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බහු ව්ත්රී විලාශය පිළිබ 

විග්රශයක්. 

 
කාන්තා අයිතිලාසිකම් උල්ංඝනය කිරීමක් ලව 

ඇතැමුන් විසින් ශැඳින්ලලන බහු ව්ත්රී විලාශය 

ඉව්ාමය අනුමත කර ඇත්ලත් ඇයි? 
 

මනු ්ය ලර්ගයා වත්ල ලෝකලේ අන් වාමාජිකයින් 

ලමන් ව්ත් රී පුරු යන ලදලකොටසන් විංයුක්ත ලන්නකි. 
ලමලවේ ලනොලන වත්ල ලර්ග අල්ඳයක් ඇති බල ලමහිදී 

වශන් කිරීම ලැදගත් යැයි සතන්ලනමු. තම ලර්ගයාලේ 
අඛණ්ඩ ඳැලැත්ම වශතික කරන්නට නම් ලමම 

ලදපිරිවලේ වශභාගිත්ලලයන් ප් රජනන ක් රියාලලිය 

සදුවිය යුතුය. වත්ල ලෝකලේ අන් වාමාජිකයින් අතර 

ලනොමැති විලේෂිත වබතාලක් තුළින්, ලමම ක් රියාලලිය 

ඉටු කිරීමට අනාදිමත් කාලේ සට මනු ්ය ලර්ගයා හුරු 

වී සටියි. මිනිවාටම ආලේණික ව වදාචාරය ඳදනම් 

කරලගන විවිධ විංව්කෘතීන්, ව්ත් රී පුරු වම්බන්ධතාල 
ඳලත්ලාලගන යෑමට විවිධ නීති රීති ලමන්ම වම්මා ශා 

අවම්මා නිර්ණායකයන් වකව් කරලගන ඇත.    

 
ව්ත් රිය ව්ලභාලලයන්ම පිරිමියාට ලඩා දුර්ල 

ව්ලභාලයකින් යුක්ත ලන ලශයින්, ලමම දුර්ලත්ලය තම 

ලාසයට උඳලයෝගී කරගැනීම, ලබොලශෝ පුරුලෝත්තම 

විංව්කෘතීන්හි වම්ප් රදායානුකුල සදුලන්නක් බල අඳ 

වැලලොම දන්නා කරුණකි. ඳානයකින් ලතොර ව 

ලමන්ම, අයුක්තිය ශා අවාධාරණය මත ඳදනම් ව 
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බහුභාර්ය ලවේලනය විවිධ විංව්කෘතීන්හි ඇති වීමට ලශේතු 

ව ප් රධාන වාධක නම්, ව්ත් රියලේ ව්ලභාවික 

දුර්ලත්ලය උඳලයෝගී කරගැනීම ශා ව්ත් රිය ලිිංගික 
තෘප්තිය වශා ඳමණක් ව භාණ්ඩයක් ලව වකා 

කටයුතු කිරීම බල බහුතරයකලේ මතයයි. ලමම ලිපිය 

මගින් ඳෂමුල ඉව්ාමලේ ව්ථාලරයද, ඉන්ඳසුල 

අලනකුත් විංව්කෘතීන් ල ලමම පිළිලලත ක් රියාත්මක 
ව ආකාරය පිළිබල විමවා බැලීමක් කරන්නට අදශව ්

කරන්ලනමු. ලමලවේ කිරීමට ප් රධාන ලශේතුල බලට ඳත් වී 

ඇත්ලත්, විවිධ ක්ලේත් රයන් මගින් ප් රකාශිත අදශව් 

අනුල, බහු ව්ත් රී විලාශය ලොලට ශඳුන්ලා දුන්ලන් 

ඉව්ාමය බල ලඳන්ලා දීම නිලැරදි කිරීලම් අල් යතාලය 

මතුවී ඇති ලශයිනි. අලනකුත් විංව්කෘතීන් ල ඳැලති 

බහු ව්ත් රී විලාශ පිළිබල විමවා බන්ලන් විලේචනය 
ලශෝ අඳශාවය ඳදනම් කරලගන ලනොලන බල 

කරුණාකර වකන්න.  

