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කව්ම් ලූත් 
සවුදි අරාබි රජයයන් සකස් කර  ලෙ ලිපිය 

සිංහල පරිව්ධත ය 

ජාසම් ඉබ්නු ෙඉයාන් 

1415 ෂව්වාල් මස යහොඳ යේ ප්රදව්ධන  ය කිරිම සහ 

පාපයන් වළකි  සවූදි අරාබි රජයේ 

යෙපා්ධතයම්න්තුව විසන් සම ලිිංගිකතා ව,  

කාන්තාවන් අතර පවති  යලස්බිය ය සහ ඒවා 

පිළිබඳ ඉස්ලාමිය ස්ථාවර ය  ය  මාතෘකා ව 

සාකච්ඡා කිරීම පිණිස යයොො ගත් අත් පත්රිමකාවක් 

සඳහා යමම ලිපිය සකස් කර  ලදී. යමම ලිපියය හි 

ය ොයයක් තැන් හි පිරිමින් ගැ  සඳහන් කර   මුත් 

කාන්තා පක්ෂයට ෙ යමය අොළ යව්. 

ෙයාබර සයහෝෙරයාණනි! මුස්ලිම් තරුණයිනි! මයේ 

අෙහස් කිහිපයක් ඔබ සැම සමඟ යබො ගන්  ට මම 

කැමැත්යතමි. 

යගෞරවනීය මුස්ලිම් යසොයුරාණනි! 

අස්සලාමු අයලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි ව බරකාතුහූ. 
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ඉසල්ාමීය සයහෝෙරත්වයේ සැබෑ හරයයන් සහ 

මුහම්මේ  බි (සල්) තුමාණන්, “ඔබ කැමති යේ ඔයබ් 

සයහෝෙරයාට ෙ ලැයබන්  ට පත  තුරු ඔබ අතර 

කිසයවක් ඊමාන්  ම් යේව විශ්වාස ය ය ොලැබුයව් 

යැ.“යි පැවසු අනුශාස ය ට එකඟ ව පහත සඳහන් 

උපයෙස් වෙන් පවසන්  ට ඔබ සැමයගන් අවසර 

පතමි. 

යමයලොව ජීවත් ව  යේව විශව්ාසය සහිත සෑම 

යකය ක් ම අල්ලාහ් යේ යකෝපය ට සහ ඔහු යේ 

ෙඬුවම ට බිය යවති. මයේ යසොයුරාණනි! ඔබ අල්ලාහ ්

යේ යකෝපයයන් ආරක්ෂා ලැබු යකය ක් ෙ? සෑම 

යකය ක් ම ඇසය යුතු ප්රදශ් යක් ඇත. එ  ම්, 

යමයලොව න ය යහෝ ෙරුවන්යගන් කිසදු 

ප්රදයයෝජ යක් ලැබිය ය ොහැකි, පිරිසදු හෙවතක් 

පමණක් අල්ලාහ් අබියස යහපත යග  දිය හැකි, 

යහට උො ව  අවසා  දි යේ ෙඬුවම ට ලක් කරනු 

ලබ  ජ තා ව සමඟ සටින්  ට ඔබ කැමතියව් ෙ? 

ඉතාමත් උසස් අයුරින් අල්ලාහ් විසන් මවනු ලැබු 

ඔයබ් ආත්මය ඉතාමත් පහත් මට්ටම ට පත් ව වා ට 

ඔබ කැමති ෙ? යලෝකාන්ත දි යේ දී සයලු මැවීම් සහ 

සයලු මිනිසුන් ඉදිරියේ ඔබ නින්ොව ට ලක් කරනු 
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ලැබීම ගැ  ඔබ සතුටු වන්යන් ෙ? ඇත්ත වශයයන් ම, 

යම්වා කිසවක් සදුව වා ට ඔබ අකැමැති ය. 

අෙ දි  සෑම තැ  ම - වියශේෂයයන් තරුණ 

පිරිස අතර පැතිර පවති  පාපයක් පිළිබඳ ව සයහෝෙර 

ලිලායවන් මා සමඟ ඇතැම් උපයෙස් හුවමාරු කර 

ගන්  ට ඔබ කැමති ෙ? යමම පාප ක්රිරයාවන් පිළිබඳ ව 

ප්රදශ්  යබොයහෝමයක්  ඔබ යේ සත් තුළ පැ   ගි  

බව මම ෙනිමි. 

  යමම පාපය කුමක් ෙ? 

 අපි සාකච්ඡා කර  තරම ට එය බරපතළ එකක් 

ෙ? 

  යමය ට ප්රදතික්ධමය කුමක් ෙ? 

  එයින් අප ආරක්ෂා ව ලබන්යන් යකයසේ ෙ? 

 එම පාපයයන් සදු ව  ප්රදතිවිපාක හා අ තුරු 

කුමක් ෙ? 

හදිස ය ොවන් , ඔයබ් ප්රදශ්  සයල්ලට පිළිතුරු 

ලැයබනු ඇත. 

