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ඳරිණහභහදඹ 
පිළිඵ විභසුභක්. 

ඳරිණහභ හදඹ ලරෝකඹහට ඉදිරිඳත් කලශේ චහල්ස 
ලයොඵට් ඩහවින් විසනි. 1832 දී එච්.එම්.එස. බීගල් 
ලනෞකහලන් බ්රිතහන්ඹ ලඹන් පිටත්  ගිඹ ඩහවින් 
විසන් පුයහ ය ඳවක් තිසලේ විවිධ ත්යින්ලේ 
ලනසකම් වහ ඳරියලේ අලසයිතහන් අනු 
වළඩගළසීම් සදු  වී ඇති ආකහයඹ අධ්ේඹනඹ කයන 

රදී. ලභභ කරුණු සඹල්ර කළටි ලකොට 1859 දී  The 

Origin Of Species ඹන ේර්න්ථඹ ප්රුකහලඹට ඳත් 
කයන රදී. ලභභ ේයගන්ථලේ ඔහු විසන්භ පිළි ගත් 
ආකහයඹට ලභභ භතඹන් ඉදිරිඳත් කය ඇත්ලත් තභහ 
විසන් නිරීක්ණඹ කයන රද කරුණු භත ඳදනම් 
කය ගත් උඳකල්ඳනඹන් ලලඹනි.  ලභභ ේය න්ථලේ 
එක් ඳරිච්ලේදඹක සයසතරඹ න්ලන් ලභභ හදලේ 

දුසකයතහන් (Difficulties Of The Theory) 
ඹනුලනි. ඩහවින් අලප්ක්හ කලශේ ඉදිරි කහරලේදි 
සදු විඹ  වළකි විද්ඹහාහත්භක ලොඹහ ගළනීම් ලභභ 
දුසකයතහන්ට විදුම් ඳඹනු ඇතළයි ඹන්නයි. 
නමුත් ළඵළවින්භ සදු වුලේ නුතන විද්ඹහඹත්භක 
ලොඹහ ගළනීම් භගින් ඔහු ඉදිරිඳත් කශ භතඹන් 
පිළිඵ විඳුම් රඵහ දිඹ ලනොවළකි ආකහයලේ න 
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දුසකයතහන් යහශිඹක් භතු වීභ ඳභණි. ලභභ ලවේතු 
ඳදනම් කය ලගන ඳරිණහභ හදඹ ඇභරිකහනු ඳහළල් 
ලඳශ ලඳොත් ලින් ඉත් කයන්නට එයට අධ්ඹහඳන 
ඵරධහරින්  විසන් ර් කිහිඳඹකට ලඳය තීයණඹ  
කයන රදී.   

ඩහවින්ලේ යුගඹත් භග ලරො ඉතහ පුළුල් ඳළතිය 
ගිඹ භහක්සහදි චින්තනඹට  ඳරිණහභ හදඹ නළතිභ 
ඵළරි කරුණක් විඹ. ලදවිඳුන් පිළිඵ විලසහලඹන්  
ඵළවළය වු ලබෞතිකහදි (Materialistic) ිංකල්ඳඹක් 
වු භහක්සහදඹ මිනිහලේ ම්බඹ පිළිඵ 
විේයකවඹට උඳලඹෝගි කය ගත්ලත් ඳරිණහභ හදඹයි. 
ලම් ලවේතුලන් විද්ඹහඳත්භක ඳදනභක් ලනොතිබුණු 
ඳරිණහභ හදඹට භහක්සහදී යටල් වහ එභ 
චින්තනඹ ළර ගත් භහක්සහදී ලනොවු යටර 
උදවිඹත් ඉතහ ඉවළින් ලභඹ විද්ඹහලාොත්භක 
ිංකල්ඳඹක් ඵ ලරොට ඉදිරිඳත් කිරීභට ලය 
දළරව. ලභභ හදලේ අඩු ඳහඩු වහ දුසකයතහන් 
හකච්ඡහ කිරීභට ඉතහ විලහර පිටු ප්ය භහණඹක් අලසඹන 
න අතය ලභභ ලිපිලේ සභහන් ළරකිල්රට ලගන 
කරුණු කිහිඳඹක් ඳභණක් ඔඵට ඉදිරිඳත් කයන්නට 
කළභළත්ලතමු. 

