
ஆறுமுகமம் : ஒழுகம்கவவிதவிகளுகம்கு வவளவியவிலம்

சமூகமம்  எனம்பது  நநாமம்  அனம்றநாட  வநாழம்கம்ககயவிலம்  அறவிநம்த,

பழகுமம், சநம்தவிகம்குமம் மனவிதரம்களநாலம் மடம்டுமம் ஆனதலம்ல. அலம்லது வரலநாறு பதவிவு வசயம்துளம்ள உனம்னத மனவிதரம்ககளயுமம்

லடம்சவியபம் புருஷரம்ககளயுமம் மடம்டுமம் வகநாணம்டதலம்ல.  நநாமம் கணம்டுவகநாளம்ளநாத அலம்லது தவிடம்டமவிடம்டட அறவிய வவிருமம்பநாத

மனவிதரம்களுமம்  சமூகதம்தவினம்  ஒரு  பகுதவியநாக  இயஙம்கவிகம்  வகநாணம்டிருகம்கவிறநாரம்களம்.  அருவருபம்டபநாடு  நநாமம்

ஒதுகம்கவிகவகம்குமம்  ஒவம்வவநாரு  மனவிதனுகம்குமம்  ஒரு  வநாழம்கம்கக  உளம்ளது.  அது  வபநாதுபுதம்தவி  சமூகபம்  பநாரம்கவயவிலம்

எவம்வளவு  டமநாசமநான  டதநாறம்றமம்  வகநாணம்டிருநம்தநாலுமம்  அதுவுமம்  ஒரு  வநாழம்கம்ககதநானம்.  வபநாதுசமூகமம்  அநம்த

மனவிதரம்களுகம்கு இடமம்  வகநாடுகம்க மறுதம்தநாலுமம்,  உணரம்வுகளுமம்  அகசம்சவிகம்கலம்களுமம்  நவிகறநம்த  அநம்த வநாழம்கககம்கு

இலகம்கவியதம்தவிலம்  எபம்டபநாதுமம்  இடமம்  இருகம்கவிறது.  அபம்படியநான  ஒரு  வநாழம்கம்கககய  எழுதம்தநாளரம்  இகமயமம்  தனது

‘ஆறுமுகமம்’  நநாவலவிலம்  கநாடம்டியவிருகம்கவிறநாரம்.  மவிகவுமம்  வசறவிவநான  ககதயநாடலவினம்  வழவி  வசநாலம்லபம்படுமம்  வவிளவிமம்புநவிகல

மனவிதரம்களவினம் வநாழம்கம்ககதநானம் ‘ஆறுமுகமம்’.

ஆறுமுகமம்  நநாவலம்  இரணம்டு  பகுதவிகளநாக  தனம்  ககதபம்பவினம்னகலகம்  வகநாணம்டிருகம்கவிறது.  இருடவறு  தளஙம்களவிலம்

நவிகழுமம்  சமூகவநாழம்கம்கககயயுமம்  வவவம்டவறு  அரசவியகலயுமம்  ஆறுமுகமம்  எனம்ற  மனவிதனவினம்  நநீணம்ட  வநாழம்கம்கக

அனுபவஙம்களம் இகணகம்கவினம்றன.

முதலம்  பகுதவி,  பூதம்துகற,  கவிருஷம்ணநாபுரமம்  எனம்னுமம்  சவிறுகவிரநாமஙம்களவிலம்  நவிகழம்பகவ.  பூதம்துகறயவிலம்  வநாழுமம்  முதம்துகம்

கவிழவனம்  வநநாசம்சவி  குசம்சவிகளவிலம்  கூகட  முகடநம்து  சநம்கதயவிலம்  வவிறம்பவனம்.  அவனது  மகளம்  தனபநாகம்கவியமம்.

தனபநாகம்கவியதம்துகம்கு  பகம்கதம்து  ஊரநான  கவிருஷம்ணநாபுரதம்து  ரநாமகன  தவிருமணமம்  வசயம்து  வகநாடுதம்து  அஙம்டக

அனுபம்புகவிறநானம்.  அவரம்களவினம் மகனம் ஆறுமுகமம்.  ரநாமனம்,  கவிரநாம அதவிகநாரஙம்ககளகம் ககயவிலம் கவதம்தவிருகம்குமம் நநாயுடு

குடுமம்பஙம்களவிலம்  கூலவி  டவகல  வசயம்பவனம்.  அவகனபம்  டபநானம்டற  பரமம்பகரயநாக  நநாயுடுகளவினம்  வநீடுகளவிலம்

கூலவிடவகலயநாடம்களநாக  பல  பகறயரம்  சநாதவி  மகம்களம்  வநாழம்நம்து  வருகவினம்றனரம்.  70 ஆமம்  ஆணம்டுகளவிலம்  கவிரநாம

கடம்டகமபம்புகளம் வமலம்ல மநாறம்றமம் கநாணம்கவினம்றன.

பநாணம்டிசம்டசரவியவினம் கவிழகம்கவிலம், வவிழுபம்புறமம் மநாவடம்டதம்தவிலம் ஶ்ரீ அரவவிநம்தரம் ஆசவிரம அகமபம்பவினரம் ஆடரநாவவிலம்(Auroville) 

ஆனம்மநீக நகரதவிடம்டதம்கதகம் வகநாணம்டுவருகவினம்றனரம்.  சுறம்றுபுறதம்தவிலம் உளம்ள வவிவசநாய நவிலஙம்ககளகம் ககயகபம்படுதம்தவி



சமதரம்ம  ஆனம்மநீக  நககர  உருவநாகம்குமம்  பணவிகளம்  வதநாடஙம்குகவினம்றன.  ஆடரநாவவிலம்லவிலம்  பல  அவமரவிகம்க  ஐடரநாபம்பவிய

மகம்களம் குடிடயறுகவினம்றனரம். ஆடரநாவவிலம் ஒரு நவிறுவனமநாக வசயலம்படம்டு பல உளம்ளூரம்வநாசவிகளுகம்கு டவகலவநாயம்பம்கபகம்

வகநாடுகம்கவிறது. எடம்டுமணவி டநர டவகல, வவிடுமுகற, மரணசகநாய நவிதவி டபநானம்ற சலுகககளம் மகம்ககளகம் கவரம்கவிறது.

