
২০. য ৌন-ননতিকিা 
বাইবববে আমাবের স্পষ্টভাবব তিক্ষা যেয় য  ঈশ্ববরর কাবে আমাবের য ৌন চতরত্র অিযন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিতন আমাবের য ৌন আববগ 
এবং অনুভূতি তেবয় নিতর কবরবেন য ন স্বামী এবং স্ত্রী িারীতরক তমেবনর মধ্য তেবয় ভােবাসা তবতনময় করবি পাবর এবং এবক 
অবনযর সাবে িাবের তববাতিি সম্পকণবক গভীর এবং েৃঢ় করবি পাবর। তিতন এই ভাবব আমাবের নিতর করার আবরা একতি কারর্ 
িে যেবেবমবয়রা য ন একতি ভােবাসায় পূর্ণ তনভণরব াগয একতি পতরবাবর জন্ম গ্রির্ করবি পাবর। আর এই অপরূপ নকিা আর 
পতরকল্পনার জনয, ঈশ্বর তববয়র সম্পবকণর বাইবর য ৌন সম্পকণবক কতিন ভাবব তনবেধ্ কবরবেন,  াবক বাইবববে বো িবয়বে “য ৌন-
অননতিকিা”।  
 

মূে পাি: ১ কতরন্থীয় ৬:১৫-২০  
যপৌে য ৌন-অননতিকিা সম্পবকণ কতরন্থীয় মণ্ডেীবক এই তনবেণিগুবো যেন। আজবকর তেবনর তবতভন্ন আধু্তনক সমাবজর মবিা,  
কতরবন্থর যোবকরাও এমন একতি সমাবজ বাস করবিা য খাবন য ৌন যমোবমিার যক্ষবত্র  বেষ্ট তবতধ্-তনবেধ্ তেবো না। তবেয়তি আবরা 
ভােভাবব বুঝাবনার জনয, যপৌে খ্রীবষ্টর আতিক যেবির সবে আমাবের িারীতরক যেবির িুেনা কবরন। তিতন যেতখবয়বেন য , আমরা 
 তে খ্রীবষ্টর আতিক যেবির অংি িবয় োতক, িািবে একজন য ৌন কমণীর (বা আমাবের স্বামী বা স্ত্রী োড়া অনয কাবরা  যেবির সবে  
আমরা যকানভাববই  নেতিক ভাবব তমতেি িবি পাতর না। ঈশ্বর য  সুন্দর উবেবিয আমাবের য ৌন ক্ষমিা তেবয়বেন, অননতিক য ৌন 
সম্পকণ যসই সমস্ত উবেিয এবং পতরকল্পনা ধ্বংস কবর যেয়। 

 আমরা আমাবের যেি  তেবয় তক কতর িা তক ঈশ্ববরর কাবে যকান বড় বযাপার?
 আমরা আমাবের য ৌন আচার আচরর্ তেবয় তকভাবব ঈশ্বরবক যগৌরবাতিি করবি পাতর?
 আমরা আমাবের চারপাবি  াবের সংস্পবিণ আতস িাবের যেিও  তে ঈশ্ববরর মতন্দর িবয় োবক, িািবে িাবের যেবির 
প্রতি আমাবের তক রকম আচরর্ করা উতচৎ? 

 

আি-তনয়ন্ত্রর্ 
যপৌবের যেখা যেবক আমরা যেতখ য  আমরা আমাবের যেিবক যকমন ভাবব বযবিার কতর িা ঈশ্ববরর কাবে একতি বড় তবেয়। ঈশ্বর 
চান য ন আমরা য ৌন বযাপার গুের যক্ষবত্র তনবজবক তনয়ন্ত্রর্ করবি তিতখ।  ারা তববয় কবর তন িাবের জনয এই তিক্ষার অেণ িে য  
যকান রকবমর য ৌন যমোবমিা যেবক েূবর োকা। আর  ারা তববাতিি িাবের জনয এই তিক্ষার মাবন িে স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি সারা 
জীববনর জনয তবশ্বস্ত োকা। 
 

