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பிரபஞ் சக னம்
(எழுத்த ளர் பிரபஞ் சனின் படடப் புப் பணிடயப் பப ற் றும் அஞ் சலிக் கட்டுடர)
இர .நபரந் திரகும ர்
இர சப டளயம் தமிழ் ச்சங் கம் , இர சப டளயம் , தமிழ் ந டு, இந் தி ய

‘‘தமிழா் சா் சிறுகததயினா் திருமூலரா்’’ எனபா் புதுதமபா்பிதா்தனா் விதநா்தத திய எழுதா்த ளரா்
மமௌனியினா்

இருபதா்து ந னா் கு சிறுகததகளிலா்

எடா்ட வது கததகா்குசா் சூடா்டபா்படா்ட ‘‘பிரபஞா் சக னமா் ’’

எனா் னுமா் ததலபா் பு இநா்தகா் கடா்டு தரகா்க ன ததலபா்ப க நனா் றியுடனா்
எடுதா்த ளபா்படுகிறது. ‘‘பிரபஞா் சக னமா் ’’ எனா் பது மனித குலதா்துகா்கு பா்
பிரபஞா் சதா்துடன ன

ஒதா்திதசவு,

சமனா் ப டு

எனா் கிற

மதளிவு

ஏறா் படும யினா் இலகா்கியபா் பதடபா் ப ளிகளினா் த ரா்மி கமுமா் அதுதவ
ஆகிறது.

ப தி

மணா்ணிலா்

புததநா்துமா் ,

ப தி

புழுதியுமா்

ஆகி,

துணா்ட கி நினா் றிருநா்த முருஙா் தக மரதா்திலிருநா்து, ஒடா்டதவகா்கபா்படா்ட
பசா்தசபா் பயிறு தப ல, பசா்தசபா் புளா் ளிய யா் தத னா் றிய தளிதரபா்
‘பிருமா் மமா் ’

என

இதன தலதய

மக ணா்ட டபா்

பிரபஞா் ச னா்

ததலபா் படுகிற ரா்.
நவீன

எழுதா்தி லா்

கத ப தா்தி ரமா்

மபருமா் ப லுமா்

அவசியபா்படுவதிலா் தல.

நிகழா் வுகளினா்

பினா் புலசா்

எனமவ னா் று

மனதினா்

ச தா்தியஙா் களுதம

பபபபபபபபப –
பபபபபபபபபப

சஞா் ச ரமுமா் ,

எழுதா்த கினா் றன.

பிரபஞா் ச னினா் பதடபா் பியகா்ககா் க லகடா்டதா்திலா் தமிழா் கா்கதத மரபினா்
இயஙா் குதளமா் குடுமா் பமுமா் உறவுகளுதம. புதனமவ னா் றிலா் கத ப தா்தி ரஙா் களா் இயஙா் குகினா் ற ‘மவளி’தய
பிரத னம கபா்

தபசபா்படுவன.

அநா்த

‘மவளி’தய

வ ழா் வினா்

உதரகலா் ல க

வதனநா்து

க டா்டியவரா்

பிரபஞா் ச னா் . அவருதடய மரி எனா் கிற ஆடா்டுகா்கு டா்டி பலா் ல யிரமா் தபர லா் பல நூறுமுதற வ சிகா்கபா்படா்ட
சிறுகதத.
‘‘இலகா்கியதா்த லா் சமூகதா்துகா்கு எனா் ன ல பமா் ?’’ என வினவியவரா்களுகா்கு ‘வணா்ணதா்துபா்
பூசா்சிகள லுமா் சிடா்டுகா்கு ருவிகள லுமா் எனா் ன ல பமா் ?’ தப னா் ற எதிரா்வின

வ யில க நிதறவ ன புரிததல

ஏறா் படுதா்தியவரா் பிரபஞா் ச னா் . படா்டுபா் புழு ஏனா் இதழ பினா் னுகிறது என ம ரா்கா்ஸா் தகடா்டததயுமா் , பூ ஏனா்
பூகா்கிறது என தே.கிருஷா்ணமூரா்தா்தி உதரய டியததயுமா் நிதனதா்துபா் ப ரா்கா்கல மா் .
வ சிபா்பவரா்களா் ஈடா்டுமா் வ சிபா் பனுபவதா்தினா் தப த தம குறிதா்த ஆதஙா் கமா் பிரபஞா் சதன
அதலகா்கழிதா்தி ருகா்கிறது. நீ திதப ததனயினா்