මා ෙයාබර යසොයුර! සමලිිංගික යසේව යේ පාපය 

හරාම් බව ඔබ ෙනී. එයහත්, යමම පාපය යකතරම් 
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බරපතළ එකක් ෙ? අල්ලාහ් අබියස යමය යකතරම්  

පිළිකුල් සහගත ෙ යන්  ඔබ ෙන් වා ෙ? යසොයුර! 

යමොයහොතක ට කල්ප ා කරන් . එය මිනිස් 

ස්වභාවය ට පමණක් ය ොව සතුන් හා සව්පාවුන් යේ 

ස්වාභාවය ට පවා එයරහි ක්රිරයාවක් ව  අතර එහි 

නිරත ව  තැ ැත්තා යේ තත්තව ය කුමක් ෙ? ඔහු 

යමවැනි හරාම් ක්රිරයාවක යයදී සටිය දී උත්තරිතර 

අල්ලාහ් ඔහු ව ෙකි  බව ඔහු ය ොෙන්යන් ෙ? ඔහු 

යමවැනි පිළිකුල් සහගත ක්රිරයායව හි යයදී සටි  එම 

අවස්ථයව් දී ඔහු මත බලවත් ක්ෂොණික ෙඬුවමක් පහළ 

කිරීම ට අති උතුම් අල්ලාහ් ට හැකි බව ඔහු 

ය ොෙන්යන් ෙ? යවුම් අල් කියාමා  මැති යලෝකාන්ත 

දි යේ දී අල්ලාහ් ඉදිරියේ යපනී සටි  විට ඔහු යේ 

තත්ත්වය කුමක් යව් ෙ? 

“( ගර වැසයන්) අපරානයය හි (යයදී) සටිය දී 

ඔබ යේ පරමාධිපති  ගරයක් ග්රෙහණය කළයහොත් එය 

හසුකරන්යන්  එයලස ය. සැබැවින් ම, ඔහුයේ 

හසුකිරීම යව්ෙනීය ය, ෙැඩි ය.” සූරා හූේ 11:102 

පිරිමි සහ කාන්තාවන් නිරත ව  සම ලිිංගික 

යසේව ය  මැති පාපය පිළිබඳ ව අල් කු්ධආ ය, හදිස ්

වෙන්, සහාබා (රළි) වරුන් යේ වා්ධතා සහ ආගමික 
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විේවතුන් යේ නිගම  කුමක් ෙැයි විමසා බලමු. ඉන් 

පසු ව, එයින් හට යග , පැතියර  ය ොයයක් යරෝග 

සහ ඒවා ට ඇති විසඳුම යෙස බලමු. මුහම්මේ  බි 

(සල්) තුමාණන් යේ ආේධශය අනුගම ය කිරීම ට 

උත්තරීතර අල්ලාහ් අප සැම ට ආශී්ධවාෙ කරත්වා. 

ප්රදයව්ශම් වන්   

“සැබැවින් ම, මයේ උම්මා ව පිළිබඳ ව මම 

අධික යලස බිය වන්යන් ලූත් යේ ජ තාව නිරත වූ 

ක්රිරයා මා්ධගය ගැ යි.” යනුයවන් රසූල් (සල්) 

තුමාණන් පැවසු හ. මූලාශ්රරය ති්ධමිදි, අහමේ,ඉබ්නු 

හජ්ධ අල් හයිතමි, අේ දූරි සහ අල් ආජුරි. 

අලි ඉබ්නු අබි තාලිබ් (රළි) තුමා යමයසේ පැවසීය. 

“(සම) ලිිංගික අපයයෝජ ය ට ලක් කිරීම ට අන් අය 

ට කවයරකු (පිරිමියයක්) ඉඩ යෙන්යන් ෙ, ඔහු ව 

කාන්තාවන් යකයරහි (ස්වාභාවික) ආශායවන් 

අල්ලාහ් ඉවත් කරයි.” 

“ඔවුන් (වැඩි හිටියන්) කඩවසම් තරුණයන් යෙස 

බැලීම පවා අප්රියය කළහ.” යනුයවන්  ජීබ් අස් ස්ධරි 

(රහි) තුමා පැවසුහ. 
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දි ක් අබුල් අස්වේ (රහි) තුමා ලිපියක් ගැ ැවිත් 

තම ශිෂුයකු ට යපන්වා යමයසේ ීවයව්ය. “යමම ලිපිය 

අලි ඉබ්නු අබි තාලිබ් (රළි) තුමා විසන් කියවා අබුල් 

අස්වේ යවත ට  ලිය  ලෙ ලිපියක් බව මම සාක්ෂි 

ෙරමි. පිරිමින් (සම ලිිංගික යසේව යේ යයදී) 

පිරිමින්යගන් කාමාශාව සිංසඳවා ගන් ා විට, 

කාන්තාවන් (සම ලිිංගික යසේව යේ යයදී) 

කාන්තාවන්යගන් කාමාශාව සිංසඳවා ගන් ා විට, භූමි 

කම්ප ය සදු වනු ඇත. මුහුණුවල් යව ත් 

ස්වරූපයක් ගනු ඇත. අහයසන් ගල් ව්ධෂා පහළ වනු 

ඇත.” (යනුයවන් ලිපියය හි සඳහන් වී තියබ්) 

රසූල් (සල්) තුමාණන් දි ක් “ලූත් (අයලයිහිස් 

සලාම්) යේ ජ තාව කළ ක්රිරයායව හි කවයරකු 

යයයෙන්යන් ෙ, අල්ලාහ් ඔහු ට ශාප කරත්වා!” 