1. ඩහවින්ලේ ේය න්ථලේ කිසඳු තළනක ජීලේ 
ම්බඹ පිළිඵ කිසඳු ටවනක් ලනොභළත. 
ඔහුලේ යුගලේ උදවිඹ ලේ භතඹ වුලේ  ජීවීන්ලේ 
ව්යුලාේ වඹ ඉතහ යර එකක් ඵයි. ලභඹට එක් 
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ලවේතුක් වුලේ  නුතන විද්ඹහඑත්භක උඳකයණ එභ 
යුගලේ ලොඹහ ලගන ලනොතිබීභ ඵ දළක්විඹ වළක. 
ජීලේ නිර්භහතෘ ලදවිඳුන් ඵ පිළිලනොගන්නහ ව 
ඳරිණහභ හදඹ ප්යදකහල කයන්ලන් ඳශමු ජී සරඹ 
සබහවික තත්ත්ඹක්  තුශ කිසඳු ළරළසභක් වහ 
ළකසුභකින් ලතොය අවම්ලඵන් ඇති වු ඵයි. 

ඩී.එන්.ඒ. (DNA) ව ආර්.එන්.ඒ. (RNA) පිළිඵද 
විද්ඹහකත්භක සද්ධහන්තඹක් ඩහවින්ලේ යුගලේ ලොඹහ 
ලගන ලනොතිබු ලවයින් ලම්හලඹහි ඇති ිංකීර්ණ 
ව්යුනවහත්භක සබහඹ පිළිඵ නිඹත ලලඹන්භ 
ඩහවින් දළන ලනොසටි ඵ ත්ඹහඹකි. සරඹක 
පුනර් නිර්භහණඹ දවහ ඩි.එන්.ඒ (සරලේ 
ළරසුම් ව්යුනවඹ) වහ ආර්.එන්.ඒ. (න සරඹ 
නිර්භහණඹ කිරීලම් පිටඳත් ක්රිාඹහලිඹ) අත්ඹ(ලසඹ  
ලයි. මිනිහට සතහ ඵරන්නටත් ලනොවළකි 
ආකහයලේ ඉතහ ිංකීර්ණ ව්යු වඹක් ඇති ලභභ 
හධක ලදක අවම්ලඵන් ලකලේ බිහි වුලේද 
නළතිනම් බිහි විඹ වළක්ලක්ද ඹන්න ඩහවින් ලවෝ 
නුතන විද්ඹහාඥලඹකුට වුද ඳළවළදිලි  කිරීභක් 
ඉදිරිඳත් කශ ලනොවළකි කරුණක් වී ඇත. මිනිස 
ඩී.එන්.ඒ. එක් අණුක් තුශ අඩිංගු වී ඇති ලතොයතුරු 
ම්බහයඹ මුද්යනණඹ කශලවොත් එඹ විලහර 
පුසතකහරඹක් පියවිභට තයම් ප්යතභහණත්ඹ. එක් ජී 
සරඹක් පුනර් නිර්භහණඹ කිරීභ දවහ අත්ඹභලසඹ  
ඩි.එන්.ඒ. ව ආර්.එන්.ඒ. අණු ලකලේ නම් එක් 
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යභ ඇති වුලේද ඹන්න ඩහවින්ට ලවෝ අන් අලඹකුට 
විේයතව කශ වළකි ලදඹක් ලනොලව්. ලභභ නිර්භහණ 
ක්රියඹහලිඹ පිටුඳ අතිලඹ බුද්ධිභත් ළරළසභක් ඇති 
ඵ කහටත් ලඳලනන කරුණකි. ලභඹ නිළකභ වහ 
නිලසචිත ලලඹන්භ සදු විඹ වළක්ලක් ර්ඥහනි 
නිර්භහතෘ ලකලනකුලේ ළරසුම් වගත 
නිර්භහණඹක ප්යෘතිපරඹක් ලලඹන් ඳභණක් ඵ 
ලඵොලවෝ විද්ඹහාස ඥයින්ට නුතනලේදී පිළිගළනීභට සදු 
වි ඇත. 

2. ඳරිණහභ හදඹ ත්ඹනඹක් නම් එඹ නියන්තය  
ලඹන්භ සදු ලමින් ඳතින්නහවු ිංසද්ධිඹක් විඹ 
යුතුඹ. ලභඹ ත්ඹනඹ නම් අදත් අර්ධ හනය අර්ධ 
මිනිස ජීවින් අඳ අතය සටිඹ යුතුඹ. ඕනෆභ අලඹකුට  
ඉතහ යර ලත්රුම් ගත වළකි ලභභ හධකඹ 
ඳභණක් ඩහවින්ලේ ඳරිණහභ හදලේ අවිද්ඹහභත්භක 
බහඹ ඔප්පු කිරීභට ප්ය භහණත් ඹළයි සතන්ලනමු.    

