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 அருபியாம் ஆண்டவரின் பரிசுத்்த ொமத்திலும், மனி்தனின் மனத்த 
அறிகிற கிறிஸதுவின் ொமத்தினா்ல கிறிஸ்தவ  அன்பின் வாழ்த்துக்கள். 
கிறிஸ்தவ வரலாற்றுச் ெங்கத்தின் ொரபா்க  "உற்று ் ொககு" "உற்று ் ொககு" என்ற ்கருத்தின் 
கீழ் அழிவின் விளிம்பில உள்்ள  பதைய கிறிஸ்தவ புத்்த்கங்கத்ள கிறிஸ்தவ 
மக்கள் வாழ்வியலிலும், ஆன்மீ்கத்திலும் வ்ளரந்து சபரு்க புத்்தாக்கம் செய்து 
சவளிவிடுகி்றாம்.அந்்த வரிதெயில இந்்த புத்்த்கம் ஐந்்தாவ்தது. அருள் 
திரு ெத்திய ொமு்வல எனும் ஐயர 1950ல ்தனது சீரிய சிந்த்தயாலும், 
ஊழிய அனுபவங்க்ளாலும் வரும் இ்ளம் குருக்களுககு ்தனது அனுபவ 
்கலவிதய ஏட்டில செதுககி பல நூற்பாக்கத்ள சவளியிட்்டார. அதில இந்்த 
உ்ளவியல புத்்த்கமும் ஒன்று. இந்்த புத்்த்கத்தின் சபயர  ம்னா்தத்துவமும், 
ெதப ஊழியமும் என்ப்்த. புத்்த்கத்தில உள்்ள ஐயரின் அறிவுதரபபடி்ய 
இக்காலத்தில இ்தற்கு வைங்கபபடும் சபயரான உ்ளவியல என்ற புதுசபயரு்டன், 
சிந்்ததனதய தூணடி வி்ட வரும் இந்்த நூல இ்ளம் குருவானவர்களுககு 
மட்டுமலலாது, ெதபயில ஊழியம் செய்யும் அதனவரககும் படிக்க ஏற்றது. 
ொம் ெம் மனதில அறிவியலும், இதறயியலும் ஒன்று ப்ட முடியாது என்ற 
நிதனககும் இ்டங்களில இரணடும் ஒன்்ற என்று இரு புறமும் நின்று 
ஆசிரியர வி்ளககுகிறார. சபண்கள்  பற்றிய ்கருத்துக்கள் ்தற்்பாத்தய 
்கால்கட்்டதில முற்்பாக்கா்க ்காணபபட்்டாலும் அவர இருந்்த ்காலத்தில 
இந்்த முற்்பாககு சிந்்ததன ெதபயினுள் இருக்க ்வணடும் என்று 
நிதனத்்தது அக்காலத்தில ஐயரின் மனதில ஓடிய மன்வாட்்டத்த்தயும், 
ெதப அனுபவத்த்தயும் பிரதிபலிககிறது. ெதப மக்கள், ெதப ஊழியத்தில 
இருப்பார என்று அதனவரககும் இந்்த நூல மிகுந்்த பலதன ச்காடுககும். 
ெத்திய ொமு்வல ஐயர எழுதிய உ்ளவியலும், ெதப ஊழியமும் என்ற 
இபபுத்்த்கத்த்த அறிந்து, புரிந்து ்்தவ ெதபதய ்கட்டு்வாமா்க. 
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 ஒவசவாரு நூற்றாணடிலும் அறிவுத் துதறயில ஒவ்வார அம்ெம் 
முககிய ஸ்தானம் சபற்று வந்துள்்ளத்தக ்காணகி்றாம். பதிசனட்்டாம் 
நூற்றாணத்ட விொரதணயு்கம் என்று கூறலாம். பரிணாமக ச்காள்த்க 
முககியத்துவம் சபற்று உயிர நூல வி்ளக்கம் எய்தியது பத்ச்தான்ப்தாம் 
நூற்றாணடி்ல. இவவிருப்தாம் நூற்றாணடில ம்னா ்தத்துவ ொஸதிரம் 
முககியத்வம் வகிககிறது. இதுவதர அலட்சியம் செய்யபபட்டுவந்்த அந்்த 
ொஸதிரத்த்த மு்தலாம் உல்க யுத்்த செருக்கடியால ்மலும் ்மலும் ஆராய 
்ெரந்்தது. ம்னா ்தத்துவ ஆராய்ச்சியில ஈடுபட்டிருககும் நிபுணர்களும், 
எதனப சபாது மக்களும் கூ்ட அ்தன்பால புதிய ஆரவம் ச்காண்டனர. 
ெரித்திரங்களும், ெமு்தாய ொஸதிரங்களும், ச்தாழில ஸ்தாபனங்களும், 
தவத்திய சிகிச்தெ முதற்களும், ம்னா ்தத்துவ அடிபபத்டயில 
சிந்திக்கபபடுகின்றன. இபசபாழுது அந்்தக ்கதல ெமயக ்்காட்த்டதயயும் 
்தாககுகின்றது. ம்னா ்தத்துவ ொஸதிரத்தில ்கண்டறிந்்த புதிய உணதம்கள் 
கிறிஸ்தவ ெமயத்திற்கு மாறுபா்டானதவ என்று எணணும் மனபபான்தம 
பலரககு இருந்து வருகிறது. ஆனால அவவுணதம்கள் ஆராய்ச்சி 
விஷயத்திலும் வாழ்கத்க அனுபவத்திலும் கிறிஸது மாரக்கத்துககு 
அனுகூலமானதவ என்பது ்தான் உணதம. ம்னா ்தத்துவம் படித்்தவர்களில 
சிலர ெமயத்திற்கு வி்ராதி்க்ளாகிவிட்்டது துரதிர்ஷ்டம் ்தான். எனினும், 
ஒருவர இம்ம்னா ்தத்துவ ொஸதிரத்த்த ஆராய ஆராய ெமது ரட்ெ்கர 
்தமது திருபபணிவித்டயின் ்பாது ஆண்கள், சபண்களுத்டய ஜீவியத்த்த 
விவரித்துக கூறிய எலலாம், இப்பாது ம்னா ்தத்துவ ொஸதிரி்க்ளால 
ம்னா ்தத்துவ பரிபாதஷ்களிலும் வாய்பபாடு்களிலும், விதி்களிலும் புது 
முதறயில சொலலபபடுகின்றன என்ற நிச்ெயம் உண்டாகும். இந்்த ்தத்துவ 
ொஸதிரி்களுத்டய ஆராய்ச்சி எதுவும் ெமது ரட்ெ்கருத்டய திவவிய 
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ஞானத்திற்கு அபபால ்க்டந்து செலலவிலதல. ம்னா ்தத்துவ ொஸதிரத்த்தப 
படித்து ச்தளியத் ச்தளிய ெமது ஆன்ம ஜீவியத்தின் அனுபவம் ஆழ்ந்து 
பரந்து பலபபடும் என்பதும், ெதப ்வதலககு மி்கவும் உ்தவியாய் இருககும் 
என்பதும் எமது துணிபான முடிவாகும். 
வாழ்கத்கதயச் ெரிவா ெ்டத்துவது ்தான் ம்னா ்தத்துவ முதற. பகதியு்டன் 
வாழ்வத்தபபற்றிய விஷயங்கள் அ்தன் ்கண அ்டங்கவிலதல. ஆனால 
தூய்தமயான வாழ்வியலாகிய கிறிஸது மாரக்கம் ெரிவர வாழ்்தலாகிய 
ம்னா ்தத்துவ ொஸதிரத்த்தயும் ்தன்னுள் அ்டககிகச்காள்்ளககூடும். பின் 
வரும் சில அத்தியாயங்களில மனி்தனுத்டய மனத்தயும் ெ்டகத்க்கத்ளயும் 
ஆளும் வழி்கத்ளபபற்றிய அறிவு ெமது ெரீரமும் மனமும் ஆன்மாவும் 
சுகித்திருபப்தற்கு எவவ்ளவு தூரம் உ்தவிசெய்ய முடியும் என்பத்தப பற்றிச் 
சொலலபபடும். 
 ம்னா்தத்துவ ொஸதிரசமன்றால என்ன? அ்ெ்கர ம்னா ்தத்துவ 
ொஸதிரம் ம்னா ்தத்துவ ொஸதிரம் என்று ்பசிகச்காள்ளுகிறார்கள். 
ஆனால ஒரு சிலரக்்க அ்தன் அரத்்தம் ச்தரியும். மனி்தனுத்டய 
ொ்்டாடிய ெ்டத்த்ததயபபற்றிய ொஸதிர்ம அது. மனி்தனுத்டய ெ்டத்த்த 
என்று சொலலபபடும் அந்்தக ்காட்டுக குணம் (அணு அணுவா்க ஆனால 
நிச்ெயமா்க) கிரம வரம்புககுள் ச்காணடுவரபபடுவ்்த ம்னா ்தத்துவ 
ொஸதிரம். உல்கத்தி்ல்ய மனி்த இயலபு என்பது மி்கவும் வியத்்தற்குரிய 
்பரைகு உத்டயது என்று ்கருது்வாருககு இந்்த ொஸதிரம் எவவ்ளவு 
பிரீதியானது ்மாட்்டார வணடியில உங்களுகச்கதி்ர உட்்காரந்திருககும் 
ஒருவர வாய் திறந்து ஒரு வாரத்த்த சொலலாம்ல இருபது நிமிஷத்திக்ககுள் 
பத்து விஷயங்கத்ள சவளிபபடுத்திவிடுவார. அவருத்டய மு்கசவட்டின் 
ஒழுஙகு அலலது ஒழுஙகின்தம, அவருத்டய ்ததலயின் வடிவம், 
அவருத்டய ்கண்கள், வாய், விரல்கள், ெரம்புச்்ெட்த்ட ்தனிபபட்்ட ் பாககு 
ஆகிய இதவசயலலாம் ெமககுச் செய்தி சொலலுகின்றன. சபரும்பாலும் 
ஒருவருத்டய உ்டலுறுபபு்களின் அதமபபு, சொற்்கத்ளக ்காட்டிலும் 
உணதமயு்டன் அவருத்டய மனதின் அந்்தரங்கங்கத்ளச் சொலலககூடும். 
ஆனால அந்்த சமௌன பாதஷதய ொம் படித்திருக்க்வணடும். மனதின் 
ச்தாழிலபாடு அலலது அ்தன் அலுவல்கள் ்தான் ம்னா ்தத்துவ 
ொஸதிரசமன்று மற்சறாரு விவரணமும் கூறலாம். 
இந்நூதல வாசிககும் அறிஞர்களில யாரும் மனதுககும் மூத்ளககும் உள்்ள 
்வறுபாட்த்டயறியாமல விஷயங்கத்ளக குைபபககூ்டாது. மூத்ளதயபபற்றி 
ொம் ஒன்றும் சொலலப்பாவதிலதல. அது இந்நூலின் வரம்பில ்கட்பட்்ட 
விஷயமன்று. மனி்தன் ஓர உ்டலில வாழும்்பாது ஒரு வாத்தியக்காரன் 
எபபடி ஒரு வாத்தியத்த்த பயன்படுத்திக ச்காள்ளுகிறா்னா அபபடி்ய 
மனது மூத்ளதயப பயன்படுத்திக ச்காள்ளுகிறது. மூத்ள வாத்தியம் ; 
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மனம் அத்த வாசிககிறவன். வாத்தியமிலலாமல ஒரு வாத்தியக்காரன் 
வாசிக்கமுடியுமா? அபபடி்ய ொம் இம்மானி்ட ெரீரககில வசிககும்ளவும் 
மூத்ளயின் மூலமா்கத்்தான் ச்தாழில செய்யமுடியும். ஆனால ொமும் 
மூத்ளயும் ஒன்று்தான் என்று ்தவறா்க எணணிவி்டககூ்டாது. வாத்தியம் 
்ெ்தமத்டந்்தால வாத்தியக்காரன் சில வருஷங்கள் சமௌனமாயிருபபான். 
ஆனால அவ்னா ்ெ்தபபடுவதிலதல. வாத்தியம் அற்வ்பானாலும் 
வாத்தியக்காரன் ொம், ச்தா்டரந்து செலலககூ்டா்த ்வ்றார இ்டத்திற்குச் 
சென்று பரி. பவுல (1 ச்காரி. 15:30) சொலலுகிற ஆவிககுரிய ெரீரமாகிய 
மற்சறாரு வாத்தியத்த்த எடுத்துகச்காணடு, பாதிக்கபப்டாமலிருககும் ்தன்தன 
முன்தனக ்காட்டிலும் ச்தளிவா்கவும், பூரணமா்கவும் சவளிபபடுத்துகிறான் 
என்று ொம் ெம்புகி்றாம். 
 மனதின் ச்தாழில்கள் மூன்று என்பத்த ஒருக்காலும் ொம் மறந்து 
வி்டககூ்டாது. அதவயாவன :- அறி்தல, உணர்தல, சித்்தம். ஒவசவாரு 
ெமயத்திலும் ஒவசவாரு மான்த ச்தாழில பிர்தானமா்க இருககுசமனினும், 
மனதின் ச்தாழிற்பாடு ஒவசவான்றிலும் இம்மூன்று அம்ெங்களும் விரவி்ய 
இருககும். ்்காவிலுககுப ்பா்தலாகிய செயலில ொன் என்ன செய்கி்றன் 
என்று அறி்தலும், என் அத்தச் செய்கி்றன் என்ற ்காரணமும், ்பாவ்தால 
எனககு கித்டககும் லாபமும் அ்டஙகியிருககின்றன. ் ்காவிலுககுப ் பா்தலால 
உண்டாகும் இன்ப அலலது துன்ப உணரச்சியும் அதில இருககிறது. 
்்காவிலுககுப ்பா்க்வணடுசமன்று ொன் சித்்தஙச்காணடிராவிட்்டால என் 
இருகத்கதய விட்டு எழுந்திருக்க்வ மாட்்்டனன்்றா!
ம்னா ்தத்துவம் என்று சொலலபபடும் இந்்த விஞஞான ொஸதிரத்திற்குரிய 
ஆராய்ச்சிககூ்டம் ெமககுள்்்ள ்தா்ன ெமது ச்தாழிற்பாடு்களிலும், 
ெமது வாழ்கத்க்யாடு ெம்பந்்தமுத்டய பிறருத்டய ெ்டத்த்த்களிலும் 
அதமந்திருககிறது. மி்தமிஞசிய உள்்ொககு இயலுத்டய ஒருவன் ம்னா 
்தத்துவம் படியாமலிருபபது ெலம். ஆனால ஆ்ராககியமான மன இயலபு 
பத்டத்து ்தமககுத் ்தா்ம உணதமயுள்்ள எவரும், முககியமா்கப பிற்ராடு 
ெம்பந்்தபபடும் ்வதலயில ஈடுபட்்டவர்கள் மனி்தர்களுத்டய சபாது 
ெ்டகத்கதயப பற்றிய இந்்த ொஸதிரத்த்த அவசியம் படிக்க்வணடும் என்்ற 
ொன் சொலலு்வன். அவர்கள் பிறரபால அனு்தாபமுத்டயவர்க்ளா்க இருபபர. 
ஏசனன்றால அவர்கள் பிறரின் பிதை்கத்ளச் ெரியா்க அரத்்தபபடுத்தும்்பாது 
பரிவு்டன் மன்னிபபளிபபார்கள். ் மலும் பிறரககு உ்தவி செய்ய விரும்பு்வார 
்தமது ்கரத்த்த நீட்டி அவர்களுககு ஆ்தரவு செய்வர. அன்றியும் அவர்கள் 
்தம்தமத் ்தா்ம ென்கு அரத்்தபபடுத்திக ச்காள்வர. மி்கவும் ்க்ஷ்டமான 
வாழ்கத்கயாகிய ச்தாழிலில ெரியா்க அரத்்தபபடுத்துவ்்த சவற்றியாகும். 
ொன் என் மனதின் ச்தாழிற்பாடு்கத்ள அரத்்தபபடுத்தி இருந்்தால 
எத்்ததன்யா மான்த சீர்்கடு்கத்ள ொன் திருத்திகச்காள்வது்டன், சீர்்கடு்கள் 



உளவியலும் திருச்சபை ஊழியமும்12

இருபபத்தயும், என்சனன்ன ்கார்கணங்க்ளால அதவ ்ெரந்திருககின்றன 
என்பத்தயும் அறிந்து அவற்தறக குணபபடுத்திகச்காள்்ளவும் கூடும். 
எனினும், இது ஓர சிரமமான விஷயம்.

 ஒருவன் ்தன் மனதின் ச்தாழிற்பாடு்கத்ளத் ்தா்ன அறிந்துச்காள்வது 
்க்ஷ்டம். ஏசனன்றால, அவன் ்தன்தனத் ்தா்ன பூரணமாய் அறிந்து ச்காள்்ள 
முடியாது. ்தன்தன ஆராயும்்பாது ்தன்னில ஒரு பகுதிதயக ச்காணடு 
்தான் ஆராய்வணடியதிருககிறது. என்வ அவன் ்தன் முழுதமதயயும் 
்ொக்கமுடியாமல ்பாகிறது. என்தன ொன் ்்காக்க முயற்சித்்தால எனது 
விருபபு சவறுபபு இதவ்களுககு விலகி நின்று, ொன் உள்்்ள ்ொககு்தல 
ொத்தியமன்று. என்னில ஒரு பகுதிதய மட்டும் எனது பதைய ்கருத்துக்கள், 
ொன் சபற்றுள்்ளக ்கலவிப பயிற்சி மு்தலிய நிறக்கணணாடியின் மூலமா்கப 
பாரபபது ்தான் ொத்தியம். எவவ்ளவு்தான் ் ெரதமயு்டன் இருபபினும் எத்தப 
பாரக்க விரும்பு்வ்னா அத்தத்்தான் பாரப்பன். எத்தப பாரபபது எனககு 
அருவருபபா்க இருககு்மா அத்தப பாரக்கமாட்்்டன். 
ொன் மற்சறாருவருத்டய மனதின் ச்தாழிற்பாடு்கத்ள ்ொககினால அது 
ச்காஞெம் வெதியா்க இருககும். ஆனால மற்சறாருவருத்டய மனதின் 
ச்தாழிற்பாடு்கத்ள ொன் எபபடி அறிந்து ச்காள்்ள முடியும்? ஒரு்வத்ள 
அவர மனதின் நிதல என்னசவன்று அறிவ்தற்குச் சில குறிபபு்கள் எனககுக 
கித்டக்கககூடும். அதவ சவறும் குறிபபு்கள் மட்டும் ்தான்! ஆத்கயால 
அவர ்ததல ஓட்த்டப ்பரத்து உள்்்ள என்ன ெ்டககிறச்தன்று பாரத்து 
வி்ட ஆசிக்கலாம். ஆனால உள்்்ள்யா அழுககு சவள்த்ள நிறமான ஒரு 
திரத்ளக ்காணபபடு்ம ்தவிர ொம் எதிரபாரத்்த அருதமயான சபாருள் 
அங்்க இராது. அது மட்டுமா? அத்்தத்கய ஆராய்ச்சியில இறஙகினால 
்்தெ ெட்்டபபடி குதறந்்த பட்ெம் இருபது வருஷ சிதறவாெத்திற்கும் ்தயாராய் 
இருக்க்வணடும்!
 ொம் ஒருவதரசயாருவர எக்காலத்தி்லனும் பூரணமாய் அறிந்து 
ச்காள்வதிலதல. அந்்த இர்கசியம் ஆைமானது: ொ்ம ெமககுள் சிதற 
வாெம் செய்கி்றாம். ெமது ஆள் ்தன்தமயில ொம் பாரத்திரா்த அதற்கள் 
பல உ்ள. அவற்தறத் திறந்து ்காட்டினால அதவ ெம் சொந்்தசமன்று ொம் 
இனம் ்கணடுச்காள்வதும் இயலாது. மனி்தனுத்டய ெ்டத்த்ததயப பற்றிய 
இம்ம்னா ்தத்துவ ொஸதிரம் மி்கவும் ்க்ஷ்டமான்்தார ொஸதிரம். 
்காரணம் ்கற்பித்்தல (Rationalisation) என்ற உபாயத்்தால ெமதம 
அடிக்கடி ஏமாற்றிவிடுவ்தால ம்னா ்தத்துவசமன்பது ஒருவரும் மற்றக 
்கண்டறியா்த பிர்்தெம் ்பால பரந்து கி்டககிறது. ொம் செய்்தது ்தவறு 
ஒன்றின் ்கெபதப எதிரத் த்தரியமிலலாமல, சவளிபபாரதவககு நியாயமா்கத் 
்்தான்றுகிற ் வசறாரு ்காரணத்த்தக்கணடு பிடித்்தல ்தான்்காரணம் ்கற்பித்்தல 
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எனபபடும். சிலர ்தாம் செய்்தது ்தவறு என்று ச்தரிந்தும் அ்ததன மற்றவர 
பாரதவயில அை்கா்கக ்்தான்றும்படி மன்தார ்வறு ்காரணம் ்கற்பித்துப 
பூெபபாரககிறார்கள். ்தடித்்த ெரீரமுள்்ள ஒரு அம்தமயார மதலக்காட்சிப 
பாரக்கப்பான்பாது அவரககு ஏற முடியாமல சபருமூச்சு வாஙகியது. 
ஆனால அவர அந்்த உணதமக ்காரணத்த்தச் சொலலுவ்தற்கு ொணி, 
ஓர இ்டத்தில உட்்காரந்து ச்காணடு, '' இந்்த இ்டத்தில ்காட்சி மி்கவும் 
ரமணீயமா்கவிருககிறது, ஆத்கயால ொன் இங்்க்ய இருக்கப்பாகி்றன்'' 
என்று சொன்னார. ொன்கு வயதுச்சிறுவன் ஒருவன் ொய்ககுப பயந்து 
வீட்டிற்கு ஓடி வந்்தான். '' பயந்து ஓடி வந்்தாயா்டா'' என்று அன்தனயார 
்்கட்்ட ்பாது," இலதலயம்மா, எவவ்ளவு விதரவில ஓ்டமுடியுசமன்று 
பாரபப்தற்்கா்க ஓடிவந்்்தன்'' என்று பதிலளித்்தான். இச்தலலாம் மன்தாரக 
்கற்பிககும் ்காரணம். ஆனால சபரும்பாலும் ்காரணம் ்கற்பித்்தல ்தமககும் 
ச்தரியாம்ல்தான் செய்யபபடுகிறது. இ்ததனப பலர ெம்ப முடியாமல 
இருக்கலாம். ஆனால அது உணதம்ய. அ்தாவது, ஒருவர சபாய்கூற 
்வணடுசமன்ற ்ொக்கம் சிறிதுமின்றி முற்றிலும் உணதமயு்டன் ்தமது 
ெ்டத்த்தககு ஒரு ்காரணம் ்கற்பித்து, அந்்தக ்காரணம் ்தான் உணதமயான 
்காரணம் என்றும் மன்தார ெம்பிகச்காள்வார. ஆனால உணதமக ்காரண்மா 
சொலலககூ்டா்த்தா்கவும் அவருக்்க ச்தரியா்த ்தா்கவும் இருக்கலாம். 
இ்ததன ஒரு உ்தாரணத்்தால வி்ளககு்வாம். ்டாக்டர சபரனாட் பாரற் 
என்ற ொஸதிரியி்டம் ஒரு ொள் ஓய்வு ொள் பா்டொதலயில ஆசிரியரா்க 
இருந்்த ஒரு இத்ளஞர வந்து ்தான் ொஸதி்கனாகிவிட்்ட்தா்கச் சொன்னார. 
அ்தற்குக ்காரணம் ்்கட்்ட்பாது ்தாம் செடுங்காலம் சபாறுதமயு்டன் 
ஆராய்ச்சி செய்்ததின் பயனா்க்வ ்தாம் ்க்டவுள் இலதல சயன்ற முடிவிற்கு 
வந்துவிட்்ட்தா்கச் சொன்னார. ்தமது ஆராய்ச்சி ்தான் ்தமது முடிவிற்குக 
்காரணசமன்று அவரும் உணதமயி்ல்ய ெம்பிக ச்காணடும் இருந்்தார. 
ஆனால ்டாக்டர சபரனாட் பாரற் சிறிது ்ெரம் அவவித்ளஞ்னாடு 
்பசிகச்காணடிருந்்த பின் அவ்ராடு அபபள்ளிககூ்டத்தில ்வதல 
செய்துச்காணடிருந்்த மற்சறாரு இத்ளஞ்ராடு ்தமது ்கா்தலி ஓடிவிட்்டது 
்தான் அவர அத்்தத்கய முடிவிற்கு வந்்ததின் உணதமக ்காரணம் என்பது 
புலனாயிற்று. ஆனால அவவித்ளஞர ்க்டவுள் இலதலசயன்ப்தற்குக ்கண்ட 
நியாயங்கச்ளலலாம் அவர ்தம்தமயும் அறியாமல ்கற்பித்துகச்காண்ட 
்பாலிக்காரண்ம ஆகும். ொஸதி்கர்களில பலர இத்்தத்கயவர்க்்ள என்பது 
்தான் எம் அனுபவம். 
 மற்சறாரு உ்தாரணமும் சொல்வாம். ஓர மதனயாள் ்தங்கள் 
வீட்டிலுள்்ள ொபபாடு அதறச்சுவர்களில சிவபபுத்்தாள் ஒட்்ட்வணடுசமன்றாள். 
அவள் புருஷன் அது ்தன் ்கணதணககுத்துகிறது, ஆத்கயால அது 
்வண்டாசமன்றான். அவன் சிறுவனா்கப படித்துகச்காணடிருககும்்பாது 
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அடிக்கடி ்ததலதமயாசிரியருத்டய அதறககுப ்பாவான். குற்றம் 
செய்து ்தண்டதன வாஙகுவ்தற்்கா்க ்பாய் வந்்தாசனன்பது சொலலாம்ல 
வி்ளஙகும். அத்்ததலதம ஆசிரியருத்டய அதறச்சுவர்கள் சிவபபுத்்தா்ளால 
சபாதியபபட்டிருந்்தன. த்க்கள் சிவககும்படி அடிவாஙகின அந்்த சிவபபு 
அதற அவன் மனதில ஆைத்தில பதுஙகி ஒளித்துககி்டந்்தது. 
ஆ்க்வ மனது என்பது பிரகதஞ (conscious) மட்டுமலல நிரபபிரகதஞ 
(unconscious) என்னும் பிர்்தெமும் அ்டஙகியிருககிறச்தன்பதும், மனதின் 
பிரகதஞப பிர்்தெத்தில ெ்டககும் ச்தாழிற்பாடு ஒன்தறப பரிசீலதன 
செய்வ்தற்கு அ்தன் மூல ்காரணம் ்்தடிக்கணடுபிடிக்கச் சிரமபப்ட்வணடும் 
என்பதும் அறி்தற்பாலது. மனதின் ்தந்திரங்கத்ளயும் அது த்கயாளும் 
உபாயங்கத்ளயும் ொம் அறியாமல ஏமாந்துவி்டலா்காது. ெமககுக 
கித்டககும் குறிபபு ஒன்தறயும் ொம் அலட்சியம் செய்துவி்டககூ்டாது. 
வி்வகி்க்ளான ம்னா்தத்துவ ொஸதிரி்கள் எலலாம் பராய்ட் என்ற அறிஞர 
எழுதிய ்கனாநூலின் ்கருத்துக்கத்ள ொம் ஒரு ்வத்ள முழுவதும் ஒபபுக 
ச்காள்்ளாவிடினும் படிக்க்வணடுவ்தவசியம். ஏசனனில சொபபனங்களும் 
பல உணதம்கத்ளப புலபபடுத்்தவும் கூடும். மனத்துயிதல வரவதைத்து 
அ்தன் மூலம் அவனுத்டய மனதின் ஆைத்திலுள்்ளத்த ஆராய்ந்்தறியலாம். 
அலலது அவதன மனம் ் பால ் பெவிட்டு, அவன் வாய்சமாழிதயக்்கட்டு 
அ்தனாலும் உணதமதயக ்கணடு ச்காள்்ளலாம். ெமீபத்தி்ல ொன் 
இத்ளஞான ஒரு ஆசிரியரு்டன் ் பசிகச்காணடிருககும்்பாது பிள்த்ள்கத்ள 
பிரம்பாலடிபபதில அவரககுப பிரீதி இருபப்தா்க அவரமீது குற்றம் 
ொற்றி்னன். அவர மி்கவும் அழுத்்தமா்க ஒரு பதில எழுதியிருந்்தார. 
அதில, ''பிரம்தப உப்யாகிபபது எனககு மி்க விருபபம்'' என்று எழுதி, 
'' விருபபத்த்த அடித்து ''சவறுபபு' என்று திருத்தியிருந்்தார. இ்தனால 
அவவாசிரியரின் உள்்ளான விருபபமும் சவளியான ்காரணமும் உள்்ளஙத்க 
செலலிக்கனி்பால புலனாகிறது. மனி்தன் ்தான் ்தன்தனயும் அறியாம்ல 
செய்யும் செயல்க்ளாலும் அவன் மனநிதல சவளியாகிறது என்பது ்தான் 
இஙகு ொன் வற்புறுத்்த விரும்பும் விஷயம். 
 அ்தாவது பிரெங்கம் செய்்தல, பாடு்தல, உபந்நியாெம் செய்்தல, 
ெடித்்தல மு்தலிய ்ெதவ ஒவசவான்றும் ெம்தம்ய சவளிபபடுத்தும் 
அம்ெங்க்ள்டஙகியது. ஆனால அபபடிச்செய்யும்்பாது ெம்தம்ய ொம் 
சவளிபபடுத்தும் ச்காள்கி்றாசமன்பத்த ொம் அறிவதிலதல. இவவுணதமதய 
அலசி அறிவகினால ொம் செய்யும் பணியின் பயன் அற்றுப ்பாகுசமன்று 
ொன் நிதனக்கககூ்டாது. ஆனால இத்த ென்கு அறி்தல ஆ்ராககியமான 
மனத்த உண்டாககும் என்ப்தற்கு ஐயமிலதல. 'தினெரி வாழ்த்க மனதின் 
்ொய்' என்ற ்தமது நூலில ஆசிரியர பராய்ட் என்பார ெமது விருபபு 
சவறுபபு்கள், வாய்த்்தடுமாற்றம், ் பனாத் ்தடுமாற்றம், மறதி்கள், ஞாப்கங்கள் 
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மு்தலியதவ்கத்ள நிரபபிரகதஞ எவவணணம் ஆளுகிறச்தன்பத்தபபற்றி 
எணணிறந்்த உ்தாரணங்கள் ்காட்டியுள்்ளார. 
்மலும் மனி்தனுககு ஞானஎழுச்சி உண்டாகும் ஆபூரவமான ெந்்தரபபங்களி்ல 
ஆன்மா சிற்கடித்துப பறந்து எட்்டா்த பிர்்தெமாகிய நிரபபிரகதஞககுப 
்பாய் அத்தக ்கண்டபின் அது ்தன் சொந்்த இ்டசமன்றும் ச்தரிந்து 
ச்காள்ளுகிறது. தீரக்க்தரிசி்களும், ்கவிஞர்களும், ்கா்தலர்களும் இத்்தத்கய 
அதி்த அனுபவத்திற்குச் (mystical experience) ொட்சி ப்கரவார்கள். 
"ெமககுத் ச்தரிந்்தவற்தறக ்காட்டிலும் ொம் சபரியவர்கள்'' என்று 
உணரகி்றாம். 
 ெமககுள்்்ள ஓய்வின்றி ெ்டககும் பத்டசயடுபபும் இருககிறது. 
்தாம்தமும், ொத்மீ்கமும் அஞஞானமும், சமய்ஞஞானமும் எலத்க 
்க்டந்து வந்து மனதிற்குள் புகுந்து அதலகின்றன. ஆதெ்களும், 
விருபபங்களும், ்கற்பதன்களும், ்கலலதும் ச்கட்்டதுமா்க, எத்்ததன்யா 
வி்தங்களில, தீரக்கதிரு்ஷடிக்காரனுத்டய அருளும் தபத்தியக்காரனுத்டய 
்்கார து்வஷங்களும், ஓ்தா்தறியும் ்பாறிஞர்களுத்டய நுணமதியும், 
்காமு்கனுத்டய ஆதெக்கனவும் எவவி்டத்திலிருந்து புறபபடுகின்றன அலலது 
எந்ச்தந்்த எலத்க்கத்ளக ்க்டந்து வருகின்றன என்று வகுத்்தறியும்படி 
சபரிய ம்னா்தத்துவ ொஸதிரியாகிய மயரஸ ஆரம்பித்து அதவசயலலாம் 
ெமககுள்்்ள ்தா்ன விழிபபு்டனிருககும் ெமது பிரகதஞககு அபபால 
அதமந்து கி்டககின்றன என்று ்கணடு பிடித்்தார. 
 இனி ொம் ெமது மனதின் சில முககியமான ஆற்றல்கத்ளபபற்றிக 
்கவனிக்க்வணடும். மனி்ததனத் ்தாககி ஆள்கிற அவவாற்றல்கத்ளபபற்றித் 
ச்தரிந்து ச்காள்்ளாமல ெமது மனதின் எஜமானர்க்ளா்க ொம் 
வி்ளஙகுவது கூ்டா்த ்காரியம். அவவாற்றல்கள் பிறவி ்வ்கங்கள் (in-
stincts) எனபபடும். சித்்தத்்தாலும் புத்தியாலும் அ்டககி ஆள்கிற்தற்குக 
்க்ஷ்டபபடுகிற அவவாற்றல்கத்ள மதல ்மட்டிலிருந்து விதரந்து விழுந்து 
பல கித்ள்க்ளா்கப பிரிந்்்தாடும் ெகதி மிக்க ்பராற்றுககு ஒருவாறு 
ஒபபிட்டுதரக்கலாம். ஒவசவாரு பிறவி ்வ்கமும் அவவாற்றின் கித்ளககுச் 
ெமமாய் மனதின் மூல ெத்தியாகிய பிரவா்கத்த்த ஈரத்துச் செலலுகிறது. 
இந்்தப பிறவி ்வ்கபசபருககு்கள் ்கணணுககுப புலபப்டாமல ்ததரககுள் 
புத்தந்திருந்து மனி்ததன்ய மூழ்க்கடித்து வி்டவும் செய்யும். அலலது 
அதவ அதணயி்டபபட்டுக ்கட்டிக கி்டந்து புலல்டரந்்த ெதுபபாகி 
வி்டவும் கூடும். அலலது அதவ ்தவறான ்கால்களின் வழியாய் ஓடி, 
ஒரு ்வத்ள ெமககு இலலா விட்்டாலும், ெமூ்கத்திற்குத் ச்தாந்்தரதவ 
வித்ளவிக்கலாம். ஆத்கயால இந்்தப பிறவி ்வ்கத்த்தப பற்றி ெமககு 
ஓர்ளவு ச்தளிவா்கத் ச்தரிந்திருக்க ்வணடுவ்தவசியம். அனுபவத்்தால 
பிறக்காமலும், பயிற்சியத்டயும் அவசியம் இலலாமலும் இருககும் மூல 
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இயலபு்கள் மனதின் பிரபபிரகதஞ மண்டலத்திலிருந்து எழுந்து மனி்ததன 
ெ்டத்தும் ெகதியில சபரும் பகுதியா்க அதமகிறது. அது்வ பிறவி ்வ்கம் 
எனபபடுவது. 
 ்பராசிரியர மகடூ்கல பிறவி ்வ்கங்கத்ளபபற்றி எழுதியுள்்ள 
அதி்காரத்தில அடியிற்்கண்ட வரிதெபபடி அவற்தறக ச்காடுத்துள்்ளார. 
1. சபற்்றார இயல 
2. ்பார இயல
3. அறியும் அவா இயல 
4. பசி இயல
5. சவறுபபு இயலசவலபப இயல 
6. ்தபபிச் செலலும் இயல
7. கூடி வாழும் இயல 
8. ்தன்தன மித்கபபடுத்தும் இயல 
 9. பணிந்து அ்டஙகும் இயல 
10. ஆண சபண விருபபு இயல
11. ்ெ்கரிககும் இயல 
12. ்கட்டும் இயல
இவற்தறச் சுருக்கம் ்கருதி, விஷய நுட்பத்திற்கும் பங்கம் இலலாமல 
மூன்றா்க அ்டககிக கூறலாம். அதவ, ்தான் என்பது (Self), ஆண 
சபண விருபபு (Sex), ெமூ்க வாழ்வியல (Society) என்று சபாதுவா்கச் 
சொலலலாம். ஒரு பிறவி ்வ்கத்திற்கு அடியில கூறபபடும் மூன்றில ஒன்று 
ெம்பவிக்கலாம்: 
 பயிற்சியிலலாமல பூரவ ரூபத்தில அ்ததன இ்ஷ்டம் ்பால 
ஆ்ளவிட்டு விடுவது. அலலது அ்ததன அ்டககி தவபபது அலலது 
வாழ்கத்கயின் உயரந்்த சி்கரங்களில ்மல ்ொககி ஏறும்படி அ்ததன 
ெலல வழி்களில செலுத்தி ெற்பணபாககுவது. 
 இத்தபபற்றி ொம் ஆச்ெரியபப்ட ் வணடுவதிலதல, ஏசனன்றால ெம் 
ஒவசவாருவருககும் லட்்ொ பல லட்ெம் முன்்னார்களிருந்திருககிறார்கள். 
்க்டந்்த பல யு்கங்க்ளா்க அவர்களி்டமிருந்து ்ராரஜி்தமா்க ெல இயல்கள், 
தீய இயல்கள் பலவற்தற ொம் சு்தந்்தரித்து வருகி்றாம். ஒரு சிறுவன் 
அலலது ஒரு சிறுமியினது மனப்பதையில இருபபத்தப பிரித்துப பாரத்்தால 
ஒரு ்காட்டு மனி்தனுத்டய மனதிற்கும் அதுககும் அதி்க ்வறுபாடிலதல 
என்பத்தக ்காணலாம். ஆனால ெமது கிறிஸ்தவ ொ்கரீ்கம் பிறவி 
்வ்கங்கத்ள எவவணணம் ொற் புறங்களிலும் செருககி வருகிறச்தன்பத்தப 
பாரககும் ் பாது, அவற்றின் இ்ஷ்டமான இயலபு ் பாகத்க மாற்ற ் வணடும் 
என்பதின் அவசியத்த்த உணருகி்றாம். 
 மதல்களில வாழும் ஒரு மி்லச்ெ இத்ளஞன் தூரத்துவதிலும் 
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ெணத்ட ்பாடுவதிலும், ்பாட்டி ்பாடு்தல, ெணத்ட பிடித்்தலாகிய ்தனது 
பிறவி ்வ்கங்களுககும் பூரண வெதியிருபபத்தக ்காணகி்றாம். ஆனால 
ெமது ொ்கரீ்க இத்ளஞ்னா ்தான் வாழும் ெமூ்க சூழ்நிதலக்்கற்ப ்தன் 
குணங்கள் ச்காள்்ள ்வணடியவனாகின்றான். என்வ அவனது குைந்த்தப 
்கால மு்த்ல பிறவி ் வ்கத்த்த அ்டககி தவககிரத்த்த பாரககி்றாம். இதில 
ச்தாலதல என்னசவன்றால இபபிறவி ்வ்கங்கத்ள அ்டககிதவபப்தால 
அற்வ ஒழித்துக்கட்்ட முடியாது.
 அ்தற்குப பதில அதவ ்தமது இயலபான வ்ளரச்சிககு 
ஆ்தரவிலலாமல ்பாய்விட்்ட்தால மனதின் நிரபபிரகதஞயில எங்்கனும் 
ஒரு மூதலயில பதுஙகிக கி்டந்து இர்கசியமா்க விஷத்த்தக ்கககிப பிற்்கால 
வாழ்தவ ொெபபடுத்்தப பாரககும். இங்ஙனம் அ்டககி ஒடுக்கபபட்்ட பிறவி 
்வ்கம் எவவணணம் ்ொ்ததனயா்க எழும்பு சமன்று பரி. பவுல ்தமது 
அனுபவத்திலிருந்து எடுத்துதரககிறார. 
 ''ஆத்கயால என்ன சொலலு்வாம். நியாயப பிரமாணம் 
பாவ்மா? அலல்வ பாவம் இன்னச்தன்று நியாயப பிரமாணத் தினால 
ொன் அறிந்்்த்னயன்றி மற்றபபடி அறியவிலதல. இச்சியா திருபபாயா்க 
என்று நியாயப பிரமாணம் சொலலா திருந்்தால இச்தெ பாவம் என்று 
அறியாமலிருப்ப்ன. பரவமானது ்கற்பதனயினா்ல ெமயம் சபற்றுச் ெ்கல 
இச்தெ்கத்ளயும் என்னில ெ்டபபித்்தது. நியாயப பிரமாணம் இலலாவிட்்டால 
பாவம் செத்்த்தாய் இருககு்ம. '' (்ராமர 7:7, 8)
 இந்்த முரட்டுச் ெகதி்கத்ள ஆள்வச்தங்ஙனம்? அவற்தற 
அழிபபச்தன்பது அொத்தியம். இவற்தற ்வ்ராடு ்கத்ளந்துவி்ட 
்வணடுசமன்று பிறரககு உப்்தெம் செய்வத்தப்பான்ற சபரிய ்்கட்த்ட 
ொம் அவர்களுககுச் செய்யமுடியாது. ஆ்க்வ அ்தற்கு ஒரு ்பாககுக 
்காட்டித் தீர்வணடும். அ்ததனத் ்ததரககுக கீ்ை ்தள்ளி அ்டககிவி்ட 
முயன்றால ெமது ென்மாரக்க வாழ்தவ பாதிபபதுமன்றி சில ெமயங்களில 
புத்தி சுயாதீனத்த்தயும் குதலத்துவி்டக கூடும். பிறவி ்வ்கங்கத்ள 
சவளிபப்ட சவாட்்டாமல ்தடுத்து அவற்றிற்கு திருபதியளிக்காமல அ்டககி 
தவத்்ததின் பயனா்கத்்தான் பல ெரம்புக ்்கா்ளாறு்களும் ஏற்படுகின்றன 
என்று ம்னா ்தத்துவ நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். 
 இத்்தத்கய முயற்சியின் மூலமா்க்வ பயங்கரமான வககிர 
இயல்களும் ஆன்மாதவ அழிககும் பல ்ரா்கங்களும் கித்ளககின்றன. 
சவளிபப்ட சவாட்்டாமல ்தடுககும்்பாது பிறவி ்வ்கம் மூரக்கமான 
விலஙத்கப்பால சவகுணச்டழுந்து ெமது வாழ்கத்கதய்ய ொெபபடுத்தும் 
அ்ளவுககு அட்்ட்காெம் செய்யத் ச்தா்டஙகிவிடுகிறது. ஒரு பிறவி ் வ்கத்த்த 
சவளி்ய துரத்தினால அது ்தன்னிலும் ்்க்டான ஏழு ்பய்்களு்டன் 
திரும்பிவந்து உட்புகும். அப்பாது அந்்த மனி்தனுத்டய நிதல அவனுத்டய 
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முன்னிதலயிலும் ்்க்டா்க இருககும். ஆ்க்வ அந்்தக ச்காடும் வரிப 
புலி்கத்ளயும் குரஙகு்கத்ளயும் ச்கான்றுவி்ட முடியாச்தன்று பாரககி்றாம். 
அவற்தற எளி்தா்கக ச்காலலவும் முடியாது. அவற்தற அத்டத்துதவக்க 
வலுவுள்்ள இரும்புக்கம்பி்களும் இலதல. இவவி்டத்தி்ல ம்னா்தத்துவ 
ொஸதிரம் ெமயக ச்காள்த்க்யாடு உ்டன்படுவத்தப பாரககி்றாம். அ்தாவது 
ெமககு இருககும் ஒ்ர வழி அவதனக குணபபடுத்துவது்தான். இந்்தப 
பிறவி ்வ்கத்த்த மாற்றவும் பிடுஙகி எறியவும் முடியாது. ஆனால அத்தத் 
திருத்்தலாம் அலலது உயரசெறிககு மத்டமாற்றம் செய்யலாம். அவன் 
ெகதிதய ்வறு ெலல பிறவி ்வ்க வாய்க்காலு்டன் ்கலககும்படி மாற்றலாம். 
பிள்த்ளயற்ற மனி்தன் ஒருவன் உ்லாபியா்க இருககிறான். அவனுத்டய 
உலரந்து ்பான சபற்்றாரியல '்ெ்கரிககும் இயலா்க' மாறி விட்்ட்்த 
அ்தற்குக ்காரணம். ்வட்த்டயாடும் பிறவி-்வ்கம் ்தபால பிலதல்கத்ளச் 
்ெரககும் ் வ்கமா்க மாறிவிடுகிறது. இதவ எலலாம் மி்கவும் ொ்தாரணம்்தான். 
ஆனால அவற்றால பிறவி ்வ்கங்கத்ளக த்கயாளும் முதறதய ொம் 
்கற்றுகச்காள்ளுகி்றாம். 
 சிறந்்த ம்னா்தத்துவ நிபுணரான ்டாக்டர ்ேட்பீலடு பிறவி 
்வ்கங்கள் ்தம்முள் ஒன்்றாச்டான்றும் ெமூ்கத்திலும் ்மாதிகச்காணடு 
கி்டந்்தால அ்தனால மனி்தன் ்தனக்்க ொெம் வித்ளவிக்கக கூடுசமன்று 
சுட்டுகிறார. அவனுத்டய பிறவி ் வ்கங்கள் ஒரு ெமூ்க லச்சியத்திற்கு ் ெ்ர 
சென்று ச்காணடிருந்்தால மட்டு்ம அவன் முழு வன்தமயும் சு்தந்திரமும் 
உத்டயவனா்க இருக்கககூடும். உ்தாரணமா்கத் ்தன்தன மித்கபபடுத்தும் 
பிறவி ்வ்கத்த்த ஒரு ெமூ்க இயக்கத்தின் உறுபபினனா்க அலலது ஒரு 
்்தொபிமானியா்க மாற்றிவிட்்டால அது பிறதர மதித்ச்தாழுகும் உயர 
செறியா்க மாறிவிடும். இவவாறு ஒரு பிறவி ் வ்கத்தின் ெகதிதய ென்மாரக்க 
ெம்பந்்தமான அலலது ெரீர ெம்பந்்தமான ஏ்்தனும் ஒரு ்காரணக்கால 
ொ்தாரணமா்க உயிர வாழும் முதறயில பயன்படுத்்த முடியா விட்்டால 
அ்தன் ஆற்றல்கத்ள மாற்றிவி்டலாம், மாற்றிவி்டத்்தான் ்வணடும். பிறவி 
்வ்கத்தின் ஆற்றல்கத்ள மாற்றும் இச்செயல ெமது ென்மாரக்க வாழ்விலும் 
ெமய வாழ்விலும் மு்தன்தமயான உணதம்களில ஒன்றாகும். 
 இனி மனதின் நிரபபிரகதஞ மனந்திரும்பு்தலுககு என்ன 
உ்தவியளிககிறது என்று ்கவனிப்பாம். அ்தனுள் இருந்து சவளிபபடும் 
அசுத்்தமானசெயல்கத்ளப ்பால்வ, ஆற்றல மிக்க அருள் ெகதி்களும் 
சவளிவருமன என்று பாரத்்்தாம். இந்்த அருள் ெகதிதயபபற்றி மன 
ஆராய்ச்சி நூல்களில இதுவதர அதி்கமா்கச் சொலலபபட்டிருபபதிலதல. 
ஆனால இந்்த ஆக்க ெகதிதய ொம் இதுவதர ெமது ெமயக ்கலவி 
ென்மாரக்க ்கலவிதுதற்களில பயன்படுத்திக ச்காண்டதுமிலதல. இனி ொம் 
அ்ததன அதி்கமா்கப பயன்படுத்திக ச்காள்்ள ்வணடும். 
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பிரகதஞ அலலது நிரபிரகதஞ மண்டலங்களின் ஒதுககுப புறங்களி்ல்ய 
ென்தமக்்கதுவான இவாக்க ெகதி்களும் ஈணடிக கி்டககின்றன. 
(உ-ம்) மனந்திரும்பு்ததல எடுத்து ச்காள்்வாம். மனந்திரும்பு்தல என்பது 
என்ன உருவிலத்டந்்தாலும், அது அ்தற்கு முன்னுள்்ள செடுங்கால 
நி்கழ்ச்சி்களின் முடிவா்கப பூககிறச்தன்யாவரும் அறி்வாம். அந்்த 
ஆத்துமாதவ அழுத்திகச்காணடிருந்்த ெகதி்கத்ளயும், ்கத்டசியா்க அது 
கிறிஸதுவணத்ட ெரண புகுந்்தத்தயும் பற்றிய விவரங்கத்ள எலலாம் 
ொம் திட்்டமா்க அறியமுடியாமலிருக்கலாம். ஆனால ெமககுத் ச்தரிந்்த 
ஒரு சிலருத்டய வாழ்கத்கதய மட்டும் துருவி ்ொககினாலும் கூ்ட 
மனந்திரும்பு்தலுககு முந்தி என்சனன்ன ெகதி்கள் எலலாம் அங்்க 
்வதலசெய்து ச்காணடிருந்்தன என்பத்த அறியலாம். 
ெமது ்கரத்்தராகிய கிறிஸது சொன்னார  பர்லா்க ராஜயம் புளித்்த மாவுககு 
ஒபபாயிருககிறது...... அ்டககி தவத்்தாள், பரி. மத்்்தயு 13:33. 
 கிறிஸதுவினி்டம் மனந்திரும்பு முன் மனத்தினுள்்்ள அறிவிலும், 
உணரச்சி்களிலும், சித்்தத்திலும் ஒரு சபரிய ்வதல ெத்டசபற்வணடும். 
புதிய உள்்ொககு்வணடும். பதைய விதல்களுககுப புது மதிபபுப ்பா்ட 
்வணடும். பதைய ்ொக்கங்களும் விருபபங்களும் உருமாற்வணடும். 
லட்சியங்கள் புரட்சி சபற்வணடும் அலலது பரணமிக்க்வணடும். 
எலலாவற்றிற்கும் ் மலா்க ஒரு புது வாழ்வு ெ்டத்்த்வணடும் என்ற உணதம 
விருபபு ்வணடும். 
 ம்னா்தத்துவ முதறயில வி்ளககினால மனந்திரும்பு்தல என்பது 
எலலா விஷயத்திலும் பின்வருமாறு நி்கழுகிறது. ச்காள்த்க்களும் உணரச்சி 
்வ்கங்களும் ொ்தாரணக ்கால்கள் மூலம் மனதிற்குள் புகுகின்றன. புகுந்து 
ஆைபபதிந்து உப பிரகதஞககுள் சென்று அஙகிருந்து முத்ளவி்டத் 
ச்தா்டஙகுகின்றன. படிபபடியா்க அதவ அஙகுள்்ள ்தம்முள் ஒத்்த 
ச்காள்த்க்க்்ளாடும் உணரச்சி ்வ்கங்க்்ளாடும் ச்தா்டரபு ச்காணடு 
ச்தாழிலபடுவ்தற்குரிய ஒரு திர்ளா்கச் ்ெரகின்றன. ்ெரந்து முதிரந்து 
விருபபங்களிலும் விதல மதிபபு்களிலும் நுணணி்தான அந்்தரங்க 
மாறு்தல்கத்ள வித்ளத்துப பிறகு ஒரு ொள் ஏ்்தனும் ஒரு மனத் தூணடு்தல 
நி்கழ்ச்சியால அத்திரள் மனதின் பிரகதஞககுள் பிர்வசிககின்றது. 
இவவணணம் மனதின் பிரகதஞயில ெடு இ்டத்த்த அத்டந்து விட்்ட பின் 
அது அங்்க்ய ்தஙகி நின்று மனம் முழுவத்தயும் ஆட்ச்காள்ளும். அப்பாது 
அவன் புதிய மனி்தன் ஆகி விடுகின்றான். மனந்திரும்பு்ததலபபற்றி ம்னா 
்தத்துவ ொஸதிரம் ச்காடுககும் வி்ளக்கம் இது. இதி்ல மனந்திரும்பு்தலுககுத் 
திதரமதறவிலிருந்து ்வதல செய்யும் ்க்டவுளுத்டய ்கரத்த்தப பற்றிச் 
சொலலவிலதல. ஆவிககுரிய இம்முடிவு வருவ்தற்கு இயற்த்கச் ெட்்டம் 
எவவணணம் ்வதல செய்கிறது என்பத்தபபற்றி மட்டும் ்தான் இங்்க 
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சொலலபபடுகிறது. 
 இது்வ ம்னா்தத்துவ ரீதியில மனந்திரும்பு்தலாகிய நி்கழ்ச்சியின் 
வ்ளரச்சிதயயும், முடிந்்த நிதலதயயும் சுமாரா்க வி்ளககும் முதற. 
மனதின் நீரபபிரகதஞயின் ஆைத்தில ச்காடிய தீய ெகதிககு இ்டமிருபபது 
்பால்வ மி்க ெலல ெகதிககும் இ்டமுணச்டன்பது ச்தளிவு. பரி. பவுலின் 
வாரத்த்த்களில இவவுணதம ச்தானிபபத்தப பாரககி்றாம் அலலவா? என் 
சிறு பிள்த்ள்க்்ள. . . . . . . ்வ்ததனபபடுகி்றன்'' (்கலா. 4 : 19) 
நிச்ெயமா்க்வ இந்்த வாககியம் புதிய பிறபபின் முதறதய பலபபடுத்தும் ஓர 
குறிபபாகும் இ்தற்கும் பரி. ்பதுரு சொலலுகிற உள்்ளத்தில மதறந்திருககிற 
மனி்தன் என்ப்தற்குமுள்்ள ஒற்றுதமதயக ்கவனியுங்கள். 
புதிய ச்காள்த்க மனமடிவத்டய வி்டாமல ெம்தமக ்காபபாற்றுவது இந்்த 
ெலல ஆக்க ெகதி்ய ஆகும். ெம்முத்டய ெகதிககு மிஞசிய ்வ்கங்க்ளால 
ொம் ஆ்ளபபடுகி்றாம் என்பது உணதம. மனி்தனுககு ென்மாரக்கத் 
துதறயிலிருககும் சுயாதீனத்தின் மீது ெமககு ெந்்்த்கம் ்்தான்றுவதில 
வியபபிலதல. 
 மன ஆராய்ச்சி அறிந்்த ்டாக்டர ஒருவருத்டய உ்தவி ெமககுக 
கித்டத்்தாலன்றி, ொம் ெமது மனதின் உள்ளி்டங்களில பதுஙகிக கி்டககும் 
தீய ெகதி்களின் அடிதம்கள்்தான் என்பது ெலல செய்தியலல. அ்தனால 
ென்மாரக்கத்துக்கடுத்்த ்கருத்துக்கத்ள மனதில புகுத்துவதும் மனம் அவற்தற 
ஏற்றுகச்காள்வதும், ஏற்றுகச்காண்ட பின் ஆ்ராககியத்துக்்கதுவான 
்வதல ெ்டக்கத் ச்தா்டஙகுவதும் ொத்தியமானதவ. அ்தனால ெமது 
சபற்்றாரும், ்பாஷ்கரும், பிறரும் ெமது இ்ளதமயில த்கயாண்ட ்தபபான 
முதற்களின் பயனால ஏற்பட்்ட ்்கடு்கத்ள எதிரத்து மாற்றும்படியான 
திறன்்கள் ்்தான்றுகின்றன என்று அறியும் ்பாது ொம் ெமது ்வதல்கத்ள 
ெம்பிகத்கயு்டன் செய்ய முடியுமன்்றா? 
இந்்தச் ெமயத்தில ொம் ்கவனிக்க்வணடிய மற்சறாரு ்காரியமுமுணடு. 
கிறிஸது, உயி்ராடிருககிற கிறிஸது ்தா்ம மனதிற்குள் பு்க விரும்புகிறார. 
அவர சொலலுகிறார ஒருவன் ்க்ததவத் திறந்்தால ொன் உள்்்ள வரு்வன்!. 
்தமது மனதின் நிரபபிரகதஞ ெமது ஆதினத்திற்கு அபபாற்பட்்ட்தா்க 
இருக்கலாம். ஆனால அவருத்டய ஆதீனத்திற்்கபபாற்பட்்ட்தலல. அவதர 
வரவிட்்டால அவர வந்து இரு்தயத்தின் இருண்ட மூதல்கத்ளயும் 
தூய்தமபபடுத்தி சுதவயுள்்ள்தாககுவார. இரட்சிபபு ொம் எணணுவத்தக 
்காட்ட்டிலும் எவவ்ளவு அவசியம் என்பத்தப புலபபடுத்தி, புதிய ம்னா 
்தத்துவம் ்க்டவுளுத்டய இரட்சிபபின் ஆற்றல எவவ்ளவு விரிந்்தது 
என்பத்தயும் ச்தளிவாககுகிறது. 

