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 இத்தகைய நயவஞ்சை முரண்பாட்டின் மத்தியில் நாம் ஒருபபாதும் இருந்ததில்கை. ஒருபுறம், 

இன்கறய ததாழில்நுட்பம், எந்த தைவகையும் அணுை முடியாமல் இருந்த பூட்டிய ைதவிகை திறந்து 

விட்டிருக்கிறது. அதாவது, இகைய இகைப்பு தைாண்ட எவரும் இப்பபாது அறிவு, புரிந்துதைாள்ளுதல் 

மற்றும் நல்வாழ்கவப் பற்றி அறியப்படாத பைவற்றிகை அறிந்துக்தைாள்ளைாம். மறுபுறம், அபத 

ததாழில்நுட்பம் தபாறுப்பற்ற துணிச்சைாை இன்பநுைர்வின் ைதகவத் திறக்ை இவ்வுைகிற்கு 

வாய்ப்பளிக்கிறது. பமலும் அகவ அழிவிற்ைாை ைாட்சிைள், ஒலிைள் மற்றும் தசயல்பாட்டின் இருளாை 

சக்திவாய்ந்த சுழல்ைாற்றில் நமது ஆர்வத்கத இழுத்துக்தைாண்டு பபாய்விடுகிறது. ஒரு ைாைத்தில் மிைவும் 

புனிதமாை ைருதப்பட்ட, பாலியல் ஒழுக்ைமாைது, இப்தபாழுபதா  முக்கியமாை பபாக்ைாைவும், நமது 

ைைாச்சாரத்தில் தைாடிய ைழகையாைவும் (tumor) மாறிவிட்டது. இக்ைழகையாைது “ைருத்து சுதந்திரம்” 

என்னும் மாறுபவடத்தில் நமது மனிதத் தன்கமகய அரித்துக்தைாண்டிருக்கிறது. ஆபாசவியலும் 

(ஆபாசப்படமும்) – அதின் அகைத்து தரக்குகறவாை உச்சைட்ட தவளிப்பகடயாை தசயல்ைளும் 

வன்முகறைளும் – தற்பபாது  இகையத்தில் பதடுகின்ற பல்ைாயிரக்ைைக்ைாபைாருக்கு மிைவும் பிரபைமாை 

ஒற்கற இைக்ைாை மாறியுள்ளது. இது எண்ைற்பறாரின் வாழ்க்கை மற்றும் உறவுைகள அழிக்ை வழிவகுக்கும் 

இகையதள ைண்ணியாகும். இகதக்குறித்து நாம் என்ை தசய்யைாம்? நாம் என்ை தசய்ய பவண்டும்? இந்த 

அவபக்தியாை வகையில் நீங்ைள் சிக்ை பநர்ந்தால், அதிலிருந்து தவளிவர ஏபதனும் வழி இருக்கிறதா? 

 

 இந்த பாடத்தின் நுண்ணியல்பு ைாரைமாை, தபற்பறார்ைள் தங்ைளது குழந்கதைளின் துரிதமாை 

ைாதுைளுக்கு இப்பாடம் ஏற்றதா எை தகுந்த முடிவிகை எடுக்குமாறு பைட்டுக்தைாள்கிபறாம். 
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அடிமைப்படுத்தல், ஆபாசவியல் அடிமைத்தனத்மதப் பற்றின அறிவியல், AsapSCIENCE (social 

media channel) 

• பதடுதபாறி  அகைத்திற்கும் வரும் பைாரிக்கைைளில் சுமார் 25 சதவீதம் ஆபாசப்படத்திற்ைாை உள்ளது, 

பமலும், மக்ைள் ஏன் இகையத்திற்கு தசல்கின்றைர் என்பதற்ைாை நான்ைாம் மிைப்தபரிய 

தபாதுவாை ைாரணியாை இது அகமகிறது. ைாைப்பபாக்கில் ஆபாசவியலும் பரிைாம வளர்ச்சி 

அகடந்து, இறுதியாை நமது விருப்பம் மற்றும் அவாக்ைகள வடிவகமக்கின்றதாய் மாறியுள்ளது. 

அறிந்த உண்கமதயன்ைதவனில், ஆபாசம் ஒரு பபாகதப்தபாருள் பபான்று பை வழிைளில் 

தசயல்பட்டு மூகளயில் ஆழ்ந்த விகளவுைகள ஏற்படுத்துகிறது. அதபைாடு நீடித்த ததாடர்பில் 

இருந்தால், அதற்ைாை நமது சகிப்புத்தன்கம அதிைரித்து, அதற்கு பைரும் நம்மில் அடிகமயாய் கூட 

ஆகிவிடுகின்பறாம். அது ஒரு தபாருள் சார்ந்ததாய் இல்ைாது பபாயினும், பபாகதகயப்பபாை, 

தபாதுவாை ைட்டுப்பாட்கட இழப்பதற்கு வழிவகுக்கிறது. அதிலிருந்து விடுப்பட விரும்பும்பபாது 

சூதாட்டம், வீட்கட விட்டு ஓடிவிடுதல்  பபான்ற எதிர்மகறயாை விகளவுைள் ஏற்படும் என்பகதயும் 

தாண்டி அகதபய பமலும் விரும்பி பதட ைட்டாயப்படுத்தும். பிரச்சகை என்ைதவனில், அதபைாடு 

ததாடர்ந்து ததாடர்பில் இருக்கும்பபாது, மூகளயில் உள்ள உபபயாைப் படுத்தாத நரம்பணு 

கூழ்மங்ைள் அகைத்தும் தநடுநாட்ைளுக்பைா அல்ைது வாழ்நாள் முழுவதுபமா 

மாற்றியகமக்ைப்படுகிறது.  

 இந்த விடயத்தில் நமது ைண்பைாட்டம் கூர்கமயற்றதாயுள்ளது: அகைத்து 

ஆபாசப்படங்ைளும் இகையதள பாலியல் சந்திப்புைள் (அ) விஷயங்ைளும் இழித்தன்கமயுள்ள 

பாவங்ைளாகும்! இவ்வாறு கூறிை பின்பு, அவற்றின் ஈர்ப்பு மற்றும் அடிகமப்படுத்தும் தன்கமயின் 

ைாரைமாை, பைர் வாழ்க்கைகய சீரழிக்கும் பழக்ைங்ைளில் இழுக்ைப்பட்டு அல்ைது அதிபைபய சிக்கித் 

தவிக்கின்றார்ைள் என்பகத நாம் உைர்கிபறாம். அப்படிப்பட்ட சூழலில் நீங்ைபளா அல்ைது 

தங்ைளுக்கு ததரிந்தவர்ைபளா இருந்தால், தயவுகூர்ந்து எங்ைபளாபட இப்பாடத்தில் 

இகைந்திருங்ைள். ஏதைனில், அப்படிப்பட்ட பாவத்தில் இருந்து தவளிபயறுவதற்ைாை ஒரு 

ஊக்ைத்கதயும் வழிவகைைகளயும் வழங்குவதாய் இப்பாடத்திகை அகமக்ை முயற்சித்துள்பளாம். 

2 தீமைாத்மதயு 3:1-2: ‘மைலும், 

கமைசிநாட்களில் ககாடியகாலங்கள் 

வருகைன்று அறிவாயாக. எப்படிகயனில், 

ைனுஷர்கள் தற்பிரியராயும், 

பணப்பிரியராயும், வீம்புக்காரராயும், 

அகந்மதயுள்ளவர்களாயும், 

தூஷிக்கிறவர்களாயும், தாய் 

தகப்பன்ைாருக்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களாயும், 

நன்றியறியாதவர்களாயும், 

பரிசுத்தமில்லாதவர்களாயும் ...’ 

 இன்று நமக்கு அணுை கிட்டிய 

இவ்வாறாை அகைத்து விஷயங்ைளும் நிஜமாைபவ கிகடக்ைப்தபற்றிருப்பபாமா என்று  

அப்பபாஸ்தைர் ைற்பகை கூட தசய்து பார்த்திருக்ை மாட்டார்! இகையதள பாலியல் ததாழில் ஒரு 

மயக்கும் வகையில் உங்ைளிடத்திலிருந்து பைவற்கற எடுத்துக்தைாண்டிருக்கிறது.  

மைாபமைன், ஆபாசவியல் அடிமைத்தனத்மதப் பற்றின அறிவியல், AsapSCIENCE (social media 

channel) 

• வாழ்க்கைகயக் ைாப்பற்றிக்தைாள்வதற்ைாை உண்ணும்பபாபதா அல்ைது எதிர்ைாை சந்ததிகய 

உருவாக்ை உறவில் ஈடுபடும்பபாபதா, இப்படியாை ஏதாவது ஒன்கற சாதிக்கும்பபாததல்ைாம் 

தவகுமதிபபான்று படாபகமன் சுரக்கிறது. பமலும் இந்த படாபகமைாைது, எதிர்ைாைத்தில் அபத 
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தசயல்ைகள தசய்ய நம்கம தூண்டுவதற்ைாை, நரம்பியல் 

இகைப்புைகள ஒருங்கிகைக்கின்றது. பவறுவகையில் 

கூறபவண்டுதமன்றால், சிை தசயல்ைகள தசய்ய 

தூண்டுவதற்ைாை இகவைள் நமது மூகளயின் 

உயிரணுக்ைகள மாற்றி உருவாக்குகின்றை. இகவைள் 

மீண்டும் நமது மூகளகய மாற்றியகமக்கின்றை. பநஷைல் 

இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆப் தெல்த், பபாகததபாருளின் 

அடிகமப்படுத்தும் தன்கமகய எலிைளின் மூைம் 

பரிபசாதித்தைர். ஒரு பபாகததபாருள் கிகடக்ை அந்த 

எலியாைது  ஒரு தபாத்தாகை அமுக்ை 

பயிற்றுவிக்ைப்பட்டிருந்தது. அது கிகடக்ை எவ்வளவு 

ைடிைமாய் பவகை தசய்கிறபதா அதுபவ அந்த தபாருளின் 

வீரியத்கதக் (அடிகமப்படுத்தும் தன்கம) குறிக்கிறது. 

நடந்தது என்ைதவன்றால், அதிை வீரியம் தைாண்ட தபாருள்,  அதிை படாபகமகை சுரக்ைச் தசய்தது. 

புைரும் இன்பத்தின் பபாது படாபகமன் தவளியிடப்படும் என்பது நமக்குத் ததரியும். இகத தான் 

ஆபாசவியலும் சரியாை 

பயன்படுத்திக்தைாள்கிறது. எவ்வளவு பநரம் 

நீங்ைள் அதில் பநரத்கத 

தசைவழிக்கிறீர்ைபளா, அவ்வளவு 

படாபகமன் தவளியிடப்படும். இது 

அப்பழக்ைத்கத வலுப்படுத்தி, நம்கம 

எதிர்ைாைத்தில் அகத நாடச்தசய்வததாடு 

மாத்திரமல்ைாமல் நமக்கு அது பதகவ 

என்றாக்கிவிடும். ைணினியில் இருந்து விைகி 

இருக்கும்பபாது அல்ைது புைர்ச்சியின் பபாது 

நீங்ைள் இந்த படங்ைகளக்  ைற்பகை தசய்ய 

ஆரம்பிக்கும்பபாது, அகவைள் பமலும் 

வலுவூட்டப்படுகின்றை.  

2 தீமைாத்மதயு 3:3-13: (NASB) ‘சுபாவ அன்பில்லாதவர்களாயும், இணங்காதவர்களாயும், அவதூறு 

கசய்கிறவர்களாயும், இச்மசயைக்கமில்லாதவர்களாயும், ககாடுமையுள்ளவர்களாயும், நல்மலாமரப் 

பமகக்கிறவர்களாயும், துமராகிகளாயும், துணிகரமுள்ளவர்களாயும், இறுைாப்புள்ளவர்களாயும், 

மதவப்பிரியராயிராைல் சுகமபாகப்பிரியராயும், மதவபக்தியின் மவஷத்மதத் தரித்து அதின் கபலமன 

ைறுதலிக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள்; இப்படிப்பட்ைவர்கமள நீ விட்டு விலகு....’ 

இந்த தீர்க்ைதரிசை சுபாவங்ைள் பைவும் இன்கறய இகையதள பாலியல் ததாழிலுக்பை தபாருந்தும்!  

அடிமைத்தனம் ைற்றும் நிமலத்திருத்தல், தி மபார்ன் மபரைாக்ஸ், மைகன் ஜான்சன், 

TEDxGreenville 

• இரண்டாயிரம் ஆண்டுைளுக்கு முன்ைர் அரிஸ்டாட்டில் என்பவர், மனிதர்ைள் அடிகமைளாை இருக்ை 

இயல்பாைபவ பிறந்தவர்ைள் எை நம்பிைார். அவர் வாழ்ந்த ைாைத்தில் ஒவ்தவாரு வீட்டிலும் 

குகறந்தது ஒரு அடிகமயாவது இருந்தைர். அவர் நகடமுகற நிகைகமகய ஏற்றுக்தைாண்டார். 

ஆைால், இன்று நாபமா அகத ஏற்றுக்தைாள்ளவில்கை. இன்றும், வரைாற்றில் இதுவகர இல்ைாத 

அளவுக்கு,  27 மில்லியன் அடிகமைள் உைகில் இருக்கிறார்ைள், அவர்ைளில் 80 சதவீதத்திைர் பாலியல் 

வன்தைாடுகமக்கும் சுரண்டலுக்கும் ஆளாகின்றைர். பாலியலுக்ைாை ைடத்தல் தான் இன்று 

உைகிபைபய மிை பவைமாை வளர்ந்து வரும் தவளிப்பகடயாை ததாழில் ஆகும். இன்று நாம் இதின் 

பயங்ைரத்கதப் பற்றி பார்க்ைபபாவதில்கை. மாறாை அதில் நிகைத்திருத்தகைப் பற்றி 

பார்க்ைபபாகிபறாம்.  

வசனம் 6: ‘பாவங்களால் நிமறந்து, பற்பல இச்மசகளால் இழுப்புண்டு,’ 



ஆபாசவியல் மற்றும் மமய்நிகர் பாலியல் –  தேவன் கவனிக்கின்றாரா? 

வசனம் 7: ‘எப்மபாதும் கற்றாலும் ஒருமபாதும் சத்தியத்மத அறிந்து உணராதவர்களாயிருக்கிற 

கபண்பிள்மளகளுமைய [இமணயதள ஆபாசவியல் கபாறுத்தவமரயில் ஆண்களும் கூை ] வீடுகளில் 

இப்படிப்பட்ைவர்கள் நுமைந்து, அவர்கமள வசப்படுத்திக்ககாள்ளுகிறார்கள்.’ 

 அறியாகமயும்,  ஆழமாை தீய தசயல்ைளும், ைருத்து சுதந்திரத்திற்ைாை  கூக்குரலின் மத்தியில் மகறந்து 

பபாய்விடுகின்றை. 

பாலியல் என்பது சட்ைப்பூர்வைாக உள்ளது, தி மபார்ன் மபரைாக்ஸ், மைகன் ஜான்சன், 

TEDxGreenville 

•  எங்ைள் நாட்டில் புைருதல் என்பது சட்டத்திற்கு உட்பட்டதாை உள்ளது. சட்டவிபராதமாை 

ைற்பழிப்பு, சட்டரீதியாை ைற்பழிப்பு மற்றும் குழந்கதகயப் புைரும் இச்கச ஆகியகவ உள்ளை. 

புைருதல் மூைமாய் குழந்கதப்பபறு அகடந்தால், அகத நாம் ‘குழந்கத வளர்ப்பு’ என்கிபறாம், 

பமலும் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு 18 ஆண்டுைள் அகதப் பாதுைாக்ை பவண்டும். புைருதல் குைப்படுத்த 

முடியாத பநாகய உண்டாக்குமாைால், சட்டரீதியாை நமது துகைக்கு அகதப்பற்றி ததரியப்படுத்த 

என்தறன்கறக்கும் ைடகமப்பட்டுள்பளாம். புைருதல் என்பதனுகடய உடல், உளவியல் மற்றும் 

உறவுசார் விகளவுைளிைால், அது சட்டப்பூர்வமாை குறிப்பிடத்தக்ை தசயைாை ைருதப்படுகிறது. 

பமலும் இதுவகரயிலும், சட்டமும் சீராைதாய் தான் இருந்திருக்கிறது அல்ைவா? புைருதல் என்பது 

அதின் மூைமாய் வரக்கூடிய அபாயங்ைள் மற்றும் தபாறுப்புைகள புரிந்துதைாள்ளும் இரண்டு வயது 

வந்பதாருக்கு இகடபய ஏற்பட பவண்டிய ஒன்று. அப்பபாது,  பைம் சம்பந்தப்பட்ட பாலியல் 

என்பது சரியாைதா? பைத்திற்ைாை பாலியலுக்கு வற்புறுத்துவது ‘வணிை ரீதியாை பாலியல் ைடத்தல்’ 

என்றகழக்கிபறாம், அது சட்டவிபராதமாைது. பைத்திற்ைாை ஒப்புக்தைாள்ளப்பட்ட பாலியல் - 

‘விபச்சாரம்’ ஆகும், அது இன்றும் எங்ைள் நாட்டில் தநவாடாவில் உள்ள இரண்டு மாவட்டங்ைள் 

தவிர்த்து அகைத்திடத்திலும் சட்ட விபராதமாைது தான். ஆதைால், பாலியலுக்ைாை பை பரிமாற்றம் 

நடந்து, அகத படதமடுத்து இகையத்தில் பதிபவற்றாத வகரக்கும் ஒரு குற்றமாைத்தான் 

ைருதப்படும்.  