 
අනාදිමත් කාලේ සට ඳැලත ආ බහු ව්ත් රී විලාශය 

පිළිබල ඉව්ාමලේ ව්ථාලරය ඳැශැදිලි කෂ විට, 
එමගින් කාන්තා අයිතිලාසකම් ඳමණක් ලනොල 
කාන්තාලලේ ලගෞරලය ලකතරම් දුරට සුරැකී ඇත්ලත් 

දැයි අලලබෝධ කර ගැනීමට ශැකි ලේ යයි සතන්ලනමු. 

ලම් පිළිබල ඇති අල් කුර්ආන් ලැකිය විමවා බමු. 

 
“අනාථයින් පිළිබල නුඹා විසින් යුක්තිගරුකල කටයුතු 
ලනොකරනු ඇතැයි නුඹා බිය ලන්ලනහු නම් ව්ත්රීන් 
අතුරින් නුඹාට ප්රියමනාඳ අය ලදලදනා, තිලදනා, 
සිව්ලදනා බැගින් විලාශ කර ගනිවු. නුඹා විසින් 
වාධාරණය ඉටු ලනොලනු ඇතැයි නුඹා බිය ලන්ලනහු 
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නම් එක් ව්ත්රියක් ලශෝ නුඹාලග් දකුණත වතුකර ගත් 
(ලශල්) අය (ප්රමාණලත්)ය. එය නුඹා අවාධාරණකම් 
ලනොකිරීමට ඉතා වමීඳය.” (අල් කුර්ආන් 4::3) 

 
අල් කුර්ආනය ඳශෂ කෂ යුගලේ, එනම් දැනට ත ලර් 

14 කට ලඳර අරාබි ශා ලොල  අලනකුත් වමාජයන්හි 

ව්ත් රීන් අසීමිත විංඛ් යාලක් විලාශ කර ගැනීම, 

වාමාන් යය වම්ප් රදාය බලට ඳත්ල තිබිණ. ඉශත අල් 

කුර්ආන් ලැකිය මගින්, ලමම ලැරදි වමාජ වම්ප් රදාය 
නිලැරදි කිරීමට ලොල ඳෂමු පියලර ශා මග ලඳන්වීම 

ඉදිරිඳත් කරන දී. එම යුගලේ ඉව්ාමයට විරුද්ධල 
විවිධ යුද්ධ ඇතිව අතර වෑම යුද්ධයක අලවානලේදීම 

පිරිමින් විා ප් රමාණයක් මිය යෑම ලශේතුලලන් ලැන්දඹු 

ව ව්ත් රීන් ශා අනාථ ව  දරුලන් විා පිරිවක් බිහි ව 

අතර, ඔවුන් රැක බා ගැනීම වමාජලේ ජීලත් වුලන්ලේ 

ලගකීම බලට ඳත්විය. ලමම ලැකිය  මගින් ඳෂමුල දන්ලා 
සටින්ලන් අනාථ දරුලන් යශ අයුරින් රැක බා ගැනීලම් 

ලගකීම නිස ලව ඉටුකිරීම මුල් කරලගන, බහු ව්ත් රී 

විලාශය වශා ලයොමු ලන ලවය. එලක මතු ව වමාජ 

ප් ර්නයක් වශා ව විවඳුමක් ලවටයි, ලමම අනුමැතිය 

බා ලදනු බන්ලන්. 

 
් රී ිංකාලේ මෑතකදී අලවන් ව දක තුනක ත් රව්තලාදී 

ගැටුම අලවානලේදී, ජීවිතලේ ලශටක් පිළිබ වි්ලාවය 
අහිමි ව අති විා ලැන්දඹු ව කාන්තා පිරිවක් වමාජයට 

එකතු වී සටිති. ඔවුන් වම්බන්ධලයන් විවඳුමක් දීමට 

රලේ ඳලතින නීතියට ශැකියාලක් ලනොමැත. ඔවුන් 
පිළිබල යශ විවඳුමක් බාදීලම් මඟ විලෘතවී ඇත්ලත් 
ඉව්ාමීය ඉගැන්වීම් තුෂ ඳමණක් බල ලමම ලිපිලේ 
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කරුණු මධ් යව්ථල විමවා බන අලයකුට ලඳනී යනු 

ඇත. යුද්ධලයන් ඳසු ව්ත් රී පුරු අනුඳාතයද උතුරු 

නැලගනහිර ප් රලද්යන්හි ලලනව් වී ඇති බල වත් යයකි.   