ঈশ্ববরর ইচ্ছা এই যিামরা পতবত্র িও, অেণাৎ সব রকবমর বযতভচার যেবক েূবর োক, আর  ারা ঈশ্বরবক জাবন না যসই 
অত িূেীবের মবিা যেবির কামনার ববি না চবে যিামরা প্রবিযবক তনবজর যেিবক পতবত্র ভাবব সম্মাবনর সবে েমবন 
রাখবি যিবখা। এই বযাপাবর অনযায় কবর যকউ য ন যকান ভাইবক না িকায়। আমরা আবগই যিামাবের ববেতে এবং 
সাবধ্ান কবর তেবয়তে য , এই সব অনযাবয়র জনয প্রভুই িাতস্ত যেববন, কারর্ ঈশ্বর অশুতচ ভাবব চেবার জনয আমাবের 
ডাবকন তন, পতবত্র-ভাবব চেবার জনযই যডবকবেন ( ১ তেেেনীকীয় ৪:৩-৭ । 

 
তববাতিি স্বামী এবং স্ত্রীর মবধ্য য ৌন সম্পকণ তক পতবত্র আর সম্মানজনক? য ৌন অননতিকিার দ্বারা তকভাবব আপতন আপনার ভাইবক 
িকাবি বা িার েুবণেিার সুব াগ তনবি পাবরন? 



 
আি-তনয়ন্ত্রর্ দ্বারা যকবে মাত্র আমাবের কাজবকই তনয়ন্ত্রর্ করা যবাঝায় না। আমাবের তচন্তা বা মবনাভাববক তনয়ন্ত্রর্ করও সমান 
গুরুত্বপূর্ণ।  ীশু ববেবেন 
 

. . . য  যকউ যকান স্ত্রীবোবকর তেবক কামনার যচাবখ িাকায় যস িখনই মবন মবন িার সবে বযতভচার করে।  
(মতে ৫:২৮  

 

প্রাসতেক তকেু পে 

য ৌন সম্পবকণর সতিক বযবিার: 
    আতে ১:২৮; তিবিা ৫:১৮-১৯; পরমগীি ৭:১-৯; মাোখী ২:১৫; ১ কতর ৭:২-৭। 
তববয়: 
    আতে ২:১৮-২৪; মতে ১৯:৪-৬; মাকণ ১০:৭ ইতি ৫:৩১; ইব্রীয় ১৩:৪। 
য ৌন অননতিকিা: 
    যপ্রতরি ১৫:২০,২৯; যরামীয় ১৩:১৩-১৪; ১ কতর ৫; ৬:৯-১১; গাো ৫:১৯-২১; ইতি ৫:৩-৬; কে ৩:৫; ১ তেে ৪:৩-৭;  

       প্রকা ২১:৮; ২২:১৫। 
বযতভচার (তনবজর স্বামী বা স্ত্রী োড়া অনয কাবরা সবে য ৌন সম্পকণ : 
    আতে ৩৯:১-১২;  াত্রা ২০:১৪; যেবীয় ১৮:২০; ২০:১০; তদ্ব.তব. ৫:১৮; ২ িমূ ১১-১২; তিবিা ৫; ৬:২৩-৩৫; ৭;  
    মাোখী ২:১৩-১৫; মতে ৫:২৭-২৮; য ািন ৮:৩-১১; ১ কতর ৬:১৬-২০। 
অননতিক সম্পকণ স্থাপন (অতববাতিি অবস্থায় কাবরা সবে য ৌন সম্পকণ  : 
     াত্রা ২২:১৬-১৭; ২ িমূ ১৩। 
অজাচার (তনকি আিীবয়র সাবে য ৌন সম্পকণ  : 
    যেবীয় ১৮:৬-১৭। 
সমকাতমিা (একই তেবের কাবরা সাবে য ৌন সম্পকণ : 
    আতেপুস্তক ১৯; যেবীয় পুস্তক ১৮:২২; ২০:১৩; যরামীয় ১:১৮-৩২; ১ কতরন্থীয় ৬:৯-১০ 
অনয তেবের যপািাক পরা: 
    তদ্ব.তব. ২২:৫। 
যবিযাবৃতি (অবেণর তবতনমবয় য ৌন সম্পকণ : 
    যেবীয় ১৯:২৯; ১ কতর ৬:১৩-২০। 
য ৌন কামনা (মবন-মবন বা তচন্তায় য ৌন-অননতিকিা : 
    মতে ৫:২৭-২৮; ১ তেে ৪:৩-৭। 
অনুিাপ, মন পতরবিণন আর ক্ষমা-োভ: 
    ১ কতর ৬:১১; কে ৩:৫। 

