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மு்கவுபை

எல்ாம் வல் அல்ாஹ்டவ யொறறி புகழ்ந்து அவனது இறுதித் 
தூதர் நபி முஹம்மத் (ஸல) அவர்கள் மீதும் அன்னாரது வழிமுட்றகடள 
பின்ெறறி வாழ்ந்த, வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கின்்ற அத்தடன நல்டி�ார்கள் 
மீதும் அல்ாஹ்வின் அருளும் அன்பும் மன்னிப்பும் என்ப்றன்றும் 
உண்ைாவதாக!

20ம் நூற்றாண்டின் இறுதிப் ெகுதியில ஐயராப்ொவில பெண்களின் 
உரிடமகள் ெறறி அதிகம் யெசப்ெட்டு விவாதிக்கப்ெட்டு, பெண்கள் 
மனிதப்பி்றவிகளாக கணிக்கப்ெை யவண்டும் என்்ற யகாஷம் 
எழுப்ெப்ெட்ைது. பெண் ஆணுக்கு நிகரானவள். சமஉரிடம 
ெடைத்தவள், உரிடமகள் வழஙகப்ெை யவண்டி�வள் என்்ற வாதமும் 
முன்டவக்கப்ெட்ைது. 

இப்யொராட்ைம் ‘பெண்களின் விடுதட்ப் யொராட்ைமாக” 
சித்தரிக்கப்ெட்ைதனால ஆணாதிக்கம், சம�க் யகாட்ொடுகள் 
கட்டுப்ொடுகள் மறறும் சமூக சம்பிரதா�ஙகடள தகர்த்பதறிந்து பகாண்டு 
பெண்கள் வீதியில இ்றஙகினார்கள், இ்றக்கப்ெட்ைார்கள்.

இதன் மூ்ம் ஆண்கள் அனுெவிக்கும் சக் உரிடமகடளயும் 
அனுெவித்து சமெஙகு வகித்தார்கள். அடுப்ெஙகடரயிலிருந்து ஆட்சி 
பீைம்வடர பசன்்ற அவர்கள் விண்ணில உ்ாவந்தார்கள். ஒவபவாரு 
துட்றயிலும் முத்திடர ெதித்தார்கள். 

அரசி�ல, சமூக, பொருளாதார வளர்ச்சிக்குப் பெண்களின் ெஙகளிப்பும் 
அவசி�ம்; ஆண்களால மட்டும் வளர்ச்சிட�க் காணமுடி�ாது. ஒரு 
நாண�த்தின் இரு ெக்கஙகள் யொன்ய்ற ஆண் பெண் ெஙகளிப்பு 
சமூகத்திறகு அவசி�ம் என்ெடத வலியுறுத்தினார்கள். 

யொராட்ை முழக்கம் எழுந்தது. சரிநிகர் சமத்துவ ெ�ணம் பதாைர்ந்தது. 
பிரபுத்துவ ஆட்சியில அைக்கிடவக்கப்ெட்டு அனுெவிக்கப்ெட்ைவள் 
முத்ாலித்துவ பிடியில அனுெவிக்கும் ெண்ைமாக, ஆொச சின்னமாக 
(Sex Symble), அவிழ்த்து யொட்டு நைமாடும் ராணி�ாக, விளம்ெர 
ெ்டக�ாக ஆக்கப்ெட்ைாள். ஆண்களின் நுகர்யவார் சந்டதயில 
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விடள�ாட்டு பொம்டம�ாக வடிவடமக்கப்ெட்ைாள். இறுதியில 
ஆண், பெண் இருொ்ாரின் தனிப்ெட்ை வாழ்வும் குடும்ெ வாழ்வும் 
சமூக வாழ்வும் வீழ்ந்தது. சூழல மாற்றமடை�த் பதாைஙகி�து. நிம்மதி 
பதாட்ந்தது. விரக்தி பதாறறிக் பகாண்ைது. சுகப்ெடுத்த முடி�ாத 
யநாய் ெரவ ஆரம்பித்தது. வடர�ட்ற�ற்ற வாழ்க்டக முட்றயினாலும்;, 
பதளிவற்ற உரிடமப் யொராட்ைத்தினாலும் உருவான விெரீதஙகடளக் 
கண்டு உ்கம் அஞ்சுகி்றது. நாகரிகத்தின் பெ�ரால நாதி�றறுப் யொயி 
ருக்கும் வாழ்டவச் சீர்ெடுத்துகின்்ற சத்திர சிகிச்டசயில ஈடு ெட்டுக் 
பகாண்டிருக்கின்்றது இன்ட்ற� உ்கம். 

‘சமெஙகு, சமஅந்தஸ்து, சமஉரிடம” என்ெடவ சரிவரப் 
புரிந்து பகாள்ளப்ெைாததனாலும் ‘சமத்துவ ெணிகள்” சரி�ாக 
வழஙகப் ெைாடமயினாலும் பொறுப்புக்கள் ஒழுஙகுப்ெடுத்தப் 
ெைாடமயினாலும் மனித வாழ்வு புடரய�ாடி� புறறு யநா�ாக யதாற்றம் 
பெறறுள்ளது. பெறய்றார், முதிய�ார் இல்ஙகளிலும் பிள்டளகள் 
ொதுகாப்பு டம�ஙகளிலும் யசர்க்கப்ெட்டுள்ளனர். ொசத்திறகாகவும் 
யநசத்திறகாகவும் குழந்டதகள் ஏஙகித் தவிக்கின்்றன. அன்டெயும் 
அரவடனப்டெயும் யவண்டி பெறய்றார் கண்ணீர் வடிக்கின்்றனர். 
பெறய்றாரிைமிருந்து பிரிந்து வாழும் உரிடம யகட்டு பிள்டளகள் வழக்குத் 
பதாடுக்கின்்றனர். கணவன் மடனவியின் மீதும் மடனவி கணவன் மீதும் 
சந்யதகம் பகாண்டு ொர்கின்்றனர். பொதுவாக யமறகத்தி� உ்கில 
மூன்றுறுகடள நம்ெமாட்ைார்கள். 1. Weather கா்நிட் 2. Women பெண் 
3. Work பதாழில. இந்த மூன்றும் எந்த யநரத்திலும் மாறியொயிை்ாம் 
என்ெயத அவர்களது வாழ்வாகும்.

இந்நிட்யில முஸ்லிம் பெண்களின் நிட் ெறறியும் அவர்களது 
உரிடமகள் ெறறியும் உண்டமக்குப் பு்றம்ொன பசய்திகடளயும், 
விவரணஙகடளயும் இஸ்்ாத்திறகு முரணாக ஊைகஙகள் பவளியிைத் 
பதாைஙகின. 

சர்வயதசமட்ைத்தில ஆதிக்கம் பசலுத்தும் ெ்ம் வாய்ந்த 
ஊைகங;களான BBC,CNN யொன்்றடவ யூத கிறிஸ்தவர்களின் டகவசம் 
உள்ளதனால முஸ்லிம்கள் ெறறியும் இஸ்்ாம் ெறறியும் அவவப்யொது 
தவ்றான பசய்திகடளக் பகாடுத்து இஸ்்ாம் ெறறி அறி�ாத அப்ொவிகடள 
ஏமாறறி வருகின்்றன.

‘இஸ்்ாம் பெண்கடள பகாடுடமப்ெடுத்துகின்்றது, ெர்தா 
என்னும் ஆடைட� அணிவித்து ஆயுட்கா்க் டகதிகள் யொல 
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வீட்டினுல முைக்கிடவத்துள்ளது, கலவி�றிவு உட்ெை அடிப்ெடை 
உரிடமகடளக்கூை வழஙகுவதிலட், முஸ்லிம் சமூகத்தில ஆணாதிக்கம் 
யமய்ாஙகிக் காணப்ெடுவதால பெண்கள் அடிடமகள் யொல அைஙகி 
வாழ்கி்றார்கள்” யொன்்ற பசய்திகடள இந்த ஊைகஙகள் பதரிவிக்கின்்றன. 

யமறகத்டத� ஊைகஙகளின் ஊதுகுழலகளாக பச�ற;ெடும் ஏடன� 
ஊைகஙகளும் அடவகடள அப்ெடிய� வாந்திப�டுத்து விடுகின்்றன.

நமது இ்ஙடக நாட்டின் ஊைகஙகள் அண்டமக்கா்மாக 
இவவா்றான பசய்திகடளக் பகாட்டுவதில தீவிரம் காட்டி வருவடதயும் 
கண்டு வருகிய்றாம். 

‘சக் சமூகஙகளிலுமுள்ள பெண்கள் சுதந்திரமாகவும் 
முன்யனற்றமாகவும் பச�றெட்டு வரும்யொது முஸ்லிம் சமூகம் மட்டும் 
பெண்கடளத் தன்னிச்டச�ாக பச�றெைவிைாமல மூட்யில முைக்கி 
டவத்துள்ளது” யொன்்ற மாட�ட� இந்த மீடி�ாக்கள் மீட்டுகின்்றன.

மிடகப்ெடுத்தப்ெட்ை பசய்திகடள மீடி�ாக்கள் விவரணப் ெடுத்தும் 
யொது உ்க மக்கள் இஸ்்ாத்டதப் ெறறி தப்பும் தவறுமாகயவ 
எண்ணுகி்றார்கள்; யெசுகி்றார்கள். பெண்;களுக்கு உரிடமகயள 
பகாடுக்காத மார்க்கம் என்்றால அது இஸ்்ாம் தான் என்று கருதக்கூடி� 
நிட்க்கு இந்த மீடி�ாக்கள் இட்டுச் பசலகின்்றன. 

தாஙகள் சார்ந்துள்ள மார்க்கஙகளில, பின்ெற்றக்கூடி� பகாள்டககளில 
பெண்களுக்கு பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும் உரிடமகள் எடவ? மறுக்கப் 
ெட்டிருக்கும் உரிடமகள் எடவ? பெண்களுக்குரி� மரி�ாடத, கண்ணி�ம், 
பகௌரவம் எடவ? அடவ எவவாறு யொற்றப்ெடுகின்்றன என்ெடதச் 
சிந்தித்து ஆராய்ந்து குட்றநிட்றகடளக் கண்டு நிவர்த்தி பசய்வதறகுப் 
ெதி்ாக முஸ்லிம் பெண்கடளப் ொர்த்து விமர்சன அம்புகடள 
ஏவிவிடுகி்றார்கள். 

இஸ்்ாத்டதயும் அதன் அடிப்ெடைக் யகாட்ொடுகடளயும் ெடித்து, 
அறிந்து, பெண்களின் நி்வரம்ெறறியும் அவர்களது உரிடமகள் ெறறியும் 
விமர்சனம் பசய்திருந்தால வரயவறறிருக்க்ாம். மாற்றமாக கருத்துக் 
குருைர்களாக இருந்து பகாண்டு புத்தி ஜீவிகள் யொல யெசுவதுதான் 
அசிங;கமாகத் பதரிகி்றது. 

மீடி�ாக்களின் பொறுப்ெற்ற தன்டமயும் கருத்துக் குருைர்களின் 
நி�ா�மற்ற யொக்கும் முஸ்லிம் பெண்கள் தவ்றாக சித்தரிக்கப் 
ெடுவதறகுக் காரணமாக அடமந்துள்ளன. 
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பொருத்தமான சி் கட்டுப்ொடுகளுைன் முஸ்லிம் பெண்கள் 
வளர்க்கப்ெடுகி்றார்கள் என்ெது உண்டம. அதறகாக அவர்களது 
வாழ்வுரிடம மறறும் சுதந்திரம் ெறிக்கப்ெடுகி்றது என்ெது அெத்தம்.

இஸ்்ாத்தில சி் சட்ைஙகள் ஆண் பெண்; இருொ்ாடரயும் 
கட்டுப்ெடுத்துகி்றது. இன்னும் சி் சட்ைஙகள் ஆண்களுக்கு முன்னுரிடம 
பகாடுக்கி்றது. யவறுசி் சட்ைஙகயளா பெண்களின் உரிடமகடள 
உறுதிபசய்து ஆண்கடள கட்டுப்ெடுத்துகி்றது. 

பெண்களின் கறபு மானம், மரி�ாடத, கண்ணி�ம் ஆகி�வறட்ற 
இஸ்்ாமி� சட்ைஙகள் கண்டிப்ொக காப்ொறறுகின்்றன; உத்தரவாதப் 
ெடுத்துகின்்றன. கறபு இருொ்ாருக்கும் பொதுவானது என்று கூறி 
அதடன பகௌரவப்ெடுத்தி மதிக்க யவண்டும். மலினப் ெடுத்தக்;கூைாது 
என கட்ைடளயிடுகி்றது. பெண் என்்ற அந்தஸ்டதயும் தாய் என்்ற 
பகௌரவத்டதயும் பகாடுத்து குடும்ெத்தின் அஸ்திவாரத்டத ெ்ப்ெடுத்தும் 
சமெஙகாளி�ாக உ�ர்த்திக் காட்டுகி்றது.

பெண்டண ொதுகாப்ெதும் ெராமரிப்ெதும் ஆணின் மீதுள்ள கைடம 
என்று கூறி பொருளாதாரச் சுடமகடள ஆணின் மீது சுமத்துகி்றது. 
இஸ்்ாத்திறகும் மாறறுமதக் பகாள்டககளுக்குமிடையிலுள்ள 
அடிப்ெடை யவறுொடுகள் இடவதான். 

 பைண்:

ஆன்மா இல்ாதவள்,

பி்றப்ொல இழிவானவள், 

ஆண்கடள வஞ்சிக்கும் குணமுடை�வள், 

விவாகரத்து உரிடம�ற்றவள்,

மறுமணத்திறகு தகுதி�ற்றவள்,

வாரிசு பசாத்து தடுக்கப்ெட்ைவள்,

யவதம் ெடிக்க அருகடத�ற்றவள்,

மாதத்தீட்ைால, பிரசவத்தீட்ைால அசிஙகமானவள்,

ஆணின் அதிகாரஙகளுக்குள் அைஙகப்ெட்ைவள்.

இந்த உ்கின் முதன்டம மதம் என்று பசால்ப்ெைக் கூடி� யூத 
கிறிஸ்தவ மதத்தின் யவதநூ்ான டெபிள் பெண்டண இப்ெடித்தான் 
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சித்தரிக்கி்றது. ஆண்களுக்கு பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள உரிடமகளின் 
உதிரிகள்தான் பெண்களுக்கு பகாடுக்கப் ெட்டுள்ளன. 

இந்த உண்டமட� எடுத்துக்காட்டுவயத இந்நூலின் முக்கி� 
யநாக்கமாகும். பெண்களின் உரிடமகடளப் ெறித்து அைக்கி�ாளுகின்்ற 
மதம் இஸ்்ாமா? யூத கிறிஸ்தவமா? என்ெடத வாசகர்கள் இதன் மூ்ம் 
புரிந்து பகாள்ள முடியும்.

அதுமட்டுமல்ாமல உ்டகய� ஆட்சி பசய்து பகாண்டிருக்கும் யூத 
கிறிஸ்தவர்களின் பிடியிலுள்ள மீடி�ாக்களும் ஏடன� மீடி�ாக்களும் 
முஸ்லிம் பெண்கள் சம்ெந்தமாக விவரணப்ெடுத்த முன் அவர்கள் 
சார்ந்துள்ள மதஙகளில அவர்களுடை� பெண்கள் எப்ெடி மதிக்கப் 
ெடுகின்்றனர் எவவா்றான உரிடமகள் அவர்களுக்கு வழஙகப்ெட்டுள்ளன 
என்ெடத அறிந்து பச�றெைமுடியும். 

ஏடன� மதஙகடளச் சார்ந்த பெண்களும் தஙகளுடை� உரிடமகடள 
இஸ்்ாத்தின் கண்யணாட்ைத்தில புரிந்து பகாள்ள யவண்டும் என்ெயத 
இந்நூலின் மறறுபமாரு யநாக்கமாகும்.

யூத கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு அல்ாஹ் தவ்றாத் மறறும் இன்ஜீல 
யவதஙகடள பகாடுத்துள்ளான். அடவகள் பகாடுக்கப்ெட்ை அசல 
வடிவில அவர்களிைம் இலட். தவ்றாத்டதயும் இன்ஜீட்யும் 
உள்ளைக்கி�தாகயவ டெபிள் உள்ளதாக கூறினாலும் டெபிடள 
பொறுத்தமட்டில அது முழுடம�ான இட்ற யவதமாக - ொதுகாக்கப்ெட்ை 
யவதமாக இலட் அதில கூட்ைல குட்றவுகள், திரிபுகள், முரண்ொடுகள்;;, 
அசிஙகஙகள் மறறும் அெத்தஙகளும்; உள்ளன. இட்றவார்த்டதகளுைன் 
மனித டகயூட்ைலகளும் க்ந்துள்ளன. யவதத்திறகுரி� தரத்தில 
டெபிள் இலட் என்ெடத இந்நூலின் ஆய்விய் கண்டு பகாள்ள 
முடியும். இவர்கள் ஏறெடுத்தி� முரண்ொடுகடளயும் திரிவுகள் மறறும் 
மட்றவுகடள அலகுர்ஆன் முன்டவக்கி்றது. இதனடிப்ெடையிய் ஒப்பீடு 
பசய்�ப்ெடுகி்றது.

1998ம் ஆண்டு சவூதி அயரபி�ாவில பிரசாரப்ெணியில ஈடுெட்ை 
யவடளயில கிறிஸ்தவ சயகாதரர்களுைன் க்ந்துடர�ாைவும் 
அலகுர்ஆன் டெபிள் பதாைர்ொன ஆய்விலும் ஈடுெை்ாயனன். 
அதன் பவளிொைாகயவ இத்தட்ப்பில எழுதயவண்டும் என ஆர்வம் 
பகாண்யைன். குறிப்பிட்ை முக்கி�த்துவமுள்ள சி் தட்ப்புகடளய� 
பதரிவு பசய்துள்யளன் என்ெடத கூறிக் பகாள்கிய்றன்.
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உண்டம உத�ம் எனும் சஞ்சிடகயில சுமார் இரண்டு வருைஙகளாக 
எழுதி வந்த யொது ெ்ரும் புத்ததக வடிவில இதடன பவளியிை 
யவண்டும் என யகட்டுக்பகாண்ைதறகிணஙகயவ இப்யொது பவளியிை 
தீர்மானித்யதன். அலஹம்துலில்ாஹ்.

 எனது நூலில; நிட்றகள் கண்டு திருப்தி காண்ெது யொல குட்றகள் 
காண்பின் த�வு பசய்து சுட்டிக்காட்டுமாறு அன்புைன் யவண்டுகிய்றன். 
இன்ஷா அல்ாஹ் அடுத்த ெதிப்பில திருத்திக் பகாள்யவன்.

இந்நூட் பவளியிடுகின்்ற (JSM) ஜமாஅத் அன்சாரிஸ் சுன்னதில 
முஹம்மதிய்�ாவிறகும் மதிப்புடர வழஙகி� பொதுத் தட்வரும் எனது 
மரி�ாடதக்குரி� உஸ்தாதுமாகி� அஷ் பஷய்க் முஹம்மத் அபூெக்கர் 
சித்தீக் (மதனி) அவர்களுக்கும் ஆய்ாசடனகள் வழஙகி திருத்தஙகள் 
பசய்து தந்த பொதுச் பச�்ாளர் A.L. கலீலுர் ரஹ்மான் (M.A) அவர்களுக்கும் 
நண்ெர் டஸனுதீன் S ெரீத் (அகத்தி முறிப்ொன்) அவர்களுக்கும் A.L. அப்துஸ் 
ஸ்ாம் ஆசிரி�ருக்கும் உண்டம உத�ம் ஆசிரி�ர் S.H.M. இஸ்மாயில 
(ஸ்பி) அவர்களுக்கும் நன்றியிடன பதரி வித்துக் பகாள்கிய்றன்.

எல்ாவறறுக்கும் யம்ாக என்டன ெடைத்து ெரிொலிக்கின்்ற 
வல்ரஹ்மானுக்கு முதலில நன்றி கூறுவயதாடு என்டன வளர்த்து 
ஆளாக்கி� மரி�ாடதக்குரி� தாய்க்கும் தந்டதக்கும் உளப்பூர்வமாக 
நன்றிகடள பதரிவிப்ெயதாடு அவர்களது மண்ணட்றகடள சுவனப் 
பூஙகாவாக ஆக்கிடுமாறும் மறுடம நாளில நலய்ார்களுைன் 
யசர்த்தருளுமாறும் அல்ாஹ்விைம் பிரார்த்;திக்கிய்றன். நிச்ச�மாக 
அவயன பிரார்த்தடனகடள பசவிய�றெவனும் ெதி்ளிப்ெவனுமாக 
இருக்கி்றான்.

M.S.M. இம்தி�ாஸ் யூசுப் (ஸ்பி)
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பைண்்ா்க பிறப்ைது ைாவைம்

மக்களுக்கு நறயொதடன பசய்து அவர்களது ெண்ொடுகடள வளர்த்து 
அவர்கடள யநர்வழியில இட்டுச் பசலவதுதான் ஒரு மதத்தினுடை� 
இ்ட்சி�மாகும். 

அம்மக்கள் எவவளவுதான் பகட்ைவர்களாக ொவிகளாக இருந்தாலும் 
அவர்கடளயும் புனிதர்களாக்க வழிகாட்ை யவண்டுயம தவிர புண்ெடுத்தக் 
கூடி�தாக, இழிவுெடுத்தக் கூடி�தாக, மட்ைம் தட்ைக் கூடி�தாக 
யொதடனகள் இருக்கக்கூைாது. 

துரதிஷ்ைவசமாக இந்நிட்ட� பெண்கள் விை�த்தில டெபிள் 
டக�ாளுகி்றது. உ்கில முதன்டம வகிக்கக்கூடி� ஒரு மதத்தில பெண்கள் 
இழிவுெடுத்தப் ெடுகி்றார்களா என்று ெ்ரும் ஆச்சரி�ப்ெை்ாம்! 
இழிவான முட்றயில யெசக்கூடி� யொதடனகள் டெபிளிலும் 
இருக்கின்்றனவா? என்றும் யகட்க்ாம்! 

பின்வரும் டெபிள் வசனஙகடளப் ெடித்துப் ொருஙகள்.

‘சாடவ விைக் கசப்ொனபதான்ட்றக் கண்யைன், அதுதான் பெண். 

அவள் உனக்குக் காட்டும் அன்பு ஒரு கண்ணிட�ப்யொல அல்து ஒரு 
வட்ட�ப்யொல உன்டனச் சிக்கடவக்கும். உன்டனச் சுறறிப்பிடிக்கும். 

அவளின் டககள் சஙகிலிட�ப்யொல உன்டன இறுக்கும். கைவுளுக்கு 
உகந்தவயன அவளிைமிருந்து தப்புவான். ொவிய�ா அவளின் டகயில 
அகப்ெடுவான். 

ஆனால, ஒன்று பதரிந்தது. மனிதன் எனத் தக்கவன் ஆயிரத்தில 
ஒருவயன என்று கண்யைன். பெண் எனத்தக்கவள் �ாடரயுயம நான் 
கண்ைதிலட்.” (பிரசஙகி. 7:26-28)

பெண்டண நம்ொயத; அவள் ஒரு மா�க்காரி. ஏமாறறுக்காரி; 
உன்டன சிக்கடவக்கும் கண்ணி�வள். பொறிடவக்கும் விஷமக்காரி. 
அவளிைத்தில மாட்டிக்பகாள்ெவன் ொவி; தப்பி விடுெவன் கைவுளுக்கு 
உகந்தவன்;. பெண் என்்ற மனிதப் பி்றவிட�க் காண்ெது கடினம். ஆயிரம் 
யெரில ‘ஒரு நல் பெண்” கிடைப்ெதும் அரிது. 
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மரணத்டதவிை கசப்ொனவள். அண்டிப்ெழக அருகடத�ற்றவள். 

அவடள விட்டும் ஒதுஙகியிருப்ெவயன கர்த்தருக்கு உகந்தவன் 

என்ப்றல்ாம் வர்ணடனகடள முன்டவத்து நறயொதடன பசய்கி்றது.

ஆகபமாத்தத்தில பெண்டண ஒருமனித பி்றவி�ாக கருதவிலட். 

பெண்ணாகப் பி்றப்ெயத ொவம் என்்ற சிந்தடனட� ஊட்டுகி்றது.

‘பெண்கள் அடமதி�ாக இருந்து மிகுந்த அடமதிய�ாடு 

கறறுக்பகாள்ளட்டும். பெண்கள் கறறுக்பகாடுக்கயவா, ஆண்கடளக் 

கட்டுப்ெடுத்தயவா நான் அனுமதிக்க மாட்யைன். அவர்கள் அடமதி�ாக 

இருக்கயவண்டும். ஏபனன்்றால, ஆதயம முதலில உருவாக்கப்ெட்ைார். 

யமலும் ஆதம் ஏமாற்றப்ெைவிலட். பெண்தான் ஏமாந்து கட்ைடளட� 

மீறினாள். (1தியமாத்யதயு 2:11)

பெண்கள் ஆண்களுக்குக் கட்டுப்ெட்டு பசவிசாய்த்து நைக்கயவண்டும். 

அடமதி�ாக இருந்து யவதத்டதக் கறறுக் பகாள்ள யவண்டுயம தவிர 

மற்றவர்களுக்குக் கறறுக்பகாடுக்கக் கூைாது. காரணம் முதலில ஆதாம் 

(ஆண்தான்) ெடைக்கப்ெட்ைார். அதன் பின்தான் பெண் (ஏவாள்) 

ெடைக்கப்ெட்ைாள். எனயவ, பெண் இரண்ைாம் ெட்சம்தான். ஆணின் 

ஆதிக்கத்திறகுள் பெண் அைஙக யவண்டுயம தவிர பெண்ணின் ஆடணக்கு 

ஆண் அைஙகக் கூைாது.

ஆதாமும் ஏவாளும் ஒரு மரத்டத அணுகக் கூைாது என கர்த்தர் 

கட்ைடளயிட்ை யொது அக்கட்ைடளட� மீறி ஆதாடம ஏமாறறி 

வஞ்சித்தவள் ஏவாள். எனயவ ொவத்திறகு காரணமானவள் பெண்தான்; 

ஆகயவ பெண் ஆணுக்குக் கட்டுப்ெட்டு நைக்க யவண்டும் என்று 

வி�ாக்கி�ானம் பசாலகி்றது டெபிள். 

ஏவாள் என்்ற ஒரு பெண் பசய்த தவறுக்காக உ்கம் உள்ளவடர 

ஒட்டுபமாத்த பெண் சமூகத்டதயும் இழிவாக சித்தரித்து அதடன யவத 

நூலிலும் ெதிவு பசய்து ொரா�ணமும் பசய்�ப்ெடுகி்றது. ஒவபவாரு 

மனிதனும் தான் பசய்த ொவஙகளுக்குப் பொறுப்ொளி�ாக இருக்க 

யவண்டுயம தவிர மற்றவர்கடள அதறகுப் ெலி�ாக்கக்கூைாது. ஆதாமும் 

ஏவாளும் பசய்த தவறுக்கு பெண் சமூகம் எப்ெடிப் பொறுப்ொக முடியும்?

ஆதாமும், ஏவாளும் பசய்த குற்றம் என்ன? அதறகு அவர்கள் பெற்ற 

தண்ைடன என்ன? இதறகாக பெண் சமூகத்டத இழிவுெடுத்துவதன் 

யநாக்கம் என்ன?
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 பின்வைருைாறு பைபிள் கூறுகிறது: 

ஆண்ைவராகி� கைவுள் மனிதடன (ஆதாடம) கூப்பிட்டு ‘நீ எஙயக 
இருக்கி்றாய்?” என்று யகட்ைார்.

‘உம் குரல ஒலிட� நான் யதாட்ைத்தில யகட்யைன். ஆனால, எனக்கு 
அச்சமாக இருந்தது. ஏபனனில, நான் ஆடையின்றி இருந்யதன். எனயவ, 
நான் ஒளிந்து பகாண்யைன் என்்றான் மனிதன். 

நீ ஆடையின்றி இருக்கி்றாய் என்று உனக்குச் பசான்னது �ார்? நீ 
உண்ணக் கூைாது என்று நான் வி்க்கி� மரத்திலிருந்து நீ உண்ைாய�ா? 
என்று யகட்ைார். 

அப்பொழுது அவன் என்னுைன் இருக்கும்ெடி நீர் தந்த அந்தப் பெண், 
மரத்தின் கனிட� எனக்குக் பகாடுத்தாள். நானும் உண்யைன் என்்றான். 

ஆண்ைவராகி� கைவுள், நீ ஏன் இவவாறு பசய்தாய்? என்று 
பெண்டணக் யகட்க அதறகுப் பெண் ‘ொம்பு” என்டன ஏமாறறி�து. 
நானும் உண்யைன் என்்றாள்.(ஆதி�ாகமம்:3:9-19)

கர்த்தரால தடுக்கப்ெட்ை ஒரு கனிட� சாப்பிடுவதறகு ஆதாம், ஏவாள் 
மறறும் ொம்பு ஆகி� மூவரும் காரணமானவர்கள் என்று இவவசனஙகள் 
கூறுகின்்றன. இதுயவ மனிதன் பசய்த முதல ொவம் என கூ்றப்ெடுகி்றது.

ஏவாடள ஏமாறறி கனிட� சாப்பிைச் பசய்� ொம்பு யமறபகாண்ை 
உடர�ாைட்ப் ெறறி டெபிள் கூறும் யொது- 

‘ஆண்ைவராகி� கைவுள் உருவாக்கி� காட்டு வி்ஙகுகளிப்ல்ாம் 
ொம்பு மிகவும் சூழ்ச்சிமிக்கதாக இருந்தது. அது பெண்ணிைம், ‘கைவுள் 
உஙகளிைம் யதாட்ைத்திலுள்ள எல்ா மரஙகளிலிருந்தும் உண்ணக்கூைாது 
என்்றது உண்டம�ா?” என்று யகட்ைது. 

‘பெண், ொம்பிைம் யதாட்ைத்தில இருக்கும் மரஙகளின் கனிகடள 
நாஙகள் உண்ண்ாம். ஆனால யதாட்ைத்தின் நடுவில உள்ள மரத்தின் 
கனிட� மட்;டும் நீஙகள் உண்ணக்கூைாது; அடதத் பதாைவும் கூைாது. 
மீறினால நீஙகள் சாவீர்கள்; என்று கைவுள் பசான்னார்” என்்றாள். 

ொம்பு பெண்ணிைம், நீஙகள் சாகயவமாட்டீர்கள்; ஏபனனில நீஙகள் 
அதிலிருந்து உண்ணும் நாளில உஙகள் கண்கள் தி்றக்கப்ெடும். நீஙகள் 
கைவுடளப் யொல நன்டம தீடமட� அறிவீர்கள் என்ெது கைவுளுக்குத் 
பதரியும் என்்றது. (ஆதி�ாககம்:3:1-5) 
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டெபிளின் யொதடனப் பிரகாரம் ஏவாள் ொம்பின் அ்ஙகாரமான 
வார்த்டதகடள நம்பினாள். அதில மட்றந்துள்ள சூழ்ச்சிட� அவள்; 
அறி�விலட். எனயவ கனிட� ஆதாமுக்கும் பகாடுத்தாள். ஆதாம் 
மறுப்யெதும் பதரிவிக்காமல சாப்பிட்ைார்.

‘அந்த மரம் உண்ெதறகுச் சுடவ�ானதாகவும் கண்களுக்குக் 
களிப்பூட்டுவதாகவும் அறிவு பெறுவதறகு விரும்ெத்தக்கதாகவும் 
இருந்தடதக் கண்டு, பெண் அதன் ெழத்டதப் ெறித்து உண்ைாள். அடதத் 
தன்னுைனிருந்த தன் கணவனுக்கும் பகாடுத்தாள். அவனும் உண்ைான்.|| 
(ஆதி�ாககம்:3:6)

கர்த்தரின் கட்ைடளட� மீறி ொவம் புரிந்ததில மூன்றுயெர் 
சமெஙகாளிகளாக சம்ெந்தப்ெட்டிருக்க ஏவாடள மட்டும்; காரணம் 
காட்டி பெண்கடள மட்ைம் தட்டுவது சரிதானா? கனிட�ச் சாப்பிை 
ஏவாள் மறுப்புத் பதரிவித்த அளவு கூை ஆதாம் மறுப்யெதும் பதரிவிக்க 
விலட்ய�.

ஏவாள் பசய்த குற்றத்திறகு கர்த்தர் எத்தண்ைடனட�யும் வழஙகாமல 
விட்ைதனால அவடள இழிவான பெண் என்று கூ்றயவண்டி ஏறெட்ைதா 
என்்றால அதுவும் இலட். சம்ெந்தப்ெட்ை மூவருக்கும் கர்த்தரால உையன 
தண்ைடனயும் வழஙகப்ெைடுள்ளது என்ெடத பின்வரும் டெபிள் வசனம் 
விளக்குகி்றது.

‘ஆண்ைவராகி� கைவுள், ொம்பிைம் நீ இவவாறு பசய்ததால 
காலநடைகள், காட்டு வி்ஙகுகள் அடனத்திலும் சபிக்கப் ெட்டிருப்ொய். 
உன் வயிறறினால ஊர்ந்து உன் வாழ்நாள் எல்ாம் புழுதிட� (மண்டண) 
தின்ொய். 

உனக்கும் பெண்ணுக்கும் உன்வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் ெடகட� 
உண்ைாக்குயவன். அவள் வித்து உன் தட்ட�க் கா�ப்ெடுத்தும். நீ அதன் 
குதிகாட்க்; கா�ப்ெடுத்துவாய்” என்்றார். 

அவர்(கர்த்தர்) பெண்ணிைம் ‘உன் மகப்யெறறின் யவதடனட� 
மிகுதி�ாக்குயவன். யவதடனயில நீ குழந்டதகடளப் பெறுவாய். 
ஆயினும் உன் கணவன் யமல நீ யவட்டக பகாள்வாய். அவயனா உன்டன 
ஆள்வான்” என்்றான். 

அவர் (கர்த்தர்), மனிதனிைம் (ஆதமிைம்) ‘உன் மடனவியின் பசாலட்க் 
யகட்டு உண்ணக் கூைாது என்று நான் கட்ைடளயிட்டு வி்க்கி� 
மரத்திலிருந்து நீ உண்ைதால உன் பொருட்டு நி்ம் (பூமி) சபிக்கப்ெட்டுள்ளது.
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உன் வாழ்நாபளல்ாம் வருந்தி அதன் ெ�டன உடழத்து நீ உண்ொய். நீ 
மண்ணாய் இருக்கி்றாய்; மண்ணுக்யக திரும்புவாய் என்்றார். (ஆதி�காமம் 
3:14-19)

‘பிரசவத்தின் யொது யவதடனட� அதிகப்ெடுத்திக் பகாடுத்தல” 
என்ெதுதான் ஏவாள் பசய்த குற்றத்திறகு அதிகப்ெட்ச தண்ைடன என்றும் 
கணவன் மீது அன்பு பகாண்ைாலும் அவன் தான் உன்டன ஆள்வான் 
என்றும் கூறுகி்றார் கர்த்தர். ஆண்தான் அதிகாரமுடை�வனாக இருப்ொன் 
என்ெது முடிவாகக் கூ்றப்ெட்டுள்ளது. 

பிரசவத்தின் யொது பெண் மரணத்தின் விளிம்புக்யக பசலகி்றாள். 
சி் யநரம் மரணித்தும் விடுகி்றாள். இவவளவு கடுடம�ான 
ெ�ஙகரமான யவதடனட�ப் பெண்ணுக்குக் பகாடுத்துவிட்டு அவடள 
இழிவுெடுத்துவது முட்றதானா? சாடவ விைக் கசப்ொனவள் என்று 
வர்ணிப்ெது முட்றதானா? அவடள விஷமக்காரி�ாகச் சித்தரிப்ெது 
சரிதானா? 

‘புழுதிட�த் தின்ன யவண்டும்” என்ெதுதான் ொம்புக்கு கர்த்தர் 
வழஙகி� தண்ைடன. எந்தப் ொம்ொவது புழுதிட� அல்து மண்டண 
சாப்பிட்ைடதப் ொர்த்திருக்கிறீர்களா? 

இந்நிகழ்வின் மூ்ம் ொம்புக்கும் பெண்களுக்குமிடைய� நிரந்தர 
யுத்தம் உண்ைாக்கப்ெட்டுள்ளது. ஏவாளின் சந்ததிட� காணும் 
யொபதல்ாம் ொம்பு காட்த் தீண்ையவண்டும். அவர்கள் ொம்பின் 
தட்ட� நசுக்கயவண்டும். எல்ா ொம்பும் காட் மட்டும் தான் 
தீண்டுகி்றதா? 

‘கனிட� சாப்பிட்ைால சாவீர்கள்’’ என்று முன்பனச்சரிக்டக 
விடுக்கப்ெட்டிருந்தும் அதடன சாப்பிட்ை பின்பு ஆதாமும் ஏவாளும்; 
சாகவிலட்ய�. கர்த்தரின் கட்ைடள அல்து தீர்க்க தரிசனம் பச�்றறுப் 
யொனது ஏன்? பகாஞ்சம் சிந்தியுஙகள்.

ஆதாமும் ஏவாளும் ொவம் பசய்தது ஏன்? உண்டமயில, ஆதாமும் 
ஏவாளும் தாஙகள் பசய்�ப் யொகின்்ற (ெழம் சாப்பிடுகின்்ற) காரி�ம் 
நல்தா? பகட்ைதா? நன்டம�ா? தீடம�ா? என்ெடதப் பிரித்து 
அறி�க்கூடி� நிட்யில இருக்கவிலட்.

கர்த்தரால தடுக்கப்ெட்ை கனிட� சாப்பிட்ை யொதுதான் நன்டம தீடம 
ெறறி� ெகுத்தறிடவப் பெறறுக் பகாள்கி்றார்கள். ஒரு தவட்றத் பதரிந்து 
பசய்தால அதறகுப் பெ�ர் ொவம். ொவம் என்று பதரி�ாமல பசய்தால 
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அதறகுப் பெ�ர் தவறு. ஆதாமும் ஏவாளும் பசய்தது ொவமல்; தவறு. 
ெகுத்தறிவற்ற நிட்யிலிருந்து தவறு பசய்த இருவருக்கும் தண்ைடன 
வழஙகி விட்டு பெண் இனத்டத யமாசமாகச் சித்தரிப்ெது எந்த வடகயில 
நி�ா�ம்?

பின்வரும் டெபிள் வசனஙகடளக் கவனமாகப் ெடியுஙகள்.

‘ொம்பு, பெண்ணிைம் நீஙகள் சாகயவமாட்டீர்கள். ஏபனனில, நீஙகள் 
அதிலிருந்து உண்ணும் நாளில உஙகள் கண்கள் தி்றக்கப்ெடும். நீஙகள் 
கைவுடளப்யொல நன்டம தீடமட� அறிவீர்கள் என்ெது கைவுளுக்கு 
பதரியும்.” என்்றது. (ஆதி�ாகமம்:3:4-6)

ஆண்ைவராகி� கைவுள் மனிதடன (ஆதாடம)க் கூப்பிட்டு நீ எஙயக 
இருக்கின்்றாய்? என்று யகட்ைார். உம் குரல ஒலிட� நான் யதாட்ைத்தில 
யகட்யைன். ஆனால எனக்கு அச்சமாக இருந்தது. ஏபனனில நான் 
ஆடையின்றி இருந்யதன். எனயவ நான் ஒளிந்து பகாண்யைன் என்்றான் 
மனிதன். 

நீ ஆடையின்றி இருக்கின்்றாய் என்று உனக்குச் பசான்னது �ார்? 
உண்ணக் கூைாது என்று நான் வி்க்கி� மரத்;திலிருந்து நீ உண்ைாய�ா? 
என்று (ஆண்ைவர்) யகட்ைார். (ஆதி�காமம்;: 3:9-11)

‘பின்பு ஆண்ைவராகி� கைவுள், மனிதன் இப்பொழுது நம்முள் ஒருவர் 
யொல நன்டம, தீடம அறிந்தவனாகி விட்ைான். இனி அவன் என்ப்றன்றும் 
வாழ்வதறகாக வாழ்வின் மரத்திலிருந்தும் ெறித்து உண்ண டகட� நீட்டி 
விைக்கூைாது என்்றார். எனயவ ஆண்ைவராகி� கைவுள் அவன்(மனிதன்) 
உருவாக்கப்ெட்ை அயத மண்டணப் ெண்ெடுத்த அவடன ஏயதன் 
யதாட்ைத்திலிருந்து பவளிய� அனுப்பிவிட்ைார்.” (ஆதி�காமம் 3:22)

நன்டம, தீடம என்்றால என்ன? என்று பதரி�ாதவர்களாகப் 
ெடைக்கப்ெட்ை ஆதாமும் ஏவாளும் தடுக்கப்ெட்ை கனிட�ச் சாப்பிட்ை 
பின்புதான் ெகுத்தறிடவப் பெறறு- கைவுடள யொல- நன்டம தீடம 
நல்து பகட்ைது என்ெவறட்ற அறிந்து பகாள்கி்றார்கள். 

கனிட�ச் சாப்பிை முன் தாஙகள் நிர்வாணிகளாக இருக்கின்ய்றாயம 
என்்ற உணர்வு கூை இல்ாமல இருந்தவர்கள் எப்யொது தடுக்கப்ெட்ை 
கனிட�ச் சாப்பிட்ைார்கயளா அப்யொது தான் பவட்கம், மானம், 
மரி�ாடத என்ென ெறறியும் அறிந்து பகாள்கி்றார்கள். ‘மனிதர்களுக்குரி� 
உணர்வுகடளயும்” பெறறுக் பகாள்கி்றார்கள்.
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தாம் நிர்வாண யகா்த்தில இருப்ெடதக் கண்டு பகாண்ை ஆதாம் 
அயத யகா்த்தில கர்த்தடர சந்திக்க பவட்கப்ெட்டு ஒளிந்து பகாள்கி்றார். 
ஆதாம் எஙயக ஒளிந்திருக்கி்றார் என்ெடத அறி�ாத ஆண்ைவர், ஆதாமின் 
பெ�டரக்கூறி சப்தமிட்டு அடழத்து விசாரிக்கி்றார்;. பவட்கத்தின் 
காரணமாக ஒளிந்து பகாண்ைதாக ஆதாம் காரணம் கூறுகி்றார். 

ஆதாம் தடுக்கப்ெட்ை கனிட� சாப்பிட்ைதன் மூ்ம்; பவட்க 
உணர்டவ பெறறு நம்மில ஒருவர் யொல ெகுத்தறிடவ இப்யொது பெறறு 
விட்ைார். எனயவ ஏயதன் யதாட்ைத்தில இனி இவர்கள் இருக்க முடி�ாது 
என கூறி அஙகிருந்து அவர்கடள கர்த்தர் பவளிய�றறுகி்றார். ொம்புக்கு 
பகாடுக்கப்ெட்டிருந்த ெகுத்தறிவு கூை ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் 
பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கவிலட். ொம்பு ெகுத்தறியவாடு ெடைக்கப் 
ெட்டிருந்ததாலதான் இருவருக்கும் எதிராக சூழ்ச்சி பசய்� முடிந்தது. 

உண்டம இவவாறிருக்க சு�புத்தி இல்ாதவர்களாக, நன்டம தீடம 
ெறறி� அறிவு இல்ாதவர்களாக இருந்த நிட்யில ஆதாமும் ஏவாளும் 
ஒரு கனிட�ச் சாப்பிட்ைதறகாக பமாத்த பெண்கடளய� இழிவானவர் 
களாகக் கூறுவது எப்ெடி நி�ா�மாகும்? 

பசய்த குற்றத்திறகாக ஆதிமனிதர்களாகி� அவவிருவருக்கும் கர்த்தர் 
கடுடம�ான தண்ைடனகடள வழஙகி பூமிக்கு இ்றக்கி� பி்றகும் கூை 
பெண் சமூகத்டத இழிவுெடுத்தி டெபிள் வசனஙகள்; எழுதப்ெட்டிருப்ெது 
எப்ெடி சரி�ாகும்;? 

இந்நிட்யில முதல மனிதன் புரிந்த ொவம் பதாைக்கம் எல்ா 
மனிதர்களின் ொவஙகளுக்காகவும் இய�சு தன்டனய� சிலுடவயில 
ெலிபகாடுத்தார் என்று கூறுவதும் நம்புவதும் யொதிப்ெதும் 
நி�ா�ம்தானா? கிறிஸ்தவ நண்ெர்கயள பகாஞ்சம் சிந்திக்கக்கூைாதா?

 இஸ்ாததின் ைார்பவையில்...

ஆதாம் ஏவாள் பசய்த தவறுக்காக பெண் சமூகத்டத இழிவுெடுத்தி 
இஸ்்ாத்தின் இறுதி யவதநூ்ாகி� அலகுர்ஆனில ஒரு வார்த்டத கூைப் 
யெசப்ெைவிலட்.

‘ஆதயம! நீயும் உம் மடனவியும் இச்சுவர்க்கத்தில குடியிருஙகள். 
யமலும் நீஙகள் இருவரும் விரும்;பி�வாறு தாராளமாக அதிலிருந்து 
புசியுஙகள். ஆனால நீஙகள் இருவரும் இம் மரத்டத பநருஙக யவண்ைாம். 
(பநருஙகினால) அப்யொது நீஙகள் இருவரும் அநி�ா�க்காரர்களில 
ஆகிவிடுவீர்கள் என்று நாம் கூறியனாம்.” (அலகுர்ஆன்- 2:35, 7:19)
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அவவிருவரின் மட்றக்கப்ெட்ை பவட்கத்த்ஙகடள அவ 
விருவருக்கும் பவளிப்ெடுத்துவதறகாக டஷத்தான் அவவிரு வருக்கும் 
ஊச்ாட்ைத்டத உண்டுெண்ணி, ‘நீஙகள் இரு வானவர்களாக 
அல்து (மரணிக்காமல) நிரந்தரமானவர்களாக ஆகிவிடுவீர்கள் 
என்ெதறகாகயவ�ன்றி இம்மரத்டத விட்டும் உஙகள் இரட்சகன்; உஙகள் 
இருவடரயும் தடுக்கவிலட் என்று கூறினான்.

‘நிச்ச�மாக நான் உஙகள் இருவருக்கும் உெயதசம் பசய்யவாரில 
உள்ளவன் என்று அவவிருவரிைமும் அவன் சத்தி�ம் பசய்து 
அவவிருவடரயும் ஏமாறறிக் கீழ் நிட்க்குள் தள்ளினான். 

