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විද්යාව “බටහිර” ද් ? “ගපරදි ” ද් ?
ලංකාගේ සං ල ජාතිකවාදී උ ුන් අතර තිගබය එක ජයප්රිය ප්රවාද්ය්  වන්ගන් විද්යාව
යය ද්ැනුම් පද්ධතිය බටහිර-යුගද්ේ-ක්රිස්තතියානි ස්ංස්තකිතික ලයලයින්ින්න්තය කළුවකවින් හිහි
(ගලෝකගේ ආධිපතයය අ්කර ් ව්ධයය ළුව් ය යන්ය එපමකින් යතර ගයාවය ස්ම ර
යයායාරා්ය වරු පවස්න්ගන් ගම් විද්යාව යනු පටපටපල් ගබාරුව්  බව.  ගම් මතවාද්ගේ
අනු ාමිකගයෝ ඒ අනුව ගකතරම් මුග්ධ විනිනතරයන් කරා එළගෙන්ගන්ද් ය් මීට වස්ර
ිහිපයකට ගපරාුව අගේ රගටප ම ් ආන්ගද්ෝලයා්මක පුවත්  වූ බුදු පිළිම වලින් “රැස්ත
විහිදීම” යන්ය පැ ැදිලි කගළත, එය මිතයාව්  වන්ගන් “බටහිර විද්යාවට” අනුව විග්ර ිීමමට කළ
උ්ස්ා ය ුල බව.  [එයම් ඔළුයට අනුව ගපරදි ස්ංස්තකිතික ස්ම්ප්රද්ාය ුල ව්ධයය වූ
“විද්යාව් ” තිබුනියම් බුදු පිළිම වලින් බුදුරැස්ත විහිදීම යතා්ථය්  විය යුුය ] එවකට පුව්ප්
වල ගමවැනි ආකාරගේ ලිපි පළළුණි ඇ්ගතන්ම එම ආගලෝක විද්යා (ප්රකාන විද්යා ස්ංසද්ධිය
යනු පැ ැදිලි ිීමමට විද්යාව්  අවනය ගයාවය තරම් ස්රල ස්ංසද්ධියි ගමී  බුදුරැස්ත විහිදීම යනු
ද්ිනය මායාවි (Optical illusion) දිදුලය පැ ැදිලි ව්ක ගද්ක්  මා. ම් වය ග්ඛාව ඔස්තගස්ත
එගස්ත ගපගයන්යට ම ස්තවභාවික මායාවි ග ව් අගේ ඇස් රැවටීමි ර්වූ පිෂතඨය් 
ආස්න්යගේ ඇති වාතය ර් ඉ ල යැගීම ග තුගවන් ව්තයය වය ආගලෝක ිරක නිස්ා අපට
“ගපගයය” මිරිඟුව යනු තව් එවැනි වූ ද්ිනය මායාවි ඇ්ගතන්ම ද් ව්කාගල්පිත බුදු
පිළිමය්  ග ෝ ගවය් ආ මික ස්ාස්තති වරගයකුගග් ප්රතිමාව්  ග ෝ එපමක්  ගයාව ුදගද්් 
එගලස් දීේතිම් ව්ක ගද්ක්  ස්හිත කද්සය්  මුපිට පවා එම ව්ක මා. ම් වයිගේද්යය වය
සීමා ග්ඛාව ඔස්තගස්ත “බුදුරැස්ත” ද්ැක ැනීගම් ැියාව ඕයෑම බැතිමගතකුට ඇත [අද් පවා ඕයෑම
ගකගයකුට ගමම කාරකය නිීම් ෂකය ගකාට ප්රතය් ෂ කර ත ැිය ] එවිට කදද්ාසයින්
රැස්ත විහිදීම පැ ැදිලි කරන්යාවූ බටහිර ගයාවය තව් විද්යාව්  ගස්ායා ැනීමට සදුවනු ඇත

ගමම පූ්විකාව ඔස්තගස්ත යලි උ් ත ග්මාව එයම් බටහිර විද්යාවට ගවයස්තවූ ගපරදි විද්යාව් 
එගස්තයැ්යම් ගබෞද්ධ විද්යාව්  ග ෝ සං ල විද්යාව්  ගව්ද් යය ප්රනතයය ා බැුනනු ප්රවාද්ය
ස්ාකච්ජාවට ැනීමට ැිය
විද්යා්මක ද්ැනුමට ා නුතය ද්ැනුමට එගරහි ගම් අයග න් අපට ඇසීමට ඇති පළමු ස්රල පැයය
වන්ගන් ගම් වයවිට් (සයවස්ත ගද්ක ුය්  ුල ගම් “බටහිර ද්ැනුම ා විද්යාව” විසන් නූතයගේ
ස්ෑම ් ගෂතත්රය්  ුලම පාග ත අ්ප් කරග ය ඇති ව්ධයය නිස්ා ස්මාජයට, මිනිස්ත ව් යාට
මුද් ගයාව අවද්ායමට ල් වය ස්තවභාව ධ්මයාට පවා අ්කර දී ඇති ජයග්ර ක වල උරුමය
“බටහිර විද්යාවට” ග ෝ එහි න්න්තය පද්යමට බැර කළ යුුද් යන්ය අද් අප භාවිත කරය නූතය
තා් ෂණික උපකරක වල සට මුලිනුපුටා ද්ැමු පුරාය වස්ං ත ගරෝ වැනි ගද් ගමන්ම
ක්රමානුූලලව ඉ ළ ියය මායවයාගග් අගේ් ෂිතත ආයුකාලය වැනි ගද් ද්, ගේ ව් ප්රවා ය මාදිලි,
විවිධාංගී කරකය ඇති විගයෝද්ාස්තවාද්ය ආදිය ඇුලු ස්මස්තතය අපට ලබා දී ඇ්ග් ගමී 
“යුගද්ේ-ක්රිස්තතියානි-බටහිර ද්ැනුගම්” ව්ධයය විසන්ද් ? එවැන්ය්  භාර ැනීම යනු අපට අනුව
යම් ආ මික ස්න්ද්්භයකට ගකගස්තව් උරුම කරදිය ගයා ැිිසුදුසුකම් ගයාල් වයාජ
ග ෞරවනීය්වය්  බගලන් පැට මි
අපි විසන් ම ් උ්ක්ෂයට යංවය අගේ ඉපැරණි ද්ැනුම ුලින් නිමවූ අයිය නි්මාකය්  වය
ද්ැදි ම අලි ප ය (ඇ්ප ය වැනි ගද් විග්ර ිීමමටිඑම ද්ැනුම අ ය ිීමමට භාවිත කරනුගේ
අර ී  බටහිර විද්යාගේ රව- ති විද්යව (Fluid Dynamics) ය
ද්ැනුම හිහි මට ා ද්ැනුම ස්ංව්ධයයට ඒ ස්මාජගේ ස්ංස්තකිතික පරිකල්පයය ද්ායක ගව. 
නූතය ද්ැනුම ග ාදයැගීමට ඉව ල්වූ කදද්ාස නිෂතපාද්යය, මුරක තා්ෂකය ගමන්ම
ගවඩිගබග ් ද් මුලින්ම ගස්ායා ්ග් චීනුන් විසන් බව ගපාදු වනගයන් පිළි ැගන් ණිතය
ව්ධයය ළුගේ ඉන්දියාගේ, අරාහිගේ බවද් පැවගස්ත ලංකාගේ වාරි තා්ෂකයද් දියුු  මටපටමක
පැවුනි ඉරාකගේ බැග්දෑඩ්හහි (අතීතගේ ගමස්ගපාග්මියාගේ දී ගස්ායා ් ඉපැරණිම විද්ු්
ගකෝෂය ග ව් බැටරිය විද්යාවට එකු වූ තව් ද්ැනුමි ය ර නි්මාකයිවාස්තු විද්යාව
ගීසගේ, ඊජිේුගේ ා චීයය (මුද් ගයාව කාම්ගබෝජය ආශ්රිතව ද්ැක ත ැිය ද්කුු 
අගමරිකාගවදීද් ශිෂතටාරාරමය වනගයන් වැද් ් ව්ධයයන් පිළිබඳව ගතාරුරු පවස්ය
යෂතඨාවගනතෂ ඉතිරිව ඇත එනිස්ා විද්යාව ා ද්ැනුම හිහිළුගේ ා ව්ධයය ළුගේ බටහිර ය යන්යද්
වයාජයි අගය්  අතට විද්යාගේ ගපාල්ම් කාර අ. තිය අප ස්ුයඑ එහි ගේටන්ටප අ. තිය අප
ස්ුය ියා (ලංකාගේ ගමන් ගුරුමුෂතිය්  ගලස් ගස්සු ගලෝකයාග න් ව න්ගකාට තබා ්ග්
ද් යැත
තවද් ඒ ද්ැනුම ුදගද්්  යුගද්ේ-ක්රිස්තතියානි ස්ංස්තකිතික ආධිපතයයට ග ාදුරු වූ බවද් පිළි ත
ගයා ැක අතීතගේ ආක්රමකයන්, වයාේතවාද්යන් ා යටප් ිීමම් වූ මු් නූතය ද්ැනුම ා
විද්යාවට පළමුව ස්ටන් ිීමමට සදුළුගේ බටහිර ක්රිස්තතියානි ආ මික ආධිපතයයට එගරහිව මද්
බැ ැර කළ ගයා ැි ඉති ාස් ත ස්ා් ෂිතයි
එගමන්ම අද් තා් ෂණික ව්ධයගේ ග් න්රය යුගරෝපය යැ.  ත්ක කළ ැි ගයාගේ
තා්ෂණික ග් න්රය ගලෝක ග ෝලය සස්ාරා ගවයස්ත වනු ඇත