 
 
 



তববয়র মবধ্য য ৌন সম্পকণ 
ঈশ্বর যকন য ৌন অননতিকিা ঘৃর্া কবরন িা বুঝবি িবে আমাবের আবগ বুঝবি িবব, ঈশ্বর যকন য ৌন সম্পকণ সৃতষ্ট কবরবেন।   
 
ঈশ্বর তববয়র য  নকিা সৃতষ্ট কবরবেন যস তবেবয়  ীশু ববেবেন: 

সৃতষ্টর আরবে ‘ঈশ্বর িাবের পুরুে ও স্ত্রীবোক কবর সৃতষ্ট কবরতেবেন। এইজনযই মানুে মা-বাবাবক যেবড় িার স্ত্রীর সবে 
এক িবয় োকবব, আর িারা েু’জন একবেি িবব’। যসইজনয িারা আর েুই নয়, তকন্তু একবেি। িািবে ঈশ্বর  া 
একসবে য াগ কবরবেন মানুে িা আোো না করুক”।                                                (মাকণ ১০:৬-৯   
 

তববয়  তে ঈশ্ববরর আেবিণর উপর তনভণরিীে িয় যসই তববয়বি স্বামী এবং স্ত্রী েু’জবনই সমূ্পর্ণভাবব একজন আবরকজবনর কাবে 
সারা জীববনর জনয প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাইববে আমাবের ববে, িারা “েু’জন একবেি” িয়। আর িার দ্বারা বাইববে আমাবের বুঝায় য  
স্বামী এবং স্ত্রী িাবের তববয়বি একজন অনযজবনর কাে যেবক মানতসক, আতিক এবং িারীতরক সে উপবভাগ কবর। আর িাই ঈশ্বর 
গভীর ভােবাসা প্রকাবির একিা মাধ্যম তিবসবব য ৌন-সিবাস সৃতষ্ট কবরবেন য ন স্বামী এবং স্ত্রী িার মধ্য তেবয় িাবের ভােবাসার 
বন্ধনবক িক্ত করবি পাবর। িবোমন পরমগীবির কোগুবোর মধ্য তেবয় ভােবাসার য  প্রতিকৃতি সৃতষ্ট কবরবেন, িার যেবক আমরা 
যেখবি পাতর য  ঈশ্বর চান য ন য ৌন সম্পকণ মানুবের জনয একতি উপবভাগয অতভজ্ঞিা িয়।  
 
ঈশ্বর য ৌন-সিবাস নিতর করার আবরকতি কারর্ িে সন্তান-সন্ততির জন্ম যেওয়া য ন সেবপর িয়। ঈশ্বর আেম এবং িবাবক 
ববেতেবেন, “যিামরা বংিবৃতদ্ধর ক্ষমিায় পূর্ণ িও, আর তনবজবের সংখযা বাতড়বয় পৃতেবী ভবর যিাে এবং পৃতেবীবক তনবজবের 
িাসবনর অধ্ীবন আন।” স্বামী-স্ত্রীর এবক অবনযর প্রতি তবশ্বস্ত োকা আর যেবেবমবয়বের একতি তনরাপে পতরবববি গবড় যিাোর 
গুরুত্ব সম্পবকণ মাোখীবি বো িবয়বে। 
 

