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මුස්ලිම් කාන්තාවන් දෙවන පන්තියට 

අයත් පුරවැසියන් ෙ? - 1 

අෂ් දෂයික් සාදලහ් අල් උදතයිමීන් 
සිිංහල පරිවර්තනය 

ජාසිම් ඉබ්නු ෙඉයාන් 

ධාර්මික ක්රි යාවන් සියල්ල සම්ර්ර්ක කඋ උත්තතරතර 
අල්ලාහ් ට සියලු ප්රනශංිංසා ිමමි දවවා. මුස්ලිම්වරුන් 
වාර්ෂික ව පවත් වන සම්මන්ත්ර කය, දම් වසර අබ්දුර් 
රහම්ාන් මස්ජිෙදේ  පවත් වන ලදි. දම් වසදර් 
මාතෘකාව ඉස්ලාමය පිළිබඳ දපොදුදව පවතින වැරදි 
සිංකල්පය යි. 

මුස්ලිම් දනොවන බටිමර රටවල උපත ලැබු අදපන් 
දබොදහෝ දෙදනකු ට, ඉසල්ාම් පිළිබඳ ව වැරදි 
අවදබෝධයන් දබොදහෝමයක් පවතින බව අපි ෙනිමු. 
දම්වායින් බහුතරයක් අනවදබෝධය නිසා ෙ, තවත් 
කිිමපයක් දනොසැලකිලිකම නිසා ෙ සිදු දව. තවත් 
කිිමපයක් සතල කුමක් ෙැයි දහොඳ හැි  ෙන්නා පිරිසක් 
එයින් සිතා මතා වැඋකී සිටීම සහ ඉසල්ාමය ට එදරිම 
ව කැරලි කිතරම නිසා සිදු වන වැරදි අවදබෝධය දවයි. 
ඔවුන් ට අවශංල ී  තිදබන්දන්  ඉස්ලාමදේ දනොමැති 
දද් එිම තිදබන බව ෙැනුවත් ව දබොරු ප්රනචාාර පැතිර 
ී මය. 
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ඉස්ලාම් පිළිබඳ වැරදි සිංකල්ප අතරින් එකක් 
කාන්තාවන් පිළිබඳ ව ඉස්ලාමදේ සථ්ාවරය කුමක් ෙැ 
යි නගන ප්රනශං්නයයි. දම් පිළිබඳ ව අෙහස් ෙැක් වු අෂ ්
දෂේේක් උදතයිමීන් ඇතැම් මුසල්ිම් පිරිස කාන්තා හා 
පිරිමින් අතර සාධාරකත්වය (අද්ල්) දවනුව ට 
දෙපාර්ශංව අතර සමානතාව (මුසාවාත්) පිළිබඳ ව 
කතා කරන බව ෙ,  දමය විශංාල වරෙකි බව ෙ පැවසීය. 

 දමය ට දහේතුව ඉසල්ාම් යනු සමානාත්මතාව 
ස්ථාපනය කඋ ආගමක් බව ඇතැම් මුසල්ිම්වරුන් 
නිතර පැවසීම යයි දෂේක් වරයා පැවසීය. සැබැවින් ම 
දමය ක්රි ස්තියානු හා දෙදෙව ආගම් සම  (තයිමී) 
ගැඋදපන අදෙරින් ඉසල්ාමය දවනස ්කිතරම ට උත්සාහ 
ෙරන  මුස්ලිම් පිරිස දේ කතාවකි. මෑත කාලදේ දී 
ිමන්දු, දබෞද්ධ සහ අනිකුත් දගෝත්රිලකයන් අෙහන 
ආගම් සම  සමානතාව දපන්ී ම ට ඔවුහු වෑයම් 
කරති. ආරම්භක දෙගදේ පහඋ කරන ලෙ දෙදෙව හා 
ක්රි ස්තියානි ආගම් පහඋ  ආ ආකාරදයන් අනුගමනය 
දනොකර තමන් කැමති ආකාරය ට ඒවා දවනස් කර 
ගනිමින් ඔවුන් දෙවියන් වහන්දසේට ම සමාන තබන 
මුෂර්ික් බව ට පත් ී  අවසානය. ඉස්ලාම් සමානතා 
ෙක්වන ෙහම යැයි පවසන විට එදසේ  පවසන පිරිස දේ 
අරමුක වන්දන් අන් ආගම් සම  ඉසල්ාමය මිශ්රස 
කිතරදම් තයිම් නමැති ක්රි යාවයි. ඔවුන් දේ ෙඅවා ක්රගම 
දවෙය දමම ක්රි යාදවන් ඉස්ලාම් හා අනිකුත් ආගම් 
අතර තිදබන සමරූපතාව දපන්ී ම පමණි. දමවැනි 
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ක්රි යාදවන් ආගම් අතර තිදබන දවනස දනොදපන්වා 
ඔවුන් ෙඅවා කරනවා පමකක් දනොව, එය බරපතඋ 
දබොරුවක් ෙ දවයි. 

ඇතැම් ජනතාව කථා කරන්දන් සාධාරකතාව 
දවනුදවන් සමානතාව පිළිබඳ ව යැයි අපි  
අනිවාර්ය දයන් අවදබෝධ කර ගත දෙතු බව දෂයික් 
උදතයිමීන් පවසයි. කාන්තා සම අයිතීන් ඉල්ලන්නන් 

(Feminists) සහ ඉසල්ාමීය මූලික පෙනදම ිම 
දවනසක් සිදු විය දෙතු යැයි ද ෝෂා කරන්නන් වැනි 
පිරිස දේ සිත් ඇෙ ගැනීදම් අරමුණින්, ඔවුන් ඉස්ලාම් 
ිම කාන්තාවන් ට “දබොදහෝ අයිතීන්“ තිදබන බව 
ප්රනකාශං කරති. ෙඅවා ක්රි යාව සඳහා දමදලස ප්රනකාශං 
කරන විට එය අසතලයක් බව ට පත් දවයි. 
සමානතාවය යැයි පවසන විට, එිම සීමාවක් පනවා 
නැත. ෆර්ක් දහෝ තෆත්රක් යන කිසිවක් නැත. දේෙ 
කිතරමක් දහෝ දවන් කිතරමක් නැත. විලක්ෂ්කයක්  දහෝ 
(දෙ වර්ග අතර දවන් කර දපන්වන) මිණුම් තලයක් 
නැත. දමවැනි අදෙතු හා පීඩාකාතර වන සමානතාව 
සඳහා දෙන ලෙ වැරදි ඇරදෙදම් ප්රනතිලල වශංදයන් 
“පිරිමින් සහ කාන්තා වන් අතර තිදබන දවනස 
කුමක් ෙැ?“ යි සෑම දකදනක් ම ප්රනශං්න කරන්න ට 
පටන් ගත්හ. දම් මගින් පිරිමි සහ කාන්තාවන් එක් 
ගකයක් බවට පත් කඋහ. දමය පෙනම් කර ගත් 
සමාජවාදීන්, පාලකයා හා පාලීන පිරිස අතර දවනස 
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කුමක් ෙැයි ප්රනශං්න කරමින් තවත් පියවරක් ඉදිරිය ට 
තැබුහ.  

කිසිදවකු ට අන් කිසිදවකු ට ඉහළින් අධිකාරියක් 
නැති බව අප අවදබෝධ කර ගත දෙතුය. ඉසල්ාම් යනු 
දකොන්දද්සි විරිමත ව, සීමාවන් විරිමත ව, 
දයෝගලතාවක් විරිමත ව, දීර්  විසත්රයක් විරිමත ව 
දෙදෙනා අතර සමානතාව ෙක්වන ෙහමක් බව 
කවදරකු දහෝ සිතුදව නම්, ඔහු අෙහස් කරන්දන් 
කිසිදවකු ට අන් කිසි දකදනකු ට ඉහළින් 
අධිකාරියක් දනොමැති බවයි. පියා ට තම පුත්ර යා ට 
ඉහළින්, සැමියා ට තම බිරිය ට ඉහළින් අධිකාරියක් 
දනොමැති බව දමයින් අෙහස් දව. දමවැනි වැරදි 
සිතුවිලි නිසා මහත් අර්බූධයක් සිදුවිය හැක. දමය 
ප්රනධාන දහේතුවක් දනොවුවා ට ඇතැම් කාන්තාවන් තම 
සැමියන් ට සමානව සිි න්න ට වෑයම් කරන්දන් දම් 
දහේතුන් නිසාය. 

දම් ආකාරදයන් ම, අප දේ ෙරුවන්ෙ  අප සම  
(වැඩිිමි යන් හා දෙගුරුන්) එක හා සමාන ව සිි න 
බව අපි ෙකිනු ඇත. ඉස්ලාමය යනු දේෙදයන් 
දතොරව, දවනසකින් දතොරව (තෆත්රක්) සමානතාව 
ෙක්වන ආගමක් බව ෙ, සෑම දකදනකුටම  තමන් 
කැමති දද්  පවසන්න ට, තමන් කැමති දද් කිතරම ට, 
තමන් කැමති ආකාරය ට හැසිතරම ට  අයිතියක් පවරන 
ආගමක් බව කවදරක් දහෝ යම් දකදනක්  පැවසීම 
දමය ට දහේතු විය. 
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එදහත්, සමානතාව දවනුව ට, සාධාරකය යන පෙය 
අපි දයදුදව නම්, එයින් අෙහස් වන්දන් සෑම 
දකදනකුට ම ඔහු ට දහෝ ඇය ට ිමමිකම් තිදබන දද් 
පැවතරම බව දෂේක් උදතයිමින් පවසයි. එනම් සෑම 
දකදනකු ට ඔවුන් ට ිමමි “හක්” (අයිතිවාසිකම්) 
පැවතරමයි. “සෑම දකදනකුටම ඔවුන් ට ිමමි 
අයිතිවාසිකම් ලබා දෙනු මැනව.” යනුදවන් නබි 
(සල්) උපදෙස් දුන්හ. 

අරාබි භාෂාදව ිම සෑම අක්ෂරයකටම අයිතිවාසි කමක් 
තිදබන අතර, ඒවා හරියාකර ව උච්චාාරකය කිතරදමන් 
ඒවා ට අයත් ිමමිකම් දෙනු ලබන බව දෂේක් 
උදතයිමීන් අවධාරකය කරයි. සූරා ෆාතිහාදව ිම ෂද්ෙ 
11ක් තිදබන බවෙ, ඒවායින් එකක් දහෝ අත පසු වුදේ 
නම් සූරා ෆාතිහාව ට නියමිත අයිතිවාසිකම් නුදුන් 
දහේතුදවන් එිම පාරායනය සම්ර්ර්ක දනොවන බව ෙ 
දෂේක් මුහම්මද් ඉබ්නු අබ්දුල් වහාබ් සඳහන් කරන 
බව දෂේක් ෆවුසාzන් දේ “සලාහ් සඳහා ඇවිෙ යෑදම් 
ආචාාර තරතිය.” යන දපොත් පිිංචාදේ සඳහන් කරයි. දම් 
අනුව අරාබි භාෂාව ට පවා අයිතිවාසිකම් තිදබ්. සෑම 
ෙැයකට ම අයිතිවාසිකම් තිදබන අතර, ඒවා සියල්ල 
ට අයිතිවාසිකම් ලබා දිය දෙතුය. 