 
ලමමගින් බහු ව්ත් රී විලාශයකට අනුමැතිය බා දුන්නද, 

ඒ වශා ලැදගත් ලකොන්ලද්ස කිහිඳයක් ඳනලා ඇත. 

ලමම ලැකිලයන් මිනිව් ඉතිශාවලේ ඳෂමු ලරට බහු ව්ත් රී 

විලාශය ශතර දක්ලා සීමා කර ඇත. ලමම අල් කුර්ආන් 

ලැකිලේ ඉතාමත්ම ලැදගත් ලකොන්ලද්සය ලන්ලන්, බහු 

ව්ත් රී විලාශය අනුමත වුලද තමන්ලේ බිරියන් අතර 
යුක්තිය ශා වාධාරණය ඉටුකරන්නට ලනොශැකිකමක් 

ඇතැයි තමන් බිය ලන්ලන් නම්, එක් ව්ත් රියක් ඳමණක් 

විලාශ කර ගන්නා ලවය. එක් ව්ත් රියක් ඳමණක් විලාශ 
කර ගන්නා ලව උඳලදව් බාලදන එකම ආගමික 

ේ රන්ථයද අල් කුර්ආනයයි. ව්ත් රීන් අතර යුක්තිය ශා 
වාධාරණය ඉටුකිරීම පිළිබල මිනිවාලේ දුර්ලකම් ඉතා 

ලශොඳින් දන්නා මිනිවාලේ නිර්මාතෘ, ලමම දුර්ලතාල 

පිළිබලද මිනිවාල දැනුලත් කරයි.  

 
“නුඹා ලකොලතක් ආා කෂද බිරියන් අතර යුක්ති 
වශගත වමානාත්මතාලකින් කටයුතු කිරීමට නුඹාට 
ලනොශැක්ලක්මය. ( එකිලයකු ලලත ඳමණක්) පුර්ණ 
නැඹුරු වීමකින් නැඹුරු වී (අලනක් බිරිය විලාශ ජීවිතය 
ශා දික්කවාදය අතර) එල්ලන ( අවිනි්චිත) ලදයක් 
ලමන් නුඹා අතශැර ලනොදමව. තලද නුඹා (තමන්ල) 
වංලෝධනය කර ගනිමින් බියභක්තිමත් ලන්ලනහු නම්, 
එවිට වැබැවින්ම අල්ාශ් අති ක්මාශීලීය, ඳරම 
කරුණාභරිතය.” (අල් කුර්ආන් 4:129)     
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ලමයින් ඳැශැදිළි කරනුලේ මිනිවා ලකොලතක් උත්වාශ 

කෂද, බිරියන් අතර ලවලනශව පිළිබල 
වමානාත්මතාලක් ඳලත්ලා ලගන යෑමට මිනිවාට ඇති 

ලනොශැකියාලයි. ඉව්ාමලේ ඉගැන්වීම් ලමම 

ලනොශැකියාල යථාර්ථයක් බල පිළිගන්නා අතර, 
ලවලනශව දැක්වීලම්දී එක් බිරියක් වශමුලින්ම 

ලනොවකා ශැර, තලත් බිරියක් ලලත අසීමිත ලව 

ලවලනශව දැක්වීලම් තත්ලයට ඳත් ලනොලන ලවය. ලම් 
පිළිබල වමීඳ වමානාත්මතාලක් ඳලත්ලාලගන යෑමට 

නිරන්තරලයන් උත්වාශ කෂ යුතු ලලයි. නමුත් බිරියන් 
අතර ගත කරන කාය ශා ලභෞතික වම්ඳත් බා දීම 
පිළිබල වමානාත්මතාලයක් අනිලාර්යලයන්ම 

ඳලත්ලාලගන යා යුතුය. ලමම ලකොන්ලද්ස ලදව බන 

විට බහු ව්ත් රී විලාශයකට අලතීර්ණ ලන්නට ලඳර 
පුරුලයකු විසන් ලදලරක් ලනොල කිහිඳ ලාරයක්ම 

නැලත නැලත සතා බැලිය යුතු බල ඳැශැදිලි ලනු ඇත.. 