තාරක වරාපිිය

අභිගයෝ ස් බුදභූත
[ආරා්ය යලින් ද් සල්වා ම තා ස්ම වය ස්ංවාද්යකදී විදුස්ර ස්ඟරාගේ පළවූ ලිපියි ]
පසුියය අළුරුද්ගද් ඔ් ගතෝබ් මාස්ගේ සට විදුස්ර ස්ඟරාව මියන් යලින් ම තාට මා කළ
අභිගයෝ එකකට ව් තවම් පිළිුරු දී යැත
ගම් වාද්යට ද්ැන් යව මාස්ය්  පමක කල් ග ාස්ත ඇති බැවින් ගමගත්  කල් මා කළ අභිගයෝ
ස් යලින් ම තා ඒවාට දී ඇති පිළිුරු ස්ං් ෂිතේතව ආව්ජයය ිීමමට කාලය පැමික ඇත මා
යැඟූ ප්රනතය ස් ඔුද ස්ැපූ  පිළිුරු ප ත ද්ැ් ගේ
1 වැනි අභිගයෝ ය- ය ය විද්යාව පටපටපල් ගබාරුව්  බව ඔේපු කරන්ය ගමය ඔේපු කල
යු්ග් විද්යාව භාවිතා ගකාට ගයා ව ගවය ක්රමගේද්ය්  භාවිත ගකාට විය යුු ය විද්යාව
ගබාරුව්  බව ඔේපු කරන්යට විද්යාව භාවිත කළ ැි ගයා ගේ
යලින් ම තා මීට පිළිුරු වනගයන් ස්ඳ න් කගළත විද්යාගේ එය ගයාගයකු් ස්ංකල්ප ඉන්ිය
ග ෝරර ගයා වය නිස්ා එම ස්ංකල්ප ගබාරු බව ය තව ද් ඒ ම තා ියන්ගන් බුදුද් ගම්
ද්වියතානුපස්තස්යා සූත්රයට අනුව ස්ැම යාම ූපපය්  ම මුස්ාව්  බව.  එම නිස්ා ඉන්ිය ග ෝරර
ස්ා් ෂිත ළුව ද් මුස්ාව්  වන්ගන් ය එම නිස්ා ඉන්ිය ග ෝරර ළුව් ගයා ළුව් ගලෝකගේ
ක්රියාද්ාමයන් සයල්ල යලින් ම තාට අනුව ගබාරු ය
මීට පිළිුරු වනගයන් මා ියා සිගේ ඉන්ිය ග ෝරර ගයා වය ස්තවභාවධ්මගේ ඇති
ගයාගයකු් ක්රියාද්ාමයන් භාවිත කර ඒවා. න් ප්රගයෝජය ැනීගම් දී ගම් ස්ංකල්ප භාවිත ිීමම
අනිවා්ය වය බව ය උද්ා රක වනගයන් මා ඉදිරිප් කගළත ගුරු්වාක්ෂකය, විදුලිය, විද්යු්
චුම්බක ගකෂතත්ර වූගේය විදුලිය ඉන්ිය ග ෝරර ගයාවන්ගන් ය එග ් විදුලිය ියා ගද්ය් 
යැතැ.  ිව ැි ද්?
අවස්ායගේ යලින් ම තා විද්යාව පටපටපල් ගබාරුව්  බව ඔේපු කරන්ගන් බුදු ද් ගම්
ද්වියතානුපස්තස්යා සූත්රගේ පිහිගටනි එම සූත්රය පවස්න්ගන් ස්ැම යාම ූපපය්  ම මුස්ාව්  බව ය
යලින් ම තාට ගම් සූත්රය දිගේ ියගලය මිනිස්ාට පිදුරු
්  ගමන් ය අන් ිස ම ක්රමයින්
විද්යාව ගබාරු බව ඔේපු කර න්යට බැරි වූ නිස්ා ඔුද ද්වයතානුපස්තස්යා සූත්රගේ එල්ලී  දිගයන්
ග ාද එන්යට බල.  යලින් ම තා ද්වයතානුපස්තස්යා සූත්රය ගමගලස් වැරැදි විදියට පාවිච්න්
කරය විට බුදුද් ගම් ද්වත බුන පිච්රස්මුේපාද්ය ඔුදට අත ැර ද්මන්යට සදු ගේ බුදුන් ස්ැම
ගද්යක ම පැවැ්ම ැය ඉතා පැ ැදිලිව පවස්ා ඇති පිච්රස්මුේපාද්ය යලින් ම තා ගයා ස්ලකා
රින්ගන් තමා ගග් වාසයට ය බුදුරදුන් කන්රයායග ා්ත සූත්රගේ ඉතා ම පැ ැදිලිව පවස්න්ගන්
ස්ැම ගද්ය්  ම පවතී යන්ය එ්  අන්තය්  බවය එගස්ත ම ස්ැම ගද්ය්  ම ගයාපවතී යන්ය