දම් නිසා,  ඔහු ට දහෝ ඇය ට ිමමි සාධාරකය ඉටු 
කිතරම යනුදවන් පැවසන්දන් නම්, “ඉස්ලාම් යනු 
සමානතාව ෙක්වන ෙහමක්” යන වැරදි සිංකල්පය 
අොඋ දනොවන බව දෂයික් උදතයිමින් පැහැදිලි 
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කදඋේය. සෑම දකදනකුට ම සෑම දකදනකු ට වඩා 
දශ්රසේෂ්්ත්වයක් ලබා දී තිදබන බව පැවසු දෂයික් එය 
ට නිෙසුන් දමදසේ සඳහන් කරයි. උලමාවරුන් 
(ආගමික විද්වතුන්) අන් අය ට වඩා දශ්රසේෂ්්ත්වය 
දෙනු ලැබු පිරිසකි. එදමන්ම තාරුකාවන් ට වඩා සඳ 
දශ්රසේෂ්්ත්වය දෙනු ලැයය.  

සමානතාව යන දමවැනි වැරදි සිංකල්ප සමාජදයන් 
ඉවත් විය දෙතුය. සමානතාව ෙක්වන දලස අල්ලාහ ්
අල් කුර්ආනදේ කිසිදු ස්ථානයක අක කර නැත. 
එදහත් “ඉස්ලාම් සාමදේ ෙහමකි, ඉස්ලාම් 
සමානතාදව ෙහමකි, ඉස්ලාම් යන පෙය සාමය යන 
පෙදයන් උපුටා ගන්නා ලදී.” යනුදවන් මිනිසුන් 
පවසනු ඔබ අසා ඇත. ඉස්ලාම් යනු සටන් කිතරම දහෝ 
ඒ හා සමාන අර්ථයක් දෙන පෙයක් දනොදව. එදමන් 
ම ඉස්ලාම් යන  පෙය සාමය යන පෙදයක් උපුටා ගත් 
පෙයක් ෙ දනොදව. ඉස්ලාම් යන පෙය උපටා ගනු 
ලැබුදව “අස්ලම” යන පෙදයන් ය.  එය සලම යන 
පෙදයන් දනොදව. නමුත් ඇතැම් කණ්ඩායම්, දමම 
පෙදේ නිවැරදි අර්ථය ඉවත් කර, තමන් කැමති 
අදෙරින් විග්රඅහ කරන්න ට සූොනම් දව. දම් පිරිස 
“ඉස්ලාම් යනු සාමය සහ සමානතාව දෙන ෙහමකි“ 
යනුදවන් වැරදි දලස අර්ථ කථනය කරති. 

අල් කුර්ආනදේ කිසිදු ස්ථානයක සමානතාව ෙක්වන 
දලස අල්ලාහ් අක කර නැත.  එ දවනුව ට   
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ُمُر بِالَْعْدِل َواْْلِْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي الُْقْرََبٰ َويَنََْهٰ َعِن  
ْ
َه يَأ إِنَّ اللَـّ

ُرونَ  ۚ   الَْفْحَشاِء َوالُْمنَكِر َواْْلَْغِ   ﴾٠٩﴿ يَِعُظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ

“සැබැවින් ම අල්ලාහ ් සාධාරකත්වය ෙ යහකම ෙ 
ඥතීන් ට පිරි නැමීම ෙ අක කරන්දන්ය.” සූරා අන් 
නහ්ල් 16:90  තව ෙ, 

ْهِلَها َوإَِذا َحَكْمتُم َبنْيَ 
َ
َمانَاِت إََِلٰ أ

َ
ن تُؤَدُّوا اْْل

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
َه يَأ إِنَّ اللَـّ

ن ََتُْكُموا بِالَْعْدلِ 
َ
ا يَِعُظُكم بِهِ  ۚ   انلَّاِس أ َه نِِعمَّ ـَه ِإنَّ اللَّ  ۚ   إِنَّ اللَـّ

 ﴾٨٥﴿ََكَن َسِميًعا بَِصرًيا

“ඔබ මිනිසුන් අතර සාධාරක ව විනිශංච්ාය කරනු” යැයි 
ෙ, (අල්ලාහ්) අක කරයි. 4:58 

කවදරකු දහෝ ඉසල්ාම් යනු සමානත්වදේ ෙහමක් බව 
පවසන්දන් නම්, එය ඉස්ලාමය ට එදරිම ව පවසන 
මුසාවක් බව අෂ් දෂයික් උදතයිමීන් පවසයි. එදසේ 
දනොව ඉසල්ාම් යනු සාධාරකත්වදේ ෙහමකි. එිම දී 
සමාන අය අතර සමාන සැලකිලි ෙ අසමාන අය සඳහා 
අසමාන සැලකිලි ෙ දෙනු ලැදබ්. එපමකක් දනොව 
ඉස්ලාම් ෙහම පිළිබඳ නිවැරදි ෙැනුම ලත් කිසිදවක් 
එය සමානත්ව දේ ෙහමක් බව ප්රනකාශං දනොකරයි. අල් 
කුර්ආනය දබොදහෝ අවසථ්ාවන් ිම දමවැනි වැරදි 
මතය නිදශංේධනය කිරිම දමය ට ප්රනබල සාධක දව.  

http://tanzil.net/#16:90
http://tanzil.net/#4:58
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يَن ََل َيْعلَُمونَ  ِ يَن َيْعلَُموَن َواَّلَّ ِ ولُو  ۚ   قُْل َهْل يَْستَوِي اَّلَّ
ُ
ُر أ َما َيتََذكَّ إِنَّ

ْْلَاِب 
َ
 ﴾٠﴿ اْْل

“ෙැනුම ඇත්තන් හා ෙැනුම නැත්තන් සමාන වන්දන් 
ෙැ? යි පවසවු.” සූරා අzස ්zසුමර් 39:9. 

ෙැනුම සම්බන්ධ ව පවසන්දන් නම්, එිම සිි න්දන් 
දෙවර්ගයට අයත් ජනතාව පමණි. එක් පිරිසක් ෙැනුම 
සිමත අය, අදනක් පිරිස ෙැනුම රිමත අය දවති. ෙැනුම 
දසොයන ශිෂලයන් ෙ ෙැනුම ලබා දෙන ොඉ වරුන් ෙ 
ප්රනථම පිරිස වන අතර, අන් සියලු දෙනා ම දෙවන 
වර්ගයට අයත් දවති. 

සමානතාව අක කරන එක දු වෙනක් දහෝ අල් 
කුර්ආනදේ කිසිදු සථ්ානයක ෙක්න ට නැති බව 
දෂේක් උදතයිමින් පවසයි. එ දවනුව ට 
සාධාරකත්වය ඉටු කරන දලස අල් කුර්ආන් සියලු 
දෙනා ට අක කරයි. සාධාරකත්වය යන පෙය සෑම 
දකදනක් ම පිළිගනිති. සමාජදේ අන් අය ට වඩා 
ෙැනුදමන්, ධනදයන්, ෙහම අනුගමනය කිතරදමන්, බිය 
බැතිමත් කමින්, දහෝ යහ දද් ඉටු කිතරදමන් උසස ්
දකදනක්, එදසේ දනොවන දකදනකු ට සමාන බව 
පවසනවා ට ප්රි ය දනොකරයි. 

එවැනි උසස් පුද්ගලදයක් ඒවා කිසිවක් දනොමැති 
දකදනකු හා සමාන බව පැවසීම  අසන්න ට 
කිසිදවක් කැමති දවයි ෙ?  

http://tanzil.net/#39:9
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දමම වෙන දබොරු පුරසාරම් දෙොඩවන කථාවක් දනොව 
සැබෑ තත්ත්වයකි. 

(දලෝක ප්රනකට ධනපති) බිල් දේට්ස් හා තමා 
ධනදයන් සමාන බව කිසිදවකු ට පැවසිය හැකි ෙ? 
කිසිදවක් එදලස සිතිය දනොහැක. ධනය පිළිබඳ ව 
එක්දකදනක් අති උසස් තත්ත්වදේ සිි න අතර, 
සාමානල ජනතාව ීවවත් වන්දන් එදසේ දනොදව. 

දම්වා පෙනම් කර දගන, පිරිමින් දේ ස්වභාවය සහ 
ස්ත්රීදන් දේ ස්වාභාවය දහෝ පිරිමින් දේ තත්ත්වය සහ 
ස්ත්රීදන් දේ තත්ත්වය පෙනම් කර දගන, දෙ පාර්ශංවය 
ම සමාන බව ඉස්ලාම් දනොසඋකයි. දම් දලස පිරිමින් 
හා කාන්තාවන් එක හා සමාන බව නුසුදුසු අදෙරින් 
සැලකීදමන් එක් පිරිසක ට බරපතල අසාධාකයක් 
සිදු විය හැකි නිසා ඉස්ලාම් එදලස සලකන්දන් නැත.  
සලාහත්ය ඉමාම් වශංදයන් දමදහයන විට, ජුම් ආ සහ 
ඊද් දිනයන් ිම කතීබ් වශංදයන් පිරිමින් පමකක් 
කටදෙතු කිතරම, පිරිමින් අොන් නම් ඇරදෙම ප්රනකාශං 
කිතරම සහ නබිත්වය පිරිමින් ට පමකක් පැවතරම වැනි 
දද් සිදු වන්දන් ඇයි? යන දනොදයක්  කරුණුවල ට 
විවිධ දහේතුන් තිදබ්. සම්පත් දබදීදම් දී  පිරිමින් ට 
දමන් සමාන දකොටසක් කාන්තාවන් ට උරුම 
වශංදයන් දනොලැදබන්දන් ඇයි? උරුම වශංදයන් 
කාන්තාවන් ට වඩා අධික දකොටසක් පිරිමින් ට  ලබා 
දෙන්දන් ඇයි? දමවැනි සියලු ප්රනශං්න වල ට ෙැනටමත් 
ආගමික විද්වතුන් පිළිතුරු සපයා අවසානයි. දේවිේ 
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සහ දවරා දම්ස් (David & Vera Mace) යන 
දෙදෙදනක් රචානා කඋ දපර දිග සහ බටිමර විවාහ 

යන පුස්තකදේ (1960) පිට අිංක 64 ිම දමදලස 
සඳහන් කර ඇත. 