தசரா்ம னதா்த லா் கததகதள அவரா் எழுதின ரா். ச கிதா்ய

அக தமி விருததபா் மபறா் ற தனா் முதனபா் தப (Ego) உதறியவரா் அவரா். தனா் தனபா் புதுபா்பிதா்துகா்மக ணா் தட
இருநா்தவரா். தனா் தமயமா் தவிரா்தா்து, தனா் தனபா் பினா் னிறுதா்தியவ று, தநறா் றுபா் பிரசுரம ன கததகதளயுமா்
உளா் வ ஙா் கி, அவறா் தற எழுதிய புதியவரா்கதள உறா் ச கபா் படுதா்ததா் தயஙா் க த தய ளகுணமா் அவருகா்குணா்டு.
தனகா்மகன

வடிவதமகா்கபா்படா்ட

ந றா் க லியிலா்

தவமறவருமா்

வநா்து

அமரா்நா்துவிட

முடிய து

எனா் கிற

புனா் னதக மப லியுமா் முகமுமா் அவருகா்கு உணா்டு, சமக ல எழுதா்துலக சக கா்கதளயுமா் அனா் பு ததுமா் ப
தநசிதா்த ரா். உத ரணதா்துகா்கு ஒனா் று. கவிய ளுதம தமிழசா்சி தஙா் கப ணா்டியனினட சிறுகதததா் மத குபா் பு
‘முடா்டுவீடு’ (உயிரா்தம மவளியீடு, டிசமா் பரா் 2018) மத குபா்பிலா் இடமா் மபறா் ற ‘களவ ணி மதழ’ சிறுகதத
குறிதா்து பிரபஞா் ச னா் எழுதுகிற ரா் –
‘‘ததரா்நா்மதடுகா்கிற

விஷயதா்துகா்தகறா் ற

அடரா்தா்தியுமா் ,

இறுகா்கமுமா் ,

கதததய

மநயா் யதா்

தமிழசா்சி பயனா் படுதா்தி இருகா்குமா் மம ழியுமா் , எலா் ல வறா் றுகா்குமா் தமதல அதனா் கதல தநரா்தா்தியுமா் என
அகா்கதத தமிழிலா் குறிபா்பிடா்டுசா் மச லா் லபா்பட தவணா் டியது எனதா் தத னா் றியது. அணா்தமகா்க ல மனிதரா்களா் ,
குறிபா்பிடா்டுசா் மச லா் லபா்பட தவணா்டியது எனதா் தத னா் றியது. அணா்தமகா்க ல மனிதரா்களா் , குறிபா்ப கபா்
மபணா்தணபா்

மபறா் றவரா்களா் , ஒரு ந கரிகசா் சமுத யமா்

ததலகுனிகிற, அ – மனிதசா் மசயலா் களிலா்

ஈடுபடுகிற, மபறா் ற மகளுகா்கு எதிர க ஆயுதமா் ஏநா்துகிற அநா்த அறிவிலிகளா் பறா் றிய கதததய இது. ஆன லா்
அநா்தசா் மசயலா் குறிதா்த ஒரு மச லா் தலயுமா் இகா்கததயிலா் தமிழசா்சி மபயா் துவிடவிலா் தல. ம ற க, இதத
வ சிகா்கிற ஒவா் மவ ருவதரயுமா் அவரா் துடிகா்கசா் மசயா் கிற ரா். அநா்த அநிய யகா் மக தலகதள நிதனவு கூரசா்
மசயா் கிற ரா். உஙா் களா் இருதயஙா் களினா் ஈரமா் கசிய விடுகிற ரா். இபா்படியும