3. විද්ඹහඳඥයින් විසන් දළනට අවුරුදු මිලිඹන 
ගණනකට ලඳය  ජීත් වු වහ අදත් ජීත් න 
තුන්ලේ ලඳොසර ලොඹහ ලගන ඇත. අවුරුදු 
මිලිඹන ගණනකට ලඳය ජිත් වු තුන්ලේ ලභභ 
ලඳොසර අතුරින් කිසඹම් අතයභළදි අර්ධ ඳරිණහභඹට 
රක් වු ලතකුලේ ලඳොසර වමු වි ලනොභළත. එදහ 
ජීත් වී  වී ගිඹ තුන්ලේ ලඳොසර වමු වී  ඇති 
අතය එඹ එලේ වීභට ලවේතු කිසලේත්භ ඳරිණහභ 
හදඹට විේයව කශ වළකි කරුණක් ලනොලව්. නුතන 
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ඳරිණහභ හදීන් ලම් පිළිඵද ඉදිරිඳත් කයන කරුණු 
ද ඳරිණහභ හදලේ මුලික  ඳදනභට ඳටවළණි එකකි. 
එභ තුන් ජීත් වු  ඳරියඹ ඔවුන්ට අහිතකය වුහ 
නම්  වී ලනොලගොස ඳරිණහභ හදඹ අනු 
ඳරියඹට හිතකය ආකහයඹට තභන් වළඩ ගසහ 
ලගන  අදත් ඳතින්නට ඇති වළකිඹහක්  හදහ 
ගන්නට ඔවුන්ට වළකිඹහ තිබිඹ යුතු තිබුණි. එලේ 
ලනොවුලේ භන්දළයි විේයකව කිරීභට ඳරිණහභ හදඹ 
අලඳොලවොත් වි ඇත. අලනක අද ජීත් න 
තුන්ලේ අවුරුදු මිලිඹන ගණනකට ලඳය වමු වු 
ලඳොසර වහ ත්භන් එභ ත්ඹහලේ ඇට ළකිල්ර 
අතලර් ලනක් ලනොභළති ඵ විද්ඹහඇඥයින්ලේ 
ලොඹහ ගළනිලම් තත් ප්යතිපරඹකි. ලභභ ලතොයතුරු 
කිසලේත්භ  ඳරිණහභ හදඹ වහ ළ ලන්ලන් නළති 
අතය ලභභ හදලේ ඳදනම් වියහිත බහඹ ලභයින් 
ඉතහ ඳළවළදිලි ලවළිදයව් ලයි. 

4. ඳරිණහභ හදලේ අවිද්ඹහාහත්භකබහඹ ලඳන්වීභ 
දවහ ඩි.ඇන්.ඒ. අණුලව් ව්යුාස වඹ පිළිඵ හකච්ඡහ 
කලශමු. ඒ පිළිඵ තදුයටත් විසතයහත්භක  
හකච්ඡහ කශලවොත් ජීලේ ම්බඹ පිළිඵ 
අර්ථත් අලඵෝධඹක් රඵහ ගළනීභට වළකි ලව් ඹළයි 
සතන්ලනමු. ඩි.එන්.ඒ. අණු තුශ යහඹනික ද්ය ව්ඹ  
වතයක් ඇත. ඇඩිනින්, තයිමින්, ගුඅනින් වහ 
යිලටොසන්  නම් ව යහඹනික ද්යභව්ඹඅ වතයකි. ලභභ 

යහඹනික ද්ලයෝව්ඹ වතය ිංක්ෂිප්ත A,T,G,C, 
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ඹනුලන් වළදින්විඹ වළක. ලභභ යහඹනික ද්යචව්ඹ  

වතය DNA අණු තුශ කස වී ඇති ආකහයඹ අනු 
මිනිස ලරීයලේ සඹලු විසතය එහි අන්තර්ගත ලකොට 
ඇත. ලභහි අන්තර්ගත විසතය ව්ඹකවහය ඵට 
වළයවුලවොත් පිටු 500 ක ේයන්ථ නසීඹක් ඳභණක 
අන්තර්ගත කශ වළකි ලතොයතුරු දළන ගත වළකි ඵ 

විද්ඹහගඥලඹෝ ඳති. DNA අණු තුශ ලභභ ATGC 
යහඹනික ද්ය ව්ඹ ඹන් කටයුතු කයන්ලන් බහහක 
අක්ය ලරටඹ.  DNA පිළිඵ අධ්ඹනඹනඹ කයන 

විද්ඹහරඥයින්ලේ භතඹ න්ලන් DNA අණු තයම් 
ලතොයතුරු ගඵඩහ කශ වළකි එභ ප්යනභහණලේ අණුක් 
නුතන විද්ඹහාහ ඳදනම් කය ගත් තහක්ණඹ තුළින් 
නිඳදවීභට ලනොවළකි වි ඇති අතය එඹ කිසලේත්භ 
සදු විඹ වළකි ලදඹක් ලනොන ඵද ඔවුන්ලේ 
භතඹයි. 