අගය්  අන්තය බව ය උන්ව න්ගස්ත ගතාරා න්ගන් මධයම පිළිගවත්  බවය මින් අද් ස්ත
වන්ගන් ස්ැම ගද්ය්  ම නිතය වනගයන් පවතින්ගන් ව් නිතය වනගයන් ගයා පවතින්ගන් ව්
යැත යය අනිතය ධ්මතාව වන්ගන් ය ගමය ගද්නයා ගකාට අයුරුව බුදුුද එම අවස්තථාගේම
පිච්රස්මුේපාද්ය ගද්නයා කළ ගස්තක අනිතය ධ්මය ගද්නයා ගකාට එය සදු වය අන්ද්ම ප ද්ා
දීමට බුදුද් ගම් වැද් ්ම ස්ංකල්පය වය පිච්රස්මුේපාද්ය වද්ාළ
යලින් ම තා
ද්වයතානුපස්තස්යා සූත්රය ග්රුම් ගයාග ය ඊට ගවය අරුත්  ගද්යවිට එය පිච්රස්මුේපාද්ය
ස්ම එකඟ ගයාවය නිස්ා ඔුද කරන්ගන් පිච්රස්මුේපාද්ය විකිති ිීමම ය
එම විකිති ිීමම ගමගස්තය පිච්රස්මුේපාද්ය ගලෝකය ැයව් එහි ුළ ඇති වස්ත තූන් ැය ව්
ිසව්  ගයාියය බව යලින් ම තා පවස්.  එම ද් ගම් ජාති, ජරා, මරක යය වරය ඔුදට
වැද් ් යැත ඒ වරයවලින් අද් ස්ත වන්ගන් බුදුන් ස්ඳ න් කළ අනිතය වූ ස්ැම ගද්ය් ම එයම්
ගලෝකය ස් වස්තතූන් ඉපදී ගවයස්ත යැති වය බව ය පිච්රස්මුේපාද්ය ගලෝකය ස් එහි ඇති
වස්තතූන් පිළිබඳව ිසව්  ියන්ගන් යැතියම් එය ියන්ගන් කුම්  ැය ද්? මිනිස්ා ඳට පා තැබූ
ව යලින් ම ාතාගග් ද්වයාතානුපස්තස්යා සූත්රයට අනුව මුස්ාවි යලින් ම තා එම සූත්රය
ග්රුම්ග ය යැති බව ඉන් පැ ැදිලි වන්ගන්ය කච්රයායග ා්ත සූත්රයට අනුව ඳ ද්, නීල්
ආම්ස්තගරාන්ග් ද්, ඳට ියය ගරාකටපටුවද් යය ස්ැම ගද්ය්  ම අනිතය වූ ධ්මතාවට යට් වන්ගන්
ය ඒවා ඇති ගවයස්ත යැති වන්ගන් ය අද් ගලෝකගේ ජීව් වය ජීව් විය යුු අප විනතවාස් කළ
යු්ග් කුම්  ද් යන්ය ගමතැයදී ඉතාම පැ ැදිලි ය ඳ වැනි වස්තතූන් ඇති , ගවයස්ත , යැති
යය බව විද්යාව විසන් ද් ගස්ායා නු ලැබ ඇත අනිතය වූ ධ්මතාව විද්යාව විසන් ද් ත ළුරු
ගකගරය බව ිව ැි ය
බුදුන් මුස්ාව යය වරයයද් ශුයය යය වරය ද් භාවිත ගකාට ඇ්ග් ගලෝකගේ් එහි ුළ ඇති
වස්තතූන්වල් ආ්මීය ග ෝ ස්තවභාව ග ෝ වැනි ගුකය්  ගයාමැති බව ගපන්වා දීමට ය ගම්
වස්තතූන් ගකගරහි ඇල්ම්  ඇති කර ැනීගම් තිගබය මුළාව ස් එහි ආදියව පැ ැදිලි කර දීමට
බුදුන් ගම් වරය භාවිත ගකාට ඇත ගම් බව වට ා ගයා ග ය යලින් ම තා පිදුරු ග ත එල්ලී 
විද්යාව පටපටපල් ගබාරුව්  බව ඔේපු ිීමමට ද්වයාතානුපස්තස්යා සූත්රගේ පිහිට පත.  ඔුදට
අනුකම්පා ිීමම මිස් ගවය කුම්  කරන්ය ද්?
විද්යාව පටපටපල් ගබාරුව්  බව ඔේපු කරන්යට ඔුදට ගවය ක්රමය්  යැද්ද්? මිනිස්ා ඳට පා
තැබුගේ යැතැ.  ියා ඔේපු කරන්යට ඔුදට බැරි ද්? අ ස්ත යායා අ ගස්ත පියාස්ර ගයා කරය බව
ඔේපු කරන්යට ඔුදට බැරි ද්? අ ස්ත යායා හිමට කදා වැගටන්ගන් යැති බව ඔුදට ඔේපු
කරන්යට බැරි ද්? ගමවැනි ප්රනතය අස්ය විට ඔුද ියන්ගන් මා ගපාඩි ළමයකු ගමන් ප්රනතය අස්ය
බව ය එවැනි ප්රනතය අස්න්යට සදු ඇ්ග් යලින් ම තා ගපාඩි ළමයකු ගමන් විද්යාව පටපටපල්
ගබාරුව්  බව පවස්ා එය ඔේපු කර න්යට බැරි ව පිදුරු ස්තවල එල්ගලය නිස්ා ය
2 වැනි අභිගයෝ ය- විද්ව් අ. න්ස්තට. න් විද්ව් නිේටන් ගග් යයාය ගබාරු කගළත යම් අද් ළුව්

ඳට යැම ස්ඳ ා එම යයාය භාවිත වන්ගන් ගකගස්ත ද්? ගම් ප්රනතයයට යලින් ම තා පිළිුර්  දී
යැත යලින් ම තා නිේටන්ගග් යයාය මත අ. න්ස්තට. න්ගග් මතවාද් බලපාන්ගන් ගකගස්ත ද්
යන්ය ැය ාන්කවිසයක ද්ැනුම්  ලබාග ය යැත අ. න්ස්තට. න් ගග් යයාය ආගලෝකගේ
ගේ ය ඇුවකව ඕයෑ ම ගේ යින් රලයය වය වස්තුවකට අද්ාළ වන්ගන් ය නිේටන් ගග් යයාය
ආගලෝකගේ ගේ ය ග ෝ ඊට ිටපටු ගේ යින් රලයය වය වස්තුව්  ස්ඳ ා භාවිත කළ
ගයා ැි ය
ඳට යය ගරාකටපටුව්  ආගලෝකගේ ගේ යට වදා ගබාග ෝ ගස්. න් අඩු
ගේ යින් මන් කර.  ආගලෝකගේ ගේ ය ත්පරයට මීට් 299792458්  වන්ගන් ය
අභයවකාන ගරාකටපටුව්  පිථිවිගේ ගුරු්වාක්ෂක බලගයන් මිගද්න්යට යම් එහි ගේ ය
ත්පරයට මීට් 7900්  පමක විය යුු ය ගම් ගේ ගද්ක අතර ඇ්ග් විනාල ගවයස්ි
ගරාකටපටුගේ ගේ ය වැනි අඩු ගේ යින් මන් න්යා වස්තුව්  ස්ම්බන්ධගයන් නිවිටන් ගග්
යයාය ස් අ. න්ස්තට. න් ගග් යයාය භාවිත ගකාට ලබා න්යා ණිතමය නි මය අතර ඇති
ගවයස් අල්ප වන්ගන් ය ගයාස්ලකා සිය ැි තරමට අල්ප වන්ගන්ය ගම් නිස්ාය අඩු
ගේ යින් මන් න්යා වස්තු ස්ඳ ා නිවිටන් ගග් යයාය භාවිත කළ ැ් ග්  ආගලෝකගේ
ගේ යට ස්මාය ගේ යින්
මන්
න්යා වස්තතූන් (උද්ා- ඉගල් ගරාය ග ෝ අධි
ගුරු්වාක්ෂක ් ගෂත්ර ුළ මන් න්යා වස්තතූන් ස්ඳ ා ග ෝ නිේටන්ගග් යයාය භාවිත කළ
ගයා ැි බව ගපන්වා දී ඇත
3 වැනි අභිගයෝ ය- විද්ව් අ. න්ස්තට. න්ගග් ස්ාමායය (ස්ාධාරක ස්ාගේ් ෂතාවාද්ය නි්මාකය
කර ඇ්ග් ඔුදගග් විගනතෂ ස්ාගේ් ෂතාවාද්ය ස් නිේටන්ගග් ගුරු්වාක්ෂකය පිළිබඳ යයාය
ආවරකය වය පරිදි ය ගමය වැරැදි බව යලින් ම තා පවස්ා ඇත එය වැරැදි බව ඔේපු කරය
ගමන් මා කළ අභිගයෝ යට පිළිුරු යැත
යලින් ම තා විගනතෂ ස්ාගේ් ෂතාවාද්ගේ විගනතෂ යය වරයගේ වැද් ්කම ස් එහි අරුත
ද්න්ගන් යැත මා ගම් බව මගග් ගපර ලිපියින් ගපන්වා දී ඇත ගමහි විගනතෂ යන්ගයන් අද් ස්ත
වන්ගන් විගනතෂ ස්ාගේ් ෂතාවාද්ය අද්ාළ වන්ගන් අවස්තතිත ස්මුද්ගද්න රාමුවලට පමක්  බව ය
ගවය් ස්මුද්ගද්න රාමුවලට එම මතවාද්ය අද්ාළ වන්ගන් යැත වැඩි ග ෝ අඩු ගයාවය
ගේ යින් ගවයස්ත ගයාවය දිනාවකට මන් න්යා ස්මුද්ගද්න රාමු ස්ඳ ා අද්ාළ මතවාද්ය
ැඳිය ැනීම පිණිස් විගනතෂ ස්ාගේ් ෂතාවාද්ය යය යම ගයාද්න්ගන් එය විගනතෂ සදු ම්  පිළිබඳ
වූ මතවාද්ය්  වය නිස්ා ය මා ගම් බව පැවසූ විට යලින් ම තා ගම් පිළිබඳව පවස්ා තිබුගේ
ස්ාගේ් ෂතාවාද්ය රඳා පවතින්ගන් ස්මුද්ගද්න රාමු මත ග . න් එහි විගනතෂ්වය්  යැත ියාය
මින් ගපන්නුම් වන්ගන් අ. න්ස්තට. න් ගග් ස්ාගේ් ෂතාවාද් ගද්ක ගවන් ගකාට ැඳිය ැනීමට
ගයාද්ා ඇති විගනතෂ ස් ස්ාමායය (ස්ාධාරක යය වරය ගද්ග්  විෂයයට අද්ාළ වැද් ්කම ස්
අරුත පිළිබඳව ගමගලෝ ස්රක ද්ැනුම්  යලින් ම තාට යැති බවය ගමය ගයාද්ැය
අ. න්ස්තට. න්ගග් ස්ාගේ් ෂතාවාද්ය අවගබෝධ ගකාට ත ගයා ැිය ගම් බව යලින් ම තා
ග්රුම් ග ය යැති බව මගග් "යලින් ද් සල්වා ම තා ස්ාගේ් ෂතාවාද්ය ව් වට ා ග ය යැත"
යය ලිපිගයන් (විදුස්ර-25.08.14) පැ ැදිලි ගකාට දී ඇත විනතව විද්යාල ශිෂයයන්ට ඉ ැන්වූ

