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දකාවිඩ් 19 වසංගතය, අරගලය , ඉන්ධන ගැටළුව, කරන්් කැපිල්ල වදේ දමකී දනාකී ොහක්  ගැටළු 

එක්ක පහුගිය අවුරුදු දෙක දගවිල ගිදේ හරිම නීරස විදියට. හැා ැයි අපි හැමොම කිේදේ ඉවසදගන 

ඉමු, කාලදයන් උපරිම ප්රදයෝජන ගමු,  ෙැනුදේ පෙනම ශක්තිකමත් කර ගමු කියලයි.  අෙ අපිට අලුත් 

මානයක් දපදනන්න පටන් අරන්. ඉතිකං දහාෙ ඉලක්කයක් අරන් ඒ දවත හඹා යන්න කාලය ඇවිල්ලා. 

ඔක්දකාටම ඕනි දවනසක්, හැදමෝම ඉල්ලන්දන් දවනසක්. ඉතිකං අපි දවනස්  දවමු, වඩාත් දහාෙ 

ඉලක්කයන් දවත යන්න පුළුවන් විදියට. අපි දවනස් ගමනක් යනදකාට රටත් දවනස් තැනකට ඔසවා 

තා න්න අපිට පුළුවන්. නයෂ්්ික තාක්ෂ්ණය රටක දියුණුවකට අවශය  ප්රා ල අත්වැලක්. ඒ හින්ො 

නයෂ්්ික තාක්ෂ්ණය උපරිමව දයාො ගනිමින් අපි අලුත් අනාගතයක් තනාගමු.  
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N eutrinos are a type of subatomic particle which is of high im-

portance in modern particle physics research. According to the 

standard model, the currently accepted explanation for the properties of 

elementary particles, it belongs to the type, leptonic fermions. It has no 

electric charge with a minute mass. Neutrinos have half integer intrinsic 

angular momentum, a spin ½ particle just as other fermions such as 

electrons, muons and tauons. Because of the infinitesimal mass, they are 

capable of travelling approximately at the speed of light. 

The neutrinos where first hypothesized in the 1930’s by renowned phys-

icist Wolfgang Pauli, to explain the wide energy spectrum of beta parti-

cles (β) emitted during a nuclear disintegration of certain radioactive el-

ements, known as beta emission, as shown below. Here the beta particle 

may be positive or negatively charged. 
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Ever since 1920’s various experiments showed that beside of having a single energy as an alpha 

particle, the beta particles’ energy spread across a broad range, with a minimum energy equal to 

the rest energy of an electron to a maximum energy equal to the difference between the mass of 

the initial parent nucleus and daughter nucleus created.  

This became a puzzle for many physicists, even calling that beta emission violated energy conser-

vation. But Pauli explaining this as three-body process introduced a third particle that carries away 

a random amount of energy at each disintegration. It was further mentioned as very light particle 

that explain the minute difference in mass, and is uncharged for charge conservation and spin half 

to conserve momentum.  

Because of being neutral and minute mass, it was known as neutrino. In 1956, Fred Reines and 

C.L Cowan discovered the neutrinos, through an experiment using a nuclear reactor at Savannah 

River in South Carolina as an anti-neutrino source and a detector of water with dissolved cadmium 

chloride. 1996 Fred Reines received the Nobel prize in physics for this discovery. 

In most disintegrations the beta particle is similar to an electron and it accompanies an electron an-

ti-neutrino. This is the most common beta emission in almost all radioactive elements found in na-

ture as well as artificial ones. The disintegration of Potasium-40, one of the most abundant radio-

nuclides in soil and vegetation is an example. 
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Actual electron neutrinos are emitted during positively charged beta particles, known as positrons 

are emitted. This is quit a rare case among the radioactive elements commonly found in terrestrial 

environments. But, Potassium-40 mentioned above, rarely disintegrates emitting a neutrino and a 

positron with a probability of 0.001% Into Argon-40 as in,  

  

In another disintegration mode of the same Potassium-40, where an orbital electron is captured by 

the nucleus to become stable an actual neutrino is emitted without any charged particle been emit-

ted. This is called “electron capture” that has a probability of 10% in Potasium-40 is another pro-

cess of neutrino production from radioactive decay, happen as in 

   

Furthermore, explained analytically that it is actually a proton which is converted to a neutron dur-

ing positron and neutrino emission as,   

  

and, neutron been converted to a proton during beta particle and anti-neutron emission.  

 

Since, positron emission along with neutrino emission are rare among the terrestrial radioactive el-

ements, most of the neutrino that we experience on earth are received from the Sun and as cosmic 

radiation from far away stellar bodies.  
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Photo Credit : www.inverse.com 

Neutrinos are formed, inside our Sun and stars similar to its mass, as a result of the proton-proton 

fusion reaction (P-P process) and rest of the chain reactions associated. The creation of deuterium 

from protons. 

   

      

Neutrinos also created from Carbon-Nitrogen-Oxygen fusion cycle (CNO Cycle) which is form of 

fusion in massive stars several time larger than our sun. 

The neutrinos are highly penetrable, that the solar neutrinos produced in the mentioned process 

pass right through the center of the body without interacting with matter. This is due to neutrinos 

being uncharged particles with minute mass and therefore interaction probability is very low in 

orders of 10-11. The neutrino density on the earths surface is about 336 m-3 and it found that about 

60 billon solar neutrinos pass across on square centimeter of our body per second, which makes 

us living almost in a “Sea of cosmogenic neutrinos”. 

The neutrinos come in three flavors electron neutrino, muon neutrino and tauon neutrino each 

corresponds to the three basic leptons electrons, muon and the tauon. The muons and tauons are 

type of leptons like the electron but massive than the electron. Where the electrons rest mass in 

0.511MeV/c2 a muon has a rest mass of 105.7 MeV/ c2 and of tauon it is 1.777 GeV/ c2. Each fla-

vor of neutrinos corresponds to these three leptons and therefore is created during reactions in-

volving these leptons. The muon neutrino is generated during the decay of Pions along with the 

muon as  
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The creation of neutrinos during nuclear interactions and reactions is best explained using the theo-

ry of “weak interaction”. First introduced by Enrico Fermi, it brings out another set of particles the 

gauge W+/W- bosons and Z boson. They are massive virtual boson with mass of 80GeV that con-

nects the initial nucleons (proton, neutron) with the final nucleons, electron or positron and corre-

sponding neutrino or anti-neutrino. According to this theory, first a W boson is created virtually 

out of thin air at the proximity of the nucleon, which carries away the excess energy of it and final-

ly the W boson decays to the corresponding beta particle and neutrino pair, in the following way. 

The Z boson is responsible for neutrino scattering from nucleons and particles such as electrons. 

