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කියවිය යුතු ගමන්ම ගමගෙහි කළ
යුතු සැබෑව
J.W. ගේ පර්ර්ගේ 1864 වසගර් කෘතිගයන්
උපුටා ගන්ො ලදී

ජාසම් ඉබ්න් දඉයාන්
මුස්ලිම්වරු වෙ අපර්ගේ අතීත ජයපර්ත්රP කියවන්ෙට
තවමත් අධිකව ආශා කරමු. එගහත් අපර්ගේ පර්ැරණි
දායාදයන් පිළිබඳ ව සත් තැවිල්ලට අපර් පර්ත්වන්ගන්
ඉතාමත් සුළු වශගයනි. ඉතිහාසය විකෘති කර තම
වාසයට ගවෙස් කර ගත් අත්මාර්ථකාමි ක්රිතයාව
ගැෙ ගමම ගකටි ලිපිය සඳහන් කරයි. ඇත්ගතන්ම
ගමම ලිපිය වර්ෂ එකසීය පර්ෙහකට ගපර්ර බටහිර
ජාතිකගයකු විසන් ලියෙ ලද ලිපියක් යැයි දැෙ
ගැනීමට ලැබීම සතුට ගගෙ ගදෙ කරුණකි.
එගහත් මුස්ලිම්වරු වෙ අපර් ගමම සතැය ගැෙ දැෙ
ගත් පර්සුවත් එයින් ප්රනගයජජෙ ලබන්ෙට කගළ
කුමක් ද? ගවෙත් ආකාරයකින් ප්රනශ්ෙ කරන්ගන්
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ෙම්, වර්තමාෙ යුගයට අයත් මුස්ලිම්වරු වෙ අපර්,
සමාජය සඳහා කිසයම් ඵලදායි ක්රිතයාවත් කර
තිගබ්ද? කරන්ෙට බලාගපර්ොගරොත්තු වෙවාද?
“ෙැත“ යනුගවන් අපි කණගාටුගවන් ගහජ කිව
යුතුය.

දිගට කියවන්ෙ!
මුහම්මදන් (මුස්ලිම්) වරුන් ට විදැාව සඳහා
දැක්විය යුතු ණයගැති භාවය සඟවා තබනු පිණිස
යුගරජපර්ගේ සාහිතැය ්ර මානුූලල ව ගයොදා ගත්
උපර්්ර මය අපර් තරගේ ගහලා දැකිය යුතුය.
සැබැවින්ම ගමම සතැ තව ුරරටත් සඟවා තැියය
ගෙොහැක. ආගමික ද්ගේශය සහ ජාතික උඩඟුව
මත සුර කළ අසාධාරණය දිගින් දිගට කරගගෙ ගිය
ගෙොහැක.
J.W. ගේ පර්ර්

ෙමැති විදැාඥයායා විසන් රාො කරෙ
ලද යුගරජපර්ගේ බුද්ධිමය වර්ධෙගේ ඉතිහාසය (The
History of the Intellectual Development) ෙම්
ග්රtන්ථගේ පිටු අිංක 6, 2වෙ මුද්රනණය 1864.
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1.
ගුවන් යානය: උගන්වන්නන් කුමක් ද? ගුවන්
ගමෙ පිළිබඳ ව ප්රනථම වශගයන් පියානෙ උපර්කරණ
යක චිත්රPයක් අිනන්ෙට වූගේ ගරොජර් ගබ්කන් (Roger
bacon) විසනි. ගලොර්ගඩජ ඩාවින්ස ද ගමවැනි
සිංකල්පර්යක් මත චිත්රP කිහිපර්යක් ූදදාෙම් කගළය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? ස්පර්ාඤ්ඤ ගද්ශගේ අල්
ෆිර්ොස් (Al Firnas) ෙැමති විදැාඥයාගයක් ක්රිත.පූ. 8 වෙ
ශත වර්ෂගේ පියානෙ යන්ත්රPයක් ගසොයා ගගෙ, එය
නිර්මාණය කර, පර්රීක්ෂා කගළය. අරාිය භාෂාගවන්
ගම් ගැෙ සඳහන් විස්තර මත ගරොජර් ගබ්කන් ගුවන්
යාෙය ගැෙ වසර 500 කට පර්සුව දැෙගත්ගත්ය. අල්
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ෆිර්ොස් ගේ නිපර්යුම ගබ්කන්ට වසර 500ට ගපර්ර ද
ඩාවින් ස ට වසර 700කට ගපර්රද සුරවිය.
2.
කැඩ පත (Mirror): උගන්වන්ගන් කුමක් ද?
කැඩපර්ත් මුලින්ම නිර්මාණය කගළ 1291 වසර
ගවනිස නුවගර් දීය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? 11වෙ ශත වර්ෂගේ ම
ඉස්ලාමීය ස්පර්ාඤ්ඤයගේ කැඩපර්ත් භාවිතගේ තිබුණි.
සයුම් වීුරරු නිෂ්පර්ාදෙය පිළිබඳව සරියානු ශිල්පීන්
ගගන් 9 සහ 10 ශත වර්ෂයන් හි ගවනිස් ජාතීන්
ඉගගෙ ගත්හ.
3.
ඔරන ෝසුව: උගන්වන්ගන් කුමක් ද? 14වෙ
ශත වර්ෂය දක්වා භාවිතගේ තිබුගේ ජලගයන් ක්රිතයා
කරෙ ඔරගලජසුව පර්මණි. 1335 වර්ෂගේ විශාල
යාන්ත්රිසක ඔරගලජසුවක් ඉතාලිගේ මිලාන් නුවගර්දි ඉදි
කරෙ ලදි. බර පර්දෙම් කර ගත් ප්රනථම යාන්ත්රිසක
ඔරගලජසුව ගමය විය හැක.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? ස්පර්ාඤ්ඤගේ මුස්ලිම්
ඉන්ජිගන්රුවරු කුඩා සහ විශාල යාන්ත්රිසක ඔර්ගලජසු
(mechanical clocks) නිෂ්පර්ාදෙය කළ අතර,
යාන්ත්රිසක විදැාව පිළිබඳව මුස්ලිම් වරුන්ගේ ගපර්ොත්
පර්ත් ලතින් භාෂාවට පර්රිවර්තෙය වූ පර්සු යුගරජපර්ගේ
අනිත් රටවලට ගමම දැනුම සම්ගප්රනෂණය කරෙ ලදි.
ගම් ඔරගලජසු සයල්ල පර්ැද්ගදෙ බර පර්දෙම් කර ගගෙ
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ක්රිතයා කරෙ ලදි. ගම්වාගේ සැලැසුම් නිර්මාණය සහ
අපිාක්රිතය (epi cyclic) සහ ගේදාත්මක ගියර (segmental gears) යන් හි රූපර් සටහන් ද සපර්යනු ලැබීය.
ගම්වා අතර රසදිය පර්ැන්ෙගමන් mercury escapement ක්රිතයා කරෙ ඔරගලජසුවක් ද විය. ගමම
ඔරගලජසුව 15 ශත වර්ෂගේ යුගරජපර්ානුවන් විසන්
සෘජුවම පිටපර්ත් කරනු ලැබීය. ගමයට අමතරව, 9වෙ
ශත වර්ෂගේ ඉස්ලාමීය ස්පර්ාඤ්ඤගේ ඉබ්නු ෆිර්ොස්
ෙම් විදැාඥයාගයක් නිවැරදි ගේලාව ගපර්න්වෙ
ඔරගලජසුවක් වැනි උපර්කරණයක් නිෂ්පර්ාදෙය කළ
බව යුගරජපර් ජාතිකගයකු වෙ විල් ඩුරාන්ට් (Will Durant) තහවුරු කරයි. තවද තාරකා විදැාව සඳහා මාෙ
මන්දිරගේ Observatories අවශැතාව පිණිස නිවැරදි
සයුම් ඔරගලජසු ද මුස්ලිම්වරු නිර්මාණය කළහ.
4.
ඔරන ෝසුනේ බට්ටා (Pendulam): උගන්
වන්ගන් කුමක් ද? 17වෙ ශත වර්ෂගේ තම තරුණ
විගේ ගැලිලිගයජ ඔරගලජසුගේ අවලම්බෙය (බට්ටා)
ගසොයා ගත්ගත්ය. දිෙක් ගපර්ොකුරු Chandelier
පර්හෙක් සුළගේ ගදපර්ැත්තට පර්ැද්ගදනු ුරටු ඔහු නිවසට
ගගොස් අවලම්බෙය නිර්මාණය කගළය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? 10වෙ ශත වර්ෂගේ
ඉබ්නු යූනුස් අල් මස්රි විසන් අවලම්බෙගයහි
පර්ැද්ගදෙ ාලෙය අධැයෙය කර ඒ පිළිබඳ ව ලිඛිතව
සටහන් කරෙ ලදී. ඔරගලජසුව ක්රිතයා කිරීම පිණිස එහි
7

අවශැතාව හුනන්වා ුරන්ගන් මුස්ලිම් ගභ තික
විදැාඥයායන් විසන් 15වෙ ශත වර්ෂගේ දීය.
5.
මුද්රාණ  යන්්රිය (Printing Press) : උගන්
වන්ගන් කුමක් ද? ාිංාල අච්චු අකුරු සහ මුද්රනණ
යන්ත්රPය බටහිර ගලොගේ ගජොහන්ෙස් ගටන්බර්ේ Johannes Gutenberg ෙම් ජර්මානු ජාතික ගයකු විසන්
15වෙ ශත වර්ෂගේ ගසොයා ගන්ො ලදි.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? මධැම යුගයට අයත්
ඉතා ෙවීෙ මුද්රනෙ යන්ත්රPය 1454 වර්ෂගේ ගටන්බර්ේ
ෙමැත්තා වැඩි දියුණු කගළය. ගකගස ගවතත්, ාිංාල
පිත්තල අච්චු අකුරු මගින් මුද්රනණය කිරීගම් ්ර මය ටට
වසර සීයයකට ගපර්ර ඉස්ලාමීය ස්පර්ාඤ්ඤ රගට්
භාවිතගේ තිබුණු අතර, බටහිර ගලොගේ ප්රනථම මුද්රනණ
යන්ත්රPය නිෂ්පර්ාදෙය කරනු ලැබුගේ ඒ රගට්ය.
6.