තමාගග්ම විෂයය්  වූ ස්ාගේ් ෂතාවාද්ය පිළිබඳව ලයලික වූ ද්ැනුම්  යලින් ම තාට යැ්යම්
ගවය ගද් ැය ියනුම කවග් ද්?
ස්ාමායය (ස්ාධාරක ස්ාගේ් ෂතාවාද්ය පිළිබඳව ඔුද පවස්න්ගන් ිසම වැද් ්කම්  යැති
ගද්යි ඔුද ියන්ගන් ස්ාමායය යය වරයය ගම් ස්ඳ ා සුදුසු යැති බවය ස්ාමායය යය වරයය ද්
ස්ාධාරක යය වරයයද් ගම් ගද්කම ද් විද්යාව ැය ලියය විද්යාඥයනයන් ස් ලිපි ලියන්යන් පාවින්න්
කරය බව මා උද්ා රක ස්ම ගපන්වා දී ඇත ප්රනතයගේ වැද් ් යැති ගද්යක එල්බී  ප්රනතයගයන්
පැය යන්යට යලින් ම තා අති ද්් ෂගයි
4 වැනි අභිගයෝ යස්ාමායය (ස්ාධාරක ස්ාගේ් ෂාතාවාද්ය ුළ ගුරු්වාක්ෂකය යැති බව යලින් ම තා පවස්ා
ඇත ඒ බව ඔුද ඔේපු ගකාට යැත ඒ බව ඔේපු කර ඇති විද්යාඥයනයකු ඇගතා් ගපන්වා ගද්ය
ගමන් කළ අභිගයෝ යට පිළිුරු යැත ස්ාමායය (ස්ාධාරක ස්ාගේ් ෂතාවාද්ය විසන්
ගුරු්වාක්ෂකයද් ආවරකය කරය බවට මා ඕයෑ තරම් ස්ා් ෂිත ස් ලිපි ගල්ඛයවල නි්ගද්න
ඉරිදිප් කළ විට ඔුද ියන්ගන් ගපා්ප්වල තිබූ පලියට අප ඒවා පිළි ත යුු යැති බවය මා
පිළි න්ගන් ස්ා් ෂිත ඇගතා් පමණි කළුරුන්ග ෝ කුම් ග ෝ ී  පලියට මා එය පිළි න්ගන් යැත
ස්ාමායය (ස්ාධාරක ස්ාගේ් ෂතාවාද්ය ගුරු්වාක්ෂකයද් ආවරකය කරන්ගන් යැති බවට ිස
ම ස්ා් ෂිතය්  යලින් ම තා ඉදිරිප් ගකාට යැත එග ් ඔුද ියය ගද්ය ස්ා් ෂිත යැත් අප
පිළි ත යුුය පත ගපාග් ඇති ගද් ස්ා් ෂිත ඇත් අප පිළි ත යුු යැත ගමවැනි බුදභූතවාදියකු
ගලාව ිස තැයක සිය ැි ද්?
5 වැනි අභිගයෝ ය- කවද්් ගකාතැය් තිබුගේ එක ම විද්යාව්  බව මම ගපන්වා දුන්ගයමි ඊට
ග තුව ද්ැනුම ලබා ැනීමට ඇති එකම මා් ය ඉන්ිය ග ෝරර ස්ා් ෂිත පමක්  වය ග . නි
මිනිස්ාට ඇ්ග් ලයලික වනගයන් එක ස්මාය ඉන්ිය පද්ධතියි මිනිස්ාගග් ගලෝකය ස්
ස්තවභාවධ්මය ලයලික වනගයන් එකි කරුු  ගමගස්ත යම් ස්තවභාවධ්මය පිළිබඳ ද්ැනුම ලබා
ැනීමට ගවය් ක්රමය්  තිහිය ැි ද්? යලින් ම තා ගමය පිළි න්ගන් යැත ද්ැනුම ලබා ැනීම
ස්ඳ ා ගවය් ක්රමය්  ඇගතා් ගපන්වා ගද්ය ගමන් කළ අභිගයෝ යට පිළිුරු යැත
ගම් කරුක ැය යලින් ම තාට ියන්යට ඇ්ග් චීයගේ තිබුගේ ගවය් විද්යාව්  බවය
එග ් චීයගේ තිබූ විද්යාව අන් රටවල තිබූ විද්යාවට වදා ගවයස්ත වන්ගන් ගකගස්තද් යන්ය ඔුද
ගපන්වා ගද්න්ගන් යැත විද්ව් ගජාගෂාේ නිද ම් ගම් ැය පවස්ා තිගබය ගද්ය යලින් ම තා
ග්රුම් ග ය යැත නිද ම් විද්වතාකන් පැවසුගේ චීයගේ විද්යාව ගලෝකගේ අන් තැන්වල
තිගබය විද්යාවම බව ද් ගවයස්කට තිබුගේ 15 වැනි නත ව්ෂය වය විට එය විනාල ගලස් දියුු 
ඉදිරිගයන් සි බව ද් යන්ය ය ගවයස්ත විද්යාව්  ඔුද චීයගේ දුටුගේ යැත මා යැවත් යලින්
ම තාට අභිගයෝ කරන්ගන් ගවය් විද්යාව්  ගකාග ත ග ෝ තිබුකා යම් තිගේ යම් ප්රනතයගයන්
පැය ගයාග ාස්ත එය ගපන්වා ගද්ය ගමන් ය චීයගේ විද්යාව 15 වැනි නතව්ෂගයන් පසුව