Another remarkable phenomenon associated with the three flavors of the neutrinos is the neutrino 

flavor oscillation. It is the effect expressed by a neutrino that keeps changing its flavor from elec-

tron neutrino, muon neutrino and tauon neutrino in a cyclic manner through time during its flight 

since it was created. First, predicted by Bruno Pontecorvo, this strange behavior can only be ex-

plained if a neutrino just as quark particles is not in single particle state but a quantum superposi-

tion of the states that corresponds to the masses of the three neutron flavors electron, muon and 

tauon neutrino. If mass of the neutrino is taken as quantum state it can be written,  

 

 

Here the UPMNS is the Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata matrix. According to this, an electron 

neutrino detected at one position in space can be detected as muon neutrino, or tauon neutrino at a 

far distant point.  
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Neutrinos are responsible of another phenomenon called “inverse beta emission” in which a neutri-

no spontaneously creates its corresponding lepton particle upon nuclear interactions with nucleons, 

neutron or proton. It is given by   and   . The combined ef-

fect of this with neutrino oscillation results a beta particle detected at one point in turn be detected 

as a muon or a tauon at another distance point in space.  

A hypothetical phenomenon called “neutrino-less double beta decay” in which radioactive nuclei 

decay by emitting two beta particles simultaneously without a neutrino, also suggest that a neutrino 

is the same as its anti-neutrino. Such particles are called “Majorana particles. In this case the neutri-

nos created by two successive beta emission are cancelled as result of the particle-anti-particle anni-

hilation. This effect is still not observed. 

Detection of neutrino is tedious task and also a great challenge for the scientist, as neutrinos unlike 

other particles, has a very low interaction probability with matter. Detection of a subatomic particle 

requires it to interact with the electrons of materials to produce electrical or light signals, and this 

cannot be directly achieved for neutrinos. The only way to accomplish this are the nuclear interac-

tions of neutrinos such as inverse beta emission that produces secondary particles such as electron, 

protons or neutrons, that indicates the neutrinos. This was the method used by Reines in its first dis-

covery in a nuclear reactor through secondary positron emission that also result in neutrons cap-

tured in cadmium chloride solution to produce gamma photons. These are called scintillation type 

neutron detectors. Modern detector uses very large water masses consisting Ultra-pure water 

(UPW). In such detectors, neutrinos create leptons that travel in near light speeds that in turn result 

in “Cherenkov radiation”.  
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These visible to UV secondary radiation pulses are identified with neu-

trino interactions. But still complex signal processing and statistical 

methods are required to exactly filter out the neutrino pulses, since sig-

nals may be produced by other terrestrial and cosmic particles. This re-

quires coincidence matching for differentiation. Such detectors include 

Super Kamiokande detector in Japan, Irvine–Michigan–Brookhaven de-

tector in USA. The Antarctic Muon And Neutrino Detector Array 

(AMANDA) and the IceCube neutrino observatory uses large glacier in 

Antarctica as neutrino detectors by mounting photomultiplier tubes be-

neath. All these projects expect to detect neutrinos from the sun and the 

far away cosmic revealing detailed information about the universe. 

 

Reference: 

 

INTRODUCTION TO NEUTRINO PHYSICS, Paolo Lipari, Dipartimento di Fisica, Univer-

sit`a di Roma, Italy. 

 

AMANDA's First Six Years. https://phys.org/news/2008-02-amanda-years.html 
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පි ළිකා සසල සෙහා ප්රතිකකාර කිීමදේ ී  ාාවිතා කරන විකිරණ ප්රතිකකාර 
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අා ාධ වලට පුව කාලීනව මුහුණ පෑමට දරෝගීන්ට සිදු දේ  දමම ගැටළු අවම කර 

ගැනීම උදෙසා  පිළිකා සසල සෙහා  ඉල්ලක කර, විකිරණ ප්රතිකකාර ලා ාී ම  

පිළිා ෙව පර්දේෂ්කයින්දේ අවධානය දයාමු වී ඇත   

විදශ්ෂ්දයන් ම, පිළිකා දරෝගයට ප්රතිකකාර කිීමම සෙහා පුවගිය සියවස පුරා 

ඇල්ෆා අංශු  (α), බීටා අංශු(β), දහෝ Auger ඉදලක්දරෝන විදමෝචනය කරන 

සමස්ථානික දයාො ගැනීම සැලකිය යුතු දලස පුළුල් වී ඇත  ඉහළ චිකිත්සක 

කාර්යක්ෂ්මතාවක් (therapeutic efficacy) ලා ා ගැනීම සෙහා, ප්රතිකකාර කිීමම ට 

දයාො ගන්නා කිරණ වර්ගය දතෝරා ගැනීදේී  මුලික වශදයන් වැෙගත් කරුණු 

කිහිපයක් පිලිා ෙව සැලකිලිමත් දේ  ප්රධාන වශදයන් පිළිකා ගැිත්දතහි 

(tumor) විශාලත්වය, විකිරණ ක්ෂ්ය වීදේ මාර්ගය (decay pathway), ඵලොයී 

පරාසය (effective range), විකිරණ සංදේී තාව (radiosensitivity), ජීව 

විෙයාත්මක කාර්යක්ෂ්මතාව (biological effectiveness) ඒ අතර දේ   

  ඇසටටටීන් - 211 (211At ) 

පිළිකා සසල ඉලක්ක කර, විකිරණ ප්රතිකකාර ලාා ඳදන්, ඇ්ෆා අශු  විඳම කක 

සමසටථානිකය 
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මධයම ප්රමාණදේ සිට විශාල ප්රමාණදේ  පිළිකා ගැිතික (tumors) සෙහා බීටා (β) විකිරණ නිකුත් කරන 

විකිරණශීලි මුලද්රවය මගින් ප්රතිකකාර කිීමදේී  ඉතා ඉහල කාර්යක්ෂ්මතාවක් ලා ා දෙනු ලා යි  මක්නිසාෙ 

යත්, දිගම අංශු මාර්ග ආයාමය (≤12 mm) සහ අඩුම දර්ඛීය ා ලශක්තික හුවමාරුවක්  (Linear Energy 

Transmission-LET) (∼0.2 keV/μm) β විකිරණ නිකුත් කරන විකිරණශීලි මුලද්රවය සෙහා  ඇතික ා ැවිි.  

