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ිදෙලෝක ෙරොෙවල්ක ිදලතක ය්ක හවිදශතක ය පික
ෙභෞතික  විදවක යඩපයනෙතයක යැලසතක කතක වදතිුවතහක
ලපදකදයකෛයදනදයති ෙභෞතික විදඥෙතහ්ක  ද්ෙිුක
එහයුක  න වෙිුක ෙය්වතක ිරක  තක  ඇක වව හදනෙික
 ්ශෙික හදෙය්ේක ිවරක නිදේික ෙභෞතික  විදක ෙහයනෙි 
(Centre de Physique Theorique)  හෙවොයනඩක ගුුවතක
(quantum gravity) ය පිකහනිනකිණාදතහකෙහේතදෙඩක
නර ක වක  ටනවද්ක ෙභෞතික  විදවක ගැනක ෙිටක  දාඩක ් හක
(Seven Brief Lessons on Physics) නඩක ඇෙුකෙඩකිමතතක
භදෂදකතයසකෙවිිනක රවව නතකිරක තකහ රක ද ිය රෙික
වැඩෙතයකහක සෙිනකෙ ො හ ෙලයකය කගැෙනනවද් 
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ෙභෞතික විදවකගැනකෙිටක දාඩක් හක-  ගකඩ 

 

යු සයහ හනයසිදය ේක- නිකයතයටයසටකය්රදව් 

සයවරේ්්්්්්්්.ත්ලතුක හදහතුක  විදෙික හහකලක පවක
හ නක ි ුකිරනවදක- ලකයසෙහෝය 

 යසහතක  නිේ්්්්්්්්්්්්නවක වරික හ වයවනදවහ - ිැටක
ෙලෝ,ක ිනයුකයසන යාවෑකහවුක   

ශ කවවෂකගිනික විදවකෙ රදකනිය ක යසව කන ැකහහක
- එෙිොෙනොවයසටකය්රදව 

ෙඩක රඩක.ාදකෙ ො සයකහෙනකහනෙවො කෙහෙ හකගැෙරනක
යරදහනක්ැසකදහ හ  කත වනවනකසුේ් 

යසටියකිරක- ගදඩතයකහවුක   

කලකෙ ෙලක විදුහිකනතදහක ැ්ැහ්කය්කඒුතකතනකසුක
හයවවයක සතදක ිහනක ෙරොෙවල්ක නක  තක ්ැසතදවක  රලක
ගිතහ 

නෙිොලදකෙෑ යසක-  බයවවකහවුක   

 රලේ,කහනපනනකසුේ,ක තලලනකහකවාදකසතදහක ්සේ් 
සතවදක හවයදනෙික ික හදක වැයක වාදක  ඩක යි  ැනැුෙ හක
තැේක ෙ නවද් 
ෙරොෙවල්ක හු ුකිරක ෙගන  ුෙුක ෙ රක ෙනොක ඩ වයසක
ිහහ් 
 
ෙනොඩක  ලක- නේඩයසකහවුක   
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ෙපරවදු 
 

ෙහික එනක  දාඩක ලෙික ෙ නක  විදවක ගැනක හිහක
වයනදකේෝකස වහකහකෙනොකවයනදකේෝකහතකයි්දේ්කඑහකවක
ගුක  නක එ ක  දාඩක   ක වැනක  තක වෙය්ක ෙභෞතික  විද 
 ෂතෙති ලදක දකුකහ්දක නලවෙිකචු දිවෂරතකහ්ග ය්ක
එ ක  නලවෙතයක හතක ෙවනක ගැනකළ ය්ක හ ර්යසක ය පික
ිඩනඩක  රවැහහහක (overview) හර ුක ිරනවද් ෙලෝිතක
ේොනයක වන්දක ගයෙයක ෙිෙය්ක වක තයනක ෙහයක හක ෙලෝිතක
ය පිකහ කෙනොකවයනද හෙෂ්ේතකෙිො රඩකතකලකවකතනකපවක
 විදවකහ නකහනදවරිතකිරනවද් 

ෙහිකඑනක ථහක දාහ, ‘ රහකසයවරකනතදහත’, ිැ ක
ිරක  ුෙුක  ලපවටක හේයයසනේයෙුක යදනදරික
යදෙනහෂ දවත (general relativity) ය පික නතදහතනේ් 
ෙවවැයනකෙවයක වයෙය ෙ නකෙභෞතික  විදෙික වාදුක හක
හයවක හයව ිරවන හ්ගතක වනක හෙවොයනඩක තදය්ික
 විදවනේ (quantum mechanics)්ක තයවැයනක ෙවයක
ෙිෙරයෙයක හය තහෂත (cosmos),ක එනඩ හ ක ජවුක වන 
 ශසවෙිකව ්තනේ්ක ිකවැයනකම්ික දටිලයසකේවුකමලක
හ්ංක වලනුක  යසක වැයනක   ක වැනක  තක වෙය්ක  දක ුක වැවගුක
ෙයොතදක ගැනඩක ය්ශසෙලෂිතක සතෙඩක ව තහහක වශෙතයක
වවනනතකවනකහෙවොයනඩකගුුවතනු (quantum gravity) 
ෙවයක ෙවනවද්ක ්තක වැනක  දාහක යඩභද  දව(probability),ක
 ද ත (heat) ය්ක ිු .්රක (black holes)ගැනේ්ක ෙ ොෙුක
හවයදනක ෙිොනෙයයක හ ක ගැනක හක ෙයොතදක පැලහහක ිරවයක
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ෙභෞතික විදවකහගයක යස රකිරනකෙඩකහදහකෙලෝිෙිකහෙනක
 ැවැුහක ගැනක හ ක  තතක කුෙු ෙිෙය්ක ව තනක  ශසනත 
 හසහනකලහකිරනවද් 

ෙඩක දාඩකිතවරතදක  යක Il Sole 24 Ore ( ැතක24ක
ිුරක නහැතක   ද්ක හවුක  ෙුක  ුහනක හතෙවිෙික    
ිරනකලව ්යකෙ ෙලකහගවහ්ක ුහනකහවුක  ිකය්යසිමතක
යික  විදවක යි්දක  වම ක ෙිොනක හෙනක ය්යසිමතෙික
හ ෙතෝ නතකය්ක ක වැවගුක හ්ගතහකය පි ඥදනදෙලෝිතහක
වැලදහනක  ාක ිෙඩක ෙගෞරවතක ිවක වෙහයොෝක හැයෙරයටක
ෙව කහෙුකිම ඥ දවතක  කිරනවද් 

ිදෙලෝකෙරොෙවල් 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

පළම පාඩම 

පරම සුදර නිාමි 
 

 තක  ුික ජ  ෙික හවුදවි  හික ිදලතහක
 ලපවටක හේයයසනේයකස හ හරකිසයක ෙ ොරක ව හතදෙලක
තවයකිලකග  ි ද්කෙපොේෝක ුිතයනකඑෙය්කිදලතකිදක
වැමහසය ෙ ොරක ව හරකිහකිරදක ෙතොකක ෙවයන හහදුේ්ක
ඒුක හවදයනදවිනක වෙුක හෙනක ෙපොේොහතහක ෙවහියතය 
 හයෙුක ුිකවුවයකයඩපයනෙතය ඒකවැවගුකිදරිතක
හහ ික ිර වහනවද්  වහනෙික යයයසක  දයෙලක  දාඩක
 යතව්යක තකි  හනවර  පානතකනයදක ෙගනහකහ ්ැරක
වහදක  ටක හේයයසනේය ඒක වයරක ග ක ිෙ ්ක   ද්ෙික  ද තදක
ිවර  ඩ  තක  වෙලක යව තක යහගේ්ක ෙඩක සතන ිදලතක
  වැනක  තවෙය්ක වරඩභතේ්ක   ද්ෙික ිදවවික  නලවතක
 රෙෙයුකඒකිදලෙිේ්කහේයයසනේයෙුකයතදකවමුතෙතයක
 ්ජෙයුෙවහ්ක ඇකඒකවනක නක  ද්ෙි  දවදකවටතදවෙුක
 ථහ  ද්කපලශහතක නිතක හකිරවය  ටතද්කහරකිසයක
ෙ ොරක ව ග ක ි  ඒක ිදලෙික ි හේයයසනේය  ුිතද 
එහදිෙවලකිදයටකනහැතක වහයකවදවශනිතදෙු   කෙ ො ක
සතදෙඩකනතැුිද්ක භදගකගැනකිරවරකදහනකහිැහැතකුක ඇක
 සෙව.කෙලයක්තදක හ්චකෙනොදකහක ෙනෝවතනකෙහය  ිින 
 ද තදකයරය ෙිකෙදශනකවලනකයවයකිහනකව ගතද්ක යනක තක
හයවහනක හේකෙ ්ෂසඨක විදඥතයක ිකෙවයෙය් 

එෙය්කවයරහකහරදකස දකනශසච  හරකිසයකෙ ොරකව 
ිලක ග  ි ක හේයයසනේයක  යක  සව ශෂිෙත.ක ෙලයක
යස ටයවලය ෙික ඩරයක යරය තනක  තළ දක හතක හ්ු 
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යනයදවසයක ෙභෞතික  විදවක ්වදරයනයන  නයක ගු ද් 
 යක වුකවයරකසි තිනක ස,ක1,01ික  ඇකෙභෞතික විදවක
ය පි එිලකති  වතහුකහ වදරක ිදශනත ුක යනෙලයක
වව ය හක(Annalen der Physik)නහැත  දයස�තකය්රදෙි   ක
සතහක යණය එික යනක එික ්යක තනහ හ තැවවද්ක ඒක ්ැහක
්යතහ හකෙනොෙපල   ුග පැගයකලැබහන  රඩක ශෂසනේ්ක
 යක   කක ්යෙතයක  ඇක ිෙ ්ක  රහදේ ති  ු නහක
 වතනක ෙවතහක පවක  ්වු සතහේ්ක ෙවවැන ්යෙතයක  ඇක
හෙවොයනඩකතදයේික විදෙි ම්ි  වනහක්ඳයවදකදයනද්ක
ඒක ගැනක හහක ඊ ්ක  දාෙඩක හක  යස ර ිරයක නඩ්ක තයවැනක
්යෙතයක හේයයසනේය, යදෙනහෂ දවත (relativity) ය පි 
 තක  ථහ නිදතක (වව හදනෙික යදනදරි යදෙනහෂ දවතක
(General Relativity) තිෙවයක්ැහයෙවනකනතදහතරක හර ුක
ි ද් යදෙනහෂ දවතක ය පික ෙඩක නතදහෙතය ෙ යවදක
ෙවයෙයක යැහක ෙවෙන.ක යඩපයනෙතයක හ ිදලතක එික හ 
විදරතසයකග කෙනොවනකපවේ්කයවද්රිතහකවශෙතයකඑි 
යහදනකනෙලක වුවයකෙවෙවෙන.කගනක්ක  වයකහ රයකඑහක
හෙතහක හෙනිදනක වාදක වැඩක ෙිගතසයක ගහයක ිරනක  න 
යදෙනහෂ දවතකය පිකෙඩකනතදහතනකහිවකඒකෙවෙවනදකහ රක
වතෙය්ක ර රතහක ත තක්ැසේ් 

ෙඩක ්යක තනක නයදක හේයයසනේයක එහක රතසය  ශසවක
 වතතනක  ු  විදඥෙත.ක විද්ක   නක යරය ක ව්යක  ඇනක
වචදවතක  ර යරනැකිද් එේුක  හයන ලැබේකඒක  හ්ුක
 වතතක රතද ඒකහ ර ස තඩකහ නශසච කපවහ  ඇෙුක ෙුක
 යසහතක ෙවවයක තබිද්ක ඊනක ේ්තවක යදෙනහෂ දවතක ය පි 
 ඇක  හර ුක ි  නතදහත ගුුවදිවෂිත නයදක වයසතක
 ත ක දහ ය පික එවිනක ය ෙගනක තික  ැ්ැහ්ක සතඩ ්දක
ෙනොගැ පහේ්ක ෙඩක පවක  ඇනක හවෙපෝනක වකෙණ  
යදෙනහෂ දවත ය පි  හකනතදහතකයදරද්ශකිරවයක්යතහක
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්තවයක  ටනක හ රතරේ් යදෙනහෂ දවතක ය පික  හක
 දනදය තකහිව ෙභෞතික විදෙිකනවහද මකු හ්දක විදඥක
හේයැහක නිනය   යක යඩ දවනතක ිරනක ලවක  ශසවක විදපක
ගුුවතක (universal gravity) ය පි එෙ හක ය ෙගනක ති 
නතදහක තය්යසිරිතක තකකතකපව හේයයසනේයන වැනඇිද් 
එේු එතකෙිෙය්ක තය්යසි රිතකි  කතකව තනකගැනුවක
 යසහනක  ඇන  වුක වයරක ව්තිනක වයයනක ිදලතහක ග ක
විද් ගැෙුක හනිනක වලක නර ක ුක ඒක වයක වයර,ක හනවර  
යුයද්,ක වැරිඩ, ව.ල විද.ලක දඩ,ක වැරහක නගහනක යි ක
 දයස�තක්ය,ක ශෂසන හව්යසකෙහයකහ ෙනොෙතහ වැරහකවැනටඩ 
ව්යකව ග්නකවිද් 

හවයදනෙි, 1,11ක ෙනොවැඩපරෙික ි එ  ගැනකළව 
කළහනයක හක  යිවයක ගුුවත ය පික නවක නතදහතහ 
 යස රකිරනක්යතහක  කසතහනකහේයයසනේයකයහුකවිද්ක
 ඇක එතක ්ැනයුෙි ‘යදනදරික යදෙනහෂ දවතක ය පි 
නතදහත’ තනක නවය්ක  හේයයසනේයෙුක යුිවෂවුක හ 
ෙයොතදක ගැනහ එතේ්ක ෙභෞතික විදකහෙෂ්ේෙික ශෂසනෙත.ක
වශෙතය යැලෙිනකු තදික විදඥකෙලිකලදයොෝක වයනක
හයවහනක තු නතදහකහ රයක රහකසයවර නතදහතකවකඑතේ් 

හෙනකරයක යවනෙිකය්ෙිි  පවකතීකිරවන  ශෂසනක
ිලදක ිමත හ රන ෙහෝයදවටෙුක රසකඩ,ක ේෝහවෙුක  ඩ ,ක
හේිල  යජෙලෝක  යසනේයක   ්ෙඩක  න  ු ඩක ය්ක
ෙෂ්හයසයතවෙුක්තවකරරකවැනකනදනි වකගැෙනනවද්කඒවදෙික
 ුකිදකවහන රයත  රිවිවක ි ගැනහන   ැඩක න ිවරක
ිදලනකශහෂිතහකහවශික තක්ැසේ් එේුක යකලැෙපනක
 ්වෂත හ හිේ්ක එ හිහකෙනොවක එවැනකිමතක හෙනක යසක
හරවනක සුේ්ක ිාදක හදණිිතහ ෙලයක යැලසතක ්ැසක
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හේයයසනේයෙුකයදෙනහෂ දවතකය පිකයදනදරි නතදහතකවක
ඒකගිෙික ශෂසනකිලදිමතතහ් 

කලක හක වරනක හේයයසනේයෙුක ඒක නතදහතක ගැනක තඩක
 හදිතික හවෙපෝනතහක  තදෙහයක හදක ත ක  තුක හිුක
 ෙහෝවත,ක  ්වෂත හන  වහු හ ිේ් ඒක හෙුක යරය ක
හනිනෙිකහවයදනකවයෙවකගඩ්දනකයමතවේ්කහදකිැලමතදෙික
ෙිොයොොොකරකෙවරෙ ්කහගද දක ටෙික�ිකහනිනරණකිුක
රයස වලකයේසඩක ්යක ි ගනවය්  දාඩක යතවලන ෙතොවන 
වැඩ හවනදනතසයකෙ ොරකුකනවදාකිදලෙිකික හේකෙපොේෝක
 න තහහකන කෙලය  ෙගනකගැනහනකහ නක ාකලැෙපයෙය්ක
එහක ෙිොනහක මෙත.ක   යක ් දක ින ලවක ෙ ො හ 
සතවවි ේකහද ෙවරෙ ් කනයක ලදකද ිටෙි්කෙපොෙලොුනදක
යරය ෙික හතශතක  ර හිදතක  රයරෙතයක වික නවදාවන 
යඩමතයකිඳ  දකල  රදවදය ියකනවද ැෙය ලැගඩකගුක න 
මකගල වයදක ැබහනකඒකෙ ො කවකෙතොවදකගු නයදේ ෙ ොෙුකඑහක
ෙිොනහකමතයන ෙගොදුකදකතබෙණ්ක ි ිනකඒකෙ ොතයකහ ුක
ි ක හෙුක ෙවිවය ිුක ර ය හදලනක කඇෙදක ු ක  ත තක
වහවදක ෙතොකක විද්ක හදක  ු නහක වසයෙයක හේයයසනේයක
  යක රිල නතකිරනකලවකවිදරතනකහවිදශෙිකව  දවක
ෙනොෙික වැේ එවැනක එහක හවයසථදවික ි හනක ්ැඟ ගතද් එතක
්රතනහකස ෙවහ හෙුකිිනකෙිොඳරදකහිවවකර්යහකේ ක
ි ද වෙුක වැාහ්ක තථදවථත වයදක තික ිාක තරත ිාදවැට 
හවිදශතකයැදඩකලු ගැෙුකඑේුකයරලකහිය ෙව  එ නක
හනකවශසචවතසය ෙහය වැනේයනනක නයකගු ද්  මථ තක
ෙගෝලදිදරක පවුක එතක යයසසෙවයක ෙහයක  හක හහෂත වනදක
ිරිැෙවවයක  ටනක පවුක වැනක ගුක වද  නක තථදවථතක තික
ඇෙවහකහතයටයකෙ ෙනනකෙවතකහකෙනොවනකපවකහ නකවැනටක
තබිද් ඒකතථදවථතකය පි නවක ැතකිාහ  වරකවන ්ැහක
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හවයසථදවහක හක හතශතක ය්ෙිික ගැෙුක හුවැ හහක පවනක  ුක
ෙවනවද්  

 ත්දයතකහරදහ නවකවැිහක ිකවකෙණ  ැරණකවැිහ 
යහත හිතකදෙහය්කඒකයහත හික�තදව්ෙිකි හයහකයහක
යසථදනතහ හේයයසනේයන ිවකවයෙය  ේි්ක 

ඊනක කලක හ ේ්තවක වරහක වන්දක ගුක  න 
යදෙනහෂ දවතක ය පි  ඇෙුකනතදහතක ෙි රඩකයරලක වැේ 
 තක වන  යසහතක  නික ්ැඟහේ් හදක වැයක එතක යැෙි යක
 යස රකිරයනඩ් 

  ලක වැන නකවිතහත වයසතවහ ෙ ොෙ ොවන  ත ක
දහනුකයි හ්කෙ ොෙ ොවකවනදකභහිත දහනුකේ්තවක ්වදක
ිහන හේයැහක නිනයක යුයද්ක ි ක පවක  පක   ැඩක  න 
වයනවදක  ත්ක  තුක නකවිතහතක වයසතක එසෙනික ෙව ක
විවෂිතක සතහනක පලක ෙිෙරනක ස තඩක පලක ෙිගතහක
 වතන පව නිනයකය ිල නතකි ද්ක ඇකඑතක්ැනයකුෙික
ගුුවදිවෂික පලතක තනකනවය් එේුක ියසක හවිදශතහක
ත ක එසෙනිනක ුතයක යිටක නකවිතහත වයසතක හ රක ෙඩක
ගුුවදිවෂිතක පල වුවයෙයක  ේ වක තනක ිදරිදවක
්රතනහක වැනක ගැනහන ිදනවුක පැරක විද්ක ෙ නක  විදෙික
යතදකවවක වක  හේයැහකනිනයක වදකඒකයඩපයනෙතයකනශසච ක
හව්යහක  හර ුක සතනක හැ්ක විද්ක නිනයක ිල නදක ි ක
හයවහනක   නක ග්ක වයසතක ව්යක කතක හ නදිදශතක වක යහයස ක
 ශසවත හක හා්ගක ුක හතක  ශදලක ියසක භද නතහක වෙුක
හවිදශතහ්ක ෙඩක හ හදික ුක හවිදශක ව ්තක ත ක යැරයරනක
 තුකග් වයසතකස තඩකපලතිකහැහ්ුකදහකනයදකව දිදරක
ගහයකහගහ ිරදකෙතොක වන පවක ඇක ශසවදයකි ද් එේුක
 හය හව්යසක ි ක එ ක ියසක භද නතක ේවු හවිදශත යැික
 ුෙුක ෙහොනවදේයවැ‘ේක  යස රක සතහනක නිනයක හයහුක
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විද්ක එේුක හේයයසනේයක   ිහනක වයරක සි තිනක ෙ ර 
ෙ ්ෂසඨක ෙභෞතික  විදඥතයක ෙවෙවෙන.ක ු ම දනි  දතික
හේිලක්ැරෙෑක්දකොඩයසකහැහයසෙවලක  යකනිනයෙුකඒක
නෂස�තකහවිදශතනකහතශේයකවැවගුකහ්ගතහකහුතයකඑිතක
ිරික ලැපක තබිද්ක එහක හ්ගත ්ැනයක වකෙණ  ව ුචඩපික
හෙෂ්ේත (electromagnetic field) තනකනවිේ්ක ෙඩක සතන 
 ව ුචඩපි හෙෂ්ේත ්ැහක  ැනිනක හ  ැතෙරවයක
හවිදශතක හරවන,ක ෙවඩෙතෝක  ර්ග යඩෙ ්ෂිතක වන,ක
 ලදශතික හතයනක ෙහයක ිඩ නතක ෙවන,  ව ුක පලතක
 රව්නතක ිරන යැප ක වයසතවහ්ක  තක යතදක   යක  හක ි  
 ද්ක පලදගදරෙි ෙහෝනර ිරිැදහනක ේ්තක ුක ෙඩක
 ව ුචඩපික හෙෂ්ේතක ය පික වක  ුික හවහෙික  නක හක
හේයයසනේයෙුකවැඩකහවනදනතකෙතොකවකතබිද්කහේයයසනේයක
වන්දකගුකවිදරතනක ව  තක ැතෙරනකවිදරතනකයහදනවක
ගුුවත වකතඩකස කහෙෂ්ේතහකහගයක ැතරක ත කතකෙවතහක
පවකහේයයසනේයන වැනඇිද්කඒකහිවක ව ුකහෙෂ්ේතනක්දක
යහදනවක ගුුවදිවෂරතකහෙෂ්ේතහ (gravitational field) 
වක  ැවතතක කතක පවක  ඇක හව්යසක ි ද්ක ෙඩක ගුුවදිවෂරතක
හෙෂ්ේතක .හනක යසවි තසයක  වතයෙයක ව, ගණ හතක
යමිරිතහ හගයක එතක  යස රක ිරයෙය ෙිෙය්ක ව වැනක
ිුේකය පිකවක හේයයසනේයෙුකහවනදනතකනපි වකෙතොක 
විද් 

ෙහයනක ෙඩක හවයසථදෙික ික  හේක  ඇනක හතශේයක හක
හිුක හව්යහක  ් ක වකෙණ්ක එත ඇෙවහක හේයයසනේයෙුක
හිුක  තභදවක නයදහක  ් ක ුක හව්යහ්ක ගුුවදිවෂරතක
හෙෂ්ේතක තික හවිදශතක හරදක  ැතුේක ෙවනුක හෙෂ්ේතහ 
ෙනොවනක පවු, ගුුවදිවෂරතක හෙෂ්ේතුක හවිදශතුක
තනකෙවි හකඑි හකෙවතහකපවු  ඇනකවැනටකගතද්කයදනදරි 
යදෙනහෂ දවතක ය පි  තක  දනදය ෙතයක  ඇක  යස රක
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ිරයෙයකඑතේ්කෙිටෙතයකසිෙවොුකග්කවයසතකගහයකිරනක
නිනයෙුක හවිදශතුක හේයයසනේයෙුක ගුුවදිවෂරතක
හෙෂ්ේතුකඑිකහකෙවතහ වයකෙවිහකෙනොෙවේ් 

ෙඩක හවෙපෝනතක  ් ක දහ ්රතනක එහක යැිසයක
ඥදනදෙලෝිතක ලැබවදක වෙුක ෙවතහ්ක  වුක හයවහසයක
සිෙවොුකඑතකෙලෝිකයසවදභදවත හතශේයකහ යරලකිරකවැහුක
හහරරත ෙහොේො හ. ඒක හවෙපෝනතනක හිවක හවිදශතක ්ද 
ෙභෞතික නවි එසෙනසයකෙවනයසක ුක ෙදවල ෙනොවනකපවුක
හවිදශතකතිකෙලෝිකයසවදභදවත යහය   ව  තකහෙන.ුක
හ්ගක ෙහයක හ  වුක එහ වවගති නකවිතහත හ්ගතහක පවුක
 ැ්ැහ්ක විද්ක ෙඩක හිවක හවිදශතනක ව හෙනහක  න හක
නකවිතහත හ්ගතහක ෙහයක හ  ර්ගක නැගහන,  ෙවනක සු  
දහන,ක වික ගැසහනක  ්දක  ඹතහනක ්ැසේ් ඒක නයදක  හ ක
හය වග ක ව  ුෙුක වැවැය ක ුක හවමශිහදනක හනහි 
ව ්තික ෙනොවක හතශේයක නහි යසවදභදවතහක ගු වැවැය ක
ෙගොළෙප් ිිවහකවැනකෙවතහ ත කතැේක තතක්ැසේ්කහෙනක
ඩවතතදකනයදක ඒක හවනක තක හවිදශතක වික ගැෙයේ්ක ඒක හිව 
හෙන හ්කෙ ොෙ ොවකඩවතතදකවනදකගහයකිරයෙයකහවමශිහදන 
පලතහකනයදකකෙනොවකඩවතතද හවනකවිකගැසක තකහවිදශතන 
්රතන හනලදිදරකෙිවතිනක ිකගත ටහකෙපෝලතහකෙහය 
 මථ තකෙරෝලකද තදහ නයදේ් යවියසකෙහෝනරකපේ ිලතහක
දවනකහදරික ිි ෙහයකවිකගැසේක ුතතහක ත නයදේ 
හනලදිදරකෙිවතකවනදකටහකෙපෝලතකෙරෝලකදකතයෙය් ඒක්දක
යහව ග් ෙලෝිකඩවතතදකවනදකිරිැෙවයනු, වයසතක ත ක
ෙවයනුකේ්තවකහවිදශෙික තකවන ඒකවිකගැසහේ් 

ෙිෙය්ක ෙව ු, හවිදශෙික  තක ෙඩක ව ක දෙඩක
යසවදභදවත ෙිෙන.නක  යස රකිරකෙ ය තක්ැහෙහකෙිෙය්ක
විකව්නහකවැනක තකවෙය්ක ඩක ශෂසන හ ගණ ඥතදකවශෙතයක
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යැලෙින, එවිනකගණ ක.හදරතදකතනක ුවදව්තකලැපක ට, 
ිදවල ේාරහකෙගෝයස,කයසවි ෙතය ියවහකවැනකනැඩහිනක
යහදන  ර්ගදිදර ද හදන හතයනහක  යස රක ි ක ්ැසක
හයවෙඩක ගණ හතක යමිරිතහක ්ඳයවදක ික තබිද් 
හනතුවක  ඇක එහක යමිරිතක ්හදනක ේෝක ඊනක වැඩක හදනක
ගිනදවහකයි ක හතක යනිනකවෙදශ ි ක්ැසකවිදරතහක
ෙයොතද පලනක ෙලයක  හයෙුක ේොි හ ෙගෝලෙත.නක  වරදක
තබිද්කපවය්දවෑකරේහදයකනවයක්ැනයකවිකඑ  ෙගෝලතදකක
 ුකගයනදකසුකඑේුකස කය ෙතෝග දවසයකෙ ොරකතැ’ේක
යැලසතක ්ැසක වවගෙික වචදවත ය දධක නපයනතහක ්තදක
හවයයක ිරවයක  ටක හෙතහ්ක හවයදනෙික ි රේහදයක එහ 
නපයනෙතයකනගහනතකිෙ ් විකගැසේකහවිදශතික තක
යසවදභදවතක  යස රක සතහනක වික ගැසහක ය පික ස ෙශ් ක
ගණ හත විදිරිතහකහවශිකවන පවේ්ක රේහදයෙුකව  
දහක තනක නවයක වව හදනෙික ්ැහයෙවනක එික යඩකතක
ය්ෙහ තක ්�  R (වව) හ.රේ්ක ෙඩක ෙයොතදක ගැනහ ෙතොවදක
ගනවයකයමිරිතහක්ඳයවද දයක ලපවට හේයයසනේය, R 
(වව) තිෙවයක්ැහයෙවනකෙවතකකහවද  ුකනකවිතහත වයසතෙික
 තක ශහතතනක යහදනක ෙවනක පවක ෙ යවදක දයනද් ෙන  
භදගතහක  හික ුක ෙඩක හිුක යමිරිෙතය  ිදශක වකෙණ 
ෙවනක ස වහක ෙනොවක  න හක නකවිතහත වයසතවහක ්කෙික
හවිදශතකහනවර ෙතයකහ ව   වනකපවේ් හවිදශතකව කවනක
ෙවතහකපවනකනගහනතකවේ ඒකහිුක වැහහ, හයතහන එෙය්ක
හතශේයක ුකගයනද සුකයමිරිතහකපවනක ුකවිද් 