ரநாமகனபம்  டபநானம்டற பலருமம்  நநாயுடு வநீடுகளுகம்கு டவகலகம்குபம்  டபநாவகத நவிறுதம்தவிகம்  வகநாணம்டு ஆடரநாவவிலம்லுகம்குமம்

அகத சநாரம்நம்த வதநாழவிறம்சநாகலகளுகம்குமம் டவகலகம்குசம் வசலம்கவினம்றனரம்.  அடரநாவவிலம் கவிரநாம வநாழம்கம்கக முகறகயயுமம்

பணம்பநாடம்கடயுமம்  முறம்றநாக  மநாறம்றுகவிறது.  குறவிபம்பநாக  வபணம்களவினம்  வநாழம்கம்ககயவிலம்  அசநாதநாரண  மநாறம்றஙம்களம்

நவிகழம்கவினம்றன. ஒழுகம்கமம் சநாரம்நம்த பவிறழம்வுகளம் இயலம்பநாகவினம்றன.

தவிடீவரனம்று  ரநாமனம்  டவகலயவிடதம்தவிலம்  நடநம்த  வவிபதம்தவிலம்  இறநம்துடபநாகவிறநானம்.  தனபநாகம்கவியமம்  சவிலகநாலமம்  தனம்

தநம்கதயவினம்  ஊரவிலுமம்  பவினம்னரம்  கணவனவினம்  வநீடம்டிலுமம்  தனவிகமயவிலம்  வநாழம்கவிறநாளம்.  ஆறுமுகமம்  பளம்ளவி  வசலம்ல

துவஙம்குகவிறநானம்.  படிபம்பவிலம்  வகடம்டிகம்கநாரனநாக இருகம்கவிறநானம்.  அவனுகம்கு நலம்ல கலம்வவிகயகம்  வகநாடுதம்து சமூகதம்தவிலம்

உயரம்நம்த  நவிகலகம்கு  வகநாணம்டு  வசலம்லடவணம்டுமம்  எனம்படத  தனபநாகம்கவியதம்தவினம்  கனவநாக  மநாறுகவிறது.  ரநாமனவினம்

இறபம்புகம்கு நவிதவியுதவவியுமம் தனபநாகம்கவியதம்துகம்கு டவகலயுமம் ஆடரநாவவிலம்லவிலம் கவிகடகம்கவிறது.  ஆறுமுகதம்துகம்கு தரமநான

கலம்வவி  கவிகடகம்குமம்  வபநாருடம்டு  மகடனநாடு  கவிருஷம்ணநாபுரதம்தவிலவிருநம்து  பநாணம்டிசம்டசரவிகம்கு  குடிவபயரம்கவிறநாளம்.

அவளுகடய குடிவபயரம்வவிலம் சநம்டதகமம் வகநாணம்ட முதம்துகம்கவிழவனம் ககடசவிவகர அவளுடனம் வரநாமலம் பூதம்துகறயவிலம்

தனவிகமயவிலம் வநாழம்நம்து இறுதவியவிலம் தறம்வகநாகல வசயம்துவகநாளம்கவிறநாரம்.



ஆடரநாவவிலம்  எனுமம்  நவநீன  வநாழம்கம்கக  தனபநாகம்கவியதம்தவினம்  படம்டிகம்கநாடம்டு  வநாழம்கம்கககய  வமலம்ல

 மநாறம்றுகவிறது.  கூடுதலநாக,  ஆடரநாவவிலம்லவிலம்  கடம்டிடகம்ககலஞனநாக  இருகம்குமம்

உயரம்  அதவிகநாரவி,  வஜெரவி  ஆலம்வபடம்டினம்  அறவிமுகமம்  ஏறம்படுகவிறது.  வஜெரவி  ஆலம்வபடம்  தனபநாகம்கவியதம்துகம்கு  உதவவிகளம்

வசயம்பவனநாகவுமம் ஆறுமுகதம்கத உடனம் கவதம்துகம் வகநாணம்டு வமலம்ல டவகல கறம்றுதம் தருபவனநாகவுமம் இருகம்கவிறநானம்.

ஆனநாலம்,  ஆறுமுகதம்தவிறம்கு  வஜெரவி  ஆலம்வபடம்டினம்  டதநாறம்றமம்  வவறுபம்பநானதநாகடவ  இருகம்கவிறது.  அடத  டநரமம்

தனபநாகம்கவியதம்துடனநான  அவனது  வநருகம்கமம்  அதவிகரவிகம்கவிறது.  தனபநாகம்கவியமம்  ஆழம்நம்த  குறம்ற  உணரம்டவநாடுமம்

அடதடநரமம்  தவவிரம்கம்க  முடியநாத  உடலம்  உணரம்வுகளவினம்  அகலகம்களவிபம்டபநாடுமம்  வஜெரவி  ஆலம்வபடம்டுடனம்  பழகுகவிறநாளம்.

ஒருநநாளம் தனபநாகம்கவியமம் வஜெரவி ஆலம்வபடம்டுடனம் தனவிகமயவிலம் வநருஙம்கவி இருகம்குமம் கநாடம்சவிகய ஆறுமுகமம் கணம்டுவவிட

ஆறுமுகதம்தவினம் வநாழம்வவிலம் வபருமம் தவிருபம்பமம் ஏறம்படுகவிறது. தநானம் கணம்ட கநாடம்சவி அவனுகம்குபம் டபரதவிரம்சம்சவியநாகவுமம் தனம்

தநாகயபம்பறம்றவிய நமம்பவிகம்கககயகம் குகலபம்பதநாகவுமம் இருகம்கவிறது.  ஒரு சவிறுவனநாக அவனுகம்கு வநாழம்கம்கக மநீதவிருநம்த

எலம்லநா நமம்பவிகம்கககளுமம் சவிகதநம்து டபநாகவிறது.