දෘෂ්ටි විදයාව (Optics): උගන්වන්ගන් කුමක් ද?
17වෙ ශත වර්ෂගේ අයිසැක් නිේටන් අධැයෙ කළ
කාාය, ආගලජකය සහ ප්රනස්මය prism ෙවීෙ දෘෂ්ටි
විදැා ගේ පර්දෙම බවට පර්ත් විය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? නිේටන් ඉදිරිපර්ත් කළ
කරුණු සයල්ල ශත වර්ෂ කිහිපර්යකට ගපර්ර, එෙම්
11වෙ ශත වර්ෂගේ අල් හයිතම් al haytham ෙම්
විදැාඥයාගයක් ගසොයා ගත් අතර දෘෂ්ටි විදැාගේ
ප්රනාරම්භකයා ඔහු බව ගබොගහජ විද්වතුන් පිළිගගෙ
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අවසාෙය. අල් හයිතම්ගේ ආභාසයට නිේටන් ලක් වු
බව කිසුර සැකයක් ෙැත. මධැම යුගගේ අධික ගලස
සඳහන් කරනු ලැබු විදැාඥයායා හයිතම් ගේ. 16 සහ 17
වෙ ශත වර්ෂයන් හි පර්වා එතුමාගේ පර්ර්ගේෂණ හා
නිගමෙයන් ගබොගහජ යුගරජපර්ානු විද්වතුන් විසන්
උපර්ගයජගි කරනු ලැියණ. ගම වැනි ගග රවය නිේටන්
සහ ගැලිලිගයජ යෙ විද්වතුන්ට පර්වා හිමි වුගේ ෙැත.
7.
සුදු එළිය (White light): උගන්වන්ගන් කුමක්
ද? 17වෙ ශත වර්ෂගේ සුුර එළිය යනු විවිධ වර්ණ
එළිගයන් සමන්විත එකක් බව නිේටන් ගසොයා
ගත්ගත්ය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? ගමය අල් හයිතම් (alhaytham) සහ 14 වෙ ශත වර්ෂගේ ජීවත් වු කමාල්
අද් දීන් (Kamal ad-din) යෙ ගදගදො විසන්
සම්පූර්ණ වශගයන් ගසොයා ගත් කරුණකි. නිේටන්
විසන් තවත් කරුණු ගසොයා ගන්ො ලද ෙමුත්, සුුර
එළිය ඒවායින් එකක් ගෙොගවයි.
8.
න ෞතික විදයාව: උගන්වන්ගන් කුමක් ද?
ද්රනවැයන් හි පර්රිමිත ස්වභාවය finite nature of matter
යෙ සිංකල්පර්ය 18වෙ ශත වර්ෂගේ ඇන්ටිගයජන්
ගලගවොයිසයර් (Antione Lavoisier) විසන් ගලොවට
හුනො ගදෙ ලදි. ද්රනවැය තම හැඩයම ගහජ මූර්තිය
ගවෙස් වු වද, එහි සමස්තය (mass) නිතර ගවෙස්
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ගෙොවී පර්වති. නිදසුෙක් වශගයන් ජලය රත් කර වාෂ්පර්
බවට ගවෙස් වුවත්, ජලගේ ලුණු මිශ්රව වුවත්, ලී
කැබැල්ලක් පිලිස්සී අළු බවට පර්ත් වුවත්, එහි මුළු
සමස්තය ගවෙස් ගෙොවී පර්වතිනු ඇත.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? ගමම ගසොයා ගැනීගම්
මූල ධර්මය ශත වර්ෂ කිහිපර්යකට ගපර්ර ඉස්ලාමීය
පර්ර්සයා ගේ අල් ියරූනි (al Biruni) (1050 වසර) ෙම්
විදැාඥයාගයක් විස්තරාත්මකව පර්හදා ුරන්ගන්ය.
ලැගවොයිසයර් ෙම් විද්වගතක් මුස්ලිම් රසායෙ
විදැාඥයායන්ගේ සහ ගභොතික විදැාඥයායන්ගේ
ශිෂැගයකු වු අතර ඔහු විසන් තම ගුරුවරුන් ගේ
ග්රtන්ථයන් පිළිබඳ ව නිතර සඳහන් කරෙ ලදි.
9.
ත්රිර නකෝණ තිතිය Trigonometry: උගන්වන්ගන්
කුමක් ද? ත්රිස ගකජණමිතිය විදැාව වර්ධෙය කගළ රී ක
ජාතින් ය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? ග්රිතක ජාතීන් අතර ත්රිස
ගකජණමිති විදැාව ගබොගහජ ගස සද්ධාන්තයක්
වශගයන් පර්මණක් පර්ැවතුණි. එය වර්තමාෙ සම්පූර්ණ
තත්ත්වයට වර්ධෙගේ කගළ මුස්ලිම් විදැාඥයායන් වෙ
අතර විගශෂගයන් එහි ගග රවය අල් බත්තානි (Al
Battani) ෙම් විදැාඥයාගයකුට හිමි විය යුතුය. ගමම
විදැා ගේ මූලික ක්රිතයාවන් ගැෙ සදහන් කරෙ sine,
cosine සහ tangent (ස්පර්ර්ශ ගර්ඛාව) යෙ පර්ද සයල්ල
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අරාිය භාෂාගවන් උපුටා ගන්ො ලදී. එබැවින් ගමම
විදැාව සඳහා රී ක ජාතින්ගගන් ලැබු අරම්භක
දායකත්වය ඉතා සීමිත එකකි.
10. දශාාංශය: උගන්වන්ගන් කුමක් ද? ගණිත විදැා
ගේ දශම භාගය (decimal) මුලදීම හුනන්වා ුරන්ගන්
1589 වර්ෂගේ සයිමන් ස්ටීවින් (Simon Stevin) ෙම්
ඕලන්ද ජාතිකගයකු විසන් ය. ගමමගින් මහත් අවුල්
සහගත භාග සිංඛැාව (fraction), ඉතාමත් පර්හසු දශම
භාගයට ගවෙස් කිරීමට සහය වුගේ ඔහුය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? භාග සිංඛැාව (fraction)
ගවනුවට දශම සිංඛැාව (decimal) ප්රනථම වශගයන්
භාවිත කගළ මුස්ලිම් ගණිතඥයායන් ය. 15වෙ ශත
වර්ෂ ආරම්භක කාලගේ අල් කාශි (al Kashi) විසන්
Key to Arithmetic ෙම් ගපර්ොත ලියෙ ලුරව භාග
සිංඛැාව සහ පූර්ණ අිංකයන් පර්වා දශම සිංඛැාව
මගින් ලිවීමට එම ගපර්ොත තුඩු ුරන්ගන්ය. ඇතැම් විට
අල් කාශිගේ කෘතිගේ අදහස් ස්ටීවන් විසන්
යුගරජපර්යට ආෙයෙය කළ බව කිව හැක.
11. වීජීය සාංනක්තය: උගන්වන්ගන් කුමක් ද? ප්රනථම
වරට වීජීය සිංගක්තය (algebraic symbols) උපර්ගයජගි
කගළ ෆ්රැැන්ගකජ විගයටා (Francois Vieta) ෙම් ප්රනිංශ
ගණිතඥයාගයකි. ඔහු 1591 වර්ෂගේ සමීකරණය කිරීම
පිණිස අද භාවිතගේ පර්වතිෙ x සහ y අක්ෂර
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උපර්ගයජගි කරෙ ආකාරය විස්තර කර වීජ ගණිත
කෘතියක් ලීගේය. ගමම ගසොයා ගැනීම ගරජමානු
අක්ෂර සට අරාිය අක්ෂර ගවත කළ ප්රනගමෙය ගමන්
සමාජගේ විශාල බලපර්ෑමක් සුර කළ බව අසගමජේ
(Asimov) ෙම් විදැාඥයාගයක් අදහස් දැක්විය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? විජ ගණිතය ගසොයා ගත්
