1

Seven Brief Lessons on Physics
by Carlo Rovelli

ෙභෞතික
විදව
ෙකටි පාඩම් හ

ගැන

කාෙලෝ ෙරොෙවල්
පරිවර්තනය: විජයානන්ද
තතු කාශනයක

2

පරිවර්තනය© විජයානන්ද ජය - 2016

කාෙලෝ ෙරොෙවල්ල ි කාල ය ස හ අවකාශ ය පිළ
ෙභෞතික විදව සම්බන්ධෙයන් සැල කිය යුතු දාය
ලබා  දුන ෛසද්ධාන් ෙභෞතික විදඥෙයක්. ඉතාලිෙය
එක්සත් ජනපදෙය්ත් ෙසේවය කර ඇති ඔහු වර්
ප්ශෙය් මාෙසේය ි නුවර යික  ෙභෞතික වි ෙක්නෙය
(Centre de Physique Theorique) ක්ෙවොන්ට ගුරුත්
(quantum gravity) පිළිබඳ අන කණ්ඩායම ෙමෙහයවීෙ
නිරත ව සිටිනවා. ෙභෞතික ව ගැන ෙකටි පාඩම ් හත
(Seven Brief Lessons on Physics) නම් ඔහුෙග් ෙම් ක
භාෂා තිස් ෙදකකට පරිවර්තනය කර ඇති අතර න්තරෙය
වැඩිෙයන් ම විකිෙණන ෙ ෙලස පිළි ගැෙනනව
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ෙභෞතික විදව ගැන ෙකටි පාඩම් හත- ඇගයු

සත්තකම මනස්කාන්තය- නිව් සයන්ටිස්ට් ස
සුන්දරයි........කුතු හලයත් පුදුෙව් අක්මුල්
අපට සිහිපත් කරන- ලී ස්ෙමොල
විස්මය ජනකයි............න ව ආරක අභිවනවක - කැටී

ෙලෝ, ඉව්නින්ග් ස්ටෑන්ඩර්ඩ්
ශත වර්ෂ ගණනක විදව ෙපරා නිරූපිත විස්මිත නි
- එෙකොෙනොමිස්ට් සඟර
ෙම් තරම් කුඩා ෙපොතකින් අෙප් මනෙදොළ ෙමෙතක්
පිරවීමට හැකම මවිතය දනවන සුලු

ස්ටීව්න් - ගාඩියන් පුවත
මුල් ෙපෙල් වත්මක නියාම පැහැදිහ ඒත්තු යන ස
අන්දමින් ක ියා දීමට ෙරොෙවල්ලි ට ඇති හැක
ගුණය

නිෙකොලා ෙඩ්වි- ඔබ්සවර් පුවත
විරලයි, මනබඳින සුලුයි, සියල්ලට ම වඩා කි
කියවා අවසානෙය් දී මා දැන් වඩා ඇ තැනැත්ෙතක
යැයි සිෙතනව
ෙරොෙවල්ලි අත්පත් කන ඇත්ෙත් ෙපර ෙනො  දස් 
කමක්

ෙටොම් විප- ටයිම්ස් පුවත
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ෙපරවදන
ෙමහි එන පාඩම් ලී ෙව් නූතනව ගැන මඳක්
දන්නා ෙහෝ කිසිවක ් ම ෙනො දන්නා ෙහෝ අය සඳහායි.
ගත් විට එකී පාඩම් විසි වැනි සිය වෙසේ ෙභ
විෂයෙය ලා සිදු වූ මහා විප්චිත්තාකර්ෂණීය සහ 
එකී විප්ලවෙයන් මතු ගැට ළ සහ අභිරහස් පිළි
කඩිනම් පරිදැක (overview)ඉදිරිපත් කරන ෙලෝකය 
ෙහොඳින වටහා  ගන්ෙන් ෙකෙසේ ද යන්න ෙමන් ම ෙල
පිළිබඳ අප ෙනො දන ක්ෙෂේය ෙකොතරම් තුමුල ද යන 
විද්ව අපට අනාවරණය කරනවා.
ෙමහි එන ථම පාඩම, ‘පරම සුන්දර නිය’, කැප 
කර ඇත්ෙත ඇල්බර්ට් අයින්ස්ට සාධාරණ 
සාෙප්ක්ෂතය (general relativity) පිළිබඳ නියාමය
ෙදවැන්න ෙවන් වන නූතන ෙභෞතික විෙව් වඩාත් 
අන්ද මද කරවන අංගය  වන ක්ෙවොන්ට යාන්ක 
විද්වටය (quantum mechanics).  තුන්වැන්න ෙ
ෙකෙරන්ෙන අන්තරීක (cosmos), එනම අප  ජීවත්න
විශ්වෙය් හයටයි. සිව් වැන්න මූලික පාටිකල්ස් 
අංශු වලටත් පස් වැන්න  විසි වැනි සිය වෙසේ සිදු
ෙසොයා  ගැනීම් සංශ්ෙල්ෂණය කිරීෙම්  වෑයමක්
වර්ධනය වන ක්ෙවොන්ට ගුරුත්ව (quantum gravity)
ෙවන් ෙවනවා. හය වැනි පාඩම සම්භාව(probability),
තාපය (heat) සහ  කල කුහර (black holes)ගැනයි. ෙපොෙත
අවසාන ෙකොටෙසන් අප ගැන ම ෙසොයා බැලීමක් කර
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ෙභෞතික විදව මගින් විස්තර කරන ෙම් පුදුම ෙලෝකෙ
පැවැත්ම ගැන අප  සිති යුත් ෙකෙසේ  ද යන පශ්නය
විමමට ලක් කරනවා
ෙම් පාඩම් කතුවරයා ව Il Sole 24 Ore (පැය  24
හිරු නමැති ඉතාලි පුවත් පෙත් ඉරුදින අති
කරන ලද ලිපි ෙපෙල් දිගුවක්. ඉරුදින පුවත් පත
පිටු විව සඳහා විවෘත ෙකොට අෙප් සංස්කෘති
අවිෙයෝජනී ය සහ  වැදගත් අංග යක්  ඥානාෙලෝකයක්
දැල්වීමට ඉඩ දී ෙම් ෙගෞරවය හිමි ආෙමන්ෙඩෝ ම
ෙවත මෙග් කෘතඥතාවය පළ කරනව.
කාෙලෝ ෙරොෙවල්
2014
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පළම පාඩම

පරම සුන් නියාය
සිය තරුණ ජීවිත අවුරුද පමණ  කාලයක්
ඇල්බර්ට් අයින්ස කිම අරමුණකින් ෙත ව අයාෙල්
යමිනකල් ත කළා. ෙබොෙහෝ තරුණයන්එෙසේ කාලය කා 
දැමීමක ෙතොර ව අරමුණක ් කරා ෙයොමු න අමාරුයි
ඒත් අවාසනාවකට වෙග අෙප් ෙබොෙහොමයක් ෙදමව්ප
තමන්ෙග් තරුණ දරුවන් සම් ඒ වැදගත්කාරණය 
අමතක කර දමනවා. ජර්මනිෙ ය් උසස් පාසෙල් ප
පන්තිවලින් ඇ අනවරත පීඩනය නිසා ඉෙගනීම අතහ
දමා සිටි අයින්ස ඒ වසර ගත කෙළේ  ඉතාලිෙය පාවියා
නුව වි සිය පවුෙල් උදවිය යි. ෙම් න කාලය 
විසිවැනි සියවෙසේ ආරම්භයයි. ඉතාලිෙය් කාර්
ඇරඹුෙන්ත් ඒ කාලෙය්යි. අයින්ස්ටයින්ෙග් පි
ඉංජිෙන්රුෙවක්. ඔහු ඒ ව ඉතාලිෙ පදුවා මිටියාව
පථම විදුලි බලශක්ති ජනකය ඉද සිටියා. අරමුණ
ෙතොර ව ගත කළ ඒ කාලෙය්  අයින්ස්ට තරුණය
එමානුෙවල් කාන්ට් නමැති ජර්මන් දාර පත ෙපොත 
කියවීෙම් නිය. විභාග ගැන කරදර වීමට අකැමැවූඔහු
සිසුෙවකු ෙලස ලියා පදිංචි ෙවිෙනෝදයට ෙම ඉඳහි
පාවියා සරසවිෙෙද්ශන වලට සවනදීමටද ගියා.ඔන්නඔය 
අන්දමට තමයි ෙෂ්ඨ විද්ඥයන් බිහි ෙවන
එෙසේ වසරක් පුරා කිසිදුත අරමුණකින් ෙතව
කල් ත කළ අයින්ස්ටයින් ඉව ශිෂෙයකු ෙලස
ස්විට්සර්ලන්තෙය් සූරිච් ඇතු වී අත මහත
8

උනන්දුවක ින් ෙභෞතිකව හදාරන්නට පටන් ගත්ත
ඉන්තවත්වසර කිහිපයකට පසු, 190 ඔහුෙභෞතික විදව
පිළි එකල ති කීර්තිම වාර පකාශනය වූ නනෙලන්
දර පිසි(Annalen der Physik)නමැත ශ්ස්�ය සඟරාෙව පළ 
කිරී පිණ එක පිට එක ලිපි ත ම යැවුවා. ඒ හැම
ලිපක ම  ෙනොෙබල තෑග් බැගින ලැබීම තරම් විශිෂ්ට
ඉන් පළමු ලිපිෙයන් ඔහු කෙළේ යන ඇත්තටම
පවතින ෙදයක ් බ තහවු කිරීමයි. ෙද ලිපිෙයන් 
ක්ෙවොන්ටයාන්ක විද්ෙව මූල පදනම හඳුන්වා දුන්
ඒ ගැන මම  ඊළඟ පාඩෙම් ද විස්ත කරන් න.  තුන්වැ
ලිපිෙය අයින්ස්ට, සාෙප්ක්ෂතා (relativity) පිළි
සිය පථම න්ය  (වර්තමානෙය සාධාරණ සාෙප්ක්ෂතාව
(General Relativity) යනුෙවන් හැදින්ෙවන නියාමය) ඉ
කළා. සාෙප්ක්ෂතාව ය පිළ ෙම් නියාමෙ ෙපන්වා
ෙදන්ෙන් සැම ෙදෙනකු සම්බන් ම කාලය  එක ම
ආකාරයකින් ගත ෙනොවන බවයි. උදාහරණයක් වශෙය
සමාන නිඹුල් දරුවන් ෙදෙ ගනිමු. ඔව අතරින් එ
අෙයක් අෙනකාට වඩා දැඩි ෙව්ගයකින් ගන වි
සාෙප්ක්ෂතාවය පිළිබඳ ෙම් නිඅනුවඒ ෙදෙදනා අතර
වයෙසේ පරතරයක් ඇතිවිය හැ
ෙම් ලිපි තුන නිසා අයින්ස් රැයක විශ්ව
කීරයට පත විද්ඥෙයකු වුණා විවිධ සරස වි ව ඔහුට
ආචාර්ය ර පිරිනැම. එෙහත් තමන් ලැබුණ ඒ ඉමහත්
කීර්තිය ප ඒ අතර කිසියමවනශච
් ිත බව ඔහුෙග් සි
ඉස්මතු ෙවමින් ත.  ඊට  ෙහේතුව සාෙප්ක්ෂතා පිළි
ඔහු ඉදිරිපත නියාම ගුරුත්වාකර නිසා වස්ත
පතිත ම පිළිබඳ එවක ට පිළිෙගන තිබූ පැහැ හා 
ෙනොගැළපීමයි. ෙම් බව ඔ හුට අවෙ වුෙණ
සාෙප්ක්ෂවය පිළි තම නියාමය සාරාංශ කරමින් ලි
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ලියමින් ස අතරතුරය සාෙප්ක්ෂතාව ය පිළ තම 
සිද්ධාන්අනු ෙභෞතික විදෙව් නිර්මාත මහා විද්ඥ
අයිසැක ් නි විසින් සමනය කරන ලද විශ්ව ව්පී
ගුරුය  (universal gravity) පිළඳ එෙතක් පිළිෙගන
නියාම තිසංස්කරණය විය යුව අයින්ස්ටය වැටහුණ.
එෙහත එය  ෙකෙසේ පතිසංස්කරණය කළ යුත ද යන ගැටලුව
විසඳීම ඔහු තවත් වසර දහයකට  ආසන්න කාලක් ගත
වුණ. ගැඹුරු අන වල නිරත වූ ඒ දස ර, අනවරත
උත්සා, වැරදීම ආකු ව්කුල වීම්, වැ නිගමන සහිත
ශ්ස්�ය ලිපි, විශ අදහස් ෙමන්ම ෙනොෙයක වැරදි වැටහ
වලිනද ගහන වුණා
අවසානෙය, 1915  ෙනොවැම්බරෙය් එක ගැට ළව
මුමනින්  විසඳමින් ගු පිළිබඳ නව නියක
විස්තර කරන ලිපියක් පළ ක ිරීමට අයින්ස්ටයින්
ඔහු එය හැඳින්ව ‘සාධාරණ  සාෙප්ක්ෂතාව පිළි
නියාය’ යන නමින් අයින්ස්ටයින උත්කර්ෂව ම
ෙසොයා  ගැනම එයයි. ෙභෞතික වි ක්ෙෂේෙය් විශිෂ්ටෙ
වශෙයන සැලෙකන රුසියානු වඥ ෙලව් ලාන්ෙඩෝ පවස
අන්දමටසිය නියාම අතරිපරම සුන් නියාමයද එයයි
අෙප් රස වින්දනෙ සංෙව් බව තී කරවන විශිෂ්
කලා කෘත අතරට ෙමෝසාර්ට්ෙග් රික ියුම්, ෙහෝමර්
මයික ඇන්ජිෙලෝ සිස්ටයින් සිව සිත්තම්
ෙෂේක්ස්පියර්ෙයර් රජු වැ නි න ද  ගැෙනනවා.  ඒවාෙය්
සිත් ක ා න රසය පරිපූර් වඳ ගැනීට ඇතැම් ට දීර්
කාලීන ශික්ෂණයක්  විය හැකි එෙහත් ඉන් ලැෙබ
පහර්ෂ අපමණයි. එපමණක ් ෙනො එවැනි කෘති අෙප් ඇ
අරවන සුලුය ි. චූඩා මයක ෙලස සැලකිය හැක
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අයින්ස්ටයිනසාෙප්ක්ෂතාවය පිළසාධාරණ නියාමය ද
ඒ ගණෙය් විශිෂ්ට කලාකෘත
මුල් ම වර අයින්ස්ටයින ඒ නියාමය ගැන යම්
පමාණයක අවෙබෝධයක් ඇතිවීෙමන් මා තුළ  අපූර
පෙමෝදය, පහර්ෂ මට තවමත මතකයි ඒ මෙග් සරසව
අධ්නෙය් අවසාන වසෙර් ගිම්හාන සෘතුවයි. මයාෙව්
ෙකොන්ෙඩොෆියුරි ෙවරෙළේ වී සිටිෙ�ක මධ්ධරණිහිර
රැස වල උණුසුපහස වඳ ගනිම. පාඩම් පන්තට ෙයොදන
දැඩ අවධානයකින් ෙතොවූනිවාඩු කාලෙය් දී තමයි ෙබ
වට යමක්නිසි ස ඉෙගන ගැනීමට අපට ඉඩ ලැෙබන්ෙන
එක් ෙකොනක ් මීෙයකු  හපා කන ලද  ෙපොතක
කියවමයි ම ෙවරෙළේ මුනින් තල හිටිෙය ෙබොෙලොග්නා
සරසවිෙය අතිශය පරිමකාරී පරිසරෙයන්  නිවාඩු
උම්යන් ඳ පාමු ජරාවාස හිපි නවාතැ ලැගුම් ගවි
මී ග වසා තැබීමට ඒ ෙපොත දෙයොදා ගත නිසා ෙපොෙත් එක
ෙකොනක්මීයන ෙගොදුරවී තෙණ. ඉඳ හිට ඒ ෙපොතින් ම
කළ මෙග් ෙදනු හිරු ර දිදුලන මුහ ුෙද් ඈත
දක්වා ෙයොමු වුණ මා ඇත්තටම දකින්ෙන් අයින්
විසිපරකල්පනය කරන ලද ආකාරයට අවකාශෙය් තාව
ෙනොෙව් දැ එවැනි එක අවස්ථාවක  ද මට හැඟ ගියා එය 
හරියටමකිසිෙ මෙග් කණට ෙකඳරා අපූර්ව රහසෙහළි
කළා වෙග් වැඩ.  යථාර්ථ වසා  තිබ කඩ  තිය කඩාවැට
අවකාශය සැදුම්  ගැඹුරු එෙහත් සරල අනුළ එවිට
මට ආශ්චර්යක ෙමන වැටෙහන්නට පටන් ගත. පෘථිවි
ෙගෝලාකාර බවත් එය පිස්සුෙවන් ෙමන් තම වටා 
කරකැෙවමින් සිටින බවත් දැන  සිට යථාර්ථය ය
හුෙදක මතුපිටින් ෙප ෙනන ෙදය ම ෙනොවන බව අපට ව
තිබුණ ඒ යථාර්ථය පිළි නව පැති කඩ විවර ව හැම 
11