ஆறுமுகமம்  தனம்  தநாயுடனம்  ஏறம்படம்ட  மனசவிகம்கலநாலம்  அவகள சநம்தவிகம்க வவிருமம்பநாமலம்  வநீடம்கடவவிடம்டு ஓடிவநம்து டசருமம்

வசகம்குடமடுமம் அகத சுறம்றவிய மறம்ற இடஙம்களுமம் நநாவலவினம் இரணம்டநாமம்  தளதம்கத அகமகம்கவினம்றன.  வசகம்குடமடம்டிலம்

அவனம்  சநம்தவிகம்குமம்  மனவிதரம்களம்  கவிரநாம  வநாழம்கம்ககயவிலம்  தநானம்  சநம்தவிதம்த  மனவிதரம்களவிலம்  இருநம்து  முறம்றவிலுமம்

டவறுபடம்டவரம்களநாக இருகம்கவினம்றனரம்.  தனது தநாயம் பவிற ஆணுடனம் உறவு வகநாணம்டுளம்ள உணம்கமகய ஏறம்கமுடியநாமலம்

வநீடம்கடவவிடம்டு  ஓடிவருமம்  ஆறுமுகமம்,  கசகவிலம்  ரவிகம் ஷநா  ஓடம்டுமம்  தருமமூரம்தம்தவியநாலம்,  பநாலவியலம்  வதநாழவிலநாளவியநான



சவினம்னபம்வபநாணம்ணுவவினம்  பரநாமரவிபம்பவிலுமம்  அனம்பவிலுமம்  வநாழுமம்  சூழலம்  இயலம்பநாக  அகமகவினம்றது.  பநாலவியலம்

வதநாழவிலநாளவிகளம்  வநாழுமம்  வசகம்குடமடம்டிலுமம்  பவினம்னரம்  டமடம்டுபம்பநாகளயவதநாழவிறம்டபடம்கடயவிலம்  வசநம்தநாவுடனம்  குழநம்கத

வதநாழவிலநாளவியநாக  சவில  கநாலமுமம்,  சகமயலம்கநாரரம்  குபம்புசநாமவியவினம்  உதவவியநாளனநாக  சவில  கநாலமுமம்,  இறுதவியவிலம்

பநாகம்கவியதம்தவினம் கறவிககடயவிலுமம் டவகல வசயம்யுமம் ஆறுமுகமம் அபவிதநா எனம்கவிற பநாலவியலம் வதநாழவிலநாளவியவினம் மநீது அனம்பு

வகநாளம்கவிறநானம். ஆனநாலம் எதவிரம்பநாரநாவவிதமநாக அவனம் தனம் தநாகய ஒரு வவிபசம்சநார குடிகசயவிலம் கணம்டு மநீடம்வடடுதம்தநாலுமம்

அவளம்  பவிதம்துபவிடிதம்த  நவிகலயவிலம்  தறம்வகநாகல  வசயம்து  வகநாணம்டு  ஆறுமுகதம்கத  நவிரநம்தர  குறம்ற  உணரம்சம்சவியவிலம்

தளம்ளவிவவிடுகவிறநாளம்.

தனம் தநாயவினம் ஒழுகம்கமம் சநாரம்நம்த குழபம்பதம்தவிலுமம் அதவிரம்சம்சவியவிலுமம் அவகள வவிடம்டு ஓடிவருமம் ஆறுமுகமம் தனது ஓயம்வறம்ற

அகலசம்சலவிலம், பநாலவியலம் ஒழுகம்கவவிதவிகளவினம் முரணம்ககள பல மனவிதரம்களம் வநாயவிலநாக உணரம்நம்துவகநாளம்கவிறநானம். அவனம்

சநம்தவிகம்குமம் பலருமம் ஏடதநா ஓரம் கநாரணதம்தநாலம் வநீடம்டிலம் இருநம்து ஓடி வநம்தவரம்களம்.  தருமமூரம்தம்தவி தனம் மகனவவி பளம்ளவி

ஆசவிரவியருடனம் வசனம்றுவவிடம்ட அவமநானமம்  தநாஙம்கநாமலம்  பநாணம்டிசம்டசரவிகம்கு ஓடிவருகவிறநானம்.  பநாகம்கவியமம்  தனம்  மநாமவியநாரம்

வகநாடுகம  தநாஙம்கநாமலம்  ஓடிவநம்தவளம்.  வசநம்தநா  தனம்  குடுமம்பதம்தவினரவினம்  வனம்வகநாடுகம  தநாஙம்கநாமலம்

வவளவிடயறவியவளம்.   தருமமூரம்தம்தவியவினம்  முனம்னநாளம்  மகனவவி,  தருமமூரம்தம்தவியவினம்  சமகநால  வநாழம்கம்கக,

சவினம்னபம்வபநாணம்ணு,  குபம்புசநாமவி,  அவனம் மகனவவி,  வசநம்தநா,  அபவிதநா,  அவளவினம்  தநாயம்,  புஷம்பநா டமரவியவினம்  வநாழம்கம்கக

டதநாலம்வவி,  எனம்று  அவனம்  சநம்தவிகம்குமம்  மனவிதரம்களவினம்  வநாழம்கம்ககயவிலம்  பநாலவியலம்  ஏறம்படுதம்துமம்  தநாகம்கஙம்களுமம்  அகத

அவரம்களம் எதவிரம்வகநாளம்ளுதலுமம் ஆறுமுகதம்தவிறம்கு புதவிய புரவிதலம்ககள ஏறம்படுதம்துகவினம்றன.

ஆறுமுகமம் ஒரு புகனவு எனம்றநாலுமம் அதனம் ககதயநாடலம்  நவிஜெ வநாழம்கம்கககம்கு மவிக பகம்கதம்தவிலம்  தனம்கன இருதம்தவிகம்

வகநாளம்கவிறது.  நவிஜெதம்தவிலம்  கநாணமுடியநாத  ஒனம்றுகூட  இகம்ககதயவிலம்  இலம்கல.  கவிரநாம  வநாழம்கம்ககயவிலம்  வதநாடஙம்கவி, 

டகநாரவிடமடு,  வசகம்குடமடு  டமடம்டுபம்பநாகளயமம்  மகம்களவினம்  வநாழம்கம்கக  வகர  நமகம்கு  டநரடி  வவிளகம்கமநாகடவ  ககத

கூறபம்படுகவிறது.  இநம்நநாவலவினம்  வமநாழவி  அதனம்  கதநாமநாநம்தரம்களவினம்  தனம்கமககள  வதளவிவநாக  வவளவிகம்கநாடம்டகம்

கூடியதநாக,  பநாவகனகளறம்று  இருகம்கவிறது.  பநாலவியலம்  வகசகளுமம்,  சநாடலம்களுமம்  எநம்ததம்  தணவிகம்ககயுமம்  இனம்றவி

நவிரமம்பவிருகம்கவினம்றன.  அடதசமயமம்  கறம்பகனயவினம்  எலம்கலககளபம்  புகனவுகளவிலம்  கநாண  வவிருமம்புமம்  வநாசகனுகம்கு

இநம்நநாவலம் அலுபம்பு ஏறம்படுதம்துமம் அளவுகம்கு நவினம்று நவிதநானமநாக கநாடம்சவி வவிவரகண வசயம்து வகநாணம்டு வசலம்கவிறது.

