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প িসয়া উেবরয় তারঁ এই ব  সুচনা কেরিছেলন িহ  ুিববাহ আইেনর সমােলাচনার মধ  
িদেয়। জ. িড. এম. ডেরট এর উে খ কের িতিন বেলিছেলন য ভারতীয় সমাজতা কগন 
িববাহ, পিরবার, আ ীয়তার স ক সং া  আেলাচনা করেলও ববািহক মামলা সং া  
িবষয় স েক উদাসীন থেকেছন। ডেরেটর মেত সমস াটা হল আমােদর দেশ িববাহ 
সং া  য আইন রেয়েছ তা মূলত আধুিনক এবং প েমর আইন ারা ভািবত। এই 
ধরেনর আইন যখন এমন এক সমােজ েয়াগ করা হয় যা মধ যুগীয় তখন নানান ধরেনর 
সমস ার সূচনা হয় (1976) ।   

এই বে  উেবরয় িববােহর প উে াচেনর চ া কেরেছন। িববাহ এক ট পিব  সং ার  
নািক সামা জক চ ?  িহ  ু িববাহ আইেন িবগত বশ কেয়ক বছের যসকল পিরবতন  
ঘেটেছ তােত মলূত ববািহক স েকর পিরবতেনর িবেশষ কের পিব  আচার অনু ান  
থেক সামা জক চ  ত িববােহর পিরবতেনর পিরে ি ত ক ব াখ া করা হয় । এই 

পিরবতেনর সু  প আমরা দিখ এক ট অিভ  নাগিরক আইেনর আেবদেনর মধ  িদেয়।   
আধুিনকীকরেনর সােথ সােথ ধমিনরেপ তার েবশ ঘেট যার ফেল নাগিরক আইন চােচর 
িনয়ম থেক পৃথক হেয় যায়। িক  এসেবর পেরও ‘পিব  রীিত নীিত থেক চ - ত’ 
িববােহর আইেনর এই য িববতন তা স ণূ েপ সমথনেযাগ  নয়।  ডেরট এই সে  
ইংিলশ আইেনর কথা মেন কিরেয়েছন যখােন িববাহেক সকল ী  ধমাবল ীেদর জন  
এক ট পিব  অনু ান বেল গন  করা হেয়েছ যখােন বেল হয় য িববাহ হল মূলত বশ িকছ 
ধম য় আচার অনু ান যার মধ  িদেয় ঈ েরর আিশবাদ াথনা করা হয়।  চ প িববােহর 
ধারনা ট িহ  ু িববাহ আইেন ীকৃিত পেলও িববােহর  পিব  আচার অনু ান সব  ধারণা ট 
কানভােবই দেূর সিরেয় দওয়া যায় না।   

িববাহ যিদ চ  হেয় থােক তাহেল একথা বলেতই হেব য এ ট এক ট অনবদ  চ । ক ারল 
পট্মান তারঁ ‘ The Sexual Contract’ এ বেলেছন য িববাহ এমন এক ট চ  যা অন  সকল 
কার চ  থেক আলাদা। এই চ  দুজন িবপরীত িলে র ব র মেধ  সংঘ টত হয়, যা 

রা  ারা পিরচািলত ধম য় অনু ােনর মধ  িদেয় ব া য় ক এক ট ব েন আব  কের  
এবং যখােন যৗন স ক অন তম পণূ উপাদান। আেরা মেন করা হয় য এই চ র   

ািয়  হেব আমতৃ  এবং রা  অনুেমাদন করেল তেবই এই চ  ভা া স ব। ববািহক 
স েকর অভ ের স িত ছাড়া যৗন স ক িমনাল আইেনর আওতায় আেসিন যিদ না 

ীেয়র বয়স িনিদ  সীমার িনেচ হয়।  

িববাহ চ  না ধম য় িবিধ এই িবষয় ট িবেশষভােব  পায় রাখমাবাই এর কস এ। 
রাখমাবাই একজন বািলকা যার বাল  বয়েস িববাহ হয় দাদা জ িভকা জর সে । তােদর 
সভােব কখেনা ববািহক স ক তরী হয়না এবং অ  িকছিদেনর মেধ  রাখমাবাই িববাহ 