අවස්ථාවක් ම අතිශය සංෙව්ද ගැඹුර අත්දැකීමක් බවට 
ෙවනවා.
ඉතිහාසය පුම නව දැනුම බිහි ෙණ පැරණි දැන
සමතිමණය වීෙම. ඒ සමතිමණ �යාවලිෙය් අසම සම 
ස්ථානයක අයින්ස්ටට හිමි වන ඇයි. 
ඊට මුල ම ෙහේතුව වරක ් වටහා ගත්
සාෙප්ක්ෂතාව ය පි ඔහුෙග් නියාමය ෙකත සරල දැය
ඇති න විස්මය ජනක  හැඟීම මා දැන් එය සැෙකවි
විස්තරකරනනම.
ඇපල් වැ ද්ව්යමය වස්තුව ෙපොෙළොවට පතිත
වීමටත්ඳ මහ ෙපොෙළොව වටා භමණය වීමටත් ෙහේතුව පහ
දීට අයිසැක ් නිව්ටන් උත්සාහ කළ  ඇතැම් ට
දන්නවා ඇති. සියලව්යමය  වස්තු එකිෙනක ෙව
ආකර්ෂණය කිරීමට බල ෙකෙරන කිසියම් බල 
පවති බව නිව්ටන් උපකල්පනය කළා. ඔහු එය හැඳි
ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය යන  එෙහත් හිස් අවකාශය
තුළ එකිෙනකට තින් පි ද්ව්යමය වස්තු අතර ෙම
ගුරුත්වාකර්ෂණය බලපවත්වන ද යන කාරණාව
හරියටම දැන ගැනට කාටවත් බැරි වුණ නූතන විදෙව්
පියා වු ව අයිසැක ්ව්ටන පවා  ඒ සම්බන්ධෙය න් නිශ
අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීට මැල නිව්ටන් කල්පනා
අන්දමට විවි ගහ  වස්තු වලින්  අජටාකාශය  ද  සමස්ත 
විශ්ව ම අඩංගු වූ අති විශාල හිස් භාජනයක
අවකාශයක්. ෙම් මාණ වූ අවකාශ වහය  තුළ සැරසරන
සියල ගහ වස්තු කිම් බලයක  මැදිහත් වීම නිසකාර
ගමන් මග කරා  ෙයොම වන බව ඔහු විශ්වාස කළ එෙහත්
තමන අදහස් කළ  එකී හිස් භාජනය ෙහ අවකාශය සැදී
ඇත්ෙත් ෙමොනවායි‘යි විස්තර කිරීමට නිව්ටන
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වුණා. එෙහත් අස්ටයින් ඉපදීමට ව සර කිහි ෙපර
ෙශ්ෂ්ඨ ෙභෞතික විදඥයන් ෙදෙදෙනකු  �තාන් ජාතික
මයිකල ් ෆැරෙඩ් හා ෙජ්ම්ස් මැක් විසි නිව්ටන්ෙග
නිෂ්ය අවකාශයට අතිශයින් වැදඅංගයක්අලුතිඑකතු
කරනු ලැබ තිබුණා. එම අ හැඳින් ෙණ විදතචුම්බ
ක්ෙෂේය (electromagnetic field) යන නමිනුයි. ෙම්
විදතචුම් ක්ෙෂේය හැම  තැනකට  ම පැතිෙරමි
අවකාශය පුරවන, ෙර්ඩිෙයෝ තග සම්ෙපෂණය  වන,
ජලාශයක මතුපිට ෙමන් කම් ෙවන, විදත් බලය
පරිවහනය කර සැබෑ  වස්තුවක්. සිය පියා  ඉදි ළ
විදුලි බලාගා ෙමෝටර කරකැවීමට ෙහේත ු වූ 
විදතචුම්බක ක්ෙය පිළිබඳ ව ණ අවදිෙය් සිට
අයින්ස්ටෙග් දැඩි අවධානය ෙයොමුව තිබඅයින්ස්ටය
වටහා  ගත් ආකාරයට විදතය  පැතිෙන ආකාරයට සමානව
ගුරුත ද යම් කිසි ක්යක් මගින් පැතය යුතු ෙදය
බව අයින්ස්ටට වැටහුණා. ඒ අනුව වත් ක්ෙෂයට හා 
සමානව ගුරුත්වාකර්ෂණීය යක (gravitational field)
ද පැවතිය යුතු බව ඔහු අදහස් ක ළා. ෙම් ගුරුත්
ක්ෙෂේය කුමන ස්වරූපයකි පවතින්ෙ ද, ගණිතමය
සමීකරයක මගින් එය විස්තර කර ෙකෙසේ  ද වැනි
කරුණු පිළිබඳ න්ස්ටයින්ෙග් අවධ නිබ ව ෙයොම
වුණ.
ෙමන්න ෙම් අවස්ථාෙව් දී තමයි ඔහුට අත
අපූරු අදහසක් පහළෙණ්. එ හුෙදක අයින්ස්ටෙග්
අපූර පතිභාව නිසාම පහළ වූ අදහසක ්. ගුරුත්වා
ක්ෙෂේය යනු අවකාශය පුරා පැතිරුණු ක්ෙෂේයක
ෙනොවන බවත, ගුරුත්වෂණීය ක්ෙෂයත් අවකාශයත
යන ෙදක ම එක ම ෙදයක් බව ඔහුට වැටහී ග. සාධාරණ
සාෙප්ක්ෂතාව ය පඳ සිය සිද්ධාන්තෙයන් ඔහු 
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කරන්ෙන් එයයෙකටිෙයන් කිව්ෙගහ වස්තු ගමන් කර
නිව්ටන්ෙග් අවකා අයින්ස්ටයින ගුරුත්වාකර්
ක්ෙෂේයත් එක මෙදයක මිස ෙදකක් ෙනොෙව
ෙම් අවෙබෝධය පහළ වම හරියට එක් සැණකි
ඥානාෙලෝකය  ලැබුවා වෙග් ෙදයක ්. තවත් අන්
කිව්ෙවොඑය ෙලෝක ස්වාභාවය අතිශයිම සරල කර දැක්ව
අමරණී ෙමොෙහොතක. ඒ අවෙබෝධයට අනුව අවකාශය හා
ෙභෞතික ව් එකිෙනකින් ෙවනස් වූ  ෙනොවන බවත්
අවකාශය යනු ෙලෝක ස්වාභාවය සමන්ව ව ඇති අෙනකුත
අංග ෙමන් ම තවත් එ වර්ගය ද්ව්යමය අංගයක් බවත
පැහැදිලි වුණා. ෙම් අනුව අවක ද අෙනක් ඕනෑම
ද්ව්යමය අංගයක් ෙමන ම තරංග නැගීම, ඇෙදන සු
වීමට, වක  ගැසීමට හා ඇඹරීමට හැකි ඒ නිසා අප 
අන්තර්ග ව ඇත්ෙත් දැවැන්ත වූ අමාන අනම්
ව�හයක  ෙනොව අතිශයි න්  ස්වාභාවයක් ග දැවැන්ත
ෙගොළුෙබ කටුවක් වැනි ෙ තුළයැයි සිතිය හ. අෙප්
සූර්යයා නිසා ඒ අවට ඇති අවක ාශය වක ගැෙසයි. 
අෙප මහ ෙපොෙළොව සූර්යයා වටා ගමන් කරන්ෙන් මාන
බලයක් නිසා  ෙනොසූර්ය අවට වක ගැසී ඇති අවකාශ
හරිය පුනීලාකාර ෙකමියකට ඇය ටීක් ෙබෝලයක් 
පෘථිවි ෙරෝල්  යාම නිසාය සර්කස් ෙමෝටර බයිසිකල
දුවන මාරක ළි ෙමන් වක  ගැසුණු බික් ඇ නිසා
පුනීලාකාෙකමිය වටාටීක් ෙබෝලය ෙරෝල් වී ය ඒ හා 
සමව ගහ ෙලෝක සූර්යයා වටා කරකැෙවන, වස්තු පති
ෙවන්නත් ෙහේතුව අවකාශෙය් න ඒ වක ගැසීම.
ෙකෙසේ  ෙවතත, අවකාශෙය් ඇත ෙම් ව වීෙම
ස්වාභාවය ෙකෙනකුට විස්තර කර ෙපන්විය හැක්ෙකෙසේ 
ද? දහනම වැනි සිය වෙසේ වවිශිෂ්ට ගණිතඥයා වශෙයන
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සැලෙකන, එවකට ගණිත කුමාරයා යවිරුදාය ලැබ සි,
කාර් ෙෆඩරික් ෙගෝ, ස්වරූපෙය කන්දක් වැනි නැම්
සමාන තරංගාකාර ද්විම මතුපිටක් විස්තර කළ 
අන්දෙම ගණිතමය සමීකරණයක් හඳුන්වා දී
අනතුරුව ඔහු එමකරණය �මාන ෙහෝ ඊට  වැඩි මාන
ගණනාවක් සහිත මතු පි ආෙද් කළ හැකි ආකාරයක
ෙසොයා බලන ෙලස  තමනෙග් ෙහොඳ ම ෙගෝලෙයකුට පවරා
තිබුණා. බර්නඩ් රයිමාන් නමින් හැඳින ෙගෝලයා  
සිත් ගන්නා සුලු එෙහ උපෙයෝගීතාවකින් ෙතොර’යි
සැලකිය හැක ි වර්ගෙය් ආ උපාධි නිබන්ධයක් 
අවසන් කරමින් සිටි අ අවසානෙය්  රයිමාන එම
නිබන්ධෙය න් නිග කෙළේ වක  ගැසුණු අවකාශයක ඇ
ස්වාභාවය විස්තර කිරීමට වක ගැසීම පිළිබඳ ස
ගණිතම ව්කරණයක් අවශ වන බවයි. රයිමාන්ෙග
වීම යන නමින් වර්තමානෙය් හැදින්ෙවන එ
සංෙක්තය ඉං�ස R (ආර) අකුරයි. ෙ ෙසොයා  ගැනම ෙයොදා 
ගනිමින් සමීකරහඳුන් දුනඇලබර් අයින්ස්ට, R
(ආර) යනුෙවන් හැදින්ෙවන ෙඅදාළ වූද්ව්යමය වස්තුෙව
ඇති ශක්ති සමාන ෙවන බව ෙපන්වා දුන් ෙප්
භාගයක් පමණ වූ ෙ අපූර සමීකරණෙය පකාශ වුෙණ
ෙවන කිසිවක් ෙන ඕනෑම  ද්ව්යමය වස්තුවක ් හමු
අවකාශය අනවරතෙයන්ම වක වන බවයි අවකාශය වක වන
ෙදයක් බවට නිගමනය  ඒ අපූර දැක්, අන්ති එෙසේ 
අතිශයිසිත් ගන සුලු සමීකරණයක් බවට පත්
එෙහත් ෙම් කි යන සමීක පුර අන්තර්ග ව
ඇත්ෙතඅෙප්ජීවමාන වවිශ්වය. අයින්ස්ටයිනසාධාරණ
සාෙප්ක්ෂතාවය පඳ නියාමෙය් අපූරු ෙපොෙහොසතෙම්
සමීකරණය නිසා තහවුරු වූෙය් අර සිහිනයක එ
දර්ශන තල එකිෙනක පරයා ෙවනස් ෙවන්නාක්  ඒ මත 
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පිහි අඛණ්ඩව ගලා ආ පුෙරෝකථන සංඛ්ව නිසා. සිහ
විකල් වූ අයක ුෙග් උමතු ෙ දොඩමලු වීමක් ෙල
ෙනොකඩවා ගලා ආ ඒ පුෙරෝකථන සිය අවසානෙය්  සත්
බවට තහවුරවුණා
පළමු ෙව ම ෙම් සමීකරණෙයන විස්ර කරන්ෙන
තාරකාවක් වටා ඇති අවකාශ වක වන අන්දමය ෙම් ව
වීම නිසා අවට ඇගහ වස්තු තාරකාව වටා මණය ෙවනවා 
පමණක් ෙනොවආෙලෝකෙය් සෘජු ග පවා ෙවනස් ෙවනවා. 
අෙප් සූර්යයා න ද ෙමෙසේ ආෙලෝකෙය් ගමන් මග ෙවනස
වන බව අයින්ස්ටය පුෙරෝකථනය කළා ආෙලෝකෙය් 
ෙවනස් වීම ෙහවතඅපගමනය 1919 දී මැන බැලීමට හැකම
නිසා අයින්ස්ටයින එක පුෙරෝකථනය තහවුරු වු
එෙහත් ෙමෙසේ වක ් වන්ෙන් අවක ාශය පමණක් ෙ,
කාලයත් ව ෙවනවා. අයින්ස්ටයින් පළ කළ 
ෙපොෙළොවට ආසන්නයට වඩා වැඩි ෙව්ගයකින අහෙසේ දී
කාලය ෙගවී යනවා. ෙමයත් මැන බලා තහවුරු කරගත්
පුෙරෝකථනයක් උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙත මුහු
ෙවරළ අසබඩ හා ඉහළ කඳුකරෙය් ජී වන නිඹු
ෙසොෙහොයුරන ෙදෙදෙනක් අතරි ෙවරළ අසබඩ  ජීවත්න
ෙසොෙහොයුරාට වඩා ඳකරෙය් ජීවතන ෙසොෙහොයුරා අල්
වශෙයන් ෙහෝ මහලු විය .  අයින්ස්ටයින
සමීකරණෙයන ් ඵල  ෙමවැනි අනාවරණයන් 
ආරම්භයක් පමණ
දැවැන්ත තාරකාවක ඇති සි ම දහනීය ඉන්ධ
(හයිඩ්රජන්) දැවී අවසන් වූ පසු එ හි ජීවිතය අව
එවිට ඉතිරින දැවැන්ත තාරකා  කෙල්බර ස්ථාවර ව
පවත්වා ෙන යා  ෙනො හැක්ෙ දහනය  නතර වීෙමන් පස
එෙසේ  ස්ථාවර වීමට අවශ කරන තාප  ශක්තිය තව දුර
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එයට  ෙනො ලැෙබන නිසා.  එහි පතිඵලය වන්ෙ මල
තාරකාෙව් තුමබර තාරකාව මත ම කඩා වැටීමයි. ෙම් 
වැටී ෙකොයි තර පබල ද කිව ෙහො තාරකාව  අවට ඇති
අවකාශය ද අතිශයි වක වී ගැඹුරු කුහර සදමින් ම
ගිය තාරකාව සමග කඩා  වැෙටනවා.  විශ්වෙය් ඇ පතුලක
ෙනො ෙපෙනන සුසිද් කල කුහර යනුෙවන් 
හඳුන්වන්ෙන්යි මා සරසවිෙය් ඉෙගන ගන්නා කාල
එවැනි අදහස් සැලැකුෙ අතිශය ගුප්ත වූ නියාම
උද්ගත වූ අවිශ්වාස ක පුෙරෝකථන ෙලසයි. එෙහත් 
වන විට එවැන කල කුහර සිය ගණනා නිශ්චි හඳුනා
ෙගන ඇති අතර තාරකා විදඥයන්ෙග් ගැඹුරුයනයට
ඒවා ලක්ව තිෙබනවා
එපමණක් ෙනොෙවයි සමීකරණෙයන් ෙපන්වා
පරි සමස්ත අවකාශයට  ම පසාරණය වීමටත් සංෙකෝචන
වීමටත් පුළුවන්. තව පැහැදිල ි ෙහොත් අවකාශයට
කිසි ෙස ම ස්ථාවර ව සිටිය ෙනො හැ. එය අනිවාර්යෙය
ම පසාරණය විය යුතු.  එෙසේ  විශ්වය සාරණය  වන බව
1930 දී
ඇත්තටම නිරය කළ  ෙදයක්. කී
සමීකරණෙයන් ම ෙපන්වා දුන අවකාශෙය එක
පසාරණය ඇරඹුෙණ් වරක ගිණිය ෙනො තරම් අධතර
උෂ්ණත්වයකියුතු අංශ මාතයකටත් වඩාකුඩාව පැවත
විශ්වය අද අප ‘බිග් බෑ’ ෙනොෙහොත් මහා පිපි යැ’යි
හඳුන් සංසිදෙය් සි.  ෙමතැන දී මුලි ම කිසිෙව
එය විශ්වාස කෙළේ නැහැ. එෙහත් ඒ මහා පුපුරම නිසා
ජනිත  අධික තාපෙය ෙශේෂ ව අන්තරීක ්ෂ පස
විකිරණ (cosmic background radiation) තවමත් විශ්ව
පුරා විසිර පවතින  නිරීක්ෂණ වලින් තහවුර
අයින්ස්ටයින්ෙග් සමීක රණෙයන් විස් කාරණෙය්
සත්තාව නිසැක ව පිළිගැන. අයින්ස්ටයින
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නියාමෙයන් විස්තර වූ අන්දමට අනුව අවකාශය ස
ෙවන්ෙන දැවැන්ත සාගරයක  මතුපිට ජල තල තරංග උස් 
පහත වන ආකාරයටයි. ෙම් අන්ද විහිෙ
ගුරුත්වාකර්ෂණීය තරංග වල බල පෑම ඈවකාශෙය්
පිහිටි යුග්ම  (binary stars) වල හැසිරීෙමන් ද
ගැනීට හැකි වී තිෙබන ෙම් නියාමෙයන් අනාවරණය 
එවැනිපුෙරෝකථන ෙකොෙතක් දුරට සාක්ෂා ඇත් දැ කිව
ෙහොත එකි රීක්ෂණ අතර වැරදී සිදු ව ඇත්ෙත් බ
සියයකට එක අනුපාතයක පමණයි.
ෙකටිෙයන කිව ෙහො අයින්ස්ටයින්ෙග
නියාමෙයන් විස්තර කර මහා පිපිරීම පසු
ෙනොකඩවා විදාරණය ෙවම පවති විශ්වත,  පතුළක් ෙන
ෙපෙනන අගාධ කුහර තුලට කඩා හැෙලන අවකාශයත ගහ
වස්තු ආසන්නෙය් ෙබොකු ගැෙසමි මන්දගා ෙවන
කාලයත්, අසීමිතව විහිද යන තාරකාන්තර අවමුහුද
මතුපිටක ෙමන් නැෙගන බසින රළ තරංග ආදිෙයන් 
අතිශයි විස්ම ජනක  වර්ණවත් ෙලෝකයක ්. ෙම් 
සියල්ල මියන්  විකා හප කන ලද  ෙකොනකින් ය
මෙග් ෙපොෙතන උකහා ගත් දෑ ම පිස්සුව  වූ මුග්ධෙ
විසින් ක ියන කතන්දරයක එන ඒවා කැල�යාෙව
මධ්ධරණි හ රැස වල උෂ්ණත්වය ෙහ ඉන දිදුලන මු
නිසා ෙහෝ විකල ගිය මනසක ඇතිවූ මායා දර්න දුට
ඒවා ෙනොෙව්. ඒ සියල්ල යථාර්ථය බවට තහවුරු ව
තවත නිවැරදිව කියන නම අයින්ස්ටයින්
අනාවරණ අෙප් එදිෙනදා ජීවි නිසරු අවිශද බ වින්
ගය විශ්වෙය් යථාර්ථඳකින් ෙහෝ ෙත්රුම් ගඋපකාර
වූ බව ඉඳුරා ම ක හැකිය ඒ අපූර යථාර්ථය හරියට අෙ
සිහ නිම ව ෙදයින ම සැදුම්  ෙදයක් ෙමන් අප
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ෙපනුන ෙනොෙයක ඇදහිලි විශ්වාස ව කිලුටු අෙප්
මෙනෝමය සිහින වලට වඩපබල ෙලස සාක්ෂි වලින් ත
වූ තිරසායථාර්ථය වශෙයන් සැලකිය හැක
ෙම් කියු ස, එනම් අවකාශය සහ 
ගුරුත්වාකර්ක්ෙෂේය යන ෙදක ම එකක් බවට පහළ ව
දැක්ම ඉතා සරල අන්තර්ඥාන ඒකාග පතිඵලය. එක
අන්තර්ඥය නිරූපණය කරන සරල සමීකරණය ෙබොෙ
වට ඔබට ෙත්රුම් ගත ෙනො  වුව ද ෙමතැන දී එය සඳහ
ෙනො කර සිටීමට මට ෙනො හැ.  ෙත්රුම් ග ෙකෙසේ 
ෙවතත, එය  ෙකොතරම් සර එකක දැයි පහත දැක්ෙවන එම
සමීකරණ දකි ඕනෑම අයකු ෙපනී යා යු.
Rab – ½ Rgab = Tab
එකීසමීකරණය එපමණ !
ෙකෙසේ  ෙවතත් ෙම් සමීකරණය කියවීමට හා භ
කිරීමට අව තාක්ෂණික දැනුම ලබා ගැනීමට නම් 
රයිමාන්ෙග්  ගණමෙව්දය ෙහොඳින හැදෑරීමටත් ෙත්
ගැනීමටත් සිදුෙව්වි. එයට කිරී හා උත්සාහයක
අවශ්යි එෙහත් ඒ පයත්න බීෙතෝවන් විරල චතුරංග
වාද් වෘන්දක් රස විදීමට අ උත්සාහයක තරම් වත
පරිමයක අවශ් ෙනොවන ෙදයක ද විය හැකි ෙකෙසේ 
ෙවතත් ඒ ෙදෙකන ම ලැෙබන සන්ෙතෝෂය හා හර්ෂය
අපමණයි. එනිසා ලැෙබ න න ව දැක ්ම ද ආනන්ද ජන
පඥාව අපූරු
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ෙදවැනිපාඩම

ක්ෙවොන්ටා(Quanta)
විසින සියවෙසේ ෙභෞතික විව පිළිබ පධාන
කුල ෙදක වශෙයන් සැලකිය හ, ම විස පළමු පාඩෙම
සඳහන් කළ සාධාරණ සාෙප්ක්ෂතා (general relativity)
සහ ෙම් පාඩෙමසාකච්ඡ කරන ක්ෙවොන්ටයාන්ක විද්ව
(quantum mechanics) එකිෙනට ෙබෙහවින් ෙවනස් බ
ෙපනීම පුදුමයක් ෙ.  ෙම් න්ය  ෙදෙකන් ම  ෙපන්නු
කරන්ෙ අප  සාමාන්ෙයන් දකිනවාට වඩා ස්වාභාව
ධර්මෙය් අපූරහය  ෙබෙහවින් සංකීර්ණ බවයි. 
සාධාරණ සාෙප්ක්ෂතා යනු කදිම ට සංයුක් වූ අගනා 
මාණිකයක.  එය  ගුරුත, අවකාශය සහ කාලය පිළිබ
ඇල්බර්ට් අයින්සනමැත පුද්ගලයාෙග් තනි හිතක
වූෙබෙහවිනසංගත එෙහත් සර ව දර්ශනයක්. අෙනක් අ
ක්ෙවොන්ට යාන්ක විද්ව යනු අෙප් එදිෙනදා ජ
සෑෙහන පරිවර්තනයක ට ලක්  සහ  ඒ පිළිබඳ ස ිදු
සිය පරීක්ෂ වලින් අසමාන ෙලස සමත් වූ භා. 
(උදාහරණයක් වශෙයන් මා භාවිතා ක රන පරිග
ක්ෙවොන්ටයාන්ක විද්ෙව ඵලයක් එෙහත්ජනිත වීෙ
සියවසක ෙගවී ගි තවමත් ක්ෙවොන්ට යාන්ක විද්ව
යන දුරවෙබෝෙය් සහ ගුප්තෙව තිමිර පට ව වැසී
තිෙබන්. 
ක්ෙවොන්ට යාන්ක විද්ව පිළිබඳ අදහ පළමු
වරට ජනිත වූෙ 1900 දී බවයි සැලෙකන්ෙන්. එදා
සියවසක ් ප අතිශයින් ත ෙලස උරගා බැලූ චින්ත
පවාහයකට ක්ෙවොන්ටයාන්ක විද්ව බඳුන් වුණ වරක
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ජරමානු ජාතික මැක්ස් ප්ල රත් වූ ෙපට්ටියක
සමතුලිත වත් ක්ෙෂේයක සැබෑ ස්වාභාවය  මැන බැලීම
අදහස් කළා.  ඔහු ඒ සඳහා  භාවිතා කෙළ අපූර උපකමයක.
ඔහ එහි  කල්පනා කළ අන්දමට ශක් ති, කිසිය
ක්ෙෂේයක පුරා ‘ක්ෙවොන්’ ෙහවත් ශක් පිණ් වශෙයන්
පැකට් වපැතිර පවතින ෙද. ඒ අදහස උපෙයෝගී කරෙගන
මැනීමට භාජනය වූ ෙදය නිශ්චිත ෙලසටති නිෂ්පාදන
කිරීමට හැ පතිඵ ලබා  ගැනීමට ලෑන් සමත් වුණා.
නමුත් ශක්තිය පිළිබඳ එෙතක් දැන සිටි සිය
පතිඵලසමග ගැළපුෙණ් නැ. ඒ වන වට පචලි මතය වූෙය
ශක්තිය යනු නිරන්තරෙෙවනස් වන සු ෙදයක් බය. 
එෙසේ  ෙනොමැතිව එෙතක් පැවති දැනුමට අ ශක්ති ය සෑ
ඇත්ෙත් කුඩා දි ෙහෝ පැකට් වශෙයන් යැයි සැ
උචිත සධක  තිබුෙණ් න.  ප්ලෑන්ක් ට  නම ශක්ති
සෑදී ඇත්ෙත් ක ුඩා පැකට්  ෙහවත් ෙපොදි වශෙ
සැලකීම හුෙදක් ගණනය ක ිරීම  ෙයොදා  ගත සුවිෙශේ
උපකමයක පමණය.  ඒ හැෙරන්න එම  උපකමය සාර්ථක
වීෙම් ෙහේතු පිළිබඳ පූර්ණ අව ප්ලෑන්ක් ට ති
නැහැ.  ශක්තිය ෙපොදි ෙහවත් පැකට් වශෙයන් පව
සැබෑවක් යන්නිසි ෙලඅවෙබෝධ කර ගන ලැබුෙ ඊට පස් 
වසරකට පසු අයින්ස්ටයින්.
ආෙලෝකය ෙපොදි ෙහවත් පැකට් වශ, නැතෙහොත
හරියටම කිව ෙහො ආෙලෝක  ආංශු වශෙයන් පන බව
අයින්ස්ටයින් ෙපන්වා.  අද  ෙම් ආෙලක  ආංශු අප 
හඳුන්වන් ෙන් ෙපෝෙ (photon) යන නමි.  ඒ
සම්බන්ධෙයන් අයින්ස ්යූ ප�කාව ඇරෙඹන්ෙන
ෙමෙලසය. 
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‘‘මට  ෙපෙනන අන්දමට ආෙලෝකය නිකු
වම (emission) ෙහෝ සංකමණය වීම හා අදාළ ව
පාරජම්බුල කිරණ ම කැෙතෝඩ කිරණ නිපද,
ෙෆොෙලොරසන්ස,
සහ 
කාලෙද්හ
විකි
(blackbody radiation) වැන සිදුවීම් වඩාත් ම
අවෙබෝධ කර ගැනීමට අපට හැකි වන් ශක්ති
වශෙයන් අසම්බත ෙලස  ආෙලෝකය  අවකාශෙය්
පැතිර ඇති බව උපකල්පනය  වට ද ය.  ෙම්
උපකල්පනයට අනුව කිස පභවයකි නිකුතන
ආෙලෝක කිරණයක  ශක්තිය ය පසාරණය වන
අවකාශයක  විසි පැතිර යන්නක් ෙනොෙව්. 
වශෙයන් ම ආෙලෝක ශක්තිය පවතින්ෙන් අව
තැනින් තැන ඇති ශක්ති ක්ෙවොන්ටා ඒකක 
ඒවා  සංචලනය  වන්ෙන් ක භින්න වී
ෙතොරවයි. ඇත්ත වශෙයන්  ඒවා  නිපදවි
හැක්ෙත් අවෙශෝෂණය කර ගත හැක්ෙක්
සම්පූර්ණ ඒකක වශෙම පමණය.’’
ෙමකී සරල පැහැදිලි වැකි හර ක්ෙවොන්ට
නියාමෙ උප්පැන්න සහතිකය ව. අයින්ස්ටයින්
ලිපිය ආරම්භ කරන ෙයොදා ගත ‘‘මට ෙපෙනන අන්දම’’
යන අපූරු ෙයදුම සත්ව විෙශේෂ පර වන්ෙන ය යන
විශිෂ අදහස හඳුන්වා ෙදමින් ඩාවින් ලියූ සට
එන ‘‘මම හිතන විද’’ (I think) යන ෙයදුම ෙහෝ පථම 
වරට  චුම්බ ක්ෙෂේය පිළිබඳ විප්ලදහස ඉදිරිප
කරමින් මයිෆැරෙඩ පළ කල ‘‘පැකිළ’’ ෙහෝ සමග සම 
කර බලන්න.ඒ පැකිළ පතිභාවන්තයාෙග් නිසග ල
අයින්ස්ටෙග් අදහස්
ඔහුෙග් ෙබොෙ
සමකාලීනයන් වි සැලකුෙ අසම්මතකුසලතාවකින් 
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ඉලන්දාරිෙයක නිරර්ථමුරණ්කම ෙලසය. එෙහත් පස
කෙලක ඔහුෙනොෙබල ත්ගය දිනා ගත්ෙත් ද එදහස් මත 
පිහිටා කළ ෙසේවාව ෙවනු. ක්ෙවොන්ටයාන්ක විද්ව
පිළිබඳ නය ජාතක කළ පියා ප්ලෑන්ක්, එය  ඇති දැඩ
කළ පියා වශෙයනඅයින්ස්ටයසැලකිය හැක.
එෙහත් ෙබොෙහෝ දරුවෙමන්ම ක්ෙවොන්ටන්ය 
ද අයින්ස්ටයින්ට අදහා ගත ෙනො හැක පරිදතමන්ෙගම 
වූ මාවතක  ගමන් ගත.  විසිව සියවෙසේ ෙදවැනි හ
ෙතවැනි දශක වන විට ක්ෙවොන්ට නියාමෙය පවර්ධනය
ෙමෙහයවීෙම් ලපුෙරෝගාමි වූෙ ෙඩන්මාර්ක් ජාතික
ෙබොර නමැති විද්ඥයාය. ආෙලෝක  ශක්ති ෙමන් ම,
පරමාණුවක ඇත ඉෙලක්ෙටන වල ශක්තිය ආෙද්ශ කර
ගත හැක්ෙක ් යමම් නිශ්චිත අගයන් පමණක ෙබොර
ෙසොයා  ගත්තා. ඒ අනු පරමාණුවක  නෂ්ටිය වටා
ඉෙලක්ෙටන භමණය  වන කක්ෂවලට නිශ්චිත අග
තිෙබනවා.  එක  කක්ෂ සිට තවත් කක්ෂයක
ඉෙලක්ෙටන වලට පැනිය හැක්ෙ එම කක්ෂෙය් අගය
අනුකූල ව අන්දම ශක්තිය අඩු වැඩි කර ගැන
පමණක් බ ෙබොර් අවෙබෝධ කර ගත්තා ෙම් අනුව කක්
අතර
පිම්මක් පනින විට ඉෙනයක් විස
ෙපෝෙටෝනයක් අවෙශෝෂණය ෙහ විෙමෝචනය කරනු ල
බව ඔහු ෙපන්වා දු 1.  ‘ක්ෙවොන්ට පිම’ (quantum
leap) යන සුපත නමි හඳුන වනු ලබන් ෙම් �යාවය. 
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පිටත කාක්ෂිකයක සිට පරමාණුෂ්ටිය ට ආසන්න කාක්ෂික
ඉෙලක්ෙටනයක පිම්මක් පනින විට එය කාක්ෂික ෙදක 
ශක්තිෙය් ෙවනසට සමාන ශක්තියක් විෙමෝචනය කළ යුතු
න්ෂ්ටිය ට නුදුරු කාක්ෂිකයක සිට වඩා ඈත ක
ඉෙලක්ෙටනයක පනින විට එකී කාක්ෂික ෙදක අතර ඇති ශක්
ෙවනසට සමාන ශක්තිමාණයක් ඒ ඉෙලකෙරෝනය විසි
අවෙශෝෂණය කර ගත යුතුය- පරිවර්
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පරමාණුක ෙලෝකෙයසිදුන ෙම්ෙනො ඇස විරඅවු සහගත
හැසිරීම පිළිබඳ කිසියම් අවෙබෝධයකඊට ගැළෙපන
න්යක් ෙගොඩ නැගීෙපයත්නය නිරත ම පිණි20 වැනි
සියවෙසේ
විසූ දීප්තිමත්
ම තඥ කැල
ෙකෝපන්ෙහේගනහ පිහිටල් ෙබර් ෙග් ආයතනෙය් ෙසේව
එක් වුණා. අවසාන 1925 ද, නිව්ටන්ෙග් සමයාන්ක
විද්ව විස්ථාපනය කරම, ක්ෙවොන්ට න්ය සූගත කළ 
සමීකර පකාශයට පත් වු. 
ෙමයට වඩා තවත්විශිට වූඅර්ථ සිද් ගැන සිතා
ගැනීම අපට  අසීරුය එක අතකින් බැලූ  ෙමහි  සියල්
අතැඹුලක ් ෙස පැහැදිල. හැම  ෙදයක් ම  නිසි ෙලස ගණන
කළ හැකය.  එක් උදාහරණය ගැන සලකා  බලමු. ඔබට
මතක ඇතිහයිජන වල සිට යුෙර්නියම් වූ විශ්වය සෑද
ඇතැ’ය සැලකිය හැකසියලු මූලව් ලැයිස් ගත කරමින
ෙමන්ඩලීප් විසින් තනනවර්තිත චකය (Periodic
Table). එකීආවර්තිතචකය ෙබොෙහෝ පංති කාමරවල එල්ල
තිෙබනු ඔබ දැක ඇති. විශ්වෙය් ඇතව් ෙම් ආකාරයට
ආවර්තිත චකයක ලැයිස්තු ගත ක ර ඇත්ෙත? එක එක්
මූල ව් වලට සුවිෙශේ ගති ගුණ ආෙරෝපණය කරමි
ආවර්තිත චකෙය ව�හය  ෙමවැනි ආවර්ත සහි ස්වරූපයක
ගත්ෙත් ? එයට පිළිතුරු වශෙයන් කිව හැක්ෙක්
චකෙය ඇති එක ් එක් මව්යක් ක්ෙවොන්ට යාන්ක 
විද්ව පිළි පධාන සමීකරෙය් විසඳීම් ව හරිය ම 
ගැළෙපන බවයි. ඇත්ත වශෙයන් බැලුෙවොත සමස්ත 
රසායන විද්ව ම උද්ගත ෙවන්ෙන් එකම 
සමීකරණයක. 
හිසබමන සිතුවිලි මතම්  නව න්ය පිළිබඒ
සමීකරණයපථම වරට ලියාදක්වනු ලැබුඅසාමාන් බුද්
24