 ெதப ்வதலயில ம்னா்தத்துவ ொஸதிரத்தின் ெத்டமுதறப 
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பிர்யாஜனம் என்னசவன்று இப்பாது ொம் ்்கட்்கலாம். மு்தல பயன் 
ெம்தமப பற்றி்தா்ன முன்தனக்காட்டிலும் மிகுதியா்கத் ச்தரிந்து 
ச்காள்ளுகி்றாம். எவவ்ளவு தூரம் ்பாலிக்காரணம் ்கற்பித்துகச்காணடு 
ெமது செயல்களில மதிபபு தவககி்றாம் என்று ெவீன ம்னா்தத்வொஸதிரம் 
ெமககுத் ச்தரிவிககிறது. குணம் என்பது எபபடிப பன்தமக கூட்்ட்மா 
அது்பால ்ொக்கமும் ஒன்றலல. பலவற்றின் ஈட்்ட்ம, ொம் செய்யும் ஒரு 
செயலுக்காவது ஒரு ்ொக்கம் மட்டும் இருபபதிலதல, பல ்ொக்கங்கள் 
உணடு.
 விருபபு சவறுபபுக்கள் இரணடும் கூடி ச்காள்த்க என்ற 
்வஷமணிந்து சவளிபபடுகிறது. ஒருவர ்தாம் செய்்த ஒரு செயதல 
ஒரு ச்காள்த்கபற்றிச் செய்்்தன் என்று சொலலுவது நியாயமா்கவும் 
அை்கா்கவும் ச்தரிகிறது. ஆனால இபபடிக ச்காள்த்கபற்றிச் செய்யபபடும் 
செயல்கள் பல சபரும்பாலும் ஒருவர மீது சவறுபபும் மற்றவர மீது 
விருபபும் ஆகிய ்வறு ்காரணத்்தா்ல செய்யபபடுவது ்தான் ்காரணம். 
ஒரு ்காரியத்த்தச் செய்வ்தற்கு ொ்ம ெம்தம வற்புறுத்திகச்காள்ளுகி்றாம். 
ச்காள்த்க என்றால என்ன என்று ஆராயாம்ல ச்காள்த்க ச்காள்த்க 
என்று ்பசிகச்காணடு ொம் விரும்பும் ்காரியத்த்தச் செய்கி்றாம். ெமககு 
்வணடிய ்காரணங்கத்ள ஒபபுகச்காள்வதும், ெமககு ்வண்டா்தவற்றிற்குக 
்காரணம் ்காட்டினாலும் ்கண்கத்ள இறு்கமூடிகச்காள்வதும் ்தான் ெமது 
'ச்காள்த்கயின்' சபாருள். ச்காள்த்க என்றால என்ன என்பது ெம்மிற் 
பலருககுத் ச்தரியாது. சில ்கொபபுக ்கத்டக்காரர ்தம்தமப பரிொர்கர 
(purveyers) என்று அதைத்துகச்காள்வார்கள். ்காரணம், இரக்கமற்ற 
ச்காதலத்ச்தாழில செய்்வார என்று ்தம்தமக கூறிகச்காள்்ள விருபபமற்று 
ொ்கரீ்க உணவுபசபாருள் ்ெ்கரித்துக ச்காணடுவந்து ச்காடுப்பார என்று 
சபயதர மாற்றி தவத்துகச்காள்ளுகிறது, மனதின் இத்்தந்திரங்கள் 
மனி்தனுககுத் ச்தரியத்்தான் செய்யும். 
 இரண்டாவது, ம்னா ்தத்துவம் ச்தரிந்்தால பிறதர முன்தனக்காட்டிலும் 
அதி்கமா்க அரத்்தபபடுத்திக ச்காள்்ள முடியும். மற்றவர்கத்ள ென்றா்க 
அறிவ்தற்கு மு்தல ொம் ெம்தம்ய ென்றா்க அறிந்திருபபது ்தான். நீங்கள் 
நியாயம் விொரிக்கபப்டா்தபடிககு பிறதர நியாயம் விொரியாதிருங்கள் என்ற 
வாககியம் மற்றவர்களுத்டய ் ொக்கங்கத்ளக குற்றம் சொலலும் ் பாது ெமது 
்ொக்கங்கத்ள்ய ொம் சவளிபபடுத்துகி்றாம் என்பத்த நிதனபபூட்டுகிறது. 
அ்தாவது ெமது அனுபவத்திற்குட்ப்டா்த (மற்றவர்களுத்டய) அனுபவங்கத்ள 
ொம் ெந்்்தகிபப்தற்கு அது்வ ்காரணமாகின்றது. 
 ெமது ெணபர்களும் அயல்கத்்தார்களும் பல விஷயங்களில ெம்்மாடு 
உ்டன்படுவதிலதல என்பது ொ்தாரணமா்க ெமககுத் ச்தரிந்்த அனுபவம். 
அவர்கள் சவவ்வறு விருபபு்களும், சவறுபபு்களும், பைக்கங்களும், ்ெரப 
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்பாககு்களும், திறதம்களும், லட்சியங்களும் உத்டயவர்கள். சிலர பிற்ராடு 
்கலந்து வாழ்வத்த விரும்புவார்கள். சிலர ்தனித்திருக்க்வ விரும்புவார்கள். 
சிலர குறிபபிட்்ட ்ெரத்திற்கு வந்துவிடும் பைக்கமுத்ட்யார. சிலர 
எப்பாதும் பிந்தி்ய வருவார்கள். சிலர ெட்ச்டன்று ்்காபம் ச்காணடு 
விடுவர. சிலர அதமதியும் ெலனமற்றதுமான வாழ்கத்க ெ்டத் துவர. 
இவவணணம் அவர்கள் சவவ்வறு இயலபுத்டயவர்க்ளா்க இருபபது ஏன்? 
இவ்வற்றுதம்கள் எவவாறு எழுகின்றன? இவ்வறுபாட்டிற்குக ்காரணம் 
என்ன? இக்்கள்விககு வித்டயளிபபது ம்னா ்தத்துவ ொஸதிரம் ெம்தமச் 
சூை வாழும் மக்களின் ெ்டத்த்த ்வறுபாடு்கத்ள அரத்்தபபடுத்தி எபபடி, 
ஏன் அவர்கள் அவவாறு வித்தியாெமாய் ெ்டந்து ச்காள்கின்றனர என்றும், 
அபபடி ெ்டந்து ச்காள்வ்தற்கு அவர்கத்ளத் தூணடும் ஆற்றல்கள் எதவ 
என்றும் ்கணடுச்காள்்ள ம்னா ்தத்துவ ொஸதிரம் உ்தவி செய்கிறது. மனி்த 
இயலபு்கத்ளப படித்்தறிந்து ஒவசவாரு மனி்தனும் மற்றவதனப்பாலன்றி 
வித்தியாெமாய் ெ்டந்து ச்காள்ளுகிற எணணிறந்்த ்வறுபாடு்களுககு 
சவவ்வறு வத்க மன இயல்ப ்காரணம். 
 ம்னா்தத்துவ அறிவின் மூன்றாவது பயன் ென்மாரக்கப 
பிரச்சிதன்கத்ளத் தீரபப்தற்கு அது உ்தவுகிறது. ்ராமன் ெதபயி்ல 
குருக்கள் முககியமா்க சஜஸுட் பாதிரிமார ென்மாரக்க வி்ரா்தமான 
்ொய்்கத்ளத் தீரபபதில நீண்ட பயிற்சி சபற்றிருபப்தா்கச் சொலலபபடுகிறது. 
ம்னா ்தத்துவப பயிற்சிசபற்ற ஒருவர, ம்னா ்தத்துவ முதறயில 
தவத்தியம் ்கற்்கா்த ஒரு ்டாக்டதரக ்காட்டிலும் சிறந்்த ்ெதவ செய்ய 
முடியும். ்ம்க ்ொயால வருந்தும் ஒரு மனி்தன் ஆஸபத்திரிககுப்பாய் 
ெரீர சு்கம் அத்டந்து விடுகிறான். ஆனால அவன் மீணடும் அத்்தத்கய 
பாவத்த்தச் செய்யாமல சுத்்தமா்க வாைமுடியுமா? ஆனால ெமயத் 
திருபபணி செய்யம் ஒரு குருவானவர அவதனப பாரத்து உன் பாவங்கள் 
உனககு மன்னிக்கபபட்்டது, ெமா்தானத்்்தா்்ட ்பா. முன்னிலும் ்்க்டான 
்காரியங்கள் ்தவிக்கா்தபடி இனி்மல பாவம் செய்யா்்த என்று சொலலும் 
அதி்காரமும் ்கட்்டத்ளயும் சபற்றிருககிறார. 
சு்கபபடுவது மட்டுமலல, மீணடும் ்ொய்ககுட்ப்டாமல ்தடுபபது ்தான் 
தவத்தியக்கதலயின் பரிபூரண வரம் ம்ன ்தத்துவ ொஸதிரத்தின் உ்தவியால 
சபறககூடிய ென்தம்கத்ளப பின்னர விவரித்திருககி்றாம். திருபபணிவித்ட 
செய்ய முன் வருகின்ற  யாவருககும் ்தத்துவ ொஸதிரம் ்்காடியா்கப 
பயன்படும் ்கலவி என்பல விஷயங்கத்ள ஆங்காங்்க சொலலியிருககி்றன். 
அந்்த ொஸதிரம் இப்பாது குைந்த்தப பிராயத்திலிருககிறது. ஆத்கயால 
அ்ததனப படிப்பார அ்தன் ஆைத்த்தக கூரந்து ் ொககிப படித்்தல ் வணடி 
அணுகி உற்று ் ொககிப படித்்தாலன்றி, ொஸதிர விதி்கத்ள மட்டும் ச்தரிந்து 
ச்காள்வதில பயன் இலதல. 
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மனி்தருத்டய ஆன்மாக்கத்ள ்பாஷிககும் அவர்கள் உற்று ்ொககி 
படிபபார்க்ளாயின் அ்ததனக்காட்டிலும் ் வறு எஙகும் அவவ்ளவு உ்தவிதயப 
சபற்றுகச்காள்்ள முடியாது. 
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ெதபப சபாறுபபுத்டய ஓர ெதப ஊழியர ெதபயின் அங்கத்தினருத்டய 
இயலபு்கத்ள அறிந்து ச்காள்வது அவரது ஊழியம் சித்தி சபறுவ்தற்குப 
்பரு்தவியாகும். ஆ்தலின் இந்்த அதி்காரத்தில ெதபயின் அங்கத்தினர்க்ளாகிய 
குைந்த்த்கள், ஆண்கள், சபண்கள் மு்தலியவர்களுத்டய மன நிதலதய 
அறிந்து ச்காள்வ்தற்கு உ்தவியாகும்படி சிறிது ம்னா ்தத்துவ ஆராய்ச்சி 
செய்்வாம். 
ஒரு கிராமத்தி்லா அலலது பட்்டணத்தி்லா அலலது ்ெரியி்லா ெதப 
ஊழியப சபாறுபதப ஏற்றுகச்காண்ட ஒரு அனுபவமிலலா்த இ்ளம் 
வயதுள்்ள ெதப ஊழியர பல திறபபட்்ட குண இயலபுத்டய மக்க்்ளாடு 
ெம்பந்்தபப்ட்வணடியது ஏற்படுகின்றது. அம்மக்களுத்டய நிதனவு, 
செயல, வாழ்கத்கமுதற மு்தலியன முற்றிலும் ்வறுபட்்டதவ. அவர்கள் 
எலலாருத்டய இயலபு்கத்ளயும் ென்கு அறிந்து சுமூ்கமா்க ெ்டத்திக 
ச்காணடு்பா்க்வணடிய சபாறுபபு அவர ்மல விழுகின்றது. புதி்தா்க 
மருத்துவத் ச்தாழிலில ஈடுபடும் ஒரு தவத்தியன் எலலா மனி்தர்களுத்டய 
இரு்தயமும், மூத்ளயும் ஒன்று ்பால அதமக்கபபட்டிருபப்தா்கக ்கணடு 
ஒ்ரமாதிரி எலலாருககும் சிகிச்தெ செய்து விடுகின்றான். ஆனால புதி்தா்கக 
குருபபட்்டம் சபற்றுத் ்தன் ஊழியத்தில ஈடுபடும் ஓர குரு அவவா்ற 
ஒ்ர மாதிரி ஆத்ம சிகிச்தெ செய்துவி்ட முடியாது. ஏன்சனன்றால 
மனி்தர்களுத்டய சித்்தமும், மனமும் ஒன்று ்பால அதமந்துவி்டவிலதல. 
அதமபபில எவவ்ள்வா ்வறுபாடு்கள் ்காணபபடுகின்றன. ஆ்க்வ 
உ்டற்கூற்று ொஸதிரம் ஒரு தவத்தியனுககு பயன்படுவது ் பால உ்ளககூற்று 
ொஸதிரம் ஒரு குருவுககு பயன்ப்டமுடியாது. என்றாலும் பல ்வறு 
்தன்தமயுத்டய மக்கள் இயலதப அறிந்து ச்காள்வ்தற்கு அது ஒரு சிறிது 
உ்தவி செய்யும். அத்த ஆ்தாரமா்க தவத்துகச்காணடு அனுபவத்தின் 



25உளவியலும் திருச்சபை ஊழியமும்

மூலமா்க ்மலும் ்மலும் அறிந்து ச்காள்்ளககூடும். 
ஒரு சொற்ப வயதுள்்ள குரு அலலது ெதப ஊழியர ஓரி்டத்திற்கு 
ஊழியத்திற்குச் சென்ற உ்ட்ன மக்க்்ளாடு ென்கு பைகி அவர்களுத்டய 
மனபபான்தமதய அறிவ்தற்கு முயல்வணடும். யாரும் இ்லொ்க 
அவதரக ்கவிழ்த்து வி்டககூடும். ஆ்தலின் அவர ெரவ ஜாகரத்தயாய் 
இருக்க ் வணடும். முன் பின் ் யாெதனயின்றி எத்தயும் ் பசிவி்டககூ்டாது. 
்்கட்ப்தற்குத் தீவிரமாயும் ்பசுவ்தற்கு நி்தானமாயும் இருக்க்வணடும். 
்தன் ்காரியத்த்தச் ொதித்துக ச்காள்வ்தற்குக குருவின் உ்தவிதய எதிர 
பாரபபவர்கள் அ்ளவு ்க்டந்்த உபொரம் செய்வார்கள்; அ்தனால மயஙகி 
வி்டககூ்டாது. 
 புதுப பிரெஙகி்கத்ள மு்கஸதுதியா்கப பு்கழும் இயலபுத்டயவர்கள் சிலர 
இருபபார்கள். அவர்களுத்டய பு்கழ் சமாழி்களுககு ்ததலயாட்்டககூ்டாது. 
்தன் ்ொக்கத்த்த நிதற்வற்றிக ச்காள்வ்தற்்கா்கக குருதவக த்கககுள்்்ள 
்பாட்டுகச்காணடு ெமயம் பாரத்து சில ்காரியங்கத்ளச் செய்யும்படி 
வற்புறுத்்தலாம். அபபடிபபட்்ட ெந்்தரபபங்களிலஎலலாம் ெலலது, ென்றா்க 
்யாசித்து என்னால செய்யககூடியத்தச் செய்கி்றன் என்று பதில 
ச்காடுக்க்வணடும். ஆ்லாெதன செய்யாமல வாக்களித்துவி்டககூ்டாது. 
திடீசரன்று ஒரு ்காரியத்த்தச் செய்துவி்டவும் கூ்டாது. ஒரு ்ெ்கரத்திற்கு 
நியமிக்கபபட்டுச் சென்றவு்டன் வீடு வீ்டா்கச் சென்று ெதப மக்களு்டன் 
பைகி, அவர்களுத்டய குண வி்ெ்டங்கத்ள ென்கு அறி்தல ்வணடும். 
சிறு குைந்த்த்களி்டத்திலும் ஒரு ஊழியன் வி்ெஷித்்த ்கவனம் 
செலுத்்த்வணடும். உல்கத்தில சிலருககு இயற்த்கக குண்ம மிகுந்து 
்்தான்றும். ்வறு சிலருககு செயற்த்கக குண்ம ்மற்பட்டுத் ்்தான்றும். 
பராயட் (Freud) என்னும் உ்ள நூற்புலவர ஓர குைந்த்த ஐந்து வயது 
பருவத்தி்ல்ய பூரண வ்ளரச்சி அத்டந்து விடுகின்றது என்று கூறுகிறார. 
இது ஓர்ளவு உணதம்ய. குைந்த்த்களின் எதிர்கால வ்ளரச்சியின் முககிய 
அம்ெங்கள் ஐந்து வயதிற்குள் ்ததல்காட்டி விடுகின்றன. ெம்முத்டய  உ்டலும், 
உள்்ளமும், உருபசபறுவ்தற்கு உ்தவியாயிருபபது ெமது முன் பரம்பதர. 
இந்்த பரம்பதரக குணம் இ்ளதமப பருவம் விதரவில வ்ளருகின்றது. 
்டாக்டர எரிக (Dr. Eric) என்பவர ்தான் மூன்று வய்தாயிருககும்சபாழுது 
்தனது குண இயலபு்கத்ள அவ்தானித்துக ்கண்டறிந்து எழுதி தவத்திருந்்த 
ஓர ்கடி்தத்த்த ்தன் ெணபர்களுககு வாசித்துக்காட்டினார. அவரது ெணபர்கள் 
இந்்தக ்கடி்தம் ்ெற்றுத்்தான் எழு்தபபட்டிருக்க ்வணடும். ்தற்்பாத்தய 
குண ெலன்்கள் எலலாம் ச்தளிவா்கக கூறபபட்டிருககின்றன என்றனர. குண  
இயலபு்கள் இயற்த்கயானதவ. அவற்தற சீரதிருத்்த  ்வணடு்மசயாழிய 
முழுவதும் மாற்றிவி்ட்வணடும் என்று முயலவது வீண. குண வியலபு 
என்பது சீ்்தா்ஷண நிதலதயப ்பான்றது. செடி்களின் வ்ளரச்சிககு 
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சீ்்தா்ஷண நிதல உ்தவியாவது ்பால ெற்குண வ்ளரச்சிககு குண இயலபு 
அலலது ம்னாபாவம் உ்தவியாகும். நூ்தன செடி்கத்ள வ்ளரபப்தற்கு 
செயற்த்க சீ்்தாென நிதலதய அதமத்து இயற்த்க  சீ்்தாென நிதலதய 
மாற்றுவது ்பால்வ மனப்பாஙத்கயும் அதமபதபயும் குண வ்ளரச்சிககு 
ொ்த்கமா்க மாற்றி அதமக்கலாம்.
 ம்னா்தத்துவப பணடி்தர ஜுங என்பவர ம்னாபாவத்த்த இரணடு 
பிரிவா்கக கூறுகிறார. அதவ சவளிவீச்சு (extravert), உள்்ொககு 
(introvert) என்பன. பலர இவவிருவத்க வீச்சும் உத்டயவர்க்ளா்கக 
்காணபபடுகின்றனர. உள் ்ொககு ம்னாபாவமுத்டய ஒருவன் 
எபசபாழுதும் ்தன்னந்்தனி வாழ்கத்கதய விரும்புகின்றவனா்கவும், எளிதில 
்்காபபபடுபவனாயும், ெந்்்த்கப ்பரவழியாயும், இ்லசில வருத்்தம் 
அத்டகின்றவனாயும், ஆட்பைக்கத்த்த விரும்பா்தவனாயும், சபயர 
பிரஸ்தாபத்த்த சவறுககின்றவனாயும் இருககின்றான் என்று ஜுங என்பவர 
கூறுகின்றார. அவன் அடிக்கடி சமய்மறந்து ப்கற்்கனவு ்காணபவனாய் 
இருபபான். ஒரு ்காரியத்த்தச் செய்வ்தற்கு இ்லசில துணிவு ஏற்ப்டாது. இஙகு 
்காட்்டபபட்்ட குணங்களுககு எதிரித்டயானதவ்ய சவளிவீச்சு ம்னாபாவம் 
உத்டயவனது இயலபு்கள். ொம் உற்று ்ொககு்வாமானால இவவிருவத்க 
இயலபு்களும் ்கலந்்்த சில மனி்தர்களி்டத்தில அதமந்திருபபத்தக 
்காணலாம். இவவிருவத்க இயலபு்கத்ளயம் திரு்ஷ்டாந்்தபபடுத்திக 
்காட்டுவ்தற்கு மாரத்்தாள், மரியாள் இவவிருவதரயும் உ்தாரணங்க்ளா்க 
எடுத்துக ச்காள்்ளலாம். மாரத்்தாள் சவளிபபத்டயான மரியாத்த, 
உபொரங்கள் மு்தலியவற்றில ்கவனம் செலுத்துகின்றாள். மரியா்்ளா ்தன் 
மனத்த ஒருமு்கபபடுத்தி கிறிஸது சபருமான் திருவடியில உட்்காரந்து பகதிப 
பரவெமாகின்றாள். 
 சவளிவீச்சு மன இயலபுத்டயவன் ெந்்தரபபத்திற்்்கற்றவாறு 
ெமாளித்துகச்காள்்ளப பிரயாெபபடுவான். ்தன் ்காரியத்த்த 
ொதித்துகச்காள்வ்தற்குப பிறதரக த்கவெபபடுத்்த முயலவான். ்தன்னுத்டய 
்ொக்கம் ்தவறு என்றும், ்தனது முதற அனுகூலமான ்தலல என்றும் 
உணரவானாயின் உ்ட்ன அவற்தற சுலபமா்க மாற்றிகச்காணடு, சூழ் 
நிைதலக்்கற்ப ெ்டந்து ச்காள்வான். ்காரியம் முடியும்வதரககும் ்கழுத்ததயயும் 
்காதலப பிடிககும் இயலபுத்டயவன் இவன் என்று மற்றவர்கள் இழிவா்கப 
்பசினாலும் அத்தப சபாருட்படுத்்தமாட்்டான். சவளி்ொககுத்டயவன் 
சவளி உல்கத்த்தப பாரககிறான். உள் ்ொககுத்டயவன் ்தன் உள்்ளத்தின் 
ஆைத்த்த உற்று ்ொககுகின்றான். ெதபயின் விருத்திககு இவவிருவத்க 
்ொககுத்டயவர்களும் எவவி்தம் இருந்திருககின்றனர? உலகில ொ்கரி்கம் 
்்தான்றுவ்தற்குப பலலாணடு்களுககு முன்னர மனி்தருத்டய வாழ்கத்க்ய 
உைவுத்ச்தாழில, ெணத்ட ்பாடு்தல மு்தலிய செயல்க்ளா்கத்்தான் 
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இருந்்தன. இத்ச்தாழில்கள் சவளி்ொககுத்டயாரக்்க திருபதி அளித்்தன. 
பின்னர மாரக்கம், ்கதல, ெஙகீ்தம், விஞஞானம் மு்தலிய துதற்கள் உள் 
்ொககுத்டயவர்கள் ்தம் ்கவனத்த்தச் செலுத்துவ்தற்கு இ்டம் அளித்்தன. 
அ்ெ்கர ென்னியாசி்கள் ஆன்தற்குக ்காரணம் வி்ெஷித்்த ச்தய்வ 
அதைபபு அலல. ்தங்களுத்டய மனபபான்தமயின் படி ்தாங்கள் விரும்பும் 
விஷயங்களில ஈடுப்டலாம் என்ற ்காரணத்்தால ்தான். ஆ்க்வ திருச்ெதபயின் 
அங்கத்தினர்களில சபரும்பான்தம்யார உள் ்ொககுத்டயவர்க்ளா்க 
இருந்்தனர. ெதப ஒழுக்கக்கள், ்கட்டுபபாடு்கள், ச்காள்த்க்கள் மு்தலியன 
இத்்தத்க்யாரால விருத்தியத்டந்்தன. அவர்க்்ள ்தங்கத்ளப்பான்ற உள் 
்ொககுத்டயவர்கள் ஏற்படுத்தி தவத்்த ஒழுஙகு்கள் மு்தலியவற்தறக 
்கட்டுககுதலயாமல இன்றும் பாது்காத்துக ச்காணடு வருகிறார்கள். 
ஏொதவப்பான்ற சவளி ்ொககுத்டயவர்களும் ெதபயில சிற்சிலருணடு. 
அவர்கள் ெதப ஆரா்ததன முதற்கள், ஆவிககுரிய விஷயங்கள் 
மு்தலியவற்றில சபரும்பாலும் ்கவனத்த்தச் செலுத்துவதிலதல. ெற்குணம், 
ெலசலாழுக்கம் மு்தலியவற்தற்ய சிறபபா்கப பாராட்டுவார்கள். ஆரா்ததன 
முதற்கத்ள வி்ட ெற்குணமும், ச்தாணடு பரிவதும் அவர்களுத்டய 
உள்்ளத்தில வி்ெஷித்்த உணரச்சிதய உண்டாககுவனவாகும். 
இவவிருவத்கயினருள்ளும் பி்ளவு ஏற்பட்டு வி்டா்தபடி ்கவனித்துகச்காள்்ள 
்வணடியது ஒரு ெதப ஊழியனது முககிய ்க்டதமயாகும். 
 இனி ெதபயின் ஆண சபண ்தத்துவ வித்தியாெத்த்தக 
்கவனிப்பாம். ஆண சபண்களுககித்டயில உ்டல அதமபபில மட்டுமலல 
இலலத்திலும் ் வறுபாடு அதமந்திருககிறது என்பத்தப பலர உணரவதிலதல. 
அவர்களுத்டய உ்டலுருபபுக்கள் ்தனித்்தனி ் வறுபட்்ட ச்தாழில்களுகச்கன்று 
அதமந்திருபபது ் பால்வ உள்்ளமும் ் வறுபாட்டு்ட்ன அதமந்திருககிறது. 
குதறந்்த அறிவுள்்ள ஜந்துக்களில சில ஆண சபணணா்கவும், சபண 
ஆணா்கவும் மாறிவி்டககூடும். சில பறதவ்களில இன உற்பத்தி ெம்பந்்தமான 
்்கா்ளத்த்த (glands) மாற்றி அதமபப்தனால ஆண, சபண ்தன்தம்ய 
மாறிவிடுகின்றன. ஆ்க்வ ஆண்களும், சபண்களும் பிரத்தி்ய்கமான 
சிரு்ஷடி்கள் அலல. ஆனால அவர்களுத்டய செயல்களுககுத் ்தக்கவாறு 
்வறுபடுத்தி அறியபபடுகிறார்கள். சபரும்பாலும் சபண்களி்டத்தில 
அதமந்திருபபது ்தாய்தம உணரச்சி. மக்கத்ளபசபற்று வ்ளரத்து உல்கத்தில 
பயன்படுமாறு ச்காடுக்க ்வணடிய ்க்டதம சபண்களுககு உரிய்தா்தலால 
இயற்த்கயா்க்வ ்தாய்தம உணரச்சி சபண்களி்டத்தில அதமந்து 
கி்டககின்றது. 
 ஒரு ஆண செய்ய்வணடிய ் வதலதயப சபணணும், சபண செய்ய 
்வணடிய ்வதலதய ஆணும் மி்கத் திறதமயா்கச் செய்யவும் கூடும். 
ஆனாலும் பரம்பதரப பைக்க வைக்கத்தினால ஒவசவாருவருககும் பிரத்தி்ய்கக 
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்க்டதம்கள் ஏற்பட்டு விட்்டன. ஒரு சபண ஒரு ்கபப்லாட்டியா்க்வா. 
ச்தாழிலாளியா்க்வா மி்கத் திறம்ப்ட்வதல செய்யககூடும். அது ்பால்வ 
ஒரு ஆண ெதமயல ்வதல ென்றா்கச் செய்யவும் கூடும். ஆனால ஒரு 
்ொயாளிதய அலலது ெணடிபபிள்த்ளதயக ்கவனித்துப பணிவித்ட 
செய்வதில ஆண்கத்ள வி்டப சபண்களுககுத் திறதமயதி்கம். அ்தற்குக 
்காரணம் அவளுத்டய ்தாய்தமப பணபு. 
சபண்கள், ஆட்்கள் (persons) மீது வி்ெஷித்்த ்கவனம் 
செலுத்துகின்றார்கள். ஆனால ஆண்க்்ளா ்காரியங்களில (things) 
்கவனத்த்தச் செலுத்துகின்றார்கள். ம்னா்தத்துவ ொஸதிரத்த்த ஆண்கள் 
கிரகிபபத்த வி்ட, சபண்கள் மி்க நுட்பமா்கவும் விதரவா்கவும் கிரகித்துக 
ச்காள்ளுகிறார்கள். ஆண்களுத்டய குதறவு்கத்ள ொம் சுட்டிக்காட்டும் 
சபாழுது "ஆொமி ஏ்்தா ஒரு தினிொ்க இருககிறார" என்று சொலலி 
விட்டு அபபடி்ய மறந்து விடுகிறார்கள். ஆனால சபண்க்்ளா அவவி்த 
ெந்்தரபபங்களில ்தங்கத்ளத் ்தனித்்தனியா்க ்ெரடியா்கக குதறவு கூறி 
இழிவுபடுத்திய்தா்க எணணி வருந்துகின்றார்கள். இ்தற்குக ்காரணம் 
ஆட்்களி்டத்துக ்கருத்த்தச் செலுத்தும் அவர்க்ளது இயற்த்க மனபபான்தம. 

 இயற்த்கயில ஒரு ்த்கபபதனவி்ட ்தா்ய குைந்த்த்கள் மீது 
வி்ெஷித்்த ்கரிெதன உத்டயவ்ளா்கக ்காணபபடுகிறார்கள். இ்தற்குக 
்காரணம் குைந்த்த்க்ளது வ்ளரும் பருவத்தில ஒரு ்தா்ய குைந்த்தயு்டன் 
மிகுந்்த ச்தா்டரபு உத்டயவ்ளாய் இருககின்றாள். சபண்கள் அதி்கமா்கத் ்தன் 
மூபபுத்டயவர்களும் ்தான் நிதனத்்த ்காரியத்த்தச் ொதிபபதில வி்ெஷித்்த 
விருபபம் உத்டயவர்களுமாய் இருககின்றார்கள் என்று ஆண்கள் 
குதற கூறுகின்றார்கள். ஆண்கத்ளவி்ட சபண்கள் அதி்கத் ்தன்மூபபு 
உத்டயவர்கள் என்று சொலல முடியாது. ஆனால இயற்த்கயா்க்வ 
ஒரு சபண துணிவு்டன் ்தன்மூபபா்க ெ்டக்க ்வணடிய ெந்்தரபபங்கள் 
ஏற்படுகின்றன. ஆதி ்காலத்தில அொ்கரீ்க நிதலதமயில ்தனககும், ்தன் 
குைந்த்த்களுககும் ஓர ஆபத்து ஏற்படும் ்காலத்து, ஒரு ்தாய் ்கால ்தாம்தம் 
செய்யாமல ெம்யாசி்தமா்க ஏ்தாவது ஒரு முடிவு செய்து ச்காணடு ்தன் 
முடிவின்படி்ய ்தன்னுத்டய குைந்த்த்கள் உ்ட்ன செய்து ொதிககும்படி 
ஏற்பட்்டது. மற்றபபடி ் மாெம் ஏற்படும். ஆ்தலின் சபண்களி்டம் ்தன் மூபபும் 
துணிவும் பாம்பதர இயலபா்க அதமந்து இருககிறது. ஆனால ஆண்க்்ளா 
ொவ்தானமா்க ஆராய்ந்து ஒரு முடிவுககு வருகின்றார்கள். ப்டப்டபபுக 
குணம் அவர்களி்டம் கித்டயாது. 

