவடுத்து ---நிலத்தின்மீது , 
பநடுந்தூரத்திலிருந்து-- பயணிக் த் பதாைங் ி---நிலத்தின்மீது வந்து 
விதளயாை ---இயலும். 
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      ஆயினும் ----அது ---கபரதலயா  உருபவடுத்தும்--- 
சிரமம் அளிக் ாது---- சிற் தலயா  ----- தரகயாடு விதளயாடிக் 
ப ாண்டிருக் ின் து. 
 
       இத வனும்--- இததப்கபால்---- ஆத்ம பக்தர் ளுைன்---- சிறு 
சிறுவிதளயாைல் தள தவத்துக் ப ாள் ின் ான்.----இததனகய ---
தாயுமானவர்---- 'ஆழாழி  தரயின் ி நிற் வில்தலகயா ?' ( பரி.9 ; 1 ) என - 
வினவு ின் ார். 
 
     இதில்---பஞ்சபூதங் ளுள் ஒன் ான--- நீதரயும்--- மனிதகுலத்ததயும்---- 
இதணத்துப் பாடு ின் ார் தாயுமானவர்.  
 
7. ஜனனமும்- மரணமும் 
 
     பிரபஞ்ச நி ழ்தவ- 'ஒரு நாள் ' என்று ---கு ிக் ின்  கவதளயில்----- 
அதில் ---ப லும் இரவும் அைங் ியிருக் ின் ன.  
 
         அகதகபால் -----மனித உயிர் ளின் --'பஜன்மம்' என்று பசால்லு ின்  
கவதளயில் --அதில் ஜனனமும் மரணமும் ---அைங் ிக்  ிைக் ின் ன. 
 
       எந்த ஜவீன் – ர்மம் பசய்யாமல்--- வாழ்தவ நைத்து ின் கதா --அதற்கு 
---அடுத்த பஜன்மம் என்பதில்தல. 
 
       எந்த ஜவீனுக்கு---- ' ர்மா' இருக் ி கதா ----அதற்கு ----ஜனன மரணம்--- 
இதைவிைாது ---நி ழ்ந்து ப ாண்கையிருக்கும்.----இந்நி ழ்வு ----ப ல்-இரவு ----
மா ி மா ி பதாைர்வததப் கபான் துஎன் ி ார்--- தாயுமானவர். 
 
        இததகய 'பதாடு வழக் ாய் பஜன்மம் வருகமா' ( பரி .5 ;-6 ) 
என்னும் அடி ள் ---உணர்த்து ின் ன.    இதில் பிரபஞ்சத்தின் --பதாைர் 



தாயுமானவரின் பிரபஞ்சக் க ாட்பாடு    மன்னார்குடி பானுகுமார் 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

13 
 

நி ழ்வும்--- மனித வாழ்வின்----- இருகவறு பபரு நிதல ளும் ---இதணத்துப் 
கபசப்படு ின் து. 
 
8. அண்டமும் --ப ிரண்டமும் 
 
       நமக்கு-  ட்புலனாகும்--- சூரியன் ,சந்திரன் ,பூமி கபான்  --இயற்த  
உருவாக் ங் ள்--- அ ன்று –பரந்து--- விரிந்துள்ளன. 
 
      ஓர் உள்ளங்த  ---அளவு--நீர்---கபான் து---- பிரபஞ்சம்.------நம் அ ிவுக்கு--- 
எட்ைாத பகுதி --- ைல்நீர் அளவானதாகும்------.உள்ளங்த  நீதரத் பதரிந்து 
ப ாண்ைால் ---- ைல்நீர் முழுதமயும்--- 
பதரிந்து ப ாண்ைதற்கு ----ஒப்பானதாகும். 
 
       அகதகபால்----- பிரபஞ்சத்திற்கு – ட்புலனாகும்----பகுதிபயல்லாம் ---
பதரிந்து ப ாண்ைால் ,----நமக்கு-----  ட்புலனா ாத பபருந்பதாகுதி பற் ி---
அ ிந்து ப ாள்ள இயலும். 
 
       பிரபஞ்சத்தின் பதாத க்கு----- 'அண்ைம்' என்று-- பபயர்.------இதற்கு 
அப்பாலிருக் ின்  ------அனந்தக ாடி பகுதி ள் ---- ணக் ிை இயலா நிதலயில்--
--உள்ளன.  
 
