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உட� வள��சி 

*  உட� வள�	சி எப� பல கால�க�ட�கைள உ�ளட�கிய�. 

*  உட� வள�	சி உயி�ய� நியதி�� உ�ப�டதா��. பிற!" #த� இர&' வய� வைர உட� 

வள�	சி விைரவாக நைடெப)கிற�. அத பின� உட� வள�	சி �மர! ப-வ.ைத ேநா�கி 

ெம�வாக நைடெப)கிற�. 

*  நர�" ம&டல வள�	சி: பிற!பி1� #ன-� பிற2த பின� 3) அ�ல� நா� 

ஆ&'க5�� மிக விைரவாக நைடெப)கிற�. இத பின� நர�" ம&டல வள�	சி 

ெம�வாக நைடெப)கிற�. 

*  3ைள வள�	சி பிற!" #த� நா� வய�வைர விைரவாக6� அத பின� எ�' 

வய�வைர மிதமாக6�, பின� பதினா) வய�வைர மிதமாக6� #ேன1றமைட2� 

#8ைமயைடகிற�. 

*  பிற���ெபா8� �ழ2ைதயி 3ைளயி நிைற 35 கிரா� ஆக உ�ள�. ப-வமைட2த 

பின� 3ைளயி அள6 1260 கிரா� #த� 1400 கிரா� வைர உ�ள�. 

*  பிற���ெபா8� கா� மட�காக6�, ஒபதாவ� மாத� அைர மட�காக6�, இர&டாவ� 

வயதி #Bவி� #�கா� மட�காக6�, நாகாவ� வயதி� ஐ2தி� நா� மட�காக6�, 

ஆறாவ� வயதி� 90 வி8�காடாக6� 3ைளயி வள�	சி உ�ள�. 

*  3ைளயி வள�	சி உடலி எைடEட ஒ!பி�'! பா����ெபா8�, பிற���ெபா8� அ� 

1/18 ஆக6�, பதிைன2தாவ� வயதி� 1/30 ஆக6�, ப-வமைடE� ெபா8� 1/40 ஆக6� 

உ�ள�. 

*  �ழ2ைதயி உயர� பிற���ெபா8� Hமா� 52 ெசBமீ�டராக6�, ஐ2தாவ� வயதி� 106 

ெச.மீ ஆக6�, ஒபதாவ� வயதி� 131 ெச.மீ ஆக6�, 13 வயதி� 151 ெச.மீ ஆக6� உ�ள�. 

ஆர�ப நிைலயி� உயரவள�	சி விைரவாக6� பின� ெம�வாக6� உ�ள�. 

*  ெப& �ழ2ைதகளி உயர வள�	சி: ஆ& �ழ2ைதகைளவிட ச1)� �ைறவாக உ�ள�. 

�ழ2ைதகளி உயர வள�	சியி� தனியா� ேவ)பா' அதிகமாக6�ள�. *  சில �ழ2ைதக� 

உயரமாக6� சில �ழ2ைதக� ��ளமாக6� உ�ளன�. ஆ) அ�ல� ஏ8 வயதி� உயரமாக 

உ�ள �ழ2ைத 15 அ�ல� 16 வயதி� உயரமாக உ�ளன�. 

*  பி�ைள! ப-வேம க1றL�� ஏ1ற ப-வ�. உட� வள�	சி எப� உடலி ெப-�க.ைத 

ம�'ேம �றி!பத�ல. அத ெசய�திறைனE� �றி�கிற�. 

*  உட� உ)!"களி வள�	சிEட Mடேவ "லனிய�க வள�	சிE� நைடெப)கிற�. �ழவி! 

ப"வ.திேல ேக��� திற #8 வள�	சி நிைலைய எ�'கிற�. 

 

உட ப��க�: 

5 �த� 8 வய$ வைர 

*  ஏற.தாழ 100 ெச.மீ உயர�(வ-ட சாராச� உயர வள�	சி 5 ெசமீ #த� 7.5 ெசமீ வைர). 

*  ெசய�பா'க� அைன.�� உட� சா�2ததாக இ-���. 

*  கா�க� விைரவாக வள�	சி அைடகிறன. 

*  ஆ&கைள விட! ெப&க� விைரவி� ப-வமைடகிறன�. 

*  தைசகளி இய�க� விைரவாக6� ஆ1ற� மி�கதாக6� இ-���. 
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*  3�� ம1)� ெதா&ைட� ேகாளா)க� அB�கB ஏ1ப'வ�&'. 

*  உயர� ம1)� எைட வள�	சி வ Qத� 5 #த� 11 வய� வைர ெம�வாக6� நிதானமாக6� 

நைடெப)கிற�. 

*  வயி) "ைட�க உணவ-2த வி-�"கிறன�. 

*  க-.��க� ெதளிவ1றதாக6�, ஒ8�க1றதாக6� இ-���. 

*  �ளி!பத1� ம)!ப�. 

*  ெசய� ேவக.தி� பB!பBயான #ேன1றம காண!ப'�. இ� நிதான.ைதE� 

��லிய.ைதE� ேநா�கி வள-�. 

*  உட� நல� #ேன1றமைடE�. 

9 �த� 11 வய$ வைர 

*  இ� #8�க #8�க ெசய�திற மி�க வயதா��. 

*  ெபா�வாக. திடமாக6� ஆேரா�கியமாக6� உ�ள வயதா��. 

*  தி ப&ட�க� மீ� அதிக வி-!ப� கா�'வ�. 

*  ஆ&க� வாலிப வயதி பாதி எைடயிைன! ெப1றவ�களாக இ-!ப�. 

*  ெப&களி உட� திறக� 11 வய� வைர ெம�வாக6�, திடமாக6� #ேன1றமைடE�. 

அத பின� திறைமக� நி்ைல!ப'�. 

*  ஆ&கைள! ேபால ெப&க� உட� வலிைமகைளE�, ஆேரா�கிய.ைதE� அைடய 

#Bவதி�ைல. 

*  உட� வலிைம 11 வய� #த� 13 வய� வைர ெப&க5�� த1காலிகமாக நி).தி 

ைவ�க!ப�'�ள�. 

*  ேபா�B விைளயா�'�களி� அதிக ஆ�வ� கா�'கிறன�. 

*  உட1 ெசய�பா'க5��! பின� எளிதி� ேசா�வைடகிறன�. 

*  ைககளி சி) தைசக� ந�ல வள�	சிைய! ெப)கிற�. 

*  வய� அதிக��க அதிக��க நிதான.தி ேவக� அதிக��கிற�. அ� ��லியமாக 

#ேன1றமைடகிற�. 

*  11 வய� வைர ெப&களி உயர� ம1)� எைடயி வள�	சி ேந�.தியாக உ�ள�. 

ஆ&களி வளர	சி ெப&கைள விட நறாக6� உ�ள�. 

 

உட� ேதைவக�: 

5 �த� 8 வய$ வைர 

*  10 #த� 12 மணி வைர ந�Lற�க�, ப1களி பா�கா!பி1�. ேதைவ. அB�கB ஒT6, 

ெபா8ேபா�� அ�ச�க�, ஒBயாB விைளயா'த� அவசியமாகிற�. உணவ-2த! பழ��த�, 

ெபா-�கைள� ைகயாள� க1)� ெகா'.த�, விைளயாட ேபா�மான இட�, ஆைடகைள. 