குபம்புசநாமவி, அபவிதநா, டபநானம்ற சவில கதநாபம்பநாதம்தவிரஙம்களம் தவிடீவரனம்று டதநானம்றவி வளரம்நம்து மகறநம்துவவிடுகவினம்றனரம்,

ஆறுமுகமம் நநாவலம் அதனம் வபயரவிலம் ஆணம்பநாகலகம் வகநாணம்டிருநம்தநாலுமம் இது முனம்னவிறுதம்துவது வபணம்ககளபம் பறம்றவிய

ககதகயதம்தநானம்.  தனபநாகம்கவியமம்,  சவினம்னபம்வபநாணம்ணு,  பநாகம்கவியமம்,  வசநம்தநா,  அபவிதநா,  புஷம்பநா  டமரவி  என  பல

வபணம்களவினம் வநாழம்கம்ககபம்பநாடுககள ஆறுமுகமம் எனம்கவிற கமய பநாதம்தவிரதம்தவினம்  வழவி மவிக நுணுகம்கமநாக டபசுகவிறது

இநம்நநாவலம். தனம் தநாகயபம் பவிரவிநம்து ஒரு தூசுடபநால பல இடஙம்களுகம்குபம் பறநம்துமம் வவிழுநம்துமம் ஜெவிவவிகம்குமம் ஆறுமுகதம்தவினம்

வநாயவிலநாக வநாசகனம்  வபநாதுவவளவியவிலம்  அறவியபம்படநாத பல மனவிதரம்ககள அறவிநம்து வகநாளம்கவிறநானம்.  முதம்துகம்  கவிழவரம்,

ரநாமனம்,  தருமமூரம்தம்தவி,  குபம்புசநாமவி  டபநானம்ற  ஆணம்  கதநாபம்பநாதம்தவிரஙம்ககள வவிட  வநாசகடனநாடு அதவிகமம்  டபசுபவரம்களம்

வபணம்  ககதமநாநம்தரம்கடள.  ஆறுமுகமம்  தனம்  தநாயவிடமம்  குறம்றமநாக  நவிகனதம்து  ஒதுஙம்கவிய  ஒனம்று  பரநம்த  மனவித

வநாழம்கம்ககயவிலம் அவனுகம்கு உணரம்தம்துமம் புரவிதலம்களம்தநானம் இநம்நநாவலவினம் சநாரமநாக அகமகவினம்றது.



பநாகம்கவியமம்  ஒரு  தநாயநாக  இருநம்து  பலருகம்குமம்  அகடகம்கலமம்  வகநாடுகம்கவிறநாளம்.  பநாலவியலம்  வதநாழவிலம்  வசயம்யுமம்

சவினம்னபம்வபநாணம்கண தனம் மகளநாகடவ பநாகம்கவியமம் பநாரம்கம்கவிறநாளம். வசநம்தநாவுகம்குமம் ஆறுமுகதம்துகம்குமம் பநாகம்கவியமம்தநானம்

அகடகம்கலமம்  வகநாடுதம்து தறம்கநாலவிக டவகலயுமம் வகநாடுகம்கவிறநாளம்.  ஆனநாலம் அவளம் அனம்கப வவளவிபம்படுதம்துமம் அடத

டவகதம்தவிலம் ஆடவசதம்கதயுமம் வவளவிபம்படுதம்துமம் கவிரநாமவதயம்வமநாக இருகம்கவிறநாளம்.

வசநம்தநாவவினம்  வநாழம்கம்கக  ஒரு  மவிகபம்வபரவிய  வநீழம்சம்சவி.  அதவிகநார  சநாதவியநான  நநாயுடு  வநீடம்டுபம்  வபணம்ணநான  அவளவினம்

வநாழம்கம்கக  உடனம்பவிறபம்புகளவினம்  கவனவிபம்பவினம்கமயநாலம்  தடுமநாறம்றமம்  அகடகவினம்றது.  டமடம்டுபம்பநாகளயமம்

வதநாழவிறம்டபடம்கடயவிலம்  டவகல  வசயம்யுமம்  அவளம்  அஙம்கு  பணவிபுரவியுமம்  டமலதவிகநாரவியநாலம்  பநாலவியலம்டதகவகம்குபம்

பயனம்படுதம்தபம்படுகவிறநாளம்.  ஆறுமுகமம்  குழநம்கத வதநாழவிலநாளவியநாக அடத வதநாழவிறம்சநாகலயவிலம்  டவகல வசயம்கவிறநானம்.

அவகளபம் பறம்றவிய தகவலம்ககளகம் டகளம்வவிபடம்ட அவளவினம் அணம்ணனம்களுமம் உறவுகளுமம் அவகள அவமநானபம்படுதம்தவி

அடிதம்து  துனம்புறுதம்துகவினம்றனரம்.  வநீடம்கடவவிடம்டு  வவளவிடயறுமம்  அவளம்  பநாகம்கவியதம்தவினம்  உதவவியுடனம்  சவிறவிதுகநாலமம்

வநாழம்நம்து பவினம்னரம் டமரவியுடனம் மருதம்துவமகன தூயம்கமபடுதம்துமம் டவகலகம்குசம் வசனம்றுவவிடுகவிறநாளம். ஆறுமுகதம்துடனம்

அவளம் கநாடம்டுமம் வநருகம்கமம் இனம்ன கநாரணமம் எனம்று வதளவிவுபடநாமடல மகறநம்துடபநாகவினம்றது.

நநாவலவினம்  முதலம்  வரவி  “நமம்ப  எஙம்கமம்மநா  டபநாகபம்  டபநாடறநாமம்?  எனம்று  ஆறுமுகமம்  அவனம்  தநாயம்  தனபநாகம்கவியதம்தவிடமம்

டகடம்குமம்  டகளம்வவியவிலம்  இருநம்து  வதநாடஙம்குகவிறது.  அவரம்களம்  அபம்டபநாது  முதம்துகம்  கவிழவனுடனம்,  கநாலம்நகடயநாக

கவிருஷம்ணநாபுரதம்தவிலம் இருநம்து  பூதம்துகறகம்கு பயணபம்படம்டுகம் வகநாணம்டிருகம்கவிறநாரம்களம். அநம்தபம் பயணதம்தவிலம் ஆறுமுகமம்

எடம்டு  வயது  சவிறுவனநாக  அநம்த  வயதவிறம்டகறம்ற  குறுமம்புதம்தனஙம்களுடனுமம்  குறுகுறுபம்புகளுடனுமம்

சவிதம்தரவிகம்கபம்படுகவிறநானம். ஆனநாலம் வமலம்ல அவனது குழநம்தகம கநாணநாமலம் டபநாயம்வவிடுகவிறது.