පතිභාවක යුත් තරුණ ජර්මන් ජක වූ වර්න
හයිෙසන්බර්ග්. 
හයිෙසන්බර කල්පනා ක අන්දමට ඉෙලක්ෙටන
යනු නිතරම පවතින ඒවා ෙනොෙව්ඔහුට අනුඉෙලක්ෙටන
පවතින්ෙන් කි අයක විසින් ෙහෝ කිසියම් ෙදය
ඉෙලක්ෙටන ෙදස බලන විට  ෙනොෙහොත් වඩාත් නිවැර
කිව ෙහොත ඉෙලක්ෙටන ෙවනත් යම හා  පතියා කරන
විට දී පමණය.  ඒ අනුව ඉෙලක්ෙටනය  ගණනය කළ හැකි
තරම් නිශ්චිතව කිසියම් තැනක ෙපනී සිටින්
ගැෙටන විට පමණය. ඇත්ත වශෙයන් ම පරමාණුෙව්
කාක්කයක සිට අෙනක ් ක්කයට  ක්ෙවොන්ට පිම්
පැනීම ඉෙලක්ෙටනය යථාර්ථයක ් බවට ෙපන්නුම්
එකම එක අවස්ථාව යැයි කිව හැ. ඒ අනුවඉෙලක්ෙටන
යනු එක පතියාවකි තවත් පතියාවකට පනි පි
කට්ට වශෙයන් ද සැලකිය හැ. බාධා  කිරීමට කිස
නැත්න ඉෙලක්ෙටනය කිසියම් නිශ්චිත ස්ථ ෙනො
සිට.  ෙකොටින ම කිව්ෙවොත් ඉෙලකනය යනු කිසි ෙස
ම නිශ්චිත තැනක තිෙබන්නක් ෙන
ක්ෙවොන්ට යාන්ක විද්ෙව දී කිස ආංශුකට 
නිශ්චි වූ ස්ථානයක ෙනොමැතය. එම  ස්වාභාවය  ෙවනස් 
වන්ෙන එකී ආශුව මුහුණට මුහුණ ලා ෙවනත් යම
ගැෙටන පතියා කරන විට දී පමණයි ඒ අනුව එම ආංශු
එක පතියාවකින් තවතතියාවකට  ෙයොමු ෙවන අතරතු
එහි පිහිටීම වි ස්තර අවශ් වන වි, නියම අවකාශයක 
ෙනො පවතන අමූර්ත ගණිතමය අවකාශයක පමණක් පැ
හැකි අමූර්ත ගණි සූයක අප  ෙයොදා  ගනනවා.  එෙහත්
වඩාත් අමාරු ම ෙකොටස  එය  ෙනොෙව්. ෙකී අන්දම එක්
තැනක සිට තවත් තැනක ට එක්  ආංශු පනින ආකාරය
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සිදු වන කල් තබා කිව හැකි රටාවකට අනුව ෙ
අරමුණක ් ෙනොමැති අහම්බයක්.  ඒ අනුව
ඉෙලක්ෙටනයක යළ ෙපනී සිටිනෙකොතැනක දැ’යි අපට
නිශ්චිත කව ෙනො හැකි. අපට  කළ හැක්ෙක ් එය නැව
අතන ෙහෝ ෙමතැන ෙහෝ ෙවනත් තැනක ෙහෝ ෙපනී සිටී
හැකියාව ෙනොෙහොත සම්භාවිත ගණනය කිරීම පමණ
සම්භාවිත පිළිබ ෙම් වැදගත්ශන
් ය විශ්ව සාධාරණ නීත
මගින් සිය තිරසාර ෙලස  නියාමනය කරන ෙභෞති
විද්ෙව් හෘදය කරා දිෙවන නිෙෂ කල ෙනො හැක ෙලස 
තහවුරු ෙදයක. 
ඇත්තට ෙමය ෙපෙනන්ෙන විකාරය ෙලස ද?
අයින්ස්ටයත එය  ෙපනුෙ විකාරයක ් ෙලසයි. ෙල
ධර්මය පිළිබඳ කිසියම් තීරණාත් හයිෙසන්බ
විසි අවෙබෝධ කර ෙගන ඇති බවවටහා  ගත අයින්ස්ටය
ෙනොෙබල ත්ගය සඳහා  හයිෙසන්බ සුදුසු බව ෙයෝජ
කළා. නමුත් අනික් හයිෙසන්බ අනාවරණය කළ දෑ ඒ
තරම් සිහි බුද්ධිමත් ෙෙව් ය’යි අයින්ස්ටය හැකි
හැම අවස්ථාවක ම පරිභයට ලක කළා. 
අයින්ස්ටයින් වැනි ෙකෙනක් ෙමෙසේ ෙදබි
�යා කරන්ෙන ඇයි දැ ෙකෝපන්ෙගනෙය් තරු ෙපරළ
කාරෙයෝ විමතියට පතණා. ෙනො සිය යුතු ෙද්වල් ස
ෛධර්ය දුන් ඔවු ආධ්ත්ම පීතෘවරයා වශෙයන
සැලකිය හැක ි ෙම් දැවැන්තයා විසි ම හඳුන්වා ද
එෙහත් එෙතක් දැන ෙනො සි ක්ෙෂේයක හරඹ කරන්නට
ෙමතරම්බිය වන්ෙන්?. විශ්ව සාධාරණ කාලය යනුෙව
ෙදයක් ෙනොමැති බවත් අවකාශය යනු වක් ෙවන ෙදයක
ෙපන්වා දුන් ඒ අයින්ස්ටයින, ෙලෝකය  ෙම් කිය
තරම ම අමුතු ෙදයක් ෙනො හැක බව කියන්?
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ඉතා ඉවසිල්ෙල සිය අළත් මතය අයින්ස්ටය
පහදා දීමට නීල් ෙර් තැත් ක. අයින්ස්ටයින් එයට
විෙරෝධය දක්වමින් එකී නව මතවපරස්පර බව ෙපන්වා
දීමට මෙනමය අත්හදා බැලීමක් ඉදිරිප. ‘‘ෙපට්ටිය
පුවා ඇති ආෙලෝකෙයන්  ම  එක  ෙපෝෙටෝන ආංශුක්
ගැලවී යත’යි
සිතමු......’’
යනුෙවන් ඇරෙඹ
අයින්ස්ටයින එක පකට මෙනෝමය පරීක්ෂණය
හැඳින්ෙවන් “ආෙලෝක  ෙපට්ෙය” පරීක්ෂණය ය
නමිනි. එෙ එක විෙරෝධතා පතික්ෙෂ කිරීමට සු
පිළිත සැපයීම නීල් ෙර් සමත්ණා.  ෙද්ශ, ලිපි හ
ලියුම් හුවමගින් ඔ ෙදෙපොළ අතර ෙම් සම්බන්ධෙ
ඇති ව සාකච්ඡා අවුරුදු ගණනාවක පැවතුණ.  එක
සාකච්ඡා අතරතුර ෙම් ෙශෂ්ඨයන් ෙදෙදනා  ම එකිෙනකට 
එෙරහිව අෙමෝරා  ගත අනම්ශීල ස්වාභාවය ලිහිල් කර
පසු බසින්නට පටනතා.  එය හරියට ස කල්පන, පළ 
කරන මත  යළ සලකා බැලිය යු තු ය ෙදෙදනා  ම ඉටා  ගත්
බඳය. අවසානෙය් ද ඒ කියූ තරම් පරස්පර අළුත් මත ව
ෙනොමැති බවඅයින්ස්ටයින් පි. එෙමන්ම තමනකලි
පැවස තරම්  සියල්ල ඒ තරම් සරල සහ පැහැදිලි ෙ
බව ද  ෙබොර් පිළිග.  එෙහත් ෙමොෙකක ෙමොකක් සමග
ගැටුන මූලික වන් එයින් නිදහස විෂය මූල
යථාර්ථය ඇති බව යැ‘ය තමන් දැරූ මතය බැහැර ක ට
අයින්ස්ටයි අවශ් වුෙණ් නැ.  එෙමන් ම නව න්ය 
මගි යථාර්ථය යන් මුලුමනින ෙවනස් ආකාරයකට 
ෙත්රුම් කිරී හැකියාවපතික්ෙෂ කිරීමට නීල්ර
ට ද අවශ් වුෙ නැහැ.  ෙකෙසේ  ෙවතත් ෙලෝකය ෙත්ර
ගැනීෙම් ලනව න්ය විශාල ඉදිරයවරක් බව අයින්ස්ට
පිළිගත.  එෙහත් එම න්ෙයන් ෙයෝජනා කරන තරම
ෙලෝකය අමුතු තැනක් ෙනොවිය හැකි බවත් ඊට ප
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වඩාත් බු ෙගෝචර ෙත්රුම් කිරීමක ් තිබිය තමා
තුළ තිබූ විශ්වාසය අත්හඅයින්ස්ටයඅකමැත වණා. 
ඉන් සියවස ඉකුත ව ගි නමු අප තවමත්
සිටින් එතැන ය.  එෙහත් ක්ෙවොන්ට නයාමෙය්
සමීකරණය සහ එහ පතිඵ දිනපතා ම පාෙහේ  ෙභෞතික
විද්ඥයන, ඉංජිෙන්රුවන් සහ ජීවඥයන් විවක්ෙෂේ
සඳහා  උපෙයෝගී කර න්නව.  වර්තමාන තාක්ෂණෙ සියල
ම අංශවල ට  එය අතිශය ෙල ප ්ෙයෝජනවත් වී තිෙබ. 
ක්ෙවොන්ට යාන්ක විද්ව ෙනො තිෙබන් ට ්න්සිස්ට
බිහි ෙනොවන්නට  තිබු.  එෙහත් ක්ෙවොන්ට යාන්ක 
විද්ව තවමත් පවතින් ෙබෙහවින ගුප්ත ෙදයක් ෙ. 
ෙහේතු එමගින් ෙභෞතික පද්ධතියක් ෙනො කරන නිසා
විය හැකිය ක්ෙවොන්ට යාන්ක විද්ෙවන් විස්ර
ෙකෙරන්ෙ එක් ෙභෞතික පද්ධතියක් තවත් 
පද්ධතකට බලපාන්ෙන් ෙකෙසේ ද යන්න ප. 
ඉන් අදහස කරන්ෙන් කුම? ඉන් කියෙවන්
පද්ධතිය නිය යථාර්ථ කිසි ෙස ම  විස්තර ළ  හැකි
ෙදයක් ෙනොව බව ද? ෙනො එෙසේ නම් ෙනො විස ඇත්ෙත
එක පෙහේලිකාෙ කිසියම් ෙකොටසක් පමණක්? එෙසේත්
ෙනොෙව් න, මා හිතන අන්ද, යථාර්ථ යනුෙවන ඇත්ත
වශෙයන් ම හැඳින්විය හැක ්ෙක් පද්ධති ෙද
ඇතිෙන පතියාවට පමණක් ය යන අදහස අප විසි
පිළිගත යුතු ? අෙප්දැනු නිතිපතා ෙනොකඩවා වර්ධ
ෙවනවා. ඒ නිසා කලකට ෙපර හි ගන්නටවතෙනො හැක වූ
දෑ ඉටු කිරීමට දැන් අපට හැක ිෙබනවා.  එෙහත් ෙම
ඥාන වර්ධනය නිසා නපශ්න, නව අභිරහස් විසඳී අපට ද 
සිදු ව තිෙබනවෙකෙසේ ෙවතත ක්ෙවොන්ටන්ෙය්සූ ගත 
කිරීම් උපෙයෝගී කර ගන්නාඥෙයෝ එම  ගුප්
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ස්වාභාවයන් ෙනො සලකා තම  පර්ෙය්ෂණ වල සාර්ථක
පතිඵ ලබා  ගන්නව.  ඒ අතර මෑතක පැවති ෙබොෙහෝ
සම්මනණ  වලින් තහවුරු ෙවන අ ෙභෞතික
විද්ඥයන් හා දර්ශනවාද ක්ෙවොන්ට යාන්ක විද්ෙව
ගුප් ස්වාභාවය  පිළිබ ව ෙනොකඩවා කරුණු හදාරන. 
එෙහත්ක්ෙවොන්ටනියමය බිහි වසර සීයකඉකුතව ගි ද 
ක්ෙවොන්ට නියමය යනුෙවන අප  ඇත්ත වශෙයන් 
හඳුන්වන්ෙන් ක? එය යථාර්ථෙය් ස්වාභාවය නැම
ගැඹුර අගාධ  සාගරය ගෙව්ෂය කරන අසාමාන් කිමිදී
ද? එෙසේත් නැතින හුෙදක අහම්බයකි ෙමන් හරි ගි
දඩබ්බ �යාවක ද? ෙනො එෙසේ නම් කිසියමෙහේලිකාවක
අසම්පූ ෙලස විසඳීමට දරන වෑය ද? නැතිනම් අ
විසින් ෙමෙතක් නිසි ෙලස අවෙ ෙනො ගත් කිසි
ෙලෝක ස්වාභාවයක සුවිෙශේෂණයක්පිළිබව ඉඟියක්?
අයින්ස්ටයින් මිය ගිය විට ඔෂ්ඨතම 
පතිවායා වූ නීල් ර් අයින්ස්ට පිළිබඳ ඉතා 
හෘදයාංගම ඇගයීමක ්ළා. ඉන් කලකට පසු ෙර් මියග
විට කියම් අෙය ඔහුෙග ෙපොත් ගු පිහිටි ලෑල්ලක
ඇඳි පින්තූ ඡායාරූපය ෙගන තිබු.  ඒ කල ලෑල්ෙල
ඇඳ  තිබු අයිස්ටයින් අදහස් ක ළ මෙනෝම
පරීක්ෂණයට අ ‘‘ආෙලෝක ෙපට්ටි’’ පින්තූ. ඉන්
පිළි වෙණ අවසානය දක්ව ම තමන් ම අභිෙයෝග කර
ගනිමින් ය මුලූමනි වටහා  ගැනීමට ෙබර් තුළ ත
අභිලාෂයයි. එෙමන ඉන් දැක්ෙවන් තමන් සියල
දන්ෙනද යන අනුමාන අවසානය දක්වාම සිය ෙශ්ෂ්ඨයන
තුළ දක්නලැෙබන බවයි
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අන්තරී වාස්තු විදව
කාලය සහ අවකාශය  �යා  කරන ආකාරය  විසිවැ
සියවෙසේ මුල් භාගෙය් දී අයින්ස්ටයින් . ඒ අතර
නීල් ෙර් සහ ඔහුෙග් තරුණ සහකාෙභෞතිකදව්වල
අපූර ක්ෙවොන්ට ස්වාභාවය  සූ ගත  ෙකොට  ෙපනනුව. 
ෙමකී පදනම් දැනුම  ඒ සියවෙසේ ෙදවැනි භාගෙය
ද මෙහේක්ෂ වූ විශ්වහෙය් සි අති ක්ෂ ෙලෝකෙය් මූල
පාටිකල්ස ෙහවත් මූ ආංශු දක්වා  ස්වාභාව ධර්මෙය
ෙනොෙයකුත ක්ෙෂේ ෙත්රුම් ක ිරීම ෙභෞතික
විද්ඥෙයෝ නව නියා ෙදක භාවිතාකළා. ෙම් ෙදෙකන් ම
කරුණ ගැන ෙම පරිච්ෙඡ් දී ත් ද ෙදවැන ි ක ගැන
ඊළඟ පරිච්ෙඡ් දීත් සාකච් කිරීමට මා අදහස් කරනව
ෙම් පාඩමමූල වශෙයන්ම සෑද ඇත්ෙත් සරල ර
සටහන් කිහිප.  ඊට  ෙහේතුව පර්ෙය්, මැනුම
ගණිතමය සූ භාවිතා කිරීමට  විද්ව යනු මූලි
වශෙයන පරිකල්පන වීම. විද්ව ඇරෙඹන්ෙන ම
පරිකල්පනෙ.  විද්ත්මක  චින් ෙපොෙහොසත් වන්
කලින් දැක ඇති ආකාරයට වඩා සම්පූර්ණ ෙයන් ම
ආකාරයකින්  යම් ෙද්ව දැකීමට, පරිකල්පනය ක
ඇති හැකිය නිසා.  එක් පරිකල්පන සිට නව
පරිකල්පනය ගිය ෙම් ගමන සරල රූ සටහන් මග
ෙකටිෙයන් ඉදිරිපත් කිරකැමති. 
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ඉහත සඳහන රූපෙයන් ෙපන කරන්ෙන වසර
දහස් ගණනක් තිස්ෙසඅප විශ්වයනිරූප කළ ආකාරයයි.
ඒ අනුව ෙපොෙළොව පහළ ද අහස ඉහළ ද පවතියි. එෙහත්
සඳ  තාරකා  ආදය අප  වටා කරකැෙවන්ෙන ෙකෙසේ  ද යන්න
ෙපන්වා ද සඳහා මීට සියවස විසි හයක ට ෙප
ඇනක්සිමැන 2 ෙයොදා  ගත විශ්වෙය පහත දැක්ෙවන රූප
සටහන කලක් තිෙසේ  භාවිතා  ඒ අහස ඉහළ  ෙපොෙළොව
පහළ පින්ත යල්පැන ගය එකක් බවට පත් ක.
1

2

ඇනක්සිමැන්ඩර් යනුටීස්ට ෙපර .ප. 610-546 අතර ජීවත් වක 
දාර්ශනිකෙයක්. ෙම කල තුර්කියට අයත් එකල අෙයෝනියාක 
ප්න්තෙය් මයිෙලටස් නුවර විසූ ඔහු ෙත්ලීස් විසින්
මයිෙල්සියනකුලයට අයත් දාර්ශනිකෙයක්. පයිතෙගොරස් ඔහ
ෙගෝලෙයක් ෙලස සැලෙකනවා. - පරිවර්
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දැන් ෙම් අනුව අහස  ෙපොෙළොවට ඉහළින
පමණක් ෙනොෙවයි ෙපොෙළ වටා  ම  තෙබන ෙදයක. 
ෙපොෙළොව යන හරිය අවකාශෙය් පාෙවමින් ෙනො 
තිෙබන ගලක් වැන ෙදයක්. ෙමෙලස එල් තිෙබන මහ
ෙපොෙළොෙව් ස්වරූපය ෙගෝලාකාර විය යු එවිට කිසි
ෙකෙනකුට (ඒසමහර වට පයිතෙගොරස් ෙහෝ පාෙමනිඩ්ස් 
හැකියි) වැටහී .  ඊට  ෙහේතුව හැම දිශානතියක ම එකම 
දුරක් තිෙබන ස්වරූපය ෙගනිසා. පෘථිවිත් සක්ව
ෙගෝලී ස්වරූප ගැන තර්කානුකූල මතයක් ඉදිරමි
අහෙසේ ඇති දිමය  ගහ වස්ත සියල් පෘථිවිය වට
වෘත්තාකාර ව ගමන් කරන බව ඇරිස්ෙටෝට 3 කියා සිටි
ඇරිස්ෙටෝටල් ඒ මතයට අනුව විශ්වෙ ය් ස්වරූපය ෙම
විය යුත
2

3

ඇනක්සිමැන්ඩර් සියවස් එකහමාරකට පමණ.පූ384-322 අතර
ජීවත් වූ ඇරිස්ෙටෝක දාර්ශනිකෙයක්. ඔහුෙග් ගු
ෙසොකටීස්ෙග් ෙගෝලෙයකු වූ ප්ෙල්ෙ- පරිවර්
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ඇරිස්ෙටෝට ‘‘සුරපු ගැන’’ (On the Heavens)
යන සිය කෘතිෙය් විස්තර කළ විශ්වෙය් ෙමකී ස
මධ්තන යුගෙය් අවසාන දක්වා ම මධ්ධරණි සභත්වය
විසින් පිළිබුව. ඩාන්ෙට ෙමන් ම ෙශේක්ෂ්පියර්
පාසෙල දී ඉෙගන ගත්ෙත් ඇරිස්ෙටෝටල් හඳුන්වා දුන
ෙමකී ස්වරූපයය ෙශ්ෂ්ඨ විද්ත්මක විප්ලවය යනුෙවන
අප  පවසන විශ්වෙය් ස්වරූ පිළිබ ඊළඟ මහා පිම්
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හඳුන්ව දීම සිදු  ලැබුෙ ෙකොපර්නික 4 වින. 
ෙකොපර්නිකස්ට අනුව ෙලෝක ෙය් පිහිටීම ඇරි
හඳුන්වා දුන් ස්වරූපයට ෙබොෙහෝ ෙසේ ෙවනස්  වුෙණ
නැහැ. 
3

එෙහත් ඇරිස්ෙටෝටල් හඳුන්වා දුන් ස්වරූ
ඉතා වැදගත් ෙවනසක් ෙකොපකස් හඳුන්වා දුන් ස්වර
තිබු.  ෙකොපර්නිකස් ෙත්රුම් ගත්  ගහ ෙලෝක 
රංගනෙය් හරි මැද පිහිටිෙය් පෘථිවිය ෙනොව. ඒ අනුව
අෙප් පෘථිවහුෙදකසූර්යයා වටා කර කැෙවන අෙනකගහ
ෙලෝක අතරින් එක ක් ප.  ෙකොපර්නිකස් ෙපන්වා 
අන්දම පෘථිවි තමාෙග් ම අක්ෂෙය් ෙව්ගෙ
කරකැෙවමින් සූර්යයා වටා ගමන් . 
4

නිෙකොලස් ෙකොපනිකස් (.ව. 1473-1543) ඉතාලිෙයද ඉෙගන ගත
ෙපෝලන්ත ජාතික ගණිතඥෙය- පරිවර්
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ෙමෙසේ  අෙප් දැනුම පුළම  ෙනොකඩවා සිදු ව. 
වැඩිකලක ෙනො ෙගොස් ම අෙප් ෙසෞරග හ මණ්ඩලය විශ්වෙ
පිහි තවත් එවැනි ෙසෞරග හ මණ්ඩල සක් අතරින් 
පමණක් බවත් සූර්යයා යනු අෙනකුත් තාරකා වලට 
යමක් ෙනොවන බවත් වැඩි දියුණු කළ උපකරණ ෙයොදා
නිරීක්ෂණ වලට අතහවුරු ව. ඇත්තවශෙයන්ම අෙප්
ෙසෞරග ්හ මණ්ඩලය යනු බිලියන සිමණ  තාරකා
වලින් සමන්වි දැවැන්ත වලාවක වැනි ගැලැක්සි
පිහිටි අතිම කුඩාෙල්ශමාත ්ක ලපයක. 

එෙහත් තාරකා අතර ඇත නිහාරික (nebulae) යනුෙවන
හඳුන්ව දීප්තිමත් වලාවක ් බඳු පිළිබ ව තාරකා 
විද්ඥයන් විස 1930 ගණන් වල ද කරන ලද  නිශ්චි
ගණනය කිරීම් වතවත් වැදගත් ෙදයක් ෙහළි වුණා
අප සතු අතිශයපබල දූරදර් වලින් දකෙපෙනන ෙනො
ෙපෙනන ෙතක් මානෙය් විසිරී පැතිරී ගිය අෙප් 
පවා  ගැලැක්සි වලින්  අති දැවැන්ත ගැලැක වලාවක
35

පිහිටි කුඩා ලපයක් පමය. ඒ අනුව විශ් යනු ඒකීය
ෙලස අසීමිතව පැතයන ෙදයක.
ෙමහි පහත දැක්ෙවන්ෙන් රූප සටහනක්
අභ්වකාශෙය් කක්ෂගත ෙකොට ඇති හබල් දුර දක
ගන්නා ලද ඉන් ෙපර කිසි පබල දූර දක්නයකින් ලබා 
ෙනො හැක වූ අගාධ අභවකාශෙය් ස්වරූපය ෙපන්නුම්
ඡායාරූපය. හබල දුර දකෙයන් බැලූ විට වැලිත
විසිර ගිය ලප ෙ පැහැදිල දිස් ණ  ද පියවි ඇසට එ
ෙපෙනනු ඇත්ෙත් අන්ධකාර අහ හුද අංශු මාත ්ක 
ෙකොටසක් වශෙයනපමණය. ෙම්ඡායාරූපෙ ඇති හැම ක
ලපයකින ම ෙපන්වන්ෙන් අෙප් සූර්යයාට සූර්ය
බිලියන සියයකට අපමාණයකි සමන්විත ගැලැක්. 
ගත වූ වසර කිහ තිස්ෙසේ කන ලද නිරීක වලින් ෙප
ගිෙය් ෙ සූර්යයන් වද කරකැෙවන ගහ වස්ත ඇති බවයි
එනිසා විශ්වය තුළ පෘථිවියගහ ෙලෝක බිලි, බිලි,
බිලියගණනාවක් තිෙබනවා බැලූ බැලූ හැම අ ම අපට 
දකින්නට ලැෙබන ස්වාභාවය ෙමයය
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එෙහත් ෙම් අසීමිත ස්වාභාවය ෙපෙනන තරම්
සරල නැහැ.  පළමුවැ පාඩෙම් දී මා විස්තර  අන්දම
අවකාශය යනු සමතල එකක ් ෙනො වක වූ ව.  තැන තැන
පාෙවන අසීමිත ෙපන කැ වලින් යුත් උස් පහත රළ 
සහි මුහු ට සමාන රටාවක් අනන්ත අපමාණ  ගැලැක්ස
සංඛ්වක් විසිරී පැවිශ්වයට ද ඇති බව අප සිතින්
ගත් යුතුයි. විශ ෙම් රළ  පතළ ඇතැම් විටක ෙකතර
සාහසි දැයි කිව ෙහො ඒ නිසා ක කුහර (black holes)
ෙහවත් ගූ අගාධ  හිදැස් පැන නනවා.  සී සෑ බිමක මතු 
ඇතිරැ සිහි ගන්වන රූ සටහෙනන් නිරූපණය ව
විශ්වෙයඑවන්එක් තැනක්

අවරුදු බිලියන පහෙළොවක් තිස්ෙසනය  ෙවන
තැන තැන ඇමිණ ගැලැක්සිවලින් යුත් ෙම සු
අපරිමි විශ්වය පැන නැංෙග් අන්ත උෂ්ණත්වන් සහ
අපමාණ ඝණත්වයකියුතඅතික්ෂ වලාවකි බව අවසාන
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වශෙයන අප දන්නවා. ඒ දසු න නිර කිරී නම් තව
දුරට විශ්වය ඇඳ ෙපන්ට අපට අවශ් නැහැ. ඒ ෙවනුවට
අප කළ යුත්ෙත් විශ්වෙය් සමස්ත ඉ ම ඇඳ 
ෙපන්වීමය ි: රූප සටහ ඇඳ  ෙපන්වුෙව එය 
ෙමවැනය!