“කාන්තාවක් තම කුඩා වියේ දී පියායෙන් ද, තරුණ 
වියේ දී සැමියායෙන් ද යැයෙන්න ට සිදු යවයි. ඇයේ 
ස්වාමියා (ඇයේ සැමියා යහෝ ඇය වහල් යසේවිකාවක් 
නම් ඇයේ හිමිකරු වන පිරිමියා) මරණය ට ෙත් වුයේ 
නම් ඒ දිනයයන් ෙසු ව තම පුත්රියන්යෙන් ඇය ට 
යැයෙන්න ට සිදු යවයි. (කාන්තාවන් යකයරහ 
ආසියානු රටවල් ෙැරණි යුෙයේ දැක් වු මතය අදත් එ 
යලස ම ෙවති) කාන්තාවක් සව්ාධීනත්වය ෙැතිය 
යනොයුතුය. කාන්තාවක් සෑම විට ම, සැමියා සමඟ 
ජිවත් වන විට, සිනාමුසු මුහුණින් ඔහු ට යෙන්ෙතුව, 
ඔහු ට ෙරුසරු  කරමින් සිටිය යුතුය. ඔහු මරණය ට 
ෙත් වුයේ නම් ඔහු යේ මතකය ෙැහැර හැරිය 
යනොයුතුය. යමහි අර්ථය වන්යන්, ගුණවන්ත බිරියක් 
සැමියාට පූජා කෙ යුතුය, ඔහුයේ යසොයහොන මත 
පින්තූරු තැබිය යුතුය, ඔහු යේ යසොයහොන බැහැ දැක 
ෙැනීම ට නිතර යා යුතු ය, යන යම්වා ඇතැම් 
සංස්කෘතීන් කාන්තාවන් යෙන් බලා යෙොයරොත්තු වන 
ක්රිකයාවන් ය.) සැමියා සමාජයේ සම්මත හැසිරීම් 
යනොසලකා හැරියත්, තවත් කාන්තාවක් යවත සිත් 
ඇදී ගියත් ගුණවන්ත බිරිය යදවියයකු යලස සැමියා ට 
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ෙරු කෙ යුතුය. සැමියා යේව නියයෝෙය කඩ කෙත්, 
තම වෙ කීම නිසි යලස ඉටු කිරීම මෙ හැරියත්, 
ආෙමික ග්ර න්ථ ය ලල්ලංනනය කෙත්, යවනත් 
කාන්තාවන් සමඟ සම්බන්ධතා ෙවත් වා යෙන ගියත්, 
බිරිය ට කිසිදු සහනයක් නැත.  සැමියා යවත යහ ගුණ 
කිසිවක් යනොතිබුණත් බිරිය ඔහු ට අවංක ව ජීවත් විය 
යුතුය. තම සැමියා ට හැර අන් කිසිදු ෙරිතාාෙයක් 
කාන්තාව ට නැති බව ඔවුන් ෙවසති. 

ස්වර්ෙයේ තම සැමියා යේ මාලිෙය ට පිවිසීම ට 
අදහස් කරන භක්තිමත් බිරිඳ ඇයේ සැමයා ජීවත්ව 
සිටියත්, අෙවත් වූවත් ඔහුට අකාරුණික විය 
යනොහැක. විවාහ වූ කාන්තාවක් තම සැමියාට ඉටු 
කෙ යුතු රාජකාරිය ෙැහැර හැරියේ නම්, යමයලොයවහි 
ඇයට දඬුවම් ලැයබන අතර ඇයට දඬුවම් වශයයන් 
මරණයයන් ෙසු බරවා යරෝෙ සහ යවනත් යරෝෙයන් 
ට ලක් යවයි. තම සිරුර, වචන සහ සිත සැමියා ට 
ෙමණක් කැෙ කරන බිරිඳ ස්වාර්ෙයේ මාලිොවක් සහ 
යහෙත් පිරිමින් යේ ආශීර්වාදය ද ලබන්නීය.” 

දම් අනුව කාන්තාවක ට ආගමික අයිතිවාසිකම් 
කිසිවක් දනොමැත. දමම තහනම දෙදෙව වරුන් දේ ෙ 
නිගමනය දවයි. සමිප කාලදේ දෙදෙව කාන්තාවන් 
දේ සිංවිධානයක් පිරිමින් ට පමකක් සිමා කඋ දෙදෙව 
ශ්රසමක දද්ව සථ්ානයන් ිම (Orthodox Hasidic asce-

tic synagogue) ප්රනාර්ථනා කිතරම ට කාන්තාවන්ට ෙ  
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අයිතියක් තිදබන බව ඉල්ලීම් කඋ නමුත්, අෙ වන 
තුරු එය ට අනුමැතිය ලැය නැත. පිරිමින් වාඩි වි 
දෙවියන් ට නැමදුම් කරන දපදෙදසේ කාන්තාවන් ට 
වාඩිී ම ට පවා තහනම් දහයින් කාන්තාවන් ට දවන 
දපදෙසක වාඩි ී  නැමදුම් කරන්න ට සිදු ී  ඇත. 
දමවැනි නැදුම් කටදෙතු පිළිබඳ ඉස්ලාම් අනුගමනය 
කරන ප්රනතිපත්ති දෙස බැලුවදහොත්, කාන්තාවන් ට 
ඉස්ලාම් ෙක්වන දගෞරවය තරම් අන් කිසිදු ආගමක් 
දහෝ චින්තනයක් දහෝ ෙර්ශංනයක් දහෝ දගෞරව 
ෙක්වන්දන් නැති බව ෙැක ගත හැකිය. 

කුර්ආනදේ සූරා අන් නිසා (කාන්තාවන්) දවිම විග්රඅහ 
කිතරදම් සාරාිංශංය කියවන විට,  එිම විශංාල දකොටසක් 
කාන්තාවන් ට ෙැක්විය කාරුණික සැලකිලි සහ 
කාන්තාවන් දකදරිම ෙැක් විය දෙතු ිමතකාමි  හැසිතරම  
පිළිබඳ ව සඳහන් කරන බව ෙැක ගත හැකි දව. සෑම 
සිකුරාො දද්ශංනාවන් ිම  මුහම්මද් (සල්) තුමාකන් 
“මිනිසුනි! එකම ආත්මයකින් නිර්මාකය කර එම 
ආත්මදයන් එිම සහකාරි ව නිර්මාකය කඋ ඔදබ් 
පරමාධිපති ට බිය බැතිමත් වනු” යැයි පැවසීම දමය 
දකතරම් වැෙගත් ෙ යන්න සනාථ කරයි. 

දමම සිංකල්පය ආරම්භදේ සිට ම පැහැදිලි කිතරම 
පිණිස අල් කුර්ආනදේ භාවිත වන වචාන මාලාවන් ට 
අපි විදශංේෂ සැලකිලි ෙැක් විය දෙතුය. අල්ලාහ් දේ 
රසූල් (සල්) තුමාකන් සෑම සිකුරාො ජුම්ආ දද්ශංනදය 
ිම අප ව ඉසුලු කුසය ගරු කරන්දන් දකදසේ ෙ, 
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එමගින් අයත් වු නෑ කම දහොඳින් පවත්වා දගන 
යන්දන් දකදසේ ෙ, අප ට උපත දුන් ඒ මෑණියන් ව 
සිිමදේ තබා ගන්දන් දකදසේ ෙ, ඒ අය දවත 
කරුකාදවන් සැලකිලි ෙක්වන්දන් දකදසේ ෙ යනු 
උපදෙස් දුන් අතර, මුල් මිනිසා වන ආෙම් (අදල) සහ 
එතුමා දේ බිරිය එක් ආත්මයකින් සහ එක් 
නිර්මාකයකින් පැමිණි බවෙ, අල්ලාහ් නිර්මාකය 
කදඋේ එක් ආත්මයක් බව ෙ අප සියලු දෙනාට ම 
ප්රනකාශං කඋහ. 

කාන්තාවක ට ආත්මයක් තිදබන වා ෙැයි ක්රි ස්තු 
බැතිමතුන්, විදශංේෂදයන් දරෝමානු කදතෝලික 
බැතිමතුන් වසර 400ක් මුළුල්දල් ම විවාෙ කඋහ. 
අවසානදේ ඔවුන් යම් නිගමනයක ට පැමිණි නමුත් 
ඔවුන් අතර දබොදහෝ ර්ජක පිරිස එය ට එක   ආදේ 
නැත. නිෙසුනක් වශංදයන් කාන්තාවන් ට ආත්මයක් 
දනොමැති බව නිගමනය කරන්දන් නම්, ඔවුහු සත්ව 
ගකය ට අයත් පිරිසක් බව ට පත් වන්දනෝය. එදහත් 
කුර්ආනදේ අල්ලාහ් පවසන්දන් දමදසේය.  

ن نَّْفٍس َواِحَدةٍ وََخلََق  ِي َخلََقُكم ِمِّ َها انلَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم اَّلَّ يُّ
َ
يَا أ

ُقوا ال ۚ   ِمنَْها َزوَْجَها َوَبثَّ ِمنُْهَما رَِجاًَل َكِثرًيا َونَِساءً  ِي َواتَّ َه اَّلَّ لَـّ
رَْحامَ 

َ
َه ََكَن َعلَيُْكْم َرِقيبًا ۚ   تََساَءلُوَن بِِه َواْْل  ﴾١﴿ إِنَّ اللَـّ

“මනුෂලදයනි! ඔබ ඔදබ දේ පරමාධිපති ට බිය වවු. 
ඔහු ඔබ සියල්ලම එක ම ප්රනාකයකින් නිර්මාකය 

http://tanzil.net/#4:1
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කදඋේය.  ඔහුදගන් ඔහුදේ භාර්යාව නිර්මාකය 
කදඋේය.” සූරා අන් නිසා 4:1. 

ඉස්ලාම් කාන්තාවන් ට උතුම් දගෞරවය ෙක්වා ඇති 
අතර, එම කාන්තාවන් තමා පිරිමින් හා සමාන කර 
ගැනීදමන් පහත් තත්ත්වය ට පත් කරනු ලැබු  හ, 
නැතදහොත් තමන් විසින් ම පහත් තත්ත්වය ට පත් 
වුහ. 

පිරිමින් හා කාන්තාවන් එක හා සමාන බව 
ඉස්ලාමදේ අප පිළිදනොගනිමු. දම් දෙපිරිස අතර 
සමානතාව පැවතිය හැකි වන්දන් තක්වා නමැති 
අල්ලාහ් දකදරිම බිය බැතිමත්කම සහ ඊමාන් නමැති 
දද්ව විශං්වාස මත පමණි. දම් දෙපිරිස දේ බිය 
බැතිමත්කම, ඔවුන් තම වගකීම් ඉටු කරන ආකාරය 
සහ දද්ව විශං්වාසය හැර අන් කිසිවකින් ඔවුන් 
සමානතාව ලබන්දන් නැත.  

කාන්තාවන් දේ සියලු අයිතීන් සැපයූ ඉසල්ාම් ඔවුන් 
දේ කටදෙතු සුදුසු අකාරදයන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා 
අනුමත ලබා දී ඇත. දම් බව ට අල්ලාහ් කුර්ආනදේ 

සඳහන් කරන්දන් දමදසේය.  

