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මරණින් මතු ජීවිතය
විමසු
ෙමම මාතෘකාව සඳහන් කළ විගසම ෙකෙනකුෙග් මළ
ජනිත වන්ෙ ‘පුනරුත්ප’, ‘පුනර්භ’ යන  වචන 
වලින් අදහස් වන සංකල්ප. ෙමම වචන වැඩි වශෙයන
ෙබෞද්ධ සංස්කෘතියට බැ ඳී ඇති ෙහයින් එම
ෙකෝණෙයන් එහි අර්ථය විමසා. එෙසේ කිරීෙමන් ඉ
නිවැරදි ෙලස ඉස්ලාම ීය සංකල ්පය අවෙබෝධ කරගැ
ෙමය උපකාරී ෙව් යැයි අෙප්ක්ෂා ක.
පහත සඳහන් ෙකොටස උපුටා ගත්ෙත් ඉඟුරුවත්ෙත
මහනාහිමි විසින් සම්පාදනය කාශිත‘බුදු දහෙම් ප
විසඳ - ෙදවන ෙකොටස’ යන ගන්ථෙය.
20. පශ්නය: පුනර්භ, පුනරුත්පත්තිය යනු එකම 
දීම සඳහා ෙයෙදන වචන ෙදකක?
පිළි: අෙප් පිටක සාහිෙය් පුනර්භව යන වචනය 
පනරුත්පත්ති යන වචනය ෙයදී නැති බවයි මෙ.
පුනරුත්පත්ති යන වචනය  නැවත ඉපදීම යන අද.
පසුකාලීනවයවී ඇති ඇතැම් ෙ වල පුනරුත්පත්ත
වචනය   සමහර විට තිබිය හ. විෙශේෂෙයන් හි
ආත්මවාදී ආ වල භවෙයන් භවයට යන ෙවනස් ෙනොවන
ආත්ම භාවය පිළිබඳව කි. එම ආගෙම් මිනිසාෙග් ජ
හා සම්බන්ධ විනාශ කළ ෙනොහැකි සදාකාලික ආත්ම
බවත, එක් ෙගයක ් හැර  තවත් ෙගකට  රිංගන්නා ෙස
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මරණින් පසු එම ආත්මය තවත්  ආත්මයකට රිංගා ස
කමෙයන් ආත්ම ෙමෝක්ෂය දක්වාම ආත්මය දිගි
ගමන් කරන බව කිය.
බුද්ධ ෙද්ශනාෙව් එබඳු ආත්මයක් ගැන සඳහ.
සත්වයා යනු ෙමොෙහොතක් ෙමොෙහොතක් පාසා ෙවනස් ෙ
පවතින නාම රුප පුඤ්ජයක්, එහිකිසිදු ආත්ම සා
නැති බවත ් දැක. “පුනබ්” යන්ෙනන් පැහැද
ෙකෙරනුෙය් නැවත වීමයි ෙනොෙහොත් හට . ඒ අනුව
ෙම් වර්තමාන භවෙයන් කිසිදු ෙභෞතිකයක් ෙ
ශක්තියක් ෙදවන භවය කරා ෙන. එෙහත් කරන ද කර්
වලට අනුරුප විපාක ශක්තිෙයන් පුනර්භවයක.