යනුයවන් පැවසුහ. වා්ධතා කයළේ ඉබ්නු හිබ්බාන්. 

රසූල් (සල්) තුමාණන් යමයසේ ෙ පැවසුහ.“ 

කාන්තාවන් තමන් අතර කාමාශාව සිංසඳවා ගැනීම 

යනු එය ඔවුන් යේ අ ාචාරයක් යව්.” මූලාශ්රරය 

තබරානි. 

ඉතිහාසයයන් පාඩමක් 
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 යමම  නීච යරෝගය පැරණි ජාතියක් අතර පැතිර 

ගිය විට, අල්ලාහ් අහයසන් ගල් ව්ධෂාව ඔවුන් මත 

පහළ යකොට ෙඬුවම් කයළේය. යමම සේධිය අල් 

කු්ධආ යේ කිහිප තැ ක අල්ලාහ් සඳහන් කර ඇත.   

“තවෙ, ලූත් ව ෙ (යැව්යවමු) නුඹලා ස්ත්රීකන් අත 

හැර ෙමා කාමාශායවන් යුතු ව පුරුෂයින් යවත 

යන්ය හු ෙ? නුඹලා අඥා  පිරිසකි. ලූත් යේ පරපුර 

නුඹලා යේ යමම  ගරයයන් පිටු වහල් කරවු. 

සැබැවින් ම ඔවුන් පිවිතුරු ජ  යකොටසකි යැයි ඔවුන් 

පැවසීම මිස තමන් යේ ජ යා යේ පිළිතුරු ය ොවී ය. 

අපි ඔහු යේ බිරිය හැර ඔහුව ෙ ඔහු යේ පරපුර ෙ මුෙවා 

ගත්යතමු. (වි ාශය සඳහා) රැඳී සටියවුන් අතුරින් ඇය 

ව අපි නි්ධණය කයළමු. ඔවුන් මත (ගල්) ව්ධෂාවක් 

පතිත කයළමු. අවවාෙ කරනු ලේෙන් යේ ව්ධෂාව 

 පුරු විය.” සූරා අන්  ම්ල් 27: 54 සට 58 ෙක්වා. 

“යලො වැසයන් අතුරින් පිරිමින් යවත නුඹලා 

පැමියණන්යන් ෙ? නුඹලා යේ පරමාධිපති නුඹලා 

යවනුයවන් මැවු නුඹලා යේ භා්ධයාවන් ව නුඹලා 

අතහරින්යන් ෙ? එ මුත් නුඹලා සීමාව ඉක්මවු 

පිරිසකි.” සූරා අෂ් ෂූරා 26:165 සහ 166. 
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පළමු ව  වාකු මාලායවන්, ලූත් (අලල) 

තුමාණන් යේ පවුයල් සාමාජිකයයෝ යේව විශ්වාස ය 

 ම් ඊමාන් සහිත, ශිෂ්ට සම්පන් , පිරිසදු සහ උසස් 

සොචාරයයන් යුත් පිරිසක් යැයි එම දුෂ්ට ගම් වැසයන් 

පවා පිළි ගත් බව ස ාථ යව්. ලූත් (අලල) තුමාණන් 

යේ පවුයල් අය එම අපවිත්රේ සමාජයයන් බැහැර වු බව 

ෙ එම ජ තාව පිළි ගත්හ. උත්තරිතර අල්ලාහ් විසන් 

යපන්ව  ලෙ පවිත්රේ ජීව  මා්ධගය දුටු විගස, එය 

හඳු ා යග  එය යතෝරා ගත් ජ තාව, අසව්භාවික හා 

කාමයේ විකෘති වු හැසරීම් වලින් ඉවත් වීම  නිසැක 

බව යමය යපන්නුම් කරයි. 

 යමම වැකියන් පිළිබඳ ව තෆ්සී්ධ  ම් විග්රෙහයයහි, 

ලූත් (අලල) තුමාණන් සමාජය, පිරිමින් අතර පිරිමින් 

ෙ (Homosexuality) කාන්තාවන් අතර කාන්තාවන් ෙ 

(Lesbianism) කාමාශා ව සිංසඳවා ගත් බව සඳහන් 

යව්.  ඔවුන් ට ෙඬුවම් ප  වන්  ට අල්ලාහ් යේ 

තීරණයයන් අ තුරු ව එම ගම්මා ය අහස ට ඔසව  

යලස ජිබ්රීල් (අලල) තුමා ට අණ කයළේය. එය 

යකතරම් උසෙ යත් එම ගම්මා යේ  සු ඛයන් බුර  

හඬ පවා පළමු ව  අහයසේ සටි  මලාඉකාවරුන් ට 

ඇසුණි.  එවැනි උස් ස්ථා යක සට ජිබ්රීල් (අලල) 

තුමා එම ගම්මා ය අය ක් අතට හරවා බිම ට ෙැමීය. 
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ඉන් අ තුරු ව අල්ලාහ් යේ අණ ට එකඟ ව ෙැයව  

ගිනි ගල් ව්ධෂාව ඔවුන් මත වැසයමන් පහළ කයළේය. 