ي َعلَيِْهنَّ بِالَْمْعُروِف  ِ َولِلِرَِّجاِل َعلَيِْهنَّ  ۚ   َولَُهنَّ ِمثُْل اَّلَّ
ُه َعِزيز   ۚ   َدرََجة    ﴾٢٢٥﴿ َحِكيم  َواللَـّ

“......ස්ත්රීදන් දකදරිම පුරුෂයින් ට සාධාරක ව ඇති  
අයිතිවාසිකම් හා සමාන ව ස්ත්රීදන්ට ෙ ඔවුන් දේ 

http://tanzil.net/#2:228
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පුරුෂයින් දකදරිම අයිතිවාසිකම් ඇත. එදහත් 
පුරුෂයින් ට ඔවුන් (ස්ත්රීදන්) දකදරිම  විදශංේෂ 
තරාතිතරම් ඇත. අල්ලාහ් බලසම්පන්න ය. නුවකැති 
ය.” සූරා බකරා 2:229 

දමිම දී තරාතිරම් යනුදවන් අල්ලාහ් සඳහන් කරයි. 
ආගමික විද්වතුන් අෙහස් ප්රනකාශං කරන ආකාරය ට, 
එය වගකීදම් තරාතිරම් ය. සැබැවින් ම  අල්ලාහ ්
බලසම්පන්න ය. නුවකැති ය. 

දම් අතර, කාන්තාවන් අල්ලාහ් දේ තිළික ලැයම 
සඳහා පුරුෂයින් ට සමාන බව ඉසල්ාමිය ආගමික 
විද්වතුන් අෙහස් ෙක්වති. දමය ලබා ගන්දන් 
මරකදයන් පසු ීවවිතදයිම ය. පුරුෂයා දේ ස්වභාවය 
හා ස්ත්රිලය දේ සුවභාවය පිළිබඳ ව සහ පුරුෂයා දේ 
තත්ත්වය පිළිබඳ ව සලකා බලන විට ඔවුන් 
දෙපාර්ශංවය ම එක හා සමාන දනොදවති. දම් 
දහේතුදවන්, කුර්ආනය සඳහන් කරන අදෙරින් පිරිමි 
දකදනක් කාන්තාව ට සමාන දනොවන අතර, 
කාන්තාවක් පිරිදයකු ට සමාන දනො දවයි. තවෙ, දම් 
දෙ පාර්ශංවකරුවන් සමාන විය දනොදෙතු බව අපි 
අෙහස් කරන අතර, දම් දහේතුදවන් කාන්තාවන් කිසි 
විදටක දෙවන දපඋට අයත් පුරවැසියන් බව ට පත් 
දනොදවති. 

දෙවන දපඋ ට අයත් පුරවැසියන් යන පෙදේ 
නිර්වචාන දමදසේ ය. දකදනක් රදට් සාමානල 
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පුරවැසිදයක් දහෝ නිතලනුූලල පදිිංචිකරුදවකු වුවත්, 
රාජලයක් තුඋ දහෝ දද්ශංපාලනික හා අධිකරකය තුඋ 
ක්රගමානුූලල ව දවනසක්ම ට ලක් කරනු ලබන 
පුද්ගලදයක්. ඔවුන් වහලුන්, නිති විදරෝධි කටදෙතු 
කරන්නන් දහෝ සාපරාධකරුවන් දනොවුවත්, දෙවන 
පන්තිදේ පුරවැසියන් ට ිමමි  නීතිමය අයිතීන්, සිවිල් 
අයිතීන් සහ ආර්ථික අවසථ්ාවන් යන සියල්ල 
සීමාවක් තුඋ පමකක් අනුමත දකදර්. දබොදහෝ 
අවස්ථාවන් ිම ඔවුන් දේ උසස් නිලධාතරන් විසින් අඩු 
සැලකිලි ලැයම ට සහ දනොසලකා හැතරම ට ලක් 
දවති. ඔවුන ට නිතිදයන් රැකවරකයක් දනොලැදබන 
අතර, නීතිය දමවැනි දෙවන දපදඋේ රටවැසියන් ව 
ගකනක ට දනොගන්නා පමකක් දනොව නීතිදේ 
අසාධාරක පිඩනය ට ෙ ඔවුන් ලක් දවති. 

දමවැනි නිර්වචානයක් ඉසල්ාමදේ අපි දනොෙකිමු. 
සිවිල් අයිති වාසිකම් දනොමැති, අර්ථික අවසථ්ාවන් 
වසා ෙමනු ලැබු, සීමිත නීති අයිතිවාසකම් සිමත 
කාන්තාවන් ඉසල්ාමදේ අපි දනොෙකිමු. 

ෆු සුවාන් (Fu Xuan) නමැති කිවිඳියක් කාන්තාවන් 
පසුවන දුක්ඛිත තත්ත්වය ගැන පහත සඳහන් කවි 
දපඋ ලිවාය. 

කාන්තාවක් ී ම දකතරම් දේෙ ජනක ෙ! 

මිිමතලය මත දමය වැනි අගයක් දනොමැති බව 
සැලදකන අන් කිසිවක් නැත 
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අහසින් වැටුණු දෙවියන් දමන් 

දකොල්දලෝ දෙොරකඩ ට ඇල වි සිට ගනී 

ඔවුන් දේ හෙවත් සාගර හතරක් 

සැතපුම් ෙහස් ගකන ට සැඩ සුඋ  හා දූවිල්ල ට 
මුහුක දෙයි 

දුදවක් ඉපදුකදහොත් කිසිදවකු සතුටු දනොදවති 

ඇයදේ පවුදල් ඇය සඳහා කිසිවක් දවන් කර 
දනොතබයි 

ඇය වැඩුණු විට, ඇදේ කාමරදේ ඇය සැ  වි සිි යි 

පිරිමින් දේ මුහුක දෙස බලන්න ට බියදවයි 

ඇය නිවස හැර යන විට කිසිදවක් කඳුළු දනොසලයි 

(ඇදේ මතකය) හදිසිදේ වර්ෂාව නතර  ආ වලාකුළු 
දමන් ය 

ඇය ිමස නමා මුහුක සිංසිඳවා ගනී 

ඇදේ ෙත් ඇදේ රතු දතොල් මත තෙ කරයි 

ඇය ෙහස් වාරයක් ිමස නමා ෙක ගසයි 

පිරිමි දසේවකයින් ඉදිරිදේ පවා ඇය යටහත් පහත් 
විය දෙතුය. 

ඉස්ලාම් දනොවන සමාජයන් ිම කාන්තාවන් දේ 
තත්ත්වය දමයයි. දමම ප්රනකාශංයත් සම  මුස්ලිම් 
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රටවල සහ මුස්ලිම් දනොවන රටවල කාන්තාවන් ට 
ිමිංසනය දනොකරන පිරිමින් කිසිදවක් දනොමැති බව 
අපි දනොපවසමු. දමය සතල ප්රනකාශංයකි. එදහත් 
කාන්තාවන් ට ිමිංසා කරන ඇතැම් පුද්ගලයින් දේ 
හැසිරිම දෙස බලා දමයයි ඉසල්ාමය යනු පැවසිය 
දනොදෙතුය. එය ට දහේතුව ඉස්ලාම් දමය දනොදව. 
දමය ඉස්ලාමදයන් දබොදහෝ දුරස්ථ ක්රි යාවකි. 

نََثٰ َوُهَو ُمْؤِمن  فَلَنُْحِييَنَُّه َحيَاةً 
ُ
ْو أ

َ
ن َذَكٍر أ َمْن َعِمَل َصاِِلًا ِمِّ

ْحَسِن َما ََكنُوا َيْعَملُونَ  ۚ   َطِيِّبَةً 
َ
ْجَرُهم بِأ

َ
 ﴾٧٩﴿ َونَلَْجِزَينَُّهْم أ

“පිරිමිදයකුදගන් දහෝ කාන්තාවකදගන් දහෝ තමන් 
විශංව්ාස වන්තදයකු ව සිට කවදරකු යහකම් කදඋේ ෙ, 
ඔහු ට අපි සැපවත් ීවවිතයක් ප්රනොනය කරන්දනමු. 
ඔවුන් කරමින් සිි  ෙෑ ිම යහපත දහේතුදවන් අපි ඔවුන 
ට ඔවුන් දේ දවතනය පිරිනමන්දනමු.” 16:97 

اِِلَاِت ِمن ذَ  ئَِك َوَمن َيْعَمْل ِمَن الصَّ ـٰ ولَ
ُ
نََثٰ َوُهَو ُمْؤِمن  فَأ

ُ
ْو أ
َ
َكٍر أ

 ﴾١٢١﴿ يَْدُخلُوَن اْْلَنََّة َوََل ُيْظلَُموَن نَِقرًيا

“යදමක් විශං්වාස කරමින් යහකම් කරන්දන් ෙ, 
පුරුෂදයක් දහෝ දවවා ස්ත්රිලයක් දහෝ දවවා ඔවුහු 
ජන්නාදවිම පිවිදසන්දනෝය. ඔවුහු (ඉඳි ආටයක 
මතුපිට ඇති) සිවියක ප්රනමාකය පවා අපරාධ 
දනොකරනු ලබන්දනෝය.“ සූරා අන් නිසා 4:124                                  

http://tanzil.net/#16:97
http://tanzil.net/#4:124
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ْويِلَاُء َبْعٍض 
َ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف  ۚ   َوالُْمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم أ

ْ
يَأ

َه  َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَكِر َوُيِقيُمونَ  ََكةَ َويُِطيُعوَن اللَـّ ََلةَ َوُيْؤتُوَن الزَّ الصَّ
هُ ۚ   َورَُسوَلُ  ئَِك َسرَيََْحُُهُم اللَـّ ـٰ ولَ

ُ
َه َعِزيز  َحِكيم   ۚ   أ  ﴾٩١﴿ إِنَّ اللَـّ

“විශං්වාස කරන පුරුෂදයෝ ෙ, විශංව්ාස කරන සත්්රිලහු ෙ 
ඇතැමුන් ඇතැදමකු ට ආරක්ෂකදයෝය.  ඔවුහු දහොඳ 
ෙැය අකවති. නරක ෙැයින් වඋක්වති. සකාත් දෙති. 
අල්ලාහුට ෙ ඔහුදේ රසූල් වරයාට ෙ කීකරු දවති.” 
සූරා තවබා 9:71 

“තම බිරිය දකදරිම යහපත් පුද්ගලයා ඔබ අතර 
යහපත් දකදනකි. තවෙ, මම මදේ බිරියන් දකදරිම 
යහපත් දකදනකි.” යනුදවන් නබි (සල්) තුමාකන් 
ප්රනකාශං කඋහ. 

දම් අනුව, නබි (සල්) තුමාකන්, එතුමා දේ පවුදල් 
සාමාජිකයින් සහ සහාබාවරුන් දේ මාර්ගදයන් 
කාන්තාවන් ට දහොඳාකාර ව සැලකිලි ෙැක්විය දෙත 
බව ෙ, අල් කුර්ආනදේ සහ හදීස් වෙන් මගින් ඔවුන් ට 
ලබා දුන් තත්ත්වය පිළිබඳව ෙ අල්ලාහ් අපට දපන්වා 
දෙයි. එනම්, කාන්තාවන් යනු දගෞරවය සහ උපහාරය 
ෙැක්විය දෙතු, වැෙගත් දකොට සැලකිලි ලැබිය දෙතු 
පිරිසකි. 