அவவிருவரும் அம்மரத்டதச் சுடவத்தயொது அவவிருவரினதும் 
பவட்கத்த்ஙகள் அவவிருவருக்கும் பவளிப்ெட்ைன. அவர்கள் 
இருவரும் சுவர்க்கத்தின் இட்களால தம்டம மட்றத்துக் பகாள்ள 
மு�ன்்றனர். 

அவவிருவரின் இரட்சகன் அவர்கடள அடழத்து ‘உஙகள் இருவடரயும் 
இம்மரத்டத விட்டும் நான் உஙகடள தடுக்கவிலட்�ா?

நிச்ச�மாக டஷத்தான் உஙகள் இருவருக்கும் ெகிரஙக வியராதி�ாவான் 
என்று உஙகளிைம் நான் கூ்றவிலட்�ா?” (என்று யகட்ைான்.) 
(அலகுர்ஆன்- 7:20 – 22)

டஷத்தானின் ஆடசவார்த்டதகளுக்கு ஆதாமும் ஏவாளும் 
ஏமாந்தார்கள். மரத்;டத அணுகி சாப்பி;ட்ைார்கள். தாஙகள் பசய்த 
தவறுக்காக மனம் வருந்தி; ொவமன்னிப்புக் யகட்ெது எப்ெடி என்ெடத 
அல்ாஹ்விைம் யகட்டுத் பதரிந்து அதன்ெடிய� ொவமன்னிப்புக் 
யகாரினார்கள். 

‘பின்னர் ஆதம் தம் இரட்சகனிைமிருந்து சி் வார்த்டதகடளப் பெறறு 
(அதன் மூ்ம் ொவமன்னிப்பும் யகட்டு)க் பகாண்ைார். அதனால அவன் 
அவடர மன்னித்தான். நிச்ச�மாக அவன்தான் மிக்க மன்னிப்ெவனும் 
நிகரற்ற அன்புடை�வனுமாவான்.’ (அலகுர்ஆன்:2:37)

‘எஙகள் இரட்சகயன! நாஙகள் எஙகளுக்யக அநி�ா�ம் பசய்து 
பகாண்யைாம். நீ எஙகடள மன்னித்து எமக்கு அருள் புரி�விலட் 
�ானால நிச்ச�மாக நாம் நஷ்ைவாளர்களில உள்ளவராயவாம்” என்று 
அவவிருவரும் (ஆதமும் ஹவவாவும்) கூறினர். (அலகுர்ஆன்:7:23)

ஆதாமும் ஏவாளும் பசய்த ொவத்திறகு அல்ாஹ் மன்னிப்பு வழஙகி 
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அவர்கடள சுவர்க்கத்திலிருந்து பூமிக்கு இ்றக்கினான். தன்னிைமிருந்து 
வழிகாட்ைல வரும் அதடனப் பின்ெறறு மாறும் அல்ாஹ் 
கட்ைடளயிட்ைான். (ொர்க்க அலகுர்ஆன்:2:38)

தவறு பசய்த அவவிருவருக்கும் சாெம் இைாது பெண் இனத்டத 
இழிவாகக் கூ்றாது ொவம் பசய்� தூண்டுத்ாக இருந்த டஷத்தானின் 
விை�த்தில எப்யொதும் கவனமாக இருக்குமாறுதான் சமூகத்திறகு 
எச்சரிக்கப்ெட்ைது. 

ஆதமுடை� சந்ததியினயர! டஷத்தான் உஙகள் பெறய்றார் 
இருவருடை� பவட்கத்த்ஙகடள அவர்களுக்குக் காட்டுவதறகாக 
அவர்கள் இருவருடை� ஆடைகடள அவர்கடள விட்டும் கடளந்து 
அவர்கடளச் சுவர்க்கத்திலிருந்து பவளிய�றறி�து யொல உஙகடளயும் 
(ஏமாறறி) குழப்ெத்தி்ாழ்த்தி விை யவண்ைாம். நிச்ச�மாக அவனும் 
அவனுடை� ெட்ைாளமும் நீஙகள் அவர்கடளப் ொர்க்காத யொதிலும் 
அவர்கள் உஙகடளப் ொர்த்துக்பகாண்டிருக்;கின்்றனர். நம்பிக்டக 
பகாள்ளாதவர்களுக்கு நிச்ச�மாக நாம் டஷத்தான்கடள நண்ெர்களாக 
ஆக்கியுள்யளாம். (அலகுர்ஆன்:7:27)

அலகுர்ஆன் கூறறுப்ெடி ஒவபவாரு மனிதனும் பசய்கின்்ற 
காரி�த்திறகு அவன் தான் பொறுப்ொளி�ாக இருக்கின்்றான். 

ஒருவனுடை� குற்றத்திறகு இன்னுபமாருவன் தண்ைடன அனுெவிக்க 
முடி�ாது. ஆதாமும் ஏவாளும் விட்ை தவறுக்கு மற்றவர்கள் பொறுப்ொக 
முடி�ாது என்று குர்ஆன் கூறுகின்்றது.

‘எந்தயவார் ஆன்மாவும் மற்றதன் ொவச் சுடமட�ச் சுமக்காது. 
யமலும் மனிதனுக்கு அவன் மு�றசித்தடதத் தவிர யவறு எதுவுமிலட். 
நிச்ச�மாக அவனது மு�றச்சி விடரவில அவனுக்கு காண்பிக்கப்ெடும்”. 
(அலகுர்ஆன்:53:38-40)

‘அல்ாஹ்விைம் நீஙகள் மீட்ைப்ெடும் நாடள அஞ்சிக் பகாள்ளுஙகள். 
பின்னர் ஒவபவாரு ஆத்மாவுக்கும் அடவ சம்ொதித்தவறறிறகு (கூலி) 
முழுடம�ாக வழஙகப்ெடும். அவர்கள் அநி�ா�ம் பசய்�ப்ெைவும் 
மாட்ைார்கள்” (அலகுர்ஆன்:2:281)

‘ஒவபவாரு ஆன்மாவும் தான் சம்ொதித்தவறறிறகு அைகு டவக்கப் 
ெட்டிருக்கின்்றது.” (அலகுர்ஆன்:74:38)

எனயவ முதல மனிதர்கள் (உட்ெை சக் மனிதர்களும்) பசய்த 
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ொவஙகளுக்காக இய�சு சிலுடவயில ெலி�ானார் என்்ற பகாள்டகட� 
இஸ்்ாம் ஏறறுக்பகாள்ளாத ஆதரிக்காத அயத யவடள, ஏவாள் விட்ை 
தவறுக்காகப் பெண் இனத்டத குற்றம் சுமத்தவுமிலட் பெண் ஆன்மா 
அற்ற பி்றவி என்று ெழிக்கவுமிலட்.

நபி முஹம்மது (ஸல) அவர்கள் இட்றத்தூதராக வந்த கா்கட்ைத்தில 
அவரது சமுதா�ம் பெண்கடள இழிவுெடுத்தி பெண் குழந்டதகடள 
உயியராடு குழியதாண்டிப் புடதத்து வந்தது. இவர்களது பகாடூர 
பச�லகடளத் தடுத்து நிறுத்தி பெண்களுக்கும் ஆன்மா உண்டு; 
வாழ்வுரிடம உண்டு எனக்கூறி அவர்;களின் உரிடமகடளப் பெறறுக் 
பகாடுத்தார்கள். 

‘அவர்களில ஒருவனுக்குப் பெண் குழந்டத குறித்து நன்மாரா�ம் 
கூ்றப்ெட்ைால அவன் யகாெத்டத விழுஙகி�வனாக அவனது 
முகம் கறுப்ொகி விடுகி்றது. அவனுக்குக் கூ்றப்ெட்ை நன்மாரா�ம் 
தீஙபகன்ெதாகக் கருதி�தனால சமூகத்டத விட்டும் தட்மட்றவாகிக் 
பகாள்கின்்றான். அவமானத்துைன் இடத டவத்துக் பகாள்வதா? 
அல்து அடத மண்ணில புடதத்துவிடுவதா? (என்று எண்ணுகி்றான்) 
அறிந்து பகாளளுஙகள் அவர்கள் அளிககும் தீர்ப்பு மிகக் பகட்ைது. 
(அலகுர்ஆன்:16:58.59)

நீஙகள் என்ன ொவம் பசய்தீர்கள். உஙகள் பெறய்றார் உஙகடளக் ஏன் 
பகாட் பசய்தனர் என நாடள மறுடமயில உயியராடு புடதக்கப்ெட்ை 
பெண் குழந்டதகள் எழுப்ெப்;ெட்டு யகள்வி யகட்கப்ெடுவார்கள். 
(ொர்க்க. அலகுர்ஆன்: 81:8.9)

அப்ொவிக் குழந்டதகடளக் பகாட் பசய்ததறகாகப் பெறய்றார்கள் 
தண்டிக்கப்ெடுவார்கள் என்்ற எச்சரிக்டகட� இவவசனஙகள் மூ்ம் 
எடுத்துக் காட்டி அம்மக்களின் பகாடூரத்தன்டமக்கு முறறுப்புள்ளி 
டவக்கப்ெட்ைது.

பெண்களின் ஆன்மாடவ உறுதிபசய்து ஆன்மீகப் ெணியில 
ஆண்களுைன் சரிசமமான ெஙகிடன வழஙகி யமம்ெடுத்துகின்்ற புனித 
அலகுர்ஆன், பெண்கள் யவதம் ெடிப்ெடதய�ா, கறறுக் பகாடுப்ெடதய�ா 
ொவமாகக் கூ்றவிலட். அல்ாஹ்;வின் கருடண, அன்பு, யநசம், 
பநருக்கம் பெண்களுக்கும் உண்டு. ெ�ெக்தி�ான வாழ்யவ பவறறியின் 
அடித்தளம் என்றும் பொது அறிவிப்பு பசய்கி்றது. 

‘உ்கம் (குறிப்பிட்ை கா்ம்) சுகமளிக்கும் ஒன்்றாகும். பெ்றப்ெடும் 
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இந்த சுகப்பொருட்களில சி்றந்தது சாலிஹான (நல்்றஙகள் புரியும்) 
பெண்ணாகும். என நபி (ஸல) அவர்கள் கூறினார்கள். அறிவிப்ெவர்: 
அப்துல்ாஹ் இப்னு அம்ரு (ரலி). (நூல முஸ்லிம். 1467) 

நல்்றஙகள் புரியும் பெண்கயள சி்றந்தவர்கள் என்்ற அந்தஸ்டத 
பகாடுத்து பெண் சமூகத்டத கண்ணி�ப்ெடுத்துகி்றார்கள் நபி முஹம்மத் 
(ஸல) அவர்கள். 

யமலும் தாய்டமட�ப் யொறறி அதன் புனிதத்டத நிட் நிறுத்துகி்றது 
புனித அலகுர்ஆன்.

மனிதனுக்கு, அவனது பெறய்றார் ெறறி நாம் உெயதசித்யதாம். அவனது 
தாய் அவடனப் ெ்வீனத்திறகு யமல ெ்வீனமாகச் சுமந்தாள். யமலும், 
அவனது ொலகுடி ம்றத்தல இரண்டு ஆண்டுகளி்ாகும். நீ எனக்கும் உனது 
பெறய்றாருக்கும் நன்றி பசலுத்துவா�ாக! என்னிையம மீளுதல உள்ளது. 
(31:14 46:15)

உமது இரட்சகன் தன்டன�ன்றி (யவறு எவடரயும்) நீஙகள் 
வணஙகக் கூைாது என்றும் பெறய்றாருக்கு நன்டம பசய்யுமாறும் 
கட்ைடளயிட்டுள்ளான். அவவிருவருவரில ஒருவயரா அல்து 
அவவிருவருயமா உம்மிைம் முதுடமட� அடைந்து விட்ைால அவர்கடள 
யநாக்கி ‘சீ’’ எனக்கூ்றயவா அவவிருவடரயும் விரட்ையவா யவண்ைாம். 
அவவிருவருக்கும் பமன்டம�ான வார்த்டதட�ய� கூறுவீராக. 
கருடணயுைன் ெணிவு என்னும் இ்றக்டகட� அவவிருவருக்காகவும் நீர் 
தாழ்த்துவீராக. என் இரட்சகயன! சிறுவனாக இருந்த யொது அவவிருவரும் 
என்டனப் ெராமரித்தது யொன்று அவவிருவருக்கும் நீ கருடண புரிவா�ாக 
என்று கூறுவீராக. (அலகுர்ஆன்:17:23.24)

அலகுர்ஆன் மகப்யெறட்ற புனிதப்ெடுத்தி உ�ர்வானதாக்கி 
தாய்டமட� யொறறுகி்றது. பிரசவ யவதடன இட்றவனின் சாெம் என்று 
கடிந்துடரக்க விலட். சிரமத்டத தாஙகி பெறப்றடுத்த தாய்க்காக- 
பெறய்றாருக்காக- ெணிவு என்னும் இ்றக்டகட� தாழ்த்தி நன்றி பசலுத்தி 
பிரார்த்தடன புரியும் பிள்டளகளாக வாழும்ெடி யொதடன பசய்கி்றது.

புதி� ஏறொட்டில இய�சு தன்னுடை� தாய்யுைன் நைந்து பகாண்ை 
முட்றட� ெறறி இவவாறு கூ்றப்ெடுகி்றது.

‘அப்பொழுது அவருடை� சயகாதரரும் தா�ாரும் வந்து, பவளிய� 
நின்று, அவடர அடழக்கும்ெடி அவரிைத்தில ஆள் அனுப்பினார்கள். 
அவடரச் சுறறிலும் உட்கார்ந்திருந்த ஜனஙகள் அவடர யநாக்கி: 
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இயதா உம்முடை� தா�ாரும் உம்முடை� சயகாதரரும் பவளிய� 
நின்று உம்டமத் யதடுகி்றார்கள் என்்றார்கள். அவர்களுக்கு அவர் 
பிரதியுத்தரமாக: என் தா�ார் �ார்? என் சயகாதரர் �ார்? என்று பசாலலி 
தம்டம சூழ உட்கார்ந்திருந்தவர்கடளச் சுறறிப்ொர்த்து இயதா என் தாயும் 
சயகாதரரும் இவர்கயள. யதவனுடை� சித்தத்தின்ெடி பசய்கி்றவன் 
எவயனா அவயன எனக்குச் சயகாதரனும், எனக்குச் சயகாதரியும், 
எனக்குத் தாயுமாய் இருக்கி்றான் என்்றார். (மாறகு 3:31-35) அவர் 
இடவகடளச் பசாலலுடகயில, ஜனக்கூட்ைத்திலிருந்த ஒரு ஸ்திரீ 
அவடர யநாக்கி: உம்டமச் சுமந்த கர்ப்ெமும் நீர் ொலுண்ை முட்களும் 
ொக்கி�ம் உள்ளடவகபளன்று சத்தமிட்டுக் பசான்னாள். அதறகு அவர்: 
அப்ெடி�ானாலும் யதவனுடை� வார்த்டதட� யகட்டு அடதக் காத்துக் 
பகாள்ளுகி்றவர்கயள அதிக ொக்கி�வான்கள் என்்றார். (லூக்கா 11:27-28)

இய�சு தன்தாட� அவமதித்ததாகவும் அ்ட்சி�ப்ெடுத்தி �தாகவும் 
இச்பசய்திகள் கூறுகின்்றன. ஆனால அலகுர்ஆன் இய�சுவின் பசய்திட�ப் 
ெறறி கூறும் யொது தாய்க்கு மரி�ாடத பசய்த உ�ர்ந்த ெண்புள்ளவராக 
எடுத்துக்காட்டுகி்றது.

‘எனது தாய்க்கு நன்டம பசய்ெவனாகவும் என்டன அல்ாஹ் 
ஆக்கியுள்ளான். யமலும் கர்வம் பகாண்ைவனாகவும் துர்ப்ொக்கி�ம் 
உடை�வனாகவும் என்டன அவன் ஆக்கவிலட். (அலகுர்ஆன்:19:32)

பெண்டண மனித பி்றவியில யசர்ப்ெதா இலட்�ா? பெண்ணுக்கு 
ஆன்மா உண்ைா இலட்�ா? என்று டெபிள் ஆரம்பித்து டவத்த வாதத்டத 
அலகுர்ஆன் அறிவுபூர்வமாக ஆக்கப்பூர்வமாக முடித்து டவத்திருக்கி்றது.
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தீண்டத ்த்கா்தவைள்

ஆண் பெண் இருொ்ாரிடைய� உைறகூறு ரீதி�ாக ெலயவறு 
யவறுொடுகள் உள்ளன. அவறறுள் முக்கி�மானது பெண்களுக்கு ஏறெடும் 
மாதவிைா�ாகும். 

மாதவிைாய் பவளிப்ெடுவதன் மூ்மாகத்தான் சிறுமி என்்ற 
நிட்யிலிருந்து ‘வளர்ந்த பெண்” என்்ற நிட்ட� ஒரு பெண் 
அடைகி்றாள். பெண்டமயின் மறப்றாரு சி்றப்ெம்சமான தாய்டம 
ஏறெடுவதறகான தகுதியும் அதன் மூ்யம தீர்மானிக்கப்ெடுகி்றது. 

உைறகூறு ரீதி�ான இந்த யவறுொட்டைக் காரணம் காட்டி பெண்கடள 
இழிவுெடுத்தும் சைஙகுகளும் சம்பிரதா�ஙகளும் நிட்ற�யவ உள்ளன. 
அதுவும் மதஙகளின் பெ�ரால மலிந்து கிைக்கின்்றன. டெபிள் இப்ெடி 
கூறுகி்றது.

‘மாதவி்க்கில இரத்தப் பெருக்குடை� பெண் ஏழு நாள் வி்க்காய் 
இருப்ொள். அவடளத் பதாடுெவர் மாட் மட்டும் தீட்ைாயிருப்ெர்.

மாதவி்க்கின்யொது எதன் மீது ெடுக்கி்றாயளா எவறறின் மீது 
அமர்கி்றாயளா அடவ அடனத்தும் தீட்யை. 

அவள் ெடுக்டகட�த் பதாடுெவர் அடனவரும் தம் உடைகடளத் 
துடவத்து நீரில முழுக யவண்டும். மாட் மட்டும் அவர்கள் தீட்ைாய் 
இருப்ெர்.

அவள் அமரும் மடணட� பதாடுெவன் தன் உடைகடள துடவத்து 
தண்ணீரில முழுக யவண்டும். மாட் மட்டும் அவன் தீட்ைாய் இருப்ொன்.

அவள் ெடுக்டகயின்மீதும் அவள் அமர்ந்த மடணயின் மீதும் இருந்த 
எடத�ாகிலும் பதாட்ைவனும் மாட் மட்டும் தீட்ைாய் இருப்ொன். 

ஒருவன் அவளுைன் ெடுக்டகயில ெடுத்துக்பகாண்டு அவள் தீட்டு 
அவன் மீதுெட்ைது என்்றால அவன் ஏழுநாள் தீட்டுடை�வன். அவன் 
ெடுக்கும் ெடுக்டக அடனத்தும் தீட்யை. 

பெண் ஒருத்திக்கு உரி� மாதவி்க்கு நாள்;கள் கைந்தும் உதிரப் 
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பெருக்கு நீடித்தால அந்த நாள்;கள் எல்ாம் வி்க்கு நாள்கடள யொல 
தீட்ைானடவய�.

அந்த நாள்கள் எல்ாம் அவள் ெடுக்கும் ெடுக்டக அடனத்தும் 
வி்க்கு கா்ப்ெடுக்டகக்கு ஒத்தயத. அவள் அமரும் அடனத்தும் தீட்டுக் 
கா்த்டதப் யொன்ய்ற வி்க்காய் இருக்கும்.

அவறட்றத் பதாடுெவன் தன் உடைகடளத் துடவத்து நீரில மூழ்க 
யவண்டும். மாட் மட்டும் அவன் தீட்ைாய் இருப்ொன்.

அவள் தன் இரத்தப்பெருக்கு நின்்ற பின் ஏழுநாள் கழித்த பின் 
தீட்ைற்றவள் ஆவாள். 

எட்ைாம் நாள் இரு காட்டுப் பு்றாக்கடளய�ா பு்றாக் குஞ்சுகடளய�ா 
சந்திப்புக்கூைார (குருவின் கூைார) வாயிலில குருவிைம் பகாண்டு 
வருவாள்.

குரு அவறறில ஒன்ட்ற ொவம் யொக்கும் ெலியும் மற்றடத எரி 
ெலியுமாக்கி அவளுக்காக ஆண்ைவர் திருமுன் ொவக் கழுவாய் நிட்ற 
யவறறுவார். (ய்வி�ராகம் 15:19-31) 

மாதவிைாய்க் கா்த்தில பெண் எப்ெடி நைந்து பகாள்ள யவண்டும்; 
நைாத்தப்ெை யவண்டும் என்று கூறும் டெபிளின் இந்த அறிவுடரகடள 
நன்்றாகக் கவனியுஙகள். இவவசனஙகடள மூன்று பிரிவுகளாக வகுத்து 
யநாக்க்ாம்.

1) மாதவிைாய் இரத்தப்யொக்கு வந்து பகாண்டிருக்கும் கா்ம் 

2) மாதவிைாய்க்குரி� நாட்கள் முடிந்த பின்பும் ஏறெடும் இரத்தப் 
யொக்குடை� கா்ம்.

3) மாதவிைாய் நாட்களில ஆ்�த்தில நுடழ�க் கூைாத கா்ம். 

இவற;றில, மூன்்றாவதாக கூ்றப்ெடும் காரணத்தில; நி�ா�ம் 
இருக்கத்தான் பசய்கி்றது. இட்றவடன வணஙகக்கூடி� ஆ்�த்தின் 
ெரிசுத்தத்தன்டம எப்யொதும் யெணப்ெையவண்டும். ெக்தி ம�ம் நிட்றந்து 
காணப்ெைக்கூடி� இைத்தில எவவித அசுத்தஙகளும் அசுத்தஙகள் ஏறெைக் 
கூடி�டவகளும் இருக்கக் கூைாது என்ெதில நி�ா�ம் இருக்கத்தான் 
பசய்கி்றது. 

ஆனாலும் மற்ற இரு காரணஙகளிலும் நி�ா�ஙகள் இருப்ெதாகக் 
கூ்ற முடி�விலட். ஒரு பெண்ணுக்கு மாதவி்க்கு ஏறெடும் சம�த்தில 
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அவடள �ாரும் பதாையவா அவளால �ாரும் பதாைப்ெையவா கூைாது. 
அணுகப்ெைவும் கூைாது:

அவள் இருந்த இைத்டதயும் ெடுத்த ெடுக்டகட�யும் பதாடுெவன் 
தீட்டுப்ெட்ைவனாவான். அதிலிருந்து தூய்டம�டைவதறகு அவனது 
ஆடைகடளயும் கழுவி குளித்து சுத்தமாக்க யவண்டும். தப்பித் தவறி 
அப்பெண்ணுைன் யசர்ந்து உ்றஙகி விட்ைால அவனும் ஏழு நாட்கள் 
தீட்டுக்குரி�வனாகி விடுவதுைன் அவனது ெடுக்டகயும் தீட்டுக்குரி�தாகி 
விடும் என்ெபதல்ாம் நி�ா�மான காரணஙகளல். பெண்டணக் 
யகவ்மாக தீண்ைத் தகாதவளாக எந்தளவு எடுத்துக் காட்ை முடியுயமா 
அந்தளவு எடுத்துக் காட்டுகி்றது இவவசனஙகள். 

மாதவி்க்கு வந்த அப்பெண்டண குடும்ெத்டத விட்டும் சமூகத்டத 
விட்டும் ஒதுக்கிடவக்குமாறும் தனிடமயில தள்ளி விடுமாறும் 
அவளுைன் உள்ள பதாைர்புகடள முறறிலும் துண்டிக்குமாறும் 
பதளிவாகச் பசாலகி்றது டெபிள். இன்னுபமாரு வார்த்டதயில 
பசான்னால குறிப்பிட்ை அந்த ஏழு நாட்கள் முடியும் வடர அப்பெண்டண 
மனிதப்பி்றவி�ாகக் கருதி அண்டியிருக்கவும் கூைாது என்கி்றது டெபிள்.

குறிப்பிட்ை அந்த ஏழு நாட்களுக்குள் மாதவி்க்கு நிறகாது 
பதாைர்ந்தும் இரத்தப்யொக்கு ஏறெடுமாயின் அப்யொதும் தீண்ைத் 
தகாதவளாகக் கருதி அவடள ஒதுக்கி டவக்க யவண்டும். ஏழுநாட்கள் 
முடிந்து எட்ைாம் நாள் ஆ்� குருவின் தட்டமயின் கீழ் தீட்டைப் 
யொக்கும் சைஙகுகடளச் பசய்தாக யவண்டும். 

இரு காட்டுப் பு்றாக்கடளய�ா அல்து பு்றாக்குஞ்சுகடளய�ா 
பகாண்டு வந்து குருவிைம் பகாடுக்க யவண்டும். அவர் அவவிரு 
பு்றாக்கடளயும் ஆ்�த்திறகு பவளியில மக்கள் முன்னிட்யில 
அறுத்துப் ெலியிடுவார். 

பெண்ணுக்கு ஏறெட்ை மாதவி்க்டக ஒரு ொவமாகக் கருதி 
அப்ொவத்திறகுப் பிரா�ச்சித்தமாக அதில ஒரு பு்றாடவப் அறுத்துப் 
ெலியிடுவார். மற்றப் பு்றாடவ எரிெலி (சர்வாஙக தகனப் ெலி)�ாக்கி 
அறுத்துப் ெலியிடுவார். அதன் பி்றகுதான் குறிப்பிட்ை அப்பெண் ெரிசுத்த 
மடைந்தவளாக யசர்த்துக் பகாள்ளப்ெடுவாள். 

பெண்டமயின் அழகு, பவட்கத்திலும் நாணத்திலும் அைக்கத்திலும் 
தஙகியுள்ளது. எந்தப் பெண்ணுயம பெண்டமட� விட்டுக் பகாடுக்க 
விரும்ெமாட்ைாள். ஆனாலும் டெபியளா பெண்டமட� சிடதக்கின்்ற 
யவட்ட� சி்றப்பித்துச் பசாலகி்றது.
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எந்தப் பெண்ணும் தன்னுடை� மாதவி்க்குக் கா்த்டதப் ெறறிப் 
ெட்றசாறறிக் பகாண்டிருக்க மாட்ைாள். இன்னுபமாருவருக்கு பதரியும்ெடி 
நைந்து பகாள்ளவும் மாட்ைாள். ஆனால, டெபிளின் கட்ைடளப் பிரகாரம் 
ஒவபவாரு பெண்ணும் மாதவி்க்குப்ெறறி அறிவித்யத�ாக யவண்டும். 
அவளுடை� ‘அந்த நாட்களின் ரகசி�ம்” ஆ்�த்தின் குருவுக்குத் 
பதரிந்தாக யவண்டும். அந்தப் ெகுதியிலுள்ள பெண்களுக்கு அல்து 
ஆ்�த்திறகு வரக் கூடி� பெண்களுக்கு எப்யொது, எந்த திகதியில எந்த 
நாளில ‘அந்த நாள்” வரும் என்ெது ஆ்� குருவுக்கு (ொதிரி�ாருக்கு) 
சுவாரஸ்�மான விஷ�ம்தான்!

மாதவிைாட� உைலரீதி�ாக பவளிப்ெடும் இரத்தப்யொக்காக அல்து 
ஒரு உொடத�ாக கணிக்காமல ொவமான காரி�மாகயவ சித்தரிக்கப் 
ெடுகி்றது. இப்ொவத்திலிருந்து அவள் விடுெடுவதறகு இரு பு்றாக்கடள 
ஆ்�குருவின் டகயில ஒப்ெடைத்து அறுத்துப்ெலியிடுவதன் மூ்யம 
ெரிசுத்தமுள்ளவளாக முடியும். 

இச்சைஙகுகளின் மூ்ம் பெண்கள் அவமானச் சின்னஙகளாக நிறுத்தப் 
ெடுகி்றார்கள் என்ெடதத் தவிர யவப்றதுவுமிலட். மூை நம்பிக்டகட� 
பமாத்தமாகக் குத்தடகக்கு எடுத்து மதச்சா�ம் பூசி அரஙயகற்றப்ெடுகி்றது.! 

டெபிடள ஏறறுக்பகாண்ை எந்தப் பெண்ணாவது தன்னுடை� 
மாதவிைாய் முடியும் யொது ஆ்�த்திறகு முன் பசன்று பு்றாடவ அறுத்து 
ெலியிடும் இச்சைஙகு சம்பிரதா�த்டத பசய்வதறகுத் துணிவாளா? 
தன்னுடை� மடனவி மறறும் மகளின் மாதவி்க்கு சைஙகுகடள 
ஏறொடு பசய்� எந்த ஆண் மகனாவது முன்வருவானா? அல்து எந்த 
கண்ணி�ாஸ்திரி�ாவது ொதிரி�ாருக்கு முன் பு்றாடவ ெலியிட்டு 
மாதவிைாயிலிருந்து தூய்டம அடைந்து பகாள்வாளா? அல்து தூய்டம 
அடைந்தவளாகத் தான் இருக்கி்றாளா? என்ெடத மனச்சாட்சிப்ெடி கூ்ற 
யவண்டும்.

நாள் முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான பு்றாக்கடள ெலியிடுவதிலும் 
சைஙகுகடள நிட்றயவறறுவதிலும் ஆ்�குருக்கள் தஙகளுடை� 
ெணிகடள பசய்து பகாண்டிருக்க யவண்டும். ஒரு மாதத்திறகு இ்ட்சக் 
கணக்கான பு்றாக்கடள ெலியிடுவது மட்டுமல்ாமல உறெத்திறகான 
வழிகடளயும் பசய்தாக யவண்டுயம!

பெண்கள் மாதவிைாய் மூ்ம் அசுத்தம் அடைவது யொல ஆண்களும் 
விந்து பவளிப்ெடுவதன் மூ்ம் அசுத்தமடைகின்்றனர். ஆனால எந்த 
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ெரிகாரத்டதயும் ஆண்களுக்கு டெபிள் பசால் விலட்ய� அது ஏன் என 
யகட்கக்கூைாதா? 

‘விந்து ஒழுகினாலும் உைளினுள் அைக்கி டவத்தாலும் (ஆண்மகன்) 
தீட்ைாகி்றான்” என்கி்றது யவதாகமம். (ய்வி �ராகம். 15:1-3) அப்ெடி 
என்்றால எல்ா ஆண்கடள விை கர்த்தருக்காக தஙகள் உணர்ச்சிகடளயும் 
உணர்வுகடளயும் அைக்கி ஆ்�ஙகளுக்குள் அைஙகியிருக்கும் 
குருமார்களின் நிட்ட� என்ன பவன்று பசாலவது?

திருெவுலின் யெச்சுக்காக ஆடசகடள அறுத்பதறிந்து திருமணத்டத 
து்றத்தி விட்டு து்றவரத்டத ஏறறிருக்கும் இவர்களின் வாழ்வின் �தார்த்தம் 
தான் என்னயவா?

 இஸ்ாததின் ைார்பவையில்.....

இஸ்்ாத்டதப் பொறுத்தவடரயில மாதவி்க்கு ஏறெட்ை பெண்டண 
தீண்ைத்தகாத அருவருப்ொன ஒரு பி்றவி�ாக கணிக்காது ஆன்மா உள்ள 
ஒரு பெண்ணாகவும் அண்டிப்ெழக அருகடதயுள்ள ஒரு பெண்ணாகவும் 
மனிதப் பி்றவி�ாகவுயம யொறறுகின்்றது.

நபி முஹம்மது (ஸல) அவர்களுடை� கா்த்தில மாத வி்க்குள்ள 
பெண்டணத் தீண்ைத்தகாதவளாக ஒதுக்கி டவக்கும் மக்களுடை� 
ெழக்கஙகடளப் ெறறி நபித் யதாழர்கள் பின்வருமாறு முட்றயிட்ைார்கள். 

‘அல்ாஹ்வின் தூதயர! யூதர்கள் மாதவிைாய் ஏறெட்ை பெண்களுைன் 
அமர்ந்து சாப்பிைமாட்ைார்கள். வீடுகளில அவர்களுைன் ஒட்டி உ்றவாை 
மாட்ைார்கள். இதுெறறி என்ன கூறுகிறீர்கள்” எனக் யகட்ைார்கள். 
(தஙகளுடை� பெண்கள் விஷ�த்தில இப்ெடித்தான் நைக்க யவண்டுமா 
என்்ற எண்ணத்திய்ய� யகட்ைார்கள்.) அப்யொது அல்ாஹ் பின்வரும் 
வசனத்டத இ்றக்கி மாதவி்க்குள்ள பெண்களுைன் நைந்து பகாள்ள 
யவண்டி� முட்றட� விளக்கப்ெடுத்தினான்.

‘மாதவிைாய் ெறறி அவர்கள் உம்மிைம் வினவுகி்றார்கள். அது 
ஒரு அபசௌகரி�மாகும். எனயவ மாதவிைாயின்; யொது பெண்கடள 
விட்டும் வி்கியிருஙகள். அவர்கள் தூய்டம�ாகும் வடர அவர்கடள 
அணுகாதீர்கள். அவர்கள் தூய்டம�டைந்த பின் அல்ாஹ் உஙகளுக்கு 
கட்ைடளயிட்ைவாறு அவர்களிைம் பசலலுஙகள் என்று (நபிய�!) 
நீர் கூறுவீராக. நிச்ச�மாக அல்ாஹ் மன்னிப்புத் யதடுெவர்கடள 
யநசிக்கி்றான். யமலும் தூய்டம�ானவர்கடளயும் யநசிக்கின்்றான் எனக் 
கூறுவீராக” (அலகுர்ஆன் 2:222)
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இந்த வசனத்தில மாதவி்க்குள்ள பெண்களிைம் பநருஙகாதிருஙகள் 
வி்கியிருஙகள்; தூய்டம�டைந்த பின் இடணந்து பகாள்ளுஙகள் எனக் 
கூ்றப்ெட்டுள்ளது. அதறகாகப் ெ�ன்ெடுத்தப்ெட்ை அ்றபு வார்த்டத 
‘இஃதஸிலூ” என்ெதாகும். அதன் மூ்ச்பசால ‘அஸ்ல” என்ெதாகும். 
இதன் யநரடிப் பொருள் கணவனும் மடனவியும் உைலு்றவில ஈடுெைாமல 
இரு ொலுறுப்புகளும் சந்தித்துக் பகாள்ளாமல தவிர்ந்து பகாள்வது 
என்ெதாகும். 

நபி முஹம்மது (ஸல) அவர்கள் இவவசனத்திறகு விளக்கவுடர 
கூறி�யொது ‘தாம்ெத்தி� உ்றடவத்தவிர மாதவிைா�ப்; பெண்ணுைன் 
மற்றக் காரி�ஙகடளச் பசய்து பகாள்ளுஙகள்” எனக் கூறினார்கள். 
அறிவிப்ெவர்: அனஸ்(ரலி) (நூல: முஸ்லிம் 507)

எனயவ, இஸ்்ாத்டதப் பொறுத்த வடரயில மாதவிைாய் ஏறெட்ை 
பெண்ணுைன் தாம்ெத்தி� உ்றடவத் தவிர்த்துக் பகாண்டு அன்்றாைம் 
சாதாரணமாக அண்டிப் ெழகுவது யொன்ய்ற பச�்ாற்ற யவண்டும் எனக் 
கூறுகி்றது. 

மாதவிைாய் ஒருொவம் என்ய்றா கைவுளின் சாெம் என்ய்றா இஸ்்ாம் 
கூ்றவிலட். அக்கருத்துடை�வர்களின் மூை நம்பிக்டகடளயும் சைஙகு 
சம்பிரதா�ஙகடளயும் தகர்த்பதறிந்து பெண்ணின் பகௌரவம் காக்கயவ 
அது வழிகாட்டுகி்றது. 

நபி முஹம்மது (ஸல) அவர்களின் மடனவி ஆயிஷா (ரலி) கூறி�தாவது: 
எனக்கு மாதவிைாய் ஏறெட்டிருக்கும் யொது நபி (ஸல) அவர்கள் எனது 
மடியில சாய்ந்து பகாண்டு குர்ஆடன ஓதக் கூடி�வர்களாக இருந்தார்கள்”. 
(நூல:புகாரி:297 முஸ்லிம்.506)

‘எனக்கு மாதவிைாய் ஏறெட்டிருக்கும் யொது என் இடுப்பில 
ஆடைட�க் கட்டிக் பகாள்ளுமாறு நபி (ஸல) அவர்கள் என்னிைம் 
கூறுவார்கள். ஆடைட�க் கட்டிக் பகாண்ைதும் என்டன அடணத்துக் 
பகாள்வார்கள்”. (நூல: புகாரி 300) 

‘நபி (ஸல) அவர்கள் ெள்ளிவாசலில ‘இஃதிகாப்” எனும் வணக்கத்டத 
நிட்றயவற்ற தஙகியிருக்கும்யொது அஙகிருந்தவாய்ற என் (அட்றயின்) 
ெக்கமாகத் தட்ட�க் காட்டுவார்கள். நாயனா மாதவிைாய்க்காரி�ாக 
இருக்கும் நிட்யில அவர்;களது தட்ட�க் கழுவி விடுயவன். யமலும், 
அவர்களது தட்ட� வாரியும் விடுயவன்.” (நூல: புகாரி 301 முஸ்லிம். 499) 

‘எனக்கு மாதவிைாய் ஏறெட்டிருக்கும் யொது நான் ெருகி� ொனத்டத 
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நபி (ஸல) அவர்களிைம் பகாடுப்யென். அப்யொது அவர்கள் நான் 
வாய்டவத்த இைத்தில தமது வாட� டவத்து அருந்துவார்கள். 

 மாதவிைாய் ஏறெட்டிருந்த நான், இட்றச்சியுள்ள எலும்புத் துண்டைக் 
கடித்து விட்டு அடத நபி�வர்களிைம் பகாடுப்யென். நான் வாய்டவத்த 
இைத்தில அவர்கள் தமது வாட�,டவத்துக் கடித்துச் சாப்பிடுவார்;கள்”. 
(நூல: முஸ்லிம் 505)

‘நாஙகள் ஹஜ் வணக்கத்டதச் பசய்வதறகாகப் பு்றப்ெட்டுச் பசன்ய்றாம். 
‘ஸரீஃப்” என்்ற இைத்டத அடைந்ததும் மாதவிைாய் ஏறெட்டுவிட்ைது. 
அப்யொது நபி(ஸல) அவர்;கள் நான் இருந்த இைத்திறகு வந்தார்கள். 
அழுது பகாண்டிருந்த என்டனப் ொர்த்து ஏன் அழுகி்றாய்? என்று 
வினவினார்கள். இவவாண்டு ஹஜ் பசய்� முடி�ாது என்று கருதுகிய்றன் 
என்ய்றன். உனக்கு மாதவிைாய் ஏறெட்டு விட்ைதா? என்று யகட்ைார்கள். 
நான் ஆம் என்று பசான்யனன். இந்த மாதவிைாய் ஆதமுடை� பெண் 
மக்கள் மீது அல்ாஹ் ஏறெடுத்தி�து. எனயவ கஃெதுல்ாஹ்டவ (கஃொ 
ஆ்�த்டத) தவாப் (சுறறிவருவடத) தவிர ஹாஜிகள் பசய்கின்்ற மற்ற 
எல்ாக் காரி�ஙகடளயும் நீ பசய்துபகாள் என எனக்கு கூறினார்கள்” என 
ஆயிஷா (ரலி) அறிவிக்கி்றார்கள். (நூல : புகாரி 294)

‘கன்னிப் பெண்களும் மாதவிைாய் பெண்களும் பெருநாள் 
அன்று பதாழுடக நடைபெறும் திைலுக்கு வந்தாக யவண்டும். 
பதாழுடகயிலிருந்து தவிர்ந்திருக்க யவண்டும். அஙகு நடை பெறும் 
நன்டம�ான காரி�ஙகளிலும் முஸ்லிம்களுடை� பிரார்த்தடனகளிலும் 
க்ந்துபகாள்ள யவண்டும் என நபி(ஸல) அவர்கள் கட்ைடளயிட்ைார்கள்”. 
அறிவிப்ெவர் : உம்மு அதிய்�ா(ரலி) (நூல: புகாரி 971)

மாதவிைாய் ஏறெட்ை பெண்கள் பதாழக் கூைாது;, யநான்பு யநாறகக் 
கூைாது;, கஃொ ஆ்�த்டத (தவாபு) சுறறி வரக்கூைாது, ெள்ளிவாசலில 
தஙகக்கூைாது, கணவருைன் உைலு்றவு பகாள்ளக் கூைாது என்ென யொன்்ற 
காரி�ஙகடளத் தவிர ஏடன� விை�ஙகளில மற்றப் பெண்கடளப் 
யொல சகஜமாக சாதாரணமாக நைந்து பகாள்ள்ாம் என நபி (ஸல) 
அவர்கள் விளக்கியுள்ளார்கள்.  மாதவிைாய் ஏறெட்ை பெண்களுக்கு 
இஸ்்ாம் வழஙகியுள்ள மதிப்பும் மரி�ாடதயும் கண்ணி�மும் இந்த 
பொன்பமாழிகள் மூ்மும் நபிகளாரின் பச�றொடுகள் மூ்மும் புரிந்து 
பகாள்ள்ாம். மாதவிைாய் ஏறெட்ை பெண் இருந்த இைம் தீட்டுப்ெட்ை 
இைம் என்ய்றா அவளுடை� ஆடைட� தீட்டுப்ெட்ை ஆடை என்ய்றா 
அவடளத் பதாட்ைவன் முழுடம�ாக முழுக யவண்டும் என்ய்றா நபி 
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(ஸல) அவர்கள் கூ்றவிலட். 

ஒரு பெண்மணி நபி(ஸல) அவர்களிைம் வந்து, அல்ாஹ்வின் தூதயர! 
எஙகளில ஒருவருடை� ஆடையில மாதவிைாய் இரத்தம் ெட்டுவிட்ைால 
அவள் எப்ெடி சுத்தம் பசய்� யவண்டும் என்று யகட்ைார். அதறகு 
நபி�வர்கள் உஙகளில எவருடை� ஆடையி்ாவது மாதவிைாய் இரத்தம் 
ெட்டுவிட்ைால அடதச் சுரண்டி விட்டு பின்னர் அந்த இைத்தில தண்ணீர் 
பதளித்து சுத்தம் பசய்து விைட்டும். பின்னர் அந்த ஆடையுைன் பதாழுது 
பகாள்ளட்டும் என கூறினார்கள். அறிவிப்ெவர்: அஸ்மா பின்த் அபூெக்கர் 
(ரலி) (நூல: புகாரி 307)

ஆடையில மாதவிைாய் இரத்தம்ெட்ை இைத்டத மாத்திரம்; கழுவி 
விட்டு அந்த ஆடைட� பதாழுடகக்கு ெ�ன்ெடுத்தி பகாள்ள்ாம் என 
நபி�வர்கள் கூறி�தன் மூ்ம் ‘தீட்டுப்ெட்ை ஆடை” என்்ற சிந்தடனட� 
வளர விைாமல நசுக்கி விடுகி்றார்கள். 

அதுயொல ‘மாதவிைாய் ஏறெைக்கூடி� நாட்கடளயும் தாண்டி இரத்தப் 
யொக்கு ஏறெட்ைால அதடன ஒரு தீட்ைாகக் கருதாமல சாதாரணமாக 
பவளிய�றும் இரத்தமாகக் கருதி சுத்தமாக்கி விடுமாறும் கூறுகி்றார்கள். 

ொதிமா பின்த் அபீ ஹுடெஷ் என்்ற பெணமணி நபி (ஸல) 
அவர்களிைம் வந்து அல்ாஹ்வின் தூதயர! நான் (மாதவிைாய் 
கா்த்டதயும் தாண்டி பவளி�ாகிக் பகாண்டிருக்கும்) உ�ர் இரத்தப் 
யொக்கிலிருந்து சுத்தமாவயத இலட். எனயவ, நான் பதாழுடகட� 
விட்டுவிை்ாமா? என்று யகட்ைார். அதறகு நபி�வர்கள் ‘அது ஒரு நரம்பு 
சம்ெந்தப்ெட்ை யநாய். அது மாதவிைாய் அல். மாதவிைாய் ஏறெடும் 
யொது பதாழுடகட� விட்டுவிடு. மாதவிைாய் கா்ம் கழிந்ததும் 
இரத்தத்டதச் சுத்தம் பசய்து விட்டுத் பதாழுதுபகாள்” எனக் கூறினார்கள். 
அறிவிப்ெவர்: ஆயிஷா (ரலி) (நூல :புகாரி 306 முஸ்லிம் 553)

அப்துர்ரஹ்மான் இப்னு அவப் (ரலி) அவர்களின் மடனவி உம்மு 
ஹபீொ பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்கள் அல்ாஹ்வின் தூதர் நபி (ஸல) 
அவர்களிைம் வந்து தனக்கு ஏழு வருைகா்மாக இரத்தப் யொக்கு இருந்து 
வந்தது எனக் கூறி மார்க்கத் தீர்ப்புக் யகாரினார். இது மாதவிைா�ல். 
(வழடம�ாக) மாதவிைாய் நிறகும் நாட்கள் வடர நீ காத்திரு. பின்னர் 
குளித்து விட்டுத் பதாழுதுபகாள். என நபி (ஸல) அவர்கள் கூறினார்கள். 
அறிவிப்ெவர்: ஆயிஷா (ரலி) (நூல: முஸ்லிம் 555.. 557)

வழடம�ான மாதவிைாய்க்கான நாட்கடளயும் கைந்த பின்; பதாைராக 
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இரத்தம் பவளிய�றுமாயின் அது மாதவிைா�ல். நரம்பு சம்ெந்தப்ெட்ை 
ஒரு யநாய். அதறகாக கவட்ப்ெைாமல சுத்தம் பசய்துவிட்டுத் 
பதாழுடகயில ஈடுெடுமாறு அல்ாஹ்வின் தூதர் (ஸல) அவர்கள் 
கூறுகி்றார்கள். 

பெண்களுடை� இரத்தப்யொக்டகக் காரணம் காட்டி அவர்கடள 
மட்ைம் தட்ைவுமிலட். அவர்களுடை� மானம் மரி�ாடதட� ஏ்ம் 
யொைவுமிலட். அதறகான எந்தச் சைஙகு சம்பிரதா�ஙகடளயும் 
பசாலலிக் பகாடுக்கவுமிலட். 