 ஆண்கள் ஓய்வு ்ெரப்பாக்கா்க வி்ொ்தத் ச்தாழில்களிலும், 
வித்ளயாட்டு்களிலும் அதி்கமா்க ஈடுபடுகின்றார்கள். ஒருவருகச்காருவர 
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ெத்கச் சுதவ சபாருந்திய ்கத்த்கத்ளச் சொலலி மகிழ்ச்சி அத்டகின்றார்கள். 
ஆனால ஒரு சபணணினுத்டய ்கவன்மா இத்்தத்கய ்காரியங்களிற் 
செலலுவதிலதல. ெத்கச் சுதவக ்கத்த்கத்ளக ்்கட்பாள். ஆனால 
அவற்தற விருபபத்து்டன் மற்றவர்களி்டம் சொலலிகச்காணடு திரிவதிலதல. 
ஏ்்தா ஒரு யூ்தப சபணதணபபற்றி ஒருவன் ்கத்த சொலலுவானானால 
அத்த ஒரு சபண சிரித்து விட்டுப ்பாய்விடுகின்றாள். பின் அத்த 
நிதனபப்்த இலதல. ஆனால ்தன் அணத்ட வீட்டுக ்காரிதயபபற்றிய 
ஒரு ெங்கதிதய சவளியிட்டு விட்்டால அத்த ஊர முழுவதும் சொலலிக 
ச்காணடு திரிகிறாள். இ்தற்குக ்காரணம் என்ன? சபண்களுககு ்தனிபபட்்ட 
ெபர்கத்ள ்கவனிககும் இயலபு அதமத்திருககிறது. ஆனால ஆண்க்்ளா 
சபாதுக ்காரியங்கத்ளப பற்றிப சபாதுவா்கப ்பசிக ச்காள்வார்க்்ளயன்றி 
குறிபபிட்்ட ெபர்கத்ளப பற்றிப ்பசுவதில அதி்கமா்க ஈடுபடுவதிலதல. இது 
அவரவர்களுத்டய ம்னா்தத்துவத்த்த சவளியிடுகின்றது. 
 மாணவி்கள் சமாழிப பயிற்சியிலும் ஒருசபாருட் பன்சமாழி்கத்ளக 
்கணடு பிடிபபதிலும், விஷயத்த்தச் ெருககிககூறுவதிலும் மாணவர்கத்ள 
வி்டத் திறதம வாய்ந்்தவர்க்ளா்கக ்காணபபடுகின்றார்கள். ்கணி்தம், 
விஞொனம், யந்திரத் ச்தாழில, நியாய ்்தாரதண மு்தலியதவ்களில 
மாணவர்கள் சபண்கத்ள வி்டத் திறதமயுத்டயவர்க்ளாய் இருககின்றார்கள். 
இதவ சயலலாம் அவரவர குண அதமபதப சவளிபபடுத்துகின்றன. 
 ஆண்கத்ள வி்டப சபண்கள் வீண ஆ்டம்பரங்கத்ள விரும்புகின்றனர 
என்று சிலர நிதனக்கலாம். ஆனால இது உணதமயலல. சபாதுவா்கப 
பிறர ்தங்கத்ள மு்கஸதுதி செய்யும் சபாழுது அத்த மு்கஸதுதி என்று 
அறிந்்தாலும் கூ்ட அத்த விரும்பத்்தான் செய்கிறார்கள் சபண்கள். ஆனால 
ஒரு மனி்தன் பிறர ்தன்தனப பு்கழும் சபாழுது அது மு்கஸதுதி ்தான் என்றும் 
அறியாம்ல மகிழ்ச்சி அத்டகின்றான். ஒரு சபண ்தன்தனப பற்றிப பிறர 
பு்கழ்வத்த விரும்புகின்றாள். ஆனால ஒரு ஆண ்தன்னுத்டய செயல்கள் 
சவற்றி்கள் இதவ்கத்ளபபற்றிப பு்கழ்வத்த விரும்புகின்றான். ஆ்க்வ வீண 
ஆ்டம்பரங்களில இரு பாலாரும் ஒரு சிறிது ்வறுபடுகின்றனர. 
 ்வ்தொஸதிரக ்கலலூரியில இருந்து சவளி்யறிப புதி்தா்க ெதபப 
சபாறுபதப ஏற்றுகச்காண்ட ஒரு குரு எலலா விஷயங்களிலும் ஆண்பால்வ 
சபண்கத்ளயும் ெ்டத்்தலாம் என்று நிதனக்கககூடும். அ்தனால ஏற்படுகின்ற 
்தவறு்தல்கத்ள நீககிகச்காள்வ்தற்கு ம்னா்தத்துவ அறிவு அவருககு உ்தவி 
செய்யும். ரட்யாட் கிபளிங என்பவர உயிர வரக்கத்தில சபண பாலார 
என்னும் ்தமது நூலில இரு பாலாரு உட்இயலபு்கத்ளயும் ஒரு சிறிது 
குறிபபிடுகின்றார. இலலற வாழ்கத்கயில ஒரு சபணணுககு உலகில சிறந்்த 
சபாருள் அவளுத்டய குைந்த்த்க்்ள. அவர்கத்ளப பாது்காககும் சபாருட்டு 
அவள் புலி்பால பாய்வாள். 
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குறிபபிட்்ட ஒரு ்்காட்பாட்டுக்கா்க ஒரு மனி்தன் ்தன் உயிதரயும் தியா்கம் 
செய்ய ஆயத்்தமாய் இருபபான். ஆனால ஒரு சபண அபபடிச் செய்ய 
மாட்்டாள். ஒரு மனுஷன் ஒரு ்வதலயில முழு மனது்டன் ஈடுபடுவ்தற்குக 
்காரணம் ஒரு ்காரியத்தின் மீது அவனுககு இருககும் பிரியம் ்தான். 
ஆனால ஒரு சபண ஒரு ் வதலயில ஈடுபடுவா்ளானால அது ்தன்னுத்டய 
இலலறக ்க்டதம்களுககு ஈ்டா்க ்தான் ச்தரிந்து ச்காண்ட்்தயாகும். 
அவளுத்டய செயல்கள் எலலாவற்றிலும் சுயெயமா்க்வ ்காணபபடுவாள், 
ஓய்வுொட்பள்ளிககூ்டத்தில ஒரு ஆசிரியதனத் ்தன் வகுபதப 
்வசறாருவனுககுக ச்காடுக்கச் சொன்னால ஆட்்ெபதன ஒன்று்ம 
சொலலமாட்்டான். ஆனால அந்்த மாதிரி ெந்்தரபபத்தில ஒரு ஆசிரிதய 
விட்டுகச்காடுக்க்வ மாட்்டாள். பள்ளிககூ்ட ்மற்பாரதவயா்ளர சபண்கள் 
இடும்பு பிடித்்தவர்கள் என்று சொலலலாம். ஆனால உணதம அதுவலல. 
அவர்களுககு ஆள் (பிள்த்ள்கள்) மீதுள்்ள பற்று, ்தங்களுத்டய சொந்்த 
விருபபம்்பால ெ்டக்க்வணடும் என்ற ஆதெ, இதவ்தான் ்காரணம். அது 
சபண்களுத்டய இயற்த்கக குணம். ஒரு சபண ்தனது குறிக்்காத்ள வி்ட 
்தான் ் ெசித்்தவர்கத்ள சிறபபா்கக ச்காள்ளுகிறாள். சபண்களி்டம் அதமந்து 
கி்டககின்ற உள்ளுணர்வ அவர்கள் ஆண்கத்ள வி்ட அதி்கமா்க தவதீ்க 
விஷயங்களில ஈடுப்ட ஏவுகின்றது. 
 சுவி்ெஷங்களில இ்யசு சபருமாதன ஏ்தாவது ஒரு சபண 
எ்தரத்துப ்பசின்தா்கப பாரக்கமுடியாது. பிலாத்துவின் மதனவிகூ்ட 
இ்யெவுக்கா்கப பரிந்து ் பசினாள். சிலுதவயணத்ட இறுதி ் ெரத்தில இ்யசு 
மு்கத்த்தப பாரத்துகச்காணடு நின்றது ஒரு சபண ்தான். பல சபண்கள் 
்தங்களுத்டய சபாரு்ளால அவருககுப பணிவித்ட செய்து வந்்தார்கள். 
இ்யசு ரட்ெ்கர சபண்கத்ளக ்கடிந்து ச்காண்ட்தா்க ொம் வாசிபபதிலதல. 
இதவ சபண்களுத்டய தவதீ்க உணரச்சிதயக குறிபபனவாகும். 
 ஒரு ஆள் ்தனிதமயா்க இருககும் சபாழுதினும் ஒரு கூட்்டத்்்தாடு 
்ெரந்திருககும்சபாழுது உள்்ளக கி்ளரச்சிதயயும், மனத் துணிதவயும் 
அதி்கமா்க சவளியிடுகின்றான். இந்்த எழுபபு்தல, ச்காட்்டாவி ்பான்று 
அடுத்து இருபபவர்கத்ளப பீடிககும் ்தன்தம வாய்ந்்தது. ஒரு சபரிய 
்்காவிலில பல இ்டங்களிலும் சி்தறி உட்்காரந்திருககும் ெதபயாருககுப 
பிரெங்கம் செய்வத்தவி்ட ஒரு சிறு வீட்டினுள் செருஙகி உட்்காரந்திருககும் 
ஒரு சிறு சஜபகூட்்டத்திற்கு பிரெங்கம் செய்வது மி்க எழுபபு்தலா்க இருககும். 
கூட்்டத்தின் சபருக்கத்திற்குத் ்தக்கவாறு உணரச்சி உண்டாகும். 
 உணரச்சி ்வ்கம் அதி்கபபடும் சபாழுது சபாறுபபுணரவு குதறயும். 
உணரச்சி ் வ்கமானது சில ெமயங்களில நி்தான புத்திதயக ச்கடுத்து விடும்; 
மறதிக குணத்த்த உண்டாககும். ஒரு ்த்டதவ ஒரு குரு ்்காவிலுககு 
ஆரா்ததன ெ்டத்்தச் செலவ்தற்கு மறந்துவிட்்டார. இரண்டாம் மணியடித்து 
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்ெரமாயிற்று. ்்காவிலிலிருந்து ஒருவர ஐயதரத் ்்தடிச் சென்றார, 
பாதிரியார ்தனது வீட்டில ஒரு புஸ்த்கத்த்த வாசித்துகச்காணடிருந்்தார. 
வந்்தவர விஷயத்த்தக கூறியவு்டன் அ்ட்டா, ெனிககிைதம என்றலல்வா 
நிதனத்துகச்காணடிருககின்்றன் என்றார. இந்்த நிதனவானது அ்ெ்கர 
அவர வீட்டின் முன்பா்க ஆரா்ததனககுரிய புஸ்த்கங்களு்டன் ்பாவத்த 
்ெ்ர ்கணடு ச்காணடிருந்்த்பாதிலும் ்தான் ஆரா்ததனககுச் செலல 
்வணடு்ம என்ற எணணத்த்த உண்டாக்கவிலதல. 
 ஒரு ்தனி ெபர ்தனிதமயா்க ்காரியங்கத்ளச் செய்வ்தற்கு ் யாசிபபான். 
ஆனால கூட்்டத்்்தாடு ்ெரும் சபாழுது ஆழ்ந்து ்யாசிக்காமல கும்பலில 
்ததலயாட்டி விடுவான். சில ெமயங்களில ஒரு ்கை்கத்்தார செய்்த தீரபபு 
புத்தியீனமா்க முடியும். அ்தற்குக ்காரணம் கூட்்டத்தில சபாறுபபுணரச்சி 
குன்று்த்ல. ஒரு ெதபயில சபருஙகூட்்டமான ெதபயார்கள் ்ெரந்்த ஒரு 
முயற்சியில ஈடுபடுவத்தவி்ட, குறிபபிட்்ட சிலர ஒன்றா்கககூடி முயற்சி 
செய்வது சபரிதும் பயன்படுவ்தாகும். அத்்தத்கய உணரச்சி்வ்கமுத்டய 
சிலதர ஒன்று கூட்டி ெதபக ்காரியங்களில ஈடுபடுத்துவது ெலலது. 
இறுதியா்க ஓர ஆ்லாெதன. மனி்தர்களுத்டய பல குதறவு்கத்ளயும், 
பலவீனங்கத்ளயும் ம்னா்தத்துவ ொஸதிரம் சவளிபபடுத்தி இருககின்றது. 
்மற்பாரதவயா்கப பாரபபவர்கள் மனி்தர்களுத்டய இயலபு மி்கக ் ்கவலமானது 
என்று நிதனக்கககூடும். ஆனால ம்னா்தத்துவத்த்த உள்்ளவாறு 
உணரககூடிய திறதம வாய்ந்்த எம்சபருமான் மனி்தனுககு உள்ளிருபபத்த 
ென்கு அறிந்்தார. மனி்தன் உள்்ளத்திலிருந்து சவளிபபடுகின்ற ஆபாெங்கத்ள 
சயலலாம் ச்தளிவா்க சவளியிட்்டார. (மாற்கு 7:20-23) என்றாலும் 
மனி்தன் பணபத்டயககூடும் என்ற ெம்பிகத்க உத்டயவாரம் இருந்்தார. 
பாககிய வெனங்களில மனி்த பணபாட்த்டபபற்றி அவர ச்காணடிருந்்த 
மனவுறுதிதய சவளியிடுகின்றார. மக்க்ளது இயலதப அவர இமிவா்கக 
்கரு்தவிலதல. அவவியலபபு எவவ்ளவு உயரவு அத்டயககூடும், உன்ன்த 
நிதலககு உயர ்வணடும் என்று மதலப பிரெங்கத்தில எவவ்ளவு உன்ன 
ச்தளிவா்கக குறிபபிடுகின்றார. ஒரு குரு அலலது ெதப ஊழியன் வாககு 
வன்தம உத்டயவரா்க்வா, ஆழ்ந்்த சிந்்ததன, தியானமுத்டயவரா்க்வா, 
உள்்ளககி்ளரச்சி உத்டயவரா்க்வா இருக்கலாம். எத்்தத்கய மன அதமபபு 
உத்டயவராயினும் ்தன் ஊழியத்தில சித்திசபறககூடும். ஆனால மனி்த 
பணபாட்டில ெம்பிகத்க அற்றவனா்க மட்டும் இருக்கககூ்டாது. ெல 
ெம்பிகத்கயு்டன் ஊழியம் செய்ய்வணடும். 
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குைந்த்த்கள் விஷயமா்க ஒரு ெதப ஊழியன் செய்ய்வணடிய ்க்டதம, 
குைந்த்த்கத்ள வ்ளரபபதில செருஙகிய ெம்பந்்தமுத்டய சபற்்றார, 
ஆசிரியர மு்தலி்யாருககு ஆ்லாெதன கூறுவ்்தயாகும். அவர 
குைந்த்த்களுத்டய ெலசலாழுக்க ஆன்மீ்க வ்ளரச்சியில வி்ெஷித்்த 
்கருத்துத்டயவர என்று ்காட்டிவிட்்டால பலர அவரி்டம் ஆ்லாெதன 
்்கட்்க வருவார்கள். ஒரு குருவானவர ஒரு சிறு தபய்னாடு செடு்ெரம் 
்பசிகச்காணடிருந்்தார. அத்தபபாரத்துகச்காணடிருந்்த ொன், எத்தயா, 
இந்்தச் சிறு தபய்னாடு இவவ்ளவு தூரம் அ்ளவ்ளாவிப்பசுகின்றீர்கள் 
என்்றன். அ்தற்கு அககுருவானவர, ஐயா, இவன் என் ெதபயான் என்றார. 
்தன் ெதபயிலுள்்ள ஒவசவாரு சிறு தபயதனயும் ்தன் ெதபயான் என்று 
மதிககும் மனபபான்தம ஒவசவாரு திருச்ெதப ஊழியனுககும் ்வணடும். 
ெற்று வயது வந்்த பாலர்கள், இத்ளஞர்கள், மு்தலியவர்களி்டத்து ் ெரடியா்கத் 
்தான் ெம்பந்்தபபட்டு உதைக்க்வணடியது ஏற்படும். இவர்கத்ளககூட்்டம் 
கூட்்டமா்க ்கவனித்துகச்காள்்ளலாம் என்று சிலர நிதனககிறார்கள். 
பால பருவத்தில அவவாறு செய்துச்காள்்ளலாம். ஆனால குமரபபருவம் 
அத்டந்்தவர்களு்டன், ்தனித்்தாள் ஊழிய்ம மிகுந்்த பயனுத்டயது. 
 இ்ளதமபபருவத்தில குைந்த்த்கள் ்தங்கத்ளயறியாம்ல 
சபற்்றார்களுத்டய ச்தா்டரபால ெலசலாழுக்க, மாரக்க ்தத்துவங்களில 
விருத்தியத்டகின்றார்கள். இத்த வி்ளக்க, குைந்த்த மனமும், ெமயப 
பயிற்சியும் என்னும் நூலின் ஆசிரியர ஸரீமதி ்டாரதி உவிலஸன் என்பார 
கூறும் வரலாறு ஒன்தற இஙகு குறிபபி்ட விரும்புகி்றன். 
 ொஸதி்கர ஒருவர இருந்்தார. அவருத்டய மதனவி 
ஆஸதி்ககச்காள்த்கயுத்டயவள். அவள் ்தன் சிறு குைந்த்ததயத் 
ச்தாட்டிலிலிட்டுத் ்தாலாட்டும் சபாழுது, ்தன் சமலலிய குரலில 
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நி்தரெனமான ெணபர ஒருவதரபபற்றிபபாடுவாள். அந்்த ெணபதரபபற்றி 
அச்சிறு குைந்த்தககு அப்பாது என்ன ச்தரியும்? என்றாலும் அவன் 
சிறிது வ்ளரந்்த பிறகு, அவனுககு ஏ்்தனும் அச்ெங்கள் ்்தான்றினால, 
அந்்த ெணபர ்தன்தனக்காபபாற்றுவார என்ற ெம்பிகத்க அவனுககு 
உண்டாகும். அவனுககு மூன்று வய்தாகும் ்பாது, அவர்கள் ்வறு 
வீட்டிற்குக குடி ்பானார்கள். அ்தன்பின் அவன் ்தாய், ்தன் புருஷனுத்டய 
துரப்பா்ததன்களுககு இணஙகி, ்தானும் ொஸதி்ககச்காள் த்கயில 
இறஙகினாள். என்வ, அவள் அ்தன் பிறகு ்தன் ம்கனுககு ஒரு ொளும் 
்க்டவுத்ளபபற்றிச் சொலலவிலதல. அவனுககு எட்டு வய்தாகும் ்பாது, 
ஒரு முதற அவள் ்ொய் வாய்பபட்டு, மரணபபடுகத்கயில இருந்்தாள். 
அச்ெமயத்திலும், அச்சிறுவன் நி்தரெனமான அந்்த ெணபதன நிதனத்துப 
பிராரத்்ததன செய்துச்காண்டான். அவர ்தன் ்தாதயக்காபபாற்றுவார என்று 
அவன் ெம்பினான். 
 அ்தன் பின் அவன் வாழ்கத்க முழுவதிலும் அவன் எக்காலமும் 
்க்டவுள் ெம்பிகத்கயுத்டயவனா்க்வ வாழ்ந்து வந்்தான். ஆ்க்வ ஒரு 
குைந்த்த மூன்று வயதுப பிராயமாயிருககும்்பா்்த, அ்தாவது பிறர 
்கற்பிபபத்தக்்கட்டு அறிய முடியா்த அதி இ்ளதமபபருவத்தில்தா்ன, 
சூழ்நிதலககுறிபபால அவன் மனதில நிதலயான பதிவு்கள் ஏற்பட்டு 
விடுவத்தப பாரககி்றாம். ஆ்க்வ, சபற்்றார ்தமது பிள்த்ள்கள் தூஙகின 
பிறகு, அலலது, அவர்களுககுத் ச்தரியாமல ்வறு அதற்களில ்தனி்ய 
இருந்து பிராரத்்ததன செய்வத்தக்காட்டிலும், அவர்கள் படுத்திருககும் 
்கட்டிலரு்்க இருந்து. அவர்கள் ்்கட்கும்படி ெத்்தமாய்ப பிராரத்்ததன 
செய்வது ெலம். ஒரு ்வத்ள ஏற்்கன்வ அவர்கள் உறஙகி விட்்டாலும் 
கூ்ட, அத்்தத்கய பிராரத்்ததன்க்ளால பயன் இலலாமற்்பா்காது. 
ஆ்க்வ, ்தன்னுத்டய ெதபயில இலலறத்தில ஈடுபடுவ்தற்குரிய பருவம் 
வாய்ந்்த இ்ளஙகுமரர்கள் மீது, ்தம் ்கருத்த்தச் செலுத்தி, அவர்களுககு 
இலலற வாழ்கத்கயின் சபாறுபபு்கத்ளபபற்றியும், குைந்த்த்கத்ள ம்ன 
்தத்துவ முதறயில வ்ளரககும் வி்தத்த்தபபற்றியும் ச்தளிவா்க அறிவு 
பு்கட்்ட ்வணடியது ஓர ஊழியனது முககிய ்க்டதமயாகும். அவர்களுககு 
குைந்த்த்களுத்டய ம்னா்தத்துவ ஆன்மீ்க வ்ளரச்சிதயபபற்றி சிறிது அறிவு 
இருத்்தல அவசியம். குைந்த்த்களுத்டய ம்னா்தத்துவ ஆன்மீ்க வ்ளரச்சி, 
்க்டவு்்ளாடும் பிற்ராடும் ்தங்களுககு இருககும் ச்தா்டரதபபசபாருத்்த்்த 
என்பத்த அவர்கள் உணர்வணடும். புரா்தன ம்னா்தத்துவ 
ஆசிரியர்கள் குண அதமபபுககு பைக்க வைக்கங்களும், பரம்பதரயும் 
முககியம் என்றனர. சூழ்நிதல, உள்்ளககி்ளரச்சி இவற்றிற்கு அவவ்ளவு 
முககியத்துவம் அளிக்கவிலதல. ஆனால, ்தற்்கால ம்னா்தத்துவ 
ொஸதிரி்க்்ளா, பரம்பதரதயக்காட்டிலும் சூழ்நிதல்ய ஒருவனுத்டய குண 
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அதமபபுககுக்காரணமாகிறது என்கின்றனர. ஒரு குைந்த்த பிறவியி்ல்ய 
ச்கட்்டவனா்க அதமந்து விடுவதிலதல. ்்கட்்ட சபற்்றார்களித்ட்ய 
வ்ளரவ்தனால, ச்தரிந்்்தா ச்தரியாம்லா அவர்களுத்டய குணக்்கட்த்டக 
்கற்றுகச்காள்்ளகிறான். அவனுத்டய எதிர்கால வாழ்கத்க இதறவனால 
்ததலயில எழு்தபபட்்ட்தலல. அனால அவன் சபற்்றார  அவன் ்ததலயில 
எழுதி தவத்்தது என்று சொலல்வணடும். ஆனாலும் ்தன் குைந்த்த்கள் 
சிறிது சிறி்தா்க ென்தமதய விரும்பி அத்த பாராட்்ட வழி ெ்டத்து்தல 
முககியம் என்பத்தப சபற்்றார்கள் ஞாப்கத்தில தவக்க்வணடும். ெமூ்க 
ெம்பந்்தமான ெற்பைக்கங்கத்ளக ்கணடிபபுச்செய்்தல ென்தமதயவி்டத் 
தீதமதய்ய அதி்கம் உண்டாககும். அன்புககுபபதிலா்க பத்கதமதய  
உண்டாககும். ெலல மனபபான்தமதய உண்டாககுவது ெமது ்க்டதம. 
அ்தற்கு இன்னின்னவாறு செய்வ்்த நியாயம் என்று சிறுவர்க்்ள உணரந்து 
ச்காள்ளும்படி செய்ய்வணடும். 
 சிறு குைந்த்த்கள் எபசபாழுதும் ்தன்னய்ம உத்டயவர்கள். 
மற்றவர்கள் மீது அவர்களுககு ஏ்தாவது பிரியம் ஏற்படுமானால 
அ்தற்குக ்காரணம் அவர்கள் ்தங்களுத்டய இயற்த்க விருபபங்கத்ளத் 
திருபதிபடுத்துவது ்தான். சபற்்றார்கள் செய்ய்வணடிய மு்தற்்க்டதம 
என்னசவன்றால, குைந்த்த ்தன் குடும்பத்திலுள்்ள பிற்ராடும், பின் மற்ற 
சி்ெகி்தர்க்்ளாடும், இறுதியில சபாதுவா்க ெமூ்கத்்்தாடும் பைகுமி்டத்து 
ெலல மனபபான்தமதய உண்டாககு்த்ல. சுயெயமுள்்ள சபற்்றார 
இத்்தத்கய ெலமனபபாஙத்க உண்டாக்கமுடியாது. ஒரு குைந்த்த ்தன்தன 
ஒத்்த வயதுத்டய பிற குைந்த்த்க்்ளாடு பை்க ெந்்தரபபம் ஏற்ப்டாவிட்்டால 
இத்்தத்கய மனபபாஙத்க அத்டயவும் முடியாது. ஆ்தலின் சபற்்றார 
அ்தற்கு ்வணடிய ெந்்தரபபம் அளிபப்்தாடு, குைந்த்த்கள் பிற்ராடு 
பைகும்சபாழுது சுயெலமின்றி பிறர ெலங்கருதி எக்காரியங்கத்ளயும் 
செய்யும்படியா்க வழி்காட்்ட ்வணடும். இது இ்லொன ்காரியம் அலல. 
மிகுந்்த சபாறுதம்யாடு பயிற்சி செய்ய்வணடிய ஒரு ்காரியம். ்தகுதியற்ற 
ஒருவதன ெம்பிப சபாறுபபு வாய்ந்்த ஒரு ்க்டதமதய அவனுககுத் 
்தரு்வாமாயின் அவன் ்தன் சபாறுபதப உணரந்து, சுய ெலத்த்த மறந்து 
சிறபபான முதறயில ்தன் ்க்டதமதய நிதற்வற்ற முற்படுவான். 
 என் சிறு வயதில நி்கழ்ந்்த ஒரு சிறு ெம்பவம் இன்னும் என் 
ஞாப்கத்தில மி்கத் ச்தளிவா்கக கி்டககின்றது. யான் பாலியபபருவத்தில 
வீட்டில எக்காரியத்திலும் சுயெலமுள்்ளவனா்க்வ ெ்டந்து ச்காள்ளு்வன். 
வி்ெஷமா்கப பண்ட பக்ஷணங்கள் பஙகிடும்்பாது சபரும்பஙத்க்யா, 
கூடுமானால இரணடு மூன்று பஙகு்கத்ளச் ்ெரத்து வாரிகச்காள்வதுணடு. 
ெ்்கா்தர ெ்்கா்தரி்களுககும் ெமபஙகு கித்டக்க்வணடு்ம என்ற எணணம் 
என் மனதில உதிக்காது. ஒருமுதற அபபா ஒரு சபரிய மாம்பைம் வாஙகிக 
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ச்காணடுவந்்தார. அணணனும் அக்காளும் ்தாங்கள் பஙகிட்டுத் ்தருவ்தா்க 
அம்மாளி்டம் ்்கட்்டார்கள். என் அன்தனயார சிறிது சிந்்ததன செய்து 
என் த்கயில ச்காடுத்துப பஙகிட்டுக ச்காடுக்கச் சொன்னார்கள். ொன் 
ெந்்்தாஷமாய் வாஙகி, என் வீட்டிலுள்்ள யாவருககும் ஒவசவாரு துணடு 
கித்டககும்படியா்க ஒன்பது துணடு்க்ளா்க சவட்டி்னன். ஏறக குதறய ஒ்ர 
அ்ளவான எட்டு சபரிய துணடு்களும் ஒரு சிறு துணடும் கித்டத்்தன. என் 
சுயெலம் எங்்க ்பாயிற்்றா எனககுத் ச்தரியாது. சிறிய துணத்ட ொன் 
தவத்துகச்காணடு ஏதனயவற்தறப பிறரககுப பஙகிட்டுக ச்காடுத்்்தன். அது 
மு்தல சுயெல மனபபான்தம நீஙகிற்று. என் மனப்பாககு மாறுவ்தற்கு என் 
அன்தன எனககுப சபாறுபபு அளித்்த இந்்தச் ெந்்தரபப்ம ்காரணமாயிற்று. 
சபாறுபபுணரச்சியால மனம் பணபடுகிறது மட்டுமின்றி, மனக ் ்கா்ளாறு்களும் 
நீஙகுகின்றன. ெலலமுதறயில ெ்டத்்தபபடுகிற தபத்திய ஆஸபத்திரி்களில 
பிணியாளி்கள் தபத்தியத்தின் அ்்காரத்திற்்்கற்ப பல பிரிவு்க்ளா்கப 
பிரிக்கபபடுகின்றனர. ்கால கிறுக்கனுககு மற்றவர்கத்ள ் மற்பாரத்து ெ்டத்தும் 
சபாறுபபு அளிக்கபபடுகிறது. அவன் அபசபாறுபபுணரச்சியால மற்றவர்கத்ள 
ெலவழிபபடுத்்த முயலும்்பாது ்தன் மனக ்்கா்ளாறு்கள் சிறிது சிறி்தா்க 
நீங்கபசபற்று பூரண சு்கமத்டந்து விடுகிறான். சபாறுபபுணரச்சியால ஏற்படும் 
சீரதிருத்்தத்த்த நிதனத்துப சபற்்றார ்தங்கள் பிள்த்ள்களுககுப சபாறுபபு 
வாய்ந்்த ்க்டதம்கத்ள அளித்து அவர்கத்ளத் திருத்்த முயலவார்க்ளா்க. 
்மலும், சில குடும்பங்களில ொமரத்தியத்தில குதற்வா, அங்கவீன்மா உள்்ள 
குைந்த்த்கள் இருக்கலாம். அவர்கத்ள வி்ெஷமா்கக ்கவனிக்க்வணடும். 
்தங்களுத்டய குதறவு்கத்ள எணணி அககுைந்த்த்கள் லஜதஜ ப்டககூடும். 
அத்்தத்கய உணரச்சி ஏற்ப்டாவணணம் பாரத்துக ச்காள்்ள ் வணடும். மற்றப 
பிள்த்ள்கள் ப்கடி பணணுவ்தால அவர்கள் ்மலும் ்மலும் உற்ொ்கஙகுன்றி 
ொணமத்டயககூடும். அவவாறு ஏற்ப்டா வணணம் சபற்்றார்கள் ென்கு 
்கவனித்துகச்காள்்ள ்வணடும் குதறவுள்்ள பிள்த்ள்களி்டத்திலும் சில 
வி்ெஷித்்த திறதம்கள் ்காணபபடும். அத்திறதம்கள் விருத்தியத்டய 
ெந்்தரபபம் அளித்து அவர்கத்ள உற்ொ்கப்வணடும். சில பிள்த்ள்கள் 
மு்கத்த்தச் சுழித்துகச்காணடு எடுபப்தற்ச்கலலாம் முரணடு பிடிபபார்கள். 
இந்்த முரணடுத்்தனத்திற்குக ்காரணம் சிற்சில ெந்்தரபபங்களில ்கண, ்காது, 
மூககு, ச்தாணத்ட மு்தலியவற்றில ஏற்பட்டிருககும் குதறவு்கள் ்காணமா்க 
இருக்கலாம். அவற்தற நீககிவிட்்டால, மு்கமலரச்சியு்டன் யாவருககும் மன 
மகிழ்ச்சியளிக்கககூடிய ெற்குணம் உத்டயவர்க்ளாகிவிடுவார்கள். இது ்தவிர, 
சபரும்பாலும் இம் முரணடு ஏற்படுவ்தற்குப சபற்்றா்ர ்காரணமாயிருபபர. 
எபசபாழுதும் குதற கூறுவதும், பிறபிள்த்ள்க்்ளாடு ஒபபிட்டுககூறி 
அவனுத்டய செயல மு்தலியவற்றிற்்கா்க அவதன இழித்துக கூறுவதும் 
முரணடுத்்தனத்த்த உண்டாககிவிடும். ஆ்தலின் இவவிஷயத்தில சபற்்றார 
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எச்ெரிகத்கயா்க ெ்டந்துச்காள்்ள ்வணடும். 
 இ்ளதமப பருவத்தி்ல குைந்த்த்கத்ள ெலவழியில ெ்டத்்த்வணடும் 
என்று முயலும்சபாழுது குைந்த்த்களி்டத்தில சிறுசிறு குற்றங்கள் ்காணககூடும். 
அபசபாழுது பாவத்தின் ச்காடுதமதயப பற்றியும், அவற்றின் தீதமதயப 
பற்றியும் பிரெங்கம் செய்ய ஆரம்பித்துவி்டககூ்டாது, ்தான்செய்வது 
்தபபு என்பத்த அவர்கள் உணரச் செய்ய்வணடும். பின் ெரியான 
வழியில ெ்டக்க்வணடும் என்ற ஆவதல உண்டாக்க்வணடும். இந்்த 
அனுபவமத்டவ்தற்குப பல ஆணடு்கள் ஆ்கலாம். பரிசுத்்தவான்்களுககு 
மட்டுமலல, குைந்த்த்களுககும் ்தம்தம சவளிபபடுத்தும் பரிசுத்்த 
்க்டவுத்ளப பற்றிய அறிதவக குைந்த்த்களும் ஓர்ளவு சபறககூடும். 
இத்த வி்ளக்க ஒரு சிறு திரு்ஷ்டாந்்தம் கூறு்வாம். ஒரு ்த்டதவ ஒரு 
சிறு சபண இரக்ஷாசபருமானது திவவிய ெரித்திரத்தின் ஒரு பகுதிதயப 
பிரெங்கத்தில ்்கட்டுகச்காணடிருந்்தாள். பிரெங்கத்தின் இத்டயில பிரெஙகி 
யார சபற்்றாருககுக கீழ்பபடியாமல குறும்பு செய்யும் பிள்த்ள்களின் 
ெ்டத்த்ததயக ்கணடித்துப ் பசினார. அத்தக ் ்கட்்டவு்டன், ்தான் அவவாறு 
பல ்த்டதவ்களில ெ்டந்து ச்காண்டத்த எணணிக ்கணணீர வடித்்தது. 
சிலர பாவத்திற்குக கித்டககும் ்தண்டதனதய மித்கபபடுத்திக கூறியும், 
இம்தம மறுதம ்தண்டதன்கத்ளச் சுட்டிக ்காட்டியும், ெர்கம், ்பய், பொசு 
என்று சொலலியும் சபருந்திகிதல உண்டாககிவிடுகிறார்கள். இபபடிச் 
செய்பவர்களில சபரும்பான்தம்யார ெற்குணமுத்டய சபற்்றார்க்்ள. 
்தங்களுத்டய பிள்த்ள்கத்ள ெலவழிபபடுத்்த்வணடும் என்ற ஆரவத்தில 
அபபடிச் செய்கிறார்கள். அ்தனால ென்தமககுப பதிலா்கத் தீதம்ய உண்டா 
கிறது என்பத்தயும், பிள்த்ள ்களின் ெந்்்தாஷமான உல்க வாழ்கத்க 
துன்பம் நிதறந்்த ெர்க வாழ்கத்கயாகிவிடுகின்றது என்பத்தயும் அவர்கள் 
உணருகிறதிலதல. 
 ெம்பூரண ்யாகயர்க்ளாயிருக்க ்வணடுசமன்று அதி்கக 
்கணடிபபாயிருககும் சில சபற்்றாரும், ஆசிரியரும் உணடு. அத்்தத்க்யார, 
்தங்களுத்டய ெலசலாழுக்க நிதலதயப பற்றி்ய ஓர உறுதி அற்றவர்க்ளா்க 
இருபபார்கள். ்தங்க்ளால ்மற்ச்காள்்ள முடியா்த ்ொ்ததன்கத்ள எணணி 
மன அதமதியும் உறுதியுமற்றவர்க்ளா்கவும் இருபபார்கள். ஆ்க்வ அவர்கள் 
்தங்களுத்டய பலவீனத்த்தயும், உறுதியின்தமதயயும் எணணித் ்தங்களின் 
்பரில எரிச்ெலத்டவார்கள். அவர்கள் அடிக்கடி ்தங்கள் குற்றங்கத்ள 
எணணித் ்தங்கத்ள்ய சொந்துச்காணடு ெந்்்தாஷமற்ற ஆண்களும் 
சபண்களும், ்தங்களி்டத்திலும் பிறரி்டத்திலும் சிடுசிடுபபும், ச்காடூரமும் 
உள்்ளவர்க்ளா்க்வ இருபபார்கள். இத்்தத்கய ்தற்பத்கஞரும், பயத்த்த 
உண்டாககுகிறவர்களும், ஆவிககுரிய வழி ்காட்டி்க்ளாகும்்பாது, அவர்கள் 
குைந்த்த்கத்ள ெந்்்தாஷமற்றவர்க்ளாககுவ்்தாடு, அவர்களுத்டய மனதில 
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ச்தளிவிலலா்த, வி்காரமான பயபபடும் உணரச்சிதய நிதறத்துவிடுகிறார்கள். 
அந்்்தா! பரி்தாபம். 
 குைந்த்த்கள் குற்றம் செய்யும்்பாது, அ்தற்கு ்தண்டதன ்கட்்டாயம் 
உணடு அத்்தண்டதனயின்றி ்தபபித்துகச்காள்்ள முடியாது என்ற 
எணணத்த்த அவர்களுத்டய மனதில உண்டாக்க்வணடும். சபற்்றார்கள் 
்தணடிககும்சபாழுது பிள்த்ள்கத்ளத் திருத்தி ெலவழிபபடுத்்த்வணடும், 
என்ற ஒ்ர ்ொக்கம் உத்டயவர்க்ளாயிருக்க்வணடும். ்்காபத்த்தத் 
தீரத்துக ச்காள்வ்தற்்கா்க குரூரமா்கத் ்தணடிக்கககூ்டாது. 
அ்டங்காக குணமுத்டய பிள்த்ள்கத்ள ெ்டத்தும் விஷயமா்கத்்தான், 
சபற்்றார்கள் ஊழியனது ஆ்லாெதனதயத் ்்தடிவருவார்கள். 
அபசபாழுது அவர ்தக்க ஆ்லாெதன ச்காடுத்து அனுபப்வணடும். 
பிள்த்ள்களுத்டய குணக்்கட்டிற்கு ஏ்தாவது ஒரு ்காரணம் இருக்க்வணடும். 
உணதமக ்காரணம் என்ன என்று ்கணடுபிடித்துவிட்்டால, குைந்த்ததய 
ெ்டத்துவது சுலபம். உ்டற்குதறவு ்காரணமாய் இருககுமானால 
உ்ட்ன தவத்திய சிகிச்தெ அளிக்க்வணடும். ொ்தாரணமா்க ஒரு 
குடும்பத்தின் அங்கத்தினர ஒருவ்ராச்டாருவர ெமா்தானமின்றி அடிக்கடி 
ெணத்டயிட்டுகச்காள்வார்க்ளானால, அ்தற்குக ்காரணம் அத்்தத்கய 
செயல்கள் ்தங்கள் ்கணமுன் அடிக்கடி நி்கழ்வ்்தயாகும். ்தாயும் ்த்கபபனும் 
ெணத்டயிட்டுகச்காணடிருபபத்தக ்கணணாரக ்காணும் சபாழுது ஒரு 
சிறுவனுத்டய உள்்ளத்தில அ்்த உணரச்சி உண்டாகிவிடுகின்றது. 
அவவுணரச்சி்ய ்தன் ெ்்கா்தர ெ்்கா்தரியு்டன் பிணஙகிக ச்காள்்ளவும் 
தூணடிவிடுகிறது. இச்ெந்்தரபபத்தில ஒரு ்கத்த ஞாப்கத்திற்கு 
வருகிறது. ஒரு வீட்டில இரணடு சிறுவர்கள், அணணனும் ்தஙத்கயும் 
வித்ளயாடிகச்காணடிருந்்தார்கள். ்தஙத்க ெ்தா கூச்ெல ் பாட்டுகச்காணடும், 
எரிச்ெல பட்டுகச்காணடும் இருந்்தாள். அணணன் ஓரி்டத்தில அதமதியா்க 
உட்்காரந்து ச்காணடிருந்்தான். அம்மாள், அச்சிறு சபணதணபபாரத்துக 
்்காபபபட்டுக ்கடிந்து ச்காணடு, அதமதியா்க இருக்க உனககுத் 
ச்தரியா்தா? ஏன் இபபடி இதரச்ெல ்பாடுகிறாய்? அணணதனப பார. 
எவவ்ளவு அதமதியா்க உட்்காரந்து ச்காணடிருககிறான். அபபடியலலவா 
இருக்க்வணடும் ெலல பிள்த்ள, என்று கூறிப தபயதனப பாராட்டி 
வியந்துச்காண்டாள். உ்ட்ன சிறு சபண, அம்மா, ொங்கள் அபபா 
அம்மா வித்ளயாட்டு வித்ளயாடுகி்றாம். ொன் அம்மா அவன் அபபா 
என்றாள். சபரும்பாலும் ெலசலாழுக்கம் விஷயத்தில மி்கக ்கணடிபபாய் 
இருபப்தனால ென்தமககுப பதிலா்கத் தீதம வித்ளந்துவிடுகிறது. 
ஒரு்வத்ள இ்ளதமபபருவத்தில அவனது துரச்சுபாவம் அ்டஙகி ஒடுஙகிக 
கி்டந்்தாலும், ்ததலயிருககும் இ்டத்திற்கு ்கழுத்து வந்்தவு்டன் ்ததலவிரித்து 
ஆ்ட ஆரம்பித்துவிடும். அபசபாழுது அவதன அ்டககி ஒடுக்கமுடியாது. 
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அ்ளவுககு மிஞசின ்கணடிபபினால இடும்பும், துணி்கரமும் உண்டாகிவிடும். 
இப்பரபபட்்ட ்பரவழி்கத்ளத் திருத்துவ்தற்கு சபற்்றார ஊழியனது 
உ்தவிதய எதிரபாரக்கலாம். அபபடிபபட்்ட ெந்்தரபபங்களில ஊழியன் 
உணதமக ்காரணத்த்தக ்கணடுபிடிக்க ்வணடும். அபபடியானால ்தான் 
உ்தவி செய்யமுடியும். ்காரணத்த்தக ்கணடுபிடித்து நீககிவிட்்டால குற்றம் 
்தானா்க்வ ்ததல்காட்்டாது, ஒழியும். 
 சபாய் சொலலும் பிள்த்ள்கத்ளயும், ்க்ளவு செய்யும் பிள்த்ள்கத்ளயும் 
்தண்டதனயினால திருத்திவி்ட முடியாது. ஒருமுதற அதி்கமா்கப சபாய் 
்பசும் ஒரு தபயதனத் ்த்கபபனார ஆசிரியரி்டம் ச்காணடு்பாய் விட்்டார. 
சபாய்்பசும் சபாழுச்தலலாம் ்தன்னி்டம் வந்து ஒவசவாரு அதறபட்டுக 
ச்காள்்ள்வணடும் என்று ஆசிரியர தீரபபளித்்தார. தபயன் ஒழுங்கா்க 
வந்து அதறபட்டுகச்காணடு ்பானா்னயன்றி உணதம சொலலப 
படிக்க்வயிலதல. 
 ஒரு ெதப ஊழியனுத்டய ்வசறாரு முககிய ்க்டதம ்தன் 
ெதபப சபற்்றார்கள், குைந்த்த்களுககு இன உற்பத்தி ெம்பந்்தமான 
அறிதவ ஊட்டும் விஷயத்தில உ்தவி செய்்தல. இவவறிவு ெம்பந்்தமா்க 
விஸ்தாரமான விஷய அறிதவ உண்டாக்க ்வணடும் என்பது அவசிய 
மிலதல. சிறுவர்கள் சபறும் அறிவு, அவர பிற பாலா்ராடு பைகுமி்டத்து 
ெலலுணரச்சி்யாடும், ெலசலாழுக்கத்்்தாடும் ெ்டந்து ச்காள்்ள ஏதுவா்க 
்வணடும். குைந்த்த்களி்டம் ்காணபபடும் இன உற்பத்தி இயலபூக்கத்த்த 
முத்ளயி்ல கிள்ளிவி்டா்தபடி எச்ெரிகத்கயா்க இருக்க்வணடும். 
 இன உற்பத்தித் தூணடு்தல என்பது வாழ்கத்கயில இயற்த்கயா்க 
அதமந்திருக்க்வணடிய ஓர உணரச்சியாகும். அது அொ்தாரணமான ஒரு 
உணரச்சி அன்று. ஆனால இந்்த உணரச்சி்கத்ளக கி்ளரச் செய்வது தீதமதய 
உண்டாககும். எவவி்த விபரீ்த உணரச்சியுமின்றி இன உற்பத்தி ெம்பந்்தமான 
்்கள்வி்கத்ள மனசவழுச்சியின்றிக குைந்த்த்கள் ்்கட்கும் சபாழுது ஒழிவு 
மதறவின்றி உள்்ளத்த உள்்ளபடி்ய சொலலிவி்ட ் வணடும். அ்தனால ஒரு 
தீதமயும் ஏற்ப்டாது. குைந்த்தயினுத்டய அறியும் ஆவலும் ெலல முதறயில 
திருபதியத்டயும். சபற்்றார்கள் இவவிஷயத்த்த மதறத்துதவககும் 
சபாழுது குைந்த்த்கள் ்பச்சுப பைக்கத்தில மற்றவர்களி்டத்தில இருந்து 
்தபபும் ்தவறுமான அறிதவப சபற்று அ்தனால ்்கட்டுககுட்படுவார்கள். 
குைந்த்த்கள் சபரியவர்க்ளாகும் சபாழுது பள்ளிககூ்டங்களி்ல 
்தாவரவரக்கங்கள், மிரு்கங்கள் மு்தலியவற்றின் வரக்க விருத்தி வரலாற்தற 
வி்ளக்கமா்கக ்கற்பார்கள். அபசபாழுது குைந்த்த ்தன் சபற்்றாரி்டம் 
சபற்ற அறிவு பள்ளிககூ்டப பா்டத்தின் மூலமா்க ச்தளிவுபடுவத்த 
ென்கு அறிவார்கள். வரக்க விருத்தி ெம்பந்்தமான அறிவு சபரும்பாலும் 
சபற்்றார்க்ளா்ல்ய ச்காடுக்கபப்ட்வணடும். அ்ெ்க சபற்்றார இத்்தத்கய 
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்காரியங்கத்ளபபற்றி ்பசுவ்தற்கு லஜதஜபபடுகின்றார்கள். அஃது அவவாறு 
ொணமத்ட்தற்குரிய ்காரியம் அன்று. 
 ஒரு ்தாய் ்தன் சபண குைந்த்தயி்டத்தில ்தக்க பருவத்தில பூபபு 
ெம்பந்்தமான அறிதவசயலலாம் முன்ன்ர பு்கட்டி வி்ட ்வணடும். 
அத்தப பற்றி யாச்தாரு அறிவும் இலலாமல இருபப்தனா்ல உள்்ளத்திலும் 
உணரச்சியிலும் ்கலவரம் ஏற்பட்டு மிகுந்்த தீதம்களுககுக ்காரணம் 
ஆ்கலாம். 
இத்ளஞர்களுககு இன உணரச்சி ெம்பந்்தமான குறிபபு்கத்ள வி்ட 
குறிக்்கா்்ள மி்க அவசியம். குறிக்்காள் இலலா்த அறிவு தீதமதய்ய 
உண்டாககும். அககுறிக்்காள் யாது? உயிர்களின் விருத்தியின் 
சபாருட்டு ்க்டவுள் அதமந்திருககும் இன உற்பத்தித் திட்்டத்தின் 
உன்ன்த இர்கசியத்த்தயும், ்க்டவுளின் ஞானத்த்தப பாராட்டி மகிழ்்தல, 
உல்க வாழ்கத்கயில ஆண சபண்களினுத்டய ெ்கவாெத்்தாலுண்டாகும் 
இன்பங்கத்ளயும் துன்பங்கத்ளயும் அறியச் செய்்தல. இத்்தத்கய உன்ன்த 
்ொக்கங்கள் சித்தி அத்டவ்தற்கு ெதபயின் தபயன்்களும், பிள்த்ள்களும் 
ஒரு வீட்டுப பிள்த்ள்கள் ்பால பள்ளிககூ்டத்திலும், வன்பாஜனங்களிலும் 
்கலந்து ச்காள்்ள வாய்பளிக்க்வணடும். இன உற்பத்தி தூணடு்தல இயற்த்க. 
அத்த அ்டககிதவக்க முடியாது. அ்தற்கு ஒரு ்பாககுவிட்டு ெலவழியில 
சீரதிருத்்தமத்டயச் செய்ய்வணடும். ப்டம் வதர்தல, ்களிமணணால 
உருவங்கள் செய்்தல மு்தலிய ஆக்க ்வதலயில ஈடுபடும் சபாழுது 
பிள்த்ள்கள் இன்பம் அத்டகின்றனர. அவவா்ற பலவீனருககு உ்தவி 
செய்வதில ்தங்களுத்டய பலத்த்தச் செலவி்ட ொம் வழி்காட்டும் ்பாது 
அந்்த உற்பத்தித் தூணடு்தல உயரவத்டகின்றது. 
பிள்த்ள்கத்ள வ்ளரககும் விஷயத்தில, சபற்்றார்க்ளது முககிய 
்க்டதம என்னசவன்றால இ்ளதமப பருவத்தி்ல்ய ்க்டவுத்ளபபற்றியும், 
சஜபத்த்தபபற்றியும் ெல எணணத்த்த உண்டாககு்தல. இத்்தத்கய எணணம் 
குைந்த்த்கள் ்தங்கத்ள அறியாம்ல சபற்்றார்களி்டமிருந்து ்தாங்கள் 
கிரகித்துகச்காள்ளுகிறார்கள் என்பத்த முன்ன்ர கூறியிருககி்றாம். 
்க்டவுத்ள ்த்கபபனா்கவும், திருச்ெதபதய ச்தய்வ குடும்பமா்கவும் குைந்த்த 
அறிந்து ச்காள்வ்தற்குக ்கருவியா்க இருபபது ்தாய் ்த்கபபனாரும் ்தன்னுத்டய 
வீடு்ம. இது பற்றியன்்றா ''அன்தனயும் பி்தாவும் முன்னறி ச்தய்வம்", 
என்றார ஔதவயாரும். 
 ்க்டவுத்ளப பரமண்டலத்திலுள்்ள ்தன்னுத்டய பி்தாவா்கக ்கருதும் 
மு்தல எணணத்த்தக குைந்த்த ்தன் ்தாயின் சஜப ஜீவியத்திலிருந்து 
அனுபவ முதறயிற் ்கற்்க்வணடும். ஒரு குைந்த்தயின் சஜப ஜீவியம் 
அறியாப பருவத்தி்ல ்தாய் ்தன்தன மார்பா்டதணத்துக ச்காணடு ெங்கமா்க 
சஜபிககும்்பா்்த ஆரம்பமாகின்றது. பிறகு ்காலம் செலலச் செலல அறிவு 
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வந்்த பிறகு, ்தன்தனயும் ்கவனிக்காம்ல அரூபியான ஒரு ஆ்்ளாடு 
அடிக்கடி ்தாய் ்பசுவத்த குைந்த்த ்கவனிககிறது. அந்்த ஆள் ம்கா 
முககியமானவர என்பத்தத் ்தன் ்தாய் எத்்தத்கய இத்டயூறு்கத்ளயும் நீககி 
சஜபத்தில ஈடுபடுவத்தக ்கவனித்து அறிகின்றது. ொ்ளத்டவில குைந்த்த, 
்தாயினி்டம் அவளுத்டய செயதலபபற்றி வினாவும். ்க்டவுத்ளபபற்றித் 
திட்்டவட்்டமா்கப ்பாதிபப்தற்கு இது்வ ஏற்ற ்தருணம். இத்்தருணத்த்த 
ெழுவவி்டககூ்டாது. ்க்டவுள் பரமபி்தா என்றும், உல்கத்தின் மக்கச்ளலலாம் 
அவருத்டய குைந்த்த்கள் என்றும், ்த்கபபன் ்தன் பிள்த்ள்கத்ள ் ெசிககிறது 
்பால அவர யாவதரயும் ் ெசிககிறார என்றும், ்தம் குைந்த்த்கள் விரும்புகின்ற 
எந்்த ென்தம்கத்ளயும், இன்பங்கத்ளயும் அவர கிருதபயா்கக ச்காடுககிறார 
என்றும், எடுத்துக்காட்்ட்வணடும். ்க்டவுளின் பி்தா ்தத்துவத்த்த அறிகின்ற 
சபாழுது குைந்த்த இயற்த்கயா்க்வ உள்்ளத்தின் ஆைத்திலிருந்து, அபப்ன, 
உமககு ஸ்்தாத்திரம், என்று சொலல ஆதெபபடும். அத்த ஊக்கபபடுத்தி 
அடிக்கடி ஸ்்தாத்திரம் செய்ய வழி ெ்டத்்த ்வணடும். குைந்த்தயின் சஜப 
வாழ்கத்கயின் ஆரம்பம் ஸ்்தாத்திரமா்க்வ இருக்க்வணடும். அ்தன் பின்னர 
்க்டவு்்ளாடு ்தான் ்பெலாசமன்று அறியவும் ்தன்னுத்டய ்க்ஷ்டங்கத்ள 
்க்டவுளினுத்டய திருவடிககுக ச்காணடு செலலவும் வழி ெ்டத்்த்வணடும். 
இந்்தப பருவத்தில ்தனககு ்வணடியதவ்கத்ள எலலாம் ்க்டவுளி்டத்தில 
்்கட்்க்வணடும் என்று சொலலிக ச்காடுக்கககூ்டாது. சஜபத்தின் முககிய 
்ொக்கம் ்வணடு்தல அன்று. ச்தய்வத்்்தாடு அ்ளவ்ளாவி இன்பமத்ட்தல, 
இது்வ சஜபத்தின் உணதமத் ்தத்துவம். இத்தக கிரகித்துக ச்காள்்ளச் 
சிறுவர்கத்ள வழி ெ்டத்்த்வணடும். 
 அடுத்்தபடியா்க ்க்டவுளின் அன்தப சவளிபபடுத்்த இவவுல்கத்தில 
அவ்தாரம் செய்்த இ்யசுசபருமானது வரலாற்றுக ்கத்த்கத்ளச் 
சொலலலாம். இவற்தறபபற்றி சிந்திபப்தற்கு வெதியளிபப்தால தியான ெகதி 
விருத்தியத்டயும். தியானத்திற்கு உ்தவியா்கவும், ்தான் அறிந்துச்காண்ட 
்கருத்துக்கள் உள்்ளத்தின் ஆைத்தில பதியும்படியா்கவும், ்கலர சபன்ஸில 
ச்காணடு ப்டம் வதரவ்தற்கு ஊக்கபபடுத்திவி்டலாம். குைந்த்தயின் 
சஜபத்தில சிற்சில ெமயங்களில ்த்ளரச்சி ஏற்ப்டலாம். முதி்யார்கத்ளப 
்பால்வ சிறுவர்களுககும் சில ெமயங்களில சஜபத்தின் மீது ்தா்கம் 
குதறயும். அச்ெமயங்களில சஜபிககும்படியா்கக ்கணடிபபு படுத்்தக கூ்டாது. 
உள்்ளத்தில ஏற்பட்்ட உணரச்சி ஒரு ெமயம் அ்டஙகிககி்டந்்தாலும் பின்னால 
அது வன்தமயு்டன் சவளிபபடும். அவனால சஜபம் செய்யாமல இருக்க்வ 
முடியாது. ஆனால ்கணடிபபு சவறுபதப்ய உண்டாககும்
குைந்த்தயின் சஜப ஜீவியத்த்த வ்ளரபப்தற்கு ்தன் வீட்டின் ஒரு மூதலதய 
சஜப அதறயா்க அதமத்து சுவர்களில அைகிய ப்டங்கத்ளத் ச்தாங்கவி்ட 
்வணடும். இந்்த இ்ளதமப பருவத்தி்ல்ய, திருச்ெதப ச்தய்வ குடும்பம் என்ற 
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உணரதவ உண்டாக்கப பிரயாெபப்ட்வணடும். ்்காவிலுககுக குைந்த்ததய 
அதைத்துகச்காணடு்பாய், ச்தய்வ குடும்பத்தின் அங்கத்தினர்கள், ஒன்று 
கூடி இருககும் வீடு இது என்று சொன்னால குைந்த்தககு அறிவு 
சிறிது ச்தளிவுபடும். ஒரு ெதப ஊழியன் குைந்த்த்களின் மீது வி்ெஷ 
சிரத்த்த எடுத்துக ச்காள்வ்தற்கு அறிகுறியா்கத் ்தன் ெதபயின் ஒவசவாரு 
குைந்த்தயினுத்டய பிறந்்த ொத்ளயும் குறித்துதவத்துகச்காணடு, ஒவசவாரு 
குைந்த்தயின் பிறந்்த ொள் வரும்்பாது அ்தன் வீட்டுககுச் சென்று, அ்தனுத்டய 
்ெமலாபங்கத்ள விொரித்து, புத்திமதி கூறி, சஜபித்துவிட்டு வரு்தல ெலலது. 
அ்தனால குைந்த்தககும் சபற்்றாருககும் ஊழியர மீது வி்ெஷித்்த அன்பும் 
பற்று்தலும் உண்டாகும். குைந்த்தககும் ெலல பிள்த்ளயா்க ெ்டக்க்வணடும் 
என்ற ஆவலும் உண்டாகும். இவவதி்காரத்தில ெதபயின் பிள்த்ள்கத்ளக 
்கவனிககும் விஷயத்த்தப சபாதுவா்க ஆராய்ந்்்தாம். அடுத்்த இரணடு 
அதி்காரங்களில இத்த விரிவா்கக ்கவனிப்பாம். 
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ஓய்வுொள் பா்டொதலயின் அதமபதபயும், பா்டத்திட்்டங்கத்ளயும் பற்றி 
இவவத்தியாயத்தில பாரப்பாம். கிறிஸ்தவக குைந்த்த்கத்ள ் வ்தவாசிபபிலும், 
சஜபத்திலும், தியானத்திலும், கீழ்பபடி்தலிலும், ் ெரதமயிலும், த்தரியத்திலும், 
உணதம ்பசுவதிலும், பகதிவிெயத்திலும் வ்ளரத்துவி்டச் சிறந்்த 
ொ்தனங்க்ளாய் இருபபதவ வீடும், ஓய்வு ொட் பா்ட ொதலயும் ஆகும். 
ஆனால ்தற்்காலக கிறிஸ்தவ வீடு்களில நூற்றுககு எணபது சபற்்றார்கள் 
்தங்களின் செலவக குைந்த்த்களின் ஆன்ம வாழ்கத்கதயபபற்றி சிறி்்தனும் 
்கவதலசயடுபபதிலதல என்பது மி்கவும் வருந்்தத்்தக்க ஒரு விஷயமாகும். 
இ்்தா பிள்த்ள்கள் ்கரத்்தரால வரும் சு்தந் ்தரம்; ்கரபபத்தின் ்கனி அவரால 
கித்டககும் பலன். என்சறலலாம் ்கனிவு்டன் கூறும் சபற்்றார்கள், ்கரத்்தரால 
வரும் இ்தர ்தாழ்ந்்த சு்தந்்தரங்க்ளான வீடுவாெல, நிலங்கதர, சொத்து சு்கம் 
மு்தலியவற்றின் மீது அதி்க ொட்்டஙச்காணடு, ்தங்களின் ்கரபபக்கனி்களின் 
ஆத்மீ்க வ்ளரச்சியில ொட்்டம் செலுத்்தாமலிருபபது எவவ்ளவு மதியீனம்! 
இககுதறதயப ்பாக்க்வ ஓய்வு ொட் பா்டொதல முன் வருகிறது. ஓய்வு 
ொட் பா்டொதல வகுபபு்கத்ள மி்கவும் பயன் ்தரும் முதறயில ெரிவர 
ெ்டத்்த்வணடுமாயின் மாணவர்கத்ள அவரவர்களின் வயதிற்்்கற்றபடி 
்தரம் வாரியா்கப பிரித்து, அவரவரின் இயலபு உணரச்சி்கள், ்கலவி, 
சூழ்நிதல, விருபபங்கள் இவற்றிற்குத் ்தக்கவாறு ்பா்ததன்கள் ்தரு்தல 
்வணடும். ஒ்ர வி்தமான ஆ்காரத்த்த எறும்புககும், ஈககும், புலிககும், 
பூதனககும் ஈவது எவவி்தம் ஒவவா்்தா அவவா்ற ஒ்ர வி்தமான 
்பா்ததனதய பல்தரபபட்்ட மாணவர்களுககுப ்பாதிபபதும் ்த்கா்த்தாகும். 
என்வ மாணவர்கத்ள அவர்களின் வயதிற்்்கற்றவாறு பின் வருமாறு 
பிரித்து, அவர்களின் இயலபுணரச்சி்கத்ளயும் அவர்களுககுரிய ்பா்தனா 
முதற்கத்ளயும் சுருககி ஆராய்்வாம்.
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குைந்த்தப பருவம்(Babyhood) வயது 3-4 வகுபபு : பரி-பதரமரி வகுபபு 
இ்ளம் பாலயபபருவம் (Early childhood) வயது 4-8 பதரமரி வகுபபு
பாலயப பருவம் வயது 8-12  ஜுனியர வகுபபு
இ்ளவாலிபபபருவம் வயது 12-16 இன்ச்டரமீடி்யட்
வாலிபபபருவம் 46-24 சீனியர வகுபபு

குறிபபு :- ் ம்ல ்காட்டியுள்்ள பாகுபாடு குன்னூரிலுள்்ள இந்திய ஓய்வு ொட் 
பா்டொதல ஐககிய ெங்கத்தினரின் முதறதயப பின்பற்றியு்ளது. தபயன்்கள் 
என்று வருமி்டந்்்தாறும் சிறுவர எனப சபாதுவா்கக ச்காள்்க. 

இனி ஒவசவாரு பருவத்தினரின் குணாதிெயங்கத்ளயும் இயலபுணரச்சி்கத்ளயும் 
ஆராய்ந்து அவரவரககு எத்்தத்கய ்பா்ததன்கத்ள எம்முதறயில 
ஊட்டுவது என்பதுபற்றிச் சிறிது ஆராய்்வாம் :

குைந்த்தப பருவம் (Babyhood)குைந்த்தப பருவம் (Babyhood)

 குைந்த்த பிறந்்ததிலிருந்து சுமார 4 வயது வதர அது இவவுல்கத்துககு 
அந்நியனா்க்வ இருந்து வருகிறது. உல்கத்தின் ெத்்தங்களும், தெத்க்களும், 
அ்தற்கு ஆரம்பத்தில ஒன்று்ம வி்ளஙகுவதிலதல. ஏ்்தா ஒரு சபரிய 
அல்லால ்கல்லாலமாய்த் ்்தான்றி அத்தத் தித்கக்க தவககின்றன. 
பிறகு்தான் சிறிது சிறி்தாய் அது சில விஷயங்கத்ளப புரிந்து ச்காள்்ள 
ஆரம்பிககிறது. அ்தற்கு அப்பாது பகுத்்தறியும் பணபு இலதல. 
அது பிறதரப்பால ெ்டந்து, பிறர சொலவத்தயும், செய்வத்தயும் 
ஏற்றுகச்காள்ளுகிறது. இபபருவத்தில குைந்த்தயின் ்தா்ய அ்தற்குரிய ெலல 
ஆசிரிதய ஆகும். இபபருவத்தில ்தான் அது ்தன் சுய சித்்தத்த்த உப்யாகிக்க 
மு்தன் மு்தல படிககிறது. ்தன் சுய சித்்தத்த்த அழுத்துவதினால ்தனககுரிய 
்காரியங்கத்ளச் ொதித்துக ச்காள்்ளலாம் என்று அது ்கணடு ச்காண்டால, 
அது ஓயாது அழு்்தா அலலது முரண பிடித்்்தா மற்றவர்கத்ள இணங்க 
தவத்து, ்தன் விருபபத்த்த நிதற்வற்றிக ச்காள்ளுகிறது. என்வ அது 
அழுது முரண பிடிககிற ்காரியத்த்த ென்கு ்கவனித்து, அது அககுைந்த்தககு 
அச்ெமயத்தில அவசியமானால ச்காடுக்கவும், இலதல்யல, தி்டமா்கவும் 
அன்பு்டனும் ஒ்ரயடியா்க மறுத்து வி்டவும் ்தாயார முன்வர்வணடும். 
குைந்த்த அழுகிற்்த என்று ்தாயார அது ்்கட்்ட ்காரியங்களுகச்கலலாம் 
இணஙகி விடுவது அககுைந்த்ததயக ச்கடுபப்்தயாகும். 
அ்்தாடு ்தாயார ச்தய்வ பகதியுள்்ள ஒரு சபணமணியா்க இருந்்தால 
்காதல மாதல ்ெரங்களிலும் இ்தர ெமயங்களிலும் ்வ்தம் வாசிபபத்தயும் 
சஜபத்திற்கு முைந்்தாளிடுவத்தயும் குைந்த்த ்கவனித்து அ்தன்படி்ய 
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்தானும் செய்யப பிரயாெபபடுகிறது. அவவி்தமா்க்வ சிறு பிராயத்திலிருந்்்த 
குைந்த்தயுள்்ளமானது ச்தய்வ வழிபாட்டிற்கு மலரந்து ச்காடுககிறது. 
ஆத்கயால 4 வயதுககுட்பட்்ட குைந்த்த்கட்கு அ்ெ்கமா்க ஓய்வு ொட்பா்ட 
வகுபபு்கள் ெத்டசபறா்தபடியால, ்தாயா்ர அ்தன் ஆசிரிதயயா்கவும் மு்தல 
குருவா்கவும் இருந்து அன்பு்டனும் ஆ்தரவு்டனும் தி்டனு்டனும் பயிற்சி ச்காடுத்து 
வந்்தால குைந்த்தயானது ்தனககும் ெமு்தாயத்திககும் ச்தய்வத்துககும் உள்்ள 
ெம்பந்்தத்த்த ஓர்ளவு ்கற்றுகச்காணடு, நீதி, ்கட்்டத்ளககுக கீழ்பபடி்தல, 
ஒழுஙகுமுதற, ்தன்ன்டக்கம் இவற்றில ஓர்ளவு பயிற்சியும் அறிவும் சபற்று, 
பின்னுள்்ள பயிற்சிககு அஸதிபாரமிட்டுகச்காள்ளுகிறது. 

இ்ளம் பாலயப பருவம் (Early Childhood)இ்ளம் பாலயப பருவம் (Early Childhood)

 4-8 வயது வதர. சுமார ொன்கு வயது வதர வீட்டுககுள்்்ள்ய 
அத்டபட்டுககி்டந்்த குைந்த்தயானது இப்பாது த்தரியம் சபற்று, 
வீட்த்டவிட்டு சவளி்யறிப பிற்ராடு உறவுச்காள்ளும் பருவத்த்தயத்டகிறது. 
இபபருவத்தில அபபாலயன் அதி்க சுறுசுறுபபா்கவும் எ்்தா ஒரு 
்ொக்கமுத்டயவனா்கவும் மாறுகிறான். மு்தன் மு்தலா்க ்தன்னுத்டய 
அறிதவ உப்யா்கபபடுத்தும் திறதம உத்டயவனாகிறான். பல நூ்தன 
விஷயங்கத்ளயும் சபாருள்்கத்ளயும் ஒன்று ்ெரத்துக ்்காரதவயா்கக 
்்காத்துப புதிய விஷயங்கத்ளச் சிரு்ஷடிக்க விரும்புகிறான். ென்தமயிது 
தீதமயிது என்று பகுத்து அறியககூடிய பணதபயும் மு்தன் மு்தலா்க 
அத்டய ஆரம்பிககிறான். ்தன்தனச் சுற்றியுள்்ள சபாருள்்கத்ளப பற்றி 
அறியும் ஆவல (curiosity) அதி்கமாகிறது. அவனுத்டய ்கற்பனா 
ெகதி (imagination) அதி்கரிககிறது. யாதரயும் எபசபாருத்ளயும் 
பாரத்து அபபடி்ய ெடிக்க விரும்புகிறான். யார எத்தச் சொன்னாலும் 
ெம்பிவிடுகிறான் இப்பரபபட்்ட பருவத்தி்ல ்தான் மு்தன் மு்தலா்கக 
குைந்த்த ஓய்வு ொட் பா்ட ொதலககு வந்து ்ெருகிறான். அவதனப 
பரிபககுவமாய் அதணத்துக ்கலவி ்பாதிபபது ஓய்வு ொட் பா்டொதல 
ஆசிரியரின் சபாறுபபு ஆகும். அவனுககு வீட்த்டபபற்றியும் ்தன்தனச் 
சுற்றியுள்்ள சபாருள்்கத்ளபபற்றியும் ்மசலழுந்்தவாறு ஓர்ளவு அறி்வ 
இருககுமா்தலால, ஆழ்ந்்த ெத்தியங்கத்ளயும் உட்சபாருள்்கத்ளயும் 
சவளிபபத்டயா்கப ் பாதித்்தால அவனுககு ெற்்றனும் வி்ளங்காது. ஆனால 
அச்ெத்தியங்கத்ளக ்கத்த்களில அதமத்து அக்கத்த்கத்ள ்கணமுன்்ன 
ெ்டபபது்பால அபிெயத்து்டன் கூறினால ்கத்தயு்டன் ்பா்ததனயும் ென்றா்க 
வி்ளஙகிகச்காள்ளும். என்வ இப பருவத்தில அவனுத்டய அறியும் 
ஆவதலத் ்தணிக்கவும், ்கற்பனா ெகதிதய வ்ளரக்கவும், பாரத்து ெடிககும் 
்தன்தமதய (imitation) அதி்கரிக்கவும் ெலல ெலல இனிய ்வ்தக 
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்கத்த்கத்ள, நி்கழ்்காலச் ெம்பவங்கள் ் பாலக கூற ் வணடும். ்கத்தயிலவரும் 
சபாருட்்கத்ள்யா அலலது அபசபாருள்்கத்ளபபற்றிய ப்டங்கத்ள்யா, 
உருவங்கத்ள்யா ச்காணடுவந்து பிள்த்ள்கள் த்கயில ச்காடுக்க்வணடும். 
அப்பாது அபபிள்த்ள்கள் ்தங்கள் ்கற்பனா ெகதிதயகச்காணடு 
அக்கத்த்கத்ள உயிருள்்ளதவ்க்ளா்கச் செய்துவிடுகின்றன. அக்கற்பனா 
ெகதி்ய அபபிள்த்ள்கத்ள அக்கத்த்கத்ள ெம்பச் செய்து அதிலுள்்ள 
சபாருட்்கத்ளப்பால ெடிக்கச் செய்து, அபசபாருள்்களின் இன்ப,துன்ப 
உணரச்சி்கத்ளத் ்தாமும் உணரந்து அனுபவிககும்படி செய்கிறது. 
இபபருவத்தினருககுச் சொலலபபடும் ்கத்த்களில ்பச்சுக்கத்ளயும், 
உபந்நியாெங்கத்ளயும்வி்ட ஆ்டலபா்டல்களும் ெடிபபு்களும் துடிபபு்களு்ம 
அதி்கமா்க இருக்க்வணடும். என்வ ்தாவீதும் ்்காலியாத்தும், ்தாவீதும் 
்யானத்்தானும், ்ொவாவும் ்பதையும், ்யானாவும் மீனும், ்தானி்யலும் 
சிங்ககச்கபியும்  இக்கத்த்கள் அபபிள்த்ள்களின் மனத்தக ச்காள்த்ள 
ச்காணடு ்பாகின்றன. 
அ்்தாடு கூ்ட மனி்தனின் பாவநிதலதமயும், சிரு்ஷடி ்கரத்்தாவின் புனி்த 
நிதலதமயும் கூ்ட ஓர்ளவில அவர்களுககுக ்கத்த ரூபமா்கப ் பாதிக்கபப்ட 
்வணடும். பாவம் ம்கா அவலட்ெணமானது, மி்கவும் அருவருக்கபப்டத்்தக்கது, 
மனி்தன் பாவம் நிதறந்்தவன், அவனது பாவ சுபாவத்த்தப ் பாக்க்வ ் ்தவ 
குமாரன் அவ்தரித்்தார, அவ்ர ெமது பாவப பலி என்பன ் பான்ற கிறிஸ்தவ 
மூல்தார ெத்தியங்கள் ்க்தா ரூபமா்க அவனுககுப ்பாதிக்கபபட்்டால 
பாவமான ்காரியங்கத்ள சவறுத்துத் ்தள்ளும் சுபாவமும் ச்தய்வத்தின் மீது 
பகதியும் அச்சிறு பிராயத்தி்ல்ய அவனுககுள் முத்ளக்க ஆரம்பித்துவிடும் 
என்பது சபாய்யலல, இது ்கணகூடு. புதிய ஏற்பாட்டிலும் பதைய 
ஏற்பாட்டிலும் நூற்றுககு அதி்கமான ெரித்திரங்கள் பல விஷயங்கத்ளப 
்பாதிக்கக த்கச்காடுககின்றன. அதவயன்றி ெதப ெரித்திரங்களிலும் 
ொ்்டாடிய பல ெம்பவங்களிலும் இருந்து பல விஷயங்கத்ள எடுத்துக 
கூறலாம். வாழ்கத்கயில ்்தான்றும் பல பயங்களும் ெந்்்த்கங்களும் 
சபாறாதம்களும் இ்தர சிக்கல்களும் சிறு வயதி ்ல்ய ஏற்பட்்டனவா்க 
ம்னா்தத்துவ நூல கூறுகிறது. என்வ சிறு பிராயத்தி்ல்ய பாவத்தின் 
மீது சவறுபபும், புனி்தத்தின்மீது விருபபும் ச்காள்ளும் முதறயில பயிற்சி 
ச்காடுக்கபபட்்டால, அது பிற்்கால வாழ்கத்கயில ஏற்ப்டவிருககும் பல 
சிக்கல்கள் ்ெரி்டாவணணம் ்தடுத்து ய்தாரத்்தமும், ்ெரதமயும், சுத்்தமும் 
உள்்ள மனுககுலத்த்த சிரு்ஷடிககும் என்ப்தற்்்கார ஐயமிலதல. 