UTைமயாக ைவ.�� ெகா�5த� ேபாறவ1ைற� க1). த-வ� மிக அவசியமாகிற�. 

*  த�ட�ைம, ெபாV��வ Q�கி, க��வா, இள� பி�ைளவாத�, 3	H� ேகாளா)க� ேபாற 

ேநாTகளிலி-2� �ழ2ைதகைள� கா!பா1ற உத6� அவசிய�. 

9 �த� 11 வய$ வைர 
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*  �ழ2ைதகளி உட� இய�க�கைள	 ெச�ைம!ப'.த ஆட�, பாட� உட1பயி1சி, ேயாகா 

ேபாறவ1றி� ஈ'பட	 ெசTத�. 

*  Hயமாக உட� H.த� ம1)� Hகாதார! பராம�!"�கைள ேம1ெகா�ள உத6த�. 

*  �ழ2ைதக� த�க� உட� இய�க�கைள வள�.�� ெகா�ள6�, க�'!ப'.தி 

ெச�ைம!ப'.த6� ம1)� சிற!பாக ெவளியிட6� அதிக வாT!"�கைளE�, வசதிகைளE� 

அளி�க ேவ&'�. 

 

கவன	: 

*  கவன� எப� ஒ- தனி!ப�ட மன வைம ஆ��. ேமL� இ� கவனி!ேபா� 

உ�ள.தி ெசய�, ஒ- வைக அVபவ� எ)� Mறலா�. 

*  ஒ- ெபா-ைளேயா, ெசயைலேயா ெதளிவாக அறிய	 ெசTய!ப'� #ய1சிேய கவனி.த� 

எ) ம�Xக� வைரயைற ெசTகிறா�. 

*  அறித� ெசய�பா�B� கவனி.த� எப� #த� பBநிைலயா��. இ� ஒ- அறி6 சா�2த 

ெசய� ம�'ம�ல, மனெவ8	சி, #ய1சி ேபாற பல M)கைள உ�ளட�கிE�ள�. 

*  தைலைய.தி-!"த�, பா�ைவைய� �வி.த�, ெசவிம'.த� ேபாற உட� இய�க�க5� 

கவனி.த� இட� ெப)கிறன. "லகா�சி, உ1) ேநா�க� ேபாற ெசய�க5��� கவனேம 

அB!பைடயாக அைமகிற�. 

*  ெதாட�ப1ற ஒலிகைள விட ெதாட�"�ள ஒலிகைள� ெகா&ட ஒ� இைச ந� கவன.ைத 

எளிதி� கவ-கிற�. #8ைமயான ஒவிய�க�, வ&ண� தQ�ட!ப�ட ஒவிய�க� மாணவ�க� 

கவன.ைத கவ-�. 

*  ெஹ! எபவ� கவனி.தைல ெப-3ைளயி ெசயலாக� க-�கிறா�. 

*  கவனி.தலி உளவிய� அB!பைட ப1றிய ேகா�பா'களி� 1. ேத�6 ெசTத� ேகா�பா' 2. 

ெஹ! ேகா�பா', 3. பிரா�ெப& ேகா�பா' ஆகியைவ ��!பிட.த�கைவ. 

*  ஒேர பா�ைவயி� மிக� �)கிய ேநர.தி�, எ.தைன! ெபா-�கைள அ�ல� U&ட�கைள 

ஒ-வ உண�2� அறிகிறா எபேத அவன� கவன வ Q	H(Span of Attention) 

வைரய)�க!ப'கிற�. 

 

நிைன*: 

*  ந� "லக� க1) அஅVபவி.த விவர�கைள மனதி� இ-.தி� ெகா&' நம��. 

ேதைவ!ப'�ேபா� எ'.�.த-கிற�. 

*  மனதி� ேசமி.� ைவ.�ளஅள விவர�கைள நிைன6 எ) M)கிேறா�. ெபா-5ண�2� 

க1ற� நQ&ட நிைனவி� நி1��. 

*  ெம�வாக நிதானமாக அவசரமிறி� க1ப� நிைனவா1றைல! ெப-��� ம1)� ேநர.ைத	 

சி�கன!ப'.��. 

*  பல "ல வழி� க1ர� 3லமாக� க1பைவ மனதி� ெவ�நா�க� வைர நிைல.� நி1��. 

*  Hத2திரமாக. தாேன க1ற�, க1றவ1ைற நிைனவி� இ-.தி� ெகா�ள சிற2த வழியா��. 
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*  ெபா�வாக ந� "லகளி� ஏ1ப'� U&ட�க� அைன.�� #தலி� �)�கால நிைன6! 

ப�தி��	 ெச�கிற�. இவ1றி நிைல!". தைம சில நா�கேளா அ�ல� சில 

வார�கேளயா��. 

*  �)�கால நிைன6! ப�தி��� ெடற விவர�கைள மீ&'� மீ&'� சி2தி.� அ�ல� 

க1) உண-�ெபா8� அ�ல� மீ�'� ெகாண-�ெபா8� அைவ ெந'�கால நிைன6! 

ப�தி�� எளிதி� ெசறைடகிற�. 

*  நிைன6 1."லனறி நிைன6, �)கிய கால நிைன6, நQ&ட கால நிைன6 என 3) 

வைக!ப'�. 

*  �)கியகால நிைனவிைன த1கால நிைன6(STM) எ)�, நQ&ட கால நிைனவிைன 

நி்ைலயான நிைன6 (LTM) எ)� �றி!ப'வ�. 

*  ஒேர ேநர.தி� �)கிய கால நிைனவி� 7+2 உ-!பBகைள ம�'ேம ைவ.தி-�க #BE� 

எ) ஆT6	 சா)க� ெத�வி�கிறன. இைதேய நிைன6 வ Q	H(Memory Span) எ) 

�றி!பி'கிேறா�. 

*  நிைன6 வ Q	ைச நிைன6 உ-ைள (Memory Drum) எற க-விைய! பயப'.தி அறியலா�. 

 

சி�தைன 

*  சி2தி.த� எப� ஒ- அறிவா�2த ெசயலா��. உளவிய� ேநா�கி� சி2தைன எப� 

"ற.U&ட�களா� ந� உ�ள.தி� ஏ1ப'� அ�ல� ெதாட�2� நிகழ�கிற ஒ- மன	 

ெசயலா��. 

*  ஒ- �றி�ேகாைள அ�ல� ேநா�க.ைத அ�ல� #Bைவ அைடவத1கான வழி ேத'� 

மன.தளவிலான #ய1சிேய சி2தைன எ) Mறலா�. ேமL� சி2தைன எப� அறித� 

திறனி Mறா��. 

*  பைழய அVபவ�கைள	 சி2தி.� அவ1)ட "திய அVபவ.ைத! ெபா-.தி! பா�.� ஒ- 

#B6�� வ-வ� �வி	சி2தைன(Convergent Thinking) எ) M)கிேறா�. 

*  பைழய அVபவ.�ட "திய அVபவ.ைத! ெபா-.தி! பா�.� ேமL� ஒ- "திய 

அVபவ.ைத! ெபற #ய1சி!பைத வி�சி2தைன(Divergent Thinking)  எ) M)கிேறா�. 