          இவற் ிற்கு---- 'ப ிரண்ைம் ' எனப் பபயர்.-----இதவயதனத்தும் ---
மாயா வி ாரகம---என்பததனகய----- 'அண்ை ப ிரண்ைமும் மாயா வி ாரகம ' 
(பரி.4;1 ) -----என்னும் அடி---விளக்கு ின் து.  
 
   ஒருசிலவற்த  பதரிந்து ப ாள்வதன் மூலம் -----மனித குலம் -----
பலவற்த ----பற் ிய இயலும் என்பததன ----பிரபஞ்சத்கதாடு ----ஒப்புதமப் 
படுத்திப் பாடியுள்ளார்---தாயுமானவர்.  
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9. ஸ்தூைமும்--- சூட்சுமமும் 
 
    பிரபஞ்சத்திலிருக்கும் --ஐம்பூதங் ளும் --ஒன்று –மற்ப ான்த - 
பரிணமிக் வல்லது. 
 
      அவ்விதம் பரிணமித்தபின்---- மீண்டும்--- தன் முந்திய நிதலக்கு----- 
ஒடுங் ிப் கபாவதுண்டு. 
 
         பூதங் ளுள் -----மி  சூட்சுமமமான ----ஆ ாயபவளி -----எங்கும் 
வியாப மாயிருக் ின் து ; அந்த பவளியிலிருந்து -----வாயு உருவா ின் து ; 
      
    பநருப்பானது ----வாயுவிலிருந்து---- வரு ின் து ; நீர் உண்ைா  –பநருப்பு---
துதணயா ின் து.-----அதனத்தும்---- நிலத்திகல --நி ழ் ின் து. 
          சூரியனிைத்திலிருந்து------சித ிய பூமி---- நீரா வும் ,நிலமா வும் 
அதம ின் து. அது விரிந்தபின்----பவப்பத்தில் ----ஒடுங்கு ின் து. 
 
      பவப்பம்----  ாற் ில் -ஒடுங்கு ின் து.  ாற்று---பவட்ைபவளியில் ----
மத  ின் து.-----ஸ்தூலமாயிருக்கும் பூதம்--- இவ்வாறு ----சூட்சுமமா - 
மாறு ின் து. 
 
      மனித வாழ்வும்---- இது கபான் துதான்.-----நிதலயானது என்று 
எண்ணு ின் ----மனித வாழ்க்த --- நிதலயற் தா  ---மா ிவிடு ின் துா் 
 
       .இததனகய ----தாயுமானவர் 'பூதலயமா ின்  மாதய ' (பரி.6 ; 1 ) 
எனக்---கூறு ின் ார். 
 
      ஐம்பூதங் ள் ஒன்றுக்குள் ஒன்று ---அைங் ி ஒடுங்குவது கபால்தான்----- 
மனித வாழ்வும்- அைங் ிபயாடுங்கும் என்   ருத்கத----- இதன்வழி 
உதரக் ப்பட்டுள்ளது. 
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10. ஜவீாத்மாவும்--- பரமாத்மாவும் 
       பஞ்சபூதங் ள் ----பரம்பபாருளிைத்து கதான் ி ---வந்ததவ கள ! ஜவீன் 
---தன்தன , அ ிவுப்பபாருளா  உணர ----அவனுதைய அ ிவுக்கு--- 
மூலமாயிருப்பது ---பரம்பபாருளின்--- கபர ிவாகும். 

 
     ஓருயிர்--- மற்க ார் உயிருக்கு---- அந்நியமானது என ----மனிதன் 
எண்ணு ின் ான். 

        அந்த எண்ணத்திற்கு மா ா ---- 'எந்த நிதலயிலும்--- ஜவீன்--- 
பரமாத்மாவிற்கு அந்நியமானவன் அல்லன் ' என்பது கு ித்கத ----
தாயுமானவரின் பரிபூரணாந்தத்தில் பசால்லப்பட்டுள்ளது.       