பாலயப பருவம்  (8-12 வயது. Childhood)பாலயப பருவம்  (8-12 வயது. Childhood)
 பிதரமரி வகுபபில மு்தன் மு்தலா்கச் ்ெரந்்த மாணவன் சுமார 
4 ஆணடு்கள் அதில பயிற்சிசபற்றபின் இந்்த ஜூனியர வகுபபில வந்து 
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்ெருகிறான். இபபருவத்தில மாணவனின் ெரீரத்திலும் மனதிலும் பல 
வித்தியாெங்கள் ்்தான்றுகின்றன. இ்ளம்பாலயப பருவத்தில விறு விறு 
சவன்று வ்ளரந்்த அவனது அங்கங்கள் இப்பாது வ்ளரச்சியத்டயா்தன 
்பாலத் ்்தான்றுகின்றன. அதவ உருணடு திரணடு வலியுத்டயனவா்க 
இருககின்றன. ்கட்டுககு அ்டங்கா்த இயலபுணரச்சி்களும் என்றும் ்த்ளரா்த 
சுறுசுறுபபும் ெத்டயுத்ட பாவதன்களில ஒரு குறு குறுபபும் சவளிக்்தான்றிக 
்காட்சியளிககின்றன. மனதில அ்ளவுககு மீறி வ்ளரச்சியத்டகிறான். ்கற்பனா 
ெகதி ்கட்டுமீறி நிற்்காமல, அறிவுககும், நி்தானத்திற்கும் அ்டஙகி வ்ளருகிறது. 
எத்தயும் திட்்டவட்்டமா்க அறிய்வணடும் என்ற ்ொக்கமா்க்வ ்்கள்வி 
்்கட்்க ஆரம்பிககிறான். நீதியுணரச்சி உச்ெ நிதலயில இருககிறது. 
்தபபி்தத்திற்குத் ்தண்டதனயும் ென்தமககுப பரிசும் உ்டனுககு்ட்ன கித்டக்க 
்வணடுசமன்று துடிககிறது அவனுள்்ளம். சபண பாலரி்டமிருந்து ்தன்தன 
்வறுபடுத்்த விரும்புகிறான் அவன். வித்ளயாட்டில ஈடுபடும் அவனுள்்ளம் 
்பாட்டிதயயும் சவற்றிதயயும் விதைந்து நிற்கிறது. ஊர சுற்றியதலயும் 
எணணம் ்மலிடுகிறது. சபரி்யாதரப ்பாற்றும் உள்்ளம் அவனுககுள் 
உண்டாகிறது. அவனுள்்ளம் ்ததலதமதய விரும்புகிறது. இத்்தத்கய ெரீர 
மனககூறுபாடு்களு்டன் சபரிய குைந்த்த  (The Big Child) என்ற 
பாலயன் ஓய்வுொட் பா்டவகுபபிற்கு வந்து ் ெருகிறான். ஆதணப ் பால்வ 
சபணணும் இபபருவத்தில இவவி்த மனபபான்தமயுத்டய வ்ளா்கத் 
்்தான்றுகிறாள். 
 இப்பரபபட்்ட பிள்த்ள்களுககு ஓய்வுொட் பா்டொதல ஆசிரியர 
்கற்பிபபது எங்ஙனம்? ஒவசவாருவருத்டய ெ்டகத்கதயயும் தீரபபுக ்கட்டி 
ென்தமககுப பரிசும் தீதமககுத் ்தண்டதனயும் ச்காடுக்க விதையும் 
உள்்ளத்திற்கு, அ்தற்குரியவாறுள்்ள ்வ்தக்கத்த்கத்ள ஆராய்ந்ச்தடுத்துச் 
சொலல்வணடும். ்யா்ெபபும் அவனது உயரவும், ஆ்கானும் மரணமும், 
்தானி்யலும் உத்தி்யா்கமும், ரூத்தும் ென்தமயும், ்யா்ெபபின் 
ெ்்கா்தரர்களும் ்தண்டதனயும், பார்வானும் வாத்த்களும் இதவ ்பான்ற 
பலாபலன்்களுத்டய ்கத்த்கத்ள உணரச்சி்யாடு எடுத்துக கூறினால 
அவர்கள் உள்்ளம் திருபதியத்டயும். ்கத்த்கள் மூலம் அவர்களின் 
விருபபு, சவறுபபு என்ற உணரச்சி்கத்ளத் தூணடிவிட்டுப பாவத்தின் 
மீதும், துரககிரிதய்களின்மீதும் சவறுபபும் ெற்கிரிதய்களின் மீது விருபபும் 
ச்காள்ளுமாறு செய்யலாம். இத்து்டன் அவர்களுககுத் ்ததலவர்கத்ளபபற்றிய 
ென் மதிபபும் வாஞதெயும் இருபப்தால பதைய புதிய ஏற்பாட்டு வீரர்களின் 
ெரித்திரங்கத்ளச் சொலலி அவர்களின் வீர உணரச்சிதயப சபருக்கலாம். 
்யா்ெபபு, ்மா்ெ, ்யாசுவா, ்தாவீது, ்யானத்்தான், ்தானி்யல, 
பவுல மு்தலிய ்கரம வீரர்களின் ெரித்திரங்கள் அவர்களின் மனத்த 
இறு்கபபற்றிகச்காள்ளும். ஆனால இ்யசு ெவாமியின் சவற்றியின் வாழ்கத்க 
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அரூபமாய் (abstract) இருபப்தால அது இபபருவத்திலுள்்ளவர்களுககு 
அதி்கமா்கப பிரியமாயிராது. அவர்க்ளது விருபபசமலலாம் அடிபிடி மு்தலிய 
ெரீரக்காட்சியா்க்வ இருக்க ்வணடும். 

இ்ளவாலிபப பருவம் (The Early adolescence)இ்ளவாலிபப பருவம் (The Early adolescence)
 துள்ளித் திரிகின்ற துடுககு்டன் ்தனது பாலயப பருவத்த்தக 
்க்டந்்த மாணவன் இப்பாது வாலிபப பருவத்துககுள் ்காதல 
தவககின்றான். இவவி்ள வாலிபப பருவம் சுமார 12ம் வயதில 
ஆரம்பிககிறது. இபபருவத்திலுள்்ள மாணவன் இன்்டரமீடி்யற் என்னும் 
வகுபபில ்ெரக்கபபடுகிறான். இவவகுபபில இவனுக்்கற்ற ்பா்ததன்கள் 
ச்காடுக்கபப்ட ்வணடுமாயின் இவனது ெரீர கூறுபாடு்களும் மனப்பாககும் 
ச்தரிந்திருக்க ்வணடிய்தவசியம். 12 மு்தல 16 வயதுள்்ள மாணவன் 
பிராயந் ்தபபின குைந்த்த அலலது பககுவமத்டயா்த யுவன் என்று ்தான் 
கூற ்வணடும். ஏசனனில வாலிப்னாடு ்ெரபப்தற்கு அவன் இன்னும் 
பிராயமத்டயவிலதல. பாலிய்னாடு ்ெரக்க முடியா்தபடி ெரீரத்திலும் 
மனதிலும் வ்ளரந்து நிற்கிறான். என்வ அவன் சிறுவர கூட்்டத்்்தாடு 
்ொமுடியாமலும் வாலிபர்க்்ளாடு உறவா்ட முடியாமலும் ்தத்்தளிககிறான். 
அவன் சிறுவர்கத்ளப்பால ஏ்தாவது செய்துவிட்்டால அவதன எலலாரும் 
ப்கடி பணணுகிறார்கள். வாலிபர்கத்ளப்பால ஏ்தாவது செய்துவிட்்டால 
அவன் அ்கம்பாவம் பிடித்்தவன் என்று மட்்டம் ்தட்டுகிறார்கள். இவவி்தமா்க 
சவௌவாதலப்பால பறதவ்க்்ளாடு ்ெர முடியாமலும் மிரு்கத்்்தாடு ்ெர 
முடியாமலும் ்தவிககும் உள்்ள நிதலதய உணரந்து, அவனுக்்கற்றவாறு 
அன்பு்டன் ெ்டந்துச்காள்ளும் ஆசிரியதன ச்தய்வம் ்பால மதித்துக 
ச்காண்டாடுகின்றது அவனுள்்ளம். அவன் ெரீரத்தின் அங்கங்கள் ெடுதியாய் 
வ்ளருகின்றன. அவன் ெத்்தம் மாறுகிறது. ்தன்தனப பற்றியுள்்ள சிந்்ததன 
அதி்கமாகிறது. எத்தயும் சு்யச்தெயாய்ச் செய்ய ஆரம்பிககிறான். எத்தயும் 
சிந்்ததன செய்்்த ெ்டபபிக்க ஆரம்பிககிறான். அ்தனால சபற்்றாரும் 
மற்்றாரும் ஆசிரியரும் கூறும் வாரத்த்த்கத்ள அவன் அபபடி்ய 
ஏற்றுகச்காள்வதிலதல. சிந்்ததன செய்து குற்றம் ்கணடுபிடிககிறான். 
அ்தனால அவனது செய்த்க எல்லாருககும் சவறுபதப்ய உண்டாககுகிறது. 
அ்தனால ஓய்வுொட்பா்ட ஆசிரியர இவவகுபபு மாணவர்கட்கு ்வ்த பா்ட 
ெம்பந்்தமான, ம்த ெம்பந்்தமான பிரச்தன்கத்ளக ச்காடுத்து ்தரககித்து முடிவு 
்கட்டும்படி ஏவினால ெலலது. அவர்கள் ்தபபி்தமாய்ப ்பாகும் வழியில 
ஆசிரியர குறுககிட்டுத் திருத்்த்வணடும். 
இபபிராயத்தில ொம் ்காணுகின்ற இன்சனாரு வி்ெ்டம் யாச்தனில அவர்கள் 
கூட்்டம் கூட்்டமாய்த் திரிவ்்த. இ்ளவாலிபர்கள் எப்பாதும் ஒரு குழு அலலது 
கூட்்டமா்க்வ திரிவார்கள், வித்ளயாடுவார்கள், கூட்்டமா்க்வ எத்தயும் 
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செய்வார்கள். ்தங்கள் கூட்்டத்துக்கா்க ்தங்கள் உயிதரயும் ச்காடுக்கத் 
துணிவார்கள். என்வ ஓய்வுொட் பா்டொதலயில மாணவர்கத்ளக கூட்்டங 
கூட்்டமா்கப பிரித்து மனபபா்டங்கத்ளப படிக்கவும், பாட்டுப பா்டவும், சிறு 
ொ்ட்கங்கள் ெடித்துக்காட்்டவும், கூட்்டமா்கச் சென்று பிறரககு உ்தவிபுரியவும் 
செய்்தால அவர்களுககு அது ம்னாற்ொ்கமா்க இருககும். 
 இ்ளவாலிபனும் பாலயதனப ்பால்வ வீர உணரச்சிமிக்கவனாயும் 
வீரர்கத்ளப ்பாற்றுபவனாயும் இருபப்்தாடு, ்தா்ன ்ததலதம பூணடு 
அரிய சபரிய ்காரியங்கத்ளச் செய்ய விதைகின்றான். ்தன் கூட்்டத்தினதரக 
கூட்டிகச்காணடு பலவி்டங்கட்கும் திரிந்து சென்று வீரச்செயல்கத்ளப புரிய 
வாய்பபு்கள் கித்டயா்தா என்று ஏஙகித் ்தவிககிறான். ்தன் முயற்சியில 
சவற்றி சபற்றால சபருமகிழ்ச்சி ச்காள்கின்றான். ்்தாலவி ஏற்பட்்டால 
மன மடிவாகின்றான். ஓய்வுொட் பா்டொதல ஆசிரியர இபபணபு்கத்ளத் 
்தமககு ஆ்தாயபபடுத்திகச்காள்்ளலாம். ்தன் வாழ்கத்கயில ்க்டவு்ளது 
ஒத்்தாதெயினால சவற்றி சபற்ற ்யா்ெபதபயும், ்தானி்யதலயும், 
்யாசுவாதவயும், தீரக்க்தரிசி்கத்ளயும் உ்தாரணமா்க எடுத்துக்காட்்டலாம். 
்க்டவு்ளது உ்தவிதயத் ்்த்டாதமயால ்தனது வாழ்கத்கயில ்்தாலவியுற்ற 
ெவுதலயும், ொ்லா்மாதனயும், ்யானாதவயும் எடுத்துக்காட்டி, எபபடி 
ெம்தம பலபபடுத்துகிற கிறிஸதுவால எலலாம் செய்ய ெம்மால கூடும் 
என்பத்தப பலமாய்ப பதியதவக்கலாம். நீதிமான் விழுந்்தாலும் எழுந் 
திருபபான் என்பத்தப பல திரு்ஷ்டாந்்தங்க்ளால ரூப்காரபபடுத்தி அவர்க்ளது 
இ்ளசெஞெத்த்தத் த்தரியபபடுத்்தலாம். 

வாலிபப பருவம் (The later adolescence or lateryouth) வாலிபப பருவம் (The later adolescence or lateryouth) 
 இறுதியா்க ொம் வாலிபப பருவத்திலுள்்ள மாணவர்கத்ளபபற்றிச் 
சிறிது ஆராய்்வாம். சுமார 16 வயதிககு ்மற்பட்்ட இவவாலிபர்கள் 
சீனியர வகுபபில ்ெரக்கபபடுகிறார்கள். ்தற்்கால ொ்கரீ்கபபடி இவர்கள் 
்கா்லஜ வகுபபில படிக்க்வணடியவர்கள், அலலது தேஸகூலில உயரந்்த 
வகுபபு்களில படிக்க்வணடியவர்கள். இ்ளவாலிபர்களி்டம் ்காணபபட்்ட 
குணதிெயங்கச்ளலலாம் இவர்களி்டம் உறுதிசபற்று நிற்கின்றன. ெரீரத்தின் 
அங்கங்கச்ளலலாம் வ்ளரந்து பூரணமத்டந்து ்ொபிககின்றன. புது 
சவள்்ளத்்தால நிரம்பிய ்த்டா்கம் ்பால பருவத்தின் உணரச்சி்கள் ்ததும்பி 
சபருகச்கடுத்து நிற்கின்றன. குைந்த்தப பருவத்தில ்தன்னலத்தில சுைன்று 
ச்காணடிருந்்த உள்்ளம் இப்பாது ்தன்தன மறந்து பிறர ெலஙச்காணடு 
ெமூ்கத்ச்தாணடிலும், ்்தெத் ச்தாணடிலும் ம்தத்ச்தாணடிலும் ஈடுப்ட 
விதைகின்றது. மறுபால உணரச்சியும், ஒழுஙகுககும், ெட்்டத்துககும் ெமூ்க 
ெலனுககும் ்கட்டுபபடும் உணரச்சியும், அைத்கயும், இதெப தபயும் (har-
money) துய்ககும் உணரச்சியும் பிரவாகித்து நிற்கின்றன. குைந்த்தபபருவம் 
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இயற்த்கககு மாறானதவ்கத்ளக ்கற்பதன செய்கிறது, ஆனால வாலிபப 
பருவ்மா அைகும், ென்தமயும், உணதமயும் சீலமும் நிதறந்்த புதிய ஓர 
வானத்த்தயும் பூமிதயயும் ்கற்பதன செய்து அதில ெமூ்கக்கதற திதரயற்ற 
ஓர புதிய மனுககுலத்த்த சிரு்ஷடி செய்து வாை முயலுகிறது. அதில லக்ஷிய 
புருஷர்கத்ளயும் லக்ஷியப சபண்கத்ளயும் சிரு்ஷடித்து லக்ஷியவாதி்க்ளா்க 
வாழ்வ்தா்கக ்கற்பதன செய்கிறது. ்தங்கள் ்கற்பதனககு எதிரித்டயா்க வாழும் 
இயற்த்க உல்கத்த்த அவர்கள் ்காணும் ்பாது, ்தங்கள் லக்ஷியசமலலாம் 
பறி்பானத்தயுணரந்து ப்தறி அப்பரபபட்்ட ெமு்தாயத்த்தக குதலத்துவி்டத் 
தீரமானிககிறது. இப்பரபபட்்ட புரட்சி மனபபான்தமயும் லக்ஷியமும் 
ச்காண்ட ஜீவ ெகதி நிரம்பிய வாலிபப பருவத்த்த ஓய்வுொட் பா்டொதல 
ஆசிரியர எவவாறு பயன்படுத்திக ச்காள்்ளலாம்?
 வாலிபர்களுககுப ்பாதுமானபடி ்வதல ச்காடுக்க்வணடும். 
்தன்னுத்டய ்கலாொதலயில, ்தன்னுத்டய ஊரில, எப்பரபபட்்ட கிறிஸ்தவ 
ெமு்தாயத்த்த அதமத்துக ச்காள்்ளலாம் என்பதுபற்றி ்தரக்கம் செய்ய 
வி்டலாம். அ்தன்பின் அப்பரபபட்்ட ஒரு ெமு்தாயத்த்த அதமககும்படியா்க 
அவர்களுககு உ்தவி செய்யலாம். ்கலாொதலயில ்காயபபட்்டவர்களுககு 
உ்தவி செய்கிற ெங்கம், பீடி சி்கரட் குடிபபத்தத் ்தடுத்து ெலசலாழுக்கத்த்தப 
பரபபும் ெங்கம், ெரீரத்த்தப பலபபடுத்தும் ்்த்கப பயிற்சி ெங்கம், ்கலா 
ொதலயின் ெலவாழ்கத்கக்கா்க அதமக்கபபட்்ட ெங்கம், ்கலாொதல 
சுத்்தக ்கை்கம், சிறியவர்கத்ளயும், ஏதை்கத்ளயும் பாது்காககும் ெங்கம், 
ஆஸபத்திரியில ்ெதவ செய்யும் ெங்கம், வியாதியஸ்தருககும் ெந்த்தயில 
கூடுபவருககும் ம்தத்துணடுப பிரசுரங்கத்ள விநி்யாகிககும் ெங்கம், பா்ட்கர 
ெங்கம், சுவி்ெஷ ஊழியர ெங்கம், ஊரபபாது்காபபுச் ெங்கம், ச்தாத்து 
்ொய் ்தடுபபுச் ெங்கம், சபாதுககூட்்டங்களிலும் ்கலியாணங்களிலும் 
துக்க வீடு்களிலும் உ்தவி செய்யும் ெங்கம், முது ொரணர ெங்கம் இதவ 
்பான்ற எணணிறந்்த ெங்கங்களில ஏ்்தனும் சிலவற்தற நிறுவி அவர்கள் 
அதில மனபபூரவமாய் ஈடுப்டச் செய்யலாம். முதி்யார ்கலவிதயப பரபப 
உ்தவலாம். கிராமச் சு்கா்தாரத்த்தக ்கவனிக்கத் தூண்டலாம். ஆ்தரவற்ற 
ஏதை்கத்ளக ்கவனிக்கப பைக்கலாம். 
 இபபருவத்தினருககு வீரச்செயல்கத்ள உணரத்தும் ்கட்டுக்கத்த்கத்ள 
யம், ்கா்தல ்கத்த்கத்ளயும், செய்யுள் நூல்கத்ளயும் வாசிக்க அதி்க 
ஆவலாயிருககும். என்வ ஆ்ராககியமான நூல்கத்ள வாசிக்க வெதி 
அளிக்க ்வணடும். 
 இபபருவத்தினருககு மறுபால உணரச்சி உண்டாவது ெ்கஜம். 
எதிர பாலதர ெ்்கா்தர ெ்்கா்தரி்க்ளா்கப பாவித்து ெ்டந்துச்காள்ளுமாறு 
்வ்தபுத்்த்கத்திலிருந்தும் இ்தர ெரித்திரங்களிலிருந்தும் ெம்பவங்கத்ள 
எடுத்துப ் பாதிபபது ெலம். ் மலும் இக்காலத்தில அவர்களுககு ெந்்்த்கங்கள் 



உளவியலும் திருச்சபை ஊழியமும்50

கி்ளம்பும். ் வ்தத்த்தபபற்றியும் ்க்டவுத்ளபபற்றியும் ் ்தான்றும் ெந்்்த்கங்கத்ள 
சஜபத்து்டனும், ்கவனத்து்டனும், சபாறுதமயு்டனும் ச்தளிவிக்க ்வணடும். 
சபாறுதமயிைந்து அவர்கத்ள ொஸதி்கர்க்ளா்கப பட்்டஞ சூட்டிப பல 
ஓய்வு ொட் பா்டொதல ஆசிரியர்கள் ெலல திறதமயுள்்ள வாலிபர்களின் 
உள்்ளங்கத்ளப பாழ்படுத்திப பயனற்ற்தாககியிருககிறார்கள். இது ஒரு 
்பாதும் கூ்டாது. 

Organisation 
ஓய்வு ொட் பா்ட வகுபபு்கத்ள எவவி்தம் மாணவர்களின் குணாதிெயங்கட்கும் 
ம்னாநிதலககும் ்தக்கவாறு பிரித்து அதமபபது என்றும் எத்்தத்கய 
்பா்ததன்கத்ளக ச்காடுபபது என்பது பற்றியும் ொம் இது்காறும் பாரத்்்தாம். 
இனி  பா்டவகுபபு்கத்ள எவவாறு ெ்டத்துவது என்று பாரப்பாம். 
மு்தலாவது, இ்டம். ஓய்வு ொட் பா்டங்கத்ளக கூடியவதர திறந்்த சவளியில 
ஒரு மரத்்தடியில தவத்து ெ்டத்தினால இயற்த்க்யாடிதெந்்த ் பா்ததனயா்க 
இருககும். ஆனால பிள்த்ள்கள் பா்டத்த்தக ்கவனியாது சவளியுலகின் 
்காட்சி்கத்ளயும் நி்கழ்ச்சி்கத்ளயும் பாரத்துக ச்காணடிருபபார்க்ளானால 
அவவி்டம் ெலல்தலல. அத்தவி்ட ்்காவிலிலாவது பள்ளிககூ்டச் 
சிற்றாலயத்திலாவது (Chapel) வகுபபு அதற்களிலாவது தவத்து 
ெ்டத்்தலாம். 
இரண்டாவது, ்ததலவர. அவர ்வ்தத்தில ெலல அறிவாளியும், ச்தய்வ 
பகதியுள்்ள வருமாயிருக்க ்வணடும். ஓய்வு ொட் பா்டொதல ெ்டத்துவதில 
அதி்க உற்ொ்கமும் குைந்த்த்களின் ம்னா நிதலதய அறிவதில 
திறனும் உள்்ளவரா்க இருக்க்வணடும். பிள்த்ள்கத்ள அன்பு்டனும், 
சபாறுதமயு்டனும் உறுதியு்டனும் ெ்டத்்த வலலவராயிருக்க்வணடும்.
மூன்றாவது, ்காலம். ஓய்வு ொளின் ்காதலயில அபபா்டொதல ெ்டத்்தப 
சபறுவது உசி்தம். ஓய்வு ொட் பா்டொதலயி்ல்ய சிறுவர்களின் 
ஆரா்ததனயும் ்கலந்திருபப்தால மாணவர்கள் ்்காவிலில ்காதல 
சஜபத்துககுப ்பா்க ்வணடியதிலதல. அபபடிப ்பாவ்தானால ஓய்வு ொட் 
பா்ட ொதலககு வருமுன் அவர்கள் ்கத்ளத்துப்பாவது ்கணகூடு. பிதரமரி 
வகுபபுககு 3 மணி ்ெரம் ்பாதும். அதில 10 மு்தல 15 நிமிஷ ்ெரம் 
்கத்த சொலலு்தலும் மீதி ்ெரத்தில பாட்டு்கள் படித்்தலும் ெத்டசபறலாம். 
ஜூனியர வகுபபுககு 40 நிமிஷம் ்பாதும். அதில 25 நிமிஷம் பா்ட 
விஷயத்திலும் மீதி ் ெரத்த்த பாட்டு்களிலும் செலவி்டலாம். இன்்டர மீடியற் 
வகுபபுககு 50 நிமிஷம் தவத்துகச்காள்்ளலாம். அதில 20 நிமிஷம் ்கத்த 
மு்தலிய பா்டங்களிலும் இ்தர ்ெரத்த்த ்தரக்கம், ்தா்ன ்கணடுபிடித்்தல 
(சுய ஆராய்ச்சி), ெடிபபு மு்தலியதவ்களிலும் செலவி்டலாம். சீனியர 
வகுபபுககு 1 மணி ்ெரம் தவத்துகச்காள்்ளலாம். 30 நிமிஷத்த்தப 
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பா்டத்திற்்கா்கவும் இ்தா ்ெரத்த்த ்தரக்கம், ெடிபபு, சுய ஆராய்ச்சி, ்ெதவ 
மு்தலியதவ்களிலும் செலவி்டலாம். 
ொன்்காவது, பா்டம். ஓய்வு ொட் பா்டொதல ெ்டத்தும் ்ததலவர்கள் ஒன்று 
கூடி ்தம் ்தம் வகுபபிற்்்கற்றவாறு பா்டங்கத்ள அதமத்துக ச்காள்்ளலாம் 
அலலது ்தங்கள் ் மலதி்காரி்கள் அதமத்துக ச்காடுககும் பா்டத்திட்்டத்தின்படி 
்பாதிக்கலாம். 
 திருசெல்வலி அத்தியக்ஷாதீனத்தில மிடில ஸகூல வகுபபு 
வதர (சுமார 15 வயது வதர) யுள்்ள பிள்த்ள்களுககு T. C. M. 
என்சறாரு பா்டத்திட்்டம் அதமத்துப பரீதக்ஷ்கள் ெ்டத்திபபரிசு்கள் அளித்து 
வருகிறார்கள். குன்னூரிலுள்்ள இந்திய ஓய்வு ொள் பா்டொதல ெங்கத்தினர 
பா்டத்திட்்டங்கள் வகுத்து, பரீதக்ஷ்கள் ெ்டத்திப பரிசு்கள் வைஙகி 
வருகின்றனர. இதவ்கத்ளப படித்துகச்காடுக்கலாம். 
 ஓய்வு ொள் பா்டங்கற்பிபபதில ொம் சில சபாது ம்னா்தத்துவ 
விதி்கத்ள அனுெரித்்தல அவசியமாகும். ்தாரன்த்டக (Thorndike) 
என்னும் ம்னா்தத்துவ ொஸதிரி ொம் படிககும்வி்தம் எபபடி? (How we 
learn) என்பத்தபபற்றிக கூறியுள்்ளதிலிருந்து சில குறிபபு்கத்ள ஈணடு 
்தரு்வாம்.
1. ெமககு திருபதி ்தருவது மனதில ச்காள்்ளபபடுகிறது. சவறுபபுத் ்தருவது 
்தள்்ளபபடுகிறது. என்வ ஓய்வுொட் பா்டங்கள் திருபதி ்தரும் வி்தமா்கப 
பா்டல்களும், ்கத்த்களும், ெடிபபு்களும், ்பாட்டி்களும், பரிசு்களும், 
்கண்காட்சி்களும் நிரம்பிய்தா்க இருக்க ்வணடும்.
2. ஒரு செயல மறுபடி மறுபடி திருபபிச் செய்யபபட்்டால ஞாப்கத்தில இருந்து 
ச்காள்ளும். என்வ ெஙகீ்தங்கள் 1, 15, 23, 51, 91, 103, 128, 139, 150, 
மத்்்தயு 5, ்யாவான் 15, 1 ச்காரி. 13 மு்தலிய பா்கங்களும் ்தனிபபட்்ட 
முககிய ் வ்த வெனங்களும் அடிக்கடி படிக்கபபட்டு, சொலலபபட்டு மனதில 
தவத்துகச்காள்்ளபப்டலாம். 
3. ்்கட்்கத் ்தகுதியாயிருககும்்பாது பா்டம் ்கற்பித்்தால மனத்தில இருந்து 
ச்காள்ளும். என்வ ஒரு ்கத்த அலலது பாட்டின் மூலம் பா்டத்த்த 
இனிதமயாககிகச்காணடு, பா்டங்்கட்்கத் ்தயாரானவு்டன் ்பாதிக்க 
்வணடும். 
4. வித்ளயாட்டு (play way) மூலம் பா்டம் ்கற்பித்்தால மனத்தில 
இருந்துச்காள்ளும். சிறு பிள்த்ள்களுககு இத்தவி்ட ்வறு சிறந்்த 
முதறயிலதல. 
்ம்ல கூறிய விதி்கத்ள அனுெரித்துப பா்டம் ்கற்பிககும்சபாழுது, பா்டமானது 
மி்கவும் இன்ப்கரமா்க இருந்து மாணவர்கத்ளக ்கவரச்சி செய்வது்டன் 
நீண்ட ொள் நீடித்திருந்து ்தகுந்்த பலதனக ச்காடுககும் என்ப்தற்கு ஓர 
ஐயமுமிலதல. 
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உப்கரணங்கள். ்மலும் பா்டங்கள் ்பாதிபப்தற்குச் சில உப்கரணங்கள் 
(aids) அத்தியாவசியமா்க இருககின்றன. அதவயாவன :்கரும்பலத்க, 
்கலர ொககுக்கட்டி்கள், ்்தெபப்டங்கள், ்கத்ததய வி்ளககும் ப்டங்கள், 
flantel graph, magic lantern, மாதிரி உருவங்கள் மு்தலியன. இதவ 
இருந்்தால பா்டங்கள் இனிதமயா்கக ்கற்பிக்கபப்டலாம். 
 இறுதியா்க, ொம் என்ன ்தான் இனிதமயா்கப ்பாதித்்த்பாதிலும் 
அபபா்டங்கள் பிள்த்ள்களின் மனத்தில மட்டும் பதிந்து, அறிதவ 
மட்டும் விருத்தியாககி, ஜீவியத்தில ்கனி்கத்ளக ச்காடுக்காவிடில அதில 
யாச்தாரு பயனுமிலதல. என்வ ஓய்வுொட் பா்டொதல ஆசிரியர ்தமது 
மாணவர உணதமயாய் மனம்மாறி மறுபிறபபத்டந்திருககிறார்க்ளா என்று 
்கவனிக்க்வணடியது அவசியம். பாவத்தின்்மல ஒரு சவறுபபு, ்க்டவுள் 
்மலும் ்வ்தபுத்்த்கத்தின் ்மலும் சஜபத்தின் ்மலும் ஒரு வாஞதெ, 
இனிபபாவஞசெய்ய மாட்்்டன் என்ற தீரமானம், ெல ெ்டகத்கயாகிய 
்கனி்கள், இதவ ஒரு தபயனி்டம் ்காணபபட்்டால சமய்யா்க்வ அவன் 
இரட்சிபபத்டந்திருககிறான் எனக்கணடு ்கரத்்ததர ஸ்்தாத்்தரித்து, அவதனப 
பிறருத்டய ்்கலியினின்றும் பாது்காத்து, அரவதணத்து, உற்ொ்கபபடுத்்த 
்வணடியது ஆசிரியரின் ்க்டதம. சிறு வயதி்ல்ய மறுபிறபபத்டந்்தவர்கள் 
்தான் ்கத்டசிவதர உறுதியாய் நிதல நிற்கிறார்கள். மறுபிறபபானது பலரி்டம் 
பல மாதிரி உண்டாகிறது. பவுல அப்பாஸ்தலதனப்பால ெடுதியா்கவும், 
லீதியாத்ளப ்பால ெடுதியா்கவும் எளி்தா்கவும், ்பதுருதவப்பால 
படிபபடியா்கவும், தீ்மாத்்்தயுதவப்பால நீண்ட ்காலப்பா்ததன மூலமா்கவும் 
ஏற்ப்டலாம். எபபடிசயனினும் பிள்த்ள்களுககு மறுபிறபபு ஏற்படும் வணணம் 
ஆசிரியர ெ்டந்துச்காள்வ்்த ொலச் சிறந்்த்தாகும்.



பள்ளியில் மதனபாதபனபள்ளியில் மதனபாதபன

 ெமீப ்காலத்தில ம்னா்தத்துவ அறிவு மி்க விரிவத்டந்து 
இருககின்றது. அவவிரிவின் பயனா்கச் ென்மாரக்க ்பா்ததனயில அதமய 
்வணடிய சீரதிருத்்தங்கத்ளச் சிறிது ்கவனிப்பாம். மாரக்க ்பா்ததன 
ென்மாரக்க ெம்பந்்தமான அறிதவப பு்கட்டுவது மட்டும் அலல, சபாதுவா்க 
சிறுவர்களி்டத்தில அதமந்து கி்டககும் குறிக்்காள்்கள், மனபபான்தம, 
பிரீதி மு்தலியவற்தறக கி்ளரச் செய்து இ்யசுக கிறிஸதுவினி்டத்தில முழு 
மன்்தாடு அன்பு கூரவும், மானி்டவரக்கத்திற்குப பயன்படும்படி ்ெதவ 
செய்யவும் அவர்கத்ள வ்ளரத்து விடுவ்்த. மாரக்க ்பா்ததனதய 
மாரக்க ெம்பந்்தமான ்கலவியா்கவும் ச்காள்்ள்வணடியது ்தான். ஆனால 
ஆழ்ந்து ்ொககு்வாமாயின் அது ஒரு துதறயில அளிக்கபபடும் ்கலவி 
அன்று. மனுஷனுககு பூரண வ்ளரச்சியளிககும் ்கலவியாகும். உ்டலுககும், 
மனதிற்கும் இரட்சிபபு வைங்காமல ஆத்மாதவ மட்டும் இரட்சித்து 
வி்டமுடியாது. ஆ்தலின் மாரக்க அறிவூட்டும் ஓர ஆசிரியன் குைந்த்ததய 
வகுபபு அதறயிலும், வித்ளயாட்டு ஸ்தலத்திலும், வீட்டிலும், ்்காவிலிலும், 
்கவனித்து வர்வணடும். சலௌகீ்க பா்டங்கத்ளக ்கற்பிககும் சபாழுது இதற 
தவராககியமும், தவதீ்க மனப பான்தமயும் உண்டா்கச் செய்ய்வணடும். 
்கணககுப பா்டத்தில ச்தளிந்்த அறிதவயும், ெரித்திரப பா்டத்தில 
மக்கட் பணதபயும், பூ்்கா்ள பா்டத்தில விரிந்்த மனபபான்தமதயயும், 
த்கத்ச்தாழிலில செய்வன திருந்்தச் செய்யும் சீரதமயிதனயும், வான 
ொஸதிரப பா்டத்தில அதிெய சிரு்ஷடி ்கரத்்தாவின் ்பரில பயபகதிதயயும், 
வித்ளயாட்டு ்வத்ளயில ஏமாற்றாமல உணதமயா்க வித்ளயாடும் 
குணத்த்தயும், உண்டாககுவதினால இபபா்டங்களின் மூலமா்க மாரக்க 
அறிதவ ஊட்டுபவர்க்ளா்க்வ பாராட்்டபபடு்வாம். ஆ்க்வ மாரக்க 
்பா்ததனசயன்பது ஒரு மாணவனது முழு வாழ்கத்கதயயும் பற்றியது 
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என்பத்த மறந்துவி்டக கூ்டாது. 
 ெமது ்காலத்தி்ல மாரக்க ்கலவிதயப பற்றிப புதிய ்ொகத்க 
உண்டாக்கத் ்தக்க இரணடு சபரிய மாறு்தல்கள் ஏற்பட்டிருககின்றன. 
அதவயாவன :-
1. ்வ்த புத்்த்கத்த்தப பற்றிய ஓர புதிய எணணம். 
2. குைந்த்தயின் ம்னா்தத்துவத்த்தப பற்றிய புதிய அறிவு. 