මුස්ලිම් ගණිතඥයායන් සමීකරණයක විාලැ සිංඛැාව
(variables) සඳහන් කිරීමට අක්ෂරයන් උපර්ගයජගි
කිරීගම් සිංකල්පර්ය 9වෙ ශත වර්ෂගේ සටම සමාජයට
හුරන්වා දී තිියණ. ගමම නීති මාර්ගගයන් වර්ග (quadratic) හා ඝෙමූලීය (cubic) ඇතුළු ගෙොගයක්
සිංකීර්ණ සමීකරණයන්ට පිළිතුරු ගසොයා ගත්හ.
එපර්මණක් ගෙොව ද්විපර්ද ප්රනගම්යය (binomial theorem) ූදත්රPය වර්ධෙය කර සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා
සිංගක්තය (symbols) උපර්ගයජගි කළහ.
12. ඝනජ සමීකරණ ය (cubic equation): උගන්
වන්ගන් කුමක් ද? 16 වෙ ශත වර්ෂගේ මහත් ුරෂ්කර
සමීකරණය වෙ ඝෙජ සමීකරණය (x3) නිගකොගලජ
තාර්තේලියා (Niccolo Tartaglia) ෙම් ඉතාලියානු
ගණිතඥයාගයක් විසඳා ගදෙ තුරු විසිනය ගෙොහැකි
ප්රනගහලිකාවක් බවට පර්ත් ව තිබුණි.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? ඝෙජ සමීකරණය ඇතුළු
එයට වඩා අධික සිංකීර්ණ සහිත විවිධ සමීකරණ
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සයල්ල මුස්ලිම් ගණිතඥයායන් ඉතා පර්හසුගවන් 10 වෙ
ශත වර්ෂ කාල වකවානුගේ ම විසඳා ුරන්හ.
13. බින්දුවට අඩු අාංකය: උගන්වන්ගන් කුමක් ද?
ියන්ුරවට වඩා පර්හළ අිංකයක් තිියය හැක යෙ
සිංකල්පර්ය, එෙම් සෘණකාරී (negative numbers)
අිංකයන් පිළිබඳ ව 1545 වර්ෂ දක්වා කිසගවක්
ගෙොදැෙ සටියහ. ප්රනථම වරට එම අදහස හුනන්වා
ුරන්ගන් ගජරනිගමජ කර්ඩාගෙජ (Jeronimo cardano)
ෙම් ගණිතඥයාගයකු විසනි.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? කර්ඩාගෙජ ට වසර 400
ට පර්මණ ගපර්ර සටම, මුස්ලිම් ගණිතඥයායන් විවිධ අිංක
ගණිත කාර්යයන් හි සෘණකාරි අිංකයන් භාවිතය සඳහ
හුනන්වා ුරන්හ.
14.
ඝු ගණ කය Logarithm : උගන්වන්ගන් කුමක්
ද? 1614 වර්ෂගේ ගජජන් ෙැපියර් (John Napier) ෙම්
ගණිතඥයාගයක් ලඝු ගණකය සහ එයට අදාළ වගුව
ගසොයා ගත්ගත්ය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? මුස්ලිම් ගණිතඥයායන් ශත
වර්ෂ කිහිපර්යකට ගපර්ර සට ලඝු ගණකය සහ එයට
අවශැ වගු ගසොයා ගත්හ. එවැනි වගු 13 වෙ ශත
වර්ෂය වැනි යුගගයහි පර්වා බහුල ව දක්ෙට තිබුණි.
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15. ජයාතිති ප්රsශ්න සහාා වීජ ගිතතය: උගන්
වන්නන් කුමක් ද? 17වෙ ශත වර්ෂගේ ගරගන්
ගඩස්කාර්ටස් Rene Descartes) ෙම් ගණිතඥයාගයක්
ජැාමිතිය පිළිබඳ ප්රනශ්ෙ විසඳනු පිණිස වීජ ගණිතය
භාවිත කළ හැකි බව ගසොයා ගත්ගත්ය. ගම මගින්
ජැාමිතිය පිළිබඳ විදැාව ගබොගහජ ගස ඔහු වර්ධෙය
කගළය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? ඉස්ලාමීය රාජැගේ
ගණිතඥයායන් ගමම කාර්යය ඉෂ්ට කගළ 9වෙ ශත
වර්ෂ කාල වකුවාෙගයහි ය. ප්රනථම වරට ගමය ඉෂ්ට
කගළ තාියත් ියන් කුර්රා (Thabit bin Qurrah) වෙ
අතර, ඉන් පර්සුව අබු අල් වෆා (Abu’l Wafa) ෙම්
ගණිතඥයාගයක් ඔහුගේ 10 වෙ ශත වර්ෂගේ ලියෙ ලද
කෘතිගයන් වීජ ගණිතය උපර්ගයජගි කරමින් ජැාමිතිය
ඉතාමත් ම සරල හා නිවැරදි විදැාවක් බවට පර්ත්
කගළය.
16. ද්විපද ප්රsනයයය binomial theorem : උගන්
වන්ගන් කුමක් ද? ශ්රීරමත් අයිසක් නිේටන් (Isaac
Newton) වීජ ගණිත අධැයෙය පිණිස ඉතා වැදගත්
ගකොටසක් වෙ ද්විපර්ද ප්රනගම්යය binomial theorem
17වෙ ශත වර්ෂගේ දියුණු කගළය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? සය ගණන් සිංඛැාත
මුස්ලිම් ගණිතඥයායන් ද්විපර්ද ප්රනගම්යය උපර්ගයජගි කර
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එය පර්රිපූර්ණ කළහ. වීජ ගණිත සම්බන්ධ ප්රනශ්ෙයන්
්ර මානුූලලව විසඳනු පිණිස 10වෙ ශත වර්ෂගේ (ගහජ
එයටත් ගපර්ර) සට එම ප්රනගම්යය උපර්ගයජගි කිරීමට
ඔවුන් පර්ටන් ගත්හ.
17. නක්ෂ්රි විදයාව (Astronomy): උගන්වන්ගන්
කුමක් ද? 13 ශත වර්ෂය දක්වා තාරකා ශාස්ත්රP විදැා
ගවහි ග්රtහ තාරකාවන්ගේ ාලෙය සම්බන්ධව
මධැතෙ යුගගේ කිසුර ප්රනගතියක් සුර වුගේ ෙැත.
එවකට (මධැම ස්පර්ාඤ්ඤගේ) කැස්ටිල් (Castile)
නුවරට අයත් බුද්ධි මතකු වු ඇල්ගපර්ොන්ගසජ (Alphonso the Wise) ෙම් විදැාඥයාගයක් රී ක් ජාතිගයකු වෙ
ගටොලමි (Ptolemy) ඉදිරිපර්ත් කළ ා්ර යන්ට වඩා
නිවැරදි වු ඇල්ගපර්ොන්සන් ා්ර ය (Alphonsine Tables)
ගසොයා ගත්ගත්ය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? ගටොලමි විසන් ගසොයා
ගන්ො ලද ා්ර යන්ට, මුස්ලිම් විද්වතුන් ගෙොගයක්
අයුරින් වැඩි දියුණු කළහ. ගමම ගපර් රාණික අදහසට
එගරහි ව මතගේදය ප්රනථමගයන් ඉදිරිපර්ත් කගළ
මුස්ලිම් විදැාඥයායන් ය. රී ක විදැාඥයාන් ගේ අදහසට
එගරහිව විගේාෙය කළ මුස්ලිම් විදැාඥයායන් ූදර්ය
ග්රtහ මේඩලගේ මධැ ස්ථාෙය ූදර්යයා බවද පර්ෘථිවිය
සහ අනිකුත් ග්රtහයන් ූදර්යයා වටා ියජුවක
හැඩරුගවන් ගගණය වෙ බවද ඔප්පු කළහ. ගම්
සඳහා ඉතාමත් නිවැරදි ෙක්ෂත්රP ගර්ඛා ා්ර  (Astro15