மனிதவிக ரமா் மசயலா் படுமா்

எனா் று துடிகா்கசா் மசயா் கிற ரா். ஆமா் . அதவகதளபா் பறா் றி மயலா் ல மா் ஒரு வ ரா்தா்ததயுமா் ஓஙா் கிசா் மச லா் ல மலா் –
மறா் றுமா் உரதா்துசா் மச லா் ல மலா் . இது தமிழசா்சியினா் , கதலயினா் மவறா் றி ’’.
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இவா் வரிகளா் மவறுமதன விமரா்சனமா் மடா்டுமலா் ல. பிரபஞா் ச னினா் சமூகபா் பரிதவிபா்புமா் கூட.
நலா் லவன க இருபா்பது எனா் சுப வமா் . நலா் லவன க இருபா் பது எனா் முயறா் சிய லா் இலா் தல. எனா் இயலா் ப லா்
ந னா் தவறும திரிய க இருகா்க முடிய து. ம னுடமா் புரளுமா் தப து தரா்மஙா் களா் த முமா் தசரா்நா்து புரளுமா் .
தனா் னறமா் இழுகா்குமா் எனா் பவரா் பிரபஞா் ச னா் .
பிரபஞா் ச னா்

மதறநா்த ந ளனா் று மவளிய ன ‘எமதுளா் ளமா்

சுட ா்விடுக’ உடா்பட எடா்டு கா்

கடா்டு தர நூலா் களா் , மூனா் று ந டகஙா் களா் , ஒனா் பது ந வலா் களா் , முனா் னூறுகா்குமா் தமறா் படா்ட சிறுகததகளினா்
வ சிபா் பிலா் துலகா்கம கிறது அவருதடய சமூகபா்ப ரா்தவ.
எளா் ளலுமா்
உறவினா்

மகதா்துவதா்தி லா்

அவரா்களினா்

ப யா் சா்ச லுமா்

மக ணா்ட

கணா்டுணரா்நா்த

மம ழியிதலதய

புதுதமபா் பிதா்தனா் ,

தி.ே னகிர மனா் ,

சிதா்த ரிதா்த

மேயக நா்த னா்

கதலயினா்

விளிமா் புநிதல
ஆகிதய ரினா்

தரிசனதா்தத

மகா்களினா்

மனித

வ ழா் கா்தகதய

பதடபா்பியகா்கதா்தததா்

தனா்

எழுதா்துகா்களிலா் தத யா் தா்து, ததலமுதறகளினா் தககளிலா் பரிசுபா் மப டா்டலம க வழஙா் கியவரா் பிரபஞா் சனா் .
அடிமனிதனினா் ஆழஙா் களிலா் உதறயுமா் ரகசிய த பஙா் கதள மயிலிறக லா் வருடிபா் பிரபஞா் ச னா் பதடதா்த
கதத – ருசி. பசா்தசம மி மமஸா் எனசா் சில கிகா்கபா்படுமா் இகா்கததய சிரியரா் பிரபஞா் ச னா்

எனா் பதத

மவளிபா்படுதா்த த நிதலயிலா் இதத எழுதியவரா் ே னகிர மதன எனா் கிற முடிவுகா்கு எவருமா் வரகா்கூடுமா் .
‘தம கமுளா் ’ளிலா் தஙா் கமா் ம வுடன ன கூடதல விவரிகா்குமா் ே னகிர மனா் ‘‘உதற கழறா் றிய வீதண ம திரிகா்
கிடநா்த அநா்த உடலா் அதல அதலய க எழுநா்தது’’ எனா் ப ரா் ‘ருசி’ கதததய வ சிபா்பவனா் நிதனவிலா் இவா் வரி
புளகிகா்குமா் .
‘‘வ ழா் கா்தக எனா் கிற அபதா்ததா்தினா் சில அறா் புதகா் கணஙா் களா் தமா் வ ழா் கா்தகதய வ ழா் நா்து
தீரசா் மச லா் கினா் றன அநா்த அறா் புதகா் கணஙா் களா்

