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স্ত্রীয াথথ আন্টাযথনথে চ্যাে কথয ুরককত ওয়া প্রথে
প্রশ্ন: অকভ সৌকদ অযথফ কাি ককয। অর-াভদু করল্লা, অকভ মথাাধয ু ন্নথতয াফন্দ থাকায সচ্ষ্টা ককয। অকভ
যীকতভত ভকিথদ ারাত অদায় ককয। এআ প্রথভফায অকভ অভায পযাকভকরথক সদথ সযথে অক ফাচ্চাথদয
ড়াথানায প্রথয়ািথন। অকভ মেন আন্টাযথনথেয ভাধযথভ অভায স্ত্রীয াথথ কথা ফকর, কডও এফং কবিুয়ার উবয়
দ্ধকতথত, অকভ তেন ভাথে-ভথধয স্ত্রীথক তায সদথয কফথল ং সদোথত ফকর। এয দ্বাযা অকভ সমৌন উথেিনা
নু বফ ককয, মা সেককথয় যাো অভায থে ম্ভফ থয় থড়। তঃয অকভ স্তমভথুন কথয কনথিথক ান্ত ককয।
স্ত্রীয অশ্রয় ফযতীত নয সকাথনাবাথফ সমৌনেুধা সভোথনা মাথফ না ফথর ূ যা অর-ভুকভনূ থন (অয়াত: ২৩:৬) সম ফাণী
যথয়থে অভায এ কভম কক তায অওতায় ড়থফ? অকভ িাকন স্তমভথুন াযাভ, তথফ স সতা অভায স্ত্রী মায প্রকত
অকভ তাকাকি। অভায কী কযণীয়? অা ককয িাকনথয় কৃতজ্ঞ কযথফন। অল্লা অনাথক উেভ প্রকতদান দান
করুন।
উেয: অর-াভদু করল্লা
চ্যাে সপ্রাগ্রাথভ স্ত্রীয াথথ কথা ফথর থফা তাথক সদথে তৃকি অস্বাদন বফধ যথয়থে, তথফ তম থরা নয সকউ সমন
স্বাভী-স্ত্রীয অরাচ্াকযতা শুনথত না ায় থফা স্ত্রীয যীথযয সকাথনা ং সদেথত না ায় স ফযাাথয তকমতা
ফরম্বন।
স্তমভথুথনয ফযাাথয াধাযণ কফধান থরা সম, তা াযাভ, তথফ মকদ সকউ কমনায় করি ওয়ায অঙ্কা সফাধ কথয
তথফ তায কথা কবন্ন।
াআে আফন উাআভীন য. একফায কিজ্ঞাকত থয়কেথরন সম, স্বাভী-স্ত্রীয িনয সেকরথপাথন সক্স কফলথয় অরা কযা
এফং এথক নযথক এভনবাথফ উথেকিত কযা সম উবথয়য স্তমভথুন ফযতীতআ তৃি থয় মায়, এরূ কযা কক বফধ
থফ? প্রশ্নকাযী ফথরন, এরূ কযায সেথন কাযণ থরা, অভায স্বাভী প্রায়-আ পথয থাথকন। পথর অভযা সকফর
প্রকত চ্ায ভা যয কভকরত থত াকয।
উক্ত প্রথশ্নয উেথয াআে ফথরকেথরন: এরূ কযায় সকাথনা ভযা সনআ; ফযং নু থভাকদত।
উকল্লকেত ফস্থায় স্তমভথুন মু ক্ত থর তায হুকুভ কী? াআেথক প্রশ্নকাযী এ কফলথয়ও কিজ্ঞাা কথযকেথরন। কতকন
উেথয ফথরকেথরন: স্তমভথুথনয কফলয়কে কধক অথরাচ্নায দাকফ যাথে। তথফ ংথেথ ফরা মায়, স্তমভথুন সকফর
তেনআ বফধ মেন সকাথনা ফযকক্তয কমনায় করি ওয়ায অঙ্কা থাথক।
প্রশ্নকাযী অথযা কিজ্ঞাা কথযকেথরন: মকদ স্তমভথুন মু ক্ত না য় তথফ সতা সকাথনা ভযা সনআ। াআে ফথরকেথরন:
না, সকাথনা ভযা সনআ। স্বাভী মকদ স্ত্রীয াথথ কনকফড়বাথফ কভকরত ওয়ায ফযাাথয কল্পনা কথয তথফ এথত সদাথলয
ককেু সনআ।
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