සහ තරකා සතියම් (star charts)
ඔවුන් සය ගණනින් ඉදිරිපර්ත් කළහ. ඔවුන්ගේ
ගණෙය කිරීම ගකතරම් නිරවදැ ද බව කිවගහොත්
ඒවා සමකාලීෙ බව අදටත් සැලගක්. ඇත්ත වශගයන්
ම අල්ගපර්ොන්සන් ගර්ඛා යන්ගන් ෙක්ෂත්රP ශාස්ත්රP
පිළිබඳ ව ඉස්ලාමීය ස්පර්ාඤ්ඤගේ ගටොගලගඩජ ා්ර ය
(Toledo Tables) ගලස යුගරජපර්ය ට ලබා ුරන් ාත්රPයන්
හි පිටපර්ත් පර්මණි.
nomical tables)

18. වීදුරු කාචය (Eye Glasses) : උගන්වන්ගන්
කුමක් ද? එිංගලන්තගේ 1292 වර්ෂගේ ගරොජර්
ගබ්කන් (Roger Bacon) ෙම් විද්වගතක් ඇස් ගපර්නීම
දියුණු කිරීම සඳහා වීුරරු කාාය උපර්ගයජගි කිරීම ගැෙ
සදහන් කගළය. එම කාල වකවානුගේ කේණාඩිය
උපර්ගයජගි කිරීගම් පුරුද්ද චීෙය සහ යුගරජපර්ගේ බහුල
ව තිබුණි.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? මුස්ලිම් ස්පර්ාඤ්ඤගේ
ජීවත් වු ඉබ්නු ෆිර්ොස් (Ibn Firnas) ෙම් විද්වගතක්
9වෙ ශත වර්ෂගේ කේණාඩිය ගසොයා ගත් අතර, ශත
වෂර ගදකක කාලයක්, ඒවා මුළු ස්පර්ාඤ්ඤ රාජැගේම
අගලවි ගකරුණි. අල් හයිතම් ෙම් මුස්ලිම් විද්වගතකු
ගේ පර්ර්ගේෂණ පිළිබඳව ගරොජර් ගබ්කන් නිතර
සඳහන් කළ අතර, අද ඉතිහාස ගත වී තිගබන්ගන්
හයිතම්ගේ පර්ර්ගේෂණය පිළබඳ ව ඔහු විසන් වමාරෙ
ලද ගකොටසයි.
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19. නවඩි නබනාත් (Gun Powder): උගන්වන්ගන්
කුමක් ද? ගරොජර් ගබකන්ගේ පර්ර්ගේෂණගේ ප්රනතිඵල
වශගයන් බටහිර ගලොගේ ගවඩි ගබගහත් (පුපුරණ
ද්රනවැ) 1242 වර්ෂගේ ගසොයා ගන්ො ලදී. ගවඩි
ගබගහත් ප්රනථම වරට යුද ආයුධයක් වශගයන් භාවිත
කගළ චීෙය යි. තමන්ට එගරහි ව පර්ැමිණි
ගමොන්ගගොලියානු හමුදාව ියය වද්දනු පිණිස උණ බට
වල ගවඩි පුරවා ගවඩි තැබුගවජය. ගගන්දගම් (sulfur),
ගිනිඅඟුරු (charcoal) සහ ගවඩි ලුණු (saltpeter) මිශ්රව
කර ඔවුන් ගවඩි ගබගහත් නිෂ්පර්ාදෙය කළහ.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? චීෙ ජාතීන් ගවඩි ලුණු
භාවිත කගළ රතිඤ්ඤා සහ මල් ගවඩි සාදනු පිණිසය.
ඒවා ආයුධයක් වශගයන් උපර්ගයජගි කිරීගම් දැනුම
ඔවුන් ට ගෙොතිබුණු අතර, ගවඩි ගබගහත් සෑදීගම්
ූදත්රPය පර්වා ඔවුන් ගසොයා ගත්ගත් ෙැත. ප්රනථම වරට
ගවඩි ගබගහත් ගසොයා ගත්ගත් මුස්ලිම් රසායෙඥයාවරු
බව ගරයිගෙජඩි Reinaud සහ ෆාගේ Fave ෙම්
ඉතිහාසඥයායන් කළ පර්රීක්ෂණගයන් ගහළි වී ඇත.
තවද, ගිනි අවි ප්රනථමගයන් නිෂ්පර්ාදෙය කර භාවිත
කගළ මුස්ලිම්වරු බව ගමම ඉතිහාසඥයායන් ප්රනකාශ
කරති. විගශෂගයන්, 14වෙ ශත වර්ෂගේ ජර්මනි
ගගජත්රPය වෙ ෆෑන්ක් (Franks) වරුන් ට එගරහි ව
ඇල්ජීරියාව රැක ගනු පිණිස අත් ගබජම්බ (grenades)
සහ ගවෙත් අවි ආයුධ මුස්ලිම් හමුදාව භාවිත කළහ.
මුස්ලිම් රජවරු ගවත අත් ගබජම්බ, රයිෆලය,
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කාලතුවක්කු (cannon) , ගිනි ගබජම්බ (incendiary
device), ගගන්දගම් (sulfur) ගබජම්බ, පිස්ගතජල වැනි
අවි විශාල ගතොගයක්, යුගරජපිය රටවල් ගම්වා භාවිත
කිරීමට ශත වර්ෂ ගදකකටත් ගපර්ර මුස්ලිම්වරු ගවත
තිබුණි. කාල තුවක්කුව ගැෙ අරාිය භාෂා ලිපියක 13
වෙ ශත වර්ෂ කාල වකවානුගේ ප්රනථම වරට සඳහන් වී
තිබුණි. අරාිය භාෂා ගපර්ොගතන් ලතීන් භාෂාව ට
පර්රිවර්තණය කරෙ ලද විස්තර මගින් ගවඩි ගබගහත්
නිෂ්පර්ාදෙය කරෙ ූදත්රPය ගරොජර් ගබ්කන් දැෙ
ගත්ගත්ය. ගම් සම්බන්ධ ව ගරොජර් ගබ්කන් අන් කිසුර
ගසොයා ගැනීමක් කගළ ෙැත.
20. මාලිමා යන්්රිය (compass): උගන්වන්ගන්
කුමක් ද? මාලිමා යන්ත්රPය ගසොයා ගත් චිෙ ජාතීන්
ජල යාත්රPණය සඳහා 1000 වර්ෂ සහ 1100 වර්ෂ අතර
කාලගේ එය උගපර්ගයජගි කළහ. ගමවැනි යන්ත්රPය සහ
එහි ප්රනගයජජෙය ගැෙ මුලදී ම ඇලක්සන්ඩර් ගෙකම්
Alexander Neckam ෙම් ඉිංරී ස ජාතිගයකු (1157 –
1217) විසන් සඳහන් කරෙ ලදි.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? මුස්ලිම් භූගගජල
ශාස්ත්රPඥයා යන් සහ ෙැේ පර්දවන්ෙන් ගමම චුම්බක
සුචිය (magnetic needle) පිළිබඳ දැනුම ඇතැම් විට
චීෙ ජාතීන්ගගන් ඉගැෙ ගගෙ ෙැේ පර්ැදවු බව කිව
හැක. මාලිමා යන්ත්රPය ගසොයා ගත් ගම් මුස්ලිම්
භූගගජල ශාස්ත්රPඥයායන් මුහුුර යාත්රPයන් හි එහි
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ප්රනගයජජෙය බටහිරට ලබා ුරන්හ. ගද්ශ ගගේෂණ
සඳහා අලුත් පර්ළාත් ගසොයා ගිය යුගරජපර්ානු ෙැේ
පර්දවන්ෙන් මුස්ලිම් මඟ ගපර්න්වන්ෙන් සහ ඔවුන්ගේ
උපර්කරණ මත විශාල ගලස රැඳී සටියහ. චුම්බක ූදචිය
සහ මාලිමා යන්ත්රPය මුළුමතින් ම ගසොයා ගත්ගත්
මුස්ලිම්වරු බව ද චීෙ ජාතීන් ගම් නිර්මාණය පිළිබඳ
ව කිසවක් ගෙොකළ බව ද ගුස්ගටොෆ් ගල ගබොන් Gustav Le Bon ෙමැති විද්වගතක් ප්රනකාශ කරෙ අතර,
මුස්ලිම් වැාපර්ාරික යින්ගගන් චීෙ ජාතීන් සහ ගෙකම්
ගම් ගැෙ ඉගගෙ ගන්ෙට හැකි බව ඔහු පර්වසයි. 8වෙ
ශත වර්ෂගේ මුස්ලිම්වරු සමඟ ගවළඳ ගනු ගදනු
කිරීමට ආරම්භ කළායින් පර්සුව චීෙ ජාතීන් ඔවුන්ගේ
ෙැේ පර්ැදවීගම් දක්ෂතාව ඉතා ශීඝ්රුගයන් වර්ධෙය කර
ගත් බවට ඔහු තව ුරරටත් පර්වසයි.
21.