නමුත් බීටා (β) විකිරණ නිකුත් කරන විකිරණශීලි මුලද්රවයයන් හි දිගම අංශු මාර්ග ආයාමය, විෂ්මජාතිකය 

පිළිකා ගැිතික (heterogeneous tumors) සෙහා වාසිොයක වුවෙ, ඒ මගින් එය වටා ඇතික නිදරෝගී පටක 

වලට හානි කිීමදේ හැකියාව වැඩිය   එදමන්ම  Auger ඉදලක්දරෝන ාාවිතා කර ප්රතිකකාර කිීමදේී , වැඩි 

දර්ඛීය ා ලශක්තික හුවමාරුවක් (LET) (4–26 keV/μm)  හා පුළුල් අංශු මාර්ග ආයාමයක් (2–500 nm) ඇතික 

නිසා Auger ඉදලක්දරෝන වල රියාකාරිත්වය දා ාදහෝවිට එක් සසලයකට පමණක් සිමා දේ  

ඇල්ෆා අංශු (α) වල තරංග ආයාමය 50–100 nm පමණ වන ා ැවින් හා ඉතා ඉහල දර්ඛීය ා ලශක්තික 

හුවමාරුව (LET) (80 keV/μm) ක් ඇතික ා ැවින් ඇල්ෆා අංශු (α), ඉතා කුඩා  neoplasms දහෝ  micro me-

tastases වර්ගදේ පිළිකා සෙහා ප්රතිකකාර කිරිමට වඩා දයෝගය දේ   (Micro metastases යනු කුඩා පිළිකා 

සසල එකතුවක් වන අතර ඒවා රුධිරය දහෝ වසා ගැිතික හරහා ශීමරදේ දවනත් දකාටසකට පැතිකීම 

යාදේ හැකියාවක් ඇත  Neoplasms ශීමරදේ සසල දහෝ පටක වල පාලනයකින් දතාරව, අසාමානය 

දලස වර්ධන වන සසල දහෝ පටක දේ)  දේ නිසා ෙැනට දලාවපුරා සිදු කරන දා ාදහෝ  විෙයාත්මක 

පර්දේෂ්ණ මගින්, ඉලක්ක කර කරන α-විකිරණ චිකිත්සාවන් පිලිා ෙ වැඩි අවධානයක් දයාමු වී ඇත    

ෙැනට ඇල්ෆා අංශු නිකුත් කරන සමස්ථානික 400ක් පමණ දසායාදගන ඇත  නමුත් එයින් ඉතා සිමිත 

ප්රමාණයක පමණක්, ප්රතිකකාර සෙහා දයාො ගැනීමට සපුරාලිය යුතු ුවදුුවකේ වන කුඩා අර්ධ ජීව කාලයක් 

තිකබීම, දිගු කාලයක් දනාපවතිකන හා ශීමරයට අහිතකර ෙෘහිතෘ සමස්ථානික දනාමැතිකවීම හා නිෂ්්පාෙනය  

Photo Credit : healthcare-in-europe.com 
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කිීමදේ පහුවව යන ලක්ෂ්ණ ෙක්නට ලැදේ  දමකී ලක්ෂ්ණ සියල්ලම, ඇල්ෆා අංශු 

නිකුත් කරන සමස්ථානිකයක් වන Astatine-211(211At) තුල ඇත  211At 

සමස්ථානිකය සයික්දරෝනයක් තුල සාදේක්ෂ්ව ලාාොයී දලස නිෂ්්පාෙනය කළ 

හැක  

 මුලින් "eka-iodine" දලස නේ කරන ඇස්ටටීන්, 1940 ී  එක්සත් ජනපෙදේ ී  

ප්රථම වරට දසායා ගන්නා ලී   ිසස්මත් මුලද්රවයය (Bi) මතට ඇල්ෆා  අංශු මගින් 

පහරී දමන්,  කැලිදෆෝනියා විශ්ව විෙයාලදේී  (University of California, Berke-

ley ) මුල් වරට 211At සමස්ථානිකය නිෂ්්පාෙනය කරන ලී   211At හි අර්ධ ජීව 

කාලය පැය 7 21ක් වනඅතර එය ඇල්ෆා අංශු නිකුත් කරමින් ිසස්මත්-207 (207Bi) 

ා වට දහෝ ඉදලක්දරෝන රහණය (electron capture -EC) මගින් දපාදලෝනියේ-

211 (211Po) ා වට ක්ෂ්ය වීම සිදු දේ  (ඉදලක්දරෝන රහණය (EC) යනු 

පරමාණුවක නයෂ්්ිය මගින්, එහි K දහෝ L කවචදේ ඇතික ඉදලක්දරෝනයක් 

අවදශෝෂ්ණය කිීමම නිසා ෙෘහිතෘ මුලද්රවයයක් ා වට පත් දවමින් විකිරණයක් නිකුත් 

වීදේ රියාවලියයි) 211Po ඉතා දේගදයන් ඇල්ෆා අංශු නිකුත් කරමින් ස්ථායි 

සමස්ථානිකයක් වන දලඩ්-207 ( 207Pb) ා වටපරිවර්තනය දේ  

දමම කුමන මාර්ගය තුලින් 211At ක්ෂ්ය වීම සිදු වුවෙ, නිකුත් වන්දන් එක්  ඇල්ෆා 

අංශුවක් පමි.  තවෙ, 211Po ක්ෂ්ය වීදේී  70-90 keV පරාසයක ලාක්ෂ්ි.ක X 

කිරණයක් නිකුත් දේ   

 

 

“ිසස්මත් මුලද්රවයය 

(Bi) මතට ඇල්ෆා  

අංශු මගින් 

පහරී දමන්,  

කැලිදෆෝනියා විශ්ව 

විෙයාලදේී  

(University of Cali-

fornia, Berkeley ) 

මුල් වරට 211At 

සමස්ථානිකය 

නිෂ්්පාෙනය කරන ලී ”  

Photo Credit : researchgate.net 
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දමය γ කැමරාවකින් රූපගත කළ හැකි පරාසයක පවතිකන ා ැවින් පහුවදවන් 