යුගරෝපයට ස්ාගේ් ෂව ශීඝ්රගයන් දියුු  ගයාවූගේ එය ගවයස්ත වූ විද්යාව්  නිස්ා යෑ.  යලින්
ම තා සතා සිය බව ගපගන් තවද් ගම්බව විද්ව් නීද ම් ත වරු ගකාට ඇති බවද් ඔුද සතා
සි.  යලින් ම තාට ිසව්  ග්රුම් න්යට බැරිබව මින් ඔේපුගේ විද්ව් නීද ම් තම
පීම් ෂකවලින් ගස්ායා ්ග් චීයගේ විද්යාව ස්ැම විද්යාව්  ගස්ත ම ආනුභූතික ක්රම මත පද්යම් වූ
බවය (see:- Science and civilization in China). තවද් චීයගේ විද්යාව යුගරෝපගේ ගමන්
ආක්රමණික අභිලාෂ ගකගරහි ගයාගයදුගේ ටාඔස්ත ස් ගකාන්ියුසයස්ත ධ්මයන්හි බලපෑම නිස්ා
බව විද්ව් නීද ම් පවස්ා ඇත (යලින් ම තා කුම්  ී ව් චීයගේ ආ ම් ැය ලියය ස්ැම ගද්ය
ගමන් මාද් පාවිච්න් කරන්ගන් ටාඔස්ත යය වරයය ය වැද් ්කම්  යැති ගමවැනි කරුු වල
යලින් ම තා එල්ගලන්ගන් අද් ස්තවලින් බංගකාගලා් නිස්ාය 15 වැනි නතව්ෂයට පසුව
යුගරෝපගේ විද්යාව දියුු  වූගේ ඔළුන් ආක්රමණික ප්රතිප්තිවලට ගයාමු අන් රටවල් වල ධයය
ගස්ාරකම් කර ග ය තම තා් ෂකයද් ක්මාන්ත ද් දියුු  කර ් නිස්ා ය ක්රිස්තතියානි ධ්මය ගම්
පිළිගවතට උද්ේවූවා මිස් විරුද්ධ වූගේ යැත චීයගේ තිබූ ආ ම් ගමවැනි ප්රතිප්තිවලට ඉද
දුන්ගන් යැත ගම් සදු ම් ස්ංස්තකිතිය විසන් විද්යාව කුම්  ස්ඳ ා ගයාද්වා න්යවාද්ැ.  නි මයය
කරයවා මිස් විද්යා්මක ක්රමගේද්ය මත බලපෑම් ිීමම්  ගයාවන්ගන් ය ගම් කරුක මගග් ගපර
ලිපියක විස්තතරා්මකව ස්ඳ න් ගකාට ඇත ගම් කරුු  වට ා ගයා න්යා යලින් ම තා
ස්ංස්තකිතියට විද්යා්මක ක්රමගේද්ය ගවයස්ත ිීමමට ැියාව්  ඇති බව මා පිළි ් බව ිය. 
විද්යාව ස් බුදුද් ම විකිති කරය යලින් ම තාට මා ිූ  ගද්ය්  විකිති ිීමම කඡ්ජ්  ද්?

ම ාරා්ය එන් ඒ ද් එස්ත අමරුං DSc

SAITM පටලැවිල්ල

[ ාමිණි වියන්ග ාදට පිළිුරු ! 2 ගකාටස් ]

අජි් සී ගපග්රා
බූන්දි ේගලාග් අදවිගේ පළවූ ලිපියි
රජගේ වවද්ය නිලධාරින්ගග් ස්ං මය ග ෝ වවද්ය ස්භාව, ස්. ටම් ආයතයය ආරම්භ
කරය අවස්තථාගේ එයට ිසදු විගරෝධය්  ගයාද්ැ්  යැ.  පවස්න්ගන් ගබාරුවි
ගයවිල් ප්රයාන්දු විසන් 2008 මා්ු 31 ද්ා, ශ්රී ලංකා ආගයෝජය මේදලයගවතින් සීමා ස්හිත
ගයවිල් ප්රයාන්දු පුද් ලික ආගයෝජය ස්මා ම ගවත South Asian Institute of
Technology and Management (SAITM) පිහිටු ම ස්ඳ ා අනුමැතිය ලබා න්යා ලදි
ගයවිල් ප්රයාන්දු ගග් ඉල්ලී ම මත ගමහි ප්රධාය ආගයෝජකයා ගලස් සීමා ස්හිත ගයවිල් ප්රයාන්දු
පුද් ලික ආගයෝජය ස්මා ම යන්ය ගවයස්ත කරමින් පසුව පුද් ලිකව තමන් ගවත ගයවිල්

ප්රයාන්දු විසන් ගමම අනුමැතිය ලබාග ය ඇත ගමහිදී අනුමැතිය ලබා ඇ්ග් වවද්ය
විද්යාලය්  පිහිටු මට ගයාගේ ගතාරුරු තා් ෂකය, ඉංජිගන්රු, වි්තීය පුුදු , ගස්ෞඛය
අධයාපයය, ග ද් ස් භාෂා වැනි පුුදු  පාඨමාලාවන් ගවනුගවනි
2009 මැ.  මාස්ගේදී ශ්රී ලංකා වවද්ය ස්භාගේ, වවද්ය එච් එච් ආ් ස්මරසං විසන් ශ්රි
ලංකාගේ පුද් ලික උපාධි ප්රද්ාය ආයතයය්  ස් විගද්න වවද්ය විද්යාලය්  එ් ව පිරියමනු
ලබය වවද්ය උපාධිය පිළි ැනීමට ශ්රි ලංකා වවද්ය ස්භාව ස්ුව නීතිමය ප්රතිපාද්ය ගයාමැති බව
ද්ැනුම් ගද්ය ලදි විගද්න විනතව විද්යාලයක වවද්ය උපාධිය ශ්රි ලංකාව විසන් පිළි ැගයය
ත්්වය්  යටග් පවා ඉ ත "නිළුන් පාඨමාලාවන්" පිළි ත ගයා ැි බව ඔුද වැඩි දුරට්
ද්න්වා තිගේ
2009 ස්ැේතැම්බරගේදී ගයවිල් ප්රයාන්දු විසන් ස්. ටම් ආයතයය (ගම් වයවිට් එහි යම
South Asian Institute of Technology and Management ය එහි 40
ගද්ගයකුග න් ස්මන්විත පළමු සසු කේදායම වවද්ය උපාධි පාඨමාලාව ස්ඳ ා ලියා පදිංන්
කරය ලදි
සය ද්ැනුම් දීම ගයාතකා රුපියල් ල් ෂ 65 බැියන් අයකරමින් සසුන් බඳවා ැනීමට ස්. ටම්
බලධාීමන් කටයුු ිීමම නිස්ා ශ්රි ලංකා වවද්ය ස්භාව විසන් 2009 ඔ් ගතෝබරගේදී භාෂා
ුගයන්ම පුව් ප් ද්ැන් ම් පළ කරමින් ස්. ටම්හි වවද්ය උපාධිය පිළි ැනීමට ශ්රි ලංකා වවද්ය
ස්භාව ස්ුව නීතිමය ප්රතිපාද්ය ගයාමැති බව ගපන්වා ගද්ය ලදි ඒ වවද්ය උපාධිය පිරියැමීමට
අද්ාළ වයතික ග ෝ ආයතනික සුදුසුකම් ගයාමැති ආයතයය්  විසන් ඒ බව වංරනික ගලස්
ස්ඟවමින් වවද්ය උපාධිය පිරියමය බව ියමින් පුද් ලයන් රවටමින් මුද්ල් ස්ාකෑම
වැළැ්  මටය එග ් ගයවිල් ප්රයාන්දු ආරම්භගේ සටම උ්ස්ා කගළත සය බල ු ගද්නපාලය
ස්බඳතා උපගයෝගී කර නිමින් වවද්ය ස්භාව විසන් මුකළ කරුු  යටප් ිීමමටය ඉන්
අයුරුව ග ෝ 2010 ගපබරවාරිගේදී ද් තව් සසු කේදායම්  බඳවා ැනීමට කටයුු කගළතය
ගම් නිස්ා යැවත් ශ්රී ලංකා වවද්ය ස්භාව විසන් 2010 මා්ු භාෂා ුගයන්ම පුව්ප් ද්ැන් ම්
පළ කරමින් ස්. ටම් හි වවද්ය උපාධිය පිළි ැනීමට ශ්රි ලංකා වවද්ය ස්භාව ස්ුව නීතිමය
ප්රතිපාද්ය ගයාමැති බව ගපන්වා ගද්මින් ජයතාව ද්ැනුව් කරය ලදි
රජගේ වවද්ය නිලධාරි ස්ං මගේ 2010 වා්තාව
2010 ස්ැේතැම්බ් මස් 01 දිය පැවැ් වූ රජගේ වවද්ය නිලධාරින්ගග් ස්ං මගේ ම ා
කමිටුගේ තීරකය්  අනුව ස්. ටම් ආයතයය පිළිබඳව විගනතෂ වා්තාව්  ස්කස්ත ිීමමට කමිටුව් 
ප්කරය ලද් අතර එම වා්තාව ද්ැන් ඔළුන්ගග් ගවේ අදවිගේ ප්රසද්ධ කර තිගේ [බලන්ය]
එම වා්තාගේ ගමගස්ත ස්ඳ න් ගේ
"4.1 ආගයෝජය මේදලයට පට ැනි බව