সোপ্রভু তক স্বামী ও স্ত্রীবক এক কবরন তন? যেবি ও আিায় িারা িারই। িারা যকন এক? কারর্ তিতন িাবের মবধ্য 
তেবয় একিা ঈশ্বর ভক্ত বংি রক্ষা করবি যচবয়তেবেন। কাবজই যিামরা যিামাবের অন্তবরর তবেবয় সাবধ্ান িও; 
য ৌবনকাবের স্ত্রীর সবে যিামরা তবশ্বাসঘািকিা যকার না।                                            (মাোখী ২:১৫   

 
তপিামািা  খন একজন আবরক জবনর প্রতি সারাজীববনর জনয সতিযকার ভাবব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ িয়, এবং একজন আবরকজনবক 
গভীরভাবব ভােবাবস, সন্তাবনরা িখন একতি তনরাপে পাতরবাতরক পতরবববি সুন্দরভাবব যববর ওবি। তপিামািা এবং সন্তানবের তনবয় 
এতিই ঈশ্ববরর পতরকল্পনা। 
 
 
 
 
 
 
 
 



(অতববাতিি অবস্থায়  এক সবে োকা? 
তববয় করার আবগ পরীক্ষা করবার জনয এক সবে োকার যকান তিক্ষা বাইবববে যেওয়া িয় না। ঈশ্বর চান য ন আমরা এক যেি 
িবার আবগ একজন আবরকজবনর প্রতি সমূ্পর্ণভাবব প্রতিশ্রুতিবদ্ধ িই।  
 

প্রবিযবক য ন তববয়র বযাপারিাবক সম্মাবনর যচাবখ যেবখ। স্বামী-স্ত্রীর মবধ্য তববয়র সম্বন্ধ পতবত্র রাখা উতচৎ, কারর্ য  যকান 
রকম বযতভচার যিাক না যকন,  ারা যসই যোবে যোেী ঈশ্বর িাবেরবক িাতস্ত যেববন। (ইব্রীয় ১৩:৪  
 

এখাবন আবরকবার ঈশ্বর তববয়র বাইবর য ৌন সম্পবকণর তবেবয় কতিন ভাবব সিকণ কবরন। 
 
তববয় না কবর একসবে োকার কারবর্ তক তক সমসযা সৃতষ্ট িবি পাবর ববে আপতন মবন কবরন?  
 

য ৌন প্রবোভবনর উপবর জয়ী িওয়া 

 তে আপতন য ৌনগিভাবব পাপ করার জনয প্রবোতভি িন, অেবা আপতন য ৌনগিভাবব পাপ কবর োবকন, িািবে আপনার 
সািা য ও পরামিণ যনওয়া েরকার। প্রেবম, ঈশ্ববরর কাবে প্রােণনা করুন য ন তিতন আপনাবক প্রবোভবনর উপবর জয়ী িবি 
সািা য কবরন। ঈশ্ববরর কাবে প্রতিজ্ঞা করুন য ন আপতন িার প্রতি তবশ্বস্ত োকবি পাবরন। িারপর একজন তখ্রবষ্ট-তবশ্বাসী 
তবশ্বস্ত কাবরা পরামিণ তনবে আপতন িয়বিা উপকৃি িববন। 
 
যপ্রতরি যপৌবের কোগুবো মবন রাখুন: 

নি িল্লা কবর মে খাওয়া এবং মািোতমবি নয়, বযতভচার ও তবিৃঙ্খে জীববন নয় . . . যিামরা কাপবড়র মবিা কবর 
প্রভু  ীশু তখ্রষ্টবক তেবয় তনবজবের যেবক যিবো; পাপ স্বভাববর ইচ্ছা পূর্ণ করবার তেবক মন তেবয়া না।  
                                                                                         (বরামীয় ১৩:১৩-১৪  