නිීමක්ෂ්ණය කල හැකි දේ  එය පහත රුපදේ පැහැදිලිව ෙක්වා ඇත   

211At අඩංගු විකිරණශීලී ඖෂ්ධ නිෂ්්පාෙනය, ප්රධාන වශදයන් පියවර දෙකකට 

දා ො ෙැක්විය හැකි අතර, පළමුව සයික්දලෝදරෝනයක් මගින් නිෂ්්පාෙනයෙ, 

දෙවනුව රසායනිකව 211At දවන් කර, 211At අඩංගු විකිරණශීලී ඖෂ්ධ 

සංශ්දල්ෂ්ණය සිදු කරනු ලා යි  211At අඩංගු විකිරණශීලී ඖෂ්ධ සංස්දල්ෂ්ණය 

ස්වයංක්රීයව සිදු කල හැක   

අප ඉහත සෙහන් කල පරිදි ෙැනට ාාවිත කරන එකම ඉලක්ක කර අවශය 

පටකය සෙහා ප්රතිකකාර කිීමමට හැකි වීම 211At අඩංගු විකිරණශීලී ඖෂ්ධ 

දකදරහි  පර්දේෂ්කයන්දේ විදශ්ෂ් අවධානයක් දයාමු වීමට දහ්තුව දේ  ඒ 

මගින් නිදරෝගී පටක සෙහා වන හානිය ශලයකර්ම, ා ාහිර විකිරණ ප්රතිකකාර, සහ 

රසායනික චිකිත්සාව වැනි ප්රාථමික ප්රතිකකාර වලට සාදේක්ෂ්ව අවම දේ   

ස්වීඩනදේ දගාතන්ා ර්ේහිී  (Gothenburg) ඩිේා දකෝෂ්දේ පිළිකා සහිත 

දරෝගීන් 12 දෙදනකුට 211At ාාවිතා කර සිදු කරන ලෙ සායනික අධයයනයකී  

එමගින් අතුරු ආා ාධ ඇතික දනාවන ා ව තහවුරු කර ඇත  ෙැනට දලාව පුරා 

විවිධ රට වල දේ පිලිා ෙ අධයනයන් සිදු කරන අතර ජපානදේ ෙ දේ පිළිා ෙ 

විදශ්ෂ් අධයයනයක් සිදු කරනු ලා යි  දමම අධයන මගින් දමන්ම, 

සයික්දලෝදරෝන තුල  නිෂ්්පාෙන රියාවලිය ස්ථාපනය හා පහුව සංස්දල්ෂ්ක රම 

ස්ථාපිත කිීමම මගින් දමම  211At මගින් දකදරන ප්රතිකකාර පුළුල් කර පිළිකා 

සෙහා දකදරන විකිරණ ප්රතිකකාර වල කාර්යක්ෂ්මතාවය වැඩි කල හැකි දේ   
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දමම ලිපිදේ සේපාෙක 
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ා ලශක්තික මණ්ඩලදේ සජව 
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ප රමාණුක දා ෝේා ය කවුරුත් ෙන්න කියන විනාශකාීම අවියක්  දමහි ආරේාය 

පිළිා ෙ විමසන ඕනැ ම අදයකුට මතකයට නැදගන්දන් ඇමරිකාව විසින් දෙවන 

දලෝක යුද්ධදේ  ී   හිදරෝෂිමා, නාගසාකි වලට පහර ී මට දයාො ගන්නා ලෙ දා ෝේා ය  එයින් වුණු 

විනාශය  අෙත් මිනිස්ුවදේ හිත් වල ගැඹුදර්ම නිෙන් වී පවතීන  දේ නිසාම නයෂ්්ික තාක්ෂ්ණය ගැනත් 

මිනිුවන් තුල තිකදයන්දන් කලු අෙහසක්   දේ ායානක අවිදේ ිසහිවීම පිටුපස තිකදයන්දන් එක් ලියුමක්  

කියලා ඔා  සමහර විට ෙන්දන් නැතිකව ඇතික  

1939, අදගාස්තු 02 වැනිො අදමරිකානු ජනාධිපතික ෆ්ෑන්ක්ලින් ඩී  ෑස්දවල්ි මහතා දවත ඇල්ා ි  

අයින්ස්ටයින්දේ  අත්සනින්  යැවුණු දමම ලියුම ලියන ලද්දද්  ලිදයෝ  සිලාර්ඩි විසින්  දමම ලිපිය 

ලිවිදේී   සිලාර්ඩි හට ඔහුදේ සගදයක් වුනු එඩ්වර්ඩ් දටලර් හා ඉයුජින් වැේනර් යන හංදේරියානු  

දාෞතිකක විෙයාඥයනයන් දෙදෙනාදේ  සහාය ලැණිි.  දමම ලිපිදේ මුලික අරමුණු වුදන් ජර්මානුවන්ට 

පරමාණුක දා ෝේා යක්  නිපෙවීදේ හැකියාව පවතිකන ා වට අනතුරු ඇගවීමක්  සිදු කිීමමත්, අදමරිකාව 

ඔවුනට වඩා ඉක්මන් විය යුතු ා ව අවධාරණය කිීමමයි   දමම ලිපියට ජනාධිපතික  ෑස්දවල්්  දහාඳින් 

ප්රතිකචාර ෙැක්වු අතර එහි ප්රතිකඵලය වුදේ මෑන් හැටන්  වයාපෘතිකය හරහා පරමාණුක දා ෝේා  නිෂ්්පාෙනය 

කිීමමයි  

මාන්ව ශිෂ්ටඨාකාරය ඳවන්සට කල ලියුම  

Photo Credit : www.universetoday.com 
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1938 දසායාගනු ලැණි යුදර්නියේ විඛණ්ඩනය, 1939 ජනවාරි 6 වන දින ඔදටෝ හාන් හා ෆ්රි්ස් ස්රස්මන් 

විසින් Die Naturwissenschaften විෙයා ජර්නලදේ  ප්රකාශයක් දලස එලි ෙක්වන ලී   දමය සැා ෑ නයෂ්්ික 

විඛණ්ඩනය දලස විස්තර කරමින්, 1939 දපා රවාරි 11 වන දින Nature සඟරාවට ලිදස් දමයිිනර් විසින් 

ප්රකාශනයක් දයාමු කරන ලෙ නිසාදවන් දලාව පුරා දාෞතිකක විෙයාඥයනයන්දේ අවධානය දිනා ගැනීමට සමත් 

විය  තවෙ  දමම දසායා ගැනීම සේා න්ධව දතාරතුරු දඩන්මාර්ක්, විෙයාඥයන  නීල්ස්  දා ෝර් විසින් 

අදමරිකාවට දගන ඒන ආදේ පස්වන දටාරිංටන් සසද්ධාන්තිකකව  දාෞතිකක විෙයා සේදේලනයට, 1939 

ජනවාරි 26 වන දින එන්රිදකෝ ෆර්මි, සමඟ ප්රධාන ආරාධිතයකු දලස සහාාගී දවමිි.  දමම දතාරතුරු 

ප්රාදයෝගික දාෞතිකක  විෙයාඥයනයන් විසින් දකි කලක් තුළ තහවුරු කරනු ලැණිවා   එහිී  දකාදලාේිසයා 

විශ්ව විෙයාලදේ පර්දේෂ්කයන් වන  එන්රිදකෝ ෆර්මි හා R ඩනින්ේ වැෙගත් දමදහවරක් ඉටු කළහ  

හංදේරියානු ජාතිකක දාෞතිකක විෙයාඥයනකු  ල ලිදයෝ සිලාර්ඩ් ජර්මනිදේී  සිය අධයාපන කටයුතු හමාර කර 