சில கததகளிலா்

- சில கவிதத வரிகளிலா்

- சில

சினிம கா்களிலா் - சில ந டகஙா் களிலா் நமகா்குதா் தரிசனமா் தருகினா் றன. இனா் னுமா் மக ஞா் சமா் வ ழ ஆதச
ஏறா் படுகிறது எனா் கிற ரா் பிரபஞா் ச னா் .
திரவுபதி தப னா் ற புர ணபா் ப தா்திரம ன லுமா் , இர சர ச தச ழனா் தப னா் ற வரல றா் று
வதகதமய ன லுமா் , அவறா் தற மீள யா் வு மசயா் வதத சமூககா் கடதமய ககா் கருதியவரா் பிரபஞா் சனா் .
ச ம னியரா்கதளபா் பிரத னம கா்கி அவமரழுதிய ‘‘ம னுடமா் மவலா் லுமா் ’’ கறா் பதனதா் தூகா்கலறா் ற வரல றா் று
ஆகா்கமா் . மணிதமகதலகா் க பா்பியமா்

பிரதிதய மறுவ சிபா்பிறா் கு உடா்படுதா்தி தமிழா் பவுதா்தமா்

குறிதா்த

உதரய டதல ஏறா் படுதா்திய ‘‘துறவ தடகா்குளா் மதறநா்த க தலா் மனமா் ’’ ஆரா்வலரா்கதள அடுதா்த நகரா்வு
ஆயதா்தமா் மசயா் வது
தமிழியமா் , மபரிய ரியமா் , மபணா்ணியமா் எனா் கிற கருதா்தியதல ஆழா் நா்த கரிசனதா்துடனா்
பிரபஞா் ச னா் அளவுகா்கு பா் தபசுமா் ஒரு பதடபா்ப ளி கிதடபா் பது அரிதினுமா் அரிது. தமிதழதய கறா் தபனா் ; தமிழா்
வ ழா் தவதய
பினா் னுகா்குதா்

வ ழா் தவனா்
தளா் ளி,

எனா் பது

பிரபஞா் சனினா்

மபரிய ரினா்

அதடய ளபா் படுதா்தியவரா்

இவரா்.

உறுதிபா்ப டு.

கருதா்தியதலதா்

ஒனா் றுடனா்

ஒனா் று

தனா்

உறவ டுமா்

பீட திபதிகளினா்

அருளுதரகதளபா்

பதடபா் புகளிலா்

எத ரா்தா்ததா்துடனா்

பனா் தமகா்

கல சா்ச ரதா்தததா்

த னா்

பஙா் தகறா் குமா் கூடா்டஙா் களிலா் வலியுறுதா்தி கா்மக ணா்தட இருநா்தவரா். ‘‘எனா் மம ழி ச ரா்நா்த கல சா்ச ரதா்தத
தமலுமா் திடா்ப நுடா்பமா் உதடயத கா்கி, எனா் க லதா்து அறிதவ, ஞ னதா்தத, ஆதா்ம தவ அதறா் கு நலா் கி, பலமா்
தசரா்தா்து, எனா் அடுதா்த ததலமுதறகா்கு கா் மக டுதா்துசா் மசலா் வதத எனா் பணி எனா் று ந னா் நமா் புகிதறனா் ’’ எனா் று
பிரகடனபா்படுதா்துகிற ரா்.
பிரபஞா் ச னா் தமலுமா் மச லா் கிற ரா், ‘‘ந னா் உஙா் களா் ஆசிரியனா் . ஏமனனிலா் உஙா் களா் நலதா்தி னா்
மப ருடா்டுமா் ந னா் சிநா்திகா்கிதறனா் . இநா்தபா் மப றுபா்தப எனகா்கு ய ருமா் மக டுகா்கவிலா் தல. வளா் ளுவதரயுமா்
கமா் பதனயுமா் ப ரதிதயயுமா் ய ருமா் நியமிகா்க தது தப ல எனா் தனயுமா் ய ருமா் நியமிகா்கவிலா் தல. எனா் தன
இபா்பணிகா்கு ந தன நியமிதா்துகா்மக ணா்தடனா் . ‘‘எனா் தன நனா் ற யா் இதறவனா் மசயா் தது தனா் தன நனா் ற கதா்
தமிழா் மசயா் யும று’’ எனா் று மச லா் லிகா் மக ளா் ளுமா் உரிதம மபறா் ற புலவரா் வழி வநா்தவனா் ந னா் எனா் கினா் ற
உரிதம இதறா் குகா் க ரணமா் ...’’
த னியசா்

மசழிபா் புகா்க

ஆடிம தமா்

மக ணா் ட டபா்படுவது

ஆஷ ட

நவர தா்திரி.