ජහන විද්ඹහදඥයින්  DNA අණුලව් ඇති ිංලක්ත 
බහහ ව්යිවහය බහහට ඳරිර්තනඹ ලකොට එභ 
සර හිමි ජිවිඹහලේ විලලේලඹන්භ කහයිකලව්දී 
ලතොයතුරු රඵහ ගනිති. ලභයින් ඳළවළදිලි න්ලන් 

DNA අණු තුශ අති විලහර ලතොයතුරු ගඵඩහ කය 
තළබීලම් බහහක් ඇති ඵඹ. ිංලක්ත බහහ 
ඇතුළු සඹලු බහහන්ට එහි අඩිංගු විඹ යුතු  
ලකොටස වතයක් ඇත. ඒහ නම් අක්ය, ව්ඹහකයණ, 

ඳද ිංලඹෝජනඹ (syntax), වහ අර්ථඹ ඹන කරුණුඹ. 
ලභභ කරුණු ලනොභළති බහහක් භගින් අදවස 



 

9 

හුභහරු කය ගළනීභට ලනොවළකි නු ඇත. එලර 
කරුණු දළක්වීභ අලඵෝධ කය ගළනීභට ද ලනොවළකි  

නු ඇත. ිංලක්ත බහහලන් DNA අණු තුශ 
ගඵඩහ ලකොට ඇති ලතොයතුරු කිඹහ ලත්රුම් 
ගළනීභට වළකි වී ඇත්ලත් එඹ බහහක් න අතය  
එහි බහහක අනිහර්ඹලඹන් අඩිංගු විඹ යුතු ඉවත 
වන් කරුණු වතයභ ඇති නිහත්ඹ. ලභලතක් 
හකච්ඡහ කශ කරුණු ලින් භතු න තර්කහනුකුර 
වහ ඹථහර්ථහදී නිගභනඹන් ඳවතින් ිංක්ෂිප්ත 
දක්හ ඇත්ලතමු.  

* ඹභක් ක්රි ඹහත්භක කිරිභට ලඳය අදවක් 
චින්තනඹ තුශ තිබිඹ යුතුඹ. අදවක් චින්තනඹ තුශ 
ලනොභළති කිසක් ක්රිතඹහත්භක කශ ලනොවළකිඹ. 

* සඹලුභ බහහන් උත්ඳහදනඹ න්ලන්  භන වහ 
චින්තනඹ ඳදනම් කයලගනඹ. 

* භන වහ චින්තනඹකින් ලතොය බිහි වු කිසභ 
බහහක් නළත. 
* DNA අණු  තුශ ගඵඩහ ලකොට ඇති ලතොයතුරු 
අලඵෝධ කය ගත වළකි වී  ඇත්ලත් එඹ බහහකින්  
ළකසී ඇති නිහඹ. 

* එභනිහ DNA අණු නිර්භහණඹ ලකොට ඇත්ලත් 
භන වහ චින්තනඹ ඳදනම් කය ලගනඹ.  DNA 
අණුලහි ඇති ිංකීර්ණතහ ගළන ළරකිල්රක් 
දක්න විට නිළකභ එඹ නිර්භහණඹට මුල් ව 
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භන වහ චින්තනඹ ර්ඥහනිලඹකුට හිමි වුක් 
විඹ යුතුඹ ඹන්න පිළිගළනීභට කිසභ දුසකයතහක් 
තිබිඹ ලනොවළක. 

* DNA පිටුඳ ඇති භන වහ චින්තනඹ එභ 
අණුලව් නිර්භහතෘට හිමි ඵ අඳට පිළිගන්නට සදු 
ලව්. 

* එනිහ DNA අණු අවම්ලඵන් බිහි වුක් ලනො 
ර්ඥහනි භනකින් වහ චින්තනලඹන් නිර්භහණඹ  
වුක් ඵත් අඳට පිළිගන්නට සදු ලව්. 

* එභ ර්ඥහනි භන ජීලේ නිර්භහතෘ ඵත්  
අඳට පිළිගන්නට සදු ලව්. 