ඉස්ලාමදේ දබොදහෝ නිගමනයන් ිම කාන්තාවන් දේ 
තත්ත්වය පිරිමින් හා සමාන බව ට උසස ්බව ට පත් 

http://tanzil.net/#9:71
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කර තිදබන බව පැරණි ආගමික විද්වදතක් පැවසීය. 
අල්ලාහ් දකදරිම විශංව්ාස තබන දලස ෙ ඔහු ට 
පමකක් නැමදුම් කරන දලස ෙ දෙපිරිස ම අක කරනු 
ලැබුදවෝය. මරකදයන් මතු ීවවිතදේ පිරිමින් හා 
සමාන තිළික කාන්තාවන් ෙ ලබති. තම අෙහස ්ප්රනකාශං 
කිතරම ට සහ උපදෙස ්දීම ට පමකක් දනොව, දහොඳ දද් 
ඉටු කරන දලස ෙ නරක ෙැයින් වැඋදකන දලස ෙ 
අක කර අල්ලාහ් දවත ජනතාව ට ඇරදෙම් කිතරමට ෙ 
කාන්තාවන් ට අයිතියක් තිදබ්. 

සුදුසු හා නිවැරදි වාතාවරකයක දී කාන්තාවන් පවා 
ෙඅ‘වා කටදෙතු වල දයදිය හැකි බව දෂේක් බින් 
බාzස් (රිම) පැවසීය. තවෙ අල්ලාහ් දවත ජනතාව ට 
ඇරදෙම් කිතරම ට ෙ කාන්තාවන් ට හැක. දද්දපොල 
ිමමිකර ගැනීම ට කාන්තාවන් ට අයිතියක් තිදබ්. 
ධනය සහ දද්දපොදඋන් බහුතර ප්රනමාකයක් 
කාන්තාවන් ට අයත් ය. අල් කුර්ආන් සහ සුන්නාහ ්
දමයට සාධක සපයයි. කාන්තාවක් ගිවිස ගත් 
දමොදහොත පටන් - විවාහ ීවවිතය ට  පා තබන්නටත් 
දපර, දද්දපොදඋන් සහ ධනදයන් ලබන වාසිය 
පිරිමින් දේ දකොටස ට වඩා දබොදහෝ දසයින් අධික 
ය. දද්පදඋන් වැඩි දකොටසක් පිරිමින් උරුමදයන් 
ලබන්දන් දම් නිසාය. ඉස්ලාමදේ පිරිමිදයකු ට තම 
බිරිය සඳහා වියෙම් කර ඇය රැක බලා ගත දෙතු 
වගකීම තිදබන අතර, තමා දේ  නඩත්තුව සඳහා තම 
මුෙලින් කිසිවක් වියෙම් කිතරම ට ඇය බැඳී නැත. දම් 
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දහේතුදවන් තම මුෙලින් මිල දී ගැනීම ට, උරුම කර 
ගැනීම ට, පිිං සඳහා සහ තලාගි දීම සඳහා වියෙම් කිතරම 
ට ඇය ට අයිතියක් තිදබ්.  

එදහත්, අදනකුත් ආගම් සහ සිංස්කෘතියන් ිම, 
කාන්තාවන් ට දමවැනි අයිතීන් දනොමැත. ධනවත් 
මුස්ලිම් කාන්තාව පින ට දෙන දකොටදසන් සැමියා ට 
දිය හැකි අතර, ඔහු එයින් තමා දගවිය දෙතු දකොටස 
අන් අය ට පින ට දෙයි. කාන්තාව දේ අනුමැකිය 
දනොමැති ව, ඇදේ ධනය ලබා ගන්නට කිසිදවකු ට 
ඉස්ලාම් ිම අනුමත නැත. ිමිංසාව ට ලක් දනොී , 
අදෙක්තියකින් දතොරව, සභල සම්පන්න ීවවිතයක් ගත 
කිතරම ට කාන්තාවන් ට අයිතිය ලබා දුන්දන් ඉස්ලාම් 
ය. ඉසල්ාමය ට දපර දෙගදේ කුඩා ගැහැනු උමයින් 
පක පිි න් වඋ ෙමනු ලැබුහ. අධලාපනය ලැයම ට 
කාන්තාවන් ට අයිතියක් තිදබන අතර දමය නවක 
දෙයක් දනොදව. දමම අයිතිය සුන්නාහ ් සහ 
කුර්ආනය දපන්වන මාර්ගය දව. ඇත්ත වශංදයන් ම 
ආගම පිළිබඳ ව කාන්තාවන් ෙැන ගත දෙතු සියලු 
ෙැනුම ඔවුන් ට ලබා දීම අනිවාර්යය වගකීමකි. 
දමවැනි අයිතීන් ජූො වරුන් දේ ආගදමිම ෙක්නට 
දනොමැති පමකක් දනොව, කාන්තාවන් ට ඔවුන් දේ 
ආගමික ග්රඅන්ථය වන දතෝරා මත අත තැබි මට පවා 
සමීප කාලය ෙක්වා අයිතියක් තිබුදණ් නැත. 

ඉස්ලාමය ට දපර වු දෙගදේ දහෝ ඕනෑම ශිෂට්ාචාාරදේ 
ීවවත්  ආ කාන්තාවන් දේ තත්ත්වය සම  කාන්තාවන් 
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ට ඉස්ලාම් දුන් අයිතීන් ගැන සසඳා බලන ඕනෑම 
දකදනකු ට ඉස්ලාම් ිම කාන්තාවන් දේ තත්ත්වය 
පිඋබඳ ව ඉසල්ාමිය ආගමික විද්වතුන් පවසන සතලය 
වටහා ගත හැකි දව. 

නිෙසුනක් වශංදයන්, ක්රි ස්ත ර්ර්ව 586 වර්ෂදේ, ප්රනන්ශං 
රදට් විද්වතුන් දේ සම්මන්ත්ර කයක් පැවැත් වුදේ 
කාන්තාවන් ට ආත්මයක් තිදබනවා ෙැ යි සාකච්ඡා 
කිරිමට ය. සාකච්ඡා අවසානදේ කාන්තාවන් ෙ 
මනුෂලය ගකය ට අයත් බව ඔවුන් තීරකය කඋහ. 
කාන්තාවන් අපවිත්ර  බව සලකනු ලබන දහයින් 
බයිබලදේ අලුත් ගිවිසුම ග්රඅන්ථය ස්පර්ශං කිතරම පවා 
ඔවුන් ට තහනම් කර  8වන දහන්රි රජු දේ පාලන 
කාලදේ එිංගලන්ත පාර්ලිදම්න්තු දවන් නිදයෝගයක් 
නිකුත් කරන ලදී. එදහත්, ඔසප් ී ම සිදු වන 
කාන්තාවන් ට පවා අල් කුර්ආනය අත ට ගන්න ට 
සහ එය කියී ම ට අයිතියක් තිදබන බව විද්වතුන් 
පවසති. 1805 වර්ෂය  ෙක්වා, තම බිරිය ව විකිණිම ට 
සහ ඇය ට දපන්ස් 6ක් මිල කිතරම ට එිංගලන්ත නීතිය 
පිරිමින් ට අනුමැතිය දුනී. (වර්තමාන වි නාකම ට 
එක  ව ලිංකා මුෙලින් බ්රිීතානල ජාතික කාන්තාවක 
දේ මිල රුපියල් 2.50ක් දව) නමුත් ඉසල්ාමිය 
කාන්තාවක් දකෝි පතිනියක් වුවත් තම නඩත්තුව 
සඳහා එක කාසියක් වුව ෙ ඇය වියෙම් කිතරම ට අවශංල 
නැති අතර, ඇය දේ නඩත්තු ව සැමියා (වන ඔබ)දේ 
වගකීම දව. 
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වර්තමාන සමාජදේ වයස අවුරුදු 18 පසු  ආ ගැහැණු 
ෙරුවන්, තම ආහාර දසොයා ගැනීම පිණිස රැකියා 
කරන දලස දෙමාපියන් විසින් නිවසින් බැහැර කරනු 
ලබන බව අපි ෙකිමු. ඇතැම් සමාජයන් ිම කාන්තාවක් 
තම දෙමාපියන් දේ නිවදසේ රැඳී සිි මට කැමති නම්, 
ඇය කාමර කුලිය, ආහාර සහ ඇඳුම් දසේදීම වැනි 
පහසුකම් සඳහා තම දෙමාපියන් ට මුෙල් දගවිය 
දෙතුය. දමම තත්ත්වය ඉස්ලාම් ිම ෙක්න ට නැත. 
කාන්තාවක් සැමියාදගන් දික්කසාෙ වුදේ නම් තම 
පියා දවත ට ආරක්ෂ්ාව පතා ආපසු පැමිණිය හැක. ඇය 
35 දහෝ 48 විදයිම පසුවුවත් ඇදේ පියා ඇය රැක 
බලා ගනු ලබන්නීය. දමයයි ඉස්ලාම් කාන්තාවන් ට 
ෙක්වන ආරක්ෂ්ාව. 

පඋමුවන දකොටස නිමි. 
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මුස්ලිම් කාන්තාවන් දෙවන පන්තියට 

අයත් පුරවැසියන් ෙ? 

අෂ් දෂයික් සාදලහ් අල් උදතයිමීන් 

සිිංහල පරිවර්තනය 

ජාසිම් ඉබ්නු ෙඉයාන් 

2 වන දකොටස 

මුස්ලිම්වරුන් දලස ීවවත් වන්දන් දකදසේ ෙැයි 

ඉස්ලාමීය සිංස්කෘතිය මුස්ලිම්වරුන් ට උගන්වයි. 

කවදරකු දහෝ ඉසල්ාමය තුඋ ට පිවිස තම පැරණි 

ෙහම ට අොඋ සිංස්කෘතිදේ සිි න්දන් නම්,  ඒ 

තැනැත්තා ඉස්ලාම් පිළිබඳ ෙැනුම ලැබ එය ට සරිලන 

අදෙරින් ීවවත් ී මට පටන් ගන්නා විට, ඔහු දේ පැරණි 

සිංස්කෘතිය ඔහුදගන් ඉවත් ව යනු ඇත. ආගමක් 

දනොමැතිකම, බහු දද්ව විශං්වාසය, අදද්ව වාෙය යන 

සියල්ල ඉස්ලාම් ඔහුදගන් බැහැර කරයි. ඉස්ලාමය ට 

පිවිසු දකදනක් කුමන තැනකින් පැමිණියත් ඔහුදේ 
සිංස්කෘතිය ඉසල්ාමය ට එදරිම දනොවන්දන් නම් 

දහෝ ජනතාව ට පීඩාව ට පත් දනොකරන්දන් නම් 
දහෝ ඔහු ට තම පැරණි සිංස්කෘතිය අනුගමනය කඋ 

හැක. කවදරකු දහෝ ඉස්ලාමයට පිවිදසන්දන් නම්, 

ඔහු නිර්වසත්් ර දකදනක් දලස පිවිදසන අතර, ඔහු 

ඉස්ලාමදේ වසත්් රය පැලඳ ගනී. පසුව ඔහු දද්ව 
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විශංව්ාසය දනොමැතිකම යන තම පැරණි වසත්් රය අත 
හැර ෙමන බව පැරණි ආගමික විද්වතුන් අෙහස් 

ෙැක්වුහ. 