িবে েদর জন  আেবদন কের যিদও দাদা জ িভখা জ তােদর স ক ধের রাখার কথা বেল। 



ায়াল কাট এ ভীকা জর এই আেবদন খািরজ হয় এই বেল য রাখমাবাই িববােহর সময়  
নাবািলকা িছল তাই স কানভােব িববােহ স িত িদেত পাের না।ি তীয়ত, ববািহক স ক 
যেহত সইভােব কখনও তরী হেয়িন তাই তােক ধের রাখার ও হীন। তৃতীয়ত  

এখন যেহত রাখমাবাই সাবািলকা এবং িনেজর াধীনতা তারঁ কােছ মূল বান তাই জার কের 
িববাহ টিকেয় রাখেত বলা অনুিচত।  

রাখমাবাই এর এই ঘটনা িববােহর ে  বয়েসর সীমা িনধারেনর ব াপার টর  বািড়েয় 

িদেয়িছল। ১৮৯১ সােল Age of Consent িবল কােশ  এেল সমােলাচনার ঝড় ওেঠ।  
একশ বছেররও বিশ সময় পিড়েয় গেলও  িববাহ চ  নািক পিব  আচার তা িনেয়  
রেয়েছ। িহ  ু িববাহ আইন এবং িবচার ব াব াও এই দু ট িদেকর উপেরই আলকপাত 
কেরেছ। িহ  ু আইন যা ইংিলশ আইন ারা ভািবত সখােন যৗন স কযু  িববাহ ক 
বধ িহ  ুিববাহ বেল গন  কেরেছ আর যৗন স কিবহীন িববাহ ক নােকাচ কেরেছ । 

 

িহ  ুিববাহ আইন ১৯৫৫ 

বহ সমস া ও বাধািবপি  কা টেয় িহ  ুিববাহ আইন পাশ হয় ১৯৫৫ সােল। এই নতন আইন 
কােরা কােছ খুবই ব িবক িছল আবার অেনেকর কােছ িছল হতাশাজনক। ডেরট এর মেত 
িহ  ু িববাহ আইেন এমন িকছই িছল না যার জন  এেক িবেশষভােব িহ  ু বলা যােব। এই 
আইেন য ক ট িহ  ু বিশ  িছল তা হাল ◌ঃ ১) িহ  ুধমাবল ী হেত হেব। ২) িনিষ  এমন 
স েক িল  হওয়া বা  িপ  আ িয়েদর সােথ ববািহক স েক িল  হওয়া যােব না।  ৩) 
িহ  ু আচার অনু ান মেন িববাহ সংঘ টত হেত হেব তা আধুিনক বাধ তামূলক রীিতনীিত 
সমহু হেত পাের বা িচরাচিরত ও ঐিতহ ম ত স পিদর মাধ েমও হেত পাের।     

পিব  আচার িহেসেব িববাহ    

িহ  ু িববাহ আইেন বশ িকছ পিরবতন হেলও িবচারব ব ায় িববাহেক মুলত এক ট পিব  
আচার বেলই মেন করা হয় এবং এও বলা হয় য িববাহ হল এক ট পূণ সামা জক  

িত ান যা ছাটখােটা সমস ার জন  কখেনা ভে  যেত পাের না।    

িববাহ এখেনা এক ট পূণ সামা জক িত ান যা ধুমা  ামী/ ী-র শারীিরক, 
মানিসক ও আধ া ক চািহদা পূরন কের তা নয় , পরবত  জে র িশ া, া , সুর ার  
িদক টর িতও খয়াল রােখ। কাট কখনই ধুমা  ামী বশ িকছ ভল ধারনার বশবত  হেয়  
িববাহ িবে দ চাইেছন বেল ীেয়র স ক ধের রাখার ইে  ক নােকাচ করেত পােরনা।   

িবচারপিত যখন িববাহেক পিব  আচার িহেসেব দেখন তখন তােদর মাথায় মূলত এই 
ধারনা ট ভাব িব ার কের য িববাহ হল এমন এক ব ন যা অটট। ডেরট বেলেছন য 
িববাহ সং ার ও আচার িহেসেব ী দর তােদর ামীর পিরবােরর সদস  কের তােল, ধু 
তাই নয় ামীর মাতা িপতার সােথও এক স ক তরী হয় এবং এই স ক এমনই হয় য 
মেন হয় যন ামীর পিরবােরই তারঁ জ  হেয়েছ। এর ফেল িববাহ এমন স ক তরী কের 