මෑත්  වයුරු ශ්රි ලංකා වවද්ය ස්භාව ා විනතව විද්යාල ප්රතිපාද්ය ගකාමිස්ම් ස්භාව ඇුවක
ස්මස්තත ජයතාවම විනතවාස් කරනු ලැබුගේ මාලගේ පිහිි ගපෞද් ලික වවද්ය ආයතයය ශ්රි ලංකා
ආගයෝජය මේදලගේ පූ්ක අනුමැතිය යටග් පිහිටුවා ඇති ආයතයය්  බවය යමු් ගමම
සයවක කාේද මවිතයට ප්කරමින් ශ්රී ලංකා ආගයෝජය මේදලය ලිතවතව ශ්රි ලංකා වවද්ය
ස්භාවට ද්ැනුම් දී ඇ්ග් තම ආයතයය ර ා මාලගේ අධයාපය ආයතයයට වවද්ය
විද්යාලය්  පිහිටු මට ිසදු අනුමැතිය්  ලබා දී ගයාමැති බව. 
ගම් අනුව ගපනී යන්ගන් ගමම මාලගේ ගපෞද් ලික වවද්ය ආයතයය ශ්රී ලංකාගේ උස්ස්ත
අධයාපය ග ෝ වවද්ය ගස්තවාගේ ප්රමිතීන් ග ෝ රගටප ආ්ථිකය පිළිබඳව තීරක න්යා ිසදු
ආයතයයින් අනුමැතිය ලබා ගයාමැති වයාජ ආයතයය්  බව. 
4.2 විනතව විද්යාල ප්රතිපාද්ය ගකාමිස්ම් ස්භාවට පට ැනි බව
ආයතයය්  වනුගේ එය මේ විනතව විද්යාලය පිහිි රගටප උස්ස්ත අධයාපයය පිළිබඳ බලතල ස්හිත
ආයතයගයන් අනුමැතිය ලබා ඇ් යම් පමණි නිෂතනිගයාේග ාගරාඩ්හ විනතව විද්යාලය ලබාගද්ය
වවද්ය උපාධිය රුසයානු වවද්ය ස්භාව මියන් පිළි නු ලැබූවද් ගකාටස්්  රුසයාගේදී ා ඉතිරි
ගකාටස් ශ්රී ලංකාගේදී අධයාපය ලබාගද්ය පාඨමාලාවට රුසයානු වවද්ය ස්භා අනුමැතිය
ගයාමැත ගමම සයවක කරුු  ස්ලකා බැලී ගම්දී ගපනී යන්ගන් ගමම ආයතයය වවද්ය
විද්යාලය්  මුවාගවන් සදු කරය මුලය වංරාව්  බවය "
-ස්. ටම් පිළිබඳ රජගේ වවද්ය නිලධාරින්ගග් ස්ං මගේ වා්තාව 2010
2011 ගපබරවාරිගේදී දී ස්. ටම් ආයතයය සය යම South Asian Institute of විනතව
විද්යාල පයග් අංක 21 සට 25A ද්් වා වූ විනතව විද්යාල ප්රතිපාද්ය ගකාමිස්ම් ස්භාව යටග්
පවතිය ආයතයවලින් ිසදු කයකට ගමම ආයතයය අය් ගයාගේ විනතව විද්යාල ප්රතිපාද්ය
ගකාමිස්ම් ස්භාව පවස්ය ආකාරයට ගමය ශ්රී ලංකා ආගයෝජය මේදලය යටග් පවතිය
ශ්රමිකයන් පුුදු  ිීමගම් ආයතයය්  ගලස් පිහිටුවා ඇති නිස්ා ගමම ආයතයය අීක් ෂකය
ිීමමට විනතව විද්යාල ප්රතිපාද්ය ගකාමිස්ම් ස්භාවට බලතල ගයාමැත
4.3 ශ්රී ලංකා වවද්ය ආඥයනා පයතට පට ැනි බව

මාලගේ පිහිි ගපෞද් ලික වවද්ය ආයතයය ඉ ත ස්ඳ න් කළ ආකාරගේ නිළුන් පාඨමාලාව් 
ගලස් ආරම්භ කර ඇති අතර ගමම පසුහිම ුළ ශ්රී ලංකා වවද්ය ස්භාව ගමම ආයතයය
ප්රති් ගෂතප කර ඇත ගම් බව ශ්රි ලංකා වවද්ය ස්භාව ලිතවතව එම ආයතය ප්රධානීන්ට ා භාෂා
ුගයන්ම පුව්ප් ද්ැන් ම් ර ා ම ජයතාවට ද්ැනුම් දී ඇත එම නිස්ා ද්ැයට ක්රියා්මක වය
මාලගේ ගපෞද් ලික වවද්ය ආයතයය ශ්රී ලංකා වවද්ය ස්භා අනුමැතිය ගයාල් ආයතයයි
යමු් පුදුමයට කරුක වනුගේ ගමවන් පසුහිමක පවා එම ආයතයය එ්  සසුගවකුග න් රුපියල්
ල් ෂ 65්  බැියන් අයකරමින් දිියන් දි ටම සසුන් බඳවා ැනීගම් කටයුුවල නිරත මය
4.4 රුසයානු වවද්ය ස්භාගේ අනුමැතිය ගයාමැති බව
ඕයෑම රටක විනතව විද්යාලයකට පමක්  ස්තවී ය කැමැ්ත අනුව තම ආයතයගේ නාඛා ගවය් රටවල
පිහිටු මට නීතිමය අවස්තථාව්  ගයාමැත එම නාඛාව පිළි ් අධයාපය Technology and

Medicine ගලස් ගවයස්ත කර.  ගම් වයවිට ද් වවද්ය අධයාපයය ස්ඳ ා සසු කේදායම් කයාව් 
බඳවාග ය පාඨමාලා ආරම්භ කර තිබුණි 2011 ද්් වා එහි ලියාපදිංන් වවද්ය අධයාපයය ලැබූවන්
ලියාපදිංන් ඇ්ග් South Asian Institute of Technology and Management යය
ආයතය යාමය යටග්ය වවද්ය ස්භාව ස් රජගේ වවද්ය නිලධාරින්ගග් ස්ං මය විසන් ගමම
ආයතයගේ ගයෝ යතාව ප්රනතය ිීමම් ස්ම ම ගයවිල් ප්රයාන්දු විවිධ ද් ං ැට ද්මමින් එම ප්රනතය
යටප් කරන්යට උ්ස්ා
ද්ැූප බව පැ ැදිලිය මහින්ද් රාජප් ෂගග් සට විවිධ බල ු
ගද්නපාලකයන්ගග් මැතිවරක අරමුද්ල් වලට මිලියය කන් පුද්මින් ද් ඔළුන්ගග් ද්රුවන්ට ස්