එේුක ෙඩක සතනක යමිරිතක හරද හය වග ක ව 
 ුෙුකහෙනකජවහදනකුක ශසවතේ් හේයයසනේයෙුකයදනදරි 
යදෙනහෂ දවතකය පි නතදහෙිකහිුකෙ ොේොයුකපවකෙඩක
යමිරිතක නයදක  ්වුක ුෙික හුහක හදහ  ිනතික එනක
වවශනක ලකඑසෙනික රතදකෙවනයසකෙවයනදහකකෙහය ඒකහ ක
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යිනද හඛණාවක ගලදක වක හෙරෝිථනක ය්ඛිදවක නයදේ්  ික
 ිලක ුක හත.ෙුක යහතක ෙවොාහුක දහහක ෙලයක ෙ ිික වක
ෙනොිාවදකගලදකවකඒකහෙරෝිථනක තලල හවයදනෙිකි ය ි 
පවන  ්වුකවිද් 

  කකෙවය හ ෙඩකයමිරිෙතයක යස ර ිරයෙයක
 දරිදවහකවනදක තක හවිදශතක ව ක වන හයවහේ් ෙඩක ව  
දහකනයදකහවනක තකග් වයසතක දරිදවකවනදකභහිතකෙවනවදක
 හිහකෙනොවකවෙලෝිෙිකයමරකගහන  වද ෙවනයස ෙවනවද්ක
හෙනකඩවතතදකනයද ව ෙහෙය්කවෙලෝිෙිකගහයකහගකෙවනයසක
වනක පවක හේයයසනේයක හෙරෝිථනතක ි ද් වෙලෝිෙික ඒ 
ෙවනයසකදහකේවුකහ ගහනතක1,1,කිකහැනකපැලහනක්ැසකදහ 
නයදක හේයයසනේයෙුක එ  හෙරෝිථනතක  ්වුක විද්ක
එේුක ෙහෙය්ක වහක වයෙයක හවිදශතක  හිහක ෙනොෙවේ, 
ිදලතුක ව ක ෙවනවද්ක හේයයසනේයක   ක ි ක  රහක
ෙ ොෙ ොවනකවයයනතනකවාදකවැඩකෙිගතසයක ්  හ්ෙය්කික
ිදලතකෙගදකතනවද්කෙහතුකහැනකපලදක ්වුකිරගුක වුක
හෙරෝිථනතහ්ක යවද්රිතහක වශෙතයක ගුෙ ොුක කඇදක
ෙවර ක හයපාක ්දක  ් ක ිඳිරෙික ජවුක වන නෙලක
ෙයොේොකරයක ෙවෙවෙනහක හ රය ෙවර ක හයපාක ජවුක වන 
ෙයොේොකරදනකවාදකිඳිරෙිකජවුකවන ෙයොේොකරදක හල ක
වශෙතයක ේෝක හ්ුක  තක කතේ්ක හේයයසනේයෙුක
යමිරිෙතයක ්ලක ගු ෙහවැනක හනදවරිතයක ඇද 
වරඩභතහක හිේ් 

වැවැය ක  දරිදවික  තක  තුක හ ව්නතක  යනනක
(්ේෑර යරකවැදකහවයයකුක සකඑිකජ  තකහවයයකෙවනවද්ක
එ නක  තරක වන වැවැය ක  දරිදක ිෙලපරත යසථදවරක වක 
 වුවදකෙගන තදකෙනො ්ැහෙහ ව්නතකන රකදෙහයක සවක
එෙය්ක යසථදවරක දහනක හවශික ිරන  ද ක ශහතතක  වක දරනුක
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එතනක ෙනොක ලැෙපනක නයදේ්ක එික  ත්ලතක වයෙයක හල 
 දරිදෙිකතකලකපර  දරිදවකහ කහකිාදකවැටහේ්කෙඩකිාද 
වැටහ ෙිොේක රඩ  පලක වකසවකේොු  දරිදවක ක හවනක තක
හවිදශතක ව  හතශේයක ව ක දක ගැෙුක.්රතහක යවවයක වතක
ගතක දරිදවකයහගකිාදක වැෙනනවද්ක ක  ශසවෙික තක තලහක
ෙනොක ෙ ෙනන ස  දනක ිු .්රක තිෙවයක හ ක
්ඳයවයෙයක ඒවදේ් හදක යරය ෙික  ෙගනක ගයනදකිදලෙික
එවැනක හව්යසක යැලැ.ෙයක හතශේය ගන ක ුක නතදහතසයක
යදග ක ුක හ ශසවදයක වදති හෙරෝිථනක ෙලයේ්ක එේුක ෙඩක
වනක  නක එවැනකිු .්රක  තක ගිනදවහ නශසච ව ්ඳනදක
ෙගනක තක හ රක දරිදක  විදඥතයෙුකගැෙුක හනිතනතන 
ඒවද ලහකව තෙපනවද් 

එ හිහක ෙනොෙවේක යමිරිෙතයක ෙ යවදක ෙවනක
 රහ යහයස ක හවිදශතනක හ  යදරිතක දහනුක ය්ෙිෝචනතක
දහනුක හළවය්ක  වදරනුක  ැ්ැහ්ක ි  ේොුක හවිදශතනක
ස කෙය්ු හකයසථදවරකව  ටතකෙනොක්ැසේ්කඑතකහනවදවතෙතයක
හ  යදරිතක  තක කතක හේ්ක එෙය්ක  ශසවතක  යදරිතක වනකපවක
1,30ක ික  ු නහක නතහෂිත ි ක ෙවතහ්ක එ ක
යමිරිෙතයක හක ෙ යවදක දයක  රහ හවිදශෙි එ  
 යදරිතක රෙෙණකවරිකගණතකෙනොක්ැස  රඩකහධි රක
යෂසිුවතසයකකතකව හ්ං හදේතිනුකවාදක.ාදවන  ැවත 
 ශසවතක හවක හ ක ‘ ුක ප යු’ ෙනොේොුක හ්දක යයතහ තැ’ේක
්ඳයවන ය් දධෙික නේ්කෙහ ැනකිු ක්යකහ ස ෙවහක
එතක  ශසවදයක ිෙ ්ක නැ්ැ්ක එේුක ඒක හ්දක හහරදක තදහ නයදක
 න ක ු හධික  ද ෙතය ෙශ්ෂක ු හය තහෂක  ස ඩක
 සරිතක (cosmic background radiation)  වහුක  ශසවතක
හරදක   රක  වතනක පවක නතහෂික ව්යක  ්වුක ුක  සක
හේයයසනේයෙුකයමිරිෙතයක යස රකි කඑහ ිදරිෙික
ය ි දවක නයැික ව ය ගැිිද් හේයයසනේයෙුක
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නතදහෙතයක  යස රක ුක හයවහනක හිවක හවිදශතක ය්චලනතක
ෙවයෙයකවැවැය කයදගරතිකහතයනක ලක ලෙි  ර්ගකයයසක
 ්ු වනක විදරතනේ්ක ෙඩක හයවවයක  ිෙවන 
ගුුවදිවෂරතක  ර්ගක වලක පලක   හක ු ක හභිවිදශෙික
යිටක කුහක  දරිද (binary stars) වලක ්ැ තෙහයක වැනක
ගැනහන ්ැසකදකතෙපනවද් ෙඩකනතදහෙතයකහනදවරිතකි ක
එවැනකහෙරෝිථනකෙිොෙ හකදරනකයදහෂදුකකද  ුකවැේ සවක
ේොු එසකනතහෂිකහ රයකවැරිඩ  දකවක ුෙුක ්තනක
 තතිනකඑිි හි ද තින  හිේ්ක 

ෙිටෙතයක සවක ේොු හේයයසනේයෙුක ෙඩක
නතදහෙතයක  යස රක ිරයෙය හ්ද යයතහසයක  සක
ෙනොිාවදක වදරිතකෙවවය  වතන  ශසවතු,කක ත හකෙනොක
ෙ ෙනන හගදනක.්රකතලනකිාදක්ැෙලනකහවිදශතු,කග් 
වයසතක වයයනෙික ි ෙපො.ක ගැෙයවයක හයවගදම ෙවනක
ිදලතු,කහසව වක ිවකතනක දරිදය රකහවිදශෙිකකඇවික
හතයනිකෙහයකනැෙගනකප නකර ක ර්ගකවහෙතයකයහය  ක
හතශේයක  යසහත  නික වවිවුක ෙලෝිතහ්ක ෙඩක ිුේක
 තලලක වතයක   යක  ිදක ් ක ිරන ලවක ෙිොනසයක කුක
හෙුකෙ ොෙ යක යි්දකගුකව කවය යයසසවක ව ුකකුනෙත.ක
  යක සතනක ි යවරතික එනක ඒවදක ේෝක ිැලමතදෙි 
හනිනරණකිු රයස වලකයෂසිුවතක ේෝ  ය හදලනක කඇවක
නයදකේෝක ිලකද ගතකහනයික තුකහදතදකවවශනතසය දික
ඒවදකෙනොෙි්කඒක තලලකතථදවථතකපවනක ්වුකුකඒවදේ් 

 වු නවැරහවක සතනවදක නඩ හේයයසනේයෙුක ඒ 
හනදවරි හෙනක එහෙනවදක ජ  ෙිකනයුක හ ශවක ප යකවැසක
ගත  ශසවෙිකතථදවථතකහිසයකේෝකෙුුඩකගැනහනකය ිදත 
ුක පවක  ඳරදක හකසවක ්ැසේ් ඒක හිුක තථදවථතක ්රතනක හෙනක
 ින නහක වේ ෙවේයක හ යැදඩක ලු ෙවතහක ෙහයක හ නක
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ෙ ිනු ෙනොෙතහ  වි්ක ශසවදයකව්යකසුිකවේ හෙනක
හෙනෝහතක ිනකවලනකවාදක පල ෙලයකයදහ්කව්යක ්වුක
ුකතරයදරකතථදවථතහ වශෙතයකයැලසතක්ැසේ් 

ෙඩක සකක  තලල, එනඩක හවිදශතක ය්ක
ගුුවදිවෂරතකහෙෂේ්ත තනකෙවි හකඑිහකපවනක ් කුක
වැහහක   දක යරලක හය වඥදනති ඒිදගක  ත්ලතහ් එ  
හය වඥදනත නි ිතක ිරනක යරලක යමිරිතක ෙපොේෝක
 න  පනකෙුුඩකග කෙනොක්ැස වවකවකෙහ ැනකිකඑතකයි්යක
ෙනොක ිර  ටහනක හනක ෙනොක ්ැසේ්ක ෙුුඩක ගැනහ ෙිෙය්ක
ෙව ු , එතකෙිො රඩකයරල එිහ වැේක ් කවැහෙවනකඑහක
යමිරිත වසන  න හකහත.න ෙ නකතදකකතේ් 

Rab – ½ Rgab = Tab 

එ කයමිරිතකඑ හිකේ! 

ෙිෙය්කෙව ුකෙඩකයමිරිතකසතදහනක්දකභද  දක
සතහනක හවශික  දහෂණික වැිහක ලපදක ගැනහනක නඩක ක  පනක
රේහදයෙුක ක ගණ ක හෙිවතක ේොනයක ්ැව තහනුක ෙුුඩක
ගැනහනුක  දෙි ්ක එතනක හවක ිැ  සතහහ ්දක යුයද්තහක
හවශිේ් එේුකඒක  තුනත බෙ ෝවයෙු  රලකචතර්ගික
වදවික වමයවතහක රයක  ිහනක හවශික යුයද්තහක  රඩක වු 
 ර හතහ හවශි ෙනොවනක ෙවතහ ව  තක ්ැසේ් ෙිෙය්ක
ෙව ුක ඒක ෙවෙියක හ ලැෙපනක යයෙ ෝෂතක ්දක  ්වෂතක
හ හිේ්ක එනයදක ලැෙපනක නවක වැහහක වක වනයවක  නිේ,ක
 ඥදවකහිුේ් 
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ෙදවැනිපාඩම 

කෙවවුනාිි(Quanta) 
 

  වැන  තවෙය්ක ෙභෞතික  විදවක ය පික  නදන 
.ුේ ෙවිකවශෙතයකයැලසතක්ැස, හක  ය   කක දාෙඩක
යි්යක ි ක යදනදරික යදෙනහෂ දවත (general relativity) 
ය්කෙඩක දාෙඩකයදිය්ද ිරනකහෙවොයනඩකතදය්ික විදව 
(quantum mechanics) එසෙනින ෙපේ යක ෙවනයසක පවක
ෙ නහක හදහතහක ෙනොෙි්ක ෙඩකනිදතක ෙවෙියක හක ෙ යිඩක
ිරයෙය හ ක යදහදනිෙතයක වසනවදනක වාදක යසවදභදව 
නවහෙික හිුක ව ්තක ෙපේ යක ය් වික පවේ්ක එේුක
යදනදරි යදෙනහෂ දවත තික ිහහක නක ය්කහ ක ුක හගනදක
හදණිිතහ්ක එතක ගුුවත, හවිදශතක ය්ක ිදලතක ය පික
 ලපවටකහේයයසනේයකනහැත හදගලතදෙුක නකි ික ් ක
ුකෙපේ යකය්ග කඑේුකයරල ු වවශනතහ්කහෙනහකහ නක
හෙවොයනඩක තදය්ික  විදව තික හෙනක එහෙනවදක ජ  ත 
ය ේනක  රවව නතිනක ලහක ි ක ය්ක ඒ ය පික  දක ි ක
 තු  තහෂික ව්යක හයහදනක ෙලයක යහුක ුක භද  තහ්ක
(යවද්රිතහක වශෙතයක හදක භද  දක ිරනක  රගිිතක
හෙවොයනඩකතදය්ික විදෙි ්ලතහර එේුක න කදෙහය 
 තවයහක ෙගදක ගතු  වහුක හෙවොයනඩක තදය්ික  විදව 
ති දරවෙපෝනෙික ය්ක ගන ක පෙි තවරක  නක ව්ය වැසක
තෙපයනහ්ක 

හෙවොයනඩක තදය්ික  විදව ය පික හව්යක   කක
වරන  න ක ුෙික 1900 ික පවේක යැලෙියෙය්ක එවදක  නක
 තවයහක හරද හතශේයක තකේක ෙලයක යරගදක පැලක චය නක
 වද්තිනකහෙවොයනඩකතදය්ික විදව පඳයකවිද්ක  වරහ 
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 වහදික  දතික හැහයසක නල යහක  රුක ුක ෙ ටටතික  තක
යහත් ක  ව ුක හෙෂ්ේති යැප  යසවදභදවතක හැනක පැලහන 
හව්යසක ි ද්ක  ඇක ඒක යි්දක භද  දක ිෙ ් හිුක ය  හතහ් 
 ඇ එික ි ිල නදක ි ක හයවහනක ශහතතක ති, ස තඩක
හෙෂ්ේතහ හරදක ‘හෙවොයනද’ ේවුකශහතකයණාකවශෙතයක
 ැිටකදක ැතරක වතනකෙවතහ්කඒකහව්යකය ෙතෝගකිරකෙගන 
හැනහනක භද නතක ුක ෙවතක නශසච ක ෙලයනක  කටතක නෂස දවනතක
සතහනක ්ැසක  ත්ල ලපදක ගැනහනක නල යහ යහුක විද්ක 
නකුක ශහතතක ය පික එෙ හක වැනක  ටක  තලලක  ඇෙුක ඒක
 ත්ලකයහගකගැ හෙණකනැ්ැ්කඒකවනක න  ච්  හ තකුෙික
ශහතතකතිකනරය රෙතයකහකෙවනයසකවන සු ෙවතහකපවේ්ක
එෙය්ක ෙනොහැතවක එෙ හක  ැවතක වැිහනක හිවක ශහතතක ය ික
 ුෙුක .ාදක ෙ ොහක ේෝක  ැිටක වශෙතයක තැේක යැල හන 
යච කයදනිකතබෙණකනැ්ැ්ක නල යහකනක හිව නඩ ශහතතක
ය ික  ුෙුක .ාදක  ැිටක ේවුක ෙ ොහක වශෙතයක තැේක
යැල හක ඇෙවහක ගිනතක සතහක යි්දක ෙතොවදක ගු ස ෙශ්ෂක
ය  හතහ  හිේ්ක ඒක ්ැෙරයනන එහක ය  හත යදවථික
දෙඩකේ්තකය පිකිවිකහවෙපෝනතහකනල යහකනකතබෙණක
නැ්ැ්ක ශහතතක ෙ ොහක ේවුක  ැිටක වශෙතයක  වතනක පවක
යැප වහකතයනකන කෙලයකහවෙපෝනකිරකගි ලැබෙි ඊනක යසක
වයරිනක සකහේයයසනේයක  ිේ් 

වෙලෝිතකෙ ොහකේවුක ැිටකවශෙතය,කනැ ේොු 
්රතනහක සවක ේොු වෙලෝික ව්ංක වශෙතයක  වතනක පවක
හේයයසනේයක ෙ යවදක දයනද්ක හවක ෙඩක වෙලෝික ව්ංක හ ක
්ඳයවයෙයක ෙ ෝෙනෝනක (photon) තනක නවය්ක ඒ 
යඩපයනෙතයක හේයයසනේයක ්යක  ්ිදව  රෙඹයෙයක
ෙහෙලයේ්ක 
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‘‘හනක ෙ ෙනනක හයවහනක වෙලෝිතක න.ුක
දහ (emission) ේෝක ය් හිත දහක ්දක හවද ක ු 
 දර ඩබලක සරික හගයක ිැෙ ෝා සරික න වදහ, 
ේොෙලොරයයයස, ය්ක ිදලෙද්ක  සරිත 
(blackbody radiation) වැන  දදඩක වාදුක හැන යක
හවෙපෝනක ිරක ගැනහනක හ නක ්ැසක වයෙය ශහතතක
වශෙතයක හයඩපයධ  ෙලයකවෙලෝිතක හවිදශෙික
 ැතරක  තක පවක ය ිල නතක ිලක  නක ි ත්ක ෙඩක
ය ිල නතනකහිවකස තඩක භවතසය න.ුකවන 
වෙලෝික සරිතික ශහතතක තික ක  යදරිත වනක
හවිදශතික   තක  ැතරක තයනහක ෙනොෙි්ක  ු ක
වශෙතයකහකවෙලෝිකශහතතක වතයෙයකහවිදශෙික
 ැනයක ැනක තකශහතකහෙවොයනදකඒිිකවශෙතන්ක
ඒවදක ය්චලනතක වයෙයක ස ද  යනක දහසය 
ෙ ොරවේ්ක  ු ක වශෙතයක හක ඒවදක න ව තක
්ැහෙහුක හවෙශෝෂිතක ිරක ග  ්ැහෙහුක
යඩිවිකඒිිකවශෙතයකහක හිේ්’’ 

ෙහ ක යරලක  ැ්ැහ්ක වැසක ්රතනහක හෙවොයනඩක
නතදහෙි යන ැයනක ය්තිතක වැනේ්ක හේයයසනේයක  තක
්යතකවරඩභකිරනක නකෙතොවදකගු ‘‘හනකෙ ෙනනකහයවහන’’ 
තනක හිුක ෙතදහක යුවක  ෙශ්ෂක  රිදහතක වයෙයක ත තනක
 ශෂසන හව්යක ්ඳයවදක ෙවවයක ාද යක ්යක යන්යක ෙ ොෙු 
එනක ‘‘හහක ි නක  හතන’’ (I think) තනක ෙතදහක ේෝක  ථහක
වරනක චඩපික හෙෂ්ේත ය පික  නලදතක හව්යක  හර ුක
ිරවයකහේිලක්ැරෙෑ   කිලක‘‘ ැසිහ’’ ේෝකයහග යහක
ිරකපලයන්කඒක ැසිහ  තභදවය තදෙුකනයගකල.ිහ් 

හේයයසනේයෙුක හව්යසක  ඇෙුක ෙපොේෝක
යහිදලනතයක  යකයැල.ෙි හයඩහ ක.යල දවසයකකුක
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 ලයවදරෙත.ෙු නරවථිකකරණාකිඩ ෙලයේ්කඑේුක සක
ිෙලි  ඇකෙනොෙපල  ිදගතකහනදකගුෙුකවකඑ කහව්යසකහ ක
යිනදකි කෙය්වදවකෙවිෙවය්කහෙවොයනඩකතදය්ික විදව 
ය පිකනිදත  ද ිකි කයතදක නල යහකනඩ, එතක තක වැඩක
ි  යතදකවශෙතයකහේයයසනේයකයැලසතක්ැසේ් 

එේුකෙපොේෝකවුවයකෙහයකහ හෙවොයනඩකනිදතක
වකහේයයසනේයනක වදකහව්දකග  ෙනොක්ැස  රහක හයෙුකහක
ුක හදව ික ගහයක ගු ද්ක   වැන  තවෙය්ක ෙවවැනක ්දක
ෙ වැනක වශික වනක  නක හෙවොයනඩක නතදහෙික  වවනනතක
ෙහේතදෙඩකලදකහෙරෝගදවතද ුෙි ොයහදවහක දතිකනලක
ෙපොව නහැතක  විදඥතදේ්ක වෙලෝික ශහතතක ෙහයක හ, 
 රහදේවික  තක  ෙලහෙෙෝන වලක ශහතතනක වෙදශක ිරක
ග  ්ැහෙහක තඩක තඩක නශසච ක හගතයක  හිහක පවක ෙපොව 
ෙයොතදක ගු ද්ක ඒක හිවක  රහදේවික නිෂසටතක වනදක
 ෙලහෙෙෝන භහිතක වනක ිහෂවලනක නශසච ක හගතයක
තෙපනවද්ක ක එික ිහෂති  නක  වුක ිහෂතිනක
 ෙලහෙෙෝන වලනක  ැනතක ්ැහෙහක එහ ිහෂෙික හගතනක
හිුලක වනක හයවහන ශහතතක හාක වැඩක ිරක ගැනෙහයක
 හිහක පව ෙපොවක හවෙපෝනක ිරක ගු ද්ක ෙඩක හිවක ිහෂක
හ ර  යඩහහක  නනක  නක  ෙලහෙෙෝනතහක   යක
ෙ ෝෙනෝනතහක හවෙශෝෂිතක ේෝ  ෙහෝචනතක ිරික ලපන 
පවක  ඇක ෙ යවදක දයනද0

1්ක ‘හෙවොයනඩක යඩහ’ (quantum 
leap) තනකස    නවය ්ඳනකවිකලපයෙයකෙඩක�තදවේ්ක
                                                            
යන කිදහ්ිතික නක රහදේෙිකනිෂසටතකනකවයයනකිදහ්ිතිනක
 ෙලහෙෙෝනතහ යඩහහක නනක නකඑතකිදහ්ිකෙවිකහ රක තක
ශහතෙිකෙවනයනකයහදනකශහතතහක ෙහෝචනතකි කකතේ්කඑෙහයහක
නිෂසටතකනකිදුකිදහ්ිතික නකවාදකු කිදහ්ිතනක
 ෙලහෙෙෝනතහ  නනක නකඑ කිදහ්ිකෙවිකහ රක තකශහතකහගෙික
ෙවනයනකයහදනකශහතක හදිතහකඒක ෙලහට ෙරෝනතක  යක
හවෙශෝෂිතකිරකග  කතේ්ක-  රවව ි 
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 රහදේිකෙලෝිෙික දකවන ෙඩකෙනො  ඩ  ුකහවල ය්ග  
්ැ තහකය පිකස තඩකහවෙපෝනතහක තකිරකඊනකගැ ෙ නක 
නිදතහකෙගොාකනැගෙඩක තුනති නර කදහ යණයක20 වැනක
 තවෙය්ක  ඩක ිනතහුක හක  ුික  විදඥක ිැල 
ෙිෝ යේ්ගයකි යිටකනලකෙපොවකෙුකවත නෙිකෙය්වතනක
එහකවිද්කහවයදනෙි 1925 ි, නිනයෙුකයහයස කතදය්ි 
 විදවක යසථද නතකිරවය, හෙවොයනඩකනිදතකඩේග කි ක
යමිරි  ිදශතන  ුකවිද්ක 

ෙහතනකවාදක වුක ශෂසන ුකහවථක දධතහ ගැන   දක
ගැනහකහ නකහසුේ්කඑිකහ සයකපැලක නකෙහික ි  තලලක
හ ැෙලහකෙය්ක ැ්ැහ්ේ්ක්ැහකෙවතහකහකන කෙලයකගිනතක
ි ක ්ැසේ්ක එහක යවද්රිතහ ගැනක යලිදක පලක්ක  පනක
හ ික තක්ේි ය වලක නකකෙවනතඩකවහවද ු,  ශසවතකය ික
  ැ’ේ යැලසතක්ැසක තුකහ මලනවි ලැේයසත ග කිරවයක
ෙහයාලනක   යක  නික ලැික වවවත දක ච ත (Periodic 
Table)්කඑ කවවවත දකච ත ෙපොේෝක ්තකිදහරවලකඑලලදක
තෙපික පකවැික ත්ක ශසවෙික තකමලකනවිකෙඩකවිදරතනක
වවවත දකච ති ලැේයසතකග කිරක ුෙුක ේ? එහ එහක
මලක නවි වලන ස ෙශ් ක ගතක ගික වෙරෝ ිතක ිරවයක
වවවත දකච ෙි ව ්තකෙහවැනකවවව කයි කයසවි තහක
ගුෙුක ේ? එතනකය තුකවශෙතයකසවක්ැහෙහකවවවත දක
ච ෙි  තක එහක එහක මලක නවිතහක හෙවොයනඩක තදය්ික
 විදව ය පි  නදන යමිරිෙික  යසඩක වලනක ්රතන හක
ගැ ෙ න පවේ්ක  ු ක වශෙතයක හක පැුෙවොුක යහයස ක
රයදතනක  විදවක හ යදග ක ෙවයෙයක එිහක එික
යමිරිතසය්ක 

ියකපහන  ත ්කහ ක වනඩකු නවකනිදතකය පිකඒක
යමිරිතක ථහ වරනක්තදකවහවිකලැබෙිකහයදහදනිකබදධක
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 තභදවසය කුක  ුික  වහයක  දතිෙත. ුක වවනවක
්ේෙයයපවුක  ය්ක 

්ේෙයයපවුකිල නදකි  හයවහනක  ෙලහෙෙෝන 
තිකන රහක වතනකඒවදකෙනොෙි්ක ඇනකහිවක ෙලහෙෙෝන 
 වතයෙයකස තඩක හත.   යකේෝකස තඩක ෙවතහක   යක
 ෙලහෙෙෝන ෙවය පලනක නකි ෙනොේොුකවාදුකනවැරහවක
සවක ේොුක  ෙලහෙෙෝන ෙවනුක තහහ ්දක  ත�තද ිරනක
 නක ික  හිේ්ක ඒක හිවක  ෙලහෙෙෝනතක ගිනතකි ක ්ැසක
 රඩක නශසච වක ස තඩක  ැනික ෙ නක  ටයෙයක තහහක ්දක
ගැෙනනක  නක  හිේ්ක  ු ක වශෙතයක හක  රහදේෙික එික
ිදහ්ිති  නක හෙනහක ිදහ්ිතනක හෙවොයනඩක යඩහක
 ැනහක  ෙලහෙෙෝනත තථදවථතහක පවනක ෙ යිඩක ිරනක
එිහකඑිකහවයසථදවකතැේකසවක්ැසේ්කඒකහිවක ෙලහෙෙෝන 
තික එික  ත�තදවසය  වුක  ත�තදවින  නන යව 
ිටනල වශෙතයක වක යැලසතක ්ැසේ්ක පදනදක සතහනක ස වහක
නැුනඩ  ෙලහෙෙෝනත ස තඩක නශසච ක යසථදනතික ෙනොක
 ටේ්කෙිොටයකහ සිෙවොුක ෙලහෙෙෝනත තිකස කෙය්ු 
හකනශසච ක ැනිකතෙපයනහකෙනොෙි්ක 