‘
10

 நீமயா என் மபாதகத்மதயும் நைக்மகமயயும் மநாக்கத்மதயும் விசுவாசத்மதயும் நீடிய சாந்தத்மதயும் 

அன்மபயும் கபாறுமைமயயும், 
11

 ... துன்பங்கமளயும் பாடுகமளயும் நன்றாய் அறிந்திருக்கிறாய் ... 
12

 அன்றியும் 

கிறிஸ்து இமயசுவுக்குள் மதவபக்தியாய் நைக்க ைனதாயிருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள். 
13

 

கபால்லாதவர்களும் எத்தர்களுைானவர்கள் மைாசம்மபாக்குகிறவர்களாகவும், 

மைாசம்மபாகிறவர்களாகவுமிருந்து மைன்மைலும் மகடுள்ளவர்களாவார்கள்.’ 

 இந்த வன்தைாடுகமயாை ைாரியங்ைளுக்கு எதிராை நமது நிகைப்பாட்கடப் பற்றிை நமது 

எதிர்பார்ப்புைள் அகைத்தும் பைலிக்கும் நகைப்புக்கும் உள்ளாகும், ஆைால் நாம் இந்த நிகைப்பாட்டிகை 

எடுத்பத ஆை பவண்டும்! 

முதலாம் கசயல் நிமல: பாலியல் கதாழிலின் 

முற்றிலும் சீரழிந்த நிமலமயயும்  மநாக்கத்மதயும் 

உணர்ந்து ஒப்புக்ககாள்ளுதல் மவண்டும். 

 இமணயதள பாலியல் வியாபாரைானது பல 

ைனிதர்கமள காயப்படுத்துகிறது. யார் அவர்கள்? 

 ‘ைற்றவர் தங்களிைத்தில் எதிர்பார்க்கிறமத விை 

உன்னதைான ைதிப்பீட்டிற்கு தாங்கள் தான் கபாறுப்பு என்று 

கருதுங்கள். தங்களுக்மக தாங்கள் ைன்னிப்மப வைங்காதீர்கள். 

தங்கள் மைல் அனுதாபம் ககாள்ளாதீர்கள். உங்களிைத்தில் 

கடினைான எஜைானாகவும் – ைற்றவர்களிைத்தில் 

கனிவானவராயும் இருங்கள்.’ 

 - கென்றி வார்ட் ப்பீச்சர் 



ஆபாசவியல் மற்றும் மமய்நிகர் பாலியல் –  தேவன் கவனிக்கின்றாரா? 

 ஆபராக்கியம் மற்றும் வலுவாய் இருப்பகத பற்றி தாங்ைள் அறிந்து தைாண்டால் தான், ைாயம் என்றால் 

என்ைதவன்று தங்ைளால் ததரிந்துக்தைாள்ள முடியும்: 

மராைர் 1:16 – 19: ‘
16

கிறிஸ்துவின் சுவிமசஷத்மதக் குறித்து நான் கவட்கப்பமைன்; முன்பு யூதரிலும் பின்பு 

கிமரக்கரிலும் விசுவாசிக்கிறவகனவமனா அவனுக்கு இரட்சிப்பு உண்ைாவதற்கு அது 

மதவகபலனாயிருக்கிறது.
17

விசுவாசத்தினாமல நீதிைான் பிமைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி 

விசுவாசத்தினால் உண்ைாகும் மதவநீதி விசுவாசத்திற்ககன்று அந்தச் சுவிமசஷத்தினால் 

கவளிப்படுத்தப்படுகிறது.
18

சத்தியத்மத அநியாயத்தினாமல அைக்கிமவக்கிற ைனுஷருமைய எல்லாவித 

அவபக்திக்கும் அநியாயத்துக்கும் விமராதைாய், மதவமகாபம் வானத்திலிருந்து 

கவளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.
19

மதவமனக்குறித்து அறியப்படுவது அவர்களுக்குள்மள 

கவளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது; மதவமன அமத அவர்களுக்கு கவளிப்படுத்தியிருக்கிறார்.’ 

 பதவன், அவரின் வார்த்கத, அவரின் குைங்ைள் மற்றும் அவருகடய திட்டம் பபான்ற 

நற்ைாரியங்ைளுக்ைாய், விசுவாசத்தில் நாம் நிகைக்ை பவண்டும். ஆபாசவியல் என்னும் ைண்ணியில் 

சிக்குவதிைால் பதவன் நம்கம தைான்றுவிடுவார் என்று தபாருள் அல்ை. மாறாை கிறிஸ்துவர்ைளாய் 

உன்ைதமாை நிகைக்கு நிற்ை பவண்டிய ைடகம நமக்கு உண்டு. இது ‘நன்கம’ (அ) ‘நல்ைது’ (அ) ‘தார்மீைம்’ 

என்பகத சார்ந்தது அல்ை, ஏதைன்றால், நன்கம என்பது சமுதாயத்கத அடிப்பகடயாைக் தைாண்டு 

பவறுபடும்.  

 சாதாரை ஆபாச பயன்பாடு சரியாைதா? அதில் என்ை தவறு உள்ளது? அததன்ைதவனில், மிை 

இயல்பாை, என்கறக்ைாவது ஒருநாள், நீங்ைள் பதவபக்தியாய் இருக்ை பவண்டாம் எை ததரிந்ததடுப்பது 

ஆகும். அந்த ஒரு சிை நிமிடங்ைள், பதவன் ஒரு தபாருட்டாை இருக்ை மாட்டார், பமலும், பதவன் கூறிைதற்கு 

எதிராய் தாங்ைள் நிற்பீர்ைள். நாம் அவ்வழியாய் தசல்ை விரும்புகிபறாமா? 

பாலியல் அடிமைத்தனத்மத ஆதரிப்பது, தி மபார்ன் மபரைாக்ஸ், மைகன் ஜான்சன், 

TEDxGreenville 

• இகத நாம் ‘வன்கமயாை ஆபாசவியல்’ என்றகழக்கிபறாம். பமலும் இது சட்டப்பூர்வமாைதாய் 

மாத்திரம் அல்ைாமல், ைருத்து சுதந்தரத்தின் தவளிப்பாடு எை பாதுைாப்பளிக்ைப்படுகிறது. ஆைால் 

நாபமா அகதக் தைாண்டாடி, வளர்நிகைச் சடங்ைாவும், தபாழுதுபபாக்குச் சார்ந்த 

சாக்குப்பபாக்ைாைவும் திருமைஞ்சார்ந்த துண்டுதைாைவும் இகத ஊக்குவிக்கிபறாம். ஆைால், 

இன்றும் மக்ைள், உடல், உளவியல் மற்றும் உறவுசார் விகளவுைகள உள்ளடக்கிய, 

சட்டத்திற்குட்பட்ட குறிப்பிடத்தக்ை தசயைாை பாலியலுக்ைாை பைம் ஊதியமாை 

கிகடக்ைப்தபறுகின்றைர். இப்படியாை, பைம் தசலுத்தும் நுைர்பவாரின் இன்பத்கத மனிதர்ைள் 

வியாபாரமாக்கி ஆண்டிற்கு பதாராயமாை 14 பில்லியன் டாைர்ஸ் பைம் சம்பாதிக்கின்றைர். பிரதாை 

பநரத்திலிருந்து இரவு வகரக்கும், நமது பிரபைமாை ைைாச்சாரம் ஆபாசப்படப் பயன்பாட்டின் 

நிதர்சைத்கத ைவகையில்ைாமல் ஏற்றுக்தைாள்கிறது. அபதசமயத்தில், பாலியல் ைடத்தலுக்கு எதிராை 

தபாதுமக்ைளின் கூக்குரபைாடு இகைந்து குரல் தைாடுக்கிறது. ஆைால் புகையிகை நிறுவைங்ைள் பை 

தசாப்தங்ைளாை புற்றுபநாயுடைாை எல்ைா ததாடர்கபயும் எப்படி மறுத்தார்ைள் என்பது நிகைவுக்கு 

வருகிறதா?? எப்படி புகையிகை நிச்சயமாை புற்றுபநாகய உண்டாக்குபமா, அபதபபால், இந்த 

ஆபாசப்பட ததாழிலும், பாலியல் அடிகமைள் பவண்டும் என்கிற பதகவகய உருவாக்ைவும் 

தசய்கிறது பூர்த்தியும் தசய்கிறது. 
 

➢ புள்ளிவிவரங்கள்: 

93.2% சிறுவர்ைளும் 62.1% சிறுமிைளும் தங்ைளது 18 அைகவக்கு முன்பப இகையதளத்தில் 

ஆபாசப்படங்ைகள பார்த்துவிடுகின்றைர்.  

(ஆதாரம்: http://www.familysafemedia.com/pornography_statistics) 

32% பதின் வகுப்பார் இகையத்தில் நிர்வாை அல்ைது ஆபாச உள்ளடக்ைத்கத தநஞ்சறியப் 

பார்ப்பதாை ஒப்புக்தைாள்கிறார்ைள். இதில் 43% பபர்ைள் வாராந்திர அடிப்பகடயில் இவ்வாறாை 

http://www.familysafemedia.com/pornography_statistics


ஆபாசவியல் மற்றும் மமய்நிகர் பாலியல் –  தேவன் கவனிக்கின்றாரா? 

தசய்கின்றைர். (ஆதாரம்: TruResearch (2012) Covenant Eyes 2015 Pornography Statistics 

http://www.covenanteyes.com/lemonade/wp-content/uploads/2013/02/2015-porn-stats-covenanteyes.pdf) 

 ஆபாசப்படம் பாலியல் அடிகமத்தைத்கத சாத்தியமாக்குகிறது, பைருக்கு ைாபம் மற்றும் 

மதிப்புமிக்ைதாக்குகிறது. இகத நாம் நமது இன்பத்திற்ைாய் பயன்படுத்த பபாகிபறாமா? இதைால் யார் 

துன்புறுகின்றைர்? ததாழிலில் இருக்கும் நபர்ைள் இதில் ஒப்புதபைாடு தான் ஈடுபடுகின்றைரா! 

சிறிதளபவனும் தாங்ைள் பாலியல் அடிகமத்தைத்கத ஆதரிக்ை எண்ணுகிறீர்ைளா? 

மராைர் 1:20 – 25: ‘
20

எப்படிகயன்றால், காணப்பைாதமவகளாகிய அவருமைய நித்திய வல்லமை மதவத்துவம் 

என்பமவகள், உண்ைாக்கப்பட்டிருக்கிறமவகளினாமல, உலகமுண்ைானதுமுதற்ககாண்டு, கதளிவாய்க் 

காணப்படும்; ஆதலால் அவர்கள் மபாக்குச்கசால்ல இைமில்மல. 
21

அவர்கள் மதவமன அறிந்தும், அவமரத் 

மதவகனன்று ைகிமைப்படுத்தாைலும், ஸ்மதாத்திரியாைலுமிருந்து, தங்கள் சிந்தமனகளினாமல 

வீணரானார்கள், உணர்வில்லாத அவர்களுமைய இருதயம் இருளமைந்தது. 
22

அவர்கள் தங்கமள 

ஞானிககளன்று கசால்லியும் பயித்தியக்காரராகி, 
23

அழிவில்லாத மதவனுமைய ைகிமைமய அழிவுள்ள 

ைனுஷர்கள் பறமவகள் மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஆகிய இமவகளுமைய ரூபங்களுக்கு ஒப்பாக 

ைாற்றினார்கள். 
24

இதினிமித்தம் அவர்கள் தங்கள் இருதயத்திலுள்ள இச்மசகளினாமல ஒருவமராகைாருவர் 

தங்கள் சரீரங்கமள அவைானப்படுத்தத்தக்கதாக, மதவன் அவர்கமள அசுத்தத்திற்கு ஒப்புக்ககாடுத்தார். 
25

மதவனுமைய சத்தியத்மத அவர்கள் கபாய்யாக ைாற்றி, சிருஷ்டிகமரத் கதாழுது மசவியாைல் சிருஷ்டிமயத் 

கதாழுது மசவித்தார்கள், அவமர என்கறன்மறக்கும் ஸ்மதாத்திரிக்கப்பட்ைவர். ஆகைன்.’ 

 நாம் எண்ணுவது பபால், ஆபாசம் என்பது ைடவுளுகடய சித்தத்திற்கும் வழிக்கும் முரைாை 

இருக்கிறது. 

 நமது உகரயாடலுக்ைாை பதவனின் சத்தியம் என்ை தசால்கிறது என்று சுருக்ைமாை பார்ப்பபாம்: மனித 

சிற்றின்பம் சரியாை இடத்தில் தனிப்பட்ட விஷயமாை இருப்பதற்கு பதிைாை பமாசமாை வழியில் பமாசமாை 

உைகிற்கு வழங்ைப்பட்ட மனிதனுகடய அடிப்பகட இச்கசயாய் மாறியுள்ளது. 

 மனித சிற்றின்பம் சரியாை இடத்தில் தனிப்பட்ட விஷயமாை இருப்பதில் தவறல்ை – பதவன் 

அவ்வாபற அகத வடிவகமத்துள்ளார். எப்தபாழுது புனிதமாைது அதின் சரியாை நிகையில் இருந்து 

எடுக்ைப்படுகிறபதா அது மாசகடந்து பமலும் சிை ைாரைங்ைளால் ைவர்ச்சிைரமாைதாயும் மாறுகிறது. 

தீவிர வன்முமற, தி மபார்ன் மபரைாக்ஸ், மைகன் ஜான்சன், TEDxGreenville 

• பல்பவறு வகையாை அதி தீவிர வன்முகறைளுக்ைாை பதகவைளும் அதிைரித்துக்தைாண்பட தான் 

உள்ளது. 2005 மற்றும் 2010 – ஆம் ஆண்டுைளில் நடத்தப்பட்ட இரண்டு ஆய்வுைளின் முடிவுைள் 

ததரிவிப்பது என்ைதவன்றால்: மிைவும் பிரபைமாை தரவிறக்ைம் தசய்யப்படும் ஆபாசப்படங்ைளில், 

தபண்ைளுக்கு எதிராைத் தான் பைவிதமாை உடல்ரீதியாை தமாழிரீதியாை தாக்குதல் மற்றும் 

வன்முகறைள் இடம்தபறுகின்றை, அகதயும் அப்தபண் சுைமாய் ஏற்றுக்தைாள்வது பபால் 

பாவகைகயத் தருகிறார். இன்னும் பமாசம் என்ைதவனில், 2010 இல் கூகிள் பதடலில் ‘ைற்பழிப்பு 

ஆபாசப்படம்’ என்னும் பதத்திற்கு வந்த முடிவுைளில், 86 சதவீதம், 18 வயதிற்குட்பட்ட சிறுமிைகள 

உண்கமயாய் ைற்பழிப்பகதப் பற்றியும், 75 சதவீதம் ஆயுதங்ைள் உள்ளடக்கியும், 43 சதவீதம் 

பபாகதயாை தபண்ைகள நிஜமாய் ைாட்டும் வண்ைமாயும், 46 சதவீதம் முகறயற்ற உறவிகை 

பற்றியதாயும் இருந்தது. 

 இதைால் யார் பாதிக்ைப்படுகின்றைர்?  இத்தகைய சீரழிகவ அணுகுபவாரின் 

ைைவபைா/மகைவிபயா/குடும்பபமா தான். 

➢ புள்ளிவிவரங்கள்: 

ஒவ்தவாரு வருடமும், சட்டவிபராத வர்த்தை பாலியல் சந்கதயின் ஒரு பகுதியாை, சுயநைத்திற்ைாை 

பயன்படுத்தபடும் 1.8 மில்லியனுக்கும் அதிைமாை குழந்கதைளில், சுமார் 100,000 அதமரிக்ை 

குழந்கதைள் ைடத்தலுக்கு இகரயாைவர்ைள் என்று ஐ.நா மதிப்பிட்டுள்ளது. (ஆதாரம்: Source: June 

http://www.covenanteyes.com/lemonade/wp-content/uploads/2013/02/2015-porn-stats-covenanteyes.pdf


ஆபாசவியல் மற்றும் மமய்நிகர் பாலியல் –  தேவன் கவனிக்கின்றாரா? 