 
তিতন আরও তেবখবেন, “সমস্ত রকম বযতভচার যেবক পাতেবয়  াও” (১ কতরন্থীয় ৬:১৮ । িাই আপতন  তে যকান প্রবোভবনর 
মবধ্য জতড়বয় োবকন, িািবে এখনই োমুন এবং  ি িাড়ািাতড় সেব যেৌবড় পাোন। সিকণ োকুন য ন ঐ রকম 
প্রবোভবনর কাোকাতে আপতন আর না আবসন। 

 

 
 

সমকাতমিা 

বাইবববে সমকাতমিাবক অিযন্ত কতিন ভাোয় তনন্দা করা িবয়বে। যসখাবন এই ধ্রবর্র কাজবক  “অস্বাভাতবক”, “অিােীন”  
“তবকৃি মবনাভাবাপন্ন” এবং “ াবক িাতস্ত যেওয়ার উপ ুক্ত” (বরামীয় ১:২৬-৩২  ববে উবল্লখ করা িবয়বে। ঈশ্বর আমাবের 
সৃতষ্ট কবরবেন এবং যচবয়বেন য ন স্বামী-স্ত্রীর মবধ্য য ৌন তমেন িয় একতি উষ্ণ বনু্ধবত্বর অতভজ্ঞিা  া যকবে পুরুে এবং 
নারীর সম্পবকণর মধ্য তেবয়ই পাওয়া  ায়। 



আমাবের তসদ্ধান্ত আর িার িোিে 

ঈশ্বর চান য ন আমরা  খন তকেু কতর যস তবেবয় আমরা ভাবো ভাবব তচন্তা-ভাবনা কবর িা কতর। তিতন চান য ন আমরা তসদ্ধান্ত 
যনবার সমবয় িার যেওয়া নীতি গুেবক পে প্রেিণক তিবসবব বযাবিার কতর। তিতন জাবনন আমাবের জীববনর জনয তক ভাবো, এবং 
অননতিক য ৌন সম্পবকণর কারবর্ আমাবের জীববন তক ধ্রবনর সমসযা আসবি পাবর। তিতন চান য ন আমরা যসই সব সমসযা যেবক 
যেবক েূবর োকবি পাতর। আমাবের জনয ঈশ্ববরর য  পতরকল্পনা রবয়বে িা অববিো করার কারবর্ আমাবের জীববন য  সব সমসযা 
আসবি পাবর িা তনবয় একিু যভবব যেখুন।  
 

য ৌন অননতিকিার িোিে: 
 সিীত্ব িারাবনা ( া আর কখবনাই তিবর পাওয়া সেব না  
 আি-সম্মান িারাবনা 
 য ৌন সংক্রাতমি যরাগ 
 গভণধ্ারর্ 
 েজ্জা এবং অনুিাপ-যবেনা 
 তববাতিি সম্পবকণ আস্থা িারাবনা 
 তববয় এবং পতরবার যভবে  াওয়া 
 যেবেবমবয় আর আিীয় স্বজনবের অপমান এবং অনুিাপ 
 অনযবের কাবে খারাপ েৃষ্টান্ত স্থাপন করা 
আপতন আর তক তক তবেয় মবন করবি পাবরন? 

 
তববয়র বাইবর যকান য ৌন-অতভজ্ঞিা একজন বযতক্তবক সারা জীববনর জনয ক্ষতিগ্রস্ত কবর। অনয যোকবের জীববনও এই অতভজ্ঞিা 
একতি মারািক প্রভাব যিেবি পাবর। আপনার তনবজর মেবের জনয আপনাবক ঈশ্ববরর তনয়বমর বাইবর না  াওয়ার তসদ্ধান্ত তনবি 
িবব। বনু্ধ-বান্ধব বাোই করার যক্ষবত্র যসই সমস্ত যোকবের বাোই করুন  ারা আপনার আর আপনার যেবির প্রতি সম্মান যেখাবি 
জাবন এবং য ৌন তবেয় সম্পবকণর ঈশ্ববরর তনয়ম কানুন যমবন চবে। প্রােণনা করুন য ন ঈশ্বর আপনাবক িার তনবেণিনা ও িতক্ত 
যেন।  ারা ঈশ্ববরর পবে চবে িাবেরবক তিতন আশ্চ ণ ভাবব পুরুষৃ্কি কবরন।   
 