කර්ම ෙවය අනුව හට ගන්නා ෙහේ තු ඵල පරම්පර
පවතිනු.” (44-45 වැනි ප)
ඉහත පැහැදිලි කිරීම අනුව ෙබෞද්ධ ෙමන ්ම හි
මරණින් පසු නැවත ඉපදීෙම් යන් මුලික අදහස් හ 
ෙකොට ඇත. ඉස්ලාමීය සංකල්පය ෙමයට වඩා ෙබෙහව
ෙවනස් වුව. මරණින් මතු ජීවිතය සැබැවින්මතික 
එනම් ඉනය  ෙගෝචර  ෙනොවන  සංකල්පය. එෙහයින් ඒ
පිළිබඳව මිනිසාට දැනුම ගත හැකි වන්ෙන් ආග
මුලායන්ෙගන් හා මිනිසාෙග් ස්වභාවික විචා
උපෙයෝගී ක ගැනීෙම. ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් අනුව ම
මිහිතලය මත ඇත්ෙත් එක් වරක් පම වීමට ඇත
අවස්ථාවක් පම. ෙමම ජීවිත ය ඔහුට මරණින
ලැෙබන්නට ඇති තත්වළබඳ පරීක්ෂණ බව ද විහ 
ෙවය. මිනිසා ෙතෝරා ගැනීෙම ් නි, විචාර බුද,
සදාචාරය, ෙහොඳ නරක පළබඳ හැඟී, ෙමන්ම විශ්වෙය
නිර්මාතෘ හා පාලක ෙයකු සිටින බවට ඇති හැඟ
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ජන්මෙයන්ම ලබාදී . ෙමහි විශ්වෙය් නිර්මාතෘ හා ප
ෙයකු සිටින බවට ජන්මෙයන් ඇත� හැඟීම ප�ල�බඳ
මතය ඇතැම අයෙග් විෙව්චනයට
විය හැක
අදහසක. එය තවත් ල�ප�යකින් සවිස්තරව සාඡා
කරන්නට අදහස් කරන ෙහයින් ඒ ප�ළ�බඳව ඇත�
ෙතාරත�රු ෙමම ල�ප�යට ඇත�ලත් ෙනාකිරීමට ත�ර
කෙළමු.
“සෑම ආත්මයක්මරණය භුක්ති විඳිය යුත. යහ හා
අයහ �යාවන් කළ හැකි තත්වෙයන් අපි(තබා) පරීක්ෂ
කරන්ෙන.” (අල් කුර්21 : 35)
“නුඹලාෙගන ් කවුරයාෙවන් ඉතාමත් ෙෂ්ඨද යන්න
පරීක්ෂා කිරීම පිණි ද මරණය ද නිර්මාණය ක
ඇත්ෙත. ඔහු (අල්ලාහ) අති බලම්පන්න වන අතර අ
කමාශීල.” (අල් කුර්67 : 2)          
“නුඹලා ෙකෙසේ නම් අල්ලාහතික්ෙෂේප කෙනහු? නුඹලා
අජීවී ව සිටි කල්හි ඔහු නුඹලාට  ජීවය . පසුව
නුඹලාට මරණය පමුණුවා නැව (මත ෙලොව) නුඹලාට
ජීවය ලබා ෙදන්ෙ. පසුව නුඹලා ඔහු ෙවතළ පමුණුව
ලබන්ෙන්” (අල් කුර්2 : 28)
ඉහත අල් කුර්ආන් වලින් මිනිසාෙග් ෙමෙලොව ජ
හරය ෙමන්මඔහු නියත වශෙයන්ම මිහිතලය මත කළ 
�යාකාරකම් ගැන මරණින් මතු විනිශ්චය දි සිටි
යුතු බව සහතික . ඔහුට යහකම් කරන්නට ඇත්ෙත්
ජීවිතය පමණකව ඉස්ලාමය උගන්වන ෙහයින් මිනිස
සිෙත්  වන ආශාවන් හා  තෘෂ්ණාවන් හි වහෙලකු බව
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ෙනොවී ෙමම  පහත් හැඟීම ඔහ ුෙග් පාලනයට ෙගනැව
භක්තිෙයන් යුත් ජීවිතය ක් ෙගොඩ නගා 
නිරන්තරෙයන් උත්සුක වන්නට ෙමම සංකල්පය 
ඉවහල් වන්ෙ. මරණින් ම තු ජීවිතයකතාව සෑම
දහමකම උගන වන අතර එය මිනිසාෙග් විචාර බුද්ධ
තර්කයට ප ගත හැකි ආකාරයට ඉදිරිපත් කර
ඉස්ලාමය පමණ. පළමුව මරණින් මතු ජීවිතයතාව
පිළිබඳව සලකා බ..
සෑම දහමක් මරණි මත ජිවිත ගැන විශ්වා කරය.