যা অটট বেল মেন করা হয়। অন িদেক প েমর দেশ িববােহর অথ হল মূলত ামী ীেয়র 
স ক , এবং এখােন এেক অেন র িপতা মাতার িত িনিল  থাকা খবু াভািবক ব াপার।    

 

িববাহ যখন চ   

পিব  আচার িহেসেব িববােহর ধারনা পুেরাপিুর হণেযাগ  নয় বেল আমরা িক বলেত পাির 
য িববাহ এক ট চ ? িহ  ুিববাহ আইন (১৯৫৫) এবং িবেশষ িববাহ আইন (১৯৫৪) এ এই 

ধারনা তেল ধরা হেয়েছ য িববাহ এক ট চ  যা অন ান  চ রই সদৃশ।  

দুজন ব  াধীনভােব ও ায় এই চ েত েবশ কের এবং ধুমা  উপযু  কারেনর 
িভি েত এই চ  সমা  করা স ব। এই চ েত েবেশর জন  উভয় পে র স িত 

েয়াজন এবং এই স িতর িবষয় ট িহ  ুিববােহর ে  এক ট অত াবশ ক শত।  

িহ  ু িববাহ আইেন চ র শত িহেসেব স িতর িবষয় টেক তেল ধরা হেয়েছ। দুজন িহ রু 
মেধ  িববাহ সংঘ টত হেত িন িলিখত শত পুরণ আবশ কঃ ১) িববােহর সময় দুই প েকই 
তােদর ােন ও সু  ম ে  িববােহ স িত িদেত হেব, ২) পাে র বয়স কম কের ২১ ও  
পা ীর বয়স ১৮ হেত হেব । যিদও িববােহ স িতর ে  এই দু ট িনয়েমর কানটাই খুব  
একটা পণূ নয়। এই আইেনর সংেশাধন কের পরবত কােল আেরা বলা হয় য ক)  
িববােহর স িত িদেলও দুপে র কান একজন যিদ মানিসকভােব সু  না হয় তাহেল স  
িববােহ পে  উপেযাগী নন, খ) কু  রাগ  অথবা িবকার  হেল িববােহর পে  উপযু  
নন। এই শত িল ধুমা  ববািহক স িত াপেনর জন  নয় আেরা বহৃ র ে  িবেশষ 

পণূ ভিমকা পালন কের। থমত এর ারা িববাহব  দুজন ব েক বুঝেত হেব য 
তােদর ভেবিচে  ােন এই িববােহ আব  হেত হেব। িববােহর ে  এই স িত যিদ 
জার  কের বা শঠতার আ েয় নওয়া হেয় থােক তাহেলও সই িববাহ বধ বেল গন  করা  

হেব যিদও য ব েক ঠকােনা হল স চাইেল স তারঁ িববাহেক খািরজ করেত পাের বা 
খািরজ করার আেবদন করেত পাের এই শঠতার কারণ দিখেয়। Indian Contract Act 
অনুসাের শঠতার সংগা দওয়া মুশিকল তেব শঠতার ধারনা টেক বাঝা স ব এই ধারনার 
িভি েত য িববাহ এক ট সং ার কান চ  নয়। মেন করা হয় য িববােহর ে   স িত 
অপিরহায নয়। যিদ িববােহর সম  রীিত নীিত স ঠকভােব পালন করা হয় এবং এমন দুজন 
মানুেষর মেধ  িববাহ হয় যারা একই গাে র নয় বা তােদর মেধ  স ক িনিষ  নয় তাহেল 
িববােহর পেথ িবেশষ কান বাধা থােক না যিদ না দু পে র একজন শঠতার আ য় নয়।  
িহ  ুিববাহ আইন অনুসাের শঠতার িভি েত িববাহ নােকাচ ধুমা  সইসকল ে  াহ  
যখােন িববােহর ে  স িত নওয়া হেয়েছ ছেলর মধ  িদেয়।  