යමම සමූහය යලොයව් ඉතිරි මිනිස් සිංහතිය ට 

යලෝකාන්ත දි ය ෙක්වා පාඩමක් වශයයන් පත් කරනු 

ලැබීය. 

ලූත් (අලල) තුමාණන් යේ සමාජයේ නින්දිත 

හැසරීම  ඔවුන් යවතට පණව  ලෙ ෙඬුවම පිළිබඳ ව 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ඔවුන් ට ෙැන් වූ බව ඉමාම් අල් 

ආජූරි (රහි) පවසයි. පළමුව ඔවුන් යේ ෙෑස් හි යපනුම 

උදුරා ගනු ලැබීය. පසු ව එම  ගරය, එහි වාසය කර  

ජ තාව සමඟ අහස යෙසට ඔසවා මුණින් අත ට 

යපරළා ෙම  යලස ජිබ්රීල් (අලල) තුමා ට අණ 

ලැබුණි.  ඉන් පසු ව ඔවුන් යවත ගිනි ගල් වලින් පහර 

යෙ  ලදි. එම ෙඬුවම යකතරම් ෙ යත්, එහි වැසයන් 

යහෝ ගමන් කරන් න් යහෝ තමා ව ආරක්ෂා කර 

ගන්  ට ය ොහැකි ව ගල් පහර ට ලක් වී වි ාශ වුහ. 

ඔවුන් යේ සිංඛුා ව මිලියන් හතරක් වූ බව සඳහන් 

යව්. තෆ්සී්ධ ඉබ්නු කතී්ධ යවළුම් අිංක යෙක පිටු අිංක 

471.යම් සේධිය පිළිබඳ ව සුළු යමොයහොතක් කල්ප ා 

කරමු. යමය ට යපර වු කිසම සමාජයක ට ය ොපැ  වු 

ෙඬුවම අල්ලාහ ්යමම සමාජය ට පමණක් ප වන්  ට 
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යහේතුව කුමක් ෙ? සැබැවින් ම අති කැරුණික අල්ලාහ් 

යමවැනි ෙඬුවමක් පමණුවන්  ට  ම්, ඔවුන් යේ 

පාපය මහත් නින්දිත එකක් විය යුතු ය. 

ඔවුන්ට යමයලොයව හි ලක් ව  

අපීව්ධතිය. 

කාන්තාවන් කාන්තාවන් සමඟ ෙ, පිරිමින් පිරිමින් 

සමඟ ෙ යයයෙ  සම ලිිංගික යසේව ය සැබැවින් ම 

වුස යක් ව  අතර, එම ක්රිරයාව මිනිසා යේ 

ආයව්ණික ස්වභාවය ට පටහැණි වීම පමණක් ය ොව, 

පරොර යසේව යේ යයදීම ට වඩා නීච හා අයශෝභ   

බව කවුරුත් පිළිගනිති. කාන්තාවන් කාන්තාවන් 

සමඟ සහ පිරිමින් පිරිමින් සමඟ යයයෙ  සම ලිිංගික 

යසේව ය අ ්ධථ හා අපවිත්රේ ක්රිරයාවක් බව 

මුසල්ිම්වරුන් පමණක් ය ොව මුසල්ිම් ය ොව  ජ යා 

ෙ, සලකති. යමවැනි පාප ක්රිරයාවන් ට එයරහි ව තෙබල 

යලස තහ ම් නිති ප වමින් ඒ සඳහා කටුක 

ආකල්පයක් යයොො යග  සටින්යන් යම් යහේතුන් 

නිසාය. 

යමවැනි හැසරීම් පැරණි අරාබි සමාජයේ කිසයවක් 

ෙැ  සටියේ  ැත. එයමන් ම රසූල් (සල්) තුමාණන් 

යේ කාල වකවානුයව් තිබුණු බව ට සානක  ැති 
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අතර, එතුමාණන් යමවැනි ප්රදශ් ය ට මුහුණු දී  ැත. 

යකයසේ යවතත් ලමතු යය හි යයයෙන් ා (sodo-

mizes) සහ  එයසේ කිරීම ට ඉඩ යෙන් ා ය  

යෙපා්ධශවය ම ඝාත ය කරනු.” යැයි  බි (සල්) 

තුමාණන් අණ කළහ. මූලාශ්රර තිරිමිදි. 

අබු බක්ධ සේදීක් (රළි) තුමාණන් ෙ යමවැනි 

විනිශච්යක් නිකුත් කළ අතර.  අලි (රළි) තුමා යමවැනි 

වරෙ ට එයරහි ව බරපතළ ෙඬුවම් නියම කයළේය. 

