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அகஸ்டீன், உதராறம சமயத்றதச் சார்ந்த பத்ரீசியுஸ் என்பவருக்கும் 

தமானிக்கா என்னும் கிறிஸ்தவத் தாயாருக்கும் மகனாகத் ததான்றினார். 



அகுஸ்தீனின் தாயார் தமானிக்கா கிறிஸ்தவராக இருந்து தம் மகறனக் 

கிறிஸ்தவ சமயத்தில் வளர்த்த தபாதிலும், அகுஸ்தீன் 'மனிக்தகய' 

ககாள்றகறயத் தழுவி தம் தாயாறர மனம் தநாகச் கசய்தார். 

அகுஸ்தீன் எழுதிய தன்வரலாறு நூலாகிய "Confessions" என்னும் 

புத்தகத்தில் தம் இளறமக்கால அனுபவங்கறளயும் தாம் தவைான வழியில் 

கசன்ைறதயும் விரிவாக வடித்துள்ளார். 

 

அந்நூலில் காண்பதுதபால, அகுஸ்தீன் கார்த்ததஜ் நகரில் ஓர் இளம் 

கபண்த ாடு கதாடர்புறவத்து, அவறர முறைப்படி ம ந்து 

ககாள்ளாமதல பதிறனந்து ஆண்டுகள் கழித்தார். அந்த உைவின் பயனாக 

அவருக்கு ஓர் ஆண்மகவு பிைந்தது. அக்குழந்றதக்கு அகுஸ்தீன் 

"ஆதததயாதாத்துஸ்" என்னும் கபயரிட்டார். 

தமானிக்கா தம் மகன் அகுஸ்தீதனாடு மிலானுக்குச் கசன்றிருந்தார். 

அங்கு தம் மகனுக்குப் கபாருத்தமான ஒரு கபண்ற  ம முடித்து றவக்க 

தவண்டும் என அவர் விரும்பினார். ஆனால் அகுஸ்தீன் தாம் முதலில் அன்பு 

கசய்த கபண்ற  மைக்கவில்றல. எனதவ தவகைாரு கபண்ற  ம க்க 

தயங்கினார். பின்னர் ம  ஒப்பந்தம் ஆனது. ஆனால் அது முறிந்தது. 



386ம் ஆண்டு தகாறடகாலத்தில் அகுஸ்தீன் புனித வனத்து 

அந்ததானியார் (Saint Anthony of the Desert) என்னும் துைவியின் 

வாழ்க்றகறயப் படித்தார். அதிலிருந்து தாமும் தூய வாழ்வு நடத்த 

தவண்டும் என்றும், தவைான ககாள்றககறளக் றகவிட தவண்டும் 

என்றும், கிறித்தவத்றதத் தழுவ தவண்டும் என்றும் முடிவுகசய்தார். 

அம்முடிதவாடு தம் ஆசிரியப் பணிக்கு முற்று றவத்தார். திரும ம் 

கசய்யும் எண் த்றதக் றகவிட்டார். கடவுளுக்தக தம்றம முற்றிலும் 

அர்ப்பணிக்கத் தீர்மானித்தார். 

ஒருநாள் ததாட்டத்தில் நடந்துககாண்டிருந்ததபாது அகுஸ்தீன் ஒரு 

குழந்றதயின் குரறலக் தகட்டார். அக்குரல் அவரிடம் "எடுத்து வாசி" 

என்று கூறியது. முதலில் அக்குரலின் கபாருறள அவர் உ ரவில்றல. 

பிைகு, புனித வனத்து அந்ததானியாரின் வாழ்வில் ஏற்பட்ட அனுபவம் தம் 

வாழ்விலும் உண்றமயாவறத அவர் உ ர்ந்தார். "எடுத்து வாசி" என்னும் 

குரல் உண்றமயாகதவ கடவுளிடமிருந்து வந்ததாகவும், கடவுளுறடய 

வார்த்றத அடங்கிய திருவிவிலியத்றத எடுத்து வாசித்தால் தம் வாழ்வின் 

கபாருறள அறிந்து ககாள்ளலாம் எனவும் அவர் உள்ளூர உ ர்ந்தார். 