*  "லகா�சி நிைன6 ேபாற பல6� ஆT2தறிதலி� பயப'.த! ப'வதா� ஆT2தறிதைல 

சி2தைனயி #8	 ெசய� எனலா�. 

*  ஒ- �றி!பி�ட இல�ைக அைடய #யL� ஒ-வV��. தைடக� ஏ1ப'�ேபா� 

அவV��! பிர	சைன ஏ1ப'கிற�. பிர	சைனக� இ�ைலெயனி� ஆTத� ேதைவ!படா�. 

*  ஆT6களி காண!ப'� ப�ேவ) பBகைள! ப1றி ஜாXயி M)வன 1. பிர	சைனைய 

உண�த�, 2. பிர	சிைனைய. தQ��கவ�ல விவர�கைள. திர�'த� 3. க-�ேகா�கைள 

அைம.த� 4. #Bைவ எ�'த� 5. #Bைவ	 ேசாதி.தறித� ஆகியன. 

*  பல ெசTதிகைள ஒ!பி�' ஆராT2� பா�.� அவ1றினி)� சில ெபா� விதிகைள 

வ-வி.த� ெதா�.தறி அVமானமா��. 

*  ஒ- ெபா� விதிைய! பல தனி!ப�ட நிகs	சிக5���, நிைலைமக5��� பயப'.தி! 

பா�.த� ப�.தறி அVமானமா��. 
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*  த எ&ண�கைள பிற-�� எ'.திய�ப6�, பிற� க-.��கைள அறிய6� ெமாழி.திற 

ேதைவ!ப'கிற�. 

*  சி2தி!பத1�� ெமாழி பயப'கிற�. ெமாழியி வள�	சி��� சி2தைன உத6கிற�. 

 

அறித� திற, வள��சி 

*  �ழ2ைதயி வள�	சியி #�கிய� Mறாக அத அறிதிற வள�	சி (Intellectual or Cognitive 

Development) விள��கிற�. 

*  ஒ-வ� தன� H1)!பிற	 wழைல! "�2� ெகா�ள�MBய திற வள�	சிைய அறித� 

திற வள�	சி எகிேறா�. இத1� ந� "லகளாகிய ெமT, வாT, க&, 3�� ம1)� ெசவி 

பயப'கிறன. 

*  ஜQ பியாேஜ எற Hவி�ச�லா2� அறிவியலறிஞ� த வாsநா� #8வைதE� 

�ழ2ைதகளி வள�	சிைய! "�2� ெகா�வதி� ெசலவி�டா�. 

*  �ழ2ைதகளி பிற!பிலி-2� எyவா) அறித� திற வள�	சி அைடகிற� எபைதநா� 

பBநிைலகளாக! ப�.��ளா�. 

*  பியாேஜவி க-.�!பB அறிதிற வள�	சியான� ெதாட�	சியானதாக ம�'மிறி 

வ�ைச�கிரமமாக அைம2� பBநிைலகளி� நிகsகிற�. 

*  #த�நிைல ெதா�' உண-� ப-வ�. பிற!பிலி-2� 18 மாத� வைர. 

*  இர&டா� நிைல மன	 ெசய�பா'க5�� #2ைதய நிைல - 18 மாத� #த� #த� வய� 

வைர. 

*  3றா� நிைல "லகைள உண�வைத ைவ.� சி2தி.�	 ெசய�ப'� மன	 ெசய�பா�' 

நிைல. 

*  நாகா� நிைல #ைறயாக	 சி2தி.� எ&ண�களி அB!பைடயி� ெசய�ப'� மனநிைல 

-12 வயதி1� ேம�. 

*  ஒ- ெபா-ைள! ப1றி அறிய, அைத உட� {தியாகேவா, அ�ல� மன {தியாகேவா ைகயாள 

ேவ&'�. இyவைக	 ெசய�களி ெதா�!ைப |கீமா எ) பியாேஜ அைழ�கிறா�. 

*  3 #த� 7 வய� வைரE�ள �ழ2ைதக� "லனிய�க.திற, ெமாழி.திற ெப1றவ�களாக 

உ�ளன�. 

*  8 #த� 12 வய� வைரE�ள �ழ2ைதக5��. த.�வ {தியாக! "�2� ெகா�ள #Bயாத 

க-.��கைள அவ�க5�� இளமனதி� திணி!பைத. தவி��க ேவ&'�. 

 

 

மனநல	 

*  உளவியலறிஞ�க� பா�ைவயி� மனநல� எப� மனெவ8	சி, #தி�	சி, ெபா-.த!பா' 

ம1)� நன நிைற6 என!ப'கிற�. 

*  மனநல� எப� வாs�ைக நிைலைய� �றி��� ஒ-வ� ஆ5ைமயி நிைறவான 

இைசவான ெசய1பா�ைட� �றி���. 

*  நட.ைத! பிறs	சிக�(Behaviour disorder) இறி பிறேரா' இைண2�ேபா�� தனிண�கேம 

மனநல� என!ப'கிற�. 
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*  மனெவ8	சி வள�	சியி இ)தி எ�ைல மனெவ8	சி #தி�	சி ஆ��. 

*  மனெவ8	சி #தி�	சி, சமநிைலEட wsநிைலயி� ெபா-.த!பா�'ட பிறேரா' 

மனநிைற6ட இைண2� தாV� பிற-� மகிs	சிையE� வித.தி� ஒ-வ� ெசய�ப'� 

நிைலேய மனநல� என!ப'கிற�. 

*  அ"� ப�6� ெகா&ட ஆசி�ய�, மகிs	சியான க1ர� wழ� எ&ண�கைள பகி�2� 

ெகா�ள ந&ப�க�, க-.� Hத2திர�, ஒT6, ந�ல உண6, உண�6 {தியாக மனநிைற6 

அைடத� ேபாறைவ மாணவ�களிட� உண�6 சமநிைலைய. ேதா1)வி��� காரணிகளா��. 

*  உ1சாகமான மனநிைல, ந�ல உற�க�, உணவி� தி-!தி ஆகிய 3)� மனநல.தி 

ெவளி!பைடயான அறி�றிகளா��. 

*  "திய wழLட ஒ.�!ேபா�� உறேவ இண�க� என!ப'�. 

*  "திய wழலி� காண!ப'� எதி�!பா�"கைள ஏ1)�ெகா�5த�, அவ1ைற நிைறேவ1)த�, 

ெதாட�2� கைடபிB.த� ேபாறைவ இண�கமான நட.ைத�� அB!பைடகளா��. 

*  ஒ-வ� தன� �ணநலகைளE�, நட.ைதகைளE� ஏ1)�ெகா&ட� ேபாலேவ, 

ம1றவ�க5� ஏ1)�ெகா�5த�(acceptance of others) ச3க இண�க� என!ப'�. 

*  ஒ-வ� தன� ெசா2த �ணநலகேளா' ஆ�வ�, ஆ1ற�, மனெவ8	சி, மன!பாைம 

ேபாறவ1ேறா' ஒ.�!ேபாவ� தனிண�க�(Personal Adjustment) என!ப'�. 

*  ப�ளி	 ெசய�களி� #8வ�மாக ஈ'ப�' ப�ளி� �றி�ேகா�கைள அைடவத1��ய 

ெசய�கைள மாணவ ெவளி!ப'வ.�வ� ப�ளி இண�க� என!ப'�. 