ඉසරහභලේ විලව්චකඹන් ඵහුතයඹක් ඉසරහභඹට 
එලයහි ඉදිරිඳත් කයන ප්යයධහන තර්කඹ නම් 
ඳරිණහභ හදඹයි. නමුත් විචහය බුද්ධිඹ, ඹථහර්ථඹ, 
වහ නුතන විද්ඹහාස  උඳලඹෝගී කය ලගන විභසුභක 
ලඹලදන විට අඳට ලඳනී ඹන ත්ඹඹඹ නම් 
විලව්චනලේ හධකඹභ ඉසරහභලේ අන්තර්ගත 
ඳයභ ත්ඹ ඹ නහථ කයන්නක් ඵට ඳත් වීභඹ. 
ලභඹයි ඉසරහභලේ ඇති ප්යථඵරතභ ප්යහාස තිවහර්ඹඹ.  
අඳ ලභලතක් කරුනු ඉදිරිඳත් කලශේ මිනිහට 
ඳභණක් උරුභ වු විචහය බුද්ධිඹ උඳලඹෝගී කය 
ලගන ඳරිණහභ හදඹ පිළිඵ විචහයශීලී  රකහ 
ඵළලීභට ඇති ලතොයතුරු ලින් ලකොටක් 
පිළිඵඹ. තුන්ට විචහය බුද්ධිඹ ලනොභළති වුත් 
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ඔවුන්ලේ නිර්භහණලේ විචිත්යට බහලේ වහ ඔවුන්ට 
ජන්භලඹන් රළබි ඇති ඥහනඹ ගළන කරුණු ලොඹහ 
ඵළලීලම්දි ඉතහ භවිත කය කරුණු යහශිඹක් අඳට දළන 
ගන්නට රළලබ්. ලභභ ලතොයතුරු ලින් ලකොටක් 
හකච්ඡහ කයන්නට අපි අදවස කයන්ලනමු. ලභභ 
හකච්ඡහලව් ප්යටධහන අයමුණ තුන්ලේ නිර්භහණඹ 
පිටුඳසන් ර්ඥහනි නිර්භහතෘයලඹකුලේ අදවහගත 
ලනොවළකි අරිංකහය වහ අර්ථත් ළරසුභක් ඇති ඵ 
ලඳන්වීභඹ. අඳ විවිධ නිඹහභ ගළන කථහ කශත් ලභභ 
සඹලු නිඹහභ අබිඵහ ඹන විලසලේ වහ එහි අඩිංගු 
සඹල්ලරහි නිර්භහතෘලේ විලස නිඹහභඹක් ඇති 
ඵත් එඹ ඳභණක්භ දහ ක්රි ඹහත්භක ඳතින 
ඵත් ලභභ හකච්ඡහ තුළින් අඳට අලඵෝධ කය 
ගන්නට වළකි ලව් ඹළයි සතන්ලනමු. ඳරිණහභ හදඹ 
අනු ඳවතින් විසතය ලකොට ඇති තුන් ලකලේ 
නම් ඳරියඹට ක්ර්භලඹන් වළඩ ගළසීලම් පිළිලත 
අනු ර්තභහන තත්ඹට ර්ධනඹ විඹ වළකිද 
ඹන්න පිළිඵ ඔඵලේ අධහනඹ ලඹොමු කයන්නට 
කළභළත්ලතමු. ලභභ ත්යින් ලකලේ නම් දළනට 
ඇති තත්ලඹන් අඩු ර්ධනඹක් හිත ඳළතිඹ 
වළක්ලක්ද ඹන්න පිළිඵ ද අඳ සතහ ඵළලිඹ යුතු 
ඇත.   

දිගභ ලඵල්ර හිත ජියහෂස 
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තුන් අතරින් දිගභ ලඵල්ර තිලඵන්ලන් ජියහෂස ට 
ඵ  පිළි ගත් ත්ඹ ඹකි. ජියහෂසලේ ලභොශඹට ලල් 
ලඳොම්ඳ කිරීභ නිස අයුරින් සදු ලනොවුලවොත් එභ 
ත්ත්ඹහලේ ජීත් වීලම් වළකිඹහ නළති වී ඹයි. 
තභ වෘදලඹන් විලහර උක පිහිටි හිට රුධියඹ නිස 
ලර ලඳොම්ඳ කිරීභට නම් අධි පීඩනඹකින් එඹ සදු 
විඹ යුතු ලයි.  නමුත් දිඹ බීභ ළනි කටයුතු රට 
ජියහෂසට තභ හි ඳවතට ලගන ආයුතුභඹ. ලභලේ 
හි ඳවතට ලගන  ඒලම්දි  හි උසන් තිබු  
අසථහලව්  තිබු අධි පිඩනලඹන්භ  ලභොශඹට 
ලඳොම්ඳ කිරිභක් සදු වුලවොත් හිලේ නවය  පුපුයහ 
ඹෆලභන් ලභභ තහට මිඹ ඹන්නට සදු ලයි. 
එනමුත් ජියහෂසට එළන්නක් සදු ලනොන්ලන් හි 
ඳවතට ලගන ඒභත් භගභ ලඵල්ලල් පිහිටහ ඇති 
කඳහට (ෆල්) නියහඹහලඹන්  ළස ලගොස හිට 
ගරහ ඹන රුධියලේ පිඩනඹ වහ ප්රිභහණඹ ඳහරනඹ 
න ලවයිනි. හි උසන් පිහිටි විට අධි පිඩනලඹන් 
ලල් ලඳොම්ඳ කිරීභ වහ ඳවතට හි ලගන ඒලම්දී එඹ 
ඳහරනඹ කයන සඹිංක්රීවඹ ඳහරන ක්ය භඹක් 
ක්රිඹඹහත්භක වීභක් ලනොභළති ජියහෂසට ජිත් විඹ 
වළකි තත්ත්ඹක් ලනොභළත. ලභභ ළරසුම් ඉලබ් 
ලවෝ  ක්යයභක්යනභලඹන් ජිත් න ඳරියඹට වළඩ 
ගළසීභක් තුළින් ර්ධනඹ විඹ වළකි ලදඹක් ලනොලව්. 
ජියහෂස මිහිතරඹ භතට බිහි වු දහ ඳටන් ලභභ ළරසුභ 
අනිහර්ඹලඹන්භ තිබිඹ යුතු හධකඹක් ලයි. ඒලේ 
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ලනොවුණහ නම් ජියහෂස බිහි වු දිනභ ඉවත ලවේතුන්  
නිහ භයණඹට  ඳත් වි තිබිඹ යුතුඹ. ජියහෂසලේ 
නිර්භහතෘ නිළකභ ර්ඥහනි විඹ යුතු ඵට ලභභ 
හධකඹභ ප්රිභහණත් ඹළයි සතන්ලනමු.  