ඥයනාතීන්ට ස්. ටම් ආයතයය ුළ වවද්ය විද්යාව ැද්ෑරිම ස්ඳ ා ශිෂය්ව ලබා ගද්මින් ද් ගමම
ආයතයය පිටුපස් න් තිම් මාියාව්  ග ාදය ා න්යට ගයවිල් ප්රයාන්දු ස්ම් තිගේ
රජගේ වවද්ය නිලධාරි ස්ං මය ග ෝ ශ්රි ලංකා වවද්ය ස්භාව ස්. ටම් ආයතයය ගවත එහි
ආරම්භක අවස්තථාගේදී විගරෝධය පළ ගයාකගළත යැ.  හිතාමතාම ගබාරු ියය බව පැ ැදිලිය
ගමම ගබාරුව ුළින් ග ාදයැගීමට උ්ස්ා ද්රය ත්කය වන්ගන් රජගේ වවද්ය නිලධාරි
ස්ං මය ග ෝ වවද්ය ස්භාගේ රාජප් ෂ හිතවාදින් බව් ඒ ග තුගවන් ඔළුන් එද්ා විගරෝධය පළ
ගයාකළ බව් අද් ඔළුන් විගරෝධය පළ කරන්ගන් ඔළුන්ගග් ස්ද්ාද්රණීය ය පාලයයට එගරහිව
ගද්නපාලය කුමන්ත්රකය්  ගලස් බව් ප්රරාරය කරමින් පුද් ලික වවද්ය විද්යාලයට එගරහි
ස්මස්තත අර ලය ජයතාව මුගේ ෑල්ලු ිීමමටය
ගමම ආයතයගේ වවද්ය පාඨමාලාව ස්ඳ ා රුපියල් මිලියය 65 සට 12 ද්් වා මුද්ල්  ග වා
ඇති සසුන් ස් ඔළුන්ගග් ගද්මේපියන් ගමම ආයතයය ස්ම්බන්ධව වවද්ය ස්භාව ග ෝ වවද්ය
නිලධාරින්ගග් ස්ං මය කරය ලද් අයුරු ඇඟ ම්වලින් පසුව් එගකකු ගද්න්ගයකු ැර
ගස්ස්තස්න් ඒ පිළිබඳව නිසගලස් ගස්ායා බලා යැ්ග් මන්ද්? මිලියය 12්  යනු ඔළුන්ට එතරම්
කේජ්  ගයාවූ නිස්ාද්? යැතග ා් අවස්ායගේ දී තමන් රාජප් ෂලා, රාජිත ගස්තයාර්යලා,
එස්ත බී  දිස්ායායකලා, ල් ෂතමන් ිරිඇල්ලලා ර ා සයල්ල ඉටු කරග ය ත්්වය පාලයය
කරය බවට දුන් ප්රතිඥයනාවන් විනතවාස් කළ නිස්ාද්?
ස්. ටම් සසුන් සය ආයතයගේ ස් එහි පාඨමාලාවන්ගග් ප්රමිතිය පිළිබඳව රජගේ විනතව විද්යාලවල
සසුන්ට වදා උයන්දුව්  ද්් වය බැවින් එහි ප්රමිතිය වදා් උස්ස්තමටපටමක පැවතීමට එය
ග තුවනු ඇතැ.  තව් ප්රලාපය්  ග ාදය . 
"....රජගේ විනතව විද්යාල ශිෂයයා තමන්ට ගයාමිගල් ලැගබය නිස්ා එම අධයාපයගේ ප්රමිතිය
ැය ඇස්ත වස්ාග ය සියාට, ල් ෂ සීය්  පමක වියද්ම් කරය ස්. ටම් ශිෂයයා තමන්ගග්
අධයාපයය ැය ඇස්ත කන් පියාග ය සින්ගන් යැත එබැවින්, ප්රමිතිය පිළිබඳව අද්ාළ ස්ිු
පා්නතවගේම මැදි ් ම්  ගපෞද් ලික විනතව විද්යාලයකදී අපට ද්ැක ත ැිය "
-අධයාපයගේ නිද් ස් ස් ස්. ටම් පටලැවිල්ල ාමිණි වියන්ග ාද (අංක- 7)
"රාජය අංනගේ විනතව විද්යාල ශිෂයගයකු ගමන් ගයාව, තමන් ලබය අධයාපයගේ ප්රමිතිය
පිළිබඳව ගපෞද් ලික අංනගේ උස්ස්ත අධයාපයය ලබය ශිෂයයා විගනතෂ උයන්දුව්  ද්් ව.  එහිදී
ස්. ටම් විනතව විද්යාලය උද්ා රකයට නිමින් එහි ශිෂයගයකු වැය කරය ල් ෂ සීය්  ග ෝ ඊට

ආස්න්ය අති විනාල මුද්ල් ප්රමාකය නිස්ා, ඒ මුද්ගල් වියාකමට ස්රිලය අධයාපයය්  ලබා
ැනීම ගකගරහි එවැනි ශිෂයගයකු ස්තවභාවගයන්ම විගනතෂ උයන්දුව්  ද්් වය බව ගපන්වා දුනිමි
ල් ෂ සීය්  යනු ගස්ල්ලම්  ගයාගේ එබැවින්, ප්රමිතිය පිළිබඳව ස්. ටම් ශිෂයගයකු වදා්
ස්විඥයනායක වනු නියත.  "
-අධයාපයගේ නිද් ස් ස් ස්. ටම් පටලැවිල්ල ාමිණි වියන්ග ාද (අංක- 8)
ශ්රි ලංකා වවද්ය ස්භාව විසන් පළ කළ පුව් ප් ද්ැන් ම් කන් ගයාග ය මිලියය කන්
ගයවිල් ප්රයාන්දුගග් වවද්ය විද්යාල ජාවාරමට බැර කළළුන් ගද්ුන් ගද්ගයකු ද්ැන් ස්. ටම්
ආයතයයට එගරහිව යඩු පවරා ඇත ස්. ටම් ආයතයය තමන්ට වංරා කළ බව පවස්මින් නිතිය
මුගේ ස් ගවය් ආයතය මුගේ පැමිණිලි කළ සසුන්ගග් ශිෂය භාවය අග ෝසිීමමට කටයුු
කරමින් ස්. ටම් ආයතයය සය "ඉ ළ ප්රමිතිය" රැක ග ය තිගේ ස්. ටම් ආයතයගේ ප්රධාය
විධායක නිලධාරියා විසන් සය ආයතයගේ ප්රමිතිය රැක ැනීමට ගකාගත්  කැප තිගේද්ැ.  ිව
ග ා් ඔුද ඒ ගවනුගවන් සය ගමෝට් රථයටම ගවඩි තබා ැනීමට තරම් පරිතයා ශීලි තිගේ
ස්. ටම් සසුන් ස් ඔළුන්ගග් ගද්මේපියන් බුදතරය රුපියල් මිලියය 12්  ග වා ඇ්ග් ශ්රි
ලංකාගේ වවද්ය ස්භාගේ අනුමැතිය තමන්ට ඇතැ.  ද් රුසයාගේ නිනතනි ගයාේග ාගරාද් රාජය
වවද්ය ඇකදමිය ස්ම ඒකාබද්ධව (Doctor of Medicine) M.D වවද්ය උපාධිය
පිරියැමීමට කටයුු කරය බවට ද් පවස්ය ලද් ගබාරු අමු අමුගේ ියල ද්මමිනි පුද් ලික වවද්ය
විද්යාලය්  මියන් වවද්ය උපාධිය්  පිරියැමීම යනු විගනතෂගයන් අවධායය ගයාමු කළ යුු
කරුක්  වන්ගන් එය ලංකාගේදී ස්ාමයයය්  ගයාවය බැවිනි එග ් "ඉ ළ ප්රමිතිය" මිලියය
කන් දී මිලට ් ස්. ටම් සසුන්ට ග ෝ ඔළුන්ගග් ගද්මේපියන් බුදතරයකට අඩු තරමින් ගමම
ආයතයගේ ග ෝ එහි පාඨමාලාවන්ගග් අවයාජ්වය ත ළුරු කර ැනීමට පවා එතරම් උයන්දුව් 
තිබී  යැති ගස්යි යැතග ා් ඔළුන් ද් ගමම ආයතයගේ සදුවය වංරනික ස් දූෂිතත ක්රියාවලිය
ැය ග ාඳින්ම ද්ැනුව්ව අවස්ායගේදී ගද්නපාලය බලය ගයාද්ා නිමින් වවද්ය උපාධි ස් තිකය
මිලට ැනීමට තමන්ට ැිගවතැ.  යය විනතවාස්ගේ පසුවන්යට ඇත එග . න් ගම් අග් තිබූ
ගද්ය කගටප ද්ා න්යට ගමාග ාතකට ගපර සයල්ල කදාකේපල් කළ වවද්ය ශිෂය ක්රියාකාරි
කමිටුව ස් අන්ත් විනතව විද්යාල ශිෂය බල මේදලය ඇුවක ස්මස්තත සසු පරපුරට් රජගේ
වවද්ය නිලධාරි ස්ං මයට් ඔළුන්ගග් ද්ැඩි වවරය එල්ල තිබී ම ග්රුම් ත ැි ගද්යි

විමසීම්:

තාරක වරාපිිය - 226, ස්. මන් දිගයස්ත මාවත, මාදුපිිය,
පායදුර
0727 449 599
warapitiya@gmail.com

