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ආගම හැරයාම දහේතුදෙන් අෂ්රෆ් ෆයාද් හට දසෞදි අධිකරණදයන්
මරණ ෙඬුෙම !
පලස්තීන කවිදයකු , සමාජ ක්රිෞයායරදයකු ෙන අෂ්රෆ් ෆයා , ආගම හැරයාම යන
ද ෝෙනාෙ යටදේ දසෞදි අරාබි අධිකරණය විසින් මරණ ෙණ්ඩනයට නියම දකොට ඇත.
අධිකරණය තුලදී නීතිඥ සහය ලබා ගැනීමට ඇති මුලික හිමිකම පො අහිමි කරමින්
පෙේෙන ලෙ (“කැලෑ”) අධිකරණ ක්රිෞයාොමයන්න් අනතුව ෙ ුට ට දමම ෙඬුෙම නියම දකොට
ඇත. සාමාන දයන් දමෙැනි ෙඬුෙම්  ක්රිෞයාේමක කර ල ලබන්දන් කවකෙන්න් දගල සිඳ
ෙැමීදමනි.
ආගමික විශ්ොසය අේහැරීම , දමොහමඩ් තුමාට නිග්රකහාේමක අෙහස් ෙැරීම (දමය ආගමික
දපොලීසිය විසින් නිර්ෙ නය කරන ද ෝෙනාෙන්..) සහ දකොණ්ඩය ෙො තිබීම ආදී ද ෝෙනාෙන්ට
ුට  ල් දකොට ඇත.
ආගම ය ල දකදනකුදේ උේපේතිදයන් , දෙමාපිය දද්පල අෙහන ආගම අ ලෙ පටබැඳුණු
යමන්. එය දකදනකුදේ අ ලෙැ ලමන්්  දතොරෙ ආදරෝපණය කරන දෙයන්. වි ාරශීලී අදයකුහට
තමන්හට පටබැඳුණු දම් විශ්ොස පද්යතිය දෙස වි ාරශීලීෙ හා නිෙහස්ෙ කල්පනාදකොට එය
තෙදුරටේ ඇෙහීමට දහෝ අේහැරීමට අයිතිය ඇත. එය දලෝක සම්මත සම්මුතිය්  වුදේ දබොදහෝ
කලකට ඉහතදීය. දසෞදි අරාබිය නම් ගල්යුගදේ පෙතින රාජ ය්  විසින් එී  මුලික අයිතිය
ෙටහා දනොගැනීම හා ආගමික දපොලීසිය්  පෙේොදගන යාම දේව ම් ගත හැක. එනිසා විය
යුේදේ දසසු ශිෂ්ට දලෝකය විසින් දම් අශිෂ්ට රාජ යට ෙැදනන තරදම් බලපෑම්  දතරුමම් 
දගන ඒමයි; දසසු දලෝකදේ දෙදසන ප්රරගතිශීලී මුස්ලිම් ප්රරජාෙ තුලින් දමෙැනි අශිෂ්ට නීති ක්රධම
ෙලට එදරහිෙ හඬ්  නැගීමයි.
මීට එදරහිෙ IHEU ජාත න්තර මානෙොදී එකතුෙ ඇතුු  මානෙ හිමිකම් සවවියාන 60 කට
අධික ප්රරමාණය්  දසෞදි රජයට බලපෑම් කරමින් ුට  දමී  ෙණ්ඩනදයන් මුොහිනන දලසේ
තෙදුරේ දමෙැනි නීති පෙේොදගන යාදමන් ෙැළී   ලතන ශිෂ්ට දලෝකයට පියෙර තබන
දලසේ ඉල්ලා ඇත.

‘‘දහණ ගහන අපරායයකට’’ ගල් ගසා මරා ෙැමීම
ගල් ගසා මරණයට පේන්රීම ඇරැදෙන්දන් යුදෙව් ආගදමනි. ඒ, මීට ෙසර තුන් ෙහසකට
දපරයි. ඉස්ලාම් ආගම එම සම්ප්ොය දකොපි දකදළේය. මුල් කාලදේ, අපරායකව ො පමණ් 
දනොෙ, ුට ට දහෝ ඈට හිමි බූව ො/බැටු ොෙ ගල් ගසා මරණයට පේදකව ණි. අෙ බූව ොෙ
නිෙහස් දකොට ම ලෂ යාට පමණ්  ගල් ගසති.
යුදෙව් ආගම යටදේ එො ගල් ගසා මරණයට පේදකදරන දමන් ‘‘හෙණ ගෙන අපරාධ’’ වුදණ්
දමොනොෙ?

උදපෝසථ ෙෙදසේදී (ඉිනො) පින් ෙහම් දනොකර දෙනේ ෙැඩපල න්රීම, දෙවියන්ට
අපහාස න්රීම, සමලිවගික දසේෙනය, පති
් මා ෙන්ෙනාෙ, කන ාේ  දනොෙන කාන්තාේ 
කන ාේ  බෙ අාො විොපේ මම, නගරදේදී දහෝ කුඹුදර්දී දෙනේ ුමව ෂදයකුට බහ දී
ඇති කාන්තාේ  සමග සවසර්ගදේ දයදීම සහ එළදෙන්  සමග සවසර්ගදේ දයදීම ආදී
ෙශදයනි. දම් විකාර ‘අපරාධ’ සහ ෙඬුෙම් අෙ යුදෙව් නීතිය තුළ නැත. එදහේ ෂිනයා
නීතිදපොේෙල, සමලිවගිකේෙය සහ අනා ාරය ෙැනි සමහර්  තෙමේ ඉතිින කරදගන
තිදේ.