මුහුදු කළසඵෆහ 
(Ref: Encyclopedia of Animals –Maurice Burton 

–C.B.P.C. Publishing House) 

මුහුලද් ජිත් න මුහුදු කළසඵෆහ බිත්තය දභන 
භඹ ශිං වු විග මවඹක් ලරසන් ලයශට 
ඳළමිලණති. ලභඹ හභහන්ේ ලයශක් ලනොලව්. ලභඹ 
ලභහි එක් න සඹලුභ කළසඵෆන් දළනට අවුරුදු 
20-25 කහරඹකට ලඳය  ලභලරො එළිඹ දුටු 
ලයශයි. ඔවුන් ලභතයම් දිර්ඝ කහරඹක් මුහුලද් 
ජිත් ලමින් කි.මි.1000 කට ළඩි දුය ප්යහභහණඹක් 
මුහුලද් ළරියහ භහලිභහක් ලවෝ අන් කිසදු 
උඳකයණඹක භග ලඳන්වීභකින් ලතොය තභන් 
ලභලරො එළිඹ දුටු ලයශභ ලොඹහ ඒභ ළඵළවින්භ 
ආලසචර්ඹ ජනක සද්ධිඹකි. එභ ලයලශේ හමුහික 
ගළඹුරු ශල් වහයහ බිත්තය දභහ එභ ශල් හ 
නළතත් මුහුලද් තභන්ට හුරු ජිවිතඹ කයහ ඔවුන් 
ඹති. බිත්තය ලභෝයහ කටුලන් එළිඹට එන කළසඵෆ 
ඳළටවුන්ට තනිලඹන් තභන්ට ඉවළින් ඇති ළලි 
ප්යභහණඹ ඉත් කය ලගන එළිඹට ඒභට ලනොවළක. 
ඔවුන් එක් තළනක බිත්තය පුපුයහ එළිඹට එන 
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ලවයින් ඔවුන් තභන්ට ඉවළින් ඇති ළලි තල්ලු කය 
ලගන ඒභට හමුහික ප්යඉඹන්තඹක ලඹලදති. ඉවශට 
ඳළමිණිලේ දල් කහරලේ  හිරු යලසනඹ ළඩිලඹන් 
ඇති අසථහලව් නම් ඔවුන්  අහන ළලි තට්ටු 
තල්ලු ලනොකය අඳුය ළලටන ලතක්  එතළනභ රැදි 
සටිති. අව්යලසනඹ ළඩි දල් කහරලේ  ඔවුන් ලයශ 
භතුපිටට ඳළමිණිඹහ නම් අනතුරු කිහිඳඹකට 
ඔවුන්ට මුහුණ ඳහන්නට සදු ලයි. යත් වී ඇති 
ළල්ලරන් ඔවුන්ට වහනි සදු විඹ වළක. අනිත් අතින් 
දල් එළිඹත් භග ඔවුන් ඉතහභත් ඳවසුලන් 
ලගොදුරු ලොඹන තුන්ලේ ඳවසු ලගොදුයක් ඵට 
ඳත්න්නට ඉඩ ඇත. බිත්තයලඹන් ලභොලවොතකට 
ලඳය එළිඹට ආ කළසඵෆ ඳළටවුන් ට ලභභ කරුණු 
කහයණහ  පිළිඵ පුර් දළනුභක්  තිබිඹ ලනොවළක. 
නමුත් ඔවුන් වළසලයන ආකහයඹ  ලද සතහ ඵරන 
විට නිලසචිත ලලඹන්භ ඔවුන්ට ලභළනි අනතුරු  
පිළිඵ පුර් දළනුභක් ඇති ඵ ඉතහභ ඳවසුලන් 
නිගභනඹ කශ වළක. ලඳය පුහුණුකින් ලවෝ 
පුර්හදර්ලඹකින් ලවෝ ලතොය ජන්භලඹන් 
තභන්ලේ මිහිපිට ඳළළත්ලම් ඵහධක භළඩ ලගන 
ජිත් න්නට ලභභ දළනුභ රඵහ දුන් ර්ඥහනි 
අලඹක් අනිහර්ඹලඹන්භ  සටිඹ යුතුඹ. එඹ එභ 
ත්ත්ඹහලේ  නිර්භහතෘ වළය  අන් කලයක් නම්  
විඹ වළකිද? සබහ ධර්භඹ ඹළයි අඳ වඳුන්න 
ක්රිවඹහලිඹ ලද විචහයහත්භක අඳලේ  නිරික්ණඹ 
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ලඹොමු කයන විට ලඳනී ඹන භවඟු ත්ඹහඹක් තිලබ්. 
සබහ ධර්භලේ ආලසචර්ඹඹන් ඉලබ් සදුන්නක්ද? 
නළතිනම් අති භවත් විලස ළරළසභක් ලවත් 
නිඹහභඹක ලකොටක් ලරසන් එඹ ක්රිභඹහත්භක 
න්ලන්ද ඹන්න අඳ විසන් ලොඹහ ඵළලිඹ යුතු 
ළදගත් කරුණක් ඳතී. 