       தாயுமானவர்--- தான் பசால்லவந்த  ருத்தத -----பிரபஞ்சத்கதாடு---- 
ஒப்பிட்டு பசான்ன தன்தம ---சி ப்புதையதாகும். -----'யான் எனும் தன்தம 
நின்தனயன் ி இல்லாத தன்தமயால்-- கவறு அல்கலன். ' (பரி.5;1 -2 ) 
என்னும் அடி ள்---கமற்கு ிப்பிட்ைனவற்த --- விளக்கு ின் ன. 

வேதாத்திரி மகரிஷி தரும்  பஞ்ச பூத தத்துவம்: 

    வேதாத்திரி மகரிஷி அேரது ஆராய்ச்சியை பஞ்ச பூத தத்துேத்தில் 
இருந்வத ததாடங்கினார். ஆயகைால் நாமும் இந்த ேிளக்கத்யத அங்கிருந்வத 
ததாடங்குவோம். 

      நம் முன்வனார்கள் இந்த பிரபஞ்சத்யத 5 தபௌதிக பிரிவுகளாக 
பிரித்தனர். அயே  

1.       ேிண் துகள் (அல்லது) பரமாணு (அல்லது) ஆகாசம் (infinitesimal energy particle).  

2.       காற்று (air) 

3.       அழுத்தக் காற்று (அல்லது) தநருப்பு (heavy air or fire) 

4.       நீர் (liquid) 
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5.       தகட்டிதபாருள் (solid) 

இந்த 5 பூதங்களுக்கும் மூலமாக இருப்பது எது? 

            இந்த பிரபஞ்சத்தில் எந்த ஒரு தபாருயள எடுத்து, 
அதன் மூலகங்கயள ஒவ்தோன்றாக பிறித்துக் தகாண்வட  ேந்தால், 
கயடசிைில் மிஞ்சுேது என்ன?   

        அணு  என்ற நியலக்குத்தான் ேருவோம். அதாேது பரமாணு என்ற 
நியலக்கு ேருவோம்.  
 
           அணு என்றால் சிறிை என்று தபாருள், பரம அணு என்றால் அயத 
ேிட ஒரு சிறிை தபாருள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் கியடைாது என்று தபாருள்.  

          ஆக இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் காணும் எந்த ஒரு தபாருளும் 
பரமாணுக்களின் (ேிண்ணின்) கூட்டு வசர்க்யகவை என்பதுதான் பஞ்சபூத 
தத்துேத்தின் கருப்தபாருள்.  
 
       இயத நேனீ அறிேிைலும் ஒப்புக் தகாள்கிறது (mass is an association of 
energy particles). ஆக ேிண் என்ற துகவள (பரமாணு) மற்ற நான்கு 
பூதங்களுக்கும் மூலப்தபாருளாக உள்ளது என்பது பதளிவா ி து. 
  

பரமாணு எங் ிருந்து வந்தது?  

         இது பற்றிை ஆராய்ச்சியை மகரிஷி அேர்கள் ததாடங்கும் தபாழுது, 
அேருக்கு முதலில் அடிபட்ட வகள்ேி இதுதான்.  

             இந்த பிரபஞ்சத்தில் ேிண், ேிண்ணின் கூட்டு வசர்யக, இயதத் 
தேிர வேறு என்ன உள்ளது? இந்த ேிண் என்ற நிகழ்ச்சி எங்வக 
நயடதபறுகிறது? 

           இந்த வகள்ேிக்கு ேியடைாய் ேந்தது சுத்தவெளி (Absolute SPACE) 
அல்லது வெட்டவெளி.  
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          இரண்டு பரம அணுக்களுக்கு (ேிண் துகள்களுக்கு) இயடைில் 
என்ன இருக்கிறது, சுத்ததேளிதான் உள்ளது. அப்படி என்றால் இந்த ேிண் 
என்ற பூதம் சுத்ததேளிைில் இருந்துதான் ேந்திருக்குவமா!  

                ஆனால் சுத்ததேளி ஒரு தேற்றிடம்தாவன, அதில் இருந்து 
எப்படி அணு பிறக்க முடியும் என்று சிந்தித்த தபாழுது அேருக்கு அடிபட்ட 
அடுத்த வகள்ேி, சுத்ததேளி ஒரு தேற்றிடம் என்று எயத யேத்து முடிவு 
தசய்வதாம்? சுத்ததேளி உண்யமைில் ஒரு ஏதுமற்ற தேற்றிடமா?  
சுத்தசவளிகய ஒரு சவற்றிடமா?  