 
අලවාන ලලයන් ලමම ලැකිලයන් බාලදන උඳලද්ය 

ලන්ලන් තමන් භාරලේ සටින්නාව ලශල් ව්ත් රියක් විලාශ 

කර ගන්නා ලවයි. ලම් පිළිබලද විමවා බමු.       

 
ඉව්ාමයට ලඳර ඳැලති වම්ප් රදාය වුලේ යුද්ධයකදී 

වතුරු ඳාර්ලය ඳරාජයට ඳත් ව විට, වතුරු 
ඳාර්ලලයන් යටත් කර ගන්නා පිරිලවේ සයල්න්ම 

ලශලුන් ලව වකා කටයුතු කිරීමය. ඉව්ාමයට ඳසු 
ලමම පිරිව වම්බන්ධලයන් කටයුතු කෂ යුතු ආකාරය 

වශමුලින්ම ලලනව්විය. ඳශත අල් කුර්ආන ලැකිය මගින් 
ලමම වතුරු කවුලර් පිරිව වමග කටයුතු කරන ආකාරය 

පිළිබල මග ලඳන්වීමක් බාලදයි.  



8 

 

 

“(අල්ාශ්ට) වමානයන් තබන්නන්ලගන් ලකලනකු 
නුඹලගන් ආරක්ාල ඳැතුලලශොත් අල්ාශ්ලග් ලදන් ඔහු 
වලන් ලදන තුරු ඔහුට ආරක්ාල ලදන්න. ( ඔහු එය 
වලන් දී වි්ලාව ලනොකෂලශොත්) ඔහුල ඔහුට ආරක්ාල 
ලදන ( ලලනත්) ව්ථානයකට යලනු. වැබැවින්ම ඔවුහු 
නුලණ ලනොමැති ජනතාලක් ලව සිටින්ලනෝය.” (අල්-

කුර්ආන් 9:6) 

ඳෂමුල අල් කුර්ආනය පිළිබල දැනුලත් කිරීම, එය 
ඔවුන් පිළිලනොගතලශොත් ඔවුන් ශට ආරක්ාල වශතික 

ලන ව්ථානයකට යැවීම ඊෂඟ පියලරයි. ලශල් ක් රමලේ 
වැඳයුම් ලදොරටුල ලමමගින් වශමුලින්ම ඉව්ාමය විසන් 

ලවා දමන දී. නමුත් ඉව්ාමයට ලඳර ලශල් තත්ලලේ 

සටි පිරිව එයින් නිදශව් කර ගැනීලම් ක් රමලේදයක් 
ලව ලශල් කාන්තාලන් විලාශ කර ගැනීලම් අනුමැතිය 

ලමමගින් බාලදන දී. විලාශලයන් ඳසු ලශල් ව්ත් රිය 

ලශල්කමින් නිදශව් ලන ලශයින්, ලමම ලැකිලයන් බා 

දී ඇති ව්ත් රී නිදශව වශතික කිරීලම් මග ලඳන්වීම් ඳැති 

කඩ කිහිඳයකින්ම යුක්ත ලන්නකි.  

 
ඉව්ාමලේ ඉගැන්වීම් වකව් වී ඇත්ලත් මුළු මශත් 

මනු ්ය ලර්ගයාටම වෑම රටකටම ශා වෑම යුගයකටම 

සුදුසු ශා පිළිගත ශැකි ලමන්ම, මිනිවාලේ වමාජ 

අධ් යාත්මික වදාචාර ගැටලුලට නිලැරදි මග 

ලඳන්ලන්නක් ලව බැවින්, ලමලන් ඉගැන්වීම් එහි 

අන්තර්ගත වී තිබීම අත් යල් ය ලදයකි.         

   
බහු ව්ත් රී විලාශයට ඉව්ාමය තුෂ අනුමැතිය තිබුණද 
එය අනිලාර්ය කටයුත්තක් ලව කිසලවේත්ම වකනු 
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ලනොැලේ. බහු ව්ත් රී විලාශය අල් ය ලන තත්ලයන් 
ඉශත කරුණු ලට අමතරල අලනකුත් පුද්ගලික ශා 

වමාජ ලශේතුන් මත ඇතිවිය ශැක. එම කරුණුද විමවා 

බමු.  