දමයට එක  ව, කුර්ආනය සහ සුන්නාහ් ව පහඋ 

ී මට දපර දකදනක් අනුගමනය කඋ සිංසක්ෘතිය, 
ඉස්ලාමදේ ඉගැන්ී ම් වලට විරුද්ධ දනොවන්දන් 

නම්, ඔහු ට එම සිංස්කෘතිය දිගට ම  අනුගමනය කඋ 

හැක. 

දලොදව දනොදයක් රටවල විවිධ සිංස්කෘතීන් යටදත් 

කාන්තාවන් ට සිදු  ආ අයහපත් ක් රියාවන් ගැන 

පවසන අපදේ මහලු අය “ආෙම් දේ ෙරුවන් ට 

අල්ලාහ ්දගෞරවය ෙක්වා ඇත.” යනුදවන් අපට මතක් 

කරති. 

එදමන් ම අල්ලාහ් කාන්තාවන් ට දගෞරවය ෙක්වා 
ඇති දහේතුදවන්  දවනත් ෙහම් වල කාන්තාවන් මුහුක 

දෙන පීඩාව ඉසල්ාමදේ ඔවුන් ට සිදු දනොදවයි. දලොව 

වටා කාන්තාවන් මුහුක දෙන පීඩාවන් අතරින් 

කිිමයක් දෙස බලමු. 

ඇතැම් අප් රිකානු සිංස්කෘතීන් ිම බාලිකාවන් දේ 

පියදෙරු පැතලි කිතරම පිණිස ඔවුන් දේ උය මත ගල් 

දහෝ යකඩ රත් කර තබයි. කාන්තාවන් ආකර්ෂණීය 

දලස අන් පිරිමින් ට දනොදපනිය දෙතු යැයි ඔවුහු 
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සිතති. එදසේ දනොදව නම්, දමදසේ විකෘති කිතරම  

ආකර්ෂණීය ෙර්ශංනයක් යැයි ඔවුහු  සිතති.  

චීන දද්ශංදේ කාන්තාවන් දේ පය බැඳ තැයම තවත් 

සිංස්කෘතියකි. කුඩා කාලදේ කාන්තාවන් දේ පාෙය 

සම්පීඩනය මගින් පාෙදේ කුඩා ඇඟිලි හතර කඩා 
ෙමන ලදී. පසුව ඔවුන් පාෙය බැඳ ෙමන ලදුව, විදශංේෂ 

පාවහන් පලඳ වනු ලබති. දමම ක් රියාව මගින් 

කාන්තාවන් ට අලිංකාරවත් පාෙ ලබා දෙන බව ඔවුන් 
පවසන නමුත් දම අසරක කාන්තාවන් සොකාලීන 

අිංග විකල බව ට පත් දවති. 

බුරුම දද්ශංදේ කාන්තාවන් දේ දගල වටා කම්බි 

දහෝ යකඩ වඋලු ෙමති. වසර කිිමපයක ට පසුව ඒවා 
ගලවා ෙමන විට කාන්තාවන් දේ දගල වටා මසප්ිඩුව 
විනාශං ී දමන් ඇය ට තම ිමස සෘජුව තබා ගත 

දනොහැකි  තත්ත්වයක ට පත් දව.  

ඇතැම් අප් රිකානු සමාජදේ කාන්තාවන් දේ යි  

දතොල කපා, විශංාල යකඩ තහඩු එල්ලා තැබිදමන් 
අනිකුත් පිරිමින් ඇය දවත ආකර්ෂකයක් 

දනොෙක්වති. 

තවත් අප් රිකානු සිංසක්ෘතියක කාන්තාවන් දේ ෙත් 

විකෘති කරයි. ලසස්න ෙත් තිදබන කාන්තාවන්දේ 

ෙත් යකඩ පීර මගින් කඩා විකෘති කර අපිරිසිදු ව 

තබයි. ඇතැම් අය එය මනහර ෙර්ශංනයක් යැයි සිතන 
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නමුත්, ඇතැම් පිරිමින් තම විකෘති  ආ බිරිය දවනත් 

පිරිමිදයකු සම  දනොයන බව විශංව්ාස කරති. 

දම් ක් රියා සියල්ල කාන්තාවන් ට අදගෞරව කිතරම, 
ිමිංසා කිතරම සහ අවමානය ට පමුණුවන බව තරදේ  

සලකන ඉසල්ාම් පැමිණිදේ දමවැනි කුරුරි 

සිංස්කෘතීන් අවසන් කිතරම සඳහාය. 

ඉස්ලාම් ෙහදමිම කාන්තාවන් ට ිමමි වු දගෞරවය හා 

සමාන ව අන් කිසිදු ආගමක, ජාතියක දහෝ නීති 
පද්ධතියක ෙක්නට දනොමැති බව ආගමික විද්වතුන් 

සියලු දෙනා ම ඒකමතික ව ප් රකාශං කරති. 

දරෝමානු ශිෂට්ාචාාරදේ කාන්තාව වහලියක් බව ෙ ඇය 

පිරිමිදයකු ට අයත් නිසා ඇය ට කිසිදු අයිතීන් සඳහා 

වරප් රසාෙ දනොමැති බව ෙ සියලු බටිමර විශංව්දකෝෂ 

හා පැරණි විදශංේෂඤයන් ප් රකාශං කඋහ. දරෝමදේ 

කාන්තාවන් දේ තත්ත්වය පිළිබඳ ව සාකච්ඡා කඋ 

විද්වතුන් දේ සභාව, අවසානදේ කාන්තාවන් 

ආත්මයක් දනොමැති පිරිසක් යැයි නිගමනය කඋහ. 

දමය අසත් යයක් බව ඇතැම් ක් රිසත්ු  බැතිමතුන් 

පවසන නමුත්, කිතු ෙහදම් ආරම්භක වසර 400 ක 

ඉතිහාසය දෙස නිතරක්ෂක කදඋේ නම්, කදතෝලික 
දද්වස්ථානය සහ අනිකුත් නිකායන් සියල්ල වසර 

400ක් පමක කාලයක් දමවැනි විවාෙදේ දයදී සිි  

බව ෙැක ගත හැකි දව. 
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එම විවාෙදේ කාන්තාවන් ට ආත්මයක් දනොමැති බව 

ෙ, මරකදයන් පසු ආිමිඃරා ීවවිතයට ඔවුන් ට 

ිමමිකමක් නැති බව ෙ නිගමනය කඋහ. ඇය ට 
ස්වර්ගය ට පිවිසීම ට දනොහැකි නිසා ඇදේ ඉරකම 

සො අපාය ගත ී මයි.  

කාන්තාවක් සම්ර්ර්ක ආත්මයක් සිමත දකදනක් බව 

අල් කුර්ආනය ෙ, නබි (සල්) තුමාකන් දේ 

සුන්නාහ්දවිම ෙ ප් රකාශං කර අවසානය. එදහත් 
කාන්තාවන් දේ වහල් භාවය අල්ලාහ් දකදරිම 

පමකක් වන බව ඉස්ලාම් තරදේ ප් රකාශං කරයි. 

ශුද්ධ  ආ බයිබලදේ දෙවියන් වහන්දසේ විසින් දනොව, 

මිනිසුන් විසින් පවසන  ලෙ වාක් යයන් කිිමපයක් 

ඇත. 

ينَ  فََويْل   ِ يِْديِهمْ  الِْكتَاَب  يَْكتُبُونَ  لَِِّّلَّ
َ
َذا َيُقولُونَ  ُثمَّ  بِأ ـٰ  ِعندِ  ِمنْ  َه

هِ  َُّهم فََويْل   ۚ   قَِليًَل  َثَمنًا بِهِ  وا ِليَْشَتُ  اللَـّ ا ل مَّ يِْديِهمْ  َكتَبَْت  ِمِّ
َ
 َوَويْل   أ

َُّهم ا ل مَّ  2:﴾٩٧﴿ يَْكِسبُونَ  ِمِّ

ඒ දහේතුදවන් “එබැවින් තම ෙෑත් වලින් ේ රන්ථ ය 
ලියා පසු ව එය සුළු මිලක ට විකුකනු පිණිස දමය 

අල්ලාහ් දවතින් යැයි පවසන අය ට විනාශං ය අත් 

දවවා! එබැවින් ඔවුන් දේ ෙෑත් ලියූ ෙැයින් ඔවුනට 

විනාශං ය අත්දවවා! තවෙ ඔවුන් උපයන ෙැයින් ෙ 

http://tanzil.net/#2:79
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ඔවුන ට විනාශං ය අත්දවවා! ” 2:79 යන වාක් ය පහඋ 

විය. 

අපි ශුද්ධ  ආ බයිබලය සම්ර්ර්කදයන් ප් රතික්දෂේප 

දනොකරමු. අල් කුර්ආනය සහ නබි (සල්) තුමාකන් 

දේ සුන්නාහ්ව ට එක  ව තිදබන බයිබල් වැකි අපි 

පිළි ගනිමු. අප අතර සිි න අරාබි භාෂා දව ෙැනුම 

දනොලත් සාමාන් ය මිනිසුන් පවා, අල් කුර්ආනය 

පාරායනා කරන විට, මූසා, ඊසා, ොවුද්, යහ්යා, 
ඉබ් රාිමම් දහෝ දවනත් කීර්තිමත් නබිවරුන් ට දහළි 

ෙරව කඋ ේ රන්ථයන් ිම කාන්තාවන් ට ිමිංසනය 
කරන දලස දහෝ අවමානය ට ලක් කරන දලස කිසි 

දිනක අල්ලාහ් අක දනොකරන බව ෙනිති. 

පැරණි නබි වරුන් ට අල්ලාහ් ේ රන්ථ පහඋ කඋ 

දෙගදේ ඒවා අිංග සම්ර්ර්ක ව පහඋ වු බව සත් යකි. 