அவனம்  பநாணம்டிசம்டசரவியவிலம்  தனம்  தநாயுடனம்  வநாழம்நம்தடபநாதுமம்  வசகம்குடமடம்டுகம்கு  வநம்த  பவிறகுமம்  அவனவினம்

வசயலம்பநாடுகளவிலுமம்  சவிதம்தரவிபம்புகளவிலுமம்  குழபம்பஙம்களம்  வதனம்படுகவினம்றன.  ககத,  ஆறுமுகமம்  எனம்கவிற  சவிறுவனவினம்

பநாரம்கவயவிலம்  இலம்கல.  அது  முழுதுமம்  ககதவசநாலம்லவியவினம்  பநாரம்கவயவிலம்  இருகம்கவிறது.  ஆகடவ  ஆறுமுகமம்  எனம்கவிற

சவிறுவனவினம்  அகமம்  முழுகமயநாக  வவளவிபம்படநாமடல  இருகம்கவிறது.  ஒரு  சவிறுவகனபம்பறம்றவிய  ககத  எனம்பகத

உணரமுடியநாதபடி  பகடபம்பநாளவியவினம்  பநாரம்கவ  டகநாணமம்  குறுகம்கவிடுகவிறது.  ஆறுமுகதம்தநாலம்  குழநம்கதகம்குரவிய

பநாஙம்குடடனநா  இகளஞனுகம்குரவிய  வதளவிவுடடனநா  வசயலம்பட  முடியவவிலம்கல.  பல  இடஙம்களவிலம்  அவனம்  வசயலறம்று

பநாரம்கவயநாளனநாக இருகம்கவிறநானம். அவனது அதவிகபம்படியநான எதவிரம்வவிகனயநாக அவம்வவிடதம்கத வவிடம்டு ஓடிவவிடுகவிறநானம்.

அலம்லது டவகமநாக நடநம்து வவளவிடயறுகவிறநானம். “ஏனம் இபம்படி எதறம்வகடுதம்தநாலுமம் ஓடுற… இநம்த ஓடம்டமம்தநானம் ஒனம்கன

இஙம்கு வகநாணம்டுவநம்து வவிடம்டிருகம்கு”  எனம்று வசநம்தநா அவனவிடமம் ஓரவிடதம்தவிலம்  கூறுகவிறநாளம்.  ஆனநாலம் ஆறுமுகதம்தவினம்

மனஓடம்டமம் முழுகமயநாக சவிதம்தரவிகம்கபம்படநாமடலடய ககத நகரம்கவிறது.

குபம்புசநாமவி  பநாதம்தவிரபம்பகடபம்பு  உதவிரவியநானது.  ககத  டபநாகம்குகம்கு  டதகவபம்படநாமடல  ஒதுஙம்கவி  நவிறம்குமம்  மனவிதனநாக

குபம்புசநாமவி இருகம்கவிறநானம்.  குபம்புசநாமவியவினம் ஒருபநாலம் ஈரம்பம்புமம்,  அவனம் மகனவவி தனம் கமதம்துனடனநாடு கவதம்தவிருகம்குமம்

களம்ள உறவுமம்  கூட அதவிக அழுதம்தமம்  இலம்லநாமலம்  வநாசகனுகம்கு வவறுமடன அதவிரம்சம்சவிதருமம்  டநநாகம்கவிலம்  எழுதபம்படம்ட

சவிதம்தரவிபம்புகளநாகடவ இருகம்கவினம்றன.  ஆறுமுகமம்  குபம்புசநாமவியவினநாலம்  எதவிரம்வகநாளம்ளுமம்  பநாலவியலம்  வதநாலம்கலகளம்  கூட, 



முதவிரநா  பருவதம்தவிலம்  அவனம்  தனம்  தநாகய  டஜெரவி  ஆலம்வபடம்டுடனம்  பநாரம்தம்து  வவறுதம்த  கநாடம்சவிககள  டமலுமம்

வளரம்கம்கூடியதநாகடவ  இருகம்கவினம்றன.  குபம்புசநாமவிகயபம்  புரவிநம்துவகநாளம்ளுமம்  எநம்த  சநம்தரம்பமுமம்  ஆறுமுகதம்துகம்கு

வநாயம்கம்கவவிலம்கல.  அவனம்டமலம்  வகநாணம்ட  அருவருபம்கப  மடம்டுமம்  அழவிகம்கமுடியநாத  மனதுடனம்  அஙம்கவிருநம்து

வவிலகுகவிறநானம்.

ஆறுமுகமம்,  ஒரு  இகளஞனநாக,  வநாழம்கம்ககயவினம்  சவிடுகம்குககளயுமம்  டபநாலவியநான  ஒழுகம்க  வவிதவிககளயுமம்

புரவிநம்துவகநாணம்ட பவினம்னரம் வசநம்தநா கநாரணமவினம்றவி பவிரவிகவிறநாளம். அடதடநரமம்  அபவிதநா எனம்கவிற பநாலவியலம் வதநாழவிலநாளவியவினம்

மநீது அவனுகம்கு அனம்பு  டதநானம்றுகவினம்றது.  ஆனநாலம்,  எதவிரம்பநார நவிகலயவிலம்  அவனம்  தநாயுடனநான சநம்தவிபம்புமம்  அவளவினம்

மரணமுமம் அவகன மநீணம்டுமம் நவிகலகுகலயசம் வசயம்கவினம்றன.

நநாவலவினம்  முனம்பகுதவியவிலம்  ஆடரநாவவிலம்  எனம்னுமம்  ஆனம்மநீக  நகர  அகமபம்பு  முகம்கவியபம்  பஙம்கு  வகவிகம்கவிறது.  ரநாமனம்

அஙம்குதநானம்  டவகல  வசயம்கவிறநானம்.  அஙம்கு  டவகல  வசயம்யுமம்  டபநாது  ஏறம்படம்ட  வவிபதம்தவிலம்தநானம்  அவனம்

இறநம்துடபநாகவினம்றநானம்.  பவினம்னரம்  தனபநாகம்கவியமுமம்  அஙம்குதநானம்  டவகல  வசயம்கவிறநாளம்.  அவளம்  வநாழம்கம்ககயவினம்

மவிகபம்வபரவிய மநாறுதலம் அஙம்கு டவகல வசயம்யுமம் டபநாதுதநானம் ஏறம்படுகவிறது.  ஆடரநாவவிலம்  சுறம்றுபுற வவிவசநாய மகம்களவினம்