ශ්ීේ ලාවන්ක කාන්තාේ  අනා ාරදේ හැසිිනණැයි න්යන ද ෝෙනාේ  මත ගල් ගසා මරා ෙැමීමට
දසෞදි අරාබි අධිකරණය්  තීන්දු දකොට ඇත. 21 ෙැනි සියෙස්  ගැන දමොන තරම් තප්ුමලෑෙේ,
අප ෙනාහී, තෙමේ ුමරාණ දලෝකදේ තිරශ්චීනේෙය්  සහ ෙන ාරීේෙය්  ඉෙසන නව ම මිනිස්
දරොේත්  බෙ දම් සිද්ධිය අදප් මුට ණටම න්යාපායි. ලවකාදව් ‘තරඉස්තතර ර්දනන පනතර’ ෙැනි දුෂ්ට
නීති ඉෙේ කරන්නැයි නිෙැරදිෙම ඉල්ලා සිටින ශිෂ්ට දලෝකය් , අහිවසක ගැහැනිය්  ගල් ගසා
මරා ෙැමීමට ඉඩ හිනන්දන් දකදසේෙැයි න්යා දිය හැන් ජගදත්  දව්ෙ? ඉරාක මහ දපොදළොදව්
ඇේදතන්ම දනොතිබුණු ‘ස්ංොරක අවියක’ ෙ ාජ අෙසරය යටදේ ඉරාක පාලකයාෙ
බලහේකාරදයන් මැඩලා ඝාතනය කළ දලෝකය් , තමන් අභිමත පිිනමිදයකු සමග නිොගැනීදම්
ෙරෙට ගැහැනියකට ගල් ගසා මරා ෙමන දසෞදි පාලකයන්ෙ ඉෙසන්දන් දකදසේෙ යන්න න්යා දිය
හැන් ජගදත්  දව්ෙ?
මීට කලකට ඉහත සිිනයාදව් කාන්තාේ  දම් ෙරෙ සම්බන්යදයන්, ‘ඉස්තලාමීය රාජ්යම’ නැමැති
ෙන ාරී කල්ලිය විසින් කෙයන්න් බැඳ ෙයක භූමිය දෙත ඇෙදගන විේ ගල් ගසා මරා ෙැදමන
මඩිදයෝ පටය නැරඹුදෙොේ, ආගමික අන්තොෙය විසින් දලෝකයා දෙත මුො හැදරන
ම්දල්ච්ඡේෙය ඉදිිනදේ දනොහඬා සිටීමට න්සි ම ලෂ දයකු අසමේ ෙ ල ඇත. එම ඝාතනය සිදු
න්රීමට අණ දෙමින් ඇදේ ඝාතනය ඉදිිනදේ සා් ෂිකව දෙකු ෙශදයන් ආඩම්බරදයන් දපනී
සිටින්දන්, සුදෙෝ සුදුෙට හැඳ ගේ, ඇදේම පියා ය. සෑම ආගම් ම එක සමානෙ ප්ති් දෂේප කරන
දම් ලියුම්කව , ඕනෑර ආගරක නාරහයන් හකහරන ස්ෑර අපරාධයක් ස්ම්බන්ධහයන්ර එකී
ආගහම් ස්ෑර ස්ාරාජිකහයකුර ස්ෘජුව හනොහවතරත් වකාඉ කාරව වගව ව තු බ බව තරරහඅ අනෙ .
රහේ ‘ස්ැබෑ ආගහම්’ ඔවැනි හනයක් නැතර ව යා හෙෝ රා එවැන්හනකු හනොහේ යැ ව යා හෙෝ අත්
හෙෝනා ගැනීරට ව සිහවකුට පුලූවන් කරක් නැතර. තරරාහේ ‘නිවැරදි නෙර/ආගර’ හවනත්
පුද්ගලහයකු හෙෝ කණ්ඩායරක් හෙෝ රටක් විසින් වැරදියට පාවිච්චි කරන තරාක් කල්, ඒ ‘නිවැරදි’
ආගමිකයන් සියල්ලන්ර අර කී වැරැද්නට වගව ව තු බ හව . මදේ ෙව ො කරන ෙැරැද්ේ  නතර
කැරැමම සඳහා ගත හැන් සෑම පියෙර් ම දනොගන්නා තා්  කල්, පිදයකු ෙශදයන් මා