විශ්වය ඇරඹුෙණ් අති වූ ගුලි ෙමන.
අනතුරුව  වර්තමාන විශ්ව පරිමාණය ට  වදාරණය  වුණ. 
විශ්වයපිළිබව අප දන්න අත විපු ම පමාණෙයන බැලූ
විටවර්තමාන පින්තූරය එ
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ඒ හැර තවත්ෙවනත් යමක් ඇත? විශ්ව බිහි ට
ෙපර යම් ෙදයක වී ? ඔව, සමහරක් විට තිෙබන්නට 
තවත් පාඩම් කිහිපයට පසු ඒ  මා  කතා කරන්නම්. අෙ
විශ්වය හා සමාන ෙහෝ ඊට ෙවනස් ෙවනත් විශ්ව පවත ද?
අප දන්ෙන් නැ. 
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සිව්වැනි පා

පාටිකල්ස්- මූලආංශ
මීට කලින් පාඩෙම් විස්ත අෙප් විශ්ය  තුළ
ෙනොෙයක් ෙවල ද  ආෙලෝකය ද සැරිසනවා  .  නැතෙහොත්
සංචලනය  ෙවනවා. අයින්ස්ටය කියා දුන් අන්
ආෙලෝකය සෑදී ඇත්ෙ ෙපෝෙටෝන (photon) නමින ් හැඳ
ෙවන මූලආංශ ෙහවත් පාටිකල්ස් . එෙමන්මඅප දකින
හැම  ෙදයක් ම සෑදී ඇත්ෙත් පරම (atoms) වලි. අනික
අතට හැම පරමාණුවක ් ම සෑදී ඇත්ෙෂ්ටියකින් ඒ
වටා  ගමන් කරන ඉෙලක්ෙන වලි.  එක හැම  න්ෂ්ටිය
ම ඇත්ෙතඑකට ගු ව න�ෙට්න සහ ෙප්ෙට්න (Protons). 
ෙමකී න�ෙට්න සහ  ෙප්ෙටෝන යන ෙදවර්ග ම සෑදී
ඇත්ෙත් ඊටත් වඩා ක අති ක් අංශු වර්ගය.  ඒ අති
ක්ෂ ආංශුලට  ‘ක්වාර්ක’ (quarks) යන නම තැබෙව
ඇෙමරිකානු ෙභෞතික වඥෙයකු වූ ඩුෙර් ෙජල. බැල
බැල්මට අණ්ඩර ෙදයක් ෙලස හැෙඟන ඒ වචනය ඔහු
උපුටා ගත් නවකතා රචක ෙජ්ම්ස් ෙජොයෙග්‘ෆිනැගස්
ෙව්’ නමැති කෘතිෙඑන ‘� ක්වාර්ක්ස් ෙෆෝ මස්ටර් ’
(Three quarks for Muster Mark) නම් ඒ වෙග් ම අනන
මනන් ෙයදුමකින්. ෙකොෙහොම වුණත් අෙප් අතන
දැෙනන හැම  ෙදයක් ම අවසානෙය් ද සෑද ඇත්ෙත
ඉෙලක්ෙටන සහ ෙම් කි ‘ක්වාර්ක’ වලි.
ෙප්ෙටෝන හා  න�ෙට්න තුළ ඇති ක්වාර් අංශ
එකට අලවා තබන බලය උත්පාදනය වන්ෙන් ෙභෞ
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විද්ඥයින ග්ලනස්  (gluons) යන විසුළු  හඳුන්ව
අතික්ෂ මූලඅංශු වල.
අභ්වකාශෙය් සැරිසරන හැම ෙදයක් ම සැදී ඇ
ෙමකී ඉෙලක්ෙන, ක්වාරස්, ෙපෝෙටෝන සහ ග්ලනස් 
වලි. පාටික ෙභෞතික විදෙව් දී මූක පාටික ෙහවත්
මූල අං (elementary particles) වශෙයන් අධනය 
කරන්ෙ ඒවාය.  ජිනි හ පිහි යුෙරෝපීය ෂ්ටික
පර්ෙය්ෂණ මස්ථානය  (CERN) ට අයත් සුවිශාල රඩන්
ෙකොලයිඩරය(Large Hardon Collider) මගින් මෑත  හඳුනා
ගන්නා ලද හිග්ස් ෙබොෙ( Higgs bosons) සහ විශ්වය පුර
සැරිසරන එෙහත් අප හා විර ව ගැෙටන න��ෙනෝ
(Neutrino) වැනි තවත ආංශු වර්ග කිහිපයක් ෙම් මූලි
පාටිකල්ස වලට  එක් ෙවනවා. එෙහත් එවැ අමතර
පාටිකල් වර්ග ඇත්ෙත් දහයක ටත්  අඩුෙව.  ෙම්
සියල හරිය ෙලෙගෝ කට්ටලසැදුම්  ෙලෙගෝ කෑල තු
අඩංගුප්ථමි ෙභෞතිකදව් අතෙලොස්ස හා සම කළ හැකිය
ක්ෙවොන්ටයාන්ක විද්ව මගින් විස්තර කරන
ෙමක පාටිකල් ව ස්වාභාවය සහ ඒවා හැසිෙරන සැරිසර
ආකාරයයි ෙම් පාටිකල්ස් වලට  වැනි යථා ස්වරූපය
ෙනොමැත නමුත්  ඒ ඒ ක්ෙ වලට  සුවිෙශේෂ වූ ක්ෙව
ෙමන් එක ී පාටික වර්ග ද  කටයුතු කරනවා. එය හර
විදතචුමක ක්ෙෂේයට සුවිෙශේෂ ක්ෙවොන් වර්ගය ෙලස
ෙපෝෙටෝන කටයුතු කරන ආකාරයට සමා. ෆැරෙඩ සහ 
මැක්ස්ෙව හඳුන්වා ද විදත් චබක  ක්ෙෂේයට වැන
සංචලනය වන උප ස්තරයක මූලික උද්දීපන ව ද ඒවා 
හැඳින්විය හ.  ෙවනත් අයුරක ින් කිව  චලනය  වන
අත සූක්ම තරංගිකා (wavelets) වශෙයන්  ඒවා හැඳින්ව
හැකි.  පවතින කිසි ස්ථාවර නැත ක්ෙවොන්ට යාන්ක 
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විද්ෙව අමුතු නි වලට අනුවවිෙටක ෙපෙනන සහ තවත
විෙටක අතුරුදහනන ඒ පාටිකල් අන් කිස ෙනොව
හුෙදක පතියාවකි තවත් පතියාවකට පනින කස්තිර
ෙලස ද සැලකිය හැකිය
අභ්වකාශෙය්පරමාණු වලිමුලුමනිනෙතොර වූ
කලාපයක් නිරීක්ෂණය ක රැ පිටින් සැරිසරන
පාටිකල්ස් අපට ෙසොයා ගත හැ. සත් වශෙයන් 
සම්පූර්ණෙය හිස් වූ නියම රික්තයක් කියා
ෙනොමැතිය නිසංසල ම මුහුදක  ද මද වශෙයන් ෙහෝහැල
හැප්පීම් සිදු වන බව දැක ගැනීමට හැයි. විශ්වය සැද
ලත අර කීක්ෙෂේ ද ඒ හා සමානව ෙමොෙහොෙතන් ෙමොෙහොත
හැල හැප්පීම් ව ලට ලක් ෙ.  ෙම් හැල හැප්පීම් න
විශ්ය සැදුම් ලත් මූලික පාටි නිරන්තරෙය
ඇතිෙවමිනැති ෙවම යන අස්ථාය ස්වාභාවෙයන් යුක.
ක්ෙවොන්ට යාන්ක විද්ව හා පාටිකල්ස් නියා
මගින් විස් කරන්ෙ එබඳ ව ෙලෝකයක්.  ඒ නුව
ජ්මිතිව නිත වූ අවකාශයක ග පක්ෙෂේපණය ඔස්ෙසේ 
අනවරතෙයන ගමන් කරන වස්තු ගැන කියෙ නිව්ටන්
ලප්ලස් විසින් හඳුන්වා ෙ යාන්ක ෙලෝකය ඉක්මවා
ෙබොෙහෝ දුර අප  දැන් පැමිණ තිෙබනව.  ක්ෙවොන්ට
යාන්ක විද්ව හා පාටිකල්ස් පිළ ිබඳ කරන ලද පර්
වලින අපට  ෙපන්වා ෙදන අන්දම ෙලෝකය යනු
නිරන්තරෙය නළිය ඇතිෙවන නැති ෙන ෙද්වල
සම්භාරය ෙහවත කම්පන සමූහ. ෙලෝකය යනු
ඇත්තටමසිදු වැලක් මිසව් සමූහයක් ෙනොෙ. 
විසි ව ශත  වර්ෂෙය් බිහි වෂ්ඨතම  ෙභෞතික
විද්ඥයන වශෙයන සැලෙකන රිචඩ් ෙෆේය්මන් මෙර්
ෙගල-මාන්වැනි අ විසි1950 ස්  ගණන, 1960 ගණන සහ
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1970 ගණන් වල දී පාටික න්ය පිළිබ ෙතොරතුරු හ
විස්තර අනමෙයන ෙගොඩ  නගනු ලැබු.  ක්ෙවොන්ට
යාන්ක විද්ව පදනම ෙකොට ගත් එෙහත් එතර
ආකර්ෂණීය ෙනොව න නමක්  ‘‘මූලික පාටිකල්ස් ප
සම්මත ෙමොඩල’’ යනෙවන් හැඳින්ෙවන සංක ීර්ණ න
බිහිෙණ් ඔවු විසින් ෙගොඩ නගන ලද ඒ ෙතොරතුර
විස්තර මත. එමගින් ඉදිරිපතසියලපුෙරෝකථනකලක්
තිස්ෙසේ කළ පර්ෙය්ෂ වැලක් මගින තහවුර ු වූ  1970
දශකෙය් දී ෙමකී සම්මත ෙමො පරිපූ වුණ.  අවසාන
වශෙයන් එම ෙමොඩලය පරිසමාප්තියට පත් 2013 ද
හිග්ස් ෙබොෙසන් Higgs boson) ෙසොයා ගැනීමත් සයි
සාර්ථක පර්ෙය් වැලක මගින් තහවුරු 
ලැබුව ද ෙම් සම්මත ෙමොඩලය ගැන බරපතළ සැලකිල්ල
දැක්වීමට ෙබොෙ ෙභෞතික විදඥයන් මැලි වුණා. බ
බැල්මට එය ෙපනුෙ අතනින ෙමතනි එකතු ෙකොට
පැලැස්තර දමා ඇමුණ නියාමයක ෙලසයි. එය සැදී තිබ
කිසිදු පැහැ අනුපිළිෙව ෙතොර ව විවිධ ෙකොටස් ස
සමීකරණ එකට  ගැට  ගසා  ඇටවීෙම.  කිසි ක්ෙෂේ
ගණනක් (එෙහත් ඇයි ෙම් ක් පමණක්?) කිසි බල
(එෙහත් ඇයි ෙම් බල පමණක සමග අෙන්න් වශෙයන
�යා කරමින් කි සමමිත 5 (ඇයි ෙම්වා පමණක්
ෙපන්නුම් ක රන  එමගින් කිය එෙහත සාධාරණ 
සාෙප්ක්ෂතාවය හ ක්ෙවොන්ට යාන්ක විද්ව පිළිබ
සමීකරණවල ඇත සරල ස්වරූපය තවමත් අ එහි දක්න
නැහැ. 
4

5

සමමිතික යනුෙවන් ෙමහි දී අදහස් වන්ෙන් කිසියම් පරිව
ෙවනස් ෙවන සුලු ගති ලක්ෂ- පරිවර්
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ෙම් සම්මත ෙමොඩල ට අයත් සමීකරණ මග
ෙලෝකය පිළිබපුෙරෝකථ කරන ආකාරය පවා අභූත ෙලස
පැටලිලසහිත. ෙකළින්ම භාවිකළ ෙහොත ෙම් සමීකර
වලින් ලබා ෙදන් හැම  ගණනයක් ම  අපමාණි කරවන
කිසිම කමක ට න පුෙරෝකථන. සමීකරණෙය් අභ
පතිදා සමතුලිත ෙකොට ඒවා සාධාරණය ෙක වැඩකට ඇති
පතිඵලය ලබා  ගැනීම නම එකී සමීකරණ ව ආෙද්ශ
කරන පරාමිත ද (parameters) අනන්ත ෙලසසුවිශාල ය
අප සිතින්  ගත යුතුයෙම අධි විර සංකීර්ණ වකමය
හඳුන්වන් ‘යළ පකෘතිකරය’ (renormalization) යන
තාක්ෂණික ෙයදුෙම ප්ෙයෝගි වශෙයන් එම කමය 
ඵලදායක  නමුත ස්වභාවධර්ම පිළිබ ව සරල ෙත්රු
ගැනීමක ් ෙසොයන අය එය  ෙබෙහවින් තිත්ත විය හ
අයින්ස්ටයින් ට  විසිව සියවෙසේ බිහි විශිෂ්ට
විද්ඥයා  හා ක්ෙවොන්ට යාන්ක විද්ෙව ෙශ්ෂ්ඨ ගෘහ 
නිර්මාණ ශිල්පියා වශෙයන් හැඳින්විය 
ෙමොඩලෙය් පථම හා  මූලික සමීකරණෙය් නිර්මාතෘ
ඩිරා (Paul Dirac) ‘‘අප තවමත් ෙම ගැට ළව විසඳා නැහ’’
යනුෙවනඒ පිළිබඳ සෙනො සතට දිගින් දිපළ කළා.
ඒ හැර සම්මත ෙමොඩලෙය කැපී ෙපෙනන සීමා ඇ
බව මෑත අවුරු කිහිප දී අනාවරණය වී තනවා.  හැම 
ගැලැක්සිය වටා  ම  පදාර් වලින යු සුවිශා වලාකුළ
ඇති බව තාරකා විදඥයින නිරීක් කර තිබු. ඒ බව
ෙහලි වූ එම  වළාව නිසා තාරකා මත ඇති වන
ගුරුත්වාකය බලපෑමත් ආෙලෝකය  උත්මණය වීම
ෙහවත්ද ඉවතට හැරී යාත නිසා. ෙම් සුවිසල්  නිසා
ඇතිෙන ගුරුත්වාකර්ෂණීය බලපෑම අපට නිරීක
හැකි නමුදු  සෘජු ව දැක බලා  ගැනීමට ෙහෝ එය සදී
ඇත්ෙත් කි ෙභෞතික දව්යකි දැයි දැන ගැනීමට ෙහ
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අපට හැකියාවක් නැ. ෙම්පිළිබව උපකල්පනගණනාවක්
ම ෙයෝජනා කර ඇති නමුත් ඒ කිසිවකයක නිගමනයක
කරා අප ෙයොමු ක නැහැ. යමකිසි ෙදයඑතැන තිෙබන බව
නිසැක  නමුත් ඒක්ද’යි අප හරියටම දන්ෙන් නැහැ
වර්තමනෙය්එය හඳුන්ෙන ‘dark matter’ ෙහවත්‘අඥාත 
දව්’ යන නමි. සාක්ෂිවලින් ෙපෙනන අන්ද ඉහත 
කී සම්මත ෙමොඩලය මගින් විස ෙනො කළ  හැකි ෙදයක. 
ෙනො එෙසේ නම් අප එය දැකිය ය. අඥාත දව් යන
පරමාණ, න�ෙට්න ෙහෝ ෙපෝෙටෝන....... ආදිය ෙනොන, අප 
ෙනො දන්න ෙවනත්ම යම්ෙදයක.
ආදරණීය පාඨක, අෙප් ෙම් ෙභෞතික විද ෙහෝ
දර්ශනවාද සිහ තුල ෙමෙතක නුදුටු  ෙපොෙළොෙව්ත
අහෙසේත් ඇති බව පුදුමයට කාරණයක් ෙ. විශ්ව පරා 
ගුවන් විදුලි තරංග ෙහෙනෝ ඇති බවට සැකකිරීමට 
මෑතක් වනතුරු අ හැකි වුෙණ් න.  පදාර්ථ ෙලෝකය 
පිළිබඳ කතා කරන ව දැනට  අපට ඇති ෙහො ම ආදර්ශය
වශෙයන් සැලෙකන්ෙන් සම්මත ෙමොඩල සාධාරණ 
සාෙප්ක්ෂතාවය අනුවගුරුත අවකාශ - කාලය වක වෙම්
ඵලයක් ෙල කරන විස්තය හා අඥාත දව් හැෙරන විට
සම්මත ෙමොඩලයමගිනකරන ලද අනිකුත් සපුෙරෝකථන
නිවැරදි තිෙබනව. 
ඊට විකල්ප වූ නිකිහිපයම ෙයෝජනා ව නමුත
ඒ හැම  එකක් ම පර්ෙය්ෂණ හමු බිඳ වැටී අවලංගු ව
උදාහරණයක් වශෙයනසම්මත ෙමොඩලෙය් ඇඅපිළිෙව
යුත් සමීකරණ ෙවනුවට වඩා සරල වූත් මනහරහයක්
SU5 යන තාක්ෂණි නමි 1970 ගණන් වල ද හඳුන්වා 
නියාමෙයන ෙයෝජනා  වණා. කිසියම් සම්භාවිතාවකට
ෙප්ෙටෝන බිඳී ෙගොස් ඉෙලක්න සහ  ක්වාරස් බවට 
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පරිවර්තනයන බව එම නියාමය මගින් පුෙරෝකථනය. 
ඒ අනව ෙප්ෙටෝන බිඳී යන අන්දම නිරීක්ෂණපිණි
දැවැන්ත යන් සූ පවා  නිපදවූ.  ෙප්ෙටෝන වල එකී බිඳ
යාම නිරීක්ෂණය කිරීමට ෙභෞතිඥෙයෝ ජීවිත කාලය
පුරා ෙවෙහසු.  (සාමාන්ෙයන් එවැනි බිඳී නිරීක්ෂ
කිරීමට එ ෙප්ෙටෝනයක ෙදස  පමණක් බලා සිටී නිෂ්ඵ
ෙදයක. මන්දඑවැනි බිඳී ය ඇති වී ඉතා දිගු කලක්
විය හැක ි නි. ඒ නිසා සමාන්ෙයන් කරන්ෙන් ෙට
ගණනාවක ජලස්කන්ධය වටා ඩෙටක්ටර් ෙහවත් අනා
සව ෙකොට  එවැනි බිඳී යාම් නිසා ඇතිකි පතිඵ
නිරීක්ෂණය ක) අෙඳෝමැ’යි! එෙහතඑෙසේ ෙප්ෙටෝන බිඳ
යන බවක් රීක්ෂණය කිරීමට කිසි දිනක හැකි . 
ෙකතරම් මහර වු ද  SU5 යනුෙවන ් හැඳින් වූ ඒ ට 
ෙසොබා දහම අකමැති වූ බවෙපනුණ. 
නව වර්ගයක පාටිකල්ස් තිබිය යුතු බව පු
කළ 
‘සුපර්ෙසක’
(supersymmetric)ෙහවත්
‘සුපසමමිතය’ යන නමින ් හැඳින්ෙවන න ියාම ක
ද සිදු වුෙණ් ද ඉරණම  ම යි ෙම් කිය නව පාටිකල
වර්ගය තිබිය යුතු බව දැඩි ෙලස ව ිශ්වාස ක
සගයන්ෙග් කතන වලට  වෘත්තීය ජීවිතය පුර කන් ද
තිෙබනව. එෙහත් ද, මාස, අවුරුදු හා දශක ගණනක ව
ගි ද  ෙම් සුපිරි සමමිටිකල්ස් වර්ගය තවමත් හ
නැහැ.  ෙභෞතික විදව යනු හුෙද සාර්ථකත්ව ම  පිළිබ
ඉතිහාසයක් ෙනොෙ.
ඒ නිසා දැනට පවත තත්ත්වයට අනුව සම
ෙමොඩලය මත  ම  රඳා පැවතීමට අපට සි දු වී ති.  ඒ
ෙමොඩලය එතරම් මනහරඑකක්ෙනොවන්නට පුළ. එෙහත්
අප අවට ෙලෝකය විස්තර කිරීෙම් ය ඉතා මැනවින් ෙයොද
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ගත හැකය.  වඩා සමී ව බැලුෙවො එම  ෙමොඩලය  මනහර
බවින අඩු නැතිව . කවුද දන්ෙන් ඇතැම් විට එහි 
සැඟවු සරල බව දැක  ගැනීමට හැකි න අන්දමින් ඒ ෙ
බැලීමට තවමත් අප සමත් වී නැතිවඒ අනුවදැනට ඇති
තත්ත්වය ම ෙභෞතික දව් (matter) පිළිබඳ අෙප් දැ
ෙමෙසේ සම්පිණ්ඩනය කළ හ: 
ෙභෞති දව් (matter) යනු පැවතීම සහ ෙනො
පැවතම අතර නිරන්තරෙයඋච්චාවචනයෙවමින් කම්ප
ෙවනනා වූ  කිසි ෙනොමැති යැයි සිෙතන අවකාශයක
පුරවමින් සැරනා ව ද මූලික පාටික ෙහවත් මූල ශ
වර්ග අතෙලොස්සකින් සැදුම්.  එකී පාටිකල් තාරකා 
දිදුලර අහෙසේ ද, සාද වල දී හිනැෙහන තරුණ මුහ ද,
කුඹුරු වනගහන සහ කඳු  වැ ද, සූර්යාෙලෝක ද  
අසංෙඛ්ක වූ තාරකා  වල ද  ගැලැක්සි  ද  අපරිම
ඉතිහාසය කි දීමට අනන්තය දක්වා ම සම්බන්ධ
අන්තරීක්ෂ ඩිය ඇති අකුරු ය. 
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පස්වැනි පාඩ