කාලිේ බින් වලීේ (රළි) තුමා අරාබි යේශ මායිම් 

ප්රදයේශයේ කාන්තාවක් හා පිරිමියයක් විවාහ ව  

ආකාරයයන් පිරිමියයක් තවත් පිරිමියයකු හා විවාහ 

වනු ෙැක යම් බව අබු බක්ධ (රළි) තුමා ට ලිපියකින් 

ෙැන්විය. අබු බක්ධ (රළි) තවත් සහාබාවරු කිහිප 

යෙය කු සමඟ සාකච්ඡා කළ විට, අලි (රළි) තුමා 

යමය ට තරයේ වියරෝෙය ප්රදකාශ කර, “ජාතීන් අතර 

එක් ජාතියක් පමණක් යමම පාපයේ නිරත වූ අතර. 

ඔවුන් ගැ  අල්ලාහ් ක්රිරයා කළ ආකාරය අපි ෙනිමු. ඒ 

නිසා යම් මිනිසා ගින්  ට ෙමා මරණ ෙඬුවම් දිය යුතු 

යැයි මම සතමි.”යනුයවන් පැවසීය. අ තුරු ව, අබු 

බක්ධ (රළි) තුමා යම් බව ලිපියකින් ෙැන් වු පසු කාලිේ 

බින් වාලිේ (රළි) ඒ ආකාරයයන් ඔහු ගින් ට ෙමා 

මරණ ෙඬුවම ඉටු කයළේය. 
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යමම සේධිය පිළිබඳ විග්රෙහ කළ ඉබ්නු කස්සා්ධ සහ 

ඉබ්නු තයිමියා ය  විේවතුන් යමයසේ ෙැන්වුහ. 

වරෙකරු ට මරණ ෙඬුවම දිය යුතු යැයි සහාබාවරුන් 

සයලු යෙ ාම එකඟ වූ අතර, එය ඉටු විය යුතු 

ආකාරය ගැ  විවින මත ෙැක්වු හ. 

උස කන්ෙක් සට බිමට වීස කර ඔහු යේ මරණය සදු 

කළ යුතු යැයි අබු බක්ධ (රළි) අෙහස් ෙැක්වි ය. 

අලි (රළි) යේ තවත් අෙහස වූයේ, ඔහු මත බිත්තියක් 

පතිත කර මරණය සදු කළ යුතුය යන්  යි. 

ඉබ්නු අබ්බාස්, අලි, ජාබි්ධ බින් (z)සයිේ, අබුෙල්ලා 

බින් ම‘අම්ධ, ඉමාම් (z)සුහර්ි. ඉමාම් මාලික් (රළි) ය  

සයලු යෙ ා ම යමවන් පාපයක් සදු කළ අය ට, ඔවුන් 

විවාහ වූවන් යහෝ විවාහ ය ො වුවන් ය  යව ස 

ය ොතකා ඔවුන් ට ගල් ගසා මරණ ෙඬුවම නියම කළ 

යුතු යැයි අෙහස් ෙැක් වුහ. අහමේ, ෂාෆි, අබු සව්්ධ ය  

ඉමාම්වරු යම් බව ව්ධතා කළහ. 

සම ලිිංගික යසේව යේ යයයෙන් න් පිළිබඳ ව ඉබ්නු 

අබ්බාස් (රළි) යගන් ප්රදශ ් කරනු ලැබු විට, “ ගරයේ 

තියබ  උසස් ම යගොඩ ැගිල්ල ට ඔහු රැයග  යගොස් 

එහි සට බිමට තල්ලු කළ යුතුය. පසුව, ඔහුට ගල් 

ගැසය යුතු යැ.”යි පිළිතුරු දුන්යන් ය. 
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“ගුෙ මා්ධගයයන් ඇතුළු වීම සඳහා තියබ  තහ ම, 

යයෝනි මා්ධගයයන් ඇතුළු වීම සඳහා තියබ  තහ ම 

ට වඩා බරපතළ එකකි.” යැයි ජාබි්ධ බින් zසයිේ (රළි) 

ප්රදකාශ කයළේය. යව ත් ආකාරයයන් පවසන්යන් 

 ම්, ගුෙ මා්ධගයයන් සිංස්ධගයේ යයදීයම් ක්රිරයාව 

සඳහා තියබ  තහ ම, නිතුනුූලල ය ොව  

කාන්තාවක් සමඟ පවත් ව  සිංස්ධගය ට වඩා 

බරපතළ එකකි. 

එයින් යමයලොයව හි සදු ව  අ තුරු  

යමම පාප ක්රිරයාව යහේතු යකොට යග , ය ොයයක් 

මාරක හා ස්ප්ධශයයන් යබෝ ව  යරෝග කිහිපයක් හට 

ගනි. ව්ධතමා යේ පවති   වී  තාක්ෂණය, මුෙල් 

හා බලය තිබිය දී පවා යමවන් යරෝග පිළිබඳ අවයබෝන 

කර ගැනීම ට පවා ලවෙු විෙුාව යමයතක් 

අයපොයහොසත් වී සටි  බව ෙකිමු. ඇත්ත වශයයන් ම 

අල්ලාහ් යේ යකෝපය ට එයරහි ව පලා යෑමට 

කිසයවකු ට ය ොහැක. 

යමයින් හට ගන් ා අසානු යරෝග 

කිහිපයක්: 
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 ඒඩ්ස් (Aids) යරෝගය: යමය සුව කිරීම ට අෙ 

ෙක්වා ඖෂන යසොයා යග   ැත. අ ාචාරයේ 

හැසරීම සහ සම ලිිංගික යසේව ය මගින් යමය 

පැතිය්ධ. 