ජාතීන් පිළිබහ දැනුම (Classification of human
races): උගන්වන්ගන් කුමක් ද? මිනිස් සමාජය සුුර,
කළු, ුරඹුරු, රතු සහ කහ වර්ණයන් ගලස ප්රනථම වරට
වර්ගී කරණය කගළ ගජොහාන් එෆ් බ්ලුමන්බාච් Johann F. Blumenbach ෙම් ජර්මානු ජාතිකගයකි.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? 9 වෙ ශත වර්ෂ සට 14
ශත වර්ෂය දක්වා කාලය තුළ මාෙව විදැාව පිළිබඳ ව
මුස්ලිම් විද්යාඥයායන් විසන් ගසොයා ගන්ො ලදි. ගලොව
පුරා සිංාාරය කළ මුස්ලිම් භූගගොල ශාස්ත්රPඥයායන්
ගබොගහජ ගදගෙකු විසන් මිනිස් ජාතිය වර්ගී කරණය
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කර, ඔවුන්ගේ සිංස්කෘතිය සහ කායික හැඩය පිළිබඳ
ගබොගහජ විස්තර ලියා තැබු හ. ගමම මාතෘකාව
යටගත් දහස් ගණන් පිටු ලියූ හ. ගමම විස්තර සමඟ
සසඳා බලෙ විට බ්ලුගමන් බර්ගේ සටහෙ ඉතාමත්
ස්වල්පර් බව පර්ැවසය යුතුය.
22. භූනගෝ ශාස්්රිය (Science of Geography):
උගන්වන්ගන් කුමක් ද? ගටොලමි විසන් ලියෙ ලද
පර්ැරණි කෘති ගසොයා ගත් පර්සු භූගගජල ශාස්ත්රPය 15, 16
සහ 17 වෙ ශත වර්ෂයන් හි යළි ප්රනාණවත් කරනු
ලැබීය. කුරුස යුද්ධ භටයන් සහ පර්ෘතුගිස/ස්පර්ාඤ්ඤ
වරුන්ගේ මුහුුර යාත්රPා අධික වීම නිසා ගමම යළි
ප්රනාණවත් කිරීම කඩිෙම් විය. ගමම කාල වකවානුගේ
යුගරජපර්ගේ විද්වතුන් විසන් විදැාව පර්දෙම් කර ගත්
භූගගජල ශාස්ත්රPය පිළිබඳ කෘතිය ප්රනථම වරට නිකුත්
කරෙ ලදි.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? මුස්ලිම් භූගගජල
ශාස්ත්රPඥයා යන් විසන් අප්රිලකාව, ආසයාව, චීෙය, සහ
බටහිර ගකොගදේ වැනි රටවල් පිළිබඳ ගපර්ොත් පර්ත්
විශාල ප්රනමාණක් 8වෙ ශත වර්ෂය සට 15 ශත වර්ෂය
දක්වා වු කාලය තුළ නිකුත් කරෙ ලදී. ගමම
ගපර්ොත්පර්ත් වල පර්ළමු වෙ භූගගජලීය විශ්ව ගකජෂය,
ලිත් සහ පර්ාරවල් පිළිබඳ සතියම් ද ඇතුළත් වී තිබුණි.
ඉබ්නු බතූතා විසන් 14වෙ ශත වර්ෂගේ සකස් කරෙ
ලද මිල කළ ගෙොහැකි කෘතීන් හි පර්ැරණි ගලජකය
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පිළිබඳ විස්තරාත්මක භූගගජල ශාස්ත්රP දක්ෙ ට තිබුණි.
10වෙ ශත වර්ෂය සට 15 ශත වර්ෂය දක්වා මුස්ලිම්
භූගගජල ශාස්ත්රPඥයායින් ඉදිරිපර්ත් කළ භූගගජල ශාස්ත්රPය
පිළිබඳ ව ඉදිරිපර්ත් කළ විස්තර ප්රනමාණය, යුගරජපර්ානු
වන් 18වෙ ශත වර්ෂයය දක්වා සකස් කළ විස්තර
ගමන් විශාල ප්රනමාණ ගේ. කුරුස යුද්ධ නිසා
අධැාපර්නික ආයතෙ, එහි ආාාර්යරවරුන් සහ ග්රtන්ථයන්
විශාල පුමාණයක විොශය සුර විම ඉතාමත්
අවාසොවකි. බටහිර ගලජගේ භූගගජල ශාස්ත්රීිය
සම්බන්ධ අධැාපර්ෙය සඳහා වටිො දැනුම් කිසවක්
ගමම යුද්ධ ගාමින් ගගෙ ආගේ ෙැත.
23. රසායන විදයාව Chemistry: උගන්වන්ගන්
කුමක් ද? 17වෙ ශත වර්ෂගේ ගරොබට් ගබොයිල් Robert Boyle ෙම් විදැාඥයාගයක් රසායෙය පිළිබඳ
විදැාව ආරම්භ කගළය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? මුස්ලිම්වරු අතරින් අල්
රාස, අල් ජබ්ර්, අල් ියරූනි, අල් කින්දි වැනි
ගෙොගයක් විදැාඥයායන් ගබොයිල් ට අවුරුුර 700ට පර්මණ
ගපර්ර රසායෙ විදැාව පිළිබඳ විදැාත්මක පර්රීක්ෂණ
පර්ැවැත් වුහ. ගමම ෙව විදැාව ට මුස්ලිම්වරු
සම්පර්රීක්ෂණ (experimental) ්ර මයක් හුනන්වා ුරන්
බව ඩුරාන්ට් Durant සඳහන් කරයි. මුස්ලිම්වරු
රසායෙ විදැාගේ ආරම්භක කර්තෘ බව හම්ගබජල්ට්
Humboldt අදහස් දක්වයි.
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24. භූ ගර්භ විදැාව (Geology): උගන්වන්ගන්
කුමක් ද? කුන වල දක්ෙට තිගබෙ ගපර්ොසලය (fossils)
විසන්, පර්ෘථිවිගේ ජලාත්මක මුලික පර්ටන් ගැන්ම (watery origin of earth) ගපර්න්වෙ ලද බව පර්ැවසු 16 වෙ
ශත වර්ෂගේ ජිවත් වු ගලොර්ගඩො ඩා වින්ස (Leonardo da Vinci) ෙම් විද්වගතක්, භූ ගර්භ විදැාගේ
ආරම්භක කතෘ බවට පර්ත්විය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? අල් ියරූනි ෙම් මුස්ලිම්
විදැාඥයාගයක් 11වෙ ශත වර්ෂගේ දී, ගමගලසම
සඳහන් කළා පර්මණක් ගෙොව ඩා වින්සගේ උපර්තට
ශත වසර කිහිපර්යක ට ගපර්ර භූ ගර්භ විදැාව පිළිබඳ
විශාල ග්රtන්ථයක් සකස් කගළය. ගමම විස්තර ගැෙ
ඉබ්නු සො (පිටු අිංක100, 101 බලන්ෙ) සඳහන් කළ
අතර, අල් ියරූනිගේ ගමම සිංකල්පර්ය ඉස්ලාමීය
ග්රtන්ථගේ ලතීන් භාෂා පර්රිවර්තෙගයන් ඩා වින්ස
ඉගැෙ ගත් බව කිව හැක. ගමම විදැාගේ මූලික දැනුම
ට අමතර ව ඩා වින්ස ෙවක කිසවක් සඳහන් ගෙොකළ
බව ඉබ්නු සො පර්වසයි.
25.

තිටියාවත් හි නිර්මාණ ය (geological formation
of valleys): උගන්වන්ගන් කුමක් ද? මීටියාවත් හි භූමි
සිංස්ථාෙය සුර වුගේ ගකගස දැයි ප්රනථම වතාවට
සඳහන් කගළ 1756 වසර නිගකොලස් ගඩස්මාරස්ට් Nicolas Desmarest ෙම් විදැාඥයාගයක් විසනි. ඉතා දීර්ඝ
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කාලයකින් ගලා බසෙ ඇළ ගදොළ මගින් මිටියාවත් හි
සිංස්ථාෙය සුර වු බව ඔහු අදහස් දැක්විය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? ගඩස්මාරස්ට් ගම් බව
සඳහන් කරන්ෙට වසර 700 ටත් ගපර්ර එෙම් 11 වෙ
ශත වර්ෂගේ ඉබ්නු සීො සහ අල් ියරූනි ගමය ගසොයා
ගත් බව වාර්තා වි ඇත.
26.

න ොනේ ප්රsථමම සයපීකක්ෂකයා (world’s first
great experimenter) : උගන්වන්ගන් කුමක් ද? 17වෙ
ශත වර්ෂගේ ජිවත් වු ගැලිලිගයජ Galileo ගලොගේ
ප්රනථම සම්පර්රීක්ෂයා ය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? ගලොගේ ප්රනථම
සම්පර්රීක්ෂකයා 1050 වසර ජිවත් වූ අල් ියරූනි ෙම්
මුස්ලිම් විදැාඥයායා ය. ඔහු කළ සයුම් අත්හදා බැලීම්
සයල්ල පිළිබඳ ව 200 ටත් අධික කෘති සකස් කර තම
පර්රීක්ෂණ ගබොගහජමයක් ගැෙ සාකච්ඡා කරයි. විවිධ
විදැා පිළිබඳ ව ඔහු විසන් ගල්ඛෙ ගත කරෙ ලද
ශාස්ත්රීිය කෘති පිටු 13,000 ඉක්ම වෙ අතර,
ගැලිලිගයජ සහ නිේටන් යෙ ගදගදොම එක් වුවත්
ගමවැනි ප්රනමාණයක් ලියා ෙැත.
27. වයාධි ව නේදය (Patholgy): උගන්වන්ගන් කුමක්
ද? ගරජගයක ස්වභාවය පිළිබඳ ව නිවැරදි ගලස
විස්තර කළ ගහතුගවන් ජිගයොවන්නි ගමොර්ගඤ්ඤි
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Giovanni Morgagni ෙම් ඉතාලියානු විද්වගතක් වැාධි

ගේදගේ පියා ගලස හුනන් වෙ ලදි.

ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? ගලොගේ ප්රනථම වැාධි
ගේදීන් (pathologists) වන්ගන් ඉස්ලාමීය ශලැ
වවදැවරුන්ය. ඔවුන් ගරජගගේ සවාභාවය ගැෙ
සම්පූර්ණගයන් ම පර්හදා ගගෙ, විවිධ ගරජග පිළිබඳ ව
නූතෙ විස්තර පර්ැහැදිලි කළහ. ඉබ්නු සුහ්ර් (Ibn
Zuhr)
ෙමැති වවදැවරගයක් ප්ූරරිස ෙම්
ගපර්ෙහැල්ගල් ඉදිමුම, ක්ෂනය ගරජගය, පර්රිකන්තුදාහය
(Pericarditis) යෙ ගරජගයන් හි ස්වභාවය පිළිබඳ
නිවැරදි ගලස විස්තර කගළය. අල් සහ්රාවි ෙමැති
වවදැවරයා
ජලකපර්ාදය
Hydrocephalus
(ඉස්ගමොළගේ ජලය) සහ උපර්තින්ම සුර වෙ ගවෙත්
ආබාධ congenital diseases පිළිබඳ ව නිවැරදි වැාධි
ගේද විස්තර දීර්ඝ ව සටහන් කර තැබීය. ඉබ්නු අල්
කුෆ් (Ibn al Quff) සහ ඉබ්නු අන් ෙෆ්ස් (Ibn an Nafs)
යෙ වවදැවරු ගදගදො රුධිර සිංසරණ ගරජග diseases of circulation සම්බන්ධ ව සම්පූර්ණ විස්තර
නිකුත් කළහ. අනිකුත් ඉස්ලාමීය ශලැ වවදැවරු
ආමාශගේ (stomach), බඩවැගල් (bowel) සහ
අන්ෙගශජත්රPගේ (esophagus) හටගන්ො පිළිකාව
වැනි ගරජග පිළිබඳව, නිවැරදි විස්තර ප්රනථම වරට
නිකුත් කළහ. එබැවින් වැාධි විදැාගේ ආරම්භක
කර්තෘ ගමවැනි ශලැ වවදැවරුන් වෙ අතර,
ජිගයජවන්නි ගමොර්ගඤ්ඤි ගෙොගේ.
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28.