வநாழம்கம்ககயவிலுமம்  மவிகபம்வபரவிய  மநாறுதலம்ககளசம்  உருவநாகம்குகவிறது.  ஆடரநாவவிலம்  எனம்பது,  பநாணம்டிசம்டசரவிகம்கு  அருகவிலம்

தமவிழம்நநாடம்டு வவிழுபம்புரமம் மநாவடம்டதம்தவிலம் அகமநம்த ஆனம்மநீக முகம்கவியதம்துவமம் வநாயம்நம்த இடமநாகுமம். ஆடரநாவவிலம், இநம்தவிய

சுதநம்தவிர  டபநாரநாடம்டவநாதவியுமம்  ஆனம்மநீக  ஞநானவியுமநாகவிய  அரவவிநம்தரவினம்  டநரடி  மநாணவவி  Mirra  Alfassa  உருவநாகம்கவிய

சமதம்துவ  ஆனம்மநீக  நகரமநாகுமம்.  Mirra  Alfassa,  அரவவிதரம்  அகமபம்பவினரநாலம்  ஶ்ரீ  அனம்கன  எனம்று

குறவிபம்பவிடபம்படுகவிறநாரம்.   யுடனஸம்டகநாவவினம் பண உதவவியுடனம் பனம்னநாடம்டு அரசுகளம் உருவநாகம்கவிய மதகடம்டுபம்பநாடுகளம் அறம்ற

ஆனம்மநீக பவிரடதசமநாக ஆடரநாவவிலம் அகமநம்துளம்ளது.  உலகவினம் பல நநாடம்டு மகம்களுமம் அஙம்கு ஆனம்மநீக அனுபவமம் வபற

வசனம்றுவர அனுமதவியுமம் சவில கடம்டுபம்பநாடுகளுமம் உணம்டு.  நநாவலவினம் முனம் பகுதவியவிலம் ஆடரநாவவிலம் குறவிதம்து ஆசவிரவியரவினம்

சவிதம்தரவிபம்புகளம் அவம்வகமபம்பு குறவிதம்த கடுமம் வவிமரம்சனஙம்களநாகடவ இருகம்கவினம்றன.  கவிரநாம மகம்களவினம் வநாழம்கம்ககயவிலம்

அவம்வகமபம்பு  ஏறம்படுதம்தவிய  தநாகம்கதம்கத  முதலநாளவிய  உலகமயமநாகம்களவினம்  சவிகம்கலம்களுடனம்  வபநாருதம்தவிபம்  பநாரம்கம்க

முடியுமம்.  ஆயவினுமம் ஆசவிரவியரம் ஆடரநாவவிலம் மநீதநான தனது வவிமரம்சனதம்கதகம் ககதயவிலம் வதநாடரநாமலம் டவறு களதம்துகம்கு

நகரம்நம்துவவிடுகவிறநாரம்.  அடதசமயமம்  கவிரநாம  மகம்களவினம்  மரபநான  ஆணம்டநானம்  அடிகம  வநாழம்கம்ககயவினம்  தநீரம்வநாகவுமம்

ஆடரநாவவிலம்கல ஏறம்க முடியநாநவிகல ஏறம்படுகவிறது. ஆயவினுமம் மவிகுநம்த சவிரதம்கதயுடனம் கடம்டகமகம்கபம்படம்ட ஆடரநாவவிலம்லவினம்

வநாழம்கம்கக,  ஒழுகம்கமநீறலம்ககளடய வநாழம்கம்ககயநாக வகநாணம்ட வசகம்குடமடம்டுடனம்  ஒபம்பவிடம்டுகம்  கநாடம்டபம்படுவதனம்  வழவி

வநாசகனம் புதவிய தவிறபம்புககளபம் வபறுகவினம்றநானம்.

நனம்கு  தவிடம்டமவிடம்டு  கடம்டகமகம்கபம்படம்ட  ஆடரநாவவிலம்லவினம்  ஏறம்படம்ட  வநாழம்கம்ககயவினம்  வபருஙம்குழபம்பமம்  ஒனம்று, 

ஒழுகம்கவவிதவிகளுகம்கு எதவிரநாக தனம்கன அகமதம்துகம்வகநாணம்ட வசகம்குடமடம்டு நவிலபம்பரபம்பவிலம் வதளவிகவகம் வகநாடுபம்பது

வநாழம்கம்ககயவினம்  முரணம்களவிலம்  ஒனம்றநாக  அகமகவினம்றது.  புதவிரம்களுமம்  முரணம்களுமம்  நவிகறநம்த  வநாழம்கம்ககயவினம்

உளம்ளநாரம்நம்த வதளவிவுமம் ஞநானமுமம்,  வசயறம்ககயநாக கடம்டகமகம்கபம்பட ஒழுகம்கவவிதவிகளுகம்கு வவளவியவிலம் வசனம்றகலயுமம்

டபநாடத வநாயம்கம்கவிறது. ஆறுமுகதம்தவினம் ஓடம்டதம்தவினம் முடிவு அவம்வநாடற அகமகவினம்றது.



‘ஆறுமுகமம்’ நநாவலம் 1999 ஆமம் ஆணம்டு வவளவியநானது. புதுசம்டசரவி மறம்றுமம் அதனம் சுறம்றுவடம்டநார

 பகுதவிககள களமநாககம் வகநாணம்டது. இநம்நநாவலுமம் கநால மநாறம்றதம்கதடய 

டபசுகவிறது. புதுசம்டசரவியவினம் வளரம்சம்சவி, ஆடரநாவவிலம்லவினம் டதநாறம்றமம் அதனம் சுறம்று வடம்டநார பகுதவிகளவிலம் எனம்னவவிதமநான 

மநாறம்றஙம்ககள ஏறம்படுதம்தவியது என கநாடம்டுகவிறது. ஆடரநாவவிலம்கலயுமம் கூட சறம்டற வவிமரம்சன டநநாகம்குடனம் அணுகுகவிறது.

‘ஆணம்ட வநீடம்டு வபநாணம்ணு’ வசநம்தநாவுமம் அவரம்களவினம் குடி பகறயரம் வநீடம்டு ஆறுமுகமுமம் ஒனம்றுடபநாலடவ 

நகரமயமநாகம்கலவிலம் சவிகம்கவிசம் சவிகதவகத வசநாலம்கவிறது. சவிறுவனநாக துவஙம்கவி ஆறுமுகமம் இகளஞனநாக வளருமம் 

கநாலதம்தவிலம் அவனம் வநாழம்வவிலம் நவிகழுமம் இகடயநீடுககள, சவநாலம்ககள, குழபம்பஙம்ககள டபசுகவிறது நநாவலம். 