மாதவிைாய் ஏறெடுவதால பெண்கடள தீண்ைத்தகாத பி்றவி�ாக 
கணிக்கக்கூைாது என்று இஸ்்ாம் உறுதி�ாகக் கூறி பெண்டமக்கு அழகு 
யசர்க்கி்றது.
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்கன்னித ்தன்பைபை நிரூபிக்க
அககினிப் ைரீடபசை

பெண்கடள இழிவுெடுத்தி ஆணாதிக்கத்டத யமய்ாஙகச் பசய்வதற 
பகன்ய்ற டெபிளில தனிச் சி்றப்புப் யொதடனகள் உள்ளன.(!) 

தனது கறபு விை�த்தில எவரும் எள்ளளவும் சந்யதகம் 
பகாள்வடதய�ா, களஙகம் ஏறெடுத்துவடதய�ா எந்தப் பெண்ணும் 
சகித்துக் பகாண்டிருக்கமாட்ைாள். 

‘இவள் மானம்பகட்ை பெண், களஙகப்ெடுத்தப்ெட்ை பெண்” என்று 
�ாராவது கூறினால அந்த அொண்ைத்டதச் சகித்துக் பகாண்டு இருக்க 
மாைாள். சி் யநரம் உயிடர விைவும் த�ஙக மாட்;ைாள். கறபின் மீது 
பெண்கள் பகாண்டுள்ள கண்ணி�ம், மரி�ாடத யொன்று எந்தபவாரு 
ஆண்மகனும் தனது கறபின் மீது மரி�ாடத டவக்க இ�்ாது. 

அதனால தான் கறெழிப்புக்கு ஆளாக்கப்ெட்ை பின் சி் பெண்கள்; 
உயிர் வாழ்வடத விை அதடன மாய்த்துக் பகாள்வயத சி்றந்தது எனக் 
கருதுகி்றார்கள்; பச�றெடுத்தியும் காட்டுகி்றார்கள்.

ஆண்களுக்கும் கறபு இருக்கத்தான் பசய்கி்றது. ஆனால, பெரும்ொலும் 
கண்டிப்புைன் அக்கறடெ அவர்கள் யெணுவதிலட். காரணம் 
பெண்களின் கறடெ சூட்ற�ாடுவயத ஆண்கள்தாயன! பெண்களின் கறபு 
விை�த்தில கண்டிப்பு காட்டுவதிலும் ஆண்கள் விை�த்தில கவனயீனமாக 
இருப்ெதிலும்தான் சமூக கணிப்பீடு காணப்ெடுகி்றது. இந்நிட் தான் 
ஆணாதிக்கம் நிட் பெ்றக் காரணமாக அடமந்தது. 

பெண்களின் கறடெ, கன்னித் தன்டமட� ெரீட்சித்துப் ொர்க்க 
ெலயவறுெட்ை வழிகடள இச்சமுதா�மும் ஏயதா ஒரு வழியில கடைப் 
பிடித்து வருகின்்றது. அப்ெடி ஒரு (பகாடூரமான) வழிட� டெபிளும் 
பசாலலித்தந்து நடைமுட்றப்ெடுத்தச் பசாலகி்றது. ஒரு பெண் கன்னித் 
தன்டமயுள்ளவளா? இலட்�ா? என்ெடதப் ெரீட்சித்துப் ொர்க்க ஒரு 
ெரியசாதடன கூைத்டத நைாத்தச் பசாலகி்றது. அது ஒரு விசித்திரமான 
ெரீட்டச,; விஷமத்தனமான ெரீட்டச,; அக்கினிப் ெரீட்டச.
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ஒவபவாரு மனிதனுடை� வாழ்க்டகயிலும் ம்றக்க முடி�ாத 
வசந்தமான நாள் மணமுடித்த நாள். முதலிரவு நாள்; ஆண்கடள விைப் 
பெண்கள் தான் இந்நாடள அதிக ெரெரப்புைன், ெரவசத்;துைன், 
எதிர்ொர்ப்புைன் ெ�த்துைன் சந்திப்ொர்கள். 

ச்ச்ப்புக்கள் இல்ாமல சந்திக்கும் இரு உள்ளஙகடளயும் சந்யதகம் 
பகாண்டு ொர்க்கும் ஒரு சந்திப்டெ அன்ட்ற� முதலிரவில நைாத்தி 
முடிக்க ‘மாஸ்ைர் பியளன்”; (Master Plain) ஒன்ட்றக் கணவனுக்கு டெபிள் 
பசாலலிக் பகாடுக்கின்்றது. 

அன்ட்ற� முதலிரவுப் ெடுக்டகயில ஒரு துணிட� விரித்து 
டவத்து அதன்மீது உைலு்றவு பகாள்ள யவண்டும். அதன் யொது 
மடனவியிைமிருந்து கசிந்த இரத்தம் அத்துணியில ெடிந்திருக்க 
யவண்டும். இரத்தம் ெடிந்திருந்தால தான் அவள் கறபுள்ள பெண். இரத்தக் 
கசிவு காணப்ெைவிலட்�ாயின் அவள் கறபிழந்த பெண். அதாவது 
திருமணத்திறகு முன்யெ யவப்றாருவனுக்கு முந்தாணி விரித்தவள், 
நைத்டதக் பகட்ைவள், கன்னித் தன்டமட� இழந்தவள் என்று முடிவு 
பசய்து வி்க்கி விையவண்டும்.

திருமணத்திறகு முன்பு தான் ஒரு கறபுள்ள பெண்ணாக வாழ்ந்ததறகு 
அத்தாட்சி�ாக முதலிரவில இரத்தக் கசிவுெைர்ந்த அத்துணிட� அவள் 
எடுத்துக்காட்ையவண்டும். ெத்திரப்ெடுத்த யவண்டும்.

மடனவியின் கறபின் மீது சந்யதகம் பகாண்டு; கணவன் வழக்குத் 
பதாடுத்தால அதடன முறி�டிப்ெதறகாக இத்துணிட� சாட்சி�ாக 
சமர்பித்திை யவண்டும். தவறும் ெட்சத்தில மடனவி யமாசம் யொனவள் 
என்று முடிவு பசய்�ெட்டு கலப்றிந்து பகால்ப்ெடுவாள். இதடன 
நாஙகள் ெடிப்ெதறகும் யகட்ெதறகும் அசிஙகமானதாக பதரிந்தாலும் 
உண்டம நிட் இதுதான்! 

பெண்களுடை� கறடெ நிரூபிக்க அக்கினிப் ெரீட்டச நைாத்தும் 
டெபிள், ஆண்களின் கறடெ நிரூபிக்க ஒரு வார்த்டதய�னும் பசால்ாமல 
வழிய�தும் காட்ைாமல பமௌனம் சாதிக்கின்்றது. பின்வரும் டெபிள் 
வசனஙகடள நிதானமாகப் ெடியுஙகள். 

‘ஒருவன் ஒரு பெண்டணத் திருமணம் பசய்து அவயளாடு கூடி� 
பின் அவடள பவறுத்து, அவள் மீது அவதூறு பசாலலி, அவளது 
பெ�டரக் பகடுத்து, நான் இந்தப் பெண்டண மண முடித்யதன். ஆனால, 
அவயளாடு உ்றவு பகாண்ையொது அவள் கன்னி�ல் என்று கண்டு 
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பகாண்யைன் என்று கூறினால, அப்பெண்ணின் தந்டதயும் தாயும் அவளது 
கன்னிடமயின் அடை�ாளத்டத எடுத்துக்பகாண்டு அவடள நகர் 
வாயிலிலுள்ள தட்வர்களிைம் கூட்டி வருவார்கள். 

அப்யொது அப்பெண்ணின் தந்டத தட்வர்களிைம் என் மகடள 
இந்த மனிதனுக்கு மடனவி�ாகக் பகாடுத்யதன். அவயனா அவடள 
பவறுக்கின்்றான். அத்யதாடு உன்மகளிைம் கன்னிடமட�க் காணவிலட் 
என்று கூறி அவடளப் ெறறி அவதூறு பசாலலுகி்றான். ‘இயதா என் மகளின் 
கன்னிடமக்கான சான்று” என்று பசாலலுவான்.

பின்பு அவர்கள் நகர் தட்வர்களின் முன்னர் அந்தத் துணிட� 
விரிப்ொர்கள். அப்யொது அந்நகர்த் தட்வர்கள் அம்மனிதடனப் 
பிடித்துத் தண்டிப்ொர்கள். பின்னர் அவனுக்கு நூறு பவள்ளிக் காசுகள் 
தண்ைம் விதித்து அடதப் பெண்ணின் தந்டதயிைம் பகாடுப்ொர்கள். 

ஏபனனில, இஸ்ரய�லின் கன்னி ஒருத்தியின் யமல அவன் அவதூறு 
கூறியுள்ளான். அவயள இவனுக்கு மடனவி�ாக இருப்ொள். அவன் 
வாழ்நாள் முழுவதும் அவடளத் தள்ளிவிை முடி�ாது. (விவாகரத்து பசய்� 
முடி�ாது).

ஆனால, அப்பெண்ணிைம் கன்னிடம காணப்ெைவிலட் என்ெது 
உண்டம�ானால அந்தப் பெண்டண அவள் தந்டதயின் வீட்டு வாயிலுக்கு 
பவளிய� பகாண்டு வந்து அவளது நகரின் மனிதர் அவடளக் கல்ால 
எறிவர். அவளும் சாவாள். 

ஏபனனில, அவள் தன் தந்டதயின் வீட்டிலிருக்கும் யொயத யவசித்தனம் 
ெண்ணி இஸ்ரய�லுக்கு இழுக்கானடதச் பசய்தாள். இவவாறு தீடமட� 
உன்னிைமிருந்து அகறறு. (உொகமம் 22:13-21)

ஒரு பெண் நைத்டதக் பகட்ைவளா ஒழுக்கமுள்ளவளா என்ெடத 
நிரூபிப்ெதறகும்; நல்வளா பகட்ைவளா என்ெடத தீர்மானித்து 
தண்ைடனபெறறு பகாடுப்ெதறகும் அவளிைமிருந்து விவாகரத்து 
பெறறுக் பகாள்வதறகும் முதலிரவில விரிக்கப்ெடும் துணி முக்கி� 
சாட்சி�ாக கணிக்கப்ெடுகி்றது.

ஊரார் முன்னிட்யில ஒரு பெண்ணின் மானமும் மரி�ாடதயும் ஏ்ம் 
யொடும் அசிஙகத்டதய� இஙகு காண முடிகி்றது. முதலிரவில விரிக்கப்ெட்ை 
துணிய� ஒரு பெண்ணின் கறடெயும் வாழ்டவயும் தீர்மானிக்கும் 
என்று டெபிள் சாட்சி பசாலகி்றது. இது விஞ்்ானமா? அஞ்்ானமா? 
பெண்கடளக் யகவ்ப்ெடுத்த இடதவிை யவறு வார்த்டதகள் யதடவ�ா?.
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ஒரு பெண் ெருவவ�டத அடை�முன் அல்து அடைந்த பின் ஓடிஆடி 
விடள�ாடும் யொது வீட்டு யவட்களில ஈடுெடும் யொது உைறெயிறசி 
பசய்யும் யொது அல்து பதாழில புரியும் யொது அவளது ‘கன்னித்திடர” 
கிழிவதறகு அதிக வாய்ப்புள்ள நிட்யில திருமணம் முடித்த முதலிரவில 
அவளது கன்னித்திடர கிழிந்து இரத்தம் கசிவதன் மூ்மாகத்தான் 
‘கறபுள்ள பெண்” என்று நிரூபிக்கப்ெையவண்டும் என்று கூறுவடத 
சாதாரண அறிவு ெடைத்த மனிதன் கூை ஏறறுக் பகாள்ள மாட்ைான். 

ஒருபெண் தனது வீட்டுக்குள்யளய� அைஙகி ஒடுஙகி ெத்தினித்தனமாக 
ஒழுக்கமுள்ளவளாக நாணமுள்ளவளாக வாழ்ந்தாலும் முதல இரவில 
இரத்தத்தின் அடை�ாளம் காணப்ெைவிலட்�ாயின் அவள் ஒழுக்கம் 
பகட்ை பெண் யவசித்தனம் ெண்ணி� பெண் என்று பசாலவது அவளது 
பெறய்றாடரயும் சந்யதகப் ொர்டவட�க் பகாண்டு ொர்க்கடவக்கின்்றது. 

டெபிளின் யொதடனப் பிரகாரம் கறபுள்ள பெண்டணத் யதர்ந்பதடுக்க 
முதலிரவு ெரியசாதடனயில அவள் ஈடுெட்ைாக யவண்டும். எப்பெண்ணிைம் 
இரத்தத்தின் அடை�ாளம் பதரிகி்றயதா அவள் கறபுள்ள பெண். எவளிைம் 
அவவடை�ாளம் பதன்ெைவிலட்ய�ா அவள் கறபிழந்த பெண். 

யவறு வார்த்டதயில பசான்னால அவள் ஒரு விெச்சாரி. விெச்சாரத்தில 
ஈடுெட்ைால மட்டும் விெச்சாரி�ல். முதலிரவு ெரியசாதடனயில 
யதாலவி�டைந்தாலும் விெச்சாரிதான். 

எனயவ விெச்சாரிக்கான தண்ைடனட� அவளுக்கு நிட்றயவற்ற 
கலப்றிந்து பகால்யவண்டும். அவளுைன் இப்பிரச்சிடன முடி�ாது. 
அப்பெண் ‘யவசிப் பெண்” என்்ற பெ�டரப் பெற்றதும் அவளது 
குடும்ெமும் ‘அந்த சமாச்சாரத்தின் வீடு” என்று பெ�ர் பெறறுவிடும். 
ஊராரின் ஓரக் கண்ொர்டவக்கு ஆளாகிவிடும். 

பெண்கள் தஙகளது மானத்டத, மரி�ாடதட� கறடெ காக்க 
யவண்டுமானால, இப்ெரியசாதடனக்கு ஏதாவது ஒரு வழி ெண்ணி�ாக 
யவண்டுமானால ‘கன்னி�ாஸ்திரிகளாக” யதவா்�த்தில தஞ்சம் புகுந்தாக 
யவண்டும். அல்து வாளா பவட்டி�ாக இருந்தாக யவண்டும். கிறிஸ்தவ 
மறறும் யூத பெண்கள் இவவிரண்டில ஒன்ட்ற யதர்ந்பதடுத்யத ஆக 
யவண்டும் அல்து இப்யொதடனகடள வி்க்கி விட்டு வாழயவண்டும். 

கணவன் மடனவியின் மீது வீண்ெழிட� சுமத்த நிடனத்தால அல்து 
பிரிந்துயொக முடிவுபசய்தால ‘இந்த இரத்தப்ெரியசாதடன” முட்ற 
அவனுக்கு டகபகாடுக்கும்.
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விசாரடணயின் யொது இரத்தம் யதாய்ந்த துணிட�க் மடனவி 
ஆதாரமாக எடுத்துக்காட்டி தான் நைத்டதக் பகட்ைவளல் என 
நிரூபிக்கும் ெட்சத்தில கணவனுக்கு எந்தத் தண்ைடனயும் வழஙகாமல 
அெராதம் மட்டும் விதிக்கப்ெட்டு விடுவிக்கப்ெடுகின்்றான். 

அதுமட்டுமன்றி அொண்ைம் சுமத்தப்ெட்ை அப்பெண்ணும் 
அக்கணவயனாடு யசர்ந்து வாழ யவண்டும். அவன் ஒரு யொதும் அவடள 
விவாகரத்து பசய்�வும்; கூைாது. 

ஊரார் முன்னிட்யில களஙகம் சுமத்தப்ெட்டு, பி்றகு நிரெராதி என்று 
விடுதட் பசய்�ப்;ெடும் அப்பெண்ணின் சம்மதமில்ாமல மீண்டும் 
அக்பகாடி�வனுைன் யசர்ந்து வாழ யவண்டும் என்று தீர்வு பசாலவது 
நீதி�ாகுமா? என்று யகட்ைால அது தான் நீதி என யவதாகமம் பசாலகி்றது!

‘தகுந்த சாட்சி�த்தின் ெடி நீ குற்றமற்றவள் என்று நிரூெணமாகி்றது. 
எனயவ நீ விரும்பினால கணவனுைன் யசர்ந்து வாழ்ாம் அல்து பிரிந்து 
யொக்ாம் என்று தீர்வு கூ்றப்ெட்ைால பெண்ணுக்கு ஆறுத்ாக இருக்கும். 
நீதி�ாக இருக்கும். அவளது வாழ்க்டகப்பிரச்சிடனட� முடிவு பசய்� 
யவண்டி� பொறுப்பு அவளிைம் உள்ளயத தவிர மூன்்றாம் தரப்பிைம் 
இலட். 

நீதி பசாலவதாக இருந்தால ொதிக்கப்ெட்ை பெண்ணின் விருப்ெத்திறகு 
முதலிைம் பகாடுத்து அவளது சம்மதத்துைன் தான் தீர்ப்புச் பசால் 
யவண்டும். அவள் முடிவுபசய்� யவண்டி� வாழ்டவ இன்னுபமாருவர் 
முடிவுபசய்வது பெண்ணுக்கு இடழக்கப்ெட்ை துயராகயம�ன்றி 
யவறிலட். 

களஙகமற்ற அப்பெண் ஊருக்கும் உ்கத்திறகும் காட்டுவதறகு தன் 
கணவயனாடு வாழ்க்டகப்ெடுவாயள தவிர சந்யதாசமான இன்ெகரமான 
வாழ்க்டகக்கு அவள் தன்டன ஈடுெடுத்திக் பகாள்ளமாட்ைாள். யவண்ைாத 
உ்றடவ யவண்டுபமன்று திணிக்கி்றது டெபிள். 

இந்நிகழ்வுக்குப் பின் கணவயனா சந்யதாசமாக ‘ஜாலி�ாக” ஊர் 
சுறறிக் பகாண்டிருப்ொன். மடனவிய�ா தீயிலபவந்த புழுடவப் யொல 
துடிதுடித்தவளாக வாழ்நாள் முழுவதும் கண்ணீயராடு கா்த்டத கழித்துக் 
பகாண்டிருப்ொள். இச்சட்ைம் பெண்ணின் கறயொடு மட்டும் விடள�ாை 
விலட். அவளுடை� வாழ்க்டகய�ாடும் விடள�ாடும் ஒரு விெரீதமான 
விடள�ாட்டு. 

ஒவயவார் ஆணும் தஙகளுடை� கண்ணித்தன்டமட� முதலிரவில 
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நிரூபித்து காட்ையவண்டும்; என்று பெண்கள் யகட்ைால யூத கிறிஸ்தவ 
மதகுருமார்களால ெதில பசால;் முடியுமா? உண்டம என்னபவன்்றால 
தப்பு பசய்யும் ஆண்கடளக் காப்ொறறுவதிலும் அப்ொவி பெண்கடளக் 
குற்றம் பிடிப்ெதிலும் டெபிள் உரி� கவனம் பசலுத்தியுள்ளதாக 
பதரிகி்றது. முதலிரவு ெரியசாதடனக்கு அடுத்து இன்னுபமாரு 
ெரியசாதடன முட்றட�யும் டெபிள் விெரிக்கி்றது.

மடனவி கணவனுக்கு துயராகம் இடழத்ததாக -யவப்றாருவனுைன் 
உைலு்றவு பகாண்ைதாக- கணவன் சந்யதகம் பகாண்ைால அச்சந்யதகத்டத 
யொக்கும் முகமாக மடனவிட� கசப்பு நீர் ெரியசாதடனக்கு உட்ெடுத்தி 
தீர்வு காணயவண்டும் என டெபிள் பின்வருமாறு கூறுகி்றது.

‘அவன் தன் மடனவிட� குருவின் முன் பகாண்டு வரயவண்டும். 
அவடள முன்னிட்டுத் யதடவப்ெடும் ெத்தில ஒரு ஏப்ொ வாறயகாதுடம 
உணடவப் ெடைக்க யவண்டும். அவன் அதன் யமல எண்பணய் ஊற்றயவா 
தூெப்பொருள்கள் தூவயவா கூைாது. ஏபனனில அது நிடனவுெடுத்தும் 
உணவுப் ெடை�ல அதாவது குற்றத்டத நிடனவூட்ைக்கூடி� சினத்தின் 
உணவுப் ெடை�ல. பின் குரு அவடளக் கூட்டிக் பகாண்டு வந்து 
ஆண்ைவர் முன் நிறுத்துவார்;

குரு ஒரு மண்ொத்திரத்தில புனிதநீர் எடுத்து திருக் கூைாரத்தின்; 
தடரயில இருந்து பகாஞ்சம் துகள் (தூசிட�) எடுத்து நீரில யொடுவார். 

குரு அப்பெண்ணின் தட்முடிட�க் கட்த்துவிட்டு பவஞ் சினத்தின் 
உணவுப் ெடை�்ாகி� நிடனவுெடுத்தும் உணவுப் ெடை�ட் அவள் 
டககளில டவப்ொர் சாெத்டதக் பகாண்டு வரும் கசப்பு நீடரயும் குரு தன் 
டகயில டவத்திருப்ொர்.

அதன் பின்னர் குரு அவடள ஆடணயிைச் பசாலலிக் கூ்ற யவண்டி�து; 
நீ உன் கணவனின் அதிகாரத்துக்கு உட்ெட்டிருக்கும்யொது யவறு எந்த 
மனிதனும் உன்யனாடு ெடுக்காமலும் நீ ஒழுக்கக் யகட்டுக்கு உைன் 
ெைாமலுமிருந்தால சாெஙகடளக் பகாண்டு வரும் இக்கசப்பு நீர் 
உன்டன ஒன்றுஞ் பசய்�ாது; ஆனால நீ உன் கணவனின் அதிகாரத்திறகு 
உட்ெட்டிருந்;தும் பநறி தவறி, உன்டனய� கட்றப்ெடுத்தி, உன் கணவன் 
தவிர யவப்றாருவன் உன்யனாடு ெடுத்திருக்க உைன்ெட்ைால, குரு 
அப்பெண்டணச் சாெ ஆடண இைச் பசாலலி அவளிைம், ஆண்ைவர் 
உன் பதாடைகள் அழுகிவிழவும் உன் வயிறு வீஙகவும் பசய்து உன் 
மக்களிடைய� உன்டன ஒரு சாெமாகவும் ஆடணக்கூற்றாகவும் ஆக்குவார்;
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சாெத்டதக் பகாண்டு வரும் இந்த நீர் உன்குைலகளில இ்றஙகி உன் 
வயிறட்ற வீஙகச் பசய்து உன் பதாடைகடள அழுகி விழச் பசய்�ட்டும் 
என்ொர் அதறகு அப்பெண் ‘ஆபமன் ஆபமன்” என்ொள்.

பின்னர் குரு இச்சாெஙகடள ஓர் ஏட்டில எழுதிக் கசப்பு நீரால அவறட்ற 
அழித்து விடுவார். சாெத்டதக் பகாண்டு வரும் அக்கசப்பு நீடர அப்பெண் 
குடிக்கச்பசய்வார். சாெத்டதக் பகாண்டு வரும் அந்நீர் அவளுக்குள் பசன்று 
பகாடி� யவதடனட� உண்ைாக்கும்.

குரு பவஞ்சினத்தின் உணவுப் ெடை�ட்ப் பெண்ணின் டகயிலிருந்து 
வாஙகி அடத ஆண்ைவர் முன்னிட்யில ஆரத்தி�ாகக் காட்டிப் 
ெலிபீைத்துக்குக் பகாண்டு வருவார்.

குரு அந்த உணவுப் ெடை�லிலிருந்து அதன் நிடனவுப் ெகுதி�ாக ஒரு 
டகப்பிடி எடுத்து அதடனப் பீைத்தின் யமல எரித்து விடுவார்; இறுதி�ாக 
அப்பெண் அந்நீடரக் குடிக்கச் பசய்வான்.

அவன் அவடள நீர் குடிக்கச் பசய்யும்யொது அவள் உண்டமயிய்ய� 
தன்டனக் கட்றப்ெடுத்தித் தன் கணவனுக்கு நம்பிக்டகத் துயராகம் 
பசய்திருந்தால சாெத்டதக் பகாண்டு வரும் நீர் அவளுக்குள் யொய் 
பகாடி� யவதடனட� உண்ைாக்கும்; அவள் வயிறு வீஙகி, பதாடைகள் 
அழுகிவிடும்; அவள் தன் மக்களிடைய� ஒரு சாெமாக இருப்ொள்.

ஆனால அப்பெண் கட்றெைாது தூ�வளாயிருந்தால அவளுக்கு ஒரு 
யகடும் வராது; அவள் குழந்டதட�க் கருத்தரிப்ொள்.

பவஞ்சினத்தின் யவடளகளில இதுயவ சட்ைம்; அதாவது ஒரு மடனவி 
தன் கணவனின் அதிகாரத்திறகு உட்ெட்டிருந்தும் பநறிதவறித் தன்டனய� 
கட்றெடுத்தியிருந்தால, அல்து பவஞ்சினத்தின் ஆவி ஒரு மனிதன் 
யமல வந்து அவன் தன் மடனவி யமல பவகுண்பைழுந்தால அவன் 
அவடள ஆண்ைவர் திருமுன் நிறுத்துவான்; குரு இச்சட்ைத்டதப�ல்ாம் 
அவளிைம் பச�ல ெடுத்துவார். ஆைவன் (கணவன்) தன் குற்றப்ெழி 
அற்றவனாவான்; பெண்யணா தன் குற்றப்ெழிட�ச் சுமப்ொள் 
(எண்ணாகமம் .5:11-31.)

மடனவி மீது கணவன் சந்யதகம் பகாண்ைதறகாக ஊரார் முன்னிட்யில 
கசப்பு நீர் ெரியசாதடன நைாத்துவது யொல கணவனுடை� நைத்டதயிலும் 
சந்யதகம் பகாள்ளும் மடனவிக்காக ெரியசாதடன பசய்�ாமல விடுவது 
ஏன்? ஆண்களுக்கும் இது யொன்்ற சட்ைஙகடள பசால்ாமல விட்ைது 
ஏன்?
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மடனவி மீது சந்யதகம் பகாண்;டு கசப்பு நீர் ெரியசாதடன நைாத்துவதன் 
மூ்ம் குற்றத்டத நிரூபிக்க முடியுமாக இருந்தால இன்ட்ற� உ்கில 
யதஙகிகிைக்கும் இத்தடக� வழக்குகடள இப்ெரியசாதடனகள் மூ்ம்; 
நைாத்தி முடிக்க்ாயம. விளம்ெரப்ெடுத்தி ஆசிர்வாத கூட்ைஙகடள 
நைாத்துவது யொல கசப்புநீர்; ெரியசாதடன கூட்ைஙகடளயும் 
பதருபதருவாக நைாத்தி குடும்ெ வாழ்டவ ொதுகாக்க்ாயம. 
மதகுருமார்கள் முன்வராதது ஏன்?

இன்று கிறிஸ்தவ மதகுருமார்கள் மீதும் சிறுவர் மறறும் பெண்கள் 
ொலி�ல துஷ்பிரய�ாகள் கறெழிப்பு குற்றஙகள் பவளிப்ெடை�ாக 
சுமத்தப்ெட்ைடத�டுத்து ஆ்�ஙகள் ஆட்ைம் கண்டு நின்்றன. தட் 
குணிடவ சந்தித்து வருகின்்றன. மதகுருமார்களால ஆ�ர்களால ொதிக்கப் 
ெட்ைைவர்கள் கறடெ ெறிபகாடுத்த கன்னி�ாஸ்திரிகள் இக்குற்றச் 
சாட்டுக் கடள முன்டவக்கி்றார்கள். இக்குற்றச்சாட்டுகளுக்கு கசப்பு நீர் 
ெரியசாதடனகள் மூ்ம்தீர்வு பகாண்டு வர்ாயம. கிறிஸ்தவ ஆன்மீக 
தட்டமபீைஙகள் பமௌனம் காப்ெது ஏன்?

மதகுருமார்கள்; ஆ�ர்கள் குற்றவாளிகள் என அடை�ாளம் கண்ை 
பின்பும் யவதாகமத்தின் பிரகாரம் கலப்றிந்து தண்ைடன வழஙகாமல 
தப்பிக்கவிடுவது ஏன்? 

மடனவியுடை� ெரிசுத்த தன்டமட� மட்டும் ெரிசீலித்து யவலி 
யொைமுடனயும் டெபிள், ஆண்களின் விஷ�த்தில எத்தடக� கட்டுப் 
ொட்டையும் கவனத்தில எடுக்கவிலட் எடுக்கவும் மாட்ைாது என்ெதறகு 
இன்னுபமாரு சான்ட்றப் ொருஙகள்.

‘அன்ப்றாரு நாள் தாவீது நண்ெகலுக்குப் பின் தன் ெடுக்டகயினின்று 
எழுந்து அரண்மடன மாடியில உ்ாவுடகயில, அவருக்கு எதியர தம் 
யமலமாடியில குளித்துக் பகாண்டிருந்த ஒரு பெண்டணக் கண்ைார். 
அப்பெண் மிகவும் அழகாக இருந்தாள்.

அப்பொழுது அரசர் அப்பெண் �ார் என்று விசாரிக்க ஆள் அனுப்பி, 
அவள் எலி�ாமின் மகளும் ஏத்டத�னான உரி�ாசின் மடனவியுமான 
பெத்சாயெ என்று அறிந்து பகாண்ைார். பின்னர் தாவீது ஆள் அனுப்பி 
அவடள வரவடழத்தார். அவள் அவரிைம் வந்த யொது அரசர் அவயளாடு 
ெடுத்தார். பி்றகு அவள் தன் தீட்டு நீஙகத் தன்டனத் தூய்டமப்ெடுத்தினாள்.

கருவுற்றவளாய்த் தன் வீடு திரும்பி� பின், தான் கருவுறறிருப்ெதாகத் 
தாவீதுக்கு அறிவிக்கும்ெடி ஆள் அனுப்பினாள்.
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அப்யொது தாவீது ய�ாவாபிைம் ஆள் அனுப்பி ‘ஏத்டத�னான 
உரி�ாடச என்னிைம் அனுப்பிடவ” என்று பசான்னார். அப்ெடிய� 
ய�ாவாப் ஏத்டத�னான உரி�ாடசத் தாவீதிைம் அனுப்பி டவத்தான். 

உரி�ாசு தாவீதிைம் வந்த யொது, அவர் அவடன யநாக்கி, ‘ய�ாவாபும் 
மக்களும் ந்மாய் இருக்கி்றார்களா? யொர் எவவாறு நைந்து வருகி்றது?” 
என்று விசாரித்தார்.

பி்றகு தாவீது உரி�ாடச யநாக்கி, ‘உன் இல்த்திறகுப் யொய் உன் 
காலகடளக் கழுவு” என்்றார். உரி�ாசு அரண் மடனயிலிருந்து பு்றப்ெட்ை 
யொது, அரச உணவு அவனுக்குப் பின்னால அனுப்ெப்ெட்ைது.

உரி�ாயசா தன் இல்த்திறகுப் யொகாமல தன் தட்வரின் மற்ற 
ஊழி�ர்கயளாடு அரண்மடன வாயிலில ெடுத்துக் பகாண்ைான்.

உரி�ாசு தன் இல்த்திறகுச் பசல்விலட் என்று தாவீதுக்கு 
அறிவிக்கப்ெட்ையொது, தாவீது உரி�ாடச யநாக்கி, ‘நீ ெ�ணத்திலிருந்து 
வந்தவனல்வா? நீ உன் வீட்டுக்குப் யொகாதது ஏன்?” என்று யகட்ைார்.

உரி�ாசு தாவீடதப் ொர்த்து, ‘கைவுள் யெடழயும் இஸ்ராய�லும் 
யூதாவும் கூைாரஙகளில இருக்க, என் தட்வன் ய�ாவாபும் என் அரசரின் 
யசவகரும் பவளிய� தஙகியிருக்க, நான் உண்ணவும் குடிக்கவும், என் 
மடனவியுைன் ெடுக்கவும் என் வீட்டிறகுள் யொயவயனா? உம்யமலும் 
உம் உயிர்யமலும் ஆடண! நான் அப்ெடிச் பசய்�யவ மாட்யைன்” 
என்்றான்.

அப்யொது தாவீது உரி�ாடச யநாக்கி, ‘இன்றும் நீ இஙயகய� இரு; 
நாடள நான் உன்டன அனுப்பி டவப்யென்” என்்றார். அப்ெடிய� உரி�ாசு 
அன்றும் மறுநாளும் ப�ருசய்மில தஙகி இருந்தான்.

தாவீது அவடனத் தன் முன்னிட்யில உண்ணவும் குடிக்கவும் 
அடழத்து அவனுக்குப் யொடத ஊட்டினார். ஆயினும் அவன் தன் 
வீட்டுக்குப் யொகாமல மாட்யிய்ய� பவளிய� யொய் அரசரின் 
யசவகயராடு தன் ெடுக்டகயில தூஙகினான்.

காட்யில தாவீது ய�ாவாபுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி, அடத உரி�ாசின் 
டகயில பகாடுத்து அனுப்பினார்.

அக்கடிதத்தில, ‘யொர் கடுடம�ாக நைக்கும் இைத்தில உரி�ாடச நீர் 
ெடை முகத்தில நிறுத்தி அவன் பவட்டுண்டு சாகும்ெடி விட்டுவிடும்” 
என்று எழுதப்ெட்டிருந்தது.
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அவவாறு ய�ாவாப் நகடர முறறுடகயிடுடகயில மிக்க ஆற்றல 
வாய்ந்த வீரர்கள் இருக்கி்றார்கள் என்று தான் அறிந்திருந்த இைத்தில 
உரி�ாடச நிறுத்தினான்.

வீரர் நகரிலிருந்து பவளிப்யொந்து ய�ாவாயொடு யொரிட்ை யொது 
தாவீதின் வீரருள் ெ்ர் விழுந்து மடிந்தனர். ஏத்டத�னாகி� உரி�ாசும் 
இ்றந்தான். (2சாமுயவல 11:2-17)

உரி�ாசின் மடனவி தன் கணவர் இ்றந்துவிட்ைடதக் யகள்வியுறறு 
அவருக்காகப் பு்ம்பி அழுதாள். துக்ககா்ம் முடிந்ததும் தாவீது 
ஆளனுப்பி அவடளத் தம்வீட்டுக்கு பகாண்டு வந்தார். அவள் அவருக்கு 
மடனவி�ாகி ஆண்குழந்டத ஒன்ட்றப் பெறப்றடுத்தாள்... (2சாமுயவல 
11:26 -27) .

ஓர் அன்னி� பெண் குளிப்ெடதக் கண்ைால உையன அந்த இைத்டத 
விட்டு அகன்று விடுவது தான் நாகரீகம். சாதாரண மனிதனுக்கு பதரிந்த 
இந்நாகரீகம் மன்னரும் தீர்க்கதரிசியுமான தாவீதுக்கு பதரி�ாமல 
யொய்யுள்ளது. குளித்துக் பகாண்டிருக்கும் அப்பெண்டண ொர்த்தது 
மட்டுமல்ாமல அவள் அழகில மதிம�ஙகி அவள் ெறறி� முழு 
விெரஙகடள யசகரித்துக் பகாள்கி்றார். 

அவள் மணம் முடித்த பெண். அவள் கணவன் உரி�ாசு என்ெவன் 
நாட்டின் ொதுகாப்பு ெடையின் சிப்ொய்�ாக உள்ளான் என்ெடத அறிந்த 
பின்பும் அதிகார நிட்யில அவடள அரண்மடனக்கு வரவடழத்து 
உ்றவு பகாள்கி்றார். அவளும் கர்ப்ெமடைகி்றாள். கருவுறறிருப்ெடதக் 
குறித்து மன்னருக்கு பசாலலி அனுப்புகி்றாள். உையன மன்னர் அவளது 
கணவன் உரி�ாடச வடளத்துப் யொட்டு சமாளிக்கப் ொர்க்கி்றார். தனது 
டகயினாய் உணவுெரிமாறி மது குடிக்கக் பகாடுத்து யொடதயூட்டி 
அன்ெளிப்புகள் வழஙகி ராஜமரி�ாடதயுைன் கவனித்து விட்டு 
மடனவியுைன் யசர்ந்து வாழுமாறு கூறி வீட்டுக்கு அனுப்பிடவக்கி்றர். 
ஆனால உரி�ாசு வீட்டுக்கு யொவதிலட் என்ெடத அறிந்ததும் அவடன 
தீர்த்துக்கட்ை முடிவுபசய்கி்றார். 

உரி�ாசு, நாட்டுக்கும் நாட்டு மன்னனுக்கும் விசுவாசமாக உள்ள ஒரு 
யொர் வீரன். யொருக்கு அவடன அனுப்பிடவத்து கடுடம�ாக யொர் 
நைக்கும் சம�த்தில களத்தில முன்னணியில நிறுத்திடவத்து பவட்டுண்டு 
யொகும் ெடிக்கு தளெதிக்கு கடிதம் எழுதி அக்கடிதத்டத உரி�ாசிையம 
பகாடுத்து அனுப்புகி்றார். எதுவும் அறி�ாத உரி�ாசு அக்கடிதத்டத 
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தளெதியிைம் ஒப்ெடைக்க தளெதியும் காரி�த்டத கச்சிதமாக முடித்து 
விடுகி்றார். அதன் பின் உரி�ாசின்; மடனவிட� தாவீத் பசாந்தப் ெடுத்திக் 
பகாள்கி்றார். ஒரு தீர்க்கதரிசி பசய்கின்்ற காரி�மா இது? 

அநி�ா�மாக ஓர் உயிடர பகான்று அடுத்தவன் மடனவிட� 
சூடர�ாடி� மன்னரும் தீர்க்தரிசியுமான தாவீதுக்கு எந்த தண்ைடனயும் 
எவரும் பகாடுக்கவிலட். ஏன் கர்த்தர் கூை பகாடுக்கவிலட். 
கர்த்தரின் ொர்டவயில தீ� காரி�மாக மட்டுயம இது பதரிந்திருக்கி்றது. 
ஒளிவு மட்றவு இல்ாமல அதிகாரெ்த்துைன் நைந்த இப்ொவத்திறகு 
எவவித கசப்புநீர் ெரியசாதடனயுமிலட். கல்டி தண்ைடனயுமிலட். 
ெஞ்சா�த்து விசாரடணயுமிலட். மா்றாக, தாவீதின் கள்ள உ்றவு 
மூ்மாக பி்றந்த குழந்டதட� கர்த்தர் சாகடித்து விடுகி்றார். எப்ொவமும் 
அறி�ாத ெச்சிளம் குழந்டத தண்ைடனக்கு ஆளாகி்றது. இதுயவ தாவீதுக்கு 
வழஙகப்ெட்ை தண்ைடன என கூ்றப்ெடுகி்றது. (ொர்க்க.2 சாமு யவல12:13-
20) இதுதான் யதவநீதி�ா? அல்து யவத புத்தகமா? 

இன்னுபமாரு தீர்க்கதரிசியின் கடதட� ொருஙகள். ‘சா் யமானுக்கு 
எழுநூறு அரசகு்ப் பெண்கள் மடனவி�ர்களாகவும் முந்நூறு பெண்கள் 
டவப்ொட்டிகளாகவும் இருந்தார்கள். அப்பெண்கள் அவரது இத�த்டதத் 
தவ்றான வழியில திருப்பி விட்ைார்கள்.(1ம் அரசர் 11:3.) 

ஒருவனுக்கு சட்ைப்பூர்வமாக எத்தடன மடனவியும் இருக்க்ாம். 
ஆனால சட்ைத்திறகு பு்றம்ொக ஒரு டவப்ொட்டிக் கூை இருக்கக் கூைாது. 

யவலிய� ெயிடர யமய்வது யொல ொவஙகளுக்கும் அசிஙகஙகளுக்கும் 
முன்யனாடிகளாக தீர்க்கதரிசிகள் ஆக்கப்ெட்டிருக்கும் யொது சாதாரண 
மனிதர்களின் நிட்ட� யகட்கவும் யவண்டுமா? ஆண்கள் புரியும் 
இத்தடன ொவஙகடளயும் டெபிள் கண்டு பகாள்ளாத அயத யநரம் 
ஒரு பெண் தவறினாய்ா அல்து தவறி�தாக சந்யதகம் பகாண்ைாய்ா 
அவளுக்குரி� உச்சக்கட்ை தண்ைடனட� கூறி அமுலெடுத்தி அசிஙகப் 
ெடுத்துகி்றது.

கறெழிக்கப்ெட்ை பெண்ணின் விை�த்திலும் டெபிள் இயதயொன்று 
விெரீதமான ஒரு தீர்டவ பின்வருமாறு கூறுகி்றது. 

‘மணமாகாத ஒரு கன்னிப் பெண்டண ஒருவன் கண்டு அவடளப் 
ெ்வந்தப்ெடுத்தி அவயளாடு உ்றவு பகாண்ைது கண்டு பிடிக்கப்ெட்ைால 
அப்பெண்ணின் தந்டதக்கு அவயளாடு உ்றவு பகாண்ைவன் ஐம்ெது 
பவள்ளிக் காசுகள் தரயவண்டும். அவன் அவடளக் பகடுத்துவிட்ைதால 
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அவடள மடனவி�ாக்கிக் பகாள்ள யவண்டும். அவன் வாழ்நாள் 
முழுவதும் அவடள மணமுறிவு பசய்� முடி�ாது. (உெகாமம்: 22:29)

கன்னிப் பெண்டண அடை� விரும்பும் ஆணுக்கு அப்பெண்ணின் 
சம்மதம் கிடைக்காத யொது அவடள ெ்ாத்காரம் ெண்ணிவிட்ைால 
தானாகயவ அடைந்து பகாள்ள முடியும் என்று ஆண்களுக்கு (Leagal 
Points) பகாடுத்து நறயொதடன பசய்கி்றது டெபிள் என்று பசாலவதில 
தவ்றாகுமா ? 

கறடெ ெறிபகாடுத்த பெண்ணுக்கு கிடைக்கும் நீதி அக்காமுகடன 
மணம் முடிப்ெது. காமுகனுக்குக் கிடைக்கும் தண்ைடன கறெழித்த 
பெண்டண மடனவி�ாக்கிக் பகாள்வது என்ன அறபுதமான தீர்ப்பு! 

அயதயவடள முதலிரவின் யொது மடனவியிைமிருந்து இரத்தம் 
கசி�ாத காரணத்தால அவடள கறபிழந்த பெண் என்று குற்றம் சுமத்தி 
கலப்றிந்து பகாலலுமாறு கட்ைடளயிட்டுகி்றது. ொவம் ஒரு ெக்கம் ெழி 
இன்னுபமாரு ெக்கம். ொதிக்கப்ெட்டு நிறெயதா ஒன்றுமறி�ாத அெட்ப் 
பெண்கள்தான். 

இதுதான் டெபிள் வழஙகும் பெண்ணுரிடம�ா? டெபிளுக்குச் 
பசாந்தம் பகாண்ைாடும் மக்கள் இந்த அவ்த்டதக் பகாஞ்சம் சிந்தித்துப் 
ொர்க்க யவண்டும்.

(தீர்க்கதரிசிகளான தாவீத் மறறும் சா்யமான் ஆகிய�ார் நறெண்பு 
உள்ளவர்கள் என்று அலகுர்ஆன் கூறுகி்றயத தவிர பகட்ை நைத்டதயுள்ள 
தீ� குணமுடை�வர்களாக யொதிக்கவிலட் என்ெது இஙயக குறிப்பிைத் 
தக்கது.) 

 இஸ்ாததின் ைார்பவையில்

இஸ்்ாமி� மார்க்கத்டதப் பொறுத்த வடரயில மடனவி நைத்டத 
பகட்ைவள் அல்து கறபிழந்தவள் என்று கணவன் குற்றம் சுமத்தும் யொது 
அக்குற்றத்டத நிரூபிக்கக் கூடி� சாட்சிகடளக் பகாண்டு வரயவண்டும் 
என கட்ைடளயிடுகி்றது. 

முதலிரவில அவயளாடு உ்றவு பகாண்ையவடள கன்னித் தன்டமட� 
நிரூபிக்கக்கூடி�தாக அவளிைமிருந்து இரத்தம் கசி�விலட். 
அதனால அவள் நைத்டத பகட்ை பெண் என்று கணவன் பசான்னால 
அக்குற்றச்சாட்டை இஸ்்ாம் ஏறகாது. 



49

அல்குர்ஆன் பைபிள்  ைார்பவையில் பைண்ணுரிபை

காரணம் இது அறிவுக்குப் பொருத்தமற்ற வாதம். உைலு்றவின் 
யொது பெண்களிைமிருந்து இரத்தம் கசி�்ாம் கசி�ாமலுமிருக்க்ாம். 
பெண்களின் உைல அடமப்டெப் பொறுத்து இது நடைபெறும். எனயவ 
இக்குற்றச்சாட்டு அெத்தமானதாகும். 

பெண்ணின் மர்ம உறுப்பில காணப்ெடுகி்ற பமலலி� யதால டஹமன் 
(Hymen) எனக்கூ்றப்ெடுகி்றது. விடள�ாட்டு உைற ெயி்றச்சி அல்து கடின 
யவட்கள் யொன்்ற சந்தர்ப்ெஙகளில இத்யதால ெகுதி விரிவடை�்ாம் 
அல்து கிழிந்து விை்ாம். அப்யொது இய்சாக இரத்தம் பவளிவரும். 
முதன் முட்ற�ான உைலு்றவின் யொது கூை இத்யதால கிழிந்து விை்ாம். 
ஒவபவாரு பெண்ணுக்கும் இந்த டஹமன் வித்தி�ாசப்ெை்ாம். 

ஒருவரது சந்யதகத்டத மாத்திரம் டவத்து இஸ்்ாம் தீர்ப்ெளிக்காது. 
அந்த சந்யதகத்டத உறுதிப்ெடுத்த தகுந்த சாட்சிகடளக் பகாண்டுவர 
யவண்டும். சாட்சிகள் முன்னிறுத்தப்ெடும் ெட்சத்தில விசாரித்த பின் 
தீர்ப்பு வழஙகும். 

எந்தபவாரு பெண்ணாவது கறடெ இழந்துவிட்ைாள், அல்து 
கள்ளத் பதாைர்டெ டவத்துக் பகாண்டுள்ளாள், அல்து விெச்சாரத்தில 
ஈடுெட்டு விட்ைாள் என்று குற்றம் சுமத்தப்ெடுவதாக இருந்தால அதறகாக 
யநரில கண்ை நான்;கு சாட்சிகடளக் பகாண்டு வருமாறு இஸ்்ாம் 
கட்ைடளயிடுகி்றது. நான்கு சாட்சிகடளக் பகாண்டுவராது விட்ைால 
அக்குற்றச்சாட்டு தள்ளுெடி பசய்�ப்ெடுவயதாடு அது அவதூறறுக் 
குற்றமாகக் கருதப்ெட்டு அக்குற்றத்டதச் சுமத்தி�வருக்கு 80கடச�டிகள் 
வழஙகப்ெடுவயதாடு அவரது சாட்சிகள் எதுவும் இதறகுப் பின் ஏறறுக் 
பகாள்ளப்ெைவும் மாட்ைாது. 