 

மனெவ/�சிக0	 உட�நல�	 

*  மனநல#�, உட� நல#� ஒேறாெடா) இைண2தைவ. உட�நல! பிர	சைனக� 

ஒ-வ�ட� மன	ேசா�6, மகிs	சியிைம, எ�	ச�, ேகாப� ேபாறைவ மன��ைறபா'கைள 

ஏ1ப'.�கிற�. 

*  மன அதி�	சி, உட�பி� விய�ைவயாக, இதய. �B!ைப அதிக�!பதாக பசியிைமயாக, 

வயி1)வலியாக ெவளி!ப'கிற�. 

*  மனநல! பிர	சைனக� காரணமாக ப�ேவ) உட� நல! பிர	சைனக� ேதா)கிறன. 

அதிகமான மன அதி�	சி மீ&'� மீ&'� எ8வதா� �ட1"&, உய� இர.த அ8.த�, 

ஆ|�மா ேபாற ேநாTக� ஏ1ப'கிறன. 

*  பய�, பத1ற�, தாs6 மன!பாைம, அள6 கட2த ��க� காரணமாக ஏ1ப'� மன 

மா)பா'க� ஆ|�மாைவ ஏ1ப'.�வதி� #�கிய! ப�� வகி�கிற�. 

*  ஆs2த உண�	சிைய ெவளி�கா�டாம� மனதி� அட�கி ைவ!பதா� �ட1"& ஏ1ப'கிற�. 

*  மன அ8.த�, மன உைள	ச�, பய� அதிகயளவி� ேதா)�ேபா� உட� வலி 

ேதா)கிற�.(எ.கா.தைலவலி) 

*  மனதி� ஏ1ப'� அ8.த�க5�, பைகைம உண�6�, �1றஉண�6க5�, அதிக இர.த 

அ8.த.ைத ஏ1ப'.�கிற�. 

*  ப�ேவ) நாளமி�லா Hர!பிக� U&ட!ப'வதா� Hர��� அதிகமான ஹா�ேமாகளா� 

நQ�ழி6 ேநாT ஏ1ப'கிற�. 



�ழ�ைத ேம	பா� ம�	 கபி�த� �ைறக� 
 

http://jtmadhavan.wordpress.com                                                                                                                             7 

*  மனதி� மைற.� ைவ�க!ப�' தQவிரமான மனஉண�6களி காரணமாக வலிமி�2த 

மாதவிடாT ஏ1ப'� அ�ல� ச�வர வராம� நQ&டகால� த�ளி!ேபா��. 

*  எ��சனி க-.�!பB ஒ-வ� ஆ5ைம வள�	சியி� உ�ள நிைலகளி எ&ணி�ைக 

எ�'. 

*  தVைடய நிைற �ைறகைள #8ைம த8விய அ��#ைறயி� உ&ைமயான ேநா�கி� 

மதி!ப'ீ ெசT� ெகா�வைதேய தைனயறித� எகிேறா�. 

 

 

த,னைடயாள�	, மன நல�	: 

*  ெவளிEலகி1��, தன��� என ெதாட�" உ�ள� எ) உண-�ேபா� தா - பிற� 

தVைடய� - பிற-ைடய� எV� ேவ)பா'க� ேதாறி, இ2த உலகி� தா யா� 

எV� க-.� வள�	சி அைட2� தனைடயாள� ேதா)கிற�. 

*  �ழ2ைத ெவளிEலக.திலி-2� பி�2� தைன அைடயாள� க&'ெகா�வைத 

தனைடயாள� எகிேறா�. 

*  �ழ2ைத உலக.�ட இைண2� ெசயலா1)வதா� ஏ1ப'� தன� வள�	சியி� ஒyெவா- 

நிைலயிL� தன�� ஏ1ப'� ேசாதைனகளி� கிைட��� ெவ1றி, ேதா�விகைள! ெபா).� 

தனைடயாள உண�6 ஒyெவா- நிைலயிL� மா)ப'கிற� எ) எ��ச எற 

உளவியலாள� M)கிறா�. 

*  மனித வாsநா� #8வ�� இ2த உலக.�ட இைண2� ெசயலா1)வதா� ஏ1ப'� 

அைன.� வள�	சிைய 8 பBநிைலகளி� எ��ச விழ��கிறா�. 

1. பிற!" #த� ஒரா&' வைர: ந�பி�ைகE�, அவந�பி�ைகE� 

2. 2 - 3 ஆ&'க�: Hத2திரமாக இய��த�, அவமான� ம1)� ச2ேதக� 

3. 4 - 6 ஆ&'க�: தாேன ெதாட��� திற#�, �1ற உண�6�. 

4.  6 #த� �மர!ப-வ� ெதாட��� வைர(ெசய� திறV� தாs6ண�6�) 

5. �மர! ப-வ�: தைன! ப1றிய நிைலயான க-.�, ெதளிவ1ற �ழ!பமான க-.� 

6. # #தி�ப-வ�: ெந-�கமான உற6, ஒ-ைம!பா�' உண�6, தனி!ப�ட நிைலைம 

7. ந'#தி� ப-வ�: தாராள மன!பாைம, தV� ஒ'�கி ெசய�ப'த� 

8. பி #தி� ப-வ�: ேந�ைம, #8ைமயான ந�பி�ைக இழ!" ஆகியன. 

*  இ2த 8 பBநிைலகளி� 3 பBநிைலகைள� கட2� நாகா� பBநிைலயி ேபா� �ழ2ைதக� 

ெதாட�க! ப�ளி�� வ-கிறன�. 

*  எ��ச ச3கவிய�", வள�	சி! பBநிைலகைள எ�டா�க �றி!பி'வ� ேபாலேவ, ேகா�ப�� 

ஒ8�க வள�	சி நிைலகைளE�, ஹ�லா� 10 வள�	சி நிைலகைளE� �றி!பி�'�ளன�. 

*  �ழ2ைதகளி உட� வள�	சிEட சி2தைன. திறV�( �றிய�ீ'	 சி2தைன, த��க 

சி2தைன) வள�	சி அைடகிற�. சி2தைன.திற வள�	சியைடவதா� �ழ2ைதகளி அறித� 

திறV� வள�	சியைடகிற�. 

*  தனைடயாள� எதி�மைறயாக இ-���ேபா� �ழ2ைதயி மனநல� பாதி�க!ப'கிற�. 

தனைடயாள உண�6 உடபாடாக இ-���ேபா� �ழ2ைதக� ந�ல மன நல� 

ெப1)�ளன�. 
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ச2க உண�*: 

*  த1க-.� எற ெசா� #த #தலி� ெல�கி எபவரா� அறி#க!ப'.த!ப�', பி" 

கா�� ேராஜ�ஸி ெநறிசாரா அறி6ைர பக�த� 3ல� பரவலாக அறிய!ப�ட�. 

*  தைன! ப1றி ஒ-வ ெகா&'�ள மன!பாைமக�, உண�	சிக� ேபாறவ1றி 

ெதா�!ேப த1க-.� என!ப'�. 

*  �ழ2ைதயி வாs�ைகயி� �'�ப� ஒ� ஆதார� �8வா��. 