එහිම දස්වය කරමින් සිියා  1933 ී  ජර්මනිය තුල ඇතික ල යුදෙේ විදරෝධයට ිසදයන් ලන්ඩන් ා ලා පලාගිය 

සිලාර්ඩ්, හිටලර් දේ ඒකාධිපතිකවාෙය නවත්වාලිය හැකි රමයක් ගැන සිතමින් පුවවුණා  1913 ී  H.G දේල්ස් 

ලියු World Set Free නේ දපාත කිය ල සිලාර්ඩ් එහි සෙහන් “පරමාණුක දා ෝේා ය” නිර්මාණය කිීමමට සිත 

දයෙවීය  රෙර්ෆඩ් ඇතුළු කණ්ඩායම පුව පස යමින් දර්ඛීය ත්වරකයක් දයාොදගන යුදර්නියේ විඛන්ඩනය   

Photo Credit : Atomic Heritage Foundation 

අයින්සටටයින් සහ සිලාර්් 
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මගින් පරමාණු දා ෝේා ය නිපෙවීමට තැත් කරමින් සිි සිලාර්ඩ් හට ඔදටෝ හාන් දේ දසායාගැනීම පිළිා ෙව 

ෙැනගන්නට ලැණිි.  ඔදටෝ හාන් හා ෆ්රි්ස් ස්රස්මාන් ඉදිරිපත් කල දමම නයුදටෝනයක් මන්න් පහර ී  

ස්කන්ධදයන්  වැඩි පරමාණුවක්  විඛණ්ඩනදයන් ඇතික කරනු ලා න ොම ප්රතිකරියාවක් මන්න් ඉතා අධික 

ශක්තිකයක් නිෂ්්පාෙනය  කර ගත හැකි ා වත්, එමන්න් විදුලි ා ල උත්පාෙනය දහෝ අධි ා ල දා ෝේා යක් 

නිෂ්්පාෙනය කර ගත හැකි ා වත් සිලාර්ඩ් වටහා ගන්නා ලී     

දකාලේිසයා විශ්ව විෙයාලදේ ී   ස්වාාවික යුදර්නියේ වලින් නයෂ්්ික ප්රතිකරියාකාරකයක් තැනීමට Szil-

ard, ෆර්මි සමඟ එකතු විය  ස්වාාාවික යුදර්නියේ වලින් සියයට එකකට වඩා අඩුදවන් සමන්විත 

යුදර්නියේ-235 මගින් විඛණ්ඩන සිදුවන්දන්ෙ , නැතදහාත් ෆර්මි විසින් පවත්වාදගන යන පරිදි ා හුලව 

පවතිකන යුදර්නියේ-238 සමස්ථානිකය මගින්ෙ යන්න පිළිා ෙව මතදේෙයක් ඇතික විය  ෆර්මි සහ සිලාර්ඩ් 

අත්හො ා ැලීේ මාලාවක් සිදු කළ අතර ඔවුන්ට ුවදුුව නියුදරෝන මන්ෙනය කරන මාධයක් දසායාගත හැකි 

නේ ස්වාාවික යුදර්නියේ වල ොම ප්රතිකරියාවක් සිදුවිය හැකි ා ව නිගමනය කළහ  ජලදේ ඇතික හයිරජන් 

පරමාණු නියුදරෝන මන්ෙගා ක කරන නමුත් ඒවා රහණය කර ගැනීමට නැඹුරු වන ා ව ඔවුන් දසායා ගත්හ  

සිලාර්ඩ් පුවව දේ සෙහා කාා න් ාාවිතා කිීමමට දයෝජනා කදළ්ය  එවන්  ප්රතිකරියාකාරකයක් නිර්මාණය 

කිීමම සෙහා ඔවුන්ට කාා න් සහ යුදර්නියේ විශාල ප්රමාණයක් අවශය විය  ද්රවය ලා ා ගත හැකි නේ ඔවුන් 

සාර්ථක වනු ඇතික ා ව සිලාර්ඩ් ට ඒත්තු ගිදේය  ජර්මානු විෙයාඥයනයන් ෙ දමම අත්හොා ැලීමට උත්සාහ කළ හැකි 

ා වට සිලාර්ඩ් තුල කනස්සල්ලක් ඇතික විය   

 

Photo Credit : Encyclopedia Britannica 

ෆටෑන්ක්ලින් ඩී. ෑසටඳව්ි  
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ජර්මානු නයෂ්්ික දාෞතිකක විෙයාඥයන  ල දසයිේෆ්රයිඩ් ෆ්ලුේ (Siegfried Flügge) 1939 ී  නයෂ්්ික ශක්තිකය 

නිෙහස් කර ගැනීම පිළිා ෙ ා ලගතු ලිපි දෙකක් ප්රකාශයට පත් කදළ්ය  දේ පිළිා ෙව  හංදේරියානු දාෞතිකක 

විෙයාඥයන ඉයුජින් වැේනර් සමඟ සාකඡා ා කිීමදමන් අනතුරුව,  සිදයෝ සිලාර්ඩ් තීනරණය කදල් දා ල්ජියේ 

වැසියන්ට අනතුරු ඇඟවීමටයි  ඒ සෙහා දහ්තු වුදේ දා ල්ජියේ දකාංදගෝව යුදර්නියේ දලෝපස් සෙහා 

දහාෙම ප්රාවය  ල නිසාදවනි  නමුත් වැේනර් දහෝ සිලාර්ඩ් දා ල්ජියේ රජදේ ඉහළ නිලධාීමන් දනාහුනනන 

නිසා දේ සෙහා ුවදුුව පුද්ගලදයකු දයාෙවා ගැනීම අවශය විය   වැේනර් දයෝජනා කදළ් ඇල්ා ් 

අයින්ස්ටයින් දා ල්ජියේ රාජකීය පවුල ෙන්නා නිසා දමය කිීමමට ුවදුුව පුද්ගලයා ඔහු ා වයි  සිලාර්ඩ් 

අයින්ස්ටයින්ව දහාඳින් ෙැන සිිදේය  ඒ 1926 සහ 1930 කාලය අතර ඔහු අයින්ස්ටයින් සමඟ එක්ව 

අයින්ස්ටයින් ශීතකරණයක් නිපෙ ල නිසාදවනි  

1939 ජුලි 12 දින සිලාර්ඩ් සහ වැේනර් අයින්ස්ටයින් නැවතීන සිි නිේ දයෝර්ක් හි Long Island දවත දගාස්  

පරමාණු දා ෝේා යක් නිපෙවීදේ  හැකියාව ගැන අයින්ස්ටයින් හට ඔවුන් පැහැදිලි කළ විට, අයින්ස්ටයින් 