6, 2014, The Internet Pornography Pandemic: The Largest Unregulated Social Experiment in History, Donna Rice 

Hughes; http://enough.org/objects/christian-apologetics-journal-spring2014.pdf) 

இகையத்தில் பகிரப்படும் தைவல்ைளில் 30% ஆபாசம் சார்ந்தது. (ஆதாரம்: 

http://www.huffingtonpost.com/2013/05/03/internet-porn-stats_n_3187682.html) 

மராைர் 1:26 – 27: ‘ 
26

இதினிமித்தம் மதவன் அவர்கமள இழிவான இச்மசமராகங்களுக்கு ஒப்புக்ககாடுத்தார்; 
27

... 

அவலட்சணைானமத நைப்பித்து தங்கள் தப்பிதத்திற்குத் தகுதியான பலமனத் தங்களுக்குள் அமைந்தார்கள்.’ 

 கடம் பத்திரிகையின் படி (ஏப்ரல் 11, 2016, பார்ன் அண்ட் தி திதரட் டு விரிளிட்டி), சிை ஆண்ைள், 

இகளஞர்ைளாை ஆபாசம் நிகறந்த வாழ்க்கையில் வாழ்ந்த பிறகு படுக்கையகறயில் சிக்ைகை 

உைர்கின்றைர், பமலும், மிை தநருக்ைமாை தருைங்ைளில் ஆபாச நட்சத்திரங்ைகளப் பபாை தசயல்பட 

அழுத்தத்கத சிை தபண்ைள் உைர்கின்றைர். 

 ஆபாசத்ததாழிலின் விகளவாய் வரும் மைஅழுத்தம் மற்றும் ைாயம் தவளிப்படுத்த முடியாத 

அளவிற்கு ஆழமாய் இருக்கிறது. 

அவைானம் சாதாரணைாய் மதான்றும், தி மபார்ன் மபரைாக்ஸ், மைகன் ஜான்சன், TEDxGreenville 

• Fightthenewdrug.org இகையதளம் கூறுவது என்ைதவனில், ஒவ்தவாரு நாளும் பைாடிக்ைைக்ைாை 

மக்ைளால் பார்க்ைப்படும் ஆபாசப்படங்ைள், அவமாைமும் வன்முகறயும் பாலியலில் இயல்பாை 

அங்ைங்ைள் எை பபாதிக்கிறது. ஆய்வுைள் கூறுவது என்ைதவனில், ஓர் தசயல் எந்தளவுக்கு சமூை 

இயல்பு எை ஒருவர் நம்புகிறாபரா, அவர்ைள் அகத தசயல்படுத்த அதிை வாய்ப்பிருக்கிறது. இந்த 

மாதிரி தவறாை தநறிமுகறைகள உகடய பாலியல் ஆதிக்ைத்திலும், வக்கிரத்திலும், தவிர்க்ை முடியாத 

பாலியல் இைவாதத்திலும் தசயல்பட ைட்டாயப்படுத்தப்பட்ட ஓர் இகளய சமுதாயத்திகை 

வளர்த்திக்தைாண்டு வருகிபறாம். ஆபாசம் என்பது பார்கவயாளர்ைளிடம் மை ரீதியாைவும் உடல் 

ரீதியாைவும் தாங்ைள் நிஜத்திலும் தசய்ய துணியாத நடத்கதைளில் ஈடுபடுத்துகிறது. ஆைால், பை 

முகற அகதப் பார்க்கும்பபாது, ஒரு ைாைத்தில் அதிர்ச்சியளித்த விஷயம் இப்பபாது 

சாதாரைமாைதாை மாறி அதற்கு பதகவைளும் அதிைரிக்ை தசய்கிறது. எவர் ஒருவர் ததாடர்ந்து 

ஆபாசப்படம் பார்க்கிறாபரா அவர் பைம் தைாடுத்து பாலியலில் ஈடுபடுவதற்கு அதிை வாய்ப்பு 

இருக்கிறது எை பை ஆய்வுைள் ததரிவிக்கின்றை. எந்ததவாரு தபாருளாைாலும், குகறந்த 

விகைதயன்றால், ைாபம் அதிைமாகும், இது மிை எளிதில் விழுபவரின் மீதாை தவிர்க்ை முடியாத 

சுரண்டலுக்கு வழிவகுக்கும். உண்கமயில், பாலியல் ைடத்தலில் இருந்து மீட்ைப்பட்டவர்ைளில் 80 %, 

தங்ைளிடத்தில் வருபவர்ைள் ஆபாசப்படத்தில் வருவதுப்பபால் தசய்துைாட்ட தசால்கின்றைர் என்று 

கூறுகின்றைர். 

 இதைால் யார் பாதிக்ைப்படுகின்றைர்? அத்தகைய பாவத்தில் ஈடுபடுபவாரின் எவ்வகையாை 

ததாடர்பு தைாண்ட அகைவருபம தவிர்க்ை முடியாதபடிக்கு பாதிக்ைப்படுகின்றைர். 56 சதவீத விவாைரத்திற்கு 

ஆபாசவியல் தான் ைாரைமாை ைருதப்படுகிறது. 

➢ புள்ளிவிவரங்கள்: 

ஆபாசப்படங்ைகளக் ைண்ட தம்பதிைள் பற்றிை ஓக்ைபொமா பல்ைகைைழைத்தின் ஆய்வு 

தவளிப்படுத்துவது என்ைதவனில்: 

ஆபாசப்படங்ைகளக் ைண்ட தம்பதிைள் விவாைரத்து நீதிமன்றத்துக்கு தசல்லும் அவர்ைளது 

வாய்ப்பிகை விட இரண்டு மடங்ைாை – அதாவது அந்த ஆபத்திகை கிட்டத்தட்ட 200 

சதவிகிதமாை அதிைரித்துள்ளைர். 

33 சதவிகித தபண்ைள் குகறந்த பட்சம் வாரத்திற்கு ஒரு முகறயாவது ஆபாசப்படபமா அல்ைது 

தவளிப்பகடயாை படங்ைகளபயா பார்க்கின்றைர். 

http://enough.org/objects/christian-apologetics-journal-spring2014.pdf
http://www.huffingtonpost.com/2013/05/03/internet-porn-stats_n_3187682.html


ஆபாசவியல் மற்றும் மமய்நிகர் பாலியல் –  தேவன் கவனிக்கின்றாரா? 

தங்ைளது துவக்ை ைாை பபட்டியில், தங்ைள் திருமை வாழ்வு மிைவும் சந்பதாஷமாய் உள்ளது 

எைவும் 3 சதவீதபம விவாைரத்துக்கு வாய்ப்பிருக்கிறது எை ைருதப்பட்ட தம்பதிைள், அவர்ைள் 

ஆபாசப்படம் பார்ப்பவர்ைளாய் இருந்தார்ைளாைால், ததாடர் மதிப்பாய்வின் முடிவில் 12 

சதவீதமாை அவர்ைளின் விவாைரத்தின் வாய்ப்பு அதிைரித்தது.  

ஆபாசப்படத்கத பார்ப்பகத விட்டுவிட்ட மகைவிைளின் விவாைரத்தின் அபாய விகிதம் 6  

சதவீதம் குகறந்தது. ஆபாசப்படத்கதப் பார்ப்பகத ததாடர்ந்த மகைவிைளின் விவாைரத்தின் 

அபாய விகிதம் அதிைப்படியாை 18 சதவீதமாை உயர்ந்தது. ஆச்சரியம் என்ைதவனில், ஆபாசத்கதப் 

பார்க்ைாத ைைவன்மார்ைளின், விவாைரத்து அபாய விகிதத்தில் எந்த ஒரு விகளகவயும் 

உண்டுபண்ைவில்கை. (ஆதாரம்: Porn-Watching by Married Couples Jacks Divorce Risk Rate up Nearly 200 

Percent, Inquisitr August 21, 2016) 

மராைர் 1:28-32 : ‘
28

மதவமன அறியும் அறிமவப் பற்றிக்ககாண்டிருக்க அவர்களுக்கு ைனதில்லாதிருந்தபடியால், 

தகாதமவகமளச் கசய்யும்படி, மதவன் அவர்கமளக் மகைான சிந்மதக்கு ஒப்புக்ககாடுத்தார். 
29

அவர்கள் 

சகலவித அநியாயத்தினாலும், மவசித்தனத்தினாலும், துமராகத்தினாலும், கபாருளாமசயினாலும், 

குமராதத்தினாலும் நிமறயப்பட்டு; கபாறாமையினாலும், ககாமலயினாலும், வாக்குவாதத்தினாலும், 

வஞ்சகத்தினாலும், வன்ைத்தினாலும் நிமறந்தவர்களுைாய், 
30

புறங்கூறுகிறவர்களுைாய், அவதூறு 

பண்ணுகிறவர்களுைாய், மதவபமகஞருைாய், துராகிருதம்பண்ணுகிறவர்களுைாய், அகந்மதயுள்ளவர்களுைாய், 

வீம்புக்காரருைாய், கபால்லாதமவகமள மயாசித்துப்பிமணக்கிறவர்களுைாய் கபற்றாருக்குக் 

கீழ்ப்படியாதவர்களுைாய், 
31

உணர்வில்லாதவர்களுைாய், உைன்படிக்மககமள மீறுகிறவர்களுைாய், சுபாவ 

அன்பில்லாதவர்களுைாய், இணங்காதவர்களுைாய், இரக்கமில்லாதவர்களுைாய் இருக்கிறார்கள். 
32

இப்படிப்பட்ைமவகமளச் கசய்கிறவர்கள் ைரணத்திற்குப் பாத்திரராயிருக்கிறார்ககளன்று மதவன் தீர்ைானித்த 

நீதியான தீர்ப்மப அவர்கள் அறிந்திருந்தும், அமவகமளத் தாங்கமள கசய்கிறதுைல்லாைல், அமவகமளச் 

கசய்கிற ைற்றவர்களிைத்தில் பிரியப்படுகிறவர்களுைாயிருக்கிறார்கள்.’ 

 ததய்வீை வழிைகள ஒதுக்கி கவப்பது, எப்பபாதுபம ஒரு துன்பைரமாை மற்றும் அழிவுைரமாை 

முடிவுக்கு இட்டுச்தசல்லும். அதின் முடிவு என்ை என்பது எளிதில் ைணிக்ை கூடிய ஒன்று. சிை பநரங்ைளில் 

இத்தகைய விஷயங்ைளில் நாமும் இழுப்புண்டு பபாய்விடுகிபறாம் – அடுத்து நாம் என்ை தசய்யைாம்? 

இரண்ைாம் கசயல் நிமல: உங்கள் தவறான 

பாலியல் பைக்கவைக்கங்களால் உங்களுக்கு 

கதரியாத ைக்களுக்கு (நீங்கள் கநஞ்சார மநசித்து 

அன்பு கசலுத்துபவர்கள் உட்பை) நீங்கள் 

பகிர்ந்தளிக்கும் காயம் ைற்றும் அழிவின் ஆைத்மத 

ஒப்புக் ககாள்ளுங்கள். 

 பாதிப்பகடந்த அகைவகரயும் பாருங்ைள்! 

இதற்கு நீங்ைள் பங்ைளிக்ை விரும்புகிறீர்ைளா? 

 நான் இத்தகைய பதவபக்தியற்ற ஆசாபாசங்ைளில் 

என்கை திருப்திப்படுத்துபவபையாகில், எைக்கு வரும் 

சாத்தியமாை விகளவுைள் யாவை? 

 ‘ஆனமபாதிலும், தன்னலமின்மை ைற்றும் சுய 

ஒழுக்கம், ஒரு நல்ல வீரனின் சிறப்பான குணங்களாக அங்கீகரிக்கப்படும்’ - வில்லியம் லிமயான் கைக்கன்சி கிங் 

 “ஜாய்புல் அண்ட் ட்ரயம்பண்ட்” கூறுகிறது: சிறிது மாற்றியகமக்ைப்பட்ட ஒரு தசாைவகட 

என்ைதவனில்: கிறிஸ்து மூைமாய் பதவன் நம்கம பநசித்து நாம் இருக்கும் வண்ைமாைபவ நம்மிடத்தில் 

இகடப்படுகிறார், ஆைால் நம்கம அவ்வாறாைபவ விட்டுவிடாத அளவிற்கு நம்கம அவர் பநசிக்கிறார். 1 

மயாவான் 1:9: ‘நம்முமைய பாவங்கமள நாம் அறிக்மகயிட்ைால், பாவங்கமள நைக்கு ைன்னித்து எல்லா 

அநியாயத்மதயும் நீக்கி நம்மைச் சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார்.’ பபதுரு 



ஆபாசவியல் மற்றும் மமய்நிகர் பாலியல் –  தேவன் கவனிக்கின்றாரா? 

தசய்தது பபாை நாமும் அவகர ஏமாற்றமகடயச் தசய்கிபறாம், பிறகு, “இவர்களிலும் அதிகைாய் நீ 

என்னிைத்தில் அன்பாயிருக்கிறாயா?” என்னும் பைள்விக்கு நமது இருதயங்ைளில் பதில் பதடிக் 

தைாண்டிருக்கிபறாம். மயாவான் 21:15-19 - இவர்களிலும் - உைது உைை இச்கசைள் மற்றும் அழிவுள்ள 

தபாழுதுபபாக்குைள் விடவும் அதிைமாய் நீ என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறாயா? வலி மற்றும் ஏமாற்றத்கத 

கையாளும் உைது பகழய பழக்ைவழக்ை வழிைகள விடவும் நீ என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறாயா? உன்கை 

சிகறப்படுத்தும் எவ்வகையாை பாவங்ைகள விடவும் நீ என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறாயா? அகவ 

எல்ைாவற்கறயும் மைப்பூர்வமாய் விட்டுவிட்டு என்கை பின்பற்றி வரும் அளவிற்கு நீ என்னிடத்தில் 

அன்பாயிருக்கிறாயா? நம்கம விடுதகையாக்கி அநீதியாை அகைத்திலிருந்தும் நம்கம சுத்திைரிக்ை நமது 

பதவனும் நமது ைர்த்தராகிய இபயசுவும் ஆவபைாடு ைாத்திருக்கின்றைர். நமது மனிதத்தன்கமகய நிகைவில் 

தைாள்பவாமாை, அப்படிதயன்றால், பாதிப்புக்கு ஆளாகும் நமது நிகைகய நிகைவில் தைாள்பவாமாை! 

உைல் ரீதியான ைனநிமறவு அமையாமை, தி மபார்ன் மபரைாக்ஸ், மைகன் ஜான்சன், 

TEDxGreenville 

• ஒரு உண்கமயாை நபருடன் ஒரு ஆற்றல்மிக்ை, பல் அடுக்ைாை, எப்பபாதும் மாறுகின்ற புைருதலில் 

ஈடுபடுத்துவதற்கு பதிைாை, தபரும்பாைாை ஆபாசவியைாைது, முக்கியமாை ஆணின் பாலியல் 

உைர்கவத் தூண்டக்கூடிய தசயைாைத்தான் சித்தரிக்ைப்படுகிறது. இது திருப்திைரமற்றகத 

நிரூபிக்கிறது. பநரடி தசயைார்த்தமாை ஆபாசவியகை பயன்படுத்துபவாரின் அடிகமப்படுத்தும் 

தன்கமயாைது, முக்கியமாை வளரும் சிந்கதயில் தாக்ைத்கத உண்டாக்கும் பைாதையினுக்கு 

இகையாை இருக்கிறது. நுைர்பவாருக்கு அபத அளவு திருப்தி கிகடப்பதற்ைாை தீவிரமாை மற்றும் 

மாறுபட்ட வடிவங்ைளில் ஆபாசப்படங்ைள் பதகவப்படுகின்றை. இதிைால் அவர்ைளின் ைல்வி 

பவகை மற்றும் உறவுைகள ஆபத்திற்கு உட்படுத்தி, அதிை வன்முகற மற்றும் இகளய வயதிைர்ைள் 

உட்படுத்தப்பட்ட நாவல் ைாட்சிைகள வலுக்ைட்டாயமாை பதட ஆரம்பிக்கின்றைர். 2015 இல், 

‘ஆபாசப்படம்’ என்பபதாடு அதிைமாய் தபாதுவாை பதடப்பட்ட பதடல் வார்த்கத ‘பதின்’ ஆகும். 

பமலும் குழந்கத ஆபாசப்படங்ைளுக்கு ஒவ்தவாரு நாளும் வருகின்ற 116,000 க்கும் அதிைமாை 

பதடல்ைளுக்கு அதிை இகளஞர்ைள் பலியாள் ஆகிவிடுகின்றைர். குழந்கத பாலியல் 

துஷ்பிரபயாைத்திற்ைாை கைதுதசய்யப்பட்ட 80 சதவீத ஆண்ைள் சிறுவர்ைகள கவத்து ஆபாசப்படம் 

தசய்துள்ளைர், அதில் பாதிக்கும் பமற்பட்டவர்ைள் ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்கதைள். 