ෙැරදිකව දෙකු ෙන්නා දසේ ය. දබොදුබල දසේනා ෆැසිස්ට්ොදීන් බුදුන්දේ නාමදයන් ලවකාදව්
මුස්ලිම් ජාතිකයන්ට සහ කදතෝලික ජනතාෙට පහර දෙද්දී සහ ුවුන්දේ දද්පල විනාශ කරද්දී
ඊට එදරහිෙ සෑම දබෞද්යදයකුම එො නැගී සිටිය යුතුෙ තිබුදණ් යම් දසේ ෙ, ඒ ආකාරදයන්ම,
ඉස්ලාම් යර්මදේ නාමදයන් දකදරන දමෙැනි විනාශයන්ට එදරහිෙ මුලින්ම නැගී සිටිය
යුේදේෙ ඉස්ලාම් භ් තිකයන්ම බෙ අෙයාරණදයන් න්ෙ යුතුය. ොසනාෙකට, අෙ මුු  මහේ
දලෝකයම පාදහේ (මුස්ලිම් දලෝකයෙ ඇතුු ෙ) ‘ඉස්ලාමීය රාජ ය’ කල්ලිය විසින් මුොහැර ඇති
ම්දල්ච්ඡේෙයට එදරහිෙ නැගී සිටිති. එදහේ, දසෞදි අරාබිය ෙැනි රටක පෙති, නූතන දලෝකදේ
දනොපැෙතිය යුතු නනතික ම්දල්ච්ඡේෙය් , අනිේ පැේදතන් මුු  දලෝකයාම ඉෙසා සිටිති.
දසෞදි අරාබිදේ ෂිනයා නීතිය අ ලෙ, දකදනකු අනා ාරදේ හැසිව ණු බෙ ුප්ුම න්රීම සඳහා
ඇසින් දුටු සා් ෂිකව ෙන්, ගැහැ ලන් නම් අට දෙදනකුෙ, පිිනමින් නම් හතර දෙදනකුෙ, අෙශ
කරන බෙ න්යැදව්. දම් ෙරෙ, නීතිය ඉදිිනදේ ‘අපරායය් ’ ෙශදයන් සළකන අතදර්ම එය ුප්ුම
න්රීම ඒ සා දුෂ්කර කාර්යය්  බෙට පේදකොට ඇේදේ, ෙඬුෙම අනයර්යමේ න්රීමට බෙ න්යති.
එදහේ අොළ කාන්තාෙ විසින්ම තමන් කළ ‘අපරායය’ ගැන පාදපොච් ාරණය්  කර තිබීම නිසා
ඉහත ී  සා් ෂිකව ෙන් ෙැන් අෙශ දනොකරන බෙේ ෙැන ගන්නට ඇත. දම් අහිවසක
ගැහැනියදේ ජීවිතය දේරා ගැනීම සඳහා ඉහත ී  නීතිමය කව ණු ගැන සැළන්ලිමේෙ කටයුතු
න්රීමට අදප් බලයාරීන් ෙගබලා ගත යුතුය. ඒ සම්බන්යදයන් ෙන නීතිමය මැදිහේ මම් 
ලවකාදව් ආණ්වකෙ පැේදතන් ෙැනටමේ සිදු දකදරමින් පෙතින බෙ ෙැන ගන්නට ලැබීම සතුටන්.
ඇදේ ජීවිතය, අනාගත විසඳුම්  දෙ ලදෙන් අෙ පරදුෙට තැබිය දනොහැන් බෙ අමුතුදෙන් න්ෙ
යුතු නැත. එනිසා, දසෞදි නීතිය සහ ආණ්වකෙ සමග අදප් බලයාරීන් ෙහා කාර්ය නියු් ත විය යුතුෙ
තිදේ.
එදහේ, මූලික ප්ශන
් ය අප මගහැිනය යුතු නැත. එනම්, දම් න්යන ප්ශ්නය අදප් කාන්තාෙට
පමණ්  අොළ ෙන දහෝ ඇදේ ජීවිතය දේරා ගැනීමන්න් පමණ්  අෙසන් ෙන ප්ශ්නය්  දනොෙන
බෙ ෙටහා ගැනීමයි. එබැවින් දම් සම්බන්යදයන් විවිය අය ඉදිිනපේ කරන විසඳුම් ගැන ෙඩාේ
යථාොදීෙ බැලීමට අපට සිදුදෙයි. ඒ අතර, ඇතැමුන් න්යන්දන්, අදප් කාන්තාෙන් දසෞදි
අරාබිදේ දසේෙයට යැමම නතර කළ යුතු බෙයි. තෙේ අය න්යන්දන්, එරටට යන අදප්
ුමරෙැසියන්ට එරට නීතිරීති ගැන අෙදබෝයය්  ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතු බෙයි. ඊටේ එහාට
යන තෙේ අය, අදප් පිිනමින්ට සහ ගැහැ ලන්ට විදෙස්ගත මමට දහේතු ෙන්නා වූ ප්ශ්නෙලට දීර්ඝ
කාලීන විසඳුම්  දද්ශීය ෙශදයන් අදප්් ෂා කරති. ඒ අ ලෙ, ලවකාදව් රැන්යා අෙස්ථා සම්පාෙනය
කරමින්, ලවකාදව්ම දගෞරොන්විත ජීවිකාේ  උපයා ගැනීදම් පසුබිම්  සකස් කළ යුතු බෙ ුවුහූ
දපන්ො දෙති. දම් සියලූ දහේතු කාරණා, අොළ ප්ශන
් ය තමන්ට බලපාන දකෝණදයන් බලා
ඉදිිනපේ කර ල ලබන විසඳුම් ෙශදයන් හඳුනාගත හැන්ය. එහිදී පො ඉදිිනපේෙ ඇති ඇතැම්
දයෝජනා, ට දේ  හිස් විසඳුම් බෙ දපදන්. උොහරණය්  ෙශදයන්, අදප් කාන්තාෙන් පිටරට ගෘහ
දසේෙයට යැමම නතර කරන්නැයි කරන ඉල්ලීම, රදට් ආර්ථිකය පැේදතන් ගේතේ, අොළ
දසේෙක දසේවිකාෙන්දේ දපෞද්ගලික පැෙැේම පැේදතන් ගේතේ, තෙේ ප්ශන
් රාශියකට මුල
පිරීම්  මිස, අපටම වුෙ, විසඳුම්  ෙන්දන් නැත. ුවුන් විදද්ශගත මදම් දපළෙමම අෙම න්රීම
සඳහා ලවකාදව්ම රැන්යා න්රීමට හැන්යාෙ ඇති කරන සවෙර්යනය්  ඇති න්රීම, අදප් පැේදතන්
ගේ විට, ඊට ෙඩා ෙැෙගේ දයෝජනාෙන්. එදහේ එෙැන්න්  ගැන බලාදපොදරොේතු තබා ගැනීම
දුෂ්කර ය. ඊටේ ෙඩා එය දීර්ඝ කාලීන ය.