අල් කුර්ආනය ට දපර පහඋ වු එම ේ රන්ථයන් 
අනුගාමිකයන් විසින් වැරදියාකාර ව අවදබෝධ කර 

දගන, විකෘති කඋහ. නිෙසුනක් වශංදයන් 

ත් රස්තවාෙය යන වෙන අල් කුර්ආනදේ තිදබන බව 

දපන්වා අල් කුර්ආනය ත් රසත්වාෙය ට සහය දෙන 

බව ඔවුන් දපන්වන්නට දබොඋඳ උත්සාහයක නිරත 

දවති. අපට ෙ ඒ ආකාරදයන්ම බයිබලදේ වෙන් 

සඳහන් කඋ හැක. 
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දරෝලන්ේ ඩි විලි නම් පුරාවිද් යාව පිළිබඳ උගත් පාදිලි 

වරදයක් දමදසේ ප් රකාශං කදඋේය. “ඉස්රායිල් 

වරදයකු දේ බිරිය දේ සමාීවය හා නීත් යනුූලල 

තත්ත්වය, අවට දද්ශංයන් ිම බිරියන් ට වඩා පහත්ය. 

පරම්පරාව සහ සම්පත් පවත්වා දගන යාම සහ 
පාරම්පරික දද්දපොඋ උරුම කර ගනු පිණිස ඉසර්ායිල් 

ජාතීන් පුත් රයන් ප් රිය කඋ බව ඔවුන් දේ සියලු 

ේ රන්ථ දපන්නුම් කරයි. (දෙදෙව කාන්තාවන් ට 
දද්දපොඋ දහෝ ධනය ට උරුමකම් කීදම් ිමමිකම් 

දනොමැත) සව්ාමි පුරුෂයා ට තම බිරියදගන් දික්කසාෙ 
ලැබිය හැකි නමුත් කාන්තාවන් ට එදසේ ඉල්ලීම් කිතරම 

ට අයිතියක් නැත. බිරිය තම සැමියා ට “ස්වාමිනි!” 
යනුදවන් ඇමතිය දෙතය. ආගමික ේ රන්ථ සම්බන්ධ 
ව දමම ඇමතුම පරමාධිපති දහවත් දෙවියනි 

යනුදවන් අර්ථ ගැන් දව. මීට දපර සඳහන් ආකාරය 

ට “රබ්” යන පෙය භාවිත කරන්දන් දවනත් 

අර්ථයකින් වන අතර, දමිම ෂිර්ක් තැයමක් යනුදවන් 

අෙහස් දනොදකදර්. ”  

දම් පිළිබඳ ව තවත් සාකච්ඡා කරන දරෝලන්ේ, 

කාන්තාව තම සැමියා ව “අදෙොන්” දහවත් සව්ාමිනි 

යනුදවන් ඇමතුවාය.  සැබැවින්ම, වහලියක් තම 

හාම්පුතා ට අමතන අදෙරින් දහෝ රට වැසිදයක් තම 
රජතුමාකන් ට අමතන ආකාරදයන් බිරිය තම 
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සැමියා ට ඇමතිය දෙතුය. පිරිමියා ට අයත් භාණ්ඩ 

අතර, ඔහුදේ බිරිය ෙ දකදනකි. 

සැබෑ ඉතිහාසදේ තත්ත්වය දමදසේ තිබිය දී, 
කාන්තාවන් ට පහත් දලස සලකන බව බටිමර  

දලොව දචාෝෙනා එල්ල කරන්දන් මුස්ලිම්වරුන් ට 

එදරිමව යි. කාන්තාවන් ට කිසිදු අයිතියක් ලබා 
දනොදෙන බව ඔවුහු ඉස්ලාමයට එදරිමව ඇඟිලි දිගු 

කරති. ”  

1991 දහෝ 1992 වසර ක් රිසත්ියානු දද්ව සථ්ානයක 

දද්ශංනා පැවැත් වු ොවුද් මැතිවස ් නමැති නවක 

මුස්ලිම් සදහෝෙරයා, මුස්ලිම් කාන්තාව තම සැමියා ට 

අඩි 10ක් පිටු පස ඇවිෙ යා දෙතු බව බටිමර දලොදව 
දබොදහෝ දෙදනක් වරෙවා සිතා සිි න බව දපන්වා 

දුන්දන්ය. ොවුද් මැතිවස් බ් රිතාන් ය ජාතිකදයකි. 

දමම වැරදි මත පිළිබඳ ව දීර්  ව කතා කඋ ොවුද් 

මැතිවස්, පිරිමි ිමමිකරුදවක් දනොමැති අවසථ්ාවන් ිම 

හැර බිරිය තම සැමියාදගන් දහෝ දූ වරුන් තම 
පියාදගන් උරුම වශංදයන් කිසිවක් දනොලබන බව 

පවතින වැරදි මත ගැන පහො දුන්දන්ය. 
දකොන්ෆූසියස් තුමා සහ ෆු සුවාිං (Fu Xuan) නමැති 
චීන කිවිඳිය පවසන අදෙරින් ඉස්ලාමය ට දපර වු 

ජාිමලිේයා අරාබි ජාතීන් අතර පමකක් දනොව, 
දලොදව එවකට සෑම ජාතීන් අතර බහුල ව පැතිර 

තිබුණු මතය දමය විය. බටිමර දලොදව ඉහඋ 
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අධිකරකය විසින් පතිකුලත්වය තහනම් කරනු 

ලැබුදව 1992 වසදර් ය. දමිම ක් රම දෙකක් තිදබ්. 

ශුද්ධ වු බයිබලදේ දකොරින්ති දපොදත් සඳහන් 

පතිකුලත්ව ක් රමය එක් ක් රමයකි. විවාහදයන් පසු 

කාන්තාවක් සැමියාට ිමමි වසත්ුවක් බවට පත්ී ම 

දෙවැනි ක් රමය දව. කාන්තාවන් ට ඡන්ෙ බලය 
ඉල්ලා සටන් කඋ සහ කාන්තාවන් ට සමඋරුමය 

සඳහා සටන් කඋ බටිමර කාන්තාවන් දේ අරමුක 

දමයයි. දම් සටන ට පෙනම් වුදේ කුමක් ෙ? 

පතිකුලත්ව ක් රමය යටදත් කාන්තාවක් විවාහ  ආ පසු 

ඇදේ දපඋපත් නාමය දවනස් කර, සව්ාමි පුරුෂයා 

දේ  නම භාවිත කඋ දෙතුව තිබුණි. කාන්තාවක් විවාහ 

දයන් පසුව, ඇදේ සැමියා ට ිමමි වස්තුවක් දලස ඇය 

සඋකණු ලැයම දමය ට දහේතු  ආ බව පිළි ගනු ලැයය. 

බයිබලදයන් දම් සඳහා සාධක දපන්වන්දන්, දේසුස ්
වහන්දසේ හා දද්ව ස්ථානය අතර පවතින තත්ත්වය ට 

සමානව සැමියා හා බිරිය අතර තත්ත්වය පවතින 

බවයි. එනම්, දේසුස් වහන්දසේ දද්ව ස්ථානය උරුම 

කර ගත් ආකාරදයන් සැමියා බිරිය ව උරුම කර ගනී. 

ඔවුන් දෙදෙනා සහකරුවන් දනොවන අතර, ඇය ඔහු 

උරුම කර ගත් වසත්ුවක් බඳු ය. 

බිරිය ස්වාමි පුරුෂයාදගන් කිසිවක් උරුම කර ගත 
දනොහැකි බව නීති මගින් සඳහන් කර තිදබන බව 

පාදිලිවරු ප් රකාශං කරති. දමවැනි ෙැයක් ඉස්ලාමදේ 
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සිදු වුදේ නම් දහෝ එවැනි ක් රියාවක් දකොදහේ දහෝ 
ඉස්ලාමිය සමාජයක සිදුවුදේ නම් එය ඉසල්ාමය 

අනුමත කඋ නීතියක් දනොවන බව ෙ, එය ස්වාමි 
පුරුෂයා දේ පුද්ගලික හැසිතරමක් බව කවුරුත් ෙැන 

ගත දෙතුය. 

කාන්තාවක් විවාහ  ආ පසු ව සහ දික්කසාෙ ලැබ ඇදේ 
ඉද්ො නම් දවන් ී  සිටීදම් කාලදේ දී ඇදේ නඩත්තුව 

සහ සැලකිලි ෙැක් ී ම සැමියා සතු වගකීමක් බව 

ඉස්ලාම් ප් රකාශං කරයි. 

තව දුරටත් කතා කඋ ොවුද් මැතිවස් සදහෝෙරයා 
දමදසේ පහො දුන්දන්ය. ක් රිස්තු ෙහදම් තරුණියක් 

දහෝ විවාහ  ආ කාන්තාවක් දහෝ ප් රතිඤාවක් 

කඋදහොත්, එය වලිංගු ී ම සඳහා පියාදේ දහෝ ස්වාමි 

පුරුෂයාදේ කැමැත්ත අවශං ්ය වනු ඇත. යම් 

දහේතුවකින් පියා දහෝ ස්වාමි පුරුෂයා දහෝ එම 

ප් රතිඤාව සනාථ දනොකදඋේ නම්, එය වලිංගු වන්දන් 

නැත. පිරිමිදයකු ට තම දියණිය අදලවි කිතරම ට 

අයිතියක් තිදබ්. දද්පඋ උරුමදයන් කාන්තාවන් 

බැහැර කරනු ලබති. 

දෙදරෝපය, ඇමරිකාව ඇතුළු කර්මාන්තකරකය ට 
ලක්  ආ දද්ශංයන් ිම සමකාලීන කාන්තාවන් යනු පහත් 

තත්ත්වය ට අයත් සතුන් දමනි. පාවහන්, ඇඳුම්, ඔප 

ෙැමීදම් භාණ්ඩ, කාර් වැනි භාණ්ඩ සඳහා අඩ නිරුවත් 

දහෝ නිර්වසත්් ර කාන්තාවන් දේ රූප ප් රෙර්ශංනය 
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කරති. දවඋඳ ෙැන්ී ම් සහ අදලවි කිතරදම් කටදෙතු 
සඳහා කාන්තාවන් ෙ භාණ්ඩයක් බව ට පත්වනු ලබන 

අතර, දමයින් ඇය පහත් අදෙරින් සැලකිලි ලබති. 
දමවැනි ෙැන්ී ම් ිම සෑම අවසථ්ාවකම භාණ්ඩ 

විකිණීම සඳහා ඇය තම වස්ත් රය ඉවත් කර සිරුර 

ප් රෙර්ශංනය කිතරමට සිදු ී දමන් ඇය ඉතාමත් පහත් 

තත්ත්වය ට පත් වනු ඇත. දවඋඳ ෙැන්ී ම් ිම ප් රධාන 

අිංගය වන්දන් කාන්තාවන් දේ නිරුවත්කම 

ප් රෙර්ශංන කිතරදමන් තම භාණ්ඩ වල අදලවිය වැඩි 

කර ගැනීමය. 

කාන්තාවන් දේ සිරුර ප් රෙර්ශංනය කර, භාණ්ඩ 

අදලවි කිතරම සඳහා පිරිමින් දයොො ගත් ක් රමදවෙය ට 

එක  ව, සෑම තැනකම ඇය පිරිමින් ට සතුට දගන 
දෙන භාණ්ඩයක් මිස දවනත් කිසිවක් දනොමැති බව 

දෂයික් මුහම්මද් අමාන් අල් ජාමී (රිම) නමැති 

විද්වදතක් ප් රකාශං කදඋේය. 