‘எவர்கள் கறபொழுக்கமுள்ள பெண்கள் மீது அவதூறு கூறி, பின்னர் 
நான்கு சாட்சிகடளக் பகாண்டு வரவிலட்ய�ா அவர்களுக்கு எண்ெது 
கடச�டி அடியுஙகள். யமலும் (இதன்பின்) ஒருயொதும் அவர்களது 
சாட்சி�த்டத ஏறறுக்பகாள்ளாதீர்கள். இன்னும் அவர்கள் தான் ொவிகள். 
(அலகுர்ஆன் 24:4)

‘நிச்ச�மாக எவர்கள் இட்ற நம்பிக்டக�ாளர்களான களஙகமற்ற 
கறபொழுக்கமுள்ள பெண்கள் மீது அவதூறு கூறுகி்றார்கயளா அவர்;கள் 
இம்டமயிலும் மறுடமயிலும் சபிக்கப்ெட்டுவிட்ைனர். அவர்களுக்குக் 
கடுடம�ான யவதடன உண்டு”. (அலகுர்ஆன் 24:23)

பெண்களின் மானத்யதாடு மரி�ாடதய�ாடு விடள�ாடுவடதயும் 
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அவர்களது கறபின் மீது களஙகம் சுமத்துவடதயும் இஸ்்ாம் 
பெரும்ொவமாகக் பிரகைனப்ெடுத்துகி்றது.

‘யெரழிடவ ஏறெடுத்தும் ஏழுபெரும் ொவஙகடளத் தவிர்த்துக் 
பகாள்ளுஙகள் என நபி முஹம்மது (ஸல) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்யொது 
மக்கள், அல்ாஹ்வின் தூதயர! அடவ �ாடவ என்று யகட்ைார்கள். 
அதறகு நபி (ஸல) அவர்கள்:

1) அல்ாஹ்வுக்கு இடண கறபிப்ெது

2) சூனி�ம் பசய்வது

3) முட்ற�ற்ற முட்றயில அல்ாஹ் புனிதப்ெடுத்தி� உயிடரக் 
பகாலவது.

4) வட்டி உண்ெது

5) அனாடதகளின் பசாத்துக்கடள உண்ெது

6) யொரின்யொது பு்றமுதுகு காட்டி ஓடுவது

7) இட்ற நம்பிக்டக பகாண்ை ெத்தினிப் பெண்கள் மீது அவதூறு 
கூறுவது என்று கூறினார்கள். 

அறிவிப்ெவர் :அபூ ஹுடரரா (ரழி) (புகாரி: 6857, 2766, முஸ்லிம் 89)

இஸ்்ாத்டதத் தழுவ வருெவரிைம் ‘பெரும் ொவமான அவதூறு 
பசால்மாட்யைன்” என்று சத்தி�ம் பசய்து தர யவண்டும் என்று நபி 
முஹம்மது (ஸல) அவர்கள் உறுதிபமாழி வாஙகுவார்கள். 

நான் ஒரு குழுவினருைன் நபி முஹம்மது (ஸல) அவர்களிைம் 
பசன்று இஸ்்ாத்டத ஏறறுக்பகாள்வதாக உறுதி பமாழி�ளித்யதன். 
அப்யொது நபி (ஸல) அவர்கள் ‘அல்ாஹ்வுக்கு நீஙகள் எடதயும் 
இடண�ாக்குவதிலட்;, திருடுவதிலட்,; குழந்டதகடளக் பகாலவ 
திலட்,; உஙகளிடைய� அவதூறு கறபித்து அடதப் ெரப்புவதிலட்,; 
எந்த நறபச�லிலும் எனக்கு மாறு பசய்வதிலட்” என்று உஙகளிைம் 
உறுதிபமாழி வாஙகுகிய்றன் என்று கூறினார்கள். அறிவிப்ெவர்: உொதத் 
இப்னு ஸாமித் (ரழி) (நூல: புகாரி 6801).

ஆண்களிைம் இவவாறு உறுதிபமாழி எடுப்ெது யொ்யவ 
பெண்களிைமும் உறுதிபமாழி வாஙகினார்கள். 

‘நபிய�! இட்ற நம்பிக்டக பகாண்ை பெண்கள் உம்மிைம் வந்து 
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அல்ாஹ்வுக்கு நாம் எடதயும் இடணடவக்க மாட்யைாம், திருை 
மாட்யைாம், விெச்சாரம் பசய்� மாட்யைாம், எமது குழந்டதகடளக் 
பகாட் பசய்� மாட்யைாம், நாஙகள் இட்டுக்கட்டி அவதூறட்ற ெரப்ெ 
மாட்யைாம், யமலும் நல் விை�த்தில உமக்கு மாறு பசய்� மாட்யைாம் 
என்றும் உறுதிபமாழி பகாடுத்தால நீர் அவர்களிைம் உறுதிபமாழி 
எடுப்பீராக. யமலும் அவர்களுக்காகப் ொவமன்னிப்புக் யகாருவீராக. 
நிச்ச�மாக அல்ாஹ் மிக்க மன்னிப்ெவன்; நிகரற்ற அன்புடைய�ான். 
(அலகுர்ஆன் 60:12) 

தன்டன முஸ்லிம் என்று பிரகைனப்ெடுத்திக் பகாள்ளும் ஒவபவாரு 
ஆணும் பெண்ணும் இஸ்்ாத்தின் இந்த அடிப்ெடைக் பகாள்டகயின் 
மீது உறுதி�ாக இருக்கயவண்டும். எனயவ மணம் முடிக்காத ஆயணா 
பெண்யணா விெச்சாரத்தில ஈடுெட்டுவிட்ைார் என்று கண்ணால 
கண்ை நான்கு சாட்சிகடளக் பகாண்டு நிரூபிக்கப்ெடும் ெட்சத்தில 
அவவிருவருக்கும் நூறு கடச�டிகள் பகாடுக்கப்ெடுவயதாடு நாடு கைத்தப் 
ெடுவார்கள். திருமணம் முடித்தவர்கள் விெச்சாரத்தில ஈடுெட்ைால 
கலப்றிந்து பகால்ப்;ெடுவர். 

‘(திருமணம் முடிக்காத) விெச்சாரி, விெச்சாரன்; ஆகி� இருவரில 
ஒவபவாருவருக்கும் நூறு கடச�டி அடியுஙகள். நீஙகள் அல்ாஹ்டவயும் 
மறுடம நாடளயும் விசுவாசம் பகாள்யவாராக இருந்தால அல்ாஹ்வின் 
மார்க்கத்தில அவவிருவர் மீதும் உஙகளுக்கு கருடண ஏறெை யவண்ைாம். 
அவவிருவரின் தண்ைடனட� விசுவாசம் பகாண்யைாரில ஒருசாரார் 
ொர்த்துக் பகாண்டிருக்கட்டும்.” (அலகுர்ஆன் 24:2)

‘இரண்டு யெர் அல்ாஹ்வின் தூதர் நபி (ஸல) அவர்களிைம் ஒரு 
வழக்டகக் பகாண்டு வந்தனர். அவர்களில ஒருவர் அல்ாஹ்வின் 
யவதத்டதக் பகாண்டு எஙகளிடைய� தீர்ப்ெளியுஙகள் என்று கூ்ற 
மற்றவயரா ஆம் அல்ாஹ்வின் தூதயர! எஙகளிடைய� அல்ாஹ்வின் 
யவதத்டதக்பகாண்டு தீர்ப்ெளியுஙகள் என்்றார். 

பின்னர் முத்ாவதாக யெசி� அந்த மனிதர் என்டனப் யெச அனுமதி 
அளியுஙகள் என்று யகட்ைார். அதறகு நபி (ஸல) அவர்கள் ‘யெசுஙகள்” 
என்்றார்கள். அவர், என் மகன் இவரிைம் கூலிக்காரனாக இருந்தான். 
அப்யொது இவருடை� மடனவியுைன் விெச்சாரம் பசய்து விட்ைான். என் 
மகடனக் கல்ால அடித்துக் பகால் யவண்டும் என்று மக்கள் என்னிைம் 
கூறினர். (இத்தண்ைடனக்குப் ெதி்ாக) நூறு ஆடுகடளயும் என்னுடை� 
அடிடமப் பெண்டணயும் பிடணத் பதாடக�ாக வழஙகியனன். 
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பி்றகு நான் அறி்ர்களிைம் விசாரித்த யொது (திருமணம் முடிக்காத) என் 
மகனுக்கு நூறு கடச�டிகளும் ஓராண்டு கா்த்திறகு நாடு கைத்தலும்தான் 
தண்ைடன�ாகத் தரப்ெை யவண்டும் என்றும் இந்த மனிதனின் மடனவி 
கலப்றிந்து பகால்ப்ெை யவண்டும் என்றும் என்னிைம் அவர்கள் 
பதரிவித்தார்கள் என்று பசான்னார். 

இடதக் யகட்ை அல்ாஹ்வின் தூதர் நபி (ஸல) அவர்கள், என் உயிர் 
எவன் டகயிலுள்ளயதா அந்த அல்ாஹ்வின் மீது சத்தி�மாக! உஙகள் 
இருவருக்கிடைய� நான் அல்ாஹ்வின் சட்ைப்ெடிய� தீர்ப்ெளிக்கிய்றன். 
உம்முடை� ஆடுகளும் உம்முடை� அடிடமப் பெண்ணும் உம்மிையம 
திருப்பித்தரப்ெை யவண்டும் என்று கூறிவிட்டு அவருடை� மகனுக்கு 
நூறு கடச�டி வழஙகினார்கள்;. ஓராண்டு கா்த்திறகு நாடு கைத்தினார்கள். 
அஙகிருந்த உடனஸ் அலஅஸ்ஸமீ என்்ற நபித்யதாழரிைம் ‘உடனயஸ! 
இந்த மனிதனின் மடனவியிைம் பசன்று விசாரித்து அவள் (குற்றத்டத) 
ஒப்புக்பகாண்ைால அவளுக்கு கலப்றிந்து தண்ைடன பகாடுஙகள்” 
என்று பசான்னார்கள். அவவாய்ற உடனஸ் (ரழி)அவர்கள், அவளிைம் 
பசன்று விசாரடண பசய்த யொது அவளும் தனது குற்றத்டத ஒப்புக் 
பகாண்ைாள். ஆகயவ, அவளுக்கு உடனஸ் (ரழி) அவர்கள் கலப்றிந்து 
தண்ைடன வழஙகினார்கள். அறிவிப்ெவர்: அபு ஹுடரரா (ரழி). (நூல: 
புகாரி 6842, 6843, 6859)

மகன் பசய்த குற்றத்திறகுத் தந்டத அெராதம் (பிடணத் பதாடக) 
பசலுத்தி விடுவித்துக் பகாள்ள முடனந்தயொது அதடன நிராகரித்துவிட்டு 
சம்ெந்தப்ெட்ை இருவருக்கும் குற்றத்திறகுரி� தண்ைடனட� நபி 
முஹம்மத் (ஸல) அவர்கள் நிட்றயவறறினார்கள். 

குற்றம் சாட்ைப்ெட்ை பெண்ணின் ஒப்புதலவாக்கு மூ்ம் பெற்ற பின் 
அவளுக்குரி� தண்ைடனட� அமுலநைாத்;தி சட்ைத்தின் பிடியிலிருந்து 
�ாரும் தப்பித்து விைமுடி�ாது என்ெடதச் பச�லெடுத்திக் காட்டினார்கள். 

சமூகச்சீரழிடவ உண்ைாக்கும் பகாடி� குற்றஙகளுக்கு உரி� 
தண்ைடனகள் வழஙகப்ெை யவண்டுயம தவிர அதிலிருந்து 
தப்பித்துக் பகாள்ளும் வழிட� அனுமதிக்கக்கூைாது. அனுமானத்தின் 
அடிப்ெடையி்ான விசாரடணகடள விடுத்து சாட்சிகள் மூ்ம் குற்றஙகள் 
நிரூபிக்கப்ெடும் யொது சட்ைத்டத அமுல நைாத்த யவண்டுயம தவிர 
வடளந்து பகாடுக்கக்கூைாது என்ெது இஸ்்ாத்தின் ஆணித்தரமான 
பகாள்டக�ாகும். 

அயதயவடள, மடனவி தவ்றான நைத்டதயில (விெச்சாரத்தில) 



53

அல்குர்ஆன் பைபிள்  ைார்பவையில் பைண்ணுரிபை

ஈடுெட்ைதாக கணவன் குற்றம் சுமத்தும் யொது அதறகான யநரடி நான்கு 
சாட்சிகள் இலட் என்்றாலும் அதடன தான் கண்ணால கண்ைதாகக் 
கணவன் கூறும் ெட்சத்தில அக்குற்றச்சாட்டை மடனவி மறுக்க்ாம். 
அல்து ஏறறுக் பகாள்ள்ாம். குற்றத்டத ஏறறுக்பகாண்ைால அவளுக்கு 
மரண தண்ைடன வழஙகப்ெடும். ஏறகமறுத்தால கணவனும் மடனவியும் 
தஙகள் தரப்டெ உறுதிப்ெடுத்த அல்ாஹ்வின் மீது சத்தி�ம் பசய்� 
யவண்டும். 

அதாவது, கணவன் தன் மடனவி மீது சுமத்தி� குற்றச் சாட்டில தான் 
உண்டம�ாளயன (உண்டமட�ய� பசாலகிய்றன்) என்று நான்கு முட்ற 
அல்ாஹ்வின் மீது சத்தி�ம் பசய்து பசாலலிவிட்டு ஐந்தாவது முட்ற�ாக 
தான் பொய் பசாலவதாக இருந்;தால அல்ாஹ்வின் சாெம் தன் மீது 
உண்ைாகட்டும் என்று கூ்றயவண்டும். 

குற்றச்சாட்டை மறுக்கும் மடனவி, தன் மீது சுமத்தி� குற்றச்சாட்டில 
கணவன் பொய் பசாலகி்றான் என நான்கு முட்ற அல்ாஹ்வின் மீது 
சத்தி�ம் பசய்து பசாலலி விட்டு ஐந்தாவது முட்ற�ாக ‘அவன் (கணவன்) 
உண்டம பசாலெவனாக இருந்;தால என் மீது அல்ாஹ்வின் யகாெம் 
உண்ைாகட்டும் எனக் கூ்றயவண்டும்.

சத்தி�ம் பசய்யும் இம்முட்றக்கு அரபியில ‘லிஆன்” எனக் கூ்றப்ெடும். 
கணவன் மடனவியின் மீது குற்றம் சுமத்துவதால முதலில கணவன்தான் 
மக்கள் முன்னிட்யில (நீதி மன்்றத்தில) சத்தி�ம் பசய்� ஆரம்பிக்க 
யவண்டும். 

உண்டமயிய்ய� மடனவி தப்புச் பசய்தாளா? அல்து மடனவி 
மீது பகாண்ை பவறுப்பினால கணவன்; குற்றம் சுமத்துகி்றானா என்ெது 
�ாருக்கும் பதரி�ாது. எனயவதான் சம்ெந்தப்ெட்ை இருவரும் ‘லிஆன்” 
பசய்� யவண்டும் என யவண்ைப்ெடுகி்றார்கள். அதன் மூ்மாக 
சமுதா�த்தில குறித்த அப்பெண் தவ்றாக விமர்சிக்கப்ெடுவது தடுக்கப் 
ெடுகி்றது. 

உண்டம�ான குற்றவாளி �ார் என்ெது உறுதி�ாக சமூகத்திறகுத் 
பதரி�ாதயொது பெண்டண மாத்திரம் வஞ்சிக்கும் சமூகக் 
பகாடுடமயிலிருந்து அவடள இஸ்்ாம் காக்கி்றது.

இந்த இைத்தில கூை பெண்கள் ஆண்களின் ஆதிக்கத்திறகு 
அடிடம�ாகிவிைக் கூைாது என்ெதில இஸ்்ாம் உரி� கவனம் 
பசலுத்துகி்றது. 
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‘லிஆன்” பசய்த பின்பு அவர்கள் இருவருக்குமிடையி்ான கணவன் 
மடனவி என்்ற உ்றவு முறிவடைந்து விடுகி்றது. அதன் பி்றகு அவர்கள் 
இருவரும் மீண்டும் இடணந்து பகாள்ள (திருமணம் பசய்துபகாள்ள) 
முடி�ாது என்றும் இஸ்்ாம் கூறுகி்றது. 

ஒருமுட்ற நபி முஹம்மத் (ஸல) அவர்களிைத்தில அவரது யதாழர் 
ஹி்ால இப்னு உடம�ா (ரழி) என்ெவர், தனது மடனவி ‘ஷரீக் பின் 
சஹ்மா” என்ெவருைன் இடணந்து இருந்ததாக குற்றம் சுமத்தி நீதி யகட்டு 
வந்தார். 

அப்யொது நபி (ஸல) அவர்கள் உன் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆதாரத்டதக் 
(சாட்சி�ஙகடள) பகாண்டுவா. இலட்ப�னில உன் முதுகில கடச�டி 
பகாடுக்கப்ெடும் என்று பசான்னார்கள். 

அதறகு அவர், எஙகளில ஒருவர் தன்மடனவியுைன் அன்னி� மனிதன் 
இருப்ெடதக் கண்ைாலுமா? எனக்யகட்ைார்.

ஆம்! நீ உன் குற்றச்சாட்டை நிரூபிக்க ஆதாரத்டதக் பகாண்டுவா. 
இலட்ப�னில உன் முதுகில கடச�டி பகாடுக்கப்ெடும் என்று நபி 
(ஸல) அவர்கள் பசான்னார்கள். 

உஙகடள சத்தி�த்டதக் பகாண்டு அனுப்பிடவத்த அல்ாஹ்வின் 
மீது ஆடண�ாக! நான் உண்டமய� பசாலகிய்றன். எனது முதுடகக் 
கடச�டியிலிருந்து காப்ொறறும் பசய்திட� அல்ாஹ் நிச்ச�ம் 
அருள்வான் என்று அவர் பசான்னார்;. அப்யொது அல்ாஹ் பின்வரும் 
வசனஙகடள நபி (ஸல) அவர்களுக்கு இ்றக்கி�ருளினான். 

‘தஙகடளத் தவிர அவர்களுக்கு யவறுசாட்சிகள் இல்ாத நிட்யில 
எவர்கள் தமது மடனவி�ர் மீது அவதூறு கூறுகி்றார்கயளா அவர்களில 
ஒருவரின் சாட்சி�மாவது, நிச்ச�மாக தான் உண்டம�ாளர்களில 
உள்ளவன் என்று அல்ாஹ்வின் மீது நான்கு முட்ற சத்தி�ம் பசய்து 
சாட்சி கூறுவதாகும். ஐந்தாவதாக தான் பொய்�ர்களில உள்ளவனாக 
இருப்பின் அல்ாஹ்வின் சாெம் தன்மீது உண்ைாகட்டும் என அவன் 
சத்தி�ம் பசய்வதாகும்.

நிச்ச�மாக அவன் பொய்�ர்களில உள்ளவன் என்று அல்ாஹ்வின் 
மீது அவள் நான்கு முட்ற சத்தி�ம் பசய்து சாட்சி கூறுவது அவடள 
விட்டும் தண்ைடனட�த் தடுத்து விடும். யமலும் ஐந்தாவதாக அவன் 
உண்டம�ாளர்களில உள்ளவனாக இருப்பின் அல்ாஹ்வின் யகாெம் 
தன்மீது உண்ைாகட்டும் என்று அவள் சத்தி�ம் பசய்வதாகும். உஙகள் 
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மீது அல்ாஹ்வின் அருளும் அவனது கருடணயும் இல்ாதிருப்பின் 
(உஙகளுக்கு தண்ைடன ஏறெட்டிருக்கும்) நிச்ச�மாக அல்ாஹ் மிக்க 
மன்னிப்ெவன் ்ானமிக்கவன். (அலகுர்ஆன் 24 : 6 – 10) 

இவவசனஙகள் அருளப்பெற்றதும் நபி (ஸல) அவர்கள் ஹி்ால 
இப்னு உடம�ா (ரழி) அவர்கடளயும் அவர்களுடை� மடனவிட�யும் 
வரவடழத்தார்கள். அல்ாஹ் கூறி� பிரகாரம் சத்தி�ம் பசய்யுமாறு 
இருவருக்கும் கூறினார்கள். அப்யொது ஹி்ால (ரழி) அவர்கள் தான் 
பசான்னது உண்டமய� என நான்கு முட்ற சத்தி�ம் பசய்து ஐந்தாவது 
முட்ற�ாக நான் பொய் பசாலவதாக இருந்தால அல்ாஹ்வின் சாெம் 
என்மீது உண்ைாகட்டும் எனக் கூறினார். 

அப்யொது நபி(ஸல) அவர்கள் உஙகள் இருவரில ஒருவர் பொய்�ர் 
என்ெடத அல்ாஹ் அறிவான். ஆகயவ, உஙகள் இருவரில ொவமன்னிப்புக் 
யகாரி தவறு தன்னுடை�துதான் என்று ஒப்புக்பகாண்டு அல்ாஹ்வின் 
ெக்கம் திரும்புகின்்றவர் �ார் என்று யகட்டுக் பகாண்டிருந்தார்கள்.

பி்றகு ஹி்ால (ரழி) அவர்களின் மடனவி எழுந்து நின்று நான்கு 
முட்ற சத்தி�ம் பசய்துவிட்டு ஐந்தாவது முட்ற�ாக சத்தி�ம் பசய்� 
முடனந்த யொது, அஙகிருந்த மக்கள் அவடர நிறுத்தி இது பொய்�ான 
சத்தி�மாக இருந்தால அல்ாஹ்வின் தண்ைடன உறுதி�ாகிவிடும் என்று 
கூறினார்கள். அப்பெண் சறய்ற தாமதித்து சத்தி�ம் பசய்�த் த�ஙகினார்.; 

அவள் சத்தி�த்திலிருந்து வாெஸ் பெறறுவிடுவாயளா என்று மக்கள் 
கருதினர். ஆனால, அப்பெண் ‘கா்பமல்ாம் என் சமுதா�த்தாடர நான் 
இழிவுக்குள்ளாக்கப் யொவதிலட்” என்று கூறி சத்தி�ம் பசய்து முடித்தாள். 

அப்யொது நபி(ஸல) அவர்கள் இப்பெண்டணக் கவனித்து வாருஙகள். 
இவள் கரி� விழிகளும் பெருத்த புட்ைஙகளும் தடித்த காலகளும் உடை� 
பிள்டளட�ப் பெறப்றடுத்தால அது (அவளது கணவன் குற்றம் சாட்டி�) 
ஷரீக் பின் ஸஹ்மாவுக்யக உரி�தாகும் என்று பசான்னார்கள். 

அப்பெண் நபி (ஸல) வர்ணித்தவாய்ற குழந்டதட�ப் பெறப்றடுத்தாள். 
இடத�றிந்த நபி (ஸல) அவர்கள், லிஆன் ெறறி� இட்ற சட்ைம் வந்திராது 
விட்ைால அவளுக்குத் தண்ைடன விதித்திருப்யென் எனக் கூறினார்கள். 

நபி (ஸல) அவர்கள் அவவிருவடரயும் கணவன் மடனவி என்்ற 
ெந்தத்திலிருந்து பிரித்து டவத்தார்கள். அெபெண்ணுக்கு பி்றக்கும் 
குழந்டத அவடளய� சாரும் என்றும் தீர்ப்ெளித்தார்கள். அறிவிப்ெவர்: 
இப்னு உமர் (ரழி) (நூல: புகாரி 4748, 4746, 5309, 5311)



56

அல்குர்ஆன் பைபிள்  ைார்பவையில் பைண்ணுரிபை

மடனவி நைத்டதக் பகட்ைவள், கறடெ இழந்தவள் என்று கணவன் 
குற்றம் சுமத்தி� பின் மீண்டும் அவயனாடு அவள் யசர்ந்துவாழ யவண்டும் 
என்று கூறினால கணவன் பசான்ன குற்றச்சாட்டு உண்டம�ாகிவிடும். 
எனயவதான் அவவிருவடரயும் மணப் ெந்தத்திலிருந்து பிரித்து 
விடுகி்றார்கள் நபி முஹம்மது (ஸல) அவர்கள்.

‘லிஆன்” பசய்தவர் தனது மடனவிட� மணம்முடிக்கும் யொது 
பகாடுத்த மஹர் எனும் மணக்பகாடைட�ப் ெறறி நபி முஹம்மது 
(ஸல) அவர்களிைம் முட்றயிட்டு அதடனத் திருப்பிப் பெறறுத் தருமாறு 
யகட்ைார். அதறகு நபி�வர்கள் நீர் உம்முடை� மடனவி மீது சுமத்தி� 
குற்றச்சாட்டில உண்டம�ாளராக இருந்தால அவளுைன் நீர் ஏறகனயவ 
தாம்ெத்தி� உ்றவு பகாண்டுள்ளீர். அதறகு அது நிகராகிவிடும். நீர் பொய் 
பசாலலியிருந்தால அதன் காரணமாக அச்பசலவம் உம்டமவிட்டு 
பவகுபதாட்வில இருக்கி்றது (மடனவிக்கு உரி�தாகி விட்ைது) என்று 
கூறினார்கள். (நூல:புகாரி 5311)

கணவன் மடனவிக்கிடையில ‘லிஆன்” மூ்ம் விவாகரத்து நடை 
பெற்ற பின்பும் கூை கணவன் மடனவிக்குக் பகாடுத்த பசலவத்திலிருந்து 
ஒரு சதத்டதக் கூை திரும்ெப் பெ்றமுடி�ாது. அச்பசலவம் முழுவதும் 
மடனவிட�ய� சாரும் என நபி முஹம்மது (ஸல) அவர்கள் தீர்ப்பு 
வழஙகினார்கள். பெண்ணுடை� மானத்டத ஏ்ம் யொட்டிை இஸ்்ாம் 
ஒருயொதும் இைம் தரவிலட். விசாரடண என்்ற பெ�ரில ஏளனப் 
ெடுத்தயவா எள்ளி நடக�ாையவா களம் அடமக்கவுமிலட்.

எனயவ, டெபிள் வழஙகும் தீர்ப்டெ விை அலகுர்ஆன் வழஙகி� 
தீர்ப்யெ பெண்ணின் வாழ்வுரிடமட�ப் ொதுகாத்து பகௌரவிப்ெதுைன் 
அறிவுபூர்வமாகவும் திகழ்கின்்றது. 

அடுத்து, கறெழிக்கப்ெட்ை பெண்ணுக்கு ஐம்ெது பவள்ளிக் காசுகடள 
அெராதமாகக் பகாடுத்துக் கறெழித்தவன் அவடளய� மணம் முடித்துக் 
பகாள்ள யவண்டும் என்்ற டெபிள் தீர்ப்டெப் ெறறி கவனிப்யொம். 

இஸ்்ாத்டதப் பொறுத்தவடரயில கறெழிக்கப்ெட்ை பெண் தன்டன 
கறெழித்த காமுகடனய� கணவனாக்கிக் பகாள்ள யவண்டும் என்று 
ஒரு யொதும் அனுமதிக்கவிலட். அவவாறு அனுமதிப்ெது ஒவபவாரு 
இளம் பெண்ணுடை� கறபும் ெறிக்கப்ெட்டு சூட்ற�ாைப்ெடுவதறகு 
சட்ைரீதி�ான அஙகீகாரத்டத வழஙகுவது யொன்்றாகிவிடும். அதறகு 
மாற்றமாக கறெழித்தவனுக்கு இஸ்்ாம் தண்ைடனட� வழஙகுகி்றது. 
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அதன் மூ்ம் காமுகர்களின் அட்ைகாசத்திறகு முறறுப்புள்ளி டவத்து 
பெண்கள் தட் நிமிர்ந்து கறபுைன் சுதந்திரத்துைன் வாழ வழி வகுக்கி்றது. 

நபி முஹம்மத் (ஸல) அவர்களது கா்த்தில ஒரு பெண்மணி 
பதாழுவதறகாகப் ெள்ளிவாசலுக்குப் பு்றப்ெட்ைார். அப்பெண்டண 
ஒருவர் யொர்டவ�ால யொர்த்திக் கறெழித்துவிட்ைார். அவள் 
சப்தமிட்ைதும் அவன் ஓடி விட்ைான். 

(சப்தத்டதக்யகட்ை) யவப்றாருவர்; அவளருயக ஓடிவர, அவர்தான் 
தன்டன கறெழித்ததாக எண்ணி அப்பெண் ‘இவர் என்டனக் கறெழித்து 
விட்ைார்” என்று மக்களிைம் கூறினாள். 

அப்பெண் அடை�ாளம் காட்டி� அந்நெடர மக்கள் பிடித்து நபி 
(ஸல) அவர்களிைம் பகாண்டு வரயவ அவருக்கு கலப்றிந்து தண்ைடன 
வழஙகுமாறு உத்தரவிட்ைார்கள்.

அப்யொது அப்பெண்டணத் தீண்டி� நெர் எழுந்து ‘அல்ாஹ்வின் 
தூதயர! நான்தான் அவடளத் தீண்டி�வன்” என்று கூறினார். நபி (ஸல) 
அவர்கள் ொதிக்கப்ெட்ை அப்பெண்ணிைம் ‘நீ யொய்விடு அல்ாஹ் 
உன்டன மன்னித்து விட்ைான்” எனக் கூறி அனுப்பிவிட்டு தவ்றாகப் 
பிடித்து வரப்ெட்ை அம்மனிதரிைமும் அழகி� வார்த்டதகடளக் 
கூறினார்கள். அப்பெண்டணக் பகடுத்தவடரக் கலப்றிந்து பகாலலுமாறு 
கட்ைடளயிட்ைார்கள். (நூல: திர்மிதி 1477)

‘கலப்றிந்து பகாலலுதல” என்்ற சட்ைம் காட்டுமிராண்டித் தனமானது 
என்று யமறகத்தி� (யூத, கிறிஸ்தவ) உ்கம் விகாரமாக விமர்சனம் பசய்து 
வருகி்றது.

ஆனால இஸ்்ாத்திறகு முன்யெ டெபிளில இச்சட்ைம் பசால்ப்ெட்டு 
நடைமுட்றப்ெடுத்தப் ெட்டுள்ளது. இனியும் பச�லெடுத்தி�ாக 
யவண்டி� கைடமப்ொடு அவர்களுக்குண்டு என்ெடத ம்றக்கக்கூைாது.
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விவைா்கைதது உரிபைைறறவைள்

ஆண்களுக்கு சக் விை�ஙகளிலும் முன்னுரிடம வழஙகி 

சட்ைஙகடளக் கூறுவது யொ்யவ விவாகரத்து உரிடமயிலும் 

ஆண்களுக்யக முதலிைம் பகாடுத்து பெண்களிைமிருந்து அந்த 

உரிடமட�ப் ெறித்துள்ளது டெபிள்.

(இய�சுவாகி�) நான் உஙகளுக்குச் பசாலகிய்றன்; எவரும் 

தம்மடனவிட� யவசித்தன முகாந்தரத்தினாப்ாழி� (யவசித்தனம் 

ெண்ணினாய்ப�ாழி�) யவறு எந்தக் காரணத்திறகாகவும் வி்க்கி விைக் 

கூைாது. அப்ெடிச் பசய்யவார் எவரும் அவடர விெச்சாரத்தில ஈடுெைச் 

பசய்கின்்றனர். அப்ெடி தள்ளி விைப்ெட்ைவடள (விவாகரத்துச் பசய்�ப் 

ெட்ைவடள) மணப்யொரும் விெச்சாரம்; பசய்கி்றனர். (மத்யதயு.5:32, 

லூக்கா.16:18)

இய�சு யூயத�ப் ெகுதிகளுக்கும் ய�ார்தான் அக்கடரப் ெகுதிக்கும் 

வந்தார். மீண்டும் மக்கள் அவரிைம் வந்து கூடினர். அவரும் வழக்கம் 

யொ் மீண்டும் அவர்களுக்குக் கறபித்தார்.

ெரியச�ர் அவடர அணுகி ‘கணவன் தன் மடனவிட� வி்க்கி விடுவது 

முட்ற�ா? என்று யகட்டு அவடரச் யசாதித்தார். அவர் அவர்களிைம் 

மறுபமாழி�ாக யமாயச உஙகளுக்கு இட்ை கட்ைடள என்ன என்று 

யகட்ைார். 

அவர்கள் ‘யமாயச மணவி்க்குச் சான்றிதழ் எழுதி அவடர வி்க்கி 

விை்ாம் என்று அனுமதி அளித்துள்ளார்” என்று கூறினார்கள். 

அதறகு இய�சு, அவர்களிைம் உஙகள் கடின உள்ளத்தின் பொருட்யை 

அவர் இக்கட்ைடளட� எழுதி டவத்தார். 

ெடைப்பின் பதாைக்கத்திய்ய� கைவுள் ஆணும் பெண்ணுமாக 

அவர்கடளப் ெடைத்தார். இதனால கணவன் தன் தாய் தந்டதட� விட்டு 

விட்டுத் தன் மடனவியுைன் ஒன்றித்;திருப்ொன். இருவரும் ஒயர உை்ாய் 

இருப்ெர். இனி அவர்கள் இருவர் அல் ஒயர உைல. எனயவ கைவுள் 

இடணத்தடத மனிதர் பிரிக்காதிருக்கட்டும்” என்்றார். 
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பின்னர் வீட்டில இடதப்ெறறி மீண்டும் சீைர்கள்; அவடரக் யகட்ைனர். 
இய�சு அவர்கடள யநாக்கி தன் மடனவிட� வி்க்கிவிட்டு யவப்றாரு 
பெண்டண மணப்ெவன் எவனும் அவருக்கு எதிராக விெச்சாரம் 
பசய்கி்றான். தன் கணவடர வி்க்கி விட்டு யவப்றாருவடர மணக்கும் 
எவளும் விெச்சாரம் பசய்கி்றாள் என்்றார். (மாறகு: 10:1-12, மத்யதயு: 9:1-12) 

பெண்களின் விவாகரத்து உரிடம சம்ெந்தப்ெட்ை விை�த்தில 
டெபிள் கூறும் மிக முக்கி�மான சட்ைம் இது! இல்்ற வாழ்க்டகயில 
இடணந்திருக்கும் கணவனும் மடனவியும் எக்காரணத்டதக் பகாண்டும் 
பிரிந்து விைக்கூைாது. விவாகரத்துப் ெண்ணக் கூைாது. மரணம் வரும் 
வடர இடணந்திருக்க யவண்டும் என்று இய�சு கூறுகி்றார். 

இய�சுவின் இவவார்த்டதகள் விவாகரத்தின் மூ்ம் ஏறெடும் சமூக 
சீரழிடவத் தடுப்ெடத யநாக்கமாகக் பகாண்டு யொதிக்கப்ெட்ை உ�ர்ந்த 
யொதடன�ாகத் பதன்ெடுகின்்றது என்று வாதிக்க்ாம். விவாகரத்திறகுப் 
பின்னால ஆண், பெண் இருவருடை� வாழ்வும் சீரழி�க்கூடி� 
சூழலகளும் ொதிப்ெடை�க் கூடி� வழிகளும் அதிகம். இதனால, 
ஏறெடும் பிரச்சிடனகள் அதிகம். எனயவ விவாகரத்டத ஊக்குவிக்காமல 
என்ன பிரச்சிடனகள் வந்தாலும் இருவரும் உைன்ெட்டு வாழும் 
யொக்டக ஊக்குவிப்ெயத சி்றந்தது. அதடனத்தான் இய�சு யொதிக்கி்றார் 
என்று காரணஙகள் கூ்ற்ாம். ஆனால, இது நி�ா�ம்தானா? நடைமுட்றச் 
சாத்தி�ம்தானா? என்ெடத சிந்திக்க யவண்டும். 

கணவன் மடனவிக்கிடையில ஏறெடும் பிரச்சிடனகள், மனக் 
கசப்புக்கள், தகராறுகள் எல்ாவறட்றயும் சகித்துக் பகாண்டு எவவிதமான 
பிரச்சிடனகள் வந்தாலும் அடவகடளயும் சமாளித்துக் பகாண்டு வாழ 
யவண்டும் என்று கூறுவது யகட்ெதறகு தத்துவம் யொல யதான்றினாலும் 
நடைமுட்ற வாழ்வுக்கு ஏறபுடை�தாக இருக்குமா? என்ெடதக் கவனிக்க 
யவண்டும். 

இய�சுவுடை� இப்யொதடனட� ஏறறுக்பகாண்ை கிறிஸ்தவ 
சமுதா�த்தில விவாகரத்துக்கள் நடைபெ்றாம்ா இருக்கின்்றன? குறிப்ொக 
யமறகத்தி� ஐயராப்பி� கிறிஸ்தவ நாடுகளிலும் நாபளாருவண்ணம் 
பொழுபதாரு யமனி�ாக விவாகரத்து நைந்து பகாண்டுதாயன இருக்கி்றது. 
ஒரு சட்டைட� கழறறிவிட்டு அடுத்த சட்டைட� மாறறிக் பகாள்வது 
யொல திருமணம் விவாகரத்து என்று மாறி மாறி நைந்து வருகி்றது. 
இய�சுவினுடை� யொதடன நடைமுட்றக்கு ஏற்றதாக இலட் 
என்ெதறகு அம்மக்களின் வாழ்வு ஒரு சாட்சி�ாக இருக்கி்றது. 
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கணவன் மடனவி�ாக பதாைர்ந்தும் யசர்ந்து வாழ முடி�ாது என்்ற 
நிட்வந்தால பிரிந்து வாழயவண்டும் என்்ற நிட்க்கு வந்துதான் 
ஆகயவண்டும். ஏற்றம் ஒன்று இருந்தால இ்றக்கம் ஒன்று இருந்துதாயன 
ஆகயவண்டும். ஒத்துப்யொகாத இரு உள்ளஙகளும் ஒதுஙகிப் 
யொகயவண்டி� வழிகடளகாட்டித் தாயன ஆகயவண்டும். அதுதாயன 
நி�தி! துரதிஷ்ைவசமாக கிறிஸ்தவ மதம் அந்நி�திட� அநீதி என்கி்றது. 

கணவனின் நைத்டதகள் பச�றொடுகள் பிடிக்கா விட்ைாலும் 
விவாகரத்டதக் யகாரமுடி�ாது. கல்ானாலும் கணவன் புல்ானாலும் 
புருஷன் என்்ற அடிப்ெடையில வாழ யவண்டும். மரணம் வடர மனடதக் 
கல்ாக்கிக் பகாண்டு கா்த்டத ஓட்ை யவண்டும். மடனவியின் 
நி�ா�மான யகாரிக்டகய�ா அல்து விவாகரத்து யகாரும் உரிடமட�ய�ா 
டெபிள் வழஙகவிலட். கணவனுடை� ஆதிக்கத்திறகு அைஙகி அவள் 
வாழயவண்டும். 

‘அந்த ஆதிக்க முட்றக்கு” கூறும் வார்த்டததான் ‘யதவன் இடணத்தடத 
மனிதன் பிரிக்காதிருக்கட்டும்” என்்ற அருள்வாக்கு! 

முட்ற�ாக கணவனிைமிருந்து பிரிந்துயொக வழியில்ாத யொது 
‘விெச்சாரத்தில ஈடுெடுதல’’ என்்ற முட்ற�ற்ற பச�ட் பசய்தால தான் 
விடுதட்க்கு வழிகிடைக்கி்றது. இடதத் தவிர அப்பெண்களுக்கு யவறு 
மார்க்கம் இலட்! 

மடனவியிைமிருந்து விவாகரத்டத எதிர்ொர்க்கும் கணவன் அவடள 
விெச்சாரத்தில ஈடுெடுத்த யவண்டும் அல்து விெச்சாரத்தில ஈடுெட்ைாள் 
என்று வீண்ெழி சுமத்த யவண்டும். இவவிரண்டில ஒன்ட்ற பசய்தாலதான் 
அவனால விவாகரத்டத இ்குவாக பெறறுக்பகாள்ள முடியும். 

சி் யநரம் மடனவியினுடை� நைவடிக்டககளில உண்டமயிய்ய� 
பவறுப்ெடைந்து இக்காரி�த்டத பசய்�்ாம். அல்து மடனவிட� 
பிடிக்காமல யொகும் யொதுகூை இக்காரி�த்டத பசய்�்ாம். எது எப்ெடி 
இருப்பினும் ஒரு அப்ொவிப் பெண்டண விெச்சாரி�ாக சித்தரித்தாலதான் 
விவாகரத்து பெ்ற முடியும் என்ெதால அக்காரி�த்டத கணவன் பசய்துதான் 
ஆகுவான். அவடனப் பொறுத்த வடரயில மடனவியிை மிருந்து 
விடுதட் யதடவ! அதடனப் பெறறுக்பகாள்ள எடத யவண்டு மானாலும் 
பசய்� அவன் த�ாராக இருப்ொன். அதன் காரணமாக அப்ொவி பெண் 
விெச்சாரி என்்ற ெட்ைத்டத சுமக்க யவண்டி�வளாக மாறி விடுகி்றாள். 

மடனவி நைத்டதக் பகட்ைவளாக இருந்தால அவடள விவாகரத்து 
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பசய்வதில நி�ா�ம் இருக்கத்தான் பசய்கி்றது. ஆனால விெச்சாரம் 
பசய்�ாத, அதன் ெக்கயம பநருஙகாத கறபொழுக்கமுள்ள பெண்டண 
(மடனவிட�) விவாகரத்துப் ெண்ணுவதறகாக விெச்சாரி�ாக சித்தரிப்ெது 
பெரும் அநீதி�ாகும். இந்த அநீதிட� பசய்தாலதான் வழிபி்றக்கும் 
என்றிருக்கும் யொது கணவனால யவறு என்னதான் பசய்� முடியும்? 

டெபிள் கூறும் காரணத்திறகு ஏறெ மடனவிட� விவாகரத்து பசய்�க் 
கூடி� சூழ்நிட் அடம�ாதயொது கணவன் யவறுவிதத்தில தனக்குரி� 
சுகத்டதயும் வாழ்டவயும் அடமத்துக் பகாள்ள யவண்டி� (சின்ன வீட்டை 
பசைப்ெண்ண யவண்டி�) கட்ைா�த்திறகுத் தள்ளப்ெட்டு விடுகி்றான். 
இப்ொவத்டத பசய்வதறகு தூண்டுத்ாக இச்சட்ைம் அடமந்து விடுகி்றது.

அதுயொல கணவனது நைத்டதகள் பிடிக்காவிட்ைால அவடன விட்டும் 
பிரிந்து வாழ்வதறகு தனது கறடெப் ெண�ம் டவத்து விடுதட் பெ்ற 
யவண்டி� நிட்க்கு மடனவி தள்ளப்ெடுவதும் ெரிதாெத்திறகுரி�தாகும்.

இந்நிட்ட�த் தவிர்த்துவிட்டு கணவடன விவாகரத்து பசய்து 
யவப்றாருவடர மணம் முடித்தால அவள் ‘விெச்சாரம் பசய்தவளாவாள்’’ 
என்றும் விவாகரத்து பசய்�ப்ெட்ை பெண்டண மணந்தவன் ‘விெச்சாரம் 
பசய்தவனாவான்’’ என்றும் இய�சு குற்றம் சுமத்துகி்றார். விவாகரத்துக்குப் 
பின் மறுவாழ்வு பெறுெவளும் மறுவாழ்வு பகாடுப்ெவனும் ‘விெச்சாரக் 
குற்றத்தின் கீழ் கண்டிக்கப்ெடுகின்்ற’’ ொவமாக காட்ைப்ெடுகி்றது. 

இய�சு கூறும் விவாகரத்து சட்ைத்டத மறுதலிக்கும் யொது அவருடை� 
சமூகத்தினர்; (ெடழ� ஏறொட்டின்) யமாயசயுடை� சட்ைத்டத எடுத்துக் 
கூறி விவாகரத்டத யமாயச அனுமதித்திருக்கும் யொது நீஙகள் ஏன் 
மறுக்கின்றீர்கள் என்்ற அடிப்ெடையில யகட்கி்றார்கள். 

அதறகு இய�சு கூறும் காரணம் ‘உஙகள் கடின உள்ளத்தின் பொருட்யை 
உஙகள் மடனவி�டர வி்க்கிவிை்ாம் என்று யமாயச உஙகளுக்கு 
அனுமதி அளித்தார். ஆனால, ஆதி முத்ாய் அப்ெடி இருக்க விலட்” 
என்்றார். (மத்யதயு: 19:8) 

ஆரம்ெத்தில விவாகரத்துப் ெண்ணும் முட்ற இருக்கவிலட். யூத 
மக்களின் கடின உள்ளத்தின் பச�றொடு காரணமாகத்தான் விவாகரத்து 
பகாடுக்க யவண்டி�தாயிறறு. கைவுள் இடணத்தடத மனிதன் பிரிக்கக் 
கூைாது என்று விளக்கம் கூறி விவாகரத்து உரிடமட� மறுதலிக்கி்றார் 
இய�சு. 

டெபிள் யொதடனப்ெடி விவாகரத்துப் ெண்ணும் உரிடம மடனவிக்கு 
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இலட். கணவனுக்கு தான் உண்டு! அதுவும் மடனவி ‘விெச்சாரம் 
புரிந்தவள்’’ என்று நிரூபிக்கப்ெட்ைால மாத்திரம்தான் முடியும்! 

இச்சட்ைத்தின் பிரகாரம் கணவன் மடனவி இருவரும் ொதிக்கப் 
ெட்ைாலும் பெரும்ொலும் மடனவிதான் அதிகமதிகம் ொதிப்புக்கு 
உள்ளாகி்றாள். திருமண வாழ்க்டகக்குள் வரும் பெண்கள் இருதட்க் 
பகாள்ளி�ாக பவந்து சாகக்கூடி�வளாக ஆகிவிடுகி்றாள். 

மடனவி நைத்டத பகட்ை பெண் என்ெதறகாக விவாகரத்து 
பசய்வது சரிதான். விவாகரத்து பெ்றயவண்டும் என்ெதறகாக அவடள 
நைத்டத பகட்ை பெண்ணாக ஆக்குவதும் ஆக்க இைம் பகாடுப்ெதும் 
முட்ற�ாகுமா? 

யூத, கிறிஸ்தவ மதஙகடளப் பொறுத்தவடர விவாகரத்து பெறும் 
உரிடமட�ப் பெண்களுக்கு வழஙகவிலட்.