ඉහත ී  අහිවසක කාන්තාෙදේ ජීවිතය දේරා ගැනීදම් ් ෂනික අෙශ තාෙට අමතරෙ අප
ඉදිිනදේ දම් දහොල්මන් කරන්දන් දපොදුදව් ම ලෂ ේෙය දේරා ගැනීදම් ප්ශ්නය්  බෙ සිහියට
ගැනීම ෙටී. එල්ලා මැරීදම් දී එම ක්යාෙ කරන තනි ුමද්ගලදයකු දහෝ න්හිප දෙදනකු අපට
හඳුනා ගත හැන්ය. ගල් ගසා මැරීදම්දී එම ඝාතනය සිදු කරන තනි ුමද්ගලදයකු දනොමැත.
අහෙලා ඝාතකයා යැයි ඇඟිල්ල දිගු දකොට දපන්විය හැන් අලූදගෝසුදෙකු එතැන නැත. ඒ
දෙ ලෙට සිටින්දන් ඝාතකයන් සමූහයන්. ශිෂ්ටා ාරය විසින් යු් තිය ඉල්ලා දීර්ඝ කාලය් 
තිස්දසේ ෙර්යනය කරගේ ෙණ්ඩ නීති පද්යතිය්  තුළ, දම් ඝාතන ක්යාෙ හැන් තා්  සමාජදයන්
ඈේ දකොට විදශේෂිත ආයතනික පද්යතිය්  තුළ, දපොලීසිය, නීතිඥයන්, අධිකරණ නිලයාරීන්
ෙැනි සීමිත පිිනසකට පෙරා තිදේ. ගල් ගසා මැරීම තුළ ඉහත ී  පිිනසට අමතරෙ සමස්ත
සමාජයමේ පා් දයෝගිකෙම සිටිති. එය තනි ක්යාේ  දනොෙ, සාමූහික සහ සමාජයීය කය
් ාේ 
බෙට පේදකදර්. ඒ අ ලෙ, ගල් ගසා මරණයට පේ න්රීම ය ල, එක පැේතන්න් ම්දල්ච්ඡේෙය මුු 
සමාජය ුමරාම පැතිරමම්  ෙන අතදර් අනිේ පැේදතන් ඒ මගින් ම්දල්ච්ඡේෙය එහි අන්තයටම
දගන යාමටේ ෙගබලා ග ල ලැදේ. උොහරණය්  ෙශදයන්, ෂිනයා නීතිය යටදේ දම් ඝාතනය
සිදු කරන රටෙල නීතියට අ ලෙ, අපරායකව ොෙ/අපරායකාිනයෙ ඝාතනය න්රීම සඳහා පාවිච්චි
කරන ගල්, පමණට ෙඩා විශාල විය යුතු නැති බෙේ, පමණට ෙඩා කුඩා විය යුතු නැති බෙේ
සඳහන් ය. පමණට ෙඩා විශාල විය යුතු නැති බෙට පැනමම්  ඇේදේ, විශාල ගලන්න් ෙදින තනි
පහරන්න් එක ෙර මරණයට පේමම ෙළ් ො ගැනීමටයි. එනම්, අපරායකව ො/අපරායකාිනය
උපිනමදයන් සහ ෙැඩිම දව්ලාේ  විඳවිය යුතු බෙ අර ඝාතක සාමුහිකදයන් අදප්් ෂා දකදර්.
සා් ෂිකව ෙන් සියය්  සිටියේ, අනා ාරය ෙැනි ‘වරනක්’, ගල් ගසා දහෝ දෙනේ ආකාරයන්න්
දකදනකුෙ මරණයට පේන්රීමට තරම් ෙන ‘අපරාධයක්’ යැයි ී මම, සකල ශිෂ්ටේෙය තිිනසන්
දලසින් පාගා ෙැමීමන්. දමය, සමස්ත ම ලෂ ෙර්ගයාදේ ජීවිතයට ඇති අයිතිය සමස්ත දලෝකයා
විසින්ම ජය ගත යුතු අභිදයෝගය්  දසේ භාර ගැනීම ඉල්ලා සිටින දමොදහොතන්. දහේතුෙ, ජීවිතය
ය ල, දමොනම දද්ෙ යර්මයන්න් දහෝ දලෞන්ක පැනමමන්න්ෙේ අදනදකකු විසින් පැහැර ගත යුතු
දෙය්  දනොෙන බැවිනි. දම් නිසා ලවකාදව් එල්ලූම් ගස ඉල්ලා කෑගසන ස්ත්ීේන් සහ ුමව ෂයන් දම්
අහිවසක ගැහැනිය ගල් ගසා මරා ෙැමීමට එදරහිෙ උද්දඝොෂණය කරන අතදර්ම, අර ී  මූලික
ම ලෂ ේෙය ගැනේ සිතා බැලීම ෙටී.

ගාමිණී වියන්හගොඩ |

ආදලෝකය හා ෙෘෂ්ටිය
ආදලෝකය න්යන්දන් දමොක් ෙ?
බැලූ බැල්මට දප්න්දන් සරල ප්රරශ්නය්  ෙදගයි. ඕක අහන්න තරම් දෙය් යැ, කවුව ේ
ෙන්නොදන් න්යලා හිතන්නේ ුමු ෙන්. ඒක ඇේත. ආදලෝකය නැේනම් අපට අපෙ ෙේ දප්න්දන්
නැහැදන්. ගැටලුෙ තිදයන්දන් ආදලෝකය ය ල කුම් ෙ න්යන එකට සරල, පැහැදිලි න්රීම්  නැති
කමයි. ආදලෝක ෙර්ෂ, ආදල්ක තරවග ආදිය එකතු දෙද්දී දමය තෙේ සවී ර්ණ දෙන බෙ දපදන්.
දකදසේ දෙතේ, ආදලෝකය යයි දපනීමයි අතර පැහැදිලි සම්බන්යය්  තිදබන බේ  හැඟී යයි.
ඇේතටම විෙ ාඥයන් ආදලෝකය න්යන්දන් දපදනන ආදලෝකයටය දහෙේ ෙෘශ ආදලෝකයටයි.
(visible light) දමහිදී දපදනන ආදලෝකය ය ලදෙන් ෙැ් වූදේ මානෙයන්ට දපදනන ආදලෝකයයි.
ෙැන් ුන්න ප්රරශ්නය ආදයේ සවී ර්ණ දෙන බේ  දපන් ලම් කරයි. දපදනන ආදලෝකය න්යලා දෙන්
කරලා ෙන්න්දන් දනොදපදනන ආදලෝකයකුේ තියනොෙ?
විෙ ාඥයන් ආදලෝකය හඳුන්ෙන්දන් විෙණේ ම්ම්භක වින්රණය (electromagnetic radiation)
දලසටයි. ආදලෝකය ය ල විෙණේ ම්ම්භක වින්රණය න්යන තරවග පවුදල් එක සුු  දකොටස්  පමණයි.
විෙණේ ම්ම්භක තරවග සියල්ල ගේදතොේ ඊට දර්ඩිදයෝ තරවග (දම්ොට ඉතා දීර්ඝ තරවග ආයාම තිදේ)
දමන්ම ෙර්ණාෙලිදේ අදන්  අන්තදේ පිහිටිි් ඉතා දකටි තරවග ආයාම ඇති ගැමා සහ
අන්තරී් ෂ(cosmic) තරවග අයේ දෙනො. ෙෘශ ආදලෝකය ඇතිෙන්දන් ෙර්ණාෙලිදේ මැෙ හිනයට
දෙන්නයි.
ශ් තිය :
මතක තබා ගත යුතු ෙැෙගේ දෙය්  තමයි, ආදලෝකය හා විෙණේ ම්ම්භක වින්රණදයහි ශ් තිය
ඇති බෙ. ් දෙොන්ටම් සිද්යාන්තදයන් න්යැදෙන්දන් ආදලෝකය ඉතා කුඩා ශ් තිඅවශු දපොදිෙලින්
සමන්විත ෙන බෙයි. දම් කුඩා අවශු විෙ ාඥයන් විසින් හඳුන්ෙ ල ලබන්දන් දපොදටෝන(photons)
හැටියටයි. දපොදටෝන සහ දප්රරෝදටෝන(proton) පටලො ගත යුතු නැත. දපොදටෝන සවඛ්ය ාෙ මගින්
තිදබන්නාවූ වින්රණය අපට ෙන්ෙ ල ලබන අතර තරවග ආයාමය ශ් තිය හා විෙණේ ම්ම්භක ෙර්ගය
තීරණය කරයි. දපොදටෝන සවඛ්ය ාෙ ෙැඩිදෙද්දී ෙඩාේ දීප්තිමේ ෙඩාේ තීර් ආදලෝකය්  ලැදේ.
දපොදටෝන අවකෙන විට ලැදබන ආදලෝකය දුබලය. තීර්තාෙදයන් අවකය. අපි ඩිමර් ස්වි ය්  භාවිත කර
සිදුකරන්දන් ලයිට් බල්බදයන් නිකුේ කරන දපොදටෝන සවඛ්ය ාෙ අවකන්රීමයි. ආදලෝක ෙර්ගය එකම
වුෙෙ ප්රරමාණය දෙනස් ම තිදේ.
දව්ගය :
අප ෙැනට ෙන්නා පිනදි ආදලෝක ෙර්ග සියල්ලම ින් තකයදී එක දව්ගයන්න් ගමන් කරයි.
ින් තකයකදී ආදලෝකදේ දව්ගය තේපරයකට මීටර 299,792,458 ්  දලස ෙැ් දෙයි.
න්දලෝමීටර්ෙලින් ී දෙොේ ෙළ ෙදශයන් තේපරයකට 300,000. දමය ඉතා අධික දව්ගයන්. න්සිම
පොර්ථයකට ආදලෝකදේ දව්ගය ඉ් මවිය දනොහැ් ද්  එදහයිනි. එතරම් දව්ගදයන් ගමන් කළ ෙ
අභ ාෙකාශදේ දුර ප්රරමාණ සලකන විට ඒ දව්ගයෙ සීමා ඇති බේ  දපදන්. උොහරණයකට අපට
ආදලෝකය සපයන සූර්යන්රණ සූර්යාදේ සිට පෘථිවියට ඒමට තේපර 500 ්  ගත දෙයි. අදප්
ගැලැ් සිය ෙන ් ෂිර පථය හරහා එක පැේතක සිට අදන්  පැේතට ආදලෝක අවශුේ  ගමන් න්රීමට