*  ஒ-வ� த1க-.�, ெவ1றி உண�6, அ", பா�கா!"ண�6, ம�யாைத, ந�பி�ைக ேபாற 

உண�6களி அB!பைடயி� அைம2தி-!ப� உடபா�' த1க-.� என!ப'�. இyவைக� 

�ழ2ைதகைள ஆ�கில.தி� Satellizer எ) ஆHெப� எற உளவியலாள� M)கிறா�. 

*  அவந�பி�ைக, ெவ)!", ேதா�வி, உண�	சி, ச2ேதக�, பா�கா!ப1ற உண�6 ேபாற 

எதி�மைற எ&ண�களி அB!பைடயி� த1க-.� அைமவ� எதி�மைற த1க-.� 

என!ப'�. இyவைக� �ழ2ைதகைள ஆ�கில.தி� Non-Satellizer எ) ஆHெப� எற 

உளவியலாள� Mறிகிறா�. 

*  ெவ1றி ெவ1றிையE�, ேதா�வி ேதா�விையE� வள���� எகிற� நவ Qன உளவிய� 

ேகா�பா'. எனேவ மாணவ�களி திறைம, ஆ�வ�, வி-!ப.தி1ேக1ற ெசய�பா'களி� 

பயப'.தி ெவ1றி ெபற	 ெசTயேவ&'�. 

*  த சகமனிதேனா' கனிேவா'�, ஒ.திைசேவா'� பயத-� வைகயிL� வாsவத1�. 

ேதைவயான திறகைள ெகா'�க இயலாத க�வி, க�வியாக இ-�க #Bயா�. ேதசிய 

கைல.தி�ட வBவைம!"-2005 

*  பிற2த �ழ2ைத தா எற தனல உண�6ட( I  Felling) ெதாட�க.தி� ெசய�ப'�. 

�ழ2ைத, தன� உட�, உள, ச3க. ேதைவகைள ��.தி ெசTவத1காக �'�ப�, ப�ளி, 

ஒ!பா� �8, உறவின�க� ேபாற ச3க நிைலய�களி� ெதாட�" ெகா&' உ)!பினராக 

ெசய�ப�' நா� எற ச3க உண!விைன(We Feeling)  வள�.�� ெகா�கிற�. 

*  ஒ-வைர! ப1றிேயா அ�ல� ஒ- �8ைவ! ப1றிேயா உ&ைம நிைலைய அறியாம� 

அவசர!ப�' தவறான #B6�� வ-வ� சா�ெப&ண�க� என!ப'�. 

*  பைட!"	 ெசய�களி சிற2த ெவளி!பாேட விைளயா�' என!ப'கிற�. 

*  ஹ�லா� எபவ� க-.�!பB, ச3க வள�	சி எப� ச3க. ெதாட�"களி� #தி�	சி 

ெப)த� எபதா��. 

*  �ழ2ைதகளிட�, ச3கவிய� வள�	சிைய ஏ1ப'.�தைலேய ச3க ெநறி!ப'.�� 

ெசய�#ைற எப�. 

*  பி�ைள! ப-வ.தி�தா M�'ண�	சி #தி�	சி ெப)கிற�. பி�ைள! ப-வ.ைத 

M�டாளி� �8! ப-வ�(Gang Age) எ) Mறலா�. 

*  சேகாதர சேகாத� இ�லாம� தனியாக ஒேர �ழ2ைதயாக வள-� �ழ2ைத அதிகமாக 

ெச�லமாக ழள��க!ப'கிற�. ச�யான வழிகா�'த� கிைட�காதேபா� இ.தைகய �ழ2ைதக� 

ஒ- தமய� �ழ2ைதயாக வ-�. 

*  ெப1ேறா�களி மன!பாைம, �ழ2ைதகைள ெப1ேறா�க� ைகயா5� வித�, பிற!" 

வ�ைச, பா� ேவ)பா', �'�ப.தி1� ெவளியி� ஏ1ப'� அVபவ�க�, H1)!"ற.தி� 
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வசி!பவ�க�, ஆ5ைம! ப&"க� ஆகியைவ �ழ2ைத! ப-வ சேகாதர உறவி� 

ெச�வா���ள ச3க� காரணிகளா��. 

*  சேகாதர உற6 எப� ஒ- தாT வயி1)! பிற!பாள�க5� ஒ-வைர, ஒேர 3ல மரபிைன 

உைடயவ�க5� ஒ-வைர, ஒேர தாT த2த உைடயவ�க5� ஒ-வைர� �றி���. 

*  விைளயா�'க� ஒ-வ� உட� வள�	சி���, அறி6 வள�	சி���, மனெவ8	சி 

வள�	சி��, ெமாழி வள�	சி���, ச3க வள�	சி��� உத6கிறன. 

*  விைளயா�' எப� அைன.�� �ழ2ைதகளிட#� காண!ப'� வLவான 

ெபா8ேபா�கா��. 

*  �ழ2ைதக� 3) வய� வைர "லனிய�க விைளயா�'�கைள வி-�"கிறன�. 

ெபா�வாக தனி.ேத விைளயாட வி-�"வ�. 

*  3) வய� #த� ஆ) வய� வைரயிL� க1பைன விைளயா�'க� #தைம ெப)�. 

*  ஆ) #த� 12 வய� வைரயிலான �ழ2ைதக� விைளயா�'�களி� ேபா�B மன!பாைம 

காண!ப'�. 

*  12 வயதி1�ேம1ப�ட �ழ2ைதகளிட� M�' விைளயா�'�க� #�கிய.�வ� ெப)கிறன. 

*  ஒ-வ� தVைடய நிைற, �ைறகைள #8ைம த8விய அ��#ைறயி� உ&ைமயான 

ேநா�கி� மதி!ப'ீ ெசT� ெகா�வைதேய தைனயறித� எ) M)கிேறா�. 

*  ஒ-வ� தVைடய நிைற, �ைறகைள அ!பBேய ஏ1)� ெகா�5� நிைலேய( Saying, I am 

what i am) தைனயறித� என!ப'கிற�. 

*  தைனயறி2தவ�க5�� வாs�ைக #8ைமயானதாக அ�.த#�ளதாக6�, 

ஆேரா�கியமானதாக6� விள���. 

*  தைனறிய. தன�ெகா- ேகB�ைல எற பாடைல! பாBயவ� தி-3ல�. 

*  SWOT எப� S- Strength - பல�க�, W- Weakness - பலவ Qன�க�, O- Opportunity - ச2த�!ப�க�, T- 

Threats - பய�க�. 

*  ஒ- �ழ2ைதயி த1க-.� வள�	சி அ��ழ2ைதயி �'�ப.தி� உ-வாகிற�. 

*  த1க-.� வள�	சியிைன தQ�மானி��� ச3க காரணிக�: மர"நிைல, ெப1ெறா�களி 

மன!பாைம, பிற!" வ�ைச, கலா	சார பழ�க வழ�க�க�, 

H1)!"ற.தி� வசி!ேபா�, ந&ப�க� ம1)� ஒ!பா� �8, ப�ளி	 wழ�, ஆசி�ய�களி 

அ��#ைற, உட�, உள! பா�கா!" wழ�, 

திறைமகைள வள�.��ெகா�ள அளி�க!ப'� வாT!"க�, வசதிக�, தகவ� ெதாட�" 

சாதன�க�, பிற� க-.��க�, ஒ!ப'ீக�. 