     ேிண் மற்றும் ேிண்ணின் கூட்டு இைக்கங்களான மற்ற பூதங்களும் 
சுத்ததேளிைில்தான் மிதந்து தகாண்டு இைங்குகிறது. 

         ேிண்ணின் கூட்டு வசர்யகைால் உருோன பூமி, சூரிைன் மற்றும் 
அயத சுற்றிலும் உள்ள மிகப் தபரிை நட்சத்திரங்கள் அயனத்தும் இந்த 
சுத்ததேளிைில் தான் மிதக்கிறது. 

 

 
 
        இந்த பிரபஞ்சம் முழுெததயும் தன்னில் தாங்கிக்வகாண்டும் 
மிதக்க ெிட்டுக்வகாண்டும் இருக்கும் இந்த சுத்தவெளி எப்படி ஒரு 
சாதாரண வெற்றிடமாக இருக்க முடியும்?  
 
           முடிைாது, இது ஒரு எல்லாம்ேல்ல, பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா 

http://1.bp.blogspot.com/-EeUKZXUZsx8/Um4gE_UXRRI/AAAAAAAAAv0/lqrYScGQAKY/s1600/space_ques.png
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தபாருட்கயளயும் ேிட சக்தி ோய்ந்த ஒன்றாகத்தான் இருக்க வேண்டும் 
என்ற முடிவுக்கு ேந்தார். 

 

சூனியகம உறுதிப் பபாருள் : 

“சூனியமாம் இருள் ஏதுமற்  பதன்றும் 
பசால்வார் ள் புலனுணர்வின் அளவில் நின்று 
சூனியகம க ாைானு க ாடியண்ை 
சூரியன், சந்திரன் இவற்த த் தாங் ி நிற்கும்' 
சூனியகம வலிமிக்  உறுதியாய் நின்று 
பசாரூப க ாடி தள ஈர்த்தியக்கு தன்க ா? 
சூனியத்தத அணு நிதலதயக் ப ாண்ைா ராய்ந்கத 
சூட்சுமமாய் யூ ித்து விளங் ிக் ப ாண்கைன்.” 

 

ஒன்க  பலவும்: 

 
ஒன்றுமில்லா ஒன்று இருள், பூர்ணம், பமௌனம் 
உள்ளுணர்ந்து ஒடுங் ி நிற்கும் நிதலதயப் கபான்று 
ஒன்றுமில்லா ஒன்றுக்கு ஆதியில்தல 
ஒலி, பவளிச்சம், இயக் ம் அணு அதன் பூரிப்பு 
ஒன்றுமில்லா ஒன்று இந்த நாலானாலும் 
ஒன்த விட்டு ஒன்று பிரியாத தாகும் 
ஒன்றுமில்லா ஒன் ின் இர சியத்ததக்  ண்ைால் 
உண்டுஎன்பது இல்தல என்பது இரண்டும் ஒக்கும். 

 
        அது மட்டும் அல்லாமல், இந்த சுத்ததேளி மட்டும்தான் எல்லா 
இடங்களிலும் நீக்கமற நியறந்திருக்கிறது, 
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            இந்த பிரபஞ்சத்தில் எந்த நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் (சிறிை ேிண் 
துகள் முதல் தபரிை நட்சத்திரங்கள் ேயர) அதற்க்கு இடமாக இருப்பது இந்த 
சுத்ததேளிதான்.  
 
             இந்த ஆராய்ச்சியை நீங்களும் உங்கள் மனதினால் தசய்ைலாம். 
உங்கயள சுற்றி இருக்கும் தபாருள் மற்றும் நிகழ்ச்சியை ஒவ்தோன்றாக 
மனயத தகாண்டு நீக்குங்கள்.  

              உங்கயள சுற்றயுள்ள ேடீு, மக்கள், உைிருள்ள மற்றும் 
உைிரற்ற தபாருள்கள், ஊர், நாடு, பூமி, வகாள்கள், சூரிைன், நட்சத்திரம் என்று 
அயனத்யதயும் நீக்குங்கள், கயடசிைில் உங்கயளயும் நீக்குங்கள் ...... 