ভারতবেষ িববােহর ে  স িতর ব াপার ট নতনভােব ভাবনািচ া করার িবষয় িবেশষ 
কের স  িববাহ ও বাল  িববােহর ে । এখােন পা  পা ীর স িত এেকবােরই তােদর 
িনেজেদর হওয়া উিচত। এই স িত পুেরাপুিরভােব িববােহর ে  , সারাজীবন একসােথ 
থাকার ে  কান িবেশষ মানুেষর সােথ চ র জন  নয়। িমলা কাপুর (১৯৭০) শহের 



মধ িব  নীর উপর গেবষণা কের জানার চ া কেরিছেলন য িববােহ তােদর স িত িছল 
িকনা এবং থাকেলও তা কতটা িছল? কােট এবং িবিভ  গেবষণায় যা উেঠ এসেছ তা হল  
িববােহর ে  ামী ীেয়র স িত তােদর িপতা মাতা, বািড়র বেয়াঃেজ  , ব ু বা ব ও  
আ ীেয়র মারফত আেস।ৈববািহক স কেক ধের রাখা তাই এক সামা জক দায়ব তায়  
পিরনত হয়। িববােহর য সারাজীবেনর অটট স েকর ধারণা তা আধুিনক সমােজর জন  
যথাযথ নয়।  

যিদ কান স ান তারঁ িপতােক তার জন  পা ী দখার ািয়  িদেয় থােক এবং িপতা ােন 
এমন একজন মেয়েক পছ  কেরন যার িকছ শারীিরক সমস া আেছ , এমন পিরি িতেত 
স ান এই বেল িনেজর িববাহ খািরক করেত পারেবনা য তােক মেয় টর অসু তার ব াপাের 
িকছ জানােনা হয়িন কারন পা ী িনবাচেনর ািয়  পু  িনেজই তার িপতােক িদেয়িছল, 
সুতরাং িপতার স িতই এখােন শষ কথা হেব। তাই িববাহ ধুমা  চ  নয় আবার চ ও 
বেট। এক ট চ র য সকল বিশ  বা শত রেয়েছ তার সবক ট িববােহর ে  আমরা  
দখেত পাইনা ঠকই তেব যেকান চ র ে  স িতর েয়াজন।এখােন স ান তার 

িপতােক পা ী িনবাচেনর ািয়  িদেয়েছ তাই ধের নওয়া হেব য িপতার স িতই হল পুে র 
স িত।  

িহ  ুিববাহ আইেনর ১২ নং ধারায় িববােহর ে  এবং িবেশষ কের ববািহক স ক  ধের 
রাখার ে  শারীিরক স েকর ব াপাের মানিসক সু তা ও ি রতার স  তেল ধরা 
হেয়েছ। যিদও িববােহর ে  শারীিরক অসু তা বা স ান জনেনর ে  শারীিরক 
অসমথতােক কেখানই যৗন স ক চিরতাথ করার ব াপাের বাধা িহেসেব দখা হয়না। যিদও 
এইসব অস ূণতােক পািরবািরক ে  সমস া িহেসেব দখা হয় িবেশষ কের মানিসক 
সু তা ও ি রতার সে  গৃহকেমর অসমথতা ও মাতৃে র  জিড়েয় রেয়েছ। অলকা শমা ও 
অিবনাশ কুমার শমার কাজ থেক মানিসক অি রতার সে  গৃহকেম অমেনােযািগতার  
উেঠ এেসেছ। তারঁা তােদর কােজ এমন িকছ মিহলােদর কথা তেল ধেরেছন যােদর মানিসক  
অি রতার সে  তােদর গৃহকেমর অেমানেযািগতার িবষয় উেঠ এেসেছ। শমা এবং শমা 
একজন মিহলার উদাহরণ িদেয়েছন িযিন মানিসক ভােব অসু  হওয়ায় গ াস ািলেয় 
আ ন ধরােত ভেল গেছন, েয়াজেনর তলনার বিশ দুধ িকেনেছন যােত দুধ ন  হয়, 
ির ায়  বািড় িফরেত িগেয় টাকার ব াগ ফেল চেল এেসেছন, ট করেত িগেয় পেরাটা 
বািনেয় ফেলেছন, বারা ায় াব কের ফেলেছন , এবং পতী তার জন  মানিসক  
িচিকৎসক আনার কথা বলায় পতীেক কুকথা বেলেছন ইত ািদ। এসব ল ণ দেখ িবচারপিত 
ম ব  কেরন য একজন মিহলা যার িনেজর আচরেণর উপর কান িনয় ণ নই, য 
রা াঘেরর িবিভ  জিনসপ  সামলােত অসমথ, য পিরবােরর সদস েদর চািহদা মটােত 
অসমথ তােক কখনই ািয় শীল বলা যােব না।  