உடதனதய திரும்பிச் கசன்று விவிலியத்றதத் திைந்து வாசித்தார். 

அப்தபாது அவர் கண்களில் பட்டது தூய பவுல் உதராறமயருக்கு எழுதிய 

திருமுகத்தில் ஒரு பகுதி இததா : 

"களியாட்டம், குடிகவறி, கூடா ஒழுக்கம், காமகவறி, 

சண்றடச்சச்சரவு, ஆகியவற்றைத் தவிர்ப்தபாமாக! தீய இச்றசகறளத் 

தூண்டும் ஊனியல்பின் நாட்டங்களுக்கு இடம் ககாடுக்க தவண்டாம். 

இதயசு கிறிஸ்துறவ அணிந்து ககாள்ளுங்கள்."  

~~ உதராறமயர் 13:13-14 

இச்கசாற்கறள வாசித்த அகுஸ்தீன், தம் வாழ்வில் அடிப்பறடயான 

மாற்ைம் ததறவ என்பறத உ ர்ந்தார். கடவுதள தம் உள்ளத்தில் தபசுகிைார் 

என்பறதயும் அறிந்தார். தம் தாய் தமானிக்கா கடவுளிடம் தவண்டிய 



மன்ைாட்டுகள் வீண் தபாகவில்றல என்பறத அகுஸ்தீன் உ ர்ந்தததாடு, 

மிலான் நகர ஆயராகிய அம்புதராசு விவிலியத்றத விளக்கியுறரத்த 

பாணியாலும் கவரப்பட்டார். கிறிஸ்தவ சமயத்தில் கடவுளின் உண்றம 

உள்ளது என்று ஏற்றுக் ககாண்டார். 

எனதவ, மிலான் நகர ஆயராகிய அம்புதராறச அணுகி, தமக்குத் 

திருமுழுக்கு அளித்து தம்றமக் கிறிஸ்தவ சமயத்தில் ஏற்றுக்ககாள்ள 

தவண்டுகமன்று தகட்டுக்ககாண்டார். அம்புதராசும் அதற்கு இ ங்கி 

அகுஸ்தீனுக்கும் அவருறடய மகன் ஆததாதயாதாத்துசுக்கும் அகுஸ்தீனின் 

கநருங்கிய நண்பரும் அவருக்குக் கிறிஸ்தவத்தில் ஆர்வத்றத 

எழுப்பியவருமாகிய அலீப்பியுஸ் (Alypius) என்பவருக்கும் திருமுழுக்கு 

அளித்து அவர்கறளக் கிறிஸ்தவ சறபயில் ஏற்றுக் ககாண்டார். 

 

ஹிப்தபாவின் அகஸ்டீன் அல்லது ஹிப்தபா நகர் புனித அகுஸ்தீன் 

எனப்படும் புனித அகுஸ்தீன் கத்ததாலிக்க திருச்சறபயாலும் பிை பல 

கிறிஸ்தவ சறபகளாலும் கபரிதும் தபாற்ைப்படுகின்ை தறலசிைந்த 

இறையியல் அறிஞர் ஆவார். இவர் இன்றைய அல்ஜீரியாவில் 

அறமந்திருந்த ஹிப்தபா ரீஜியஸ் என்னும் நகரத்தின் ஆயராக இருந்ததால் 

ஹிப்தபா நகர் அகுஸ்தீன் என அறழக்கப்படுகின்ைார். 

இலத்தீன் கமாழி தபசிய கமய்யியலாளரும் இறையியலாளருமான 

அகுஸ்தீன் உதராறமப் தபரரசின் பகுதியாக இருந்த வட ஆப்பிரிக்க 

மாகா த்தில் வாழ்ந்தார். திருச்சறபத் தந்றதயருள் ஒருவராகப் 

தபாற்ைப்படும் இவர் தமறல நாட்டுக் கிறிஸ்தவத்தின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய 

பங்களித்தார். இளறமப் பருவத்தில் இவர் மானி (கி.பி. சுமார் 216-276) 

என்பவரால் கதாடங்கப்பட்ட "மனிக்தகயிச" (Manichaeism) 

ககாள்றகயால் கபரிதும் கவரப்பட்டார். பின்னர் புதளாட்டினஸ் என்னும் 

கமய்யியலாரின் ககாள்றகயிலிருந்து பிைந்த "புது-பிதளட்டனிசம்" (Neo-

Platonism) என்னும் ககாள்றகறயத் தழுவினார். 