ক্ষমা 
যপৌে আমাবেরবক যজার তেবয় জানান, য ৌন অননতিকিা আমাবের অনন্তকােীন আতিক মেবের উপবর তকভাবব খারাপ প্রভাব 
যিেবি পাবর: 
 

 ারা অনযায় কবর িারা য  ঈশ্ববরর রাবজযর অতধ্কারী িবব না, িা তক যিামরা জান না? যিামরা ভুে যকার না।  াবের 
চতরত্র খারাপ,  ারা প্রতিমা পূজা কবর,  ারা বযতভচার কবর,  ারা পুরুে-যবিযা, য  পুরুবেরা সমকামী,  ারা যচার, যোভী, 
মািাে,  ারা পবরর তনন্দা কবর এবং  ারা যজাবচার িারা ঈশ্ববরর রাবজযর অতধ্কারী িবব না। (১ কতর ৬:৯-১০  

 



ঈশ্বর য ৌন অননতিকিা ঘৃর্া কবরন, তকন্তু  ারা অনুিপ্ত িবয় িাবের পাপ যেবক মন পতরবিণন কবর িাবের তিতন ক্ষমা কবরন য ন 
িারা নিুন জীবন শুরু করবি পাবর। কতরবন্থর তকেু তবশ্বাসী য ৌনগিভাবব অিীবি অননতিক জীবন  াপন করি, তকন্তু প্রভু  ীশুর 
মাধ্যবম িাবের ধু্বয়-মুবে পতরষ্কার করা িবয়তেে। 
 

যিামাবের মবধ্য যকউ যকউ যসই রকমই তেবে, তকন্তু প্রভু  ীশু তখ্রবষ্টর মবধ্য তেবয় আর আমাবের ঈশ্ববরর আিার মবধ্য 
তেবয় যিামাবের ধু্বয় পতরষ্কার করা িবয়বে, ঈশ্ববরর উবেবিয আোো করা িবয়বে এবং তনবেণাে ববে গ্রির্ করা িবয়বে। 

(১ কতরন্থীয় ৬:১১  
 

সারাংি 

 ঈশ্বর অননতিক য ৌন কা ণকোপ বা সম্পকণ ঘৃর্া কবরন। 
 আমাবের উতচৎ আমাবের তনবজবের যেিবক সম্মানজনক ভাবব বযবিার করা। 
  ারা তববাতিি নয়, িাবের উতচৎ সকে প্রকার য ৌন-সম্পকণ যেবক তবরি োকা, এবং  ারা তববাতিি িাবের উতচৎ িাবের 

তনজ তনজ স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি তবশ্বস্ত োকা। 
 ঈশ্বর য ৌন সম্পকণ সৃতষ্ট কবরবেন য ন মানুে িা িাবের তববাতিি জীববন উপবভাগ করবি পাবর, িাবের তববাতিি জীবনবক 

িতক্তিােী করবি পাবর এবং য ন সন্তান জন্ম তেবি পাবর। 
 য ৌন-অননতিকিা একজন বযতক্তবক িার বাকী সারা জীববন ক্ষতিকর প্রভাব যিবে। 
 য ৌন পাবপর ক্ষমা পাওয়া সেব (িবব এই পাবপর ক্ষমা পাওয়া যগবেও পাবপর পতরর্তি কখনই জীবন যেবক মুবে  ায় 

না ।   
 

তচন্তা উেীপক 

 তবগি ৫০ বেবর তবতভন্ন সমজ বযবস্থায় এবং অবনক যেবি তববয়র পূববণ য ৌন সম্পকণ তবেয়ক সামাতজক ধ্ারর্া আমূে 
ভাবব পাবেবে। এতি যকন িবয়বে ববে আপতন মবন কবরন?