අවකාශ කණික
ඇතැම් අවලක්ෂණ ස අවිශතා තිබ ද පිළිත
ෙනොමැති ශ්න ඉතිරි  වූ ද, ම විස ෙමෙතක් සලකු
කරන ලද  ෙභෞතික විදව මින් ෙපර ෙන විරූ අන්ද
ෙලෝකය පිළි ව කදිම විස්තරයක් ඉදිරිපත්. අප 
එනිසා සෑෙහන්න සතුටු විය යුතු යි. එෙහත් එව
අපට නැහැ.
ෙහේතුව ෙභෞතික  ෙලෝකය පිළිබ ව අප සතු
අවෙබෝධය  පෙත්  කිසියම් පරස්පර විෙරෝධබීම. 
විසිව සියවස ෙමෙතක් මා කතා කළ මාණි ෙදක, එනම්
සාධාරණ සාෙප්ක්ෂතාව ය ස ක්ෙවොන්ට යාන්ක විද්ව
අපට  ලබා  දුන්.  තවත් ෙනොෙයක ් ෙල් ඇතත් විශ්ව
ෙව්ය සහ තාරකා  ෙභෞතික විදව හඳුන්වාම, කල කුහර
සහ  ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංගයනය කිරී අර කිය පථම
මාණිකය නිස බිහි වූ ඒ.  ෙදවැන්, පරමාණු ෙභෞති
විද්ව, න්ෂ්ටි ෙභෞතික විදව, මූලික පාටිකල්ස් ප
ෙභෞතිකවිද්ව, ඝණීකරණය වදව් පිළිබඳ ෙභෞතික වව
සහ ෙවනත් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් සඳහා ද  වුණ. වර්තමාන
තාක්ෂණයට දනම වූ ෙම් නියාම ෙද ම සහජ හැකියා
අප  ජීවත්න ආකාරය  සෑෙහන පරිවර්තනයක ට ලක් 
තිෙබනව.  එෙහත් එක නියාම ෙදෙ වර්තමාන සවරපයට 
අනු අඩු ම වශෙයන නියාම ෙදකම නිරදි යැයි සි
ෙනොහැකි. මන්, ඒ ෙදකම එකිෙනකට පරස්පර . 
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සාධාරණ  සාෙප්ක්ෂතා පිළිබඳ පැවැත්ෙ
ෙද්ශනයක උදය වරුෙව් ක්ෙවොන්ට යාන්ක විද්ව
පිළිබඳ පැවැත්ෙවන ෙද්ශනයකට සවස් වරසහභාගී න
විශ්ව විදල ශිෂෙයකු ඔහුෙග් ෙද්ශක මහාචා
ෙමෝඩයන් නැතෙහොත් අවම වශෙයන් ශත වර්ෂයක ් ත
එකිෙනකා හා අදහස් හුවමා කර ෙගන නැති අය  බව
ඇදහුෙවොත් අප පුදුපත් ය යුතු හැ. ඒ, ෙලෝකය යනු
සියල්ල ෙනොකඩවා සම්බන්ධවක වූ අවකාශයක් වන බ
උදය කාලෙය් ඇසූ ඔහ ෙලෝකය  ශක්ති ක්ෙවොන්ටා 
ගසන සමතල අවකාශයක් බව වස් කාලෙය් ද උගන්වන
ලැබූනිසා. 
ෙමහි ඇ උභෙතෝෙකෝටිකය නම් ෙපරස්පර නියාම
ෙදකම  ප්ෙයෝගික  ව ඉතා  ෙහොඳින් උපෙයෝගී කර  හැකි
වීම.  ස්වාභාව ධර්මය ෙමහි ද අප හා  ගනුෙදනු කරන්
මිනිසුන් ෙදෙදෙනකු අතර ඇත ෙභ්දයක ් විසඳ
මැදිහත් වූ රාබිව ෙහවත් යුෙදව් පූජ වාෙගය. පළමු
මිනිසාෙග් කතන්දරය ඇසවරයා ‘‘ඔව් ඔබ නිවැ’’ යැයි
පැවසුව.  එවිට ෙදවැන්නාහුෙග් කතන්දරයට ද කන් 
ෙලස  රාබිවරය ට කිව්.  ඒ කතන්දරය අවසානෙය් 
රාබිවරය ‘ඔබත් හ’ යැයි පැවසු.  ෙම් කතන්දර ෙදක
යාබද කාමරෙය් සිට අසා සිටිවරයාෙග් බිරින“ඒ වුනාට
ඔය  ෙදන්නම හරි ෙවන්න විදියක් ” යනුෙවන
පැවසුව. ඒ අසා නළල රැ නැංවූ රාබිවරය‘‘ඔව් ඔබත් ’’
යැයිසියබිරියට පැවස.
ෙම් ගැටලු විසඳීම පි මහද්ව පෙහේ ම විසි
ෙවෙසන ෛසද්ධාන් ෙභෞතික විදඥෙයෝ කණ්ඩායමක
ෙබොෙහෝ ෙවෙහස  මහන්සි නවා.  ඒ සම්බන් වූ අධ්යන
ක්ෙෂේය ඔවුන විසි හඳුන්වනු ලබ ‘ක්ෙවොන්ට
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ගුරුය’ (quantum gravity) යන නමි. ඔවුන්ෙග් අර
දැනට ඇති උභෙතෝෙකෝටික විසඳ හැකි මීකරණ
කට්ටලයකින් යුත් නියාමයක් මගින් ෙලෝකය 
තාරකි දැක්මකඇති ර ගැනීමයි
ඉතා සාර්ථක එෙහත් එකිෙනක ට පරස්ප නියා
ෙදකක් ෙභෞතික විඥයන්ට මු ගැසු මුල ම අවස්ථාව
ෙමය  ෙනොෙවය.  එවැන පරස්පරතා විසඳීමට දැරූ උත
තුළ අෙප් දැනුම තව තවත්ල් කරන අන්දෙ පතිඵ
මින් ෙප ද  ලැබී ෙබනවා.  උදාහරණයක් වශෙයන
ගත්ෙතොත ගැලීලිෙයෝෙග් පරා (parabola) හා 
ෙකප්ලර්ෙග් ඉලි (ellipse) සම්බන්ධ කිරීෙමන් 
විශ්වව්පිගුරුත ෙසොයා ගතතා. විදතය හා චුම්බකත්
පිළිබඳ නියාම සංෙයෝජනය කිරීෙමන් මැක ්ස්ත්
චුබකත්වය පිළිබඳ සමීකරණ ෙසොයා . විදත්
චුම්බකත්වය  යාන්ක විද්ව අතර තිබ පරස්පරය
විසඳමින් අයින්ස්සින් සාෙප්ක්ෂතාවය ෙසොයා
ලැබුව.  එෙසේ  ෙබෙහවින් සාර්ථක නියාම ෙදකක් අත
ෙමවැනි පරස්පර තා දැකීම විදඥයන්ට පෙමෝද  ජනක  අත්
දැකීම වී තිබ.  මන්ද, ඔවුන්ට අසාම ඉඩ පස්තා 
එනිසා ඇති වී ඒ අනුව ඉහ කී නියා ෙදෙකන් ම අප 
දැන ගත කරුණු වල ගැළෙපන අන්දමට ෙලෝකය ගැන
සිතිය හැකි චින්තන රාමුවක ් ෙගොඩ නගා ගැනීමට
හැකි ?
කිණිහිරයක  තාප දීපව තැලි ෙපළ හැඩ 
ගැන්ෙවන අංකුර අදහස, අන්ත ඥානය සහ  ෙනොෙයක්
පයත්, වරක් මහත් අභිරුච පිය ම ෙකොට අතහැර
දමනු ලැබ මං  ෙපත, තවත් වරක වැර වෑයමි තරණය 
කිරීමට යත්න දැරූ සිතුවිලි සහ තව ෙනො කළ
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සිතුවි- ෙම් අන්ද ඥානෙය් සීමා වලට ඔබ්ෙබන් ඇ
ෙපරටුගාමිකත්වෙය්දීව තව තවත් මෙනෝරමයි
විසි වසරකට ෙපෙබෙහවිනඝන ව තිබූ මීදුම අ
පෙමෝද ජනක බලාෙපොෙරොත්තු ඇති කර වර්තමානෙය
නව මං  ෙපත ගණනාවක් මතු ෙවන්නට ප ෙගන
තිෙයනව.  එෙහත් එකී මං ෙපත එකකට  වැඩි ගණනක ් ඇ
බැවින් තවම ගැටලු විසඳී ඇ’යි කිව ෙනොහැ.  මං 
ෙපත් වල ෙම් බහුවිධය මතෙභ්ද වල තු ෙදනවා.
එෙහත් ඒ පිළ ෙකෙරන විවාද ෙබෙහවින නිෙරෝග. 
ෙකොෙහොමත ෙම් තිමිර ලය මුලූමනි පහ  ෙවන ෙතක
විෙව්චන ස පතවිරුද්ධ මත ඇතිවීම ෙහොඳ ල. 
ෙකෙසේ  ෙවතත් ෙම් ගැටල විසඳට උපෙයෝගී කර ෙන
ඇති ප ්ධාන පයත් අතරන ‘‘ලූ ක්ෙවොන්ට ගුරුත’’
(loop quantum gravity) යනුෙවන ් හැඳින්ෙවන පර්
විධමය විවිධ රටව සිට යාත්මක  ව දැනුවත විද්ඥ
කණ්ඩායමක  ෙ දැඩි කැපවීම හා අවධානය දිනා ෙන
තිෙබනවා
ලූ ක්ෙවොන්ට ගුරු විධ කමෙය අරමුණ
සාධාරණ  සාෙප්ක්ෂතය හා  ක්ෙවොන්ට යාන්ක විද්ව
ඒකාබද්ධ කිරීමයි. නියාමයන් විසින් හුවා ද
උපකල්පන ඒවා අතර නිස ගැලපු ඇත වන ෙලස  නැවත 
සැකසිය යුතු බැවිනවිකමය උපෙයෝගී කර ගැනීම ඉත
පෙවසෙමන් කළ යුතු ෙදය එෙහත් ඉන් ලැෙබ පතිඵ
ඉතා  රඩිකල් විය හ: මන්, එනිස යථාර්ථෙය නියම
ස්වරූපය පිළිබඳ අෙප් ද විප්ලවක ෙලස  ෙවනස් විය
හැකි නිය. 
ෙමහි අන්තර අදහස ඉතා සරලය.  සාධාරණ 
සාෙප්ක්ෂතය අපට කියා දී ඇති පඅවකාශය යනුඋදාසී
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ෙපට්ටියක් ෙනොව ග ස්වාභාවයකින් ය ෙදයක. අප ද 
අඩංගුව ඇති එය හැකිළිය හැකි ඇඹරිදැවැන්තජංගම 
ෙගොළුෙබ කටුවක ් වැන. අෙනක් අතට ක්ෙවන්ටම
යාන්ක විද්ව අපට කියා ෙදන පරිදි ෙමවැනි 
ක්ෙෂේයක්  ‘සෑදී ඇත්ෙ ක්ෙවොන්’ වලි. කෙවොන්ටා
වල ට ඇත්ෙ අති සයුම් වූ කණික ාමහයක්. ෙභෞතික
අවකාශය ද  ‘සෑදී ඇත්ෙත් ක්ෙව’ වලින් බ ඒ අනුව
ෙනොවළහා කියෙව.
‘ලූප ක්ෙවොන්ට ගුරුෙය’ මූලි පදනම නම්
අවකාශය  යනු ෙනොකඩවා දිෙවන ෙදයක ් ෙහ අපමාණ  ව
ෙබදිය හැක ි ෙදයක් ෙන අංශුමායි ‘අවකාශ පරමාණ’
වලින සැදුම්  ෙදයක බවය.  ෙමවා අතිශයි ම කුඩා. 
ෙකොතරම් කුඩා දැ කිව ෙහො කුඩාම පරමාණුෙව් ඇ
න්ෂ්ඨයටත වඩා බිලියන බිලියන වාර කුඩා. ලූප
ක්ෙවොන්ට ගුරු නියාමය ෙමකී ‘අවකාශ පරමාණ’
ගණිමය ස්වරූපෙයන් විස්තර ක රන අතර එ◌්ව
පරිණාමය තීරණය කරන සමීක රණ ද සපයයි. ඒ සම
හඳුන්වන්‘ලූ’ ෙනොෙහොත් ළලු යනුෙ. ෙහේතුව සිය
ව විය දැවැන්ත දැල් සන්නාහ ඇති වළලු ෙම ඒවා 
එකිෙනක  හා සමග සම්බනතා ජාලයක් ෙගොඩනගමි
අවකාශය වින, නිපදවන නිසාය
ෙම් අවකාශ ක්ෙවොන තිෙබන්ෙ ෙකොෙහේද?
පිළි, කිසි තැනක ෙනොම යන්න. අවකාශයයැ’යි අප
කියන්ෙ ම අවකාශ ක්ෙවොන්ටා වලට බැ අවකාශයක්
තුළ අවකාශ ක්ෙවොන්ටා ෙසොයා නීමට බැහැ.  ගුරුෙය්
ෙම් තනි  ක්ෙවොන් එකිෙනක  හා යා වීෙ තමයි
අවකාශය  නිපද වී ඇත.  ඒ අනුව ෙලෝකය යන වස්තු
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පිළි කතන්දරයකට වඩා  අන්තරයාකාර සම්බන්ධත
සම්භාරයක්  නැවත වරක අපට ෙපන්නුම් කර. 
එෙහත් ෙම් නියාම ෙය් ෙදවැනි වඩාත් ම
අන්තගා.  ෙනොෙයක ෙද්වන් ය නිරන්තර අවශයක
පිළිබඳදහස අතුරුදහන් ෙවනවා  ම එකී ෙදවල් ෙනො
තකා ෙගවී න්නට තැ’යි සැලකු ආදි ‘කාලය’ ක
පිබඳ අදහස ද  ඒ අනු අවලංගු ෙවනව. අවකාශ කණිකා
හා  ෙභෞතික ව් විස්තර කරන එකී සමීකරණ තු ෙවනස් 
වන ‘කාලය’ ක ගැන කිසිසඳහනක නැහැ. එෙහත් සියල
නැවතී ඇ බවක් ෙහෝ ෙවනස් ෙනොවන බවක් එමගින් අද
කරන්ෙන් නැ. ඇත්ත වශෙයන් ම ඉන් අදහස් වන
ෙවනස සර්ව ව්පී වන නමු එහි මූක  �යාවලිය සකස්
වන්ෙන් එක් ෙමොෙහන් තවත් ෙමොෙහොතකට අනුපප්
වන ආකාරයකට  අනුව ෙනොවන බවයි. අ ක්ෂ වූ අංශ
මාත ්ක මට්ටෙම් දී ආක ාශ කණ �යා කරන්ෙ ස්වාභාව
ධර්මෙය් වා
වෘන්දය
ෙමෙහය 
වන
තන
ෙමෙහයවන්ෙනකුෙග් විට අනකූල  එක තාලයකට
අනුව ෙනොෙව. ඒ ෙවනුවට සිදු වන්ෙන් එක �යාවලි
තමන්ට ආෙව් රිද්ම වලට අනඅසල්වැසියාවලිෙයන
නිහස් වූ රංගනයක  නිරත වීම කාලය  ඉකුත වීම යන්
එහි ද ෙලෝකයට  පමණක් ආභ්න්තර වූ ෙදය.  ෙවනත්
අයුරකින් කිව  කාලය යන ෙලෝකය  සමන්විත වී 
ක්ෙවොන්ටසංසිද්ධි අතර ඇති සම්බන්ධතා මත ෙලෝ
ම ඉපදුණු ෙදයකඇත්තටම කාලෙයපභවය එකීක්ෙවොන්ට
සිදුවඅතර ඇති සම්බන්ය. 
ඒ අනුව අපට හුරුපුරුදු ෙලෝකයට ෙම්
නියාමෙය විස්තර වන ෙලෝකය  ෙවනස්.  ඒ අනුව ෙලෝකය 
‘අඩංග වන’ අවකාශයක් තවදුරටත නැහැ. සිදුවීම්මට 
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ගතවන කාලයක් ද එහි නැ. ඇත්ෙත් අවකාශ ක්ෙවොන
සහ ෙභෞතික ව් එකිෙක හා ෙනොකඩවා �යා කරන මූලි
�යාවල පමණය. අපට දැෙනන අවකාශය හා කාලය යනු ෙම
මූලි �යාවල සමහය ගැන ෙබොඳවු චියක මිරිඟු
පමණය. එය හරියට නිසංසල ෙදයක් ෙලස අප දනිල් 
විලකයනුඇත්තටමෙකෝටි ෙකෝටි සංඛ්ත ක්ෂ ජල අණු
වල අතිශී රංගනයක් වීම බඳ
ඒ අවකාශ සිත්තෙම් ස්වර අත්න්තෙය පබල
අන්වීක්ෂයක් ෙයසමීප රූපයෙලස ගහණය කළ ෙහොත
අවකාශෙය් ය කී කණිකාමය ස්භාවය ෙම් පස්වැනි පාඩෙ
උපාන්තික පින්තූර පහත දැක්ෙවන අන්දමට දැක ග
හැක ෙව්ව
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ෙම් නියා පර්ෙය්ෂණ මගින් තහවුරු ක ළ?
ඒ පිළිබ ව දස  අෙත් කල්පනා ක ර වි උත්සා අර ෙගන
තිෙබනවා. නම තවමත් එය පර්ෙය්ෂණන් තහවුරු 
ගැනීමට හැක ි වීහැ.  ෙකෙසේ  ෙවතත් ඒ සම්බන්ධෙය
විවිපයත් ගණනාවක ම �යාත්මක. 
ෙම් අතරින්  පයත්නය පභවය වන්ෙන කල
කහර සම්බන්ධෙයන් ක රන ලද යනයක. බිඳ වැෙටන
තාරකා  නිසා අභ්වකාශෙය් උද්ගත වන කල කුහර ෙහොඳින
නිරෂණය කිරීමට දැන් අපට හැකි වී ත. ෙම් තාරක
තමන්ෙග ම  පදාර්ථවල බර නිසා තමන මතට ම කඩා 
වැෙටමින් අෙප් දැක්ෙමන් අතුරුන ෙද්ව.  එෙහත්
ඒවා අතුරුදහන් වී යන්ෙන් ෙකොත? ලූපක්ෙවොන්ට
ගුත්ව පිළිබඳ අදහස නිවැරදි නම් එම පදාරන්තවූ
අනන්තයක් දක්වා කඩා වැටිය ෙනය. මන්ද එයට අනු
ඇත්ෙත නියත අවකාශ ෙකොටස් මි අපමාණ අනන්තයක
කරා යන අවකාශයක ෙනොෙවය.  ඇත්තටම සිදු ව
තමන්ෙග ම බර නිසා කඩා වැෙටන ෙම තාරකා  පදාර්ථ වල
සංඝනීභූ (dense) වීම අනුමෙයන ඉහළ යාම  නිසා
එක්තරා අවස්ථාවක ද ක්ෙවොන්ට යාන්ක විද්ව එය 
සමතුල වී පිණි පතිවිර පීඩනයක ් ඇ කිර විය
හැකි. 
ෙමෙසේ  පදාර්ථ වල බර සමතුලිත ක ිරීම
අවකාශ-කාලෙය්(space-time)ක්ෙවොන්ටඋච්චාවචනය වන
අදියෙර් ඇ’යි උපකල්පනය කර තාරකා හඳුන්වන
‘ප්ලෑන්ක් තාව’ (Plank star) යන නමි. කිසියම් ද
අෙප් සූර්යයා දැවී අවස කල කුහරයක ් බවට ප
ෙවෙතොත එම  කල කුහරය කිෙලෝමීටර එකහමාරක ප
විශ්කම්භය යුක්ත විය හ.  ෙමකී කල කුහරය තු
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සූර්යයා ෙග් පදා ෙනොකඩවා  එකිෙනක  මත කඩා වැෙටන
විට සූර් ද අර කී ආකාරය ප්ලෑන්ක් තාරකාවක් බවට
ෙවනවා.  එවිට එහි විෂ්කම්භය පරමාණුවක විශ්
සමාන ෙවනවා.  ඉන් අදහස් වන්ෙ සූර්යයා තුළ පැ
පදාර්ථඅවසානෙය්  පරමාණුවක් පමණ පමාණයක දක්වා
සංඝනීභූත ෙවන බවය පදාර්ථ වල ෙමක ී අන්ත
ස්වරූපෙයන් ත ප්ලෑන්ක් තාරක සංයුක්වන්ෙ.
ප්ලෑන්ක් තාරක ාව  යනු ස්ථ ෙදයක ෙනොෙවය. 
වරක් උපරිම මට්ටමට ක ුඩා වී සංෙක ෝචනය වූ විට
පණ ගසා  පසාරණය වී ඇරෙඹනවා.  ෙම් පසාරණය කල
කුහරය පුපුරා යාමට ෙහේතනවා.  කල කුහරය තුළ ඇත
ප්ලෑන්ක් තාරක ාව මත ස මනඃකල්ත අයකුට එය
ෙපෙනන්ෙ අතිශය ශීයකින් සින �යාවක් ෙලය. 
එෙහත් එක ී නිරීක්ෂකයාට කාලය ගත  කල
කුහරෙයන් පිටත ෙවෙ අයකු ගත  ෙවන කාලය හා 
සමාන වූ ෙව්ගයක ෙනොෙවය.  ඊට ෙහේතුව මුහුදු මට්ට
කාලය  ෙගවී යාමට වඩා වැඩි ෙව්ගය කඳු මුදුන
කාලය ෙගවී යාට ඇති ෙහේත ම යි. එකම ෙවනස අතිශය
ම  ආන්තික තත්ත්වයක් නිසා ක වීම ෙම දී
අතිශයින් විශාල පරිමාණයකින් ෙකොටින ම
සංෙකෝචනය වූ තාරකාව නැවතපසාරණය වීමඉතා ශීෙයන
සිදු වන ෙදය ෙලස  ප්ලෑන්ක් තාරක ාව මත ස
නිරීක්ෂකයා දනමුතඉන්බැහැර සි බලන අෙයකු එය 
ෙපෙනන්ෙ එ ඉතා දි කාලාන්තරයක තිස්ෙසේ සිදුවන
බවයි. දිගු කලක් තිස් එකම අයුරි කල කුහර පැවෙතන
බව අපට ෙපෙනන්ෙනද ෙමකී ෙහේතුව නි. කල කුහරයක
යන ඇත්තටම යළි පතිස්ථාපන වන තාරකාවක් පිළි
අතිශයිමන්ගාමී (extreme slow motion) දරශනයක. 
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උදුන ෙමන් ව විශ්ෙය් මුල් ඇසි දී ඇති ව
කල කුහ සමහරක් ව දැන් විදාරණය ෙවන්පටන් ෙන
ඇත වා විය හැක. එය ඇත්තක් නම් ඒවා විදාරණය දී
අධි ශක්ති ෙකොස්මික් කිරඅහෙසේ සිටඑන සංඥා දැක 
ගැනීමට අපට හැකි ෙව.  ඒ අනු ක්ෙවොන්ට ගුරුත
මගින් පාලනය ව පපංචයක සෘජු බලපෑ ෙහොඳින
නිරීක්ෂණය කිරීමටත් මැන බලා  අපට  හැකි වට 
ඉඩ තිෙබනව. ෙමය ෙබෙහවිනහිතුවක්කාර අද. එෙහත්
එකී කල කුහර විදාර අද ද  අපට  දැක බලා  ගැනීමට
පමාණවත වන තරම් කල කුහර සංඛ්වක් විශ්වාරම්භ ද
බිහි ෙනොමැති නම් ෙඅදහස නිරර් විය හැක. එෙහත්
අරකී ෙකොස්මික් ක ිරණ ෙසවීම දැන තිෙබනව. කුමක
සිදුෙව් දන ඒ අනු අපට දැන ගත හැකි ෙව්ව
ලූපක්ෙවොන්ටගුරු නියාමෙයවඩාත්ම පහර්ෂ
දනවන පතිඵල විශ්වෙය සම්භවය අදාළය.  පමාණෙයන
ඉතා කුඩාව ස කාලය දක්වා ඈත අතීතයකඅෙප් පෘථිව
ඉතිහාසය ෙගොඩ නැගීමට අපට හැ. එෙහත් ඊටත් ෙපසිද
වන්ට ඇත්ෙත් කුම? ඇත්තටම ලූප නියාමෙය් සම
ඒ ඉතිහාසය ඉන් ඉතා ඔබ්බට  ෙගොඩ  නැගීමට අපට උදව
ෙවනවා.
විශ්වය අතන්ත ෙලස සම්පීඩනය වී සංඝන විට
ක්ෙවොන්ට න්යට අනව ගර්හිත බලය (repulsive
force)උද්ග ෙවනවා. එහිපතිඵල වන්ෙනඅප මහා පිපි
ෙහවත් බිග් බෑන්ග් යනුෙවන් හඳුන ඇත්ත
වශෙයන් මයළ සිදුන මහා පිබිදී(Big Bounce) ෙහවත්
පුනර්නනයක වීමවිය හැක. ඒ අනුවඅෙප්සකල ෙලෝකය
ජනිත වන්නට ඇත්ෙත්  පැවත විශ්වයක ් එහි බර න
මිරි ෙගොස් අති ක් ව අවකාශයක් දක්වා සංෙකෝචනය 
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නැවත හිටි පිම්ෙම් පිබිදී අද අප අශ්වය බවට 
විශාල වීම නිසා යැතිය හැක. 
ෙම් යළි පිබිදීම න අවස්ථාව එනම් විශය
අත්න් ෙලස සංෙකෝචනය වූ අවස්ථා ක්ෙවොන්ට
ගුරුත් ෙතෝතැන් වශෙයන් සැලකිය හැ.  එවිට
කාලය සහ අවකාශය මුලූමනි අතුරුදහෙවනවා. සර්ව
ෙලෝකය ම  හුද සම්භාවිතා වලාවක දක්වා දිය  යනවා. 
එෙසේ  වු ද ලූප ක්ෙවොන්ට ගුරු නියාමෙය් සමීක
වලට ඒවා  මනාව විස්තර කළ හැකියි. ඒ අ ෙම් පස්වැ
පාඩම  පිළි අවසාන රූපය පහත දැක්ෙව අන්දමට ඇඳ
දැක්විය හැ.

අෙප විශ්වය ඇතැම් විට ජනිත වන්නට ඇත් ෙත් 
අවධියකින් උත්පන් යළි පිබිද නිසා විය හැකිය. යළි පිබ
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ඇරඹීමට ෙපර විශ්වය කාලයක් ෙ හෝ අවකාශයක් ෙනොමැති
අවධිය පසු කරන්නටත.

ඉතා ඈත  දුර බැලිය හකි කව ෙභෞතික විදව
අපට  විවර කරයි අප  ඒ තුළින් ෙන් අෙප් වි
ඇනහිට ෙද්වල් ෙනොෙ. පූර විනිශ්චෙ අෙප් ඔල
ෙගඩ පිරී ඇබවත් අෙප් අන්තර් ඥ ඇති ෙලෝකචිය
පාර්ශවි, ග්ම් හා  පමාණවත ෙනොවන චියක බවත් අපට
වැටෙහනවා.  ෙපොෙළොව යනු සමතලය වත් ස්ථිත
වස්තුවක ් වත් ෙවය.  කමානුකූ ව වඩා විස්තීර්ණ ෙ
සහ පැහැදිව බලන විට අෙ ඇස් පනා පි ම  ෙලෝකය 
ෙනොකඩවා ෙවනස් වන බව ෙප්නව. ෙභෞතික ෙලෝකය ගැන
20 වැනි ශත වර්ෂෙදී අප දැන ඉෙගන ගත් ෙද්වල් එ
ෙකොට බැලුෙවො ෙභෞතික ව්, අවකාශය හා කාලය පිළඳ 
අප සත ව ෙමෙතක්පැවත සහජ දැනුමටහාත්පසිම ෙවනස් 
දිශාවකට අප  ෙයොමු කරන මග සලකුණු දක ්නට ලැෙ. 
ෙම් සලකු නිවැරදි කියවා ෙත්රුම් ගැනීමට හා ඒ ඔස
තවත් ටික දුක ෙහෝ යෑමට දරණ  පයත්නය ෙලස ලූප
ක්ෙවොන්ටගුරු නියාමයසැලකිය හැකිය. 
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හයවැනිපාඩම

සම්භාවිත(Probability)
කාලය සහ කල කුහරතාපය
මා  දැනටමත් සාකච් කර ඇත පධාන නියා සහ 
එමගින් විර ෙවන ෙලෝකෙය් මූලික සංඝ වලට 
අතිෙර් ව තවත් විස්ම අඩවියක ෙභෞතික විදෙව් එයි.
අෙනක්අඩවි පිළිබඳ ව වලට තරමක් ෙවනස් අන්දමට 
අඩවි පිළිබඳ සාකච් පැන නගින්ෙ‘තාපය යනු කුම
ද?’ යන තනිපශ්නෙයන්
19 වැනි සියවෙසේ මැද භාගය දක්ව ෙභෞතික
විද්ඥයන තාපය යන් ෙත්රුම් ගැනීමට උත්සාහ 
‘කැලරි’ නමින ් හඳුන්වන ක ිසියම් ආවයක්
ෙලසයි. එකක් උණුසුම් හා අෙනක ස ත් කැලරික දව
ෙදකක් වශෙයනුයි තාපය සැලකුෙ. එෙහත් ඒ අදහස
වැරදි එකක ් බ ව වැඩි  ෙනො ෙගොස් වැටහුණ. තාපය 
යන්න කුමක’යි හරියට ෙත්රුම් ගනු ල ෙජ්ම්ස
මැක්ස්ෙවල් සහ ඔසයාන ජාතිකෙයක වූ ලූග්
ෙබොල්ට්ස්මාන් යන වඥයන් විය. ගැඹු මන පුබන
වැටහීම ව එමගිනෙමෙතක් ගෙව්ෂණයට ලක ් ෙනොමැති
ෙබොෙහෝ අමුතු ම කරා අප ෙයොම වුණ.
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උණුසුෙදයක යනු අර කලින් සිතූ අන්දෙම්
දවයක් අඩංගු වූ වස්තුවක් ෙනොවන බව ඔෙදනා මුලි
ම ෙත්රුම් ග. ඇත්ත වශෙයනම උණුසුවස්තුව යනු
එ◌් වස්තුෙ අඩංග පරමාණු වඩා ඉක්මනින් එහා ෙම
සංසරණය  ෙවන වස්තුව.  පරමාණු සහ පරමාණු වලින් 
ඇති අණ නිරන්තරෙ දුවම, කම්පනය ෙවමින් ප
ගසමින් එහා ෙමහ යන නිසා කිසියම් වස්තුවක් 
වන්ෙ.  සීතල වායුව යනු පරමාණ, වඩාත් නිවැරද කිව
ෙහොත එහි ඇ පරමාණ වලින් සැදී අණ, ෙසමින
සංසරණය ෙවන වායුව. අෙනක් අතට උණුසවායුව යනු
එහි අඩංගු අණ වඩාත් කඩිනම ඔබ  ෙනොබ  ගමන් කරන
වායුව.  ෙමය මනා  ෙලස  සරල ව පැහැදිල කළ හැක
කාරණයක්.නමු ඒ කාරණය එතැනි නවතින්ෙන් නැහ
අප දන්නා ආකාරයට තාපය සෑම වි ගමන්
කරන්ෙ උණුසුම් ෙදයක සීතල ෙදයක් කය. උණු ෙත
වතුර භාජනයකට සීතල ෙත් හැ දැමූ විට ෙත් හැ
උණුසුම් ෙව. අධික සීතල දිනක උණුසුම් ඇඳු ව
එළියට බැස්ෙසොත් අෙ ශරීර උෂ්ණත්වය අෙපන් පළා ෙගො
සිරුර සීතල ෙවනව සීතල ෙදයක සිට උණුසුම් ෙ
ගමන් ෙනො ෙකොට උණුසුම් ෙදයක  සිට සීතල ෙ
පමණක තාපය ගමන් කරන්ෙන්?
ඇත්තටම එය  තීරණාත්ම පශ්නයක වන්ෙන
කාලෙය්ස්වාභාවය හා එය අතර සම්බන්ධතා ඇති නිස. 
තාප හුවමාරු ෙනොවන ෙහෝ තාප  හුවමාර ගණන් ගත
ෙනො හැක තරම් අවම හැම සංසිද්ධි යක් සම්බන ම
අනාගතය හැසිෙරන්ෙ ද  හරියටම අතීත සමාන වන
අන්දමට බ අප දන්නව. උදාහරණයක් වශෙයන් ගතෙහො
ෙසෞරග ්හ මණ්ඩලෙය ගහ වස්ත භමණය වීෙම් දී තා
61