குழநம்கதகளவினம் உலகக அவரம்களவினம் மகவிழம்சம்சவிகய, குழபம்பதம்கத, மவிரடம்சவிகய, பதவினம்மதம்தவினம் அகடயநாள சவிகம்ககல, 

தனம் மநீடம்சவிகய இகமயமம் வலுவநாக சவிதம்தரவிகம்கவிறநாரம். ‘ஆறுமுகமம்’ நநாவகலடய நநாமம் அயலம் இலகம்கவியஙம்களவிலம் 

பநாலவியதம்தவிலம் துவஙம்கவி பதவினம்மதம்தவிலம் வளரம்நம்து இளகமயவிலம் தனம்கன கணம்டகடயுமம் ‘ஒரு ஆளுகம உருவநாகம்க நநாவலம் 

வககமநாதவிரவியநாக’   அகடயநாளபம் படுதம்த முடியுமம்.  (coming of age). பநாலவியலம் வதநாழவிலநாளவிகளம் நநாவலம் முழுகம்க 

வவிரவவிகம் கவிடகம்கவிறநாரம்களம். ஆறுமுகதம்தவினம் தநாதம்தநாவுகம்குமம் அவனுகம்குமநான உறவு அழகநாகவுமம் முழுகமயநாகவுமம் 

உருவநாகவியுளம்ளது. வநநாசம்சவி வவடம்டி கூகட பவினம்னுமம் தநாதம்தநா தனம் இடதம்கத வவிடம்டு வர மறுபம்பவரம். தனம் மகளவினம் 

பநாலவியலம் பவிறழம்கவ அறவிநம்து மனமுகடநம்து தூகம்கவிடம்டு மரவிகம்கவிறநாரம். ஒழுகம்கமநான, நவியநாயமநான அடதசமயமம் வகளநம்து

வகநாடுகம்கநாத பவிடிவநாதமம் பவிடிதம்த இறுகம்கமநான தநம்கத. இநம்த தநம்கதடய சறம்று படிதம்து நலம்ல நவிகலயவிலம் 

இருகம்குமம்டபநாது ‘வசலம்லநாத பணமம்’ நநாவலவினம் நடடசனநாக பரவிணநாமமம் வகநாளம்கவிறநாரம் எனதம் டதநானம்றவியது. ‘வசலம்லநாத 

பணமம்’ நநாவலவிலம் அவமநானதம்தவிலம் இறநம்த தநம்கதயவினம் இழபம்கப குடுமம்பமம் எதவிரம்வகநாளம்ள இயலநாமலம் தவவிதம்து 



சவிதறுகவிறது. தநம்கத தனம் இறுகம்கதம்தநாலம் மககள இழநம்து ததம்தளவிகம்கவிறநாரம் ‘ஆறுமுகமம்’ நநாவலவிலம். ‘ஆறுமுகமம்’ 

நநாவலவிலம் வசநம்தநாவவினம் ககதகயயுமம் இதம்துடனம் டசரம்தம்து கநாணமுடியுமம். பவிகழகம்க வழவி டதடி அடம்கட கமம்பனவிகம்கு 

வசனம்ற இடதம்தவிலம் அவளுகடய டமலநாளரம் அளவிகம்குமம் வதநாலம்கலகம்கு டவறுவழவியவினம்றவி பணவிகவிறநாளம். அகதயறவிநம்த 

அவளம் ஊகரசம் டசரம்நம்த அடத நவிறுவனதம்தவிலம் பணவியநாறம்றுமம் வநாயவிலம் கநாபம்பநாளனுமம் அவகள மவிரடம்டி பணவிய 

கவகம்கவிறநானம். அசம்வசயம்தவி அறவிநம்து அவளம் அணம்ணனம்களுமம், அணம்ணவிகளுமம், ஊரநாருமம் கநாறவியுமவிழம்நம்து கடம்டி 

அடிதம்து துரதம்தவி வவிடுகவிறநாரம்களம். அவளம் எபம்படிவயலம்லநாமம் தவவிதம்தவிருபம்பநாளம்? அவமநானபம்படம்டிருபம்பநாளம்? ‘அறவியநாபம் 

புளம்ள, வதரவியநா வயசு’ எனம்று வவிடம்டுவவிடம்டு அவளம் பவிகழகம்க வழவியகமதம்து வகநாடுதம்தவிருகம்ககம் கூடநாதநா? 

அவளுகடய தநாயம் தநம்கத இருநம்தவிருநம்தநாலம் இபம்படி நடநம்தவிருகம்குமநா எனம்வறலம்லநாமம் ஆறுமுகமம் சவிநம்தவிகம்கவிறநானம். 

‘யநாடரநாட தவிஙம்கற டசநாதம்துல நநானம் மணம்ணயளம்ளவிபம் டபநாடம்டனம்? குடிகம்கவிற தணம்ணநீயவில வவசதம்தகம் கலநம்தனநா, 

நடகம்குற தடதம்துல முளம்ளபம் டபநாடம்டனநா? நநானம் வசஞம்ச பநாவவமனம்னநா? எனம்னவிஷம்டமநா எவனம்கவிடம்ட நநானம் மனசநார 

டசரம்மநானமநா இருநம்தனம்? வபநாணகம்கடம்டி அடிகம்கவிறநாபம்ல அடிசம்சநாஙம்கடள எதுகம்கு? ரநாடவநா பகடலநா எனகம்குதம் 

தூகம்கமவிலம்ல. சூதம்தகம் கழுவவிவவிடம்டநா ஒடமம்புல பநீ  இலம்லனம்னு ஆயவிடுமநா?’ எனுமம் வசநம்தநாவவினம் டகளம்வவி நமம்கம 

வதநாநம்தரவுகம்கு உளம்ளநாகம்குகவிறது. ஒருவககயவிலம் வசனம்ற யுகதம்து ‘தஙம்கபம் பதகம்க’ மனநவிகலகம்கு எதவிரநான பரவிணநாமமம்.