 
ලබොලශෝ වමාජයන්හි කාන්තා ජනගශන ප් රතිතය 

පුරුයින්ට ලඩා ලැඩිය.  

 
“ඇලමරිකානු එක්වත් ජනඳදලේ පුරුයින්ට ලඩා 

ව්ත් රීන් මිලියන අටක් සටිති. ගිනීයා රලේ පිරිමින් 100 

ලදලනකුට ව්ත් රීන් 122 ලදලදලනකු ද ටැන්වානියාලේ 

අනුඳාතය පිරිමින් 95.1 ට ව්ත් රීන් 100 ලවද සටිත්.” 

(‘Polygamy Reconsidered: African  Plural 

Marriage and the Christian Churches – New 

York – Page 88-93) 

 
ඉශතින් වශන් කෂාක්ලමන්  යුද්ධලයන් ඳසු උතුරු 

නැලගනහිර ප් රලද්ලේද කාන්තා ජනගශන ප් රතිතය 

පුරුයින්ට ලඩා ලැඩි වී ඇත. යුද්ධ ගැටුම්, අනතුරු, 

මත්ඳැන්, දුම්බීම ලැනි කටයුතුලලින්ද බහුල මිය 

යන්ලන් පිරිමින්ය. ලමලන් තත්ලයන් තුෂ ව්ත් රී 
ජනගශනලයන් ලකොටවකට පුරුයින් බා ගැනීලම් 
ලනොශැකියාලට විවඳුම් ලව ලයෝජනා කිහිඳයක් විවිධ 

ක්ලේත් රයන්ලගන් ඉදිරිඳත් විය ශැක. එලැනි ලයෝජනා 

කිහිඳයක් ගැන වකා බමු. ේ රශ්මචර්යාල රැකීම, 

දැනට ඉන්දියාලේ බහුල සදුලන අයුරින් ව්ත් රී බිලිඳු 

ඝාතනය, ලිිංගික අඳචාරය ශා බහු ව්ත් රී විලාශය අනුමත 

කිරීම ලමම ලයෝජනා අතුරින් කිහිඳයකි. නුතන 

මලනෝවිද් යාත්මක මතයන් අනුල ේ රශ්මචර්යාල රැකීම 
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ඳලවන තරම් ඳශසු කාර්යයක් ලනොලේ. ේ රශ්මචර්යාල 
රැකීමට බැඳී සටින පුජක ඳක්ලේ වාමාජිකයින් 

පිළිබල ලශළිදරේ ව ලාර්තා අනුල, ලමම අයලගන් 

බහුතරයක් රශසගතල ලිිංගික ක් රියාලන්හි ලයදී සටින 

බලය. ලමම රශසගත ලිිංගික ක් රියාලලිය වමලිිංගික 
ලමන්ම විමලිිංගික ලලයන් ඳලත් ලන්නක් ලවද 

ලශළි වී ඇත. වමලිිංගික ක් රියාලලිය විකෘති ලදයක් 
ලව ලමන්ම මිනිවාලේ ව්ලභාවිකත්ලයට ශා ඳැලැත්මට 
ශානිකර ලදයක් නිවා බහුතරයක් ජනයා ශා දශම්ද එය 

අකුවයක් ලව දකියි. රශසගත විමලිිංගික 

ක් රියාලලිලයන් එයට වශභාගී ලන ව්ත් රියට බිරියක් 
ලසන් උරුම අයිතිලාසකම් කිසලක් බාගැනීමට 

ශැකියාලක් ලනොමැත. ඇලගන් බිහිලන දරුලන්ලේ 

තත්ලය ලමයට ලඩා භයානකය. එනිවා ව්ත් රී පුරු 
අනුඳාතලේ ඇතිලන අවමානත්ලයට පිළියමක් ලව 

ේ රශ්මචර්යාල යශ විවඳුමක් ලව පිළිගැනීමට ඇති 

ශැකියාල ප් රතික්ලේඳ කරන්නට සදුලලයි.  