කවක ජූලිය,
ව් වාද්ය ා කස්ාවත
රියටම මීට අළුරුදු 34කට ගපර එයම් 1983 ජූලි මාස්ගේ ගම් රගටප අමනුෂය ජාතිවාදී
රැළ්  විසන් සදුකළ කුරිරු - අමානුෂිතක, භයංකර ුගුේස්ාජයක ක්රියාවන් තනි යමින්
ැඳින්ගවන්ගන් “කවක ජූලිය“ යනුගවනි උුග් මුද්ා භට. න් 13 ගද්ගයකු ගකාි
ස්ංවිධායය විසන් හිම් ගබෝම්බයකට සුගකාට ඝාතයය ිීමම ගවනුගවන් සය ජීවිත වලින්
වන්දි ග මට සදු වූගේ ගම් රගටප අහිංස්ක ගද්මළ වැසයන් පිරිස්කටය එග ් ජාතිවාදී
ඝාතකයයට ා ඔළුන් එම අපරාධවලට ගමග ය වූ ගද්නපාකයන් පිරිස්ට් ක ස් කාි
වස්තත්ර ද්ැූපවන් පිරිස්කට් එම අ ංස්ක ද්රුගවෝ “ගකාිම“ වූ
කදස්ාේපු ගකාල්ල කෑගම්දී පළායාමට ගයා ැි අස්රකව සි මිනිසුන් අල්ලාග ය ද්ස්වධ
දී මරා ද්මද්දී ඒ ගද්ස් පරපීදක මායසක්වගයන් බලා සිමින් ගකාල්ලකරුවන් ස්
ඝාතකයන් ගමග යවූගේ කස්ාව් ද්ැූපවකු විසනි ිසම ගුකය්  ග ෝ වංනය්  ගයාමැති
ගමාුද වැන්යන් පැවත එන්ගන් ක්රි පූ යු ගේදී දුටු ැමුු  රු අතින් මැරුම් කෑගේ මිනිසුන්
1 ½්  පමක්  යැ.  ියමින් රු ස්ැයසූ කස්ාව් පරපුගරන් විය යුු බවට ලියුම්කරු
විනතවාස් කර.  1983 ජූලි 18 වයද්ා ගකාටුව දුම්රියගපාළ ඉදිරිපිට, එම කස්ාව් ද්ැූප
පුද් ලයා ගමග යවූ ස්ැ ැසකම් ගම් ලියුම්කරු විසන් ද්ෑසන්ම ද්් යා ලදී ස්ංඛයාගවන්
150-200්  පමක තරුකයන් පිරිස්්  පමක්  සි ගකාි ස්ංවිධායය ද් ස්ත කයින්
ගපෝෂකය ිීමමට ස්ම් වූ ප්රබම ස්ාධකය ගම් කවක ජූලිය.  අද් යැවත් ඥයනායස්ාරලා ප්රමුඛ
කස්ාව් කල්ලි විසන් රට තල්ලු කරග ය යාමට තැ් ද්රන්ගන් මීට අළුරුදු 34කට ගපර
ඇරඹි එම භීෂකගේම තව් ආරම්භයකටද්?
රටට එගරහිව ඕයෑම ජද ක්රියාව්  ුළින් බලයට ඒමට වළිකය 2015දී බලගයන් ියලි
ියය යදය එම කස්ාව් කල්ලියට ජීව වායුව පිඹිමින් සිය අතර අස්තියරි පා්නතවය
පැ්ගතන් මා එය අධිපති ආ ම්වාදී සුළඟද් ඊට එ් ගවමින් තිගේ අරී  ිසම ගුකය් 
ගයාමැති කස්ාව් ද්රය වංනව් ව න්ගස්ත විද්යු් මාධය ුළින් “බලා ගයාසට ව ා
යැියිනු“ යනුගවන් ගමම බලගේ වලට අකගද්.  එයගපාට ග ාඳ යැත ස්ැබෑ ගද්නගේමී
පුරවැස බලගේ ා ආේඩුවද් ගම්වා ඉදිරිගේ උටකලී  ගයා ව ා ප්රතික්රියා කළ යුුය
එස්ත රකුං

ගම් “හිරු FM” වුදකුනු ග්ඩිගයෝව.  !
හිරු FM ග්ඩිගයෝ රැයලය විසන් නිතර විකානය කරය, ස්මාජ මායසක්වය ගරෝගී
කරවය වැදස්ට න් පිළිබඳව පූ්ව ද්ැනුම්දීම් ිහිපය්  ශ්රවකය ිීමමට සදු ගම් අමිහිරි
අ්ද්ැී මට ප්රතිරාර වනගයන් කරුු  ිහිපය්  ගපළ ැස්ත මට නිමිති කර නිමින් ඒවා
ගමගස්ත ප ත ද්් වමු

“ඔගේ නිවගස්ත වස්ය සයලු ගද්යාට බලපාය සයලු ගද්ෝෂ, අයවිය, ගකාඩිවිය,
ුදනියම් අපල-උපරව දුරු කරය ම ා බල ු පිරි් ස්ේජායයය අලුයම 3 සට හිරු FM
ග්ඩිගයෝ රැයලය ඔස්තගස්ත ඇගස්න්යට ස්ලස්තවන්ය”
“ශිෂය්ව විභා යට ගපනී සිය ඔගේ ද්රුවා ඉ ලින් ස්ම් කරවය ම ා ආශි්වාද්
ගබෝධි පූජාව අස්වල් හිමියන්ගග් ස්ාභාිය්වගයන් පැවැ්ගවය අතර එය ශ්රවකය ගකාට
ආනිස්ංස් ලබා න්ය”
“ඔගේ වයාපාරය වැඩිදියුු  කරවය, නිවාස්, වා යය ආදිය ආර් ෂා කරය ම ා
බල ු අස්වල් පිරි් ස්ේජායයය අස්වල් ගවලාගේ සට ඇගස්න්යට ස්ලස්තවන්ය”
“දියවැඩියාව නිටපටාවටම සුව කරය අස්වල් ගවද් ම තාග න් අද්ම ප්රතිකාර
ලබාග ය සුවය ලබා ප්රතය් ෂ කර න්ය”
“අස්වල් ග්ර මාරුව ඔබට, රටට බලපාන්ගන් ගකගස්තද් යන්ය අවගබෝධ කර න්ය
ම ාරා්ය මන්ත්රාරා්ය අස්වල් ගජයෝතිස්ඥයනයාගග් විග්ර යට ස්වන් ගද්න්ය”
ුදනියන් කැපීම, ගස්්කවි, ග්ර -අපල දුරුිීමම්, ගජයෝතිෂය, ආශී්වාද් පූජා ආදිය යනු,
ත් කඩින් ා තමන් ට යම්ිස බලය්  ග ෝ “වරම් ” ඇතැ.  සතාග ය සිය මායසක
ගරෝගීන් පිරිස්්  විසන් (තමන් ට ඇති ගරෝ ය පිලිබඳ වැට ම්  ගයාමැතිකම
පව්වාග ය යය ජාවාරම්  බව විරාරශීලී  ස්මාජය මුගේ ග ළිද්රේ ඇත තමන් ට
ැියැ.  උද්ම් ඇනු පන්කම් ිසව්  ස්යාත කල ගයා ැිව කටපටඩින් ගබාග ෝ
ගද්ගයකු ගම්වයවිට අයාත ිර , පර , පජාල සිය ත්වයක ගම් ත් කඩින් ා
ළුගල් ුදදී ජයයා ස්ා කය ජයමාධය කටපටඩින් ට තිගබය ග ාඳම ගුේබෑයම ගම් හිරු
FM රැයලය. 
මාධය ආරාරධ්ම පිලිබඳ ස්ා් ෂරතාවය්  ගයාමැති ජයතාව්  සිය, ස්ාමායය මායව
රු්වය පිලිබඳ අද් ස්්  ග ෝ ව ම්  යැති බුද්ධි ය මාධය කරුවන් බුදතරය්  ඇති,
ආ්ම රු්වය මුද්ලට යටකළ මාධය හිමිකරුවන් පමක්  සිය අගේ රගටප පුරවැසයන්
ට ා මාධය ස්මාජයට ැලගපය ශ්රවය ද්ිනය මාධය ධාරානිපාතය අතර හිරු FM ග්ඩිගයෝ
රැයලය ඉ ලින්ම වැජගෙය බව ද් ස් තිකය
සුගම්ධ විගේර්ය,
යැදිමාල, ගද්හිවල