ලව්ඹහ 
ලව් තුම ඇතුශත ළරසභ ලද ඔඵ අධහනඹ 
ලඹොමු කශලවොත්  නිඹත ලලඹන්භ භවිතලඹනුත් 
භවිතඹට ඳත් නු ඇත. එහි අභ්ඹ න්තය ළරළසභ 
නුතන ගෘව නිර්භහණ ශිල්පීඹ තහක්ණඹද 
ඳයදන්නකි. ලභභ ලව් තුම ලගොඩ නගහ ඇත්ලත් 
ගඵඩහ කහභය, ලයෝගී තුන්ලේ කහභය, හතහලසයහඹ වහ 
හිරු එළිඹ රඵහ දීභ වහ වියඹන්, විවිධ ලකොටස 
ඹහ කයන ළරසුම් වගත භහර්ගඹන් ව අනතුයකදී 
පිටවීභ වහ වදිස පිටවීලම් ලදොයටු ආදිඹ ඇතුළු 
තත් සුවිලලේෂී අිංග කිහිඳඹකින් යුක්ත යි. ලභහි 
වළඩඹ ලගොඩ නගහ ඇත්ලත් ගෘව නිර්භහණ ශිල්ඳලේ 
නිපුණ ඵලව් ඳරිපුර්ණතහ ඇතිඹ.  ලභභ ලව් 
තුමලේ නිර්භහණ කරුන් වු ලව්ඹන් අන්ධඹන් ඵ 
ඇසුලවොත් ඔඵට එඹ අදවහගළනීභට අසීරු 
කරුණක් විඹ වළක. අන්ධ ලව්ඹන්ට ලභභ 
නිපුණතහ රඵහ දුන්ලන් කවුරුන්ද? 
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ලභලර මිනිහ තභහ ගළනත් තභහ අට ඳරියඹ 
ගළනත් ලභොලවොතක් සතහ ඵළලුලවොත් ලම් සඹල්ර 
පිටුඳ එක්තයහ නිලසචිත ළරසුම් වගත නිඹහභඹක් 
ක්රිඳඹහත්භක න ඵ අලඵෝධ කය ගළනීභට වළකි 
නු ඇත. ර්ඥහනි ළරසුම් කරුලකු ලනොභළති 
ලභභ අරිංකහය ළරසුම් වහ නිඹහභඹන් ක්රිාස ඹහත්භක 
විඹ වළකිද? ලභඹ ළකලඹන් ලතොය  අලඵෝධකය 
ගතලවොත් විලසලේ වහ එහි අඩිංගු සඹල්ර 
නිර්භහණඹ ලකොට ඳහරනඹ කයන ඳයභ අධිඳති 
ඵරඹක් ඇති ඵ ඔඵට නිලසචිත ලලඹන්භ 
පිළිගළනීභට වළකිනු ඇත.  