එතරම් වැදගත් සාධකයක ් ෙනොෙ. ඇත්තටම බැලුෙවො
ෙභෞතික විදෙව් කිසිදු නියාමයක් උල්ලංඝනය
ෙතොර ව විරුද්ධ පැත්ත භමණය වීම ද  ගහ  වස්තු වල
පුළු.  එෙහත් තාපය ජනිත වහාම අනාගතය අතීතෙයන
ෙවනස්  ෙවනවා. උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙත
ඝර්ෂණයක ් ෙනොමැති  ඔරෙලෝසුවක  බට්ටා ෙහව
ෙදෝලකයකට  ෙනො නැවත සදාකාලිකව ම  ෙදෝලනය වීමට
පුළු.  එවැනි ෙදෝලනයක ් වීඩි ෙයෝ ෙකොට වීඩිෙයෝ
විරුද්ධ අතට වාදනය ද  අපට දැක  ගැනීමට ලැෙබෙන
මලුමන ම ස්වාභාවි වූ ෙදෝලනය.  එෙහත් ඝර්ෂක්
තිෙබන විට ෙදෝලකය සම්බවූදණ් මඳ වශෙයන් රත් 
ශක්තිය ක්ෂය න් කලින් පැව ෙදෝලනය  ෙකෙමන්
ෙකෙමන්අඩු  යනවා. එතැනි ම එකීෙදෝලනය ෙකෙමන්
අඩ ව ෙගන යන අනාගතය හා  ෙදෝලනය  වැඩ ව පැවත
අතීතය අත ඇති ෙවනස අපට වැටෙහන්නට පටන්නවා. 
ෙදෝලකයක දණ්ෙ ඇති තාපය අවෙශෝෂණය ෙකොට ලැෙබන
ශක්ති ය උපෙයෝගී කර ගනිමින් නිශ්චල ෙදෝ වන
ම  ෙදෝලනය  වන්නට පටන් ගන්නා බවක් කවදාවත දැක 
නැහැ. ඇත්තටම අතීත ය ස හ අනාගතය අතර ෙවන
තිෙබන්ෙන් තාපය පැවතුණ ෙහොතය. අනාගතය
අතීතෙයන් ෙවනස් කරන මූලික සාධකය උවූවස්තුවල
සිට සීතල වස්තු කරා තාපය සංසරණය ව
ඉදින් යළි විමස, කාලය  ෙගෙවන විට තාපය
උණුසුම් වස්තුවක සිට සීතල ව මි, සීතල වස්තුව
සිට උණුසුම් වස් ගමන්ෙනො කරන්ෙන් ?
ෙබොල්ට්ස්මාන් විසින් ගත් න්දමට ඊටෙහේතුව
විස්ම දනවන තරම් සරලයි එනම් එය  සිදු වන හුද
අහම්බයක් ෙ බවයි.
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ෙබොල්ට්ස්මා සිය අදහ විචක් ෙලස 
සම්භාවිත 6(probability)හා සම්බන් කළා. තාපය උණුසු
වස්තුව සිට සීතල වස්තුවකට ගමන් කර කිසිය
නරෙප්ක නියාමය නිස ෙනොෙවය.  එය  එෙසේ  සිදු වන
විශාල වශෙයන ම සම්භාවිතාව නයි. ඊට ෙහේව උණුස
වස්තුව කඩිනමි සංසරණය  වන පරමාණුවක ් සී
පරමාණුවක ් හා ගැටීමට තිෙයන ඉඩකඩ ෙනොෙ
සම්භාවිතාව සංඛනමය  වශෙයන් බැලුෙව ෙබෙහවින
වැඩි වීම එෙසේ  ගැෙටන උණුසුම් පරමා සි තාප 
ශක්තිෙය යම් පමාණයක සීතල පරමාණුව පදානය
කරනවා.  සාමාන්ෙයන් ගැටීම්  දී ශක්තිය සංරක්
ෙවන නමු ගැටීම් රාශිඇතිෙන විට ගමතාවය වන්ෙන
ශක්තිය අඩු වැඩි වශෙයන් සමානව පැතිර යාමයි. 
එකිෙනක  හා සම්බන්ධ ෙ වන වස්තු ෙදකක උෂ්ණත්ව
හා සමාන වීෙමපවණතාවක ඇති ෙනවා. සීතල වස්තුවක් 
සම්බන්ධ වන උණුසුම් වස තවත උණුසුම් වීම ෙන
හැක්කක් ෙනොවනමු, එෙසේ වීමටහැක සම්භාවිතා කිස
ෙසේත ම නැතිතරම්ය.
5

ෙම් අන්දමින් සම්භාවිතාව ෙභෞතෙව්ෙක්නය 
අදහසක් වශෙයන් ෙගන එමග තාපෙය් ගති ස්වාභාවෙය්
නියම පදනම විස්තර කි මුලදී සැලකුෙණ් වික
ෙලසයි ෙබොෙහෝ විටසිදු පරිදි ෙබොල්ට්ස ෙග් අදහට 
ද බරපතළ අවධානයක්මුලදෙයොමු වු නැහැ. එනිසා1906
සැප්තැම්බ 05 වැනි දින ඉතාලි �ස්ෙට  නගරය අසල
ඩ ්යිෙනෝ ව දී එල්ලදි නසා ගත ෙබොල්ට්ස්ම ට ඔහුෙ

6
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අදහස්  වල නිවැරදි බව ෙලෝක ය විසිගනු ලැබී
සාක්ෂිකරුෙවකු පත් වීමට හැකි වුෙණ්. 
ක්ෙවොන්ට යාන්ක විද්ෙව පුෙරෝකථන වලට
අනු ගත  ෙවන හැම  ෙමොෙහොතක ම සිදුවීම් ඇති 
අහම්බෙයන් බ මා  ෙදවැනි පාඩෙම් දී සඳහන්.  එය 
සම්භාවිත ට ද අදාළය. එෙහත්ෙබොල්ට්ස්ම විසින් අදහ
කළ සම්භාවිත, එනම් තාපයට ම වන සම්භාවිතාව ෙවනස
ස්වාභාවයකින් යුක්ත. එය  ක්ෙවොන්ට යාන්ක 
විද්ව හා සම්බධ  නැහැ. තාපය  පිළිබ ව සම්භාවිත
කටයුතු කරන ආකාර අෙප් ෙනො දැනු කම හා  එක්තරා
අන්දමකට සම්බයි.
මා යමක් නිශ්චය ම  ෙනො දැන සිටින්නට ප. 
එෙසේ  වු ඒ ෙදය පිළිබ ව අඩු වැඩි වශෙයන් සම්භා
ආෙරෝපණය කිරීම ඒ ෙනො දැනුව කම මට බාධාවක්
ෙනොෙවය. උදාහරණයක් වශෙයන් ගතෙත් ෙහට ෙම
මාර්ෙසේයි නගරයට වැ වසී ? නැතෙහොත් තද අව්ව සහ
දිනයක ් ෙ ද? එෙසේත් ෙනොෙව් නම් හිම වැෙටනයක්
ෙවයදැ’යි යන්න ම නිශ්චය ම දන්ෙන් නැ. එෙහත්ෙහට 
- එනම් අෙගෝස්තු මාසෙය් දිනර්ෙසේයි වලට හිම වැට
තිෙබන ඉඩකඩ ෙහවතසම්භාවිත ඉතා අඩු. ඒ හා සමානව
ෙබොෙහෝ ෙභෞතික  වස්ත පිළිබ ව ද අප යම් ෙද්වල් දන
නමුත් ඒ වස්තුවට අදාළ  තවත් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් අ
දන්ෙන් නැ.  එනිසා එම වස්තුෙව් හැස පිළිබ ව අපට 
පුෙරෝකථන කළ හැක්ෙක ් සම්භාවිතාව ෙහවත් එම ව
හැසිරීමට වැඩි ඉඩ ක ඩක් ඇති ආකාරය පද ෙගනයි.
උදාහරණයක වශෙයන් වාතෙයන් පිරුණම් ෙබෝලයක
ගනිමු. මට එහි හ, පරිමා, උෂ්ණත්වය මැන බැලිය
හැකි.  එෙහත් බැලුන තුළ ඇති වායු  බැලුය  තු ම 
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ෙනොකඩවා සංසරණය වන බැවින් එකක් එකක් පඑම වායු
අණුවල නිශ් පිහිටීම  දැන ගැනීම ෙනොහැකි.  ෙම්
ෙනොදැනුවත්ක ම නි බැලුන හැසිර හැක ආකාරය 
නිසැක ම කීමට මට අපහසු. උදාහරණයක් වශෙයන
ගත්ෙතොතබැලුනෙ කට තද ෙකොට ඇති නූල ගලවබැලනය
අත හැරිෙයොත් හඬ නගමින හැකිෙළ බැලුන ගමන්
කරන ගමන් පථය නිශ්චිපුෙරෝකථන කිරීමට මබැහැ. 
මෙග් එම  ෙනොහැකියාවට ෙහේත, මා දැන සිටින්
බැලුනෙ හැඩය, පරිමා, පීඩනය හා උෂ්ණත්වය පමණ
නිසා. එෙහත් බැලු සූ ඬන්හැකි අතන ෙමතැන පින
ගසමින් යන්එතළ ඇති වායු අණුවල පිහිටීම අනු
වායු අණු වල පිහිටීම නිශ්චිතව දැන ගැනී
ෙනොහැකි.  හැම  ෙදයක් ම මට  නිශ්චිත පුෙරෝකථන කළ 
ෙනො හැක නමුත එය  ෙහෝ ෙමය සිදුවීමට  සම්භාවිත
ගැන කීමට මට හැක. උදාහරණයක් වශෙයන් ගතෙහො
බැලුන කාමරෙය් ජෙන්ලෙයන් ඉවතට පැන අසල
පදීපාගාර වටා රවුමක් කැරකී නැවතත් මෙග ම නැවත 
පැමිණීමට ඇසම්භාවිතා අඩු. මන්ද ඇතැම් හැසිසිද
වය හැකිනමු ඇතැම් හැරීම් සිදුවීමට ඇති හැකිය
සම්භාවිත ෙබෙහවින් අනිසා. 
ෙම් හා සමානව අණු ගැෙටන විට උණුසුම් ව
සිට සිසිල් වස්තුවක් කරා තාපය සංසරණසම්භාවිත
ගණනය කළ හැකියි. එකී ගණනයන්ට අනුව
වස්තුවකි උණුසුම් වසක කරා තාපය සංසරණය වීමට
ඇති සම්භාවිතා වඩා උණුසුම් වස්තුවකි වස්තුක
කරා තාපය සංසරණය වීමට ඇති සම්භාවිත ෙබෙහවින
වැඩිය
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විද්ෙව්ෙමවැනි කරුණු සම්බන්ධෙයන් පැහැ
ෙදන ශාඛාව හඳුන්වන් සංඛ්න ෙභෞතික විදව
(statistical physics) යනුෙව.  ෙබෝල්ට්ස්මාන්ෙගන් ආ
වූ දා සිට තාප ය සහ උෂ්ණත්වය පිළිබඳ සම්භා
ස්වාභාවය  නි ෙලස  ෙත්රුම් ගැනීම සන ෙභෞතික
විද්ෙව් එක් ජහණයක. තාප ගතිකය(thermodynamics)
යනුෙවන් හැඳින්ෙවන්ෙන්
අෙප් ෙනොදැනුවත්කම ෙලෝක ෙය් හැ පිළිබඳ 
යමක් අඟවන බවට පැවෙසන අදහස බැලූ බැල් ම 
ෙපෙනන්ෙන අතාර්කික ෙදය ෙලසයි. සීතල ෙත් හැන
උණුසුම්  ෙත් පයකට දැමූ විට රත් . කට තද කළ
නූල ගලවා අතහැර දමන බැලුනයක ඒ බැලුන ගැන අප
දන්ෙන් ෙමොනවා ෙනො දන්ෙ ෙමොනවා දැ’ය ෙනො තකා පිම
ගසමින් එහා ෙමහදුව. ඉදින්අප දන්නා ෙහෝෙනො දන්න
ෙද්වල් හා ෙලෝක නියාම ධර්ම අතර ඇති සම්බන්ධත
ද? පශ්නය ඉතා සාධාරණ යි පිතුරද ෙබෙහවින විදග්ධ
අප දත් ෙනොද ෙද්වලෙනො තකා ෙත් හැඳි හබැලු
හැසිෙරන්, විය යුතු පරිද්, ෙභෞතික විදෙව් නියා
වලට අනුව ඒවාට ආෙව්ණික  වූ අ.  ඒවාෙය් හැසිර
පිළිබ ව පුෙරෝකථන කිරීම අපට  ඇති හැකියාව ෙහ
ෙනොහැකියාව තීරණය වන්ෙ එම  වස්තුවල නිශ්චි
තත්ත්වය මත ෙන, එම  වස්තුවල සීමිත ගති ලක
සංඛ්වක සමග අප පතියා කරන ආකාරය අනුව. ෙම්ගති
ලක්ෂණ සංඛ්ව නිගමනය වන්ෙන් ෙත් හැන්දබැලුන
ෙහෝ සමග අප  �යා කරන සුවිෙශේ ආකාරය මතය. 
සම්භාවිත යනු වස්තුව ඇති සමස් ෙභෞතික දව් වල
පරිණාමය තීරණය කරන්නක් ෙවය. සම්භාවිත මගින
තීරණය කරන්ෙඅප හා අෙන්◌ාන් වශෙයන්�යා කරන
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වස්තුෙව් ඇ සීමි ගති ලක්ෂ සංඛ්ෙව් පරිණාම. 
ෙලෝකය පිළිබඳ උද්ගන දැනුමසංවිධානය කර ගැනීෙම්
අප  භාවිතා කරන සංකල්ප වල ඇ දුරවෙබෝ සහසම්බන්ධස්වාභාවයයි ඉනෙපනී යන්.
සීතල ෙත ් හැන්දක ෙත් ෙකෝප්පයක ට දැමූ 
උණුසුවන්ෙ, ෙත් හැන්ද සහ උණු ෙත්සමග �යාකාරී
වන්ෙ, ඒවාෙය් සූක්ෂමාවස්ථ 7 (microstate) නිගමනය
කරන අපමණ වූ විචතා අතුරින් සීමිතතා  ගණනක්
මත පමණය.  අපමාණ වූ විචතා අතරින් අතෙලොස්ස
පමණ ව සීමිත විතා  පමාණයක මත  වස්තුවක  අනාගත
හැසිරීෙ පුෙරෝකථන කිරී අසීර ය.  බැලුනෙ හැසිර
එයට  ෙහොඳ උදාහරණයක.  එෙහත් එක ී සීමිත තා 
පමාණය වූ  ද ෙත් හැන්රත් වට ඇති උපරිසම්භාවිත
පුෙරෝකථන කිරීමපමාණවත් . 
6

ෙම් දුවෙබෝධ විෙශේෂත ෙහේතු ෙකොට පාඨකයෙග්
අවධානය මෙගන් ගිලෙනො යන ඇතැ’යිමා සිතනව. 
තාප  ගතිකය (එනම් තාප ය පිළිබඳ ව) සහ 
සංඛ්න යාන්ක විද්ව (එනම, විව චලන සම්බන
සම්භාවිතා පිළිබඳ ව) පිළිබඳ සංක විසි වැනි සියව
ද විදත් චුම්බකත්වය ක්ෙවොන්ට පපංචය (quantum
phenomena) සම්බන්ධෙය ද ආෙද්ශ කිර විද්ඥෙයෝ
කටයුතු ක. එෙහත්ඒ හා සමව, ගුරුත්වාකරක්ෙෂේය
සම්බන්ධෙයන් ආෙද්ශ කිරගැට ළ සහගත ෙදයක් බවද 
වැටහුණ.  රත් වූ ගුරුත්වා ක්ෙෂේයක හැසිෙරන්ෙ
ෙකෙසේ ද යන්න තවමතෙනො විසඳ ලැබූගැට ළුව. 
7

සූක්ෂමාවස්ථාව යනු තාපක පද්ධතියක තාපය උච්චාවචනය වීෙ
එම පද්ධතිෙය් අන්වීක්ෂීය පරිමාණය හැසිරිය හැකිපරිවර්ත
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විදතචුම් ක්ෙෂේයක රත් වූ ව සිදු වන
කුමක ් දැයි අපි ද. උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙත
උදුන ඇති උණු වතචුම් විකිරණෙය අපට 
ආහාරයක් පිස ගත හැ.  එය  විද්ත්මක ව විස්තර කිරී
අප දන්නව.  එහි  විදතචුම් තරංග කම්පනය ෙවමි
අහඹු ෙල ශක්තිය ෙබදන. හරියට උණුසබැලුනය තුළ
ඇති අණු ෙ ෙමහි දීළු උදුන ෙපෝෙටෝන වලින පිර
ඉති ගිය ෙසයක ් අපට සිතින් මවා ගත.  එෙහත්
උණුසුම් ගුරුත්වක්ෙෂේයක යනු කුමක?
පළමුවැ පාඩෙම් දී අ ඉෙගන ගත අන්දමට
ගුරුත්වාකර් ක්ෙෂේයක යනු අවකාශ ම යි. හරියට
කිව්ෙව අවකාශ-කාලයයි (space-time).  ඒ අනුව
ගුරුත්වාකර් ක්ෙෂේයක කරා තාපය පැතිෙරන විට 
නම් අවකාශය හා කාලය යන ෙදකම කම්පනයට ලක් 
යුත. එෙහත් එය ෙකෙසේ විස්තර කළ ය ද යන්න අප
තවමත් හරියට දන්ෙ න් න. උණුසු වූ අවකාශ කාලයක 
ඇත තාප කම්පන විස්තකිරී උචිත සමීක අප සත ව
නැහැ. කම්පනය වනකාලයක යනු ඇත්තටම කුම?
එවැනි ශ්න කාලය පිළිබ ගැටලුෙව් ම හරය 
කරා අප ෙයොමු කරවයි. කාලය වීම නැත්නම් කාලය 
යාම (flow of time) යනු හරිය කුමක්?
ෙම් පශ්නය සම්භාව ෙභෞතික විද (classical
physics) සමෙය් දී ද ඉස්  වණා. දහනව වන සහ විසින
සියවෙසේ විසූ දාර්ශනිකයන්පශ්නය සලකා බලා තිබු. 
එෙහත්පශ්නය වඩාත් ව ෙලස ඉස්මතු වූෙනූතන ෙභෞති
විද්ෙව් ද යි. යම් යම් ෙද් කාලෙය් කටයුත්තක් 
ෙවනස්  වන ආකාරය  සූ ගත කිරීම මගින් ෙ විද්ව
ෙලෝකය විස්තර ෙකොට දක්වන. යම් වස්තුවක් එහි පි
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සාෙප්ක්ෂව ෙවනස් වන ආකාර අපට සූ ගත කළ හැකියි
එෙමන්ම ෙයොදන බටර් පමාණය ෙවනස් කිරීෙමන් හ
රිෙසෝෙටෝ බත් වල රසය ෙවනසවන අන්දමසූ ගත කිරීම
ද අපට හැකි.  එෙහත් කාලය ‘ෙගෙවන’ බවක ‘ගත ෙවන’
බවක් අපට ෙපෙනන නමුදු බටර්පමාණය ෙහෝ වස්තුවක
පිහිටීම සම්බන් එ◌් හා සමාන වූ ෙගවීමක ් ෙහෝ ග
වීම ෙහෝ සිදු ෙවන්ෙන් .  ෙමකී ෙවස  ඇතිෙවන්ෙ
ෙකෙසේ ද?
තවත් ආකාරයකට ෙම් ගැට ළව ම මතු රීම පි
‘‘වර්තමානය යනු කුම’ය’’? අපට  අපෙගන් ම ඇසිය
හැකි.  වර්තමානෙය් තිෙබන ෙට පමණක් අප පවතින
ෙහවත් විමාන ෙද්වල් ’ය කියමු. අතීතය ද ෙනො
පවතන අතර අනාගතය ද තවමත්විදමාන වී නැහැ එෙහත්
ෙභෞතික විදෙව්එන කිසිදු සංකල්පයක් වර්තමවත්
‘දැන’ යන අදහසට අනුරූප ෙවන්ෙන් . උදාහරණයක්
වශෙයන්‘දැන’ සහ ‘ෙමතැන’ යන අදහස් ෙදක සසඳා බලමු.
ෙමහි  ‘ෙමතැන’ යන්ෙනන් අදහස් වන්ෙන් කථිකයා
ස්ථානයයි.ඒ අනුව ෙද තැක සිටිපුද්ගලයන් ෙදෙදෙ
ගත්ෙතොත් ඔව ‘ෙමතැන’ යන්ෙනන් අදහස කරන්ෙ
එකිෙනකින් ෙවනස් සන ෙදකක්. එනිස ‘ෙමතැන’
යන්ෙනහි ෙත් රුම රඳා පවතින්ෙන් එම වචනය 
තැන මතයි. ෙමය හඳුන්වන තාක්ෂණික indexical
ෙහවත් ‘සූච්ත්ම’ යන්නයි ‘දැන’ යන වචනෙයන
හැඟෙවන්ෙන ද  එම  වචනය  භාවිතා කළ අවස්ථාවයි. එනි
එය ද ‘සච්ත්ම’ වහරක. එෙහත් කිසිෙ‘ෙමතැන’ ඇත
ෙද්වල් පවතී ‘ෙමතැන’ නැති ෙද්වල්  පවතී යනුෙ
කියන්ෙන් නැ එෙසේ නම්‘දැන’ ඇති ෙද්වල් පවතින 
‘දැන’ නැති ෙද්ව ෙනො පවතන බවත් අප කියන්ෙන?.
ඉති ‘දැන’ යනු ගත ෙවන සහ අනුපිළිෙ විදමාන වන
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ෙද්වල් ඇ බව තහවුරු කර විෂය මූලික ෙදය
නැතෙහොත්‘ෙමතැන’ ෙමන්ම හු මෙනෝ මූලික අදහසක?
ෙමය අතිශයි ගූ වූ මානසික  ගැටළුව බව
ෙපනීමට ඉඩ ෙබනවා.  එෙහත් ෙමය  නූතන ෙභෞති
විද්ෙව් දැෙවනපශ්නයක වී ත්ෙතවිෙශේෂ සාෙප්ක්ෂතා
ට අනුව ‘දැන’ යන්නද මෙනෝ මූලික අදහසක් වන බ. 
සමස්ත  විශ්වය ම  ෙපොදු  ‘දැන’ නමැති වහරින් හඟ
වර්තමානයක ් පිළිබඳ අදහස මිරිඟුවක් බවත් ව
ෙගෙවන ගත ෙවන ෙදයක් ෙලස කාලයසාමාන්කරණයකට
ලක් කිරීම වැඩකට නැති ෙදයක් බවත් ෙභෞතඥෙයෝ
සහ දාර්ශනිකෙයෝ දැන් නිගමනය කර ති. සිය ෙශෂ්ඨ
ඉතාලියානු මිත ුරා වූ මිෙචල් මියගිය අවස්ථාෙව
ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයි ෙග ෙසොෙහොයුරිය ලිය
අනුෙදනීය ලිපිෙය් ෙමෙසේ සඳහන: ‘‘මට කලින් මිෙ
ෙම් අමුතු ෙලෝකෙයන් නිගිෙයය. එෙහත් ඉන් කිස
අදහස්  ෙනොෙව්. මන්ද අත, වර්තමාන, අනාගතය 
එකිෙනකිෙබදා ෙවන් ෙකොටසැලකීමආධානග්හ දඩබ්බර
මිරිඟුවකට වඩා වැඩි ෙදයක් ෙනොවන බව ෙභෞතිව
හදාරන අප වැනි අය දන්නා බැව’’
මිරිඟු වක ද  ෙනො වන ද අප  ට  නම් හැෙඟන්
කාලය වනාහිගලා යන, ගත ෙවන, ෙගෙවන ෙදයක් ෙලසයි
ඒ බව අප හැෙමෝටම සක් සුදක්  පැහැදිලි. අෙප් සිත,
අපි කරන කතා පවතින්ෙන් ක ාළය; අෙප් භාෂාෙව
ව�හය පදනම් වී ඇත්ෙත කාලය මත ම  ය. යමක් සිදුය,
සිදු ෙ, සිදුවී යය යනුෙවන් අප භාවි කරන්ෙන
එබැවි. වර්, දව් පමණක් ෙනොව අවකාශයකින් ෙ වූ
ෙලෝකයක් ගැන කල්පනා කළ හැක වත් කාලයකින් ෙත
වූ ෙලෝකයක ගැන අපට  කල්පනා කල ෙනොහැක. ජර්න්
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දාර්ශනිකෙයකු වූ මාටිනගර් අප ‘කාලය  තුළ පදිං’
බව අවධාරණය කළා. හයිෙඩග විසින්  ෙදයක් වශෙයන
සලකනු ලැබූ කාල ගත වම ෙලෝකය පිළිබඳ කර
විස්තරයක අඩංගෙනො කළ හැකි ෙදයක්?
හයිෙඩර් ෙග් භක්ති අනුගාමිකයන් ද 
ඇතැම් දාර්ශනිකෙයෝ යථාර්ථඛ් ස්වාභාව පිළිබ
විස්තර කිරීමට ෙභෞතික ව අසමත් බව පවසා ෙභෞති
විද්ව යනු ෙනොමග ගිය දැනු’යි පකාශ කළා.  එෙහත්
අෙප් සමීප අන්තර්ඥාන වැටෙහන ෙබොෙහෝ ෙද්වල
නිවැරදි ෙනොවන බව අතීත ෙය් ෙබොෙහෝ අවස්ථා වල දී 
ෙතරුම් ෙගන තිෙබ.  සමීප අන්තර්ය මත පමණක්
රඳා  පැවතුණ නම් තවම අප විශ්වාස කරන්ෙ පැතලි
පෘථිවි සහ පෘථිවිය වටා කරකැෙවසූර්යක් පිළිබඳ
ය.  අෙප් අන්තර්ඥා හැදී වැඩී ඇත අප සතු සීම
අත්දැකීම් පදකර ෙගනය. තරමක් ගැරට සිතා බැලූ ව
ෙලෝකය  තිෙබන් අප දකින ආකාරයට ෙනොවන බව
වැටෙහනවා. ඒ අනුවමහ ෙපොෙළොව රවුම් බවඅප ෙවෙසන
පැත්ෙත්  බැලුෙවොත් අපට විරුද්ධ පැත්ෙත්
අයෙග් ෙදපා ඉහළ දිසාවටත් හිස පහළ දිස ෙයොමු ව
ඇති බව අපටවටහා ගත හැකය. සෙහේතු, පෙව්සම්ක සහ 
ඥානාන්ත සාමූහික පරීක්ෂාවකින ව හුෙක් වහා
සිතට නැෙගන අන්තර්ඥානය විශ්වාස  පඥා සම්පන්
ෙදයක් ෙනෙවය:  එය හරිය ම තමන් ජීව ිත කාලයක් 
විසූ ගමට වඩා අවට ෙලෝක ය කිසිම අන්දමකින් ෙවන
සිතීපතික්ෙෂ කළ මහල මිනිෙසක විශ්වාසය වැන. 
ෙකොතරම්විච යැයි අපටෙපනු ද කාලය ගත වම 
ෙහෝ ෙගව යාම පිළඳ අෙප් අත්දැක ීම යථාර්ථෙය
ස්වරූයක් ෙලස සැලකීම අවශ්තාවක නැහැ.  එෙහත් එය
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යථාර්ථෙය මුඛ ෙදයක් වශෙයන ෙනො සලකන්ෙ නම්
ෙගවී යන කාලයක ් පිළ ව ඒ විච අත්දැකීම අප
ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහන?
මා හිතන අන්දමට ඒ පැනයට පිළිතුර ඇත්ෙත
සහ තාපය අතර ඇති කුලු සම්බන්ධත තුළ. මන්ද
අතීතය සහ අනාගතය අතර අනාවරණය කර ගත හැක
ෙවනසක් ඇති ෙවන්ෙන් තාපය සංසරණය ෙහවත්ගලා 
යාමත් සිදු ෙහොත් පමණ. තාපය  සම්භාවිතා
සම්බන්. අෙනක් අතට සම්භාවව අවට  ෙලෝකය හා අප 
කරන ගනුෙදන වල දී යථාර්ථෙය සූක්ෂ විස්ත (fine
details) ධාරණයට ලක ෙනො වම හා සමග සම්බන්. කාලය 
ගත වීමයන්නෙභෞතික විදව ඇසුෙරන් මතු විය හැ ද 
එෙසේ එය මතු වන්ෙන් යම්  යථා පැවැත්ම පිළිබඳ 
විස්තරයක ් වශෙයන් ෙනොෙ ඇත්ත වශෙය ම ෙභෞතික
විද්ෙව් ද එය  මතු වන්ෙන් සංන සහ  තාප  ගතිකතය
යන සන්දර් හරහාය.  එනිසා කාලය පිළිබ පෙහේලිකා
විසඳන යතුඑය විය හැක. විෂය මූලික වශෙබැලුෙවො
‘ෙමතැන’ ෙනො පවතිනව ෙමන් ම ‘දැන’ යන්න ද  ෙනො
පවතන ෙදයක.  එෙහත් ෙලෝකය තු ඇතිෙන සියු
අන්තරයාවල ෙහේතු ෙකො ෙගන කිසියම් පද් තු
අෙන්◌ාන් වශෙයන් බලපාන (අප  වැනි) කාල පපංච
(temporal phenomenon) ඇති විය හැකි අතර ඒ
අෙන්න් වශෙයන �යා කරන්ෙන අසීමි වූ විචලතා
වලට අනුවය
අෙප් මතකය සහ අෙප් විඥානය ෙගොඩ නැගී ඇ
ෙමවැනි සංඛ්නමය සංසිද්ධි . මනඃකල්පිත සු
ප්ඥෙයකු නම් ගල යන කාලයක් ෙනොමැති බ වහා 
වැටෙහේ ව. විශ්වය යන ඔහුට අතීත, වර්තමානය හා
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අනාගතය යන තු ම  එකට  එක් ව එකම  එක  කුට්ටි
පමණය. එෙහත් අෙප් විඥානෙය් ඇත කම නිසා ෙලෝකය
පිළිබව අපට ඇත්ෙත් ෙබොඳ ව ගදැක්මක්. එ නිසයි අප
කාලය  තුළ ජීවත් ව.  මෙග් ඉතාලි සංස්කාරකෙගන
ණයට  ගත් ෙයදුමක ට අ කිව්ෙව විදමානයට  වඩා 
අවිදමානය  ෙබෙහවින සුවිශා.  කාලය  ගත වම පිළිබ
සංජානනය අපට ඇතිෙවන්ෙ අෙප ෙබොඳ  ව ගිය දැක්ම
නිසා. දැන්ඉතින් පැහැදි? නැහැ පැහැදිලි නැහ ෙත්රු
ගැනීම නම තවත් ෙබොෙහෝ ෙද් අවෙබෝකර ගත යුත.
කාලය පිහිටා තිෙබන ගුරුත, ක්ෙවොන්ට
යාන්ක විද්ව සහ  තාප  ගතිය  අන්තර් ෙඡය වීෙම්
පැන නැෙගන ගැට ළ ගැටය හරි මැදයිඅප තවමත්ෙම්ගැට ළ
ගැටය ලිහන්නට තැත් කරන ඝන අන්ධකාරයක සි. 
ෙම් පෙහේලිකාව විසඳීෙම් ලා  ෙකොටස්  තුෙනන් ෙදක
ම අඩංගුක්ෙවොන්ටගුරුත පිළිබයම්අවෙබෝධයක් ලබා
ගැනීම ඇරඹී තිබුෙලෝකය ගැන අෙප් දැනුම ෙමෙහය ව
හැකි පරිදි  ෙකොටස්  තුන  එකට  සම්බන්ධ ක ළ හ
තරම්පබල නියාමයක් තවමත් ෙසොයා ෙගන නැ
සිය ෙසෞඛ තත්ත්වය නිසා ෙරෝද පුටුවකට ස
යාන්ක ආධාරකයකි කතා කරමි ෙභෞතික විදවට අති
විශිෂ්ට ෙසේවාවක් ක ිරී පසිද්ධියට ස්ටීවන
ෙහෝකින් විසින් සම්පූර්ණ  ඇතැම් ගණනය
කිරීමක් හරහා  ගැට ළව විසඳීම බඳ කිසියම් ඉඟ
අපට ලැෙබනවා. 
නිරන්තරෙයන කල කුහර අධිතර තාපෙයන්
යුක් වන බව ක්ෙවොන්ට යාන්ක විද්ව උපෙයෝගී කර
ගනිම ෙහෝකින්ග් සාර්ථක  ෙලස ෙපන්වා.  ඒවායින
තාපය  නිකු ෙවන්ෙන් උදුනක ව. ෙහෝකින්ග් ඒ
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විස්තරෙයන් තමයථම  වරට  ‘උණුසුම් අවකා’
ස්වාභාවය පිළිබ ව සැලකිය යුතු දැනු ඇති වුෙණ
එෙහත්ෙම්වන ෙතක පරීක් කර ඇතිකල කුහර වලඒ කි
තාපය  නිරීක්ෂණය කි කිසිවකුටත් ෙනො හැකි  ඊට 
ෙහේතුව නිරීක්ෂණය කතරම්එ◌් තාපය පබල නැතිනිසා
විය හැක.  ෙකෙසේ  ෙවතත් ෙහෝකින්ග් ෙග් ගණනය 
ඒත්ත ගැන්විය හ තරම් පබල ය.  එක ගණනය කිරී යළි
යළිත තහවුරු වී ඇති බ කල කුහර වල තාපය ඇති බව
යථාර්ථයක් වශෙ ෙපොදුෙ පිළිගැනී නවා. 
කල කුහරවල ඇති තාප ක්ෙවොන්ට ඵලයක් ෙලස
සැලකිය හැක.  ස්වාභාවෙයන් ම කල කුහරයක
ගුරුත්වාකර්ෂ.  කල කුහර තාපය නිපදන්ෙන
අවකාශෙය් මුඛ ස්වාභාවය  වශෙයන් සැලෙක කණිකා
ෙහවත්තනි තනි ක්ෙවොන්ට කම්පනයවී කලු කුහර 
පිට රත්  නිසායිෙමය  පෙහේලිකාෙ තුන් පැ ම එනම්
ක්ෙවොන්ට යාන්ක විද්ව, සාධාරණ සාෙප්ක්ෂතාව ය ස
තාප ගතික විදව යන තුන ම එකට හණය කර ගත්
පපංචයක. කල කුහර පිළිබඳ තාහරියටෙභෞතික විදෙව්
ෙරොෙසටා අභිෙල්ඛන වෙග භාෂා  තුන, එනම ක්වන්,
ගුරුත සහ තාප  ගතිකය යන �ත්වෙය ම සුසංෙයෝග වූ
ෙදයක. කාලෙය් නියම ස්භාවය අනාවරණය කර ගැනීමට
නම් ෙම් අභිෙල්ඛනය නිවැරදි ගත යුයි
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සමාප්ය