ඖෂධ මගින් රසායනික චිකිත්සාව (drug chemotherapy): උගන්වන්ගන් කුමක් ද? 19වෙ ශත
වර්ෂගේ අයත් ගපර්ජල් එර්ලිච් Paul Ehrlich ඇතැම්
විගශෂ ඖෂධ මගින් ක්ෂුපද්රන ජීවීන් වෙසෙ රසායනික
චිකිත්සාව ප්රනථම වරට ගසොයා ගත්ගත්ය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? මුස්ලිම් වවදැවරුන්
ක්ෂුපද්රන ජීවීන් (microbes) විොශ කරනු පිණිස
ගෙොගයක් විගශෂ ද්රනවැයන් භාවිත කළහ. ස්ගක්බීස්
ෙම් පර්ණු ගහොරි සුර කරෙ කීඩෑවා (mite) විොශ
කරනු පිණිස ඔවුන් සල්ෆර් යෙ ගගන්දගම් ආගල්පර්
කළහ. අර් රාස(z) ෙමැති වවදැවරයා 10වෙ ශත
වර්ෂගේ විෂ බීජ ොශක (anti septic compound)
වශගයන් මර්කරි සම්මිශ්රවණය (Mercury compound)
ආගල්පර් කගළය.
29. සුපිරිසිදු කළ මදයසාර (Refined alcohol):
උගන්වන්ගන් කුමක් ද? ගපර්රීම මාර්ගගයන් සුපිරිසුර
කළ මදැසාරය ප්රනථම වරට නිෂ්පර්ාදෙය කරනු ලද්ගද්
අරොවු ඩි විලාගෙොවා Arnau de Villanova ෙම්
ස්පර්ාඤ්ඤ ජාතික ආදි රසායෙඥයායා විසන් 13 වෙ ශත
වර්ෂගේ දීය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? මුස්ලිම් රසායෙඥයායන්
විශාල පිරිසක් 10වෙ ශත වර්ෂය පර්ටන්, ගපර්රීම්
උපර්කරණ මගින් ඖෂද ගශ්රවණිගේ මදැසාර විශාල
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ප්රනමාණයක් නිෂ්පර්ාදෙ කළහ. එම මදැසාරය ඔවුන්
භාවිත කගළ ද්රනවැ ද්රනාවකය (solvent) සහ විෂ බීජ
ොශකයක් (antiseptic) වශගයනි.
30.

නිර්වින්දන යටනත් ශ ය කර්මය (inhalation
anesthesia): උගන්වන්ගන් කුමක් ද? C.W. ගලජිං
ෙමැති ඇමරිකානු ශලැ වවදවරයා විසන් 1845
වසගර් ගරජගියා ආශ්වාස මගින් නිර්වින්දෙ කිරීගමන්
පර්සු ප්රනථම ශලැ කර්මය සුර ගකරුණි.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? ගලජිං ෙමැති වවදැවර
යාට වසර 600 ට ගපර්ර ඉස්ලාමීය ස්පර්ාඤ්ඤගේ අස්
සහ්රවි az zahrawi සහ ඉබ්නු සුහ්ර් Ibn Zuhr යෙ
ශලැ වවදැවරු ගදගදො ශලැ කර්ම සය ගණනින්
ඉටු කළහ. නින්ද ඇති කරෙ ඖෂධ (narcotic)
ගපර්ොඟවා ගත් ඉස්ගපර්ොන්ජිය sponges ගරජගියාගේ
මුහුණ මත තබා ආස්වාසය මගින් inhalation anesthesia නිර්වින්දෙය කළායින් පර්සු ශලැ කර්මය සුර
කළහ.
31. අබින් මගින් නිර්වින්දන ක්ර්මය: උගන්වන්ගන්
කුමක් ද? පර්ැරාගසල්සස් Paracelsus ෙමැති විදැාඥයායා
විසන් අියන් සාරය උපර්ගයජගි කර නිර්වින්දෙ කිරීගම්
්ර මය 16වෙ ශත වර්ෂගේ ගසොයා ගන්ො ලදි.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? මුස්ලිම් වවදැ වරුන්
විසන් අියන් සාරගේ නිර්වින්දෙ කිරීගම් හැකියාව
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හුනන්වා ගදනු ලැබුගේ මධැතෙ යුගගේ දීය. රී ක
ජාතින් විසන් නිරිවින්දෙ ඖෂධයක් වශගයන් ගමය
භාවිත කරෙ ලදි. පර්ැරාගසල්සස් ෙමැත්තා ඉබ්නු සො
ෙම් මුස්ලිම් විද්වතාගේ කෘතීන් හි ශිෂැ ගයකු වු
අතර, එ මගින් ගමම අදහස් ඔහු උපුටා ගත් බව
සැකගයන් ගතොරව පර්ැවසය හැක.
32.

නවීන ක්ර්මය යටනත් නිර්වින්දනය කිීකම Modern anesthesia: උගන්වන්ගන් කුමක් ද? ෙවීෙ
්ර මගේ නිර්වින්දෙ කිරීම 19 වෙ ශත වර්ෂගේ හම්ප්රිල
ගේවි (Humphrey Davy) සහ ගහොගර්ස් ගවල්ස් Horace Wells) යෙ ගදගදො විසන් ගසොයා ගන්ො ලදී.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? මුස්ලිම් නිර්වින්දක
විගශෂඥයායන් විසන් ෙවීෙ නිර්වින්දෙ ්ර මය ගසොයා
ගගෙ, අති දක්ෂ ගලස සම්පූර්ණ කරනු ලැබුගේ ගේවි
සහ ගවල්ස් යෙ ගදගදොට අවුරුුර 900 ටත් ගපර්ර
සටය. ඔවුන් මුඛගයන් oral සහ ආස්වාසය inhalant මගින්
නිර්වින්දෙ ්ර මය උපර්ගයජගි කළහ.
33. ගබජවෙ ගරජග ප්රනතිකාර quarantine: උගන්
වන්ගන් කුමක් ද? ගබජවෙ ගරජගය පර්ැතිර යෑම
වළක්වනු පිණිස Quarantine ගකොරන්ටින් නිගරජධායෙය කළ යුතුය යෙ සිංකල්පර්ය 1403 වසර
වර්ධෙය කරෙ ලදි. ගවනිස් ෙගරයට පර්ැමිගණෙ
ොුනෙෙ පුද්ගලයින් දිෙ කිහිපර්යක් රඳවා තබනු
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ලැබුහ. ඔවුන් ගකගරහි ගරජග ලක්ෂණ කිසවක්
දක්ෙට ගෙොතිබුගේ ෙම් ඔවුන් ෙගරය තුළට යෑමට
අනුමැතිය ගදනු ලැබුහ.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? වසිංගත ගරජගයක්
පර්වතිෙ පර්ළාතකට පිවිගසෙ සහ එහි සට පිට වෙ
ජෙතාවට එගස ගෙොකරෙ ගලස 7වෙ ශත වර්ෂගේ
මුහම්මද් ෙිය (සල්) තුමාණන් විසන් අවවාද ගදෙ ලදි.
10වෙ ශත වර්ෂ වකවානුගේ මුස්ලිම් වවදැ වරුන්
විසන් ගබජවෙ ගරජගයන්ට ලක් වු පුද්ගල යන් ගවන්
කර තැබීගම් සිංකල්පර්ය (Isolation ward) යෙ ෙව
්ර මය මත ඔවුන් සඳහා විගශෂ වාට්ටු ඉදි කරෙ ලදී.
34. විෂබිජ මර්දක (Anti Septic) : උගන්වන්ගන්
කුමක් ද? ශලැ කර්මගේ විෂ ියජ ොශක ඖෂධ
භාවිතය 1865 වසර ගජජසෆ් ලිස්ටර් (Joseph Lister)
ෙමැති බ්රිසතාෙැය ජාතික ශලැ වවදැවරගයකු විසන්
ගසොයා ගන්ො ලදි.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? 10වෙ ශත වර්ෂ
කාලගේ දී මුස්ලිම් වවදැවරුන් සහ ශලැ
වවදැවරුන් විෂ ියජ ොශක වශගයන් සුපිරිසුර කළ
මත් ද්රනවැ තුවාල වල තැවරූහ.ඉස්ලාමීය ස්පර්ාඤ්ඤ
රාජැයට අයත් ශලැ වවදැවරු ශලැ කර්මයට ගපර්ර
සහ එය සුර කරෙ අවස්ථාවන් හි විෂ බීජ ොසෙ
පර්රිසරය පර්වත්වා ගනු පිණිස විගශෂ ්ර මයක් ගයුරහ.
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ශලැ කර්මගයන් පර්සුව සනීපර්ා රක්ෂනාව පර්වත්වා ගගෙ
යනු පිණිස විගශෂ ක්රිතයා මාර්ගයක් අනුගමෙය කළහ.
ගමම පිරිසුර පර්රසරගේ සාර්ථකත්වය නිසා යුගරජපර්ගේ
උසස් පර්න්තියට අයත් ප්රනභුවවරුන් (dignitaries)
ප්රනතිකාර කර ගනු පිණිස ස්පර්ාඤ්ඤ රාජැ ගේ
ගකොර්ගඩජවා නුවරට පර්ැමිණියහ. එම යුගගේ
ගකොර්ගඩජවා (Cordova) ෙගරය, මධැතෙ යුගගේ
සුප්රනසද්ධ “මාගයජ සායෙය“ (Mayo Clinic) හා සමාෙ
විය.
35.