 ප්රදයම්හය (Gonorhea) ය ොයහොත් කුණු යලඩ: 

මුෂ්කය ඉදිමීම, මූත්රේා මා්ධගයේ අවහිර, සන්ධි 

ඉදිමුම සහ  වඳ භාව ය. 

 උපෙිංශය (Syphillis): යමය “සුේෙන්යේ 

යරෝගය“ යනුයවන් අරාබිවරුන් අතර ප1චලිතය. 

යමහි ආරම්භය යුයරෝපානු සමාජයේ පැවතුණු 

දුරාචාර හැසරීම් නිසා සදු වු යහේතුයවන් ය. යමම 

යරෝගයේ ප්රදතිලල වන්යන්, උන්මාෙය, ආඝාතය, 

අන්න භාවය සහ යව ත් ස් ායු ආබානය යව්. එ 

සමඟම රුධිර වාහිනි හානිය සහ මරණය ෙ සදු 

යව්. 

 ජ යන්න්ද්රිිය යකොටයස හි පිළිකා (Genital Ul-

cer): යමම යරෝගය නිසා, වසා ග්රෙන්ි (Lymphatic 

gland) ඉදිමුම සහිත ෙැවිල්ල හට ගනී. සරුයර හි 

වායු යගඩිය පැසවීම, මුත්රේ වාහිණි ය ඉදිමීම, 

සරුය්ධ සන්ධියය හි ෙැඩි යව්ෙ ා සහ අත් පා ඉදිමී 

ම ය  උවදුරු සදු යව්. 
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 යසිංගමාලය බී (Hepatitis B) : යමහි ඇති 

සලකුණු අතර උණ, අධික විඩාව, ඔක්කාරය සහ 

කහ උණ ය ාදිය ඇතුළත් යව්. එහි ප්රදතිලල 

වශයයන් නිෙන් ගත යසිංගමාලය සහ අක්මා යව් 

පිළිකා ය ාදිය ඇති යව්. 

විකෘති කාම හැසරීම නිසා හට ගන් ා යරෝග අතර 

කිහිපයක් ඉහත සඳහන් යකරුණි. කවයරකු යහෝ 

යමවැනි යරෝග වලට ෙැනුවත්ව යගොදුරු වීම ට කැමති 

යව් ෙ? යමවැනි යරෝග තම පවුයල් සාමාජිකයන් අතර 

පැතිරීම ගැ  සතුටු වන්යන් ෙ? 

ඔයබ් වැරදි ක්රිරයාවන් නිසා ඔයබ් පවුයල් සාමාජිකයයෝ 

- යෙමාපියන්, යසොයුරන්, බිරියන් හා ෙරුවන් 

සමාජයේ අපීව්ධතියට ලක් වීමට ඔබ ම යහේතුවක්වීම 

ට ඔබ කැමති ෙ? අති උතුම් අල්ලාහ් අප සයලු යෙ ා 

යමවැනි භයා ක ඉරණමින් ආරක්ෂා කරත්වා. 

යම්වායින් ගැලවීයම් මා්ධග 

මා හිතවත් සයහෝෙරයිනි! ඉසල්ාමය සම්පූ්ධණයයන් ම 

අනුගම  ය කිරීයමන් යමයලොව හා මතු යලොයව හි 

ජය ලැබීයම් මා්ධගය උොයව්. අප ජීවිතයේ සෑම 

අවස්ථාවක ම හටගන් ා ඕ ෑම ප්රදශ්  හා ගැටලු වල 

ට විසඳුම් ඉස්ලාම් සපයයි. ආරක්ෂොා ලබන්  ට අපහ ට 
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තියබ  පහසු මා්ධගය ඉතාමක් පැහැදිලි බව කිසදු 

සැකයයන් යතොරව අප ට යපයන්. එ  ම් බරපතළ 

පාපයන්යගන් මිදී ඈත් ව අපි ජීවත් වීමයි. 

එ සඳහා ගත යුතු පියවර කිහිපයක්  

පහත සඳහන් යව්. 

තව්බා - එ ම් අවිංක ව පසුතැවිලි වී අල්ලාහ් යවත ට 

හැයරන් . 

යමවැනි පාපයන් අලිංකාර කර ඔයබ් සත ය ොමඟ 

යවන්  ට වෑයම් කර  අයහපත් ජ තා ව සහ 

මිතුරන්යගන් ඉවත් වන් . තරුණ පිරිස වටා යරොක් 

ව  මිතුරන්යේ ආභාසය නිසා ඔවුන් යහපත් යහෝ 

අසභු ජීවිතය ට පා තැබීම ට බලවත් යහේතුවක් යවයි. 

එනිසා, නා්ධමිකතාව යවත මග යපන් ව  සහ ඔබ ට 

ෙහයම හි සහ යලෞකික යේ වල ඔබ ට උපකාර හා 

යහකම් කර  පිරිස ඔබ ම යතෝරා යග , ඔවුන් සමඟ 

මිත්රේත්වය පවත්වන් . 