த வரஙா் களினா் அதிபதிய ன ச கமா் பரி ததவி வணஙா் கபா்படுகிற ரா். பசுதம மக ழிகா்கசா் மசயா் யுமா் இநா்த
ததவததகா்குதா் தமிழிலா் ‘‘பசா்தசவ ழி’’ எனா் மற ரு அருதமய ன மபயரா் உணா்டு. முதறய க தமிழா் பா் படிதா்த
பிரபஞா் ச னா்

இநா்த

அழகிய

மச லா் தல

தனா்

கதத

ஒனா் றிலா்

பயனா் ப டா்டுகா்கு

உடா்படுதா்துகிற ரா்.

‘‘கும ரச மியினா் பகலா் மப ழுது’’ குறுந வலிலா் ஒரு வ கா்கியமா் வருகிறது – ‘‘பசா்தசவ ழியமா் மனா் பஸா்
நிறுதா்ததா்திலா் மசணா்பக இறஙா் கி நடநா்து தனா் அலுவலகமா் மசலா் வ ளா் ’’.
‘‘தனா் தனதா்த னா்
எனா் கிறது

வளா் ளுவமா் .

க தலனா்

தனா் தனதா்த தன

ஆயினா்

எதனதா்மத னா் றுமா்

க தலிபா்பதததய

தனா் னுதடய

துனா் னறா் க

தீவிதனபா்

நிதறவ ன

ப லா் ’’

வ ழா் வியல ககா்
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கருதியவரா்

பிரபஞா் ச னா் .

மனுஷா்யபுதா்தி ரனா்

அதனா்

ச ரதம

பிரபஞா் சனினா்

கதல

-

இலகா்கிய

மவளிபா்ப டு.

மச லா் வது தப ல தனா் னுதடய பிமா் பஙா் கதளதா் த தன தினா் று வ ழுமா்

கவிஞரா்

‘ந ரா்சிஸா்டா்’

எழுதா்த ளரலா் லரா் அவரா். ந னா் எழுதியதத வ சிதா்த ய ? எபா் படி எழுதி இருகா்கிதறனா் ப ரா்தா்த ய ? எனா்
உபததசதா்தத வ யா் மூடிகா் தகளா் எனா் பமதலா் ல மா் வ சகனா் மீது நிகழா் தா்தபா்படுமா் உசா்சகடா்ட வனா் முதற என
உணரா்நா்தவரா் பிரபஞா் சனா் .
அவா் வபா் தப து
மசருபா்புகளா்

மசயா் யுமா்

ஆகிவிடுகிற ரா்களா்
சஙா் கடஙா் களா்

வருமா்

பிரபஞா் ச னா்

மத ழில ளிகளா்

என

அவரா்

உதிரா்கா்குமா்
மபணா்

மச லா் வது

சிநா்ததன நறுகா்குகளா்

மசருபா்புகளா்

எளிதலா் ல.

மசயா் யுமா் தப து

தரா்மஙா் கதள

எனா் பது அவரது அவத னிபா்பு . மனிதரா்களா்

சுதவய னதவ. ஆணா்
மடா்டுமா்

கதலஞரா்களா்

கதடபா்பிடிபா்பவரா்களுகா்கு

த ஙா் களா்

தரா்ம

எதத விருமா் புகிற ரா்கதள

அதததய தஙா் களா் வதசய க ம றா் று வ ரா்களா் எனா் கிற ரா். ந மா் வ ழா் வதிலா் தல, பிதழகா்கிதற மா் . பிதழய ன
வ ழா் கா்தகதய பிதழபா் பு எனா் பது பிரபஞா் ச னினா் வ ழா் வியலா் சடா்டகமா் . க லதா்துகா்குமா் பலா் ல யிரமா் தககளா்
இருநா்தன. அது வீடுதத றுமா்

மசனா் று ஆள கியிருகா்கு மா்

அளா் ளிகா்மக டுதா்துவிடா்டுசா்

மசனா் று

மவளியிலா்

பதடபா் பியகா்கமா்

பிரபஞா் ச னினா்

விடுகிறது

மபணா்களுகா்மகலா் ல மா்

எனா் கிற ரா்

மசனா் றதிலா் தல.