විදයාත්මක ශ ය කර්මය (Scientific use of Surgery): උගන්වන්ගන් කුමක් ද? 1545 වර්ෂගේ
ඇම්ගරොස් පර්ාගර් (Ambroise Pare) ෙමැති ප්රනිංශ ශලැ
වවදැවරයා විසන් ශලැ ගවදකම් විදැාත්මක
පර්දෙමින් දියුණු කරෙ ලදි. ඔහුට ගපර්ර කාලගේ ගල්
ගැලිම ෙැවැත්වීගම් වෑයමක් වශගයන්, රත් කර
උතුරෙ ගතගලන් (boiling oil) තුවාලය පිලිස්සීගම්
්ර මය ගයොදා ගනු ලැබීය. උතුරෙ ගතල් භාවිතය
ෙැවැත් වු පර්ාගර්, රක්තවාහිනිය බන්ධෙය (ligating
arteries) කිරීගම් ප්රනතිකාර ්ර මය ආරම්භ කගළය.
“බුද්ධිමත් ශලැ ්ර මගේ පියා“ ගලස පර්ාගර් හුනන්වනු
ලැබීය. ගතරපර්න් පිළිගවත (Trepanning) මගින්
විකෘතරූපි ශලැ ්ර මයට එගරහි ව හඬ ෙැගු ප්රනථම
යුගරජපර් ජාතින් අතර පර්ාගර් (Pare) ද ගකගෙකි.
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ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? ඉස්ලාමීය ස්පර්ාඤ්ඤ
රාජැගේ 1013 වසර ජීවත් වු කීර්තිමත් ශලැ
වවදැවරගයක් වෙ අල් සහ්රාවි al Zahrawi
රක්තවාහිනි බන්ධෙය (ligating arteries) කිරීමට
සතුන්ගේ බඩ වැල (cat gut) උපර්ගයජගි කර සයුම්
මැසීම් දැමීගම් ්ර මය පර්ාගර් ට වසර 500ට ගපර්ර
ආරම්භ කගළය. කැට්ගට් ගලස හැිනන් වෙ සතුන්ගේ
බඩවැල් උපර්ගයජගි කර මැසීගම් (suture) ්ර මය ඔහු
සම්පූර්ණ කගළය. ගමයට අමතර ව තුවාලගයන්
අධික ගල් ගැලීම ෙවත් වනු පිණිස කපු සහ මී ඉටි
ඇබ වශගයන් භාවිත කිරීගම් ්ර මය ආරම්භ කගළය.
ඔහුගේ සම්පූර්ණ කාර්යයන් පිළිබඳ සයලු විස්තර
ලතින් (Latin) භාෂාවට පර්රිවර්තෙය කිරීගමන් එය
යුගරජපර්ාගේ සෑම ගකගෙකුටම ලබා ගදෙ ලදි.
ගමය ගකගස ගවතත්, අල් සහ්රාවිගේ මරණය සුර වී
ශත වර්ෂ හයකට පර්සුවත්, යුගරජපර්ගේ ඇම්බැට්ටන්
(Barbers) සහ ඒගේරුවන් (Herdsmen) විසන් පර්ැරණි
්ර මගේ ශලැ කර්ම කලාව ගෙොකඩවා පර්වත්වා ගගෙ
යනු ලැබීය. පර්ාගර් පර්වා ඇම්බැට්ටා වෘත්තියට අයත්
ගකගෙක් වු අතර, සාමාෙැ ඇම්බැට්ටන් ට වඩා ඔහු
දක්ෂ හා යුතුකම් හරියාකාර ව ඉටු කරෙ ගකගෙකි.
36. රුධි වර සාංසරණ ය (Blood Circulation): උගන්
වන්ගන් කුමක් ද? 17වෙ ශත වර්ෂගේ විලියම් හාර්වි
(William Harvey) ෙම් විදැාඥයාගයක් සරුගර හි
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රුධිරය සිංසරණය කරෙ බව ගසොයා ගත්ගත්ය.
හදවත, රක්තවාහිනිය, ශීරාව යෙ ශරීරගේ අවයවන්
හි ක්රිතයාව නිවැරදි ගලස ප්රනථම වරට විස්තර කගළ
ඔහුය. ගරජමගේ ගේලන් (Rome’s Galen) ෙමැති
ගකගෙක් රුධිර සිංසරණය සම්බන්ධ ව වැරදි
ගතොරතුරු සපර්යා තිබුණු ෙමුත් හදවත සහ ශීරාගේ
කපර්ාටයන්ගේ ක්රිතයාව මගින් ශරීරගේ සෑම තැෙටම
රුධිරය (ගපර්ොම්පර් කර) ගගෙ යනු ලබෙ බව නිගමෙය
කගළ හාර්වි ය. ගම් ගහතුගවන් මාෙව කායික
විදැාගේ ආදි කර්තෘ ගලස ඔහු සලකනු ලැබීය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? 10 වෙ ශත වර්ෂගේ අර්
රාස ෙමැති මුස්ලිම් වවදැ වරගයක් ශීරාව (veins)
සහ එහි තිගබෙ කපර්ාටයන් (වෑල්ේ) සම්බන්ධ
ෙැවැරදි ගතොරතුරු පර්හදා ගදමින් ශීරාව පිළිබඳ දීර්ඝ
විස්තර සහිත නිබන්ධයක් ලීගේය. ඉබ්නු අන් ෙෆ්ස්
සහ ඉබ්නු අල් කුෆ් ෙමැති (13වෙ ශත වර්ෂයට
අයත්) වවදැවරුන් ගදගදො රුධිරය සිංසරණය
(blood circulates) කරෙ බව නිවැරදි ව සොථ කරෙ
ලියකියවිලි ඉදිරිපර්ත් කළ අතර, හාර්වි ට වසර
300ටත් ගපර්ර හදවගත් කායික ගේදය (Physiology of
the heart) සහ කපර්ාටයන් හි (valves) කාර්යයන්
ගැෙ නිවැරදි ගලස විස්තර කළහ. විලියම් හාර්වි
ඉතාලිගේ සුප්රනසද්ධ පර්ුරවා විශ්ව විදැාලගේ (Padua
University) උපර්ාධිධාරිගයකි. එවකට ඉබ්නු සීො සහ
අර් රාස රාෙය කළ පර්ාඩම් ගපර්ොත් මත එම විශ්ව
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විදැාලගේ පර්ාාමාලාව පර්දෙම් කර තිබුණු බව අපර් දැෙ
සටිය යුතුය.
37. ඖෂධ විදයාව: උගන්වන්ගන් කුමක් ද?
පර්ළමුවෙ ඖෂධ විශ්වගකජෂය (ඖෂධ පිළිබඳ
ග්රtන්ථය) (pharmacopeia) ජර්මානු විදැාඥයායන් විසන්
1542 වසගර් ප්රනකාශ කළහ. විශ්ව ගකජෂ ග්රtන්ථගේ
ඖෂධ විදැාව 1900 වර්ෂගේ රසායෙ විදැාගේ
ගකොටසක් ගලස ආරම්භ කරෙ ලද බව සඳහන්
ගකගර්. ශාඛයන් හි අසිංස්කෘත ද්රනවැය (crude herbal
extract) පිළිබඳ විශ්ගල්ෂණගේ (Analysis) ප්රනතිඵල යක්
වශගයන් ගමය ආරම්භ විය. ශාඛාවන් හි ක්රිතයා කාරක
රස ද්රනවැය (active igredients) ගවන් කළ රසායෙඥයා
යන්, ඒවාගේ ඖෂධීය වටිොකම ගැෙ අවගබජධ කර
ගත් හ.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? ඖෂධ පිළිබඳ ෙවීෙ
විශ්ව ගකජෂය ලියනු ලැබුගේ රී ක් වරුන් ගහජ
යුගරජපර්ානුවන් ගෙොව මුස්ලිම් වරුන් විසන් බව අරාිය
වරුන්ගේ ඉතිහාසය පිළිබඳ විගශෂඥයා ගල්ඛක පිලිප්
හිට්ටි (Phillip Hitti) ප්රනකාශ කරයි. ඖෂධ විදැාව
මුලින් ආරම්භ කරනු ලැබුගේ 9 වෙ ශත වර්ෂයට
අයත් මුස්ලිම් වවදැ වරුන් විසන් ය. ඔවුන් ගවෙ ම
විදැාවක අධැයෙයක් වශගයන් එය වර්ධෙය කළහ.
මුස්ලිම් රසායෙ විදැාඥයායන්, ඖෂධ ගේදින් සහ
වවදැවරුන් දහස් ගණනින් ඖෂධ සහ ඖෂධ
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නිපර්දවීම සඳහා ශාඛ වලින් සාරකය ලබා ගත්ගත්
ඖෂධ විදැාව ෙමින් අධැයෙයක් ආරම්භ කිරීමටත්
ගපර්ර කාලගේ ය. 14වෙ ශත වර්ෂගේ දී ඉබ්නු බයිතර්
ෙමැති විදැාඥයාගයක් 1,400ක් පර්මණ විවිධ ඖෂධවල
විස්තර අඩිංගු, අති විශාල විශ්ව ගකජෂයක් රාො
කගළය. ඉස්ලාමීය යුගගේ දී ගමවැනි ඖෂධ පිළිබඳ
ග්රtන්ථ සය ගණනින් ප්රනකාශ කරනු ලැබීය. එබැවින්
යුගරජපර්ගේ විශාල වශගයන් භාවිත කළ ඉබ්නු බයිතර්
(Ibn Bayter) ගේ ග්රtන්ථගයන් ජර්මානු විදැාඥයායන් අදාළ
ගතොරතුරු උපුටා ගත් බව පර්ැහැදිලි ව කිව හැක.
38. විදයාත්මක දවදය විදයාව: උගන්වන්ගන්
කුමක් ද? ඇතැම් ගරජග වලට ප්රනතිකාර කිරීම සඳහා
විදැාත්මක පර්දෙම මත ඖෂධ උපර්ගයජගි කිරීගම්
්ර මයක් ස්විස් ජාතිකගයකු වෙ පර්ැරාගසල්සස් (Paracelsus) ෙමැති වවදැවරගයකු විසන් 16 වැනි ශත
වර්ෂගේ ගසොයා ගන්ො ලදී. ගරජගීන් ට ප්රනතිකාර
කිරීගම දී පර්ැරණි කෘතියන්ගගන් ලැබු දැනුම පර්මණක්
විශ්වාස ගෙොකර, ප්රනාගයජගික අත් දැකීගමන් ලැබු
දැනුම ද පර්දෙම් කර අවශැ ප්රනතිකාර පිළිබඳ තීරණය ට
එළඹු පර්ළමු වවදැවරයා යෙ ගග රවය ද ඔහුට හිමි
විය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? අර් රාස (Ar Rasi), ඉබ්නු
සො (Ibn Sina), අල් කින්දි (al Kindi), ඉබ්නු රුෂ්දි
(Ibn Rushdi,අස් සහ්රාවි (Az Zahrawi) , ඉබ්නු සුහ්ර්
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(Ibn Zuhr), ඉබ්නු බයිතර් (Ibn Baytar), ඉබ්නු අල්
ජස්සාර් (Ibn al Jazzar), ඉබ්නු ජුල්ජුල් (Ibn Juljul),
ඉබ්නු අල් කුෆ් (Ibn al Quff), ඉබ්නු අල් ෙෆ්ස් (Ibn
al Nafs), අල් ියරූනි (Al Biruni), ඉබ්නු සහ්ල් (Ibn
Sahl) සහ එවැනි සය ගණන් මුස්ලිම් වවදැ වරුන්