 இஸ்ாததின் ைார்பவையில்....

இஸ்்ாம், விவாகரத்து உரிடமட� கணவன் மடனவி ஆகி� 
இருவருக்கும் வழஙகியுள்ளது. 

மடனவியின் நைத்டதகள், பச�றொடுகள், நைவடிக்டககள் பிடிக்கா 
விட்ைாய்ா அல்து கணவனின் கட்ைடளகளுக்கு மடனவி கட்டுப் 
ெைாமல, மாறுபசய்ெவளாக வாழ்ந்தாய்ா அவடள விவாகரத்து பசய்யும் 
உரிடமட� கணவனுக்கு வழஙகியுள்ளது. கணவனது நைவடிக்டககள், 
பச�றொடுகள் பிடிக்காத யொது அவடன விவாகரத்து பசய்யும் 
உரிடமட� மடனவிக்கு வழஙகியுள்ளது. எனயவ, இரண்டு யெரில ஒருவர் 
விவாகரத்டத விரும்பும் யொது அதடன பச�றெடுத்த இரு ொ்ாருக்கும் 
இஸ்்ாம் சமஉரிடம வழஙகியுள்ளடதக் கவனிக்க யவண்டும்.

திருமணத்டத ஒரு ஒப்ெந்தம் என்ய்ற இஸ்்ாம் கூறுகின்்றது. 
‘உஙகளிைம் உறுதி�ான ஒப்ெந்தத்டத அவர்கள் (மடனவி�ர்) எடுத்திருக்க 
நீஙகள் ஒருவர் மற்றவருைன் இரண்ை்றக் க்ந்திருக்கிறீர்கள்”... 
(அலகுர்ஆன் 4 : 21)

இரண்டு யெர் யசர்ந்து பசய்துபகாண்ை ஒரு உைன்ெடிக்டகக்கு, 
இருவரில ஒருவர் மாறு பசய்யும் யொது சம்ெந்தப்ெட்ைவர் அதடன 
முறித்துக் பகாள்ள உரிடமயுண்டு. இதனடிப்ெடையிய்ய� 
கணவன் மடனவி இருவருக்கும் விவாகரத்து உரிடமட� இஸ்்ாம் 
வழஙகியுள்ளது. 



64

அல்குர்ஆன் பைபிள்  ைார்பவையில் பைண்ணுரிபை

கணவனுக்கு இஸ்்ாம் வழஙகியுள்ள விவாகரத்து உரிடம ெறறிக் 
கவனிப்யொம்:

இல்்ற வாழ்க்டகயில கணவன் மடனவிக்கிடையில பிரச்சிடனகள், 
தகராறுகள் வரத்தான் பசய்யும். அதறகாக விவாகரத்துப் ெண்ணும் 
முடிடவ முதலில எடுத்துவிைக் கூைாது என இஸ்்ாம் கணவடனப் 
ெணிக்கி்றது.

ெ் கஷ்ைஙகளுக்கும் துன்ெஙகளுக்கும் மத்தியில தான் பெறய்றார்கள் 
தஙகளது பெண் பிள்டளகளுக்குத் திருமணத்டத நைாத்தி டவக்கி்றார்கள். 
இதறகாக இரவுெக்ாக உடழத்து யசமித்து மிச்சப்ெடுத்தி தமது மகடளக் 
கடரயசர்க்கி்றார்கள். திருமணத்தின் யொதும் விவாகரத்தின் யொதும் 
அச்சுடமகளுக்கும் ொதிப்புக்களுக்கும் ஆண்கடள விை பெண்கள்தான் 
அதிகம் ஆளாகி விடுகி்றார்கள். எனயவ, எந்தப் பெறய்றாரும் தனது மகளின் 
வாழ்வு விவாகரத்தில முடிவடத விரும்புவதிலட். எப்ெடி�ாவது 
கணவனுைன் மடனவிட�ச் யசர்த்து டவக்கயவ விரும்புகின்்றனர். 
உ்கிலுள்ள எல்ா பெறய்றாரின் மயனாநிட்யும் இதுதான்.

மனிதர்களது இந்த மயனாநிட்க்கு ஏறெயவ இஸ்்ாமும் 
விவாகரத்துச் சட்ைத்டத நடைமுட்றக்கு பகாண்டு வந்தது. மடனவியின் 
பச�றொடுகள் பிடிக்கவிலட் என்ெதறகாக ஒயர�டி�ாக அவடள 
பவறுத்து விவாகரத்து பசய்�முடனயும் திட்ைத்டத ஒத்திப்யொடுமாறு 
யகட்கி்றது. கணவனுக்கு அந்த உரிடம இருந்தாலும் கூை அவளுைன் 
யசர்ந்து வாழும் வழிகடளக் ெரிசீலிக்குமாறு ெணிக்கின்்றது. 

முதலில மடனவியுடை� யொக்டகப் புரிந்து அவடள 
நலவழிப்ெடுத்தும் நைவடிக்டககளில ஈடுெடுமாறு இஸ்்ாம் 
ெணிக்கி்றது.

‘நம்பிக்டக பகாண்ைவர்கயள! பெண்கடள ெ்வந்தமாக நீஙகள் 
உரித்தாக்கிக் பகாள்வது உஙகளுக்கு ஆகுமானதல். அவர்கள் 
ெகிரஙகமான ஏயதனும் மானக்யகைான பச�ட் பசய்தாய்�ன்றி 
அவர்களுக்கு நீஙகள் வழஙகி�வறறில சி்டத ெறித்துக்பகாள்வதறகாக 
அவர்கடள துன்புறுத்தாதீர்கள். அவர்களுைன் நல்முட்றயில 
வாழ்க்டக நைத்துஙகள். நீஙகள் அவர்கடள பவறுத்தாலும் பொறுத்துக் 
பகாள்ளுஙகள். ஏபனனில நீஙகள் ஒன்ட்ற பவறுக்க அல்ாஹ் அதில 
அதிகமான நன்டமகடள டவத்திருக்கக்கூடும்”. (அலகுர்ஆன் 4:19) 

‘விசுவாசம் பகாண்ை கணவன் விசுவாசம் பகாண்ை தம் மடனவிட� 
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பவறுக்கயவண்ைாம். அவளிைம் ஒரு குணத்டத பவறுத்தால யவப்றாரு 
(நற)குணத்டதக் பகாண்டு பொருந்திக் பகாள்வானாக” என நபி (ஸல) 
அவாகள் கூறினார்கள். அறிவிப்ெவர்: அபூஹுடரரா (ரழி) (நூல: 
முஸ்லிம் 1469)

கணவனது கட்ைடளகளுக்கு மடனவி அடிெணி�ாமல அவனது 
யவண்டுதலகளுக்குச் பசவிய�றகாமல தனது தவறுகடள சரிபசய்�ாமல 
மாறுபசய்ெவளாக நைந்தால அவளுக்கு அவளது தவட்றப் புரிந்து 
பகாள்ளும் விதத்தில சுட்டிக் காட்டி நறெண்புகடள ொராட்டி அன்ொய் 
அறிவுடர கூ்ற யவண்டும். அது ெ�ன்தராவிட்ைால அவளுைன் 
இல்்றத்தில ஈடுெடும் ‘உைல சுகத்டத” தவிர்ந்து பகாண்டு அவடளத் 
திருத்த யவண்டும். அவளிைம் காணப்ெடும் நாணல யகாணலகடள 
அ்ட்டிக் பகாள்ளாது பொறுடமயுைன் நைந்து பகாள்ள யவண்டும். 

இவவிரு சந்தர்ப்ெஙகளிளும் யமறபகாள்ளப்ெட்ை உளவி�ல 
நைவடிக்டககள் ெ�ன்தராத யொது மூன்்றாவது நைவடிக்டக�ாக கா�ம் 
ஏறெைாத வடகயில அடிக்க அனுமதிக்கப்ெடுகி்றது. இந்த அனுமதிகூை 
அளயவாடு நிதானத்யதாடு பிரய�ாகிப்ெதறகாகயவ ெணிக்கப்ெடுகி்றது. 
இத்தண்ைடன என்ெது மடனவிட� திருத்துவதறகு யமறபகாள்ள 
யவண்டி� ஆரம்ெ ெடித்தரமாக கூ்றாது இறுதி வழிமுட்ற�ாகயவ 
கூ்றப்ெடுகி்றது. அறிவுரீதி�ான உளவி�ல ரீதி�ான வழிமுட்றகள் 
அத்தடனயும் ெ்னறறுப் யொகும் யொயத உைலரீதி�ான அணுகு 
முட்றட� அனுமதிக்கி்றது. இந்த அணுகுமுட்றட� கண்டிப்ொக யமற 
பகாள்ள யவண்டும் என்று கூ்றப்ெைவிலட். ஆரம்ெ ெடித்தரத்திய்ய� 
மடனவிட� விவாகரத்து கூை பசய்து விை்ாம். ஆனாலும் அவளுைன் 
வாழ்வதறகான வழிட� காணயவ மூன்்றாவது ெடித்தரமாக 
தண்டித்தட்ப்ெறறி கூ்றப்ெடுகி்றது. 

மடனவிட� தண்டித்;தல அல்து கண்டித்தல எனும் யொது 
அத்துமீறி நைப்ெதாகயவா தனது ெ்த்டத காட்டுவதாகயவா வஞ்சகம் 
தீர்ப்ெதாகயவா இருக்கக் கூைாது. மிருகத்தனமாக நைந்து பகாள்வதாகவும் 
அடம�க் கூைாது. அடி உடத என்்ற நிட்யிலும் அடமந்து விைக்கூைாது. 
திருந்தி வாழ்வதறகான வழிட� பகாண்டு வருவதாகயவ காணப்ெை 
யவண்டும். மடனவிட� ெழிவாஙகுவதாகயவா அல்து கணவன் 
மீது பவறுப்டெ ஏறெடுத்துவதாகயவா இருந்து விைவும் கூைாது. 
பிரச்சடனகளின் தன்டமகடள குட்றப்ெதறகாகத்தான் தீர்வு கூ்றப் 
ெடுகி்றயத தவிர குழப்ெத்டத விடளவிப்ெதறகாகயவா வன்முட்றட� 
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தூண்டுவதறகாகயவா அல். அடித்தல எனும் யொயத ‘கா�ப்ெடுத்தாத 
முட்றயிலும் ொதிப்பு ஏறெடுத்தாத வடகயிலும் அடிப்ெது” என்்ற 
வார்த்;;டதய� டக�ாளப்ெடுகி்றது என்ெடத கவனிக்க யவண்டும். 

யமலும் மடனவியின் முகத்தில அடிப்ெடதயும் பி்றர் முன்னிட்யில 
கண்டிப்ெடதயும் யமாசமான தீ�வார்த்டதகளால திட்டுவடதயும் நபி 
முஹம்மத் (ஸல) அவர்கள் தடுத்துள்ளார்கள். இதன் மூ்ம் பெண்டமட� 
களஙகப்ெடுத்தும் எக்காரி�த்டதயும் யமறபகாள்ள கணவனுக்கு அனுமதி 
தரப்ெைவிலட். 

இம்மூன்று ெடித்தரஙகளும் ெ�ன்தராவிட்ைால அவளது குடும்ெத்தில 
ஒரு வடரயும் கணவனது குடும்ெத்தில ஒருவடரயும் நடுவர்களாக 
நி�மித்து இருவருடை� பிரச்சிடனகடளயும் யெசி இணக்கப்ொட்டை 
ஏறெடுத்த (Family Counsilling) யமறபகாள்ள முடன� யவண்டும். 
இம்மு�றசிகள் �ாவும் யதாலவி�டையும் யொது கணவன் மடனவிட� 
விவாகரத்து பசய்� முடன� யவண்டும் என்று இஸ்்ாம் கூறுகின்்றது.

‘பெண்கடள நிர்வகிக்க ஆண்கள் தகுதியுடைய�ாராவர். அவர்களில 
சி்டர மறறும் சி்டர விை அல்ாஹ் சி்றப்பித்திருப்ெதாலும் 
(ஆண்களாகி�) அவர்கள் தஙகள் பசலவஙகளிலிருந்து 
பச்வழிப்ெதாலும் ஆகும். எனயவ நலப்ாழுக்கமுள்ள பெண்கள் 
கட்டுப்ெட்டு நைப் யொராகவும் (கணவனில்ாது) மட்றவாக இருக்கும் 
சம�த்தில அல்ாஹ்வின் ொதுகாவல பகாண்டு தம்டம ொதுகாத்துக் 
பகாள்யவாராகவும் இருப்ெர். எவர்கள் கணவருக்கு மாறுபச�வார்கள் 
என்று நீஙகள் அஞ்சுகிறீர்கயளா அவர்;களுக்கு உெயதசம் பசய்யுஙகள்;. 
(திருந்தாவிட்ைால) ெடுக்டககளில அவர்கடள பவறுத்துவிடுஙகள். 
(அதிலும் திருந்தாவிட்ைால) அவர்களுக்கு (இய்சாக) அடியுஙகள். 
அவர்கள் உஙகளுக்குக் கட்டுப்ெட்ைால, அவர்களுக்கு எதிராக 
எவவழிட�யும் யதைாதீர்கள். நிச்ச�மாக அல்ாஹ் உ�ர்ந்தவனும் 
வல்டம உடை�வனாகவும் இருக்கின்்றான்”. (அலகுர்ஆன் 4:34)

இன்னும் அவவிருவருக்குமிடையில பிளடவ நீஙகள் அஞ்சினால 
அவனது குடும்ெத்திலிருந்து ஒரு நடுவடரயும் அவளது குடும்ெத்தி 
லிருந்து ஒரு நடுவடரயும் சமாதானம் பசய்� அனுப்புஙகள். 
இவவிருவரும் நலலிணக்கத்டத விரும்பினால அல்ாஹ் அவவிரு 
வருக்குமிடையில இணக்கத்டத ஏறெடுத்துவான். நிச்ச�மாக அல்ாஹ் 
நன்கு அறிந்தவனாகவும் மிக நுட்ெமானவனாகவும் இருக்கின்்றான். 
(அலகுர்ஆன். 4:35) 
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‘அறிந்து பகாள்ளுஙகள்! மடனவி�ர்களுக்கு நன்டம நாடுஙகள்! 
நிச்ச�மாக அவர்கள் உஙகளிைம் அடைக்க்ம் புகுந்தவர்கள். இதடனத் 
தவிர யவப்றதடனயும் நீஙகள் அவர்களிைமிருந்து பசாந்தப்ெடுத்திக் 
பகாள்ளவிலட். எனினும், அவர்கள் ெகிரஙகமாக மானக்யகைான 
காரி�ஙகடள பசய்தால தவிர. அவர்கள் அவவாறு பசய்தால 
ெடுக்டககளில அவர்கடள பவறுத்து விடுஙகள். கா�ப்ெடுத்தாத 
முட்றயில அடியுஙகள். இதன் மூ்ம் அவர்கள் உஙகளுக்குக் கட்டுப்ெட்டு 
விட்ைால அவர்கள் விை�த்தில யவறு வழிகடளத் யதைாதீர்கள். 

அறிந்து பகாள்ளுஙகள்! நிச்ச�மாக நீஙகள் உஙகள் மடனவி�ர் 
களுக்குச் பசய்� யவண்டி� கைடமகளும் உண்டு. மடனவி�ர் உஙகளுக்கு 
பசய்� யவண்டி� கைடமகளும் உண்டு. 

உஙகள் விரிப்பில நீஙகள் விரும்ொதவர்கடள உட்காராமலிருக்கச் 
பசய்வதும் நீஙகள் பவறுக்கும் எவடரயும் உஙகள் வீடுகளில 
அனுமதிக்காமலிருப்ெதும் உஙகள் மடனவி�ர் உஙகளுக்கு பசய்� 
யவண்டி� கைடம�ாகும்.

உஙகள் மடனவி�ருக்கு அழகி� முட்றயில ஆடை மறறும் உணவும் 
வழஙகுவது கணவராகி� உஙகள் மீதுள்ள கைடம�ாகும் என நபி(ஸல) 
அவர்கள் தனது இறுதி ஹஜ்ஜின் பசாறபொழிவில கூறினார்கள். 
அறிவிப்ெவர்: அம்ர் இப்னு ஆஸ் (ரழி) (நூல: திர்மிதி 1163.)

அல்ாஹ்வின் தூதயர! எஙகளது மடனவி�ருக்கு நாம் பசய்� 
யவண்டி� கைடமகள் என்ன? என நான் யகட்யைன். அதறகு நபி�வர்கள், 
நீ சாப்பிடும் யொது உன் மடனவிக்கும் சாப்ொடு பகாடுப்ொ�ாக. நீ 
ஆடை அணியும் யொது அவளுக்கும் ஆடை அணிவிப்ொ�ாக! அவளது 
முகத்தில அடிக்காதீர்; பகட்ை வார்த்டதகளால யெசாதீர். (உன்) வீட்டில 
தவிர பவளியில அவடள கண்டிக்காதீர்; எனக் கூறினார்கள். அறிவிப்ெவர்: 
முஆவி�ா இப்னு டஹதர் (ரழி) (நூல:அபூதாவூத் :2142)

ஒரு முஃமின் தன் முஃமினான மடனவிட� பவறுக்க யவண்ைாம். 
அவளிைம் ஒரு குணத்டத பவறுத்தால மறய்றாரு குணத்தின் மூ்ம் 
அவளிைம் அவன் திருப்தியுறுவான். என நபி (ஸல) கூறினார்கள். 
அறிவிப்ெவர். அபூ ஹுடரரா (ரழி) (நூல:முஸ்லிம் 1469)

உஙகளில சி்றந்தவர் தஙகள் மடனவி�ரிைம் சி்றந்தவராக இருப்ெவயர 
என நபி (ஸல) கூறினார்கள். அறிவிப்ெவர்: அப்துல்ாஹ் இப்னு அம்ரு 
(ரலி) (நூல. இப்னுமாஜா 1978)
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அல்ாஹ்டவ விசுவாசிப்ெவர்களில (ஈமானால) நம்பிக்டக�ால 
முழுடம பெற்றவர் அவர்களில அழகி� குணமிக்கவர். உஙகளில 
சி்றந்தவர் மடனவி�ரிைம் சி்றந்தவராக நைந்தவர்தான் என நபி (ஸல) 
கூறினார்கள். அறிவிப்ெவர்: அபூ ஹுடரரா (ரழி) (நூல: திர்மிதி 1162)

மடனவிக்குரி� உரிடமகடளப் யெணி கைடமகடளச் பசய்து யசர்ந்து 
வாழக்கூடி� எல்ா நைவடிக்டககடளயும் யமறபகாண்டும் அடவ 
அடனத்தும் யதாலவியில முடியும் யொயத மடனவிட� த்ாக் கூறிை 
இஸ்்ாம் வழி காட்டுகின்்றது.

மடனவிட� ொர்த்து த்ாக்! த்ாக்!! த்ாக்!!! என்று ஒயர தைடவயில 
மூன்று முட்ற பசான்னாலும் சரி. முப்ெது முட்ற பசான்னாலும் சரி. 
கணவன், மடனவி உ்றவு உையன முறிந்து விடுவதிலட். த்ாக் நிகழ்ந்து 
விடுவதுமிலட். 

மா்றாக தகுந்த இரு சாட்சிகள் முன்னிட்யில கணவன் மடனவிக்கு 
(த்ாக்) விவாகரத்து அளித்திை யவண்டும். அச்சந்தர்ப்ெத்தில மடனவி 
மாதவிைாயிலிருந்து சுத்தமடைந்தவளாக இருக்க யவண்டும். பி்றகு 
மடனவி தன்னுடை� மூன்று மாதவிைா�க் கா்ஙகள் முடியும் வடர 
(அதிலிருந்து சுத்தமடையும் வடர) -கணவன் மடனவி ஆகி� இருவரும் 
குடியிருக்கும் வீட்டில- காத்திருக்க யவண்டும். (காத்திருக்கும் அக்கா் 
எலட்ட� ‘இத்தா” என அரபியில கூ்றப்ெடும்.) அவளது கருவட்றயின் 
நம்ெகத்தன்டமட�யும் அவளது கருவுக்குரி� உரிடம�ாளடனயும் 
வாரிடசயும் அடை�ாளம் காட்டுவதும் இதனது யநாக்கஙகளில ஒன்்றாகும்.

இத்தாவின் கா் எலட்க்குள் மனம் திருந்தி, வருந்தி யசர்ந்து வாழ 
யவண்டும் என்று இருவரும் இணக்கம் பகாண்ைால யசர்ந்து வாழ்ாம். 
அல்து பிரிந்து யொகயவண்டும் என்று முடிவு பசய்தால மூன்று 
மாதவிைாய்களிலிருந்து சுத்தமடைந்த பின் பிரிந்து யொக்ாம். பிரிந்து 
யொகும் யொயத ‘த்ாக்’’ சட்ைபூர்வமாகி விடுகி்றது. அலகுர்ஆன் 
பின்வருமாறு கூறுகி்றது.

நபிய�! நீஙகள் பெண்கடள விவாகரத்துச் பசய்தால அவர்களின் 
இத்தாடவக் கணக்கிைக்கூடி� (மாதவிைாய் இல்ாத) கா்த்தில 
விவாகரத்துச் பசய்யுஙகள். யமலும் இத்தாடவ நீஙகள் கணக்கிட்டுக் 
பகாள்ளுஙகள். யமலும் உஙகள் இரட்சகனான அல்ாஹ்டவ அஞ்சிக் 
பகாள்ளுஙகள். அவர்கள் ெகிரஙகமான ஏயதனும் மானக்யகைானடதச் 
பசய்தாய்�ன்றி அவர்கடள நீஙகள் அவர்களது வீடுகடள விட்டும் 
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பவளிய�ற்ற யவண்ைாம். அவர்கள் பவளிய�்றவும் யவண்ைாம். இடவ 
அல்ாஹ்வின் வரம்புகளாகும். எவன் அல்ாஹ்வின் வரம்புகடள 
மீறுகின்்றாயனா அவன் தனக்குத்தாயன அனி�ா�ம் பசய்துக் பகாண்ைான். 
(யசரந்து வாழ) இதன்பின்னரும் அல்ாஹ் ஒரு வழிட� உண்ைாக்க்ாம் 
என்ெடத நீர் அறி�மாட்டீர்.

அவர்களின் (இத்தா) கா்க்பகடுவின் எலட்ட� அவர்கள் பநருஙகி 
விட்ைால அவர்கடள உரி� விதத்ததில டவத்துக் பகாள்ளுஙகள். அல்து 
உரி� முட்றயில அவர்கடளக் பிரித்து விடுஙகள். உஙகளில நீதமுள்ள 
இருவடர சாட்சி�ாகவும் டவத்துக் பகாள்ளுஙகள். அல்ாஹ்வுக்காக 
சாட்சி�த்டத நிட் நிறுத்துஙகள். �ார் அல்ாஹ்டவயும் இறுதி 
நாடளயும் நம்பிக்டக பகாள்கி்றாயரா அவருக்கு இடதக்பகாண்டு 
உெயதசிக்கப்ெடுகின்்றது. எவர் அல்ாஹ்டவ அஞ்சிக்பகாள்கின்்றாயரா 
அவருக்கு அவன் ஒரு வழிட� ஏறெடுத்துவான். (அலகுர்ஆன்: 65:1-2) 

‘விவாகரத்துச் பசய்�ப்ெட்ை பெண்கள் மூன்று மாதவிைா�க் கா்ம் 
தஙகளுக்காக எதிர்ொர்த்திருக்க யவண்டும். அவர்கள் அல்ாஹ் டவயும் 
இறுதி நாடளயும் நம்புவர்களாக இருந்தால தஙகளது கருவட்றகளில 
அல்ாஹ் ெடைத்தடத மட்றப்ெது அவர்களுக்கு ஆகுமானதல். 
அவர்கள் இதறகுள் இணக்கப்ொட்டை விரும்பினால அவர்கடள 
மீண்டும் மீட்டிக்பகாள்ள அவர்களின் கணவன்மார்கயள முழு உரிடம 
உடை�வர்களாவர். (மடனவி�ர்களாகி�) இவர்கள் மீது முட்றப்ெடி 
கைடமகள் இருப்ெது யொ்யவ இவர்களுக்கான உரிடமகளும் 
இருக்கின்்றன. ஆயினும் ஆண்களுக்கு அவர்கடளவிை ஒருெடி 
உ�ர்வுண்டு. அல்ாஹ் �ாவறட்றயும் மிடகத்தவன் ்ானமிக்கவன். 
(அலகுர்ஆன் 2:228)

நீஙகள் (உஙகள்) மடனவி�ர்கடள (மீளக்கூடி�) த்ாக் கூறி 
அவர்களின் இத்தா கா்க்பகடுவின் எலட்ட� அவர்கள் பநருஙகி 
விட்ைால அவர்கடள உரி�விதத்தில டவத்துக் பகாள்ளுஙகள். அல்து 
நல் முட்றயில அவர்கடள விட்டு விடுஙகள். (மா்றாக) வரம்பு மீறி 
அவர்கடளத் துன்புறுத்துவதறகாக அவர்கடள உஙகளிைம் டவத்துக் 
பகாள்ளாதீர்கள். இவவாறு �ார் பசய்கி்றாயரா நிச்ச�மாக அவர் தனக்யக 
அநி�ா�ம் பசய்து பகாண்ைார். அல்ாஹ்வின் வசனஙகடள யகலி�ாக 
எடுத்துக் பகாள்ளாதீர்கள். உஙகள் மீதுள்ள அல்ாஹ்வின் பகாடைட�யும் 
உஙகள் மீது அவன் இ்றக்கி� யவதத்டதயும் ்ானத்டதயும் நிடனவு 
கூறுஙகள். அதன் மூ்ம் உஙகளுக்கு அவன் உெயதசிக்கின்்றான். 
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இன்னும் அல்ாஹ்டவ அஞ்சிக் பகாள்ளுஙகள். நிச்ச�மாக அல்ாஹ் 
�ாவறட்றயும் நன்கறிந்தவன் என்ெடதயும் நீஙகள் அறிந்து பகாள்ளுஙகள். 
(அலகுர்ஆன் 2:231)

கணவன் மடனவிட� த்ாக் கூறி இத்தாவுடை� கா்மும் முடிந்த 
பி்றகு மறுெடியும் யசர்த்து பகாள்வதறகு (மணம் முடிப்ெதறகு) இரு 
சந்தர்ப்ெஙகள் வழஙகப்ெட்டுள்ளன.

யமய் கூறி�வாறு கணவன் மடனவிட� த்ாக் கூறி மடனவி மூன்று 
மாதவிைாய்களிலிருந்து தூய்டம�டைந்ததன் பின் கணவன் மடனவி 
என்்ற உ்றவு முறிந்துவிட்ைாலும் இரண்ைாவது தைடவ�ாக யசர்ந்து 
வாழ இருவரும் விரும்பும் ெட்சத்தில சட்ைபூர்வமாக இடணந்து வாழ 
இஸ்்ாம் அனுமதிக்கி்றது. 

‘(மீட்டிக் பகாள்ள உரிடம பெற்ற) த்ாக் இரண்டு தைடவகயள. பினனர்; 
உரி� விதத்தில அவர்கடள (மடனவி�ர்களாக) டவத்துக் பகாள்்ாம். 
அல்து நல்முட்றயில விட்டுவிை்ாம்”. (அலகுர்ஆன் 2:229)

இரண்ைாம் முட்ற�ாகவும் யசர்ந்து வாழும் யொது பிரச்சிடனகள் 
ஏறெட்டு கணவன் மடனவிட� த்ாக் கூறிடும் யொது மடனவி மூன்று 
மாதவிைாய்களிலிருந்து தூய்டம�டையும் வடர காத்திருக்க யவண்டும். 
இச்சந்தர்ப்ெத்திலும் இடணந்து வாழ முடிவு பசய்தால இடணந்து 
வாழ்ாம். இணஙகி வாழ முடி�ாவிட்ைால மூன்று மாதவிைா�க்; 
கா்ஙகள் முடிந்ததும் விவாகரத்து சட்ைபூர்வமாகிவிடும். 

த்ாக்கிறகான இரு சந்தர்ப்ெஙகடளயும் இவவாறு ெ�ன்ெடுத்தி� 
பி்றகு மறுெடியும் அவர்கள் யசர்ந்து வாழ முடி�ாது. யசர்ந்து வாழ 
யவண்டும் என்று விரும்பினால மடனவி யவப்றாருவடர மணம் முடித்து 
இல்்ற வாழ்க்டகயில ஈடுெட்டு அக்கணவர் விரும்பி விவாகரத்து பசய்த 
பி்றகுதான் மடனவி தனது முன்னாள் கணவடர மணக்க முடியும். 

‘(இரு தைடவகள் த்ாக் பசான்ன பின்;) மூன்்றாம் முட்ற�ாக அவடள 
அவன் விவாகரத்துச் பசய்தால அவள் யவறு கணவடன மணமுடிக்கும் 
வடர இவனுக்கு அவள் ஆகுமானவளாக மாட்ைாள். அ(வவிரண்ைாம் 
கண)வன் இவடள விவாகரத்துச் பசய்து முதறகணவரும் இவளுமாகி� 
இருவரும் அல்ாஹ்வின் வரம்புகடள யெணமுடியும் என்று எண்ணினால 
அவர்கள் இருவரும் (மணவாழ்விறகு) மீள்வதில குற்ற மிலட். இடவ 
அல்ாஹ்வின் வரம்புகளாகும். அறிந்து பகாள்கின்்ற சமூகத்திறகு அவன் 
இவறட்ற பதளிவு ெடுத்துகி்றான்.” (அலகுர்ஆன். 2:230)
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இஸ்்ாம் கூறும் த்ாக் சட்ைம் மிக இ்குவானதும் நடை முட்றக்கு 
எளிடம�ானதுமாகும். த்ாக் ெறறி சரிவர புரிந்து பகாள்ளாத ஒரு 
சி் முஸ்லிம்களின் பச�றொடுகடள டவத்யத இஸ்்ாத்தின் மீது 
யசறட்ற வாரி வீச சி்ர் முடனகின்்றனர். த்ாக் சட்ைத்தின் மூ்ம் ஒரு 
பெண்ணுடை� வாழ்வுக்கு எத்தடக� ொதுகாப்பு அரடண இஸ்்ாம் 
யொட்டிருக்கி்றது என்ெடத நடுநிட்ய�ாடு ொர்க்கயவண்டும்.

மணம் முடிக்காமல ஒரு வீட்டில ஆணும் பெண்ணும் யசர்ந்து 
வாழ்வயதா அல்து குறிப்பிட்ை ஒரு கா்த்திறகு யசர்ந்து வாழ்ந்து பிரிந்து 
விடுயவாம் என்று ஒப்ெந்தம் யொடுவயதா அல்து விவாகரத்தின் பின் 
‘புரிந்துணர்வு” என்்ற அடிப்ெடையில கூடி வாழ்வடதய�ா இஸ்்ாம் 
அனுமதிக்கவிலட். யமறகத்தி� உ்கின் இந்த அனாச்சாரம் யமலும் 
யமலும் பெண்டமட� நாசப்ெடுத்தி பெண்களின் உரிடமகடள இல்ா 
பதாழிக்க வழி சடமக்குயம தவிர எந்த நன்டமட�யும் பெறறுக் 
பகாடுக்காது. பெண்கடள ஆண்கள் எவவடகயிலும் ெ்வீனப்ெடுத்தி 
ெ�ன்ெடுத்தி விைக் கூைாது என்ெதறகாகயவ இஸ்்ாம் அத்தடன 
வழிகடளயும் பெண்கள் சார்ொக பொறுப்யெறறுள்ளது.

திருமணத்தின் யொது கணவன் ‘மஹர்” எனும் மணக் பகாடை அல்து 
ஜீவனாம்சத்டத மடனவியின் விருப்ெத்திறகும் சம்மதத்திறகும் ஏறெ 
வழஙகி விட்டுத்தான் மணம் முடிக்க யவண்டும். மஹடர உையன பெறறுக் 
பகாள்வயதா அல்து தவடன முட்றயில பெறறுக்பகாள்வயதா கூட்ைல 
குட்றவுகள் பசய்வயதா அல்து தள்ளுப்ெடி பசய்வயதா மடனவியின் 
உரிடமக்குட்ெட்ை விை�மாகும். 

‘(மணம் முடிக்க தடுக்கப்ெட்ை) இவர்கடளத்தவிர ஏடனய�ாடர நீஙகள் 
விெச்சாரத்தில ஈடுெைாதவர்களாகவும் கறபொழுக்கம் உடை�வர்களாகவும் 
உஙகள் பசலவஙகடள (மஹராக)க் பகாடுத்து (திருமணம் மூ்ம்) 
அடைந்து பகாள்வது உஙகளுக்கு ஆகுமாக்கப்ெட்டுள்ளது. ஆகயவ 
(மடனவி�ர்களாகி�) அவர்களில எவருைன் நீஙகள் இன்ெம் அனுெவிக் 
கின்றீர்கயளா அதறகாக அவர்களின் மணக் பகாடைகடளக் கட்ைா�மாக 
அவர்களிைம் பகாடுத்து விடுஙகள். (அதடன) நிர்ணயித்தபின் நீஙகள் 
ஒருவருக்பகாருவர் (கூட்ைவும் குட்றக்கவும்) சம்மதித்துக் பகாண்ைதில 
உஙகள் மீது குற்றமிலட். நிச்ச�மாக அல்ாஹ் நன்கறிந்தவனாகவும் 
்ானமிக்கவனாகவும் இருக்கின்்றான். (அலகுர்ஆன்: 4:24)

த்ாக்கிறகு பின் மடனவியின் இத்தாவுடை� கா்ஙகளில அவளுக் 
குரி� முழுச் பச்டவயும் ெராமரிப்டெயும் ொதுகாப்டெயும் கணவன் 
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பொறுப்யெறக யவண்டுயம தவிர பகாடுக்கப்ெட்ை மஹரிலிருந்து 
உனது முழுபச்வுகடளயும் கவனித்துக்பகாள் என்று கூறி ஒதுஙகி விை 
முடி�ாது. பகாடுத்த மஹடர திரும்ெ பெறறுக் பகாள்ளவும் முடி�ாது. 
இதன் மூ்ம் பெண்கடள வாழ டவக்கும் மறறுபமாரு நன்டமட� 
இஸ்்ாம் பெறறுக் பகாடுத்துள்ளது. 

‘மடனவி�ர்களுக்கு நீஙகள் பகாடுத்தவறறில எதடனயும் எடுத்துக் 
பகாள்வது உஙகளுக்கு ஆகுமானதல்.” (அலகுர்ஆன் 2: 229)

மணம் முடித்து இல்்றத்தில ஈடுெடுமுன் விவாகரத்து நைந்து விட்ைால 
மடனவிக்கு இத்தா கைடம�ல். அயத யவடள நிர்ணயித்த மஹரில 
அடரவாசிட� கணவன் விட்டுக் பகாடுப்ெதும் தனது வசதிக்கும் சக்திக்கும் 
ஏறெ ஏயதனும் வசதிகடள பசய்து பகாடுப்ெதும் கட்ைா�மாகும். 

‘நீஙகள் (உஙகள்) மடனவி�டரத் தீண்ைாமய்ா அல்து அவர்களுக்கு 
மஹடர நிர்ண�ம் பசய்�ாமய்ா அவர்கடளத் விவாகரத்துச் பசய்வது 
உஙகள் மீது குற்றமிலட். எனினும் வசதியுள்ளவர் தனது சக்திக்கு 
ஏறெவும் வசதி�ற்றவர் தனது சக்திக்கு ஏறெவும் சி்றந்த முட்றயில 
அவர்களுக்கு ஏயதனும் வசதிட� அளித்து விடுஙகள். (இது) நன்டம 
பசய்ெவர்கள் மீது கைடம�ாகும்.

நீஙகள் அவர்களுக்கு மஹடர நிர்ண�ம் பசய்து அவர்கடளத் 
தீண்டுவதறகு முன் விவாகரத்துச் பசய்து விட்ைால அப்பெண்கயளா 
அல்து திருமண ஒப்ெந்தம் �ார் டகயில இருக்கி்றயதா அ(க்கண)
வயரா விட்டுக் பகாடுத்தாய் தவிர. நீஙகள் நிர்ண�ம் பசய்த மஹரில 
அடரவாசிட� அப்பெண்களுக்கு பகாடுப்ெது கைடம�ாகும். எனினும் 
நீஙகள் அடத விட்டுக் பகாடுப்ெயத ெ�ெக்திக்கு மிக பநருக்கமாகும். 
யமலும் உஙகளுக்கிடையில த�ாளதன்டமயுைன் நைந்து பகாள்வடத 
ம்றந்து விை யவண்ைாம். நீஙகள் பசய்ெவறட்ற நிச்ச�மாக அல்ாஹ் 
ொர்ப்ெவனாவான். (அலகுர்ஆன்:2:236. 237)

ஒரு மடனவியின் இைத்தில யவப்றாரு மடனவிட� (விவாகரத்தின் 
மூ்ம்) மாறறிக்பகாள்ள (மணம்முடிக்க) நீஙகள் நாடினால அவர்களில 
ஒருத்திக்கு ஒரு பசலவக் குவி�ட்ய� (மஹராக) பகாடுத்திருந்தாலும் 
அதிலிருந்து எடதயும் எடுத்துக் பகாள்ளாதீர்கள். அநி�ா�மாகவும் 
ெகிரஙகமான குற்றமாகவும் அடத நீஙகள் ெறித்துக் பகாள்வீர்களா? 
(அலகுர்ஆன்: 4:20)

பொதுவாக உ்கில விவாகரத்துக்குப் பி்றகுதான் ஜீவனாம்சம் ெறறிப் 
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யெசப்ெட்டு வலியுறுத்தப்ெடுகின்்றது. மடனவி மீது பகாண்ை யகாெம் 
மறறும் பவறுப்பினால விவாகரத்துப் ெண்ணி� பின் ஜீவனாம்சம் 
பகாடுக்க 99% வீத கணவன்மார்கள் விரும்புவதிலட். பச�றெடுத்த 
முடனவதிலட். ெலயவறுப்ெட்ை காரணஙகடள கூறி அதிலிருந்து 
தப்பித்துக் பகாள்ளயவ வழிகாண்கி்றார்கள். விவாகரத்து பசய்�ப்ெட்ை 
பெண்களின் அவ்நிட்ட� அன்்றாைம் நீதிமன்்றஙகளில காணயவ 
பசய்கிய்றாம். ஆண்களது யமாசடி மறறும் ஏமாறறு வழிகளிலிருந்து 
மடனவி�ர்கடளப் ொதுகாக்க முன்கூட்டிய� ஜீவனாம்சத்டதப் 
பெறறுக் பகாடுக்க இஸ்்ாம் ஏறொடு பசய்து பகாடுத்துள்ளது. 
விவாகரத்தினால பெண்கள் ொதிக்கப் ெடுவடதத் தடுப்ெதறகாகயவ 
அத்தடன வழிகடளயும் இஸ்்ாம் டக�ாண்டுள்ளது. திருமணத்திறகான 
ஒப்ெந்தம் (Registar) ெதிவு நடைபெறறு குடும்ெ வாழ்டவ ஆரம்பிக்கமுன் 
விவாகரத்து நைந்தாலும் யெசப்ெட்ை மஹரிலிருந்து பகாடுக்கப் 
ெையவண்டும் என்ெதிலிருந்து பெண்களுக்கு இஸ்்ாம் வழஙகியுள்ள 
வாழ்வுரிடமட� அறிவுஜீவிகளால புரிந்து பகாள்ள இ�லும்;.

விவாகரத்தின் யொது மடனவிக்குரி� வசதிகடள பசய்து பகாடுப்ெது 
யொ்யவ பிள்டள இருப்பின் அப்பிள்டளக்குமுரி� ொதுகாப்பு மறறும் 
பச்வுகடளயும் பொறுப்யெறெதும் கணவன் மீது கட்ைா�மாக்கியுள்ளது.

‘ொலகுடிட� நிட்றவு பசய்� விரும்புகின்்ற (கண)வருக்காக (த்ாக் 
விைப்ெட்ை) தாய்மார்கள் தம் குழந்டதகளுக்கு இரண்டு வருைஙகள் 
பூரணமாகப் ொலூட்ை யவண்டும். (ொலூட்டும் தாய்மார்களாகி�) 
அவர்களுக்கு முட்றப்ெடி உணவளிப்ெதும் அவர்களுக்கு உடை�ளிப்ெதும் 
பிள்டளயின் தந்டத மீது கைடம�ாகும். எந்தபவாரு ஆத்மாவும் அதன் 
சக்திக்கு யமல சிரமப் ெடுத்தப்ெைமாட்ைாது. 

தாய் தன் பிள்டளக்காகயவா தந்டத தன் பிள்டளக்காகயவா 
சிரமத்திறகுள்ளாக்கப்ெை மாட்ைார்கள். (தந்டத மரணித்துவிட்ைால) 
இது யொன்்ற கைடம அவரது வாரிசுக்கும் உண்டு. அவவிருவரும் மனம் 
விரும்பியும் ஆய்ாசடன பசய்தும் ொல குடிட� நிறுத்திவிைக் கருதினால 
அவவிருவர் மீதும் எந்தக் குற்றமுமிலட். 

நீஙகள் உஙகளுடை� குழந்டதகளுக்குச் பசவிலித்தாய் மூ்ம் ொலூட்ை 
விரும்பி (பெற்ற தாய்க்குக்) பகாடுக்க யவண்டி�டத உரி� முட்றப்ெடி 
பகாடுத்து விட்ைால (அதிலும்) உஙகள் மீது குற்றம் கிடை�ாது. நீஙகள் 
அல்ாஹ்டவ அஞ்சுஙகள். நிச்ச�மாக அல்ாஹ் நீஙகள் பசய்ெவறட்ற 
ொர்ப்ெவன் என்றும் அறிந்து பகாள்ளுஙகள். (அலகுர்ஆன்: 2:233)
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‘விவாகரத்துச் பசய்�ப்ெட்ை பெண்களுக்கு நல் முட்றயில 
வாழ்க்டக வசதிகள் வழஙக யவண்டும். இது (அல்ாஹ்டவ அஞ்சும்) 
ெ�ெக்தி�ாளர்கள் மீது கைடம�ாகும்.” (அலகுர்ஆன். 2:241)

திருமணத்தின் யொதும் விவாகரத்தின் யொதும் பெண்ணின் வாழ்டவ 
உத்திரவாதப்ெடுத்திைவும் ொதுகாத்திைவும் அடனத்து வழிகடளயும் 
இஸ்்ாம் பசய்து பகாடுத்துள்ளது. இதுயொன்்ற உரிடமகளும் உத்தர 
வாதஙகளும் யூத கிறிஸ்தவ மதஙகளிய்ா அல்து ஏடன� மதஙகளிய்ா 
சித்தாந்தஙகளிய்ா உண்ைா?

கணவனுக்கு விவாகரத்து பசய்யும் உரிடமட� பகாடுத்துள்ளது 
யொ்யவ பெண்ணுக்கும் விவாகரத்து உரிடமட� இஸ்்ாம் 
பகாடுத்துள்ளது. இதடன அரபியில ‘குலஉ” என கூ்றப்ெடும்.

‘(கணவன் மடனவி�ாகி�) அவவிருவரும் அல்ாஹ்வின் 
வரம்புகடளப் யெணமுடி�ாது என அஞ்சினாலும் அல்ாஹ்வின் வரம்பு 
கடள அவவிருவரும் யெணமாட்ைார்கள் என (நடுவர்களாகி�) நீஙகள் 
அஞ்சினாலும் மடனவி (தானாக விரும்பி கணவனுக்கு) ஏயதனும் ஈைாகக் 
பகாடுத்து (பிரிந்து) விடுவதில இருவர் மீதும் குற்றமிலட். (அலகுர்ஆன்: 
2:229) 

முஸ்லிம்களில அப்துல்ாஹ் பின் உடெயின் சயகாதரி (ரலி)க்குத் 
தான் முதன் முதலில ‘குலஉ” நைந்தது. அச்சயகாதரி அல்ாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல) அவர்களிைம் வந்து அல்ாஹ்வின் தூதயர! எனக்கும் என் 
கணவருக்கும் எவவிதத்திலும் பொருத்தமிலட். (எஙகளிருவருக்கும் 
திருமணம் முடிந்ததும் நான் இருந்த) கூைாரத்தின் திடரட� வி்க்கிப் 
ொரத்த யொது அவர் ெ்ருைன் வந்துபகாண்டிருந்தார். அவர்களில இவர் 
மிகவும் கறுப்ொகவும் மிகவும் குள்ளமானவராகவும் அருவருப்ொன 
யதாற்றமுடை�வராகவும் இருந்தார் என்று கூறினார். 