(1) ெம் த்கயிலுள்்ள ்வ்த புத்்த்கம் ஒ்ர ஒரு புத்்த்கமலல; பல 
புத்்த்கங்கள் அ்டஙகிய ஓர புத்்த்கொதல என்ற உணதமதய ெவீன ்வ்த 
ஆராய்ச்சி ெமககுக ்காட்டிவிட்்டது. இதில்டஙகிய எலலா ஆ்கமங்களும் 
ஒன்று ்பால மதிக்கத்்தக்கன அலல; எனினும் மாரக்க வ்ளரச்சிதயயும், 
ச்தய்வீ்க சவளிபபாட்த்டயும் அறிந்து ச்காள்வ்தற்கு பல ஆ்கமங்களின் 
அறிவும் அவசியம். பணத்டக்காலத்துப பா்டத்திட்்டத்தில இவவுணதம 
வற்புறுத்்தபப்டவிலதல. என்றாலும் ஆதியா்கமம் மு்தல சவளிபபடுத்்தல 
முடிய, ஆ்கமம் ஆ்கமமா்கப படிக்க்வணடியது அவசியம் என்று 
்கரு்தபபட்்டது. இம்முதறயில தபபிள் முழுவத்தயும் படித்்தாலும் விவிலலிய 
நூலின் சமாத்்தக்கருத்து வி்ளக்கமா்க முன்பு அறியபப்டவிலதல. ்தற்்பாது 
ெம்முத்டய ் ொக்கம் எதுவாயிருக்க ்வணடுசமன்றால, தபபித்ள சிறுவரககுத் 
துணடுபடுத்திக ்காட்்டாமல அ்ததன சமாத்்தமா்கக ்காட்்ட்வணடும். அந்்தப 
சபாதுக ்காட்சியில ்க்டவுளின் சித்்தமும், ்க்டவுத்ளப பற்றிய அறிவும் ்கால 
்கதியில விருத்தியத்டந்திருபபத்தக ்கணடு ச்காள்்ள ்வணடும். 
(2) ்கலவிப பயிற்சி சித்திசபற ்வணடுமாயின் ஆசிரியனுககு ்வணடியது 
அவவப பா்டெம்பந்்தமான விஷய அறிவு மட்டுமன்று; மாணவனது 
ம்னா்தத்துவம் பற்றிய அறிவும் இன்றியதமயா்தது என்பத்த ெவீன 
ம்னா்தத்துவ ஆராய்ச்சி சவளிபபடுத்திவிட்்டது. மாணவர்களுத்டய 
ம்னாவலிதமயில மட்டுமன்று, ெலசலாழுக்க ொட்்டத்திலும் தவதீ்க 
உணரச்சியிலும் மாணவர்களித்ட்ய ்வறுபாடு்கள் ்காணபபடுகின்றன 
என்பத்த உ்ள நூல ெமககுக ்காட்டுகின்றது. ஒரு பள்ளிககூ்டம் முழுவதிலும் 
உள்்ள சிறுவரககும் சபரி்யாரககும் ஒ்ர வி்தப பா்டத்த்தப படித்துக 
ச்காடுத்்த ்கரொ்ட்க முதற மதல்யறிவிட்்டது. ஆசிரியர எவவ்ளவு திறதம 
உள்்ளவராயிருந்்தாலும் ொன்கு வயது மாணவனுககுக ்கற்பிக்க்வணடிய 
அ்்த விஷயத்த்த பதினான்கு வயது மாணவனுககும் ்கற்பிக்க முடியாது. 
ஆ்தலின் மாணவர மனநிதலக்்கற்பப பா்டத்த்த முதறபபடுத்திக ச்காள்்ள 
்வணடியது ஆசிரியாது மு்தல ்க்டதம. பாலப பருவக குைந்த்த்களுககு 
சுதவயான தபபிள் ்கத்த்களும், பத்து வயதுப தபயன்்களுககும், 
சபண்களுககும் சிறபபுத்டய வாழ்கத்க வாலாறு்களும், பதினாறு வயதுககு 
்மற்பட்்ட இத்ளஞர்களுககுத் ச்தா்டரச்சியான ெரித்திரமும், தபபிளிலிருந்து 
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ச்தரிந்ச்தடுத்துக ்கற்பிக்கலாம். பிள்த்ள்கள் குணத்திலும், மாரக்க 
உணரச்சியிலும் விருத்தியத்டவ்தற்கு மு்தற்்காரணமா்கக குைந்த்த்களி்டத்தில 
சில இயலபூக்கங்களும், இயற்த்கச் ெகதி்களும் அதமந்து கி்டககின்றன. 
அவற்தறப பயன்படுத்தும் முதறதய உ்ள நூல ெமககுப ்பாதிககின்றது. 
குைந்த்த இயல பூக்கங்க்ளா்ல்ய (Instincts) சபரும்பாலும் வழி 
ெ்டத்்தபபடுகின்றது. இவவியலபூக்கம் ச்கட்்டது அலலது ெலலது என்று 
சொலலமுடியாது. அவற்றின் உணரச்சியில, உயரவு ்தாழ்வு்கள் ்காணபப்டலாம். 
்தாழ்ந்்த மனபபான்தமதய அ்டககி, உயரந்்த மனபபான்தமதய உண்டாககி, 
குைந்த்த ்தனககும், பிறரககும் பயன்ப்ட வாழும்படி மாரக்க ்பா்ததன வழி 
ெ்டத்்த்வணடும். ம்தக ்்காட்பாட்டில குைந்த்த்களும் அொ்கரீ்க மக்களும் 
ஒன்று ்பால்வ இருககின்றார்கள் என்பது உ்ள நூல புலவர்களின் 
முடிவு. இது ச்தாடுத்து விதனபபூட்டும் ச்காள்த்க (Recapitualation 
theory) எனபபடும். மக்களின் ொ்கரீ்க வ்ளரச்சி வரலாறு குைந்த்தயின் 
வ்ளரச்சியில ச்தற்சறனப புலபபடுகின்றது. குைந்த்த்களி்டத்திலும் அொ்கரீ்க 
மக்களி்டத்திலும் அதமந்திருககும் ம்த உணரச்சியானது பரம்பதர, 
சூழ்நிதல, பிரதிபலித்்தல, ்கண்டது ் பாற்செய்்தல இவற்றால ஏற்படுகின்ற்்த. 
உலகிலுள்்ள ெ்கல சபாருள்்களும், மதல்களும், நீ்ராத்ட்களும், ்காற்றும், 
்ம்கமும், சபாம்தம்களும், வித்ளயாட்டு ொமான்்களும் உயிருத்டய 
சபாருள்்க்ளா்க்வ குைந்த்த்களுககுக ்காட்சியளிககின்றன. ஒரு சிறு சபண 
ஒரு பூஞசெடியின் பக்கத்தில ்தனிதமயா்க உட்்காரந்து ச்காணடிருந்்தாள். 
ஏனம்மா இங்்க இருககிறாய் என்று ் ்கட்்டசபாழுது, பாவம் இந்்தப பூக்கள் 
்தனிதமயா்க இருககின்றன அவற்றிற்கு துதணயா்க ொனுமிருககி்றன் 
என்று சொன்னாள். ஆவி்கள், ்்தவதூ்தர்கள் மு்தலிய ்கணணுககுப 
புலபப்டா்ததவ்களும், அரூபியான ்க்டவுளும், அொ்கரீ்க ஜனங்கத்ளப 
்பால்வ, குைந்த்த்களி்டத்திலும் ெம்பிகத்க விஷயத்தில ்க்ஷ்டத்த்த 
உண்டாககுவதிலதல. குைந்த்தப பருவத்தில வன்்தவத்த, புராணக 
்கத்த்கள் மு்தலியவற்தறக ்்கட்்க ஆதெயதி்கம். ்தாங்கள் ்காணும் 
எ்தற்கும் ்காரணத்த்த அறிய ஆதெச்காள்வர. இந்நிதலயில பணத்டக 
்காலத்து அொ்கரி்க செமிட்டிக ஜாதியினதரப ் பால்வ சிறு குைந்த்த்களும் 
ஆதியா்கமத்துக ்கத்த்கத்ள ஆவ்லாடு ்்கட்பார்கள். 
எந்்த ்வதலயிலும் ஆரம்ப்ம மி்க முககியமானது. மு்தற் ்்காணல 
முற்றுங்்காணல என்பார்கள். குைந்த்த்கத்ள வ்ளரககும் விஷயத்திலும் இது 
உணதம. குைந்த்த்களி்டத்தில இயலபூக்கங்கள் அதமந்து கி்டககின்றன. 
இதவ வ்ளரவ்தற்கு வாய்பபு அளிககும் ்பாது ெல உணரச்சி்க்ளா்க 
மாறுகின்றன. அவற்தற ஒடுககும்சபாழுது அது பல சிக்கல்கத்ள உண்டாககி 
விடுகின்றது. அச்சிக்கல்கள் பிற்்கால வாழ்கத்கயில ொந்திதயயும், 
ெந்்்தாஷத்த்தயும் ச்கடுத்து ெங்க்டங்கத்ள உண்டாககி விடுகின்றன. 
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இயலபூக்கங்கத்ள வ்ளரத்து ்மன்தம சபறச் செய்வ்தற்கு உரிய வழி 
வத்க்கத்ளச் சிறிது ஆ்லாசிப்பாம். மாரக்க ்பா்ததன, பயத்த்த 
மட்டும் உண்டாககுமாயின் அது ்தவறு என்பது உ்ள நூற் புலவர்க்ளது 
அபிபபிராயம். குைந்த்த்கள் மிகுந்்த ெம்பிகத்க உத்டயவர்கள். ்க்டவுள் 
ெமது செயல்கள் ஒவசவான்தறயும் பாரககிறார என்று சொலலு்வாமாயின் 
அது ்க்டவுத்ளபபற்றிய பயத்த்தயும், அபபயத்தினால அன்பின்தமதயயும் 
உண்டாககும். பிரெஙகி்கள் நித்திய ெர்க ்தண்டதனதயக ்காட்டி - 
வி்ெஷமாய்ச் சென்ற நூற்றாணடில - மக்கத்ளப பயமுறுத்தி வந்்தனர. 
அது குணசீரதிருத்்தத்த்த உண்டாககினதிலதல. அ்தற்குப பதிலா்க 
இவவியலபூக்கத்த்த ென் முதறயில கி்ளரச் செய்்தால, உணதம 
ஆரா்ததனககு அவசியமான பகதி விெயத்த்த உண்டாககும். ்்காவில, 
ஓய்வுொட் பா்டொதல, குடும்ப சஜபம் மு்தலியன பகதி விருத்திதய 
உண்டாககுவ்தற்குப ்பாதுமான ொ்தனங்க்ளாகும். 
 ்பார ஊக்கம், ்தன்சனடுபபு மு்தலிய ஊக்கங்கத்ள உயரவத்டயச் 
செய்வ்தற்கு வித்ளயாட்டுக்கள், பந்்தயப்பாட்டி்கள் மு்தலியவற்றில 
ஈடுபடுத்திவி்டலாம். ்தன்னுத்டய ்க்ஷ்டங்கத்ளயும், ்ொ்ததன்கத்ளயும் 
்மற்ச்காள்்ள முயலவ்தால ்பாரூக்கம் சிறபபத்டயும். சயௌனப பருவத்தில 
கிராமச் சீரதிருத்்தச் ்ெதவயில ஈடுபடுவ்தாலும், தீய பைக்கவைக்கங்கத்ள 
எதிரத்துப ்பாராடுவ்தாலும் ்பாரூக்கம் ்மன்தமயான குணமா்க மாறும். 
சிறுவர்களி்டத்தில திருத்தி அதமக்கபபட்்ட ்வசறாரு இயலபூக்கம் 
்கட்டு்க்கம். தபயன்்கள் ்தாயினி்டத்திலும், சபண்கள் ்த்கபபனி்டத்திலும் 
பற்று்தல உத்டயவர்க்ளாயிருககிறார்கள். இபபற்று இனவிருத்தியின் 
ஓர அம்ெ்ம என்று நிதனத்துகச்காள்்ள ்வணடும். இனவிருத்தி 
பற்றிய ்பா்ததன, ்தன்ன்டக்கத்த்தயும் உயரிய மனபபான்தமதயயும் 
உண்டாக்கக கூடும். 1930-ம் ஆணடில ெத்டசபற்ற லாம்பத் ம்கா 
ொட்டில பின்வருமாறு தீரமானிக்கபபட்்டது. இன உற்பத்தி பற்றிய உணரச்சி 
குைந்த்தயின் உள்்ளத்தில உண்டாவ்தற்கு முன்ன்ர, எளிய முதறயில 
அவவறிவு பு்கட்்டபப்ட ்வணடும். சபண்கத்ளபபற்றிய மிகுந்்த மரியாத்த 
மனபபான்தமதய உண்டாக்க ்வணடும். இன உற்பத்தி இயற்த்கதய, 
ஆக்க ்வதலயில ஈடுபடுத்துவதினால அ்ததன ்மன்தமபபடுத்்தலாம். 
இலககியம், ்கதல, பல்வறு சித்திரம், ெஙகீ்தம், த்கத்ச்தாழில்கள், ்ெதவ 
இதவ்களி்ல வி்ெஷ ஊக்கத்த்த உண்டாககி வி்டலாம். குமாரபபருவத்தில 
எதிர பாலா்ராடு கூடிபபை்க ்வணடும் என்று ஆதெ உண்டாகும். இ்்த 
பருவத்தில வீரர்கத்ளப பாட்டும் குணமும் உணடு. இந்்தப பருவத்தில, 
பிறதர மீட்கும் சபாருட்டு ்தன்தன்ய தியா்கம் செய்்த ஓர வீரர, கிறிஸது 
சபருமான் என்று ொம் எடுத்துக ்காட்டு்வாமானால அவதர அன்்பாடும், 
பகதி்யாடும் ஏற்றுகச்காள்வார்கள். இ்தனால இன உற்பத்தித் தூணடு்தல 
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உன்ன்த நிதலதய அத்டகின்றது. சபாதுவா்க மன மாறு்தல பன்னிரணடு 
வயதிற்கும், இருபத்து ொன்கு வயதிற்கும் இத்ட்ய நி்கழ்கின்றது என்று 
ம்னா்தத்துவ ொஸதிரி்கள் கூறுகின்றார்கள். குமரப பருவத்து மன 
மாறு்தல உள்்ளககி்ளரச்சியின் பயனா்க ஏற்படுவ்தனால அது நிதலயா்க 
இருபபதிலதல. எனினும் மனந்திரும்பிய கிறிஸ்தவனின் வாழ்கத்கயின் 
அனுபவ்மா அபபடியிலதல. ஒரு ம்த குருவின் ஊழியம் இபபருவத்தில 
மிகுந்்த பயன் அத்டயககூடும். 
 மனமாற்றம் ஏற்படுவ்தற்கு ்வசறாரு ஏது வசியம்; (Sugges-
tion). அ்தாவது ஒரு ்கருத்த்த நியாய்்தாரதணயின்றி்ய மனதில ஏற்றுக 
ச்காள்வது. நிரபபிரகதஞ நிதல (Unconscious) ெம்முத்டய சபாது 
ஜீவியத்தில மாறு்ததல உண்டாககுவது. ெவீன ்தத்துவ ொஸதிரத்தில 
இககுறிபபுணர்தல ெகதிககு முககியத்துவம் அளிக்கபபடுகின்றது. அ்ததன 
ம்த ்பா்ததனயில ொம் எவவாறு பயன்படுத்்தலாம்? குைந்த்தப பருவத்தில 
மு்தல ஆணடி்ல்ய குைந்த்த மாரக்க அறிதவபசபறுகின்றது என்பத்த 
ொம் மறந்துவி்டககூ்டாது. ஒரு ்தாய் குைந்த்தயின் ச்தாட்டிலணத்ட அனு 
தினமும் முைங்காலில நின்று சஜபிககும் சபாழுது, அவ்ளது உணரச்சி்களில 
்தாககு்தல்க்ளால, ச்தாட்டில குைந்த்தககு நிரபபிரகதஞ நிதலயி்ல்ய 
அன்பும், பயபகதியும் ஊறுகின்றது. ஒரு குைந்த்ததய முட்்டாள் என்று 
சொல்வாமானால அது உ்ட்ன ொம் சொலவத்த ெம்பிகச்காணடு 
முட்்டா்ளா்க்வ ெடிக்க ஆரம்பிககின்றது. ஆனால ்த்ளரச்சி அத்டந்திருககும் 
ஓர குைந்த்தயி்டம் ்ப்ஷ! நீ ச்கட்டிக்காரன், இன்னும் ென்றா்கச் செய்வாய் 
என்பது எனககுத் ச்தரியும். இன்னும் ென்றா்கச் செய்வாயலலவா? என்று 
சொன்னால அது அவனுககு மிகுந்்த ஊக்கத்த்தக ச்காடுககும். ்தன் 
செயல்களில பூரண சித்தி அத்டவத்த ொம் பாரக்கலாம். சஜப அதற 
மு்தலியவற்தற அைகு சபற ்ஜாடித்து தவபப்தனாலும், ஆரா்ததன 
ெ்டத்துகின்றவர பகதி விருத்திதய உண்டாக்கத்்தக்க ச்தானியில சஜபங்கத்ள 
வாசிபப்தனாலும், வி்ெஷித்்த பகதியும், ச்தய்வப பிரென்ன உணரச்சியும் 
உண்டா்கக கூடும். இத்தப்பால்வ பயன் உண்டா்கககூடிய ்வசறாரு 
இயலபூக்கம் ்கண்டத்தப்பால செய்்தல என்பது. மாரக்கம் என்பது 
்கற்றற்குரியது அன்று, பற்றற்குரிய்்த என்பத்த ம்த ்பா்த்கர ஞாப்கத்தில 
தவத்துகச்காள்்ள ்வணடும். ஆ்தலின் ்பா்ததனயிலும் ொ்ததன்ய 
சிறந்்தது. 
 இந்்தச் ெந்்தரபபத்தில, மாரக்க ்பா்ததனயில மனபபா்டத்திற்கும் 
சிறந்்த இ்டம் அளிக்கபப்ட ்வணடும், என்பத்த ஞாப்கமூட்்ட ்வண 
டும். முற்்காலத்தில மாரக்க அறிதவ உண்டாககுவ்தற்கு, மனபபா்டம் 
செய்்தல சிறந்்த முதறயா்கக ்கரு்தபபட்டு வந்்தது. விசுவாெப பிரமாணம், 
சிற்றறிஞர குறிபபி்டம், ெஙகீ்தங்கள், ஞானபபாட்டு்கள் மு்தலியன அரத்்தம் 
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வி்ளஙகி்யா, வி்ளங்காம்லா மனபபா்டம் செய்யபபட்்டன. இ்ளம்பிராயத்தில 
குைந்த்த்களுககு மனபபா்டம் செய்யும் ெகதி உச்ெ நிதலயில இருககின்றது. 
அப்பாது மனபபா்டம் செய்யபபடும் பகுதி பிற்்காலத்தில அதி்கப 
பிர்யாஜனமாய் இருககுசமன்று ்கருதுகிறார்கள். ஆனால அவர்கள் 
்கருதுகின்ற பிர்காரம் அவவ்ளவு பிர்யாஜனம் ஏற்ப்டவிலதல என்பத்த ொம் 
அனுபவத்தில அறியலாம். ்மலும் ஞா்னாப்்தெ வினா வித்ட மு்தலியன 
உயரந்்த ்தத்துவங்கத்ளச் சிறுவரககு வி்ளங்கா்த முதறயில திரட்டிக 
கூறுகின்றன. அது குைந்த்த்களுககு விருபபத்த்த உண்டாககுவதுமிலதல. 
இந்்த மனபபா்டத் ச்தாழில குமரப பருவத்தினருககு ஏற்ற ஒரு மனபபயிற்சி 
என்று சொலலலாம். எனினும், மனபபா்டம் ம்த ் பா்ததனயில சிறந்்த இ்டம் 
சபறத்்தான் ் வணடும். பன்னிரணடு வயதிற்கு முன்ன்ர, பாககிய வெனங்கள், 
சில ெஙகீ்தங்கள், சில முககிய ்வ்த வெனங்கள், சொலலைகும், சபாருள் 
அைகும் நிதறந்்த ஞானபபாட்டு்கள், ஞானக கீரத்்ததன்கள் மு்தலியவற்தற 
குைந்த்த்கள் மனபபா்டம் செய்ய்வணடும். இது ம்னா்தத்துவ முதறயில 
ெத்டசபற்வணடும். குைந்த்த்கள் மனத் ்த்ளரச்சியின்றி இருககும் சபாழுது 
மனனம் செய்்தல நி்கை ்வணடும். 
 நிற்்க, பா்டத்திட்்டத்த்தபபற்றி விரிவா்கககூறுவ்தற்கு இங்்க 
இ்டமிலதல. ஆ்தலின் சுருக்கமா்கக கூறுகின்்றன். செலதல அத்தியக்ஷா 
தீன ஆரம்பப பா்டொதல்களில உப்யாகித்து வருகின்ற ்வ்தபா்டத்திட்்டம் 
ெலலது ்தான்; என்றாலும் இன்னும் எவவ்ள்வா சீரதிருத்்தம் 
ஆ்க்வணடும். கிறிஸ்தவ சித்்தாந்்தம் ்தவிர மற்ற ்வ்த பா்டங்கத்ளக 
கிறிஸ்தவ மாணவர்கத்ளயும், இந்து மாணவர்கத்ளயும் ஒன்றா்க தவத்துக 
்கற்பிக்கலாமா? என்ற ஒரு ்்கள்வி எழும்புகிறது. ்தற்்பாது ்்தசிய 
கிறிஸ்தவக்கை்கத்்தார ஆரம்ப, இத்டத்்தர உயர ்தரக ்கலாொதல்களில 
உப்யாகிக்கபபட்டு வரும் பல்வறு ்வ்தபா்டத் திட்்டங்கத்ளச் ்ெ்கரித்து, 
்வ்த பா்டத்திற்கும், நீதி ்பா்ததனககும் பயன்ப்டககூடிய சவவ்வறான 
சிறந்்த பா்டத்திட்்டத்த்த அதமபப்தற்கு முயற்சி செய்கின்றனர. 
்வ்தபா்டம் ்கற்பிககும் முதற ெம்பந்்தமா்கச் சிறிது கூறு்வாம். சிறு 
குைந்த்த்களுககு, திரு. ஆனட் (Annett) அவர்கள் கூறுகின்றபடி ்கத்த 
முதற்ய சிறந்்தது. பாலர்களுககு வரலாற்று முதறயும், குமரப பருவத் 
செககு ்தனித் ்தனி விஷய முதறயம் (Topical Method) சிறந்்ததவ. 
விஷய முதறயில மாணவர்கள் கூட்டு ஆராய்ச்சியில ஈடுப்ட ஏதுவாகும். 
குறிபபிட்்ட ஓர ஆ்கமப பகுதிதய எடுத்துகச்காணடு அத்த வாசித்து 
வி்ளககிகச்காண்்ட ் பாவது ெலல முதறயலல. வயது சென்ற மாணவர்கள் 
தபபிளில ்தாங்கள் ்கற்கும் விஷயங்கத்ள ப்கவத்கீத்த, குரான் மு்தலிய 
பிற ம்த நூல்க்்ளாடு ஒத்துபபாரபப்தற்கு ஊக்கமளிக்க்வணடும். 
 அசமரிக்காவில வாழ்கத்க அனுபவத்்்தாடு ெம்பந்்தபபடுத்திப 
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பா்டங்கத்ளப ்பாதிககும் ஒரு புதிய முதற த்கயா்டபபடுகிறது. அ்தற்கு, 
்தான் ்கருதிச் செய்யும் முதற (Project Method) என்று சபயர. 
இம்முதறபபடி மாணவர்களுககு அறிவு, அனுபவத்்்தாடு ெம்பந்்தபபடுத்தி 
அளிக்கபபடுகின்றது. உ்தாரணமா்க பள்ளிககூ்டத்தில படிககும் ஏதை 
மாணவன் ஒருவன் திடீசரன்று ்தவறி விழுந்து ்கால ஒடிந்து விட்்டது. ்தன் 
குடிதெயில பல வாரங்கள் படுகத்கயில இருககின்றான். இத்த வகுபபு 
மாணவர்கள் ்்கட்்டவு்ட்ன, ஏதைபதபயன் மீது அனு்தாபபபடுகின்றார்கள். 
செயல முதறககு ஒரு வெதி ஏற்படுகின்றது. ஆசிரியர மாணவரி்டம் 
இந்்தப தபயனுககு உ்தவி செய்யவும், உற்ொ்கபபடுத்்தவும் ்வணடும் 
என்கிறார. சிறுவர ்தங்கள் அபிபபிராயங்கத்ள சவளியிடுவார்கள். 
அவனுககு வித்ளயாட்டு ொமான்்கத்ளக ச்காணடு ்பாய்க ச்காடுத்்தல, 
்கடி்தம் எழுது்தல, மலர்களும், பைங்களும் ச்காணடு சென்று மகிழ்ச்சி 
உண்டாககு்தல மு்தலிய பல உபாயங்கத்ள மாணவர்கள் கூறுகின்றார்கள். 
பின் அவவா்ற செய்யும் ்ொக்கத்து்டன் பல ொட்்கள் வித்ளயாட்டுச் 
ொமான்்கள் செய்்தல, ்கடி்தம் எழுது்தல, பைங்கத்ள வாஙகி அடுககி 
தவத்்தல மு்தலிய பல ்காருணயச் செயலில ஈடுபடுகின்றனர. ்தவிரவும், 
்கத்த ெடித்்தல, ெம்பாஷதண, ்தரக்கம் செய்்தல, ்கத்த சொலலு்தல, ப்டம் 
வதர்தல, த்கத்ச்தாழில மு்தலிய பலவற்றிற்கும் பராசஜகட் முதறயில இ்டம் 
இருககின்றது கிறிஸது ம்தத்தின் முககிய அம்ெம் ொ்ததனயாகும். ஆனால 
ொ்தாரணமா்க ொம் ்பா்ததன்யாடு நிறுத்தி விடுகின்்றாம். உணதம, 
அன்பு, பரிசுத்்தம் மு்தலிய குணங்கத்ளபபற்றிப ் பாதிபபது மட்டும் ் பா்தாது. 
அவற்தற மாணவர்கள் ொதித்துக்காட்டுவ்தற்கு வழி உண்டாக்க்வணடும். 
நியாயத் தீரபபு ொளில வலது பாரிெத்தில உள்்ளவர்கள் யார? ் வ்த செறிதய 
அறிந்்தவர்க்ளலல, அறிந்்தபடி செய்்தவர்க்்ள. 
 ெமது பள்ளிககூ்டங்களில ்வ்தபா்டம் ்கற்பிபபத்தபபற்றி 
சிறிது கூறு்வாம். ்வ்தபா்டம் ்கற்பிபபத்தபபற்றிச் சிலருககு ஒரு பீதி 
ஏற்பட்டிருககின்றது. அரசியலார ்வ்தபா்டம் ்கற்பிக்கககூ்டாச்தன்று 
்கட்்டத்ள பிறபபிக்கவிலதல. பள்ளிககூ்ட ் வதல ் ெரத்திற்குள் ் வ்தபா்டம் 
்கற்பிக்கபப்டலா்காது. கிறிஸ்தவாலலா்த மாணவர்களுககுப சபற்்றார 
அனுமதியின்றி ்வ்தபா்டம் ்கற்பிக்கலா்காது என்ப்்த, அரொங்க விதி. 
மிஷன் பா்டொதல்கள் அதமக்கபபட்்ட்தன் ்ொக்கத்த்த உணரந்்தவரா்க 
ஓர ஆசிரியர இ்டறல்கத்ளப சபாருட்படுத்்தாமல கிறிஸதுவின் ொம 
மகிதமக்கா்கப பாடுப்ட்வணடும். அரசியலாரின் மனபபான்தமதயச் 
ொக்கா்கச் சொலலித் ்த்ளரச்சி அத்டவது ்ொம்்பறித் ்தனம் ஆகும். 
ஒரு ்வத்ள ொம் எதிரபாரா்த பிர்காரம் அரசியலார ்கணடிபபா்க இருக்க 
ஆரம்பித்்தால, ொம் ெமது ஆரம்பபபா்டொதல்கத்ள எலலாம் மூடிவிட்டு 
சில முககியமான இ்டங்களில சில ்பாரடிங பள்ளிககூ்டங்கள் ஏற்படுத்திக 
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ச்காள்்ள்வணடியது ்தான். இந்்தப பள்ளிககூ்டங்கள் மிஷன் ெங்கத்்தாரா்ல்ய 
ெ்டத்்தபப்ட்வணடும். ஒவசவாரு கிராமத்திலும் உப்்தசிமார்கத்ள 
ஏற்படுத்தி ்காதல மாதல ஆரா்ததன்களில குைந்த்த்களுககு ்வ்தத்த்தப 
்பாதிக்க்வணடும். ஓய்வு ொட் பள்ளிககூ்டங்கள், தியானக கூட்்டங்கள் 
மு்தலியன ஏற்படுத்்தபப்ட்வணடும். 
 ச்தன்னிந்தியக கிறிஸ்தவ ்கலவிக ்கை்கத்்தார செய்திருககும் 
ம்த்பா்ததன ெம்பந்்தமான சிபாரசு்கத்ளக குறிபபிடுகின்்றன். அதவயாவன 
:- 
(1) எலலாப பள்ளிககூ்டத் ்ததலதம ஆசிரியர்களும் ்வ்த அறிவிலும் 
்வ்தா்கமத்த்தப பு்கட்டும் முதறயிலும் வி்ெஷித்்த பயிற்சி சபற்வணடும். 
(2) ் வதலயிலிருககும் ஆசிரியர்களுககு விடுமுதற ொட்்களில வி்ெஷித்்த 
பயிற்சி வகுபபு்கள் அதமக்கபப்ட ்வணடும். 
(3) ஆசிரியர பயிற்சிக ்கலலூரி்களிலும், பள்ளிககூ்டத்திலும் ் வ்த அறிவிலும், 
்கற்பிககும் முதறயிலும் வி்ெஷித்்த பயிற்சியும் அளிக்கபப்ட்வணடும். 
மாரக்க ்பா்ததன என்பது சபற்்றார, பாதிரிமார, ஆசிரியர்கள் யாவரும் 
வி்ெஷமா்கக ்கருத்த்தச் செலுத்்த்வணடிய ஒரு ்காரியம். விசுவாெத்து்டனும், 
வி்ெஷித்்த ஆரவத்து்டனும் ொம் இவ்வதலயில ஈடுபடு்வாமானால 
அநித்யமான மனி்த வாழ்கத்கயி்ல நித்தியமான அைகும், ஆனந்்தமும் 
உருவமத்டவ்தற்கு ஆண்டவருத்டய இரட்சிபபின் ஊழிய்ததில பஙகு 
சபறுகிறவர்கள் ஆ்வாம்
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 திருச்ெதபயின் அங்கத்தினர்கத்ளத் தி்டபபடுத்்தலுககு ஆயத்்தம் 
செய்வது ஒரு குருவினது முககிய சபாறுபபாயும் வி்ெஷித்்த சிலாககியமாயும் 
இருககிறது. இக்க்டதமதயச் ெரிவர நிதற்வற்றுவாரானால ெதபயா்ராடு 
செருஙகிப பை்கவும் ்தனது ஆன்மீ்க ெகதியால அவர்கத்ள வெபபடுத்்தவும் 
இ்தன் மூலமா்க வி்ெஷித்்த ெந்்தரபபம் கித்டககின்றது. கிறிஸ்தவர்களுத்டய 
்க்டதம்கத்ளப ்பாதிக்கவும், கிறிஸதுவின் மூலமா்கப சபறக கூடிய ச்தய்வ 
ெகதிதய அவர்கட்குக ்காட்்டவும், ச்தய்வீ்க சி்ெ்கத்தில அவர்கத்ள 
வழி ெ்டத்்தவும் இத்தப்பான்ற வாய்பபு அளிக்கககூடியது ்வசறான்றும் 
இலதல. 
 தி்டபபடுத்்தல என்றால என்ன? தி்டபபடுத்்தல என்றால 
உறுதிபபடுத்்தல என்றரத்்தம். ஆனால, ஞானத்்தாய் ்த்கபபன்மார செய்்த 
பிரதிககிதன்கத்ள உறுதிபபடுத்்தல தி்டபபடுத்்தல அலல. தி்டபபடுத்்தல 
என்ப்தற்கு, பரிசுத்்த ஞானஸொனத்தில அரு்ளபபட்்ட கிருதபயில 
உறுதிபப்டல என்ப்்த ்கருத்து. ஞானஸொனத்த்தப பூரணமாககு்தல 
தி்டபபடுத்்தல. ஞானஸொனத்தில ச்காடுக்கபபட்்ட ஆவியின் வரத்தில 
பலபபடுத்்தபபடுவ்்த தி்டபபடுத்்தலில கித்டககும் ஆசீரவா்தம். 
தி்டபபடுத்்தல அப்பாஸ்தலருத்டய ்காலத்திலிருந்து திருச்ெதபயில 
ெத்டசபற்று வருகின்ற ஓர ெ்டஙகு. ஞானஸொனத்தின் மூலமா்கத் 
திருச்ெதபயின் அங்கமானவர்கள் இந்்த ொககிரசமந்தின் மூலமா்க 
சபந்்்த்்காஸ்்த ஆவியின் ெகதிதயப சபறுகின்றார்கள். 
 கி. பி. இரண்டாம் நூற்றாணடின் இறுதியில திருச்ெதபயின் ெ்டஙகு்களில 
ஒன்றா்க அதமந்துவிட்்ட இந்்தத் தி்டபபடுத்்தல அப்பாஸ்தலர்களுத்டய 
்காலத்தி்ல்ய வைக்கத்திலிருந்து வந்்தது என்பத்தக ்காட்டுவ்தற்குப புதிய 
ஏற்பாட்டில ்பாதிய ொன்று்கள் இருககின்றன. பின்வரும் வாககியங்கத்ளப 
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பாரக்க :- எபி. 4. 1, 2; 2 தீ்மா. 1. 6; 2 ச்காரி, 1. 21; 1 ்யா. 2. 
20, 27. அப்பாஸ்தலர பத்ச்தான்ப்தாம் அதி்காரத்தில த்க்கத்ள தவத்்தல 
ஆகிய முதறககு ்வ்த ஆ்தாரங்கத்ளக ்காணகி்றாம். தி்டபபடுத்்தல 
என்பது சபந்்்த்்காஸ்்த ொளில திருச்ெதபககு அளிக்கபபட்்ட ஆவியின் 
வரபபிரொ்தத்த்த நிதனபபூட்டுகிறது. 
சபந்்்த்்காஸ்்தயின் ஆவி என்பது என்ன? சபந்்்த்்காஸ்்தயின் ஆவி என்பது என்ன? 
 உயிரத்ச்தழு்தலின் பின், கிறிஸது பரத்துககு ஏறும் வதரககும் 
சீஷர்களி்டத்தில ்காணபபட்்ட மன நிதலதமதயமாற்றி அவர்கத்ள 
வீரர்க்ளாககியது எது? பரி. ்பதுரு அப்பாஸ்தலதன கிறிஸதுதவபபற்றிச் 
ொட்சி ச்காடுககும் வீரன் ஆககியது எது? ஆதிககிறிஸ்தவர்கள் ்தங்கள் 
அன்பின் ஜீவியத்்தாலும், வீரம் நிதறந்்த விசுவாெத்்தாலும் கிறிஸதுவுக்கா்கச் 
ொட்சி ப்கரந்து உல்கத்தின் ்பாகத்க்ய மாற்றுவ்தற்குக ்காரணமாயிருந்்தது 
எது? சுத்்த சுவி்ெஷமாகிய ெந்்்தாஷ செய்திதய உல்கம் முழுவதும் 
பரபபிய ெகதி எது? அறியாதமயில மூழ்கிககி்டந்்த ெம் பார்த ்கண்டத்த்த 
கிறிஸதுவின் ஒளியணத்ட ச்காணடுவந்து ்ெரத்்தது எது? 
அது்வ சபந்்்த்்காஸ்்தயின் ஆவி. இந்்த ஆவிதய ஒவசவாரு 
கிறிஸ்தவனும் சபற்றுத் ்தன்தன, பூரணமா்கக ்க்டவுளுககு ஒபபுகச்காடுத்து 
அவருககு ஊழியம் செய்யும்படி வழி்காட்டுவது ஓர திவவிய ஊழியம் 
அலலவா? 
 இந்தியாவிலும் பிற ொடு்களிலும் தி்டபபடுத்்தல முதறதய 
ஏற்றுகச்காள்்ளா்த கிறிஸ்தவ ெதப்கள் சில இருககின்றன. இந்்தச் 
ெதப்களிலும் ்தங்கத்ளக கிறிஸதுவுககுத் ்தத்்தம் செய்து பரிசுத்்த ஆவியின் 
ஈவு்கத்ளப சபற்று சிறந்்த ஊழியம் செய்்த பக்தர்களும் இருந்திருககிறார்கள். 
ஆயினும் ஒரு ொககிரமத்தின் மூலமா்க அந்்த ெகதிதயபசபற்ற அனுபவமும் 
நிச்ெயமும் அவர்களுககுக கித்டயாது. தி்டபபடுத்்தற்்காரர்கத்ள 
ஆயத்்தபபடுத்தும் சிலாககியத்த்த ஒரு ் ெ்கர குரு சபற்று இருககிறார. சபரிய 
ெதப்களிலும், பாஸற்ற்ரற்று்களிலும் குருவானவ்ர ஆயத்்த ்பா்ததன்கள் 
முழுவத்தயும் ச்காடுத்துவி்டமுடியாது. அ்ெ்க இந்திய ெதப்களில 
திறதமவாய்ந்்த உ்தவி குருக்களும், உப்்தசிமார்களும், உபாத்திமார்களும் 
உணடு. தி்டபபடுத்்தற்்காரர்கத்ள ஆயத்்தம் செய்யுமி்டத்து அவர்களுத்டய 
உ்தவிதய குரு சபற்றுகச்காள்்ளலாம். தி்டபபடுத்்தல வகுபபு்கத்ள ஒழுஙகு 
செய்து ்பாதிக்க்வணடிய பா்டங்கத்ளயும் குறித்துகச்காடுத்து வகுபபு்கத்ள 
்மற்பாரத்து ெ்டத்திதவக்க்வணடிய முழுபசபாறுபபு குருவானவருத்டய்்த. 
தி்டபபடுத்்தலுககு ஆயத்்தபபடுத்தும் விஷயத்தில மு்தலாவது செய்ய 
்வணடியது ஆயத்்தக்காரர்கத்ளச் ்ெரத்்தல. இ்தற்கு ஆலயத்தில 
தி்டபபடுத்்ததலபபற்றி ஒரு சபாதுவான பிரெங்கம் மு்தலாவது செய்ய்வணடியது. 
அந்்தப பிரெங்கத்தில தி்டபபடுத்்தலின் அவசியத்த்தப பற்றியும் அ்தனால 



63உளவியலும் திருச்சபை ஊழியமும்

கித்டககும் ஆசீரவா்தங்கத்ளப பற்றியும் எடுத்துக கூற்வணடும். அந்்த 
பிரெங்கம் தி்டபபடுத்்தல சபறா்த ஒவசவாரு யுவனும், யுவதியும் ொன் என் 
தி்டபபடுத்்தல சபறககூ்டாது? என்ற ்்கள்விதய ்்கட்கும்படி தூண்டத்்தக்க 
அத்்தத்கய எழுபபு்தல உத்டய்தாய் இருக்க்வணடும். அடுத்்தாற்்பால 
தி்டபபடுத்்தல வகுபபு ெத்டசபற்வணடிய இ்டத்த்தயும் ்காலத்த்தயும் 
திட்்டம் செய்துச்காணடு ஆயத்்தக்காரர்களுககு அறிவிக்க ் வணடும். எழு்த 
வாசிக்கத் ச்தரிந்்தவர்கத்ள ஒரு வகுபபா்கவும், எழுத்்தறிவிலலா்தவர்கத்ள 
மற்்றாரு வகுபபா்கவும் கூட்்ட்வணடும். ஆண்களுககும், சபண்களுககும் 
்தனித்்தனியா்கப ்பா்ததன அளித்்தல ெலம். 
வகுபபு ெ்டத்துவது ெம்பந்்தமா்க ்வறு சில ஆ்லாெதன்கள் :வகுபபு ெ்டத்துவது ெம்பந்்தமா்க ்வறு சில ஆ்லாெதன்கள் :
ச்தய்வ பகதியும், ்கலவி அறிவும் உத்டய ்தாய்மார்கள் ெதபயில 
இருபபார்க்ளானால சபண்கத்ள ஆயத்்தபபடுத்துவ்தற்கு அவர்களுத்டய 
உ்தவிதயக ்்காரலாம். ஒவசவாரு வகுபபிற்கும் ஒவசவாரு ஆஜர பதிவு 
ரிஜிஸ்தர இருக்க்வணடும். அவற்றிற் பதிவு செய்து ஒழுங்கா்க வகுபபிற்கு 
வருகிறார்க்ளா என்று ்கவனித்துகச்காள்்ள்வணடும். ்கவனிக்க்வணடிய 
்வசறாரு விஷயம்: கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில பிறந்்த பிள்த்ள்கள் எலலாரும் 
ஞானஸொனம் சபற்றவர்கள் என்று சொலலமுடியாது. தி்டபபடுத்்தலுககு 
வந்திருபபவர்கள் ஞானஸொனம் சபற்றவர்கள்்தானா என்பத்தத் திட்்டம் 
பணணிகச்காள்்ள்வணடும். சபற்்றார்களி்டம் வினவி்யா, ஞான 
ஸொன ரிஜிஸ்தரில ்்தடி்யா ்கணடுபிடிக்க்வணடும். திட்்டமா்கத் 
ச்தரியவிலதலயானால அபபடிபபட்்டவர்களுககுத் தி்டபபடுத்்தலுககு முன் 
ஞான ஸொனம் ச்காடுபப்்த ெலலது. ஞானஸொனமின்றித் தி்டபபடுத்்தல 
செய்வது அரத்்தமற்ற ெ்டங்காச்ொரமாகும். எசனனில ஞானஸொனமும் 
தி்டபபடுத்்தலும் ்ெரந்்்த திருச்ெதபயில ்ெர அவசியமான முழு 
தீட்தெயாகும். 
தி்டபபடுத்்தல சபறுவ்தற்குத் ்தகுந்்த வயது யாது? குமரப பருவ்ம மி்கப 
சபாருத்்தமானது. இந்திய ொட்டில குமரப பருவம் சிறிது முன்ன ்தா்க்வ 
ஆரம்பமாகின்றது. ஆ்க்வ இந்தியர்களுககு பதின்மூன்று மு்தல பதி்னழு 
வயதிற்குள் தி்டபபடுத்்தல ச்காடுக்கலாம். ஆனால இத்த ஒரு வதரயறுத்்த 
ெட்்ட திட்்டமா்க தவத்துகச்காள்்ளககூ்டாது. பதினான்கு அலலது பதிதனந்து 
வயதுவதர இ்ளஙகுமரப பருவத்தினரது உள்்ளத்தில ெலசலாழுக்கப 
பிரச்சிதன்கள் உ்தயமாகின்றன. வீர வணக்கம் இபபருவத்தில ்ததல 
்காட்டும். கிறிஸதுதியா்க வீரரா்க ்காட்்டபப்ட்வணடும். அப்பாது அவர மீது 
பற்று ஏற்படும். அபபருவத்தில அவர்கள் ஒழுக்க ெம்பந்்தமா்கப பிறருத்டய 
ஆ்லாெதன்கத்ளக ்்கட்்க ஆதெயாயிருபபார்கள். இபபருவத்தில 
சிறுவர்க்்ளாடு அ்ளவ்ளாவி அவர்களுத்டய ்க்ஷ்டங்களில அவர்களுககு 
உ்தவி செய்து இரட்சிபபுககுத் ்்ததவயான அறிதவப பு்கட்டி பரிசுத்்த 
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ஆவியின் வலலதமதயப சபற்றுகச்காள்்ளத்்தக்க்தா்கத் தி்டபபடுத்்தலுககு 
ஆயத்்தபபடுத்துவது ஒரு குருவானவருககுக கித்டககும் பாககிய்மயாகும். 
மறுபாலுணரச்சிதயப பற்றிய அறிதவ தி்டபபடுத்்தலுககு முன் 
பு்கட்்ட்வணடுசமன்று முன்பு ்கரு்தபபட்டுவந்்தது. அது ெரியன்று 
என்பத்தத் ்தற்்காலத்தில யாவரும் ஒபபுகச்காள்வர. பாலுணரச்சி பற்றிய 
அறிவு தி்டபபடுத்்த்லாடு ெம்பந்்தபபட்்ட்தலல. அது வாழ்கத்க்யாடு 
ெம்பந்்தம் உள்்ளது. ஆ்தலின் அ்ததன வாழ்கத்க்யாடு ெம்பந்்தபபடுத்தி்ய 
்பாதிக்க்வணடும். ொ்தாரண ெலசலாழுக்கப ் பா்ததன்யாடு இ்ததன யும் 
்கலந்துவி்டலாம். இத்தப பிரத்தி்ய்கபபடுத்திக ்காட்்டககூ்டாது. பாலுணரச்சி 
ெம்பந்்தமான சிக்கல்களில ்கட்டுபபட்டிருபபவர்களுககு ஒரு ஊழியன் ்தனி 
ஆ்லாெதன கூறலாம்.
 பருவம் ்க்டந்்தவர்கள் எபசபாழுது தி்டபபடுத்்தல சபற்வணடும் 
என்பது ்வசறாரு ்்கள்வி. கூட்்டஙகூட்்டமா்க மக்கள் கிறிஸதுவின் 
மந்த்தயில ்ெரும் இ்டங்களில இத்்தத்கய ்்கள்வி எழும்பலாம். ்தனி 
சஜபம், மன்றாட்டு, ொட்சி ப்கர்தல, பரிசுத்்த ஆவி, பரிசுத்்த ெற்்கருதண 
மு்தலியன பற்றிய மாரக்க ்தத்துவங்கத்ள ஞானஸொனத்திற்கு முன்ன்ர 
்பாதிபப்தற்குப ்பாதிய செௌ்கரியம் ஏற்பட்டிராது. ஆ்தலின் இவற்தற 
அறிந்து கிறிஸதுவுககுத் ்தங்கத்ள அரபபணம் செய்யவும். தி்டபபடுத்்தல, 
பரிசுத்்த ெற்்கருதண இவற்றால ஏற்படும் ஆறு்ததலயும், ெகதிதயயும் 
சபறவும் ் வணடிய ் பா்ததன அளிபபது அவசிய்ம. ஆ்தலின் ஆத்திரமும், 
புத்திக கூரதமயும் உள்்ள பருவம் ்க்டந்்தவர்களுககு ஞானஸொனம் சபற்று 
ஆறு மா்தத்திற்குப பிறகு தி்டபபடுத்்தல ச்காடுக்கலாம். ொ்தாரணமா்க ஒரு 
வரு்டத்திற்குப பிறகு ச்காடுபபது ெலலது. இவர்களுககுத் தி்டபபடுத்்தல 
வகுபபு எவவ்ளவு ்காலம் ெ்டத்்த்வணடும்? சுமார ொன்கு மா்த ்காலமா்க 
ெ்டத்தினால ்தான் ் பாதிய அறிவு பு்கட்்டககூடும். ஆனால இவவிஷயத்திலும் 
இவவ்ளவு ்காலம் என்று திட்்டமான ெட்்டம் ்பா்ட முடியாது. 
 ்கலலூரி்களிலும், ஆரம்ப உயர ்தரப பா்டொதல்களிலும், ் வ்த பா்ட 
வகுபபு்களில ஞா்னாப்்தெ வினா, வித்ட ்கற்றவர்களுககு அவவ்ளவு ்காலம் 
்வணடியதிலதல. ்கலவி அறிவிலலா்தவர்களுககுப படித்துகச்காடுககும் 
சபாழுது சபரும்பாலும் வாய்சமாழியா்க்வ ்கற்பிக்க்வணடியதிருபப்தால 
ெற்று அதி்கமா்க்வ ்வணடியதிருககும். குருவானவர மி்கச் சிரமபபட்்்ட 
்கற்பிக்க்வணடியது இருககும். அத்தியக்ஷர தி்டபபடுத்்தலுககுமுன் 
ஆயத்்தக்காரர்கத்ளச் ்ொதித்துப பாரககும் வைக்கம் சில இ்டங்களில 
இருககின்றது. இது ஒர்ளவு அவசியம் ்தான். இம்முதறயிலலா்த 
இ்டங்களில ஆயத்்தம் எ்னா ்தா்னா என்றிருக்கககூடும். எனினும் இந்்தப 
பரி்ொ்ததன ஒரு சபருஞ்ொ்ததன ் பாலிருக்கக கூ்டாது. பாதிரி்கா்கமட்டும் 
இருக்காமல ஆழ்ந்்த ஆன்மீ்க அனுபவத்த்த உண்டாக்கககூடிய ்தனி 
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ஆள் ஊழியமா்க இருக்க்வணடும். இ்தற்கு அனுகூலமா்க குருவானவர 
ஆயத்்த வகுபபுக்கத்ளத் ்தனித் ்தனியா்கச் ெந்தித்துப பின்வரும் முதறப 
படி பிரெங்கங்கள் ெ்டத்துவது ெலம்:
(1) பாவம்(1) பாவம்
அது அனுபவத்தில சவளிபபடு்தல  பரி மாற்கு VII 20-22. அ்தன் பலன் 
- ்தனிபபட்்ட ஆளுககும், குடும்பத்திற்கும், ஜாதிககும், ்்தெத்திற்கும். 
(2) பாவமன்னிபபு(2) பாவமன்னிபபு
கிறிஸதுவின் மூலமா்க அளிக்கபபடுவது - இ்யசுககிறிஸதுவின் மூலமா்க 
அனிக்கபபடும் கிருதபதய ஒரு பாவி விசு வாெத்தின் மூலமா்கப 
சபற்றுகச்காள்வது. அப. III 19. ்ராமர III 10-24. 
(3) அரபபணம் செய்்தல (3) அரபபணம் செய்்தல 
கிறிஸதுதவத் ்தனது ்ததலவரா்க ஏற்றுக ச்காணடு அவதரப பின் செலலும் 
்ொக்கத்்்தாடு ்தன்தன்ய ஒபபுக ச்காடுத்்தல. ்ராம XII :1; ்கலா II : 
20. 
(4) கிருதபயின் யத்்தனங்கள்(4) கிருதபயின் யத்்தனங்கள் 
சஜபம், ்வ்த வாசிபபு, ்தனித் தியானம், ஆரா்ததன்கள், பரிசுத்்த 
ெற்்கருதண, ொட்சி கூறு்தல மு்தலியன. 
(5) ஊழியம் (5) ஊழியம் 
ெதப ஊழியத்தில கிராம ஆசிரியர, பாதிரியார மு்தலியவர்களுககு உ்தவி 
செய்்தல, வியாதிக்காரர்கத்ளச் ெந்தித்்தல, ்கரத்்த ருத்டய ராஜஜியத்தின் 
அபிவிருத்திக்கா்கப பணம் ்ெ்கரித்்தல, ச்காடுத்்தல மு்தலியன. சுவி்ெஷ 
ஊழியத்தில உ்தவி செய்்தல, ்தனித்்தனியா்கக ்கணடு ்பசு்தல, ொட்சி 
சொலலு்தல, த்கபபிரதி்கத்ள வைஙகு்தல, மன்றாடு்தல. 
(6) பரிசுத்்த ஆவி(6) பரிசுத்்த ஆவி
சபந்்்த்்காஸ்்த ொளில பரிசுத்்த ஆவியின் வரப பிரொ்தம் அரு்ளபபட்்டதும், 
அ்தன் பயன்்களும். ஆதித் திருச்ெதப யில ்காணபபட்்ட அன்பும் ெகதியும், 
்தனி வாழ்கத்கயில பரிசுத்்த ஆவியின் ்கனி உருவாககு்தல - (்கலா V 22). 
பாவ உணரதவ உண்டாககி உல்கத்த்தச் சீரதிருத்து்தல - (பரி ்யாவான் 
XVI 8; XV 26) கிறிஸதுவின் ஊழியத்தில பணிவு்டன் ஒத்து உதைத்்தல 
அவசியம் - அப. V : 32
 இஙகு ்காட்்டபபட்்டபடி கிறிஸ்தவ ஜீவியத்திற்கு அவசியமான 
அடிபபத்ட அறிவு்கத்ள, ஆறு பிரெங்கங்களில பாதிரியார தி்டபபடுத்்தல 
சபற விரும்பு்வாரககு உண்டாக்க்வணடும். தூர இ்டங்களில உள்்ள 
கிராமங்களுககும் குருவானவர சென்று இவவாறு பிரெங்கங்கள் செய்வது 
அரிய ்காரிய்ம. ஆறு மா்தத்திற்கு முன்ன்தா்க்வ தி்டபபடுத்்தல ஆயத்்தம் 
ஆரம்பித்து விடுமானால ஒவசவாரு கிராமத்திற்கும் மா்தம் ஒருமுதற விஜயம் 
செய்ய்வணடுசமன்று திட்்டம் செய்து ச்காள்்ள ் வணடியது. அவவாறாயின் 
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்மற்கூறியபடி ஆறு பிரெங்கங்கள் செய்யலாம். தி்டபபடுத்்தலுககு ஒரு 
வாரத்திற்கு முன்்ப பா்ட்பா்ததனதய நிறுத்திவிட்டுத் ்தனித்்தனியா்கப 
்பசிகச்காள்்ளவும் அறிதவப பரி்ொதித்து சீட்டுக ச்காடுக்கவும் 
்வணடும். பின் அந்்த வாரம் முழுவதும் ்்காவிலில சமாத்்தமாய்க 
கூட்டி, ்தற்்ொ்ததனயிலும், ்தனித்தியானத்திலும் ்ெரத்த்தச் செலவி்ட 
வெதி யளிக்க ்வணடும். சஜப ்ெரத்தில இரணச்டாருவதர ெப்தமா்க 
சஜபிக்கச் சொலலலாம். த்க்கத்ள தவககும் சபாழுது பரிசுத்்த ஆவியின் 
வரத்த்தப சபற்றுகச்காள்்ள விருபபம் உத்டயவர்கள் ஆ்க்வணடும் என்ற 
்ொக்கத்து்டன் இந்்த ஒரு வாரத்த்தயும் பயன்படுத்்த்வணடும். சீட்டுக 
ச்காடுத்்த பிற்பாடு ஒவசவாருவதரயும் ்தனித்்தனியா்கக ்கணடு ் பசி ஆத்மீ்க 
விஷயமா்க ஆ்லாெதன்கள் கூறித் ்தனிதமயா்க சஜபித்து அனுபப 
்வணடும். இவவி்தமா்கக கிறிஸதுவின் திருவடிககு ஒவசவாருவரா்க வழி 
ெ்டத்்த்வணடும்.
 இனி ்பாதிக்க்வணடிய விஷயங்கத்ளப பாகுபடுத்தி 
ஆராய்்வாம். திருச்ெதப ஞா்னாப்்தெ வினா வித்டயில வினாவும் 
வித்டயுமா்கப பின் வரும் விஷயங்கள் குறிக்கபபட்டு இருககின்றன :- 
ஞானத்்தாய், ்த்கபபன்மார்க்ளது ெம்பந்்தம், குைந்த்த்கள் ஞானஸஞானம், 
சவறுத்துவிடு்தல, விசுவாசித்்தல, தெகச்காள்ளு்தல ஆகிய மூன்று 
பிரதிககிதன்கள் மு்தலியன வரிதெயா்க அதமக்கபபட்டு இருககின்றன. 
இவற்தற மாணவர்கள் ென்றா்க அறிந்துச்காள்ளுவ்தற்கு ஓர சிறு குைந்த்த 
ஞானஸொன ஆரா்ததனககுக கூட்டிச் செலவது ெலலது. அ்தற்குப பிற்பட்்ட 
பகுதி பிறருககுச் செய்ய்வணடிய ்க்டதம்யாடு முடிகிறது. 
பரிசுத்்த ஆவிபரிசுத்்த ஆவி 
 இந்்தத் ்ததலயங்கத்தின் கீழ் அதி்கமான அறிவு பு்கட்்டபப்ட்வணடும். 
பின் வரும் ்வ்த வாககியங்கத்ள ஆ்தாரமா்கக ச்காள்்க :- அப II 1-47; 
IV 1-35; VIII 4-17; IX 1-20; x1-48; XIX 1-7;11-8; பரி லூ XI 9-13; 
்ராம VIII 117; ்கலா V 18-25; ஏொ XI 1, 2. இந்்தச் ெந்்தரபபத்தி்ல 
இரட்சிபபின் விஷயத்தில திருச்ெதபயின் நிதலதம என்ன என்பத்தக 
்கட்்டாயம் ்கற்பிக்க மறந்துவி்டககூ்டாது. அ்தன் பின்னர திருச்ெதப 
குருத்துவ ஊழியம், ஆரா்ததன, திருச்ெதபதயத் ்தாங்க்வணடிய சபாறுபபு 
மு்தலியன ச்தளிவா்கப ்பாதிக்கபப்ட ்வணடும். 
ொட்சி ப்கர்தலொட்சி ப்கர்தல 
 அப1:8 சபாருத்்தமான ஒரு ஆ்தார வாககியமா்க அதமகிறது. 
அ்்தாடு பரி. மத்்்தயு XXVIII 19ஐயும் மறக்கககூ்டாது. ஆதித் 
திருச்ெதபயின் முன்மாதிரி ்ராம 1:8; பிலி 1:5; ச்தசெ 1:8 மு்தலிய 
வாககியங்களில ச்தளிவா்கக ்காணபபடுகிறது. இந்திய ொட்டில சுவி்ெஷம் 
பரவின வரலாற்தறயும் வி்ெஷமா்க மாணவனது சொந்்த ஜிலலாவிலும், 
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கிராமத்திலும் சுவி்ெஷம் பரவின வி்தத்த்தயும் எடுத்துச்சொலவது சுவி்ெஷ 
வாஞதெதய உண்டாககும். 
 இபசபாழுது தி்டபபடுத்து்தல முடிந்துவிட்்டது; அத்தியக்ஷர 
அவர்கள் ்பாய்விட்்டார்கள் என்று தவத்துகச்காள்்வாம். இனி பாதிரியார 
செய்ய்வணடியது என்ன? சிலர ஒருவாரம் ெற்்கருதணக்கா்க அவர்கத்ள 
ஆயத்்தபபடுத்தி ெற்்கருதணப பந்தியில ்ெரும்படி செய்கிறார்கள். ்வறு 
சிலர தி்டபபடுத்்தலுககு முன்ன்தா்க்வ ெற்்கருதணககும் ஆயுத்்தபபடுத்தி 
விடுகிறார்கள். தி்டபபடுத்்தலுககுப பின் ்ெர அடுத்்த ெற்்கருதண 
ஆரா்ததனயில பஙகு சபறும்படி செய்கிறார்கள். தி்டபபடுத்்தல சபற்ற 
பின் ெற்்கருதணயில பஙகு சபறுவத்த ஒத்திதவக்கககூ்டாது. அ்ெ்கர 
தி்டபபடுத்்தல சபற்ற பின் ெற்்கருதண சபறாம்ல இருந்து விடுகிறார்கள். 
ஒரு மா்தத்திற்குள் ெற்்கருதண சபறச் செய்வது ெலலது. 
 ெற்்கருதணயாகிய ொககிரமந்த்தப பற்றியும், ெற்்கருதண 
ஆரா்ததனயின் பல்வறு நிதல்கத்ளப பற்றியும் ச்தளிவா்கப ்பாதிக்க 
்வணடும். கிராதியின் முன் முைங்காற்படியிடும்வி்தம் பகதியு்டன் 
அபபத்த்தயும், திராட்ெ ரெத்த்தயும் சபற்று உட்ச்காள்ளு்தல மு்தலியவற்தறப 
பற்றியும் ்காட்டிக ச்காடுக்க ் வணடும். எழு்த, வாசிக்கத் ச்தரிந்்தவர்களுககுத் 
்தாய் சமாழியில எழு்தபபட்்ட ஒரு தியான புஸ்த்கம், ெற்்கருதண ஆரா்ததன 
முதறதயப பற்றிய புஸ்த்கம் அலலது இம்முதறயில எழு்தபபட்்ட எ்தாவது 
ஒரு புஸ்த்கம் ச்காடுபபது ெலலது. உ்டல வ்ளரச்சிககு உணவு, ஆ்காயம், 
அபபியாெம் மு்தலியன உறுதுதண ஆவது்பால ஆன்மீ்க வ்ளரச்சிககும் 
்வ்தவாசிபபு, சஜபம், ஊழியம் இதவ அவசியமா்தலின் இதவபற்றித் 
ச்தளிவா்கப ்பாதிக்க ்வணடும். தி்டபபடுத்்தல சபற்ற ஒவசவாருவரும் 
ஒழுங்கா்க ஏ்தாவது ஒரு முதறதயபபின் பற்றி ்வ்தம் வாசித்து 
வரும்படியா்கக ்கவனித்துவர்வணடும். ்வ்தா்கம ஐககிய ெங்கக ்காரடு 
அலலது திருச்ெதபப பஞொங்கம் இவற்றுள் ஏ்தாவது ஒன்தறப பின்பற்றி 
்வ்தம் வாசிக்கலாம். ்தனி சஜபம், குடும்ப சஜபம், ்்காவில ஆரா்ததன 
மு்தலியவற்றின் அவசியத்த்த எடுத்துக்காட்டி அவற்றில ஆத்திரத்த்த 
உண்டாக்க ்வணடும். ஆன்மீ்க ஜீவனுககு ஆ்தாரம் ்வ்தவாசிபபும் 
சஜபமு்ம என்பத்தத் ச்தளிவா்கக ்காட்்ட்வணடும். தி்டபபடுத்்தல சபற்ற 
ஒவசவாருவனும் ஊழியத்தில உற்ொ்கம் ச்காள்வ்தற்கு ஏதுவா்க எ்தாவது 
ஒரு ்ெவா ெங்கத்தில ச்தா்டரபு தவத்துகச்காள்்ளச் செய்ய்வணடும். 
சபண்கத்ள சபணடிர ெங்கம், ெற்்கருதணக்காரர ெங்கம், Y. W. C. 
A. மு்தலிய ெங்கங்களில ்ொச் செய்யலாம். அவவா்ற ஆ்டவர்கத்ளயும் 
கிறிஸ்தவ வாலிபர ெங்கம், சுவி்ெஷக கூட்்டங்கள் மு்தலிய ெங்கங்களில 
்ெரவ்தற்கு வழி ்காட்்டலாம். இத்்தத்கய ெங்கங்கள் பல ெம் ொட்டில 
உணடு. இவவாறு ்ெதவயில ஈடுபடுத்து்தல கிறிஸ்தவ ஜீவியத்திற்கு 



மி்கவும் பிர்யாஜனமாகும். இபபடிபபட்்ட ெங்கங்கள் இலலா்த இ்டத்தில ஓர 
ெங்கத்த்த ஸ்தாபித்துக ச்காள்்ள ்வணடும். 
 இந்்த சிறந்்த ் ெதவதய திருபதி்கரமா்கச் செய்யககூடியவர்கள் யார? 
ெமூ்க முன்்னற்றத்திலும் அதி்காரத்திலும், ெதப ஆட்சியிலும் மிகுதியா்கக 
்கருத்த்தச் செலுத்தும் ஓர குருவானவர தி்டபபடுத்்தல்காரர்கத்ள இவவ்ளவு 
நுட்பமா்கக ்கவனித்து ்பா்ததன பு்கட்டுவது அவசியமிலதலசயன்்றா. 
திருபதி்கரமா்கச் செய்யமுடியா்த ்காரியம் என்்ற கூறலாம். ்தன் ெதபயின் 
ஒவசவாரு அங்கத்தினரது விஷயத்திலும் ்தனககு வி்ெஷித்்த சபாறுபபு 
உணடு என்று எணணுபவர அவவாறு சொலலத் துணியார. அவர 
இத்த ெந்்்தாஷமான ஒரு ஊழியமா்கக ்கருதுவார. இந்்த ஊழியத்த்தக 
குதறவின்றி நிதற்வற்றுவ்தற்கு சஜப ஜீவியமும், ஆத்ம ்தா்கமும், ்தனது 
வாழ்கத்கதயக கிறிஸதுவுகச்கன்று அரபபணஞ செய்வதும் இன்றியதமயாது 
்வண்டபபடுவனவாகும். 



பிரசஙகக் கபைபிரசஙகக் கபை

 உ்ள நூல பற்றிய பிரஸ்தாபம் சவளிபபடுவ்தற்கு முன்ன்ர, இரவில 
்க்ஷ்டபபட்டுப படித்்த பா்டம் ்காதலயில மி்கத் ச்தளிவா்க ஞாப்கத்திற்கு 
வந்து விடுகிறது என்பது மக்கள் அறிந்து ச்காண்ட விஷயம். இ்தற்குக 
்காரணம், இரவில தூஙகும் சபாழுது மூத்ள ென்றா்க இத்ளபபாறி 
வன்தமயுறுகின்றது என்ப்்த. மனதில உண்டாகும் சிந்்ததனப பதிவு்கள் 
கீழ்ப பிரகதஞ மன நிதலயில ஞாப்கங்க்ளா்கவும், பின் நிதலயான 
எணணங்க்ளா்கவும் பரிணமிககின்றன, என்று இன்று உ்ள நூல அறிவு 
ெமககு சவளிபபடுத்துகின்றது. 
 இந்்த ம்னா ்தத்துவத்த்த ஆ்தாரமா்கக ச்காணடு ொம் 
பிரெங்கம் ஆயத்்தம் செய்்வாமானால ெலமாயிருககும். ெம்முத்டய 
மனதில ்்தான்றுகின்ற விஷயங்கத்ளயும், ்வ்த வெனங்கத்ளயும் 
அப்பாத்தக்கப்பாது ஒரு புஸ்த்கத்தில குறித்து தவத்துகச்காள்்ள ் வணடும். 
திரு்ஷ்டாந்்தங்கள், ்மற்்்காள்்கள், ்தாரபபரியங்கள் மு்தலியவற்றிரகு ஒரு 
்தனி ் ொட்டுப ் பாட்டுக கித்டககும் ் பாது அவவப்பாது குறித்து தவத்துக 
ச்காள்்ள ்வணடும். ஒரு ஞாயிற்றுககிைதம முடிந்்த உ்ட்ன ்தன் மனதில 
வி்ெஷித்்த விருபபத்த்த உண்டாககுகின்ற ஒரு விஷயத்த்த சஜபத்து்டன் 
முன் குறிபபுப புஸ்த்கத்திலிருந்து ச்தரிந்து ச்காள்்ள ்வணடும். உ்ட்ன 
பிரெங்கக குறிபபு எடுக்க ஆரம்பித்து வி்டககூ்டாது. ச்தரிந்து ச்காண்ட 
விஷயம் கீழ்பபிரகதஞ நிதலயில ்தஙகித் ச்தளிவுபடும்படி வி்ட்வணடும். 
இது வீண ் ெரப ் பாககு என்று நிதனக்கககூ்டாது. படிபபடியா்கச் சிந்்ததன 
முதிரச்சி அத்டந்து பககுவபபடுகின்ற்தனால அதிசீககிரத்தில பிரெங்க 
ஆயத்்தத்த்த முடித்துக குறிபபு எடுத்துகச்காள்்ளககூடும். ஆனால யாச்தாரு 
முன் ்யாெதனயுமின்றி, திடீசரன்று பிரெங்கம் ஆயத்்தபபடுத்தும் படியா்க 
உட்்காரு்வாமானால மூத்ள ் வதல செய்யாது. ஒரு ச்தளிவான ்கருத்து்ம 
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புலபப்டாது. குறிபபிட்்ட ்ெரத்திற்குள் எத்தயாவது குறித்துகச்காள்்ள 
்வணடு்ம என்ற ஆத்திரத்து்டன் அப்பாது மனதிற் ்்தான்றும் சிற்சில 
விஷயங்கத்ளக குறித்துகச்காள்்ள ்வணடியது ஏற்படும். இது ெரியான 
ஆயத்்தம் ஆ்காது. 
ஒரு பிரெங்கத்த்தத் ச்தரிந்து ச்காள்ளும் சபாழுது அது எவவ்ளவு தூரம் 
பிர்யாஜனபபடும் என்பத்த முககியமா்க நிதனக்காமல அ்தன் ்கவரச்சிதய்ய 
்ொக்க்வணடும். ்தனககு விருபபமிலலா்த ஒன்தறப பிறர விரும்பககூடிய 
முதறயில எடுத்துச் சொலல முடியாது. ்மலும் அந்்த விஷயத்த்தக 
கிரகித்துக ச்காள்்ளககூடிய முன்னறிவு ெதபயாருககு இருக்க்வணடும். 
மற்றபபடிச் சொலலபபடும் விஷயமும் புரியாது; அவர்களுககு அ்தன் மீது 
விருபபமும் உண்டா்காது. 