හෙවොයනඩක තදය්ික  විදෙි ික ස දක ව්ංවිනක
නශසච ක ුක යසථදනතහ ෙනොහැතේ් එහක යසවදභදවතක ෙවනයසක
වයෙයක එ ක ව්ංවක කඇිනක කඇික ලදක ෙවනුක තහහක ්දක
ගැෙනන  ත�තදකිරන  නක ික  හිේ් ඒක හිවක එහකව්ංව 
එික ත�තදවසයක වුක ත�තදවිනක ෙතොකකෙවනකහ රතරක
එිකයිටහක යස රකසතහකහවශිකවන  න, නතහකහවිදශතික
ෙනොක වතන හමව කගණ හතකහවිදශතික හිහක ැවතතක
්ැසකහමව කගණ හතකඩේතහ හ කෙතොවදක ගයනවද්ක එේුක
වාදුක හහදුක හ ෙිොනයක එතක ෙනොෙි්ක ෙහ ක හයවවය එහක
 ැනික නක වුක ැනිනකඑහකඑහකව්ංව   නනකවිදරතක
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 දක වයෙය ිලක  පදක සවක ්ැසක රනදවිනක හිවක ෙනොවක
හරකිහක ෙනොහැතක හ්ඩපතහක ෙලයේ්ක ඒක හිවක
 ෙලහෙෙෝනතහ ත  ෙ නක ටයෙයකෙිො ැනි වැ’ේකහ නක
නශසච වක සවක ෙනොක ්ැසේ් හ නක ි ක ්ැහෙහක එතක නැව ක
හ න ේෝ ෙහ ැනකේෝකෙවනුක ැනිකේෝකෙ නක ටෙඩක
්ැසතදවක ෙනොේොුක යඩභද  දව ගිනතක සතහක  හිේ් 
යඩභද  දව ය පිකෙඩකවැවගුක ශසනත  ශසවකයදනදරි නතක
හගයක  තලලක තරයදරක ෙලයක නතදහනතක ිරනක ෙභෞතික
 විදෙික ්මවතක ිරදක හෙවනක නෙෂ්න ිලක ෙනොක ්ැස ෙලයක
 ්වුකුකෙවතහ්ක 

 ු නහ ෙහත ෙ ෙනයෙයක  ිදරතහ ෙලය ව? 
හේයයසනේයනු එතක ෙ ිෙණ  ිදරතහක ෙලයේ්ක ෙලෝික
නවහතක ය පික ස තඩක තරිදුහික ෙවතහක ්ේෙයයපවු 
  යකහවෙපෝනකිරකෙගන  තකපවකවන්දකගු හේයයසනේයක
ෙනොෙපල  ිදගතක යි්දක ්ේෙයයපවු සදසක පවක ෙතෝ නදක
ි ද් නකුකහනහකහ නක්ේෙයයපවු හනදවරිත ි කව  ඒක
 රඩක ිකබදධහුකෙවතහකෙනොෙිකතැ’ේකහේයයසනේයක්ැසක
්ැහකහවයසථදවිකහක රභවතනකලහ ි ද්ක 

හේයයසනේයකවැනකෙිෙනහකෙහෙය්කෙව ඩක  සයක
�තද ිරයෙයක ේක වැේ ෙිෝ යෙුගනෙික ුිකෙ ර  
ිදරෙතෝ  හතතනක ුකවිද්කෙනොක තත කතකෙදවලක තහනක
ෛනවතක දයක  වයෙුක වනිදුවි ප මවරතදක වශෙතයක
යැලසතක ්ැසක ෙඩක වැවැය තදක  ඇක   යක හ ්ඳයවදක දයක
එේුක එෙ හක වැනක ෙනොක  ට හෙෂ්ේති ්රඹක ිරයනනක
ෙහ රඩක තකවයෙයක ේි්ක ශසවකයදනදරිකිදලතකතිෙවයක
ෙවතහකෙනොහැතකපවුකහවිදශතකතිකවහකෙවනකෙවතහකපවුක
ෙ යවදක දයක ඒක හේයයසනේයක හක ෙයව,  ෙලෝිතක ෙඩකසතනක
 රඩ හ හකතකෙවතහක තකෙනොක්ැස පව සතයෙය? 
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  දක  ව ලෙලයක  තක හළුක හ තක හේයයසනේයනක
 ්වදක ිහනක නලක ෙපොවක  ැුක ි ද්ක හේයයසනේයක එතනක  තක
 ෙරෝනතකවහවවයකඑ කනවකහ වලක තක රයස රකපව ෙ යවදක
ිහනකහෙනෝහතකහු්වදකපැලහහක හර ුකි ද්ක ‘‘ෙ ටටතහක
හරවදක  තක වෙලෝිෙතයක එි හක එික ෙ ෝෙනෝනක ව්ංවහක
ගැලදක ත ැ’ේක   ක්්්්්්්්්’’ තිෙවයක  රෙඹනක
හේයයසනේයෙුක එහ  ින හෙනෝහතක  තහෂිතහක
්ැනයෙවයෙයක “වෙලෝික ෙ ටටෙි”  තහෂිතක තනක
නවන්ක එේු එ   ෙරෝන දක  තහෙෂ්  සතහනක සදසක
ය තුක යැ යහන නලක ෙපොවක යහුක විද්ක ෙදශන, ්යක ්දක
්කඩකඇවහදුකහගයක වය ෙවෙ ො කහ රකෙඩකයඩපයනෙතයක
 තක ුක යදිය්දව හවුදක ගිනදවහක හක  ැවතිද්ක එ  
යදිය්දව හ රතරකෙඩක ෙ ්ෂසඨතයකෙවෙවනදක හ එසෙනිදනක
එෙරිවක හෙහෝරදක ගු හනහිශලක යසවදභදවතක ්ිලක ිරවයක
 සක ප යනනක  නයක ගු ද්ක එතක ්රතනක  ත ිල නද,   ක
ිරනකහ කත  යලිදකපැ්තකකතකතැේකෙවෙවනදකහ  නදකගුක
පඳේ් හවයදනෙිකිකඒකසයක රඩක රයස රතහකහළුකහ කවලක
ෙනොහැතකපවකහේයයසනේයකය ගු ද්කඑෙහයහක හයකි්ය 
 ැවඩ  රඩකහ  තලලකඒක රඩකයරලකය්ක ැ්ැහ්කෙනොවනක
පව වක ෙපොවක ය ගු ද්ක එේුක ෙහොෙිහ ෙහොිහක යහගක
ගැිනු ම්ික වයෙයක එේයක නව්යසක ු  ෂතක ම්ික
තථදවථතහ  තකපවකතැ‘ේ  හයකවැිකහ තකපැ්ැරකසතහ න 
හේයයසනේයනක හවශික වෙණක නැ්ැ්ක එෙහයක හක නවක නිදතක
හගය තථදවථතක තයනක කුහනයක හක ෙවනයස විදරතිනක
ෙුුඩකසතහනක ත ්ැසතදවක තහෙෂ්  සතහනකනලකෙපොව 
න වක හවශි වෙණ නැ්ැ්ක ෙිෙය්ක ෙව ුක ෙලෝිතක ෙුුඩක
ගැනෙඩකලදකනවකනිදතක ශදලක හරකයතවරහකපවකහේයයසනේයක
ය ගු ද්ක එේුක එහක නිදෙතයක ෙතෝ නදක ිරනක  රඩක
ෙලෝිතක හකතක  ැනහක ෙනො තක ්ැසක පවුක ඊනක  ස ෙහයක
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වාදුක බදධ ෙගෝචරක ෙුුඩකසතහහකත තක කතක පවුක හද 
ත කතික ශසවදයතකහු්ැතහනකහේයයසනේයකහිහැත විද්ක 

 යක  තවයහක  .ුක වක ගත නකු හ ක  වහුක
 ටයෙයක එ ැනක ේ්ක එේුක හෙවොයනඩක නතදහෙික
යමිරිතක ය්ක එික  ත්ල හන  දක හ  දේ්ක ෙභෞතික
 විදඥතය,  ්ජෙයුවයකය්කජවක විදඥතයක  නකහෙෂ්ේ 
යි්දකය ෙතෝගකිරකගයනවද්කවව හදනක දහෂිෙික තුක
හ හ්ශවල නක එත හතශතක ෙලය  කටෙතෝ නවුක දක තෙපනවද්ක
හෙවොයනඩක තදය්ික  විදව ෙනො තෙපයනන නකටදය යසනරක
 ික ෙනොවයනනක  ාක තබිද්ක එේුකහෙවොයනඩක තදය්ික
 විදව  වහුක වතයෙයකෙපේ යකගන කෙවතහකෙලයේ්ක
ේ්තව එහගයකෙභෞතික දනතතහක යස රකෙනොකිරන නයදක
 තක ්ැසේ්ක හෙවොයනඩක තදය්ික  විදෙවයක  යස රක
ෙිෙරයෙය එහක ෙභෞතික  දනතතහක  වුක ෙභෞතික
 දනතතිනකපල දයෙයකෙිෙය්කවකතයනක හිේ්ක 

 යක හව්යස ිරයෙයක .හහක ව?  යක සතෙවයෙයක
 දනතතිකනතහ තථදවථත ස ක ෙය්ු හක  යස රක ි ක ්ැසක
ෙවතහක ෙනොවන පවක ව? ෙනොක එෙය් නඩක ෙනොක  යස  ුෙුක
එ   ේ්්ිදෙි ස තඩකෙිොනයහක හිහකපවකව? එෙය්ුක
ෙනොෙිකනඩ, හදකි නකහයවහන, තථදවථත තිෙවයක ු ක
වශෙතයක හ ්ැනය තක ්ැහෙහක  දනතක ෙවිහක හ රක
 තෙවන  ත�තදවන  හිහක ත තනක හව්යක හ ක   යක
ය ග කකතකපවකව? හෙනකවැිහ නත  දකෙනොිාවදකවවනනතක
ෙවනවද්කඒකනයදකිලිනකෙ රකි ද ගයනනවුකෙනොක්ැස ුක
ව   ික සතහනක වැයක හ නක ්ැසක දක තෙපනවද්ක එේුක ෙහ  
ඥදන වවනනතකනයදකනවක ශසන,කනවකහ ර්යසක යසහන හ නකවක
 දකවකතෙපනවද්කෙිෙය්කෙව ු හෙවොයනඩකනිදෙිකඩේ ග ක
සතඩක ය ෙතෝගක ිරක ගයනදක  විදඥෙතෝක එහක ගන ක
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යසවදභදවතයක ෙනොක යලිද  හක  වෙිෂික ව්යක යදවථික
 ත්ල ලපදක ගයනවද්ක ඒක හ රක හ  ික  ැවතක ෙපොේෝක
යඩහයේික ව්යක  ්වුක ෙවනක හයවහන ෙභෞතික
 විදඥතයක ්දක වවශනවදියක හෙවොයනඩක තදය්ික  විදෙි 
ගන ක යසවදභදවතක ය පික ව ෙනොිාවද ිුේක ්වදරනවද්ක
එේුකහෙවොයනඩකනතදහත  ිකද වයරකසතහක .ුකව ගත වක
හෙවොයනඩක නතදහතක තිෙවයක හ ක  ු ක වශෙතයක හක
්ඳයවයෙයක .හහක ව? එතක තථදවථෙික යසවදභදවතක නැහතක
ගැෙුකහගදනකයදගරත ගෙිෂිත ිරන හයදහදනි සවිහහක
ව? එෙය්ුක නැතනඩක ඇෙවහක හ්ඩපතසයක ෙහයක ්රක ගතක
වාබපර �තදවහ ව? ෙනොක එෙය් නඩක ස තඩක  ේ්්ිදවහක
හයඩිවි ෙලයක  යසහනක වරනක ව තහහ ව? නැතනඩක හ ක
  යක ෙහෙ හකන ක ෙලයක හවෙපෝනකිර ෙනො ගුකස තඩක
ෙලෝිකයසවදභදවතිකස ෙශ් කගිතහකය පිකව  ඟතහකව? 

හේයයසනේයක වතක ගතක  නක  ඇෙුක ෙ ්ෂසඨ හක
 තවදහතද ුක නලක ෙපොවක හේයයසනේයක ය පික ව   දක
්මවතද්ගහක ගයහහකි ද්ක  යකිලිනක  සක ෙපොවක වතගතක
 නකස තඩකහෙතහ  ඇෙුකෙ ොුකගෙල යිටකිු ල ලලික
 නකයයිරතික්දතදි තහ ෙගනකතබිද්කඒකිු ල ලෙලක
 ික තබෙණ හේයයසනේයක හව්යසක ි ක හෙනෝහතක
 තහෂිතනකහතු ‘‘වෙලෝි ෙ ටටෙි’’ යයිරතහ්ක යක
ය  ෙ ුෙණ හවයදනතක වහවද හක  හයන හක හ ෙතෝගක ිරක
ගනවයක තහහක කලහනයක හ වන්දක ගැනහනක ෙපොවක ත ක තික
හ ලදෂතේ්ක එෙහයහක  යක වැහෙවයෙයක  හයක  තලලක
වයෙයකව තනකහිහදනත හවයදනතකවහවදකහක තු ෙ ්ෂසඨතය 
ත කවහනනකලැෙපනකපවේ්  
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ෙතවැනිපාඩමි 

අුතතකී වාස්ති දිාව 
 

ිදලතක ය්ක හවිදශතක �තදක ිරනකවිදරතක   වැනක
 තවෙය්කකලකභදගෙික ික හේයයසනේයක යස රකි ද් ඒකහ රක
නලකෙපොවකය්ක ඇෙුක ුිකය්ිදරතයකෙභෞතිකනවිවලක
හිුක හෙවොයනඩක යසවදභදවතක ඩේ ග ක ෙිොනක ෙ යිවද්ක
ෙහ ක  වනඩක වැිහක හ ක ඒක  තවෙය්ක ෙවවැනක භදගෙික
ි හේ්හෂකුක ශසවකව ්ෙික නකහතකහ්නකෙලෝිෙිකම්ික
 දටිලයසක  ේවුක මලක ව්ංක වහවදක ුක යසවදභදව නවහෙික
ෙනොෙත.ුක හෙෂ්ේ ෙුුඩක සතහක යණයක ෙභෞතික
 විදඥෙතෝකනවකනතදහ ෙවිකභද  දකි ද්කෙඩකෙවෙියකකලක
ිුික ගැනක ෙඩක  රයේවෙි ික ුක වක ෙවවැනක ිුි ගැනක
ඊ ්ක රයේවෙි ිකුකයදිය්ද සතහනකහදකහව්යසකිරනවද් 

ෙඩක දාහකම්ි වශෙතයකහ ය ි  ුෙුකයරලකි ක
යන්යක සි තසය්ක ඊනක ේ්තවක  වෙිෂි, හැිඩ, 
ගණ හතක ඩේ භද  දක සතහනක ෙ ර  විදවක තික ම්ික
වශෙතය  රිල නතහ දහේ්ක  විදවක  රෙඹයෙයක හ 
 රිල නෙතය්ක විදුහිකචය නත ෙ ොේොයුකවයෙය 
ි්යක වැික  තක විදරතනක වාදක යඩිවිෙතයක හක ෙවනයසක
විදරතසයකතඩ තඩක ෙදවලක වැ හන,ක  රිල නතකසතහන 
 තක ්ැසතදව නයදේ්ක එහක  රිල නති  නක නවක
 රිල නතින ගතක ෙඩක ගහනක යරලක ික යන්යක හගයක
ෙිටෙතයක හර ුකසතහනකහදකිැහතේ්ක 
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 ්  යි්ය ි ෙතයක ෙ යිඩ ිරයෙයක වයරක
ව්යසකගිනහකතයසෙය්කහ ක ශසවතකනි ිත ි කවිදරතේ්ක
ඒකහිවකෙ ොෙ ොවක ් කවකහ්යක ් කවක වතේ්කඑේුක රක
යික දරිදකවහත හ කවනදකිරිැෙවයෙයකෙිෙය්ක ව තයනක
ෙ යවදක ිහ යි්ද මනක  තවයස   ක ්තිනක ෙ රක
 නහ හැයාව1

2 ෙතොවදක ගු  ශසවෙික  ් ක වැහෙවනක ි ක
යන්නක ිලහක තයසෙය්ක භද  දක ු ඒ හ්යක  ් ක ෙ ොෙ ොවක
 ් කයයිරත තලක ැනකගතකඑිහකපවනක ුකි ද් 

                                                            
2  නහ හැයාවකතිකෙයො ටයසනකෙ රක�්ි් 610-146 හ රකජවුකුක�ික
වදවශනිෙතහ්කෙහකිලකතවසතනකහතුකඑිලකහෙතෝනතදවකනහැතක�ික
 දය ෙිකහේෙලනයසකිවරක ඩක ඇකෙුලයසක  යකනදතිුවතකදයක
හේෙල තයකගු.ලතනකහතුකවදවශනිෙතහ්ක ේ ෙගොරයසක ඇෙුකඑහක
ෙගෝලෙතහකෙලයකයැලෙිනවද්කක-  රවව ි 
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වැයක ෙඩක හිවක හ්යක තික ෙ ොෙ ොවනක  ් යක
 හිහක ෙනොෙවේක ෙ ොෙ ොව වනදක හක තෙපනක ෙවතහ්ක
ෙ ොෙ ොවක ති ්රතන හවිදශෙික  දෙවවයක ෙනොක වැට 
තෙපනක ගලහක වැනක ෙවතහ්ක ෙහෙලය එලල තෙපනක හ්ක
ෙ ොෙ ොෙිකයසවි තකෙගෝලදිදරක තකකතකපව එ නකස තඩක
ෙිෙන.නක(ඒකයහ්රක න  ේ ෙගොරයසකේෝක දෙහනෑයසක තක
්ැසේරක වැනටකගතද්ක ඊනක ේ්තවක්ැහක හශදනතතිනකහ එිහක
දරහකතෙපනකයසවි තකෙගෝලතකනයදේ්ක මථ ෙිුකයහව ු 
ෙගෝලත යසවි ත ගැන  විදිුලකහ තහක හර ුකිරවය 
හ්ෙය්ක  තක හවිහතක ග් වයසත  තලලක  මථ තක වනදක
වමු දිදරක ව ගහයකිරනකපවක රයසෙනෝනල2

3 සතදක ටතද් 
 රයසෙනෝනලෙු ඒකහ තනක හිවක  ශසවෙිකයසවි තක ෙහෙය්ක
 තකකතේ් 

                                                            
3  නහ හැයාවක තවයසකඑි්හදරිනක හික සක�්ික384-322 හ රක
ජවුකුක රයසෙනෝනලක�ිකවදවශනිෙතහ්ක ඇෙුකගුවරතදක
ෙයො ටයසෙුකෙගෝලෙත.කුකනෙලෙනෝේ්කක-  රවව ි 
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 රයසෙනෝනල ‘‘සරහරත ගැන’’ (On the Heavens) 
තනක  තක ිමතෙික  යස රක ි ක  ශසවෙික ෙහ ක යසවි තක
හනි නක කගෙික හවයදනතක වහවදක හ හනිනරණක යභිුවතක
  යක ය ගික ලැබවද්ක ාදයෙටක ෙහයක හ ෙශ්හෂසයතවක වක
 දයෙල ික ෙගනකගුෙුක රයසෙනෝනලක්ඳයවදකදයක ශසවෙික
ෙහ කයසවි තේ්ක ෙ ්ෂසඨක  විදුහික නලවතකතිෙවයක හවක
හ ක  වයන  ශසවෙික යසවි තක ය පික ඊ ්ක හ්දක යඩහක
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්ඳයවදක ිහක  දක ිරි ලැබෙි ෙිො වනියස34   ය්ක
ෙිො වනියසනක හිවක ෙලෝිෙික යිටහක  රයසෙනෝනලක
්ඳයවදක දයක යසවි තනක වාදක ෙපොේෝක ෙය් ෙවනයසක වෙණක
නැ්ැ්ක 

 

එේුක  රයසෙනෝනලක ්ඳයවදක දයක යසවි තනක වාදක
  දකවැවගුකෙවනයහකෙිො වනියසක්ඳයවදකදයකයසවි ෙික
තබිද්ක ෙිො වනියසක ෙුුඩක ගුක හයවහනක ග් ෙලෝික
ර්ගනෙික්රකහැවකයිටෙික මථ තකෙනොවකඩවතතදකේ්කඒකහිවක
හෙනක මථ තකඇෙවහකඩවතතදකවනදකිරකිැෙවනකහෙන.ුකග් 
ෙලෝික හ රයක එිහක  හිේ්ක ෙිො වනියසක ෙ යවදක දයක
හයවහන  මථ තක  හදෙුක හ හහෂෙික ෙිගෙතයක
ිරිැෙවවයකඩවතතදකවනදකගහයකිරිවද්ක 

                                                            
4 නෙිොලයසකෙිො වනියසක(�්ව්ක1473-1143රක  ද්ෙිකව  ෙගනකගු 
ෙ ෝලය ක දතිකගණ ඥෙතහ්ක-  රවව ි 
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ෙහෙය්ක හෙනක වැිහක හළලක දහක ෙනොිාවදක  දක විද්ක
වැඩිලහකෙනොකෙගොයස හ හෙනකෙයෞරගකට්කහණාලතක ශසවෙික
යිටක  වුක එවැනක ෙයෞරගකට්ක හණාලක රයහක හ රයක එිහ 
 හිහකපවුකඩවතතදකතිකහෙන.ුක දරිදකවලනකවැඩහනුක
තහහකෙනොවනකපවුකවැඩක හකේකි කය ිරිකෙතොවදකිලක
නතහෂිකවලනකහිවක ්වුකවිද්ක ු කවශෙතයකහ හෙනක
ෙයෞරගකට්ක හණාලතක තික  ්තනක  තතික  හික  දරිද 
ව්යක යහය  ක හත වැවැය ක වලදවහ වැනක ගැලැහ තික
යිටකහතශේයකහක.ාදකෙලශහද කට්ිකල තහ්ක 

එේුක  දරිදක හ රක  තක න්දරිදක (nebulae) තිෙවයක
්ඳයවනක ිනතහුක වලදවහක පඳක ිලද ක ය පික ව  දරිදක
 විදඥතයක   යක 1930 ගියක වලක ි ිරනක ලවක නශසච ක
ගිනතකසතඩකව්යක වුකවැවගුකෙවතහකේ කවිද්කඑනඩ 
හ කයතකහතශේයක පල දරවවශි ව්යකවසනකෙ ෙනනකෙනොක
ෙ ෙනන ෙ හක  හදනෙික   තක  ැතතක ගතක හෙනක ගැලැහ තක
 වදකගැලැහ කව්යකග්ිකහතක වැවැය කගැලැහ කවලදවි 
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යිටක.ාදකල තහක හිහකපවේ්කඒකහිවක ශසවත තික ඒ තක
ෙලයකහසව වක ැතරකතනකෙවතහ් 

ෙහික  ් ක වැහෙවයෙයක ි ක යන්නහක ෙනොවක
හභිවිදශෙික ිහෂග ක ෙිොනක  තක ්පලක දරක වහනෙතයක
ගයනදක ලවක  යක ෙ රකස දක  පලක දරක වහනතසයකලපදක ග ක
ෙනොක්ැස ුකහගදනකහභිවිදශෙිකයසවි තකෙ යිඩකිරනක
්දතදි තහ්ක ්පල දරක වහනෙතයක පැලක  නක වැ් ලතික
  රක ගතක ල ක ෙහයක  ැ්ැහ්ව හයසක වික වක යත ක  යනක එතක
ෙ ෙනික  ුෙුක හයනිදරක හ්ෙය්ක ඇදක හ්ංක හද කට්ික
ෙිොනයහකවශෙතයක හිේ්කෙඩක්දතදි ෙි  තක්ැහකිු 
ල තසයක හ ෙ යවයෙයක හෙනක ඩවතතදනක යහදනක ඩවතතය 
 ්තනක තතිනකහධික හදිතසය යහය  කගැලැහ තහ්ක
ග කුකවයරකසි ත තයසෙය්කිරනකලවකනතහෂි ව්යකෙ නක
ගෙිකෙහ  ඩවතතයකවනදකවකිරිැෙවනකග් වයසත  තකපවේ්ක
එනයදක ශසවතකත ක මථ තකවැනකග් ෙලෝික ්තන,  ්තන, 
 ්තනකගිනදවහකතෙපනවද්ක පැලකපැලක්ැහකහ ි හකහ නක
වසයනනකලැෙපනකයසවදභදවතකෙහතේ්ක 
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එේුකෙඩක හසව කඒ තකයසවදභදවත ෙ ෙනනක රඩක
යරලක නැ්ැ්ක   කවැන  දාෙඩක ික හදක  යස රක ි ක හයවහන 
හවිදශතකතිකයහ ලකඑිහකෙනොවකව  ුකවහ්ක ැනක ැනක
 දෙවන හසව ක ෙ නක ිැටක ව්යක කුක යයසක  ්ුක වනක ර ක
යි  කඇවි නක යහදන රනදවහක හනය ක හ හදික ගැලැහ ක
ය්ඛිදවහක  තක ැතුේක ශසවතනකවක තකපවකහ ක තයකහවදක
ගුක කතේ්ක  ශසවෙික ෙඩක ර ක       ැඩක  නික ෙි රඩක
යද් ි වැේක සවක ේොු ඒක නයදක ිු .්රක (black holes) 
ේවුකගූ හගදනක ිවැයසක  ැනකනගනවද්ක සක ය   හිකහතක ව 
 තකර   ිකගයවනක ්  ිකයන්ෙනයකනි ිතකවයෙයක
 ශසවෙිකඑවයකඑහක ැනහ්ක 

 

හවුදක  ්තනක  ්ෙ ොවහකතයසෙය්ක  ිදයනතක ෙවනක
 ැනක  ැනක  වේි ගැලැහ ව්යක කුක ෙඩක  ෙවනක සු 
හ රව ක ශසවතක ැනකනැ්ෙුකහ ිය කයෂසිුවතසයකය් 
හ හදිකරිුවතසයකකුකහතකහ්නකවලදවසය පව හවයදන 
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වශෙතය හ ක වයනවද්ක ඒක වසනකනි ිත සතහන නඩක වක
දරනු  ශසවතක ිකෙ යදහනකහ නකහවශිකනැ්ැ්කඒකෙවිවනක
හ ක ි ක කුෙුක  ශසවෙික යහයස ක  ත්දයත හක  ික
ෙ යදහේනක ි ක යන්නසයක  ික ෙ යවෙවොු එතක
ෙහවැනේ!  