දමදස් පිළිතුරු දුන්දන්ය: “මම ඒ ගැන හිතුදේවත් නැහැ"  සිලාර්ඩ් දේ උපදෙස් අනුව එක්සත් ජනපෙදේ 

දා ල්ජියේ තානාපතික දවත, ජර්මානු ාාෂ්ාදවන් ලිපියක් වැේනර් ලියු  ඇතික අතර අයින්ස්ටයින් එය අත්සන් 

කදළ්ය  තවෙ විේනර්දේ දයෝජනාවට අනුව, ඔවුන් ඇදමරිකානු රාජය දෙපාර්තදේන්තුවට තමන් 

කරන්දන් කුමක්ෙ කරමින් තවත් ලිපියක් සකස් කළ අතර, එයට යේ විදරෝධතා ඇත්නේ ප්රතිකචාර ෙැක්වීමට 

සතික දෙකක කාලයක් ලා ා දෙන ලී   

Photo Credit :blog.nuclearsecrecy.com 

ලිඳය  සිලාර්් 



 

 

 

නයෂ්්ික  සදෙස    >> ඉතිකහාසය 

 දහහතරවන් කලාපය                ජූනි   2022    20      

දකදස් වුවත් තවමත් සිය පර්දේෂ්ණය ඉදිරියට දගන යාමට අවශය යුදර්නියේ හා කාා න් විශාල 

ප්රමාණදයන් ලා ා ගැනීමට රජදේ සහාය ලා ා ගැනීදේ ගැටලුව සිලාර්ඩ් ඉදිරිදේ ඉතිකරි විය  සිලාර්ඩ් දේ 

තවත් මිතුදරකු වන ඔස්ියානු ජාතිකක ආර් ක විෙයාඥයන ගුස්ටාේ ස්දටෝල්පර් (Gustav Stolper) ජනාධිපතික 

ෆ්ැන්ක්ලින් ඩී රූස්දවල්් දවත ප්රදේශ විය හැකි, ඇදලක්සැන්ඩර් සැඡාස් (Alexander Sachs) දේ සහාය 

ලා ා ගැනීමට දයෝජනා කදළ්ය  සැඡාස්  හමු ල සිලාර්ඩ් හට අොල සහාය ඉල්ලා ලා ාදෙන ලිපිය ජනාධිපතික 

ෆ්ැන්ක්ලින් ඩී රූස්දවල්් හට ලා ා දෙන ා ව පැවුවවෙ, එය වඩාත් කීර්තිකමත් දකදනකුදගන් ලැිසය යුතු  

ා ව දයෝජනා කදළ්ය  දමහිී  ඒ සෙහා අයින්ස්ටයින් නැවතත් සිලාර්ඩ් දේ පැහැදිලි දත්ීමම විය  ඒ අනුව 

ජනාධිපතික වරයා දවත යවන ලිපිය  සැඡාස් සහ සිලාර්ඩ් විසින් දකටුේපත් කර එය අයින්ස්ටයින් දවත 

තැපෑදලන් යැවීය  

සිලාර්ඩ් ෙ අදගෝස්තු 2 වන දින නැවතත් Long Island දවත පිටත් විය  විේනර් දනාමැතික නිසා දමවර 

සිලාර්ඩ් තවත් හංදේරියානු දාෞතිකක විෙයාඥයනදයකු වන එඩ්වර්ඩ් ද්ලර් දේ සෙහා සේා න්ධ කරගත්දත් ය  

දකටුේපත ලැබීදමන් පුව අයින්ස්ටයින් මුලින්ම එම ලිපිය ජර්මානු ාාෂ්ාදවන් ලියන ලී   එම ලිපිය ැදගන 

දකාදලාේිසයා විශ්ව විෙයාලයට ආපුව පැමිි. පුව, සිලාර්ඩ් විශ්ව විෙයාලදේ දාෞතිකක විෙයා  

දෙපාර්තදේන්තුදේ  තරුණ ස්දටදනෝරැෆර් වරියක වන ජැන් දකෝ්ස්වර්ත් ලවා  ඉංරීසි ාාෂ්ාදවන් 

ලිපිය ටයිේ කරවා ගන්නා ලී   දමම ඉංරීසි ලිපිය සහ ී ර්ප පැහැදිලි කිීමදේ ලිපියක් යන දෙකම 

අයින්ස්ටයින්ට අත්සන් කිීමම සෙහා සිලාර්ඩ් විසින් තැපැල් කරන ලී   

ඇදලක්සැන්ඩර් සැඡාස්  

Photo Credit : Steve Hsu 
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1939, අදගාස්තු 02 දිනැතික, ජනාධිපතික රූස්දවල්් දවත යවන ලෙ ලිපිදේ පරමාණු දා ෝේා ය පිළිා ෙව 

දමදස් අනතුරු අඟවා ඇත  

"පුවගිය මාස හතරක කාලය තුළ - ප්රංශදේ දජාලිය්දේ දමන්ම ඇමරිකාදේ ෆර්මි සහ සිලාර්ඩ්දේ 

රියාකාරකේ හරහා - යුදර්නියේ විශාල ස්කන්ධයක් තුළ නයෂ්්ික ොම ප්රතිකරියාවක් සිදු කල  හැකි ා ව 

තහවුරු කර ඇත  එමගින් අතිකවිශාල ා ලයක් සහ නව දර්ඩියේ වැනි මූලද්රවය විශාල ප්රමාණයක් ජනනය 

වනු ඇත දමය නුදුරු අනාගතදේ ී  සාක්ෂ්ාත් කරගත හැකි ා ව ෙැන් දා ාදහෝ දුරට විශ්වාසයි  

දමම නව සංසිද්ධිය දා ෝේා  තැනීමට ෙ දහ්තු වනු ඇතික අතර, නව මාදිලිදේ අතිකශය ා ලගතු දා ෝේා  

දමදලස දගාඩනැගිය හැකි ා ව, දා ාදහෝ දුරට අඩු විශ්වාසයකින් වුවෙ සිතාගත හැකිය  දා ෝ්ටුවකින් 

ැදගන දගාස් වරායක් තුළ පිපිරවිය හැකි දේ ආකාරදේ තනි දා ෝේා යක් මගින් අවට ප්රදද්ශය සමඟ මුළු 

වරායම විනාශ කළ හැකිය  දකදස් දවතත්, එවැනි දා ෝේා  ගුවන් මගින් ප්රවාහනය කිීමමට දනාහැකි තරේ 

ා ර අධික විය හැකිය  

එදමන්ම එම ලිපිදයන් ජර්මනිදේ හැකියාව ගැන විදශ්ෂ්දයන් අනතුරු ඇඟවීය: 