 ஒ்ர வத்கயான விஷயத்த்த செடுங்காலம் பிரெங்கப சபாரு்ளா்க 
தவத்துக ச்காள்்ளககூ்டாது. ஒ்ர விஷயத்த்த மீணடும் மீணடும் சொன்னால 
அது மனச் ெலிபதப உண்டாககும். அறு சுதவயுணடி்க்ளால ஆ்காரத்தில 
ஆதெயுண்டாகின்றது. அது ்பால்வ ஆத்ம விஷயங்களில ஆதெ 
உண்டாவ்தற்குப பலசுதவபபட்்ட ்தத்துவங்கத்ளக ச்காடுக்க ்வணடும். 
பிரெங்கத்த்த, சொற்சபாழிதவப ் பால ் ெரப ் பாக்கா்கவும் ்கரு்தக கூ்டாது; 
அறிவு பு்கட்டுவத்த்ய முககிய ்ொக்கமா்க ச்காள்்க. அது நிதனவிலும், 
வாழ்கத்கயிலும் ஓர சிறந்்த பயதன உண்டாககுவ்தாயிருககிறது. 
பிரெங்கமானது விருபதப்யா, சவறுபதப்யா உண்டாக்கலாம். 
எத்த உண்டாககினாலும் ஒரு ெலல பிர்யாஜனம் ஏற்ப்ட ்வணடும். 
மனதிற்குக ்கலக்கத்த்தக ச்காடுககும் செய்திதயவி்ட மகிழ்ச்சிதயக 
ச்காடுககும் செய்தி்ய செடுங்காலம் ஞாப்கத்தில இருககின்றது. ஆ்தலின் 
குற்றபபடுத்துகின்ற பிரெங்கங்கள் மனதி்ல வருத்்தத்த்த உண்டாககி 
விட்டு மதறந்து விடுகின்றன. கீரத்தி சபற்ற பிரெஙகி்கச்ளலலாரும் 
உற்ொ்கபபடுத்்தககூடிய முதறயில பிரெங்கங்கத்ளச் செய்திருககிறார்கள். 
ஆ்க்வ பிரெங்கமானது விருபபத்த்தயுண்டாககுவ்தாயும், வாழ்கத்க்யாடு 
ெம்பந்்தமுத்டய்தாயும், உரித்்்தாடு சவளிபபடுவ்தாயும் இருககுமாயின் 
விஷயம் எதுவாயிருந்்தாலும் அ்தனால பிர்யாஜன்ம உண்டாகும். கீழ்ப 
பிரகதஞ நிதலயில ஆழ்ந்து கி்டககும் எணணங்கள் பிரெங்கத்த்தக 
்்கட்ப்தனால சில ெமயங்களில ச்தளிவத்டயும். அதவ ச்தளிவத்டயத் ்தக்க 
முதறயில அந்்தப பிரெங்கங்கள் அதமந்து விடுகின்றன. ்்கட்பவனுத்டய 
உள்்ளத்தில இத்்தத்கய உணரச்சி உண்டாகும் சபாழுது அவனுத்டய மனம் 
்கவரபபடுகின்றது. மனத்தக ்கவருகின்ற விஷயம் புதிது அலலது பதையது 
என்பத்தப சபாருத்்தது அலல. ்்கட்்பானுககுத் ச்தரிந்்த விஷயத்தில 
ஆரம்பித்து அவனுத்டய மனத்த வெபபடுத்திக ச்காணடு சொலவ்தனால, 
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்்கட்பவன் பிரெங்க விஷயத்தில ென்கு ்கவனத்த்தச் செலுத்துவான். சில 
அனுபவமிலலா்த ஊழியர்கள் பிரெங்கம் ஆயத்்தபபடுத்துவ்தற்ச்கன்்ற 
புத்்த்கங்கத்ள வாசிககின்றார்கள். வாசிபபில பல விஷயங்கத்ள 
அறிகின்றார்கள். ஆனால அதவ மனதில ச்தளிவுபடுமுன்்ன பிறரககுச் 
சொலல ஆரம்பிககிறார்கள். பிரெங்கம் முழுவதும் ்தனிக குைபபடியாய்ப 
்பாய் விடுகின்றது. என்வ ஒரு பிரெஙகி, பிரெங்கத்திற்்கா்க மட்டுமலலாமல 
விஸ்தாரமா்க வாசிக்க ்வணடும். அ்தனால சிந்்தனா ெகதியும், விொல 
அறிவும், விரிந்்த மனப பான்தமயும் உண்டாகும். வாசித்்ததவசயலலாம் 
கீழ்ப பிரகதஞ நிதலயில மணடிககி்டககும். அவசியமான ெமயத்தில 
்வணடிய முதறயில வந்து பயன்படும். பிரெங்க ஆயத்்தத்திற்ச்கன்று 
குறிபபு்கள், ்வ்த வாககியங்கள், உ்தா.ரணங்கள் மு்தலியன அ்டஙகிய 
புஸ்த்கங்கள் சவளியி்டபபட்டிருககின்றன. அவற்தறப பாரத்துப பிரெங்கத்த்த 
ஆயத்்தபபடுத்து்தல ெலல முதறயலல. 
 கீரத்திசபற்ற பிரெஙகி்கச்ளலலாம் ஒயாது வாசிபபவர்க்ளாய் 
இருந்திருககின்றனர. அ்ெ்கருத்டய ொககு, ஆயத்்தம் பணணபபட்்ட 
சில பிரெங்கங்களும், சில ்வ்த வாககியங்களு்மயாகும். விஸ்தாரமா்க 
வாசிபபவர்கள் பல பிரெங்கங்கள் ்தயார செய்யககூடும்பிரெங்க ஆயத்்தத்திற்கு 
அநுகூலமா்கச் சில ஆ்லாெதன்கள் கூறு்வாம். 
(a) ஒரு சிறிய ் வ்த வாககியத்த்த சஜபத்்்தாடு ச்தரிந்து ச்காள்்ள ் வணடும், 
பிரெங்கப சபாருத்ள மு்தலாவதும் அ்தற்குப பின் ்வ்தவாககியத்த்தயும் 
ச்தரிந்துச்காள்வது ெலம். மனதில சுலபமா்க தவத்துகச்காள்்ளககூடிய 
அ்ளவு சிறி்தாயிருக்க ்வணடும். ஒவசவாரு பிரெங்கத்திற்கும் ஓர பிரெங்க 
வாககியத்த்த ஏன் ஆ்தாரமா்க அதமத்துக ச்காள்்ள ்வணடும் என்று 
்்கட்்கலாம். ்தான் ்பசும் விஷயத்திற்குப பிரெங்க வாககியசமான்று 
அவசிய்ம இலதலசயன்றாலும் ஒரு வாககியத்த்த அதமத்துக 
ச்காள்வது ்தான் ெலலது. அ்தனால பிரெங்கத்திற்்்க ஒரு சிறபபு. ்மலும் 
்தன்னுத்டய பிரெங்கமானது ்தன்னுத்டய சொந்்த அபிபபிராயம் அலல. 
கிறிஸ்தவர்கள் யாவரும் ஒபபுக ச்காள்்ள்வணடிய ்தத்துவம் என்பத்தக 
்காட்டுவ்தற்கு ஆ்தாரமா்க இருபபது பிரெங்க வாககிய்ம. ்தன்னுத்டய 
மனக்கருத்திற்்்கற்றவாறு அஙகும் இஙகுமா்க ்வ்த வாககியங்கத்ளத் 
ச்தரிந்து ச்காள்வ்்தா அலலது அவற்றிற்குத் ்தன் இ்ஷ்டம் ்பால 
்தாரபபரியம் ச்காடுபப்்தா ்த்காது. ஒரு பிரெஙகியார ஓர சபணமணியின் 
்்தர்தல என்னும் சபாருள் பற்றிப பிரெங்கம் செய்யப்பாவ்தா்க அறிகத்க 
சவளியிட்டிருந்்தார. பிரெங்கம் ்்கட்்கப சபருஙகூட்்டம் வந்திருந்்தது. மரியா்்ளா 
ெலல பஙத்கத் ச்தரிந்து ச்காண்டாள் என்னும் வாககியத்த்தப பிரெங்க 
வாககியமா்க தவத்துகச்காணடு பிரெங்கம் செய்்தார. சபருஙகூட்்டத்த்த 
உண்டாககுவ்தற்குச் சிலர இவவி்தத் ்தந்திரங்கத்ளக த்கயாடுகின்றனர. 
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ஆனால இது எபசபாழுதும் செலலக கூடிய்தலல. 
(b) மு்கவுதரதயச் சுருக்கமா்கக கூறிவிட்டு உ்ட்ன விஷயத்திற்குச் 
செலவது ெலலது. பிரெங்கத் ச்தா்டக்கத்தி்ல்ய ெதபயாருத்டய மனத்தக 
்கவரந்துச்காள்்ள ்வணடும். ச்தா்டஙகும்்பாது ஒரு ்மற்்்காள் அலலது 
்கருத்த்தக கிரகிக்கககூடிய ஒரு ்்கள்வி அலலது ஓர உ்தாரணம் ஏ்தாவது 
ஒன்தற எடுத்துககூறுவது ெலலது. ச்தா்டக்கத்த்தப ்பால்வ முடிவும் மி்க 
முககியமானது. ஜனங்களுத்டய உள்்ளத்தில ஒரு ெல உணரச்சிதய்யா, 
ஆத்திரத்த்த்யா கி்ளரச் செய்வ்தா்க இருக்க ்வணடும். 
(c) செய்யபபடும் பிரெங்கம், உள்்ளத்திற் பதிவ்தற்கு அனுகூலமா்க 
விஷயத்த்தச் சில முககிய குறிபபு்க்ளா்கப பாகுபடுத்திகச்காள்்ள ்வணடும். 
அககுறிபபு்கத்ள நியாய ்்தாரதண முதறபபடி ஒழுஙகுபடுத்தி ஒவசவாரு 
குறிபபா்க எடுத்து வி்ளக்கமா்கக கூற்வணடும். உள்்ளககி்ளரச்சிதய 
உண்டாககுமாறு பிரெங்கம் செய்யும் சிலர இககுறிபபு முதறதய 
சவறுககின்றனர. அவர்கள் இவவி்தத் ச்தளிவான குறிபபு ஒன்றுமிலலாமல 
பல விஷயங்கத்ளபபற்றியும் விஸ்தாரமா்கப ்பசிகச்காண்்ட ்பாவார்கள். 
எங்்க ச்தா்டஙகி எங்்க முடியப ் பாகிறது என்பது பிரெஙகிக்்க ச்தரியாது. 
பிரெங்கம் உற்ொ்கமா்கத் ்தான் இருககும். ஆனால அத்தக்்கட்்ட 
ெதபயார்கள் ்தங்கள் மனதில திட்்டவட்்டமான ஒரு ்கருத்த்தகச்காணடு 
செலல முடியாது. பிரெஙகியார ்தம்முத்டய பிரெங்கத்தில சொலலக்கருதிய 
விஷயம் ்தான் என்ன என்று அறிந்துச்காள்்ளவும் முடியாது. ஆத்கயால 
அந்்தப பிரெங்கம் அவர்களுத்டய ஞாப்கத்திலும் இருபபதிலதல. ஆ்க்வ 
விஷயம் மனதிற் பதியத் ்தக்க முதறயில குறிபபுக குறிபபா்க எடுத்து 
ென்றா்க வி்ளக்க ் வணடும். அபபடிச் செய்யும்சபாழுது பிரெங்கத்தின் அரிய 
்கருத்துக்கள் செடுங்காலம் ஞாப்கத்திலிருந்து பயன்படும். 
(d) ஒ்ர பிரெங்கத்தில ஏரா்ளமான ்கருத்துக்கத்ளப புகுத்தி வி்டககூ்டாது. 
ஒ்ர ்கருத்து வி்ளக்கமா்கக கூறபபடுமானால ெலலது. சபாருள் 
வி்ளக்கத்திற்குப சபாருத்்தமான உ்தாரணங்கத்ள உப்யாகிக்க ்வணடும். 
சிலர ்தங்களுககுத் ச்தரிந்்த ஏ்தாவது ஒரு உ்தாரணத்த்தச் சொலல 
்வணடும் என்ற ஆதெயு்டன் ெந்்தரபபப சபாருத்்தத்த்தக ்கவனிக்காம்ல 
உப்யாகிககின்றார்கள். அவவு்தாரணம் ்தாங்கள் ்கருதிய சபாருத்ள வி்ளக்க 
முடியாமற்்பாவ்தால அவர்களுத்டய பிரெங்கத்திற்கும் மதிபபிலலாமற் 
்பாகிறது. உ்தாரணங்கத்ளப்பால்வ பிரெங்கத்திற் சொலலபபடும் ்வ்த 
வாககியங்களும், ்மற்்்காள்்களும் மி்கப சபாருத்்தமா்கவும், சுருக்கமா்கவும் 
இருக்க்வணடும். பிரெங்கம் முழுவதும் ஒன்றன்பின் ஒன்றா்க ்வ்த 
வெனங்கத்ளப சபாழிந்து ச்காணடிருபபது ெலல்தலல. ொ்தாரணமா்கப 
பிரெங்கங்களில வைங ்கபபடும் உ்தாரணங்கத்ள அடிக்கடி சொலலு்தல 
ெலல்தலல. புதிது புதி ்தான உ்தாரணங்க்்ள ்்கட்்பார மனத்தக ்கவரும். 
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உ்தாரணங்கத்ள மி்கத் ச்தளிவா்கவும், வி்ளக்கமா்கவும் சொலல ்வணடும். 
அொவசியமா்கத் ்தாரபபரியப படுத்்தாமலும், ்தனது விருபபு, சவறுபபு 
உணரச்சி்கத்ள சவளியி்டாமலும், கிறிஸதுவின் சிலுதவப பாடு்கத்ளச் 
சுவி்ெஷங்கள் கூறுவது்பால, இயற்த்கயா்க உ்தாரணங்கத்ளச் சொலல 
்வணடும். ஆ்கார, இஸம்வல இவர்களுத்டய ்கத்தயில சபாறாதம, 
வருத்்தம், அன்பு, அனு்தாபம், ெம்பிகத்க மு்தலிய ெவரெங்கள் அ்டஙகிக 
கி்டககின்றன. ஆனால அக்கத்ததயச் சொலலும் சபாழுது உள்்ளத்தில 
ெலலுணரச்சிதய உண்டாக்கககூடிய முதறயில மிகுந்்த அ்டக்கத்்்தாடு 
பிரெஙகி ்கத்ததயச் சொலல்வணடும். 
சபாதுவா்கப பிரெங்கங்கத்ளப பின் வருமாறு வத்கபபடுத்்தலாம்:
(1) ்கால நிதலக்்கற்றதவ. (1) ்கால நிதலக்்கற்றதவ. 
அந்்தந்்த இ்டத்திற்கும் அவவக ்கால நிதலககும் ஏற்ப மக்களுத்டய 
உள்்ளத்தில ஆத்திரத்த்தயுண்டாககும் விஷயங்கத்ளபபற்றிப ்பசுவ்தனால 
பலதிறபபட்்டவர்களும் ்்கட்்க வருவார்கள், என்ற எணணத்து்டன் சபாது 
விஷயங்கத்ளபபற்றிப ்பசுகிறார்கள். அந்்த விஷயம் கிறிஸ்தவ ெமு்தாயம் 
பரிசீலதன செய்து பாரக்க்வணடிய விஷயமாய் இருந்்தால ெலலது்தான். 
மற்றபபடி பிரெங்கத்திற்குப சபாருத்்தமான விஷயம் ஆ்காது. 
(2) ்கட்டுதர. (2) ்கட்டுதர. 
இது ்கலலூரி சிற்றாலயங்களுககுப சபாருந்தும். ஆனால பிரெங்கத்த்தக 
்கட்டுதர வடிவத்தில எழுதிப பீ்டத்தில ஏறி வாசிபப்தனால பிரெஙகியார 
கிராம ெதபயா்ராடு ்ெர ்ெரா்கப ்பெ முடியாமற் ்பாகிறது. அ்தனால 
அவர்களுத்டய உள்்ளத்தில ்தன் ்கருத்துக்கத்ளப பதிக்கவும் முடியாது. 
(3) ொதுரியப பிரெங்கம்.(3) ொதுரியப பிரெங்கம்.
 ்தற்்காலத்தில ொதுரியப பிரெஙகி்கள் என்று சபயர சபற்ற சிலர ஒரு 
புது முதறதயக த்கயாணடு வருகின்றனர. இவர்கள் குறிபபிட்்ட 
ஒரு விஷயத்த்தபபற்றிப ்பொமல ச்தா்டரச்சியா்கப பல அைகிய 
உ்தாரணங்கத்ளக கூறி செடு்ெரம் பிரெங்கம் செய்து ஒரு எழுபபு்ததல 
உண்டாககி விடுகின்றார்கள். குறிபபிட்்ட ஒரு செய்திதய மக்களுத்டய 
மனதிற் பதிபபிக்க்வணடும் என்று அவர்கள் ்கருதுவதிலதல. மக்களி்டத்திற் 
்்கட்்டால பிரெங்கம் அதி்க உற்ொ்கமாய் இருந்்தது என்று சொலவார்கள். 
ஆனால ்பெபபட்்ட விஷயம் இன்னச்தன்று சொலல முடியாது. 
(4) ்வ்த வி்ளக்கம். (4) ்வ்த வி்ளக்கம். 
்வ்த வாககியங்கத்ளசயடுத்துத் ்தாரபபரியபபடுத்திகச்காண்்ட செலலுகின்ற 
முதற முற்்காலத்தில த்கயா்டபபட்டு வந்்தது. ெதபயார ் வ்த புஸ்த்கத்த்தக 
்்காவிலுககு எடுத்துக ச்காணடு ்பாய்ச் சொலலபபடும் வாககியங்கத்ள 
எடுத்துத் ்தாரபபரியத்த்த ென்கு ்கவனிபபார்கள். ஆனால இக்காலத்தில 
மக்களுத்டய மனபபான்தம மாறிவிட்்டது. ஆ்தலின் இம்முதற ்தற்்காலத்தில 
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ொத்தியபப்டவிலதல. 
(5) ென்ன்டகத்கப பிரெங்கங்கள். (5) ென்ன்டகத்கப பிரெங்கங்கள். 
அன்றா்ட வாழ்கத்கயில அழுந்தி ஆன்மீ்க விஷயமாய் அலலற்பட்டுக 
ச்காணடிருபபவர்களுககுத் ்தக்க ஆ்லாெதன கூறி ஆவிககுரிய ஜீவியத்தில 
உ்தவி செய்வது ஒரு பிரெஙகியின் மு்தற் ்க்டதமயாகும். சபாதுவா்க 
ெலசலாழுக்கப பிரெங்கங்களில ்தனி நீதி்கத்ளசயடுத்துச் சொலலுவதும், 
ஒழுக்கம்பற்றித் ்தனது சொந்்த அபிபபிராயங்கத்ள சவளியிடுவதுமாய் 
இருககும். இதவ இலலாதிருபபின் ெலம். 
(6) சுவி்ெஷப பிரெங்கம். (6) சுவி்ெஷப பிரெங்கம். 
கிறிஸ்தவர்கள் இரட்சிபதபப சபற்றுகச்காள்ளும்படியா்க எழுபபு்தற் 
பிரெங்கங்கள் ெத்டசபறுகின்றன. மக்களித்ட்ய ஆவிககுரிய உற்ொ்கம் 
குதறந்்த ்காலத்தில மூடி (Moody), ொஙகி (Sankey) மு்தலி்யாருத்டய 
எழுபபு்தற் கூட்்டங்கள் மிகுதியும் பயன்பட்்டன. இன்று உல்கம் சுபிட்ெம் 
அத்டய ்வணடுமானால, ெமு்தாயங்கள் கிறிஸதுவின் இரட்சிபதப 
ஏற்றுகச்காள்்ள்வணடும். ஆ்தலின் கிறிஸ்தவ ெமு்தாயம் இரட்சிபபின் 
அனுபவத்த்தப சபற்றுகச்காள்ளுமாறு சுவி்ெஷம் பரவ்வணடும். 
பிரெங்கத் திறதம இயற்த்கயாய் அதமந்திருபபது. பிரகயாதி சபற்ற 
பிரெஙகி்கள் எலலாரும் அவவாறு வி்ெஷித்்த வரம் சபற்றவர்க்்ள. 
என்றாலும் முயற்சியினால ஒருவர ெலல பிரெஙகி ஆ்கவும் கூடும். 
பிரெங்கத்தில ொமரத்தியமுத்டய சிலர ெ்டகத்கயில குதறவள்்ளவர்க்ளா்கக 
்காணபபடுகின்றார்கள். அவர்களுத்டய ொமரத்தியமான பிரெங்கத்திற்கும் 
சீககிரம் மதிபபுக குதறந்துவிடும். ஆ்தலின் ஓர பிரெஙகிககுப ்பா்ததனத் 
திறதமயும் ்வணடும்; ொ்ததனத் திறதமயும் ்வணடும். 
 சிலர எப்பாது்ம பிரெங்கத்த்த எழுதி வாசித்து விடுகின்றார்கள். 
அ்தற்ககு ்காரணங்கள் சில. எழுதி வாசிககும் சபாழுது பிரெங்கத்தில 
இலககியச் சுதவ அதமந்திருககின்றது என்று கூறுகின்றனர. 
மக்கசவள்்ளத்தில ெல உணரச்சி உண்டா்க ்வணடியது, அவவிலககியச் 
ெதவயினும் மி்கச் சிறந்்தது. ்ெரடியா்கப ்பசி அ்ளவ்ளாவும்்பாது்தான் 
உள்்ளத்தில ெல உணரச்சி்கள் ்்தான்றும். ஆ்தலின் ்பசிப பைகுவ்்த 
ெலலது. ்தனது ்பச்சிற்கு அனுகூலமா்க முககியக குறிபபு்கத்ளப 
பாகுபடுத்திக குறிப்படு தவத்துகச்காள்்ளலாம் அத்தப பிரெங்கம் செய்யும் 
சபாழுது அடிக்கடி பாரக்காமல இருபபது ெலலது. குறிபதபப பாரககும் 
சபாழுதுப ்பச்சின் ஒலி குதறயும்; அபசபாழுது அந்்த வாககியப பகுதி 
ஜனங்களுத்டய ்காதிற்ப்டாது. முழுவதும் ச்தளிவா்கக ்்கட்்கா்த்பாது 
பிரெங்கத்த்தயும் ென்றா்கக ்கவனிக்க முடியாது. 
ொம் பிரெங்கத்த்த எழுதி வாசிபபது ெலல்தலல. என்றாலும் எழுதி 
வாசிபபதில சில ென்தம்கள் இருககின்றன. ்தன்னுத்டய சிந்்ததன்கள் 
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ச்தளிவுபடுவ்தற்கும், அவற்தறத் ச்தளிவா்க சவளியிடுவ்தற்கும் 
உ்தவியாயிருககின்றது. ஒன்தற எழுதும் சபாழுது அந்்தக ்கருத்து ெம் 
மனதில ென்றா்கப பதிகின்றது. ்கருத்துக்கத்ள சவளியிடுவ்தற்கு ெலல 
பாதஷ ெத்டயும் அதமகின்றது. ச்தளிவா்க எழுதி தவககும் சபாழுது 
மீணடும் ஆழ்ந்து சிந்திக்காம்ல ஒரு முதற வாசித்து விஷயத்த்த மனதில 
தவத்துகச்காள்்ளலாம். ஆ்தலின் பிரெங்கத்த்த எழுதும் பைக்கத்த்த 
தவத்துக ச்காள்வது பிர்யாஜனமானது்தான். 
பிரெங்கம் செய்யும்சபாழுது சமாழியின் ெத்ட ஜனங்களுககு வி்ளங்கத் 
்தக்க எளிய ெத்டயாய் இருக்க்வணடும். ச்காச்தெயா்கப ்பெககூ்டாது. 
ெத்கச் சுதவ்யாடு ்பசுவது ெலலது ்தான். ஆனால ெத்கச் சுதவதய 
உண்டாக்க ்வணடுசமன்று பிரெங்கத்த்தக ்்கலிககூத்து ஆககிவி்டக 
கூ்டாது. ்்கட்பவர்களுத்டய உள்்ளத்தில உணரச்சிதய எழுபப்வணடும். 
ஸபரஜன் (Spurgeon) பிரெஙகியார ெதபயாதர ஒரு நிமிஷத்தில 
சிரிக்கதவத்துவிடுவார. அடுத்்த நிமிஷத்தில ்கணணீர வடிக்கச் செய்து 
விடுவார. இ்தற்குக ்காரணம் விஷயத்த்த எடுத்துச் சொலலுகின்ற ்தனித் 
திறதம. ்பச்சு அதி்க விதரவாய் இருக்கககூ்டாது. ்்கட்்பார சிந்தித்துக 
்கருத்த்தக கிரகித்துக ச்காள்்ள்வணடுமானால ொ்தாரணமா்கப ் பெ்வணடும். 
அதி்கமா்க இழுத்துப ்பெவுஙகூ்டாது. சொற்்கத்ள ஒவசவான்றா்க இ்டம் 
விட்டுச் சொன்னால ்்கட்பவர்கள் பராககுப பாரக்கவும் மனத்த அதலய 
விட்டுவி்டவும் ்ெரும். இத்டயித்ட்ய சபாருளுககு ஏற்றவாறு நிறுத்திப 
்பெ்வணடும். மூச்தெ அ்டககிகச்காணடு விதரவா்கப ்பசினால மூச்சுத் 
திணறி, சொற்்கள் ஒ்ர சமாத்்தமா்க அரத்்தம் ்கணடுபிடிக்க முடியா்தபடி 
்மாதி ச்காணடு சவளிபபடும். 
 ்பசும்சபாழுது ஜனங்களுத்டய மு்கத்த்தப பாரத்துப ்பெ 
்வணடும். சில ்்காவில்களில ெதபயார பல திதெ்களிலும் சி்தறி 
உட்்காரந்திருபப்தால அடிக்கடி அஙகும் இஙகும் திரும்பிப பாரத்துப ்பெ 
்வணடியது ஏற்படும். சிலர ஜனங்களுத்டய மு்கத்த்தயலல ்்காவிலின் 
மு்கட்த்டப பாரத்துகச்காண்்ட பிரெங்கம் செய்கிறார்கள். ஜனங்களுத்டய 
மு்கத்த்தப பாரபபதிலதல. இ்தற்குக ்காரணம் அதவயச்ெம், கூச்ெம் 
மு்தலியன. மு்கத்த்தப பாரத்துப ் பெமுடியவிலதலயானால அவர்களுத்டய 
்ததலயின் உச்சிதயப பாரத்துகச்காணடு ்பெ்வணடும். அபசபாழுது 
்்கட்பவர்கள் ்தங்கத்ளப பாரத்துத்்தான் ்பசுகிறார என்று நிதனத்துக 
்கவனிபபார்கள். சிலர ஒவசவாரு வாககியத்தின் முடிவிலும் ெப்தத்த்தத் 
்தாழ்த்தி விடுகின்றார்கள். அபபடிச் செய்வது அந்்தச் சொற்்களின் ெகதிதயக 
குதறத்துவிடும். இத்டயித்ட்ய ெப்தத்த்தத் ்தாழ்த்தி அனு்தாபம், வருத்்தம் 
மு்தலியவற்தறக ்காட்டுவ்தற்கு சமலலிய குரலிற் ்பெ ்வணடும். முழு 
்ெரமும் சமலலிய குரலி்ல்ய ்பெககூ்டாது. அபபடிப ்பசினால ்்கட்பது 
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சிரமபபடும். சிரமபபட்டுக ்்கட்கும் சபாழுது, பிரெங்கத்தின் மீ்்த சவறுபபு 
உண்டாகும். குரதலச் ெந்்தரபபத்திற் ்்கற்றவாறு உயரத்தியும் ்தாழ்த்தியும் 
்காட்்ட்வணடும். ொ்தாரணமா்கப ்பசுவது ்பால இருக்க்வணடும். 
ெப்தத்த்த உயரத்திகச்காணடு ஒ்ர சுரத்தில ்பெககூ்டாது. 
 ்பச்சு, அபிெயனங்கள் மு்தலியவற்றில ்காணபபடும் வி்காரங்கத்ள 
(mannerisms) நீக்க முயல்வணடும். ்தன் குதற ்தனககுத் 
ச்தரியா்தா்தலால அத்்தத்கய வி்காரச் செயல்கள் ஏ்தாவது உண்டா 
என்பத்தத் ்தம் ெணபர்களி்டங ்்கட்டுத் ச்தரிந்துச்காள்்ள்வணடும். 
முககியம் அலலா்த ஒரு சொலதல அழுத்திச் சொலவ்தனால 
சபாருள் வித்தியாெபபடும். ஆ்தலின் அழுத்்த்வணடிய சொற்்கத்ள்ய 
அழுத்திச்சொலல ்வணடும். இத்்தத்கய குதற்கச்ளலலாம் நீஙகுவ்தற்கு 
ஓர பிரெஙகி ்தான் என்ற எணணத்த்த மறந்து, பிரெங்கத்தின் விஷயத்தில 
லயித்துப்பா்க ்வண டும். அபபடியானால அவனுத்டய ்பச்சு, 
அபிெயங்கள் யாவும் இயற்த்கயா்கத் ்தான் இருககும். பிரெங்கம் என்பது 
உணரச்சி நிதறந்்த ெம்பாஷதண. ெம்பாஷதணயில ெம்பந்்தபப்ட்வணடிய 
இருவருள் ஒருவ்ர ்பசுகின்றார. அடுத்்தவர அதமதியாய் இருககின்றார. 
்பசுகிறவர பிரஙகியார. அதமதியாய் இருககும் ெதபயாருத்டய 
உணரச்சி்கத்ளசயலலாம் அறிந்து ச்காண்்ட ்பசினால ்தான் ்தன்னுத்டய 
்பச்சு பிர்யாஜனபப்ட முடியும். ்பசும்சபாழுது ெதபயார்க்்ளாடு ்தனககு 
ஒரு ச்தா்டரதப உண்டாககிகச்காண்்ட ்பெ்வணடும். இந்்தத் ச்தா்டரபு 
இலதலயானால ்பெபபடும் சொற்்கச்ளலலாம் ஆ்காயத்தில பறந்து்பாகும். 
மக்களுத்டய உள்்ளத்திற்சென்று ்தங்காது. பரி. பவுல அப்பாஸ்தலன் புற 
ஜாதியார்க்்ளாடு ்தனித்்தனி ்பெ ஏற்படும் சபாழுது எங்ஙனம் ச்தா்டரபு 
உண்டாககிகச்காண்டார என்பத்தக ்கவனிக்க. 
 பிரெங்கம் செய்யும் சபாழுது குறிபபிட்்ட ஓர வகுபபினருககுப 
்பசுவ்தா்க எணணிப பிரெங்கம் செய்யககூ்டாது. ஒரு ்த்டதவ ஓர 
பிரெஙகியார ஓர ்கலலூரி மாணவியி்டம் நீங்கள் எபபடிபபட்்ட பிரெங்கத்த்த 
விரும்புவீர்கள் என்று ்்கட்்டார. அ்தற்கு அவள் தபபிளி்ல உள்்ள 
சபண்கத்ளத் ்தவிர ்வறு எந்்த விஷயத்த்தப பற்றிப ்பசினாலுங்்கட்்கத் 
்தயார என்று சொன்னாள். செம்ப்டவனுககு மீன் பிடிபபத்தபபற்றியும், 
்பாரவீரனுககுப ்பாராட்்டத்த்தப பற்றியும் ்பசுவது குற்றசமன்்ற 
சொலல்வணடும். சபாதுவான ஒரு விஷயத்த்த எடுத்துகச்காணடு 
எபபடிபபட்்ட நிதலயில உள்்ளவர்களுககும் பயன்படுமாறு சபாருத்்தமா்கப 
்பெ்வணடும். ஒரு பிரெங்கம் உள்்ளத்தில ெலல உணரச்சிதய உண்டாககி 
விட்்டச்தன்றால அது பயன்பட்்டது என்று சொலலலாம். உ்தாரணமா்க : 
பயன் மிகுந்்த பிரெங்கத்தில மூன்று அம்ெங்கள் அ்டஙகியிருக்க்வணடும். 
 மு்தலாவது, பாவ ஜீவியத்தில நிதலத் திருபப வனது பாவ 
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நிதலதமதயக ்கணடித்து உணரத்்த்வணடும். மனம் திரும்புங்கள் என்று 
பிரெஙகித்்த ்யாவான் ஸொன்கன், பாவத்திற்குத் ்தண்டதன, ்கட்்டாயம் 
உணடு என்பத்த உணரத்்த, இபசபாழு்்த ்்கா்டரியானது மரங்களின் 
்வாரு்்க தவக்கபபட்டிருககிறது. ெலல ்கனி ச்கா்டா்த மரம் எலலாம் 
சவட்டுணடு அககினியி்ல ்பா்டபபடும் (மத். 3:10) என்கிறார. 
 இரண்டாவ்தா்க, மீட்பின் அருட்செய்திதயக கூற்வணடும். 
மனங்கலஙகியுள்்ள ஆத்மாவுககுக ்க்டவுளின் கிருதபயாகிய ெந்்்தாஷ 
செய்திதய எடுத்துக கூற்வணடும். ஐயா, இது இந்்த வருஷமும் 
இருக்கட்டும் (லூக. 13 : 8). இவவிஷயத்தில இரக்ஷா சபருமாதன 
ெம் முன்மாதிரியா்க ஞாப்கத்தில தவத்துகச்காள்்வாமா்க. வருத்்தபபட்டுப 
பாரம் சுமககிறவர்க்்ள என்னி்டத்தில வாருங்கள் என்று அதைககிற அன்பு 
்கனிந்்த இரட்ெணிய அதைபதபக கூற்வணடும். 
 மூன்றவது, பிரெங்கம், ் ்கட்்பாருத்டய உள்்ளத்தில ெலலுணரச்சிதய 
எழுபபி ெலவழியில செலுத்தும் ஆற்றலுத்டய்தாயிருக்க ் வணடும். பவுலின் 
பிரெங்கத்த்தக ்்கட்்ட அகிரிபபா ொன் கிறிஸ்தவனாகிற்தற்குக ச்காஞெம் 
குதறய நீ என்தனச் ெம்மதிக்கப பணணுகிறாய் (அப 26 : 28) என்றான். 
்்கட்்பாருள்்ளத்தில இத்்தத்கய உணரச்சிதய எழுபபுவ்்த, பயன்படும் 
பிரெங்கமாகும். ்தனககு ெலலுணரச்சிதயயுண்டாககிய பிரெங்கந்்தான், 
பிறரககு ெலலுணரச்சிதய உண்டாக்கககூடும். ஆ்க்வ ஓர பிரெங்கத்தில 
பாவத்த்தக ்கணடிககும் ்யாவான் ஸொன்கனும், கிருதபயளிககும் 
கிறிஸதுவும், தீரமானம் செய்ய ஏவும் பவுலப்பாஸ்தலனும் ்காணபபட்்டால 
ெலலது. இத்்தத்கய பயன் மிகுந்்த பிரெங்கத்த்தச் செய்பவதனச் 
ெதபயார ்தங்களுத்டய ்ததலவனா்க்வ ்கருதி ெ்டபபார்கள். அவர்கத்ள 
அத்்ததலவனும் ்க்டவுளினணத்ட ெ்டத்திச் செலலககூடும்.



ததய்வ வழிபாடுததய்வ வழிபாடு

 உல்கத்து உயிர்களின் வாழ்கத்கதய உற்று ்ொககு்வாமாயின், 
ெ்கல ஜீவராசி்களும் ஓர முன்்னற்ற முயற்சியில ஈடுபட்டிருககின்றன 
என்பது ச்தற்சறனப புலபபடும். அழிவுள்்ள ெரீரம் ஒன்தற்ய உத்டய 
உயிர்கச்ளலலாம், ெரீர ்்ததவ்கட்்காகும் முயற்சியி்ல்ய ்கருத்த்தச் 
செலுத்துகின்றன. ெரீரத்்்தாடு அழிவிலலா்த ஆன்ம ெகதியும் உத்டய 
மானி்ட்னா ெரீர ்்ததவ்கட்்கான முயற்சி்யாடு நின்றுவி்டாமல, என்றும் 
அழிவிலலா்த முகதி நிதலதய எய்்தவும் முயலகின்றான். இந்்த ஆன்ம 
ெகதி இதறவனது, சுவாெரூபமாகிய அருட்ெகதியா்தலின் இது மானி்டதன 
இதறவ்னாடு ்ெரடியா்கத் ச்தா்டரபுபடுத்துவது. இத்்தத்கய ச்தா்டரபு 
இயற்த்கயா்க்வ இருபபதினால ்தான், மனி்தனுககு இயலபா்க்வ ச்தய்வ 
சிந்்ததனயும், ச்தய்வத்தின் மீது ொட்்டமும் ஏற்படுகிறது. அந்்த ொட்்டம் 
ச்தய்வ வழிபாட்டிற்கு ெ்டத்திச் செலகின்றது. ்க்டவு்்ளாடு ஐககியபப்டவும், 
்க்டவுளுத்டய பிரென்னத்த்த உணரந்து இன்புரவும், ்க்டவுளுககுப 
பிரியமா்க வாைவும், மனி்தனது உள்்ளத்தில ஓர ்பராவல உண்டாகிறது. 
இந்்த ஆதெ்கத்ள நிதற்வற்றும் சபாருட்டு அவன் ்க்டவுள் வழிபாட்டில 
ஈடுபடுகின்றான். அது அவனது ஆன்மீ்க முன்்னற்றத்திற்குப ்பரு்தவி 
யாகின்றது. 
 ஆ்க்வ, ்க்டவுள் வழிபாடு என்று சொலலும் ்பாது, அதில 
இரணடு அம்ெங்கள் அ்டஙகி இருககின்றன. ஒன்று, ்க்டவுள் வணக்கமும், 
தியானமும், மற்சறான்று பரிசுத்்த வாழ்கத்க. ்தனி வணக்கத்து்டன் 
நிறுத்தி விடு்வாமாயின், அது ஆரா்ததன மட்டு்ம; வழிபா்டா்காது. 
பரிசுத்்த வாழ்கத்கயில மட்டும் ெம் ்கருத்த்தச் செலுத்து்வாமாயின், அது 
ெலசலாழுக்கப பயிற்சியாகு்மயன்றி வழிபா்டா்காது. ஆ்தலால, இவவிரண 
டும் ்ெரந்்்த வழிபா்டாகும். 
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ெ்கல ்்தெத்்தவரும், எம்ம்தத்தினராயினும், பணடி்தர மு்தல பாமார வதர 
்க்டவுள் வழிபாடு ஆற்றி்ய வருகின்றனர. ்க்டவுத்ளபபற்றி அவவவர 
ச்காணடிருககும் ்கருத்துககு ஏற்ப, அவர்க்ளது வழிபாடு, பரிசுத்்த 
வாழ்கத்கககும், ஆத்மீ்க உயரவுககும் உ்தவியாகும். "ய்தா ்்தவா, ்த்தா 
பத்்தா'' என்று ெமஸகிரு்த சு்லா்கம் ஒன்று ொ்தாரணமா்க வைங்கபபட்டு 
வருகின்றது. ச்தய்வம் எபபடி்யா, அபபடி்ய பக்தனும் என்பது சபாருள். 
இது உணதமயன்்றா! எம்சபருமானும் பா்லா்கத்தில இருககிற உங்கள் 
பி்தா பூரண ெற்குணராய் இருபபது ்பால, நீங்களும் பூரண ெற்குணராய் 
இருக்கக்க்டவீர்கள் என்று திருவாய் மலரந்்தருளிதின்றர. இது்வ, உணதமத் 
ச்தய்வ வழிபாட்டின் ்ொக்கமாகும்.
 உலகில மானி்டர அனுெரிககும் மாரக்கங்கள் பல. அவற்றின் 
ச்காள்த்க்களிலும், ்க்டவுத்ளபபற்றிய அறிவிலும், ஆரா்ததன 
முதற்களிலும், ் வறுபாடு ்காணபபடுகின்றன. கிறிஸ்தவர்கள் அந்்தந்்த ொட்டு 
ஆொரங்கட்கும், பைக்க வைக்கங்களுககு ்மற்ப, ஆரா்ததன முதற்கத்ள 
அதமத்துக ச்காள்வது ்தவறு ஆ்காது. எந்்த முதறதய அனுெரிபபதில 
ச்தய்வ வணக்கம் ஆவி்யாடும், உணதம்யாடும், ஏசறடுக்கபபடு்மா, 
அந்்த முதறதயக த்கயாடுவதில யாவருககும் பூரண சு்தந்திரம் உணடு. 
்கட்டுபபடுத்்தல சு்தந்திரத்த்தப பாதிபபது மலலாமல ச்தய்வ வணக்கத்த்த 
சவறும் ெ்டங்காச்ொரமா்க மாற்றுகிறது. ெதபயின் ஆவிககுரிய ஜீவியம் 
குன்றிப ்பா்க இது யத்்தனமா்க இருககிறது. ்கலவி அறிவத்டந்்த 
மக்களும், பாமர மக்களும் ்கலந்துள்்ள ஒரு ெதபதய உற்று ்ொககுங்கால, 
ொம் ்மல ொட்டு முதற்கத்ள ெமது ஆரா்ததன்களில அதி்கமா்க 
உப்யா்கபபடுத்துவ்தால, ்மல ொட்டு ொ்கரீ்கம் சபற்ற மக்கள் ்தவிர, 
ஏதன்யார இவவாரா்ததன்களின் மூலமாய் எவவி்த பலனும் அத்டந்து 
ச்காள்்ள வழி இலலாமல இருககிறார்கள். ஆ்க்வ, அபபடிபபட்்டவர்கள் 
வி்ெஷமா்க, ெ்கரங்களிலுள்்ள சிலர ஆரா்ததன்களில பஙச்கடுபபத்தயும் 
விட்டுவிடுகிறார்கள். 
 ெமது ்்தெத்து மக்கள், ெமது ஆண்டவராகிய இ்யசுககிறிஸதுதவ 
அவர அருளிெசெய்திருககிற பாவ மன்னிபபின் ெந்்்தாஷத்தில பஙகு 
சபறுகிறவர்க்ளாயும், அவர உல்கத்திற்கு சவளிபபடுத்தி இருககிற ்க்டவுளின் 
அன்தப அனுபவத்தில ்கண்டறிகிறவர்க்ளா்கவும், அவரது மரணம், 
உயிரத்ச்தழு்தலின் வழியாய் ெமககு இலவெமாய்க ச்காடுக்கபபட்டிருககிற 
பரிசுத்்த ஆவியானவதரப சபற்று அனுபவிககிறவர்க்ளா்கவும் அவதரப 
்பாற்றிப பு்கழ்ந்து ்க்டவுள் வணக்கம் செய்ய ஏற்ற முதற்கள் எதவ என்பத்த 
ொம் இஙகு ெற்று ஆராய்்வாம். இவவி்த ஆராய்ச்சியில ொம் மறக்கககூ்டா்த 
ஒரு ்காரியம் உணடு. ஆதிச்ெதப ெமககு தவத்துப்பாயிருககும், சில 
முககிய அனு்ஷ்டானங்கத்ள ொம் விட்டு வில்கககூ்டாது. ஆ்க்வ, 
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ெமது ஆதித்திருச்ெதப ெமககுக த்கயளித்திருககும் ஆரா்ததனயின் 
சில அம்ெங்கத்ள ஈணடு எடுத்துககூறி, பின் ெமது ொட்டிற்கு ஒபப 
இவவம்ெங்கத்ள எவவி்தம் வணக்கத்தில த்கயாடுவது என்று பாரப்பாம். 
 ஆரா்ததன முதற்கத்ளபபற்றி ொம் ச்தளிவா்க அறிந்து 
ச்காள்வ்தற்கு ஆ்தாரமாயிருபபது ்வ்தா்க்ம, ஆ்க்வ, ்வ்த ஆராய்ச்சி 
இஙகு ெற்று அவசியம். ஆதித்திருச்ெதப பிரதி ஞாயிற்றுககிைதம ்்தாறும், 
" அபபம் பிட்கு்தல" என்ற இராப்பாஜனத்திற்குத் ்தங்கள் ஆரா்ததனயில 
மு்தன்தமயான இ்டம் ச்காடுத்திருககிறது. அப்பாஸ்தலர 2 : 42, 46; 
20:7, இத்த ொம் மனதில தவத்்தவர்க்ளாய் ெமது ஆரா்ததன்களில 
பரிசுத்்த ெற்்கருதண ஆரா்ததனதய முககியபபடுத்துவது அவசியம். 
அவர்கள் அப்பாஸ்தலருத்டய உப்்தெத்திலும், அந்நி்யாந்தியத்திலும், 
அபபம்பிட்கு ்தலிலும், சஜபம் பணணு்தலிலும் உறுதியாய்த் ்தரித்து 
இருந்்தார்கள். அவர்கள் ஒருமனபபட்்டவர்க்ளாய் ்்தவாலயத்தி்ல 
அனுதினமும் ்தரித்திருந்து, வீடு்கள் ் ்தாறும் அபபம்பிட்டு, மகிழ்ச்சி்யாடும், 
்கப்டமிலலா்த இரு்தயத்்்தாடும் ்பாஜனம் பணணினார்கள். 
 இரண்டாவது, ்வ்த பா்டங்கள் ஆதிச்ெதப ஆரா்ததன்களில 
மற்சறாரு அம்ெமாகும். ெஙகீ்தங்களினாலும், கீரத்்ததன்களினாலும், 
ஞானபபாட்டு்களினாலும் ஒருவருகச்காருவர புத்தி சொலலிகச்காணடு, 
உங்கள் இரு்தயத்தில ்கரத்்ததரப பாடி்ககீரத்்தனம் பணணுங்கள் 
- எ்பசியர 5:19. கிறிஸதுவின் வெனம் உங்களுககுள்்்ள ெ்கல 
ஞானத்்்தாடும் பரிபூரணமா்க வாெமாயிருபப்தா்க; ெஙகீ்தங்களினாலும், 
கீரத்்ததன்களினாலும், ஞானபபாட்டு்களினாலும், ஒருவருகச்காருவர 
்பாதித்து புத்தி சொலலிகச்காணடு, உங்கள் இரு்தயத்தி்ல ்கரத்்ததரப 
பகதியு்டன் பாடுங்கள் - ச்கா்லாசெயர 3: 16. 
 மூன்றாவது, புத்திமதி சொலவது. வாரத்தின் மு்தல 
ொளி்ல, அபபம்பிட்கும்படி சீஷர்கள் கூடி வந்திருகத்கயில, பவுல 
மறுொளி்ல புறபப்ட்வணடுசமன்றிருந்து, அவர்களு்ட்ன ெம்பாஷித்து 
ெடுராத்திரி மட்டும் பிரெஙகித்்தான். அப்பாஸ்தலர 20:7. எலலாரும் 
தீரக்க்தரிெனஞசொலலுத்கயில, அவிசுவாசிசயாருவன், அலலது 
்கலலா்தவசனருவன், உள்்்ள பிர்வசித்்தால, அவன் எலலாராலும் 
உணரத்துவிக்கபபட்டும், எலலாராலும் நி்தானிக்கபபட்டும் இருபபான் - 1 
ச்காரிந்தியர 14:24.
 ொன்்காவது, பாவ அறிகத்க. ெதப கூடிவரும்்பாது உன் பாவத்த்த 
அறிகத்க செய். தீய மனச்ொட்சியு்டன் உன் விணணபபங்கத்ள ஏசறடுக்க 
்வண்டாம், என்பது அப்பாஸ்தலர ்பா்தனாபீடித்க என்பதின் உப்்தெம். 
 ஐந்்தாவது, சஜபம், மன்றாட்டு. அன்றியும், புருஷர்கள் ்்காபமும், 
்தரக்கமுமிலலாமல பரிசுத்்தமான த்க்கத்ள உயரத்தி, எலலா இ்டங்களி்லயும் 
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சஜபம் பணண்வணடுசமன்று விரும்புகி்றன். 1 தீ்மாத்்்தயு 2:8. 
துன்பம் உற்்றார, ்தாழ்ந்்த நிதலதமயிலுள்்்ளார பாவத்தில விழுந்து வழி 
்தவறினவர்கள், வியாதியஸ்தர, பசியும் பட்டினியுமாய் இருப்பார, த்கதி்கள், 
ஊனர மு்தலி்யார்கட்்கா்க விணணபபம் ஏசறடுக்கபபட்்டச்தன்பத்த மு்தலாம் 
நூற்றாணடு கிலசமந்து அத்தியட்ெர வாயிலா்க அறிகி்றாம். 
 ஆறாவது, துதி ்்தாத்திர வணக்கம் எ்பசியர 5:19. இராப்பாஜன 
ஆரா்ததனதய ஸ்்தாத்திர ஆரா்ததனயா்க்வ ஆதித் திருச்ெதப 
ச்காண்டாடினது. ெமது ஆண்டவரின் ஜனனம், மாரணம், உயிரத்ச்தழு்தல, 
பா்மறு்தல, இவற்றிற்்கா்க கிறித்்தவர்கள் உள்்ளங்கனிந்து இவவாரா்ததனயில 
ென்றி செலுத்தினார்கள். ஆத்கயால இவவார்ததனககு புதிய ஏற்பாட்டிற்கு 
சவளி்ய ச்காடுக்கபபட்்ட மு்தல சபயர இயூக்கரிஸது. அ்தற்கு ென்றி 
செலுத்து்தல என்பது சபாருள். 
 ஏைாவது, ்தரித்திரருககு ்தருமம் பத்டபபது. இதுவும் 
ஆதித்திருச்ெதபயில ஒரு முககிய அம்ெம் என்பது ் வ்தா்கம ஆராய்ச்சியின் 
பலனா்க அறியககி்டககிறது. விசுவாசி்கள் அதனவரும் ்தங்கள் ்தருமப 
பணங்கத்ள அவரவர திராணிககுத் ்தக்க்தாய் ச்தய்வாரா்ததனககுகச்காணடு 
வருவார்கள். அங்்க ்க்டவுளுககுபபகதியா்க அவற்தறப பத்டபபார்கள். 
 ்மற்கூறிய அம்ெங்கள், கிறிஸ்தவ ஆரா்ததன்களில 
விட்டுவி்டக கூடியதவ்கள் அலல. ஏசனனில அதவ்கள் ஆதிச்ெதப 
அனலாய் நிதறந்திருந்்த ்காலத்தில ்க்டவுள் வணக்கத்திற்கு எத்்தனமா்க 
உப்யா்கபபடுத்்தபபட்்டதவ்கள். அதவ்கள் எக்காலத்திலும், எம்மக்களுககும் 
சபாதுவான நித்திய ்தன்தமயுள்்ள்தாயிருககின்றன. சவவ்வறு 
்காலங்களில பக்தர்கள் ்மற்கூறிய ஆரா்ததன அம்ெங்கத்ள ்தங்கள் 
ஜீவியத்தின் அனுபவத்தில ்கணடுணரந்து வருகிறார்கள். ெதப சவவ 
்வறா்க இருந்்தாலும், ஆரா்ததன முதற்கள் கிறிஸ்தவ ெதப்கட்டு்கள் 
வித்தியாெமா்கக ்காணபபட்்டாலும் பல திறபபட்்ட மக்களுககும், பயன்பட்டு 
வருவது ொம் ்ம்ல பாரத்்த முககிய குறிபபு்க்ளாகும். 
 ்தற்்காலத்தில ெதபயார சபருஙகூட்்டமா்க ஆரா்ததனககு 
ஒழுங்கா்க வருகின்றார்கள். அவர்களிற் சபரும்பா்லார செடு ொட் 
பைக்க ்காரணமா்கவும், ்்காவிலுககுச் செலல்வணடியது ஓர ்க்டதம 
என்ற எணணத்து்டனும் வருகின்றனர. ஆராதிக்க ்வணடும் என்ற 
ஆத்திரத்து்டன் வருகின்றவர்கள் மி்கச் சில்ர. ஜனங்கள் முழு மனது்டன் 
ஆரா்ததனயில ஈடுப்ட ்வணடுமானால அவவிஷயத்தில திருச்ெதப ்தன் 
்கருத்த்தச் செலுத்தி முயற்சி செய்ய்வணடும். பணடுச்தாட்டு இன்றுவதர 
மக்க்ளது மனபபணபு மாறாமல ஒன்று ்பால்வ இருந்துவருகிறது. ச்தய்வ 
பயமும் ்தன்தனத் ்தா்ன அவருத்டய திருவடியில ெமரபபித்்தலும் 
ஆவிககுரிய உணரச்சியின் அறிகுறி்க்ளா்கக ்கரு்தபபட்டு வருகின்றன. 
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ஆ்க்வ, ஆரா்ததன ெத்டசபறும் ்்காவிலும், ஆரா்ததன முதற்களும் 
பகதி விருத்திதய உண்டாககுவனவாய் இருத்்தல ்வணடும். ்்காவிதலப 
பள்ளிககூ்டமாய் உப்யாகித்்தால, ஆரா்ததன ்ெரங்களில ்மதெ, 
்பாரடு, ப்டங்கள் இதவ்கத்ள எடுத்துவி்ட்வணடும். ்்காவிலில 
அதமதி நிலவ்வணடும். அதமதி்ய ஆரா்ததனககு ஏற்ற சூழ்நிதலதய 
உண்டாககும். அதமதியினால ்கவன ெகதி அதி்கரிககும் என்பது ம்னா்தத்வ 
உணதம. 
 ஆரா்ததன ெத்ட முதறககு அனுகூலமான, சில அனுபவ சித்்தமான 
ஆ்லாெதன்கத்ளக கூறு்வாம். திட்்டவட்்டமா்க ஒழுஙகுபடுத்்தபபட்்ட ஓர 
ஆரா்ததன முதறதய அனுெரிபபது ெலலது. முதறயற்ற ஆரா்ததன்களில 
சில குதற்கள் ்காணபபடுகின்றன. அ்ெ்க ெதப்களில ெதபயார 
ஆரா்ததனககுப பிந்திவருகிறார்கள். இககுதறதய நீககுவ்தற்கு, ஆரா்ததன 
யாச்தாரு ்கால்தாம்தமுமின்றி இரண்டாம் மணி அடித்து முடிந்்தவு்டன் 
ஆரம்பிக்க ்வணடும். பா்ட்கர்கள் இருககும் ெதபயில, மணி ெப்தம் 
நின்றவு்டன் ஆரா்ததனதய ஆரம்பிககும்படி பாதிரிமாரும், பா்ட்கரும், 
ஏற்்கன்வ வரிதெயில நிற்்க்வணடும். இது ஒரு சிறிய ்காரியமானாலும் 
ஆரா்ததன ்கவரச்சியாய் இருபப்தற்கு அனுகூலமாகும். அடுத்்தபடியா்க 
ஆரா்ததன சித்திசபற ்வணடுமானால, சபாருத்்தமான பாட்டு்கத்ளத் 
ச்தரிந்து ச்காள்்ள்வணடும். 
 மு்தலாவது பாட்டு, சபாதுவான துதி, ்்தாத்திரம், வணக்கம் 
பற்றிய்தா்க இருக்க்வணடும். ெதபயார எலலாரும் ஒன்று ்ெரந்து 
பாடுமாறு ஊக்கம் உண்டாக்க்வணடும். சபாருத்்தமற்ற பா்டல்கத்ளயும், 
ெதபயாருககு இரா்கம் ச்தரியா்த பா்டல்கத்ளயும், நீக்க்வணடும். பா்டம் 
வாசிககுமுன் அ்தன் ்கருத்த்த எடுத்துக ்காட்்டககூடிய ஓர சிறு மு்கவுதர 
கூறு்தல ெலம். குறிபபிட்்ட பகுதி எத்்தத்கய ெந்்தரபபத்தில எழு்தபபட்்டது, 
ஆககி்யான் அத்த எழுதும்சபாழுது, என்ன ்ொக்கத்து்டன் எழுதினார 
என்பத்த மு்கவுதரயில கூறு்தல மிகுந்்த உப்யா்கம் ஆகும். 
 ஓர வாலாற்தற வாசிககும்சபாழுது அ்தனுத்டய பல ்காட்சி்கத்ளயும் 
உணரந்து ஒவசவாரு ்காட்சியின் இறுதியிலும், நிறுத்திச் சொலவது ெலலது. 
விதலஅச்சி்டபபட்டுள்்ள சஜபங்கத்ள மட்டும் வாசிக்காமல சிற்சில 
ெமயங்களில ெந்்தரபபத்திற்கு ஏற்ப சுயமா்க்வ சஜபிபபது ெலலது. இந்்த 
சஜபத்தில உள் உணரச்சியு்டன் மனத்தத் திறந்து இயலபா்க ெம்முத்டய 
அவசியத்த்த சவளியி்டககூடும். ஆரா்ததன ெ்டத்தும் குருவானவருககு இது 
ஒரு ்க்ஷ்டமான ்வதல ்தான். இத்துதறயில திறதம சபற்வணடுமானால 
திருச்ெதபயில வைங்கபபட்டு வருகின்ற சஜபங்கத்ள ென்றா்கப 
படிக்க்வணடும். ஆஙகில ெதப சஜப புத்்த்கத்தில ்காணபபடுகின்ற 
சுருக்கசஜபங்கள் சிறந்்த மாதிரி சஜபங்க்ளாகும். சஜபம் என்பது துதி, 
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்்தாத்திரமும், பாவ அறிகத்க விணணபபமுமாய் இருக்க்வணடும் என்பத்த 
அவற்றின் மூலமா்க ொம் அறியலாம். 
 சஜபத்தி்ல ்க்டவுளுககுத் ச்தரியா்த ்காரியங்கத்ள அவருககுச் 
சொலலிக ்காட்டுவது ்பால விஷயங்கத்ள எடுத்துச் சொலவது 
அறிவீன்மயாகும். இஙகு ்காட்்டபபட்்ட ஆ்லாெதன்கத்ள ொம் 
த்ககச்காள்ளுவதினால ெதபயாருககு ஆரா்ததனயின் மீது ஆரவத்த்த 
உண்டாக்கலாம். அது மாத்திரம் ்பா்தாது. ஆரா்ததனயின் அவசியத்த்த 
ொம் வற்புறுத்திக ்காட்்ட்வணடும். இத்தபபற்றி ொ்தாரணமா்க, அடிக்கடி 
குருமார பிரெங்கம் செய்வதிலதல. ்்காவிலுககுச் செல வத்த குதற 
கூறுகின்ற பலர இருககின்றனர. ்்காவிலுககுச் செலவது ்க்டதம என்ற 
எணணம் எலலாக கிறிஸ்தவரி்டத்திலும் உணடு என்று ொம் எணணககூ்டாது. 
ஆ்தலின் ஆரா்ததனச்குச் செலவது ்க்டதம மட்டுமலல, மாரக்கத்தின் 
மூலமா்க சபற்வணடிய ென்தம்கத்ளப சபறுவ்தற்கு ொ்தனமா்கவும், 
திருச்ெதபயின் அந்நி்யாந்தியத்த்த சவளிபபடுத்தும் அத்டயா்ளமாவும் 
இருககிறது என்பத்தத் திட்்டவட்்டமா்கப ்பாதிக்க்வணடும். 
 இத்த மனதில ச்காண்டவர்க்ளாய் ொம் ெமது ஆரா்ததன 
முதறதம்கத்ள மாற்றி அதமககும் முதற்கத்ளக ்கண்டறி்வாம். கிறிஸ்தவன் 
வாரத்த்தயினாலும், செய்த்கயினாலும் ொட்சி ப்கர ்வணடியவன். 
அபபடியானால கிறிஸ்தவ ெமு்தாயம் த்கயாடும் ஆரா்ததன முதற்கள் 
சுவி்ஷ்ட ஊழிய ் ொக்கம் உத்டத்்தாயிருபபது அவசியம். ொ்தாரண சஜபக 
கூட்்டங்களில, ்தமிழ்ச் ெஙகீ்தம் செவவ்ன பா்டபபடுங்கால, புறம்தஸ்தர 
ெம் கூட்்டத்த்தச் சுற்றிக குழுமி நிற்பத்த ொம் பாரக்கலாம். இ்யசுவின் 
ொமம் மகிதமபபடுவ்தற்கு இதுவும் ஏதுவாகும். ்மலும் ெமது கிறிஸ்தவ 
மக்களுககுள்்்ள, ொ்தாரண மக்கள் ெமது ெத்டமுதறயில இருந்து 
வரும் ஆரா்ததன முதறதம்கத்ள அனுபவிக்க முடியா்தவர்க்ளாய்த் 
தித்கககிறார்கள். அவர்களுககு அதவ்கள் சவறும் மந்திரங்கள் ்பால்வ 
்காணபபடுகின்றன. மாரக்க அெதிதய நீககி, உல்க சிந்த்ததயப ்பாககி 
ஆவிககுரிய சிந்த்ததய மக்களுககுள் ஊட்டுவ்தற்கு ்க்டவுள் வணக்கம் 
சபரிதும் பயன்படும் என்பத்த எவரும் மறுக்க முடியாது. வணக்க்ம 
பகதிககு ஆ்தாரம். ெ்கல புணணியக கிரிதய்களிலும் சி்ர்ஷ்ட கிரிதய 
்க்டவுள் வணக்கம் என்ற சபரியாரின் வாககு உணதம வாய்ந்்த்்த. ஆ்க்வ, 
வணக்கத்தில, மக்களின் ஆவி, மனது, ெரீரம் ஆகிய இம்மூன்தறயும் 
எவவாறு ஒருங்்க ஈடுப்டச் செய்வது என்ப்்த ஊழியர்களின் ஒ்ர 
்ொக்கமா்க இருக்க்வணடும். கிரிதய செய்கிற ஆவியானவர ஒருவ்ர. 
ஆனாலும், ெரீர அதமபபு, முன்்னார்களின் பாரம்பரியம், சூழ்நிதல, 
சீ்்தா்ஷண ஸதிதி ்பான்றதவ்கள் வித்தியாெபபடின், ஆரா்ததன 
முதறதம்களும் வித்தியாெபபடுவது இயலபு. ்காலில மாட்டியிருககும் 
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பா்தரட்தெ்கத்ளக ்கைற்றி அதறயில துணத்ட எடுத்துக்கட்டி ்்தவ 
ெந்நிதியில இரு்கரங்கத்ளயும் கூபபி அலலது ொ்ஷ்டாங்கமா்க விழுந்து 
வணஙகி நிற்கும் வணக்க முதற இந்திய ெணபனுக்்கயலலாமல ்வறு 
யாருககுரியது? 
 ்தனி வணக்கம், குடும்ப வணக்கம், சபாது வணக்கம் இம்மூன்றும் 
கிறிஸ்தவர்கட்குள் எவவ்ளவு ொ்தாரணமா்க இருககிற்்தா, அபபடி்ய 
இந்துக்களுககுள்ளும் இருககிறது. ்தனித்தியானம் செய்வது, ் யா்காபபியாெம் 
செய்வது, பு்ஷபம் சொரிந்து, ்்தங்காய் உத்டத்து, மந்திரம் சொலலி, சஜப-
்தபத்தில நிற்பது இந்துக்களுககுள் ்தனி சஜபம் என்று ்கரு்தபபடுகிறது. ்தனி 
சஜபத்தின் அவசியம் கிறிஸ்தவனுககு வற்புறுத்்த ் வணடியதிலதல. சூரியன் 
உ்தயமாகு முன் ்்தவ ஆலயத்தில சென்று, ்்காவில மணிதய அடித்து, 
வி்ளககு ஏற்றி, பூபா்ள இரா்கம் படித்து, ெஙகீ்தங்க்்ளாடு ்தனி சஜபத்த்த 
ஆரம்பித்து, ெதபயார ்தனித்்தனி்ய ச்தய்வ ெமு்கத்தில குதறந்்தது அதர 
மணி ்ெரம் ்காத்து இருந்து தியானம் செய்து, இலலம் எகி, ்தங்கள் 
அன்றா்ட ்வதலதய ஆரம்பிபபது ெமது ொட்டு மனபபான்தமககு 
எவவ்ளவு சபாருத்்தமா்கக ்காணபபடுகிறது. 
 குடும்ப ஆரா்ததன. ெமது ் ்தெத்தில, வி்ெஷமா்க இந்துக்களுககுள், 
குடும்ப ஆரா்ததன உணடு. புணணிய ஸ்தலங்கட்குக குடும்பம், குடும்பமா்க 
யாத்திதர செய்வது, ச்காத்ட ச்காடுபபது, ஸவாமி ்தரிெனத்துககுப ்பாவது 
ொ்தாரணம். இந்்த வைக்கத்த்தத் கிறிஸ்தவர்க்ளாகிய ொம் கிறிஸது ொம 
மகிதமககு ஏதுவா்க ஆ்தாயபபடுத்்தலாம். இரவில, குறிபபிட்்ட ்ெரத்தில 
எலலாக கிறிஸ்தவ வீடு்களிலும், குடும்ப சஜபம் செய்வதும், குடும்ப பணடித்க 
ச்காண்டாடி, அந்்தத் தினத்தி்ல குடும்பம் குடும்பமா்க ஆலயத்தில வந்து 
அமரந்து, ்க்டவுத்ள ஆராதிபப தும், குைந்த்த்கள் ஞானஸொனம், பள்ளி 
செலலு்தல, ்கலியாணம் மு்தலிய ெமயங்களில குடும்பமா்க ஆலயத்திற்குச் 
சென்று, குடும்ப ஆரா்ததன்க்ளா்க்வ, அதவ்கத்ள உப்யா்கபபடுத்துவதும், 
புதி்தா்கத் ச்தாழில துதறயில ஈடுபடும்சபாழுது, ்்காவிலுககுச் சென்று, 
ச்தாழிற் ்கருவி்கத்ள ச்தய்வ ெந்நிதியில பத்டத்து, குடும்பத்து்டன் 
ஆராதித்து, ஆசீரவா்தம் சபற்றுச் செலலு்தலும், இந்திய மனபபான்தமககு 
இதெந்்தது. மற்றும் குடும்பத்தில வி்ெ்டம் ெ்டந்்தால, அவவி்ெ்டத்த்தத் 
்தன் வீட்டில மட்டுமலல, ஆலயத்தில ச்காண்டாடுவதும் ெமது ொட்டு 
சூழ்நிதலககு மி்கவும் உசி்தம்.
 மூன்றவது, சபாது வணக்கம் அலலது ெதப ஆரா்ததன. 
புறம்தஸ்தர்கட்குள் இத்தக ்காணகி்றாம். திருவிைாக்களில இவவி்த சபாது 
வணக்கம் ்காணபபடுகிறது. மி்கவும் ஆரவாரத்்்தாடு இத்திருவிைாக்கள் 
ச்காண்டா்டபபடுவது மக்கட்கு ஊக்கமும், மாரக்கத்தில தவராககியத்த்தயும் 
ச்காடுககிறது. ெமககும் சபாது வணக்கத்திற்கு அன்றன்று குறிக்கபபட்்ட 
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்ெரம் இருந்்தாலும், சிறபபா்கக ச்காண்டாடும் சில ெமயங்கள் உணடு. 
உ்தாரணமா்க, கிறிஸதுவின் ஜனனம், மரணம், உயிரத்ச்தழு்தல, பர்மறு்தல, 
சபந்்்த்்காஸ்்த மு்தலியதவ்கள் ொம் சிறபபா்கக ச்காண்டா்ட்வணடிய 
பணடித்க்கள். இபபணடி்கத்ள ஆரவாரத்்்தாடு ச்காண்டாடுவதில, 
ெதபயாரும், ஊழியரும் ்கவனம் செலுத்துவது ென்று. ்தவிரவும் ்தமிழ் 
வரு்டபபிறபபு, பகதிக கூட்்டங்கள், ்தவெ உற்ெவப பணடித்க மு்தலியவற்தற 
வட்்டாரத்தின் ்ததல ெ்கரில ச்காண்டாடு்தல ஆகிய இதவ்கள் மக்களுககு 
ஆவிககுரிய ஜீவியத்திரகு அனுகூலமானதவ்கள். மனதிற்கு உற்ொ்கம் 
ஊட்்டககூடிய ்காட்சி்கள் ஒழுஙகு செய்வது ்தவறா்காது. சுவி்ெ்ட பிரபலயம், 
ென்மாரக்க எழுச்சி இவற்தற ்ொக்கமா்கக ச்காணடு ெடிக்கபபடும் 
ொ்ட்கங்கள் மிகுந்்த ென்தம அளிககும். 
 பரிசுத்்த ெற்்கருதண ஆரா்ததன. சபாது வணக்கத்தில 
கிறிஸ்தவர்கட்குள் ்காணபப்ட்வணடிய முககியமான ஆரா்ததன இது. ச்தய்வ 
அன்தபயும், பகதிதயயும், அனல மூட்டி எழுபபிவிடுவ்தற்கு, ்கரத்்தருத்டய 
இராப்பாஜனத்த்தப ்பான்ற ொ்தனம் ்வறு ஒன்றும் இலதல என்று 
வ்ட இந்தியா அசமரிக்கன் பிரஸபித்தீரியன் மிஷன் ்காரிய்தரிசியாயிருந்்த 
பக்தன் ்டாக்டர கிரிஸவலட் என்பவர சவகு ச்தளிவா்க எழுதியிருககிறார. 
பரிசுத்்த ெற்்கருதண ஆரா்ததனதய ஒவசவாரு ஞாயிற்றுககிைதமயும் 
்தகுந்்த ஆயத்்தத்்்தாடு ெதப்களில ஆெரிபப்தால எணணி முடியா்த ென்தம 
ெமககுக கித்டககும். 
 ொ்தாரண ஆரா்ததன்களிலும் கூ்ட, ெமது ்்தெத்து 
மனபபான்தமககு ஏற்ற ்தா்ளத்்்தாடு, கீரத்்ததன்கள், ெஙகீ்தங்கள் பாடி, 
்மதஜ ொற்்காலி்கத்ளத் ்தவிரத்து, யாவரும் ஒ்ரவி்தமா்க அமரந்திருந்்்தா, 
அலலது ொ்ஷ்டாங்கமா்கப பணிந்்்தா, ஆரா்ததன செய்வது பகதியும், 
மனசவழுச்சியும் உணடுபணணுவ்தற்கு அனுகூலமா்க இருககும். 
 புற அலங்காரமும், ஆலய ஆரா்ததனககு அவசியம். த்க்கால 
சுத்்தம் செய்ய, ஆலயத்தில ்தணணீர தவபபதும் மலர்க்ளால திரு்மதஜதய 
அலங்கரிபபதும், சுவரில நீலநிறம் அடிபபதும் பகதிதய எழுபபு்தற்குரிய 
உப்கரணங்கத்ள தவபபதும் சிறந்்தது. ்காணிகத்க்கத்ள வாஙகுவ்தலல, 
எடுபப்தலல, ்ெரபப்தலல, பத்டபப்்த ஆரா்ததனயில த்கயாடும் ெமது 
ொட்டிற்கு உ்கந்்த முதற. ஜனங்கள் குறிபபிட்்ட ்ெரத்தில ஒழுங்கா்கக 
்காணிகத்க பத்டபபதும், அத்த குருவானவர ச்தய்வ ெமு்கத்தில 
ெமரபபிபபதும் ொலவும் ென்று. 
 சிற்சில குறிபபு்கள் மட்டும் ்ம்ல ச்காடுத்துள்்்ளாம். ச்தய்வ 
ஊழியத்தில ஈடுபட்டிருப்பார்கள் ்மலும் இக்காரியத்த்தக குறித்து 
ஆராய்ச்சி செய்வது ெலம். ெமது ஆரா்ததன்கள் புறம்தஸ்தர்கட்கு அந்நிய 
்்தாற்றம்்பால ்காணபபட்டு இ்டறு்தலாயிராமல சு்தந்்தர இந்தியாவில 
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வசிககிற ொம், கிறிஸது இந்தியருககும் உரியவ்ர என்பத்த எடுத்துக்காட்டும் 
ெலல ொ்தனமா்க உப்யா்கபபடு்தல எக்காலத்த்தயும் வி்ட இக்காலத்தில 
மி்கவும் அவசியம். 