 বিণমাবনর তসবনমা আর যিতেতভিবনর অনুষ্ঠানগুবো তববয়র বাইবর য ৌন সম্পবকণর তবেবয় তক তিক্ষা যেয়? ঈশ্ববরর যেওয়া 
তনয়ম-কানুন আর মানেবণ্ডর সাবে এই অনুষ্ঠানগুবোবক তকভাবব িুেনা করা  ায়?

 তববয় িয়তন এমন েম্পতি তববয়র আবগ তনবজবেরবক তনয়ন্ত্রবর্ যরবখ িারীতরক সম্পকণ যেবক তনবজবেরবক তবরি রাখবার 
জনয তক তক করবি পাবর? 

 

সিায়ক অনুসন্ধান 

 তববয়র আবগ য ৌন সম্পকণ স্থাপন করা যকন তিক নয়?
 আতে ৩৯ অধ্যাবয় য াবেি ও পতিিবরর স্ত্রীর ঘিনাতি যেখুন। আমরা এই ঘিনা যেবক আমরা তক তিখবি পাতর?
 ২ িমূবয়ে ১৩ অধ্যাবয় অবনান ও িামবরর ঘিনাতি যেখুন। আমরা এই ঘিনা যেবক আমরা তক তিখবি পাতর? 

 



এই তবেবয় আবরা জানবি চাইবে তনবচ উতল্লতখি বই/সূত্রগুবো অনুসন্ধান করুন 

 Growing into love  যেখক Joyce Huggett (Intervarsity Press   কিৃণক প্রকাতিি)। তববয় িয়তন এমন 
েম্পতির জনয তববিে সিাতয়কা। 

 Straight talk about sex যেখক Barry Chant (Whitaker House  কিৃণক প্রকাতিি). অবনান ও িামবরর 

মবিা খারাপ উোিরর্ উবল্লখ কবর  ুববের জনয বইতিবি য ৌন তবেবয় আবোচনা করা িবয়বে। বইতিবি  ুবক- ুবতিবের 

জনয সিজ ভাোয় য ৌন তবেয়ক পরামিণ যেওয়া িবয়বে। 

 Against the tide যেখক Tim এবং Beverly LaHaye। সন্তানবেরবক য ৌন তবেবয় তিক্ষা যেবার জনয তপিামািাবের 

জনয একতি ভাবো সিাতয়কা। 

 The price tag of sex. Video দ্বারা মবনাতবজ্ঞানী Pam Stenzel য ৌন তবেবয়র কতিন তবেয়গুবো সরেভাবব তকন্তু 
গভীরভাবব আবোচনা কবরন। এতি পাওয়া  াবব www.straighttalk.org.au ওবয়ব সাইিতি যেবক। Pam িার 
আবোচনায় সরেভাবব য ৌন সম্পবকণ তেপ্ত িবার তবেবয় কো ববেন এবং িার যেবক “তবরি োকার জনয”  ুবক- ুবিীবের 
আহ্বান জানান। 

 I kissed dating goodbye যেখক Josh Harris। যকন বিণমান  ুবগর যডতিং তবেয়তি যকন বাইববে তভতিক নয় যস 

তবেবয় একজন ২১ বের বয়স্ক  ুববকর যেখা তচন্তার উবেককর একতি বই। 

 Solomon on sex যেখক Joseph Dillow (Thomas Nelson, কিৃণক  সাবে প্রকাতিি)। পরমগীবির উপর 

একতি তবস্তাতরি বর্ণনা য খাবন যেখক পরমগীিবক গভীর ভােবাসার একতি কাতবযক বর্ণনা তিবসবব িুবে ধ্বরন, এবং িার 

মধ্য তেবয় তববয়র আবগর যপ্রম, তববয় এবং য ৌন সম্পবকণর তবেবয় খুব সুন্দর পরামিণ তেবয়বেন। 
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