*  மனித வள�	சியி� பிற!" #த� இற!" வைர ஏ1ப'� ப�ேவ) மா)த�க�, வள�	சி! 

ப-வ� அ�ல� வள�	சி நிைலக� எ!ப'�. 

*  ஒyெவா- நிைலயிL� ஒ-வ� க�டாய� ேத�2தி-�க ேவ&Bய நட.ைத� ேகால�க� 

வள�	சி சா� ெசய�க� என!ப'�. 

*  வள�	சி நிைலகளி� ஏ1ப'� சி�க�க� வள�	சி சா� சி�க�க� என!ப'�. 

*  இ.எ	.எ��ச எபவ� ேகா�பா�BபB ஒ-வ�(ஆ5ைம) உளவிய� - ச3க (Psycho-

social) வள�	சியி� எ�' நிைலக� உ�ளன. 
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*  ஒyெவா- வள�	சி நிைலயிL�, �றி!பி�ட வள�	சி சா�2த சி�க�க� ஏ1ப'�. 

இ	சி�க�கைள ெவ�Lபவ�க� அதேனா' ெதாட�"ைடய வள�	சி நிைலைய எளிதி� 

ெப)கிறன�. சி�க�கைள ெவ�ல இயலாதவ�க� ஒ- �றி!பி�ட ஆ5ைம வள�	சிைய! 

ெபறாம� பி த�கிவி'கிறன�. 

 

நிைறயா0ைம ெபறவ�களி, ப��க�: 

ந�பி�ைக Trust,  தனா�சி Autonomy, தா ெதாட�கா1ற� Initiation, கBன உைழ!" Industry, 

தனிைலயறித� Identity, ெந-�க� Intimacy, பைட!��க� Generativity, ந�லிண�க� Integrity. 

�ைறயா5� ெப1றவ� ப&"க�: 

Mistrust அவந�பி�ைக, ெவ�க#� ச2ேதக#� Shame Doubt, �1ற உண�6 Guilt, தாs6ண�6 

Inferiority, தனிைல�ழ!ப� Identity Confusion, தனிைம Isolatoin, ேத�க நிைல Stagnation, ஏமா1ற� 

Despair. 

*  தாs6 மன!பாைமE�, மனித உறவி� ஏ1ப'� சி�க�கத5ேம அைன.� 

�ைறபா'க5��� அB!பைடயாக அைம2��ளன. 

 

மனெவ/�சிக�: 

*  இள� வயதி� ஒ-வ-�� ஏ1ப'� மனெவ8	சி அதி�6க� ஒ-வ� ஆ5ைம� 

ேகாளா)க5�� அB!பைடயாக அைமகிற�. 

*  மனெவ8	சி எப� மன உண�	சியி ேமேலா�கி நி1�� நன6 நிைலயா��. ந�ைம 

ெவ�வாக! பாதி��� நிகs	சியிேலா, நா� மி�க ஆ�வ� ெகா&'�ள wsநிைலயிேலா, 

மனெவ8	சிக� ந�மிட� இய�பாக. ேதா)கிறன. 

*  மனெவ8	சியி� ஒ- ெபா-� அ�ல� நிகs	சி �றி.த மகிs6ண�6 அ�ல� 

ெவ)!"ண�	சி ேமேலா�கி� காண!ப'�. 

*  மகிs	சியி அB!பைடயிலான மன ெவ8	சிக�, ெவ)!"ண�	சியி அB!பைடயி� 

அைம2த மனெவ8	சிக�. (எ.கா: சின�, அ	ச�, கவைல, ெபாறாைம) எ�ேலா�ட#� 

காண!ப'வ� இய�பானதா��. ஆனா� அதிக அளவி� காண!ப'வ� ப�ேவ) உட�, 

உளநல! பிர	சிைனகைள ேதா1)வி���. 

*  ஒ-வ� மீ� பிற� கா�'� அ�கைற- Caring, ெந-�க� - Intimacy, இைண2தி-.த�- Attachment 

3ல� அைப ெவளி!ப'.�கிேறா�. "�2�ெகா�கிேறா�, பகி�2� ெகா�கிேறா�. 

*  பிறர� உண�6கைளE� மனெவ8	சிகைளE�, ந�#ைடயதாக� ெகா�5� ெமைமயான 

மன உண�6க� ப�6 அ�ல� ஒ.�ண�6 என!ப'�. 

*  சின�, உட�{தியாக6�, நட.ைத {தியாக6�, அறி6{தியாக6�, பல தQய விைள6கைள 

ஏ1ப'.��, தைனE�, பிறைரE� ெக'.� எ!ேபா�� �ப.ைத நQB�க	 ெசTE� 

மனஉண�	சியா��. 

 

 

�றியீ6�� சி�தைன 
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*  �ழ2ைதக� தா�க� "�2�ெகா&ட வா�.ைதக�, எ&க�, உ-வ�க� ேபாற 

�றிய'ீகைள உ�ள.தி� உபேயாக!ப'.�� திறேன �றிய�ீ'	 சி2தைன என!ப'�. 

*  �ழ2ைதக� இைடெவளி, காரண கா�ய�, அைடயாள� கா�த�, வைக!பா' ெசTத� 

ம1)� எ&�-�க� இவ1ைற! "�2� ெகா�வத 3ல� அவ�களி �றிய�ீ'	 சி2தைன 

வள�	சி அைடகிற�. 

*  �ழ2ைதக� சிலவ1ைற சிH! ப-வ.திலி-2ேத "�2� ெகா�ள. ெதாட�கி வி'கிறன�. 

ம1றைவ # �ழ2ைத! ப-வ.தி� வளர ஆர�பி�கிறன. எனிV� பி �ழ2ைத! ப-வ� 

வைர இ2த வள�	சி #8ைம அைடவதி�ைல. 

*  �ழ2ைதக� ப�ளி�� வ-� #ன� பிப1றி	 ெசTத�, பாவைன விைளயா�', 

ெமாழியா� க-.�!ப�மா1ற� ஆகிய ெசய�களி� ஈ'ப'கிறன�. இைவெய�லா� 

�றிய�ீ'	 சி2தைனயி ெவளி!பா'கேள ஆ��. 

*  பாவைன விைளயா�B� �ழ2ைதக� த�கைள ம-.�வ� ேபால6�, ஒ�Bந� ேபால6� 

உ-வக!ப'.தி ெகா&' விைளயா'கிறன�. 

*  �ழ2ைதகளி �றிய�ீ'	சி2தைன�� எ&�-�க5� எ8.��க5� அவசிய�. 

ெமாழிைய! பயப'.தி �ழ2ைதக� வா�.ைதகைள! ேபHகிறன�, ேக�கிறன�. 

*  "ல உண�	சி அ�ல� ெசய� �றி!" இ�லாம� மன.தளவி� நைடெப)வ� �றிய�ீ'	 

சி2தைனயி தைமயா��. 

*  �றிய�ீ'	 சி2தைனயி வள�	சி த��க #ைற சி2தைன ஆ��. த��க #ைற சி2தைன 

எப� �றிய'ீகளி� வ�ைச. ெதாடைர ஏ1ப'.தி ஒ- #Bைவெய'.த� அ�ல� மதி!ப'ீ 

ெசTத� ஆ��. 