මරණින් ම තු ජිවිතය  බව පළි ගැනමට අවශ් වන 
සෙහේතුක සාධක  කිහිපයකත. අප ෙමම ලිපිය ආරම්භෙය
සාකච්ඡා කළ පරිදි සදාචාරය මිනිසාට පමණක් 
සුවිෙශේෂි වු ලක. සදාචාරාත්මක ජීවිතයක් ගත 
සදහා මිනිසා විසින් විවිධ ආකාරෙය් දුර
�යාවන්ෙගන් ඉවත් වියෙවය. නමුත් ෙමමරාචාරයන් 
තුළ ක්ෂණික හා තාවකාලික වින්දනයක් හා තෘප
බව  අපි දන. මිනිසා වින්දනයට හා තෘප්තශා කරය.
ෙමම ආශාවන් විසින් මතු  වු දිරිගැන්විම් වල
ෙනොවි සාරධර්ම රකිමින්  කටයුතු කිරිම සදහා  
පයත්යක මිනිසාට නෙළන්නට ස ෙව. අනිවාර්ෙයන
ෙමම අධිෂ්ඨානශි පයත්න සඳහා යහ විපාක දානය 
කිරිම ක් මිනිස විය යු. එෙසේ නිරන්තර යහ විප
පදානය කිරිමක් ෙකෙරහි විශ්වාසය තැබිෙමන්  මින
�යාවන් සදහා වු නැඹුරුව  වඩා ශක්තිමත. ෙමම යහ  
විපාක දානය කිරිම මිෙග් මිහිතලය මත වු ජ දි
සිදුවන්නක් ෙ. එෙලසින්ම දුරාචාරෙයහිෙළමින
තම හැඟීමවලට වහල් වි කටයුතු කරන්නාට ද විපාක
දිමක් සිදුවි. ෙමයද මිහිතලය මත වු මිනිසාෙග්
දි නිසි පරිදි සිදුවන්. ඇතැම දුරාචාර කටයු
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වැළැක්විම සදහා සා විසිනති සකස් කර තිබුණද ෙම
නිසි පරියාත්මක ෙනොවන බවද අපි ඉතා ෙහොදින් ද.
එෙහයින් මිනිසාෙග් සදාචාරාත්මක ජිවිතයට දිරි
සඳහා මානසිකව හා කායිකව උනන්දු කරවන හාලඹවන 
ආකාරෙය් නිශ්චිත ව තම යහ ජිසඳහා යහ විපාක ලබ
ෙදන තැනක් අනිවයෙයන්ම තිබිය  . ෙමය නි ෙලස
මිහිතලය මත වු ජිවිතෙය ෙනොවන නිසා මරණින් 
ජිවිත දි පරම සාධාණය විනිශ්චයකින් පසු මිනි
විපාක දානය  කිරිම ක් ඳව ඔහු විශ්වාස ක. ෙමම
විශ්වාසය ෙනොමැති නම් මිනිසාෙග්  මිහිතල
සදාචාරාත්මක ජිවන සංකල සහමුලිනබි යන්නට ඉඩ
තිෙ. එෙලසින්ම දුරාචාරෙයහි ෙයෙදන්නන්ටද ඔවු
වළක්වාලන ආකාරෙය් විපාක දිමක් සිදු ෙනො
දුරාචාරය රජයන මිනිස් සමාජයක් බවට අප පත් වන.
අද ෙලොව සි ෙවමින් පවතින්ෙන් මිනිසා මරණින්
අත්විඳින සි වන තත්ත්වය අම ෙකොට තාවකාලික
ආස්වාදය හා  තෘප්තිය  පස දිව යමින් මුළු මහත්  
සමාජයම තිරිසන් පිරිසක් බවට පත් කරන්නට කට
සිටි.