 

 

 ශසවතක  රෙෙණක හතක හ්න ුක ග්තහ ෙහය් 
හනතුවකඑත වව හදනක ශසවක  රහදිතකනක වදරිතකවිද්ක
 ශසවතකය පිකව හ කවයනද හත  හල  හක හදිෙතය පැලක
 නකවව හදනකයයිරතකඑතේ්ක 
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ඒක්ැරක වුකෙවනුකතහහක ුකව?  ශසවත  ිකදහන 
ෙ රක තඩක ෙවතහක දක ව?  ි, යහ්රහක  නක තෙපයනනක ත්ක
 වුක දාඩකසි තනක සකඒකගැනකහදකි දකිරයනඩ්කහෙනක
 ශසවතක්දකයහදනකේෝකඊනකෙවනයසකෙවනුක ශසවතයක වත ව? 
හ  වයෙයකනැ්ැ්ක 
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සිවැනිපාඩමි 

පාටිකස්ිි- මූිආංශ 
 

මනක ි්යක  දාෙඩක  යස රක ි ක හෙනක  ශසවතක ත ක
ෙනොෙතහක ෙදවල වක වෙලෝිතක වක යැරයරනවදක ්ක නැ ේොුක
ය්චලනතක ෙවනවද්ක හේයයසනේයක සතදක දයක හයවහනක
වෙලෝිතකය ික ුෙුකෙ ෝෙනෝන (photon) නවයක්ැනයක
ෙවනකමලකව්ං ේවුක දටිලයසකව්ය්කඑෙහයහකහ කවසනක
්ැහකෙවතහකහකය ික ුෙුක රහදේක (atoms) ව්ය් හනහක
හ න ්ැහ  රහදේවහකහකය ික ුෙුකනිෂසටතසයකය්කඒක
වනදකගහයකිරනක ෙලහෙෙෝනකව්ය්කඑ  ්ැහකනිෂසටති 
හක ුෙුකඑිනකග් ු න ෙෙෝන ය්කෙ ෝෙෙෝය (Protons)්ක
ෙහ ක න ෙෙෝන ය්ක ෙ ෝෙනෝන තනක ෙවවවගත හක ය ික
 ුෙුක ඊනුක වාදක .ාදක හතකහ්න හ්ංක වවගතසය්ක ඒ හතක
හ්න ව්ංවලනක ‘හවදවහයස’ (quarks) තනක නහක  ැබෙි 
 ෙහරිදිකෙභෞතික විදඥෙත.කුකාෙවකෙ ලකහදහ.  පැල 
පැලහනක හණාරක ෙවහ තහක ෙලයක ්ැේනක ඒක වචනත  ඇක
යහනදකගුෙු නවි දකරචිකොඩයසකෙ ොේයසෙුක‘ොනැගයයස 
ෙිහ’ නහැතකිමතෙිකඑනක‘�කහවදවහයසකේෝකහයසනවකහදවහ’ 
(Three quarks for Muster Mark) නඩක ඒක වෙුක හක හනයක
හනයක ෙතදහසය්ක ෙිොේොහක විුක හෙනක හ නක හඇක ෙවන 
වැෙනනක ්ැහක ෙවතහක හක හවයදනෙික ික ය ි  ුෙුක
 ෙලහෙෙෝනකය්කෙඩකසතන ‘හවදවහයස’ ව්ය් 

ෙ ෝෙනෝන ්දක න ෙෙෝන ත ක  තක හවදවහයසක හ්ං 
එිනක හලවද  පනක පලතක යු දවනතක වයෙයක ෙභෞතික
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 විදඥේයක ුල යයසක (gluons) තන  සළක නවය ්ඳයවනක
හතකහ්න මලකහ්ංකව්ය් 

හභිවිදශෙිකයැරයරනක්ැහකෙවතහකහකයැික ුෙුක
ෙහ ක  ෙලහෙෙෝන, හවදවහයස, ෙ ෝෙනෝනක ය්ක ුල යයසක
ව්ය්ක  දටිල ෙභෞතික විදෙික ික ම්ි  දටිල ේවුක
මලක හ්ං (elementary particles) වශෙතයක හනිනතක
ිරයෙය ඒවදේ්ක ජනවද ි යිටක කෙරෝපතක නිෂසටික
 වෙිෂික හනියසථදනතක (CERN) නක හතුක ස ශදලක ්දවායක
ෙිොලේාරතක(Large Hardon Collider) හගයකහ  කික  ්ඳනදක
ගයනදකලවකිුයසකෙපොෙයොය( Higgs bosons) ය්ක ශසවතකහරදක
යැරයරනක එේුක හ ක ්දක  රලක ව ගැෙනනක න �ෙනෝ 
(Neutrino) වැනක  වුක ව්ංක වවගක සි තහක වක ෙඩක ම්ික
 දටිලයසක වලනක එහක ෙවනවද්ක එේුක එවැනක හහ රක
 දටිලයස වවගක  ුෙුක ව්තිනුක වාදක හාෙවය්ක ෙඩක
 තලල ්රතන ෙලෙගෝකිටනලකයැදඩකගු ෙලෙගෝකි ් ත  
හා්ගක දථවි ෙභෞතිකනවිකහ ෙලොයසයක්දකයහකි ක්ැසේ්  

හෙවොයනඩකතදය්ික විදව හගයක යස රකිරයෙයක
ෙහ   දටිලකවලකයසවදභදවතකය් ඒවදක ්ැ ෙරනකයැරයරනක
විදරතේ් ෙඩක දටිලයසකවලනක පළ වැනකතථදකයසවි තහක
ෙනොහැත නකුක ඒක ඒක හෙෂ්ේ වලනක ස ෙශ්ෂක ුක හෙවොයනද 
ෙහයකඑ ක දටිලයස වවගක වක කිනකතකිරනවද්ක එතක ්රතනක
 ව ුචඩපි හෙෂ්ේතනකස ෙශ්ෂකු හෙවොයනද වවගතකෙලයක
ෙ ෝෙනෝනක ිනකතක ිරනක විදරතනක යහදනේ්ක ්ැරෙෑ ය්ක
හැහයසෙවල ්ඳයවදක දයක  ව ුක චඩපික හෙෂ්ේතන වැන 
ය්චලනතකවනකය  යස රතිකම්ිකයදි නකවශෙතය වකඒවදක
්ැනය තක්ැසේ්කෙවනුකහකරසයකසවකේොුකචලනතකවනක
හත ඩහෂසහ  ර්ගිදක (wavelets) වශෙතයකව ඒවද ්ැනය තක
්ැසේ්ක  වතනකස වහකයසථදවරකනැත හෙවොයනඩකතදය්ික
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 විදෙි හකතකනතදහ වලන හිවක ෙනිකෙ ෙනනකය්ක වුක
 ෙනික හතුව්යක වන ඒ  දටිලයස හයක ස වහ ෙනොවක
ඇෙවහක  ත�තදවසය  වුක  ත�තදවින  නනක ියසතරඩක
ෙලයකවකයැලසතක්ැසේ්ක  

හභිවිදශෙික රහදේකව්යකකුහනයකහකෙ ොරක  ුක
ිලද තහක නතහෂිතක ි ක වක රල යටයක යැරයරනක ෙඩක
 දටිලයසක හ නක ෙයොතදක ග ක ්ැසේ්ක ය ික වශෙතයක හ 
යඩිවිෙතයක හ ියසක ුක නතහක රහ තහක සතදක තහහක
ෙනොහැතේ් නය්යලක හ කඇවිකවව ව හවකවශෙතයකේෝක්ැලක
්ැනපඩක දකවනකපවකහ නක වැිකගැනහනක්ැසේ්ක ශසවතකයැදඩක
ලු හරක කහෙෂ්ේ වකඒක්දකයහදනවකෙහොේොෙ යකෙහොේො ක
්ැලක ්ැනපඩක වලනක ලහක ෙවනවද්ක ෙඩක ්ැලක ්ැනපඩක නයදක
 ශසවත යැදඩක ලුක ම්ික  දටිලයසක ව නරය රෙතයක
 තෙවවයකනැතකෙවවය තනකහයසථදේ යසවදභදවෙතයකකහ ේ් 

හෙවොයනඩකතදය්ික විදව ්දක  දටිලයසකනතදහතක
හගයක  යස රක ිරයෙය එපඳ ු ෙලෝිතහ්ක ක ඒක හිවක
 ිදවතිකව න ිකුකහවිදශතිකහග  හෙෂ් ිතහ  යසෙය්ක
හනවර ෙතය ගහයකිරනකවයසතකගැනකසතෙවනකනිනයකය්ක
ලනලයසක   යක්ඳයවදක ෙවනකලවක තදය්ි ෙලෝිත  හහවදක
ෙපොේෝක දරහ හ ක වැයක  ැවික තෙපනවද්ක හෙවොයනඩක
තදය්ික විදව ්ද  දටිලයසක ය පිකිරනකලවක වෙිෂික
ව්යක හ නක ෙ යවදක ෙවනක හයවහනක ෙලෝිතක තික
නරය රෙතයක න තන  තෙවනක නැතක ෙවන ෙදවලක
යඩභදරතහ ේවු ිඩ නක යම්තහ් ෙලෝිතක තික
 ු නහක දදඩ වැලහකවයකනවිකයම්තහකෙනොෙවේ්ක 

  ක වැන ශ ක වවෂෙික  ික ුක ෙ ්ෂසඨ හක ෙභෞතික
 විදඥතය වශෙතය යැලෙිනක රචෑක ේ්ිහයක ය්ක හෙවක
ෙගල-හදයකවැනකහත   යක1950 යසකකගිය, 1,60කගිය ය් 
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1970 ගියක වල ික  දටිලක නිදත ය පික ෙ ොරතුක ්දක
 යස රක හි හෙතය ෙගොාක නගික ලැබවද්ක හෙවොයනඩක
තදය්ික  විදව  වනඩ ෙිොන ගුක එේුක එ රඩක
විවෂරතක ෙනොවනක නහහක වනක ‘‘ම්ික  දටිලයසක ය පික
යඩහ කෙහොාලත’’ තිෙවයක්ැනයෙවනකය් විකනතදහතක
 ික වෙණක  වයක   යක ෙගොාක නගනක ලවක ඒක ෙ ොරතුක ්දක
 යස රකහ ේ්කඑහගයක හර ුකි ක තුකහෙරෝිථනකිලහක
තයසෙය්ක ි ක  වෙිෂික වැලහක හගයක  ්වුක ුක  සක 1970 
වශිෙික ිකෙහ කයඩහ කෙහොාලතක රිවි විද්ක හවයදනක
වශෙතයක එහක ෙහොාලතක  රයහදනතතනක  ුක ුෙික 2013 ි 
ිුයසකෙපොෙයෙදයක(Higgs boson) ෙයොතදකගැනහුකයහගේ් 

යදවථික  වෙිෂික වැලහ හගයක  ්වුක ිරික
ලැබවක වක ෙඩක යඩහ ක ෙහොාලතක ගැනක පර   ක යැලසලලහක
වැහදහනක ෙපොේෝ ෙභෞතික  විදඥතයක හැ්ක විද්ක පැලක
පැලහනක එතක ෙ ිෙණ හ නයක ෙහ නය එිතක ෙිොනක
 ැලැයස රක වහදක කුකනතදහතහක ෙලයේ්ක එතක යැික තබෙණ 
ස දක  ැ්ැහ්ක හිය ෙව සය ෙ ොරක වක   නක ෙිොනයසක ය්ක
යමිරික එිනක ගැනක ගයදක  නදෙහය්ක ස තඩ හෙෂ්ේ 
ගිනහක (එේුක  ේක ෙඩක හෙෂ්ේක  හිහිරක ස තඩ පල 
(එේුක ේකෙඩකපලක හිහිරකයහගකහෙනිෝනිකවශෙතය 
�තද ිරවයක ස තඩ යහවති4

5 ( ේක ෙඩවදක  හිහිරක
ෙ යිඩක ිරනක පවක එහගයක සතේ්ක එේු යදනදරික
යදෙනහෂ දවතක ්දක හෙවොයනඩක තදය්ික  විදව ය පික
යමිරිවලක තකයරල යසවි තක වහුක හ න එික වහනනක
නැ්ැ්ක 

                                                            
5 යහවතිකතිෙවයකෙහිකිකහව්යසකවයෙයකස තඩක රවව නතිකිකෙනොක
ෙවනයසකෙවනකසුකගතකලහෂිේ්ක-  රවව ි 
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ෙඩක යඩහ ක ෙහොාලත නක හතුක යමිරික හගයක
ෙලෝිතකය පිකහෙරෝිථන ිරනකවිදරතක වද හභ කෙලයක
 ැන්්කයි ේ්කෙි යහකභද  දකි කේොු ෙඩකයමිරික
ව්යකලපදක ෙවයෙයක ්ැහක ගිනතහක හක හ හදණි ිරවනක
ස හක ිහිනක නැත හෙරෝිථනේ් යමිරිෙික හභ ක
 තවදන යහත් කෙිොනකඒවදකයදනදරිතකෙිොන වැාිනක තක
 ත්ලතහ ලපදක ගැනහන නඩ එ ක යමිරික වලන වෙදශක
ිරන  රදවති වක(parameters) හනය කෙලයකස ශදලකතැේ 
හ ක තයක  ද ග  කතේ්කෙඩ හධක චු ර ය් වික ධක හත 
්ඳයවයෙයක ‘ත   ිමතිරිත’ (renormalization) තනක
 දහෂණික ෙතදෙහය්ක   දෙතෝගි වශෙතයක එහක  හතක
්ලවදතික නකුක යසවභදවනවහත ය පික වක යරලක ෙුුඩක
ගැනහහක ෙයොතනක හතනක එතක ෙපේ යක තු ක  තක ්ැසත්ක
හේයයසනේයක නක  සවක   වැන  තවෙය්ක  ික ුක   ශෂසන හ 
 විදඥතදක ්ද හෙවොයනඩක තදය්ික  විදෙි  ෙ ්ෂසඨ ගම්ක
නවහදික ශලයතදක වශෙතයක ්ැනය තක ්ැසක යඩහ ක
ෙහොාලෙික  ථහ ්දක ම්ික යමිරිෙික නවහද මක ෙ ෝලක
ඩරදහ (Paul Dirac) ‘‘හ ක වහුකෙඩකගැනකළවක යිදකනැ්ැ’’ 
තිෙවයකඒකය පික තකෙනොකයතනකහගයකහගනහක  කි ද්  

ඒක්ැර යඩහ කෙහොාලෙිකිැපකෙ ෙනනකසහදක තක
පව හ  ක හවුදකසි ෙි ික හනදවරිතක දකතෙපනවද්ක ්ැහක
ගැලැහ තහක වනදක හක  වදවථ ව්යක කු ස ශදලක වලද. හ 
 තකපවක දරිදක විදඥේයකනතහෂිත ිරකතබිද්කඒ පවක
ේ්ක ුෙි එහක ව දවක නයදක  දරිදක හ ක  තක වනක
ගුුවදිවෂරත පල  හුක වෙලෝිතක යු හිතක දහක
ේවුකවක ව නක්ැතකතදහු නයදේ්කෙඩකස යලකව දව නයදක
 තෙවන ගුුවදිවෂරතක පල  හක හ නකනතහෂිතකි ක
්ැසක නකදක එතක යමරක ව වැික පලදක ගැනහනක ේෝක එතක ය ික
 ුෙුකසනඩක ෙභෞතික නවිතසය වැේක වැනක ගැනහනක ේෝක
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හ නක්ැසතදවහකනැ්ැ්කෙඩකය පිකව ය ිල නකගිනදවහක
හ ෙතෝ නදකිරක තකනකුකඒකස වහක්ලවදතිකනගහනතහක
ිරදකහ කෙතොකකිර නැ්ැ්කතඩස කෙවතහකඑ ැනකතෙපනකපවක
නයැික නකුක ඒක .හහවැ’ේක හ ක ්රතනහක වයෙයක නැ්ැ්ක
වව හදනෙිකඑතක්ඳයවයෙය ‘dark matter’ ේවුක‘හඥද ක
නවි’ තනකනවය්කයදහ්ව්යකෙ ෙනනකහයවහනකඑත  ් ක
 ක යඩහ ක ෙහොාලතක හගයක  යස රක ෙනොක ි ක ්ැසක ෙවතහ්ක
ෙනොක එෙය් නඩක හ ක එතක වැසතක කතේ්ක හඥද ක නවික ති 
 රහදේ, න ෙෙෝන ේෝකෙ ෝෙනෝන්්්්්්් වහතකෙනොවන, හ ක
ෙනොකවයනද ෙවනුකහ තඩකෙවතහ් 

වවරරතක  දඨිත, හෙනක ෙඩක ෙභෞතික  විද ේෝක
වවශනවදවක   ින ත්ය ෙහෙ හ ිදික ව ක  ෙ ොෙ ොෙිුක
හ්ෙය්ුක තකපවකහදහතනකිදරිතහකෙනොෙවේ්ක ශසවත හරදක
ගවයක ද්ක ර්ගකේෝකනක�ෙනෝක තකපවනකයැිකසතහනකවු 
හ  හක වනතුක හ නක ්ැසක වෙණක නැ්ැ්ක  වදවථක ෙලෝිතක
ය පික ි දක ිරනක  නක වැනනක හ නක තක ේොි හකවවවශතක
වශෙතයක යැලෙියෙයක යඩහ ක ෙහොාලතේ්ක යදනදරික
යදෙනහෂ දවතකන හිවකගුුවත හවිදශක- ිදලතකව  දෙඩක
්ලතහක ෙලය ිරන  යස රත ්දක හඥද ක නවික ්ැෙරනක  නක  
යඩහ කෙහොාලතකහගයකිරනකලවකහන.ුක තුකහෙරෝිථනක
නවැරහකදකතෙපනවද්ක 

ඊනක ිල කුකනතදහකසි තහකහ ෙතෝ නදකු නකුක
ඒක්ැහක එිහකහ  වෙිෂික්කෙික ික වැටක හවල්ගක විද් 
යවද්රිතහකවශෙතයකයඩහ කෙහොාලෙික තකහය ෙව ය 
කුකයමිරිකෙවිවනකවාදකයරලකුුකහන්රකුුකව ්තහක
SU5 තනක දහෂණිකනවය 1970 ගියකවලකි ්ඳයවදකදය 
නතදහෙතයක ෙතෝ නදක විද්ක ස තඩක යඩභද  දවිනක හිවක
ෙ ෝෙනෝන  සක ෙගොයසක  ෙලහෙෙෝනක ය්ක හවදවහයස පවනක
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 රවව නතකවනකපවකඑහකනතදහතකහගයකහෙරෝිථනතකි ද්ක
ඒකහිව ෙ ෝෙනෝන  සකතනකහයවහකනතහෂිතකසතහකයණයක
වැවැය කතයේ ඩේ  වදකන වුවද්ක ෙ ෝෙනෝන වලක එ ක සක
තදහකනතහෂිතකසතහනකෙභෞතික විදඥෙතෝකජ  කිදලතහක
හරදකෙවේසිද්ක (යදහදනිෙතයකඑවැනක සහහ නතහෂිතක
සතහනකඑිකෙ ෝෙනෝනතහ ෙවයක හිහකපලදක ටහකනෂස්ල 
ෙවතහ්කහයවකඑවැනක සකතදහහ  තකදහන   දකහගකිලහකග  
 තක ්ැසක නයදේ් ඒක නයදක යදහදනිෙතයක ිරයෙයක ෙනොයක
ගිනදවික ලයසියනතහ වනදකඩෙනහනවකේවුකහනදවරි 
ය  ෙිොනක එවැනක  සක තදඩක නයදක  තක  තක ්ැසක  ත්ල 
නතහෂිතකසතහේ) හෙිෝහැ’ේිකඑේුකඑෙය්කෙ ෝෙනෝන  සක
තනකපවහකනතහෂිතකසතහනකස කහනික්ැසකවෙණකනැ්ැ්ක
ෙි රඩකහන්ර වව වකSU5 තිෙවයක්ැනයකුකඒකනතදහතනක
ෙයොපදකව්හකහිහැතකුකපවහකෙ ිිද්ක 

නවකවවගතික දටිලයසකත තකකතකපවකහෙරෝිථනතක
ි ක ‘ස වෙයව�හ’ (supersymmetric)ේවුක
‘සයරයහවතිත’ තනකනවයක්ැනයෙවනකනතදහකිදණාතන 
ව  දක වෙණක වක එ ක  රිහක හ ේ් ෙඩක සතනක නවක  දටිලක
වවගතක ත තක කතක පවක වැඩක ෙලයක  ශසවදයක ිරනක හෙුක
යගතයෙුකි යවර වලනකවමුතතකජ  තකහරදහකහද ියකි 
තෙපනවද්කඑේුකහන, හදය, හවුදක්දකවශිකගිනහකග  වක
ගත වක ෙඩක සයරක යහවතික  දටිලයසක වවගතක  වහුක ්කක දක
නැ්ැ්ක ෙභෞතික  විදවක තික ඇෙවහ යදවථිුවතක හක ය පික
 ත්දයතහකෙනොෙවේ් 

ඒක නයදක වැනනක  වතන  ුුවතනක හිවක යඩහ ක
ෙහොාලතක හ ක හක රිදක  ැවතහනක හ නක  දක දක තෙපනවද්ක ඒ 
ෙහොාලතකඑ රඩකහන්රකඑිහකෙනොවයනනකහළවය්කඑේුක
හ කහවනකෙලෝිතක යස රකසතෙඩකලදකඑතක  දකහැන යකෙතොවදක
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ග ක ්ැසේ්ක වාද යම  වක පැුෙවොු එහක ෙහොාලතක හන්රක
ප යක හාකනැතවක ත් ිවවක වයෙයි්ක  ැඩක  නක එික තක
යැ්වේ යරලකපවකවැිකගැනහනක්ැසකවන හයවවයකඒකෙවයක
පැලහනක වහුකහ කයහුකදකනැතවක ත්කඒකහිවකවැනනක තක
 ුුවතක හ ක ෙභෞතික නවි (matter) ය පික හෙනක වැිහක
ෙහෙය්කයඩයණානතකි ක්ැසේනක 

ෙභෞති නවි (matter) තික  ැවතහක ය්ක ෙනොක
 ැවතහ හ රකනරය රෙතයකයයචදවචනතකෙවවයකිඩ නතක
ෙවයනදකුකව ස වහ ෙනොහැතකතැේක ෙ නකහවිදශතහකවව 
හරවවයකයැරයරයනදකු ව ම්ික දටිලයස ේවුකමලකව්ං 
වවගකහ ෙලොයසයසයකයැදඩකගු ස්කඑ ක දටිලයසක දරිදක
හදලනකර හ්ෙය්කව, යදවකවල ිකිනැේනක ුිකකඇේකවල ව, 
.ෙුක වනග්නක ය්ක ිඳක වැටක වල ව, ඩවතදෙලෝිෙි වකක
හය්ෙඛිහ ුක  දරිදක වල වක ගැලැහ ක වල වක හ රව  
 ත්දයතක සතද ිහනක හනය තක වහවදක හක යඩපයනක ෙවනක
හය තහෂකේෝඩති  තකහ.ුකවැනත්ක 
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පස්වැනිපාඩම 

අවිාශිිණිා 
 

  ැඩක හවලහෂික ය්ක හ ශව ද තබි වක ය තුක
ෙනොහැතක  ශසන  තරක ුක වක ව, හක   ය ෙහෙ හක යල.ේක
ිරන ලවක ෙභෞතික  විදවක වයක ෙ රක ෙනොු  ික හයවහනක
ෙලෝිතක ය පි වක ිහහක  යස රතහක  හර ුක ිරිවද් හ ක
එනයදක ය ේයනක යතික  තක කතක ේ්ක එේුක එවැනක යතනහක
හ නකනැ්ැ් 

ේ්තවක ෙභෞතික ෙලෝිතක ය පික ව හ ක යතක
හවෙපෝනතක  ෙුකල ස තඩක  රයස රක  ෙරෝනතහක තබහේ්ක
  වැන  තවය, ෙහෙ හකහදකි දකි කහදණිිකෙවි, එනඩක
යදනදරික යදෙනහෂ දවතක ය්ක හෙවොයනඩක තදය්ික  විදව 
හ නක ලපදක දයනද්ක  වුක ෙනොෙතහක ෙදවලක   ු,ක  ශසවක
ෙිවත ය්  දරිදක ෙභෞතික  විදවක ්ඳයවදක ිහ, ිු .්රක
ය්ක ගුුවදිවෂික  ර්ගක හනිතනතකසතහක හරක සයක  ථහ 
හදණිිත නයද  ිකුක ඒවදේ්ක ෙවවැයන,  රහදේකෙභෞතික
 විදව, නිෂසටි ෙභෞතික  විදව, ම්ික  දටිලයසක ය පික
ෙභෞතික විදව, රරිරිතකුකනවි ය පිකෙභෞතික විදවක
ය්කෙවනුකෙපොේෝකෙදවලකයි්දකවකම්ි විද්කවව හදනක
 දහෂිතනක වනහකුකෙඩකනතදහකෙවෙිි හකය් ක්ැසතදව 
හ ක ජවුක වන විදරතක ය ේනක  රවව නතිනක ලහක ිරක
තෙපනවද්ක එේුක එ  නතදහක ෙවෙහ වව හදනක යසවි තනක
හිව හාක හක වශෙතයක නතදහක ෙවිහක නවැරහක තැේක  තතක
ෙනෝැසේ්කහයව, ඒ ෙවිහ එසෙනිනක රයස රකේ්ක 
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යදනදරික යදෙනහෂ දවත ය පික  ැවැුෙවනක
ෙදශනතින යවත වුෙිුක හෙවොයනඩක තදය්ික  විදව 
ය පික ැවැුෙවනකෙදශනතිනකයවයසකවුෙිුකය්භදගකවන 
 ශසවක  විදලක ශෂිෙත.ක  ඇෙුක ෙදශික හ්දචදවතවු 
ෙහෝාතයකනැ ේොුකහවහකවශෙතයකශ කවවෂතහකත කවුක
එසෙනිදක ්දක හව්යසක ඇවහදුක ිරක ෙගන නැතක හතක පවක
 වඇෙවොුකහ කහදහතනක ුක තකකතකනැ්ැ්කඒ,කෙලෝිතකතික
 තලලකෙනොිාවදකයඩපයනකවනකව  ුකහවිදශතහකවනකපවක
යවතක ිදලෙික  ඩක  ඇන ෙලෝිතක ශහතක හෙවොයනදක යිඩක
ගයනක යහ ලක හවිදශතහක පවක යවයසක ිදලෙික ික යගයවික
ලැිකනයදේ්ක  

ෙහික ත යභෙ ෝෙිෝටිතකනඩකෙඩක රයස රකනතදහක
ෙවිහක  දෙතෝගික වක   දක ේොනයකය ෙතෝගකිරක ග ක ්ැසක
දහේ්ක යසවදභදව නවහතක ෙහික ික හ ක ්දක ගිෙවික ිරයෙයක
වනසයක ෙවෙවෙන.ක හ රක  තක ුක හ  ෙභවතහක  යසහනක
හැහ්ුක ුක රද වරතදක ේවුක කෙවික ි ිතදක වදෙගේ්   කක
වනයදෙුකි යවරතක ඩකරද වරතදක‘‘ ික පකනවැරහ’’ තැේක
 ැවසවද්ක එ නක ෙවවැයනදක ඇෙුකි යවරතනක වකියකෙවනක
ෙලයක රද වරතද නක සිවද්ක ඒක ි යවරතක හවයදනෙික ික
රද වරතද ‘ පුක ්ර’ තැේක  ැවසවද්ක ෙඩක ි යවරක ෙවිහක
තදපව ිදහරෙික නකහයදක ටකරද වරතදෙුක රයව ක“ඒකවනදනක
 තක ෙවයනහක ්රක ෙවයනක  හතහක නැ්ැෙය” තිෙවයක
 ැවසවද්කඒකහයදකන ලකර් නැ්ුකරද වරතදක‘‘ ික පුක්ර’’ 
තැේක තක රතනක ැවසවද් 

ෙඩක ගැනුව  යසහක යණයක හ්දද   ේ්ක හ   තක
ෙවෙයනකෛයදනදයති ෙභෞතික විදඥෙතෝකිණාදතහහක
ෙපොේෝක ෙවේයකහ්ය කෙවනවද්ක ඒ යඩපයනකුක හනිතනක
හෙෂ්ේත  වයක   යක ්ඳයවික ලපයෙය ‘හෙවොයනඩක
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ගුුවත’ (quantum gravity) තනකනවය්ක වයෙුකහරකික
වැනනක  තක යභෙ ෝෙිෝටිත  යනත ්ැසක යමිරික
ිටනලතසයක කුක නතදහතහක හගයක ෙලෝිතක ය පික වාදක
 දවසි වැහහහක තකිර ගැනහේ්ක 

  දක යදවථික එේුක එසෙනිනක  රයස රක නතදහ 
ෙවිහකෙභෞතික විදඥතයනකකිකගැසේ කලකහකහවයසථදවක
ෙහතක ෙනොෙවේ්ක එවැන  රයස ර ද  යසහනක වැික යුයද් 
ත ය හෙනක වැිහක  වක  වුක හළලකිරනක හයවෙඩක  ත්ල 
වයක ෙ රක වක ලැබක තෙපනවද්ක යවද්රිතහක වශෙතයක
ගුෙ ොුක ගැල්ෙතෝෙුක  රදවලත (parabola) ්දක
ෙිනලවෙුක  ්නයතක (ellipse) යඩපයනක සතෙහයක නිනයක
 ශසවවිදයකගුුවත ෙයොතදකගු ද්ක ව  තක්දකචඩපිුවතක
ය පික නතදහක ය්ෙතෝ නතක සතෙහයක හැහයසෙවලක  ව ුක
චඩපිුවතක ය පික යමිරික ෙයොතදක ගු ද්ක  ව ුක
චඩපිුවතක ය්ක තදය්ි  විදව හ රක තික  රයස රත 
 යිවයක හේයයසනේයක   යක යදෙනහෂ දවතක ෙයොතදක ගික
ලැබවද්ක එෙය්ක ෙපේ යක යදවථිකනතදහක ෙවිහක හ රක තක
ෙහවැනක  රයස රක ද වැ හක  විදඥතයනක ෙහෝවක  නික හුක
වැ හහ දක තබිද්ක හයව,ක  වයනක හයදහදනික  ාක  යස දක
එනයදක තකදහේ් ඒක හිවක ්   කනතදහක ෙවෙියකහ හ ක
වැනක ගු ිුේක වලනක ගැ ෙ න හයවහනක ෙලෝිතක ගැනක
 තතක්ැසකචය නකරදකවහකෙගොාකනගදකගැනහනකහ නකෙනො 
්ැසකව?  