                  மீதம் என்ன இருக்கும், ஒரு எல்யலைற்ற இருட்டான 
இடம் தான் மீதம் இருக்கும், இந்த இடத்யத உங்களால் அங்கிருந்து நீக்க 
முடியுமா,  நீக்கினாலும் அங்வக மீதம் இருப்பது அவத இருட்டான இடம் 
தான் (சுத்ததேளி).   

                 எந்த ஒன்று எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறவதா அதுவே 
இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா இைக்கங்களிலும் பங்கு தகாண்டு அந்த 
இைக்கத்யத ஒழுங்குபடுத்தவும் கண்காணிக்கவும் முடியும்.  

                ஆக எல்லா இடங்களிலும் நீக்கமற நியறந்து, அயணத்து 
தபாருள்களிலும் நிகழ்சிகளிலும் ஊடுருேி நியறந்து இருப்பது இந்த 
சுத்ததேளி என்கின்ற எல்லாம் ேல்ல எல்யலைற்ற இருட்டான இடம் தான்.   

                  அது மட்டும் இல்லாமல், ேிண் என்பது ஒரு இைக்கம், 
சுத்ததேளி என்பது ஒரு இைக்கமற்ற நியல, ஒரு இைக்கத்தின் பிறப்பிடம் 
இைக்கமற்ற நியலைிலிருந்து தான் ேந்திருக்கவேண்டும்.  

        ஆயகைால் ெிண் என்ற பூதம் சுத்தவெளியில் இருந்துதான் 
ெந்திருக்க வெண்டும் என்ற முடிேிற்கு ேந்தார். 
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பவட்ைபவளி சக்தி என்பதில்தலயானால்  
கவறு எந்த ஒன்று வலிது 
பிரபஞ்சத்தில் 

பதாட்ை பதாைப்பட்ை 
இரு பபாருட் ளூகை 
பதாை ... பதாட்ைதாய் 
எண்ணும் அரூபம் யாது 

பட்ைப் ப லில்  
விண்மீன் ள்  ாணா 
பார்தவயில்லார்க்கு  
ஒருநாளும் அ ியா  

எட்ைவில்தல  
அ ிவுக்கு என் ால் 
உள்ள இத நிதல எங்க  
ஒளிந்து ப ாள்ளும் .... 
 
 
                   இேருயடை ஆராய்ச்சி இவதாடு நிற்க ேில்யல, எப்படி 
இந்த சுத்ததேளி ேிண்ணாக மாறிைது? என்ற வகள்ேிைில் பல நாட்கள் 
சிந்தயன தசய்துள்ளார். 

                       அேரின் ஆராய்சிக்கு தபரிதும் துயணைாக இருந்தது 
மன அயலச்சுழயல குயறத்து மனயத நுண்ணிை நியலைில் 
இைங்கயேக்கும் குண்டலினி திைானமும், நம் சித்தர்களின் பாடல்களும் 
மற்றும் ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சியும் தான். இதன் ேியளோக “பிரபஞ்ச பரிணாம 
வகாட்பாட்யட” உலகுக்கு அளித்தார். 
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      பிரபஞ்சம்---- எவ்விதமா  சமநிதலயில்--- இயங் ி ---ஒன்றுக்ப ான்று ---
மாறுபைாமல்—எப்பபாழுதும்-- பசயல்பாட்டு நிதலயில் ---உலத - 
இயக்கு ின் கதா--- அதுகபால் ---மானிை ஜவீன் ள் வாழ்வில்--- கநரிடும் ---
இன்பதுன்பங் தள ---ஒன் ா  பாவித்து--- சமமா -- வாழக் --- ற்றுக் ப ாள்ள 
கவண்டும். 

      பிரபஞ்சத்ததயும் ---மனிதகுல வாழ்தவயும் ---ஒப்பிட்டு--- 
பரிபூரணானந்தத்தத அருளிய--- தாயுமானரின்--- மார்க் த்தத ----பின்பற் ிச் 
பசல்லும் கவதளயில்---- நம்கமாடு ----நம் சார்ந்கதாரும்--- நலம் பபறுவர் 
என்பதில்--ஐயமில்தல . 

 