এখন  হল িববাহ চ  হেল দুপে র ােন স িতর ব াপার ট এখােন পূণ। য 
ব  মানিসকভােব সু  ও াভািবক নয় তারঁ িববােহর ে  স িত দােনর ব াপার ট 

ধুমা  হীন হেয় পড়েছ তা ধু নয় ীেয়র অসংগিতপূণ আচরণ িববাহেক কতটা 
ধের রাখেত পারেব সই ও এখােন সামেন আসেছ।   



িববােহ স িতর অথ যৗন স েকও স িত। যৗন স েক অসমথতার িভি েত িববাহ 
িবে েদর আেবদন করা যেত পাের। ষােলা বছেরর িনে  কান কন ার সে  িবনা স িতর 
যৗন সংসগ ক ীলতাহািনর পযােয় ফলা হয়। িববাহ পরবত  ামী ীেয়র িবনা স িতেত 
যৗন স কেক ি লতাহািন তখনই বলা হেব যখন ীেয়র বয়স বােরা। আর বােরা থেক 
ষােলা বছেরর মেধ  ীেয়র বয়স হেল তার শা  যৎসামান ।   

  

Judicial Ethnosexology 

সং ার অথবা চ  িহেসেব িববােহর ভূিমকা স েক িহ  ুিববাহ সং া  িডসেকােস চর 
আেলাচনা হেয়েছ এবং িবচারপিতরাও এই িনেয় কান এক ট িবেশষ জায়গায় পৗছেত 
পােরনিন। ভারেতর িহ  ু িববাহ আইন যা মূলত English Matrimonial Causes Act এর 
মেডেল তরী হেয়েছ তােত য অেনক ফাকঁ আেছ তা কান আইনজীিব বা িবচারপিতই 
অ ীকার করেত পােরনিন। ইংিলশ মেডেলর অনুকরেণ গ ঠত িহ  ুিববাহ আইেনর ১২ (ক) 
ধারায় বলা হেয়েছ য িববাহ তার  হারায় যিদ তােত আব  একজন ব  শারীিরক বা 
মানিসকভােব অসমথ হয়। এখােন শারীিরক অ মতা বলেত মূলত যৗনাে র কম মতার 
অভাবেকই বাঝােনা হেয়েছ। মানিসক অ মতা বলেত মানিসকভােব যৗন স েকর িত 
আকষেণর অভাবেক বাঝান হে । তেব এই যৗন স েকর িত অিনহার সে  যৗন 
স েক স িত না দওয়ার ব াপারটােক এক করেল চলেব না। িদওয়ান ও িদওয়ান (১৯৯৩) 
এর মেত দুজন ব েক তােদর যৗন স ক চিরতাথ করার মধ  িদেয় তােদর ববািহক 
স ক ধের রাখার জন  এক ট ঘের িতন িদন িতন রাত আটেক রাখার পেরও যিদ তােদর 
মেধ  কান কার যৗন স ক তরী না হয় তাহেল ধের নওয়া হেব য সই দুজন ব র বা 
তােদর মেধ  একজেনর কান না কান শারীিরক বা মানিসক অ মতা রেয়েছ।  

ী বা পু েষর যৗনাে র কম মতা ববািহক আইেনর একমা  পূণ িদক নয়। 
যৗনাে র েয়াগ িবেশষ কের পু ষাে র েয়াগ যিদ বল্পূবক ও স িত ছাড়া হয় তাহেল 

তা রপ িহেসেব ,এবং অেনক সময় তা যিদ অন ান  ানীর সােথ করা হেয় থাকেল তাহেল 
তােক নন ভাজাইনাল সাডিম িহেসেব িচনিহত করা হেব। আইিন মেত এই ভাজাইনাল বা   
পনাল পিনে শন রপ ছাড়াও অন  িবিভ  ভােব হেত পাের। যমন  হােতর আ ুল বা 