 
ඔටුහ  
ත් ලරෝකලේ එක් විසමිත නිර්භහණඹකි ඔටුහ. 
කහන්තහයලේ උසණත්ඹ ල.  ේලර්ා . අිංලක 50 
ඉක්භන තත්ලේ අභ ලලඹන් දින අටක් ඳභණ 
ජරඹ වහ ආවහය ලනොභළති ජීවිතඹ රැක ගළනීභට 
ඔටුහට වළකිඹහ ඇත. ජරඹ ලීටය 130 ක් වහ 
ආවහය කි. ේරෑරම්. 30 සට 50 අතය ප්යභභහණඹක් දිනකට 
ගළනීලම් වළකිඹහ ද ඌට ඇත. කහන්තහය ඳරියඹට 
ඔලයොත්තු ලදන අයුරින් හි, නහසපුඩු, ලදකන්, 
කහන්තහයලේ තද උණුසුභට ලභන්භ ශීත ෘතුලව් 
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තද සීතරට ඔලයොත්තු දිඹ වළකි ලරට ළකසුනු භ 
ව ඒ භත ළඩුණු ලයෝභ, ලභොල්ලිඹ, ඳහද, 
විලලේලඹන්භ කුය වහ දණහිස ලඳලදස කස වී 
ඇති ආකහයඹ ළඵළවින්භ භවිතකයඹ. ලභභ 
භවිතකය ළකසුභ ක්ර්භලඹන් ඳරියඹට වළඩගළසීලම් 
ඳරිණහභහදී ිංකල්ඳඹ අනු කිසලේත්භ සදු විඹ 
ලනොවළක්කක් ඵට ඳත් වී ඇත්ලත් දළනට ඇති 
ඔටුහලේ පිහිටීලම් කිසභ අඩුක් හිත 
කහන්තහයලේ කටුක ඳරියඹට ඔරුත්තු දීලම් 
වළකිඹහ ඌට ලකලරත් ලනොභළති ලවේතුලනි. 
ඔටුහ දළනට ඇති ඳරිපුර්ණත්ඹ හිතභ මිහිතරඹ 
භත විලස නිර්භහතෘ විසන් නිර්භහණඹ කය ඇති ඵ 
ලභයින් නහථ න ත්යිඹකි.  

ඳරිණහභ හදලේ 
අවිද්ඹහත්භකත්ඹ 

ඉවතින් ඉදිරිඳත් කය ඇති කරුණු ඳරිණහභ හදලේ 
අවිද්ඹහඉත්භකත්ඹ ප්යණභහණත් අයුරින් ඔප්පු කය 
ඇති ඵ  භධ්ඹඹසථ වහ විචහයශීලී සතන්නන් වට 
පිළිගළනීභට කිසභ අඳවසුතහක් තිබිඹ ලනොවළක. 
ඳරිණහභහදී  භතධහරීන් ඳන්ලන් යහඹනික 
ිංයුතිඹ අතින් මිනිහ 99% ක් හනයයින්ට භහන 
ඵත් රුධිය කළටි ගළසීලම් ඳරීක්ණඹන් අනු 
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මිනිහලේ මීඳතභ ඥහතිඹහ චිම්ඳන්සීන් ඵත් ඹ. 
නමුත් කිරි ිංයුතිලේ විලසලල්ණඹ අනු මිනිහට 
ඩහත් භ මීඳ ඥහතිඹහ න්ලන් බුරුහඹ. 
ලකොලරොසටලයෝල් විලසලල්ණඹ අනු මිනිහලේ 

මීඳතභ ඥහතිඹහ න්ලන් ර්ඳ  විලලේඹකි (Garter 

Snake). කඳුළු ර ඇති එන්යිභ අනු මිනිහලේ 
මීඳතභ ඥහතිඹහ න්ලන් කුකුශන්ඹ. ඳරිණහභ 
හදීන් ඉදිරිඳත් කයන තර්කඹන් හි ඳදනම් වියහිත 
බහඹ ලභභ කරුණු අනු ඉතහභත් ඳළවළදිලි ඔප්පු 
න්නකි. 

තත් විද්ඹහාඥලඹකු ව ලසරීදභත් ෂසලයාඩ් ලවොයිල්, 
(ලක්ම්බ්රි ජ් විලස විද්ඹහාරලේ තහයකහ විද්ඹහාස  පිළිඵ 
භවහචහර්ඹ යඹහ) ඳන්ලන් ඳරිණහභහදී භතඹන් 
අනු යර ජීවීන් ඩහත් ිංකීර්ණ වහ දියුණු ජීවීන් 
දක්හ ඳරිණහභඹ වුහ ඹළයි ඳළසීභ ගිනි කන්දක් 
පුපුයහ ඹහලභන් ගරහ ගිඹ රහහ භගින් නියහඹහලඹන් 
ලඵෝයින්ේ 747 ගුන් ඹහනඹක් නිර්භහණඹ වුහ 
ඹළයි ඳළසීභ වහ භහන ඵඹ.  (Nature, Vol. 294, 

Nov.12, 1981, “Hoyle on Evolution” Page 105).   

 