சபப ஊழியனும் ஏபனய சபப னவபைகளும்சபப ஊழியனும் ஏபனய சபப னவபைகளும்

 மனி்த வாழ்கத்கயில கிரமமும், ஒழுஙகும் அவசியம். ்தனி 
மனுஷனுககு அவன் ெரீர வாழ்கத்கக்்க கிரமம் அவசியம். கூட்டு 
வாழ்கத்கககு அது அதி்க அவசிய்ம. இன்்றல வாழ்கத்கயில முரணபாடு 
உண்டாகும். கிரமம் அற்ற எதவயும் இறுதியில சீரச்கட்்்ட ்பாகும். ொம் 
ஆராயும் திருச்ெதப ்ெதவககும் ஓர திட்்டம், ஓர ஒழுஙகு, ஓர கிரமம், 
ஓர அதமபபு ்வணடும். 
 இத் திட்்டத்த்த அதமபபது ெதபயின் ெங்கத்த்த்யா, அ்தன் 
நிரவா்கக ்கை்கத்த்த்யா ொரந்திருந்்த ் பாதிலும் அ்தன் உணதமப சபாறுபபு 
்ெ்கர குருதவ்யா, ஊழியதர்யா, சபாருத்்தது. ஓர ்கட்டி்டத்த்தக ்கட்்டத் 
ச்தா்டஙகி முன் ஆராய ்வணடிய பல குறிபபு்கள் உ்ள. ்கட்டி்டத்தின் 
்ொக்கம், அ்தன் அவசியம், அ்தன் அதமபபு, அ்தன் செலவு, சூழ்நிதல 
மு்தலிய பல அம்ெங்கள் ்கவனிக்கபப்ட்வணடும், ்கட்டி்டத்தின் அைகும், 
்மன்தமயும், ்கட்டு்வானின் திறதமதயச் ொரந்்தன ஆயினும் அ்தன் 
சபாது அதமபபு ்கரத்்தாவின் மனபபான்தமக ்்கற்றவா்ற முடிவு சபறும். 
சிற்பியின் வாழ்கத்க ்கட்டி்டத்தில ்காணபபடும். அவவா்ற ஓர ்ெ்காத்தின் 
்ெதவயிலும், அதமபபிலும், கிரமத்திலும், ஓர குருவின் அலலது 
ஊழியனின் ஒழுக்கத்த்தக ்கணடுச்காள்்ளலாம். அதுபற்றி ஊழியர மி்க 
ஜாககிரத்தயா்க இருக்க்வணடும். 
 மு்தன் மு்தல ஊழியன் ்தன்தனபபற்றி விவிலிய நூலில சொலலபபட்்ட 
வாககுககுரியவனாய் வி்ளங்க்வணடும். ்தனி வாழ்கத்கயிலும், ஊழியனுககு 
முன்னிற்பது நீ்யா, ்்தவனுத்டய மனுஷ்ன, என்ற வாெ்க்ம. இபபுனி்த 
உணரச்சி்யாடு விரிந்்த ்ொக்கமும் ்வணடும். ்ெ்கரத்துகச்கன ஒருவன் 
பிரத்தி்ய்கபபடுத்்தபபடும்்பாது, ் ெ்கரத்திலுள்்ள கிறிஸ்தவர்களுககு மாத்திரம் 
உரியவனாபிராமல, அச்்ெ்கரத்திலுள்்ள கிறிஸ்தவர அலலா்தவர்களுககும் 



உளவியலும் திருச்சபை ஊழியமும்88

அத்தச் சுற்றியுள்்ள கிராமங்களுககும் உரியவன் என்ற பரந்்த எணணம் 
்வணடும். 
 ஒரு ஊழியன் ஓர ்ெ்கரத்திற்கு நியமிக்கபபட்்டவு்டன், 
புத்தியுள்்ள சிற்பிதயப ்பால்வா, ்ெதனத் ்த்ள ்கரத்்ததனப ்பால்வா, 
்தன்ன்கத்துள்்ளதவ்கத்ளக ்கணககி்ட்வணடும். பின்வருங்காலத் 
திட்்டத்திற்குரியதவ்கத்ளக ்கணககி்ட்வணடும். ்ெ்கரபப்டம் ஒன்று 
வதரய ்வணடும். ெ்கல அதமபபு்களும் ்காட்்டபப்ட்வணடும். ஜனத் 
ச்தாத்க, மாரக்கநிதல, ்கலவிநிதல, சபாரு்ளா்தாரநிதல, ்பாககுவாவு 
ொ்தனம், ெமூ்கநிதல மு்தலியதவ யாவும் அபப்டத்தி்ல்ய திட்்டமாய்க 
குறிபபி்ட்வணடும். அபப்டத்த்த தவத்்்த, ்தான் செய்ய ்வணடிய 
ஊழியத்திற்குரிய கிரமத்த்த அதமக்க ்வணடும். பின் ்தன் ்ெ்கரத்தில 
ஏற்்கன்வ நிதற்வற்றபபட்டிருககும் கிரமங்கத்ளயும், ஒழுஙகு்கத்ளயும், 
ஆராய்ந்து அதவ்கத்ளச் சீரபடுத்்த முயல ்வணடும். இது என்றும் 
்கவனிக்கபப்ட்வணடிய ஒரு குறிபபு. ்தற்்கால இதெபபுக்களும், கிரமங்களும் 
ஓரவத்கயில ்கட்டுக கித்டத் ்தணணீர ்பான்றதவ. அது கூ்டாது. 
இதெபபுக்கள் என்றும் இயஙகி்ய நிற்்க்வணடும். மக்களின் ம்னா 
நிதலககும், சபாரு்ளா்தார நிதலககும், பருவநிதலககும் சபாருந்திய்தாய் 
இருக்க்வணடும். மக்களின் மனபபான்தமககும், உணரச்சிககும், 
அவர்களின் ஆள் ்தத்துவ விருத்திககும் ்பாககு அளிக்கபப்ட ்வணடும். 
வட்்டாரத்தில குறிபபிட்்ட ஓர ெமூ்கத்்தார, ஓர பருவத்்தார, ஓர பாலார 
இவர்களுககுமாத்திரம் ்ெதவ ஸ்தாபனங்கள் உரித்்தாயிராமல, இத்ளஞர 
மு்தல முதி்யார வதர உரிதமககுள்்ளா்க ்வணடும். 
 மு்தல வகுபபார இத்ளஞர எனபபடுவர. இ்ளதமயில மக்கள் 
சபறும் பயிற்சி்ய, பிற்்காலத்தில ெமூ்கத்திற்கும், ெதபககும், உயரவு்தரக 
கூடியதவ. இன்று இம்மக்களுகச்கன ்வ்தபா்ட வகுப்பா, மனமகிழ்ச்சிப 
பணடித்க்யா, மற்றும் சில உற்ெவங்க்்ளா உ்ள. ஆனால அதவ நிதற 
்வற்றபபடும் முதற மி்கச் சிறந்்தது அன்று. ்கற்பிககும் பா்டமும், அ்தற்குரிய 
ஏதுக்களும், அவர்களின் மனபபான்தமககு ஏற்றதவ்க்ளாயிருக்க ் வணடும். 
ஒரு குைந்த்தககு ஏொயாவின் அதைப்பா, திருத்ச்தாண்டன் பவுலின் 
பிரயாண்மா, ் ராமர நிருபப ் பா்ததன்யா, எங்ஙனம் வி்ளஙகும்? இத்ளஞர 
என்று்ம மன அ்டக்கத்து்டன் சொலவத்தக ்்கட்டுக ச்காணடிருககும் 
இயலபுத்டயவர அலலர. அவர்கள் ்்கள்வி ்்கட்கும் ஆவலும், அறியும் 
அவாவும், ்கற்பனா ெகதியும், பாரத்ச்தாழுகும் ்தன்தமயும் மிககுத்டயவர்கள் 
எனக ்கரு்த்வணடும். ்கற்பிககும் ஆொனில கூ்ட மாற்றும் ்வணடும். 
வருங்காலங்களில இத்ளஞரககு இ்ளதமப பருவமுத்டய ஆசிரிய்ர 
சபாருந்தும். 60 வயதுத்டய ஆொன் 6 வயதுத்டய சிறுவனுக்்கா, 
சிறுமிக்்கா, எங்ஙனம் ்தன்னுத்டய அனு்தாபத்த்தக ்கற்பிக்கககூடும்? 
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60 வயதுத்டயவன் அனுபவம் ்வறு; 6 வயதுத்டயவன் அனுபவம் 
்வறு. அவன் பிரச்தன ்வறு; இவன் பிரச்தன ்வறு. சிறுவர, சிறுமி 
முன் நிற்கும் ஆசிரிய்ர அம்மக்க்ளால ்கவரந்து ச்காள்்ளபப்டககூடிய 
ஆசிரியராய் இருக்க்வணடும். சிறுவருககு அைகிய ப்ஷபம். அைகிய ப்டம், 
பல வரணம் அதி்கப பிரியம். அவர்கள் முன் ்கலக்கபபடும் உப்கரணங்கள், 
அவர்கள் மனத்த்தக ்கவரந்து ச்காள்ளுவது்தாயின் அவர்கள் முன் நிற்கும் 
ஆசிரியனும் ஆசிரிதயயும் அவர்கத்ளக ்கவரந்துச்காள்ளுவது எத்துதண 
அவசியம். 
 ்தற்்கால ெதப வாழ்கத்கயில இத்ளஞரின் ஆன்ம வாழ்கத்கதயப 
பற்றி்ய சபரி்தா்க வற்புறுத்தி, அ்தற்குத் துதண செய்யும் ஏதுக்கத்ள செகிை 
விட்டிருபபது ஓர குதற்வ. " சஜபித்து உதை" என்பதின் ்கருத்து என்ன? 
சஜபம் அவசியம். ென்றாய் சஜபிபபவன் ென்றாய் உதைபபான். ென்றாய் 
உதைபபவன் ென்றாய் சஜபிபபான். ஆன்மப பயிற்சிககுத் ்்த்கப பயிற்சியும் 
அவசிய்ம. சிறுவரககுரிய குருத்ளயர இயக்கம், சிறுமி்களுககுறிய 
நீலபபறதவ இயக்கம், மு்தலிய பயிற்சி இயக்கங்கள் ென்கு ்கவனிக்கப 
ப்ட்வணடும். அன்றி அவர்களுகச்கன்று ்தனிக கூட்்டங்கள், ெங்கங்கள், 
உலலாெபபயணங்கள் நிறுவபப்ட்வணடும். இதவ்களுககுத் ்ததலவர, 
்ததலவி்கள், உதைபபாளி்கள், அன்னவரினின்்ற ச்தரிந்ச்தடுக்கபப்ட 
்வணடும். ஆரா்ததன்களிலும் கூ்ட இத்டககித்ட்ய குருக்கள் 
நிதற்வற்றும் பா்கங்கள் நீங்கலா்க மற்தறயப பா்கங்களில இத்ளஞருககுப 
பஙகு ச்காடுபபது அவர்களின் ஆள் ்தத்துவத்த்தயும், ம்னா நிதலதயயும் 
ென்கு மதிபப்தாகும். அவர்களின் முழு ஆள் ்தத்துவம் பாராட்்டபப்ட்வணடும். 
திருசெல்வலி அத்தியட்ொதீனத்தில உப்யாகிக்கபபடும் சிறுவர 
ஆரா்ததன்களில  இகச்காள்த்க்கள் அதமக்கபபட்டிருககின்றன. 
 ெதப மக்களின் மற்சறாரு ொரார வாலிபர. வாலிபப பருவம் மற்ற 
எலலாப பருவங்கத்ளக ்காட்டிலும் ொலச் சிறபபு வாய்ந்்தச்தனபபடும். 
இபபருவ நிதலதயபபற்றி விரிவா்கக கூற இந்நூல இ்டம் ்தராது. யான் 
எழுதியுள்்ள ம்னா்தத்துவமும் குடும்ப வாழ்கத்கயும் என்ற நூலிலும், மற்றும் 
ம்னா்தத்துவ நூல்களிலும் இபபருவ ம்னா்தத்துவ நிதலதயப பற்றி விரிவா்கக 
்காண்க. இ்ளதமயில உண்டாகும் ்கவரச்சி இபபருவத்தில புரட்சி முதறயில 
உணரச்சியுண்டாககுகிறது. அைகிய பு்ஷபத்த்தக ்கணடு அ்கமகிழ்ந்்த 
இத்ளஞன் இன்று அத்தத் ்தனகச்கன அப்கரிக்க முயலகின்றான் துணிவும் 
ச்காள்ளுகிறான். வாழ்கத்கயில ெத்டசபறும் எதுக்கள் என் அவவாறு 
ெத்டசபற்வணடும்? ் வறு முதறயில ெத்டசபற்றால என்ன? எனப புரட்சி 
மனபபான்தமயு்டன் வினாவுகின்றான். அவன்கத்துணரச்சி வாழ்கத்கயின் 
அதலயாகி, அவனிலும் அவதனச்சுற்றிய சூழ்நிதலயிலும் ்மாது்ததல 
உண்டாககும் அதலயும் அதலயும் ் மாதி மற்சறாரு அதவதயயுண்டாககும். 
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இவவுணரச்சியின் ்காந்்தம் ்தன் ்பான்ற மற்சறாரு உணரச்சி்யாடு 
்மாதுவது மாத்திரமலல, எதிரபாலா்ராடும் ்மாது்தற்கு முயலும். அ்தற்கு 
வாழ்கத்கயில ்பாககிலதல்யல அவவுணரச்சி திரிபறும். இனபபற்று, 
ஜனபபற்று, ்்தெபபற்று, சபணபற்று மு்தலிய பற்றுக்கள் இபபருவத்தில 
மிககுண்டாகின்றன. வாழ்கத்கயி்ல்ய ஒரு திகில, வாழ்கத்கயி்ல்ய 
ஒரு புரட்சி இத்்தத்கய பற்றுக்கத்ளயும், உணரச்சி்கத்ளயும், அதல்மாது 
்ததலயும், ்ததும்பு்ததலயும் ஒருமு்கபபடுத்தி அ்தற்குரிய வாய்க்கால 
வழி அவற்றிற்குப ்பாககுவிட்டு, ்பாககுககுரிய ்காலம், இ்டம், வத்க, 
இதவ்கத்ள நிறுவி உயரிய இலககுககு ்ெராய் அவற்தறப புனி்த 
வழிபபடுத்துவ்்த கிறிஸ்தவ ெதபயின் ் ொக்கமாயிருக்க ் வணடும். வாலிபக 
கூட்டுறவு்கள், ்கை்கங்கள், ெதப்கள் இபபுனி்தமாககு்ததல்ய இலட்சியமாய்க 
ச்காள்்ள்வணடும். 
 இன்று ெம் ெதப்களில வாலிப ஆண்களுககும், சபண்களுககும் 
கூட்்டங்கள் உ்ள. அககூட்்டங்கத்ள ஆராயுமி்டத்து ஒன்றுச்தற்சறனப 
புலபபடும். சபாதுவா்க, கிறிஸ்தவ வாலிபர ஐககிய ெங்கம் எனபபடும். 
ஆனால அது பூரணமாய் வாலிபதர உத்டய்தாயிராமலும், பூரணமாய் 
கிறிஸ்தவராயிராமலும், பூரணமாய் ஐககியபபட்்ட்தாயிராமலும், பூரண 
முதறயில ெங்கசமனபப்டாமலிருபபத்த ஒபபுகச்காண்்ட தீர்வணடும். 
விதி்களும், விலககு்களும் நிரம்பி இருக்கலாம். அதவ்கள் எவவ்ளவில 
பிர்யாகிக்கபபடுகின்றன என்ப்்த ்்கள்வி. ஓரி்டத்தில கூடி சில 
பத்திரிகத்க்கத்ள வாசித்து, சில வித்ளயாட்டு்கத்ள ஆடி, சில ் பச்சு்கத்ளப 
்பசி, ்காலத்த்தப ்பாககுவது இச்சீரிய கூட்்டத்தின் ்தன்தமயாகு்மா? 
இத்டககித்ட ஒரு்வத்ள ஒரு ் வ்த ஆராய்ச்சி்யா, ஓர சொற்சபாழி்வா, 
ஒழுஙகுபடுத்்தபப்டலாம். அதவ ்பா்தா. இம்மக்களின் கூட்டுறதவ 
ஊன்றக்கட்டு்வாமாயின் அ்தனால வித்ளயும் ென்தமக்்கார அ்ளவிலதல. 
மு்தலாவது ்கவனிக்கபப்ட்வணடியது வாலிபர ் ெரகத்கப பத்ட முயற்சி. ஓர 
கிராமத்தி்லா, ெ்கரத்தி்லா இச்ெங்கத்தில ் ெரா்த ஒரு வாலிபனும், வாலிபப 
சபணணும் இருபபது கூ்டாது. வீடு வீ்டாய் மக்கத்ளச் ்ெரக்க ்வணடும். 
இ்தற்குப பல ்தத்ட்களிருக்கலாம். ம்னா ்தத்துவ நிதலககுரிய ஒன்தற 
மாத்திரம் கூறி மற்றத்த விட்டுவி்டலாம். ெதபயில வயது முதிரந்்்தார 
இத்்தத்கய இயக்கங்களில பின்னணியத்திற்கு மிக்க ெந்்்தாஷமாய்ப 
்பா்க்வணடும். எலலா இயக்கங்களிலும் அவர்கள் ்ததலயிடுவது 
வாலிபருக்்கா, மற்றவருக்்கா ஓரவத்க சவறுபதப உண்டாககும். 
கிறிஸ்தவமும், ென்மாரக்கமும், ்கதரத்துப பழுத்்த மக்களுக்்கயன்றி, 
வாலிபருககு உரியதவ அன்று, என்ற ்தபபி்தமான எணணம் உண்டாகும். 
வாலிபருககு உரிய ்தனி இ்டம், ்தனிபசபாறுபபு, ்ெ்கரச் ்ெதவயின் எலலா 
அம்ெங்களிலும் அளிக்கபப்ட்வணடும். 
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வாலிபக ்கை்கங்கள் சஜபிககும் ்கை்கங்க்ளாய் வி்ளங்க்வணடும். ்தனியா்கவும், 
்தனிககூட்்டங்க்ளா்கவும் சஜபிக்கப பை்க்வணடும். சஜபத்த்தபபற்றி ்தகுந்்த 
அறிவு ஊட்்டபப்ட்வணடும். சஜபங்களுககுரிய சபாருள்்கள் அவர்கள் 
வாழ்கத்கககுச் ெம்பந்்தபபட்்ட முதறயிலிருக்க ்வணடும். அம்முதற்களில 
ஒரு புரட்சிமுதற ஏற்படுத்்த்வணடும். அ்தற்குத்துதண செய்யககூடிய 
பரிசுத்்தவான்்களின் சுய ெரித்த்கத்ளப படித்துக்காட்்ட்வணடும். இம்மக்க்்ள 
ஆங்காஙகு சிறு சஜபிககும் ்கை்கங்கள் ஆக்க வழி ்காட்்ட்வணடும். 
வாலிபருககு-ஏன்? முதி்யாருககுங கூ்ட- சஜபத்த்தபபற்றி ஓர ஐயம் உணடு. 
ஏன் எலலா சஜபமும் ்்கட்்கபபடுவதிலதல? இது சபரிய ்்கள்வி. இ்தற்கு 
வித்ட கூறுவது இவ வாராய்ச்சியின் ்ொக்கமன்று. எனினும் இது ்பான்ற 
பிரச்தன்களுககு ஊழியர ்பா்ததனயிலும், வாழ்கத்கயிலும் நிவாரணம் 
சுட்டிக்காட்்டாவிடின் எங்ஙனம் சஜபிககும் ்கை்கங்கள் விருத்தியத்டயும்?
மற்றது ்வ்த ஆராய்ச்சிக ்கை்கம். இம்முதறககுத் ்தற்்காலத்தில, 
வி்ெஷமாய்க கிராமங்களில எடுத்துகச்காள்ளும் முயற்சி மி்கக குதறவு. 
மு்தலில ்வ்தத்த்தபபற்றிய உயரிய எணணங்கள் பு்கட்்டபப்ட்வணடும். 
்வ்தா்கமம் ஓர மாந்திரீ்க நூலலல குறி்்கட்கும் சபாககிஷமலல. சொரபபனம் 
்தடுபப்தற்கு ்ததலககுக கீழ் தவத்து உறஙகும் ்ததலயதணயலல. 
குருட்டுத்்தனமாய் உப்யாகிககும் குறுகிய நூலன்று. ஓர சிறு ்கத்த ஞாப்க 
முணடு. ்வ்தா்கமத்த்தத் திறந்து, குறித்்த ஓர பா்கத்தில விரதல தவத்து, 
எந்்த வாககியம் புலபபடு்மா அ்தன்படி்ய ெ்டப்பன் என்று ஒருவன் 
சொலலிகச்காண்டான். திடீசரன்று திறந்்தான். விரதல தவத்்தான். வந்்த 
வாககியம் யூ்தாஸ ொன்று ச்காணடு செத்்தான். சீ! ெலல வாககியமிலதல்ய, 
மற்சறாரு விதெ பாரப்பாம் என்று ்வ்தா்கமத்த்த மூடித் திரும்பவும் 
திறந்்தான். வந்்த வாககியம் நீயும் ்பாய் அந்்தபபடி்ய செய். இதுவா 
தபபிளின் உப்யா்கம்? ்வ்தத்தின் ம்கத்துவம்? அதின் சபாருளின் ஆள் 
்தத்துவம், அ்தன் நித்தியத்தின் ்மன்தம, ெதப மக்களுககு எடுத்துக 
்காட்்டபப்ட்வணடும். 
 ்வ்த ஆராய்ச்சிககுரிய ஆராய்ச்சிக குறிபபு்கள் மிக்க சிறந்்த 
முதறயில ஆக்கபப்ட்வணடும். ஆராய்ச்சிக கூட்்டங்களில வாலிபர பஙகு 
சபறவும் பிரச்தன்கத்ளக ் ்கட்்கவும் ்தரககிக்கவும் இ்டம் ச்காடுக்க்வணடும். 
வருங்காலத்தில ்வ்த ெரித்திர ஆராய்ச்சி்யாடு வாழ்கத்கயின் பல 
பிரச்தன்கத்ளயும் ஆராய்ந்து அதவ்களுககு நிவாரணம் ்கணடுபிடிக்க 
முயல்வணடும். பல ்பா்ததன்கள் திறந்து ஆராயபப்ட்வணடும். உலகில 
துன்பம் என்?, நீதிமான் துன்பபபடுவ்்தன்?, துன்மாரக்கன் செழிபப்்தன்?, 
்க்டவுள் உண்டா?, மரணத்துககுபபின் என்ன?, வாலிபரின் ்ொ்ததன 
என்ன?, இந்்தப பல சித்்தாந்்தக குறிபபு்கள் த்தரியமாய்த் ்தரககித்து 
ஆராயபப்ட ்வணடும். 
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மற்றது, இம்மக்களுகச்கன ஓர ்ெவா ெங்கம் ்வணடும். வாலிபரின் 
பருவம், ்ெதவ செய்யும் பருவம் என்பத்த மறந்து வி்டககூ்டாது. 
உணரச்சி்யாடு புத்தியும், தி்டனும் ்ததும்பி நிற்கும் பருவநிதல. 
புத்தியுள்்ள கிருஷி்கதனப ்பால பிரவாகித்து ஓடும் வாலிப சவள்்ளத்த்த, 
திருச்ெதபயின் வயல நிலங்கள், ெமூ்க வாழ்கத்கயின் வயல நிலங்கள் 
இவற்றிற்கு ்ெரா்கப பாயச்செய்து ெதப வாழ்கத்கயின் அரிக்கட்டு்கத்ள 
நிரபப ஜாககிரத்தயுள்்ளவர்க்ளாயிருக்க ்வணடும். கிறிஸ்தவர்கத்ளக 
்கட்டிக ச்காணடு வரும்படி ்தமஸகூவுககுப ்பாகும் ஒரு தீவிர வாலிபதன 
அ்ெ்கதர நீதிககுட்படுத்தும் வாலிபனா்க மாற்றுவது ெதபயின் ்க்டதம. 
வீதியில அதலந்து திரியும் ஓர சபணதண இதறவனின் திருவடியில வீைச் 
செய்து, அவரின் திருவடிதய, த்தலத்்தால பூசி அவள் ்ததலமயிரால 
துத்டக்கத் துதணசெய்வ்்த திருச்ெதபயின் இலட்சியம். வீ்ண ச்காட்டும் 
சபாருத்ளயும், பணத்த்தயும், அப்பாஸ்தலர பா்தபபடியில தவக்க ஏவுவது 
ெதபயின் ்ொக்கங்களில ஒன்றாகும். ஆண்டவதர முழு இரு்தயத்்்தாடும், 
முழு ஆத்துமா்வாடும், முழு பலத்்்தாடும் ் ெவிக்க அதறகூவி அதைபப்்த 
்ெ்கரச்்ெதவ. இயக்கங்களின் வாய்பபா்டமாயிருக்க ்வணடும். 
 வாலிப மக்களின் ் ெதவயில ஈடுபடும்்பாது, ொ்தாரணமாய், ்கலவி 
வாய்ந்திரா்த கிராம மக்கத்ளயும் உல்க வாழ்கத்கககுரிய விஷயங்கத்ளயும் 
மறந்துவிடுகின்்றாம். ்ெ்கரத்தில எலலா மக்களும் படித்்தவரலலர. ்தற்்கால 
கிராமங்கள் படித்்தவர்கத்ள்ய மு்தல ்ொக்காய்க ச்காணடுள்்ளது அன்றி 
ஆன்ம விஷயங்கள் மட்டு்ம பாராட்்டபபடும். வருங்காலத்தில கிருஷிப 
பயிற்சி, குடிதமப பயிற்சி, குடிதெத்ச்தாழிற் பயிற்சி, உ்டற்பயிற்சி, 
மு்தலு்தவி, குடும்ப தவத்தியம் மு்தலிய பயிற்சி்களும் ொஸதிர முதறயில 
்கற்றுகச்காடுக்கபப்ட்வணடும். சபண மக்க்ளான வாலிபர இத்்தத்கய 
ெமூ்க ்ெதவ்யாடுகூ்ட ஆலயச்சுத்தி்கரிபபு, திருபபீ்டத்துணி்கள், குருமார, 
பா்ட்கர அஙகி்கள் மு்தலியதவ்கத்ளப பழுது பாரத்்தல, த்தயல, ெதமயல 
மு்தலிய ்கற்றுகச்காடுத்்தல, பிரெவம், சிசுபரி பாலனம் மு்தலிய குடும்ப 
வாழ்கத்கக குறிபபு்களிலும் பயிற்சி சபற ்வணடும். சுருங்கககூறின் 
வாலிபரும், ்கன்னித்க்களுர, சபரி்யாரும், சிறி்யாரும் ்தங்கத்ளப பட்்டம் 
சபறா்த குருக்கள் என்வ நிதனத்துக ச்காள்்ள்வணடும். தி்டபபடுத்்தல 
்தான் அபபடிபபட்்டவர்களின் பட்்டாபி்ஷ்கம். 
 இம்மக்கத்ளப பற்றி ஆராயுமி்டத்து மற்சறாரு வி்ெ்ட குறிபபு 
உணடு. விவா்கத்த்தப பற்றிய ச்தளிவான ்பா்ததன அவசியம் 
ச்காடுகபபப்ட்வணடும். விவா்கத்தின் ்தன்தம, ்ொக்கம், லட்சியம் மு்தலியதவ 
ென்கு எடுத்துக்காட்்டபப்ட்வணடும். இற்தறய வாழ்கத்கயில ்காணபபடும் 
சில சீரிய முதறயலலா்த பைக்க வைக்கங்கள் நிரா்கரிக்கபப்ட்வணடும். 
ஸதிரீ ்தனகச்காடுதம, ப்கற்ச்காள்த்ளயாம் சராக்கம், ஜாதித்து்வஷம், 
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நிறத்து ்வஷம் மு்தலியதவ அற்வ அ்கற்றபப்ட்வணடும். விவா்கம் 
ஒழுங்காகும் ்காலங்களில ஆணும் சபணணும் ்தாங்க்்ள ஆ்லாசித்து, 
விருபபத்த்தத் ச்தரிவிக்க உரிதமயளித்்தல ்வணடும். இரணடு கூணடில 
்தனி்ய சிதறயாக்கபபட்்ட இரணடு பட்சி்கத்ள, மூன்றாவது கூணடில ் ெரத்து 
தவத்து, சொன்னத்தச் சொலலவும். ச்காடுபபத்த உணணவும் செய்வது 
விவா்கமன்று. மாறிப்பாகின்றவற்றிலும், வாடிப்பாகின்றதவ்களிலும், 
சித்தந்து ்பாகின்றதவ்களிலும் மனத்த்தச் செலுத்்தாது, அழியா 
நிதலயிலும், ்கற்பலங்காரத்திலும், சபணதம இலக்கணத்திலும், மனத்த்தச் 
செலுத்்தப ்பாதிக்க்வணடும். இபசபாருத்ளப பற்றி "ம்னா்தத்துவமும் 
குடும்ப வாழ்கத்கயும்" என்ற நூலில விரித்துக கூறபபட்டுள்்ளது. இந்நூல 
துருவி ஆராயபப்ட ்வணடும். பல குடும்பங்களில இன்று ்காணபபடும் 
்ப்தங்களுககுக ்காரணம் ம்னா்தத்துவ ஆராய்ச்சிக குதற்வ. விவா்க 
நிதல சீரபபடுமாயின், ெமூ்கநிதல சீரபபடும் என்ப்தற்கு ஐயமிலதல. 
 இ்தற்குச் ொ்தனமா்கக குடும்பப பணடித்க ஒன்று 
ச்காண்டா்டபப்ட்வணடியது அவசியம். ெம் கிறிஸ்தவ வாழ்கத்கயிலும், 
ெமூ்க வாழ்கத்கயிலும் எத்்ததன்யா விைாக்கத்ளக ச்காண்டாடுகின்்றாம் 
அதவ்களுககு அடிபபத்ட குடும்பவிைா என்பத்த மறந்து ்பா்கககூ்டாது. 
இது ஓர வத்கயில ெம்மித்ட்ய இன்று பரவி வருகிறது. ஆனால 
இன்னும் ென்கு பரவ்வணடும். இபபணடித்க வரு்டத்துக்்கார முதற 
ச்காண்டா்டபப்ட்வணடும். ்ெ்கரத்தின் குடும்பங்கள் ்தமது இலலத்த்தப 
புதுபபித்து, இலலற வாழ்கத்கயின் லட்சியங்கத்ளப புதுபபித்து, குறிபபிட்்ட 
ெமயத்தில ஆலயத்தில இதறவதன வழிப்ட்வணடும். அன்று ஆலயத்தில 
மக்கள், குடும்பம் குடும்பமாய் இருபபது ெலலது. விவா்கத்த்த நிதனபபூட்டும் 
பா்டல்கள், விவிலியப பகுதி்கள், உயரிய ்பா்ததன்கள், அளிக்கபப்ட்வணடும். 
இது ஓர வத்கயில இனி ஆராயப்பாகும் ்தாய்மாருக்்க உரிய்தாயிருந்்த 
்பாதிலும், மற்தறய மக்களுககும் இதில பஙகுணச்டன்பத்த எவர 
மறுக்கககூடும்? விவா்கமான வாலிபரும், விவா்கமான முதி்யாரும், 
ஆரா்ததனயின் உன்ன்த நிதலயில பு்ஷபங்கத்ளயும், ்காணிகத்க்கத்ளயும், 
இதறவனுககுப பத்டத்து, குடும்பத்்ததலவன், த்கயில தீப்மந்தி ்தான் 
முன் செய்்த விவா்கப பிரதிகதனதயக ்க்டவுள் ெமூ்கத்திலும், மனி்த 
ெமூ்கத்திலும், புதுபபித்துகச்காள்ளும் ்காட்சி உணதமயி்ல்ய புத்துயிதர 
உண்டாககும். 
 ஆராயபப்ட்வணடிய மற்சறாரு ொரார ்தாய்மார. வாழ்கத்கயில 
இவர்களின் ஸ்தானமும், சபாறுபபும். மி்க உயரந்்தது. ஆண்டவன் 
மனி்ததன இரட்சிக்க ஏற்பட்்ட ்காலத்தில ்கன்னியாஸதிரியின் ்கரபபத்த்த 
அருவருக்கவிலதல. ஆம், இத்ளஞதரயும், வாலிபதரயும், ஆண்கத்ளயும், 
சபண்கத்ளயும் உலகுககு பிறபபித்்தவர்கள் இம்மக்க்்ள. ெதபச் ் ெதவககும், 
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ெமூ்கச் ்ெதவககும் புத்துயிர ஊட்டுபவர்கள் இவர்க்்ள. ொது சுந்்தர சிங 
்பான்ற மக்களுககு ெரவ்கலாொதல இத்்தாய்மா்ர. ஆ்தலின் மற்தறய 
எலலா வகுபபாருககும் கூறபபட்்ட ொ்தனங்களும், எதுக்களும் இவர்களுககும் 
அரு்ளபப்ட்வணடும். குடும்ப வாழ்கத்கயின் தூய்தம, குைந்த்தப பயிற்சி, 
சிக்கன வாழ்கத்க, மு்தலிய ஆரம்ப அபிவிருத்தி்களுககு உரிய முதற்கள் 
யாவும் ்கற்பிக்கபப்ட ்வணடும். ்தாய்மார என்று சொலலும்்பாது, 
அவர்கத்ளச் சிறிய ்தாய்மார, சபரிய ்தாய்மார எனப பிரித்துக கூட்்டம் 
ெ்டத்துவது ென்று. இஙகும் ம்னா்தத்துவ நிதல ்கவனிக்கபப்ட ்வணடும். 
்தாய்மார கூட்்டம் ெ்டத்துபவர, ்தாய்மாரா்க்வ இருத்்தல ்வணடும். 
சபணமக்களுககுரிய ெரீர ஆன்ம ்பா்ததனயாவும் சபண ்தன்தமதய 
ஆழ்ந்து அனுபவித்்த சபணமக்க்்ள ென்கு எடுத்துக்காட்்டக கூடும். ெதப 
ஊழியத்தில இவர்களுககும் பஙகு அளிக்க்வணடும். மற்சறாரு சிறு குறிபபும் 
இத்து்டன் ்கவனிக்கபப்ட்வணடும். ்தாய்மாருககு பிரத்தி்ய்கக கூட்்டம் ஒன்று 
அவசியமாயின், ்த்கபபன்மாருககு அது என் அவசியமிலதல? செ்்கமியா 
எருெ்லமின் அலங்கத்த்தக ்கட்டுங்கால சவவ்வறு மக்கள் சவவ்வறு 
நிதலயில, ஓர த்கயில ்பார செய்யும் ஆயு்தமும், மற்சறாரு த்கயில 
பணி செய்யும் ஆயு்தமும் எங்ஙனம் ்தாஙகி ் ெதவ செய்்தன்ரா, அங்ஙனம் 
கிறிஸதுவின் மாளித்கயாகிய திருச்ெதப அவருத்டய நிதறவின் பூரண 
வ்ளரச்சிககு ஏற்றவாறு ்கட்்டபபடும், இபசபரிய ்ெதவயில, இத்ளஞரும், 
சபரி்யாரும், ஆண்களும், சபண்களும் பத்ட ்தாஙகிப பணி ஆற்றுவது 
அவசியம். 
 நிற்்க, சபாதுவில ஆராய்வணடிய இரணச்டாரு முககிய 
குறிபபுக்கத்ள இஙகு எடுத்துக்காட்டுவதும் அவசியம். அதவ்களில 
மு்தன்தமயானது சுவி்ெஷபபத்ட முயற்சி எலலாப பருவத்தினருககும், 
எவவத்கயினருககும் இதில பஙகுணடு. ்கணதண மூடி விழிககும் 
வினாடியில எணணிறந்்த மக்கள் இம்தம விட்டு மறுதமககுள் ஆண்டவதர 
அறியாமலும், ஆண்டவதர அறிந்தும் அறியாமலும் பிர்வசிககும்்பாது 
சுவி்ெஷத்தினால சபற்சறடுக்கபபட்்ட ொம் சும்மா இருபபது எங்ஙனம்? 
இந்ொள் ெற்செய்தி அறிவிககும் ொள், சபாழுது விடியுமட்டும் ்காத்திருந்து 
ெம்மாயிருந்்தால குற்றம் ெம்்மல சுமரும். ்காலம் மாறிற்று. வருங்கால 
இந்தியா பல ்காரியங்கத்ள ெம்மிலிருந்து எதிரபாரககிறது. சவள்ளியும், 
சபான்னும், ெம்மி்டத்திலிலதல. ெம்மி்டத்தில உள்்ளத்த எதிர்ொககும் 
இந்தியாவுககுக ச்காடுக்க ஜாககிரத்தயா்க இருக்க்வணடும். 
 ்தற்்காலம் உப்யாகிககும் ச்தருப பிரெங்கங்கள் ஓர்ளவில பயன்ப்டக 
கூடிய்தாயிருந்்த ்பாதிலும், வருங்காலத்தில அவற்தற மி்கப பாராட்்ட 
முடியாது. பா்டல்கள் மு்தலாய் மாற்றியதமக்கபப்ட்வணடும். சொலலும் 
இதெயும் இந்தியமயமாயிருக்க்வணடும். பழிச்சொல என்பது கூ்டாது. 
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வீதியினின்று வீ்ண ்கத்தி, வருகிறவனுககு ஒன்று, ்பாகிறவனுககு ஒன்று, 
நின்று ் ்கட்பவனுககு ஒன்று என சுவி்ெஷத்தின் முத்த்தச் சி்தறி எறியாமல, 
முத்துக்க்ளால ஆய அம்மாதலதய அதைக்கபபட்்டவர்கள் பூரணமாய் 
அணிந்துச்காள்்ளத்்தக்க்தா்க, ஓர பள்ளி முதறதய உப்யாகிக்க ் வணடும். 
ெ்கரமாயினும், கிராமமாயினும் ெரி அம்மக்களுககு ஏற்்கன்வ அறிகத்க 
அனுபபி அவர்கத்ளக ்கலந்து ஓரி்டத்தில கூட்டி, இனிய பா்டல்கள் 
பாடி, ென்கு ஆராயபபட்்ட ஓர சபாருத்ள விரிவுப்ட எடுத்துக கூறி, 
சொல்வாரும், ்்கட்்பாரும் ஆராய்ச்சியில ்கலந்து ச்காள்வ்்த உயரிய 
சுவி்ெஷ ஊழிய முதறயாகும். ச்காட்டு முைக்கக ்காலம் ்பாயிற்று. இஃது 
அமரந்்த சமலலிய ெப்த ்காலம். 
 ்தகுந்்த இலககியங்கள் ஆக்கபப்ட்வணடும். மக்களின் 
மனபபான்தமயும், ம்னா்தத்துவமும் அறிந்து இதவ ஆக்கபப்ட ்வணடும். 
கிறிஸ்தவத் ்தமிழ் என்ற பழிச்சொல ்பா்க்வணடும். ்்கட்பவரின் பிரச்தன 
இன்னச்தன உணரந்து ஆக்கபப்ட ் வணடும். திருமதறகூ்ட செந்்தமிழ் வாெ்க 
ெத்டயில எழுதுவது மிக்க அவசியம். ஒவசவாருவனும் ஒவசவாருவதன 
என்ற முதறயில ்தனித்்த ஆள் ் ெதவ ஆற்ற ் வணடும். ெம் ஸ்தாபனங்களும், 
நிதலயங்களும், எவவத்கயிலும் தூணடிலாய் உப்யா்கபபடுத்்தபப்டககூ்டாது. 
அவவாறு செய்வது மற்றவரின் பழிச்சொலலுககு இ்ட்மயாகும். மனுஷர 
உங்கள் ெற்கிரிதய்கத்ளக ்கணடு பர்லா்கத்திலிருககிற உங்கள் 
பி்தாதவ மகிதமபபடுத்தும்படி உங்கள் சவளிச்ெம் அவர்கள் முன்பா்கப 
பிர்காசிக்கக்க்டவது என்ற திருவாககிற்கிணங்க கிறிஸ்தவ வாழ்கத்கச்சீல்ம 
அவசியம். ஜீவ வெனத்த்த பிடித்துகச்காணடு உல்கத்தில சு்டர்கத்ளப 
்பால பிர்காசியுங்கள். 
 மற்சறாரு இயக்கம், சுய ஆ்தரவுச்ெங்கம். ஈத்க ்க்டவுளின் ஈ்வ.. 
்ெ்கர வாழ்கத்கககு இவவுலகில சபாரு்ளா்தாரம் அவசிய்ம. சபாருத்ளத் 
ச்தய்வமா்கக ச்காள்ளுவ்்த பாவம். இவவுலகில ஆண்டவர அருளிய 
சபாருளின் ்ொக்கம் அவரின் மகிதமகச்கனச் செலவி்டபபடுவ்்த. 
உம்முத்டய ்கரத்தில சபற்று உம்மி்ட்ம ச்காடுககி்றாம். ்மனாட்டு 
வருமானம் குன்றிற்று, அத்த எதிரபாரபபதும் ெம் வாழ்கத்கக 
குதற்வயாகும். இ்ளஙகுைந்த்த ஒன்தறத் ்தாய் இடுபபிலதவத்து 
உலாவுவது ்கணணுக்கைகு. 30 வயது ெபபாணி ம்கதனத் ்தாய் 
இடுபபில தூககி தவத்துச் செலவா்ளானால பாரப்பாரின் ்கணணுககு 
அக்காட்சி எங்ஙனமிருககும்? நூற்றாணடுக்களும், இருநூற்றாணடுக்களும் 
ச்காண்டாடுகிற இக்காலத்திலும் ்மலொட்டிலிருந்து வரும் ரூபாய் நின்று 
்பாயிற்்ற என ஒலமிடுவது எத்்தன்தமதயக குறிககும். ''மனுப புத்திர்ன? 
எழுந்து ்காலூன்றிநில," இன்தறய நிதலதய ஓர வத்கயில ்கணககிடுங்கால 
ெராெரி ஒருவர ச்காடுபபது செபபுத் ்தம்பிடி்க்்ளயன்றி ்வறு அலல. 
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ஒருக்கால பத்திசலான்று ச்காடுக்க இயலா்தாயின், இருபதில ஒன்றாகிலும் 
அலலது மா்தம் ஒருொள் வருமானமாகிலும் ச்காடுபபது எவவ்ளவு 
நியாயமாகும்? சபாழுது்பாயிற்று வனாந்்தரமாயிற்று என்று சொலலும் 
்பாதும் நீங்க்்ள ்பாஜனஙச்காடுங்கள்! என்று ஆண்டவர சொலலுகிறார. 
ெதபயார அந்்தந்்தச் ெதபயின் சபாரு்ளா்தார நிதலதயத் ்தாங்க்்ள ்தாங்க 
முன்வர்வணடும். உனககுண்டானதவ்களில சபற்றுகச்காள்்ளா்தது எது? 
நீ சபற்றுகச்காண்டவ்னயானால சபற்றுகச்காள்்ளா்தவன் மாதிரி ஏன் 
்மன்தமபாராட்டுகிறாய்? ெதபதயத் ்தாஙகுங்கள். சுய ஆ்தரவுச் ெங்கங்கத்ள 
நிறுவுங்கள். மிஷசனரி ெங்கங்கத்ள ஆ்தரியுங்கள், உங்கள் சபாரு்ளாலும், 
த்க்களின் பிரயாெத்்தாலும் ்க்டவுத்ளக ்கனம் பணணுங்கள். இதவ்பான்ற 
இயக்கங்கள் இன்னும் எத்துதண்யா உணடு. எத்துதண்யா, இன்னும் 
ஆக்கபப்ட ்வணடும். அதவ்கள் எலலாவற்தறயும் இஙகு எடுத்துககூற 
இயலாது.