অন ান  িবিভ  জিনসপ , বা িশ েদর উপর যৗন বাসনা চিরতাথ করা ইত ািদ। এসব 
ে  ভাজাইনাল পিনে শন না হেলও এেক রপ বলা হেব যেহত এখােন কান না কান 

ভােব যৗন হন া করা হেয়েছ। মিহলােদর ে  িববােহর পূেব ভা জন ( য কখেনা 
কানরকম যৗনকেম িল  িছলনা পূেব) হওয়াটা বা নীয়। কারন মিহলােদর সব সময় ক না   

করা হয় য  তারা দুজন পু েষর ( িপতা ও ামী) মেধ কার পিব  আদান দােনর ব । 
িববােহর পূেব যৗন স েক িল  হওয়ার অথ তারঁ চির হািন ঘটা। ওথচ এক ট বধ িববােহর 
মেধ  কান ী যিদ যৗন কেম িল  হয় তাহেল ী ও ামীর স ক মজবুত হয় বেল ধের 
নওয়া হয়।  

 



 

 যৗন স েক অ মতা (Impotency) ,  ব া -র (sterility)  থেক আলাদা। সাধারনত ধের 
নওয়া হয় য যৗন স েক অ মতার িবষয় ট মূলত পু ষেদর সােথ স কযু  

অন িদেক ব াে র ব াপারটা মিহলােদর সােথ যু । থম ট বলেত সাধারণত বাঝায় য 
যৗন স েকর িত অিনহা বা ইে  থাকেলও যৗনা  কাজ করেত অ ম। আর ি তীয় টর 

ে  স ােনর জ দােন অ মতােক বাঝান হয়। িববাহ আইনত খািরজ করার ে  
চিলত িনয়ম ও িববাহ স িকত নতন আইন (১৯৪০) এর মেধ  পাথক  দখা িদল।  

ইিতহ গত িনয়ম অনুসাের যসকল পু েষরা স ােনর জ  িদেত অ ম তােদর পু ষ বেল 
গন  করা যায় না। অ াংেলা আেমিরকান আচরনিবিধ অনুযায়ী যিদ কান পু ষ তার যৗনা -
র েয়াগ ঘটােত পাের তাহেল তােক স ম বেল গন  করা হয় আবার কান মিহলার ে  
স যিদ যেকান রকম পিনে শন িনেত স ম হয় তার জরায় ু না থাকা সে ও বা তার 

ব া  থাকেলও সই মিহলােক স ম বেল মেন করা হেব।  অন িদেক ধমশা   জরায়িুবহীন 
মিহলােদর মিহলা বেল গন  কের না ধু তাই নয় স ােনর জ দােন ী অ ম হেল তার 

ামীর পুনিববাহও ধমশাে  ীকৃত।    

সমাজতা ক জ. এস. ঘুের ভারতীয় িহ  ু িববােহ যৗন স েকর  িনেয় বশ িকছ 
গেবষণা কেরিছেলন। তারঁ মেত ামী ীেয়র সু  াভািবক দা ত  জীবেন যৗন স েকর 
খুবই পণূ ভূিমকা রেয়েছ। শারীিরক স েকর মধ  িদেয় ববািহক জীবন স ণূ করার  

ে  অস িত জানােনা ামী বা ী উভেয়র ে ই এক ধরেনর িতবােদর সািমল। 
ামীর ে  এই িতবাদ হেত পাের অপযা  পণ অথবা ীেয়র কান ত্ টর 

(imperfection) িব ে   । ীেয়র ে  এই িতবাদ হেত পাের ামীেক অপছ  হওয়ার 
কারেন।    

িবিভ  আইিন কস এর উপর গেবষণা থেক া  তেথ র িভি েত ডেরট ম ব  কেরেছন 
য একধরেনর ‘’এিলেম াির কাটিশেপর’’ চািহদা দখা িদেয়েছ িবেশষ কের পু ষেদর 

মেধ । এই এিলেম াির কাটিশপ যৗন স েক িনমমতােক ব  করেত , ীেয়রা যখন এমন 
একজেনর সােথ ( ামী) যৗন স েক িল  হয় যােক আেগ কানিদন দেখিন  এবং যখন স 
তারঁ ামীর  িত ভােলাবাসা হািরেয় ফেল এইসকল ে  িবেশষভােব পূণ। িবেয়র 
পের থম রাত িবেয়র ভিবষ ত িনণয় কের। এ সে  সু ামািনয়ান বনাম  সা া-র কসটা 
উে খেযাগ । এখােন এই ব  তার ১৮ অনুধা ী ক কােট আনার  আেবদন জানায় তার 