සණිරතික ෙහය  ද ක ින ව  ැ්ක ෙ ි ්ැාක
ගැයෙවනක හ්.රක හව්යස,ක හය ව ඥදනතක ය්ක ෙනොෙතහක
 තුන, වරහක හ්ුක හ ුචතසයක යතක හ් ෙිොනක හ ්ැරක
වහික ලැික හ්ක ෙ ු,   වුක වරි වැරක ව තවය  රිතක
සතහනක තුනක වැික  ත ්ක ය්ක  වහුක  රිතක ෙනොක ි  
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 ත ්කක- ෙඩකහයවවය ඥදනෙිකසහදකවලනක බෙපයක තකඒක
ෙ රිගදවිුවෙිික විදවක වක වුකහෙනෝරහිේ් 

  කවයරිනකෙ රකෙපේ යකරන වකතිකමදහකහ රයක
 ෙහෝව  නි පලදෙ ොෙරොුතක  තක ිරවයක වව හදනෙික
නවක හ්ක ෙ ු ගිනදවහක හතක ෙවයනනක  නය ෙගනක
තෙතනවද්කඑේුකඑ කහ්කෙ ුකඑිිනකවැඩකගිනහක තක
පැ යක  වහුක ගැනුව  යසක   ැ’ේක සවක ෙනෝැසේ්ක හ්ක
ෙ ුක වලක ෙඩක පඇ නුවත හ ෙභවක වලන තා ෙවනවද් 
එේුක ඒක ය පි ෙිෙරනක  වදවත ෙපේ යක නෙරෝගේ්ක
ෙිොේොහු ෙඩකතවරක නලත කලහනයකහ  ්කෙවන ෙ හ 
 ෙිචනක ය්ක  ත ුදනක හ ක  තදහක ේොික ලහෂිතහ්ක
ෙිෙය්ක ෙව ුක ෙඩක ගැනුව  යසහනක ය ෙතෝගක ිරක ෙගන 
 තක  කටනදනක  තුන හ රය ‘‘ලන හෙවොයනඩක ගුුවත’’ 
(loop quantum gravity) තිෙවයක ්ැනයෙවනක  වෙිෂික
 ධ හත   නක රනවලක  නක �තදුහික වන වැිවුක  විදඥක
ිණාදතහික ෙු වැඩක ිැ දහක ්දක හවනදනත හනදක ෙගන 
තෙපනවද්  

ලන හෙවොයනඩක ගුුව  ධක  හෙි හරකික
යදනදරික යදෙනහෂ දවත ්දක හෙවොයනඩක තදය්ික  විදව 
ඒිදපදනක සතහේ්ක නතදහතයක ෙවික හ   යක ඇවදක වහවනක
ය ිල නක ඒවදක හ රක න ක ගැලහඩ  ත වනක ෙලයක නැව ක
යැි තකකතකපැ යකෙඩක ධ හතකය ෙතෝගකිරකගැනහක  දක
 ෙියෙහයකි කකතකෙවතහ්ක  එේුක යකලැෙපන  ත්ල 
  දක රඩිලක  තක ්ැසේනක හයව, එනයද තථදවථෙික නතහක
යසවි තක ය පික හෙනක වැහහක  නලවිදත ෙලයක ෙවනයසක  තක
්ැසකනයදේ්ක 

ෙහික හය වග  හව්ය   ද යරලේ්ක යදනදරික
යදෙනහෂ දවතකහ නකසතදකික තක රහකහවිදශතකතිකයවදසන 
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ෙ ටටතහක ෙනොවක ගතික යසවදභදවතසයක කුක ෙවතහ්ක හ ක වක
හා්ගවක තකඑතක්ැස තක්ැසක ඹරතක්ැසකවැවැය ක ්ගහක
ෙගොළෙප් ිිවහක වැයනහ්ක හෙනහක හ නක හෙවොයනඩක
තදය්ික  විදව හ නක සතදක ෙවනක  රහක ෙහවැනක ය හක
හෙෂ්ේතහක හ ‘ය ික ුෙුකහෙවොයනද’ ව්ය්කහෙවොයනදක
වලක නක ුෙු හතක  කඩක ුකිණිදහතක ව ්තහ්ක ෙභෞතික
හවිදශතක වක ‘ය ික  ුෙුක හෙවොයනද’ ව්යක පවක ඒක හිවක
ෙනොව ්ද සතෙවේ් 

‘ලනක හෙවොයනඩක ගුුවෙි’ ම්ික  වනහ නඩක
හවිදශතක තික ෙනොිාවදක හෙවනක ෙවතහක ේෝක හ හදික ව 
ෙපහතක ්ැසක ෙවතහක ෙනොවක හ්ංහදේේි ‘හවිදශක  රහදේ’ 
ව්යක යැදඩක ලු ෙවතහ පවේ්ක ෙඩවද හතශේයක හ .ාදේ්ක
ෙිො රඩක .ාදක වැේක සවක ේොු .ාද හ  රහදේෙික  තක
නිෂසඨතනු වාදක  ්තනක  ්තනක වදරතසයක .ාදේ් ලනක
හෙවොයනඩක ගුුව නතදහතක ෙහ ක ‘හවිදශක  රහදේ’ 
ගණ හතක යසවි ෙතයක  යස රක ිරනක හ රක එෙසවදෙි 
 රිදහතක තරිතකිරනක යමිරික වක ය තේ්ක ඒක යමිරික
්ඳයවයෙයක‘ලන’ ෙනොේොුකව ුකතිෙවය්කේ්තවක කඩක
වක  යක වැවැය ක වැලක යයනද්ති  තක ව ුක ෙහයක ඒවදක
එසෙනික ්දක යහගක යඩපයන දක  දලතහක ෙගොානගවයක
හවිදශත  තන, න වවනකනයදේ්ක  

ෙඩක හවිදශක හෙවොයනද තෙපයෙයක ෙිොේ්ව? 
ය තර, ස ක  ැනික ෙනොහැ  තයනේ්ක හවිදශතතැ’ේක හ ක
සතයෙයක හ හවිදශක හෙවොයනදක වලනක පැ ය හවිදශතහක
ත ක හවිදශක හෙවොයනදක ෙයොතදක ගැනහනක පැ්ැ්ක ගුුවෙික
ෙඩක  නක  න හෙවොයනද එසෙනික ්දක තදක දෙහය  හේක
හවිදශතක න වක දක  ුෙු්ක ඒක හිවක ෙලෝිතක තික වයසතක
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ය පි ි යවරතිනක වාදක හය ව�තදිදත යඩපයන දක
යඩභදරතහකපව නැව කවරහ හ නකෙ යිඩකිරනවද්ක 

එේුක ෙඩක නතදහෙික ෙවවැනක ්ලතේ වාදුක හක
හය ගදම්ක ෙනොෙතහ ෙදව්යක කත නරය රක හවිදශතහ 
ය පිකහව්යකහතුව්යකෙවනවදකෙහය හ එ කෙදවලකෙනොක
 ිද ෙගදක තයනනක   ැ’ේක යැල.ේක වහහ ‘ිදලත’ හ 
ය පිකහව්යකවක  ඒ හිව හවල්ගකෙවනවද්කහවිදශකිණිදක
්දක ෙභෞතික නවි  යස රක ිරනක එ ක යමිරිකත ක ෙවනයසක
වන ‘ිදලත’ හ ගැනකස හකයි්නහ නැ්ැ්කඑේුක තලලක
නැවතක ත පවහකේෝකෙවනයසකෙනොවනකපවහකඑහගයකහව්යසක
ිරයෙයක නැ්ැ්ක  ු ක වශෙතයක හක  යක හව්යසක වයෙයක
ෙවනයක යවවක විදපක වනක නකු එික ම්ික �තදව්තක යියසක
වයෙයක එහක ෙහොේො සයක  වුක ෙහොේො ින හි දනත 
වන විදරතිනක හිවක ෙනොවනක පවේ්ක හතක හ්නක ුක හ්ංක
හද කට්ි ක හටනෙඩක ිකවිදශකිණිදක�තදකිරයෙය යසවදභදව 
නවහෙික වදවික වමයවතක ෙහේතක වනක  න 
ෙහේතවයෙන.ෙුක  නදනතන හිුලක ු එි  දලතින 
හිවකෙනොෙවේ්කඒකෙවිවනක දකවයෙයකඑහකඑහක�තදව්ත 
 හයනකවෙිණි රදහකවලනකහිවකහයලවැ ක�තදව්ෙතයක
නව්යසක ුක ර්ගනතිකනර ක දහේ්ක  ිදලතක  .ුකදහකතයනක
එික ික ෙලෝිතනක  හිහකවභිය රි  ුක ෙවතහ්ක ෙවනුක
හකරසයකසවකේොු ිදලතකති ෙලෝිතකයහය  කදක තක
හෙවොයනඩකය් දධකහ රක තකයඩපයන දකහ කෙලෝිතකත ක
හක  දේකෙවතහ්ක ු නහකිදලෙික භවත එ කහෙවොයනඩක
 දදඩකහ රක තකයඩපයන දේ්ක 

ඒක හිවක හ නක ඇුහුදක ෙලෝිතනක වාදක ෙඩක
නතදහෙතය  යස රකවනකෙලෝිතකෙවනයස්ක ඒක හිවකෙලෝිතක
‘හා්ග වන’ හවිදශතහක  වදරනුක නැ්ැ්ක  දදඩක  දදහනක
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ග වන ිදලතහක වක එික නැ්ැ්ක  ුෙුක හවිදශක හෙවොයනදක
ය්කෙභෞතිකනවි එසෙනි ්දකෙනොිාවද �තද ිරන ම්ික
�තදව්  හිේ්කහ නකවැෙනනකහවිදශතක්දකිදලතකතිකෙඩක
ම්ික �තදව් යම්ත ගැනක ෙපොිවි චේති වරරවහක
 හිේ්කඑතක්රතනකනය්යලකෙවතහකෙලයකහ කවසනකනලකවය 
 ලහකතික ු නහකෙිෝටක ෙිෝටකය්ඛිද කහ්න  ලකහේක
වලකහතකශී ර්ගනතහකදහකපඳේ් 

ඒක හවිදශක  ු ෙඩක යසවි තක හ ිය ෙතය  පල 
හයදහෂතහකෙතොවදකයම කි තහකෙලයකග්ිතකි කේොු 
හවිදශෙිකතන  කිණිදහතකයසවදභදවත ෙඩක යසවැනක දාෙඩක
ය දයතිකයයිරතකෙලය  ් කවැහෙවනකහයවහනකවැිකග ක
්ැස ෙි ්  
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ෙඩකනතදහත  වෙිෂිකහගයක ්වුකි ක්ැසකව? 
ඒකය පිකව වයකහෙුකිල නදකිරක  නකයුයද් හරකෙගන 
තෙපනවද්කනකු  වහුකඑතක වෙිෂිකහගයක ්වුකිරක
ගැනහනක ්ැසක දක නැ්ැ්ක ෙිෙය්ක ෙව ුක ඒක යඩපයනෙතයක
  නක තුන ගිනදවහ හ �තදුහිේ්ක 

ෙඩක හ රයක එහක  තුනති  භවත වයෙයක ිු 
.්රක යඩපයනෙතයක ිරනක ලවක හනිතනතහ්ක  ික වැෙනනක
 දරිදකනයදක හභිවිදශෙිකයදග කවනකිු .්රකේොනයක
නතහෂිතකසතහනකවැයකහ නක්ැසකදකතෙපනවද්කෙඩක දරිද 
 හයෙුක හක  වදවථවලක පරක නයදක  හයක හ න හක ිාදක
වැෙනවයකහෙනකවැහෙහයකහතුව්යකදකතනකෙදවල්කඑේුක
ඒවදකහතුව්යකදකතයෙයකෙිො ැනිනකව? ල කහෙවොයනඩක
ගුුවත ය පිකහව්යකනවැරහකනඩකඑහක වදවථකහ ිය කුක
හනය තහකවහවදකිාදකවැටතකෙනෝැසේ්කහයවකඑතනකහිවක
 ුෙුක නත ක හවිදශක ෙිොනයසක වයක හ හදි හනය තහක
ිරදක තනක හවිදශතහ ෙනොෙවේ්ක  ු නහක  දක වයෙය 
 හයෙුකහ පරකනයදකිාදකවැෙනනකෙඩක දරිදක වදවථකවලක
ය්රනභ ක (dense) දහක හි හෙතය  ් ක තදහක නයදක
එහ රදක හවයසථදවික ි හෙවොයනඩක තදය්ික  විදව එතක
යහත්  දහ යණයක  ත ුදන පානතහක  තක සතහ  තක
්ැසේ්ක 

ෙහෙය්ක  වදවථක වලක පරක යහත් ක සතහක යණයක
හවිදශ-ිදලෙික(space-time)හෙවොයනඩකයයචදවචනතකවනක
හහතෙවක   ැ’ේක ය ිල නතක ිරනක  දරිදක ්ඳයවයෙය 
‘නල යහක දරිදව’ (Plank star) තනකනවය්කස තඩකහනික
හෙනක ඩවතතදක වැදක හවයයක දක ිු .්රතහක පවනක  ුක
ෙවෙ ොු එහක ිු .්රතක සෙලෝමනරක එි්හදරික  හික
 ශසිඩභතසය කහ ක  තක ්ැසේ්ක ෙහ ක ිු .්රතක ත ක
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ඩවතතදකෙුක වදවථකෙනොිාවදකඑසෙනිකහ කිාදකවැෙනනක
 නකඩවතතද වකහරක කවිදරතන නල යහක දරිදවහකපවනක ුක
ෙවනවද්ක එ නක එික  ෂසි ඩභතක  රහදේවික  ශසිඩභතනක
යහදනක ෙවනවද්ක  යක හව්යසක වයෙයක ඩවතතදක ත ක  ැවතක
 වදවථකහවයදනෙිකි  රහදේවහක හිකුක හදිතහ වහවදක
ය්රනභ ක ෙවනක පවේ්ක   වදවථක වලක ෙහ ක හ ිය ක
යසවි ෙතයක හේ නල යහක දරිදවහ ය්කහ කවයෙය් 

 නල යහක  දරිදවක තික යසථදවරක ෙවතහ ෙනොෙවේ්ක
වරහකය රහක හටනහනක.ාදක දක ය්ෙිෝචනතක ුක  නක එතක ත ක
 ි ගයදක  යදරිත දහ  රෙඹනවද්ක ෙඩක  යදරිත ිු 
.්රතකහහරදකතදහනකේ්තකෙවනවද්කිු .්රතහ ත ක තක
නල යහක  දරිදවක හ ක  ටනක හනඃිලය  හත.නක එතක
ෙ ෙනයෙය හතශතක ශීතසයක  දක වන �තදවහක ෙලයේ්ක
එේුක එ ක නතහෂිතදනක ිදලතක ග ක වයෙයක ිු 
.්රෙතයක යන ක ෙවෙයනක හත.න ග ක ෙවනක ිදලතක ්දක
යහදනකුකෙිගතසයකෙනොෙවේ්කඊන ේ්තවකකඇදකහටනෙඩකික
ිදලතක ෙගදක තදහනක වාදක වැඩක ෙිගතසයක ිඳක කදනික ි 
ිදලතකෙගදකතදහන  තකේ්තව හ ේ්කඑිහකෙවනයකහතශේයක
හක වයතික  ුුවතහක නයදක ිදලතක ග  දහක ෙහි ික
හතශේයක  ශදලක  රහදිතසයක  දදහේ්ක ෙිොටයක හ 
ය්ෙිෝචනතකුක දරිදවකනැව ක යදරිත දහක  දකශීෙතය 
 දක වනක ෙවතහක ෙලයක නල යහක  දරිදවක හ ක  ටනක
නතහෂිතදකවසනකනකුක යකපැ්ැරක න පලනකහෙත.න එතක
ෙ ෙනයෙය එ   දක හග ිදලදය රතහකතයසෙය්ක දවයනහක
පවේ්ක හගකිලහකතයසෙය්කඑිහකහකරයකිු .්රක ැවෙ නක
පවකහ නකෙ ෙනයෙයකවකෙහ කේ්තවකනයදේ්කිු .්රතහක
ති  ු නහක ත ක  තයසථද නත වනක  දරිදවහක ය පික
හතශේයකහයවගදමක (extreme slow motion) වවශනතහ්ක 
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යදනහ ෙහයක ු  ශසවෙික කලක   ලෙලක ික  තක ුක
ිු .්ර යහ්රහක න වැයක වදරිතකෙවයනනක නයකෙගන 
 ත වදක තක්ැසේ්කඑතක ු හකනඩකඒවදක වදරිතකදෙඩකික
හධකශහතකෙිොයසවහකසරිකෙලයකහ්ෙය්ක නකඑනකය්ඥදකවැික
ගැනහනක හ නක ්ැසක ෙි ්ක ඒක හිව හෙවොයනඩක ගුුවත 
හගයක  දලනතක වනක   ්චති යමරක පල  හ ේොනයක
නතහෂිතකසතහනුකහැනකපලදකගැනහනු හ නක්ැසකදහනක
 ාකතෙපනවද්කෙහතකෙපේ යකිතවහිදරකහව්යහ් එේුක
එ ක ිු .්රක  වදරි හවක වක හ නක වැික පලදක ගැනහනක
 හදිවු වනක රඩකිු .්රකය්ඛිදවහක ශසවදරඩභෙි ි 
 ිකද ෙනොහැතකනඩකෙඩකහව්යකනරවථි  තක්ැසේ්කඑේුක
හර කෙිොයසවහකසරිකෙයදහකවැයක රැකතෙපනවද් .හහක
 දෙිකවකතයනකඒකහිව හ නකවැනකග ක්ැසකෙි ්ක 

ලනකහෙවොයනඩකගුුව නතදහෙිකවාදුකහ  ්වෂත 
වනවනක  ත්ලත  ශසවෙික යඩභවතන හවද ේ්ක  හදිෙතය 
  දක.ාදවක ට ිදලතකවහවදකු කහත තිනකහෙනක මථ ෙි 
 ත්දයතකෙගොාකනැගහනකහ නක්ැසේ්කඑේුකඊනුකෙ රක දක
වයනන  ුෙුක.හහකව?  ු නහකල කනතදහෙිකයමිරික
ඒක  ත්දයතක  යක   දක  බපනක ව ෙගොාක නැගහනක හ නක යවික
ෙවනවද් 

 ශසවතකහ ිය කෙලයකයඩපානතකදකය්රනභ කු  නක
හෙවොයනඩක නිදතනක හිවක ගවි ක පලතහක (repulsive 
force)යදග  ෙවනවද්කඑික ත්ලත වයෙයකහ කහ්දකයයුහ 
ේවුක  ුක ප යුක තිෙවයක ්ඳයවනක  දදහක  ු ක
වශෙතයකහකත   දකවන හ්දකය ිහහක(Big Bounce) ේවුක
හනවක නනතහ දහක තක්ැසේ්කඒකහිවකහෙනකයිලකෙලෝිත 
 න කවයනනක ුෙුකි්යක ැවත  ශසවතහකඑිකපරකනයදක
වර කෙගොයසක හතකහ්නකු හවිදශතහක වහවදකය්ෙිෝචනතකදක
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නැව ක ිටක යඩෙඩක ය ික හවක හ ක හවනක වසනක  ශසවතක පවනක
 ශදලකදහකනයදකතැේක තතක්ැසේ්ක 

ෙඩක ත ක ය ිහක  දක වනක හවයසථදවක එනඩක  ශසවත 
හ ිය  ෙලය ය්ෙිෝචනත ුක හවයසථදව හෙවොයනඩක
ගුුවෙි ෙ ෝ ැයන වශෙතයක යැලසතක ්ැසේ්ක එ නක
ිදලතකය්කහවිදශත කලහනයකහ හතුව්යකෙවනවද් යවවක
ෙලෝිත හක ඇදක යඩභද  දෙි වලදවහ වහවදක හතක ද තනවද්ක
එෙය්ක වව ව ල කහෙවොයනඩක ගුුව නතදහෙික යමිරිත 
වලන ඒවදක හනදවක  යස රකි ක්ැසේ්ක ඒක හිවක ෙඩක  යසවැන 
 දාහක ය පි හවයදන ි තක  ් ක වැහෙවන හයවහනක  ික
වැහ තක්ැසේ් 

 

හෙන  ශසවතක   ැඩක  නක  න ක වයනනක  ුෙුක  යක ෙ රක
හවධතසයකයු යනකවනකත කය ිහහකනයදක තක්ැසත්කඒකත කය ිහ 
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 රැහනක ෙ රක  ශසවතක ිදලතහක ේෝක හවිදශතහක ෙනොහැතක හය ව 
හවධතහ  සකිරයනනක ත් 

  දක ු ක දරන පැ්තක ්ැසක ිවළ ෙභෞතික  විදවක
හ නක  වරක ිරේ්ක හ ක ඒක ත යක වසයෙයක හෙනක  හතත 
 නිටන ෙදවලක ෙනොෙවේ්ක ිවව  නශසචෙතය හෙනක  ුක
ෙගඩ යතක තකපවුකහෙනකහය වකඥදනෙි  තකෙලෝිකචේත 
 දවශස ි, ගදහි ්දක හදිවු ෙනොවනකචේතහ පවුකහ නක
වැනේනවද්ක ෙ ොෙ ොවක තික යහ ලතහ වුක යසථතික
වයසතවහකවුකෙනොෙවේ්ක හදිුලකව වාදක  යසතවිකෙලයක
ය්ක  ැ්ැහ්ව පලනක  නක හෙන  යසක  නදක යන හක ෙලෝිතක
ෙනොිාවදකෙවනයසකවනකපවකෙනනවද්කෙභෞතිකෙලෝිතකගැනක
20 වැනකශ කවවෂෙිකිකහ කවැනක ෙගනකගුකෙදවලකඑහරයස 
ෙිොනකපැුෙවොු ෙභෞතිකනවි, හවිදශතක්දකිදලතකය පික
හ කයත වකෙහෙ හක ැවත ය් කවැිහනක්දු  යකහ ෙවනයසක
හශදවිනකහ කෙතොකකිරනකහගකයල.ේකවහනනකලැෙපනවද්ක
ෙඩකයල.ේකනවැරහවකසතවදකෙුුඩකගැනහනක්දකඒක යසෙය්ක
 වුක ටික දරහ ේෝක ත හනක වරික  තුනතහ ෙලය ල ක
හෙවොයනඩකගුුව නතදහතකයැලසතක්ැසත්කකක 
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හිවැනිපාඩමි 

සම්ා තාව(Probability) 
ිාූිිසහිිල කහරිතාපි 
 

හදක වැනනහුක යදිය්ද ිරක  ත  නදනක නතදහ ය්ක
එහගයක  යස ර ෙවනක ෙලෝිෙික ම්ික ය්රනික වලනක
හතෙවික ව  වුක  යසව  හා තහක ෙභෞතික  විදෙික එේ්ක
හෙනහකහා කය පික හසඩ වලන  රහහකෙවනයසකහයවහනකඒ 
හා ත ය පිකයදිය්දව  ැනකනගයෙයක‘ ද තකතික.හහක
ව?’ තනක නක ශසනෙතය්  

19 වැනක  තවෙය්ක හැවක භදගතක වහවදක ෙභෞතික
 විදඥතය  ද තක තයන ෙුුඩක ගැනහනක යුයද්ක ිෙ ්ක
‘ිැලරහ’ නවයක ්ඳයවනක ස තඩක විදරතික නවතහක
ෙලයේ්කඑිහකයේසඩක්දකහෙනික  ලකු ුක  ිැලරහකනව 
ෙවිහකවශෙතිේකඑිල  ද තකයැල.ෙණ්කඑේුකඒකහව්යක
වැරහක එිහක පවක වැඩක ිලහ ෙනොක ෙගොයස වැනඇිද්ක  ද තක
තයනක .හහවැ’ේක ්රතනහක ෙුුඩක ගික ලැබෙි ොඩයසක
හැහයසෙවලක ය්ක  යස�තදි  දතිෙත.ක ුක ලඩ ුක
ෙපොලටයසහදයක තනක  විදඥතයක   ිේ් ගැෙු හනක හබහන 
වැනටහහ ු එහගයකෙහෙ හකගෙිෂිතනකලහකව ෙනොහැතක
ෙපොේෝකහකතකහදන ිරද හ කෙතොක විද් 
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යේසඩකෙවතහ තිකහරකි්යක ිකහයවෙඩකිැලරහක
නවතහකහා්ගකුකවයසතවහකෙනොවනකපවක වයකෙවෙවනදකක්යක
හ ෙුුඩකගු ද්ක ු කවශෙතයකහ යේසඩකවයසතවහ තික
එෙස  වයසතෙි හා්ග  රහදේක වාදක  හහනයක එ්දක ෙහ්දක
ය්යරිතකෙවනකවයසතවහ්ක රහදේකය්ක රහදේකව්යකය ික
 තක හේක නරය රෙතය දවවය, ිඩ නතක ෙවවයක යිඩක
ගයවයක එ්දක ෙහ්දක තන නයදේ ස තඩක වයසතවහක යේසඩක
වයෙය්ක ස ලක වදකවහ තික  රහදේ, වාදුකනවැරහවකසවක
ේොු එික  ත  රහදේ ව්යක යැික ගු හේ, ෙයවයක
ය්යරිතකෙවන වදකවහ්කහෙනහකහ නකයේසඩකවදකවහ තික
එික හා්ගක හේ වාදුක ිඩනවයක  පක ෙනොපක ගහයක ිරනක
වදකවහ්ක ෙහත හනදක ෙලයක යරලක ව  ැ්ැහ්ක ි ක ්ැස 
ිදරිතහ්කනකු ඒකිදරිතකඑ ැනය නවතයෙයකනැ්ැ්ක 

හ ක වයනදක විදරතනක  ද තක ය හක  නහ ගහයක
ිරයෙය යේසඩකෙවතික නකස ලකෙවතහකිරදේ්කයේකෙුක
වතරක භද නතිනක ස ලක ෙුක ්ැයවහ වැමක  නක ෙුක ්ැයවක
යේසඩකෙවනවද්කහධිකස ලකහනිකයේසඩක ඳවයකෙ ොර වක
එ තනකපැයසෙයොුකහෙනකශතරකයෂසිුවතකහෙ යක  දකෙගොයසක
 ුරක ස ලක ෙවනවද්ක ස ලක ෙවතික  නක යේසඩක ෙවතිනක
ගහයක ෙනොක ෙිොන යේසඩක ෙවතික  නක ස ලක ෙවතිනක
 හිහ  ද ත ගහයකිරයෙයක ේ? 