லூக்கா 9:23-25: (NASB) : ‘ 
23

பின்பு அவர் எல்லாமரயும் மநாக்கி: ஒருவன் என் பின்மன வர விரும்பினால், அவன் 

தன்மனத் தான் கவறுத்து, தன் சிலுமவமய அனுதினமும் எடுத்துக்ககாண்டு, என்மனப் பின்பற்றக்கைவன். 
24

தன் ஜீவமன இரட்சிக்க விரும்புகிறவன் அமத இைந்துமபாவான்; என்னிமித்தைாகத் தன் ஜீவமன 

இைந்துமபாகிறவன் அமத இரட்சித்துக்ககாள்ளுவான். 
25

ைனுஷன் உலகமுழுவமதயும் 

ஆதாயப்படுத்திக்ககாண்ைாலும், தன்மனத் தான் ககடுத்து நஷ்ைப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன?’ 

 தன் சிலுமவமய அனுதினமும் எடுத்துக்ககாண்டு – இயல்பாைபவ கிறிஸ்துவம் என்பது 

பதர்ந்ததடுத்தல் மற்றும் தசயல்படுத்தல் சார்ந்ததாய் உள்ளது. நமக்கு, ஆவிக்குரிய ஜீவியத்கத 

பதர்ந்ததடுப்பது என்பது நமது உைைப்பிரைாரமாை வாழ்க்கைகய புறந்தள்ள தசயல்படுவதாகும். இது 

திைமும் விரிவகடய பவண்டிய ஒரு தசயல்முகற ஆகும். 

உணர்வாக்கம் (Sensitization), ஆபாசவியலில் நைது மூமள – ஆபாசவியலின் பயமுறுத்தும் 

விமளவுகள், ைாக்ைர்ஸ்காட்கெல்த், yourbrainonporn.com 

• ... உைர்வாக்ைம், அததன்ைதவனில், தூண்டல் மூைமாய் உண்கமயில் உைர்பவற்றம் 

அகடவதாகும். உயர்பவை இகையத்துடன் ஆபாசப்படத்திற்கு ததாடர்பு கிகடக்கும்பபாது, 

எந்ததவாரு நுண்ணிய விஷயமும், அது பதாலில் ஒரு சிறிய பகுதியாை கூட இருப்பினும், நமக்கு 

“அடபட!” என்று பதான்றி, நமது மூகள படாபகமனில் மூழ்கி, “அகத ைண்பட தீர்பவன்!” எை 

தீர்மானிப்பபாம், பின்ைர் அந்த பாலியல் என்னும் ஒற்கற வழியில் சிந்கத தசல்லும். அப்பபாது 

பநராை அந்த ஆபாசவியலுக்கு தான் நீங்ைள் தசல்வீர், அந்த சிந்கதயின் பாங்கிற்கு பநராை நம் சிந்கத 

தசல்லும்.  



ஆபாசவியல் மற்றும் மமய்நிகர் பாலியல் –  தேவன் கவனிக்கின்றாரா? 

 உங்ைள் மூகள இந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் ஒரு விருப்பத்கத திருப்திப்படுத்தத் ததாடங்குகிறது. 

அதற்கு நீங்ைள் உைர்ச்சிவயப்பட துவங்குவீர்ைள்; அது உங்ைளுக்கு ைாந்தமாை மாறும். கடம் பத்திரிகை 

ைட்டுகரயில் முன்ைர் பமற்பைாள் ைாட்டியிருந்தது என்ைதவனில், ஆபராக்கியமாை இகளஞர்ைள் நிஜத்தில் 

தபண்ைளுடன் பாலியலில் சுறுசுறுப்பாை ஈடுபடும்பபாது, ஆபாசங்ைகளப் பை ஆண்டுைளாை பார்த்து மூகள 

மாற்றியகமக்ைப்பட்டுள்ளதால் அவர்ைபளாடு உடல்ரீதியாை சரியாை ஈடுபட முடிவதில்கை. இயற்கை 

தசயல்பாடு அங்கு அற்றுப்பபாய்விடுகின்றது. இது எவ்வளவு பசதத்கத உண்டாக்குகிறது அல்ைவா! 

1 மபதுரு 1:14 (NASB) ‘நீங்கள் முன்மன உங்கள் அறியாமையினாமல ககாண்டிருந்த இச்மசகளின்படி இனி 

நைவாைல், கீழ்ப்படிகிற பிள்மளகளாயிருந்து’ 

 நீங்ைள் ஓர் கிறிஸ்துவராய் இருக்கும் பட்சத்தில், இரட்கட வாழ்க்கையில் சிக்கிக்தைாள்வீர். 

இப்பபாது நீங்ைள் என்ை தசய்ய பவண்டும்? நீங்ைள் அகத ைட்டுப்படுத்த பவண்டும் மற்றும் அகத விட்டு 

விைகி தசல்ை முடிவு தசய்ய பவண்டும். 

➢ புள்ளிவிவரங்கள்: 

18 முதல் 30 வயதுக்கு இகடப்பட்ட கிறிஸ்துவ ஆண்ைள் பற்றிை புள்ளிவிவரங்ைள்:  

 77 சதவிதத்திைர் குகறந்தபட்சம் மாதாமாதத்திற்கு ஆபாசப்படம் பார்க்கின்றைர். 

 36 சதவிதத்திைர் திைசரி ஆபாசப்படம் பார்க்கின்றைர். 

 32 சதவிதத்திைர் தாங்ைள் ஆபாசவியலுக்கு அடிகமயாகியுள்ளகத ஒப்புக்தைாள்கின்றைர் 

 (பமலும் பவறு 12 சதவிதத்திைர் அப்படியிருக்ை வாய்ப்பிருக்கிறது எை எண்ணுகின்றைர்). 

நடுத்தர வயது கிறிஸ்தவ ஆண்ைள் (31 முதல் 49 வயது வகர) பற்றிை புள்ளிவிவரங்ைளும் 

ைைக்ைம் மூட்டுவதாய் உள்ளது: 

 77 சதவிதத்திைர் ைடந்த 3 மாதங்ைளில் பவகையில் இருக்கும்பபாது ஆபாசப்படம் 

 பார்த்திருக்கின்றைர். 

 64 சதவிதத்திைர் குகறந்தபட்சம் மாதாமாதத்திற்கு ஆபாசப்படம் பார்க்கின்றைர். 

 18 சதவிதத்திைர் தாங்ைள் ஆபாசவியலுக்கு அடிகமயாகியுள்ளகத ஒப்புக்தைாள்கின்றைர் 

 (பமலும் பவறு 8 சதவிதத்திைர் அப்படியிருக்ை வாய்ப்பிருக்கிறது எை எண்ணுகின்றைர்). 

திருமைமாை கிறிஸ்தவ ஆண்ைளும் கூட ஆபாசப்படங்ைளுக்கும் ைள்ளத் ததாடர்பு 

விவைாரங்ைளிலும் பயமுறுத்தும் விகிதத்தில் இகரயாகி உள்ளைர்: 

 55 சதவிதத்திைர் குகறந்தபட்சம் மாதாமாதத்திற்கு ஆபாசப்படம் பார்க்கின்றைர். 

 திருமைமாகியும் 35 சதவிதத்திைர் ைள்ளத் ததாடர்பு கவத்துக்தைாள்கின்றைர். 

(ஆதாரம்: 2014 இல் நாட்டிகை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி 388 சுய அகடயாளம் ைாைப்பட்ட 

கிறிஸ்துவ வயது வந்த ஆண்ைகள மாதிரியாை தைாண்டு பார்ைா குரூப் ஒருங்கிகைத்து இைாப 

பநாக்ைமற்ற அகமப்பாை ப்ருவன் தமன் மினிஸ்ட்ரிஸால் நடத்தப்பட்ட  ைைக்தைடுப்பு) 

உணர்வழிப்பு (Desensitization), ஆபாசவியலில் நைது மூமள – ஆபாசவியலின் பயமுறுத்தும் 

விமளவுகள், ைாக்ைர்ஸ்காட்கெல்த், yourbrainonporn.com 

• அடுத்தது உைர்வழிப்பு. உண்கமயில் இதுவும் அடிகமத்தைத்கத சார்ந்ததாய் இருக்கும் 

பபாகதகயப் பற்றிய ைாரியம் தான். நீங்ைள் பபாகத வஸ்துக்ைளுக்கு பழக்ைமகடயும் பபாது, நீங்ைள் 

அதனுடைாை சகிப்புத்தன்கமகய அதிைரித்துக் தைாள்கிறீர்ைள். அதைால், தாங்ைள் அதன் 

தூண்டல்ைளுக்கும் பழகிக்தைாள்வீர்ைள். தாங்ைள் இரண்டு உைாவி தாவல்ைளில் (browser tabs) இகைய 

ஆபாசப்படத்திற்கு பழக்ைமகடயும் பபாது, தங்ைளுக்கு நீண்ட அமர்வுைள், மற்றும் பை பங்ைாளிைள் 

பவண்டுதமன்றாகிவிடுவீர்ைள். பகழய விஷயங்ைள் தங்ைளுக்கு ஏற்ைைபவ தைாடுத்தகத 

இனிபமலும் தைாடுக்ைாது, அப்பபாது நீங்ைள் அபத இன்பம் கிகடக்ை பித்துப்பிடித்த பபாழி 

உருவமற்ற வழிபாடிற்கும், பித்துப்பிடித்த சிற்றின்பக் பைளிக்கைக் ைளியாட்டம் பபான்ற பற்பை 

பித்துப்பிடித்த தசயல்ைளில் ஈடுபடுவீர்ைள். இதைால் தாங்ைள் அறியாமல், மைபநாயாளிைளாைபவா 

அல்ைது மை ரீதியாைபவா ைைங்கிை பாகதயில் பயணிக்ை பநரிடுவீர். இது உைர்வழிப்கப 

ஏற்படுத்துகிறது ஏதைனில் தங்ைள் மூகள அதற்கு பதகவயாைது கிகடக்ைாதபட்சத்தில் – அது தன் 

உைர்ச்சிகய நீக்கிவிடுகிறது. தங்ைளுக்கு இன்பம் தைாடுத்த வாழ்க்கையின் இயற்கையாை 

ைாரியங்ைளும் கூட பிறகு உண்கமயில்  தங்ைளுக்கு அவ்வின்பத்கத இனி தராது பபாகும். 



ஆபாசவியல் மற்றும் மமய்நிகர் பாலியல் –  தேவன் கவனிக்கின்றாரா? 

மராைர் 12:1-2 (NASB): ‘ 
1
அப்படியிருக்க, சமகாதரமர, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்கமளப் பரிசுத்தமும் மதவனுக்குப் 

பிரியமுைான ஜீவபலியாக ஒப்புக்ககாடுக்கமவண்டுகைன்று, மதவனுமைய இரக்கங்கமள முன்னிட்டு 

உங்கமள மவண்டிக்ககாள்ளுகிமறன்; இதுமவ நீங்கள் கசய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதமன. 
2
நீங்கள் இந்தப் 

பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த மவஷந்தரியாைல், மதவனுமைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணமுைான சித்தம் 

இன்னகதன்று பகுத்தறியத்தக்கதாக, உங்கள் ைனம் புதிதாகிறதினாமல ைறுரூபைாகுங்கள்’. 

 புதிதாகிறதினாமல - அந்த புதிதாக்குதல் உண்கமயில் நீங்ைள் யார் என்பதில் ஒரு பகுதியாை இருக்ை 

பவண்டும். இது ஒரு விருப்பத் பதர்பவ ஆகும். 

 நமது பாவப்பட்ட நிகைகமயில், ஒருவரது மைகத புதுப்பிப்பது என்பது ததாடர்ச்சியாை 

தசயைாகும், அபதபபால் திைமும் நமது சிலுகவகயயும் எடுத்தாை பவண்டும். இது எகதக்குறிக்கிறது 

என்றால், கிறிஸ்துவ ஜீவியம் ஆவிக்குரிய தசயல் பழக்ைங்ைள் மூைம் இயக்ைப்பட பவண்டும். தீய விஷயங்ைள் 

பழக்ை வழக்ைமாகிவிடும். அகத நிஷ்பைமாக்ை, அந்த பழக்ைத்திற்கு பதிைாை ஏபதனும் நற்ைாரியம் ஒன்று 

பதகவப்படுகிறது. நாம் அவ்வாறு தசய்யாவிடில், நாம் உைர்வாக்ைதுக்குள் தசன்று அதபைாடு பழக்ைமுற்று, 

ஆபத்தும் அவைட்சைமாைவற்றின் பதகவகய அதிைமாக்கி உைர்வழிப்புக்குள் தசன்று விடுபவாம். 

அடுத்து நாம் கெபபாபிரண்டாலிட்டிக்கு (Hypofrontality) தசல்பவாம்...  

மெமபாபிரண்ைாலிட்டி (Hypofrontality - is a state of decreased cerebral blood flow (CBF) in the 

prefrontal cortex of the brain), ஆபாசவியலில் நைது மூமள – ஆபாசவியலின் பயமுறுத்தும் 

விமளவுகள், ைாக்ைர்ஸ்காட்கெல்த், yourbrainonporn.com 

• அடுத்தது கெபபாபிரண்டாலிட்டி (நமது மூகளயின் முன்நுதல் புறணிக்கு தசல்லும் இரத்த ஓட்டம் 

குகறதல்) . எஞ்சியுள்ள பாலூட்டிைளிடமிருந்து நம்கம பவறுபடுத்தும் மிைப்தபரிய ைாரணி 

எதுதவன்றால், நமது மூகளயில் நாம் தபற்றுள்ள ஒரு பகுதிபய ஆகும். நமக்கு வரும் முதல் 

நிகையாை உள்ளுைர்வுைகள புறக்ைணித்து ஒதுக்ை கூடிய தசயகை அந்த பகுதி தசய்கிறது. “பபாய் 

பார்”, “ஆபாசம், ஆபாசம், ஆபாசம்” என்று பதான்றும்பபாது, நமது முன்நுதல் புறணி உடைடியாை, 

“அடபட! அகத நாம் தசய்ய பவண்டாம்! இந்த இந்த ைாரைத்திைால் அது உண்கமயில் தவறாை 

எண்ைமாகும்.” எை நமக்கு உைர்த்தும். நமது முன்நுதல் புறணி, தசயல் இயக்ைங்ைகள நமக்கு 

ைட்டகளயிடுகின்றை. பமலும் எவ்வகையாை பழக்ை அடிகமத்தைத்தில் வீழ்ந்திருப்பபாமாயின் – 

அது தமட்டாம்தபடாகமன், தெராயின் பபான்ற பபாகதப்தபாருட்ைளுக்கு அடிகமயாகுதபைா, 

தற்ைாைத்தில் பாலியலுக்கு அடிகமயாகுதபைா அல்ைது உயர்பவை இகைய ஆபாசவியலுக்கு 

அடிகமயாகுதபைா, எதுவாயிருந்தாலும், இகவ அகைத்திைாலும் நமது மைத்திண்கமகய 

சீரழிக்கிபறாம், அதாவது, அந்த இயக்ைங்ைகள புறக்ைணித்து ஒதுக்கும் நமது முன்நுதல் புறணியின் 

திறகை நாம் சீரழிக்கிபறாம், அதிைால் அதற்கு ததளிவாை சிந்திப்பது கூட ைடிைமாகிறது. நமக்கு எந்த 

சிறிய தூண்டுதல் கிகடப்பினும் நமக்குள் திட்டமிடப்பட்டபடி அகத நாம் அகடய எண்ணுபவாம். 

எவ்வகை அடிகமயாகுதைாயினும், நாம் ைவனிக்ை சிரமப்படுபவாம் மாறாை அகத அகடவபத 

எண்ைமாை தைாள்பவாம். 

ைட்டுப்படுத்தும் ஆற்றகை நாம் இழக்ை துவங்குபவாம்! 

 CQ தசயலி பயைர் இவ்வாறாை கூறுகிறார்: திருமைமாை 4 ஆண்டுைளில் அதாவது 24 வயதில் என் 

ைைவகர பிரிந்து வந்துவிட்படன். அவர் ஆபாசவியலுக்கு எவ்வளவு அடிகமயாகி இருந்தாதரனில், 

ைாதைாளியில் வரும் தபண்கைப் பபால் என்கையும் நடந்து தைாள்ள எதிர்பார்த்தார் பமலும் எங்ைளது 

தநருக்ைத்கத விடவும் இகையத்தளத்தில் ஆபாசவியகை ைாண்பகதபய விரும்பிைார். இறுதியில் நான் 

அவருக்கு ைகடசி முடிகவ எடுக்ை வாய்ப்பளித்பதன், அவர் எங்ைளது திருமை வாழ்விற்கு பதிைாை தான் 

அடிகமப்பட்டிருக்கும் ஆபாசவியகைபய பதர்ந்ததடுத்தார். நான் ஆபாசவியகை நவீை ைாை விபச்சாரத்தின் 

ஓர் வடிவமாைத் தான் ைருதுகிபறன். 