னதக ஆனராக்கிய மாரக்கம், மருநதா? பக்தியா?னதக ஆனராக்கிய மாரக்கம், மருநதா? பக்தியா?

 ெரீர வியாதிககு மான்த, ஆத்மீ்க ்தத்துவ முதற்களில சிகிச்தெ 
செய்யபபட்டு வருகின்றது. இது ்தற்்காலத்தில ொ்தாரணமா்க ொம் 
்்கள்விபபடுகின்ற ்காரியம். ஆ்க்வ. ஆவி, ஆத்தும், ெரீர சு்கா்தார 
முதற்கத்ளப பற்றி மாரக்கம் ெமககு அளிககும் ஆ்லாெதன்கத்ள 
ஆராய்்வாம். மூன்று சிகிச்தெ முதற்கள் சபாதுவா்கக த்கயா்ளபபட்டு 
வருகின்றன. 

மு்தலாவது, ்ெரடியா்க ெரீரத்தில கிரிதய செய்கின்ற விஞஞான முதற. மு்தலாவது, ்ெரடியா்க ெரீரத்தில கிரிதய செய்கின்ற விஞஞான முதற. 
இரண்டாவது, மனதில கிரிதய செய்கின்ற ம்னா்தத்வ முதற. இரண்டாவது, மனதில கிரிதய செய்கின்ற ம்னா்தத்வ முதற. 
மூன்றாவது, ஆவியில கிரிதய செய்கின்ற தவதீ்க முதற.மூன்றாவது, ஆவியில கிரிதய செய்கின்ற தவதீ்க முதற.
 
 மருந்தும், ரண சிகிச்தெயும் மு்தற் பிரிதவச் ொரந்்ததவ. வசியம் 
(Suggestion), மனத்தத் துருவி ஆராய்்தல (Psycho-analysis) 
மு்தலியன இரண்டாவது வத்கதயச் ொரந்்ததவ. மூன்றாவது முதற, 
இ்யசுக கிறிஸதுவில சவளிபபடுத்்தபபட்டிருககின்ற ்க்டவுளி்டத்தில 
ச்காணடுள்்ள விசுவாெத்தின் மூலமா்க, சஜபத்தின் பலனா்க ெரீர சு்கத்த்தப 
சபற்றுகச்காள்வது. இம்முதறககு த்க்கத்ள தவத்்தல, எணதண 
பூசு்தல, மு்தலிய சவளிபபத்டயான ெ்டங்காச்ொர அத்டயா்ளங்கத்ளக 
த்கயாடுவதுமுணடு. 
 மனி்தன் ஆவி, ஆத்மா, ெரீரம் ஆகிய மூன்று ்தத்துவங்கத்ளக 
ச்காண்ட ஓர உயிரபசபாருள். இந்்த மூன்று ்தத்துவங்களும் ்தனித்்தனியா்கப 
பிரிக்க முடியாமல ஒன்றா்க இதணக்கபபட்டிருககின்றன. இதவ 
ஒன்்றாச்டான்று ச்தா்டரபுத்டய்தா்கத் ச்தாழிலபடுகின்றபடியால வியாதி 
சு்கமாகும் விஷயத்தில இம்மூன்று ்தத்துவங்களும் கிரிதய செய்கின்றன. 
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ஆ்க்வ, வியாதி்கத்ளயும் மூன்று பிரிவு்க்ளா்கப பிரிக்கலாம். அதவ, ெரீர, 
மான்த, ஆத்மீ்க வியாதி்கள். ெரீர வியாதியாவது ெரீரக ்்கா்ளாறு்களினால 
உண்டாவது. ஒருவன் ஓடும் சபாழுது ்கால இ்டறிக கீ்ை விழுந்து 
விடுகிறான். த்க ஒடிந்து விடுகிறது. இது ெரீரத்தில ்ெரடியாய் ஏற்பட்்ட 
்்கா்ளாறு. இத்த ஒரு ஆத்மீ்க, மான்த ்தத்வ முதறயில குணபபடுத்்த 
்வணடும் என்று ொம் எதிரபாரக்கககூ்டாது. ெரீர ெம்பந்்தமான வியாதி்கத்ள 
விஞஞான முதறயில நீககும்படியா்க, பலலாணடு ஆராய்ச்சி செய்து, 
ஆராய்ச்சியின் மூலமா்கவும் அநுபவத்தின் மூலமா்கவும், சித்தி வாய்ந்்த 
மருத்துவ முதற்கத்ளக ்கண்டறிந்து த்கயாணடு வரும் ்டாக்டர்களி்டம் 
செலவ்்த அறிவுத்டதமயாகும். 
 இரண்டாவது, பயம், திடுககிடு்தல, செருக்கடி மு்தலிய ்காரணங்க்ளால 
மனதில ஏற்பட்டிருககும் ்கலக்கத்தின் மூலமா்க உண்டாகும் மன வியாதி்கள். 
உ்தாரணமா்க, ஓர இராணுவ ்த்ள்கர ்தன் ஆ்காய விமானத் ்தாககு்தல்கள் 
ெ்டந்துச்காணடிருககும் சபாழுது பாது்காபபிற்்கா்க ஓர இருட்்டதறபினுள் 
செலல மனமற்றவனாய், சவட்்ட சவளியில சவட்்டபபட்டுள்்ள குழியினுட் 
சென்று பதுஙகுகிறான். இருத்ளபபற்றி அவவ்ளவு பயம் அவனுககு. 
ம்னா்தத்வ முதறயில பரிசீலதன செய்து பாரககும்சபாழுது, அவன் சிறு 
தபயனா்க இருந்்தசபாழுது ஏற்பட்்ட ெம்பவந்்தான், இந்்த பயத்திற்குக 
்காரணம் என்று ்கணடு பிடிக்கபபட்்டது. சிறுவனாயிருககும் சபாழுது 
அவன் ஒரு ்த்டதவ நீண்ட, இருண்டபாத்தயின் வழியா்கச் சென்று 
ச்காணடிருந்்தான். திடீசரன்று ஒரு ொய் குதரத்துகச்காணடு அவன் ்மல 
வந்து பாய்ந்்தது. திடுகச்கனப பயந்்தான். அன்று மு்தல அவனுத்டய 
உள்்ளத்தில இருட்த்டப பற்றிய சபரும்பயம் நிதலயா்க ஏற்பட்டுவிட்்டது. 
இபபடிபபட்்ட ்்கா்ளாறு்கத்ள நீக்க ம்னா்தத்வ முதறயில சிகிச்தெ 
அளிக்கபப்ட்வணடும். 
 மூன்றாவது வத்க, ஆத்மீ்கப ்பாராட்்டம் ்காரணமா்க உண்டாகும் 
ெரீரக ்்கா்ளாறு்கள். இத்த வி்ளக்க ஒரு திரு்ஷ்டாந்்தம் கூறு்வாம். 
ஒரு சபண ஓர ம்னா்தத்வ ொஸதிரியான குருவானவரி்டம் வந்து, ்தன் 
்க்ஷ்டங்கத்ளச் சொன்னாள். அவளுத்டய சி்ெகிதி ஒருத்தி அவ்்ளாடு 
பத்கதம ச்காணடு அவளுககுத் தீதம செய்்தாள். அவளுத்டய குற்றத்த்த 
மன்னித்து அவளு்டன் ெமா்தானமா்க இருக்க்வணடும் என்ற ெலவிருபபம் 
இருந்்தது. ஆனால ெலல ெமயம், ெந்்தரபபம் வாய்த்்த சபாழுது தீதமககுத் 
தீதம செய்ய மனம் ஏவிகச்காணடிருந்்தது. அது மு்தல அவளுத்டய மனதில 
ஒரு சபரும் ்பாராட்்டம் ஏற்பட்்டது. பல மா்தங்க்ளா்கத் தூக்கமின்தம, 
ஜல்்தாஷம், ெகிக்க முடியா்த ்ததலவலி மு்தலியவற்றால அடிக்கடி 
்க்ஷ்டபபட்்டாள். எவவ்ள்வா மருந்து ொபபிட்டும் பிர்யாஜனமிலதல. 
குருவானவர அவளுககு ெலல ்பா்ததன்கத்ளச் சொலலித் ்தன்னுத்டய 
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சி்ெகிதிதயத் ்்தடிக ்கணடு பிடித்து அவளுத்டய குற்றத்த்த மன்னித்து 
அவ்்ளாடு ஒபபறவாகிவிட்்டால ெ்கல ெங்க்டங்களும் நீஙகிவிடும் 
என்று ஆ்லாெதன கூறி அனுபபிவிட்்டார. அவள் அவவா்ற செய்து 
மனச்ொந்தியும், ெரீர சு்கமும் உத்டயவ்ளா்க குருவானவரி்டம் வந்து ்தனது 
ென்றிதயயம், மகிழ்ச்சிதயயும் ச்தரிவித்்தாள். பாவ அறிகத்கயின் மூலம் 
பாவமன்னிபபும், ெரீர சு்கமும் ெமககுக கித்டககிறது, என்ற ெம்பிகத்கதய 
ஓர ச்தய்வ ஊழியன் உண்டாக்க முயல ்வணடும். 
 உள்்ளத்துககும் உ்டலுககும் செருஙகிய ச்தா்டரபு உணச்டன்றும், 
்ெரடியா்க உ்டதலப பாதிக்கக கூடிய ்தன்தம உள்்ளத்திற்கு உணச்டன்றும் 
ொம் ச்தளிவா்க அறியலாம். ஒரு ்த்டதவ ஒர தவத்தியர ஓர அதறயிலுள்்ள 
எலலா வியாதிக்காரருககும் யாச்தாரு தீதமயும் செய்ய முடியா்த ஏ்்தா ஒரு 
மருந்த்தக ச்காடுத்து விட்டு, சிறிது ்ெரத்திற்குப பிறகு அ்ட்டா ்தபபி்தமா்க 
வாந்தி மருந்த்தயலல்வா ச்காடுத்துவிட்்்டாம் என்று சொன்னார. இத்தக 
்்கட்்ட அ்ெ்க வியாதிக்காரர்கள் ்மலும் ்மலும் வாந்தி பணணினார்கள். 
நிதனவின் ஆற்றலால உ்டல பாதிக்கபபடுகின்றது என்ப்தற்கு இது ஒரு 
ொன்று. அறிவு குதறந்்த அொ்கரீ்க மக்களித்ட்ய ம்னாவசியத்தின் 
ெகதி உ்டலில மிகுதியா்கக கிரிதய செய்கின்றது. மாந்திரீ்கம், பிலலி 
சூனியம் மு்தலிய ்கதல்கள் ம்னாவசியத்த்த ஆ்தாரமா்கக ச்காணடு 
எழுந்்ததவ்க்்ள. ஒரு தவத்தியர சிகிச்தெ செய்யும் சபாழுது ஓர அ்ளவு 
இந்்த ம்னாவசிய முதறதயயும் பயன்படுத்துகிறார என்்ற சொலல்வணடும். 
வியாதிதயப பற்றியும் அ்தற்குரிய சிகிச்தெ முதறதயபபற்றியும் ்தனககுப 
பூரண அறிவு உணடு என்ற ெம்பிகத்கதய வியாதியஸ்தன் உள்்ளத்தில 
உண்டாககும் சபாழுது வியாதிதயச் சு்கபபடுத்தும் விஷயத்தில வசியமும் 
உ்தவி செய்கிறது. சில ெமயங்களில மருந்துககு அதி்க ெகதிதயக 
ச்காடுபபது வசியம் என்்ற சொலல்வணடும். வசிய ெகதி எல்லாருத்டய 
உள்்ளத்திலும் ஒன்று்பால கிரிதய செய்ய முடியாது. ஹிபொட்டிஸம் 
மூலமா்க மயக்க நிதலதய அத்டந்்த ஒருவனுத்டய உள்்ளத்தில வசிய 
ெகதி மிகுந்்த வன்தமயு்டன் ்காணபபடுகிறது. ம்னாவசியத்தின் மூலமா்க 
வியாதி்கத்ளக குணபபடுத்்தவும், ்வ்ததனதய நீக்கவும் கூடும் என்பத்த 
நிரூபிக்கத்்தக்க பல ்காரியங்கள் நி்கழ்ந்திருககின்றன. ம்னா்தத்துவ 
சிகித்தெ முதறயில சபயர சபற்ற பலர, வசிய ெகதியின் மூலமா்க்வ 
வியாதி்கத்ளச் சு்கபபடுத்திவருகின்றனர. அவர்கள் வியாதிக்காரர்களி்டம் 
அடிக்கடி இபசபாழுது சிறிது குணமாகிவிட்்டது; ்ெற்தறவி்ட இன்று ொடி 
ென்றாய் இருககிறது; வியாதியின் அம்ெங்கள் பல தீஙகிவிட்்டன; சு்கத்தில 
ெலல விருத்தி ்காணபபடுகின்றது என்று இவவாறு சொலலிகச்காண்்ட 
இருபபார்கள். படிபபடியா்க வியாதியும் நீஙகி சு்கம் கித்டககிறது. பிறர 
வாயிலா்க உண்டாகும் வசிய ெகதிதயப்பால்வ ்தன் வசியத்திற்கும் அதி்க 
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ெகதியுணடு. 
்காலம் சென்ற கூசவ என்னும் சபயருத்டய ்தன் வசிய நிபுணர 
அனுதினமும் ்காதலயில ் ெற்தறவி்ட இன்று எலலாவி்தத்திலும் ென்றா்க்வ 
இருககிறது என்று இருபது ்த்டதவ சொலலிகச்காள்்ள ்வணடும் என்று 
ஆ்லாெதன கூறுகிறார. ம்னாவசியத்தின் மூலமா்க மயக்க நிதலதய 
உண்டாககி, ்வ்ததனதய உணராமற்செய்து ரண சிகிச்தெ மு்தலியன 
செய்து வந்திருககிறார்கள். கு்்ளாரபாம் என்னும் மயக்க மருந்து 
்கணடுபிடிக்கபபடுமுன், வசிய முதற்ய சபரும்பாலும், ரண சிகித்தெககு 
பயன்பட்டு வந்்தது. இது்பால்வ எடி அம்தமயாரால ஸ்தாபிக்கபபட்்ட 
கிறிஸ்தவ ெயன்ஸ என்னும் விசுவாெ சிகித்தெயும் ் வ்ததன மு்தலியவற்தற 
உணராதிருக்கச் செய்கிறது. இவவாறு ்வ்ததன உணரவு நீஙகுவ்தால 
வியாதியின் ச்காடுதமதய ்ொயாளி உணராமலிருக்கக கூடும். இ்தனால 
சில ெமயங்களில தீதமயும் ஏற்பட்டுவிடுகின்றது. வியாதி முற்றி வசியமும் 
பயன்ப்டா்த நிதலதம ஏற்படும் சபாழுது ெத்திர சிகித்தெ மு்தலியன 
ஆபத்்தா்க்வ முடியும். மன வலிதமயுத்டய சபரி்யார்கள் தவத்திய 
சிகித்தெதயப புறக்கணித்து ம்னாவசிய சிகித்தெதய ்மற்ச்காணடு 
அ்தனால வியாதி முற்றி மரணத்திற்குட்படுவாரானால, ்தம் வாயில ்தா்ம 
மணதண அள்ளிப ்பாட்டுகச்காண்டார என்்ற சொலல்வணடும். 
ஆ்தலின் இத்்தத்கய விசுவாெ சிகிச்தெதயக குைந்த்த்களும் ஏற்றுகச்காள்்ள 
்வணடும் என்று வற்புறுத்து்தல ்தவறு. 
 இனி ஆத்மீ்க சிகிச்தெதயபபற்றிச் சிறிது கூறு்வாம். ெம்முத்டய 
உள்்ளத்தி்ல ்க்டவுள் ஓர வி்ெஷித்்த ெகதிதயக ச்காடுத்திருககிறார. அத்த 
ொம் ென்கு பயன்படுத்து்வாமானால ெரீர சு்கத்த்தயும், வாழ்கத்கயில 
ெந்்்தாஷத்த்தயும் அத்டயலாம். இது விசுவாெ சிகிச்தெ. இந்்த விசுவாெ 
சிகிச்தெதய ொம் விரும்பா்த்தற்குக ்காரணசமன்னசவன்றால சிற்சில 
ெமயங்களில அது சுய ெலமா்க மாறிவிடுகின்றது. 
 இத்்தத்கய ெகதி எல்லாருககும் கித்டக்கககூடிய்தன்று. வி்ெஷித்்த 
அரு்ளா்கத் ்தங்களுகச்கன்்ற அரு்ளபபட்்டது என்று, விசுவாெத்தினால 
சு்கபபடுத்துகிறவர்கள் எணணிவிடுகிறார்கள். ்்தவனுத்டய ஈவு்கள் 
எல்லாருககும் அளிக்கபபட்டிருககின்றது. இயற்த்க அன்தனயின் ெட்்ட 
திட்்டங்கள் யாவருககும் ஒன்்ற. அவர ெலலார ்மலும் தீயார ்மலும் 
்தனது சூரியதன உதிக்கபபணணி நீதி உள்்ளவர்கள் ்மலும் அநீதி 
உள்்ளவர்கள் ்மலும் மதைதயப சபய்யபபணணுகிறார என்று ்வ்தம் 
கூறுகிறது. சிற்சில ெமயங்களில குதறவான ஜீவியம் உள்்ளவர்களி்டத்திலும் 
இத்்தத்கய குணமாககும் ெகதிதயக ்காணலாம். அ்தனால அவர்கத்ளக 
்க்டவுளின் உணதமயான அடியார்கள் என்று எணணி வி்டககூ்டாது. 
அபபடிபபட்்டவர்கத்ளப பாரத்து ஆண்டவர, அககிரமச் செய்த்கக்கார்ர 
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என்தனவிட்டு அ்கன்று ்பாங்கள் என்று சொலவாராம். ்கரத்்தா்வ, 
்கரத்்தா்வ உம்முத்டய ொமத்தினா்ல தீரக்கத்்தரிெனம் உதரத்்்தாம் 
அலலவா? பிொசு்கத்ளத் துரத்தி்னாம் அலலவா? பல அற்பு்தச் 
செயல்கத்ளச் செய்்்தாம் அலலவா? என்று அப்பாது அவர்கள் 
சொன்னாலும் பயன்ப்டாது. சில மாய்மாலக்காரருத்டய இத்்தத்கய அற்பு்த 
ெகதி்கத்ளக ்கணடு, பலர, அவர்க்்ள உணதமத் ச்தய்வ பக்தர்கள் 
என்று ெம்பி, பின் சென்று இறுதியில ஏமாற்றம் அத்டகிறார்கள். 
கிறிஸதுவினுத்டய சிந்த்த அவர்களி்டத்தில இருககிற்தா என்பத்த ொம் 
பரி்ொதித்துப பாரக்க ்வணடும். கிறிஸது, வியாதியஸ்தர்கத்ள அற்பு்த 
ெகதியால குணபபடுத்திய்தற்குகH ்காரணம் அவர்கள் மீதுள்்ள அன்பும் 
இரக்கமு்ம; மக்கள் ்க்ஷ்டபபடுவத்தப பாரத்துகச்காணடிருக்க அவருத்டய 
மனம் ெகிக்கவிலதல. அவர மனதுருகினார என்று ொம் அடிக்கடி 
வாசிககி்றாம். கிறிஸதுவின் இந்்த அருட்செயலில திருச்ெதபயும் ஒருவாறு 
ஈடுபட்டு வருகின்றது. ஆஸபத்திரி்கள், அனாத்தச்ொதல்கள், ்க்பாத்தயர 
செவிட்டூதமயர பள்ளிககூ்டங்கள், கிறிஸ்தவ ெங்கங்க்ளால பலவி்டங்களிலும் 
நிறுவபபட்டுப ப்ராப்காரபபணி்கள் ெத்டசபற்று வருகின்றன. இத்்தத்கய 
ஸ்தாபனங்களுககுப சபாருளு்தவி செய்வத்தச் சிறந்்த கிறிஸ்தவ ்தருமமா்க 
ஒரு கிறிஸ்தவன் ்கரு்த்வணடும். 
 அ்ெ்க ்டாக்டர்களும், ெரஸு்களும் எம் சபருமானது அருள் 
மாதிரிதயப பின்பற்றி வியாதியஸ்தர்களுககு மன உருக்கமு்டன் ்ெதவ 
செய்து வருகின்றனர. இத்த உணராமல, ஆத்மீ்க முதறயில குணமாககும் 
ெகதிதய விருத்தி செய்யாமல, திருச்ெதப புறக்கணித்து வருகிறச்தன்று 
சிலர குதற கூறுகின்றார்கள். ஏசுசபருமான் ்கட்்டத்ள வியாதியஸ்ததரக 
குணமாககுங்கள் என்பது. அ்்த ்கட்்டத்ள ெமது மருத்துவ நிதலயங்க்ளால 
நிதற்வற்றபபடுகிறது என்பத்த அவர்கள் உணர்வணடும். 
திருச்ெதபயானது ்பாதித்்தல, புத்தி சொலலு்தல, பரிெற்்கருதண 
பரிமாறு்தல மு்தலிய திருபபணி்களு்டன், குணமாககும் திருபபணிதயயும் 
செவவ்ன செய்து வருகின்றது. இத்்தத்கய ப்ராப்காரப பலித்டயில ஓர 
ெங்கம் ஈடுப்டவிலதலயானால, அது ம்தத்த்த வாழ்கத்க்யாடு ச்தா்டரபு 
அற்ற்தாககி விடுகின்றது. 
 கிறிஸது மாரக்கத்தின் மு்தற்்க்டதம ்ெதவ்ய. ்ெதவ என்று 
சொலலும் சபாழுது தியா்கம், ்க்ஷ்ட ெ்ஷ்டங்கள் மு்தலியனவும் அ்தனுள் 
அ்டஙகும். இ்தனால ்க்ஷ்டங்கத்ள ெகிபப்்த கிறிஸது மாரக்கம்; ்க்ஷ்டம் 
்க்டவு்ளால அரு்ளபபடுவது என்ற ்தபபி்தமான ச்காள்த்க பலரித்ட்ய நிலவி 
வருகின்றது. மனி்தர்கள் இன்பமா்க வாை்வணடும் என்ப்்த ்க்டவுளுத்டய 
சித்்தம். கிறிஸது சபருமான் வியாதியஸ்தர்கத்ளக குணபபடுத்தினது, 
்வ்ததனயும், வியாதியும் ச்தய்வ சித்்தம் அலல என்பத்தக ்காட்டுகிறது. 
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அதவ சித்்தமாகுமானால, அவற்தற நீககும் சபாருட்டு இ்யசு 
சபருமான் ஆற்றிய அற்பு்தச்செயல்கள், ச்தய்வ சித்்தத்திற்கு வி்ரா்தம் 
ஆகுமன்்றா? சில குைந்த்த்களுத்டய ்கலலதறயில, உம்முத்டய சித்்தம் 
செய்யபபடுவ்தா்க என்ற வாககியம் சபாறிக்கபபட்டிருபபத்தக ்காணலாம். 
யவீரின் ம்கத்ள உயி்ராடு எழுபபிய்தால இரட்ொ சபருமான் வியாதியும், 
இ்ளதம மரணமும், பி்தாவின் சித்்தம் அலல என்பத்தப பிரத்தியக்ஷமா்க 
வி்ளககிக்காட்டியிருககிறார. ஆ்க்வ வியாதி ஏற்படும் சபாழுது அந்்த 
வியாதிதயச் ெகித்துகச்காணடு, மருந்து ொபபி்டாமல இருபபதினால 
ொம் ்்தவனுத்டய சித்்தத்தின்படி ெ்டககி்றாம் என்று எணணககூ்டாது. 
வியாதிதயச் சு்கபபடுத்்த முயலவ்தனால ்தான் அவருத்டய சித்்தத்திற்குக 
கீழ்பபடிகி்றாம். 
 இவவிஷயத்தில ச்தான்று ச்தாட்டு வீர கிறிஸது ம்தம் ்தபபி்தமான 
ச்காள்த்கதய்ய பரபபி வந்திருககிறது என்று சொலல்வணடும். 
்க்ஷ்டங்கள் ்க்டவு்ளால அரு்ளபபடுகின்றன; அவற்தறப சபாறுதமயு்டன் 
ெகிபப்்த ெம்முத்டய ்க்டதம  என்று ொ்தாரணமா்கச் சொலலபபட்டு 
வந்்தது. இத்்தத்கய ெம்பிகத்கயு்டன் ்க்ஷ்டங்கத்ளச் ெகிபப்தனால விசுவாெம் 
பலமத்டந்து கிறிஸ்தவ லட்ெணங்கள் விருத்தியத்டகின்றன என்பது 
ஓர்ளவு உணதமயாயினும் இகச்காள்த்கயால தீதமயும் ஏற்படுகின்றன. 
இகச்காள்த்க ச்தய்வத்த்த ஓர குரூபியா்க ெமககுக ்காட்டுகிறது. 
்ொயாளி ச்தய்வத்தின் குணமாககும் ெகதிதயச் சிந்திபப்தற்குபபதிலா்க 
்தன் வியாதிதய்ய எணணி எணணி மன வலிதம அற்றுப்பாகிறான். 
்க்டவுள், வியாதிதயயும் மரணத்த்தயும் அருளுகிறவரலல. சு்கத்த்தயும் 
ஜீவதனயும் அருளுகிறவர என்ற ெற்செய்திதய ொம் மீணடும் மீணடும் 
வற்புறுத்்த்வணடும். வியாதியும் இத்தப்பான்ற அ்ெ்க தீதம்களும் 
மனி்தனுத்டய அறிவீனத்தினாலும், அககிரமத்தினாலும் ஏற்படுவத்த 
ொம் ்கண கூ்டா்கக்கணடிருந்்த்பாதிலும் இதவ எலலாம் ்க்டவு்ளால 
அரு்ளபபடுகின்றன என்ற ்தபபி்தமான ெம்பிகத்க எபபடி்யா ஏற்பட்டு 
விட்்டது! ஆ்தலின், இந்்த வியாதி மு்தலிய ெங்க்டங்கள் ஏற்படும் சபாழுது, 
அவற்தற நீககு்தற்சபாருட்டு, ்க்டவுளுத்டய அருத்ளத்துதணயா்கக 
ச்காணடு ெம்மால ஆகும் முயற்சி செய்ய்வணடியது ெம்முத்டய ்க்டதம. 
இம்முயற்சியில ெகதி வாய்ந்்த எத்்தத்கய சிகிச்தெ முதற்கத்ளயும் 
த்கயாடுவ்தற்குப பின்னத்டயககூ்டாது. இ்யசு ரட்ெ்கருத்டய ்காலத்தில 
தவத்திய ொஸதிரம் ்தற்்காலத்தில விருத்தி அத்டந்திருககிற அ்ளவு விருத்தி 
அத்டந்திருக்கவிலதல. ஆ்தலின் மருத்துவ முதற்கத்ளபபற்றி ெமது 
இரட்ெ்கர ்தம்முத்டய சீஷர்களுககு ஒன்றும் கூறவிலதல்பாலும். ஆனால 
்தற்்காலத்தி்லா ்்தவனுத்டய ஜீவ சுவாெத்த்த ொசியி்ல சபற்றிருககிற 
மனுஷன் அந்்த ச்தய்வ ெகதியின் துதணச்காண்்ட ஆராய்ச்சியில இறஙகி, 
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ெரீரத்தின் ஒவசவாரு உட்்கருவியின் ்தன்தமதயயும், அது செயலாற்றும் 
முதறயிதனயும், அ்தற்குக ் ்கா்ளாறு்கள் ஏற்படுவ்தற்குக ்காரணங்கத்ளயும், 
அக்்கா்ளாறு்கத்ளச் ெரிபபடுத்துவ்தற்குரிய வழி வத்க்கத்ளயும் ச்தளிவா்கக 
்கண்டறிந்திருககிறான். இபபடிபபட்்ட நிதலதமயில அந்்த அறிதவப 
பயன்படுக்காமலிருபபது அொ்கரீ்கமும் அககிரமமும் ஆகும் அலலவா? 
்டாக்டர வியாதிதயக குணபபடுத்தும் விஷயத்தில ்தனது முழுத் 
திறதமதயயும்்யாசித்து மருந்து ச்காடுக்க்வணடும். வியாதியஸ்தன் 
்தனது மனக ்கவதல்கத்ள நீககி மருத்துவனது சிகிச்தெயில ெம்பிகத்க 
தவக்க்வணடும். அ்்தாடு ்க்டவுளின் குணமாககும் ெகதியில விசுவாெம் தவத்து 
வியாதி பால்கனும், அவனது ெணபர்களும், ஊழியனும் சஜபிக்க்வணடும். 
இவவாறு செய்யும் சபாழுது இது்காறும் ொம் கூறிகச்காணடு வந்்த மூவத்க 
சிகிச்தெ முதற்களுககும் இ்டமளிக்கபபடுகின்றது. ஒரு ்ொய் ச்காண்ட 
உ்டதலவி்ட ்ொயற்ற உ்ட்ல ஆண்டவனுக்கா்க அதி்கம் உதைக்கககூடும். 
ஆ்தலின் உ்டதலப சபான்தனப்பால ்பாற்ற ்வணடும். ்்த்க சு்கத்த்த 
மட்டுமலல ஆத்ம சு்கத்த்தயும் ொம் அக்கதற்யாடு ்பண்வணடும். 
ெம் ஆண்டவர திமிரவா்தக்காரதன ்ொககி மு்தலாவது உன் பாவங்கள் 
உனககு மன்னிக்கபபட்்டன என்று சொலலிப பிற்்க 'எழுந்து ெ்ட என்றார. 
ெரீரத்திலும் ஆத்துமத்திலும் ்தாம் குணபபடுத்தியவர்கத்ள ்ொககி 
ஆண்டவர, உன் விசுவாெம் உன்தன ரக்ஷித்்தது என்்ற சொன்னார. 
இந்்த விசுவாெ வலலதமதயப சபறுவ்தற்கு ஆ்தாரமா்க இருபபது ச்தய்வ 
பிரென்ன உணரச்சி. அவவுணரச்சிதயப சபறுவ்தற்குப பயிற்சி ்வணடும். 
கிறிஸ்தவ பக்தர்களும், ்யாகி்களும் ச்தய்வ ொன்னித்தியப பைக்கத்த்த மி்க 
சிலாககியமா்க எடுத்துப ்பசுகிறார்கள். அதமதியற்ற ்தற்்கால உலகில, 
ெமது மனம் அதமதியுற்று ொந்தியத்டவ்தற்கு இத்டயூறா்கப பல்வறு 
சலௌகீ்க இன்பங்கள் ெமது மனத்தக ்கவருகின்றன. பல நிதனவு்கத்ள நீககி 
மனத்த ஒருமு்கபபடுத்தி, ச்தய்வ பிரென்னத்த்த உணரப பைகு்வாமா்க.
ச்தய்வ ொந்நித்தியப பைக்க்ம சிறந்்த சஜபமாகும். ச்தய்வ பிரென்ன உணரச்சி 
எளிதில கித்டபபதிலதல. படிபபடியா்கப பயின்று சபற ்வணடும். ெமது 
இரட்ொசபருமான் சஜபத்தி்ல மூன்று படி்கத்ளக ்காட்டுகிறார. ்்களுங்கள் 
அபசபாழுது உங்களுககுக ச்காடுக்கபபடும்; ்்தடுங்கள் ்கண்டத்டவீர்கள்; 
்தட்டுங்கள் திறக்கபபடும் என்று சொலலுகிறார. ்க்டவுத்ளப புறத்்்த உள்்ள 
ஒரு சபாரு்ளா்க ொம் ்கருதும்்பாது ொம் ெமககு ்வணடியதவ்கத்ளக 
்்கட்கி்றாம். பின் சஜபத்தி்ல அவதரத் ்்தடித் ்தரித்திருககும்்பாது 
அவ்ராடு செருஙகி ஐகயபபடுகி்றாம். அந்்த ஐகயத்த்தக ்காணும்்பாது 
ெம்முத்டய இரு்தயக ்க்தவு திறககிறது. அவருத்டய ென்னி்தானத்தில 
ொம் செலலுகி்றாம். இந்்தப பிரென்ன உணரச்சிதயப சபறுவ்தற்கு வழி 
யாது என்ற ்்கள்வி எழும்புகிறது. அந்்தக ்்கள்விககு வித்டயா்க, ொ்ன 
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வழியும், ெத்தியமும், ஜீவனுமாய் இருககி்றன் என்ற திருவாககு ெம்முன் 
இருககிறது. 
 இ்யசு சபருமானுத்டய திருக்கலயாண குணங்கத்ள சிந்திபப்தனாலும் 
அவர எப்பாதும் உயி்ராடு இருககிறார என்று தியானிபப்தாலும் அவர 
ெம்்மாடு இருககிறார என்ற உணரச்சிதய ொம் சபறலாம். ஆதிக கிறிஸ்தவ 
பக்தர்கத்ள அரும்சபரும் செயல்கத்ளச் செய்வ்தற்கு ஆ்ளாககியது இந்்த 
உன்ன்த உணரச்சி்ய. அ்்த உணரச்சிதய ொமும் சபறககூடும். ஏசனனில 
அவர ்ெற்றும், இன்றும், என்றும் மாறா்தவரா்க இருககிறார. அந்்த 
உணரச்சிதய ொம் சபறாவிடில உணதமயான கிறிஸதுவின் ெகதிதயப 
சபறா்தவர்கள் ஆ்வாம். 
 பரி. ெற்்கருதண ்ெரத்திலும், ்தனித் தியான ்வத்ள்களிலும், 
்வதல செய்து ச்காணடிருககும்சபாழுதும், இத்டயித்ட்ய ்க்டவுத்ள 
நிதனபப்தாலும், இத்்தத்கய உணரச்சிதய ொம் விருத்தி செய்யககூடும். 
எம்சபருமாதனபபற்றிய எணணம் இயற்த்கயா்க சுவாெம் எழுவது்பால 
உள்்ளத்தில எழுந்து ச்காணடிருக்க்வணடும். இந்்தப பைக்கம் ெமது 
பிரச்தஞ நிதலயில மட்டுமலல, கீழ்ப பிரகதஞ நிதலயிலும் நிதறந்து 
நிற்குமானால ெமது ஜீவியத்தில அவருத்டய வி்ெஷ ெகதிதயப 
சபறலாம். அதமதியா்க அவருத்டய பிரென்னத்த்தத் தியானிபப்்தாடு 
மாத்திரம் நின்றுவி்டாமல பாவத்த்தயும், வியாதிதயயும் ்மற்ச்காள்வ்தற்கு  
ொம் வி்ெஷமா்க சஜபிக்க்வணடும். ெமது நிதனதவ பாவத்தின்மீது 
செலுத்்தாமல புணணியத்தின் மீதும், சு்கவீனத்தின் மீது செலுத்்தாமல சு்கத்தின் 
மீதும் செலுத்்த்வணடும். ஓர மதல உச்சியில ெ்டந்து செலலுகிறவன் 
அஙகும் இஙகும் பாரத்துப பயபபடுவானானால ்தவறி விழுந்்்தவிடுவான். 
ஆனால இலகத்க ்ொககி முன்்னறிச் செலவானானால ஆபத்து 
ஏற்ப்டாது. அது்பால்வ ொம் பாவச் ்ொ்ததன்கத்ள அடிக்கடி எணணி 
பயபபடு்வாமானால அதில விழுந்்்த விடு்வாம். ஆ்தலின் அ்தற்குபபதிலா்க 
ெமது மனத்த்த ஒர புணணிய கிரிதயயிற் செலுத்்த்வணடும். பரி. பவுல 
பிலிபபியருககு எழுதின நிருபம் 4-ம் அதி்காரம் 8-ம் வெனத்தில கூறுவது 
்பால உணதம, ஒழுக்கம் மு்தலியவற்தறச் சிந்தித்துகச்காணடிருக்க 
்வணடும். ்கத்டசியா்க, ெ்்கா்தர்ர, உணதமயுள்்ளதவ்கச்ளதவ்க்்ளா, 
ஒழுக்கமுள்்ளதவ்கச்ளதவ்க்்ளா, நீதியுள்்ளதவ்கச்ளதவ்க்்ளா, 
்கரபுள்்ளதவ்கச்ளதவ்க்்ளா, அன்புள்்ளதவ்கச்ளதவ்க்்ளா, 
ெற்கீரத்தியுள்்ளதவ்கச்ளதவ்க்்ளா, புணணியம் எது்வா, பு்கழ் எது்வா 
அதவ்கத்ள்ய சிந்தித்துகச்காணடிருங்கள். அப்பாது உள்்ளத்தில பாவம் 
நுதைவ்தற்கு வழி ஏற்ப்டாது. சஜயிககும்சபாழுதும், ெமககு உண்டாகும் 
்க்ஷ்டங்களிலிருந்து நீஙகும்படியா்க சஜபிக்காமல ெமககு ்வணடிய 
ென்தம்கத்ள அருளும்படி சஜபிக்க்வணடும். 
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ொம் வாதயத் திறபப்தற்கு முன்ன்தா்க்வ ெமது சஜபத்திற்கு உத்்தரவு 
அருளுகிறார என்ற விசுவாெத்து்டன் சஜபிக்க ் வணடும். ொம் முைங்காலில 
நிற்கும் ்பாது அவருத்டய வி்ெஷித்்த ெகதி ெமககுள் வந்து ெமது 
ெரீரத்துககும் ஆத்மாவிற்கும் ெகதி அளிககிறது என்ற விசுவாெத்து்டன் 
சஜபிக்க்வணடும். 
 பகதி என்பது ்தன்னுத்டய்கத்ள எணணி எணணி எஙகுவது ்தான் 
என்பது சிலரது அபிபபிராயம். இரட்சிபபு என்பது ெர்க துன்பத்திலிருந்து 
விடுபடு்தல என்ப்்த அ்ெ்கருத்டய எணணம். உணதமயான இரட்சிபபு 
என்பது ெரீர ஆத்ம சு்கங்களுககும், இன்பங்களுககும் ஜீவா்தாரமான 
ெகதிதயப சபறு்த்ல. இத்த ொம் உணர்வணடும். 
முடிவா்க, ஆத்மீ்க முதற்க்ளால ெரீர வியாதி்கத்ளக குணபபடுத்தும் 
விஷயத்தில எத்்தத்கய சிரத்த்த திருச்ெதப எடுத்துகச்காள்்ள்வணடும் 
என்பத்த ஆராய்்வாம். 
 மு்தலாவது ஒரு ெரியான சஜப முதறதய ெதபயின் பிள்த்ள்கள் 
்தனித்்தனியா்கவும், கூட்்டம் கூட்்டமா்கவும் பின்பற்ற வழி ்காட்்ட்வணடும். 
ஒரு சிறு கூட்்டத்்தார அதமதியான ஒரு ்தனி அதறயில கூடி சஜபிபபது 
ெலலது. அந்்த சஜபக கூட்்டத்தில  ஆரம்பத்தில சிறிது ் ெரம் அதமதியா்க 
்கணமூடி இருக்க்வணடும். பின் சஜபம் ெ்டத்துகிறவர சஜபிக்க்வணடிய 
்காரியங்கத்ள ஒவசவான்றா்கச் சொலல எலலாரும் அத்த அதமதியா்க 
மனதில தியானித்துகச்காணடு சஜபிக்க்வணடும். பிணியாளி்களுத்டய 
சபயதரத் ்ததலவர சொலல எலலாரும் மனதில நிதனத்து சஜபிக்க்வணடும். 
இத்்தத்கய மன்றாட்டிலிருந்து மிகுந்்த ென்தம்கள் ஏற்பட்டிருககின்றன 
என்பத்த ொம் அனுபவத்தில அறி்வாம். 
 அடுத்்தாற்்பால பரி. ெற்்கருதணதய ெரீர ஆத்ம செௌககியத்திற்கு 
ஓர சிறந்்த ஏதுவா்கக ச்காள்்ளலாம். உனக்கா்கக ச்காடுக்கபபட்்ட 
்கரத்்தராகிய இ்யசுக கிறிஸதுவின் ெரீரம் உன்னுத்டய ெரீரத்த்தயும் 
ஆத்துமாதவயும் நித்திய ஜீவனுகச்கன்று ்காக்கக்க்டவது என்ற ஆசீரவா்த 
வெனத்த்தச் சிந்திப்பாமா்க. இந்்த வாககியத்தி்ல ெரீர பாது்காபபும் 
அ்டஙகி இருககிறது என்பத்த அ்ெ்கர உணருகிறதிலதல. பரி. 
ெற்்கருதணயில ொம் கிறிஸதுவின் அணத்டயிற் சென்று ெம்முத்டய 
ெரீரத்த்தயும், ஆத்துமாதவயும் குணமாககும் அவருத்டய திருபபரிெத்த்தப 
சபறுகி்றாம். சில திருச்ெதப்களில வியாதியஸ்தர்களுககுச் ் ெதவ செய்யும் 
்ொக்கத்து்டன் த்க்கத்ள தவத்்தல, எணதண பூசு்தல மு்தலிய முதற்கத்ள 
அனுெரிககிறார்கள். இம்முதற ஆதித் திருச்ெதபயில ொ்தாரணமா்க வைஙகி 
வந்்தது. முன்ன்தா்க்வ ஆசீரவதிக்கபபட்்ட எணதண, ்ொயாளி பின் 
செற்றியிலும், மாரபிலும் பூெபபட்டு ் ொயாளி குணமத்டவ்தற்்கா்க சஜபங்கள் 
ஏசறடுக்கபபட்்டன. ொ்ளத்டவில குணமாககும் ெகதி நீஙகி்ல எணதண 
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பூசுகின்ற ஒரு ெ்டங்காச்ொரம் மாத்திரம் அரத்்தமிலலாமல ஆெரிக்கபபட்டு 
வந்்தது. மரணத்திற்கு ஆயத்்தபபடுத்துகின்ற ஒரு அபி்ெ்கமா்கவும், அ்தற்கு 
மாந்திரீ்க ெகதி உணடு என்ப்தா்கவும், ்கரு்தபபட்டு வந்்தது. பின்னர சீரதிருத்்த 
்காலத்தில இஙகிலாந்து திருச்ெதப, பல மூ்டபபைக்க வைக்கங்கத்ளப 
புறக்கணித்்தசபாழுது இம்முதறதயயும் அடி்யாடு நீககிவிட்்டது. 
்தற்்காலத்தில அ்்த முதறதய மீணடும் ச்காணடுவர்வணடும் என்று பலர 
விரும்புகிறார்கள். 
 1908-ம் ஆணடி ் ல்ய இம்முதறதய மீணடும் ச்தா்டங்க லாம்பத் 
ம்காொடு அனுமதித்்தது. இ்தற்ச்கன்று அ்ெ்க ஆரா்ததன முதற்களும் 
அதமக்கபபட்்டன. வியாதி நீஙகிக குணமத்டவ்தற்கு, சஜபத்து்ட்ன 
த்க்கத்ள தவககின்ற பைக்கமும் ச்தான்று ச்தாட்டு வைக்கத்தில இருந்து 
வருகின்றது. சிலருககுக குணமாககுகின்ற வரம் அளிக்கபபட்டிருககிறது. 
அவர்கள் பிறதரக குணமாககும் சபாழுது சவளிபபத்டயான 
அத்டயா்ளமா்க ்தங்களுத்டய த்க்கத்ள வியாதியஸ்தர்களின் ்ததலயின் 
மீது தவககிறார்கள். இபபடிபபட்்ட வரம் உத்டயவர்கள் திருச்ெதபயின் 
அஙகி்காரத்த்தப சபற்று இத்திருபபணிவித்டதயச் செய்ய்வணடும் என்று 
சிலர அபிபபிராயபபடுகிறார்கள். அவர்கள் ்தங்களுத்டய அற்பு்த ெகதியின் 
மூலமா்க ஜனங்களுககுள்்்ள சபருஙகி்ளரச்சிதய உண்டாககிவிடுகிறார்கள். 
இத்்தத்கய கி்ளரச்சியினால ஆத்மீ்கப பிர்காரமா்க தீதம ஏற்ப்டககூடும். 
விசுவாெமும், பகதியும் உள்்ள சிலர இத்்தத்கய அற்பு்த ெகதியால 
பு்கழ் சபறு வத்தக ்கணடு உணதமயான பகதி அற்றவர்களும் அ்்த 
மாதிரி செய்ய முயன்று பாரக்கலாம். இ்தனால உணதமயான பகதிககும் 
பங்கம் ஏற்படும். வியாதியஸ்தர்களுககுப பணிவித்ட செய்யும் சபாழுது 
ஒரு ஊழியன் தவத்தியம், விசுவாெம் ஆகிய இருவத்கச் சிகிச்தெ 
முதற்கத்ளயும் த்கயாடுவது ெலலது. பல ொடு்களில ்ெதவ செய்துவரும் 
தியா்க மிஷசனரி்கத்ளப்பால ஜனங்களுககு ெரீரபபிர்காரமா்கவும், 
ஆத்துமபபிர்கார மா்கவும் உ்தவி செய்ய முன்வரு்வாமா்க.
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கிறிஸ்தவ வரலாற்று ெங்கத்தின் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்

கிறிஸதுவுககுள் பிரியமானவர்க்்ள, மீட்பரும், உல்க இரட்ெ்கருமாகிய இ்யசு கிறிஸதுவின் 
இனி்தான ொமத்தினா்ல உங்கள் அதனவருககும் அன்பின் வாழ்த்துக்கத்ளத் ச்தரிவித்துக 
ச்காள்ளுகின்்றன்.
ெம் மத்தியில ஆண்டவரின் ஊழியத்திதன செய்்த உத்்தமர்கத்ள அத்டயா்ளம் ்கணடு, 
இருளி்ல மதறந்துக கி்டந்்த அவர்களின் வாழ்கத்கச் ெரித்திரத்த்த சவளிச்ெத்திற்குக 
ச்காணடுவர ்வணடும் என்ற சபரிய ஆவ்லாடு கூ்ட இவவுழியத்திதன ஆரம்பித்்்தாம். 
ஆரம்பித்்த ொள் மு்தற்ச்காணடு மி்க சிறபபான ஆ்தரதவயும், உற்ொ்கத்த்தயும் 
ச்காடுத்துவரும் எழுத்்தா்ளர்கள், வி்ளம்பர்தாரர்கள் மற்றும் அதனவருககும் ென்றியிதனத் 
ச்தரிவித்துக ச்காள்ளுகின்்றன். 

உங்கள் பகுதியில பணி செய்்த மிஷசனரி்கள், குருவானவர்கள், ெதப ஊழியர்கள் மற்றும் 
சு்்தசி ஊழியர்கள் என சவளி உலகிற்கு ச்தரியா்தவர்கத்ள மற்றவர்களுககு ஆய்வு 
மூலம் அறிமு்கபபடுத்்த அன்்பாடு ்்கட்டுக ச்காள்ளுகின்்றன்.
*வரலாற்றுச் சுவடு்கள்* புத்்த்கம் ச்தா்டரந்து சவளிவர சஜபித்துக ச்காள்ளுங்கள். உங்கள் 
ெணபர்களுககு இபபுத்்த்கத்திதன *அறிமு்கபபடுத்தி* அவர்கத்ளயும் ெந்்தா்தாரர்க்ளா்க 
இதணயுங்கள்.

பதிபபாசிரியரபதிபபாசிரியர
மா்த இ்தழுககு ச்தா்டரபுச்காள்்ளவும் மா்த இ்தழுககு ச்தா்டரபுச்காள்்ளவும் 
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