“(නබිවර) තම ආශාවන්(තෘෂ්ණාවන) තමන්ෙග් ෙදවි
වශෙයන් කව්රුන කර ගත්ෙත්ද ඔහුව නුඹ දු? නුඹ
ඔහුට ආරක්ෂකෙයකු ෙලසන්ෙනහ? ඔවුන්ෙගන් ව
ෙදෙනකු(නුඹෙග් මග ෙපන්විම) සවන් ෙදන්ෙන් ය  
නැතෙහොත් එය වටහා ගන්ෙන් යැයිද නුඹ සි? ඔවුන
තිරිසන ුන්  ෙලස මිස ෙවන කිසිවක. නැත, ඔවුන
(තිරිසනුන්ට) ඉතාමත් ෙනොමග ගියවුන් 
සිටින්”. (අල් කුර් 25 වන   පරිච්ෙඡ් 43/44
වාක්යන)
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ෙමයින ් අදහස් වන්ෙන් තම සිෙතහි උත්පාද වු
පහත් හා දුරාචාහැඟී වලට යටත් වන්නා නියත වශෙය
තිරිසනුන්ට වඩා පහත් තත්ත්වයකට පත. ෙමම
තත්ත්වය ෙවනස් කරන්නට නම් මිනිසාෙග් ස
මරණින් මතු ජක් ඇති බවත් එහිදි තමන්ෙග්
මත වු ජිවිතෙයල �යාවන් සදහා විපාකවිඳින සි වන 
බවත් ඔහුට ඒත්තු ගැන්ව. මරණින් ම තු ජි
පිළිබ විශ්වාසයක් නිශ්චිත වශෙයන්ම ම ිනිසාව
විශ්වාසයකින් හා යයාවන්ෙගන් පරිපුර්ණ වු අෙය
පත් කරනට මග සළස්වය.
අනිත් අතින් අපරාධදඬුව පිළිබදව  රිති මිහිතලය
ඇත. එක් අෙයකු මරා දැමුෙවකුටත් මිනිසුන්කට 
වඩා මරා දැමු හිට්ලර්ටත් උපරිමෙයන් දිය හැකි
හා සමාන මරණ දඬුවම පමණ. තමන් කළ වරෙද්මාණය 
අනුව ෙමම දඬුවෙ සාධාරණිත්වයක් මැති බව ඕනෑම
අෙයකුට වැටෙහනු . එෙහයින් තම වරෙදමාණය අනුව
දඬුව ලබා ෙදන තැනක් තිබිය යුතු බවට පිළිගැනිම
අපහසුතාවක් තිබිය ෙන. එයද සි විය හැක්ෙක් මර
මතු ජිවිතෙය් පමණක ් බව ළගන්නට සිද. ෙමම
දඬුව දම සදහා  සිලම දහම් අපායක්ළිබ සංකල්පය
ඉදිරිපත් ෙකොට. ෙමයද පාරෙභෞති සංකල්පය.
අවාසනාවට  සමහර දහම් ෙමම  පාර ෙභෞතික සංකල්
ෙභෞතික එකක් බවට පත් ෙකොට. අපාය පිහිටා ඇත්
ෙපොෙළොව යට  ෙමතරම් ගැඹුරකින් බව පවසන විට
ෙභෞතික තත්ත්වයටෙවය. එයට අමතරව මිනිසාෙ
ෙමෙලොව �යාකාරකම් න ෙලස සටහන්ෙකොට ඒ පිළිබඳ
තීරණයක් ගැනීෙම් සර්ව , පරම යුක්ති ස, සර්ව,
අති උත්තරී බලයක් ළබඳ විස්වාශයක් ෙහෝ ෙම
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�යාත්මක කරවන මිනිසාෙග් විචාරයට පිළි
ආකාරෙය් යානණයක් ඉදිරිපත් ෙන. අන් දහම ් ව
ෙමම සර්ව යාවලිය පිළිබඳව ඇත්ෙතකුලත්ව.
ඉස්ලාමය ෙමයට හාත්පසි ෙවනස් ව ආකාරයකි ෙමම
සංකල්ප ඉදිරි කරය. එය මිනිසාෙග් විචාර බුඑකඟ
විය හැකි ෙමන්ම නුතන ත්මක සාධක පදනම්  ෙගන 
කරන්න වු ඉදිරිපත් . නිවැරදි විශ්වාසය ෙම
සදාචාර සම්පන්න ජිවි ද ඉස්ලාමිය මරණින් මතුය 
පිළිබ වු සංකල්පය දිරිගැන්වි. පළමුව මරණි
පසු ජිවක සහතික වශෙයන් ම ඇති  එහිදි මිහි
මත කළ �යාවන්ට විපාවිඳින සි වන්ෙන් ඔබටමය ය
අදහස අල්කුර්ආනය අව1400කට ෙපර ඉදිරිපත් කර ඇ
ආකාරය විමසා බල. මෙහේ ෙමෙලොව කුසල් හා අකු
දරන්ෙන් ෙවන පුද්ගල ෙයකු ෙනොව නියත වශෙය
පමණක් බව ෙමම ඉගැන්වීම සහතික.