*  ஒ- �ழ2ைத 7, 8 ஆ&'களி� வ�ைச. ெதாட�" கிரம!பB சி2தி�க. ெதாட��கிற� எ) 

பியேஜ �றி!பி'கிறா�. 

*  பியாெஜ ம1)� அவர� சகா�க� �ழ2ைதக� த��க சி2தைன வள�	சிைய அVமான� 

ெசTவத 3ல� ஆர�பி�கிறன� எ) க-�கிறன�. 

*  ப�ளி# ப-வ.தி� (3-6 ஆ&'க�) �ழ2ைதக� எ&கைள!ப1றிய 5 விதிகைள ஒரள6 

"�2��ெகா�கிறன�. 

*  �றிய�ீ'	 சி2தைன வள�	சி �ழ2ைதக� ெபா-�க5�� இைடேய உ�ள இைடெவளி 

ெதாட�" ப1றி ச�வர ெத�2� ெகா�ள உத6கிற�. இ�ேவ இைடெவளி த��க சி2தைன 

என!ப'கிற�. 

*  விைன��� பயV��� இைடேய உ�ள காரண கா�ய ெதாட�ைப சி) �ழ2ைதக� 

அறி2தி-2தாL�, 2 ஆ&'க� வைர காரண கா�ய த��க #ைற சி2தைன வள�	சி 

ெபறவி�ைல ஏ? எத1�? என ப�ேவ) வினா�கைள. ெதா'!ப� �ழ2ைதகளி காரண 

கா�ய சி2தைன வள�	சியி ெவளி!பாேட. 

1 ஒ- ெபா-5�� ஒ� எ&ைண. ெதாட�" ப'.�த�. 2. நிைலயான எ& வ�ைச (1,2,3,4,----) 3. 

எ2த! ெபா-ளிலி-2� எ&ண. ெதாட�கினாL� ெமா.த எ&ணி�ைக சம�. 4. ெபா-�களி 

ெமா.த எ&ணி�ைக கைடசி! ெபா-ளி எ&ணா��. 5. இ2த நா� விதிக5� எ2த! 

ெபா-5��� ெபா-2��. 
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*  ஐ2� வயதி� �ழ2ைதக� 20 ம1)� அத1� ேமL� எ&ண #Bகிற�. ஒ) #த� ப.� 

வைர எ&களி அளைவ அதாவ� ெப�ய�, சிறிய� என அறி2� ெகா�ள #Bகிற�. 

*  ப�ளியி� பாட�கைள� �ழ2ைதக� ெதாட�க! ப�ளி�� வ-�ேபா� அவ�களி �றிய�ீ'	 

சி2தைனE� த��க #ைற சி2தைன வ��	சி ெதாட�க! ெப1) இ-2தாL�, அைவ 

#8ைமயாக வள�	சி அைட2தி-�கவி�ைல. �ழ2ைதகளி சி2தைனயி� சில �ைறபா'க� 

காண!ப'கிறன. இத1�� காரண� �ழ2ைதக� அறித� திற வள�	சியி� #8ைம 

அைடயவி�ைல எபேத ஆ��. 

அறித� திற, வள��சி 

*  தைனE� H1)!"ற	 wsநிைலையE� "�2�ெகா�5� மன.திறைன அறித� திற 

எகிேறா�. 

*  அறித� திறனி� சி2தி.த�, நிைன6M�த�, ெமாழிைய! பயப'.�த�, பைட!பா1ற�, 

�&ணறி6, "�2�ெகா�5த�, பிர	சைனைய. தQ�.த�, #B6 ெசTத� ேபாற பல 

திறக� அட�கிE�ளன. இ.திறகளி வள�	சிையேய அறித� திற வள�	சி எகிேறா�. 

*  ெநTசா எற அறிஞ� க-.�!பB, "லV)!"�க� 3ல� ெபற!ப'� ெசTதிகைள. 

ெதா�.த�, H-�கியைம.த�, வி�6ப'.த�, நிைன6 M�த� எற உள	 ெசய�களி 

அB!பைடயி� ஆராT2� அைவ ப1றி அறி2� ெகா�5த� அறிதிற எ!ப'�. 

*  ெவளி உலக.ைத! ப1றி ெத�2� ெகா�ள உத6� உள	 ெசய�கேள அறிதிற ெசய�க� 

என!ப'�. 

*  அறித� திற வள�	சி நா� பB நிைலகளி� நைடெப)கிற� எ) பியாேஜ எற 

உளவிய� அறிஞ� �றி!பி'கிறா�. அதாவ� 1. "லனிய�க! ப-வ� Sensory motor state: 0-2 years) 

2. மன	 ெசய�பா�'�� #2ைதய ப-வ� (Preoperational Stage: 2-7 years  3. க&Mடாக! 

பா�!பைத� ெகா&' சி2தி��� ப-வ� (C0ncrete Operational Stage: 7-12 years 4. #ைறயான மன	 

ெசய�பா�'! ப-வ�  (Formal Operational Stage: above 12 years) என நா� பB நிைலகளி� 

நைடெப)கிற� என Hவி�ச�லா2� நா�' உளவியலறிஞரான ஜQ பியாேஜ �றி!பி'கிறா�. 

*  ஒ- ெபா-ைள! ப1றி அறிய, அைத உட� {தியாகேவா, அ�ல� மன {தியாகேவா ைகயாள 

ேவ&'�. இyவைக	 ெசய�களி ேதா�!ைப |கீமா எ) பியாேஜ அைழ�கிறா�. 

*  |கீமா உ-!ெப-� தைம�ேக1ப �ழ2ைதகளி அறிதிற வள�	சிைய நா� 

நிைலகளாக ேம1Mறியவா) பியாேஜ பி�.��ளா�. 

*  அறித� திற வள�	சியி� �ழ2ைத பிற2த� #த� இர&' ஆ&'க� வைர உ�ள 

ப-வ� "லனிய�க! ப-வ� என!ப'�. 

*  "லனிய�க! ப-வ.தி ெதாட�க.தி�, அதாவ� பிற2� நா� மாத�க� வைர �ழ2ைதக� 

ெபா-ளி நிைல!". தைமைய உண�வதி�ைல. 

*  ஒ- ெபா-� க& # இ�ைலெயறாL� அ!ெபா-� எ�ேகா ஒ� இட.தி� உ�ள� 

எ) உண�2� ெகா�5த� ெபா-ளி நிைல!". தைமைய உண�த� என!ப'�. 

*  ெபா-ளி நிைல!". தைமைய Hமா� 18 மாத�க� ஆன பி" �ழ2ைத #1றி�◌ு� 

உண�2� ெகா�கிற�. இyவா) ெபா-ளி நிைல!". தைமைய உண�தL�, ெபா-ளி 

உ-வ� மனதி� ேதா)தLேம "லனிய�க! ப-வ.தி #�கிய வள�	சியா��. 
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*  மன	 ெசய�பா�'�� #2ைதய ப-வ.தி� �ழ2ைதக� மன உ-வ�கைள! 

பயப'.�வதி� பB!பBயாக #ேன)கிறன. அேத சமய.தி� �ழ2ைதயி ெமாழிE� 

வள�	சி அைடகிற�. 