ඔයබ් කාමාශාව අවදි කර  සයලු ෙැයින් ඔයබ් බැල්ම 

ඉවත් කරන් . රැවුල් විරහිත තරුණයන් යේ ආශ්රරය, 

ඔවුන්යේ ඡායා රූප තියබ  චිත්රේය, සඟරා වැනි යේ 

යෙස ඔයබ් අවනා ය යයොමු කිරීයමන් වළකින් . 
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 බි (සල්) තුමාණන්යේ ඇරයුම ට එකඟ ව පිරිසදු ව 

හා දුරාචාරයයන් ඉවත් වී ජීවත් වීම පිණිස, විවාහ වීම 

ට සෑම උත්සාහයක් ම ගන් .  බි (සල්) තුමාණන් 

යමයසේ උපයෙස් දුන්හ. “අයහෝ තරුණයනි! ඔබ අතර 

කවයරකු ට හැකියාවක් තියබ් ෙ ඔහු විවාහ විය යුතු ය. 

එයසේ කිරීම ට අයපොයහොසත් අය උපවාසයේ යයදිය 

යුතු ය.” යනුයවන්  බි (සල්) තුමාණන් උපයෙස ්

දුන්හ. මූලාශ්රර බුහාරි සහ මුස්ලිම්.  ලමථුනික 

ඉච්චාව/ආශාව මැඩ පවත්වා ගනු පිණිස අධික යලස 

උපවාසයේ යයදිය යුතු ය. රසූල් (සල්) තුමාණන් 

යමයසේ අවවාෙ කළහ. “සැබැවින් ම, මිනිසායේ 

සරුයර හි රුධිරය සිංසරණය කර  ආකාරයයන් 

ලෂතාන් ගලා යයි. එබැවින් ඔහු ව මැඩ පවත්වා ගනු 

පිණිස, උපවාසයේ යයයෙන් .” මූලාශ්රර සීහහ් බුහාරි 

වැළුම 1 පිටු අිංක 273) 

අලස ව සටි  යකය කු යේ සත ඉලක්ක කර යග  

ඒ තුළ ට ලෂයිතාන් ය ොයයක් අයහපත් සතුවිලි 

යකොඳුර  නිසා, වියව්ක කාලයේ ඔබට යහපතක් සදු 

කර  ක්රිරයාවන් හි  යයයෙන් . 

අවසා  ව ...මයේ ප්රියයතම යසොයුරනි/ 

තරුණයනි! 
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අසභු ක්රිරයාවන් හි යයයෙ  යකය ක් කුමක් සදු විය 

යුතු ෙැයි බලා සටි වා ෙ? ඔහු පාප ක්ධමයය හි යයදී 

සටි  යමොයහොයත් දී ඔහු යවත මරණය පහළ විය යුතු 

යැයි බලා සටි වා ෙ? ඔහුයේ අවශුතා සයල්ල 

සපයා, ඔහු ව යමවැනි තත්ත්වයක ට යග  ඒම ට 

යවයහස ෙැරූ ඔහු යේ යෙමාපියන් ගැ  ඔහු 

යමොයහොතක් යහෝ කල්ප ා කයළේ ෙ? ඔහු කුඩා 

ෙරුයවකු ව සටිය දී, ඔහු කුඩා මිතුරන් සමඟ රැස් ව 

සටිනු ෙකි  විට ඔහු ගැ  ඔහු යේ පියා යකතරම් 

සතුටු වුණා ෙ? ඔහු කුඩා ෙරුයවකු ව සටිය දී ඔහුයේ 

සුවය සඳහා රාත්රිම කිහිපයක් අවදි ව සට ඔහු 

යවනුයවන් ජීවිතය කැප කළ ඔහුයේ මව ගැ  ඔහු 

සතා බැලුයව් ෙ? ඒ යෙයෙ ාට ම සමාජයේ අන් අය 

ඉදිරියේ ඔහු ෙැන් ආපසු ණය යගවන්  ට සූො ම් 

වන්යන් අවමා ය සහ අව ම්බුව ට පත් කරමින් ෙ? 

එයසේ ය ොයව්  ම්, ඔහු යමවන් තුච්ඡ පාප යේ 

යයයෙ  අවස්ථායව් ඔහුයේ ප්රදාණය ගනු ලබ  තුරු 

ඔහු බලා සටි වා ෙ? මරණය අප යවනුයවන් 

යව්ලාවක් නි්ධණය කරන්යන්  ැතිවාක් යමන් එය 

පිවිසීයම් යමොයහොත තරුණ යහෝ මහළු යකය ක් 

යවනුයවන් කල් ෙහන්යන් ෙ  ැත. 
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ෙයාබර යසොයුර, යමම අග ා ජීවිතය, ෙයාලු 

මැවුම්කරු ව  අල්ලාහ්යගන් යෙ  ලෙ තුාගයකි, 

ගුණවත් කා්ධයයන් ඉටු කර මැවුම්කරු යේ සතුට 

ලබා ගත හැකි එකම අවස්ථාවකි. ඇත්ත වශයයන් ම, 

අයේ සයලු ක්රිරයාවන් හි ප්රදනා  අරමුණ අල්ලාහ් යේ 

සතුට ලබා ගැනීම විය යුතු ය. “අල්ලාහ්යගන් 

යසොම් ස ඉමහත් ය. එයමයි අතතත්කෘෂට් භාගු ය.” 