“(මිය ෙගොස් දිරාපත් වි පස් බවට පත් ) ඔහුෙග් ඇ
සැකිල්ල  අපි රැස් (ෙකොට ඔහුව පුනර්නිර)
ෙනොකරන්ෙනමු යැයි මිනිසෙනද? ෙනොඑෙසේය, ඔහුෙග
ඇඟි තුඩ පවා(ෙපර තිබු ආකාරෙය) තැබිමට තරම් අ
බලසම්පන්න වන්”. (අල්කුර්75 පරිච්ෙඡ්2 - 4
වාක්යන)
මිනිසාෙග් සිත් තුළ නලියන නිරන්තර සැකයක
මියෙගොස් දිරාපත් වි පස් බව වුවායින් පසුව ෙකෙසේ
ඔහුව නැවතත් පුනර්නිර්මාණය කරන්ගැටලු මතු
කරමින්  මිනිසාතික්ෙප  කළ  ෙනොහැකි ආකාරෙය
විද්ත්මක සාක්ෂියක් සහිතව අල්කළතුරු සප.
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මිනිසාෙ ඇඟි තුඩ එකිෙනකට ෙවනස් බව එනම් 
අෙයකුෙගඇඟි තු තවත් අෙයකුෙඇඟි තුඩට සමාන
ෙනොවන බව පළම වරට ෙසොයා ගනු ලැබුෙ1880 දි තාන්
ජාතික පන්සිස් ෙගෝල්ඩ්. ඇඟල තුෙඩහි ඇති ෙ
සුවිෙශේෂත්වය ෙක නම්  අවුර1400 කට ෙපර පහළ වු
අල් කුර්ආනය අපට දක්වන්ෙන්ද යන්න සිතා 
ෙනොවන්ෙන? අපට උපතින්ම ලැෙබ හැඳුනපත ඇඟි
තුඩ. එය  තමාම බව සනාථ කරන  ෙවනස්  කළ  ෙනොහැකි
පබලම සාක්ෂි. ෙමම පරාතිහාර්යජ සතයය සමග
ෙදවඳු මරණි මත ජිවි පිළිබ අපට දන්වන් නම
එම ජිවි පරතික්ෙෂ කරන්න අපට හැකියාව තිෙබ?
අෙනක අතින් පුනර්නිර්මාණය කරනු ලබ ගිය
මිනිසාම  බව සහතික කරන පණිවිඩයක් ෙමම කුර්
තුළ  ගැ වි තිෙබනවා ෙනොෙ? එෙසේ නම් මිහිතලය වු
තමාෙග් ජිය සම්බන්ධව ෙකතරම් දුෙව්ශම් විය ය
යන්න ගැන අවවාදාත්ම ක පණිවිඩයක් ෙමම 
වැකිෙයහි අඩංගු වි තිෙබ්ද යන්න ගැන අයෙයන්ම
සිතා බැලිය යුතු ෙනොව?
අපාය පිහිටා ඇති ස්ථානය ගැන නිශ්චිත ස්ථ
ෙනොපවසන අල්කුර්ආනය එය පාර ෙභෞතික වුවත් 
අපහසතාවකින් ෙතොරව විශ්වාස කළ හැකි අයුරිත්මක
සාධකයන් අපාය පිළිබසඳහන වැකියන් හි අඩංගු ෙ
ඇත.
“කව්රුන් අපෙග් සංඥ (අල්කුර්ආන ෙය් ඉග)
පතික්ෙෂේප  කරන්ෙන්ද ඇත්(විනිශ්චය දින) අපි
ඔවුන්ව නිරෙය් ගින්නට . ඔවුන්ෙග්   (එම
ගින්ෙ) දැවි විනාශ වි යන සෑම විටම පිලිස්සිෙම්
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(නිරන්තරෙ) දැනීමසඳහා ඒ ෙවනුවට ලත් සමකමාර
කරමින ් සිටි. අල්ලාහ් අති බල සම්ප.