 
මීෂඟ විවඳුම ලව ඇත්ලත් ව්ත් රී බිලිඳු ඝාතන 

සදුකිරීමයි. ලමය ලදයාකාරලයන් දැනට  සදුලලමින් 

ඳලති. දරුලා බිහිලන්නට ලඳර ඳරිලෝකනය 

(Scanning) කර බැලීලමන් කය ව්ත් රී ලිිංගික 
එකක් බල දැනගත් විට ගේවාලක් මගින් එය විනා කර 

දැමීම ලමහි ඳෂමු ලැන්නය. ලදලැන්න, බිලිඳු ලයලවේදීම, 

ලබොලශෝ විට උඳන් විගව මරණයට ඳත් කරවීමය. ලම් 
කරුණු ලදකම බරඳත අඳරාධයන් නිවා වදාචාර 
වම්ඳන්න කිසම වමාජයක් අනුමත ලනොකරන 

ක් රියාලන්ය. ලම් පිළිබල ඇති අල් කුර්ආන් ලැකියන් 

විමවා බැලීම ලඩාත් සුදුසුයි කියා සතන්ලනමු. අල් 
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කුර්ආනය ඳශෂ කරණු ැබ යුගලේ අරාබි වමාජලේ 

ඳැලති එක් ලැරදි ක් රියාලක් ව, තම ඳෂමු දරුලා ගැශැණු 
දරුලලක් ව ලබොලශෝ ඳවුල්ල එම දරුලාල ඳන පිටින් 

ලෂා දැමීම සරිතක්ල ඳැලත ඇත. ඒ පිළිබල ඇති අල් 

කුර්ආන් ලැකි විමවා බමු. 

 
“ඔවුන්ලගන් ලකලනකුට ගැශැණු දරුලලකු ැබුණා 
යැයි සුභාරංචි කිලලශොත් ඔහුලග් මුහුණ ( ලෝකලයන් 
ශා) ලකෝඳලයන් අඳුරු ලන්ලන්ය. ( ගැශැණු දරුලලකු 
ප්රසුත වුලන් යැයි) ඔහුට කියනු ැබූ ලමම නපුරු 
සුභාරංචිය ගැන ( පිළිකුලන්) „අලමානයට ක්ව එය 
තබා ගන්ලන්ද? නැතලශොත් (ඳණ පිටින්) එය ඳව ්යට 
ලෂා දමන්ලන්දැ”යි ( දුක් වී) ජනතාල ඉදිරියට 
ලනොලගොව් වැඟවී සිටින්ලනෝය....” (අල්-කුර්ආන් 

16:58-59)    

 
“ඳණ පිටින් ලෂනු ැබූ ගැශැණු දරුලන්ලගන් „කුමන 
ලරදක් නිවා ඔබ ( ඳණ පිටින් ලෂනු ැබ) ඝාතනය 
කරණු බුලලහුදැ‟යි අවනු බන්ලන්ය. (අල්-කුර්ආන්” 

81:9) 

 
මීෂඟ විවඳුම ලන්ලන් ලිිංගික අඳචාරලේ ලයදීමය. 

ලමයද වදාචාර විලරෝධී ක් රියාලක් යන්න පිළිබල කිසම  

මතලේදයක් නැත. එඳමණක් ලනොල, අති භයානක 
වමාජ ලරෝගයන්ටත් බිලිවිය ශැකි තත්ලයක් ලමමගින් 

ඇතිවිය ශැක. නි්චිත ප් රතිකාරයක් ලනොමැති ඒඩ්ව් 
ලරෝගය ලබෝ ලන්ලන්ත් ලිිංගික අඳචාරලයන් බල 

වැලලොම දන්නා කරුණකි. ලම් පිළිබල ඉතාමත්ම 

ප් රාතිශාර්ය ජනක අනාලැකියක් මුශම්මද් නබි තුමාණන් 
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(එතුමා ලකලරහි ලදවිඳුන්ලේ ආශීර්ලාදය ශා වාමය 

අත්ලේලා) විසන් ලමයට ලර් 1450 කට ලඳර ප් රකා 

කර තිබීම ඉේන් මාජා ශා අල් ශාකිම් ේ රන්ථයන්හි 

වටශන් ලකොට ඇත.     