අප ගැන ම
ගැඹුර අජටාකාශ ව�හෙය් ස දන්නා විශ්වෙය් 
දක්වා ගමන් කිරීෙම, ෙම් පාඩම් මාලාව අවසන් කි
ෙපර අප ගැන ම කතා කළ යුතු යැයි මා අදහස් ක
නූතන ෙභෞතික විදව විසි මහා  විකාර ෙලස
විස්තර කරන ෙම් පුදු ෙලෝකෙය් හඬමි, සිනාෙසම,
පත්ක් කරමින්, තීරණ ග මනුෂයන් වශෙයන
ෙවෙසන අපෙග්ඇත්තභූමිකාව කුම? ෙලෝකය පි ඉතිර
ඇත්ෙතපෙහේලිකාමය මු පාටිකල්ස්  ෙහවඅවකාශය හා 
ෙභෞතික  දුය සැදුම් ලත් අල්ප ක ාලික ක්ෙ වොන්
නම්ඇත්තට මඅප කවු? අපත් සෑදී ඇත්ෙත් ක්ෙවොන්
පාටිකල්ස් ව පමණක් ? එය එෙසේ නම් එක හා සමානව
අප  සිය ෙදනාට ම  දැෙනන ෙවන් ෙවන ඒක පුද්ග
පැවැත්මක ් පි ව, තනි පුද්ගලභාවයක් පි ව හැඟීම
අපට ඇති වන්ෙන් ෙකෙස? ඒ අනුවඅෙප් වටිනා, අෙප්
සිහ, අෙප් හැඟ, අෙප පුද්ග දැනුම යන ෙමොනවා ද?
ෙම් අසීමසහ ජ්වලිෙලෝකෙය්අප කව් ?
ෙම් සරල පි වලි එවැන පශ්නයකට පිළිතුරු 
යත් දැරීම පවා  මට හිතින් හ ගැනීමට ව ෙනො හැකි
ෙදයක. ඒ පශ්නය ඒ තරම ම බරපතළය. නූත විද්ව පිළිබ
තුම සිත්තෙම් අප  දන්නා ෙබොෙහෝ දෑ තිෙබන.  ඒ
අතරනුත් අප ඉතා අඩු ම දන්ෙන් අප ග ම ය.  මා 
අදහස් කරන අන්දමට එම  ෙනොදැනුවත්ක ගණන් ෙනො
ගැනම ෙහෝ මග හැර යාම  ෙහෝ අත්වශ් යමක ෙනො තකා 
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හැරීම ෙවනවා. මෙග් වෑයම විදෙවන් ආෙලකමත් වූ ව
ෙලෝකය ෙපෙනන්ෙන් ෙකෙසේ’යි ෙපන්වා යි එෙහත්අප 
ද ඒ කියනෙලෝකෙය ම ෙකොටසක.
පළමු ෙකො ම අප, එනම් මනුෂයන වනාහ, ෙම්
ෙලෝකය  නිරීක්ෂණයට ලක් කරන.  ඒ අර්ථෙයන
ගතෙහොත් අ යනු ෙමෙතක් මා විසි සංගහ කිරීමට තැ
කරන ලද යථාර්ථය පිළිපින්ත සාමූහ ව ෙගොඩ නගන
අයය. අප  එක් එක ් අෙ දැවැන්ත ගනුෙ සංජාලයක
(network) පුරුක් ෙහෙනෝඩ (node) ෙලස �යා කරනවා.
(උදාහරණයකට  ගත්ෙතො ෙම් ෙපොත ද එවැනි ෙනෝඩ). 
අප  ඒ ෙනෝඩ හරහා පින්, ෙමවලම, ෙතොරතුරු සහ දැන
අතිනත යවනව. 
එෙහත් අප ෙලෝකය සංජානනය  කරන්ෙන් ඉ
බැහැර වූ අමුත්තන් ෙලස ෙඑම ෙලෝකෙය ම ෙකොටසක්
වශෙයන් සිටි. අප  පිහිටා ඇත්ෙ ෙලෝකය  තුයි
එනිසා ෙලෝකය පිළිබඳ අෙප් දැක්ම ෙ ඇතුත සිට
බලන්ෙනකු දැක්ම.  ඒ ෙලෝකෙය් කඳ, පයින් ග, තරු
සහ ගැලැක්සි අතර හුවමාරුපරමාණු හ ආෙලෝක සංඥා 
වලිනම ය අප ද සුසැදී ඇත.
අප පවතින්ෙන් සමස්ත විශ්වෙය ම  ෙකොටසක්
වශෙයන් පමණක් ෙනොව එහි ඇ අතිශයි කුඩා ම 
ෙකොටසක් වශෙයන් බවත අෙප් දැනුම ණු ව විට අ
ෙතරුම් ගත. 
එම  ෙත්රුම් ග ශත  වර්ෂ ගණනාවක ් තිස්ෙ
ටිෙකන් ට සිද ු ෙදයක්. විෙශේෂ වශෙයන් පසුගිය
වර්ෂෙය් දී වඩාත ම ෙහොඳින් ෙත්රුම. අප 
ෙවෙසන්ෙන් විශ්වය හරි මැද ගහ වස්තුවක බව කලක ද
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විශ්වාස කළ එය එෙසේ  ෙනොවන බව දැන් අප දන්නව. අප
පවතින් සත්ව සහ ශාක පවුල් වලින් බැහැර වූ අති
සත්ව විෙශේෂයක් වශෙයන් කලක් අප විශ්වාස කළ. 
එෙහත් අවට ඇතසිය ශාක හා සත්වයන් ම ෙ ම අප ද 
පරිණාමය වී ඇත්ෙත් පූර්වජෙයකුෙගන් බව අප 
දන්නව.  සමනළයන සහ පක්න්ෙග් ආදි මුතුන් ම
අෙප් ආදමුත මිත් ද එකම අයය. හරියටකුඩා අවදිෙය
කියා දී ඇති අට තමන් වටා ෙලෝකය බ ව ඇති බව
විශ්වාස කළ පවුෙල් එකම දරුවා වැෙඩන සි අදහස 
නිවැරදි ෙනොවන බ ව වට ගත් ආකාරයට සමාන අෙප්
වැටහී ෙවනස් වූ ආකාර. එවැනි එකම දරුවන් වැෙඩන
අෙනක් අය සමග ද වැෙඩන්නට ඉන ගත යු ය. අන් අය
සහ අෙනකුත් ෙද්වල් මගින් නිරීක්ෂණය වන ව’යි
දැන ගැනීමට අපට හැය. 
ස්වාභාව ධර්මෙය් උච්චතම අවස් මනුෂත්වය
බවත, එය යථාර්ථයතමන් ගැ ම සවිඥාක වන අවස්ථාව
නිෙයෝජනය කරන බත ජර්මානු විඥානවාදෙය් ඉහ
අවධිෙය්  ෙෂලන් කල්පන කළා.  ස්වාභාවක ෙලෝකය 
පිළිබඳ අද අපට ඇති දැනුම බැලුෙවො නම්ෙම්පකාශය
අෙප් මුවගට නංවන්ෙන් නිර්දය. අප  එතරම්
සුවිෙශ නම් ඒ   සුවිෙශේෂ ක තමා සම්බන්ධෙයන් ස
ෙකෙනකු ම හැෙඟන පමාණයට ෙනො එෙසේ  නම සෑම 
මවකට ම සිය දරුවන් ගැනෙඟන පමාණයට සීමා ෙවවා. 
එෙහත් ඒ සුවිෙශේෂ ක ම ක ිසි ෙසේ සමස්ත  ස්වාභාව
ධර්මයට සාෙප්ක්ෂව වන සුවිෙශේෂ කමනම් ෙනොෙවය
අප  ෙවෙසන්ෙන ගැලැක්සි සහ තාරක ා වල ගහණ
ඉමහත් සාගරයක පත්න්ත ෙකොනකයි යථාර්ථෙය
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සංයුතියක් ෙලස එ  වැජෙඹන ආකෘති විලාස අසංෙඛ්ක්
අතරිනඅප ද හුදු එක් ආකෘ පමණය. 
විශ්වය පිළිබඳ අප  ෙගොඩනගන පින්තූ අප  තුළ,
අෙප් සිතුවිලි ජීවත්න පින්තූ.  ෙම් පින්ත,
එනම් අෙප් සීමිත වත්කම් ෙයොදා අපට ෙගොඩ නැග
පින්තත සහ අප ද  ෙකොටසක් වන යථාර්ත අතර අෙප්
ෙනොදැනුවත්, අෙප් ඉනය සංෙව්ද හා ඥාන පථෙය් සී
වැනි ගින ෙනො හැක තරම් ෙපරණ ගණනාවක් තිෙයන. 
අෙප් පුද් ස්වාභාවයට, සුවිෙශේෂ පුද්ගල ස්වාභා
උරුම ෙම සීමා ෙහවත් ෙකොන්ෙ අපට  ලැෙබන අත්දැකී
වලට ද ෙනොවළහා බලපානවා.
ෙකෙසේ  ෙවතත් කාන්ට් විශ්වාස කළ අන්දමට
ෙකොන්ෙද වල විශ්ව සාධාර බවක් නැහ.  ඒ අනුව
යුක්යාන අවකාශෙය් ස්වාභාවය පමණක් ෙනොව
නිව්ෙටෝනියයාන්ක විද්ව ද සත් වශෙයන්ම පූර්වගා
දැනුමක ් විය ය.  ඒවා අෙප් මනු විෙශේෂෙය් මානස
පරිණාමයටපසුකාලී ව ඇති වූ සහ පරිණා සමග වැඩි
දියුණු ෙව ආ ඥානය ය. අප කරන්ෙන් හුදු ඉෙග
පමණක් ෙනොව අෙ සංකල්පීය රා ද අනුමෙයන ෙවනස් 
කිරීමට කරන ඉෙගන ගැනීමකි. එෙවනස් වන සංකල්පී
රාමුව තුළ ගැළෙපන අන්දමට අප ඉෙගන ගන්නා වල්
සකසා  ගැනීමට අපට සිදු ෙවන.  තරමක ෙසමින් ස
පැකිෙළම දැන් අප හඳුනා ගැනීමට ඉෙගන ගතද අප ද 
අයත් වනෙලෝකෙය්යථා ස්වාභාවයයි. විවය සම්බන්ධෙය
අප ෙගොඩ නගන පින්තූරය අප, අෙප් සංකල්පීය අවකා
තුළ පවතින්න ව ද, එමගින් අප අයත් වන යථා ෙලෝකය
අඩු වැඩි වශෙයන් විස්තර ෙ. ඉන් මතු කර ගත හැකි 
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සලකුණු ඔස්ෙසේ අෙම්යන්ෙනෙම් ෙලෝකය වඩාත් ෙහොඳ
විස්තර කිරයි
බිග් බෑන්ග් ෙ හවත් පිරීම එෙසේත් නැත
අවකාශ විමන (fabric of space)ගැන කතා කරන විට අප
කරන්ෙන් අවුරුදු සිය දහස් ගණනාවක ට ෙපර සිට
වටා  වාඩි වී මිනිසුන් විසින් ෙගොතා කියූ ප
කීෙමසම්දාය දිගිදිග ම පවත්ව ෙගන යාමක් ෙනොෙව. 
එය  ඊට හාත්පසින් ෙවනස්  සම්දායක් එනම් සැවැන්න
තෘණ බිමක ඇන්ටිෙලොෙවකු තැබූ අඩි සටහන් 
පාන්දර එළිෙයන්  අයා විමසුම් ක රන මයන්ෙග
ෙහවත ෙනො ෙපෙනන දඩයමක් හඹායෑමට අවශ් යථාර්ථය
ෙත්රුම් ගැනීමට අඩි සලකුණු විපරම් කරමි
කටයුතු කරන මනයන්ෙග සම්දාය ෙනොකඩවා පවතවා
ෙගන යාමක.  එෙහත් වැරදීම් සි ඇති ඉඩ කඩ ගැන
දැනුවත ව සිට නිස අළුත් අඩි සලකුණු ද දිසාව
ෙවනස් කිරීමට අප සූද. මන් අවශ් සමත් ක ඇත්නම
අප  හරි බවත ෙසොයන ෙද් සපය ගැනීමට අසීරු ෙනො
බවත් අප දන්නනිසා. විද්ෙව් ස්වභාවය එයයි
කතන්දර හැදීම සහ යමක ් ෙසොයා ගැනීම සඳ
ෙහෝඩුවාවක් ඔස්ෙසේ යාම යන ෙබෙහවින් එකිෙනකට ෙ
වූ ෙම් මින ිස් ක ටයුතු ෙදක අතර කූලත්වය අෙ
වත්ම සංස්කෘතිෙය් සැලක ිය යුතු ෙ විද්ව
සම්බන්ධෙයන් දක්වවෙබෝධයට සහ අවිශ්වාසයට ෙහේත
වී තිෙබන. ෙම් කටතු ෙදක අතර ඇති ෙවනෙබෙහවින
සංකීර්ණ එ.  දිවා කාලෙය්  ඇන්ටිෙලොප් ම දඩයමට 
බඳුන් ව විට රා කාලෙය් කියෙව කතන්දරයක
ඇන්ටිෙලොප්  ට ෙදවිෙයකු වශෙයන් ෙපනී සිටි. 
79