ෙර්ෂ 100,000්  ගත දෙයි. දම් සියල්ල ගණන් බලා ඇේදේ ින් තයක ආදලෝකය ගමන් ගන්නා
දව්ගදය ලයි. එදහේ අදප් ොයු දගෝලය, ජලය දහෝ දියමන්ති හරහා ආදලෝකය ගමන් කරන විට එහි
දව්ගය මන්ොගමී දෙයි. ගණන් බලා ඇති අන්ෙමට දියමන්ති හරහා ආදලෝකය ගමන් කරන්දන්
තේේපරයකට මීටර් 124,000,000 ක තරම් අවක දව්ගයන්න්.
ෙන්න එළිය :
කලින් ෙ සඳහන් කළ අන්ෙමට ෙන්න එළිය ය ල මිනිස් අපට දපදනන ආදලෝකයයි. ෙඩාේ
සුවිදශේෂීෙ ී දෙොේ අප ෙන්න්දන් ෙස්තුේ  මතට පතිත ම එම ෙස්තුෙ මගින් අෙදශෝෂණය කර
දනොගන්නා ආදලෝකය පමණන්. නිෙසුන්  ගතදහොේ දකොළ පැහැති තාප්පය්  අපට දපදනන
ෙර්ණාෙලිදේ දකොළ පැහැය හැර දසසු ෙර්ණ (දකොළ තරවග ආයාම යයිෙ න්ෙ හැන්ය.) සියල්ල
අෙදශෝෂනය කරයි. අපට එවිට දකොළ පැහැය පමණ ෙර්ශනය දව්. මිනිස් අපට දපදනන ෙර්ණ ී ොට
අප අතදර් සමහර අයට ෙර්ණ සියල්ලම දපදනන්දන් නැත. ඒ එම පිිනසදේ ඇස්ෙල තිදබන ජානමය
දුර්ෙල කම්  නිසාය. එම දුර්ෙල කම හැඳින්දෙන්දන් ෙර්ණාන්යතාෙ දලසටයි.
දපදනන ෙර්ණ :
ෙැන් අපි ඇසට දපදනන ෙර්ණාෙලිදේ ෙර්ණ හඳුනා ගනිමු. ඒ සඳහා අපට සහය ෙන්දන් ඍෙහ
ඨග ඊසඩ මහතායි. ුට  විෙ ාඥදය් ෙ? ෙර්ණ ෙැන්ය හැන් උපකරණය්  නිර්මාණය කළ අදය් ෙ?
ඇේතටම දරෝයී ජි. බිව් නමින් ිනතය්  නැත. එය ෙ නෙල මුල් අකුව  දයොො හැදූ නම්  (acronym)
ඉන් ෙර්ණ හත්  ගැන න්යැදව්. R (red – රතු), V (violet), O (orange – තැඹිලි), Y (yellow කහ),
G (green දකොළ), B (blue – නිල්), I (indigo – ඉන්ඩිදගෝ), V (violet – ෙම්) දම් ෙර්ණ තමයි
මිනිස් ඇසට ෙර්ශනය ෙන්දන්. දමහි ඒො සඳහන් ම ඇේදේ ෙර්ණාෙලිදේ සඳහන් අ ලපිළිදෙළටයි.
ර් ත ෙර්ණදයහි දිගම තරවග ආයාම ඇති අතර දකටිම තරවග ආයාම ඇේදේ ෙම් පාදටහිය. ෙඩාේම
ප්රරබල ෙම් ෙන අතර අවකදෙන්ම ප්රරබල රතුයි.