 
“දුරාචාරය, ජනයා අතර විලෘතල ශා ප්රචලිතල 

සිදුලන්නක් බලට ඳත්ව විට, විවිධ ලවංගත ලරෝග ශා 

ලමයට ලඳර ලනොදැන සිටි ලරෝගයන් ජනයා අතර 

ඳැතිලරන්නට ඳටන් ගනීවි”. (ඉේන් මාජා, අල් ශාකිම්)     

 
දුරාචාරය නිවා ඇති ව ශා ඳැතිලරමින් ඳලතින 

මාරාන්තික ලරෝගයක් ව “ඒඩ්ව්” ලමයට ලඳර විසු ජන 

වමාජයන් දැන ලනොසටි ලරෝගයකි. ලර් 1450 කට 
ලඳරම ලමම ලරෝගය පිළිබල නිලැරදි අනාලැකිය 

මුශම්මද් නබි තුමාණන් විසන් ප් රකා කර තිබීම 

වැබවින්ම ප් රාතිශාර්ය ජනක ලනොලන්ලන්ද? ලමය 

එතුමාණන් වත් යය ලලයන්ම ලදවිඳුන්ලේ අලවාන 
ධර්ම දුතයානන් බල වශතික කරන එක් ලැදගත් 

වාධකයක් බල අඳට පිළිගන්නට සදු ලලනලා ලනොලේද?   

 
අලවාන ලලයන් ඇත්ලත් යුක්තිය ශා වාධාරණය මත 

පිහිටා, නීත් යනුකුල කරගන්නාව බහු ව්ත් රී විලාශයකට 

අලතීර්ණ වීමය. ලමයින් කාන්තාලට බිරියක් ලලයන් 

ැබිය යුතු සයලු අයිතිලාසකම් ැලබන අතර, 

දරුලන්ටද අයිතිලාසකම් ලමන්ම නීත් යනුකුභාලයක් 

හිමිලේ.  

 
බහු ව්ත් රී විලාශයක් සදුකර ගැනීම වාධාරණීය කරන 
තලත් වාධක කිහිඳයක් උදාශරණ මගින් ලඳන්ලා දිය 
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ශැක. තම බිරියට දරු වම්ඳත ලනොමැති අලව්ථාලන්හි 
දරුලලක් අලප්ක්ා කරන පුරුයින් වමශර 
අලව්ථාලන්හි අලප්ක්ා භිංගත්ලයට ඳත් වී ඉතාමත් 
පීඩාකාරී ලමන්ම ලේදනාකාරී තත්ලයන්ට ඳත්ලනු අඳ 

දැක ඇත. ලමලන් තත්ලයන්හිදී දරු වම්ඳත ලනොමැති 
තම බිරිය දික්කවාද ලකොට තලත් විලාශයකට ඉදිරිඳත් 

වීම අඳ දැක ඇති වාමාන් යය වමාජ වත් යයකි. දශවක් 
බාලඳොලරොත්තු ඇතිල විලාශ දිවියට පිවිස ලමලන්  

ව්ත් රීන්ට අනාගතයක් වශතික කිරීම ඉතාමත්ම දු්කර 

කාර්යයකි. දික්කවාද ව ව්ත් රියක් නැලත විලාශ වීම අඳ 

වමාජ ක් රමය තුෂ එතරම් ඳශසු කාර්යයක් ලනොලේ. 

නමුත් බහු ව්ත් රී විලාශ නීතිය ක් රියාත්මක නම් ඇයට 

එලන් අලාවනාලන්ත තත්ලයකට ඳත්වීමට අල් යතාලක් 

ලනොමැත.  ලමලැනි කරුණු රාශියක් මගින් බහු ව්ත් රී 
විලාශය කාන්තාලලේ අයිතිලාසකම් සුරැකීලම් 

පිළිලලතක් මිව, එය කාන්තාලලේ අයිතිලාසකම් විනා 

කිරීලම් මගක් ලනොලන්නක් බල ලඳන්ලා දිය ශැක. 

ලමයට ලඳර ලඳන්ලා දුන් ඳරිදි බහු ව්ත් රී විලාශය 
ඉව්ාමය විසන් ලෝකයාට ශඳුන්ලා දුන්නක් ලනොලන 

බලත්, ඉව්ාමීය ඉගැන්වීම් මගින් ලමම පිළිලලත 

මනු ්ය ලර්ගයාලේ යශඳතට ලමන්ම කාන්තාලලේ 
අයිතීන් සුරැලකන ඳරිදි වකව් කර දීම ඳමණි කර 

ඇත්ලත්.  