பிலிப்பியர் 3:12-14: ‘ 
12

நான் அமைந்தாயிற்று, அல்லது முற்றிலும் மதறினவனாமனன் என்று எண்ணாைல், 

கிறிஸ்து இமயசுவினால் நான் எதற்காகப் பிடிக்கப்பட்மைமனா அமத நான் பிடித்துக்ககாள்ளும்படி 

ஆமசயாய்த் கதாைருகிமறன். 
13

சமகாதரமர, அமதப் பிடித்துக்ககாண்மைகனன்று நான் எண்ணுகிறதில்மல; 



ஆபாசவியல் மற்றும் மமய்நிகர் பாலியல் –  தேவன் கவனிக்கின்றாரா? 

ஒன்று கசய்கிமறன், பின்னானமவகமள ைறந்து, முன்னானமவகமள நாடி,
14

கிறிஸ்து இமயசுவுக்குள் மதவன் 

அமைத்த பரை அமைப்பின் பந்தயப்கபாருளுக்காக இலக்மக மநாக்கித் கதாைருகிமறன்’. 

 மற்றுதமாரு நமது ஆவிக்குரிய தசயல் பழக்ைங்ைள் என்ைதவனில், நமது பாவமாை ைடந்தைாைம் 

அகைத்கதயும் ததாடர்ச்சியாை விட்தடாழிப்பபத ஆகும் – ததாடர்ச்சியாை விட்டுவிடுதைாகும் – அதிைால் 

நாம் முன்பைாக்கி முன்பைற நாம் விடுவிக்ைப்பட்டு நமது ஆவிக்குரிய எதிர்ைாைத்கத பற்றி பிடிப்பபாம். 

நமக்கு பின்னிருப்பகதயும் நாம் அகடய பவண்டிய முன்னிருப்பகதயும் ஒபரபநரத்தில் நாம் 

பிடித்துக்தைாண்டிருக்ை இயைாது. அதிைால் தாங்ைள் முறிந்து தான் பபாவீர். ஒரு கிறிஸ்துவராை, நாம் 

இத்தீர்மாைங்ைகள எடுக்ை பவண்டியவர்ைளாய் இருக்கிபறாம் ஏதைனில், நடுவில் நிற்பது ஓர் நல்ை 

நிகையல்ை.  

கசயல்பைாத ைனஅழுத்த வட்ைமககள் (Dysfunctional stress circuits), ஆபாசவியலில் நைது மூமள 

– ஆபாசவியலின் பயமுறுத்தும் விமளவுகள், ைாக்ைர்ஸ்காட்கெல்த், yourbrainonporn.com 

• தசயல்படாத மைஅழுத்த வட்டகைைள் – இதற்கு உைவு ஓர் உைந்த எடுத்துக்ைாட்டாய் இருக்கும். 

உைவு பழக்ைமும் கூட அதிைம் அடிகமப்படுத்துவதாய் இருக்கும். அகைவரும் எப்பபாதாவது 

சர்க்ைகரகய மிதமிஞ்சி உட்தைாள்ள பநரிடும். தாங்ைள் மை அழுத்தத்தில் இருக்கும்பபாது என்ை 

நடக்கிறது? நீங்ைள் அந்த உைவிற்கு தான் பநராை தசல்வீர்ைள். ஆகையால், நாம் அழுத்தமகடயும் 

பபாது, அதாவது இவ்வாறாை குறிப்பட்ட அடிகமத்தைம் இருந்தால், நமக்கு தசயல்படாத 

மைஅழுத்த வட்டகைைள் ஏற்படுகின்றை. ஒரு தடகவ சிறிது அழுத்தி ஏற்பட்டாலும், நமது சிந்கத 

பநராை அந்த ஒற்கற வழி பாகதயாை ‘அந்த ஆகசகய நிகறபவற்றிக்தைாள்ளைாம்’ என்பகத 

பநாக்கி தசன்று விடுகிறது. 

 தாங்ைள் ைட்டுக்ைடங்ைாத மனிதராய் மாறிவிடுவீர்ைள், அதிைால் தங்ைகள சுற்றியுள்பளாகரயும் 

தாங்ைள் ைாண்பபாகரயும் பசதப்படுத்துவீர்ைள். அதில் பைரும் அடிகமைளாை இருப்பார்ைள்.  

I ககாரிந்தியர் 6: 16-20 (NASB): ‘
16

மவசிமயாடு இமசந்திருக்கிறவன் அவளுைமன ஒமர சரீரைாயிருக்கிறாகனன்று 

அறியீர்களா? இருவரும் ஒமர ைாம்சைாயிருப்பார்கள் என்று கசால்லியிருக்கிறமத. 
17

அப்படிமய 

கர்த்தமராடிமசந்திருக்கிறவனும், அவருைமன ஒமர ஆவியாயிருக்கிறான். 
18 

மவசித்தனத்திற்கு 

விலகிமயாடுங்கள். ைனுஷன் கசய்கிற எந்தப் பாவமும் சரீரத்திற்குப் புறம்பாயிருக்கும்; மவசித்தனஞ் 

கசய்கிறவமனா தன் சுயசரீரத்திற்கு விமராதைாய்ப் பாவஞ்கசய்கிறான். 
19

உங்கள் சரீரைானது நீங்கள் மதவனாமல 

கபற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுமைய ஆலயைாயிருக்கிறகதன்றும், நீங்கள் 

உங்களுமையவர்களல்லகவன்றும் அறியீர்களா? 
20

 கிரயத்துக்குக் ககாள்ளப்பட்டீர்கமள; ஆமகயால் 

மதவனுக்கு உமையமவகளாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் மதவமன 

ைகிமைப்படுத்துங்கள்.’ 

 உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் மதவமன ைகிமைப்படுத்துங்கள் – ஆபாசப்படங்ைகளப் 

பார்ப்பதிைால் அடிகம வர்த்தைம் ததாழிகை ஊக்குவிப்பது என்பது பதவகை மகிகமப்படுத்துமா? 

நிச்சயமாை இல்கை! 

 ஆபாசவியலில் அல்ைது தமய்நிைர் பாலியலில் ஈடுபடுவது என்பது ைகடந்ததடுத்த ஒழுக்ைக்பைடில் 

முன்பைறி அதில் இகைக்ைவும் தசய்கிறது. ஆவிக்குரிய தசயல் பழக்ைவழக்ைங்ைள், கிறிஸ்து மூைமாய் 

நம்கம பதவனிடத்தில் (நம்கம தசாந்தமாை தைாண்டிருப்பவர்) பசருமாறு ைட்டகளயிட்டு, எல்ைாவிதமாை 

ஒழுக்ைக்பைடிலிருந்தும் நம்கம விைக்கி ஓடச் தசய்யும். 

மூன்றாம் கசயல் நிமல: இமணயதள பாலியல் எந்த வடிவத்தில் இருந்தாலும் அதில் ஈடுபட்டு 

அத்தமகய மதர்வுகள் மூலம் வரும் வலிகளில் வாசம் கசய்வதன் மூலம் உங்களுக்கு நீங்கமள 

ஏற்படுத்தும் தீங்கு ைற்றும் அழிவுகமள ைனதில் உணர்ந்து ஒப்புக் ககாள்ளுங்கள். 



ஆபாசவியல் மற்றும் மமய்நிகர் பாலியல் –  தேவன் கவனிக்கின்றாரா? 

ஆபாசவியலும் தமய்நிைர் பாலியலும் நமது கிறிஸ்துவ நம்பிக்கைைளுக்கு என்ை தசய்கிறது? 

‘உங்கள் முயற்சிகமள ைதியுங்கள், உங்கமளமய ைதியுங்கள். சுய ைரியாமத சுய ஒழுக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும். 

இவ்விரண்மையும் ஸ்திரைாக அமைந்துவிட்டீர் எனில், 

அதுமவ நிஜைான சக்தியாகும்’. – கிளின்ட் ஈஸ்ட்வுட் 

தநருக்ைமாை உறவுைகளப் பற்றிய நமது நம்பிக்கை 

அகமப்பு எளிகமயும் புனிதமாயும் உள்ளது: 

ஆதியாகைம் 2:21-25: (NASB): ‘ 
21

அப்கபாழுது மதவனாகிய 

கர்த்தர் ஆதாமுக்கு அயர்ந்த நித்திமரமய வரப்பண்ணினார், 

அவன் நித்திமரயமைந்தான்; அவர் அவன் விலா எலும்புகளில் 

ஒன்மற எடுத்து, அந்த இைத்மதச் சமதயினால் அமைத்தார். 
22

 

மதவனாகிய கர்த்தர் தாம் ைனுஷனில் எடுத்த விலா எலும்மப 

ைனுஷியாக உருவாக்கி, அவமள ைனுஷனிைத்தில் 

ககாண்டுவந்தார். 
23

 அப்கபாழுது ஆதாம்: இவள் என் 

எலும்பில் எலும்பும், என் ைாம்சத்தில் ைாம்சமுைாய் 

இருக்கிறாள்; இவள் ைனுஷனில் எடுக்கப்பட்ைபடியினால் 

ைனுஷி என்னப்படுவாள் என்றான். 
24

 இதினிமித்தம் புருஷன் 

தன் தகப்பமனயும் தன் தாமயயும் விட்டு, தன் ைமனவிமயாமை இமசந்திருப்பான்; அவர்கள் ஒமர 

ைாம்சைாயிருப்பார்கள். 
25

 ஆதாமும் அவன் ைமனவியுைாகிய இருவரும் நிர்வாணிகளாயிருந்தும், 

கவட்கப்பைாதிருந்தார்கள்.’. 

 நமது நம்பிக்கை அகமப்பு நம்பைத்தன்கமகய அடிப்பகடயாை தைாண்டுள்ளது பமலும் அதின் 

மூைமாய் ஆழமாை  பிகைப்கபயும் தபற்றுள்ளது. 

மூமள – பயன்படுத்துங்கள் இல்மலமயல் பயனற்றுமபாகும், ஆபாசவியல் அடிமைத்தனத்மதப் 

பற்றின அறிவியல், AsapSCIENCE (social media channel) 

• பை சமயங்ைளில், ஆபாசவியல் அடிகமத்தைம், தங்ைளது இகைகய வசீைரமற்றவராய் தங்ைளுக்கு 

பதான்ற வழிவகுக்கும். நற்தசய்தி என்ைதவனில், அது நிரந்தரமாை இருக்ை பவண்டிய 

அவசியமில்கை. வழக்ைமாை மக்ைள் இதன் தசயைகமகவ புரிந்துதைாண்டு, அது அவர்ைளது 

உறவுைகள பாதிப்பகத உைர்ந்தால், அவர்ைள் அகத நிறுத்த முடியும். மூகள என்பது 

‘பயன்படுத்துங்ைள் இல்கைபயல் பயைற்றுபபாகும்’ என்னும் உருப்பாகும், ஏதைனில், நீங்ைள் 

தூண்டும் நரம்பியல் ததாடர்புைள், வலுவாை வளர்ந்து, தசயல்படுத்தப்பட விரும்பும், எகத நீங்ைள் 

புறக்ைணிக்கிறீர்ைபளா அகவைள் பைவீைமகடயும். தங்ைளது தகசப்பபால் இதுவும் தசயல்படும். 

அதாவது நாள் முழுக்ை உட்ைார்ந்பத இருந்தால் ஏபதனும் 

ைாரியம் தசய்ய பதான்றும், அதுபவ தநடுநாட்ைளாய் 

உபபயாைமற்றதாய் இருந்தால், அது தமத்தைமகடந்து 

விடும். கிருகபயாை, இந்த ‘பயன்படுத்துங்ைள் 

இல்கைபயல் பயைற்றுபபாகும்’ மூகளயிைால், 

இத்தகைய பழக்ைங்ைகள அதிைப்படுத்தும் ‘உபபயாைப் 

படுத்தாத நரம்பணு கூழ்மங்ைள் மாற்றியகமக்ைப்படும் 

(Neuroplasticitic change)’ என்னும் அகமப்கப நன்கமயாை 

பழக்ைங்ைகள அகடய கூட உபபயாைப்படுத்தைாம்.  

 இது ஓர் நற்தசய்தியாகும். சிைவற்றிலிருந்து நாம் விைகி 

நடக்ை ஆரம்பிப்பபாபமயைால், இறுதியாை அது நமது மூகளகய 

அதுபவ சரி தசய்து தைாள்ள அனுமதிக்கிறது. ஆைால், இது 

சுைபமாைது அல்ை. 



ஆபாசவியல் மற்றும் மமய்நிகர் பாலியல் –  தேவன் கவனிக்கின்றாரா? 

 மறுபடியும் கடம் பத்திரிகையில் வந்த ஓர் ைட்டுகரகய நாங்ைள் பமற்பைாள் ைாட்ட விரும்புகிபறாம், 

தீய பழக்ைங்ைகள எந்த ஆண்ைள் நிறுத்துகிறார்ைபளா, அவர்ைளால் தங்ைள் இகையுடன் திரும்பவும் 

ஆபராக்கியமாை புைருதலில் ஈடுபட முடிகிறது. 

 இந்த பிரச்சகை எவ்வளவு தீகம மற்றும் இழிவாைதாய் உள்ளது என்று பாடத்கத ஆரம்பித்பதாம். 

அதன்பின்ைர், நம்கமயும் நம்கம சுற்றியுள்பளாகரயும் நாம் ைாயப்படுத்துகிபறாம் என்பகத பார்த்பதாம். 

நாம் எகத நம்பிக்தைாண்டிருக்கிபறாம்  என்பகத நாம் இப்பபாது பார்க்ைப்பபாகிபறாம். அங்கு நாம் 

இனிபமலும் தசன்று விடக்கூடாது என்பதற்கு பற்பை ஆதாரங்ைகள இது நமக்கு தரும். இந்த ைாரைங்ைள் 

அகைத்தும் நம் முன் கவக்ைப்பட்டு திரும்பத்திரும்ப தசயல்முகற படுத்த பவண்டும்.  

எபிமரயர் 13:4-5 (NASB): ‘ 
4 

விவாகம் யாவருக்குள்ளும் கனமுள்ளதாயும், விவாகைஞ்சம் 

அசுசிப்பைாததாயுமிருப்பதாக; மவசிக்கள்ளமரயும் விபசாரக்காரமரயும் மதவன் நியாயந்தீர்ப்பார். 
5
 நீங்கள் 

பண ஆமசயில்லாதவர்களாய் நைந்து, உங்களுக்கு இருக்கிறமவகள் மபாதுகைன்று எண்ணுங்கள்; நான் 

உன்மனவிட்டு விலகுவதுமில்மல, உன்மனக் மகவிடுவதுமில்மல என்று அவர் கசால்லியிருக்கிறாமர.’. 

 திருமை பந்தத்தின் அந்தரங்ை புனிதத்தன்கமக்கு தபரும் சக்தி உள்ளது. இதபைாடு மைத்தாழ்கம 

மற்றும் மைநிகறவு பசர்த்து தைாண்டால் உறுதியாை மற்றும் உண்கமயுள்ள வாழ்கவ நாம் உருவாக்ை 

முடியும்! 

ஆபாசவியல் பாலியல் கைத்தமல இயக்குகிறது, தி மபார்ன் மபரைாக்ஸ், மைகன் ஜான்சன், 

TEDxGreenville 

• பாலியல் ைடத்தலுக்கு பதகவயாைவற்கற தைாடுப்பதில் ஆபாசவியல் ததாழிலுக்கும் 

பங்கிருக்கிறது. பாலியல் ைடத்தலில் இருந்து மீட்ைப்பட்படார் அறிக்கையிடுவது என்ைதவனில், பை 

மணி பநரம் திணிக்ைப்பட்டு ஆபாசப்படங்ைகள பார்ப்பது என்பது திட்டவட்டமாை உைர்வழிப்பு 

தசயைாகும். இது தான் ஒடுக்குபவாரின் பயிற்சியாை கூறப்படுகிறது. மீட்ைப்பட்படாரில் பாதிப்பபர் 

நிகைவுகூருவது என்ைதவனில், திணிக்ைப்பட்படா  ஜாைத்திைாபைா அவர்ைகள ஆபாசப்படத்தில் 

நடிக்ை கவத்து அவமதிக்ைப்படுவதற்கு நிர்பந்திக்ைப்பட்டிருக்கின்றைர். தற்பபாகதய இகைய 

ஆபாச ைாட்சிைளில் குகறந்தபட்சம் 20 சதவீதத்திைர் ைடத்தப்பட்ட தபண்ைகளச் சித்தரிக்கிறார்ைள் 

என்று ைைக்கிடப்படுகிறது, பமலும் அகத ைண்டுபிடிப்பது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது. 2014 ஆம் 

ஆண்டில் 78 பில்லியன் தடகவ பார்க்ைப்பட்ட உைகின் மிைப்தபரிய ஆபாச நுகழவுத் தளம், ஆண்ைள் 

மற்றும் தபண்ைளால் மிைவும் அடிக்ைடி பார்கவயிடப்பட்ட முக்கியமாை ஆபாச தளங்ைள் மற்றும் 

சட்டவிபராத தளங்ைகளப்பார்த்து அபதபபால் இயங்ைச்தசய்வதற்கு ஒரு கமயமாை இது 

பார்கவயாளர்ைளுக்கு தசயல்படுகிறது, ைடத்தல்ைாரர்ைளுக்கு, அவர்ைள் மாட்டிக்தைாள்ளாமல், 

அழைாை இளம் வயதிைருக்கு தராக்ைமாை பை மடங்கு பைம் கிகடப்பதற்ைாை பை வாய்ப்புைகள 

இத்தகைய தளங்ைள் தருகிறது.   