பிரபஞா் சனா் .

அவசர வளரா்சா்சிதய

வதரயறுகா்கபா்படா்ட

அவருதடய

ததரா்வுகளுமா்

இயஙா் கு

நகரா்வுகளுமா்

ய தரயுமா் எததயுமா் நகலா் மசயா் தது அலா் ல.
இலகா்கியமா்

எனா் பது வீடா்டிலா்

இறகுகதள உதிரா்தா்து, அணா்டரணா்டபா்படா்சியினா்

மபருமா்

சிறகுகளா் மக ணா்டு கதலயினா் வ னள வ தவணா்டுமா் . உனா் னதஙா் கதள தந கா்கிபா் பயணிகா்க தவணா்டுமா்
எனா் கிற தமிழினா் பனா் முக ஆளுதம வ சுகி 21.12.2018லா் இயறா் தக எயா் திய பிரபஞா் ச னினா் கதடசி எழுதா்து
1.11.2018 லா் எழுதபா்படா்டத மா் .
பறதவகளினா்

அரசனா்

அணா்டதபரணா்டனா்

தனா்

கூடா்தட,

மதனவி

மகா்கதளகா்

க ணா் பதறா் க க ஞ லதம நடுஙா் குமா் சிறகதசபா் புடனா் தநரமா் தவற மலா் வநா்து தசரா்நா்தத கபா் பிரபஞா் ச னா்
கதடசி எழுதா்து நீ ளா் கிறது. தமிழா் மணா்ணிலா் க லதா்தத வநா்து தசரா்நா்த அணா் டரணா்டபா் படா்சி பிரபஞா் சனா் .
பிரபஞா் சதா்தத தநசிதா்த பிரபஞா் சனினா்

இறுதி ஊரா்வல ந ளனா் று எழுதா்த ளரா் ரதமஷா்

பிதரதனா் எழுதிய முகநூலா் பதிவு இது. ‘‘இனா் று பிரபஞா் ச தகனமா் . ஓய த தூறலா் . தடா்டுதா்தடும றிதயனுமா்
தப க தவணா்டுமா் . வ ழா் வினா் இறுதி மநருபா் தபதா் தீணா்டுமா் . ஐமா் பூதமா் ஒரு புளா் ளியிலா் குவியுமா் . ஆதியுமா்
அநா்தமுமிலா் ல

அருடா்மபருமா் கணதா்தி லா் ஒடுஙா் க தவணா்டுமா் . தநரமா் த னா் மனிதனுகா்கு உரியது. க லதம

கடவுளுகா்கு உரியது எனா் கிற மேயக நா்த னா்

தமிழா் மம ழிதய ததா்துவசா்ச யலா் மக ணா் டது. தத றா் றமா் -

மதறவு எனா் பதறா் கு இதணய ன இயலா் பு மக ணா்ட மச றா் களா் தமிழா் மம ழி தப லா் பிறவறா் றிலா் இலா் தல
எனா் ப ரா். பிரபஞா் ச னா் எனா் கினா் ற எழுதா்த ளுதம க லம ன ரா் (27.4.1945 – 21.12.2018)
‘‘ஈதர டு

-

தமிழரா்

உயிதர டு’’

எனா் பது

மபரிய ரா்

பறா் றி

பிரபஞா் சனா்

எழுதிய

நிதனவிடஙா் கலா் . 24.12.1973 லா் மதறநா்த மபரிய ரா் மத டரா்ப ன பிரபஞா் ச னினா் ந டா்குறிபா்பு இது. ‘‘இனா் று
தமிழரா் தநா்தத இறநா்த ந ளா் . ஞ னபா் பறதவ ஒனா் று உடதல உதறிவிடா்டு மவளியிலா் மவுனதா்தத எழுதிய
ந ளா் . பகவ தன வநா்து படுதா்துகா்கிடநா்த ரா் தப லா் தநா்தத மபரிய ரினா் சடலமா் கிடநா்தது’’ கிடா்டதா்தடா்ட
பிரபஞா் ச னினா் சடலமுமா் அபா்படிதா்த னா் கிடநா்தது!
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