"ජර්මනිය තමන් විසින් පවරාදගන ඇතික දචදකාස්දලාවැකියානු පතල්වලින් යුදර්නියේ විකිණීම සැා වින්ම 

නතර කර ඇතික ා ව මට ෙැනගැනීමට ලැබී ඇත  එවැනි ඉක්මන් පියවරක් සෙහා ඇතැේ විට ජර්මානු උප 

රාජය දල්කේදේ පුත් දවාන් දවයිසැස්කර් (von Weizsäcker) විසින් ා ර්ලිනදේ Kaiser-Wilhelm 

ආයතනදේී  යුදර්නියේ පිළිා ෙ ඇමරිකානු විෙයාඥයනයින් විසින් සිදුකල පර්දේෂ්ණ කටයුතු නැවත නැවතත් 
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දමම ලිපිය ලියන විට, විඛණ්ඩන ොම ප්රතිකරියාවක් සෙහා අවශය මුලද්රවය ප්රමාණය දටාන් කිහිපයක්  

දලසට සිලාර්ඩ් විසින් ඇස්තදේන්තු ගත කර තිකණිි.  නමුත් ඉන් මාස හතකට පුව බ්රිතානය විෙයාඥයනයින් 

සිදුකල ගණනයන්ට අනුව එම ස්කන්ධය කිදලෝග රෑේ 10 ට වඩා අඩු වනු ඇතැයි ඇස්තදේන්තු කරනු ලැ  

අතර,  එය ගුවන් මගින් පරමාණුක දා ෝේා යක් දහලීදේ හැකියාවක් ඇතික ා වට තහවුරු කරන ලී   

දමදලස ලියවුනු අයින්ස්ටයින් - සිලාර්ඩ් ලිපිය, අයින්ස්ටයින් විසින් අත්සන් කර නැවත සිලාර්ඩ් දවත 

තැපැල් කරන ලෙ අතර ඔහුට එය අදගෝස්තු 9 

වන දින ලැණිි.  සිලාර්ඩ් දකි සහ දිගු ලිපි 

දෙකම, ඔහුදේම ලිපියක්ෙ සමඟ අදගෝස්තු 

15 වන දින සැඡාස් දවත ලා ා දුන්දන්ය  

සැඡාස් ධවල මන්දිර කාර්ය මණ්ඩලදයන් 

ජනාධිපතික රූස්දවල්් හමුවීමට හමුවීමක් 

ඉල්ලා සිිදේය, නමුත් එම හමුව ලා ාී මට 

දපර දෙවන දලෝක යුද්ධය ආරේා කරමින් 

ජර්මනිය දපෝලන්තය ආරමණය කරන ලී    

දමහිී  උපාය මාර්ගිකව  සැඡාස් විසින් ඔහුදේ 

ජනාධිපතිකවරයා හමුවීම ඔක්දතෝේා ර් මාසය 

ෙක්වා ප්රමාෙ කදළ්ය  එවිට ජනාධිපතිකවරයා 

විසින් ලිපියට නිසි අවධානය දයාමු කරනු 

ඇතික ා ව ඔහුදේ විශ්වාසය විය  

ඒ අනුව සැඡාස් ඔක්දතෝා ර් 11 වන දින 

ජනාධිපතිකවරයා, ජනාධිපතික දල්කේවරයා , 

බ්රිදේඩියර් දජනරාල් එඩ්වින් පා දවා්සන් 

සහ යුදධෝපකරණ විදශ්ෂ්ඥයනයින් දෙදෙදනකු 

හමුවිය  එහි ප්ර පලයක් දලස රූස්දවල්් 

ජනධිපතිකවරයා අයින්ස්ටයින්ට ස්ූතික කරමින් 

පිළිතුරු ලිපියක් එ ල අතර ඔහුට දමදස් ෙන්වා 

සිිදේය  

“යුදර්නියේ මූලද්රවය සේා න්ධදයන් ඔා දේ දයෝජනාදේ ඇතික හැකියාව වැෙගත් ෙත්ත මාහට හමු ල ා ැවින් 

එම දයෝජනාව පිළිා ෙව තරදේ විමර්ශනය කිීමම සෙහා ප්රමිතික කාර්යාංශදේ ප්රධානියා සහ යුෙ හමුොදේ සහ 

නාවික හමුොදේ දතෝරාගත් නිදයෝජිතදයකුදගන් සමන්විත මණ්ඩලයක් මා විසින් කැෙවා ඇත " 
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අයින්ස්ටයින් නයෂ්්ික පර්දේෂ්ණ සෙහා පියවර ගන්නා දලස ඉල්ලා 1940 මාර්තු 7 සහ 1940 අදරේල් 25 

යන දිනවලී  රූස්දවල්් දවත තවත් ලිපි දෙකක් යවන ලී   නයෂ්්ික දා ෝේා ය නිපෙවීදේ කටයුතු අවසන් 

වීමට මාස තුනකට දපරාතුව නයෂ්්ික ා ලශක්තිකය පිළිා ෙ ප්රතිකපත්තික සාකඡා ා කිීමම සෙහා සිලාර්ඩ් හමුවන 

දලස ජනාධිපතිකවරයාදගන් ඉල්ලා සිිමින් අයින්ස්ටයින්දේ අත්සන දයාොදගන සිලාර්ඩ් විසින්  සිේවන 

ලිපියක් දකටුේපත් කදළ්ය  1945 මාර්තු 25 දින යවන ලෙ එම ලිපිය  1945 අදරේල් 12 වන දින රූස්දවල්් 

ජනධිපතිකවරයායදේ මරණයට දපර ඔහු දවත ළඟා දනාවීය  

එදලස ජනාධිපතික වරයා විසින් පත් කල කමිටුව පරමාණු දා ෝේා යක් තැනීදේ අදේක්ෂ්ාව ගැන සැක පහළ 

කළ නමුත් සිලාර්ඩ් සහ ෆර්මි දේ අත්හො ා ැලීම සෙහා යුදර්නියේ සහ මිනිරන් මිලී  ගැනීම සෙහා $6,000 

ක් ලා ා ී මට එකඟ විය  

යුදර්නියේ පිළිා ෙ උපදද්ශක කමිටුව පරමාණු දා ෝේා යක් නිපෙවීදේ එක්සත් ජනපෙ රජදේ උත්සාහදේ 

ආරේාය  ල නමුත් එය ආයුධයක් නිපෙවීම ෙැඩි දලස අනුගමනය කදළ් නැත  එය 1940 ී  ජාතිකක ආරක්ෂ්ක 

පර්දේෂ්ණ කමිටුව සහ පුවව 1941 ී  විෙයාත්මක පර්දේෂ්ණ සහ සංවර්ධන කාර්යාලය විසින් දමදහයවන 