வவிழுமவியஙம்களம், இலடம்சவியஙம்களம், வகநாளம்கககளம் அனம்பவினம் வவிகலயவிலம் வளர டவணம்டியதம் டதகவயவிலம்கல எனம்பகத 

தவிருமம்பதம் தவிருமம்ப இநம்நநாவலம்களம் வசநாலம்கவினம்றன. பரவிகவயுமம் கனவிகவயுமம் இவறம்றுகம்கு டமலநானதநாக 

முனம்கவகம்கவினம்றன. அரம்தம்தமறம்ற பவிடிவநாததம்கத, இறுகம்கதம்கத, டபநாலவி கவுரவதம்கதசம் சுமபம்பதவினநாலம் எநம்தபம் பலனுமம் 

இலம்கல. ஒழுகம்கவநாததம்தவினம் வனம்முகறகய அகடயநாளபம்படுதம்துகவிறது எனவுமம் வசநாலம்லலநாமம். ஆறுமுகமம் 

தனபநாகம்கவியதம்தவினம் நடதம்கதகய வவறுதம்து வநீடம்கட வவிடம்டு வவளவிடயறவி அகலநம்து தவிரவிநம்து அவகள மநீணம்டுமம் 

சநம்தவிகம்குமம் புளம்ளவியவிலம் நநாவலம் நவிகறவுறுகவிறது. அபம்டபநாது அவனம் அவகள முழுவதுமநாக மனம்னவிதம்து ஏறம்க தயநாரநாக 

இருகம்கவிறநானம். அவளுகடய பவிகழகளம் ஒனம்றுமவிலம்கல எனதம் டதநானம்றுமம் அளவவிறம்கநான வநாழம்வனுபவஙம்ககள 

அகடநம்தவிருநம்தநானம். தனபநாகம்கவியதம்தவிடடம தவிருமம்பவியவிருகம்க டவணம்டுமம், அவகளதம் டதடி அகடநம்தவிருகம்க டவணம்டுமம் 

எனுமம் உணரம்டவ அவகன வகதகம்கவிறது. ‘தனபநாகம்கவியமம், சவினம்னபம் வபநாணம்ணு, வசநம்தநா, பநாகம்கவியமம்’ என ஆறுமுகமம் 

நநாவலம் வலுவநான வபணம் பநாதம்தவிரஙம்களநாலம் பவினம்னபம்படம்டது.

ஆறுமுகமம்’ ககதசம்சுருகம்கமம்

இகமயதம்தவினம்  ‘ஆறுமுகமம்’  எனம்ற  நநாவலம்  முழுகம்க முழுகம்க தலவிதம்  மகம்ககளசம்  சுறம்றவிபம்  பவினம்னபம்படம்ட  ககதயநாகுமம்.

இநம்த  நநாவலவினம்  முகம்கவியகம்  கதநாபநாதம்தவிரடம  ஆறுமுகமம்தநானம்.  அவனது  அழகநான  அமம்மநாவநான  தனபநாகம்கவியமம்

கணவனம்  ரநாமனம்  இறநம்தவுடனம்  தனது  தநம்கதயுடனம்  பவிறநம்த  வநீடம்டிலம்  வநாழம்கவிறநாளம்.  தனது  மகனம்  ஆறுமுகதம்கத

நனம்றநாகபம் படிகம்க கவதம்து இனம்ஜெவினவியரநாகம்ககம் கஙம்கணமம் கடம்டுகவிறநாளம். அதறம்கநாகதம் தனது தகபம்பனம் டபசம்கசயுமம் மநீறவி

தனம் கணவனம் பணவிபுரவிநம்த ஆடரநாவவிலம் டவகலகம்குசம் டசரம்கவிறநாளம். அஙம்டக தனது டமலதவிகநாரவியநான வஜெரவி ஆலம்படம்டுடனம்

அவளுகம்குதம்  வதநாடரம்பு  ஏறம்படுகவிறது.  இது அரசலம்  புரசலநாக தனபநாகம்கவியதம்தவினம்  தநம்கதயநான முதம்துகம்  கவிழவரவினம்

கநாதவிலம்  வவிழ  கவிழவரம்  தனது  உயவிகர  மநாயம்தம்துகம்வகநாளம்கவிறநாரம்.  ஒரு  சமயமம்  வஜெரவி  ஆலம்படம்டுடனம்  தனது  தநாகய

நவிரம்வநாணமநாகபம் படுகம்கக அகறயவிலம் கநாணுமம் ஆறுமுகமம் மனமம் வவறுதம்து வநீடம்கட வவிடம்டட ஓடுகவிறநானம்.



பவினம்னரம் ரவிகநாகம்கநாரனம் தருமமூரம்தம்தவிகயகம் கநாணம்கவிறநானம். அவனம் மூலமநாக வசகம்குடமடம்டிலம் சவினம்னபம்வபநாணம்ணுவவிடமம்

தஞம்சமகடகவிறநானம்.  வசகம்குடமடம்டு வநாழம்வு ஆறுமுகதம்தவிறம்கு நவிகறய வநாழம்கம்கக அனுபவஙம்ககளகம் வகநாடுகம்கவிறது.

எகதபம்  பநாரம்தம்து,  வநநாநம்து  ஓடி  வநம்தநாடனநா  அதுடவ  வசகம்குடமடம்டினம்  வநாழம்கம்கக  முகறயநாக  இருபம்பகதகம்

கநாணம்கவிறநானம்.  அஙம்கு சவினம்னபம்வபநாணம்ணு,  அபவிதநா,  பநாகம்கவியமம்  ,  வசநம்தநா டபநானம்ற வபணம்ககளசம் சநம்தவிகம்கவினம்றநானம்.

தலவிதம் வபணம்களம் படுமம் அவதவிகயயுமம் அவரம்களது வநாழம்கம்கக முகறககளயுமம் கணம் கூடநாககம் கநாணம்கவிறநானம். தனது

தநாயம் தனபநாகம்கவியதம்தவினம் நவிகலகய உணரம்நம்து அவகள மனம்னவிகம்கவிறநானம்.  இறுதவியவிலம்  ஒருநநாளம் தனது தநாகய ஒரு

வவிபசம்சநாரவியநாகசம்  வசகம்குடமடம்டிலம்  பநாரம்கம்கவிறநானம்.  மககன எனம்றநாவது ஒருநநாளம்  சநம்தவிபம்டபநாமம்  எனம்ற எதவிரம்பம்பநாரம்பம்புடனம்

நகடபம்பவிணமநாக வநாழம்நம்துகம் வகநாணம்டிருநம்த தனபநாகம்கவியமம் ஆறுமுகதம்கதசம் சநம்தவிதம்த மறுநநாடள உயவிரம் துறகம்கவிறநாளம்.


	ஆறுமுகம் : ஒழுக்கவிதிகளுக்கு வெளியில்