அப்யொது அவருடை� கணவர் அல்ாஹ்வின் தூதயர! எனது சி்றந்த 
பசாத்தான யதாட்ைத்டத அவருக்கு மணக் பகாடை�ாக (மஹராக) 
அளித்துள்யளன். அடத அவர் என்னிைம் திருப்பித் தந்து விட்ைால நான் 
அவருக்கு விவாகரத்து அளித்து விடுகிய்றன் என்று கூறினார். அப்யொது 
நபி (ஸல) அவர்கள் அவருடை� துடணவியிைம் நீ என்ன பசாலகி்றாய்? 
என்று யகட்ைார்கள். அவர் ஆம் தந்துவிடுகிய்றன். அவர் விரும்பினால 
இன்னும் அதிகமாகக் பகாடுக்கத் த�ாராக இருக்கின்ய்றன் என்று கூறினார். 
பின்னர் யதாட்ைத்டத திருப்பி ஒப்ெடைத்ததும் அவர்கள் இருவடரயும் 
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முட்றப்ெடி நபி (ஸல) அவர்கள் பிரித்து டவத்தார்கள். (நூல: தப்ஸீர் 
இப்னு கஸீர், தப்ஸீர் இப்னு ஜரீர்) 

ஸாபித் பின் டகஸ் (ரலி) அவர்களின் துடணவி�ார் நபி (ஸல) 
அவர்களிைம் வந்து அல்ாஹ்வின் தூதயர! (என் கணவர்) ஸாபித் பின் 
டகஸின் குணத்டதய�ா மாரக்கப்ெறட்றய�ா நான் குட்ற கூ்றவிலட். 
ஆனால நான் இஸ்்ாத்தில இருந்து பகாண்யை இட்றநிராகரிப்புக்குரி� 
பச�ட்ச் பசய்துவிடுயவயனா என்று அஞ்சுகிய்றன் என்று கூறினார். 
அப்யொது அல்ாஹ்வின் தூதர் (ஸல) அவர்கள், ஸாபித் உனக்கு 
(மணக் பகாடை�ாக) அளித்த யதாட்ைத்டத நீ அவருக்கு திருப்பித் தந்து 
விடுகி்றா�ா என்று யகட்ைார்கள். அவர் ஆம் (தந்து விடுகிய்றன்) என்று 
கூறினார். அல்ாஹ்வின் தூதர் (ஸல) அவர்கள் ஸாபிதிைம் யதாட்ைதடத 
ஏறறுக் பகாண்டு அவடள ஒருமுட்ற த்ாக் பசாலலி விடுஙகள் என்று 
கூறினார்கள். அறிவிப்ெவர்: இப்னு அப்ொஸ் (ரலி) அவர்கள். (நூல:புகாரி 
5273)

கன்னிகழிந்த பெண்ணான என்டன என் தந்டத (ஒருவருக்கு) மண 
முடித்து டவத்தார்கள். எனக்கு இதில விருப்ெமிருக்க விலட். ஆகயவ 
நான் அல்ாஹ்வின் தூதர் (ஸல) அவர்களிைம் யொயனன். அவர்கள் 
அத்திருமணத்டத ரத்துச் பசய்தார்கள். (நான் விவாகரத்டத பெறறுக் 
பகாண்யைன்) அறிவிப்ெவர். கன்ஸா பின்த் கிதாம். (ரலி) (நூல: புகாரி 5138)

ெரீரா எனும் அடிடம பெண்டண அல்ாஹ்வின் தூதர் (ஸல) 
அவர்களின் மடனவி ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் வாஙகி விடுதட் 
பசய்தார்கள். ெரீராவின் கணவர் முகீஸ் அடிடம�ாக இருந்தார். 
(நூல:புகாரி 5284)

(ெரீரா தம்டமப் பிரிந்துவிை நிடன;கி்றார் என்ெடத அவரது கணவர் 
முகீஸ் அறிந்ததும்) தமது தாடியில கண்ணீர் வழியும் அளவிறகு அழுத 
வண்ணம் சுறறிச் சுறறி வந்து பகாண்டிருந்தடத இப்யொதும் நான் 
காண்ெடதப் யொன்றுள்ளது. அப்யொது நபி(ஸல) அவர்கள் அப்ொஸ் (ரலி) 
அவர்களிைம் அப்ொஸ் அவர்கயள! முகீஸ் ெரீராவின் மீது டவத்துள்ள 
யநசத்டதயும் ெரீரா முகீஸின் மீது டவத்துள்ள யகாெத்தயும் கண்டு 
நீஙகள் வி�ப்ெடை� விலட்�ா? என்று யகட்ைார்கள். (முகீஸிைமிருந்து 
ெரீரா பிரிந்து விட்ையொது) நபி (ஸல) அவர்கள், முகீஸிைம் நீ திரும்பிச் 
பசல்க்கூைாதா என்று ெரீராவிைம் யகட்ைார்கள்;. அதறகு ெரீரா 
‘அல்ாஹ்வின் தூதயர எனக்குத் தாஙகள் கட்ைடளயிடுகிறீர்களா?” 
என்று யகட்ைார். இலட் ெரிந்துடரக்கயவ பசய்கிய்றன் என்று நபி (ஸல) 



76

அல்குர்ஆன் பைபிள்  ைார்பவையில் பைண்ணுரிபை

கூறினார்கள். அப்யொது ெரீரா (அப்ெடி�ாயின்) அவர் எனக்குத் யதடவ 
யிலட் என்று கூறிவிட்ைார். அறிவிப்ெவர்: இப்னு அப்ொஸ் (ரலி) (நூல: 
புகாரி 5283)

கணவன், மடனவி இருவரும் பிரிந்து வாழயவண்டும் என்று முடிவு 
பசய்த பின் பிரிந்து வாழ்வது தான் நல்து. அதன் பின் யவப்றாரு புதி� 
வாழ்டவ அவர்கள் விரும்பும் பிரகாரம் ஆரம்பிப்ெடத இஸ்்ாம் 
ஊக்குவிக்கி்றது. அல்ாஹ்வின் தூதர் நபி முஹம்மத்(ஸல) அவர்கள் 
ெரீரா (ரலி) அவர்களிைம் ெரிந்துடரக்கத் தான் விரும்பினார்கயள 
தவிர கட்ைடளயிை விரும்ெவிலட் என்ெடத கவனிக்க யவண்டும். 
திருமணத்டதயும் இ்குவாக்கி விவாகரத்டதயும் எளிதாக்கி 
நடைமுட்றக்கு சாத்தி�மான வாழ்வு முட்றட� இஸ்்ாம் காட்டுகின்்றது.
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ைறுை்ததிறகு ்தகுதிைறறவைள்

சமூகத்தில மிகவும் நலிந்து யொனவர்களின் ெட்டி�லில விதடவகள் 
முக்கி� இைம் வகிப்ெவர்கள். வாழ்க்டகத் துடணட� இழந்து, இன்ெங 
கடளயும், சுகஙகடளயும் பதாட்த்து விட்டு, எதிர்கா் வாழ்டவப் ெறறி 
நம்பிக்டகயிழந்து மறுவாழ்வுக்காகக் காத்திருப்ெவர்கள்.

இப்பெண்கடளப் ெறறி சிந்திப்ெவர்களும் அவர்களுக்காக 
உடழப் ெவர்களும் மிகவும் அரிது. உைல உளரீதி�ாக ொதிப்ெடைந்த 
இப்பெண்களுக்கு உரி� துடணகடளத் யதடிக் பகாடுத்து மறுமணம் 
பசய்துடவப்ெது அல்து வாழ்வுக்கான வழிகடள ஏறெடுத்திக் 
பகாடுப்ெயத சி்றந்த ெரிகாரமாகும்.

இலட்ய�ல இவர்கள் சமூகத்தில ஒரு சுடம�ாக கணிக்கப்ெடுவது 
மட்டுமன்றி சி்யநரம் சமுதா�க் கட்டுக்யகாப்டெயும் ஒழுக்க விழுமி�ங 
கடளயும் சீர்குட்க்கக் கூடி�வர்களாகவும் உருவாகிவிடுவார்கள். 
எனயவ விதடவகளின் மறு வாழ்டவ ெறறிச் சிந்திப்ெது சமூகத்தின் 
தட்�ா�க் கைடம�ாகும்.

விதடவகளுக்கான மறுவாழ்வு (மறுமணம்) ெறறி அக்கட்ற பகாள்ளும் 
யொது அவர்களது சம்மதத்துையனய� நடைபெ்ற யவண்டும் என்ெது 
முக்கி� அம்சமாகும். ‘விதடவ” என்கின்்ற காரணத்டத முன்டவத்து 
அவர்களது சம்மதமில்ாமல அவர்கள் விரும்ொத ஒரு வாழ்க்டகக்குள் 
அவர்கடளத் தள்ளிவிை முடி�ாது. கட்ைா�த் திருமணம் பசய்து 
டவக்கவும் கூைாது. அவர்களது உணர்ச்சிகளுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் 
கண்டிப்ொக மதிப்ெளித்தாக யவண்டும்.

துரதிஷ்ைவசமாக யூத கிறிஸ்தவ மதஙகள் விதடவகளின் வாழ்வுக்கு 
ஒளியூட்டுவதறகு மாற்றமாக இருட்ைட்றக்குள் தள்ளி விடுகின்்ற நற 
பசய்திகயள கூறுகின்்றன. 

கணவன் இ்றக்கும் யொது மடனவிக்கு பிள்டளயெரு இலட் 
ப�ன்்றால அவனது மரணத்திறகுப்பின் அவனது சயகாதரனாகி� 
டமத்துணடரய� (மச்சாடன) மடனவி மணம் முடித்து அவன் மூ்ம் 
பிள்டளகடளப் பெறப்றடுக்க யவண்டும். அப்பிள்டளகள் மரணித்துப் 
யொன “கணவனின் வாரிசுகள்” என்று அடழக்கப்ெடுயம தவிர மறுமணம் 
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முடித்தவரின் (டமத்துணரின்) பெ�ர் பசாலலும் பிள்டளகளாக –வாரிசு 
களாக- அடழக்கப்ெை மாட்ைாது. இத்திருமணத்திறகு இப்பெண்ணின் 
சம்மதயமா அல்து டமத்துணரின் சம்மதயமா யகட்கப்ெைவும் மாட்ைாது.

அண்ணனின் விதடவ மடனவி�ாகி� அண்ணிட� மணம் முடிக்க 
சயகாதரன் மறுத்தால ெஞ்சா�த்துத் தட்வருக்கு முன்னால மக்கள் 
மன்்றத்தில டவத்து இவள் தனது பசருப்டெக் கழறறி அவனது முகத்திலும் 
துப்பி அசிஙகப்ெடுத்த யவண்டும். அன்றிலிருந்து அவனது வீடு ‘பசருப்ெடி 
கழற்றப்ெட்ைவனின் வீடு” என்று சமூகத்தில அடை�ாளப் ெடுத்தப்ெடும். 
இதுதான் விதடவப் பெண் விை�த்தில டெபிள் கூறும் வாழ்வுரிடம! 
பின்வரும் டெபிள் வாக்கி�ஙகடள நிதானமாகப் ெடியுஙகள்.

‘உைன் பி்றந்யதார் யசர்ந்து வாழ்டகயில அவர்களில ஒருவன் மகப் 
யெறின்றி இ்றந்து யொனால இ்றந்தவனின் மடனவி குடும்ெத்திறகு 
பவளிய� அன்னி�னுக்கு மடனவி�ாக யவண்ைாம். அவள் பகாழுந்தயன 
(அதாவது டமத்துணர்) அவடளத் தன் மடனவி�ாக ஏறறு அவயளாடு கூடி 
வாழ்ந்து கணவனின் உைன் பி்றந்யதான் பசய்� யவண்டி� கைடமட� 
அவளுக்குச் பசய்�ட்டும். அவளுக்குப் பி்றக்கும் ஆண் தட்ப்யெறு 
இ்றந்து யொன சயகாதரனின் பெ�ரிய்ய� வளரட்டும். இதனால அவன் 
பெ�ர் இஸ்ரய�லிலிருந்து அறறுப் யொகாது.

இ்றந்தவனின் உைன்பி்றந்தான் தன் அண்ணிட� ஏறறுக் பகாள்ள 
விரும்ெவிலட்ப�னில, அவள் நகர்வாயிலில உள்ள தட்வர்களிைம் 
பசன்று, தன் அண்ணன் பெ�டர இஸ்யரலில நிட்நிறுத்தும் ெடி ஒரு 
கணவனின் தம்பிக்குரி� கைடமட� எனக்குச் பசய்� என்(டமத்து 
ணருக்கு) பகாழுந்தனுக்கு விருப்ெமிலட் என்று கூறுவாள்.

அப்யொது நகரத் தட்வர்கள் அவடனக் கூப்பிட்டு அவயனாடு யெசுவர். 
அவயனா விைாப்பிடி�ாக அவடள ஏறறுக்பகாள்ள எனக்கு விருப்ெ 
மிலட் என்று கூறினால அவன் அண்ணி அவடன அணுகி தட்வர் 
களின் கண் முன்ொக அவள் காலிலுள்ள மிதி�டிகடளக் கழறறி அவன் 
முகத்தில துப்பி ‘தன் சயகாதரனின் வீட்டைக் கட்ைாதவனுக்கு இப்ெடிய� 
பசய்�ப்ெடும்” என்று கூறுவாள். இஸ்ரய�லில அவனது பெ�ர் மிதி�டி 
கழற்றப் ெட்ைவனின் வீடு என்்றடழக்கப்ெடும். (உொகமம் 25:1-10)

இச்சட்ைம் விதடவப் பெண்கடள வாழடவக்கும் சீர்திருத்தச் சட்ையமா 
சமுதா� மறும்ர்ச்சிக்கான திட்ையமா அல் என்ெது சாதாரணமாகச் 
சிந்திக்கத் பதரிந்த எவருக்கும் விளஙகி விடும்.
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திருமணத்தின் மூ்ம் இரு உைலகள் ஒன்று யசர்வது யொல, இரு 
உள்ளஙகளும் ஒன்றிடண� யவண்டும். உைல ஒருவனுக்கும் உள்ளம் 
இன்னுபமாருவனுக்கும் என்்றால அது திருமணமாக இருக்காது. 
இருவரும் மனதாலும் உை்ாலும் இடணயும் யொயத திருமணவாழ்வு 
வசந்தமாகும்.

டெபிளின் இச்சட்ைத்டத யமய்ாட்ைமாக யநாக்கினால விதடவப் 
பெண்கடள வாழடவக்கும் சி்றப்ொன சட்ைம் யொல யதான்றும். சறறு 
உன்னிப்ொக ொர்த்தாலதான் அப்பெண்களின் வாழ்வு சூன்�மாக்கப் 
ெடுவயதாடு அவர்களுக்குரி� உரிடமகள் ெறிக்கப்ெட்டு ொழடிக்கப் 
ெடுகின்்றன என்ெது பதரி�வரும்.

திருமணம் முடித்த தம்ெதிகளுக்கு பிள்டளப்யெறு கிடைக்க விலட் 
�ானால கணவனிையமா அல்து மடனவியிையமா உைல ரீதி�ான 
ஏயதனும் யகாளாறுகள் இருக்க்ாம். இவவிருவரில �ாரிைத்தில 
என்ன யகாளாறுகள் உள்ளன என்ெடத கண்ைறி�ாமல அப்பெண்ணின் 
கணவனின் மரணத்திறகுப் பின் அவனது டமத்துணடர மணமுடித்து 
பிள்டள யெறட்ற பகாடுக்க யவண்டும் என்று கூறுவது எவவளவு பெரி� 
பகாடுடம.

அம்டமத்துணரும் அவடள மணமுடித்து பிள்டளப் ொக்கி�ம் 
கிடைக்க விலட்ப�ன்்றால அவனது மரணத்திறகுப் பி்றகு அதறகடுத்த 
டமத்துணடர மணம் முடித்திை யவண்டும். இப்ெடிய� டமத்துணர்கள் 
முடியும் வடர மணந்து பகாண்யை இருக்க யவண்டும். எந்த டமத்துனர் 
மூ்மாவது பிள்டள பி்றந்தால அப்பிள்டள மரணித்துப் யொன மூத்த 
சயகாதரனின் வாரிசாக கணிக்கப்ெடுயம தவிர இவனது வாரிசாக 
பசால்ப்ெைமாட்ைாது. ஒருவனின் பிள்டளட� இன்னுபமாருவன் 
பசாந்தம் பகாண்ைாடும் அநி�ா�ம் யவதாகமத்தில தவிர யவறு எஙகும் 
இருக்க முடி�ாது. 

அண்ணிட� மணம்முடிக்க விரும்ொத சயகாதரன் தான் விரும்பும் 
பெண்டணத்தான் மணம் முடிப்யென் என்று தனது கருத்டதச் பசாலலும் 
யொது அதடன கவனத்தில பகாள்ளாது அவனது முகத்தி் காறிதுப்பி 
பசருப்டெ கழறறி காட்டுவது அவனது சு�மரி�ாடதட� நாசப் 
ெடுத்துகின்்ற காரி�ம் மட்டுமல்ாது அவனது வாழ்க்டகட�ய� குழி 
யதான்றிப் புடதக்கின்்ற மிகப்பெரும் அவமானம். அப்பெண்ணும் 
தான் விரும்புகின்்ற ஒருவடர யதர்ந்பதடுத்து மணக்க முடி�ாதவளாக 
இருக்கி்றாள். இரண்டு யெருடை� வாழ்வும் சூன்�மாக்கப்ெடுகி்றது.



80

அல்குர்ஆன் பைபிள்  ைார்பவையில் பைண்ணுரிபை

டெபிளின் ெடழ� ஏறொட்டில கூ்றப்ெட்டுள்ள இச்சட்ைத்டத எவவித 
மாறுதலுமின்றி புதி� ஏறொட்டில (கிறிஸ்தவ மதச் சட்ைமாக) இய�சு 
அஙகீகரிக்கி்றார். 

‘சதுயச�ர் (என்ெவர்) இய�சுடவ அணுகி, யொதகயர ஒருவர் மகப் 
யெறின்றி இ்றந்து யொனால அவருடை� மடனவிட�க் பகாழுந்தயன 
(டமத்துணயர) மடனவி�ாக ஏறறுக் பகாண்டு தம் சயகாதரருக்கு வழிமரபு 
உருவாக்க யவண்டும் என்று யமாயச உடரத்திருக்கி்றார்.

எஙகளிடைய� சயகாதரர் எழுவர் இருந்தனர். மூத்தவர் திருமணம் 
பசய்து மகப்யெறின்றிக் கா்மானதால அவருடை� மடனவிட� அவர் 
சயகாதரர் திருமணம் பசய்� யவண்டி� தாயிறறு. 

அப்ெடிய� இரண்ைாம், மூன்்றாம் ஏழாம் சயகாதரர் வடர 
அடனவருக்கும் நைந்தது. அவர்கள் அடனவருக்கும் பின்பு 
அப்பெண்ணும் இ்றந்தாள். 

அப்ெடி�ானால உயிர்த்பதழும் யொது அவர் அந்த எழுவருள் �ாருக்கு 
மடனவி�ாய் இருப்ொர்? அவர்கள் �ாவரும் அவடர மடனவி�ாகக் 
பகாண்டிருந்தனயர என்று யகட்ைார்.

இய�சு மறுபமாழி�ாக உஙகளுக்கு மட்றநூலும் பதரி�ாது; கைவுளின் 
வல்டமயும் பதரி�ாது. எனயவதான், தவ்றான கருத்டதக் பகாண்டிருக் 
கிறீர்கள். ஏபனனில உயிர்த்பதழுந்தவர்களுள் �ாரும் திருமணம் பசய்து 
பகாள்வதிலட். அவர்கள் விண்ணகத் தூதடரப் யொல இருப்ொர்கள். 
(மத்யதயு 22:24, மாறகு 12:19, லூக்கா 20:25)

மணம்முடிக்கும் ெடி ெணிக்கப்ெடும் அந்த டமத்துனரின் வ�து 
ெறறிய�ா அல்து இவளது வ�து ெறறிய�ா- அவர்களது சம்ெந்தம் 
ெறறிய�ா- கவனத்தில எடுப்ெதிலட். டமத்துணர்களில ஏழுயெடர 
மணந்த யொதும் பிள்டளயெறு கிட்ைவிலட் என்்றாலும் யவப்றாருவடர 
மணக்காது மரணம் வடர காத்திருக்க யவண்டும்.

விதடவப் பெண்களின் வாழ்வு இவவாறு இறுக்கப்ெடுவதால 
விெரீதஙகள்தான் உருவாகுயம தவிர அனுகூ்ஙகள் உருவாகப் யொவ 
திலட். விருப்ெத்திறகு மா்றாக நைக்கும் திருமணம் சீர்யகட்டை 
உருவாக்கும் என்ெதறகான சான்றுகடள இயத டெபிளில பதளிவாக 
காணமுடிகி்றது.

‘யூதா தம் தட்மகன் ஏர் என்ெவனுக்குத் தாமார் என்னும் ஒரு 
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பெண்டண மணமுடித்து டவத்தார். யூதாவின் தட் மகன் ஏர் ஆண்ைவர் 
முன்னிட்யில பகாடி�வனாய் இருந்ததால, ஆண்ைவர் அவடனச் 
சாகடித்தார். 

அப்யொது யூதா தம் மகன் ஓனாடன யநாக்கி, நீ உன் சயகாதரன் 
மடனவிய�ாடு கூடிவாழ். சயகாதரனுக்குரி� கைடமட�ச் பசய்து, உன் 
சயகாதரனுக்கு வழி மரபு யதான்்றச் பசய் என்்றார்.

அந்த வழிமரபு தனக்குரி�தாய் இராபதன்று அறிந்து. ஓனான் 
அவயளாடு உைலு்றவு பகாள்டகயில தன் சயகாதரனுக்கு வழிமரபு 
யதான்்றாதவாறு தன்விந்டதத் தடரயில சிந்தி வந்தான். அவன் பசய்தது 
தம்ொர்டவயில தீ�தாய் இருந்ததால, ஆண்ைவர் அவடனயும் சாகடித்தார். 

ஆத்ால, யூதா தம்மருமகள் தாமடர யநாக்கி என் மகன் யச்ா 
பெரி�வனாகும் வடர உன் தந்டத வீட்டில விதடவ�ாய்த் தஙகியிரு 
என்்றார். ஏபனனில அவனும் தன் சயகாதரடனப் யொல சாவாயனா என்று 
அஞ்சினார். தாமாரும் அவவிதயம தன் தந்டத வீட்டிறகுச் பசன்று அஙகு 
தஙகியிருந்தாள். 

ெ் நாட்களுக்குப் பின் சூவாவின் மகளான யூதாவின் மடனவி 
இ்றந்தாள். யூதா அவளுக்காகத் துக்கம் கழித்த பின் தம்மந்டதக்கு 
உயராமம் சுத்திகரிப்ெவர்கள் இருந்த திம்னாவுக்குத் தம் அதுல்ாமி� 
நண்ென் ஈராவுைன் பசன்்றார். 

அப்யொது உன் மாமனார் தம் ஆடுகளுக்கு உயராமம் சுத்திகரிக்கத் 
திம்னாவுக்குப் யொகி்றார் என்று தாமாருக்குச் பசய்தி அறிவிக்கப்ெட்ைது. 

யச்ா பெரி�வனாகியும் தம்டம அவனுக்கு மடனவி�ாகக் பகாடுக்க 
விலட் என்று அவள் கண்டு தமது டகம்டமக் யகா்த்டதக் கடளந்து 
விட்டு முக்காடிட்டுத் தம்டம மட்றத்துக் பகாண்டு திம்னாவுக்குச் 
பசலலும் ொடதயில இருந்த ஏனயிம் நகர் வாயிலில அமர்ந்து 
பகாண்ைாள்.

யூதா அவடளக் கண்ை யொது அவள் முகம் மூடியிருந்ததால அவள் ஒரு 
விட்மாது என்று நிடனத்தார். அவர் திரும்பி ொடதய�ாரம் அவளிைம் 
பசன்று அவர் தம்மரு மகபளன்று அறி�ாமல தம்முைன் உைலு்றவு 
பகாள்ளுமாறு அடழத்தார். 

அதறகு அவள் என்யனாடு உைலு்றவு பகாள்வதறகு என்ன தருவீர்? 
என்று யகட்ைாள். அவர் என் மந்டதயிலிருந்து உனக்கு ஒரு பவள்ளாட்டுக் 
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கிைாய் அனுப்புகிய்றன் என்்றார். 

அதறகு அவள், நீர் அடத அனுப்புமட்டும் எனக்கு ஓர் அடைமானம் 
தருவீரா? என்்ற யகட்ைாள். அடைமானமாக உனக்கு நான் என்ன தர 
யவண்டும்? என்று அவர் யகட்க அவள் உம்முடை� முத்திடர யமாதிரத் 
டதயும் இடைவாடளயும் டகக்யகாட்யும் தரயவண்டும் என்்றாள். 
அவருக்;கு அவறட்றக் பகாடுத்தபின் அவளுைன் உைலு்றவு பகாண்ைார்.

அவளும் கருவுற்றாள். பின்பு அவள் எழுந்துயொய் தம் முக்காட்டை 
எடுத்து விட்டு விதடவக்குரி� ஆடைகடள அணிந்து பகாண்ைாள்.

அவரிைம் தாம் பகாடுத்திருந்த அடைமானத்டதத் திரும்ெப் 
பெறுமாறு, யூதா தம் அதுல்ாமி� நண்ென் மூ்ம் ஒரு பவள்ளாட்டுக் 
கிைாட� அனுப்பினார். அவயனா அவடளக் காணவிலட். 

அஙகிருந்த ஆட்கடள யநாக்கி, ஏனயிம் அருயக வழியில இருந்த 
விட்மாது எஙயக? என்று யகட்க, அவர்கள் இஙயக விட்மாது 
எவளுமிலட் என்்றனர். அவன் யூதாவிைம் திரும்பி வந்து நான் 
அவடளக் காணவிலட். யமலும் அஙகிருந்த ஆள்கள், இஙகு விட்மாது 
எவளுமிலட் என்்றனர். 

மூன்று மாதம் பசன்்ற பின்னர், உம் மருமகளாகி� தாமார் யவசித்தனம் 
ெண்ணினாள். யவசித்தனத்தினால கருவுறறிருக்கி்றாள்” என்று யூதாவுக்கு 
அறிவிக்கப்ெட்ைது. அப்பொழுது அவர், அவடள இழுத்துக் பகாண்டு 
வாருஙகள். அவள் எரிக்கப்ெை யவண்டும் என்்றார். 

அவவாய்ற அவடள இழுத்துக்பகாண்டு வருடகயில அவள் தம் 
மாமனாருக்கு, இந்தப் பொருட்கள் எவனுடை�டவய�ா அவனாய்ய� 
நான் கருவுறறிருக்கிய்றன். இந்த முத்திடர யமாதிரமும் இடைவாளும் 
டகக்யகாலும் �ாருடை�டவ என்று ொரும் என்று பசாலலி�னுப்பினாள். 
யூதா அவறட்றப் ொர்த்தறிந்து, அவள் என்டனக் காட்டிலும் யநர்டம�ான 
வள். அவடள நான் என் மகன் யச்ாவுக்கு மணமுடிக்காமல யொயனயன! 
என்்றார். ஆயினும் அதறகுப் பின் அவர் அவயளாடு உைலு்றவு பகாள்ள 
விலட்.

தாமதருக்குப் யெறுகா்ம் வந்தயொது, அவள் வயிறறில இரட்டைப் 
பிள்டளகள் இருந்தன. அவள் பிள்டள பெறுகி்ற யவடளயில ஒரு பிள்டள 
டகட� பவளிய� நீட்டி�து. மருத்துவப் பெண் அதன் மணிக் கட்டில 
கருஞ் சிவப்பு நூட்க்கட்டி இதுயவ முதலில வந்தது என்்றாள்.
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ஆனால, அது தன் டகட�த் திரும்ெ உள்யள இழுத்துக் பகாண்ைபின், 
மற்ற பிள்டள பவளிப்ெட்ைது, அப்பொழுது அவள் நீ கருப்டெட�க் 
கிழித்துக் பகாண்டு வந்தவன் அல்வா என்று பசான்னாள். எனயவ 
அவனுக்குப் பெயரட்சு என்று பெ�ரிைப்ெட்ைது. பின் கருஞ்சிவப்பு நூல 
டகயில கட்ைப்பெற்ற அவன் சயகாதரன் பவளிப்ெை அவனுக்கு பசராகு 
என்று பெ�ரிைப் ெட்ைது. (ஆதி�ாகமம் : 38:1-30)

விதடவப் பெண்ணுக்கு அவளது விருப்ெத்தின் பிரகாரம் மணம் 
முடித்து டவக்காமல தடையொட்ைால ஏறெடும் விடளவு மிகவும் ொர 
தூரமானதும், தீ�தாகவும் அடமயும் என்ெதறகு இடதவிை யவறு சாட்சி 
யவண்டுயமா? 

மூத்த மகன் ஏர் என்ெவன் இ்றக்கும் யொது அவனுக்கு வாரிசு இலட் 
என்ெதறகாக அவனுக்கு அடுத்துள்ள மகனான ஓனாடன மருமகளுக்கு 
மணம் முடித்து டவக்கி்றார் யூதா. இவயளாடு உ்றவு பகாண்டு 
பிள்டளட�ப் பெறப்றடுத்தால அப்பிள்டள தனது பெ�ர் பசாலலும் 
வாரிசாக இல்ாமல இ்றந்துயொன அண்ணனின் பெ�ர் பசாலலும் 
வாரிசாக இருக்குயம என்்ற ஆதஙகத்தினால உைலு்றவு பகாள்ளும் யொது 
விந்டத பவளியில பகாட்டி விடுகி்றான் ஓனான். கைவுளின் ொர்டவயில 
இச்பச�ல தப்ொக பதரிந்ததால அவடன சாகடித்து விடுகி்றார்.

அடுத்து இடள� மகனாகி� ய்சாடவ மணம்முடித்து பகாடுக்க 
யவண்டும். சிறுவனாக இருக்கும் அவன் வாலிெ ெருவத்டத�டையும் 
வடர இவள் காத்திருக்க யவண்டும். இவடன மணமுடித்து பகாடுத்தால 
இழக்க யநரிடுயமா என ெ�ப்ெடுகி்றார் தந்டத யூதா. ெருவ வ�டத 
அடைந்த டமத்துணன் ய்சாடவ தனக்கு மணம் முடித்துத் தரவிலட் 
என்ெதறகாக முகமூடி யவஷம் யொட்டு மாமனாயராடு கள்ள உ்றடவ 
யமறபகாண்டு தன் உைல சுகத்டத தீர்த்து ொைம் கறபித்தயதாடு கர்ப்ெம் 
தரித்து பிள்டளட� பெறப்றடுத்து அவனுக்கு முன் நிறகயவண்டி� நிட் 
அவளுக்கு உருவாகின்்றது.

விதடவப் பெண்ணின் உணர்ச்சிகடள மதித்து உரி� காலவாட� 
அடமத்துக் பகாடுக்கா விட்ைால என்ன நைக்கும் என்ெதறகு 
இப்யொதடன சி்றந்த ெடிப்பிடன�ாகும். மகனுக்கு வாரிசு யதைப்யொய் 
கடைசியில மாமனாருக்கு வாரிடச பெறறு பகாடுக்க யவண்டி�தாயிறறு!

மாமனாராகி� யூதா ெஞ்சா�த்துத் தட்வர். அவர் உரி� முட்றயில 
மணம்முடிக்காது கள்ள உ்றடவ யதடிக் பகாள்ளும் யொது, விதடவப் 
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பெண் உணர்ச்சிகடள அைக்கி காத்திருப்ொளா? அவளுக்குரி� வாழ்டவ 
அவளது விருப்ெத்தின் பிரகாரம் நைாத்திக்பகாள்ள அனுமதிக்காவிட்ைால 
மாமனாயராடு சின்ன வீடு பசைப் ெண்ண யவண்டிவரும் என்ெதறகு இந் 
‘நறபசய்தி யொதடனய�” சி்றந்த சான்்றாகும். 

மடனவி இன்றி தனிமரமாக (தபுதாரராக) இருக்கும் மாமனார் யூதா, 
தம் உணர்ச்சிடள அைக்கி தம்கறடெ ொதுகாக்க முடி�ாமல விட்மாடத 
நாடுகி்றார். அயத உணர்ச்சிகடள உடை� மருமகள் யவசிதனம் ெண்ணி 
கருதரித்துள்ளாள் எனறு பசான்னதும் ‘அவடள இழுத்துக் பகாண்டு 
வாருஙகள். அவள் எரிக்கப்ெை யவண்டும்” என்று கர்ஜிக்கி்றார். அவள் 
கருவுக்கு காரணமாவன் நான் தான் என்ெடத புரிந்து பகாண்ைதும் அைஙகி 
விடுகி்றார்.

தனக்கு பி்றக்கும் குழந்டத தன்னுடை� பெ�ர் பசாலலும் வாரிசாக 
இருக்காது என்ெதறகாக மனம் உடைந்து யொன ஓனான், மடனவியுைன் 
உைலு்றவு பகாள்ளும் யொது தன் விந்டத கீயழ பகாட்டுகி்றான். கைவுளின் 
ொர்டவயில இது தப்ொக பதரிந்ததால ஓனாடன சாகடித்து விடுகி்றார். ஆனால 
மாமன் மருமகளின்; கள்ள உ்றவும் அதன் மூ்ம் உருவான கருவும் கைவுளின் 
ொர்டவயில எப்ெடி பதரிந்தது என்ெது ெறறிய�ா அதறகான தண்ைடனகள் 
என்ன என்ெது ெறறிய�ா எதுவும் பதரிவிக்கப் ெைவிலட். மா்றாக இந்த 
உ்றவின் மூ்ம் பி்றந்த இரட்டை குழந்டதகள் ெறறியும் அதனது பெ�ர்கள் 
ெறறியும் பதரிவிக்கப்ெட்டிருக்கி்றது. (ொர்க்க: ஆதி�ாகமம்: 38:27-30)

புதி� ஏறொட்டில (New TestmenT) இய�சுவின் ெரம்ெடர ெட்டி�ல 
ெறறி குறிப்பிடும் யொது இந்த யூதா, தாமார் என்்ற மாமன் மருமகள் 
உ்றவின் மூ்ம் பி்றந்த இரு குழந்டதகளான பெயரட்சு மறறும் பசராக் 
ஆகிய�ாரின் வழியதான்்றலில இய�சு வந்ததாக குறிப்பிைப்ெடுகின்்றது. 
(மத்யதயு: 1:3)

விரசமான இக்கடதட� எடுத்துக் காட்டிவிட்டு அடுத்த ெக்கமாக 
விதடவகளின் வாழ்வுரிடமட�ப் ெறிக்கும் சட்ைத்டத டெபிள் கூறுவதன் 
யநாக்கம் என்ன என்ெடத யூத கிறிஸ்தவ மதத்டதச் சார்ந்தவர்கள் சிந்திக்க 
யவண்டும்.

 இஸ்ாததின் ைார்பவையில்; 

இஸ்்ாத்டதப் பொறுத்தவடர விதடவப் பெண்களுக்கான அல்து 
விவாகரத்து பெற்ற பெண்களுக்கான மறுமணத்டத ஆர்வமூட்டி அதடன 
அவர்களது சம்மதத்துைன் யமறபகாள்ளுமாறு கட்ைடளயிடுகி்றது. 
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ஜாஹிலி�ா கா்த்தில ஒரு மனிதர் இ்றந்து விட்ைால அவருடை� 
மடனவியின் மீது அதிக உரிடம உடை�வர்களாக அவருடை� 
குடும்ெத்தார் இருந்துவந்தனர். அவர்களில சி்ர் விரும்பினால அவடளத் 
தாயம மணம் முடித்துக் பகாள்ளுவர். அல்து யவப்றாருவருக்கு 
மண முடித்துக் பகாடுத்து விடுவர். அல்து மணமுடித்து டவக்காது 
விட்டு விடுவர். ஆக அவளுடை� வீட்ைாடர விை (இ்றந்த கணவனின் 
வாரிசுகளான) அவர்கள் தாம் அவள் மீது அதிக உரிடமயுடை�வர்களாக 
இருந்தார்கள். அப்யொது ‘விசுவாசிகயள! பெண்கடள ெ்வந்தமாக 
நீஙகள் உரித்தாக்கிக் பகாள்வது உஙகளுக்கு ஆகுமானதல்.’’ என்்ற 
அலகுர்ஆன்: 4:19 வசனம் அருளப்ெட்ைது என இப்னு அப்ொஸ் (ரழி) 
அறிவிக்கும் பசய்தி புகாரியில (4579) ெதிவாகியுள்ளது.

விதடவ பெண்கடள ெ்வந்தமாக அடை� முறெடுவதும் அவர்களது 
சம்மதமில்ாமல மணம் முடிப்ெதும் மண முடித்து டவப்ெதும் 
தடுக்கப் ெட்ைது. அவர்களது உணர்வுகள் கா�ப்ெடுத்தப் ெடுவதிலிருந்து 
காப்ொற்றப் ெட்ைார்கள்.

‘ஒரு கன்னிப் பெண்டண அவளுடை� வீட்ைார் மணம் முடித்து 
பகாடுக்கும் யொது அவளிைம் அனுமதி பெ்ற யவண்டுமா? இலட்�ா? 
என நான் அல்ாஹ்வின் தூதர் (ஸல) அவர்களிைம் யகட்யைன். அதறகு 
அவர்கள் ஆம். அவளிைம் அனுமதி பெ்றயவண்டும் என்்றார்கள். 
அவவா்றாயின் அவள் பவட்கப்ெடுவாயள என்று நான் யகட்யைன். அதறகு 
அல்ாஹ்வின் தூதர் (ஸல) அவர்கள் அவள் பமௌனமாக இருந்தால 
அதுயவ அவளது சம்மதமாகும் என்்றார்கள். (அறிவிப்ெவர்: ஆயிஷா (ரலி) 
(நூல: புகாரி 5137, 6946 முஸ்லிம் 2774)

‘கன்னி கழிந்த பெண்டண அவளது உத்தரவு பெ்றப்ெைாமல மண 
முடித்து டவக்க யவண்ைாம் என நபி (ஸல) அவர்கள் கூறினார்கள். 
அறிவிப்ெவர்: ஆயிஷா (ரலி) (நூல: முஸ்லிம். 2773)

விதடவ பெண் தன் காப்ொளடர விை தனது விஷ�த்தில (முடிவு 
பசய்�) மிகவும் தகுதி வாய்ந்தவள் என நபி (ஸல) அவர்கள் கூறினார்கள். 
அறிவிப்ெவர்: ஆயிஷா (ரழி) (நூல: (முஸ்லிம். 2775)

வாழக்டகத்துடணட� இழந்து விட்டிருப்ெவர்கள் தனித்து வாழ்வடத 
விை துடணய�ாடு வாழ்வயத ொதுகாப்ொன அரணாகும் என்று வழி 
காட்ைப்ெட்ைது. ‘உஙகளில வாழ்க்டகத் துடணயில்ாதவர்களுக்கும் 
உஙகளின் ஆண் அடிடமகளிலும் உஙகளின் பெண் அடிடமகளிலுமுள்ள 
நல்வர்களுக்கும் நீஙகள் திருமணம் பசய்து டவயுஙகள். (அலகுர்ஆன்: 24: 32)
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விதடவப் பெண்களின் வாழ்வுக்காக உடழப்ெவடன சத்தி�த்டத 
நிட்நாட்ை யொராடுெவனின் அந்தஸ்துக்கு உ�ர்த்திப் யெசுகி்றது இஸ்்ாம். 
‘விதடவகளுக்காகவும் ஏடழகளுக்காகவும் உடழப்ெவன் சத்தி�த்டத 
நிட்நாட்ை யொராடுெவன் யொ்ாவான் என நபி (ஸல) அவர்கள் 
கூறியுள்ளார்கள். அறிவிப்ெவர்: அபூஹுடரரா (ரலி) (நூல: புகாரி 5353) 

ஒரு பெண் விவாகரத்து பெற்றபின்பும் கூை அவள் விரும்பும் மண 
வாழ்டவ அடமத்துக் பகாள்ள இஸ்்ாம் அனுமதிப்ெதுைன் அவடள 
ெ்வந்தப்ெடுத்தி அவள் விரும்ொத வாழ்டவ அடமத்து பகாடுப்ெடத 
கண்டிக்கி்றது.

மஃகல பின் �ஸார் (ரலி) என்்ற நபித்யதாழரின் சயகாதரிட� 
அவருடை� கணவர் விவாகரத்துச் பசய்து இத்தா கா்ம் முடிவதறகுள் 
திரும்ெ அடழத்துக் பகாள்ளவிலட். இத்தா முடிந்ததும் விவாகரத்து 
சட்ைப்பூர்வமாகி இருவரும் பிரிந்து விட்ைனர். பி்றகு இருவரும் 
சட்ைப்;ெடி இடணந்து பகாள்ள விரும்பினர். ஆனால மஃகல பின் 
�ஸார் (ரலி) விரும்ெவிலட். அப்யொது பின்வரும் அலகுர்ஆன் வசனம் 
அருளப்ெட்ைது. 

‘நீஙகள் பெண்கடள விவாகரத்து பசய்து அவர்கள் தஙகள் (இத்தா) 
கா்க்பகடுவின் எலட்ட� நிட்றவு பசய்து (மீண்டும்) அவர்கள் தமக்குள் 
நல் முட்றயில உைன்ெட்டுக் பகாண்ைால (அப்)பெண்கள் தஙகளது 
கணவர்கடள (மறுமுட்ற) மண முடிப்ெடத (பொறுப்புதாரி களாகி�) 
நீஙகள் தடுக்காதீர்கள். உஙகளில அல்ாஹ்டவயும் மறுடம நாடளயும் 
நமபிக்டக பகாள்ெவர் இடதக் பகாண்டு உெயதசிக்கப்ெடுகி்றார். இதுதான் 
உஙகளுக்கு மிகத் தூய்டம�ானதும் ெரிசுத்தமானதுமாகும். அல்ாஹ் 
தான் நன்கறிந்தவன். நீஙகயளா அறி�மாட்டீர்;கள். (அலகுர்ஆன் 2:232)

விதடவ பெண்ணும் விவாகரத்துப் பெற்ற பெண்ணும் அனுெவிக்கப் 
ெடும் பொருளாக்கப்ெடுவதிலிருந்து காப்ொறறி சமூகத்தில அந்தஸ்துப் 
பெற்ற பெண்ணாக வாழடவப்ெடத இஸ்்ாம் உத்தரவாதப்ெடுத்துகி்றது.

பி்றக்கின்்ற குழந்டத அதனுடை� தாய் தந்டதயின் பெ�ர் பசாலலும் 
வாரிசாக இருக்குயம தவிர இன்னுபமாருவரின் வாரிசாக அடழக்கப் 
ெைமாட்ைாது என குர்ஆன் உறுதி�ாக கூறுகி்றது. ‘அவர்கடள 
அவர்களது தந்டத�ர்(பெ�ர்)களுையனய� அடழயுஙகள். அதுயவ 
அல்ாஹ்விைத்தில மிக நீதமானதாகும்”. (அலகுர்ஆன். 33:5)
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பசைாததுரிபை ்தடுக்கப்ைடடவைள்

பெண்ணுரிடம விவகாரத்தில முக்கி� இைம் வகிப்ெது பசாத்துரிடம. 
உ்கிலுள்ள அத்தடன சமூகஙகளாலும் மதஙகளாலும் பெண்களுக்கு 
மறுக்கப்ெட்ை பிரதான உரிடம இது. 

பசாத்துரிடமப் ெறறிப் யெசும் யொபதல்ாம் முதலில ஆண்கடளப் 
ெறறித்தான் யெசுவார்கள். அவர்களுடை� ெஙகுகள்; ெறறிய� விவாதிப் 
ொர்கள். தந்டதக்குப் பி்றகு மகன் வாரிசுக்குரி�வன் என்று கூறுவார்கள். 
பெண்டணப் ெறறிய�ா அவளது உரிடம ெறறிய�ா அவளுக்குரி� ெஙகு 
ெறறிய�ா �ாரும் சிந்திக்க மாட்ைார்கள். உ்கில முதன்டம மதம் என்று 
வர்ணிக்கப்ெடும் கிறிஸ்தவ மத யவதநூ்ான டெபிளின் யொதடனயும் 
இதடனத்தான் உறுதிப்ெடுத்துகின்்றது.

பசா்ாபுகாதி என்ெவரின் ஜந்து புதலவி�ர் யமாயசயிைம் வந்து எஙகள் 
தந்டத பசய்த ொவத்திறகாகயவ இ்றந்து யொனார். அவருக்கு புதலவர்கள் 
இலட். அதனால தந்டதயுடை� பசாத்;துக்கடளப் பெண் பிள்டள 
களாகி� எஙகளுக்கும் அவருடை� சயகாதரர்களுக்கிடையிலும் ெஙகு 
டவத்துத்தர யவண்டும் என்று முட்றயிடுகி்றார்;கள். இதுெறறி டெபிள் 
பின்வருமாறு கூறுகி்றது.

‘யமாயச அவர்கள் வழக்டக ஆண்ைவரிைம் பகாண்டு வந்தார். 
ஆண்ைவர் யமாயசயிைம் கூறி�து, பசா்ாபுகாதின் புதலவி�ர் யகட்ெது 
சரிய�. அவர்கள் தந்டதயின் சயகாதரரிடைய� அவர்களுக்கும் 
வாரிசுரிடமச் பசாத்தில ெஙகு பகாடுத்து அவர்கள் தந்டதயின் 
வாரிசுரிடமச் பசாத்து அவர்களுக்குக் கிடைக்கச்பசய்.

நீ இஸ்ரய�ல மக்களிைம் கூறு. மகன் இல்ாமய் ஒருவன் இ்றந்து 
விட்ைால அவன் உரிடமச் பசாத்து அவன் மகளுக்குச் யசரயவண்டும். 
அவனுக்கு மகளும் இலட்ப�னில அவன் உரிடமச் பசாத்டத அவன் 
சயகாதரருக்குக் பகாடுக்க யவண்டும்.

அவனுக்கு சயகாதரரும் இலட்ப�னில அவன் உரிடமச் பசாத்டத 
அவன் தந்டதயின் சயகாதரருக்குக் பகாடுக்க யவண்டும்.

அவன் தந்டதக்கும் சயகாதரர் இலட்ப�னில அவன் உரிடமச் பசாத்டத 
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அவன் குடும்ெத்தில அவனுக்கடுத்த உ்றவினனுக்குக் பகாடுக்க யவண்டும். 
அவன் அடத உடைடம�ாக்கிக் பகாள்வான் ஆண்ைவர் யமாயசக்குக் 
கட்ைடளயிட்ை ெடி இது இஸ்ரய�ல மக்களுக்கு நி�மமாகவும் 
விதி�ாகவும் விளஙகும். (எண்ணாகமம் 27:1-11)

இச் சட்ைத்தில கூ்றப்ெட்டுள்ள பிரகாரம் தகப்ென் விட்டுச் பசலலும் 
பசாத்துக்கு மகன்தான் வாரிசாவான். தகப்ெனுக்குப் பி்றகு மகனும் 
மகளும் இருந்தாலும், மகளுக்கு அச்பசாத்தில எதுவும் கிடைக்காது. 
மகன் இல்ாமல மகள் மட்டும் இருந்தால முழு பசாத்துக்கும் அவள் 
வாரிசாவாள்.

ஒரு குடும்ெத்தில ஒரு சயகாதரர் ஒரு சயகாதரி அல்து ெ் சயகாதரிகள் 
மறறும் தாயும் இருந்தால இப்பெண் பிள்டளகளுக்கும், தாய்க்கும் 
தகப்ென் விட்டுச் பசலலும் பசாத்தில ஒரு டெசாவிறகுக் கூை உரிடம 
பகாண்ைாை முடி�ாது.

டெபிளில வாரிசுரிடமச் சட்ைம் முழுவதும் ஆண்கடள மாத்திரயம 
கவனத்தில பகாண்டு இ�ற்றப்ெட்டுள்ளயத தவிர பெண்களின் ந்ன் 
கருதி அல்.