ஆபாசவியல் பாலியல் ைடத்தகை இயக்கி அதின் பதகவகயயும் பூர்த்தி தசய்கிறது. 

➢ புள்ளிவிவரங்கள்: 

பாலியல் ைடத்தல்ைாரர்ைள் பாதிப்புக்குள்ளாைவர்ைளுக்கு பயிற்சி அளிக்ை 

ஆபாசப்படங்ைகள ைாண்பித்து, அவர்ைள் ைட்டாயப்படுத்தி ஈடுபடச் தசய்யும் பாலியல் 

தசயல்ைளுக்கு அவர்ைகள உைர்விழக்ைச் தசய்வார்ைள். ததாடர்ந்து புதிய, அதிை  

வன்முகறயாை ைாம உைர்வு தைாண்ட பதிவுைகளபய ஆபாசவியல் பயைர்ைளுக்கு 

பதகவப்படுகின்றது. இத்பதகவகய பூர்த்தி தசய்ய அதிை தபண்ைளும் குழந்கதைளும் 

ைடத்தலுக்கும் விபச்சாரத்திற்கும் ஆளாகுகின்றைர். (ஆதாரம்: பநஷைல் தசன்டர் ஆன் 

தசக்ஸுவல் எக்ஸ்ப்ைாய்படஷன். (2015) பபார்பைாகிராபி + தசக்ஸ் டிராப்பிக்கிங் : தி 

பபக்ட்ஸ். http://stoptraffickingdemand.com/facts/) 

http://stoptraffickingdemand.com/facts/
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மராைர் 6:15-19: (NASB) ‘ 
15

 இதினால் என்ன? நாம் நியாயப்பிரைாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டிராைல் கிருமபக்குக் 

கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவஞ்கசய்யலாைா? கூைாமத. 
16

 ைரணத்துக்மகதுவான பாவத்துக்கானாலும், 

நீதிக்மகதுவான கீழ்ப்படிதலுக்கானாலும், எதற்குக் கீழ்ப்படியும்படி உங்கமள அடிமைகளாக 

ஒப்புக்ககாடுக்கிறீர்கமளா, அதற்மக கீழ்ப்படிகிற அடிமைகளாயிருக்கிறீர்ககளன்று அறியீர்களா? 
17

 முன்மன 

நீங்கள் பாவத்திற்கு அடிமைகளாயிருந்தும், இப்கபாழுது உங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ை உபமதச சட்ைத்திற்கு 

நீங்கள் ைனப்பூர்வைாய்க் கீழ்ப்படிந்ததினாமல மதவனுக்கு ஸ்மதாத்திரம். 
18

 பாவத்தினின்று நீங்கள் 

விடுதமலயாக்கப்பட்டு, நீதிக்கு அடிமைகளானீர்கள். 
19

 உங்கள் ைாம்ச பலவீனத்தினிமித்தம் ைனுஷர் மபசுகிற 

பிரகாரைாய்ப் மபசுகிமறன். அக்கிரைத்மத நைப்பிக்கும்படி முன்மன நீங்கள் உங்கள் அவயவங்கமள 

அசுத்தத்திற்கும் அக்கிரைத்திற்கும் அடிமைகளாக ஒப்புக்ககாடுத்ததுமபால, இப்கபாழுது பரிசுத்தைானமத 

நைப்பிக்கும்படி உங்கள் அவயவங்கமள நீதிக்கு அடிமைகளாக ஒப்புக்ககாடுங்கள்.’ 

 இரக்ைத்திற்கும் தயவிற்கும் நாம் அடிகமயாய் இருப்பது மனிதன் சுதந்திரமாய் இருப்பதற்கு சமம். 

பாலியல் ததாழிலின் சீரழிகவப் புரிந்து தைாண்டு அதகை ஆதரிப்பதும் அதற்கு அடிகம என்பகதபய 

குறிக்கிறது. அகத அவ்வப்பபாது மட்டும் பயன்படுத்தி இருந்தாலும் சரி.  

முறிவுக் கடிதம், ஆபாசவியல் தங்களது பிரச்சிமன அல்ல, மஜசன் ைார், TEDxCincinnati (இது 

ஆபாசவியல் சுைலில் ைாட்ைப்பட்ை ஓர் ைந்திரியினால் 

எழுதப்பட்ைது) 

• இவ்வாறாை அது எழுதப்பட்டுள்ளது: நாம் முதலில் சந்தித்தபபாது, 

அது புதிதாய் தசால்ைப்பபாைால் இரைசிய படட்டிங் 

(ஈர்ப்புகடயவபராடு தவளிபய தசல்லுதல்) உறவு பபால் 

பதான்றியது. அதிை ைவைம், பீடிப்பு, எப்பபாதும் பமல் பநாக்கிச் 

தசல்லும் உைர்கவபய தைாண்டிருந்பதன். உண்கமயில் உன்கை 

அதிைம் பநசித்பதன், ஏதைனில், நான் வீழ்ந்த பபாததல்ைாம் நீ 

என்கை தூக்கி எழுப்ப என்பைாடிருந்தாய். ஆைால் அதன்பிறகு 

எல்ைாம் மாறிவிட்டை. சரீர பிரைாரமாை என்கை சுைமாய் 

கவத்தபபாதிலும், உன் வழியால் என்கைப் பற்றிபய எைக்கு பைாரமாய் உைரச் தசய்தாய். பின்ைர் 

தான் புரிதல் வந்தது நீ என்னிடத்தில் தபாய் கூறி வந்துள்ளாய் என்று. என்னிடத்தில் நீ 

உண்கமயுள்ளவளாய் கூட இருந்ததில்கை என்பகத புரிந்துக்தைாண்படன். கிட்டத்தட்ட 

என்னுகடய  எல்ைா நண்பர்ைளுடனும் நீ உறவு தைாண்டிருந்திருக்கிறாய். உன்கை என் வாழ்வில் 

அனுமதித்து உன் தபாய்ைகள நான் நம்பும் அளவு நான் மூடைாய் இருந்துள்பளன். இப்பபாது நான் 

உன்னுடைாை உறகவ முறித்து தைாண்டதிலிருந்து, சுைபமாய் இல்ைாது பபாயினும், முயற்சி தசய்து 

என் குடும்பத்கத, என் திருமை பந்தத்கத, மிை முக்கியமாை என் மைம், சிந்கத மற்றும் அறிகவ 

திரும்ப தபற்றுக்தைாண்படன். என்கைப் பற்றிய சிறப்கப நம்பிைது தபரிய தாவைாய் 

பதான்றிைாலும், நான் அகடந்ததிபைபய மிைச்சிறந்த மாற்றம் அது தான். எைபவ, இப்பபாது நான் 

ஊக்ைம் தபற்றுள்பளன் பமலும் என்ைால் இயன்ற மட்டும் உன்ைால் பாதிக்ைப்படாத படி பை 

மனிதர்ைகள ைாப்பாற்றும் பநாக்ைத்தில் தசயலில் இறங்கியுள்பளன். நான் உன் உைர்வுைகள விட்டு 

கவத்து , ‘ஓ! ைவகைப்பாடாபத. நீ அதற்கு ைாரைமல்ை நான் தான்.’ 

என்பது பபால் கூறுபவன் என்று எண்ைாபத. ஏதைனில் அன்பாை 

ஆபாசவியபை, நமக்குள் எல்ைாம் முடிந்தாயிற்று என்பதில் 

மகிழ்கிபறன். என்கை ததாடர்பு தைாள்ள எண்ைாபத, நிகைவில் 

கவத்துக்தைாள், நாைல்ை ைாரைம், நீ தான். 

நாம் எகத பிடித்துக்தைாள்ள பவண்டும்? 

1 ககாரிந்தியர் 7:1-5: (NASB) ‘ 
1
 நீங்கள் எனக்கு எழுதின 

காரியங்கமளக்குறித்து நான் எழுதுகிறகதன்னகவன்றால், 

ஸ்திரீமயத் கதாைாைலிருக்கிறது ைனுஷனுக்கு நல்லது. 
2
 ஆகிலும் 

மவசித்தனம் இராதபடிக்கு அவனவன் தன் கசாந்த ைமனவிமயயும், 
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அவளவள் தன் கசாந்தப் புருஷமனயும் உமையவர்களாயிருக்கமவண்டும். 
3
 புருஷன் தன் ைமனவிக்குச் 

கசய்யமவண்டிய கைமைமயச் கசய்யக்கைவன்; அப்படிமய ைமனவியும் தன் புருஷனுக்குச் கசய்யக்கைவள். 
4
 

ைமனவியானவள் தன் சுயசரீரத்திற்கு அதிகாரியல்ல, புருஷமன அதற்கு அதிகாரி; அப்படிமய புருஷனும் தன் 

சுயசரீரத்திற்கு அதிகாரியல்ல, ைமனவிமய அதற்கு அதிகாரி. 
5
 உபவாசத்திற்கும் கஜபத்திற்கும் 

தமையிராதபடிக்கு இருவரும் சிலகாலம் பிரிந்திருக்கமவண்டுகைன்று சம்ைதித்தாலன்றி, ஒருவமரவிட்டு 

ஒருவர் பிரியாதிருங்கள்; உங்களுக்கு விரதத்துவம் இல்லாமையால் சாத்தான் உங்கமளத் தூண்டிவிைாதபடிக்கு, 

ைறுபடியும் கூடி வாழுங்கள்.’ 

 திருமைத்திற்குள்ளாை புைருதலின் பதகவகய அப்பபாஸ்தைர் புரிந்து கவத்திருந்தார். பதவன்  

ஏபதாதவாரு ஒரு ைாரைத்திற்ைாை தான் அகத சுைமாய் பகடத்துள்ளார். புைருதல் அதின் சரியாை இடத்தில் 

உண்டாக்ைப்பட்டதும் கூடுவதற்கு பதவைால் அனுமதிக்ைப்பட்ட ஒன்றாகும்.  

 நல்ை பநாக்ைங்ைகளயும் நமது இருதயத்தின் திட்டங்ைகள நிகறபவற்ற நமக்கு, நீதிதமாழிைள் 15:22 

இல் நமக்கு கூறிை பைாட்பாட்டின் படி, புறம்பப இருந்து உதவி பதகவப்படுகிறது. 

நீதிகைாழிகள் 15:22: ‘ஆமலாசமனயில்லாமையால் எண்ணங்கள் சித்தியாைற்மபாம்; ஆமலாசமனக்காரர் 

அமநகர் இருந்தால் அமவகள் உறுதிப்படும்.’ 

நான்காம் கசயல் நிமல: ஆபாசம் ைற்றும் கைய்நிகர் 

பாலியல் ஆகியமவ உங்கள் முக்கிய கிறிஸ்தவ 

நம்பிக்மககளுக்கு எவ்வாறு முரண்படுகின்றன 

என்பமதயும் உங்கள் நம்பிக்மககள் அமனத்மதயும் 

எப்படி அழிக்கின்றன என்பமதயும் உணர்ந்து 

ஒப்புக்ககாள்ளுங்கள். 

  நாம் திட்டமிடாது தற்தசயைாய்  பாலியல் ததாழிலில் 

ததாடர்பு தபற்றிருந்தாலும், அதகை நாம் எவ்வாறு தடுத்து 

நிறுத்த பவண்டும்? அதகை நாம் எவ்வாறு மாற்றிக்தைாள்ள 

பவண்டும்? 

  ‘ைனதின் ஸ்திரத்தன்மை என்பது பல விஷயங்களால் 

ஆனமவ அதமன விளக்குவது மிக சிரைம். அதன் குணங்கள் 

தியாகம் ைற்றும் தன்னலமின்மை ஆகும். மைலும், மிக முக்கியைாக, 

அடிப்பணிய ைறுக்கும் பூரணைான ஒழுக்கைான ைனத்திட்பமும் அதமனாடு மசர்ந்திருக்க மவண்டும். அது 

ைனதின் நிமலயாகும் – அமத நீங்கள் ‘கிரிமயகளால் ஆன கசயல்’ என அமைக்கலாம்’. – வின்ஸ் கலாம்பார்டி 

தங்களது மூமளமய தாங்கள் ைறுசீரமைக்கலாம், ஆபாச அடிமைத்தன மீட்பு, curethecraving.com 

• ஆராய்ச்சிைள் கூறுவது என்ைதவனில், திைமும் முப்பது நாட்ைளுக்கு, ஒரு புதிய எண்ைத்கத 

உைர்பவாடு மூகளக்கு ததாடர்ந்து தசழுத்திக்தைாண்டிருந்தால், அது புதிய நரம்பியல் பாகதகய 

மூகளயில் உருவாக்கும். ததாடர்ந்து ததாண்ணூறு நாட்ைளுக்கு தாங்ைள் அகத உறுதிப்படுத்தி 

தைாண்டிருந்தால், அதுபவ மூகளயில் பிரதாை நரம்பியல் பாகதயாை மாறும். உயிரணு நிகையில், 

அதுபவ நீங்ைளாை மாறுவீர்ைள். தங்ைளது மூகளகய தாங்ைபள துல்லியமாை வித்தியாசமாை சிந்திக்ை 

மறுசீரகமக்ைைாம்.  

 

➢ புள்ளிவிவரங்கள்: 

ஆராய்ச்சியாளர்ைள் நம்புவது என்ைதவனில், ஆபாசப்படங்ைள் மூகளகய அதிைமாை 

தூண்டுவதால், பபாகத அடிகமத்தைத்கதப் பபால் குறிப்பிடத்தக்ை மாற்றங்ைகள மூகளக்கு 

ஏற்ப்படுத்துகின்றை. ஆபாசப்படங்ைளின் உபபயாைத்தின் பநரங்ைள் அதிைரித்தால், மூகளத் 

திசுக்ைளின் அளவு குகறய துவங்குகிறது.  



ஆபாசவியல் மற்றும் மமய்நிகர் பாலியல் –  தேவன் கவனிக்கின்றாரா? 

(ஆதாரம்: Simone Kühn, Jürgen Gallinat, “Brain Structure and Functional Connectivity Associated With 

Pornography Consumption: The Brain on Porn,” JAMA Psychiatry 71 (July 2014): 827-834) 

ஐந்தாம் கசயல் நிமல: தாங்கள் முன் கண்டு உணர்ந்து 

ஒப்புக்ககாண்ை அமனத்து விஷயங்கமளயும் 

கதாகுத்திடுங்கள்; பின்னர் அதமன எழுதி தாங்கள் 

மிகவும் நம்பும் மதவன் முன்பாக மவத்திடுங்கள். 

பின்னர் பரிசுத்தைமைய மவண்டி தினமும் தங்கள் 

கவனத்மத புதுப்பியுங்கள். 

 புதிதாை, தபாறுப்பாை மற்றும் பதவபக்தியுள்ள 

பழக்ைத்கத உருவாக்கிக் தைாள்ளுங்ைள். ஏன்? 

கலாத்தியர் 6:7-8: (NASB) ‘
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 மைாசம்மபாகாதிருங்கள், மதவன் 

தம்மைப் பரியாசம்பண்ணகவாட்ைார்; ைனுஷன் எமத 

விமதக்கிறாமனா அமதமய அறுப்பான். 
8
 தன் 

ைாம்சத்திற்ககன்று விமதக்கிறவன் ைாம்சத்தினால் அழிமவ 

அறுப்பான்; ஆவிக்ககன்று விமதக்கிறவன் ஆவியினாமல 

நித்தியஜீவமன அறுப்பான்.’ 

 மதவன் தம்மைப் பரியாசம்பண்ணகவாட்ைார் – நமது அந்தரங்ை வாழ்வும் தபாது வாழ்வும் 

ஒன்றிகைய பவண்டும். நீங்ைள் கிறிஸ்துகவ பின்பற்றுகிறீர்ைள் என்றால், பாவத்கத விட்டு 

தவளிபயறுவதாை நீங்ைள் உறுதிதைாடுத்துள்ளீர்ைள். நிச்சயமாை, நாம் பாவத்கத நம்பமாடு 

இழுத்துக்தைாண்டு வருபவாம், ஆைால், அதிலிருந்து விடுபட பிரயாசம் எடுத்து தைாண்டிருக்ை பவண்டும். 

அது நமக்கு அதி முக்கியத்துவமாய் இருத்தல் பவண்டும்.  

 ஓர் விகரவுவாை ததளிவுகர என்ைதவனில்... தமய்நிைர் பாலியல் என்பது இகையதளத்தில் யாபரா 

ஒருவபராடு நாம் ததாடர்பு தைாள்வதாகும். யாகரயும் அதில் நாம் ததாடப்பபாவதில்கை என்பதால் சிைர் 

இது சரிதயை எண்ணுகிறார்ைள். எளிகமயாய் தசால்ை பவண்டுதமனில், இது விபச்சாரம் ஆகும். 