 ු නහක එතක තරිදුහික  ශසනතහ වයෙයක
ිදලෙිකයසවදභදවතක්දකඑතකහ ර යඩපයන දවහ  තකනයදේ්ක
 ද ක ඇවහදුවහ ෙනොවනක ේෝක  ද ක ඇවහදුව ගියක ග ක
ෙනොක ්ැස  රඩක හවහක ්ැහක ය් දධතහක යඩපයනෙතයක හ 
හනදග තක ්ැ ෙරයෙයක වක ්රතනහක හත තන යහදනක වනක
හයවහනකපව හ කවයනවද්කයවද්රිතහකවශෙතයකග ේොුක
ෙයෞරගකට්ක හණාලෙික ග් වයසත භහිත දෙඩක ික  ද තක
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එ රඩක වැවගුක යදනිතහක ෙනොෙවේ්ක  ු නහක පැුෙවොු 
ෙභෞතික  විදෙික ස දක නතදහතහක යලල්රනතක සතහසයක
ෙ ොර වක ුදනක ැු නකවකභහිත දහන වකග්කවයසතකවලන 
හළවය්කඑේුක ද තක න කු ව්දහකහනදග තකහත ෙතයක
ෙවනයසක ෙවනවද්ක යවද්රිතහක වශෙතයක ගුෙ ොුක
රවෂිතහක ෙනොහැතක නඩක  රෙලෝසවික පටනදක ේවුක
ෙවෝලිතිනක ෙනොක නැවත  යවදිද්ිවක හක ෙවෝලනතක දහනක
හළවය්ක එවැනක ෙවෝලනතහක දඩෙතෝක ෙිොනක එහක දඩෙතෝවක
 ුදනකහ නකවදවනතකි  වකහ නකවැිකගැනහනකලැෙපයෙය 
කුහනය හ යසවදභද ි ුක ෙවෝලනතහ්ක එේුක රවෂිතහක
තෙපනක නකෙවෝලිතකයඩපයනකුකවණා හිකවශෙතයකරුකදක
ශහතතක හෂතක දෙහයක ි්යක  ැවතක ෙවෝලනතක ෙිෙහයක
ෙිෙහයකහාකව තනවද්කඑ ැනය හකඑ කෙවෝලනතකෙිෙහයක
හා ද ෙගනක තන හනදග තක ්දක ෙවෝලනතක වැඩ වක  ැවත 
හත තකහ ර  තකෙවනයකහ නකවැනේයනනක නයකගයනවද්ක
ෙවෝලිතිකවණෙෑ  තක ද තකහවෙශෝෂිතකෙිොනකලැෙපනක
ශහතතකය ෙතෝගකිරකගනවයකනශසචලකෙවෝලිතහකිට වන 
හකෙවෝලනතකවයනනක නයකගයනදකපවහකහ කිවවදවු වැික
නැ්ැ්ක  ු නහක හත තක ය්ක හනදග තක හ රක ෙවනයහ 
තෙපයෙයක  ද තක  ැවතික ේොුක  හිේ්ක හනදග ත 
හත ෙතයකෙවනයසකිරනකම්ිකයදනිතකයේසඩකුකවයසතවලක
 නකස ලකවයසතකිරදක ද තකය්යරිතකදහේ් 

 හයක ත ක  හසෙවොු,ක ිදලතක ෙගෙවන  නක  ද තක
යේසඩකවයසතවික නකස ලකවයසතවින වය, ස ලකවයසතවික
 නකයේසඩකවයසතවින ගහයකෙනොකිරයෙයක ේ? 

ෙපොලටයසහදයක  යකෙයොතදකගුකහයවහනකඊනකේ්තවක
 යසහත වනවනක  රඩක යරලේ්ක එනඩක එතක  දක වයෙය ඇදක
හ්ඩපතහකෙලය පවේ්ක 
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ෙපොලටයසහදයක  තක හව්ය  චහෂි ෙලයක
යඩභද  දව1

6(probability)්දකයඩපයනකි ද්ක ද තකයේසඩක
වයසතවි  නක ස ලක වයසතවිනක ගහයක ිරයෙයක ස තඩක
නරෙනහෂ නතදහතහ නයද ෙනොෙවේ්කඑතකඑෙය්ක දකවයෙය 
 ශදලක වශෙතයකහ යඩභද  දවකනයදේ්ක ඊනක ේ්තවකයේසඩ 
වයසතවි ිඩනවයක ය්යරිතක වන  රහදේවහක ස ලක
 රහදේවහක ්දක ගැටහනක තෙතනක  ාිාක ෙනොේොුක
යඩභද  දවක ය්ඛිදනහතක වශෙතයක පැුෙවොු ෙපේ යක
වැඩක දහේ් එෙය්ක ගැෙනනක යේසඩක  රහදේවක  ත  ද ක
ශහතෙතයක තඩක  හදිතහ ස ලක  රහදේවනක  වදනත 
ිරනවද්ක  යදහදනිෙතයකගැටඩක වල ික ශහතතක ය්රහෂිතක
ෙවනකනකු ගැටඩකරදශතහක තෙවන  නකගහි දවතකවයෙයක
ශහතතකහාකවැඩක වශෙතයකයහදනවක ැතරකතදහේ්ක ෙඩක හිවක
එසෙනික්දකයඩපයනකෙවනකවයසතකෙවිිකයෂසිුවතකඑික
්දකයහදනකදෙඩක වි දවහ  තකෙවනවද්කස ලකවයසතවහක්දක
යඩපයනකවනකයේසඩකවයසතවහක වු යේසඩකදහකෙනො තක
්ැහිහකෙනොවනකනකු, එෙය්කදහනක්ැස යඩභද  දවහ ස ක
ෙය්ු හ නැතක රඩකත් 

ෙඩකහයවවයකයඩභද  දවකෙභෞතික විදෙිකෙහයනතක
හව්යහකවශෙතයකෙගනකඑහගයක ද ෙිකගතිකයසවදභදවෙික
නතහක  වනහක  යස රක සතහක කලික යැල.ෙණක  ිදරතහක
ෙලයේ් ෙපොේෝක නක දවන  රහකෙපොලටයසහදය ෙුකහව්යනක
වකපර   කහවනදනතහකකලිකෙතොකකවෙණ නැ්ැ්කඑනයදක1906 
යැන ැඩපවක 05 වැනක හනක   ද්ෙික �යසෙනක නගරතක හයල 
ාකටේෙනෝකවල ිකඑලලකහ  නයදකගු ෙපොලටයසහදය න  ඇෙු 

                                                            
6 යඩභද  දවකතිකස තඩක දදහහක දදහනක තක ාිාකය පිකවඩහේක- 
 රවව ි 
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හව්යසක වලක නවැරහක පවක ෙලෝිතක   යක ය ගික ලැබෙඩ 
යදහ්ිුෙව.කපවනක ුකදහනක්ැසකවෙණකනැ්ැ්ක 

හෙවොයනඩක තදය්ික  විදෙි හෙරෝිථනක වලනක
හිව ග ක ෙවන ්ැහක ෙහොේො ික හ  දදඩක  තක වයෙයක
හ්ඩපෙතයක පවක හදක ෙවවැනක  දාෙඩක ික යි්යක ි ද්ක  එතක
යඩභද  දව නකවකහවද ේ්කඑේුකෙපොලටයසහදය   යකහව්යසක
ි කයඩභද  දව, එනඩක ද තනකකල වනකයඩභද  දවකෙවනයසක
යසවදභදවතසයක කහ ක එිහ් එතක හෙවොයනඩක තදය්ික
 විදව ්දක යඩපයනක නැ්ැ්ක  ද තක ය පික ව යඩභද  දව 
ිනකතකිරනකවිදරතකහෙනකෙනොක වැිවු ිහක්දක එහ රදක
හයවහිනකයඩපයනේ්ක  

හදක තහහක නශසචතන හක ෙනොක වැන  ටයනනක හළවය්ක
එෙය්ක වව ඒකෙවතකය පික  වකහාකවැඩක වශෙතයකයඩභද  දව 
වෙරෝ ිතක සතහනක ඒක ෙනො වැිවු ිහක හනක පදනදවහක
ෙනොෙවේ්ක යවද්රිතහක වශෙතයක ග ේොුක ේනක ෙඩක
හදවෙය්ේක නගරතනක වැ ක වසක වි නැ ේොුක  වක හිවක යි ක
හනතහක ෙවේ වි එෙය්ුක ෙනොෙික නඩක ිහක වැෙනනක හනතහක
ෙවේවැ’ේකතයනකහදක නශසචතන හකවයෙයකනැ්ැ්කඑේුකේනක
- එනඩකහෙගෝයසතකහදයෙිකහනිකහදවෙය්ේකවලනකිහකවැටහනක
තෙපනක ාිාකේවුකයඩභද  දව   දකහාේ්කඒක්දකයහදනවක
ෙපොේෝක ෙභෞතික වයසතක ය පික ව වක හ ක තඩක ෙදවලක වයනදක
නකුක ඒක වයසතවනක හවද ක වනක  වුක ෙපොේෝක ෙදවලක හ ක
වයෙයකනැ්ැ්ක එනයදක එහක වයසතෙික ්ැ තඩක ය පික ව හ නක
හෙරෝිථනත ි ක්ැහෙහකයඩභද  දවකේවුකඑහකවයසතවක
්ැ තහනකවැඩක ාකිාහක තකවිදරතක වනඩකිර ෙගනේ්ක
යවද්රිතහ වශෙතයක වද ෙතයක යුේක පැුඩක ෙපෝලතහක
ගනක්ක හනක එික ්ැාත,  රහදව, යෂසිුවතක හැන පැ්තක
්ැසේ්කඑේුකපැුනත ත ක තකවදකකහේකපැුනතකත  හක
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ෙනොිාවදකය්යරිතකවනකපැ යකඑිහකඑිහක දයදකඑහකවදකක
හේවලක නශසච  යිටහක හනක වැන ගැනහන ෙනෝැසේ්ක ෙඩක
ෙනොවැිවුිහක නයදක පැුනත ්ැ රත ්ැස විදරතක
නයැිව හක  හනක හනක හ ්සේ්ක යවද්රිතහක වශෙතයක
ගුෙ ොුකපැුනෙි ිනක වකෙිොන  තකෙලකගලවදකපැුනත 
හ ක ්ැරෙතොුක ඩ ්ඬ නගවයක ්ැසෙ න පැුනත ගහයක
ිරනකගහයක ථතකනශසච වකහෙරෝිථනත සතහනකහනකපැ්ැ්ක
හෙුක එහක ෙනෝැසතදවනක ේ්තව, හදක වැනක  ටයෙයක
පැුනෙි ්ැාත,  රහදව, පානතක ්දක යෂසිුවතක  හිහක
නයදේ්කඑේුකපැුනත ඩක්ඬයක්ැසි හ නකෙහ ැනකයිඩ 
ගයවයකතයෙයකඑත   තකවදකකහේවලකයිටහකහිවේ්කඑහක
වදකක හේවක වලක යිටහක නශසච වක වැනක ගැනහනක හනක
ෙනෝැසේ්ක්ැහකෙවතහකහ හනකනශසච වකහෙරෝිථනත ි ක
ෙනොක්ැස නකුකඑතකේෝක ෙහතක දදහනක තක  යඩභද  දව 
ගැනක  හනක හනක ්ැසේ්ක යවද්රිතහක වශෙතයක ග ේොුක
පැුනත ිදහරෙික  ෙයලෙතයක  ව නක  ැනක හයලක  ත 
 ි දගදරත වනදකරවහහකිැර කනැව ුකහෙුකහ න හකනැව ක
 ැවරහනක තකයඩභද  දවේ හාේ්කහයවක  ැඩක්ැ තඩක දක
 ත ්ැසකනකු   ැඩක්ැ තඩක දදහනක තක්ැසතදවකේවු 
යඩභද  දව ෙපේ යකහාකනයදේ්ක 

ෙඩක්දකයහදනවකහේකගැෙනනක නකයේසඩකවයසතවික
 නක  ලකවයසතවහකිරදක ද තකය්යරිතකදෙඩකයඩභද  දව 
ගිනතක ි ක ්ැසේ්ක එ ක ගිනතයනක හිවක ස ලක
වයසතවසයක යේසඩක වයසතවහ ිරදක  ද තක ය්යරිතක දහනක
 තකයඩභද  දවන වාද යේසඩකවයසතවසයකස ල වයසතවහ 
ිරදක  ද තක ය්යරිතක දහනක  තක යඩභද  දවක ෙපේ යක
වැඩේ්  
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 විදෙිකෙහවැනකිුේකයඩපයනෙතයක ැ්ැහ්කිරක
ෙවනක ශදඛදව ්ඳයවයෙයක ය්ඛිදනක ෙභෞතික  විදවක
(statistical physics) තිෙවය්කෙපෝලටයසහදයෙගයකවරඩභක
ුක වදක  නක  ද තක ය්ක යෂසිුවතක ය පික යඩභද  දෙික
යසවදභදවතක න  ෙලයක ෙුුඩක ගැනහක ය්ඛිදනක ෙභෞතික
 විදෙිකඑහක තග්ිතහ්ක ද කගතිතක(thermodynamics) 
තිෙවයක්ැනයෙවයෙයකඑතේ්ක 

හෙනක ෙනොවැිවුිහක ෙලෝිෙික ්ැ තහක ය පික වක
තහහක හ්වනක පවනක  ැවෙයනක හව්යක පැලක පැලහන හක
ෙ ෙනයෙයක හ දවසික ෙවතහක ෙලයේ්ක ස ලක ෙුක ්ැයවහක
යේසඩකෙුකෙිෝන තිනක වැමක නකරුකෙවේ් ිනක වකි  
ෙලක ගලවදක හ ්ැරක වහනක පැුනතහ, ඒක පැුනත ගැන හ  
වයෙයකෙහොනවදකව ෙනොකවයෙය ෙහොනවදකවැ’ේ ෙනොක ිද යවක
ගයවයකඑ්දකෙහ්දකදවේ්ක හය,කහ කවයනදකේෝකෙනොකවයනද 
ෙදවලක්දකෙලෝිකනතදහකනවහකහ රක තකයඩපයන දවක.හහක
ව?  ශසනත   දකයදනදරිකේ් ය තරකවකෙපේ යක  වුනේ් 

හ කවුකෙනොවු ෙදවලකෙනොක ිද ෙුක්ැනක්දකපැුය 
්ැ ෙරයෙය,  තකකතක රදෙවයකහ, ෙභෞතික විදෙිකනතදහක
වලනක හිවක ඒවදනක වෙිණික ුක හයවවය්ක ඒවදෙික ්ැ තහක
ය පික වක හෙරෝිථනත සතහනක හ නක  තක ්ැසතදවක ේෝක
ෙනෝැසතදවක තරිතක වයෙයක එහක වයසතවලක නශසච ක
 ුුවතක හ ක ෙනොව, එහක වයසතවලක සව ක ගතක ලහෂික
ය්ඛිදවහ යහගකහ ක ත�තදකිරනකවිදරතකහිවේ්කෙඩකගතක
ලහෂිකය්ඛිදව නගහනතකවයෙයකෙුක්ැයවකේෝකපැුනත 
ේෝක යහගක හ ක �තද ිරනක ස ෙශ්ෂක විදරතක හ ේ්ක
යඩභද  දව තික වයසතවි  තක යහයස   ෙභෞතික නවි වලක
 රිදහතක තරිතකිරයනහක ෙනොෙවේ් යඩභද  දව හගයක
තරිතකිරයෙයකහ ක්දකහෙනිෙදනිකවශෙතයක�තද ිරනක
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වයසතෙික  තක සව ක ගතක ලහෂික ය්ඛිදෙික  රිදහේ්ක 
ෙලෝිතකය පිකයදග කවන වැිහකය් නදනතකිරකගැනෙඩකික
හ ක භද  දක ිරනක ය්ිල ක වලක  තක දරවෙපෝන ය්-
යඩපයනතකයසවදභදවතේක යකෙ නකතයෙය් 

ස ලකෙුක්ැයවහකයේ ෙුකෙිෝන තිනක වැමක  නක
යේසඩකවයෙය, ෙුක්ැයවකය්කයේකෙුකහ කයහග �තදිදතක
වයෙය, ඒවදෙික ඩහෂහදවයසථදව6

7 (microstate) නගහනතක
ිරනකහ හිකුක චලි ද හතරයකසව ක චලි දකගිනහක
හ ක  හිේ්ක හ හදි ුක  චලි ද හ රයක හ ෙලොයසයහක
 හික ු සව ක  චලි දක  හදිතහ හ ක වයසතවික හනදග ක
්ැ තෙඩක හෙරෝිථනත සතහක හසුක ේ්ක පැුනෙි ්ැ තහ 
එතනක ේොික යවද්රිතහ්ක එේුක එ ක සව ක  චලි දක
 හදිත ුකව ව ෙුක්ැයවකරුකදහන  තකය රහකයඩභද  දව 
හෙරෝිථනත සතහනක හදිවුකත්ක 

ෙඩක දරවෙපෝනක  ෙශ්ෂ ද ේ්තක ෙිොනක  දඨිතදෙුක
හවනදනතකහෙගයකග්ටකෙනොකති   ැ’ේකහදක  නවද්ක 

 ද ක ගතිතක (එනඩක  ද තක ය පික  විදව) ය්ක
ය්ඛිදනක තදය්ික  විදව (එනඩ,   න චලනක යඩපයන 
යඩභද  දකය පික විදවරකය පිකය්ිල    කවැනක තවෙය්ක
ි  ව ුක චඩපිුවතක ය්ක හෙවොයනඩක   ්චත (quantum 
phenomena) යඩපයනෙතයක ව වෙදශක සතහන  විදඥෙතෝක
ිනකතකි ද්කඑේුකඒක්දකයහව,කගුුවදිවෂිකහෙෂ්ේත 
යඩපයනෙතයකඑතකවෙදශකසතහකගැනකළ ය්ග කෙවතහකපවකවක
වැනඇිද්ක රුක ුක ගුුවදිවෂිකහෙෂ්ේතහ ්ැ ෙරයෙයක
ෙිෙය්කවකතයනක වහුකෙනොක යිි ලැිකගැනකළවහ්ක 
                                                            
7 ඩහෂහදවයසථදවකතික ද කගති  දනතතික ද තකයයචදවචනතකදෙඩකික
එහක දනතෙිකහයදහ තක රහදිතක්ැ රතක්ැසකයඩභද  දවේක- 
 රවව ි් 
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 ව ුචඩපි හෙෂ්ේතහ රුක ුක  නක  දක වයෙය 
.හහක වැේක හයක වයනවද්ක යවද්රිතහක වශෙතයක ගුෙ ොුක
යදනි  තක යේක  ව ුචඩපි  සරිෙතයක හ නක
ව්දරතහකයයකග ක්ැසේ්කඑතක විදුහිකව  යස රකසතහනක
හ  වයනවද්ක එික ි  ව ුචඩපි  ර්ගක ිඩ නතක ෙවවයක
හ්ෙකෙලය ශහතතකෙපවනවද්ක්රතනකයේසඩකපැුනතහ ත ක
 තක හේක ෙහය ෙහික ික කළක යදනක හ ෙ ෝෙනෝනක ව්යක යතක
 තත ගතක ෙයතහක හ නක  තයක හවදක ග ක ්ැසේ්ක එේුක
යේසඩකගුුවදිවෂිකහෙෂ්ේතහ තික.හහකව?  

  කවැන  දාෙඩක ික හ ක  ෙගනක ගු හයවහනක
ගුුවදිවෂරතකහෙෂේ්තහ තිකහවිදශත හ ේ්ක්රතනහක
සිෙවොු හවිදශ-ිදලතේක (space-time)්ක ඒක හිවක
ගුුවදිවෂරතකහෙෂේ්තහ ිරද  ද තක ැතෙරනක නක්ර 
නඩක හවිදශතක ්දක ිදලතක තනක ෙවිහක ිඩ නතනක ලහක  තක
කතේ් එේුක එත ෙිෙය්ක  යස රක ි ක කත වක තයනක හයක
 වහුක ්රතනක වයෙයකනැ්ැ්ක යේසඩක ුක හවිදශකිදලතික
 ත  ද කිඩ නක යස රකසතහන යච කයමිරි හ කයත වක
නැ්ැ්කිඩ නතකවනකිදලතහ තික ු නහක.හහකව? 

එවැනක  ශසනක ිදලතක ය පික ගැනුෙික ම්ි ්රතක
ිරදකහ කෙතොකකිරවේ්කිදලතකග  දහකනැුනඩකිදලතකගලද 
තදහක(flow of time) තික්රතනහ .හහකව? 

ෙඩක  ශසනත යඩභදවි ෙභෞතික  විද (classical 
physics) යහෙිකිකවක යසකහත විද්කව්නවකවනකය්ක  වැන 
 තවෙය්ක ඩකවදවශනිතයකවකෙඩක ශසනත යලිදකපලදකතබිද්ක
එේුක ශසනතකවාදුක�ීකෙලයක යසහතකුෙිකෙ නකෙභෞතික
 විදෙික ික ේ්ක තඩක තඩක ෙදවලක ිදලෙික ිනකු හක ෙලයක
ෙවනයසක වනකවිදරතකඩේ ග කසතහකහගයකෙභෞති  විදවක
ෙලෝිතක යස රකෙිොනකවහවනවද්කතඩකවයසතවහකඑිකයිටහනක
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යදෙනහෂවකෙවනයසකවනකවිදරතකහ නකඩේකග කි ක්ැසේ්ක
එෙහයහක  ෙතොවනක පනවක  හදිත ෙවනයසක සතෙහයක ්වනක
රෙයෝෙනෝකපුකවලකරයතකෙවනයසකවනකහයවහකඩේ ග කසතහනක
වකහ නක්ැසේ්කඑේුකිදලතක ‘ෙගෙවන’ පවහ ‘ග  ෙවන’ 
පවහකහ නකෙ ෙනනකනකදකපනවකවලක හදිත ේෝකවයසතවික
යිටහක යඩපයනෙතයක එෙස ක ්දක යහදනක ුක ෙගදහහක ේෝක ග ක
දහහ ේෝක දකෙවයෙයකනැ්ැ්කෙහ කෙවනයක තෙවයෙයක
ෙිෙය්කව? 

 වුකවිදරතිනක ෙඩක ගැනකළව හක හතකසතහක යණය 
‘‘වව හදනතක තික .හහවැ’ේ’’? හ නක හ ෙගයක හක   තක
්ැසේ්ක වව හදනෙික තෙපනක ෙදවලන  හිහක හ ක  වතනක
ේවුක  විහදනක ෙදවලක තැ’ේ සතක්ක හත තක වැයක ෙනොක
 වතන හ රකහනදග තකවක වහුක විහදනකදකනැ්ැ් එේුක
ෙභෞතික විදෙිකඑනකස දකය්ිල තහකවව හදනතකේවුක
‘වැය’ තනක හව්යනක හිි ක ෙවයෙයක නැ්ැ්ක යවද්රිතහක
වශෙතයක‘වැය’ ය්ක‘ෙහ ැන’ තනකහව්යසකෙවිකයයිදකපලක්ක
ෙහිකි ‘ෙහ ැන’ තයෙනයකහව්යසකවයෙයකිථිතදක ටනක
යසථදනතේ්කඒකහිවකෙවක ැනි  ටනකහදගලතයකෙවෙවෙනහක
ගුෙ ොුක  වයක ‘ෙහ ැන’ තයෙනයක හව්යසක ිරයෙය 
එසෙනසයක ෙවනයසක යසථදනක ෙවිහ්ක එනයද ‘ෙහ ැන’ 
තයෙනික ෙුුහක රිදක  වතයෙයක එහක වචනතක ි දක ි ක
 ැනක හ ේ්ක ෙහතක ්ඳයවනක  දහෂණික ව්රක indexical  
ේවුක ‘ඩචිදුහි’ තයනේ්ක ‘වැය’ තනක වචනෙතය 
්ැ්ෙවයෙයක වක එහකවචනතකභද  දකි කහවයසථදවේ්ක එනයදක
එත වක‘ඩචිදුහි’ ව්රහ්කඑේුකස ෙවහක‘ෙහ ැන’  ත 
ෙදවලක වතකය්ක‘ෙහ ැන’ නැතකෙදවලකෙනො  වතකතිෙවය 
සතයෙයකනැ්ැ් එෙය්කනඩක‘වැය’  තකෙදවලක වතනකපවුක
‘වැය’ නැතකෙදවලකෙනොක වතන පවුකහ කසතයෙයක ේ?් 
 තය ‘වැය’ තික ග කෙවනකය්කහිය ෙව ය  විහදනකවනක
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ෙදවලක  තක පව  ්වුක ිරනක  ෂතක ම්ික ෙවතහක ව  
නැ ේොුක‘ෙහ ැන’ ෙහයකහ ඇද හෙනෝකම්ිකහව්යහකව? 

ෙහතක හතශේයක ගූ ුක හදන ික ගැනකළවහ පවක
ෙ නහනක  ාක තෙපනවද්ක එේුක ෙහතක ෙ නක ෙභෞතික
 විදෙිකවැෙවනක ශසනතහ දක ුෙුක ෙශ්ෂකයදෙනහෂ දවතක
නකහිවක ‘වැය’ තයනවකහෙනෝකම්ිකහව්යහකවනකපැ ිේ්ක
යහයස ක  ශසවතන හක ෙ ොදක ු ‘වැය’ නහැතක ව්රයක ්්වනක
වව හදනතහක ය පික හව්යක වරරවහක පවුක  ශසවතක හරදක
ෙගෙවනකග  ෙවනකෙවතහකෙලයකිදලතකයදහදනිිරිතින 
ලහකසතහකවැාිනකනැතකෙවතහකපවුකෙභෞතික විදඥෙතෝක
ය්කවදවශනිෙතෝකවැයකනගහනතකිරකතෙපනවද්ක තකෙ ්ෂසඨක
  ද්තදික වතරදක ුක වෙචලක ෙපෙයෝක වතගතක හවයසථදෙික ි 
 ලපවටක හේයයසනේයක වෙචල ෙු ෙයොේොකරතනක ්යක
හිෙිවනතක්යෙිකෙහෙය්කයි්යකි දනක‘‘හනකි්යකවෙචලක
ෙඩකහකතකෙලෝිෙතයකන.ුකදකගෙිකත්කඑේුක යකස වහක
හව්යසක ෙනොෙි්ක හයවක හත ත, වව හදනත, හනදග තක
එසෙනසයකෙපවදකෙවයකෙිොනකයැල හකවනදනගදට වාබපරක
වරරවිනක වාදක වැඩක ෙවතහක ෙනොවනක පවක ෙභෞතික  විදවක
්වදරනකහ කවැනකහතකවයනදකපැ න්’’ 

වරරවහකවව වක ෙනොක වන වක හ ක නකනඩක්ැේයෙය 
ිදලතකවනදිකගලද තන, ග  ෙවන, ෙගෙවනකෙවතහකෙලයේ්ක
ඒ පව හ ක්ැෙහෝනහ යහකසවහකෙය්  ැ්ැහ්කේ්කහෙනක ත ්, 
හයක ිරනක ි දක  වතයෙයක ිදලතක ත ේ; හෙනක භදෂදෙික
ව ්ත  වනඩකදක ුෙුකව ිදලතකහ  හකේ්කතහහක දක ත, 
 දක ෙවේ,  දදහනක තේ තිෙවයක හ ක භද  දක ිරයෙයක
එපැ ය්කවවි, නවික හිහකෙනොවකහවිදශතසයකෙ ොර ුක
ෙලෝිතහකගැනකිල නදකි ක්ැසකු වුකිදලතසයකෙ ොරක
ුක ෙලෝිතහක ගැනක හ නක ිල නදක ිලක ෙනෝැසේ්ක  වහයක
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වදවශනිෙත.ක ුක හදටයක්ේොගවක හ ක ‘ිදලතකත ක  හ්ච’ 
පවකහවනදරිතකි ද්ක්ේොගව   යකකඛි ෙවතහකවශෙතයක
යලිික ලැික ිදලතක ග ක දහ ෙලෝිතක ය පික ිරනක
 යස රතිකහා්ගකෙනො ි  ්ැසකෙවතහකව?      

්ේොගවක ෙුක භහතක හු හිගදවිතයක වක  තළ 
  ැඩක වදවශනිෙතෝක තථදවථෙික කඛි යසවදභදව ය පික
 යස රක සතහනක ෙභෞතික  විදවක හයහුක පවක  වයදක ෙභෞතික
 විදවක තික ෙනොහගක ගතක වැිහිැ’ේක  ිදශක ි ද්ක එේුක
හෙනක යම ක හය වඥදනතන වැනේනක ෙපොේෝක ෙදවලක
නවැරහකෙනොවනකපවකහත ෙිකෙපොේෝකහවයසථදකවලකික වකහ ක
ෙුුඩක ෙගනක තෙපනවද්ක යම ක හය වඥදනත හ   හිහක
රිදක  ැවතිද නඩක  වහු හ ක  ශසවදයක ිරයෙයක  ැ ්ක
 මථ තහ ය්ක මථ තකවනදකිරිැෙවනකඩවතෙතහකය පිකවක
ේ්ක හෙනක හය වඥදනත ්ැික වැැක  ුෙු හ ක යතක සව ක
හුවැ ඩක වනඩකිරකෙගනේ්ක රහහකගැෙරන   දකපැලක නක
ෙලෝිතක තෙපයෙය හ  වසනක විදරතනක ෙනොවනක පවක
වැනේනවද්කඒකහිවකහ්කෙ ොෙ ොවකරවඩකපවුකහ කෙවෙයනක
 ැුෙුක  න පැුෙවොුක හ නක  ුදනක  ැුෙුක ෙවෙයනක
හතෙුක ෙව දක  ් ක හයදවනුක ියක  ් ක හයදවනුක ෙතොකක දක
 තකපවකහ නකවන්දකග ක්ැසේ්කයේ්ති,  ෙියඩිදත ය්ක
ඥදනදය   යදමිික  තහෂදවසයක ෙ ොර වක ඇෙවහක ව්දක
  නකනැෙගනක හය වඥදනතක  ශසවදයකසතහක  ඥද යඩ යනක
ෙවතහක ෙනොෙවේනක එතක ්රතන හක  හයක ජ  කිදලතහක හරදක
 ඩකගහනකවාදකහවනකෙලෝිතකස හකහයවහසයකෙවනයසකතැේක
 තහක තහෙෂ්  ි කහ්ු වනෙය.ෙු  ශසවදයතකවැනේ්ක 

ෙිො රඩක චේ තැේකහ නකෙ ිි වකිදලතකග  දහක
ේෝ ෙගද තදහක ය පික හෙනක හුවැ හක තථදවථෙික කඛි 
යසවි තහකෙලයකයැල හනකහවශි දවහ නැ්ැ්කඑේුකඑතක
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තථදවථෙික  කඛි ෙවතහක වශෙතයක ෙනොක යලියෙය නඩක
ෙගදක තනක ිදලතහක ය පික ු  ඒක  චේ හුවැ හක හ නක
ලැෙපයෙයකෙිොේයකව? 