சயகாதரன் இல்ாத யொது பசாத்துக்கு யநரடி வாரிசாக வரக்கூடி� 
சயகாதரி, அச்பசாத்டத டவத்துக்பகாண்டு தனது தந்டதயின் குடும்ெத்தினதும் 
கு்த்தினதும் பசாந்தஙகளில மணக்க யவண்டுயம தவிர யவறு குடும்ெத்தில 
அல்து யவறு கு்த்தில தான் விரும்பி�வடர மணக்க முடி�ாது. காரணம் 
அச்பசாத்து குடும்ெத்திறகு பவளியில யொய் விடும் என்ெயத�ாகும். 
ஆண்ைவர் யமாயஸக்கு இட்ை இக்கட்ைடளட� இச்சயகாதரிகள் 
பச�லெடுத்தி� விெரத்டதயும் எண்ணாகமம் 36:1-13ல காண்ாம்.

அதுயொல யொவாசு என்ெவர் தன்னுடை� உ்றவினர் பெண்ணான 
நயகாமி ரூத் என்னும் விதடவப் பெண்டண மண முடிப்ெடத ெறறி 
கூறும்யொது, மக்ய்ானின் மடனவி�ாயிருந்த யமாவாபி�ப் பெண் 
ரூத்டத என் மடனவி�ாக ஏறறுக் பகாள்கிய்றன். இ்றந்தவனின் உரிடமச் 
பசாத்து அவர் பெ�ரிய்ய� பதாைர்ந்து இருக்கவும் அப்பெ�ர் 
அவருடை� உ்றவின் முட்றயிலும் ஊரிலும் நீடித்திருக்கவும் இடதச் 
பசய்கிய்றன் என்்றார். (ரூத்து4:10);

இஙயக ஆண் மகடன முதன்டமப்ெடுத்தி, அவனது குடும்ெ 
அல்து கு்ப் பெ�ர்கடளக் காப்ொறறுவடதக் கவனத்தில பகாண்யை 
பெண்ணுக்கு வாரிசுசட்ைம் பச�றெடுத்துவடதப் ொர்க்க்ாம்.
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இச்சட்ைத்டதத்தான் உ்கில ெலயவறு பகாள்டக சார்ந்தவர்களும் 
மதஙகடளயுடை�வர்களும் அவர்களது வசதிக்;யகறெ பின்ெறறி வருகி 
்றார்கள். �ாருயம ஆண் மகனுக்கும், பெண் பிள்டளக்கும் பசாத்டத 
ெஙகீடு பசய்து பகாடுப்ெதிலட்.

முஸ்லிம் பெண்கடள குறிடவத்து பெண்ணிட் வாதம் 
யெசுெவர்கள், பெண்களின் ந்னுக்காகக் கூக்குரலிடுெவர்கள் அதறகுத் 
துடண�ாக ஊது குழலகளாக இ�ஙகிவரும் மீடி�ாக்கள் தஙகளது 
சமூகத்தால (ஆணாதிக் கத்தால) நசுக்கப்ெட்டுப்யொன பெண்களின் 
பசாத்துரிடமகளுக்காக குரல பகாடுப்ெதிலட்.

முஸ்லிமல்ாதவர்களின் டககளிலதான் மீடி�ாவின் சக்தி; (ெ்ம்) 
இன்று காணப்ெடுகி்றது. முஸ்லிம் பெண்களின் ஹிஜாப் ஆடைட� பிற 
யொக்குத்தனம் என்றும் அடிடமச் சின்னம் என்றும் விவரணப்ெடுத்து 
ெவர்கள் அவர்கள் சார்ந்த மதஙகளின் பகாள்டககளால நசுக்கிவிைப்ெட்ை 
அவர்களுடை� பெண்களின் பசாத்துரிடமகடளப் ெறறி ஏன் 
யெசக்கூைாது? விவாதிக்கக் கூைாது?

பெண்கடளப் ெறறி புரட்சிக்கீதம் ொடுெவர்கள் அவர்களுக்காக 
யகாஷம் எழுப்புெவர்கள் இந்த அநீதிக்பகதிராக குரல எழுப்பி 
மறுசீரடமப்புத் திட்ைத்டத ஏன் பகாண்டுவரக் கூைாது? தஙகடள 
புத்திஜீவிகள் முறயொக்குவாதிகள் என்று அடை�ாளப் ெடுத்துெவர்கள் 
கூை (ஆண் பெண் இருசாரார்;) இவவிை�த்தில ஏன் ம�ான அடமதி 
காக்கின்்றனர்?

பெண்கள் மூட்யில முைஙகிக் கிைக்காது வீட்டை விட்டு பவளிய�்ற 
யவண்டும். பதாழில வாய்ப்பில ஈடுெை யவண்டும் சம அந்தஸ்டத 
வகிக்க யவண்டும் உ�ர் ெதவிகள் பெ்ற யவண்டும் பிள்டளகடளப் 
பெறப்றடுக்கும் இ�ந்திரமாக மாத்திரம் இருக்கக் கூைாது என்ப்றல்ாம் 
யகாஷம் எழுப்பி�வர்கள் என்ன காரணத்திறகாக இப்யொலி 
யகாஷஙகடள எழுப் பினார்கள் என்று இப்யொதுதான் புரிகி்றது.

தந்டத விட்டுச் பசலலும் பசாத்தில உனக்கு எப்ெஙகுமிலட். முழுச் 
பசாத்தும் ஆண் மகனுக்குத் தான் யொய்ச் யசரும். அவன் தான் அதறகு 
பசாந்தக்காரன். அவன் யொடும் பிச்டசயில நீயும் உன் தாயும் கா்ம் கழிக்க 
யவண்டும். அவன் விரும்பினால பசாத்டத ெஙகிடுவான் விரும்பினால 
ெதுக்கி டவப்ொன் அது ெறறிக் யகள்வி யகட்க முடி�ாது.

எனயவ உன் வாழ்வுக்கு நீய� வழியதை யவண்டும் என்று யநரடி�ாக 
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பெண்களிைத்தில கூ்ற முடி�ாததால உன்னுடை� உரிடமட� 
ஆண்களாகி� நாஙகள் ெறித்துக் பகாண்டுள்யளாம் என்ெடத பவளிப் 
ெடை�ாக பதரிவிக்க முடி�ாததால ஆண்-பெண் சமத்துவம் சரிசமம் 
என்்ற வார்த்டத ஜா்ஙகளால பெண்கடள வீட்டை விட்டு பவளிய�றறி 
விட்ைார்கள்.

ொவம் இப்பெண்கள் வார்த்டத ஜா்ஙகளால ம�ஙகி தஙகளது 
அடிப்ெடை உரிடமகடள இழந்து வீதிக்கு வந்து விட்ைார்கள். சி்சம�ம் 
இப்பெண்கள் தஙகளது மானம் மரி�ாடதட� இழந்து கறடெப் 
ெறிபகாடுத்து, ொலி�ல துஷ்பிரய�ாகஙகளுக்கு ஆளாகி வீதி வீதி�ாக 
அட்ந்து பதாழில யதடிக் பகாண்டிருக்கி்றார்கள்.

ஒரு பெண் ெருவ வ�டத�டையும் வடரதான் பெறய்றாரது அல்து 
சயகாதரனது பச்வீனஙகளில வாழ முடியும். வ�துக்கு வந்தபின் 
அவளுடை� வாழ்வுக்கு ஜீவயனாொ�த்திறகு அவயள பொறுப்ொளி�ாக 
யவண்டும். எதிர்கா் வாழ்டவ அடமத்துக் பகாள்ளவும் திருமணத்திற 
கான பச்வினஙகள் மறறும் ஏறொடுகடளக் கவனித்துக் பகாள்ளவும் 
அவள் பதாழில புரிந்தாக யவண்டும் என்்ற கட்ைா� நிட்ட� அடமத்து 
விட்ைார்கள்.

ஏன் பதாழில புரிகிறீர்கள்; எதறகாகக் கஷ்ைப்ெட்டு உடழக்கிறீர்கள் 
என்று பதாழிலுக்குச் பசலலும் பெண்களிைம் யகட்டுப் ொருஙகள். இது 
எஙகளுடை� வாழ்க்டகப் பிரச்சிடன நாஙகயள சம்ொதித்தாக யவண்டும் 
எஙகளுக்பகன்று ஒரு வாழ்டவ அடமத்துக்பகாள்ள யவண்டும் எஙகளுக் 
காக �ாரும் பச்விை மாட்ைார்கள் அதுமட்டு மல்ாமல எஙகள் மீது 
சுமத்தப்ெட்டுள்ள பொறுப்பு இது என்றுதான் கூறுவார்கள்.

எப்பெண்ணும் சந்யதாசமாக யவட்க்குச் பசலவதிலட். அல்து 
வீட்டில இருப்ெதனால யநரம் வீணாகிப் யொகுது பதாழிலுக்குப் யொனால 
ெணம் கிடைக்கும் என்்ற யநாக்கத்திறகாகவும் யொவதிலட். அவள் 
பதாழிலுக்குப் யொக யவண்டும் என்்ற நிர்ப்ெந்தத்திறகு ஆளாகித்தான் 
யொகி்றாள்.

சமுதா�க் கட்டுக்யகாப்பும் மதவாத சிந்தடனயும் ஆண்களுக்கு சார் 
ொகிப் யொனதாலும் பெண்களின் பசாத்துரிடமட� ெறித்து வீதிக்கு 
இ்றக்கி�தாலும் அவர்கள் பதாழிலுக்குப் யொகி்றார்கள்; யொக யவண்டும் 
என்்ற கட்ைா�த்திறகு உள்ளாக்கப்ெட்டுப் யொகி்றார்கள்.

எனயவ, அவர்கடள ெராமரிக்க அவர்களது பச்வினஙகடளப் 
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பொறுப்யெறக �ாருமிலட் என்று நிரூெணமான யொது அவர்களது 
அடிப்ெடை உரிடம�ாகி� பசாத்துரிடமகடளப் பெறறுக் பகாடுக்க 
எவரும் முன்வரவிலட் என்்ற யொதுதான் உடழப்ொளி�ாக 
உருமாறினாள் உருமாற்றப் ெட்ைார்கள்.

பெண்களுக்காக சம உரிடம, சம அந்தஸ்துப் ெறறி யெசுெவர்கள் 
பெண்கள் மீதுள்ள அபிமானத்தினாய்ா உண்டம�ான அக்கட்றயினாய்ா 
அல். வீட்டில யநரத்டத யொக்குவடத விை பதாழிலில ஈடுெட்ைால 
சமூகம் முன்யனறும் நாடு வளர்ச்சி�டையும் என்்ற யநாக்கிலுமல் 
என்ெது பவள்ளிடைமட். ஆணாதிக்கத்தின் அைக்குமுட்றட� மூடி 
மட்றப்ெதறகாகப் யொட்ை நாைகம் தான் சரிசமம் சமத்துவ யகாஷம்.

இன்று பெண்கள் ெ் துட்றகளில; முன்யனறி ெறெ் சாதடனகடளயும் 
ெடைத்திருக்கி்றார்கள். பெண்களின் உரிடமக்காக ெ் மாதர் சஙகஙகளும் 
இ�க்கஙகளும் யதசி�, சர்வயதச ரீதியில பச�றெட்டும் வருகின்்றன. 
யொதாக்குட்றக்கு பெண்கடள நிடனவு கூறும் முகமாக சர்வயதசரீதியில 
ஒவபவாரு வருைமும் மார்ச் மாதம் 8ம் திகதி மகளிர் தினமும் பகாண்ைா 
ைப்ெட்டு வருகி்றது. இத்தடன இருந்தும் இழந்துயொன அடிப்ெடை 
உரிடம�ாகி� பசாத்துரிடமட� பெறறுக்பகாள்ள முடி�விலட்.

இன்று அவர்கள் தஙகளுடை� மதக்பகாள்டககளுக்கு அப்ொல 
பசன்ய்ற தஙகளுக்பகன பிரத்திய�க உரிடமகடள சாசனஙகடள சட்ைப் 
பூர்வமாக்கி அதனூைாக உரிடமப் யொராட்ைஙகடள முன்பனடுக் 
கி்றார்;கயள தவிர இழந்து யொன உரிடமகடள பெறப்றடுக்க மதக் 
யகாட்ொட்டின் அடிப்ெடையில நின்று யொராைவிலட் என்ெது 
கசப்ொன உண்டம.

தன்டனப் பெறப்றடுத்து வளர்த்து ஆளாக்கி� தந்டதயின் பசாத்தி 
லிருந்து ஒரு ெஙகு கூை பெ்றமுடி�ாமல அந்நி� பெண்ணாக மாறிப் 
யொன பகாடுடமட� உ்கில எவரும் தடுத்து நிறுத்த முன்வரவிலட். 
இஸ்்ாமி� மார்க்கம் மட்டுயம 7ம் நூற்றாண்டில பசய்து முடிக்க 
முன்வந்;தது.

 இஸ்ாததின் ைார்பவையில்

இஸ்்ாத்தின் பிரகாரம் மகன் இருந்தாலும், இல்ா விட்ைாலும் தகப்ெ 
னுடை� பசாத்துக்கு மகளும் ெஙகுதாரராக வருவாள் என யொதிக்கி்றது.

நபி முஹம்மத் (ஸல) அவர்கள் வாழ்ந்த அன்ட்ற� சமூக சூழலில 
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ஆண்கள் சக் விதஙகளிலும் பெண்கடள அைக்கி�ாண்டு உரிடமகடளப் 
ெறித்துக் பகாண்டிருந்தார்கள். ‘ெ்முள்ளவன் தான் சரி�ானவன்” என்்ற 
தத்துவத்தின் அடிப்ெடையில தகப்ெயனா சயகாதரயனா விட்டுச் பசலலும் 
பசாத்துக்களில பெண்களுக்குரி� ெஙகிடன வழஙகாது ெ்ாத்காரமாகச் 
சூட்ற�ாடிக் பகாணடுமிருந்தார்கள்.

தந்டதட�ப் ெறிபகாடுத்து விட்டு தவிக்கும் அநாடதப் பிள்டள 
களுக்கும், கணவடன இழந்து விட்டு கண்ணீயராடு வாழும் விதடவப் 
பெண்களுக்கும் அச்பசாத்திலிருந்து எதுவும் கிடைக்க மாட்ைாது. இவர்கள் 
அடுத்தவர்களிைத்தில டகய�ந்தி மற்றவர்களின் த�வில வாழக்கூடி� 
ெரிதாெகரமான நிட் காணப்ெட்ைது. இந்நிட்யில இக்பகாடுடமக்கு 
ஆரம்ெ கட்ைத் தீர்வாக அல்ாஹ் பின்வரும் வசனத்டத அருளினான்.

‘உஙகளில ஒருவருக்கு மரணம் பநருஙகும் யொது அவர் ஏயதனும் 
பசலவத்டத விட்டுச் பசலவாராயின் அவர் பெறய்றாருக்கும் பநருஙகி� 
உ்றவினர்களுக்கும் நல் முட்றயில (மரண சாசனம்) வஸீய்�த் பசய்வது 
உஙகள் மீது விதி�ாக்கப்ெட்டுள்ளது. ெ�ெக்தி�ாளர்களுக்கு இது 
கைடம�ாகும்.

எவர் அ(ம்மரணசாசனத்)டத பசவிய�ற்ற பின்பும் அடத மாறறி 
விடுகின்்றாயரா அதன் குற்றம் அடத மாறறி�வர்கடளய� சாறும். 
நிச்ச�மாக அல்ாஹ் �ாவறட்றயும் பசவியுறுெவன் நன்கறிந்தவன்.

ஆனால வஸீய்�த் பசய்ெவரிைம் அநீதத்டதய�ா ொவத்டதய�ா 
எவயரனும் அஞ்சி (சம்ெந்தப்ெட்ை) அவர்களுக்கிடைய� (வஸீய்�த்டத 
சீர் பசய்து) சமாதானம் பசய்தால அவர் மீது குற்றமிலட். நிச்சமாக 
அல்ாஹ் மிக்க மன்னிப்ெவன் நிகரற்ற அன்புடை�வன். (அலகுர்ஆன் 
2:180-182)

இதனடிப்ெடையில பசாத்துக்கடள விட்டுச் பசலெவர் தன்னுடை� 
பெறய்றார் மடனவி பிள்டளகள் மறறும் உ்றவினர்களுக்கு 
அச்பசாத்திலிருந்து ெஙகு கிடைக்கக் கூடி�தாக மரண சாசனம் பசய்� 
யவண்டும். அதன் ெத்திரமும் எழுதப்ெை யவண்டும் என்்ற சட்ைம் 
அமுலுக்குக் பகாண்டு வரப்ெட்ைது. மரண சாசனத்தில அநீதி காணப் 
ெடுமானால அதடன சீர்ெடுத்துவதறகும் உரிடம வழஙகப்ெட்ைது. 

மரணசாசனம் பதரிவிக்க ஏயதனும் பொருடளப் பெறறுள்ள எந்த 
முஸ்லிமுக்கும் அவர் தமது மரண சாசனத்டத எழுதி டவக்காமல 
இரண்டு இரவுகடளக் கழிப்;ெதறகுக் கூை அனுமதியிலட் என நபி 
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முஹம்மத் (ஸல) அவர்கள் கூறினார்கள். அறிவிப்ெவர்: இப்னு மஸ்ஊத் 
(ரழி) (நூல:புகாரி)

இதன் மூ்ம் பெண்களுக்கும் நி�ா�மாக ெஙகீடு கிடைக்க 
வழிகாட்ைப் ெட்ைது. 

இச்சட்ைம் நடைமுட்றயில இருந்த கா்கட்ைத்தில ஸஅத் இப்னு 
ரபீஃஆ (ரழி) என்ெவரின் மடனவி தனது இரு பெண் பிள்டளகடள 
அடழத்துக் பகாண்டு நபி முஹம்மது (ஸல) அவர்களிைம் வந்து 
‘அல்ாஹ்வின் தூதயர! இயதா இவவிருவரும் ஸஃத் இப்னு ரபீஆவின் 
புதலவி�ர்கள். இவர்களுடை� தந்டத உஙகளுைன் உஹது யுத்தத்திய் 
ெஙகுபகாண்டு பகால்ப்ெட்டு விட்ைார். 

இவர்களுடை� தந்டதயின் சயகாதரர் இவர்களுடை� முழுச் 
பசாத்டதயும் எடுத்துக் பகாண்ைார். இவர்களுக்காக எடதயும் விட்டுச் 
பசல்விலட். இவர்களுக்பகன பசாத்து எதுவும் இலட்ப�ன்்றால 
அவர்கடளத் மணம் முடித்துக் பகாடுக்கவும் முடி�ாது என்று 
முட்றயிட்ைார். 

இந்த முட்றப்ொட்டை பசவிய�ற்ற நபி முஹம்மது (ஸல) அவர்கள் 
நிச்ச�மாக அல்ாஹ் இதறயகார் தீர்டவ வழஙகுவான் எனக் கூறினார்கள். 
இச்சந்தர்ப்ெத்தில இப்பெண்மணியின் முட்றயீட்டிறகுப் ெதில 
கூறுமுகமாக பின்வரும் சட்ைம் அருளப்ெட்ைது. 

1. இரு பெண்களுக்குரி� ெஙகு யொன்்றது ஒரு ஆணுக்குண்டு என 
உஙகள் பிள்டளகள் விை�த்தில அல்ாஹ் உஙகளுக்கு (பசாத்துப் 
ெஙகிடும் முட்றப்ெறறி) கட்ைடளயிடுகின்்றான்.

 (இ்றந்தவர் விட்டுச்பசலலும் பசாத்துக்கு ஆண்பிள்டள இல்ாமல) 
இரண்டு பெண்கள் அதறகு யமறெட்ைவர்கள் இருந்தால அவர் 
விட்டுச்பசன்்றதில மூன்றில இருெஙகு (2/3) அப்பெண்களுக்குண்டு.

 ஒயர ஒருபெண் மட்டும் இருந்தால அவளுக்கு அதில அடரவாசிப் 
(ெஙகு) உரி�து. 

2. இ்றந்தவருக்குப் பிள்டள இருப்பின் அவர் விட்டுச் பசன்்றதில 
(அவருடை�) தாய், தந்டதக்கு ஆறில ஒரு (1/6) ெஙகுண்டு. 

 அவருக்கு பிள்டள இல்ாமல அவரது பெறய்றாயர அவருக்கு 
வாரிசாக இருப்பின் அவரது தாய்க்கு மூன்றில ஒரு (1/3)ெஙகுண்டு. 
(மீதி தந்டதக்குரி�து)
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 இ்றந்தவருக்கு (பிள்டளகள் இல்ாமல) சயகாதரர்கள் இருப்பின் 
அவரது தாய்க்கு ஆறில ஒரு (1/6)ெஙகுண்டு. 

 (இவவாறு ெஙகீடு பசய்வது) அவர் பசய்த மரணசாசனம் அல்து 
அவரது கைன் ஆகி�வறட்ற நிட்றயவறறி� பின்னயர�ாகும். 

 (பசாத்துப் ெஙகீடு பெறுவதில) உஙகள் பெறய்றார், மறறும் 
பிள்டளகளில உஙகளுக்கு அதிகமாக ெ�னளிப்ெதில மிக 
பநருக்கமானவர்கள் �ார்? என்ெடத நீஙகள் அறி� மாட்டீர்கள். 

‘இடவ அல்ாஹ்வினால விதிக்கப்ெட்ைடவ�ாகும். நிச்ச�மாக 
அல்ாஹ் நன்கறிந்தவனாகவும், ்ானமிக்கவனாகவும் 
இருக்கி்றான். (அலகுர்ஆன் 4:11)

3. (இ்றந்துயொன) உஙகள் மடனவி�ருக்கு பிள்டள இலட்ப�னில 
அம்மடனவி�ர் விட்டுச் பசன்்றதில (கணவராகி�) உஙகளுக்கு 
அடரவாசி (1/2)உண்டு. 

 அவர்களுக்கு பிள்டள இருப்பின் அவர்கள் விட்டுச் பசன்்றதில 
(கணவராகி�) உஙகளுக்கு நாலில ஒரு (1/4) ெஙகுண்டு. (இது) 
அவர்கள் பசய்த மரணசாசனம் அல்து கைன் என்ெவறட்ற 
நிட்றயவறறி� பின்னயர�ாகும.

 உஙகளுக்கு (கணவனாகி� நீஙகள் இ்றந்தபின்) பிள்டள இலட் 
ப�னில நீஙகள் விட்டுச் பசன்்றதில (மடனவி�ர்களான) 
அவர்களுக்கு நாலில ஒரு (1/4)ெஙகுண்டு.

 உஙகளுக்கு பிள்டள இருப்பின் நீஙகள் விட்டுச் பசன்்றதில 
(மடனவி �ர்களான) அவர்களுக்கு எட்டில ஒரு (1/8) ெஙகுண்டு. 
(இது) நீஙகள் பசய்த மரண சாசனம் அல்து கைன் என்ெவறட்ற 
நிட்றயவறறி� பின்னயர�ாகும்.

4. (பெறய்றார் பிள்டளகள் ஆகி�) வாரிசுகள் இல்ாத ஒரு ஆயணா 
அல்து ஒரு பெண்யணா மரணித்து அவருக்கு ஒரு சயகாதரன் 
அல்து ஒரு சயகாதரி இருந்தால அவர்கள் ஒவபவாருவருக்கும் 
ஆறில ஒரு (1/6)ெஙகுண்டு. அவர்கள் இடத விை அதிகமாக இருந்தால 
மூன்றில ஒரு (1/3)ெஙகில அவர்கள் ெஙகுதாரர்களாவார்கள். (இது) 
ொதிப்பு அற்றவிதத்தில பசய்�ப்ெட்ை மரணசாசனத்டதயும் அல்து 
கைடனயும் நிட்றயவறறி� பின்னயர�ாகும்.

இது அல்ாஹ்விைமிருந்துள்ள கட்ைடள�ாகும். அல்ாஹ் �ாவறட்றயும் 
நன்கறிந்தவனும் சகிப்புத் தன்டமயுடை�வனுமாவான். (அலகுர்ஆன் 4:12)
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இவவசனம் அருளப்ெட்ைதும் நபி முஹம்மது (ஸல) அவர்கள் ஸஃத் 
இப்னு ரபீஃஆவின் சயகாதரடர வரவடழத்து அவர் எடுத்துச் பசன்்ற 
பசாத்டத பின்வருமாறு ெஙகீடு பசய்தார்கள். 

இரு பெண் பிள்டளகளுக்கும் (த்ா ஒருவருக்கு 1/3 என்்ற ெஙகு 
வீதத்தில) 2/3 ெஙகுகளும், இவர்களின் தாய்க்கு எட்டில ஒருெஙகும் 
(1/8) ெஙகும் மீதிட� ஸஃத் (ரழி) அவர்களின் சயகாதரர்களுக்கும் 
பகாடுத்தார்கள். (நூல: அஹ்மத், அபூதாவூத், திர்மிதி, இப்னு மாஜா)

தனக்கும் தனது பெண் பிள்டளகளுக்கும் பசாத்துரிடம விவகாரத்தில 
உரி� ெஙகு கிடைக்கவிலட்ப�ன்று ஒரு பெண் மணி நீதி யகட்டு வந்த 
யொது அப்பெண் மணிக்கு நி�ா�த்டதப் பெறறுக் பகாடுக்கயவ வாரிசு 
உரிடமச் சட்ைம் அருளப்ெட்ைது. 

மகன், மகள், சயகாதர சயகாதரி, மடனவி, தாய் தந்டத ஆகிய�ாருக்கு 
இச்சட்ைத்தின் மூ்ம் பசாத்துக்களில ெஙகு கிடைக்க வாய்ப்பு ஏறெடுத்தப் 
ெட்ைது. 

இடதவிை பெண்ணுக்குரி� அந்தஸ்த்தும் உரிடமயும் யவறு எஙகும் 
எந்த மதத்திலும் யகாட்ொட்டிலும் காண முடி�ாது. 

இவவாரிசுரிடமச் சட்ைம் அருளப்ெட்ைபின் மரண சாசனத்தின்; 
மூ்ம் பசாத்துக்கள் ெஙகீடு பசய்யும் சட்ைம் ரத்துச் பசய்�ப்ெட்ையதாடு 
வாரிசுகளுக்கு பசாத்துக்கள் சம்ெந்தமாக மரண சாசனம் பசய்�யவா 
எழுதயவா அல்து சிொரிசு பசய்�யவா தடுக்கப்ெட்ைது. வாரிசுகளுக்கு 
எத்தடன வீதம்ெஙகு பகாடுக்க யவண்டும் என்று அல்ாஹ் விெரித்துக் 
கூறியுள்ளாயனா அயத அடிப்ெடையிலும் இத்திருமட்றக் குர்ஆனுக்கு 
விளக்கவுடர�ாக நபி முஹம்மது (ஸல) அவர்கள் எப்ெடிச் பச�லெடுத்தி 
ெஙகு டவத்துக் காட்டினார்கயளா அயத அடிப்ெடையிலும் தான் உ்கம் 
அழியும் வடர ெஙகீடு பசய்�ப்ெை யவண்டும். இதில எவரும் மாற்றம் 
பசய்� முடி�ாது. 

வாரிசுகள் அல்ாத யவறு எவருக்யகனும் அல்து நறெணி 
களுக்யகதும் பசாத்தில குறிப்பிட்ை ஓரளவு பகாடுக்க யவண்டும் என்று 
விரும்பினால அதுசம்ெந்தமாக வஸீய்�த் பசய்வது தடுக்கப் ெைவிலட்.

உதாரணமாக, சமூகத்தின் கலவி அறிவு வளர்ச்சிக்காக மறும்ர்ச்சித் 
திட்ைஙகளுக்;காக அல்து ஏடழ எளி�வர்கள் அநாடதகள் விதடவகள் 
ொதிக்கப்ெட்ைவர்கள் யொன்ய்றாரின் ந்ன்கடளக் கவனத்திற பகாண்டு 
அவர்களது யமம்ொட்டிறகாக ஒருவர் தனது பசாத்தில குறிப்பிட்ை ஒரு 
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ெஙடக மரணசாசனம் பசய்� விரும்பினால அவர் தாராளமாக பசய்�்ாம். 
ஆனால பமாத்த பசாத்டதயும் தர்மஸ்தாெனஙகளுக்யகா பொது 
நிருவனஙகளுக்யகா எழுதி டவத்து விை முடி�ாது. அவரது மரண சாசனம் 
பமாத்தச் பசாத்தில மூன்றில ஒரு ெஙகிறகும் (1/3) அதிகமில்ாமல 
இருப்ெடதய� இஸ்்ாம் விரும்புகின்்றது.

ஸஃத் இப்னு அபீவக்காஸ் (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கி்றார்கள்; 
நான் (நபி�வர்களின் இறுதி ஹஜ்ஜின் யொது மக்காவில) யநாயுறறு 
விட்யைன். நபி (ஸல) அவர்கள் என்டன ந்ம் விசாரிக்க வந்தார்கள். 
அப்யொது நான் அல்ாஹ்வின் தூதயர! என் பசலவம் அடனத்டதயும் 
மரணசாசனம் பசய்� விரும்புகின்ய்றன். எனக்கு இருப்ெபதல்ாம் 
ஒரு மகள்தான். (எனயவ என்பசாத்தில) ொதிப் ொகத்டத மரணசாசனம் 
பசய்�ட்டுமா?” என்று யகட்யைன். அதறகு அவர்கள் ொதி அதிகம்தான் 
என்்றார்கள். அப்ெடி என்்றால மூன்றில ஒரு ெஙகு(1/3) என்று யகட்யைன். 
மூன்றில ஒரு ெஙகா? அதுவும் அதிகம்தான். நீஙகள் உஙகள் வாரிசுகடள 
தன்னிட்ற வுடை�வர்களாக விட்டுச் பசலவது அவர்கடள மக்களிைம் 
டகய�ந்தும்ெடி ஏடழகளாக விட்டுச் பசலவடத விை நல்தாகும் என 
நபி (ஸல) அவர்கள் கூறினார்கள். (நூல:புகாரி)

பெண் பிள்டளகளுக்குரி� பசாத்டத பெறறுக் பகாடுப்ெதறகும் 
தன்னிட்றவுள்ளவர்களாக அவர்கடள ஆக்குவதறகும் நபி முஹம்மத் 
(ஸல) அவர்கள் உரி� கவனம் பசலுத்தினார்கள். 

வாரிசுகடள நிர்ணயிப்ெதில ஒவபவாரு சமுதா�த்திலும் பவவ 
யவ்றான அளவு யகாலகள் இருப்ெடதப் ொர்க்கின்ய்றாம். வாரிசுகள் 
என்யொர் �ார்? அவர்கள் எந்த அடிப்ெடையில வாரிசுகளாகி்றார்கள்? 
அவர்களில முன்னுரிடம வழஙகப்ெை யவண்டி�வர்கள் �ார்? அவர்களில 
�ாருக்கு எந்தளவு ெஙகு பகாடுக்கப் ெையவண்டும் என்்ற விெரஙக 
பளல்ாம் இஸ்்ாம் பதளிவுப் ெடுத்துகி்றது.

பசாத்துக்களுக்கு மனிதன் பசாந்தக்காரனாக இருந்தாலும் அவனாக 
முடிவு பசய்து விரும்பி� விதத்தில வாரிசுக்ளுக்கிடையில ெஙகிை 
முடி�ாது. இஸ்்ாம் த�ாரித்துத் தந்திருக்கின்்ற ெட்டி�ல முட்றயில தான் 
ெஙகீடு பசய்� யவண்டும். பசாத்துக்கள் தட்முட்ற தட் முட்ற�ாக 
குடும்ெத்திறகுள் மாறிவருவதல் முக்கி�ம். அச்பசாத்துக் களால 
ெ்யெருடை� வாழ்வும் உரிடமகளும் ொதுகாக்கப்ெடுவயத முக்கி�ம். 

எனயவ, ஆண் பிள்டளகளுக்கு மட்டும் பமாத்த பசாத்துகடளயும் 
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வழஙகிைாமல பெண்களுக்கும், பெறய்றாருக்கும் உைன் பி்றந்த சயகாதர 
சயகாதரிகளுக்கும் குடும்ெ உறுப்பினர்களுக்கும் உரி� முட்றயில ெஙகு 
டவத்து ெஙகுதாரர்களாக ஆக்குவதன் மூ்யம குடும்ெம் சீர்குட்�ாமல 
சீரழிவுக்குள்ளாகாமல ொதுகாக்க முடியும். ஒருவடர ஒருவர் தாஙகி 
நிறகக்கூடி� வடகயில பசாத்டதப் ெஙகிடுவதன் மூ்யம பொருளாதார 
சுபீட்சத்திடனயும் சந்யதாசமான கட்டுக்யகாப்ொன குடும்ெ வாழ்டவயும் 
உருவாக்கிை முடியும். அதன் காரணமாகயவ வாரிசுகள் என்யொர் �ார்? 
என்்ற ெட்டி�ட் இஸ்்ாம் த�ாரித்துத் தந்துள்ளது.

தந்டத மரணித்து விட்ைால அக்குடும்ெத்டதப் ெராமரிக்கும் பொறுப்பு 
ஆண் பிள்டளட�ச்சாரும். ஆண் பிள்டள இலட்ப�ன்்றால தந்டதயின் 
சயகாதரடனச் சாரும். அவர் அக்குடும்ெத்திறகு- ெராமரிப்ொளராக- வாரிசு 
தாரராக ஆக்கப்ெடுகின்்றார். அதனால தான் தந்டத விட்டுச் பசலலும் 
பசாத்துக்கடள ெஙகு டவக்கும் யொது அச்பசாத்தின் மீதிப் ெஙகிறகு இவர் 
ெஙகாளி�ாக ஆக்கப்ெடுகின்்றார். இதன் மூ்ம் ஆண் துடணயில்ாத 
குடும்ெத்திறகு இவர் மூ்ம் ொதுகாப்பு அரண் யொைப்ெடுகின்்றது.

இச்சி்றப்ொன சட்ைத்தின் வாயி்ாகயவ பெண் சமுதா�ம் ொதுகாக்கப் 
ெடுகின்்றது. தஙகளுடை� ஜீவயனாொ�த்டத தாஙகயள யதடிக்; 
பகாள்வதறகாக தஙகள் வாழ்டவ வளமாக்கிக் பகாள்வதறகாக பதாழில 
யதடிச்பசலலும் முஸ்லிமல்ாத பெண்களுக்குள்ள நிட் இஸ்்ாமி�ப் 
பெண்ணுக்கு வராது. வாரிசுரிடமச் சட்ைத்தின் மூ்ம் அவள் ொதுகாக்கப் 
ெடுகின்்றாள்.

முஸ்லிமான ஒரு பெண்ணும் முஸ்லிமல்ாத ஒரு பெண்ணும் 
பதாழிலுக்குச் பசலவதில அடிப்ெடையில யவறறுடம உண்டு. 
முஸ்லி மல்ாத பெண்டணப் பொறுத்தவடர அவள் அவளது 
வாழ்டவ அடமத்துக்பகாள்ள சம்ொதித்யத�ாக யவண்டும். அவடளப் 
பொறுப்யெறறு வளர்ப்ெதறகு வாழ்டவ அடமத்துக் பகாடுப்ெதறகு 
எவரும் இலட். பசாத்தில ஒரு ெஙகுமிலட். ஆகயவ அவள் 
சார்ந்திருக்கும் மதவாதச் சிந்தடனயும் சமூகக்யகாட்ொடும் அவளுக்கு 
எதிராக உருவாக்கப்ெட் டுள்ளதால அவள் ெருவ வ�டத அடைந்த பின் 
வீட்டை விட்டு பவளிய�றி�ாக யவண்டும். இஸ்்ாமி� பெண்ணுடை� 
நிட் இடத விை முறறிலும் மாறுெட்டுள்ளது.

அவடள பொறுத்தவடர அவள் வீட்டிலிருந்து பகாண்யை சக் 
உரிடமகடளயும் அனுெவிப்ெதறகு வழி காட்;ைப்ெட்டிருக்கி்றாள். வறுடம 
மறறும் யதடவ அல்து யம்திக வருமானம் கருதி அவள்; பதாழிட்த் 
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யதடிக்பகாள்ள விரும்பினால அதறகு தடைய�தும் இலட். தஙகளது 
மார்க்க பகாள்டக ஒழுக்கவி�ல மறறும் கறடெயும் யெணிக் பகாள்ளும் 
வடகயில நைந்து பகாள்ள முடியுமான சூழல இருக்குமானால பதாழிலுக்குச் 
பசல்்ாம் என்்ற அனுமதி அவளுக்கு வழஙகப் ெட்டிருக்கி்றது. 

வாரிசுரிடமச் சட்ைத்தின் இறுதி வசனத்தில அல்ாஹ் கூறும் யொது 
‘உஙகள் பசாத்துக்கு மிகவும் பநருக்கமானவர்கள் ெ�ன் தரக்கூடி�வர்கள் 
�ார்? என்ெடத நீஙகள் அறி�மாட்டீர்கள்” என்று கூறுவதன் விளக்கம் 
எவவளவு அறபுதமானது என்ெதடன இஙயக சிந்திக்கக் கைடமப் 
ெட்டுள்யளாம்.

நாம் யமய் இ்க்கமிட்டு வரிடசப்ெடுத்திக் காட்டி� வாரிசுரிடமச் 
சட்ைத்தின் நான்காவது சட்ைத்திடன யமலும் பதளிவுெடுத்தி 
இன்னுபமாரு வசனமும் அருளப்ெட்ைது. இச்சட்ைத்தில ஒருவர் விட்டுச் 
பசலலும் பசாத்துக்கு அதறகு வாரிசுகளான தாய், தந்டத, மடனவி, 
பிள்டளகள் ஆகிய�ார் இல்ாமல சயகாதர சயகாதரிகள் மட்டும் 
இருந்தால அவர் களிடைய� எப்ெடி ெஙகீடு பசய்வது என்று பின்வருமாறு 
விளக்கப் ெட்ைது. (இச்சட்ைத்திறகு க்ா்ா எனப்ெடும்) 

‘நபிய�! உம்மிைம் அவர்கள் ‘க்ா்ா” ெறறி மார்க்கத் தீர்ப்புக் 
யகாருகின்்றனர். க்ா்ா குறித்து அல்ாஹ் உஙகளுக்குத் தீர்ப்ெளிப்ொன் 
எனக் கூறுவீராக. 

 பிள்டள இல்ாத ஒருவன் தனக்கு ஒரு சயகாதரி இருக்கும் 
நிட்யில மரணித்தால அவன் விட்டுச் பசன்்றவறறில அடரவாசி 
அவளுக்குண்டு. (ஒரு பெண் மரணித்து) அவளுக்குப் பிள்டள 
இல்ாமல இருந்தால (சயகாதரனான) அவன் அவளுக்கு 
வாரிசாவான்.

 அவர்கள் இரு பெண்களாக இருந்தால அவன் விட்டுச் பசன்்றதில 
மூன்றில இருெஙகு (2/3) அவவிருவருக்குமுண்டு. அவர்கள் 
ஆண்கள் பெண்கள் என சயகாதரர்களாக இருப்பின் அவர்களில 
இரு பெண்களுக் குரி� ெஙகு யொன்்றது ஒரு ஆணுக்குண்டு;. 
நீஙகள் வழிதவ்றாது இருப்ெதறகாக அல்ாஹ் இவவாறு 
உஙகளுக்குத் பதளிவுப் ெடுத்துகின்்றான். அல்ாஹ் �ாவறட்றயும் 
நன்கறிந்தவனாவான் (அலகுர்ஆன் 4:176) 

வாரிசுரிடம பதாைர்ொக இறுதி�ாக இ்றஙகி� வசனம் இது என ெராஃ 
(ரழி) அவர்கள் குறிப்பிடுகி்றார்கள். (நூல: புகாரி 4605)
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வாரிசுரிடமச் சட்ைத்தின் அடனத்து விளக்கஙகடளயும் அல்ாஹ் 
விளக்கிக் கூறி விட்டு இச்சட்ைத்திறகு பு்றம்ொக பச�லெடுகின்்றவர்கள் 
கடுடம�ாக தண்டிக்கப்ெடுவார்கள். நிரந்தரமான நரகில இருப்ொர்கள் 
என எச்சரிக்கின்்றான். 

‘இடவ அல்ாஹ் விதித்த வரம்புகள் அல்ாஹ்வுக்கும் அவனுடை� 
தூதருக்கும் எவர் வழிப்ெட்டு நைக்கி்றாயரா அவடர சுவர்க்கச் யசாட் 
களில நுடழ�ச் பசய்வான். அவறறின் கீழ்ப் ெகுதியில ஆறுகள் 
ஓடும். அதில அவர்கள் நிரந்தரமாக இருப்ொர்கள். இதுயவ மகத்தான 
பவறறி�ாகும்.

�ார் அல்ாஹ்வுக்கும் அவனது தூதருக்கும் மாறு பசய்து அவனது 
வரம்புகடள மீறுகின்்றாயனா அவடன நரகத்தில அவன் நுடழவிப்ொன். 
அவன் அதில நிரந்தரமாக இருப்ொன். அவனுக்கு இழிவு தரும் 
யவதடனயும் உண்டு. (அலகுர்ஆன் 4:13-14)

பசாத்துக்கடள ஆண் பிள்டளகளுக்கு மட்டும் அல்து பெண்பிள்டள 
களுக்கு மட்டும் பகாடுக்க முடி�ாது. சக் பிள்டளகளுக்கும் வாரிசு 
தாரர்களுக்கும் உரி� முட்றயில ெஙகு டவத்தாக யவண்டும். மாறு 
பசய்ெவர்கள் குற்றத்திறகுரி� வர்களாகிவிடுவர். 

இ்றந்தவர் விட்டுச் பசலலும் பசாத்டத ெஙகு டவக்கமுன் அவருடை� 
கைடனயும் மரணசாசனத்டதயும் முதலில நிட்றயவற்ற யவண்டும் 
என்ெதும் முக்கி� நிெந்தடன�ாகும். பெறய்றார் தஙகளது பிள்டளகள் 
மீது அன்புகாட்டுவடத விை அல்ாஹ் தன்ெடைப்புக்கள் மீது அதிக 
அன்புள் ளவனாக உள்ளான் என்ெடத இச்சட்ைஙகள் காட்ைவிலட்�ா?

பெண்களுக்கு பசாத்தில ெஙகு பகாடுத்த இஸ்்ாம் ஆண்கடள விைக் 
குட்றவாக பகாடுத்தது ஏன்? என்்ற சந்யதகம் எழுவது இ�றடகய� 
அதடன நிவர்த்தி பசய்வது நல்து என நிடக;கிய்றன்.

பொருளீட்டுவதானது ஆண்கள் மீது இஸ்்ாம் சுமத்தியுள்ள கைடம 
�ாகும். பெண்கள் மீது அக்கைடம சுமத்தப்ெைவிலட்.

ஆண் சம்ொதித்து தன்னுடை� தாய் தந்டத சயகாதர சயகாதரிகள் 
மறறும் மடனவி என்்ற வட்ைத்திறகுள் உள்ள அக்குடும்ெத்டத காப்ொற்ற 
யவண்டி� பொறுப்புள்ளவனாக இருக்கி்றான். அவனுடை� உடழப்பின் 
கீயழய� பெண் ொதுகாக்கப்ெட்டு ெராமரிக்கப்ெடுகி்றாள். அப்பெண்டண 
மணம்முடித்து டவக்க யவண்டி� பொறுப்பும் பச்வினஙகளும் 
அவடனய� சாரும். கணவனால த்ாக் பசால்ப்ெட்ைால மீண்டும் 
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அவடள ெராமரிக்கும் பொறுப்பும் மணமுடித்;து டவக்கும் கைடமயும் 
அவடன வந்தடைகி்றது. 

இவன் ஒரு பெண்டண மணக்கும் யொது அவளுக்குரி� மஹடர 
பகாடுத்து வாழ்வதறகான வசதிகடளயும் பசய்து பகாடுத்து தன்னுடை� 
பிள்டளகள் மறறும் குடும்ெத்டதயும் ெராமரிக்கக் கூடி�வனாக இருக் 
கி்றான். மடனவி விவாகரத்துச் பசய்�ப்ெட்ைால அப்யொதும் அவளுக்கு 
ஏயதனும் வசதிகள் அல்து உதவிகள் பசய்திை யவண்டும். 

பசாத்துப் ெஙகீட்டின் யொது தந்டத, சயகாதரர்கள், கணவர், 
பிள்டளகள்;, யொன்ய்றாரிைமிருந்து இவளுக்குரி� ெஙகுகடள பெறறுக் 
பகாள்ளும் அயத யவடள மகளாக, மடனவி�ாக, தா�ாக, சயகாதரி�ாக 
இருக்கும் நிட் களிலும் அவளுக்குரி� ெஙகுகள் வந்து யசர்கின்்றன. 
பசாத்தில தனக் குரி� ெஙகுகடள பெறும் அயத யவடள கணவராக 
வருெவரிைத் திலிருந்தும் மஹராகவும் ஒரு ெகுதிட� பெறறுக் பகாள்ளும் 
உரிடம ெடைத்தவளாக திகழ்கி்றாள். 

பவளிப்ெடை�ாக ொரக்கும் யொது பெண் குட்றவாகவும் ஆண் 
அதிகமாகவும் பெறுவதாகயவ யதான்றும். இஸ்்ாம் கூறும் காரண 
காரி�ஙகடள கவனித்தால பெண் அடனத்து உரிடமகடளயும் அதிகமாக 
அனுெவிப்ெடத காண்ாம்.

பொருளீட்டுவதறகான உரிடம ஆண்களுக்குக் 
பகாடுக்கப்ெட்ைடுள்ளது யொல பெண்களுக்கும் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளது. 
மடனவியுடை� சம்ொத்தி �த்டத அவளுடை� அனுமதியில்ாமல 
கணவன் பதாைமுடி�ாது. அவளாக கணவனுக்குக் பகாடுத்தால அது 
தர்மம் பசய்த நன்டம சாரும் என இஸ்்ாம் கூறுகி்றது.