ীেয়র দােয়র করা অিভেযােগর পিরে ি েত যখােন বলা হেয়েছ য  এই ব  িবেয়র রােত 
তার ীেয়র উপর িনমমতার পিরচয় িদেয়েছন। যার ফেল ী তার িপতার গৃেহ চেল গেছ 
এবং স আর তার ামীর গৃেহ িফরেত ই ক নয়। এর উ ের ামী এক ট িচ ঠ লেখ তােত 
তার অ ািফেডিভট এর কথা তেল আনা হয় যখােন বলা হেয়েছ য তার ীেয়র আচার 
আচরণ িনধািরত হেব তার ীেয়র িত তার চ ন অথবা লািথর িভি েত তাই কান 
পিরি িতেতই তার ীেয়র িপতা তােক তার ীেয়র উপর অিধকার াি  থেক  ব ত করেত 
পারেব না। জাি স এ. আইয়ার এই িচ ঠর তী  সমােলাচনা কের বেলন য এই ব  তার 

ীেক িফিরেয় আনার উে েশ  িনেজর  অিধকােরর উপর অত িধক  আেরাপ 



কেরেছন এবং তার ীেয়র অিধকার এবং অনভূুিতর কান কদর কেরনিন। িতিন আেরা 
বেলন য িববােহর অন তম িভি  হল শারীিরক স ক িক  সটা স ঠকভােব করা  

েয়াজন। িবেয়র িদন ামীর আচরেন ী এতটাই ভীত হেয় পড়ল য তােক তার িপতার গৃেহ 
িফের আসেত হল। অথচ ামী-র স ঠক আচরেনর মধ  িদেয় তার ীেয়র মন জয় করার  
সুেযাগ িছল িক  ামী তা কেরনিন। ামী যিদও বলেছ য তােদর মেধ  সব িকছই ঠক িছল 
িক  এই িবেয় অন ান  িবেয়র মত  যিদ হত তাহেল ী এত ভীত স  হেয় তার িপতার গৃেহ 
বেস থাকেতা না। কাথাও একটা সমস া তা িছলই। শষেমশ িবচারপিত ওই ব র আেবদন 
খািরজ কের িদল তার কারণ তােদর স কেক আেরা একবার সুেযাগ দওয়ার ােথ সই 
মেয় টেক যিদ জার কের তার ামীর গৃেহ িফের আসার আেদশ দওয়া হয় তাহেল তা 
মেয় টর িত অিবচার হেব।  

ভা জন ী এর সােথ যৗন স ক ধুমা  তােক শারীিরক িদক থেক নয় মূল েবােধর িদক 
থেকও পিরবিতত কের। িববােহর মধ  িদেয় ী আইনতভােব তার ামীর সােথ যৗন স েক 

িল  হেত পাের এবং তােদর ামী ীেয়র স ক এই যৗন স েকর মধ  িদেয় পূণতা পায়। 
ী িববােহর পর যৗন স েকর মধ  িদেয় তার ভা জিন ট হারায় । ববািহক স ক হল 

পার িরকতার স ক। ী অন ান  পু ষেদর বািতল কের তার ামীর সােথ িববাহ ব েন 
আব  হয় এবং যৗন স েক িল  হয়। পিরবেত ামীও তার ীেয়র া  , সুর া ও 
র নােব েণর িদক েলার খয়াল রােখ। খুব কম সংখ ক ী িববােহর রােত ামীর ারা 
অত াচািরত হওয়ার পর ি তীয়বার যৗন স ক াপেনর মধ  িদেয় ববািহক স ক ধের 
রাখার সেুযাগ পান যিদ না সই ী যৗনতার ব াপাের িনিল  হয়। এই সে  অলকা শমা 
বনাম অিভেনশ কুমার শমা-র কস ট িবেশষভােব পণূ। এই কস এ িবেয়র রােত 