හදකි නකහයවහනකඒක ැනතනකය තරක ුෙුකිදලතක
ය්ක  ද තක හ රක  තක .ු ග යඩපයන දව ත ේ්ක හයවක
හත තක ය්ක හනදග තක හ රක හනදවරිතක ිරක ග ක ්ැසක
ෙවනයහක තකෙවයෙයක ද තකය්යරිතකදහහ ේවුකගලදක
තදහුක  දක වව ේොුක  හිේ්ක  ද තක යඩභද  දවන 
යඩපයනේ්කහෙනහකහ නකයඩභද  දවකහවනකෙලෝිතක්දකහ ක
ිරනක ගිෙවික වලක ික තථදවථෙික ඩහෂසහ  යස ර (fine 
details) නදරිතනකලහ ෙනොකදහ ්දකයහගකයඩපයනේ්කිදලතක
ග  දහකතයනකෙභෞතික විදවක සෙරයකහතක තක්ැසකවව වක
එෙය්කඑතකහතකවයෙයකතඩකෙවති තථදක ැවැුහකය පිකනතහ 
 යස රතහකවශෙතයකෙනොෙවේ්  ු කවශෙතය හ ෙභෞතික
 විදෙික ික එතක හතක වයෙයක ය්ඛිදනක ය්ක  ද ක ගතිුවත 
තනක යයවවභක ්ර්දේ්ක එනයදක ිදලතක ය පික  ේ්්ිදව 
 යිනකතතරකඑතක තක්ැසේ්ක ෂතකම්ිකවශෙතයකපැුෙවොු 
‘ෙහ ැන’ ෙනොක  වතනවද ෙහයක හ ‘වැය’ තයනක වක ෙනොක
 වතනක ෙවතහ්ක එේුක ෙලෝිතක ත ක  තෙවන  කඩක
හය ව�තදව් ේ්තක ෙිොන ෙගනක ස තඩක  දනතතහ ත  
හෙනිෙදනික වශෙතයක පල දනක (හ ක වැනරක ිද්ි   ්ච 
(temporal phenomenon)  තක  තක ්ැසක හ රක ඒවදක
හෙනිෝනික වශෙතය �තදක ිරයෙයක හසව ක ුක  චලි ද 
වලනකහිවේ් 

හෙනකහ ිතකය්කහෙනක ඥදනතකෙගොාකනැගක ුෙුක
ෙහවැනක ය්ඛිදනහතක ය් දධක හ ේ්ක හනඃිලය ක සයරක
 දඥෙත.න නඩක ගලද තනක ිදලතහක ෙනොහැතක පවක ව්දක
වැනේ්  ්ක  ශසවතක තික  ඇනක හත ත, වව හදනතක ්දක
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හනදග තක තනක තන හක එිනක එහක ුක එිහක එික .ටටතහක
 හිේ්කඑේුකහෙනක ඥදනෙික තකසහද ිඩ නයදකෙලෝිතක
ය පිකවකහ නක ුෙුකෙපොිකවකගතකවැහහහ්කඑෙස  නයදේකහ ක
ිදලතක ත ක ජවුක වයෙය්ක හෙුක   ද්ක ය්යසිදරිෙගය 
ිතනක ගුක ෙතදහිනක හිව සිෙවොු  විහදනතනක වාදක
හ විහදනතක ෙපේ යක ස ශදලේ්ක ිදලතක ග ක දහ ය පික
ය් දනනත හ නක  තෙවයෙයක හෙන ෙපොික වක ගතක වැහහක
නයදේ්කවැයක තයක ැ්ැහ්කව? නැ්ැක ැ්ැහ්කනැ්ැ් ෙුුඩක
ගැනහන නඩ  වුකෙපොේෝකෙදකහවෙපෝනකිරකග  කතේ් 

ිදලතක යිනදක තෙපයෙයක ගුුවත, හෙවොයනඩක
තදය්ික  විදව ය්ක  ද ක ගතිතක හය වක ේවනත දෙඩක ි 
 ැනකනැෙගන ගැනකළ ගැනත ්රකහැවේ්කහ ක වහුකෙඩකගැනකළ 
ගැනතක්්යනනක ැුකිරයෙයකරනක  හයනිදරතික නේ්ක
ෙඩක ේ්්ිදවක යසෙඩකලදකහවශිකෙිොනයසකතෙනයකෙවිහක
හකහා්ගකහෙවොයනඩකගුුවත ය පිකතඩකහවෙපෝනතහකලපදක
ගැනහක රැකතබිකවකෙලෝිතකගැනකහෙනකවැිහකෙහේතක තක
්ැසක  රහක එ ක ෙිොනයසක තනක හ එිනක යඩපයනක ි ක ්ැස 
 රඩක පල නතදහතහක වහුකෙයොතදකෙගනකනැ්ැ්  

 තක ෙයෞඛික  ුුවතක නයදක ෙරෝවක හිවිනක සහදක දක
තදය්ි වනදරිතසය ි දකිරවය ෙභෞතික විදවනකහතක
 ශෂසනක ෙය්වදවහක සතහක නයද   දධතනක  ු යසටවයක
ේෝසයුක   යක යඩිවික ිරනක ලව   ැඩක ගිනතක
සතහහක ්ර්දක ෙඩක ගැනකළව  යසහක ය පික ස තඩක  ඟතහක
හ නකලැෙපනවද්ක 

නරය රෙතයක හ ිු .්රක හධි ර  ද ෙතයක
කහ ක වනක පවකහෙවොයනඩක තදය්ික  විදව ය ෙතෝගකිරක
ගනවය ේෝසයුකයදවථිකෙලයක ෙ යවදක දයනද්ක ඒවදේයක
 ද තක න.ුක ෙවයෙයක යදනික වෙුේ් ේෝසයුක ෙු ඒක
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 යස රෙතයක  හේක  ථහක වරනක ‘යේසඩක හවිදශති’ 
යසවදභදවතක ය පික වක යැලසතක කතක වැිහහක  තක වෙණ්ක 
එේුකෙඩකවනකෙ හ  තහෂද ිරක තකිු .්රකවලකඒකසය 
 ද තකනතහෂිතකසතහනකස ව.නුකෙනොක්ැසකවිද්ක ඊනක
ේ්තවකනතහෂිතකසතහනක රඩකඑෙස ක ද තක පල නැතකනයදක
 තක ්ැසේ්ක ෙිෙය්ක ෙව ුක ේෝසයුක ෙුක ගිනතක සතඩක
ඒුතකගැය තක්ැස  රඩක පලකේ්කඑ  ගිනතකසතඩකත ක
ත ුක ්වුකදක තකපැ යකිු .්රකවලක ද තක තකපවක
තථදවථතහකවශෙතය ෙ ොදෙි ය ගැනකතෙපනවද්ක 

ිු .්රවලක තක ද තකහෙවොයනඩක්ලතහකෙලයක
යැලසතක ්ැසේ්ක යසවදභදවෙතයක හක ිු .්රතහක
ගුුවදිවෂරතක ේ්ක ිු .්රක  ද තක න වෙවයෙයක
හවිදශෙික කඛි යසවදභදවතක වශෙතයක යැලෙින ිණිදක
ේවුක නක නකහෙවොයනදකහේ ිඩ නතකදකිුක.්රකහතක
යනකරුකදහ නයදේ්කෙහතක  ේ්්ිදෙි තයක ැු  හකඑනඩක
හෙවොයනඩකතදය්ික විදව, යදනදරිකයදෙනහෂ දවතකය්ක
 ද  ගතික  විදවක තනක තනක හක එිනක ග්ිත ිරක ගුක
  ්චතහ්කිු .්රකය පික ද තක්රතනකෙභෞතික විදෙික
ෙරොෙයනදක හ ෙලඛනතක වෙු භදෂදක තනි, එනඩ හවයනඩ, 
ගුුවත ය්ක ද කගතිතකතනක්ුවෙතය හ සය්ෙතෝගකුකක
ෙවතහ්කිදලෙිකනතහකයසවදභදවතක හනදවරිතකිරක ගැනහනක
නඩකෙඩකහ ෙලඛනතකනවැරහවකසතවද ග කකතේ්  
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සමාප්ි  

අපිගැු ම 
 

ගැෙුක හ නදිදශක ව ්ෙික  න වයනදක  ශසවෙික  හක
වහවදකගහයකසතෙහයක ස, ෙඩක දාඩකහදලදවකහවයයකසතහනක
ෙ රකහ කගැන හකි දකි කකතකතැේකහදකහව්යසකි ද් 

ෙ නක ෙභෞතික  විදවක   යක හ්දක  ිදරක ෙලයක
 යස රක ිරනක ෙඩක හදහක ෙලෝිෙික ්ඬවය,  නදෙයවය, 
  ිහෂ ිරවය,ක තරික ගනවය හිෂිතයක වශෙතයක
ෙවෙයනකහ ෙුක ු කභවිදවක.හහකව? ෙලෝිතකයත  තතක
 ුෙුක ේ්්ිදහතකකඛික දටිලයසකකේවුකහවිදශතක්දක
ෙභෞතික දවිත යැදඩක ලුක හල ක ිද්ික හෙවොයනදක ව්යක
නඩක ු නකහකහ  ිවව? හ ුකය ික ුෙුකහෙවොයනදකය්ක
 දටිලයසකව්ය  හිහකව? එතකඑෙය්කනඩක එික්දකයහදනවක
හ ක  තු ෙවනදන හක වැෙනනක ෙවයක ෙවයක ඒික හදගලක
 ැවැුහහක ය පි ව,  නක හදගලභදවතහක ය පික වක ්ැඟහක
හ නක තකවයෙයකෙිෙය්කව?  ඒකහිවකහෙනකවටනදිඩ, හෙනක
 ින, හෙනක ්ැඟඩ, හෙන හදග්ි වැිහක ති ෙහොනවදක ව? 
ෙඩකහසව කය්කාව් කෙලෝිෙිකහ  ිිකව? 

ෙඩකයරලකයිකව්ය එවැන  ශසනතින ය තුකිහනක
තුන වැතහක  වදක හනක ිතයක ි දක ගැනහනක වු ෙනො ්ැසක
ෙවතහ්කඒක ශසනතකඒ  රඩ හ පර   ේ්කෙ න  විදවකය පික
තකල  ු ෙඩක හ ක ෙනො වයනදක ෙපොේෝක ව ක තෙපනවද්ක ඒක
හ රිුක හ ක   දක හාෙවය හ වයෙයක හ ක ගැන හ ේ්ක හදක
හව්යසක ිරනක හයවහනක එහක ෙනොවැිවුිහක ගියක ෙනොක
ගැනහ ේෝක හගක්ැර තදහක ේෝක හ ිවශිකතහහ ෙනොක ිදක
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්ැතහහ ෙවනවද්කහෙුකව තහක විදෙවයකවෙලෝිහුකුක නක
ෙලෝිතකෙ ෙනයෙයකෙිෙය්වැ’ේකෙ යවදකිහේ් එේුකහ ක
වකඒකසතනකෙලෝිෙි හකෙිොනයහ් 

  කක ෙිොන හක හ , එනඩක හිෂිතය වනදි, ෙඩක
ෙලෝිතක නතහෂිතනක ලහක ිරයෙනෝේ්ක ඒක හවථෙතයක
ග ේොුක හ  තික ෙහෙ හක හද   යක ය්ග් සතහනක  ැුක
ිරනකලවකතථදවථතකය පිකයයිරත යදමිි වකෙගොාකනගන 
හතේ්ක හ ක එහක එහක හෙතහ වැවැය ක ගිෙවි ය් දලති 
(network) හුහකේවුකෙනෝා (node) ෙලයක�තදකිරනවද් 
(යවද්රිතිනක ගුෙ ොු ෙඩක ෙ ො ක වක එවැනක ෙනෝාතහර්ක
හ කඒකෙනෝා ්ර්දකයයිර, ෙහවලඩ, ෙ ොරතුකය්ක වැිහක
හතන කතවනවද්ක 

එේුක හ ක ෙලෝිතක ය් දනනතක ිරයෙයක  යක
පැ්ැරකුකහකු යකෙලයකෙනොවකඑහකෙලෝිෙි හකෙිොනයහක
වශෙතයක  ටවය්ක හ ක යිනදක  ුෙුක ඒ ෙලෝිතක ත ේ් 
එනයදක ෙලෝිතක ය පික හෙනක වැහහක ෙලෝිතක  ත    නක
පලයෙන.ෙු වැහහහ්ක ඒක ෙලෝිෙිකිඳ,  ේයකගයස,  ුක
ය්කගැලැහ කහ රකඇවහදුකවනක රහදේක්ද වෙලෝිකය්ඥදක
ව්යකහ ේ හ කවකසයැික ුෙු් 

හ ක  වතයෙයක ෙඩ යහයස ක  ශසවෙික හක ෙිොනයහක
වශෙතයක  හිහක ෙනොවක එික  තක හතශේයක .ාදක හක
ෙිොනයහක වශෙතයක පවු හෙනක වැිහක හකේක වන  නක හ  
ෙුුඩකගු ද්ක 

එහක ෙුුඩක ගැනහ ශ ක වවෂක ගිනදවහක තයසෙය්ක 
ටෙියක ටික  දක ු ෙවතහ්ක  ෙශ්ෂක වශෙතයක  සගතක ශ ක
වවෂෙික ික එත වාදු හ ේොනයක ෙුුඩක ගතද්ක හ ක
ෙවෙයයෙයක ශසවතක්රකහැවකයිටකග් වයසතවිකපවකිලිකික
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 ශසවදයකි ු එත එෙය්කෙනොවනකපවකවැයකහ කවයනවද්කහ  
 වතයෙය යුවකය්කශදික වලකව්යකපැ්ැරකුකහතක ෙශ්ෂක
යුවක  ෙශ්ෂතහක වශෙතයක පවක ිලහක හ   ශසවදයක ි ද්ක
එේුකහවනක තක තු ශදික්දකයුවතයකහකෙහය හ හ  වක
 රිදහතක දක  ුෙුක එිහ ිවව ෙත.ෙගයක පවක හ ක වැයක
වයනවද්ක යහන තය ය්ක  හ යෙුකවහක කතයක වු යක වක
හෙනකවහකකතය වු ය වකඑිහකහතේ්ක්රතනක.ාදකහවහෙිකි 
සතදක ික  තක හයවහන  හයක වනදක ෙලෝිතක  ි වක  තක පවක
 ශසවදයක ි ක  වෙලක එිහක වුවදක වැොනක  නක  ත හව්යක
නවැරහක ෙනොවනක පවක වන්ද ගුක විදරතනක යහදනේ හෙනක
වැනටහ ෙවනයසකුකවිදරත්කඑවැනකඑිහකවුවයකවැොනක නක
හෙනහකහතකයහගකවකවැොයනනක ෙගනකග කකත ත්කහයකහතක
ය්කහෙන.ුකෙදවලකහගයකනතහෂිතකවනක නකහ කිවවැ’ේක
වැන ගැනහනකහ නක්ැසේ්ක 

යසවදභදව නවහෙික යයච හක හවයසථදව හිෂිුවතක
පවු, එත තථදවථතක හයකගැන හකය ඥදනිකවනකහවයසථදවක
නෙතෝ නතක ිරනක පවු  වහදික  ඥදනවදවෙික  ් ක හක
හවධෙික ික ෙෂ්යු ිල නද ි ද්ක යසවදභද ි ෙලෝිතක
ය පිකහවකහ නක තකවැිහකහිවකපැුෙවොු නඩකෙඩක ිදශත 
හෙනක කවගනක න්වයෙයක නවවතක  න්වහ්ක හ ක එ රඩක
ස ෙශ්ෂ නඩක ඒක ක ස ෙශ්ෂක ිහක  හදක යඩපයනෙතයක ය හක
ෙිෙන.න හක ්ැේන  හදිතන ෙනොක එෙය්ක නඩ ය හක
හවිනකහක තකවුවයකගැනක්ැේන  හදිතන සහදකෙවනවද්ක
එේුක ඒක ස ෙශ්ෂක ිහක ස ක ෙය්ුක හක යහයස ක යසවදභදව 
නවහතනකයදෙනහෂවක ත වනකස ෙශ්ෂකිහහකනඩකෙනොෙවේ් 

හ කෙවෙයයෙයකගැලැහ කය්ක දරිදකව්යකග්ි 
 හ්ුක යදගරතික   ිය ක ෙිොනිේ් තථදවථෙික
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ය්කතතහකෙලයකඑකත කවැ ෙඹනකවිමතක ලදයකහය්ෙඛිහක
හ රයකහ කවකඇදකඑහකවිමතතහ  හිේ්ක 

 ශසවතකය පිකව හ කෙගොානගනකයයිරතකහ කත ,ක
හෙනක  ත ්ක හ රක ජවුක වනක යයිරතහ්ක ෙඩක යයිරතු, 
එනඩක හෙනක සව ක වුිඩක ෙතොවදක හ නක ෙගොාක නැගතක ්ැසක
යයිරතු ය් හ  වකෙිොනයහකවනකතථදවථතු හ රකහෙනක
ෙනොවැිවුිහ, හෙනක යනතකය්ෙිවන ්දකඥදනක ථෙිකසහද 
වැනක ගනතක ෙනොක ්ැස  රඩක ෙ රි ගිනදවහකතෙතනවද්ක
හෙනක හදගල යසවදභදවතන,ක ස ෙශ්ෂක හදගලක යසවදභදවතයන 
යුහකෙඩකසහදකේවුකෙිොයෙද කහ නකලැෙපනකහුවැ ඩක
වලනකවකෙනොව ්ද පල දනවද් 

ෙිෙය්ක ෙව ුක ිදයටක  ශසවදයක ි ක හයවහනක ෙඩක
ෙිොයෙද  වලක  ශසවක යදනදරි පවහක නැ්ැ්ක ඒක හිවක
කහලඩතදි හවිදශෙික යසවදභදවතක  හිහක ෙනොවක
නිෙනෝනතදිකතදය්ික විදව වකය ිකවශෙතයකහ ිවවගදමක
වැිහහක  තක කත ේ්ක ඒවදක හෙනක හිෂික  ෙශ්ෂෙික හදන ික
 රිදහතනක සකිදලන වක තකුකය්ක රිදහතු යහගකවැඩක
හකේක ෙවවයක ව ඥදනත ේ්ක හ ක ිරයෙයක ඇදක  ෙගනහහක
 හිහකෙනොවකහෙන ය්ිලපතකරදකව වකහි හෙතය ෙවනයසක
සතහනකිරනක ෙගනකගැනහස්කඑෙය්කෙවනයසකවන ය්ිලපතක
රදකවක ත නක ගැ ෙ න හයවහනක හ ක  ෙගනක ගයනදක ෙදවලක
යියදක ගැනහනක හ නක  දක ෙවනවද්ක  රහහ ෙයවයක ය්ක
 ැසෙ වය වැයකහ ක්ඳනදකගැනහනක ෙගනකගුෙුකවකහ  වක
හතුකවනකෙලෝිෙිකතථදකයසවදභදවතේ්ක ශසවතකයඩපයනෙතයක
හ කෙගොාකනගනකයයිරතකහ කත , හෙනකය්ිලපතකහවිදශතක
ත ක වතයනහකව ව ව, එහගයකහ කහතුකවනකතථදකෙලෝිතකවක
හාකවැඩකවශෙතයක යස රකෙවනවද්ක යකහතකිරකග ක්ැසකහ්ක
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යල.ේක යසෙය්කහ කෙඩකතයෙයකෙඩකෙලෝිතකවාදුකේොනයක
 යස රකසතහනේ් 

 ුක ප යුක ේවුක හ්දක යයතහක එෙය්ුක නැුනඩක
හවිදශක  තහනක (fabric of space)ගැනකි දකිරනක නක හ ක
ිරයෙයක හවුදක  තක ව්යසක ගිනදවිනක ෙ රක  නක ගනහැලක
වනදක වදඩක දක වනසයක   යක ෙගො දක සයක  ැයන ක ි යවරක
 ෙඩකයඩ වදත හගයකහගන හක වුවද ෙගනකතදහහකෙනොෙවේ්ක
එතක ඊනක ්දු  යක හක ෙවනයසක යඩ වදතහ් එනඩක යැවැයනදක
 මි  හික  යටෙලොනක කෙව.ක  ැික හඩක යන්යක ෙවයක
 දයවරක එ ෙතයක ෙනු හතදක  හසඩක ිරනක හිෂිතයෙුක
ේවු ෙනොක ෙ ෙනන වාතහහක්ඹදත හන හවශිකතථදවථතක
ෙුුඩක ගැනහනක හඩක යල.ේක   රඩක ිරවයක හිවතෙතයක
ිනකතක ිරනක හිෂිතයෙුක යඩ වදත ෙනොිාවදක  වුවද 
ෙගනක තදහහ්ක එේුක වැරිඩක  දදහන  තක  ාක ිාක ගැනක
වැිවුක වක  ටන නයද හළුක හඩක යල.ේක දික  ගය හයදවක
ෙවනයසකසතහනකහ කඩවදනඩ්කහයව හවශිකයහුකිඩ  ුනඩක
හ ක ්රක පවුක ෙයොතනක ෙදක ය තද ගැනහනක හසුක ෙනොවනක
පවුකහ කවයනදකනයදේ්ක විදෙිකයසවදභදවතකඑතේ් 

ි යවරක ්ැිහක ය්ක තහහක ෙයොතදක ගැනහක යි්දක
ේෝාවදවහක යසෙය්කතදහකතනකෙපේ යකඑසෙනිනකෙවනයසක
ුක ෙඩක වනයසක ිනකතක ෙවික හ රක  තක විදුලුවතක හෙනක
වුහය ය්යසිමතෙික යැලසතක කතක ෙිොනයහ  විදවක
යඩපයනෙතයකවහවනකහනවෙපෝනතන ය්කහ ශසවදයතනකේ්තක
දකතෙපනවද්කෙඩකිනකතකෙවිකහ රක තකෙවනයකෙපේ යක
ය් වික එිහ්ක හවදක ිදලෙික ි  යටෙලොනක කවදක වාතහනක
පඳයක වනක  නක රද් ිදලෙික සතෙවන ි යවරතික
 යටෙලොනකකවද නකෙව ෙත.කවශෙතයකෙ නක ටතක්ැසේ්ක 



80 
 

ෙඩක ෙවික හ රක  තක ිා හ වක   දක ෙපොික ුක වහ්ක
එනයදක වථිදවක   ය  විදව වක  විදවක හගය වථිදව වක
ෙ ෝෂිත ිරනවද් එේුකවැිහනකවටනදිහහකතෙතනවද්ක
හයවක යටෙලොනකකවදක ෙයොතදක ගැනහනකහ නක්ැසකනඩකඑහක
ෙයොතදකගැනහකහෙනක.යකගයන නදහන ේ්තකවනකනයදේ්ක 

හෙනක වැිහ හගය ෙලෝිතක කටත ඩපනතකෙනොේොුක
නි ිතකෙවනවද්කහාකවැඩකවශෙතයකඑතකේොනයකෙිෙරනක
නකුක එහගයක නි ිතක වයෙයක ඇෙවහක හක හ ක නවයසනද 
ෙලෝිතේ්කෙිෙය්කෙව ුකහ කය්කෙලෝිතකහ රක තකෙහ ක
ය්නෙිවනෙතයක ෙනොෙවේක හවනක  තක ෙලෝිෙතයක හ ක
ස ෙශ්ෂක ිරක වහවයෙය්ක ෙලෝිෙික  තක ය හක ෙවතහක හක
එසෙනික්දකහෙනිෝනි වශෙතයක�තදකිරනවද් එනයද ය හක
ෙවතහ හ එතක ්දක හය වක�තදෙි ෙතදි වයසතෙිකස තඩක
යල.ිහකයුහකිර ගයනවද්කඒකහවථෙතයකග ේොුක්ැහක
ෙවතහ හ එසෙනිදක ගැන නරය ර ෙ ොරතුක ඇවහදුවික
ෙතෙවනවද්ක 

එහක ෙභෞතික  දනතතහක යඩපයනෙතයක  වුක
ෙභෞතික දනතතහකයත වක තකෙ ොරතුකනයදකඑෙස   දනතතක
ය පිකහදන ිකේෝකහෙනෝකම්ික්ැඟහහකෙවවැන ෙභෞතික
 දනතතක ත ක තක ෙවයෙයකනැ්ැ්ක එතක ඇෙවහක හ ෙභෞතික
 විදවක  යකනගහනතකිරන  රහකවයසතකෙවිහකහ රක ත 
ෙවනකයඩපයන දවහ  හිේ් ඒක හිව හ්යක වැික වලද.ළ 
ව්යකකහ කපවකවැෙනනකවැික ්දවික තකෙ ොරතුකව්යක
සතෙවනවද්කවයසතවසයක රදවව නතකවනකවෙලෝිකනදරදවික
එහකවයසතෙිකවවිතකය පිකෙ ොරතුකහා්ගකෙවනවද්කවවෙය්ක
ෙිලදවක ය පික ව ෙ ොරතුක  රෙලෝසවික තෙතනවද්ක  ්ක
එනක .ිදිවහක ය පික ෙ ොරතුක ්හනක ස ෙඟ ගැබක
ෙවනවද්කඑෙය්කහකනදයෙික තකදවවලිහහ ය පිකෙ ොරතුක
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ෙයඩ තශිද ෛවරයති තෙතනවද්ක හෙුක යසවි තක හෙුක
ෙවහදයතයෙුක යසවි තනක ෙපොේෝක දරනක යහදනක ෙවනක
හයවවයක ය ිහනක හවශික ෙ ොරතුක හෙුකෛයලක ත ක  තක
DNA වලක හා්ගවක තෙතනවද්ක හෙුක හුවැ ඩක ව්යක එිතක
ිරගුකවැිවයකහෙුකෙහො තකයත ෙගොයසකතෙතනවද්ක 

හෙනක ත ්කවලකකඛි යදරත නඩකනරය රෙතයකහ 
එිතක ෙවන,ක ඇවහදුක ෙවන ්දක කව්ුක ෙවන හතශතක
ෙ ොේොයුකඑ කෙ ොරතුකඑහරයසකසතහේ්ක 

හෙුකනවෙය්ක තක ද කව්නකයේසඩක දනතතන  වදක
හවනක  රයරතක  වක ෙිොන පලදක වැනක ගැනෙඩක ්ැසතදවක
තෙතනවද් එනයදක හිනකවාදකනවෙය්කයෂසිුවතකවැඩකනඩක
යේසහක හාක සතහනක එතක �තදක ිරනවද්ක එතක එෙය්ක නඩක හදක
 ටනකපවකවැනකවැනකහකයේසහකය පිකහෙුකය්ෙිවනතකය්ක
වැිහ,  ද ක ව්නකයේසඩක දනතතක�තද  රි කි කකතකවක
නැදව තනක ිුික යඩපයනෙතයක  ද ක ව්නක  දනතතක යතක
වැිෙහයක ෙවනයසක වයෙයක ෙිෙය්ක ව?  එෙහයක හක
යසවභදවනවහත ත ක දක වන නරය රකෙ ොරතුකඇවහදුවනක
‘හ ’ ය්කහෙනක ත ්ක නනතකි ක්ැහෙහකෙිෙය්කව? 