பெண்கயள! நீஙகள் தர்மம் பசய்யுஙகள். உஙகளின் நடககளாக 
இருப்பினும் சரிய�! தர்மம் பசய்யுஙகள் என நபி (ஸல) அவர்கள் 
கூறினார்கள். அடதக் யகட்ை நான் (என் கணவரான) அப்துல்ாஹ் இப்னு 
மஸ்ஊத் அவர்களிைம் வந்யதன். நீஙகள் வறுடமயில உள்ளீர்கள். நபி 
(ஸல) அவர்கள் தர்மம் பசய்யும்ெடி எஙகளுக்கு ஏவினார்கள். எனயவ, 
அவர்களிைம் நீஙகள் பசன்று (என் தர்மத்டத நீஙகள்) பெ்ற்ாமா? எனக் 
யகட்டு வாருஙகள். அது சரி�ாக இருந்தால என்னிைமிருந்து அடதக் 
பகாடுப்ெது யொதுமாகும். இலட்ப�னில மற்றவருக்கு நான் அடதக் 
பகாடுப்யென் என்று கூறியனன். அப்யொது அவர் நீயொய் பகட்டு வா 
என்று கூறினார். 
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நான் நபி (ஸல) அவர்களின் வீட்டுக்குச் பசன்ய்றன். வீட்டு வாசலில 
அன்ஸாரிப் பெண் ஒருவர் நினறு பகாண்டிருந்தார். என் யதடவட� 
யொ்யவ அவர் யதடவயும் இருந்தது. அப்யொது எஙகளிைம் பி்ால 
(ரழி) வந்தார்கள். நாஙகள் அவரிைம் நீஙகள் நபி (ஸல) அவர்களிைம் 
பசன்று இரு பெண்கள் வந்து தஙகளிைம் உள்ள தர்மப் பொருடள 
தஙகளின் கணவர்களுக்யகா, தஙகள் மடியில வளரும் அனாடதகளுக்யகா 
பகாடுக்க விரும்புவது கூடுமா? என்று உஙகளிைம் யகட்ெதறகாக வாசலில 
நிறகின்ய்றாம் என்்ற பசய்திட� கூறுஙகள். நாஙகள் �ார் என்்ற விெரத்டத 
அவர்களிைம் கூ்றாதீர்கள் என்று கூறியனாம். 

பி்ால (ரழி) நபி (ஸல) அவர்களிைம் பசன்று இது ெறறிக் 
யகட்ைார்கள். அப்யொது அவரிைம் நபி (ஸல) அவர்கள் அவவிரு வரும் 
�ார்? என்று யகட்ைார்கள். ஒருவர் அன்ஸாரிப் பெண், மற்றவர் டஸனப் 
என்று பி்ால (ரழி) கூறினார்கள். எந்த டஸனப் என்று நபி (ஸல) யகட்க, 
அப்துல்ாஹ்வின் மடனவி என பி்ால (ரழி) கூறினார்கள். அப்யொது 
நபி�வர்கள் ‘உ்றவினடர ஆதரித்தல, தர்மம் பசய்தல என இரண்டுவடகக் 
கூலிகள் அந்த இரண்டு பெண்களுக்கும் உண்டு என்று கூறினார்கள். 
(அறிவிப்ெவர்: டஸனப் அத்தகபீ (ரழி), (நூல: புகாரி-1466, முஸ்லிம்-1000)

நபி முஹம்மத் (ஸல) அவர்கள் உருவாக்கி வளர்த்து விட்ை பெண் 
சமூகத்தின் சுதந்திரத்டத ொருஙகள். சட்ைரீ�ாக பசாத்துப் ெஙகீட்டின் 
ஒழுஙகுகள் அடனத்தும் பசய்து பகாடுக்கப்ெட்ை பி்றகும் அவள் 
சம்ொதிக்கும் உடழப்பில இருந்து கணவனுக்கு பகாடுக்க யவண்டி� 
கட்ைா�ம் இலட். அவளாக விரும்பி பகாடுத்தால தர்மத்துடை� 
நன்டம கிடைக்கும் என்று கூறுகி்றார்கள். பெண்களுக்கான உரிடமகடள 
வழஙகி அவர்கடள வாழ டவத்த மார்க்கம் எது என்ெடத இப்யொதாவது 
உஙகள் மன சாட்சி பிரகாரம் கூறுஙகள்.
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ைார்க்கம் ைடிக்க ்தகுதிைறறவைள்

மதத்தின் பெ�ரால பெண்கள் அைக்கி ஒடுக்கப்ெடுகி்றார்கள் 
என்ெதறகு இன்னுபமாரு சாட்சி தான் யதவா்�ஙகளில யவதாகமம் 
ெடிக்கும் யொது பெண்கள் தட்ட� மூடிக் பகாண்டு அடமதி�ாக 
இருக்க யவண்டும்; தஙகளுக்கு ஏறெடுகின்்ற சந்யதகஙகளுக்கு விளக்கம் 
யகட்கக் கூைாது. ஏதாவது கறறுக்பகாள்ள விரும்பினால வீட்டுக்குப் 
யொய் கணவன் மார்களிைத்தில யகட்டுத் பதரிந்து பகாள்ள யவண்டும். 
மார்க்க உெயதசம் ெண்ணவும் கூைாது. கணவனின் அதிகாரத்திறகு 
உட்ெட்யை அைஙக யவண்டும். யதவா்�ஙகளில யெசுவது யகள்வி 
யகட்ெது அய�ாக்கி�த் தனமாகும் என்று விமர்சிக்கி்றது டெபிள். 

‘பஜெம் ெண்ணுகி்ற யொதாவது, தீர்க்கதரிசனஞ் பசாலலுகி்ற 
யொதாவது, தன் தட்ட� மூடிக்பகாள்ளாதிருக்கி்ற எந்த ஸ்திரியும் 
தன் தட்ட�க் கனவீனப்ெடுத்துகி்றாள். (இழிவுெடுத்துகி்றாள்). அது 
அவளுக்கு தட் சிடரக்கப்ெட்ைது யொலிருக்குயம. (1பகாரிந்தி�ர்11: 3-5)

சடெகளில உஙகள் ஸ்திரீகள் யெசாமலிருக்கக் கைவர்கள். யெசும் 
ெடிக்கு அவர்களுக்கு உத்தரவிலட். அவர்கள் அமர்ந்திருக்க யவண்டும். 
யவதமும் அப்ெடிய� பசாலகி்றது அவர்கள் ஒரு காரி�த்டத கறறுக் 
பகாள்ள விரும்பினால வீட்டிய் தஙகள் புருஷரிைத்தில விசாரிக்கக் 
கைவர்கள். ஸ்திரீகள் சடெயிய் யெசுகி்றது அய�ாக்கி� மாயிருக்குயம. 
(1பசாரிந்தி�ர். 14:34) 

ஸ்திரீ�ானவள் எல்ாவறறிலும் அைக்கமுடை�வளாயிருந்து 
அடமதய்ாடு கறறுக்பகாள்ளக்கைவள். உெயதசம் ெண்ணவும் 
புருஷன் யமல அதிகாரஞ் பசலுத்தவும் ஸ்திரீ�ானவளுக்கு நான் 
உத்தரவு பகாடுக்கி்றதிலட். அவள் அடமத்ாயிருக்கயவண்டும். 
(1தியமத்தியு 2:11,12) 

யதவா்�த்தில அடனத்து விதமான சுதந்திரஙகளும் ஆண்களுக்குத் 
தான் உண்டு. அஙயக ஆண்கள் தான் யெசுவார்கள் பெணகள் யெச 
முடி�ாது. பெண்கள் முக்காடு யொட்டு அடமதி�ாக இருந்து விட்டு 
வீட்டுக்கு வந்து கணவர்களிைம் தான் யெச யவண்டும் என்ெது மதரீதி�ான 
அைக்கு முட்றட� தவிர யவப்றன்ன?
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 இஸ்ாததி்ன ைார்பவையில்

இஸ்்ாத்டதப் பொறுத்தவடர முஸ்லிம் பெண்கள் ெள்ளி வாசலுக்கு 
வருவது மார்க்கத்டதப் ெறறி யெசுவது யொதிப்ெது யகள்விகள் யகட்ெது 
அய�ாக்கி�த்தனம் என்று ெழிக்கவுமிலட் அைக்கவுமிலட். மா்றாக 
பெண்களும் இஸ்்ாமி� மார்க்கத்டத; கறக யவண்டும்; அதடன 
அடுத்தவர்களுக்கு எத்தி டவக்க யவண்டும்; பிரச்சாரம் பசய்� யவண்டும்; 
தஙகளுக்கு ஏறெடுகின்்ற சந்யதகஙகடளக் யகட்டு நிவர்த்தி பசய்து 
பகாள்ள யவண்டும் என்று தான் ஆர்வமூட்டி தூண்டுகின்்றது. 

ஒவபவாரு முஸ்லிமும் (ஆணும் பெண்ணும்) கலவிட�த் யதடிப் 
பெறறுக் பகாள்வது கைடம என நபி (ஸல) அவர்கள் கூறினார்கள். 
அறிவிப்ெவர்: அனஸ் இப்னு மாலிக் (ரலி ) (நூல: இப்னுமாஜா.220) 

மார்கக் கலவி, உ்கக் கலவி என்்ற இரு கலவிட�யும் ஒவபவாரு 
ஆணும் பெண்ணும் கறய்ற�ாக யவண்டும். கலவி கறெது அடிப்ெடை 
உரிடம என்ெது மட்டுமன்றி கைடமப�ன்றும் நபி முஹம்மது (ஸல) 
அவர்கள் விளக்கப் ெடுத்துகி்றார்கள். 

‘நம்பிக்டக�ாளர்களான ஆண்களும் பெண்களும் அவர்களில 
சி்ர் மறறும் சி்ருக்கு உதவி�ாளர்களாவார். அவர்கள் நன்டமட� 
ஏவுகின்்றனர். தீடமட� விட்டும் தடுக்கின்்றனர். பதாழுடகட� நிட் 
நாட்டி ஸகாத்டதயும் பகாடுத்து அல்ாஹ்வுக்கும் அவனது தூதருக்கும் 
கட்டுப்ெட்டு நைக்கின்்றனர். அவர்களுக்யக அல்ாஹ் அருள்புரிவான்; 
நிச்ச�மாக அல்ாஹ் �ாவறட்றயும் மிடகத்தவன் ்ானமிக்கவன். 
(அலகுர்ஆன்:9:71)

அலகுர்ஆனின் இவவசனத்தின் மூ்ம் சமுதா�த்தின் மிக முக்கி� ஒரு 
பொறுப்பு ஆண் பெண் இரு சாரார் மீதும் மதரீதி�ாக சுமத்தப் ெடுகி்றது. 
‘நன்டமட� ஏவித் தீடமட�த் தடுத்தல’’ என்ெயத அப்பொறுப்பு. 
இப்பொறுப்டெ நிட்ற யவற்ற இஸ்்ாத்டத ஏறறுக்பகாண்ை ஆணும் 
பெண்ணும் த�ாராக யவண்டும் என்்ற கட்ைடள பதளிவாகயவ 
பி்றப்பிக்கப் ெடுவயதாடு பெண்கள் வாய் மூடி பமௌனிகளாக முைஙகி 
விைக்கூைாது என்்ற உத்தரவும் இைப்ெடுகி்றது. 

ஆயராக்கி�மான ஒரு சமூக கட்ைடமப்டெ கட்டிப�ழுப்புவதறகு 
ஆண், பெண் இருொ்ாரது ஒத்துடழப்பும் இன்றி�டம�ாதது என்ெடத 
இவவசனத்தின் மூ்ம் அல்ாஹ் உ்கிறகு எடுத்துக் காட்டுகின்்றான். 

ஆண்களுக்கு முன்னால பெண்கள் அைஙகி, ஒடுஙகி வாய்மூடி இருக்க 
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யவண்டும் என்்ற பமௌடீகக் பகாள்டகட�யும் இவவசனத்தின் மூ்ம் 
அல்ாஹ் தகர்த்பதறிகி்றான். 

‘நன்டமட� ஏவித் தீடமட�த் தடுத்தல” எனெது ஒரு சாதாரண 
ெணி�ல்; பொறுப்பு வாய்ந்த ெணி. சமூகத்தின்; உ�ர்வு தாழ்டவ (எழுச்சி 
வீழ்ச்சிட�) பகாண்டிருக்கும் இப்ெணியின் மூ்ம் சமூக விழிப்புணர்டவ 
இஸ்்ாம் ஆரம்பித்து டவத்தது! 

தனிமனித குடும்ெ சமூக வாழ்வு சீராக அடம� யவண்டுமானால 
அவவாழ்டவப் ொழ்ெடுத்தக்கூடி� இஸ்்ாத்திறகுப் பு்றம்ொன அத்தடன 
காரி�ஙகடளயும் கடளந்து சூழட்ப் ொதுகாத்திை யவண்டும். 

மார்க்கம் சம்ெந்தப்ெட்ை விவகாரஙகளில மாத்திரமின்றி சமுதா�த்தின் 
அடனத்துத் துட்றகளிலும் இப்ெணிட� பசய்தாக யவண்டும். 
இப்ெணியின் முழுடம�ான பவறறி ஆண், பெண் இரு ொ்ாரின் 
ெஙகளிப்பிலதான் தஙகியுள்ளது. 

ஆத்மீக, ப்ௌகீக வாழ்வுக்கு வழிகாட்ைக் கூடி� மார்க்கப் 
யொதடனகடள ஆண்களும் பெண்களும் ெடித்து பச�றெடுத்தி மற்றவர் 
களுக்கும் எத்திடவத்து ஒழுக்கமுள்ள சமுதா�த்டதக் கட்டிப�ழுப்ெ 
யவண்டும் என்ெது இஸ்்ாத்தின் அடிப்ெடை பகாள்டக�ாகும்.

முஸ்லிம் பெண்கள் அடுப்ெஙகடரயில அைஙகி இருக்க யவண்டும்; 
முக்காடு யொட்டு முைஙகி விையவண்டும் எனறு யொதிக்கவிலட். 
ஆணும் பெண்ணும் இஸ்்ாம் கூறும் ஒழுக்க வரம்பிறகுள்ளும் 
வடர�டரக்குள்ளிலிருந்தும் ெணி�ாற்ற ெணிக்கி்றது. 

நபி முஹம்மது (ஸல) அவர்கள் உருவாக்கி� இஸ்்ாமி� சமூகத்தில 
பெண்கள் ஐயவடள பதாழுடககளுக்கு ெள்ளிக்கு யொய்வருவதறகு 
அனுமதிக்கப்ெட்ைதன் மூ்ம் நாளாந்தம் நபிகளாடரச் சந்தித்துத் 
தஙகளுடை� சந்யதகஙகளுக்கு விளக்கஙகடள யகட்டு நிவர்த்தி பசய்து 
பகாள்வார்கள். அது மட்டுமன்றி வாரத்தில ஒரு நாளில பிரத்திய�கமான 
வகுப்பு நைாத்துமாறும் யவண்டிக் பகாண்ைார்கள். 

பெண்கள் நபி (ஸல) அவர்களிைம் வந்து உஙகளிைம் எப்யொதும் 
ஆண்கயள (மார்க்கத்டத ெடித்துக்பகாள்ள) மிடகத்து நிறகி்றார்கள். 
எனயவ எஙகளுக்பகன்று ஒரு நாடள ஏறொடு பசய்யுஙகள் என யகட்டுக் 
பகாண்ைார்கள். நபி (ஸல) அவர்கள் பெண்களுக்பகன ஒரு நாடள வாக்களித்து 
அந்நாளில அவர்கடளச் சந்தித்து அவர்களுக்குப் யொதடன பசய்து மார்க்கக் 
கட்ைடளகடள ஏவினார்கள். அவர்களது உடரயில ‘உஙகளில ஒரு பெண் 
தன் குழந்டதகளில மூவடர (மரணத்தின் மூ்ம்) இழந்து விட்ைாள் என்்றால 



106

அல்குர்ஆன் பைபிள்  ைார்பவையில் பைண்ணுரிபை

அக்குழந்டதகள் அப் பெண்டண நரகத்துக்குச் பசல்ாமல தடுத்து விைக் 
கூடி�வர்களாக இருப்ொர்கள்” என்று கூறினார்கள். 

அப்யொது (கூட்ைத்தில இருந்த) ஒரு பெண்மணி இரண்டு 
குழந்டதகடள ஒருத்தி இழந்து விட்ைால? என்று யகட்ைார். அதறகு நபி 
(ஸல) அவர்கள் இரண்டு குழந்டதகடள இழந்து விட்ைாலும் தான் என்று 
கூறினார்கள். அறிவிப்ெவர்: அபூ ஸயீதுல குத்ரி (ரலி) (நூல: புகாரி) 

இட்றத் தூதர் நபி முஹம்மது (ஸல) அவர்கள் மார்க்கப் யொதடன 
பசய்யும் யொது வாய்மூடி பமௌனிகளாக இருக்க யவண்டும். யகள்விகள் 
யகட்கக் கூைாது. அப்ெடிக் யகட்ெது ொவமானது அய�ாக்கி�மானது என்று 
கூ்றப்ெைவுமிலட், கண்டிக்கப் ெைவுமிலட். மா்றாக சந்யதகத்திறகான 
பதளிவு வழஙகப்ெட்ைது.

ஸுனன் திர்மிதி எனும் நூலில உம்மு ஸ்மா (ரலி) என்்ற பெண்மணி 
பின்வருமாறு அறிவிக்கி்றார்கள். நான் நபிகளாரிைம் வந்து அலகுர்ஆனில 
கூ்றப்ெடும் அடனத்து பசய்திகளும் ஆண்கடளக் குறித்யத கூ்றப்ெடுவதாக 
நான் காண்கிய்றன். பெண்கடளப் ெறறி எதுவும் குறிப்பிடுவதாக 
காணவிலட்ய� என்று கூறினார். அப்யொது அல்ாஹ் பின்வரும் 
வசனஙகடள இ்றக்கி டவத்தான். 

நிச்ச�மாக முஸ்லிமான ஆண்களும் முஸ்லிமான பெண்களும் 
நம்பிக்டக�ாளர்களான ஆண்களும் நம்பிக்டக�ாளர்களான பெண்களும் 
வழிப்ெடும் ஆண்களும் வழிப்ெடும் பெண்களும் உண்டம யெசும் 
ஆண்களும் உண்டம யெசும் பெண்களும் பொறுடம�ாளர்களான 
ஆண்களும் பொறுடம�ாளர்களான பெண்களும் உள்ளச்சமுடை� 
ஆண்களும் உள்ளச்சமுடை� பெண்களும் தர்மம் பசய்யும் ஆண்களும் 
தர்மம் பசய்யும் பெண்களும் யநான்பு யநாறகும் ஆண்களும் யநான்பு 
யநாறகும் பெண்களும் தமது கறடெக் காத்துக் பகாள்ளும் ஆண்களும் 
தமது கறடெக் காத்துக் பகாள்ளும் பெண்களும் அல்ாஹ்டவ அதிகம் 
நிடனவு கூறும் ஆண்களும் அல்ாஹ்டவ அதிகம் நிடனவு கூறும் 
பெண்களும் ஆகிய�ாருக்கு அல்ாஹ் மன்னிப்டெயும் மகத்தான 
கூலிட�யும் த�ார் பசய்து டவத்துள்ளான். (அலகுர்ஆன் 33:35) 

அலகுர்ஆனில ஆண்கடளயும் பெண்கடளயும் குறித்து யெசுவதறகுப் 
பொதுவான வசன அடமப்புக்கள் இருந்தாலும் பெண்கடளக் குறித்துக் 
காட்ைக் கூடி� தனி�ான வார்த்டத பிரய�ாகம் இலட் என்ெடத 
கண்ைறியும் அளவுக்கு யவத வசனஙகடள பெண்கள் ஆராய்ந்து அது 
சம்ெந்தமாக நபிகளாரிைம் வந்து யகள்வியும் யகட்கி்றார்கள் என்்றால 
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பெண்களுக்கு இஸ்்ாம் வழஙகியுள்ள மதசுதந்திரம் எப்ெடிப்ெட்ைது 
என்ெடதச் சிந்திக்க யவண்டும். 

கவ்ா பின்த் ஸஅ்ொ (ரலி) என்்ற பெண்மணி நபி முஹம்மத் (ஸல) 
அவர்களிைம் வந்து அல்ாஹ்வின் தூதயர! என் கணவர் ‘நீ என் தாயின் 
முதுடகப் யொல இருக்கி்றாய்” என்று கூறி என்டன வி்க்கி டவத்து 
விட்ைார் என்று முட்ற யிட்ைார். 

என் தாய் எனக்கு மடனவி�ாக இருக்க வி்க்கப் ெட்டிருப்ெது யொல 
நீயும் எனக்கு வி்க்கப்ெட்ைவளாவாய் என்று கூறுவடதத் தான் ‘நீ 
என் தாயின் முதுடகப் யொல இருக்கி்றாய்” என்று குறிப்பிடுவதாகும். 
இவவாறு கூறி� பின் கணவன் மடனவிட� ஒதுக்கி விடுவார். இதடனக் 
குறித்துத் தான் அந்த சஹாபிப் பெண்மணி நபிகளாரிைம் முட்றயிட்டு 
தீர்டவ யவண்டினார். அப்யொது அல்ாஹ் பின்வரும் வசனஙகடள 
அருளினான்.

 (நபிய�!) தனது கணவர் ெறறி உம்மிைம் தர்க்கித்து அல்ாஹ்விைம் 
முட்றயிடுகின்்றவளின் யெச்டச நிச்ச�மாக அல்ாஹ் பசவிய�றறு 
விட்ைான். யமலும் அல்ாஹ் உஙகள் இருவரினதும் உடர�ாைட்யும் 
பசவிய�றறுக் பகாண்டிருக்கின்்றான். நிச்ச�மாக அல்ாஹ் பசவி 
யுறுெவன் ொர்ப்ெவன்.

உஙகளில எவர்கள் தமது மடனவி�டரத் தாய்க்கு ஒப்பிட்டுக் கூறுகி்றார்கயளா 
அவர்கள் இவர்களது தாய்மார்கள் இலட். இவர்களின் தாய்மார்கள் 
இவர்கடளப் பெறப்றடுத்தவர்;கயள. நிச்ச�மாக இவர்கள் பவறுக்கத்தக்க 
யெச்டசயும் பொய்ட�யுயம கூறுகின்்றனர். நிச்ச�மாக அல்ாஹ் பிடழகடள 
பொறுப்ெவன். மிக்க மன்னிப்ெவன். (அலகுர்ஆன்: 58:1-4)

ஒரு பெண்ணின் வாழ்வி�ல உரிடம சம்ெந்தமாக எழுந்த பிரச்சடனக்கு 
தீர்வாகயவ யவதவசனஙகள் அருளப்ெட்டு அதன் மூ்ம் அன்ட்ற� 
ஜாஹிலி�ாகா் பமௌடீகத்திறகு முறறுப் புள்ளி டவக்கப் ெட்ைது.

 ஆயிஷா (ைலி) அவைர்்கள் கூறிை்தாவைது:

‘(மறுடம நாளில) விசாரடணயின் யொது கணக்கு வாஙகப்ெடும் 
எவரும் அழிந்து விடுவர் என நபி (ஸல) அவர்கள் கூறி� யொது நான்; 
அல்ாஹ்வின் தூதர் அவர்கயள! என்டன அல்ாஹ் தஙகளுக்கு 
அர்ப்ெணமாக்கட்டும். குர்ஆனில (சூரா இன்ஷிகாக் அத்தி�ா�ம் 84: 
வசனம்7-8ல) ‘எவரது ெதியவடு அவரது வ்து டகயில வழஙகப்ெடுகி்றயதா 
அவர் இ்குவான முட்றயில விசாரடண பசய்�ப்ெடுவார்” என்று 
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அல்ாஹ் கூறுகி்றாயன என்று யகட்யைன். அப்யொது நபி (ஸல) அவர்கள் 
இந்த வசனம் மனிதர்கள் புரிந்த நன்டம தீடமகளின் ெட்டி�ட் 
அவர்களுக்கு முன்ொக சமர்பிக்கப்ெடுதட் குறிப்பிடுவதாகும். யகள்வி 
கணக்கின் யொது எவர் துருவித் துருவி விசாரிக்கப்ெடுவாயரா அவர் 
அழிந்தார் என கூறினார்கள். (நூல: புகாரி4939)

யவதத்திலுள்ளடதக் குறித்து எக்யகள்வியும் யகட்கக் கூைாது என்று 
நபி முஹம்மத் (ஸல) அவர்கள் கண்டிக்கவிலட். மா்றாக விளக்கப் 
ெடுத்தினார்கள். பெண்களின் அறிடவ யமம்ெடுத்திடும் அத்தடன வழி 
கடளயும் இஸ்்ாம் தி்றந்து பகாடுத்துள்ளது. ஆண்கடள முதன்டம ெடுத்தி 
அவர்களின் யதடவகளுக்காக பெண்கள் ெடைக்கப்ெட்ைார்கள் என 
கூறி இஸ்்ாம் பெண்கடள அடிடம�ாக்கிை விலட். சமஉரிடமகடள 
இரு சாராருக்கும் வழஙகி ஆன்மீக அந்தஸ்திடனயும் ஆணுக்கு சமமாக 
வழஙகி யொறறுகி்றது. 

‘உஙகளில ஆணாயினும் பெண்ணாயினும் நறபச�ல புரியவாரின் 
எச்பச�ட்யும் நான் வீணாக்க மாட்யைன் என்று அவர்களது இரட்சகன் 
அவர்களுக்குப் ெதி்ளித்தான். (அலகுர்ஆன் 3:195)

ஆயணா பெண்யணா நம்பிக்டக�ாளராக இருக்கும் நிட்யில �ார் 
நல்்றஙகள் புரிகின்்றார்கயளா அவர்கள் சுவர்க்கத்தில நுடழவார்கள். 
அவர்கள் சிறிதளவும் அநி�ா�ம் பசய்�ப் ெைமாட்ைார்கள். 
(அலகுர்ஆன் 4:124) 

உ்க மக்களின் இறுதி யவதநூ்ான அலகுர்ஆனில பெண்களின் 
உரிடமகள் சம்ெந்தமாக யெசக்கூடி� ‘அந்நிஸா’’ (பெண்கள்) என்்ற 
பெ�ரில தனி அத்தி�ா�மும் மர்�ம் (அட்) அவர்களின் ெரிசுத்தமான 
வாழ்டவ எடுத்துக் கூ்றக்கூடி� ‘மர்�ம்’’ என்்ற பெ�ரில தனி 
அத்தி�ா�மும் உண்டு. யவதத்தில பெண்களுக்பகன தனிஅந்தஸ்தும் 
மரி�ாடதயும் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளது.

இட்றத் தூதரின் மட்றவுக்கு பின் அவர்களுடை� மடனவி அன்டன 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் மூ்மும் ஏடன� பெண்கள் மூ்மும் நிட்ற� 
மார்க்க அறிவுகள் (ஹதீஸ் விளக்கஙகள்) இச்சமூகத்திறகு கிடைத்தன. 
பெண்டமட� காரணம் காட்டி அவர்களுடை� விளக் கத்திடன எவரும் 
பு்றக்கணிக்கவுமிலட் ஆண்களுக்கு முன் அைஙகியிருக்க யவண்டும் 
என உத்தரவு இைவுமிலட். பெண் சமூகத்டத பகௌவரவப்ெடுத்தி 
வாழடவத்த பெருடம இஸ்்ாத்திறயக உண்டு.
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அடிபைச் சின்்னம் அவைள்

பெண்கள் யதவா்�த்தில கர்த்தரின் யொதடனகடள பசவி ய�றகும் 
யொது தட்ட� மூடி இருக்கயவண்டும் என டெபிள் ஒழுக்கம் 
யொதிக்கி்றது. இது கர்த்தருக்கு பசய்யும் கண்ணி� மாகவும் கணவன் 
மார்களுக்கு அைஙகியிருக்கும் அடை�ாளமாகவும் அறிவிக்கப்ெடுகி்றது.

பஜெம் ெண்ணுகி்ற யொதாவது, தீர்க்கதரிசனஞ் பசாலலுகி்ற 
யொதாவது, தன் தட்ட� மூடிக்பகாண்டிருக்கி்ற எந்தப் புருஷனும் தன் 
தட்ட�க் கனவீனப்ெடுத்துகி்றான். (இழிவு ெடுத்துகி்றான்.)

பஜெம் ெண்ணுகி்ற யொதாவது, தீர்க்கதரிசனஞ் பசாலலுகி்ற 
யொதாவது, தன் தட்ட� மூடிக்பகாள்ளாதிருக்கி்ற எந்த ஸ்திரியும் 
தன் தட்ட�க் கனவீனெெடுத்துகி்றாள். (இழிவுப்டுத்துகி்றாள்). அது 
அவளுக்கு தட் சிடரக்கப்ெட்ைது யொலிருக்குயம.

ஸ்திரீ�ானவள் முக்காடிட்டுக் பகாள்ளாவிட்ைால தட் மயிடரயும் 
கத்தரித்துப் யொைக் கைவள். தட்மயிர் கத்தரிக்கப் ெடுகி்றதும் சிடரக்கப் 
ெடுகி்றதும் ஸ்திரீக்கு பவட்கமானால முக்காடிட்டுக் பகாண்டிருக்கக் 
கைவள். புருஷனானவன் யதவனுடை� சா�லும் மகிடமயுமாயிருக்கி 
்றெடி�ால, தன் தட்ட� மூடிக்பகாள்ள யவண்டுவதிலட். 
ஸ்திரீ�ானவள் புருஷனுடை� மகிடம�ாயிருக்கி்றாள்.

புருஷன் ஸ்திரீயிலிருந்து யதான்றினவனல், ஸ்திரீய� புருஷ 
னிலிருந்து யதான்றினவள். புருஷன் ஸ்திரீக்காகச் சிருஷ்டிக்கப் 
ெட்ைவனல், ஸ்திரீய� புருஷனுக்காகச் சிருஷ்டிக்கப் ெட்ைவள். 
ஆடக�ால தூதர்களினிமித்தம் ஸ்திரீ�ானவள் தட்யின்யமல 
முக்காடிட்டுக் பகாள்ளயவண்டும். (1பகாரிந்தி�ர்.11 :4-10)

இந்த பமாத்த வசனஙகள் பெண்கள் ஆண்களின் அடிடமச் சின்னஙகள் 
என்ெடத பதளிவாக காண்பிக்கி்றன. 

பெண் ஆணுக்காக ெடைக்கப்ெட்ைதால ஆணுக்கு அைஙகியிருக்க 
யவண்டி�வளாகவும் அதன் அடை�ாளமாக தட்ட� மூடியிருக்க 
யவண்டி�வளாகவும் ஏவப்ெட்டிருக்கி்றாள். தட்ட� மூடுவது பவட்க 
மானால பமாட்டை�டிப்ெது யம்ானது என கண்டிக்கப்ெடுகி்றாள். 
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யதவா்�த்திறகுள் தட்மூடுவதன் அவசி�ம் ெறறி வலியுறுத்தப் 
ெடுகின்்ற அளவுக்கு யதவா்�த்திறகு பவளியில நைமாடும் யொது தட் 
மூடுவதன் அவசி�ம் ெறறி கூ்றப்ெைவிலட். உண்டமயில கிறிஸ்தவ 
பெண்கள் வாரத்தில ஒருசி் மணித்தி�ாளஙகள் யதவா்�த்திறகுள் 
இருக்கி்றார்கள். அப்யொது தட்ட� மூடுவதன் அவசி�த்டத விை 
ஏடன� யநரஙகளில அதிகளவு மூடிக் பகாண்டிருக்க யவண்டி� யதடவ 
யுள்ளது. அதாவது பெண்கள் யதவா்�த்திறகுள் கடைப்பிடிக்கும் 
ஒழுக்கத்டத யதவா்�த்திறகு பவளியில -பொது வாழ்வில- அதிகளவு 
கடைபிடிக்க யவண்டியுள்ளது.

பொதுவாக கிறிஸ்தவ பெண்கள் இவபவாழுக்கத்டத கடை 
பிடிக்கா விட்ைாலும் கர்த்தருக்காக தஙகள் வாழ்டவ அர்ெணித்த 
ொதிரிமார்களும் கண்ணி�ாஸ்திரிகளும் (Sistors) கடைபிடிக்கி்றார்கள். 
தட்யிலிருந்து ொதம் வடர மட்றத்து ஒழுக்கம் யெணுகி்றார்கள். 
இதன் மூ்ம் கர்த்தரின் அன்டெயும் யநசத்டதயும் பெ்றமுடியும் 
என நம்புகி்றார்கள். உண்டம�ான கிறிஸதவ பெண்களின் 
அடை�ாளயம இக்கண்ணி�ாஸ்திரிகளின் வாழ்வு முட்றதான் 
என்ெடத காண்பிக்கி்றார்கள். ஒரு கிறிஸ்வடரப் பொறுத் தவடர 
கண்ணி�ாஸ்திரிகளின் ஆடை முட்றட�த்தான் தன்னுடை� 
மகள் மடனவி மறறும் குடும்ெத்தாரிடைய� பகாண்டு வருவார். 
கர்த்தருக்கு உவப்ொனடத விட்டுவிட்டு தஙகளுக்கு உவப்ொனடத 
யதர்ந்பதடுத்து அணிவயதா வாழ்வயதா உண்டம�ான கிறிஸ்தவத்திறகு 
அடை�ாளமாகாது.

கிறிஸ்தவ உ்கில பெண்களின் ஆடை க்ாசாரத்டத நாசப்ெடுத்தி 
அடரகுட்ற ஆடையுைன் உ்ாவ விட்டு விளம்ெர ெண்ைமாகவும் ஆொச 
சின்னமாகவும் ஆக்கியிருக்கி்றார்கள். 

பெண்களின் ஆடைகடள குட்றத்து அழகுப்ெடுத்தி நவீனப் ெடுத்தி 
ெணம் சம்ொதிக்கும் ஈனத்தனமான பச�ட்த்தான் நாகரீகமாக கருது 
கி்றார்கள். தஙகளின் உைல ெரிமாணஙகள் ெ்வழிகளில காட்சிப்ெடுத்தப் 
ெட்டு ருசிக்கப்ெடுகி்றது என்று இந்தப் பெண்கள் அறிந்து பகாண்யை 
தாராளமாக நைக்கி்றார்கள். இன்னும் பசால்ப்யொனால சிலுடவட� 
கழுத்தில மாட்டிக் பகாண்டு சினிமாக்களிலும் நாைகஙகளிலும் 
விளம்ெரங களிலும் குட்றந்த ஆடைகளுைன் தி்றந்த யமனிகளுைன் 
பெண்கள் யொஸ் பகாடுக்கி்றார்கள். இதுதான் கிறிஸ்தவ பெண்களின் 
அடை�ாளஙகளா?
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அச்சம் மைம் நாணம் ெயிர்ப்பு எதுவும் தஙகியிராத வடகயில 

பெண்களின் நிட்ட� உருவாக்கி�வர்கள் �ார் என்ெடத கிறிஸ்தவ 

உ்கம் ெதில பசால் யவண்டும்.

டெபிளின் ெடழ� ஏறொட்டை ொர்க்கும் யொது பெண்ணின் நாணம் 

குறித்து இப்ெடி பசாலகி்றது.

‘ஈசாக்கு சா�ஙகா் யவடளயிய் தி�ானம் ெண்ண பவளியிய் 

யொயிருந்து தன் கண்கடள ஏப்றடுத்துப் ொர்த்த யொது ஒட்ைகஙகள் 

வரக்கண்ைான்.

பரபெக்காலும் தன் கண்கடள ஏப்றடுத்து ஈசாக்டக கண்ையொது 

ஊழி�க்காரடன யநாக்கி அஙயக பவளியிய் நமக்கு எதிராக நைந்து 

வருகி்ற அந்த மனிதன் �ார் என்று யகட்ைாள். அவர் தான் என் எஜமான் 

என்று ஊழி�க்காரன் பசான்னான். அப்யொழுது அவள் ஒட்ைகத்டத 

விட்டி்றஙகி முக்காடிட்டு பகாண்ைாள். (ஆதி�ாகமம்: 24: 63-65)

ஈசாக்கு எனும் அன்னி� ஆண்மகடன கண்ையொது பரபெக்கா 

எனும் பெண் நாணத்தின் அடை�ாளமாக தம்டம மூடிக் பகாண்ைதாக 

முக்காடிட்டு பகாண்ைதாக இவயவதவரிகள் கூறுகின்்றன. யூத கிறிஸ்தவ 

பெண்கள் இந்நாணத்டத தவ்ற விட்ைது ஏன்? 

‘நான் உஙகளுக்குச் பசாலகிய்றன். ஒரு ஸ்திரிட� இச்டசய�ாடு 

ொர்க்கி்ற எவனும் தன் இருத�த்தில அவயளாடு விெச்சாரம் பசய்தா யிறறு. 

உன் வ்து கண் உனக்கு இை்றலுண்ைாக்கினால அடதப்பிடிஙகி எறிந்து 

விடு. உன்சரீரம் முழுவதும நரகத்தில தள்ளப்ெடுவடதப் ொர்க்கிலும் 

உன் அவ�ஙகளில ஒன்று பகட்டுப்யொவது உனக்கு ந்மா யிருக்கும். 

(மத்யதயு:6: 28-29)

அன்னி�ப் பெண்டணக் கண்ைால ொர்டவட� தாழ்த்தி விை 

யவண்டும். இச்டசய�ாடு ொர்ப்ெது விெச்சாரம் பசய்தவனாவான். 

ொர்டவ இைடர உண்ைாக்கினால அதடன கழறறி எறிந்து விடு. நரக 

தண்ைடனட� விை இதுயவ நல்து என இய�சு கறபு பநறி ெறறி 

யெசுகி்றார்கள். இப்யொதடனகடள முறறிலும் துடைத்பதறிந்தவர்கள் 

�ார்? அதறபகதிராக பச�றெட்டுக் பகாண்டிருப்ெவர்கள் �ார்? 

மீடி�ாக்கள் மூ்ம் ஆண் பெண்ணின் ஒழுக்கத்டத குறறிச்சுவராக்கி 

கறடெ நாசப்ெடுத்து கின்்ற அனாச்சாரஙகடள அள்ளிக்பகாட்டி ெணம் 

சம்ொதிப்ெவர்கள் �ார்? 
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 இஸ்ாததி்ன ைார்பவையில் 

அலகுர்ஆன் ஆண் பெண் இரு ொ்ாரினதும் கறடெ ெறறியும் 

‘ஹிஜாடெ’’ ெறறியும் இப்ெடி யெசுகி்றது.

‘நம்பிக்டக�ான ஆண்களிைம், அவர்கள் தமது ொர்டவகடளத் 

தாழ்த்திக் பகாள்ளுமாறும் தமது கறபுகடளப் ொதுகாத்துக் பகாள்ளுமாறும் 

(நபிய�!) நீர் கூறுவீராக. இதுயவ அவர்களுக்கு மிகப் ெரிசுத்தமானதாகும். 

நிச்ச�மாக அவர்கள் பசய்ெவறட்ற அல்ாஹ் நன்கறிந்தவன். 

(அலகுர்ஆன்: 24:30) 

நம்பிக்டக�ாளர்களான பெண்களிைம், அவர்கள் தமது ொர்டவகடளத் 

தாழ்த்திக்பகாள்ளுமாறும் தமது கறபுகடளத் ொதுகாத்துக் பகாள்ளுமாறும் 

அவர்களது அ்ஙகாரத்தில பவளிப்ெடுவடதத்தவிர யவறு எடதயும் 

அவர்கள் பவளிப்ெடுத்தக் கூைாது என்றும் தமது முந்தாடனகடள தமது 

மார்ெஙகள் மீது யொட்டு பகாள்ளுமாறும் (நபிய�!) நீர் கூறுவீராக. ( 

அலகுர்ஆன் 24: 31)

(நபிய�!) உமது மடனவி�ருக்கும் உமது புதலவி�ருக்கும் நம்பிக்டக 

�ாளர்களின் பெண்களுக்கும், அவர்கள் தமது முந்தாடனகடளத் தஙகள் 

மீது பதாஙகவிடுமாறு கூறுவீராக! அவர்கள் அறி�ப்ெடுவதறகும் 

யநாவிடனப் ெடுத்தப்ெைாமல இருப்ெதறகும் இதுயவ மிக 

பநருக்கமானதாகும். யமலும் அல்ாஹ்மிக்க மன்னிப்ெவனாகவும் 

நிகரற்ற அன்புடை�வனாகவும் இருக்கி்றான். (அலகுர்ஆன்:33: 59)

முஸ்லிம் பெண்கள் தட்ட� மூடுவது ஆணின் அதிகாரத்தின் 

அடை�ாளமாகயவா அல்து அடிடமச் சின்னத்தின் குறியீைாகயவா 

அல். ஆண் பெண் இரு ொ்ாரினதும் உை்டமப்பும் வித்தி�ாச 

மானடவ. பெண்ணின் உை்டமப்பு தாய்டமக்கும் பெண்டமக்கு 

முரி�தாகவும் ஆணின் உை்டமப்பு உடழப்புக்கும் வீரத்திறகுமுரி�தாக 

ெடைக்கப்ெட்டுள்ளது. ஆண், பதாப்புள் முதல முழஙகால வடர 

மட்றப்ெதும் பெண், முகத்டதயும் இரு மணிக்கட்டுகடளயும் தவிர 

உைல முழுவதும் மட்றப்ெதுயம ஆடையின் அளவு யகா்ாகும். 

பெண் விரும்பினால முகம் உட்ெை உைல முழுவடதயும் மட்றத்துக் 

பகாள்ள்ாம். பெண்ணின் உைல கவர்ச்சி மறறும் அழகு அவளுடை� 

சட்ைபூர்வமான கணவனுக்கு காண்பிக்கப்ெை யவண்டுயம தவிர அன்னி� 

ஆண்களின் கடைக் கண்ொர்டவகளுக்யகா ரசடனகளுக்யகா ஆளாக்கி 
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விைக் கூைாது. உைல ெரிமாணஙகள் பதரியும் விதத்தில ஆடை அடமந்து 
விைவும் கூைாது என இஸ்்ாம் கூறுகி்றது.

பெண்களின் மட்றக்கப்ெை யவண்டி� உைல அஙகஙகயள 
இன்று ஏ்விறெடன பொருட்கள் யொன்று காட்சிப்ெடுத்தப்ெட்டு 
சந்டதப்ெடுத்தப் ெடுகின்்றன. இடுப்ெழகு, கூந்தல அழகு, 
மறறும் மார்ப்ெழகு என்று வர்ணிக்கப்ெட்டு நுகர்வு ெண்ைமாக 
ஆக்கப்ெட்டிருக்கின்்றன.

இத்தடக� அசிஙகஙகளிலிருந்து விடுெட்டு அல்ாஹ்வினதும் 
அவனது இறுதித் தூதர் நபி முஹம்மத் (ஸல) அவர்களினதும் கட்ைடள 
களுக்கு முறறிலும் கட்டுப்ெட்டு தட்யிலிருந்து ொதம் வடர மூடி 
மட்றத்து முஸ்லிம் பெண்கள் ெ�ணித்தால இயத யூத, கி்றஸ்தவ 
சமுதா�ம் உட்ெை ஏடன� சமூகஙகளும் ஏளனமாக ொர்க்கின்்றது 
தவ்றாக விமர்சிக்கின்்றது. முஸ்லிம் பெண்கள் அணியும் ஹிஜாப் அொ�ா 
ஆடைகடள க்றறி விடுமாறு அச்சுறுத்தலகள் விடுக்கின்்றது. 

யமறகத்டத� உ்கில உருவான இந்த அச்சுறுத்தலகள்; இன்று ெ் 
நாடுகளுக்கும் ெரவியுள்ளன. முஸ்லிம் பெண்கள் இந்த ஆடை முட்ற 
களுைன் ொைசாட் ெலகடழக்கம் மறறும் பதாழிலுக்குச் பசன்்றால 
இவவாடைட� கட்ந்து விட்டு வருமாறு கட்ைடளயிடுகின்்ற அளவுக்கு 
நி்டம யமாசமடைந்துள்ளது. 

முஸ்லிம் பெண்களின் ஆடைமுட்றகடள தவ்றாக விவரணப்ெடுத்தி 
சர்ச்டசகடள உண்டு ெண்ணுெவர்கள் அயத ஆடை முட்றகடள கிறிஸ்தவ 
கண்ணி�ாஸ்திரிகள் அணியும் யொது குருைர்களாக இருப்ெது ஏன்? 
கிறிஸ்தவ பெண்கள் அடிடமச் சின்னத்தின் அடை�ாளமாக தட்ட� 
மூடி ஆடை அணிகி்றார்கள். முஸ்லிம் பெண்கள் தஙகளுடை� கறடெ 
காத்துக் பகாள்ளும் கவசமாக ஆடை அணிகி்றார்கள்.

ஆடசகடளத் து்றந்து பொது வாழ்டவ விட்டும் ஒதுஙகி து்றவரத்டத 
யமறபகாண்டு கண்ணி வாழ்டவ யெணும் கண்ணி�ாஸ்திரிகள் உைல 
முழுவடதயும்; மூடிக்பகாள்வது கட்ைா�ம் என்்றால குடும்ெ வாழ்வில 
ஈடுெட்டு பொதுவாழ்வில ெஙகு பகாண்டு வாழும் பெணகள் தஙகள் 
உைல முழுவடத மூடிக் பகாள்வதன் அத்தி�வசி�ம் ெறறி பசால்வும் 
யவண்டுமா?

கன்னி யமரியின் சிட்ட� காண்பிக்கும் யொது முகத்டதயும் 
இரு மணிக்கட்டுகடளயும் தவிர உைல முழுவடதயும் மட்றத்திருப் 



ெதாகயவ காண்பிக்கி்றார்கள். இடதப் ொர்க்கும் எவரும் பிறயொக்குத் 
தனமான ஆடை முட்றப�ன கூறுவதிலட். இவவாடை முட்றட� யூத 
கிறிஸ்த வர்கடள விை முஸலிம்கள் அதிகளவில பின்ெறறுகி்றார்கள். 
இவபவாழுக் கத்டத யூத கிறிஸ்தவ பெண்கள் கடைப்பிடிக்காது 
அ்ஙகாரஙகடள பவளிப்ெடுத்தி அடரகுட்ற ஆடைகளுைன் 
(ொவாடைகளுைன்) ஆைவர்கள் முன் அட்ந்து திரிவது ஏன் என்ெது 
பதரி�விலட். தஙகளுடை� ொரம்ெரி� ஆடை க்ாசாரத்டத ஒதுக்கி 
விட்டு யொஸ்பகாடுக்கும் காட்சிப் பொருட்களாக தஙகடள ஆக்கிக் 
பகாண்டு முஸ்லிம்கடள குட்ற கூறுவதும் குறுட்டுத்தனமாக குற்றம் 
சாட்டுவதும் முட்ற�ாகுமா? மானம் மரி�ாடத யெணி கறபு பநறிகடள 
டகக்பகாண்டு பகாளரவமாக வாழும் ெயிறச்சியிடன இஸ்்ாம் ஆண் 
பெண் இரு சாராருக்கும் கறறுத் தருகி்றது. உண்டம�ான பெணணுரிடம 
மறறும் சுதந்திரத்டத பெறறுக் பகாள்ள இஸ்்ாம் ஒன்ய்ற தீர்வாகும்.

இஸ்்ாம் பெண்கடள முட்ற�ாகயவ ெண்ெடுத்தி முழுநி்ா யொல 
பிரகாசிக்க டவத்திருக்கி்றது. அலஹம்துலில்ாஹ்.
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