*  மன	ெசய�பா�'�� #2ைதய ப-வ.தி்� �ழ2ைதக� மன உ-வ�கைள� ெகா&' 

சி2தைனைய. ெதாட�2தாL� இ!ப-வ.தி� �ழ2ைதயி அறித� திற #8 வள�	சி 

அைடவதி�ைல. இ!ப-வ.தி� �ழ2ைதகளி சி2தைனகளி� சில �ைறபா'க� 

காண!ப'கிறன. 

*  �ழ2ைதகளி சி2தைனயி� காண!ப'� ஒேர ஒ- Mறி� ம�'� கவன ெசL.�� 

தைம, நட2� #B2த ஒ� நிகs	சிைய மன.தளவி� மீ&'� பைழய நிைல��� ெகா&' 

வர இயலாத *  தைம, தைன ைமயமா�கி	 சி2தி��� தைம, உயி-�ள ெபா-�கைளE� 

உ-�ளைவயாக பாவி��� தைம #தலியன. 

*  ஒேர ஒ- Mறி� ம�'� கவன� ெசL.�� தைம எப� �ழ2ைதக� ஒ- 

பிர	சைனயி ஒேர ஒ- Mறி� ம�'� கவன� ெசL.தி ம1ற #�கிய� M)கைள! 

"ற�கணி��� ப&பா��. 

*  மன	ெசய�பா�'�� #2ைதய ப-வ.� �ழ2ைதக� எ�லா! ெபா-�க5� த�கைள! 

ேபாலேவ உயி-�ளைவ எ)� ந�"கிறன�. 

*  அறித� திறனி� ஒரள6 மன உ-வ�கைள! பயப'.�� திற வள�2தி-2�� அ� 

#8ைமயாக வள�	சி அைடயாம� ஆனா� வள�	சி ேநா�கி ெச�வதா� பியாேஜ இதைன  

மன	ெசய�பா�'�� #2ைதய ப-வ� எ- ெபய��டா�. 

*  #த� வ�!பி� ெதாட�க� க�விைய ெதாட��� �ழ2ைத இV� மன	 ெசய�பா�'�� 

#2ைதய ப-வ.திேலேய உ�ளதா� அவ�களி திற #8ைமயாக வள�	சி 

அைட2தி-�கவி�ைல. 

*  நர�" ம&டல.தி #தி�	சி ம1)� �ழ2ைத wsநிைலேயா' ெகா�5� ெபா-.த!ப�' 

ஆகிய இர&'� இைண2� ெசயலா1)வத 3ல� ெபா-�களி மாறா. தைம ேபாற 

அறித� திற வள�	சி ெப)கிற�. 

*  மனிதைன நாக{க வள�	சியி உ	சி��� ெகா&' ெச�ல ேம�ப�ட சி2தைன��! ெப��� 

�ைண "�வ� மன	 ெசய�பா�'�� #2ைதய ப-வமா��. 

 

�ழ�ைதகளி, ெமாழி வள��சி 

*  ெமாழி எப� தன� எ&ண�கைள! பிற���. ெத�ய!ப'.த மனதா� வ��க!ப�ட 

�றிக� அ�ல� அைடயாள�கைள� ெகா&ட ஒ- ெதா�!பா��. 

*  �ழ2ைதகளி ெமாழி.திற வள�	சி�� அB!பைடயாக உட� #தி�	சி(வாT, உத' 

ஆகியவ1றி இய�க.ைத� க�'!ப'.�� திற) அைமகிற�. 

*  பிற2த �ழ2ைத உட� வள�	சி ம1)� அறித� திற வள�	சி அைட2த�� தன� 

#தலாவ� பிற2த நாளி� (10 #த� 14 மாத�களி�) அைடயாள� காண�MBய ெதளிவான 

உ	ச�!"ட MBய #த� ெசா�ைல! ேபHகிற�. 

*  ெபா�வாக 18 மாத�க� வைர �ழ2ைதக� ஒ- தனியான ெசா�ைல! ேபசி த� க-.ைத. 

ெத�வி�கிற�. 
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*  18-24 மாத�கலி� �ழ2ைத சி) வா�கிய�கைள ேபச. ெதாட��கிற�. #த� #�கியமான 

அ- ெசா1கைள� ெகா&ட வா�கிய�கைள! ேபHகிற�. 

*  20-30 மாத�களி� இர&'�� ேம1ப�ட ெசா1கைள வா�கிய.தி� அைம.� ேபHகிறன�. 

*  12 வயதி� �ழ2ைதயி ெசா1கள�சிய� Hமா� 10000��� அதிகமான ெசா1கைள� 

ெகா&டதாக உ�ள�. 

*  �ழ2ைதகளி ஒலிெய8!"� ெசய�, ெமாழி. திறனாக உ-வாவதி� 3 பBநிைலக� 

உ�ளதாக |கின� �றி!பி'கிறா�. 

*  �'�ப! பினணியி� �வா, ஆ�, ம�# ேபாற உணைவ� �றி��� ெசா1கைள �ழ2ைத 

த தாயிடமி-2� க1கிற�. இதைன �ழ2ைதயி தாயா� ெமாழி எகிேறா�. 

*  ெமாழி வள�	சியி� �ழ2ைதக� த�க� வ�டார�களி� வழ�க!ப'� ெமாழிையேய 

#தலி� க1)� ெகா�கிறன�. 

*  �ழ2ைத உலக.ேதா' இைண2� ெசய1)வதா� ஏ1ப'� தன� வள�	சியி� ஒyெவா- 

நிைலயிL� தன�� ஏ1ப'� ேசாதைனகளி� கிைட��� ெவ1றி, ேதா�விகைள! ெபா).� 

தVடனான உண�6 ஒyெவா- வள�	சி நிைலயிL� மா)ப'கிற� எகிறா� எ��ச 

எV� உளவியலா�. 

*  �'�ப.தின& ெபா-ளாதார	 wsநிைல �ழ2ைதகளி அறித� திற வள�	சியி� 

#�கிய! ப�� வகி�கிற�. 

*  உடபா�' த1க-.� ெகா&ட மாணவ�க� வ�!பைறயி� H)H)!பாக6�, ெவ1றி 

உண�ேவா'� தன�பி�ைகEட திகsவா�க�. 

*  எதி�மைற க-.� ெகா&ட மாணவ�க� ப�ளி இைண�க�, ச3க இண�க�, தனண�க� 

ேபாற ெசய�பா'களி� �ைறபா' உைடயவ�களாக இ-!பா�க�. 

*  ெவ1றி ெவ1றிையE�, ேதா�வி ேதா�விையE� வள���� எகிற� நவ Qன உளவிய� 

ேகா�பா'. எனேவ மாணவ�களி திறைம, ஆ�வ�, வி-!ப.தி1ேக1ப ெசய�பா'கலி� 

திறைமகைள ஈ'ப'.தி ெவ1றி ெபற	 ெசTய ேவ&'�. 

*  அவந�பி�ைக, ெவ)!", ேதா�வி, உண�	சி, ச2ேதக�, பா�கா!ப1ற உண�6 ேபாற 

எதி�மைற எ&ண�களி அB!பைடயி� த1க-.� அைமவ� எதி�மைற த1க-.� 

என!ப'�. 
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