 நம்மிடத்தில் பநர்கமயாை ஒழுங்கு இருத்தல் பவண்டும், பமலும், நமது குழந்கதைளுக்கும் 

நாையத்கத தசால்லி தைாடுக்ை பவண்டும். அதிைால் தான் இந்த பாடத்கத தங்ைள் பதின் வயது 

இகளஞர்ைபளாடு பகிர்ந்துதைாள்ள பரிந்துகரக்கிபறாம். இதன் மூைமாய் இகையதள பாலியல் 

ததாழிலிைால் ஏற்படும் இருளும் தீகமகயயும், அதற்கு மாறாய், பதவன் நமக்கு கவத்துள்ள திட்டத்கதயும் 

அவர்ைளுக்கு ைாண்பிக்ை முடியும். 

புமகப்பைக் கருவியில் பாலியமல வாங்குதல் (திருத்தப்பட்ைது), தி மபார்ன் மபரைாக்ஸ், மைகன் 

ஜான்சன், TEDxGreenville 

• இறுதியாை, வளர்ந்து வரும் ஆராய்ச்சிைள் ைருதுவது என்ைதவனில், இந்த ஆபாசவியல் ததாழிபை, 

ஒரு வகையாை பாலியல் ைடத்தைாகும், அதகை ‘புகைப்படக் ைருவியில் பாலியகை வாங்குதல்’ 

என்றகழக்கின்றைர். ஆபாசப்படங்ைளில் நடிப்பபாருடைாை பநர்ைாைல் ைடத்தலிலிருந்து 

மீட்ைப்பட்படாரின் பநர்ைாைலுக்கு ஒத்திருந்தது. நிஜமாய் நடக்கும் பாலியல் தாக்குதல்ைகள 

அவர்ைள் தாங்கிக் தைாள்கிறார்ைள். அதிைால் அவர்ைள் எல்ைா வழிைளிலும் தசால்தைாண்ைா சரீர 

தாக்குதல்ைகளயும், தமாழி ரீதியாை வசவுைகளயும், பை சமயங்ைளில் ஒரு ைாட்சியில் பை பபரிடம் 

இருந்து இக்தைாடுகமைகள அனுபவிக்கிறார்ைள். இது இந்த ததாழில் உள்ள பபாகத மருந்து 

துஷ்பிரபயாைம் மற்றும் அடிகமத்தைம் பற்றிய நன்கு ஆவைப்படுத்தப்பட்ட பாதிப்பிற்கு 

விளக்ைமளிக்கிறது. பமலும், தபாதுவாை மக்ைள் ததாகையில் உள்ளவர்ைளுக்கு வரும் பாலியல் 

பநாய்ைளின் விகிதத்கத விட, ஆபாசப்படங்ைளில் நடிப்பபாருக்கு 10 மடங்கு அதிைமாய் வருகிறது. 

அதில் நடிப்பவர்ைள் பாதுைாப்பற்ற புைருதகை பல்பவறு நபர்ைளுடன் 4 அல்ைது 6 மாதங்ைளில் 

ஈடுபடுவதால், பநாய் ததாற்றின் விகிதம் ைட்டுக்ைடங்ைாமல் அதிைரிக்கிறது. அதபைாடு கூட, வயது 



ஆபாசவியல் மற்றும் மமய்நிகர் பாலியல் –  தேவன் கவனிக்கின்றாரா? 

வந்த நடிைர்ைள், அபரிமிதமாை பபாகதப் தபாருள் உட்தைாள்ளுதல், மை அழுத்தம், மது, தற்தைாகை, 

விபத்து மற்றும் தைாகை ஆகியைவற்றில் ஈடுபடுவதால் எந்ததவாரு சட்டரீதியாை ததாழிலில் 

இருப்பகத விட இதில் மாதபரும் இறப்பு விகிதம் ஏற்படுகிறது. 

நீங்ைள் இகத ஆதரிக்ைப் பபாகிறீர்ைளா? 

➢ புள்ளிவிவரங்கள்: 

பதின்வயதிைரில் ஏறக்குகறய பாதி பபர் (46%) கூறுவது என்ைதவனில், “நிர்வாை 

புகைப்படபமா அல்ைது ஆபாசப்படபமா அல்ைது ைாதைாளிபயா அனுப்புவது தற்ைாை 

பதின்வயதிைரின் திைசரி வாழ்க்கையின் ஓர் பகுதியாை உள்ளது.” 

18 வயது இகளஞர்ைளில் 10 இல்  7 பபர் (72%) கூறுவது என்ைதவனில், “பாலியல் மீது 

நகடமுகறக்கு புறம்பாை மைப்பான்கமகய ஆபாசவியல் பதான்றச்தசய்கிறது” பமலும் 

அந்த “ஆபாசவியல், வாலிப பிள்களைளின் மைதில் பாலியல் (அ) புைருதல் பற்றிய 

ைருத்தின் மீது ஆபத்தாை தாக்ைத்கத ஏற்படுத்துகிறது”. 

மூன்றில் இரண்டு (66%) பங்கு வாலிப தபண்ைள் மற்றும் ஏறக்குகறய பாதி வாலிபர்ைள் (49%) 

ஒத்துக்தைாள்வது என்ைதவனில், “ஆபாசப்படங்ைள் கிகடப்பது சுைபமற்று பபாைால், 

வளர்ச்சி சுைபமாய் இருக்கும்...” 

(ஆதாரம்: “Studies shed light on sexual behavior of teenagers,” Burnet Institute, 10/9/14, 

http://www.burnet.edu.au/news/435_burnet_studies_shed_light_on_sexual_behaviour_of_teenagers) 

 இந்த மபாராட்ைத்தில் கபருமைக்கு இைமில்மல; ைாறாக, உன்னதைான ககாள்மககமள நாம் 

தாழ்மைமயயாய் பற்றிக்ககாள்ளுதல் மவண்டும்! 

1 ககாரிந்தியர் 10:12-13: (NASB) ‘
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 இப்படியிருக்க, தன்மன நிற்கிறவகனன்று எண்ணுகிறவன் விைாதபடிக்கு 

எச்சரிக்மகயாயிருக்கக்கைவன். 
13

 ைனுஷருக்கு மநரிடுகிற மசாதமனமயயல்லாைல் மவமற மசாதமன 

உங்களுக்கு மநரிைவில்மல. மதவன் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார்; உங்கள் திராணிக்கு மைலாக நீங்கள் 

மசாதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இைங்ககாைாைல், மசாதமனமயத் தாங்கத்தக்கதாக, மசாதமனமயாடுகூை 

அதற்குத் தப்பிக்ககாள்ளும்படியான மபாக்மகயும் உண்ைாக்குவார்’. 

 நீங்ைள் இகவைள் அகைத்திலும் சிக்கிவிட்டால் என்ை நடக்கும்? நீங்ைள் கிறிஸ்துவ விசுவாசத்திற்கு 

மைந்திரும்ப விரும்புவீர்ைபளயாைால், பதவன் தங்ைகள மீட்டுக்தைாள்வார். நிவாரை சிகிச்கசயிைாபைா, 

அற்புதங்ைளிைாபைா தனிப்பட்ட தஜபத்திைாபைா அது நகடப்தபற பபாவதில்கை. தாழ்கமயாய் 

பதவனிடத்திலும், ைடிை பவகை தசய்ய தங்ைளுக்கு உதவும் மற்றவர்ைளிடத்திபைா தங்ைகள 

இழுத்துக்தைாண்டு தசல்லுதல் மூைமாய் மாத்திரபம இது நகடதபறும். பதவனுகடய கிருகபயிைால் 

நன்கமயாை விஷயங்ைள் நகடதபறும்.  

நீங்கள் பின்னமைவு அமைந்தால் என்ன கசய்வது? ைன்னிப்புக்காய் கஜபித்து திரும்ப எழும்பி நில்லுங்கள்: 

நீதிகைாழிகள் 24:16 (NASB) ‘நீதிைான் ஏழுதரம் விழுந்தாலும் திரும்பவும் எழுந்திருப்பான்; துன்ைார்க்கமரா 

தீங்கிமல இைறுண்டு கிைப்பார்கள்.’ 

 ஆபாசவியலில் ஈடுபடுகையில் நாம் நீதிமாைாய் இருப்பதில்கை. இது என் எண்ைத்திற்ைாை 

சுதந்திரம் எை நாம் பிடிவாதமாை அவகர எதிர்த்து நிற்ைைாம். ஆைால் நமது எண்ைத்திற்ைாை சுதந்தரத்தின் 

கிகரய விகை என்ை? தங்ைள் திருப்திக்ைாை ஈடுைட்டல் என்ை? யார் இதைால் பாதிப்பகடகின்றைர்? 

நீங்ைளும் உங்ைகள சுற்றியுள்பளாரும் தான். இது உங்ைளது உரிகமயா? ஆம் நிச்சயமாை. தாங்ைள் 

கிறிஸ்துவராய் இருக்கும் பட்சத்தில் இது பதவபக்தியாய் வாழும் வழியா? தைாஞ்சம் கூட இல்கை! 

ஆபாசவியலில் ஈடுபடுகையில் நாம் எதகை ஆதரிக்கிபறாம்...? 

http://www.burnet.edu.au/news/435_burnet_studies_shed_light_on_sexual_behaviour_of_teenagers


ஆபாசவியல் மற்றும் மமய்நிகர் பாலியல் –  தேவன் கவனிக்கின்றாரா? 

என் கணினி கசாடுக்குகள் (clicks) அடிமைத்தனத்மத ஆதரிக்கிறது (திருத்தப்பட்ை), தி மபார்ன் 

மபரைாக்ஸ், மைகன் ஜான்சன், TEDxGreenville 

• ஆைால் என்ைதான் நாம் உைைளவில் ஆபாசவியகை அடிப்பகடயாை தைாண்ட ைற்பழிப்பு 

ைைாச்சாரத்கத எதிர்த்தாலும், அந்த ஆபாசவியலின் உற்பத்திகயயும் பயன்படுத்துதகையும் நாம் 

ஆதரித்து ஏற்றுக்தைாண்டு தான் இருக்கிபறாம். வன்முகறயாை இகையதள பாலியலில் 42 

மில்லியன் மக்ைள் ததாடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றைர். மக்ைகள பைத்திற்ைாை விற்கும் பழக்ைத்தில் 

இதின் பங்ைளிப்பு இருக்கிறது. இங்பை தாங்ைள் பார்ப்பது பபாை, ஆபாசவியலின் சுழற்சியில், 

தபாருளாக்ைப்படுதல், பாலியல் ைடத்தகை உள்ளடக்கிய தைாள்ளப்பட்ட பாலியல் ஆகியை 

இருக்கின்றது. இந்த சுழற்சியில் எந்த பகுதியில் நீங்ைள் பங்தைடுத்தாலும் நீங்ைள் அதற்கு 

பங்ைளிப்பவராய் இருப்பீர்ைள். ஆபாசப்படங்ைகள நாம் ைாணும்பபாது, அது பிறகர ஓர் தபாருளாய் 

மாத்திரம் ைாை வற்புறுத்துகிறது, பமலும் அகத சும்மா ைாண்பதிைால் மாத்திரம், நம் ைணினி 

தசாடுக்குைள் மூைமாய் மாத்திரம், அதின் ததாழிைாளர்ைளுக்ைாை, பல்பவறு வகைக்ைாை பதகவகய 

நாம் தூண்டி விடுகிபறாம். ஆைால், பை பபர் அதபைாடு மாத்திரம் நிற்பதில்கை. நம் ைற்பகை நம்கம 

அதில் ஈடுபடுத்தி நான் தான் அதில் பங்குதைாண்டு இருக்கின்பறன் என்று உைர கவக்கும். இது 

நம்கம பைம் தைாடுத்து  பாலியலில் ஈடுபட கவக்கும். அதற்ைாை இடங்ைள் மசாஜ் பார்ைர் பபான்ற 

இடங்ைளாை இருக்ைைாம். அங்பை தபண்ைளும் குழந்கதைளும் தரைர்ைள் மற்றும்  

ைடத்தல்ைாரர்ைளிைால் மகறத்து கவக்ைப்பட்டிருப்பார்ைள். அங்கு யார் சுயாதீைத்பதாடு வந்துள்ளைர் 

யார் வரவில்கை என்று பகுத்துப் பார்க்கும் சிந்கத நம்மால் தவிர்க்ைப்படும். பமலும் அந்த சமயத்தில், 

அது ஒரு தபாருட்டாை பதான்றாது. ஏதைன்றால், நாம் பார்த்த ஆபாசப்படங்ைளில் அதில் 

ஈடுபடுபவார் அகத விரும்பி தான் தசய்கின்றைர் எை நம்கம நம்ப கவத்திருக்கிறது.  

 பாவிைள் இபயசுகவ சூழ்ந்திருந்தபபாது அவர் அவர்ைகள சுைப்படுத்திைார். நம்கம நாம் பாவமாை 

ஆபாசவியைால் சூழச் தசய்பவாபமயாைால், நாம் அதகை சுயநைத்திற்ைாைப் பயன்படுத்துபவாம்.  

 நாம் உைர்வகடந்து, ஆபாசவியல் என்பது தபண்ைள் மற்றும் குழந்கதைளுக்கு விபராதமாய் அநியாய 

தசயல்ைகள ஏற்படுத்தும் என்பகத அடிக்ைடி நிகைவில் தைாள்ள பவண்டும். இதைால் அதற்கு எதிராை 

எண்ைங்ைகள  நம் மைதில் அடிக்ைடி தைாண்டு வர பவண்டும். இதகை மீண்டும் மீண்டும் எண்ணிப் 

பார்ப்பபாமாை! அது அழிவுைரமாைதும் தைாடூரமாைதாயும் இருக்கிறது அல்ைவா. இதகை தங்ைள் முன் 

எப்பபாதும் கவயுங்ைள். நிச்சயமாை அகத தடுத்து நிறுத்துவதற்கு சிறிதளவு தூண்டுதகையாயினும் இது 

தங்ைளுக்கு தைாடுக்கும். நண்பபராடு பபசுங்ைள். உதவிகய நாடுங்ைள். தஜபம் தசய்யுங்ைள். எங்பை  தாங்ைள் 

பதங்கி நின்றீர்ைபளா அங்கிருந்து முன்பைறுங்ைள்.  

1 கதசமலானிக்மகயர் 4:1-7 (NASB) ‘
1
அன்றியும், சமகாதரமர, நீங்கள் இன்னின்ன பிரகாரைாய் நைக்கவும், 

மதவனுக்குப் பிரியைாயிருக்கவும் மவண்டுகைன்று, நீங்கள் எங்களால் மகட்டு ஏற்றுக்ககாண்ைபடிமய, 

அதிகைதிகைாய்த் மதறும்படிக்கு, கர்த்தராகிய இமயசுவுக்குள் உங்கமள மவண்டிக்ககாண்டு 

புத்திகசால்லுகிமறாம். 
2
 கர்த்தராகிய இமயசுவினாமல நாங்கள் உங்களுக்குக் ககாடுத்த கட்ைமளகமள 

அறிந்திருக்கிறீர்கமள. 
3
 நீங்கள் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாகமவண்டுகைன்பமத மதவனுமைய சித்தைாயிருக்கிறது. 

அந்தப்படி, நீங்கள் மவசிைார்க்கத்துக்கு விலகியிருந்து, 
4
 மதவமன அறியாத அஞ்ஞானிகமளப்மபால மைாக 

இச்மசக்குட்பைாைல், 
5
 உங்களில் அவனவன் தன்தன் சரீரபாண்ைத்மதப் பரிசுத்தைாயும் கனைாயும் 

ஆண்டுககாள்ளும்படி அறிந்து: 
6
 இந்த விஷயத்தில் ஒருவனும் மீறாைலும் தன் சமகாதரமன வஞ்சியாைலும் 

இருக்கமவண்டும்; முன்னமை நாங்கள் உங்களுக்குச் கசால்லி, சாட்சியாக எச்சரித்தபடிமய இப்படிப்பட்ை 

விஷயங்ககளல்லாவற்மறயுங்குறித்துக் கர்த்தர் நீதிமயச் சரிக்கட்டுகிறவராயிருக்கிறார். 
7
 மதவன் நம்மை 

அசுத்தத்திற்கல்ல பரிசுத்தத்திற்மக அமைத்திருக்கிறார்.’ 

 நாம் உைர்வகடந்து இபயசுவின் பின்ைடியாராய் இருப்பதிைால் வரும் ததய்வீை சமாதாைம் மற்றும் 

மைநிகறவுகவயும் அடிக்ைடி நிகைவு கூருபவாமாை. 

  



ஆபாசவியல் மற்றும் மமய்நிகர் பாலியல் –  தேவன் கவனிக்கின்றாரா? 