ীেয়র আচরণ এবং যৗন স ক াপেনর ে  তার িনিল তা, তার মানিসক সু তা ও 
স ান জনেনর মতােক ে র মেুখ দাড় কিরেয়েছ এবং তােদর ববািহক স কও 
একইসােথ ে র মুেখ এেস পেড়েছ।  

আইেনর চােখ যৗন স েক স ম হওয়ার জন  পু ষেদর ে  যৗনা  থাকা েয়াজন, 
এবং তা পিনে শেন স ম হওয়া েয়াজন, তেব তারা এজাকুেলশেন স ম িকনা, তােদর 
বীয উবর িকনা এসব  আইেনর চােখ হীন। অন িদেক মিহলােদর ে  তারা 
পিনে শন িনেত স ম িকনা সটাই আসল কথা। তােদর ঋত াব হয় িকনা, তারা িড ান ু

উৎপাদেন স ম িকনা এসব  িদেয় স যৗন স েক স ম িকনা তা িনধািরত হয়না। 
এসব  ব াে র সে  পণূ। তেব একথাও ঠক য স ােনর জ দান িববােহ 
পূণতা দান কের এবং স ান জনেনর মধ  িদেয় ামী ীেয়র স ক অন  মা ায় পৗছয়। 
মিহলােদর মাতৃে র াদ নওয়ার বাসনা বরাবরই থেক এেসেছ অন িদেক পু ষেদর ে  
িপতৃে র  বাসনা অেনকটাই সং ৃ িতর উপর িনভরশীল।   

 

 



এই সে   Moore বনাম Valsa (1992) কস ট িবেশষভােব উে খেযাগ । এখােন ী তার 
ামীর িব ে  অিভেযাগ কেরেছ য ামী ভ ােসকট্িম অপােরশান কিরেয়েছন িক  স 

ব াপাের তার ী ক িকছই জানানিন।  

িববােহর অন তম উে শ  হল স ান জনন যা ান কাল িনিবেশেষ সব জায়গায় 
একরকম। মাতৃ  মিহলােদর অন তম পণূ এক ট বাসনা। নারী ও পু ষ উভয় প ই  
িববাহ ব েন আব  হয় এই ভেব য তারাও মাতা ও িপতা হেব সমেয়র সােথ সােথ। যিদ 
কান ব  অ পচােরর এর মাধ েম িপতৃ  থেক িবরত থাকেত চায় তাহেল তার উিচত স 

স েক তার ীেক অবিহত করা কারন তার এই িস া  তার ীেয়র মাতৃে র ে র 
উপেরও নিতবাচক ভাব ফেল। অন িদেক কান ী যিদ মা হওয়ার জন  ত না 
থােকন অথবা িনেজর যৗবন ধের রাখার উে েশ   তার ূণ হত া কেরন তাহেল সটাও তার 

ামীর িত অন ায় করা হেব।     

যিদও স ান জনেনর ে  িবচারপিতরা মেয়েদর াকৃিতক ও পু ষেদর সাং ৃ িতক 
বাসনার  তেল ধেরন িক  তারা একথাও ীকার কেরন য যৗন স ক সুখী দা ত  
জীবেনর এক ট পণূ কারণ এবং এ ট ামী ী দুজনেকই মানিসক ও শারীিরক সু তা 

দান কের। যৗন স ক ব িতেরেক কান ববািহক স ক ধের রাখা স ব নয়। এই 
ধারনা ট খবু ভল য ীেদর কাণ যৗন চািহদা নই এবং তারা ধুমা  তােদর ামীর যৗন 
বাসনা চিরতাথ কের চেল, এবং ীেয়রা ামীর যৗন বাসনা চিরতাথ করার একটা মাধ ম 
িবেশষ। াভািবক যৗন স ক িত ট পু ষ ও মিহলার শারীিরক ও মানিসক সু তা বজায় 
রাখেত সাহায  কের এবং সটা না থাকেল হতাশার সিৃ  হয়।   

িববাহ ও িববােহর অন তম পূন অংশ িহেসেব যৗন স েকর িবষেয় পূেবও আেলাচনা 
হেয়েছ এবং ভিবষ েতও চলেব। িববাহ চ  না সং ার এই িবষেয় য  স িবষেয়ও কান 
িনিদ  িস াে  পৗছেনা স ব নয়।    

   