බයිබලය දීර්  ව අධ් යනය කඋ ක් රිස්තු බැතිමදතක් 

“පිරිමිදයකු දේ දෙතුකම තම බිරිය ට අවරකයක් ී ම” 
යැයි තම පුත් රයන් ට උපදෙස් දුන්දන්ය. ඔවුන් 

(බිරියන්) ඔබහට ආවරකයක් වන අතර, ඔබ ෙ ඔවුන් 

ට ආවරකක් වන්දන්ය. අබ් රහාම් තුමාකන් තම බිරිය 

ආරක්ෂා දනොකඋ බව පවසන බයිබලය එය මහත් 

බරපතඋ වරෙක් බව ප් රකාශං කරයි. එදහත් අල්ලාහ ්

විසින් පහඋ කරන ලෙ වාක් ය දකොටදසිම 
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දමවැන්නක් දනොමැති අතර, දම්වා මිනිසා විසින් 

පසුව බයිබලයට එකතු කරන ලෙ දකොටසකි. 

පතිකුලත්වය සහ සිරුර ආවරක කිතරම සම්බන්ධතාව 
පිළිබඳ සඳහන් කරන වැකි දබොදහෝමයක් බයිබලදේ 

ෙක්න ට ඇත. 

“ඔබදේ වස්ත් රය ඔබදේ දමදහකාරි පිට අතුරනු 

මැනව!” රූත්දේ කථාව පරිච්දේෙ අිංක3:වාක් ය 9 

ිමස ආවරකය දනොකරන ස්ත් තරන් ට 

බයිබලය පවසන්දන් කුමක් ෙ? 

 “ස්ත් රිය ිමස වසා දනොගනිදහොත්  (ඇයදේ) 

ිමසදකස්  කපා ගනීවා. නමුත් ස්ත් රියකට ිමස දකස් 
කැපීමවත් මුඩු කිතරමවත් ලේජාවක් නම් ඈ ිමස 

වැස්මක් ඇතුව සිටීවා” 1දකොරින්ති පරිච්දේෙ 11 

වාක් ය 6.  

කාන්තාව ිමස ආවරකය කිතරම යනු, පිරිමින් දේ 

ආධිපත් ය සනාථ කරන සඋකුකක් බව 203 ක් රි.ර්. 

වර්ෂදේ පවා සමාජදේ ෙක්න ට තිබුණි. දමම 

අවශං ්යතාව විවාහ දනොවු තරුණියන් ට සහ විවාහ වු 

කාන්තාවන් ට ෙ අොඋ දව. දලොදව කාන්තාවන් දේ 

සාම්ප් රොයික ඇඳුම් වල 75% ම කාන්තාවන් ිමස 

ආවරකය කරන බව දපන්වන්දන් දමය  ඓතිහාසික 

ව මුළු දලොවම පිළිගත් වැෙගත් චාාරිත් රයක් බවය. 
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(එදහත් අදප් මුස්ලිම් කාන්තාවන් 2වන පන්තිය ට 

අයත් ප් රජාවක් බව ඔවුන් හෑල්ලුවට ලක් කරති) 

පතිකුලතාව සිංකල්පය දපොදු නීතිය යටදත් 

ප් දරොතස්තාන්ත එිංගලන්ත සමාජය ට ඇතුළු ී , දීර්  

කාලයක් සාම්ප් රොයික ව පිළිගනු ලැය, සම 
අයිතිවාසිකම් ඉල්ලූ කාන්තාවන් දේ අරගලය නිසා 
1960 ෙක්වා පැවතුණි. ශංාස්ත් තරය (Orthodox) දෙදෙව 

වරුන් අතර, කාන්තාවන් ආවරකය කිතරදම් 

සම්ප් රොය අෙටත් පවතින අතර, එය බයිබලදයන් 

පෙනම් කර ගත් එකකි. 

කාන්තාවක් ිමස ආවරකය දනොකඋදහොත් ඇදේ ිමස 

මුඩු ගැසිය දෙතු යැයි බයිබලය අක කරයි. එදහත් තම 

සැමියා ට අලිංකාර ව දපනී සිටීම සඳහා ෙ, සැමියා 
දවනත් කාන්තාවන් දෙස දනත් දයොමු කිතරම 

වඋකිණු පිණිස ෙ ිමස දකස් දිගට වැී ම ට ඇය ට 

අනුමැතිය ඇත. දම් දහේතුන් නිසා සැමියා තම බිරිය ට 

දගෞරවය ෙැක්වමින් ආවරකයක් විය දෙතුව තිදබ්. 
දෙදෙවවරුන් දේ හසිදික් (Hasidic) නිකාය ට අයත් 
දෙදෙව කාන්තාවන් ඔවුන් දේ ිමස සම්ර්ර්කදයන් ම 

මුඩු ගසා, ිමසට දබොරු දකොණ්ඩයක් පඋඳින නමුත්, 

දමය ඔවුන් දේ ආගමික ේ රන්ථදේ දනොමැති නවක 

නීතියක් දව. (දමය විවාහ  ආ කාන්තාවන් ට පමකක් 

අොඋ බව ඔවුහු ෙැන් පවසති) 
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දකදසේ දවතත් වර්තමාන ඇමරිකාදව දමවැනි 

සම්ප් රොය සහ එිම සිංඥා කිසිවක් අෙ ෙක්නට නැත. 

ඇමරිකානු විප්ලවය පිළිබඳ කථිකාචාාර් යය වන සාරා 
දවොරන් මහත්මිය පවසන ආකාරය ට කාන්තාවක් 

විවාහ  ආ විට පතිකුලත්ව නීතියට එක  ව ඇදේ 

නීතිමය අනන් යතාව අදහෝසි ී , ඇය තවත් 
දකදනකුදගන් යැදපන දකදනකු බවට සලකනු 

ලබයි. පතිකුලත්ව නීතිය සහ මතය ට  එක  ව, 

විවාහ  ආ කාන්තාවක් තම සියලු අවශං ්යතා ලබා 

ගන්නට, ආවරකය කිතරම, රැකවරක ලබා දීම යන 
සියල්ල සඳහා ස්වාමි පුරුෂයා දවත රැඳී සිි ය දෙතු 

අතර සෑම අවස්ථාවන් ිම ම ඇය ව නිදයෝජනය කිතරම 

සහ ආරක්ෂා කිතරදම් අයිතිය ඔහුට ිමමිය. 1992 වසර 

ශං ්දර්ෂ්් ාධිකරකය විසින් දමම නීතිය අවලිංගු 

කිතරදමන්, එම නීතිය අදහෝසි විය. 

කාන්තාවන් දේ ිමස ් වැස්ම දලොදව ක් රිසත්ියානු 

කාන්තාවන් විසින් ම ඉවත ෙමනු ලැබුදව, එය පැරණි 
දෙගය ට අයත් දමෝසත්රයක් දලස සලකුණු ලැබු 

දහේතුදවන් බව කවුරුත් ෙනිති. 

දමයට එක  ව ක් රිසත්ියානු කාන්තාවන් අෙ ිමස ්

වැස්ම රිමත ව සමාජදේ සක්මන් කරන්දන්, එය 

ක් රිසත්ියානු ආගදම් අවශං ්යතාවට පටහැණිය යන 

අවදබෝධදයන් දතොරවයි. ඔවුන් දේ දෙමාපියන් පවා 
ඔවුන් ට දම් බව උගන්වා දී නැත. කාන්තාවන් 
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සමාජදේ දගෞරවනීය පිරිසක් බව පහො දී ඔවුන්ට 
සිරුර විනීත ව ආවරකය කර ගැනීම ට දිරි ගැන්ී ම 

ක් රිසත්ියානු පිරිමින් සතු වගකීමය. 

භක්තිමත් කාන්තාවක දේ ඇඳුම දිගු දලෝගුවක් වන 

අතර, වසර ෙහස් ගකනාවක් කාන්තාවන් දමම 

ඇඳුදමන් සැරසී සිි යහ.  එබැවින් ක් රිසත්ියානු 

තරුකයිනි! ඔදබ් කාන්තාවන් ලේජාවට පත් දනොවනු 

පිණිස ඔවුන්දේ ශංතරරය අන් පිරිමින් දේ රාගය අධික 
දනොකරන ආකාරය ට ආවරකය කරන දලස 

උපදෙස් දෙනු මැනවි. තරුකයිනි, කාන්තාවන් දේ 
සිරුර නිර්මාකය කර තිදබන්දන් ෙරුවන් දපෝෂකය 

ලබනු පිණිස සහ ඔබ  සහනය ලබනු පිණිසය. ඒ හැර 

අන් පිරිමින් ට ෙෑසින් සතුට විඳින්නට  දනොදව. ඒ 

සඳහා ඔවුන් ට කිසිදු අයිතියක් ෙ නැත. 

කාන්තාවන්  ආවරකය කිතරම යනු ඇදේ ශංතරරය 

පමකක් ආවරකය කිතරම දනොදව. කාන්තාවක දේ 

සියලු අවශං ්යතා (සැපයීම) ආවරකය කිතරම යන 

අර්ථය එිම අඩිංගු ය. කාන්තාවන් දගෞරවය ලැබිය 

දෙතුය. තම ස්වාමි පුරුෂයන් දේ සිත් ඇෙ ගනු පිණිස 

ඔවුන් අලිංකාර කර ගැනීම සඳහා වියෙම් සහ 

අවස්ථාවන් දෙනු ලැබිය දෙතුය. කාන්තාවක් 

අදශංෝභන දලස දපනී සිි ම ට ඉඩ  තැයම සහ එය 
නිවැරදි කිතරම පිණිස ඇයට මුෙල් වියෙම් දනොකිතරම 

වරෙකි. කාන්තාවන් රැස් දවන සථ්ානයකට යන 
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කාන්තාවක්, තම අදශංෝභනය වසා ගනු පිණිස, තම 

ිමජාබය ඉවත් දනොකදඋේ නම්, ඇදේ සැමියා ඇය ව 

නිසියාකාර ව ආවරකය දනොකඋ බව එයින් දපනී 

යයි. ඇදේ ඇඳුම් සඳහා වන අවශං ්යතා සපුරන සැමියා 

ඇදේ මානසික සහ ධාර්මික අවශං ්යථා ගැන සිත 

දයොමු කඋ දෙතුය. දම් දහේතුදවන් කාන්තාවක දේ 

අවශං ්යතා සියලු අිංශංදයිමම සම්ර්ර්ක කිතරම පිරිමින් 

දේ දෙතුකමක් දව. 

මනුෂ ්යයා ට ගරු කිතරම ඉස්ලාම් ිම අවශං ්ය කරුකකි. 

පිරිමින්, කාන්තාවන් සහ කුඩා ෙරුවන් දකදරිම 

ඉස්ලාම් දගෞරවය ෙක්වයි. සෑම මැී මකටම එය ට 

ිමමි දෙක්තිය දෙනු ලබන්දන් ඉසල්ාම් ිම ය. 

නිමි 

 