ගරජග ලක්ෂණ සහ ගරජගයන් ගැෙ තියුණු
නිරීක්ෂණගයන් පර්සුව ඒවා සඳහා විදැාත්මක පර්දෙම
මත ඖෂධ දීගම් ්ර මගේ දක්ෂ ගලස නිරත වුහ.

ඇත්ත වශගයන්ම, ගමම සිංකල්පර්ගේ හිමිකරු
මුළුමතින්ම ඔවුන් ය. ඖෂධ යෙ පර්දය පර්වා අරාිය
භාෂාගවන් උපුටා ගත් එකකි. ඔවුන් ප්රනාගයජගික අත්
දැකීම සහ තියුණු නිරීක්ෂණය (Observation) විශාල
වශගයන් උපර්ගයජගි කළහ. පර්ැරණි වවදැ සිංකල්පර්ය
සහ ඒවාගේ භාවිතය ප්රනථමගයන් විගේාෙයට ලක්
කගළ මුස්ලිම් වවදැ වරුන් ය. ගේලන් විසන් ප්රනකාශ
කළ (වවදැ ශාස්ත්රPගය හි) ශරීර ස්ථාෙය (Anatomy)
විගේාෙය කිරීම සඳහා අර් රාස සම්පූර්ණ ග්රtන්ථයක්
නිකුත් කගළය. ඉස්ලාමීය වවදැ වෘත්තිගේ
ගයජධයන් ගලස සැලගකෙ විද්වතුන් විසන් ලියෙ
ලද විශාල ප්රනමාණ වවදැ ග්රtන්ථ සහ ෙවක ගසොයා
ගැනීගම් මුල් හිමිකම යෙ දැවැන්ත ගසවය සමඟ
පර්ැරාගසල්සස් ගේ දායකත්වය කිසගසත් ම සමාෙ
කළ ගෙොහැක.
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39. නිවැරදි ප්රsතිකාර කිීකනය විදයාව: උගන්වන්ගන්
කුමක් ද? ජර්මානු ජාතිකගයකු වෙ ගජොහාන් ගේජර්
(Johann Weger) විසන් 1500 වර්ෂ කාල සීමාගේ
ගරජගයට නිවැරදි ප්රනතිකාර කිරීගම් ප්රනථම පියවර සුර
කරෙ ලදි.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? ෙවීෙ වවදැ ්ර මය
සම්පූර්ණ වශගයන් ඉස්ලාමීය වර්ධෙයක් බව
හාවාර්ේ විශ්ව විදැාලගේ ගජජර් ස සාර්ටන් (George
Sarton) ෙමැති විදැාඥයාගයක් ප්රනකාශ කරයි. ගම් ගැෙ
තව ුරරටත් නිවැරදි කර ගතොරතුරු ඉදිරිපර්ත් කරෙ
ඔහු, 9 සට 12 වෙ දක්වා වු ශත වර්ෂ යුගගේ මුස්ලිම්
වවදැවරු ගෙොවරදො (precise), විදැාත්මක
(scientific), බුද්ධිමත් (rational) සහ පර්ළුුර ෙැති (sound)
පියවර ගයොදා ප්රනතිකාර කළ බව තහවුරු කරයි. 15 සට
17 වෙ ශත වර්ෂ දක්වා වු කාලය තුළ අර් රාස සහ
ඉබ්නු සො ගේ වවදැ විදැාව උගන්වනු ලැබු දහස්
සිංඛයාත යුගරජපර්ානු වන් ගගන් ගජොහාන් ගවජර් ද
ගකගෙකි. ඔහු ස්වාධීෙ ව අලුගතන් කිසවක්
පර්ැවසුගේ ෙැත.
40. සිහි විකල් නකනනකුට ප්රsතිකාර: උගන්වන්ගන්
කුමක් ද? 1793 වසගර් ප්රනිංශගේ ප්රනථම
උන්මත්තකාගාරය ස්ථාපිත කළ පිලිප් පිගෙල් (Pilippe Pinel) ෙමැති ගකගෙකු විසන් මාෙසක ගරජගීන්
ට ප්රනතිකාර කිරීම ෙවීකරණය කරෙ ලදි.
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ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? 11වෙ ශත වර්ෂය වැනි
කාලගේ මුස්ලිම්වරුන් විසන් පර්වත්වා ගගෙ ගිය
ගරජහල් වල, සහි විකල් ගරජගීන් සඳහා ගවෙ ම
වාට්ටුවක් පර්වත් වෙ ලදි. ඔවුන්ට මායාකාරියන්,
ූදනියම් කරන්ෙන් බවට ගාජදො ෙගා යුගරජපර්
සමාජය උන්මත්තයන් ව පර්ණ පිටින් ගිනි තබා
පුලුස්සා දමා ප්රනසද්ධිගේ දඬුවම් දීමට පුරුුර වී සටි
යුගගේ, ඉස්ලාමීය ගරජහල් ගම් අවාසෙවන්ත
පිරිසගේ මාෙසක ගරජගය සැබෑ එකක් බව හුනො
ගගෙ ඔවුන් ට කාරුණික සැලකිලි දැක්වුහ. ඔවුන්ගේ
මාෙසක අසනීපර්ය සුව කිරීමට පියවර ගනු ලැබු අතර,
මාෙසක ගරොගීන් ට ඖෂධ සහ මගෙජ ගරජග
චිකිත්සාව (Psychotherapy) තුළින් කාරුණික
සැලකිලි ද (supportive care) ගදනු ලැබුගේ මාෙව
ඉතිහිසගේ ප්රනථම වතාවටයි. ඉස්ලාමීය රජය යටගත්
සෑම ප්රනධාෙ ෙගරගයහි ම උන්මත්තකාගාරයක් පර්වත්
වෙ ලුරව, ගරජගීන්ට ගෙොමිගල් ප්රනතිකාර කරෙ ලදී.
ඇත්ත වශගයන්ම ඉස්ලාමීය ්ර මය යටගත් මාෙසක
ගරජගීන් ට එදා ලබා ුරන් ඉතා ශිෂ්ට සම්පර්න්ෙ හා යහ
ඵලදායි ප්රනතිකාර, වර්තමාෙ යුගගේ ඕෙෑම සමාජයක
පර්වත්වා ගගෙ යෙ මාෙසක ගරජහල් වලට වඩා
විශිෂ්ට ය.
41. භූතිනතල් නිෂ්පාදනය: උගන්වන්ගන් කුමක් ද?
භූමි ගතල් ප්රනථමගයන් නිෂ්පර්ාදෙය කරනු ලැබුගේ
ආරහාම් ගගස්ෙර් (Abraham Gesner) ෙම් ඉිංරී ස
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ජාතිගයකු විසනි. 1853 වසර ඇස්ෆාල්ට් ෙම් ගල්
තාරගයන් ඔහු එය ආසවෙය (Distilled) කගළය.
ඉගැන්විය යුත්නත් කුමක් ද? මුස්ලිම් රසායෙ
විදැාඥයායන් විසන් ගගස්ෙර්ට වසර දාහකට පර්මණ
ගපර්ර ගපර්ගරජල් නිෂ්පර්ාදෙගයන් ආසුතයත් (Distillate)
වශගයන් භූමි ගතල් ලබා ගන්ො ලදී.
J.W. ගේ පර්ර් ෙම් විදැාඥයාගයකු විසන් 1864 වසර
ලියෙ ලද “අමතකව වූ මුස්ලිම් වරුන්ගේ ඉතිහාසය”
(Forgotten History of Muslims) ෙම් කෘතිගයන්
උපුටා ගන්ො ගදී.
ඔගබ් අගො අදහස් ගමම ලිපිෙයට දන්වන්ෙ.
sinhala@islamhouse.com
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