වව හදනෙික ි ේොික  යඳඩක ගිනදවහක හගයක
යදිය්දවනකභද නතකිරක ත ෙඩක ශසනතකහළලකව  වම කුක
ගැනකළවහ් හෙුක හ තක හිව ිදුක හනදග ෙික ි  විදවක
යඩපයනෙතයකයැලසතකකතක ගතතහකහු ුකිරකග  ්ැසක
  දහුක .ත්ලතක වනවනක ිාක  හහ වයෙයක ෙහතේ්ක හවක
ෙ නක ෙහවලඩක ෙතොවදක හෙනක ෙහො ෙික  දක වනක �තද 
නතහෂිතකසතහනුක එික තක ෙපේ යක ය් විකය් දලක
  ද නවැරහක ෙලයක හිචේිතක සතහනු හ නක ්ැස දක
තෙපනවද්කවයරක2014  රඩකහ   ික වමුතති   කි ක රහක
හ ර දය යුවෙත.ෙුක ෙහො ෙික ව ්තක හනිෙිහෂක
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(mesoscopic) හටනෙඩක  යස රක වක  රිවිවක  ත ු වනක
ෙලයකය යස ර වකහිචේිත සතහනක්ැසකදකතෙපනවද්ක  නක
ව ්ක වලක ගණ හතකවිමත ය පික වක ස ෙශ් ක හව්යසක හෙනක
 ඥදනෙික  තෙවන හෙනෝක ම්ික හුවැ ඩක යහගක
  ේයෙයක ෙිෙය්ක වක තයනක ය පික ව වදවශනිතයෙුක
 හිහකෙනොවකයසනදකෙිව  විදඥතයෙුකවකහවනදනතකෙතොකක
දකතෙපනවද් 

යවද්රිතහක වශෙතයක ගුෙ ොුක ෙඩක
යඩපයනෙතයක  ුක  ව ගයනදක සු ගණ හතක නතදහතහ 
එහයුක  න වෙික ජවුක වනක   ද්තදික  විදඥෙත.ක වනක
ජක්ෙතෝක ෙනොෙනෝනක   යක වවනනත ිරවය තෙපනවද්ක
‘යෙහෝනදන කෙ ොරතුකනතදහත’ (integrated information 
theory) තිෙවයක ්ැනයෙවනක එහගය ස තඩක  දනතතහක
ය ඥදනික දහනක හවශික ිරනක ව ්දුහි යසවදභදවතක
 හදිදුහි වක යස රකසතහනකයුයද්කිරනවද්කනවසනහක
ෙලය ගුෙ ොුක හ ක හවහ වක ෙනොේොුක ය ඥදනික වක
(conscious)  ටනකහවයසථදවු ය්  ිනකෙ නහසය ෙ ොර වක
නවදක  ටනක හ ඥදනි (unconscious) හවයසථදවුක හ රක
ෙභෞතික ලෙිකික (physical plane)  දකවන ෙවනයසිඩකෙඩක
හගයක යස රකසතහනක්ැසකදහ වැහ තක්ැසත්ක ෙඩකිනකතක
 වහුක  වතයෙයක වවනනතක හවයසථදවිේ්ක හෙනක  ඥදනතක
(conscious) යැදඩක ෙගනක ුෙුකෙිෙලයක වක තනකගැනකළ වක
යඩපයනෙතයක හ නක ඒුතක තනක ය ග ක ්ැසක ය තරහක
 වහුක ෙයොතදක ෙගන නැ්ැ්ක එේුක හදක ිල නදක ිරනක
හයවහනකෙහෙ හකෙහතකෙුුඩකගැනහනකපදනිතහකව  ැවත 
තවර  නලතකවැයක තැෙියනනක නයකෙගනකතෙපනවද්ක 

හ කෙපේ යක හ්න කිරවන ෙපොේෝකෙදවලකහ ක
යඩපයනෙතිු තෙතනවද්කනවසනහකෙලයකගුෙ ොුකහෙනක
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්ැ තඩක තික ඇෙවහක යසවදභදව නවහෙික යඩහ කනතදහක වලන 
හිවක  ද වනක ෙදවලක වයක ෙවනුක ස වහක ෙනොෙික නඩ, 
යසවත්ක තරික ගැනහනක හ නක නව්යක  ුෙු තක තයෙනයක
්ැේයෙය .හහක ව? නව්යක ය පික හෙනක ්ැඟහක ය්ක හ ක
වැයකහවෙපෝනකිරකෙගන  තක රහකෙලෝිතකඒකය පිකව �තදක
ිරන හනහිකයසවදභදවතක හ රක  රයස රතහක ුෙුකහ නැුක
විකෙනොඑෙය්නඩකහෙනක තෙඩකනව්යකෙතොවදකයසවදභදවනවහෙික
වැඩ නතදවි දවෙතයකහ කකවදකගැනහන ්ැසකතහහකහ කත ක
ෙවුකවි 

නැ්ැ්  ු ක වශෙතයක හක යසවදභදවනවහෙි යඩකතක
ව්ය ගැලදක ගතක ්ැසක ස වහක හ ක ත ක නැ්ැ්ක එෙය්ක
යසවදභදවනවහෙිකනතදහකහ පවද තනකස වහකහ කත කදකනඩක
ෙඩකවනක නකහ කඒකගැනකවැිවුකවක ටතකකතේ්කඑෙහයහකනවි 
වයසතක වහෙි යසවදභද ික ්ැ තහක යලල්රනතක ි ක ්ැසක
ස වහකවකහ කත කනැ්ැ්කෙහ කනතහෂිතකෙභෞතික විදෙික
 නකරයදතනක විදව වහවදක වකජවක විදෙික නකයසනදකක විදවක
වහවදකවකු වකෙ නක විදවක  යකකුහනයකහකහිහ කිරික
ලපනකෙවතහ්ක 

 තයක තන  ක හවලක ්්දක ගැනෙඩක  යඳහක  ුෙුක
ෙවනුක  ලතිේ්ක එහක  ලෙික ික හ ක නව්යසක තක තයෙනික
ස තඩක  ු හක තෙතනවද්ක හයවක හ ක නව්යසක ත තයෙනයක
හව්යසක ිරයෙයක හ ක ්ැ ෙරනක විදරතක ම්ි වක නශසචතක
ිරයෙයක හ ක ත ය හ, හෙනක ෙහො තක හගයක වයක ෙවනුක
පදිරක පලෙිගතහක හගයක ෙනොවනක නයදේ්ක නව්යසක දහක
තයෙනයක හව්යසක ිරයෙයක හෙනක ්ැ තහක යසවදභදව නවහෙික
නතදහක හගයක නශසචතක ෙනො ිරනක පවක ෙනොෙවේ්ක  ු ක
වශෙතය හ  යක හව්යසක ෙිෙරයෙයක එ ක නව්යසක ්ැ තහක
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හෙනක ෙහො තක ත ක �තදුහි වනක යසවදභදවනවහෙික නතදහක
හගයකනගහනතකවනකපවේ්ක 

ෙහො ෙික  තක  ්තනක ගිනහක ුක නකෙරෝනක හ රක
නෙඩෂතසයක  තවක නැතවක තනක හතක ෙ ොේොයුක හය වක
�තදව්තහ හගයකහෙනකනව්යසකතරිකනව්යසකෙලයකනශසචතක
ිරික ලපනවද්ක නකෙරෝනක හ රක  ද වනක ෙඩක හෙනිෙදනි 
�තදව්ත හගයක  ාක ෙවනක  හදිතන ්දක නගහනතක ිරනක
 හදිතන ඒකහිවක දකවන හෙනකතරිකගැනඩ වකනව්යසකතැේක
යැලසතක්ැසේ්කවයකහව්යසකවයෙයකහදකතරිතහකගයනදක නක
තරිතදක වයෙයක හහක පවක ව?  ික එතක ්ර!්ක හයවක හෙුක
ය් විකනකෙරෝනක දලතකහගයකනගහනතකිරනකවිදරතනක
 න්ැණකව හනකතහහකි ක්ැසක වැ’ේ  සහක වදක ිදරතහක
වන නයදේ්ක ලයෙද ක වදවශනිෙත.ක ුක පියක යසයෙනෝයදක
වද්ුවැන  තවෙය්කිකෙහතකිහහ නක ැ්ැහ්කි ද්ක 

එපැ යක හහක ය්ක හෙුක ෙහො ෙික  තක නකෙරෝන 
තිෙවයකෙවිහකෙනොහැතේ්කඒකෙවිහ එිකහ එිහ්ක ු ක
වශෙතයක හක හදගලෙතහක තික �තදව්තහ්ක එහක �තදව්ත 
ෙපේ යක ය් වික ය්ක එසෙනික ්ද  හයක පැඳේක
යෙහෝනදන  (integrated) �තදව්තහ්ක 

හිෂික්ැ තහකි්යකසවකෙනොක්ැස  රඩකහාහදනක
ෙවතිැ’ේකහ ක වයනක න, හ කනවැරහේ්කහයවකහෙරෝිථනත 
සතහන,  ෙශ්ෂෙතයකහ ක  යකහ හෙරෝිථනත ිරිකලැබහක
න ෙනොක ්ැස  රඩක එතක ය් විේ්ක හෙනකවුමතකනව්යහ 
ය පික හ ක ත ක  තක ය්ෙිික පවක  තෙවයෙය, යසයෙනෝයදක
නවැරහවක දික  රහ, හ ක යඩපයනෙතයක හ ක ත ක  තෙවන 
හව්යසක ය්ක  ති  හ ක ත ක  දක ෙවන යහයස ක �තදව්ෙි 
 යසතවික ය් විුවතන වාදක ෙපේ යක රළ, හයඩිවි 
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ඒවදක වනක නයදේ්ක එේුක හ ක වසනක හයවහනක නඩක  යසහෙි 
 භවත හ  හ  හේ් 

ගැලැහ තික තක හතක  ශදලක දරිදක ය්ඛිදවක රඩක
නකෙරෝනක  ්තනක ගිනදවහක හෙනක ෙහො ෙික තෙපනවද්ක
 හදිදුහික වක පැුෙවොු ඒවදනක හෙනිෙදනික වශෙතයක
�තද ි ක ්ැසක වදරක ගිනක ්දක විදරක ගිනක ඊනුක වාදක
හතශේයකහක ශදලකය්ඛිදවහ්කඑේුකෙඩකස වහකගැනකහ ක
ය ඥදනි නැ්ැ්ක  ු නක හක හ ක තික ෙඩක  ෂහක යහයස තක
හගයක යියික ලපයනහ වයක ඒක යහයස ක යැිැයසෙඩ 
යසවල තහකය පි වක ය ඥදනි දහක හගයක  හිහක යස රක
ි ක්ැසක  ්චතහ ෙනොෙවේ් 

 වහුකකලහනයකහ  ැ්ැහල ද නැ ු, වැනනක තක
හවෙපෝනතනක හිව, තරික වලන එ ෙඹනක ‘හහ’ නහැතක
 ැනැු දකය්කයසවත්   ිෙිහෂිතකත ය, ෙලෝිතකයසවත්ක
නි ිත සතහකත ය ය්කෙලෝිතකත කයයවවභකග කි ක
  නක වමෂසටෙිෝික හගයක ලපදගුක ෙ ොරතුක යියදක
නි ිතකිරිකලපනකඒක ුකගයනද සළකව ්තකවනකහෙනක
ෙහො තකහගයකයියිකලපනක ‘හහ’ ුකඑිහකඑික ැනැු ද 
හේ්කඒකහිවකතරිතකගයෙයකහදකවයකෙවන හෙතහකෙනොෙික
තනක්ැඟහක ත වනක්ැහක න ි හකහ කනවැරහකේ්ක 

යසයෙනෝයදක ැවඩකහයවහනක‘හහ’ තිකහෙුක ුරකය්ක
හෙුකෙහො තක්දක්මවතකවයසතවකත ක තකවැවැය කය්කෙ ෝරදක
ෙබරදකගැනහනකහතශතකදෂසිරකය් විුවතේ්ක 

ඒක හිවක ෙඩක ෙ ොෙුක යික හ ක හද   යක නි ිතක
ිරනක ලව  විදුහික වවශනත හ ක ගැන හ ක ත ක  තක
ය්ෙිවන ්දක ෙනොගැ පහන  ාහක නැ්ැ්ක එෙහයහක එතක ්දක
යහග යවදචදරදුහි, හෙනෝක විදුහිකිුේකය පිකහෙනක
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 ත ්, හෙනක හෙනෝභදව, ්ැඟඩක වලක ව ෙනොගැ පහහ  තක
 ත ෙනෝැසේ්කෙලෝිතකතිකය් විකෙවතහ්කහ කෙලෝිතක
ග්ිත ිරකගයෙයකහ ක  යක යස රකිරිකලපනක�තදව්ක
වලන හිුලක වන විදරෙික   න භදෂදක ව්ය්ක ්ැහක
ය් වික�තදව්තහකහ ෙවනයස ෙවනයසකභදෂදව්ය ෙුුඩක
ගැනහුකෙවනයසකෙවනයසක ලවලකි වහයේිත සතහුකි  
්ැසේ්ක ෙඩක   නදිදරක භදෂද වක හය වක ේවනත ෙවවයක
එසෙනි ්දකෙවෙ වයකහරක�තදව්කෙහයකහකහෙනිෙදනි 
වශෙතයක ෙ ෝෂිතක ෙවනවද්ක යවද්රිතහක වශෙතයක
ග ේොුක ෙහො ෙික  ත ෙවන ජවක රයදතනි �තදව්ත 
ෙුුඩක ගැනහක හ  හෙනෝක  විදක හනිතනතක ෙ ෝෂිතක දක
තෙපනවද්ක එෙහයහකහෙන ජ  ක ්වෂතන න්වනකවශදකය්ක
හෙනෝභදව හගයකනිදේිකෙභෞතික විදවක ය පික හනිතන 
ෙ ොේොයුකදකතෙපනවද්ක 

යසවදභදව නවහෙික ෙිොනයහක ෙලයක ේෝ, යුවක
ෙලෝිෙතයක යුහක ුක වහක ෙලයක ේෝ, හවුදක ව්තනක
ගිනදවහක  රිදහත දහ නයදක ේෝක  තක ුක වහක ෙලය 
යැල.වුක හෙනකයවදචදරදුහිකවටනදිඩ, හෙනකහෙනෝභදව, 
හෙනක වවරත තික  ුෙ යක හක යැප ක ෙදවලක වයක ිම්හ 
ෙදවලක ෙනොෙි්ක ඒවදක හ ක ය ික  තක ය් වික තථදවථෙි හ 
ෙිොනයස් කිඳළ,  න්ව,  ෙරෝ ිදරත, ෙිෙ ිකගි,  දවද 
ිඩ, ේොලහයක ිරනක හෙනක හත ත, ය ශදය  භදවතක ෙඩක
 තලලකහෙනකතථදවථකේ්කහෙනකතථදවථතකයැදඩකෙගනක ුෙුක
හෙන  නයහද ෙි, ය්ග ෙතයක  ිඩ නත ෙවනක හෙනක
්ැඟඩ වල, ය්ක යදමිික ව ෙගොානගනක හෙනක ෙ ොදක ඥදන 
යඩභදරෙික  භවත වනක එසෙනික ්දක එතේ ෙ ොේොයුක
ය් දලකව්ය්කෙඩක තලලකහ ක  යක යස රකිරිකලපනකඑි 
හක යසවභදවනවහතන හේත ෙිොනයස්ක හ ක වනදි යසවදභදව 
නවහෙිකහකහ ෙතෝ නතකෙිොනයහිකහනය කහ හදි යසවි  
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ව්යකෙ නක ටනකයසවදභදව නවහෙිකඑහකයසවි තහකවයෙයක
හ ේ්ක ෙලොව  තක ෙදවලක ය පික ව නරය රෙතයක හකේක
තකේ ෙවනකහෙනකවැිහකහගයකෙඩකවන  නකහ ක ෙගනකෙගනක
 ුෙුකඑතේ්ක 

ස ෙශ්ෂක වශෙතයක හිෂිතයක දහක හ ක යසවදභදව 
නවහෙතයකෙවයකුකෙිොනයහකවශෙතයකයැල හනකේ්තවහක
ෙනොෙවේ්ක හ  ව එහක යසවදභදව නවහෙි හක ෙිොනයහ්ක හ ු 
යසවදභදව නවහතක එතක යත හනය ක ුක ය්-යඩපයන ද, 
හෙනිෙදනික පල  ඩක ය්ක එික ෙිොනයසක හ රක ෙ ොරතුක
ඇවහදුක සතඩක හගය හෙනක ග් වයසතෙික ි හක යියදක ගුක
විමතතහ්ක ෙ රහක ෙනොක ෙ ෙනන ෙඩක  ශසවෙික හ නක ි දක
ග කෙනොක්ැස  රඩකහකරයකෙිො හිකය්කසනඩකවිදරති 
එවැන විමතක වතකවැේකිදනකසවක්ැස ව?  ්  හභිවිදශත 
ෙි රඩ  මථල  හලක එිහක වැේක සවක ේොු එික එහක සුක
 ැෙනික යිටක යදහදනික ගැලැහ තික ස තඩක හද තත 
 ෙශ්ෂකතහහකත තකකතතැ’ේක තහක වදකෙපො ික ත ලලහ්ක
ෙඩක  හ්කෙ ොෙ ොවකහ කජවතකතික ශසවෙික ද  තක්ැහෙහක
.හහවැ’ේ තයනකසතදකෙවනකඑහකඇදකනවසනහක හිේ්කහ ක
වනදි එතකයඩපයනෙතයකවකහතක්ැස එහක.ාදකයවද්රිතහක
  රේ්ක 

යසවදභදවෙතයක හ .ත්ලතක නයදක ගෙිෂිතක �ත 
ිරනකේෝෙහෝකගිතනකහතුකයුවේයකහ රයකවැනනක තර 
වක තකඑිහකඑිකයුවක ෙශ්ෂත හ ේ්කහෙන හකගිතනකහතුක
හෙනහක යුවක  ෙශ්ෂක වැනනහුක වි දක ගිය් ඒක හ රයක
නතයා දලකහදනවක ෙශ්ෂතකකුහනයකහ විකදකවැනනකවයරක
තයසකව්යින වාදකනැ්ැ්කහෙනකයුවක ෙශ්ෂතකහතුකවනකයුවක
ගිතකධරදව්තසය කුකිල්ිදතකචඩ යසයකෙගයකෙහයක
හ, ඊනු වාදකයම  ව,කයදහිදමක�තහු ්දක කයහදනදුහ දව 
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යලින ෙපොෙනෝෙපෝක (bonobo)  චඩ යසය ්දක යහදනවක
හ�ිදෙි ි  රිදහතකුකවහ්කෙඩකගිෙිකයුවක ෙශ්ෂක ටයක
 නක හ�ිදෙවය න.ු ව නවෙලෝික ෙයොතවයක
 ැනෙගෝනතදවක රඩකු ක ෙදශවල නකවක යකහනතුවක්ින 
ව  වදකගතද් 

 ු ක වශෙතයකහ .ත්ලදුහික දහක තික යසවදභදව 
නවහතනකයික  හහ ෙනොෙි්ක.ත්ලතකයසවදභදවෙතයකහකහ නක
යුහකුකවහ්ක 

ෙඩක සතනක .ත්ලෙතයක ෙ ලෙේ හෙනක යුවක
 ෙශ්ෂතක හවුදක ලහෂතිනක ෙ රක හ�ිදෙවය න.ු ව දර 
ු ක  ෙදශ ගෙිෂිතනක  ෙගනක ගු ද්ක රක ිල හ�ිදවන 
 ් ය ගවනයක ගහයක ගුක හන යතුක හ�ිදෙි ස ශදලක
 ැන ලදක  රිතක ිරවයක එක ිලක ගහයක ි ක හෙනක කතයක
වු යක හ්යනක ෙනුක ෙතොහනක  නක  වයක ෙහේතවනක ඒක
.ත්ලතක නයදහක  වයෙගයක  ැව ක එනක ෙිෙනහක ස තඩක
හනික ෙඩක හ්යක ්ර්දක ගවනයකගහයකිරවයක  නක ෙදවලක
ය පිකවගක භදගකිරික  ැ’ේක තෙණකව තයනකිල නදක
විද්ක 

හදක  ශසවදයක ිරනක හයවහනක හෙනක යුවක  ෙශ්ෂතක හග 
ිලහක  වතනක යුවක  ෙශ්ෂතහක ෙනොෙි්ක යවද්රිතහක
වශෙතයකග ේොුකහ කය ික ුෙු හාකවැඩකවශෙතයකස දක
ෙවනයිනක භද නතක ෙනොදක වයරක ව්තනක ගිනදවහ, එනඩක
හෙනක යුවක  ෙශ්ෂතක වියනක  ික දක  තක වදරතිනක වැඩක
ිදලතහ, වදයතක ිරනක ිැයසප වයක ය ික  තක විදරතනක
ෙනොෙවේ්කහ කහතුකවයෙයකෙිටකිදලක රයේවති ික ි 
දකනැතවකතනකයුවක ෙශ්ෂතිනේ්කහෙනකයුවකගිතනකහතුක
හෙනහක යුවක  ෙශ්ෂ  තලල හක වැනනහුක වි දක ෙගොයසක
තෙපනවද්කඊනුකවාදකයැලසතකකතකිදරිතකහ ක නදශිදතයක
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පවේ්ක හ ක   ය හ හතුක ි ක වුේක ිදලගික වියනක ්දක
 දරයරික ෙවනයසිඩක හ  වක  තරක ිරික   ැ’ේක  තහක
හසුේ් ෙඩක තකල  මථ තන නඩක ඒවදක ෙනොක වැවගු සු 
 දදඩ  ත ්ැසේ්ක එේු  ෙශ්ෂෙතයහ, හ් නක ්දක
ෙදශ දලනකහ තකහ කකඇිකෙවනකහනතරකෙනොක ිවය ියක
වැ්ක තලක  පදක ගැනහනක වැඩක හනද තහ වහවනක පැ ය, 
ඒවදේයකහනතරන ලහකෙනොදකහ නකගැලදකග ක්ැසකෙව ැේක
හදකි යෙයකනැ්ැ්ක  ැඩක නකහෙනකහකහරරතක රිහකගැනක
ය ඥදනි ව හ්කෙ ොෙ ොෙිකජවුකවන එිහකයුවක ෙශ්ෂතක
වකහ ක තක්ැසේ්කවැඩකිලහකෙනොකතවද හක හයෙුකයදමිික
වියනත ේෝක හා හ වශෙතයක  හයෙුක ශෂසනදචදරෙික
 නදශතක වැිවු ව පලදක  ටනක එිහක යුවක  ෙශ්ෂතක වක හ ක
ෙව ැේකහනකයැික ෙ නවද් 

 හ ක එහක එහක හත.ෙුක හභදවතක යඩපයනෙතයක
ිනකතක ිරයෙයක ෙිෙය්ක වැ’ේක ක හාක වැඩක වශෙතයක හ ක
වයනවද්කශෂසනදචදරකිාදකවැටෙහකිු හ කඒකහයවහනකිනකතක
ිරදක ් ඒකෙවිකහ ර එ රඩ හ ෙවනයහ නැ්ැ් හෙනහකහ නක
එවැනකෙදවලක දකුකකලකහකහවයසථදවකවකෙහතකෙනොෙවේ්කෙඩක
ෙවනක  නුක හදතදවුක ය්ක  ටවු එතක හුක වැික තෙපනවද්ක
යදමිි වක පැුවුක හදගලතයක වශෙතයක පැුවුක හ ක වක
හ්ෙය්ක ු ක  තක  ුක ෙහය  හ   ික වතක තනවද්ක හෙනක
තථදවථතක එතේ්ක ජ  තක හ නක ෙහ රඩක වටයෙයක එික හල ක
ිදලන, හන ි යසවදභදවතක නයදේ්ක ලහ�ටතයස78  ැවඩක
හයවහනක ජ  තනක හෙනක  තක වශදවක හතශේය හ ි වරේ් 

                                                            
8 ලහ�ටතයසකතික�්ි් ,,-11කහ රකජවුකුකෙරෝහයකි ෙතහකය්ක
වදවශනිෙතහ්කෙඩකි ක වක ඇක්යක‘ෙදවලකවලකයසවදභදවත’ (De rarum 
natura) නඩකිමතෙතයකයහනදකගු හ්ක-  රවව ි 
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ජ  තනකහෙනක තකෙලෝභත හ මනතකිරේ්කඑේුකහ ක ැනක
 ත ය්කහ කෙහේතවිකලපනකෙඩකයසවදභදවනවහෙි හකගැලක
 ටනක හ ක ෙවෙලොවහක හ රක  නක ුක වදයයසථදනතහකනැතක හතක
ෙනොෙි්කහ කෙවෙයයෙයකහෙනකහ ෙඩ නව්ෙය් 

හෙනකනව්නකයසවදභදවකනවහතේ්කයසවදභදවකනවහතකහ නක
ෙගවරකවැනේ්කිණිදහතකහවිදශතසයකකහ කු ව, ෙිලදවක
තිකවරරවහකු ව ෙභෞතිකනවි ස   ැනිකෙනොක වතයනද 
ුකව, හ කගෙිෂිතනකලහ ිරනකෙඩකහකතක යසහතක නි පඇක
වවි ෙලෝිතකස කෙය්ු හ හෙනකතථදකයසවදභදවතක්දකහ කහ රක
 රයිතහක  තක ිරවයනහක ෙනොෙවේ්ක හෙනක වදයයසථදනතක
යඩපයනෙතයක හ ක ත ක  තක යසවදභද ි .ත්ලතක හගයක
හනදවරිතකිරනකය ිකඑතේ්ක හ ක ැනක ුෙුක වක හෙනහක
 තුක ෙදවලක හ  ැනක  තක  රහක  දරිදක ධ්ක ව්ය් දහක
ිඩිෙනොළක ව්ය වර.ේ හවයසථදවික ික ේෝක  හ්ුක
යුිවෂෙතයක ෙහෝව වනකහවයසථදවිකිකේෝ හ නකෙහෙලොවක
ෙිොනයහක දහක ්ැරක ෙවනුක ස වහක පවනක  ුදහනක
ෙනෝැසේ්ක 

ලහ�ටතයස එතක  තුකෙලයක යස රකිෙ ් ෙහෙය්ේන  

....හ ක  තලලයක හ  න ක ුෙණක එිහක ඛෙගෝලත 
බ තසය්කකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකක 

හ ක තලලයන හක ුෙුකඑිහකයතදියකෙිෙනහ්කක 

 යකය තුකවැික ඳකෙගන 

ෙඩකවිි ,කඑනඩකහ නකිවනකෙ ොවනකහව,  

හදලනකතරර ව, යදරකෙයොපදෙවයකකු ග්කෙිොලකව,  

වනයසකවවගතද ව,  යුවක ෙශ්ෂකවකකන වවවයක 
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 තුකහක ුුකවානකහ්රකසයකයරකනහවයක 

විරකහ තහ ෙගදහනක 

 ැටතය  ිකසතහන්්්්්්්්්                                                      

වවරතක සතහුක හව්ික දහුක හෙනක යසවදභදවෙික
ලහෂිතහ්  ව  වුක වැන ගැනහනුක ෙනොිාවදක  ෙගන 
ගැනහනුක තකෙනොකතුකවයදවකහෙනකයසවදභදවතහ්කෙලෝිත 
ය පිකහෙනකවැිහකෙනොිාවදකවවනනතකෙවනවද් 

 හෙනක ්ැව ුහනක ලහක ු සහදය ක ෙපොේෝේ් වැිහක
ය පික වයදෙවයක හ ක වැෙවනවද්ක ඒවදක හවිදශක ව ්ත, 
 ශසවෙික යඩභවත, ිදලෙික යසවදභදවත, ිු .්රක නහැතක
  ්චත ය්ක හෙන හක  ත ්  නනත ෙවනක විදරතක ගැනක
වැනේන ිවනය  යසහතකෙවවයකඑනවද්කහ කවයනදකෙදවලක
ය්කහ කෙනොකවයනද ව  යදගරතහකහ රක තක වර ෙිොෙයකික
ෙලෝිෙිකඒකහල්ිදරතකය්කහ ර්යසකයසවදභදවත ිදයතෙතයක
හදලනවද්කඑතකෙලොකකාැ්ැකගයවන සුේ්ක 
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