[ උුමටා ගැනීම “තතු” ේදලොේ අඩවිදයන් ]

විමසීම්;

තාරක ෙරාපිටිය
226, සයිමන් දිදයස් මාෙත , මාදුපිටිය,
පානදුර
0727 449 599
warapitiya@gmail.com

හ ොසිල් අධමයන විනමාවට (Paleontology) හකටි ෙැඳින්වීරක්
ුමරා තේේෙ විෙ ාෙ (පාෂාණීය යාතු විෙ ාෙ ය ලදෙන් ෙ හැඳින් දව්.) දහෙේ දපොසිල
අය යන විෙ ාෙ ක්රිෞයාොම ගණනාේ  මත රඳා පෙතී. මුල්ම ක්රිෞයාොමය ෙැළලෑමයි(burial).
පාෂාණ ඉතා කුඩා අවශු මගින් අස්ථි ෙැළලී යාම දමම ක්රිෞයාොමය දලස ෙැ් විය හැන්යි.
දෙෙැනි ක්රිෞයාොමය නැතිනම් ක්රිෞයාෙලිය හැඳින්දෙන්දන් පාෂාණිභූතමම දහෙේ දෆොසිලමම
දලසටයි. ෙැළලී ගිය අස්ථිය ගල් බෙට පේ කරන රසායන විපර්යාසයන් මාලාෙ ඉන් හැා
දව්. නිරාෙෘතිය දහෙේ නිරාෙරණය (exposure) තුන්ෙැනි ක්රිෞයාොමයයි. කාලය
ඉ් මයේම, ගල් වූ පාෂාණ අවශු ් ෂය ම යාදමන් දහෝ ලනයමදමන් ෙසර මිලියන
ගණනකට පසුෙ එී  ෙැළලී ගිය අස්ථි අනාෙරණය දෙයි. පාෂාණී යාතු විෙ ාෙම
ගතදහොේ එය ෙ දෙනස් ෙර්ගයක ක්රිෞයාොමයන්. ඉන් න්යැදෙන්දන් දෆොසිල
දසොයාගැනීදම් හා ෙැමීදම් සුපරී් ෂාකාරී එදමන්ම සිේ බඳින ක්රිෞයාොමයයි.
පාෂාණභූතමම දහෙේ දෆොසිල ගතමම (fossilization) ඛ්යාෙනදේ සහ නිධි සායනදේ
ක්රධය තුළ සිදුෙන්නන්. දමම ක්රධය කලින් ආදප්් ෂාකළ හැ් කන්. (හාවිකථනීයයි.)
එදමන්ම ගලා යන ජලය හා පෘථිවි කදබොල්ල (crust) තරමට පැරණිය. සුළඟින් හා
ජලදයන් පාෂාණ ඛ්යාෙනය ෙන අතර ඉතා කුඩා කැබලිෙලට බිදඳයි. එම කුඩා කැබලි,
සිහින් කැට දලස සුළඟින්ෙ අෙසාධිත (sediments) දලස ජලදයන් ෙ රැදගන ය ල ලැදේ.
දමම දකොටස් ඒො රැදගන ය ල ජලය දහෝ සුළා මගින් ෙමා ය ල ලබන ගව පේදල් දහෝ
කඳු පාමුළ තැන්පේ දව්. ෙසර මිලියන ගණනාේ  තිස්දසේ දමදසේ එකතුෙන අෙසාදිත මත
ඇතිෙන අති ෙැෙැන්ත පීඩනය මගින් එී  අෙසාදිත පාෂාණ හැටියට බැඳ තබ ල ලැදේ.
ශල්ක (), බඩගල්, ෙැලිගල් හා ට ණු ගල් අෙසාදිත පාෂාණ ෙර්ගය. දමී  අෙසාදිත පාෂාණ
සුළාට හා ජලයට නිරාෙරණය වූ විට ඒො ඛ්යාෙනය මමට පටන් දගන ලිහිල් අවශු දහෝ
මණ්ඩි සෑදෙන අතර ක්රධය අඛ්යණ්ඩෙ සිදුදෙයි. ජිවි ද්ර ෙ ෙල පාෂණිභූතමම දහෙේ
දෆොසිලකරණය ඉහත ී  ඛ්යාෙන හා නිධිසායන ක්රධය ඇතුළත සිදුදෙයි.
දෆොසිල ගත ඩයිනදසෝර අස්ථි ෙසර මිලියන ගණනාේ  පැරණි ඒො නිසා ඩයිනදසෝර
දශේෂයන් දෆොසිලකරණය වූ ආකාරය හඳුනාගැනීදමන් දෆොසිලකරන ක්රිෞයාොමය
ප්රරාදයෝගිකෙ ෙටහා ගත හැන් ෙන්දන් ය. පෘෂ්ඨෙවශික සතකු දගොඩබිදම්දී මියැදුණු විට එම
සේෙයාදේ මළකුණ සාමාන දයන් කසළදශෝයක සතුන් විසින් ඉරා ඇෙ ෙමා කැබලි
කැබලිෙලට කඩා ෙම ල ලැදේ. දකදසේ දෙතේ මළ කුණ ඉ් මනින් ම මඩ දහෝ පස් තුළ
ෙැළලී ගිදේ නම් දපොසිල ගතමදම් අෙස්ථාේ  ඊට හිමිෙන්ට ඉඩ තිදේ. එය ් ෂණිකෙ
විනාශ ම යන අන්ෙමට නිරාෙරණය ම දනොතිබීම ඊට දහේතු සායක දව්. ඩයිනදසෝරදයකු
ගව ඉවුරක මියැදුදනොේ නැතිනම් ගවෙතුදරන් ඩයිනදසෝර මළ කුණ්  ජලාශයට රැදගන
ය ල ලැබුදෙොේ ගවගාදව් ඇති මඩ හා දරොන් මඩ මගින් දසමින් එම සතාදේ සිව ර ෙැසී
ය ල ලැදේ. මළකුණ මත අෙසාදිත එකතුදෙද්දී මළකුණු එන්ට එන්ටම ගව ඉවුදර් ගැඹුරට
ෙැළදල ල ඇත. නැතිනම්, ගව පේදල් සිනිදු ෙැල්දලන් ෙැසී ය ල ඇත. සේෙයාදේ සිව දර්
මෘදු දකොටස් – අෙයෙ, මස් පිවක හා සම සීඝ්රවදයන් දිරා පේ දව්.