පඥාවන්ත.” (4 : 56)
ඉහත අල කුර්ආන් වැකිය දන්වන්ෙන් පිළිස්සි
දැෙනන්ෙන් සෙමන් . ඉතා නුතන ශරිර හ වද්ත්මක 
(ANATOMY) ෙසොයා ගැනිමක් නම් සෙමහි ෙව
ග්හකයන්  (Pain Receptors) ඇති බවත ඒවා  සහමුලින
විනාශ වි ගියායින් පසු ෙව්දනාව ෙනොදැෙ. ෙලෝක
පසිද් ශරීර ව�හ විද්ඥෙයකු වු තායිලන්තෙය් චිය
විශ්ව විදලෙය් මහාචාර්ය තගතත් ෙතජ (Prof. Tagatat
Tejesen) ෙමම කුර්ආන් වැකිය මුස්ලිඥයින් වි
ෙපන වු අවස්ථාෙව්දි අල් කුර්ආනය1400 ක් පැරණ
යැයි දැ ගත් විට මවිතෙයනුත් මවි වි. ඉතා නුතන
විද්ත්මක ෙසොයා ගැනිම ක් ෙකෙසේ නම් අ 1400කට 
ෙපර කුර්ආනයට ඇතුළු විය හැකි වන විමසුෙ.
කුර්ආනෙ ඓතිහාසික කරුණු පල කිරිෙම න් පසු
ඉං�සි පිටපතක්  ගත් ෙමම මහාචාර්ය වරයා අවුරු
මුළුල්ෙල කුර්ආනය හදාරා ෙසෞදි අරාබිෙය් රියාද
පවත වනු ලැබු අටවැනි ෛ  සම්මනණෙය්දිසිද්ධිෙ
ඉස්ලාමය  වැළඳ ගත්ෙත. උපති ෙබෞද්ධෙයකු වු
ඉස්ලාමය වැළඳ ගනිමින්කාශ කෙළේ පාර ෙභෞතික සාධක
ෙමවන් නුතන විත්මක සතයන් සමග මිනිසා
අවධානයට  ඉදිරිපත් කිරිෙම න් එය විශ්වාස ක
පළගැනිමට  මිනිසාට පහසුවක් ඇති . එතුමා ෙමම
සම්මනණෙය්දි කළ කථාව අද YouTube.com ෙවබ්
අඩවිෙයන් ඔබට දැක අසා ගන්නට හැකියාව. අප 
ෙමෙතක් සාකච්ඡා කෙළේ මිනිසාට පමණක් වු සුව
විචාර බුද්ධිය උපෙයෝ ෙගන මිනිසාෙග් මිහිතලය
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ඇති ජීවිත අරපිළිබ කරුණු තර්, නුතන විදවට,
බුද්ධියට හා විචාරය ගත හැකි අයුරින් ඔබට ඉද
කිරය. මිනිසාෙග් ෙමෙලොව අරමුණු නිසියාක
කිරීෙම න් මරණින් මතු ජ ලබා ගත හැකි මාර්ග
පිළිබ සාකච්ඡා කෙළ.
ඉස්ලාමීය මරණින් මතු ජීවිතය පිළිබඳව ඇති අ
ෙමෙලස ඉදිරිපතෙළේ නියත වශෙයන් ම මරණය අ
සැෙවොම හමුවන්නට බලා සිටින , මරණින් ම
ජීවිතෙය් ජිතෙයකු ෙනොවී ජය ලබා ගනහැක මාවත
පිළිබඳව ඔබත් මමත් ඇතුළු සැෙවොම වහ වහා ළ 
යුතු ෙමොෙහොත අප ඉදිරිෙය්  විවෘත වී . සිත,
නිවැරිදිව , යහමගට පිවිෙ, ෙමෙලොව හා මරණින් ම
ජීවිතෙය් ජය ගැනීමට සෑම ෙමොෙහොතකම පසුබට ෙයා 
කරම. මිනිසාට ලැබති ෙමම එකම අවස්ථාව අපෙගන් ගි
ෙගොස් අවාසනාවන්ත තත්වයකට  වී පසුතැවිලි ව
බවට පත් ෙනොවී ජය මාවතට පිව.
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