உண்மைக் கூற்றுகமள அறிந்து ககாள்ளுங்கள், தி மபார்ன் மபரைாக்ஸ், மைகன் ஜான்சன், 

TEDxGreenville 

• லிபயா டால்ஸ்டாய் கூறுவது என்ைதவனில், ‘உைைத்கத மாற்ற அகைவரும் எண்ணுகிறார்ைள் 

ஆைால் தங்ைகள மாற்ற ஒருவரும் எண்ணுவதில்கை’. எல்ைாருக்கும் அறிந்தவராய் எல்ைாராலும் 

விரும்பப்பட்டவராய் இருக்ை நிகைக்கும் ஓர் தனிநபராை மனிதகை, நாம் மதிப்பிடும்பபாது, 

நடுநிகையாய் இருப்பதில்கை. ஒவ்தவாரு ஆபாசப்பட தரவிறக்ைமும், இயல்பாைபவ நம் 

மரியாகதக்கு பாத்திரமாய் இருக்கும் யாபரா ஒருவரின் குழந்கதகயபயா, தாகயபயா, 

சபைாதரிகயபயா, சபைாதரகைபயா, நண்பகைபயா, சை மனிதகைபயா சுயநைத்திற்ைாய் 

பயன்படுத்துகிபறாம். எப்பபாது ஓர் மனிதகை அவரின் அங்ைங்ைளுக்கு ததாடர்புபடுத்தி அவர்ைளின் 

மனித தன்கமயின் மூன்றாம் பரிைாமத்கத புறந்தள்ளி சிந்திக்கிபறாபமா, நாமும் பாலியல் 

அடிகமத்தைத்கத இயக்கும் அபத ைைாச்சார மைப்பான்கமகய தைாண்டவர்ைளாய் இருப்பபாம். 

அரிஸ்டாட்டில் பபாை, நகடமுகற நிகைகம ஏற்றுக்தைாண்டவர்ைளாய், இயல்பாை சம்மந்தத்கத, 

புகையிகை நிறுவைங்ைகள பபாை நிராைரிப்பபாபமயாைால், நாமும் 27 மில்லியன் மக்ைளின் 

அடிகமத்தைத்திற்கு பங்ைளிப்பவராய் இருப்பபாம்.  

கலாத்தியர் 6:9: (NASB) ‘நன்மைகசய்கிறதில் மசார்ந்துமபாகாைல் இருப்மபாைாக; நாம் தளர்ந்துமபாகாதிருந்தால் 

ஏற்றகாலத்தில் அறுப்மபாம்.’ 

 நாம் பதவபக்தியுடன் நீதியாை முகறயில் நன்கமகய ததாடர்ந்து தசய்பவாபமயாைால், 

ஏற்றக்ைாைத்தில் நாம் அறுவகடகய அறுப்பபாம். இந்த ைாரியங்ைளுக்கு எதிர்த்து நிற்ை நாம் 

மைத்திண்கமயும் திராணியுள்ளவர்ைளாய் இருக்ை பவண்டும், இருப்பபாபமயாைால், முழு மைசாட்சியுடன், 

‘கூடாது’ என்கிற சுைபமாை வார்த்கதக்கு பின்ைாை இருந்து தைாள்ள முடியும். “நான் அங்பை திரும்பவும் 

தசல்ைப்பபாவதில்கை, ஏதைன்றால், அங்பை தசல்வதிைால், ைாயம், வலி, பவதகை, பைடு வழக்ைமும், 

அழிவு வரவகழக்கும் அகைத்தும் கிட்டுகிறது.” இது நமது வாழ்க்கைக்கு உைந்தது அல்ை. 

 ‘என்மறக்கும் அடிப்பணியாமதயுங்கள், என்மறக்கும் அடிப்பணியாமதயுங்கள், என்கறன்மறக்கும் 

அடிப்பணியாமதயுங்கள்!’ – வின்கசன்ட் சர்ச்சில் 

எைபவ, ஆபாசவியல் மற்றும் தமய்நிைர் பாலியல் –  பதவன் ைவனிக்கின்றாரா? 

ஜாைத்தன், ரிக் மற்றும் கிறிஸ்துவ பைள்விைளுக்ைாய் .... 

சிந்தியுங்ைள்...! 

பமலும் சிந்திக்ை... CQ Rewind முழு பதிப்பில் உள்ளது! 

 ‘கதாைர்ச்சியான சுய ஒழுக்கத்தாலும் சுய கட்டுபாட்டினாலும், உன்னதைான குணங்கமள தாங்கள் 

வளர்த்திக் ககாள்ள முடியும்’ – க்கரன்வில் க்மலசர் 

 ‘ைாகபரும் ைனிதர்களின் வாழ்க்மகமய படிக்கும்மபாது, அவர்கள் கவன்ற முதல் கவற்றி தங்கள் 

சுயத்மத மைற்ககாண்ைது தான்... சுய ஒழுக்கமை அவர்கள் அமனவருக்கும் முதலில் வந்தது.’ – மெரி ஸ் 

ட்ருைன் 

* ------- * ------- * 

கூடுதல் மவத வசனங்களும் ைற்றும் கசாற்கபாருள் விளக்கங்களும்: 

1 மபதுரு 1:13-16: (NASB) ‘
13

ஆமகயால், நீங்கள் உங்கள் ைனதின் அமரமயக் கட்டிக்ககாண்டு, 

கதளிந்தபுத்தியுள்ளவர்களாயிருந்து, இமயசு கிறிஸ்து கவளிப்படும்மபாது உங்களுக்கு அளிக்கப்படுங் 

கிருமபயின்மைல் பூரண நம்பிக்மகயுள்ளவர்களாயிருங்கள். 
14

 நீங்கள் முன்மன உங்கள் அறியாமையினாமல 

ககாண்டிருந்த இச்மசகளின்படி இனி நைவாைல், கீழ்ப்படிகிற பிள்மளகளாயிருந்து, 
15

 உங்கமள அமைத்தவர் 

பரிசுத்தராயிருக்கிறதுமபால, நீங்களும் உங்கள் நைக்மகககளல்லாவற்றிமலயும் பரிசுத்தராயிருங்கள். 
16

 நான் 

பரிசுத்தர், ஆமகயால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறமத.’ 



ஆபாசவியல் மற்றும் மமய்நிகர் பாலியல் –  தேவன் கவனிக்கின்றாரா? 

எமபசியர் 5:1-20: (NRSV) ‘
1
ஆதலால், நீங்கள் பிரியைான பிள்மளகமளப்மபால மதவமனப் 

பின்பற்றுகிறவர்களாகி, 
2
 கிறிஸ்து நைக்காகத் தம்மை மதவனுக்குச் சுகந்த வாசமனயான காணிக்மகயாகவும் 

பலியாகவும் ஒப்புக்ககாடுத்து நம்மில் அன்புகூர்ந்ததுமபால, நீங்களும் அன்பிமல நைந்துககாள்ளுங்கள். 
3 

மைலும், பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி, மவசித்தனமும் <4202>, ைற்கறந்த அசுத்தமும் <167>, 

கபாருளாமசயுைாகிய இமவகளின் மபர்முதலாய் உங்களுக்குள்மள கசால்லப்பைவுங்கூைாது. 
4
 அப்படிமய 

வம்பும், புத்தியீனைான மபச்சும், பரியாசமும் தகாதமவகள்; ஸ்மதாத்திரஞ்கசய்தமல தகும். 
5
 

விபசாரக்காரனாவது, அசுத்தனாவது, விக்கிரகாராதமனக்காரனாகிய கபாருளாமசக்காரனாவது மதவனுமைய 

ராஜ்யைாகிய கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திமல சுதந்தரைமைவதில்மலகயன்று அறிந்திருக்கிறீர்கமள. 
6
 

இப்படிப்பட்ைமவகளினிமித்தைாகக் கீழ்ப்படியாமையின் பிள்மளகள்மைல் மதவமகாபாக்கிமன வருவதால், 

ஒருவனும் உங்கமள வீண்வார்த்மதகளினாமல மைாசம்மபாக்காதபடிக்கு எச்சரிக்மகயாயிருங்கள்; 
7
 

அவர்களுக்குப் பங்காளிகளாகாதிருங்கள். 
8
 முற்காலத்தில் நீங்கள் அந்தகாரைாயிருந்தீர்கள், இப்கபாழுமதா 

கர்த்தருக்குள் கவளிச்சைாயிருக்கிறீர்கள்; கவளிச்சத்தின் பிள்மளகளாய் நைந்துககாள்ளுங்கள். 
9
 ஆவியின் 

கனி, சகல நற்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்கும். 
10

 கர்த்தருக்குப் பிரியைானது இன்னகதன்று 

நீங்கள் மசாதித்துப்பாருங்கள். 
11

 கனியற்ற அந்தகாரக் கிரிமயகளுக்கு உைன்பைாைல், அமவகமளக் 

கடிந்துககாள்ளுங்கள். 
12

 அவர்களால் ஒளிப்பிைத்தில் கசய்யப்படும் கிரிமயகமளச் கசால்லுகிறதும் 

அவலட்சணைாயிருக்கிறமத. 
13

 அமவககளல்லாம் கடிந்துககாள்ளப்பட்டு கவளிச்சத்தினால் 

கவளியரங்கைாகும்; கவளியரங்கைாக்குகிறகதல்லாம் கவளிச்சைாயிருக்கிறது. 
14

 ஆதலால், தூங்குகிற நீ 

விழித்து, ைரித்மதாமர விட்டு எழுந்திரு, அப்கபாழுது கிறிஸ்து உன்மனப் பிரகாசிப்பிப்பாகரன்று 

கசால்லியிருக்கிறார். 
15

 ஆனபடியினாமல, நீங்கள் ஞானைற்றவர்கமளப்மபால நைவாைல், 

ஞானமுள்ளவர்கமளப்மபாலக் கவனைாய் நைந்துககாள்ளப்பார்த்து, 
16

 நாட்கள் கபால்லாதமவகளானதால் 

காலத்மதப் பிரமயாஜனப்படுத்திக்ககாள்ளுங்கள். 
17

 ஆமகயால், நீங்கள் ைதியற்றவர்களாயிராைல், 

கர்த்தருமைய சித்தம் இன்னகதன்று உணர்ந்துககாள்ளுங்கள். 
18

 துன்ைார்க்கத்திற்கு ஏதுவான ைதுபான 

கவறிககாள்ளாைல், ஆவியினால் நிமறந்து; 
19

 சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தமனகளினாலும் 

ஞானப்பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்ககாருவர் புத்திகசால்லிக்ககாண்டு, உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தமரப் 

பாடிக் கீர்த்தனம்பண்ணி, 
20

 நம்முமைய கர்த்தராகிய இமயசுகிறிஸ்துவின் நாைத்தினாமல எப்கபாழுதும் 

எல்லாவற்றிற்காகவும் பிதாவாகிய மதவமன ஸ்மதாத்திரித்து’. 

 

எமபசியர் 5:3 (NRSV) ‘மைலும், பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி, மவசித்தனமும் <4202>, ைற்கறந்த அசுத்தமும் 

<167>, கபாருளாமசயுைாகிய இமவகளின் மபர்முதலாய் உங்களுக்குள்மள கசால்லப்பைவுங்கூைாது.’ 

மவசித்தனம்: ஸ்டராங்ஸ் #4202 பரத்கதகம (விபச்சாரம் மற்றும் முகறதைாப் புைர்ச்சி உட்பட); 

அகடயாளப்பூர்வமாை விக்கிரைாராதகை ஆகும். ஸ்டராங்ஸ் #4203 பவசிகயப் பபால் தசயல்படுதல், 

அதாவது, தைாத ைாமத்தில் (இரு பாலிைம் மீதும்) ஈடுபடுதல்  

மவசி, விமளைகள்: ஸ்டராங்ஸ் #4204, #4205 இன் தபண்பால்; தபண் விபச்சாரி; அகடயாளப்பூர்வமாை 

விக்கிரைாராதகைைாரர். 

விபச்சாரக்காரர், பரத்மதமையில் ஈடுபடுமவார்: ஸ்டராங்ஸ் #4205 (விற்ை; 4097 ன் அடிப்பகடக்கு ஒத்ததாை 

இருந்தது); (ஆண்) விபச்சாரக்ைாரர் (பைத்திற்கு விகைபபாகும்), அதாவது (ஒப்புகமயின் படி) பரத்தன் 

(ைாமுைன்) 

#4202 யின் சில பயன்பாடு: 

1 ககாரிந்தியர் 6:13: (KJV) ‘வயிற்றுக்குப் மபாஜனமும் மபாஜனத்துக்கு வயிறும் ஏற்கும்; ஆனாலும் மதவன் 

இமதயும் அமதயும் அழியப்பண்ணுவார். சரீரமைா மவசித்தனத்திற்கல்ல <4202>, கர்த்தருக்மக உரியது; கர்த்தரும் 

சரீரத்திற்கு உரியவர்’. 



ஆபாசவியல் மற்றும் மமய்நிகர் பாலியல் –  தேவன் கவனிக்கின்றாரா? 

1 ககாரிந்தியர் 6:18: (KJV) ‘மவசித்தனத்திற்கு <4202> விலகிமயாடுங்கள். ைனுஷன் கசய்கிற எந்தப் பாவமும் 

சரீரத்திற்குப் புறம்பாயிருக்கும்; மவசித்தனஞ் கசய்கிறவமனா தன் சுயசரீரத்திற்கு விமராதைாய்ப் 

பாவஞ்கசய்கிறான்’. 

விக்கிரகாராதமனகாரர் என்கிற #4205 யின் பயன்பாடு: 

எபிகரயர் 12:16: (KJV) ‘ஒருவனும் மவசிக்கள்ளனாகவும் <4205>, ஒருமவமளப் மபாஜனத்துக்காகத் தன் 

மசஷ்ைபுத்திரபாகத்மத விற்றுப்மபாட்ை ஏசாமவப்மபாலச் சீர்ககட்ைவனாகவும் இராதபடிக்கும் 

எச்சரிக்மகயாயிருங்கள்’. 

ைாசு: ஸ்டராங்ஸ் #167; மாசு (தரத்தில்), சரீர ரீதியாைபவா ஒழுக்ை ரீதியாைபவா: KJV – அசுத்தம் 

சில பயன்பாடு: 

மராைர் 6:19: (KJV) ‘உங்கள் ைாம்ச பலவீனத்தினிமித்தம் ைனுஷர் மபசுகிற பிரகாரைாய்ப் மபசுகிமறன். 

அக்கிரைத்மத நைப்பிக்கும்படி முன்மன நீங்கள் உங்கள் அவயவங்கமள அசுத்தத்திற்கும் <167> 

அக்கிரைத்திற்கும் அடிமைகளாக ஒப்புக்ககாடுத்ததுமபால, இப்கபாழுது பரிசுத்தைானமத நைப்பிக்கும்படி 

உங்கள் அவயவங்கமள நீதிக்கு அடிமைகளாக ஒப்புக்ககாடுங்கள்’. 

2 ககாரிந்தியர் 12:21: (KJV) ‘ைறுபடியும் நான் வருகிறமபாது என் மதவன் உங்களிைத்தில் என்மனத் 

தாழ்த்தும்படிக்கு முன் பாவஞ்கசய்தவர்களாகிய அமநகர் தாங்கள் நைப்பித்த அசுத்தத்மதயும் <167> 

மவசித்தனத்மதயும் காைவிகாரத்மதயும் விட்டு ைனந்திரும்பாைலிருக்கிறமதக்குறித்து, நான் 

துக்கப்பைமவண்டியதாயிருக்குமைாகவன்றும் பயந்திருக்கிமறன்’. 

எமபசியர் 5:4: (NRSV) ‘அப்படிமய வம்பும் <150>, புத்தியீனைான மபச்சும் <151>, பரியாசமும் <2160> 

தகாதமவகள்; ஸ்மதாத்திரஞ்கசய்தமல தகும்’. 

வம்பு (Obscene) : ஸ்டராங்ஸ் #151 தவட்ைக்பைடாை, அதாவது, ஒழுக்ைமீறல்; KJV – filthiness (அருவருப்பு) 

ஒமர பயன்பாடு: (ஆங்கிலம்) 

Ephesians 5:4: (KJV) ‘Neither filthiness <151>, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of 

thanks’. 

புத்தியீனைான மபச்சும்: ஸ்டராங்ஸ் #3473, புத்தியீைமாை பபச்சு, அதாவது, பைாமாளித்தைம் – முட்டாள் பபச்சு 

பரியாசம்: ஸ்டராங்ஸ் #2160, சாதுரிய பபச்சு, அதாவது (ஆபாச அர்த்தத்தில்) விகளயாட்டாை பபசும் ஆபாச 

பபச்சு:- பவடிக்கை பபச்சு 

 

கர்த்தராகிய இமயசுகிறிஸ்துவினுமைய கிருமபயும், மதவனுமைய அன்பும், பரிசுத்த ஆவியினுமைய 

ஐக்கியமும், உங்கள் அமனவமராடுங்கூை இருப்பதாக. ஆகைன். – 2 ககாரிந்தியர் 13:14 
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