එදහේ අෙසාදිතෙල ආර් ෂාෙ යටදේ සේෙයන්දේ අස්ථි එදලසම පෙතින්ට ුමු ෙනි.
ෙසර මිලියන ගණනාේ  යද්දී එ් කාසුෙන අෙසාදිත මගින් ගලා යන ජලය ඩයිනදසෝර
අස්ථි මත බලපෑම් ඇති දකදර්. එම අස්ථිෙල ඇති රසායනෙලින් සමහර්  ජලය මගින්
දියකර හිනන අතර දෙනේ රසායනෙලින් ඒො ප්රරතිස්ථාපන දව්. අස්ථිෙල ඇති නෙ රසායන
අස්ථිදේ හැඩය හා ප්රරමාණය සුර් ෂිත කරන නමුේ ඊට නෙ මුට ණුෙර් , රසායනික
සැකසුම්  ලබාදෙයි. සමහර අෙස්ථාෙල අස්ථිය එම රසායනික මගින් පාෂාණීභුත කර ල
ලබන්දන් සතා ජීෙේෙ සිටියදී තිබුණාට ෙඩා අස්ථිය ඝන හා බර බෙට පේකරෙමින්
ගල්කරෙමිනි. ‘නෙ’ පාෂණීභූත අස්ථිය සාමාන දයන් මුල් අස්ථිදයහි හැඩයම ඇති අතර
අස්ථිය තුළ ව ධිර නාල සඳහා වූ ඉඩකඩ පො එදලසම තිදබන තරමට මුල් අස්ථියට සමාන
දව්. කාලය ගතෙේම, අස්ථිය ෙැළලී ඇති අෙසාදිතයන්ට ජලය මගින් ඛ්යනිජ එකතු න්රීමට
ුමු ෙන. ඛ්යනිජ, අෙසාදිත එකට බැඳ තබන මැලියම්  දලස ක්රිෞයාකරයි. අස්ථිය ෙටා ඇති
දමම අෙසාදිත හයිම පාෂාන බෙට පේ දව්. සේෙයාදේ දෆොසිල ගත අස්ථි ෙටකරදගන
ෙැන් තිදබන්දන් එම පාෂාණයයි.
දෆොසිලකරණ ක්රිෞයාොමදේ දෙනේ නැම්ම්  ෙ ඇති විය හැන්ය. එහිදී සිදුෙන්දන්,
ඩයිනදසෝරයාදේ දශේෂයන්දේ අච්ම්ේ  ඉතිිනෙ, අස්ථි විනාශ ම යාම යි. සිනිදු අෙසාදිත
මගින් අෙසාදිත ෙැසී ගියා යයි සිතමු. අෙසාදිත හයිමමට පටන් ගන්නා අතර මඩ දහෝ මැටි
දමන් සතාදේ අෙදශේෂයන්හි අ ලරූපය්  සැකදසේ. දමදලස දමී  අෙසාදිත තුළ තැන්පේ
ම ගත ෙන ෙසර මිලියන ගණන්ෙලදී එම අෙදශේෂයන් දියම යා හැන් නමුේ ඒොදේ
අ ලරූප පාෂාණ බෙට හැරවු ල අෙසාදිතෙල දනොමැී  පෙතී. එදලස සෑදෙන අ ලරූපය දහෝ
මුද්ර ාෙෙ අෙදශේෂයන්දේ දෆොසිලයන්. එ මතු ෙ දනොෙ, එමගින් පාෂණීයාතු විෙ ාඥයන්ට ()
දතොරතුව  සම්භාරය්  ලබා ගත හැන්දව්. ඩයිනදසෝර සැන්ල්දලන් දමන්ම එය ෙටදකොට
දගන ඇති පාෂණදයන්ෙ ෙැෙගේ දතොරතුව  ලබා ගත හැන් යයි පාෂණයාතු විෙ ාඥදයෝ
විශ්ොස කරති. දම් අ ලෙ අපට දමදලස න්ෙ හැන්යි: පාන ලාංඡනයක් හපන්වීහරන් හම්

රාදිලිහඅ හ ොසිල අපට ඉතරා ඉපරණි පානයක් ගැන කරණු ව යාහන .

අෙසාදිත පාෂාණදයහි ෙණහය අෙසාදිත තැන්පේ කරන ලෙ ජලය පිළිබඳ දතොරතුව 
සපයයි. අෙසාදිතදේ කණිකාෙල ප්රරමාණදයන් ජලදේ දව්ගය මිනිය හැන්ය. දසමින්
ගලන ජලය දහේතුදෙන් අෙසාදිතෙල කණිකා සිදුම් දව්. දව්ගය ගැන ජලයට ශ් තිය ඇති
නිසා ෙඩා විශාල අවශු දගන යා හැන්දව්. දම් අ ලෙ. සේෙ අෙදශේෂය දසොයා ග ල ලැබුදව්
දසමින් ගලන ජලදයන් තැන්පේ දකව ණු සිහින් කණිකා සහිත අෙසාදිතෙල නම්
ඩයිනදසෝරයා මිය යන්නට ඇේදේ ජලයට  ලදුව  තැනක යයි අ ලමාන කළ හැන්යි.
දෆොසිල අය යනය රහස් පරී් ෂා ගදව්ෂණ දමන් අූරව ය.