සූරා තව්බා 9:72 වැකියයන් ජයග්රෙහණය යලස සඳහන් 

කරන්යන් යමය යි. 

යමයලයව හි අයේ ජිවිතය අල්ලාහ්යගන් ලැබු 

පරීක ් ෂණයකි. ඔහු අප ව යලොයව් මවා, අප තුළ 

තෘෂ්ණාවන් බිහි කයළේය. එයහත් යම් යලොව අපයේ 

ආශාවන් සපුරා ගැනීම සඳහා ව  ස්ථා යක් යලස 

ඔහු මැවුයව්  ැත. යමහි දී අල්ලාහ් ගැ  බිය 

බැතිමත්කමින් සත පුරවා ගත යුතු ය, අයේ තණ්හාව 

මැඩ පවත්වා ගත යුතු ය. ඒවා යවනුයවන් අපට 

ජන් ාහ්  මැති ස්ව්ධගය පිරි ම  බව අල්ලාහ් 

යපොයරොන්දු යවයි. එහි දී කියා නිම කළ ය ොහැකි 

සුන්ෙරතාවය සහ සතුට මරණයයන් පසු අප සඳහා 

ඔහු යවන් කර තබා ඇත. 
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තම මැවුම්කරු ඉදිරියේ සට ගන්  ට බිය වීයමන්, 

තම ආත්මාව පහත් තෘෂ්ණායවන් ආරක්ෂොා කර ගත් 

පුේගලයා ට “තම හිමි සන්නිනා යය හි (අන්තිම දි ) 

ඉදිරිපත් වීම ගැ  බිය වී (යමයලොව) පහත් ආශයවන් 

වැළකුණු අය  ම්, ජන් ායව හි ඔහු නිවස  තැ .” 

සූරා අන්  ාසයාත් 79:70,71 යනුයවන් අල්ලාහ් 

යපොයරොන්දු යවයි. 

ඇත්ත වශයයන් ම අපයේ සයලු ආශාවන් සපුරා 

ගැනීයම් ස්ථා යක් බවට ජන් ාහ්  මැති ස්ව්ධගය 

අල්ලාහ් නිරිමාණය කර තියබ  යහයින්, එහි සයලු 

යේ ම අයේ කැමැත්ත ට එකඟ ව තියබ්. “තවෙ, නුඹලා 

ආශා කර  ෙෑ එහි නුඹලා ට ඇත. තවෙ නුඹලා 

අයැදි  ෙෑ ෙ එහි නුඹලා ට ඇත. අති ක්ෂොමාශීලි පරම 

කරුණා භරිතයාණන්යගන් වූ සිංග්රෙහයක් වශයයනි.” 

සූරා ෆසස්ලාත් 41:331,32 යලස අල්ලාහ ්යපොයරොන්දු 

යවයි. 

අවසා  වශයයන්, මායේ ෙයාබර යසොයුරුනි! යමම 

තුච්ඡ පාපය සහ එයින් සදු ව  බිහිසු ණු හානි පිළිබඳ 

ඉස්ලාමීය මතය කුමක් ෙැයි යකටියයන්  මුන් 

පැහැදිලි ව යපන්වා දුනිමි. යමවැනි පාපයන් හි 

ය ොයයයෙ  අය ට පහො දීමක් වශයයන් ෙ, 
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ලෂතාන් යේ උගුල ට හසු වී යමම පාපයේ නිරත 

ව  අය යේ ෙෑස් විවෘත වීම ට යමම යකටි ලිපිය 

උපයයෝගි වනු ඇතැයි මම විශ්වස කරමි. 

ෙයාබර සයහෝෙරයාණනි! යමවැනි පාප ක්රිරයාවන් සහ 

එයින් සදු ව  භාය ක ප්රදතිවිපාකය පිළිබඳ ව සෑම 

තරුණයයකුට ම ෙැනුම් දී ඔවුන් සයලු යෙ ා ම 

ආරක්ෂොා කිරීයමන් අල්ලාහ් යේ තුාග ලබන්  ට 

කටයුතු කිරීම ඔබ යේ යුතුකමකි. 

අති උතුම් හා සයලු බලය හිමි අල්ලාහ් යවත හැරී 

පායපෝච්චාරණය  කර,  අප  සයලු යෙ ාට ම භාගු 

ලබා යෙත්වා යැයි ප්රදා්ධථ ා කරමි. මම ඉදිරිපත් කළ 

සහ ඔබ සයලු යෙ ා කියැ වු යමම ලිපිය මගින් අප ට 

යහපතක් සදු කර  යලස ෙ, අප ට අයහපතක් සදු 

ය ොකර  යලස ෙ ප්රදා්ධථ ා කරමු. 

මුස්ලිම්වරුන් ට යහපතක් සදු කර  සයල්ල 
අනුමත කරන්යන් අල්ලාහ් පමණි. 
ඔයබ් අග ා අෙහස් යමම ලිපි යට ෙන්වන් . 
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