இக்ககாள்றககளால் அகுஸ்தீனின் கமய்யியல் ததடறல 

நிறைவுகசய்ய இயலவில்றல. எனதவ, கி.பி. 387ல் அகுஸ்தீன் 

திருமுழுக்குப் கபற்று கிறிஸ்தவ சமயத்றதத் தழுவினார். 

கிறிஸ்தவர் ஆன பின்பு அகுஸ்தீன் கிறிஸ்தவ கமய்யியல் மற்றும் 

இறையியல் ககாள்றககறள விரித்துறரப்பதில் ஈடுபட்டு, பல நூல்கறள 

இயற்றினார். மனிதருக்கு சுதந்திரம் உண்டு என்று ஏற்றுக்ககாண்ட 

அகுஸ்தீன் கடவுளின் அருள் இன்றி மனித சுதந்திரம் கசயல்பட இயலாது 

என்று கற்பித்தார். கிறிஸ்தவ சமயத்தின் ஒரு முக்கிய ககாள்றகயாகிய 

பிைப்புநிறலப் பாவம் (original sin) என்பது பற்றியும், தபாரில் 

ஈடுபடுவதற்கான நிபந்தறனகள் பற்றி நீதிப்தபார் ககாள்றக (just war 

theory) என்னும் தறலப்பிலும் அகுஸ்தீன் எடுத்துக் கூறிய கருத்துருக்கள் 

கிறிஸ்தவத்தில் கசல்வாக்குப் கபற்ைன. 

தமல்நாட்டில் உதராறமப் தபரரசு குறலவறடயத் கதாடங்கிய 

காலத்தில், அகுஸ்தீன் தாம் எழுதிய "கடவுளின் நகரம்" (City of God) 

என்னும் நூலில், திருச்சறப என்பது கடவுறள வழிபடுகின்ை சமூகம் 

என்பதால் ஆன்மிக முறையில் கடவுளின் நகரமாக உள்ளது என்றும், இது 

உலகம் என்னும் கபாருண்றமசார் நகரத்திலிருந்து தவறுபட்டது என்றும் 

ஒரு கருத்றத முன்றவத்தார். இவரது சிந்தறனகள் மத்தியகால 

கலாச்சாரத்திலும் உலகதநாக்கிலும் தாக்கம் ககா ர்ந்தன. 

கத்ததாலிக்க திருச்சறபயும் ஆங்கிலிக்கன் திருச்சறபயும் புனித 

அகுஸ்தீறனப் கபரிதும் தபாற்றுகின்ைன. இச்சறபகளால் அவர் புனிதர் 

என்றும் தறலசிைந்த "திருச்சறபத் தந்றத" என்றும் மதிக்கப்படுகிைார். 

புனித அகுஸ்தீனின் திருநாள் ஆகஸ்டு மாதம் 28ம் நாள் 

ககாண்டாடப்படுகிைது. அவர் இைந்த அந்நாள் அவர் விண் கத்தில் 

பிைந்த நாளாகக் கருதப்படுகிைது. 

அகுஸ்தீன் மனிதரின் மீட்புப் பற்றியும் கடவுளின் அருள் பற்றியும் 

அளித்த சிைப்பான தபாதறனகளின் கார மாக, பல புதராட்டஸ்டாண்டு 



சறபகள், குறிப்பாக "கால்வின் சறப" அவருக்குச் சிைப்பு மரியாறத 

அளிக்கின்ைன; அவறர "திருச்சறப சீர்திருத்தத்தின் ஒரு முன்தனாடி" 

என்று தபாற்றுகின்ைன. கிழக்கு மரபு சறப அகுஸ்தீறன "முத்திப்தபறு 

கபற்ைவர்" என்று ஏற்று அவருறடய திருநாறள ஜூன் 15ம் நாள் 

ககாண்டாடுகிைது. 

 

 

 

 