උුමටා ගැනීම “තතු” ේදලොේ අඩවිදයන්

ශ්රී  ලවකාදව් බල රාරාෙලිය මුදුන සවස්කෘතික මලබද්යදයන් දපදලයි !
පසුගියො දකොළෙ පෙතී සවගීත සවෙර්ශනය අෙස්ථාදව් වූ සිදුමම් න්හිපය් 
දද්ශපාලන සමාජදේ හා මාය සමාජදේ කතාබහට පා්ර් ම ඇත. ලවකාදව් සවගීත
සවෙර්ශන අෙස්ථාෙන්හිදී සිදුෙන දකෝලාහල හා මිනීමැව ම් පිළිබඳෙ පො දනොමැති
අෙයානය්  දම් සිදුමමට අොලෙ දයොමුමමට දහේතුවූ සමාජ මදනෝභාෙය හා දම් අරබයා
උග්රක විදරෝයය පාන ඊනියා සු ිනතොදීන්දේ හා සවස්කෘතිකොදීන්දේ දෙබිඩි බෙ දහළිෙරව්
න්රීම සමාජදේ වි ාරශීලිේෙය අෙදි න්රීමට අොළ දමදහෙරන්. තව ණිය්  ප්රරසිද්ධිදේ
ජනප්රිසය ගායකදයකු සිපගැනීමට ෙඩා සවස්කෘතික විදරෝී, සමාජ විදරෝී කාරණය
ෙන්දන් එෙැනි සවෙර්ශනයකදී මිනීමැරීම්  සිදුවුෙදහොේය. දම් සිදුමමට එදරහිෙ
මවකෙලිගය අතට ගන්නට දයෝජනා න්රීම තුලින් අපි උේකර්ෂයට නවෙන්දන් පසුගිය
පාලන ෙකො ලදව් සමාජදේ ආධිපත ය ෙැරූ ආයානග්රකාහී , පසුගාමී සවස්කෘතික කල්ලි
විසින් නඩේතු කරන ලෙ සමාජ මදනෝභාෙය යලි උද්දීපනය න්රීමට අොළ ෙැඩ දකොටසන්.
සවකෘතික විරසක භාෙය දගොඩනැගීම ය ල ජාතිොෙය දහෝ ආගම්ොෙය තරම් දනොෙනමුේ
පසුගාමී සමාජ/සවස්කෘතික පිලලයන්. දමෙැනි ම්ල කව ණු හමුදව් මාය තුලින් මරයින්
මමට ෙහසිබස් දෙොඩෙන්දන් ෙඩා බරපතල සමාජ ප්රරශ්න හමුදව් පලායන්නන්ය.
ශ්රී  ලවකා දහේතුොදී සවගමය දලස අප දයෝජනා කරන්දන් දසෞදි අරාබිදේ දමන්
කලා සහ මතොදී සවස්කෘතික දපොලීසි අප රදට් පිහිටුමමට ෙෑයම් න්රීම තුලින් සමාජදේ
ගුණාේමක රසවින්ෙනය ුසො තැබිය දනොහැන් බෙයි. දයෞෙනය ය ල නජෙ විද්යාේමක
ගේවිට පො උද්දයෝගිමේ උද්දව්ගකර අෙධිය්  දෙයි.ශ්රුයන්ගාරය ටපටප්රරාප්ත ෙන අෙදිය
දෙයි. එම උද්දයෝගිමේ උද්දව්ගකර දයෞෙනය ෙඩා ගුණාේමක ආකාරයට මුොහැරීමට
අෙශ සවස්කෘතික අෙකාශය්  ලවකාෙ ෙැනි අර්ය පසුගාමී සමාජ ෙල දනොමැති නිසා දම්
අකාරදේ අෙරගණදේ ල් ෂණ දපන් ලම් කරමින් ුමුමරා යයි. දකදසේමුේ දමෙැනි
ආකාරදේ සවෙර්ශන ෙලට දහෝ ප්රරසිද්ධිදේ කරන සිපගැනීම් ෙලට සො ාරමය ෙශදයන් අප
බියදනොවිය යුතුය;සසල දනොවිය යුතුය. දමම තේෙයට මුට ණදෙමින් ,දමය අභිදයෝගය් 
දලස භාරගනිමින් ෙඩා හරෙේ හා ගුණාේමක සවස්කෘතික ජීවිතය්  දයෞෙනයට
උොකරලීම සඳහා අෙශ සවස්කෘතික අෙකාශය්  දගොඩනැගීමට අෙශ මැදිහේමම කල
යුේදෙයි.
සමාජදේ සවස්කෘතික ජීවිතය ගර්හිත දෙයි නම් ඊට දහේතුෙන්දන් ට දේ  තනිතනි
ුමද්ගලයින්දේ දනොහි් මුණු බෙ දනොදව්. එය සමස්ත සමාජදේම පිළිබිඹුෙන්.
ෙර්තමානදේ පෙතින ප්රරබලම සවස්කෘතික සන්නිදව්ෙන ප්රරොහය ෙන දටලිවිෂන් නාලිකා
ෙලින් විකාශය ෙන්දන් ඉතාම බාල ගනදේ, අෙරගණදේ දටලි නාට ය හා ෙැඩසටහන්
දෙයි. එෙැනි දද් ෙලින් දුෂ්දපෝෂණය ෙන අෙරසික සවස්කෘතික ජීවිදයකු දෙතින්
බලාදපොදරොේතු විය හැ් ද්  දමෙැනි ආකාරදේ අෙරසික සවස්කෘතික ජීවිත සහිත
සමාජයන්.

ශ්රී  ලවකා දහේතුොදී සවගමය
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දෆෞසියා ඉල්ලියාස් ස්ෙයව පිටුෙහදළේ !
පන්ස්ථානදේ අදද්ෙොදී සවවියානය ( AAAP) පිහිටුමමට මුල්වූ දෆෞසියා ඉල්ලියාස්
මහේමියට රට හැරයාමට සිදුවුදේ එරට ලාදහෝර් අධිකරණය විසින් ඇයට එදරහිෙ
ආගමික අපරාය ද ෝෙනාේ  එල්ල කරමින් නීති ක්රිෞයාමාර්ගයකට මුලපිරීම දහේතුදෙනි.
දමම AAAP සවවියානය බ්රි තාන ය පෙනම් දකොටදගන ඇති මුස්ලිම් ආගම හැරගිය අයදේ
සම්දම්ලනයට අ ලබද්ය සවවියානයන්. අදප්් ෂා කළහැන් අයුිනන්ම අයදේ දමම
ක්රිෞයාමාර්ගය දහේතුදෙන් එරට නීතිදයන් හා එරට ක්රිෞයාේමක ෙන අන්තොදී කල්ලි ෙලින්
ඇයට තර්ජන එල්ල වුනි. අයදේ දමම නිර්භීත ප්රරදව්ශය අන්තොදීන් කුපිත කරෙන්න් 
මම දනොෙැලෑ් විය හැන්ය.
පන්ස්ථාන නීති පද්යතිය තුල පෙතින කුප්රරකට දද්ොපහස අපරාය නීතියට අ ලෙ ඇය
අේඅඩන්ගුෙට ගැනීම පිණිස අධිකරණය ෙදරන්තු නිකුේ කදළේය. ඒ සමගම ඇය
දනෙර්ලන්තය දෙත පලා ගියාය.
ඇය දෙත දද්ශපාලන රැකෙරණය ලබාදෙන දමන් පන්ස්ථානදේ AAAP ( Athiest
& Agnostic Alliance Pakistan ) සවවියානය දනෙර්ලන්ත රජදයන් ඉල්ලීම්  දකොට ඇත.
ඇය යලි පන්ස්ථානය දෙත ඒමට සිදුවුෙදහොේ ඇයදේ ජීවිතයට අෙොනම්  ඇති බෙ
ප්රරත ් ෂ කාරණයන්.
[ IHEU ුමෙේ ඇසුිනනි ]
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