ෙම් ෙදක අතර ඇති කඩඉම ද  ඉතා  ෙබොඳ  වූ ව. 
එනිසා මිථ්ව විස විද්ව ද විද්ව මගි මිථ්ව ද 
ෙපෝෂණය කරනවා. එෙහත් දැනුමට වටිනාක මෙයනවා. 
මන්ද ඇන්ටිෙලොප් මුවා ෙසොයා ගැනීමට අපට හැකි
ෙසොයා ගැනීම අෙපකුස ගන නිවී ෙහේතු වනනිසා. 
අෙප් දැන මගි ෙලෝකය ප ්තිබිම්බනය ෙනොෙහ
නිරූපණය නවා. අඩු වැඩි වශෙයන් එය ෙහොඳින් ෙ
නමුත් එමගින් නිරූපණය හුෙදක ම  අප  නිවසනා
ෙලෝකයයි.ෙකෙසේ ෙවතත්අප සහ ෙලෝකය අතර ඇති ෙමක
සංනිෙව්දනෙයන් ෙනොෙවයි අවට ඇති ෙලෝ අප 
සුවිෙශේෂර දක්වන්.  ෙලෝකෙය් ඇත සෑම  ෙදයක් ම 
එකිෙනක හා අෙන්න් වශෙයන් යා කරනවා. එනිස සෑම 
ෙදයක ම එය හා අන්තර �යාෙව ෙයදු වස්තුෙව් කිස
සලකුක්උරුම ක ගනනවා. ඒ අර්ථෙයන් ගතෙහොත් හ
ෙදයක ම එකිෙනකා ගැ නිරන් ෙතොරතුරු හුවමාර
ෙයෙදනවා. 
එක් ෙභෞතික පද්ධති යක් සම්බන්ධෙය
ෙභෞතික පධතියක්  ව ඇති ෙතොරතුරු නිසා පද්ධති
පිළිබඳ මානසික ෙහෝ මෙනෝ මූලික හෙදවැන ෙභෞතික
පද්ධතිය තුළ  ෙවන්ෙන නැහැ.  එය හුෙදක ම ෙභෞතික
විද්ව විසි න් නිග කරන පරිද වස්තු ෙදකක ් අත ඇත
ෙවන සම්බන්ධතා පමණය. ඒ අනු අහස  වැහි වලාක
වලින් යුක්ත බව වැෙටන වැදුවක ඇති ෙතොරතුරු 
කියෙවනව. වස්තුවකින් පරාවර්තනය වන ආෙලෝක ධාර
එම වස්තුෙව් වය පිළිබඳ ෙතොරතුඩංගු ෙවනව. දවෙසේ 
ෙව්ලාව පිළිබ ව ෙතොරතුරු ඔරෙලෝසු තිෙයනව. ළඟ 
එන කුණටුවක ් පිළිබඳ ෙතොරතුරු ෙඟ ගැබ්
ෙවනවා. එෙසේ ම නාසෙය්ඇතිදුර්වලක පිළිබඳ ෙතොරත
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ෙසම්තිශ් ෛවරසයක තිෙයනව. මෙග් ස්වරූපය මෙ
ෙදමාපියන්ෙග් ස්වරූ ෙබොෙහෝ දුරට සමාන ෙවන
අන්දමින් සෑද අවශ් ෙතොරතුරු මෙග්ල තුළ ඇත
DNA වල අඩංගුව තිෙයනව. මෙග් අත්දැක ීම් වලින
කරගත් දැනුමින් මෙග් ෙමො ෙගොස් තිෙයනව. 
අෙප් සිතු විලි ව සාරය නම් නිරන්තරෙය ම
එකතු ෙන, හුවමාරු න හා මුවහත් න අතිශය
ෙපොෙහොසත්එකීෙතොරතුරඑක්රැසකිරීමය
මෙග් නිවෙසඇතිතාප දහන උණුසුම් පදට පවා 
අවට පරිසරය ඉව ෙකොට බලා දැන ගැනීෙම ් හැකිය
තිෙයනවා එනිසාපමණට වඩා නිවෙසේඋෂ්ණත්වය වැඩි න
උණුසුම අඩු කි එය  �යා කරනවා.  එය  එෙසේ  නම් මා 
සිටින බව දැන දැන  උණුම පිළිබඳ මෙග් සංෙව්දනය
දැනුම තාප දහන උණුසුම් පද් �යා විරහිත ක ළ යුත
නැද් යන කරුණ සම්බන්ධෙයන් තාප දහන පද්ධත
දැනුෙමන් ෙවනස් වන් ෙකෙසේ  ද?
එෙමන් ම
ස්වභාවධර්ම තුළ සිදුන නිරන්ත ෙතොරතුරු හුවමාර
‘අප’ සහ අෙප් සිතුවිලි ජනනය කළ හැක්ෙක් ?
වර්තමානෙය් ෙහොඳ විසඳුම් ගණනා මගින
සාකච්ඡාවට භාජනය කර ඇ ෙම් ශන
් ය  පුළුල විවෘත වූ
ගැට ළුව. මෙග් මතය අන නුදුරු අනාගතෙ විද්ව
සම්බන්ධෙයසැලකිය යුතගතියක් අත්පත් ත හැකි
ඉතාමත් කුතුහලය දන කඩ ඉමක වන්ෙන් ෙමයයි. 
නූතන ෙමවලම් ෙදා අෙප් ෙමොළෙය සදු න �යා
නිරීක්ෂණය කිරීමටත් එහි ඇති ෙබෙහවින් සං
ඉතා නිවැරදි ෙලස අනණය කිරීම අපට හැක වී
තිෙබනව. වසර 2014 තරම් මෑ දීපවෘත්ති පළ කළ පරිද
ක්ෂීරප සත්වෙයකුෙග් ෙමොළෙයහය  මධ්ෙය්ක්
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(mesoscopic) මට්ටෙම් විස් ද පරිපූර් ඇතුළ වන
ෙලස සවිස්ත ව අනුචණය කිරීමට හැකි වී ති. විවි
ව�හ  වල ගණිතමය ආකෘ පිළිබඳ ව සුවිෙශේෂී අ අෙප්
විඥානෙය ඇතිෙන මෙනෝ මූලික අත්දැකීම්
පෑෙහන්ෙන් ෙකෙසේ ද යන පිළිබ ව දාර්ශනිකයන්
පමණක් ෙනොව ස්නායුෙ විද්ඥයන්ෙග් ද අවධානය ෙයො
වී ෙබනවා.
උදාහරණයක් වශෙයන
ගත්ෙතොත
ෙම්
සම්බන්ධෙයන් සි ගන්නා ස ගණිතමය නියාම
එක්සත් ජනපදෙ ජීවත්න ඉතාලියානු විඥෙයකු වන
ජියුලිෙයෝ ෙටොෙන විසින් වර කරමි තිෙබනව. 
‘සෙමෝධානිත ෙතොරතුරු නි’ (integrated information
theory) යනුෙවන ් හැඳින් එමගි කිසියම් පද්ධ
සවිඥානික වීමට අ කරන ව�හාත්ම ස්වාභාවය 
පමාණාත්ම ව විස්තර කිරීමට උත්සාහ ක.  නිදසුන
ෙලස ගත්ෙතොත් අප අ ව ෙනොෙහොත් සවිඥානි ව
(conscious) සිටින අවස්ථා සහ සිහිෙපනීමක ෙතොර ව
නිදා සිටින අනක (unconscious) අවස්ථාවත් අතර
ෙභෞතික තලෙය්  (physical plane) සිදුන ෙවනස්කම් ෙම
මගින් විස්තර ට හැකි ම දැක්විය හැකිය. ෙම් ක
තවමත් පවතින්ෙන් වර්ධනීය අවස. අෙප් විඥානය
(conscious) සැදුම් ෙගන ඇත් ෙකෙලස  ද යන ගැට ළ ව
සම්බන්ධෙයන් අපට ඒ ත්තු යන පිළිගතතුරක
තවමත් ෙසොයා ෙග නැහැ.  එෙහත් මා කල්පනා කර
අන්දමටෙමෙතක්ෙමය ෙත්රුම් ගැනබාධකයක්ව පැවත
තිම පටලය දැන්වියැෙකන්නට පටන් ෙගන තිෙ. 
අප ෙබෙහවිනවික්ෂිප්ත  ෙබොෙහෝ ෙද්වල් අ
සම්බන්ධෙය තිෙයනවා. නිදසුනක් ෙලස ගත් අෙප්
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හැසිරීම් යනු හ ස්වාභාව ධර්මෙය් සම් නියාම වල
අනුව ස වන ෙද්වල් මිස ෙවනත් ක ිසිවක් ෙ,
ස්වයං  තීරණ ගැනීමට අපට නිදහස ඇ ය යන්ෙනන
හැෙඟන්ෙ කුමක ්? නිදහස පිළිබඳ අෙප් හැඟීම ස
දැන් අවෙබෝධ කර ෙන ඇති පරිදි ෙලෝකය ඒ පිව �යා 
කරන අනම් ස්වාභාවය අතර පරස්පරයක් ත්ෙත් නැත්
ද? ෙනොඑෙසේනම්අෙප් සිතීෙම් නිදහස ෙස්වාභාවධර්මෙය
දැඩ නියාමිකතාවෙයඅප මුදා ගැනී හැකි යමක් අප ත
ෙවත් ද
නැහැ. ඇත්ත වශෙයන් ම  ස්වාභාවධර්මෙ සම්මු
වලි ගැලවී ගි හැකි කිසිවක්  තුළ නැහැ.  එෙසේ 
ස්වාභාවධර්මෙය් නියඅබිබව යන කිසිවක් අප තුළ ව
ෙම් වන විට අප ඒ ගැන දැනුවත් ව සිටියඑෙමන්ම ව්
වස්තු ආදි ස්වාභාවික  හැසිරීම උඝනය කළ හැකි
කිසිවක් ද අප තුළ . ෙමකී නිරීක්ෙභෞතික විදෙව්
සිට රසායන විද්ව දක්වා ද ජීව විෙව් සිට ස්නායු වව
දක්වාද ව ද නූතන විදව විසිමුමනින් ම අනුමත ක
ලබන ෙදයක. 
ඉතින යට කී අවුල ලිහා ගැනීෙම් විසඳු
ෙවනත් තලයක.  එම තලෙය් ද අප  නිදහස් ය යන්ෙනහ
කිසියම් ඇත්තක් තිෙයනවා. ම න්ද අප  යන්ෙනන
අදහස් කරන්ෙන් අප හැසිෙරන ආකාරය  ව නිශ්චය
කරන්ෙන් අ තුළ ම, අෙප් ෙමොළය මගින් මිස ෙ
බාහිර බලෙව්ගයක් මගින් ෙ නොවන.  නිදහස් වී
යන්ෙනන් අදහස් කරන්ෙන් අෙප් හ ස්වාභාව ධර්මෙය
නියාම මගි න් නිශ්චය කරන බව ෙනොෙවයි. ඇත්
වශෙයන ම ඉන් අදහස් ෙකෙරන්ෙ එකී නිදහස් හැසිර
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අෙප් ෙමොළය තු �යාත්ම වන ස්වාභාවධර්ෙය් නියා
මගින් නිගමනය වන බව
ෙමොළෙය් ඇති බිලියන ගණනක් වූ නියුෙ
නිෙම්ෂයක ින් ඇතිව නැත අති ෙපොෙහොසත් අන්ත
�යාවලිය මගින අෙප් නිදහස් තීරණ නිදහස් ෙලස නිශ්
කරනු ලබනව.  නියුෙරෝන අතර  වන ෙම් අෙන◌ාන්
�යාවලි මගින් ඉඩ ෙද පමාණයට හා  නිමනය කරන
පමාණයට ඒ අනුවසිදුන අෙප්තීරණ ගැන ද නිදහස් යැය
සැලකිය හැක. මින් අදහස් වන්ෙන් මා තීරණයක් ගන
තීරකයා වන්ෙන් මම බ? ඔව් එය හ!. මන්ද මෙග
සංකීර්ණ නියුෙරෝන ජාලය මගින් නිගමනය කරන
පටහැණි  මට යමක් කළ හැකි ද’ය ඇසීම පවා  විකාරයක
වන නිසය.  ලන්ෙද්සි දාර්ශනිකෙයකු වූ බරූච් 
දාහත්වැ සියවෙසේ දී ෙමය ක ට පැහැදිලි ක. 
එබැවින් මම ස හ මෙග් ෙමොළෙය් නියුෙර
යනුෙවන් ෙදකක් ෙනොය. ඒ ෙදකම එක ම එකක. ඇත්ත
වශෙයන් ම පුද්ගලෙයක් �යාවලිය.  එම  �යාවලි
ෙබෙහවින් සංකීර්ණ සහ ක හා තදින් බැඳ
සෙමෝධානි (integrated) �යාවලිය. 
මනුෂ හැසිරීම කලින් ෙනො හැක තරම් අඩමාන
ෙදයකැ’යි අප පවසන ව, අප නිවැරද. මන්දපුෙරෝකථන
කිරී, විෙශේෂෙයන් අප විම පුෙරෝකථන කරනු ලැබී
ට ෙනො හැක තරම් එය සංකීර. අෙප් ආත්මීය නක
පිළිබඳ අප තුළ ඇති සංෙව් ඇතිෙවන්, ස්පිෙනෝසා
නිවැරදිව දුටු, අප සම්බන්ධෙයන් අප  ඇතිෙන
අදහස් සහ  පතිර අප  තුළ සිදු න සමස්ත  �යාවලිෙ
විස්තණ  සංකීර්ණත් වඩා  ෙබෙහවින් , අසම්පූ
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ඒවා  වන නිසා.  එෙහත් අප දකින අන්දම නම් විස්මෙ
පභවය අප ම තමය.
ගැලැක්සියක ඇති අති විශාල තාරකා ව තරම්
නියුෙරෝන බිලියන වක් අෙප් ෙමොළෙ තිෙබනව. 
පමාණාත්මක ව බැලුෙවො ඒවාට අෙන්◌ාන් වශෙයන්
�යා කළ හැකි වාර ගණන හා ආකාර ගණන ඊටත් වඩා
අතිශයි ම  විශාල සංඛ්වක.  එෙහත් ෙම කිසිව ගැන අප 
සවිඥාන නැහැ.  ඇත්තට ම අප යනු ෙම් වි සමස්තය 
මගින් සකසනු නක මිස ඒ සමස්ත සැකැස්ෙම
ස්වල්පයක ් පි ව සවිඥාන වීම මගින් පමණක් වි
කළ හැකිපපංචයක ෙනොෙවයි
තවමත් මුලූමනි පැහැදි ව නැතත, දැනට  ඇති
අවෙබෝධයට අනුව තීරණ වල එළෙඹන ‘මම’ නමැති
තැනැත්තා සහස්වයං පත්ෙව්ක්ෂණය ත, ෙලෝකය ස්වයං 
නිරූප කිරීම ත සහ  ෙලෝකය  තුළ සන්දර්භ ගත 
විවිධ දෘෂ්ටිෙක ෝණ මගින් ල ෙතොරතුරු සකස
නිරූපණය කරනු ලබන සිත් ගන සුළු හය  වන අෙප්
ෙමොළය මගින් සකසනු ල‘මම’ ත් එකම එක තැනැත්
මය.  ඒ අනුව තීරණය ගන්ෙන් මා මි අෙයක් ෙනොෙව
යන හැඟීම ඇ වන හැම වට ද ම අප නිවැරදය. 
ස්පිෙනෝසා පැවසූ අන්ද‘මම’ යනු මෙග් සිරුර
මෙග් ෙමොළය හා හෘදය වස්තුව තුළ ඇති දැවැන්ත සහ ෙ
ෙබ්රා ගැනීමඅතිශයදුෂ්කර සංකීර්ණත්ව
ඒ අනුව ෙම් ෙපොෙත් පිටු  විසි න් නිර
කරන ලද විද්ත්මක  දර්ශ අප  ගැන අප  තුළ ඇත
සංෙව්ද හා  ෙනොගැළපීම ඉඩක් නැහ.  එෙමන්ම එය  හා 
සමග සදාචාරාත්මක මෙනෝ විද්ත්මක කරුණු පිළිබඳ
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සිතු, අෙප් මෙනෝභාව, හැඟීම වල ද ෙනොගැළපීම ඇති
වි ෙනොහැකි. ෙලෝකය යනු සංකීර්ණ ෙ. අප ෙලෝකය 
ගහණය කර ගන්ෙන් අප විසින් විස්තර කර�යාවලි
වලට අනුකූලන ආකාරෙය් වි භාෂා  වලින්. හැ
සංකීර් �යාවලියක ් ෙවනස් ෙවනස්  භාෂාවලි ෙත්රු
ගැනීමතෙවනස් ෙවනස් තලවල ද ආමන්ණය කිමත් ක
හැකි.  ෙම් විවිධාක ාර භ ද අන්තර ෙඡ්දන ෙවමින
එකිෙන හා  ෙවෙළමින අර �යාවලි ෙමන්  අෙන්◌ාන්
වශෙයන් ෙපෝෂණය ෙනවා. උදාහරණයක් වශෙයන
ගතෙහොත් ෙමොළෙය්  ෙවන ජීව රසායනි �යාවලි
ෙත්රුම් ගැ මත මෙනෝ විද් අධ්යනය  ෙපෝෂණය වී
තිෙබනව.  එෙමන්ම අෙප ජීවි පහර්ෂය නංවන ආශා සහ 
මෙනෝභාව මගින් නයික ෙභෞතික විදව පිළිබඳ අයන
ෙපොෙහොසත්වී තිෙබන. 
ස්වාභාව ධර්මෙය් ෙකොටස ෙලස  ෙහෝ, සත්ව
ෙලෝකෙයන් උරුම  වූ වක්  ෙලස, අවුරුදු මි
ගණනාවක් පරිණා වී නිසා ෙහෝ ඇති  වූ වක්
සැලකුවත් අෙප් සදාචාරාත්මක වට, අෙප් මෙනෝභාව,
අෙප් ආදර යනු ඇත්ෙතන් ම සැබෑ ෙද්වල කෘ�ම
ෙද්වල් ෙනොෙව්. ඒවා අප සෑදී ඇති සංකීරථෙය ම
ෙකොටස්. කඳු, සිනහ, පෙරෝපකාරය, ෙකෙළහි ග, පාවා
දී, ෙහොල්මන් කරන අෙප් අ, උපශාන් භාවය  ෙම්
සියල්ල අෙයථාර්ථ . අෙප් යථාර්ථය සැදුම් ෙගන ඇ
අෙප ජනසමාජෙය, සංගීතෙයන පකම්පන ෙවන අෙප්
හැඟී වල, සහ සාමූහි ව ෙගොඩනගන අෙප් ෙපොදු ඥන
සම්භාරෙය පභවය වන එකිෙනක  හා එතු ෙපොෙහොසත්
සංජාල වලි. ෙම් සියල්ල අප විසින් විස්තර කරන
ම  ස්වභාවධර්මය අයි ෙකොටස්. අප  වනාහ ස්වාභාව
ධර්මෙය් අවිෙයෝජනීෙකොටසක! අනන්තඅපමාණ ස්වරූ
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වලිනෙපනී සිටස්වාභාව ධර්මෙය් එක් ස්වරූපයක් 
අපයි. ෙලොව ඇති ෙද්ව පිළිබ ව නිරන්තරෙය දියු
තිය ෙවන අෙප් දැනුම මගෙම් ව වට අප ඉෙගන ෙගන
ඇත්ෙත් එයය
සුවිෙශේෂ වශෙයන් මයන් වීම අ ස්වාභාව
ධර්මෙයන් ෙවන් වූටසක් වශෙයන් සැලකීමට ෙහේත
ෙනොෙවය. අප ද එම  ස්වාභාව ධර්මෙ ම  ෙකොටසක.  අපත
ස්වාභාව ධර්මය එය සත අනන්ත ව සහ-සම්බන්ධ,
අෙන්◌ාන් බලපෑම් හ  එහි ෙකොටස් අතර ෙතොරතුර
හුවමාරු කිරීම අෙප් ගහ වස්තුෙව් ම  සකසා  ගත්
ආකෘතිය.  ෙතරක් ෙනො ෙපෙනන ෙම් විශ්වෙය් අපට හ
ගත ෙනො හැක තරම්අයුරිෙකොපමණ සහ කිනමආකාරයක
එවැන ආකෘති පවතී දැයි කාට කිව ද? ඉහළ අභ්වකාශය
ෙකතරම පෘථු විපු එකක් දැයි ක ිව ෙ එහි එක සුල
තැෙනක පිහිටි සාම ගැලැක්සියක කිස අද්වි
විෙශේෂ යමකතිබිය යු’යිසිතීපවා ෙබොළඳ සිතුවි. 
ෙම් මහ ෙපොෙළොව මත ජීවය යනු විශ්වෙය විය හැක්ෙ
කුමක්’ය යන්න කියා ෙද එක් හුදනිදසුනක් පමණයි.
වනාහ එය සම්බන්ධෙයද දිය හැ එක් කුඩා උදාහරණය
විතර. 
ස්වාභාවෙයන් ම කුතුහලය නිසා ගෙව් �ය
කරන ෙහෝෙමෝ ගණයට අයත් සත්වයින් අතරින් දැ
ව ඇති එකම එක සත්ව විෙශ අපයි. අෙ ම ගණයට අයත්
අෙනක් සත්ව විෙශේෂ දැනට වඳ වී ගිහ ඒ අතරින
නියන්ඩතාල් ව විෙශේෂය මුලුමනි වඳ  වී දැනට වසර
තිස් දහසට වඩා නැහැ. අෙප් සත්ව විෙශේෂය අයත්සත්ව
ගණය ධූරාවලිය යුත් කලහකාරී චිම්ෙගන්ෙමන්
ම, ඊටත වඩා සමී ව, සාමකාමී�තිම හා  සමානාත්තාව
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සලකන ෙබොෙනෝෙබෝ (bonobo) චිම්පන හා සමානව
අ�කාෙව ද පරිණාමයවූ ව. ෙම් ගණෙය් සත්ව විෙශේෂ 
විට අ�කාෙවන නික ව නවෙලෝක  ෙසොයමින
පැටෙගෝනියාව තරම් ඈපෙද්ශව ට ද ඉන් අනතුරුව 
ද පවා ගිය.
ඇත්ත වශෙයන් ම කුතුහලාත්මක වීම ස්වාභාව
ධර්මයටපිටු පෑ ෙනොෙව්. කුතුහස්වාභාවෙයන්ම අපට 
උරුමවූ ව. 
ෙම් කියන කුතුහල ෙපලඹු අෙප් සත්
විෙශේෂය අවුරුදු ලක්ෂයකට  අ�කාෙවන නික ව දු
ඈත  පෙද් ගෙව්ෂණයට ඉෙගන ගත්.  රෑ ක අ�කාවට
ඉහළි ගුවනින් ගමන් ග උතුරු කාෙව සුවිශා
තැනිතලා තරණය කරමි එ කල ගමන් කළ අෙප් මු
මිත්තන් අහසට ෙනත් ෙයොමන ඔවුන් ෙමෙහයවන 
කුතුහලය නිස ඔවුන්ෙගන් පැවත එන ෙකෙනක් ක
දිනක  ෙම් අහස හරහා ගුවනින් ගමන් කරමින් ව
පිළිබඳ වග විභාග ක රනු’යි සිතුෙණ යන්න කල්පනා
වුණ. 
මා විශ්වාස කරන අන්දමට අෙප් සත්ව විෙශේ
කලක් පවතින සත්ව විෙශේෂයක් ෙන උදාහරණයක්
වශෙයන්ගතෙහොත්අප සෑදී ඇත් අඩු වැඩි වශෙයන් ක
ෙවනසකට  භාජනය  ෙනොවී වසර මිලියන ගණන, එනම්
අෙප් සත්ව විෙශේෂය මිහිපිට සිය වාරයකට  වැඩි
කාලයක, වාසය කරන කැස්බෑවන් සෑදී ඇති ආකාර
ෙනොෙවය. අප අයත් වන්ෙන් ෙකටල පරිච්ෙඡ් දී බ
වී නැතිව යන සත්ව විෙශේෂයකටයි. අෙප් සත්ව ගණ
අෙනක් සත්ව විෙශේ සියල ම දැනටමත් වඳ වී ෙගොස්
තිෙබනව. ඊටත් වඩා සැලකිය යුතු කාරණය අප විනාශ
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බවයි. අප වි ම දියත් ක ළ දරුණු කාලගසන හා 
පාරිසරික ෙවනස්ක ම් ව ඉතිර ි කරනු ’යි සිතී
අසීර. ෙම් තු පෘථිවි නම් ඒවා ෙනො වැදගත සු
සිදු වි හැකි.  එෙහත විෙශේෂෙයන, මහජන හා 
ෙද්ශපාලන මතය අප මුහුණ ෙදන අන ෙනො තකමි හිස
වැලි තුල ඔබා ගැනී වැඩි මනාපයක දක්වන බැව,
ඒවායින අනතුර ලක් ෙනොව අපට  ගැලවී ගත හැක ි ෙවතැ
මා හිතන්ෙන්හැ. ඇතැම් විට අෙම මරණීය ඉරණම ගැන
සවිඥාන ව මහ ෙපොෙළොෙව්ජීවත්න එකම සත්ව විෙශේෂ
ද අප විය හැක. වැඩි කලකෙනො යවා ම තමන්ෙග් සාමූ
ව්සනය ෙහෝ අඩ ම වශෙයන් තමන්ෙග් ශිෂ්ටාචා
විනාශය දැනු ව බලා සින එකම සත්ව විෙශේෂය ද අ
ෙවතැයි ට සැක සිෙතනව.
අප  එක් එක් අයකුෙග් අභාවය සම්බන්
කටයුතු කරන් ෙන් ෙක ෙස’යි  අඩු වැඩි වශෙයන්
දන්නවා. ශිෂ්ටාචාර කඩා වැටීෙම අප ඒ අන්දමට කටයු
කරා වි ඒ ෙදක අතර එතරම ම ෙවනසක නැහැ. අෙනක් අතට
එවැනි ෙද්වල් සිදු වූ මුල් ම අවස්ථාව දෙවය.  ෙම්
ෙවන විටත මායාවරු සහ ටවර එය අත් දැක  තිෙබනව. 
සාමූහ ව බැලවත් පුද්ගලයන් වශෙයනවත් අප ද
අහෙසේ ඈත  ඇති තරු ෙම ම ඉපදී මිය යන. අෙප්
යථාර්ථය එයයි. ජීවිතය අපට ෙමතරම් වටින අල්ප
කාලන, අනිත ස්වාභාවය  නිසා.  ලූ�ටියස 8 පැවසූ
අන්දට  ජීවිතයට අෙප් ඇති ආශාව අ ම කෑදරයි
7

8

ලූකටියස් යනු.ප. 99-55 අතර ජීවත් වූ ෙරෝමන් කවිෙය
දාර්ශනිකෙයක්. ෙම් කවි පද ඔ‘ෙද්වල් වල ස්වාභා’ (De rarum
natura) නම් කෘතිෙයන් උපුටා ගත- පරිවර්
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ජීවිතයට අෙප් ෙලෝභය අතෘප්ති ක.  එෙහත් අප තැන
ඇත සහ අප ෙමෙහයවනු ලබන ෙම් ස්වාභාවධර් ම ගැලී
සිටින අප ෙදෙලොවක් අතර තනි වූ වාසස්ථානයක ් න
ෙනොෙව්.අප ෙවෙසන්ෙන් අෙප ෙම නිවහෙන
අෙප් නිවහන ස්වාභාධර්මයයි. ස්භාව ධර්මය අපට
ෙගදර වැනි. කණිකාමය අවකාශයකින් යුක ද, ෙව්ලාව
යනු මිරිඟු ද ෙභෞතික ව් කි තැනක ෙනො පවතින්
වූ , අප ගෙව්ෂණයට ල කරන ෙම් අමුවිස්මය ජන බහු
වර් ෙලෝකය කිසි ෙස ම අෙප් යථාස්වාභාවය හා අප අතර
විරසකයක ් ඇතිවන්නක ් ෙනොෙ. අෙප් වාසස්ථානය
සම්බන්ධෙයන් අප තුළ ස්වාභාවක කුතුහලය මග
අනාවරණය කරන සත් එයයි. අප තැනී ඇත්ෙත් ද අ
සිලු ෙද්වල තැනී ඇති පරිදි තාරකා ධූල දක්
කම්කෙටොළු ව මිකු අවස්ථාවක දී ෙහෝ ඉමහත
උත්කර්ෂෙයපෙමෝද වන අවස්ථාවක දී ෙහ අපට ෙමෙලොව
ෙකොටසක් වීම හැර ෙවනත් කිසිවක ් බවට 
ෙනොහැකි. 
ලූකටිස් එය විසිතුරු ෙලස විස්තර ෙමෙසේයි
....අප සියල්ලන ජනිත ෙණ් එකම  ඛෙගෝලී
බීජයක.                                     
අප සියල්ල ම ඇත්ෙත් එකම පියාණන් ෙ.  
ඉන් පිවිවැහි බිඳු 
ෙම් මිහිකත, එඅපට කවන ෙපොවන මව,
දිදුලන ඟ ද, සාර ෙසොබාෙවන් ය ගහ ෙකොල ද,
මිනිස් වර් ද, සත්ව විෙශේද  නිපදවමි
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සියලම සිරුරු වඩන අහර කිස පිරි
මිහිදිවි ෙගවීමට
පැටිය බිහි කිරීමට.....
ආදරය කිරීම අවංක වීමත් අෙ ස්වාභාවෙය්
ලක්ෂණක. තව තවත් දැ ගැනීමටත් ෙනොකඩවා ඉෙ
ගැනීමටත් ඇෙනො තිතආසාව අෙප් ස්වභාවයක. ෙලෝකය
පිළිබඳ අෙප් දැනුම ෙනොකඩවා වරෙවනවා.
අෙප් හැදෑරුමට ලක සීමාන්ත ෙබොෙහ. දැනුම
පිළිබඳ ආසාෙවන් අප දැෙව.  ඒවා  අවකාශ ව�හය,
විශ්වෙය් සම්, කාලෙය් ස්වභාවය, කල කුහර නමැත
පපංචය සහ අෙප ම  සිතු ජනනය ෙවන ආකාරය  ගැන
වැටෙහන නුවන ඉස්මතු ෙවමින් එ. අප දන්නා ෙද්ව
සහ අප ෙනො දන්න දෑ සාගරයක්අතර ඇති ඉව ෙකොෙන්දී
ෙලෝකෙය්ඒ අලංකාරය සහ අභිරහස් ස්වාභාවය කාන්තිෙය
දිදුලනවා. එය ෙලොඩැහැ ගන්ව සුයි.
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