 
ලලනත් විංව්කෘතීන්හි බහු ව්ත් රී විලාශය ඳැලති බලට 

ඇති වාධක, ඔබලේ අලධානය පිණිව ඉදිරිඳත් කරන්නට 

කැමැත්ලතමු. ලමහිදී අඳලේ මතයන් ප් රකා 

ලනොලකොට මුා් රයන්ලගන් උපුටා දැක්වීම ඳමණක් 

කර ඇත්ලතමු. ලමය එම විංව්කෘතීන් විලේචනය 



14 

 

කරන්නට දරන ලෑයමක් ලව ලනොසතා මිනිව් 
ඉතිශාවලේ යථාර්ථයන් අලලබෝධ කරගන්නට උත්වාශ 

කරමු.      

 
කිතුනු වංව්කෘතිය 

“ඔහුට ( වලමොන් රජුට) රාජකීය, ලිංලත්, භාර්යාලලෝ 

වත්සයයක් ශා උඳභාර්යාලලෝ තුන්සයයක් සටිලයෝය. ඒ 

භාර්යාලලෝ ඔහුලේ සත ලනොමඟ යැවුශ” (ශුද්ධ බයිබය 

- 1 රාජාලලිය - 11:3)  

 
“දාවිත් ලශේලරොන්හි සට ඳැමිණි ඳසු තලත් 
උඳභාර්යාලන්ද භාර්යාලන්ද ලජරුවලමන් 

ඳාලාගත්ලත්ය.” (ශුද්ධ බයිබය - 2 වාමුලලල් - 5:13)    

 
ලබෞද්ධ වංව්කෘතිය  

“තලද වරභඞ්ග ජාතකලයහි (475 ලැනි ජාතකය) 

ේ රශ්මදත්ත රජශට ධනුශිල්ඳ දැක්ව ඳරිද්ලදන්ම; ර 

ඳවුරුය, අක්ණ ලලධිය, ේද ලලධිය, ලා ලලධිය, ර 

ලලධිය, ලගොඩ විදමනය, දිලයහි විදමනය, ආකා 

විදමනය, දුර විදමනය, ආවන්න විදමනය, යඳට 

විදමනය, තඹඳට විදමනය, පිදුරු බිසී විදමනය, ලැලි බිසී 

විදමනය, මී ශිං විදමනය, උදලු තැටි විදමනය, දිඹුල් 

ලඳෝරු පියා ලඳෝරු විදමනය, යනාදී ව ලනොලයක් 

ධනු්ශිල්ඳ දක්ලා මශත්ව බ ඳරාක් රම ඳෑ මුළු ලෝ 

වි්මයට ඳත් කෂ දෑය. ලම් වික් රම දැක වන්ලතෝව 
නෑලයෝ තමන් තමන් දු ලරුන් වරවා වතලිව් දශවක 

ාක් ය කුමරියන් අන්තඃපුර ලකොට ඳාලා දුන්ශ. ලමලවේ 

මාලේ ලබෝධිවත්ත්ලලයෝ යලෝධරා ලද්වීන් ප් රධාන වු 

ලම් වතළිව් දශවක ව්ත් රීන් පිරිලරා මානික් ය 
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ලෝභාලලන් දිලිලවන්නාව කනක ප් රාවාද බඳුව පිය 

රජහු කරලා දුන් තුන් ප් රවාදලයහි සුරඟනන් බඳු 
ලරඟනන්ලේ මදශවැස බැල්ලමන් පින පිනා මශත් ව 

රාජ් ය ් රී වම්ඳත් විඳිනා ව, ඒ ලබෝවතාලණෝ එක් 
දලවක උයන් ලකළි ලකළිනා කැමතිල රථාචාර්යයා 

කැලා මඟුල් රථය වරශා ලයි කී දෑය.” ( පුජාලලිය 

151-152 පිටු). 

 
“ඒ ලේලහි ලකොලවොල් රජ්ජුරුලලෝ කාරණ යයි ගිවිව 

ඳන්සයයක් බිලවෝ ලරුන් කැලා ‘ ලතොඳ ශැමලදනාට 
බණ ලදාරන ඳරිද්ලදන් එක් මශා ලතරලකනකුන් 

ලශන්ලවේ ඉල්ා බුදුන් කරා ලයමි.” (පුජාලලිය - 422 

ලැනි පිටුල). 

 
 