ලී   Frisch-Peierls සංදද්ශය සහ බ්රිතානය Maud වාර්තා මගින් 1942 ජනවාරි මාසදේී  පූර්ණ පරිමාණ 

නයෂ්්ික අවි සංවර්ධන ප්රයත්නයක් සෙහා අවසර ී මට රූස්දවල්් දපාළඹවන ලී   ඒ අනුව විඛණ්ඩන 

පර්දේෂ්ණ කටයුතු 1942 ජූනි මාසදේී  එක්සත් ජනපෙ හමුො ඉංජිදන්රු ා ලකාදේ මෑන්හැටන් දිස්ික්කය 

විසින් පවරා ගන්නා ලෙ අතර එය මෑන්හැටන් වයාපෘතිකය දලස හැඳින්දවන සමස්ත දා ෝේා  සංවර්ධන 

වැඩසටහනක් කරා දරාා ර්් ඔපන්හයිමර් හා දජනරාල් ගෘේස් යටදත් දමදහයවන ලී   

Photo Credit : www.manhattanprojectvoices.org 

ෆර්මි, සිලාර්ඩ් ඇතුළු මෑන් හැටන් වයාපෘතිකදේ සාමාජිකයින් කිහිප දෙදනක් 



 

 

 

නයෂ්්ික  සදෙස    >> ඉතිකහාසය 

 

 

“ඳමම මෑන්හැටන් 

වයාපිතිකය සෙහා 

අයින්සටටයින් ඳේ ඳසටවය 

ලාා ඳන්ාගන්න්ා ලදී. ඒ 

හමුදාව විසින් ඔහුඳේ 

රහසිගත ාවය පිලිාෙ 

නිෂ්ටකානන්ය ප්රතිකක්ඳෂ්ටප 

කළ ාැවිණි.” 
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දමම මෑන්හැටන් වයාපෘතිකය සෙහා අයින්ස්ටයින් දේ දස්වය ලා ා දනාගන්නා ලී   ඒ හමුොව විසින් ඔහුදේ 

රහසිගතාාවය පිලිා ෙ නිෂ්්කාශනය ප්රතිකක්දෂ්්ප කළ ා ැවිි.  හමුොව ෙන්වා සිිදේ අයින්ස්ටයින්දේ 

සාමජවාී  නැඹුරුව සහ කීර්තිකමත් තත්ත්වය, මෑන්හැටන් වයාපෘතිකදේ ආරක්ෂ්ාව අවොනමට පත් කළ හැකි 

ා ව පවසමින්  දකස් වුවෙ , එක්සත් ජනපෙ නාවික හමුොදේ යුදධෝපකරණ කාර්යාංශදේ උපදද්ශකදයකු 

දලස කටයුතු කිීමමට අයින්ස්ටයින්ට අවසර ලැණිණු අතර  අයින්ස්ටයින් මෑන්හැටන් වයාපෘතිකයට යේ යේ 

ස කකරණ ලා ා දෙමින් රහසිගතව ොයක  ල ා ව ඇතැමුන් විශ්වාස කරයි   කීර්තිකමත් රසායන විෙයාඥයන ලීනස් 

දපෝලිං (Linus Pauling) ට අනුව, අයින්ස්ටයින් පුවව එම ලිපියට අත්සන් කිීමම ගැන පුවතැවිලි  ලදේය   

තවෙ 1947 ී  අයින්ස්ටයින් නිේස්වීක් සඟරාවට පැවුවදේ "ජර්මානුවන් පරමාණු දා ෝේා යක් නිපෙවීමට 

සමත් දනාවන ා ව මා ෙැන සිිදේ නේ, මම කිසිවක් සිදු දනාකරනු ඇත " දලසයි    

දමදලස මෑන්හැටන් වයාපෘතිකය රියාත්මකව පවතිකන විට ජර්මනිය මිර හමුොවන්ට යටත් ල අතර සිලාර්ඩ් 

ඇතුළු පිරිසදේ ඉල්ලීම මත ජර්මනිය තුල  ල සියලුම දාෞතිකක විෙයාඥයනයින් (ඔදටෝ හාන් ෙ ඇතුළුව) 

අත්අඩංගුවට දගන “ජර්මාණු පරමාණු දා ෝේා ය” ගැන ප්රශ්ණ කරන ලී   එහිී  අනාවරණය වුදේ ජර්මනිය 

කිසිදලසකත් එවැන්නක් නිපෙවීම සිදු දනාකල ා වයි  දේ සමගම සිලාර්ඩ් ඇතුළු මෑන්හැටන් වයාපෘතිකය සිදු 

කරදගන ගිය විෙයාඥයනයින් 71 දෙදනකු පමණ පරමාණුක දා ෝේා යක ඇතික ායානක ා වත් ෙැන් එවැන්නක් 

අවශය දනාවන ා ැවින් මෑන්හැටන් වයාපෘතිකය නවතා ෙමන දලසත් ඉල්ලා ජනපතික රූස්දවල්් දවත 

දපත්සමක් දයාමු කදලෝය  ඒ අනුව සෙවදේ සරෙමට දමන් පරමාණු දා ෝේා යක් නිර්මාණය උදෙසා සිය 

දිවිය කැපකළ ලිදයෝ සිලාර්ඩ් දලාව ප්රථම නයෂ්්ික අවි විදරෝධියා ා වට පත්විය  දකදස් වුවත් ඔවුන්දේ 

දපත්සම දනාසලකා හැර ඔවුන් සියලු දෙනාවම මෑන්හැටන් වයාපෘතිකදයන් ඉවත් කරන ලී    

Photo Credit : Amazon.com 
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වයාපෘතිකය ඉදිරියට දමදහය  ල දරාා ර්් ඕපන්හයිමර් 1945 ී  පළමු විඛන්ඩන නයෂ්්ික දා ෝේා ය අත්හො 

ා ැලීය  හින්දු කවි වලට ෙැඩි ඇල්මක් ෙැක් ල දරාා ර්් ඔපන්හයිමර් ප්රථම පරමාණු දා ෝමේයට “ිනිි 

(ිශුලය)” දලසින් නේ තැබීය  1945 දහ් ජූලි 16 වන දින උෙෑසන 5:29:45 ට ිනිි අත්හො ා ැලුණා  

මෑන්හැටන් වයාපෘතිකය මගින් සැලුවේ දෙකක් ඔස්දස් විඛන්ඩන නයෂ්්ික දා ෝේා  නිර්මාණය කල අතර 

එනිසාම එම මාදිලි දෙකම පුපුරුවා හැීමමට තීනරණය විය  ඒ අනුව දමම අත්හොා ැලීදමන් දෙසතිකයකට පුව 

1945 අදගෝස්තු 6 උෙෑසන හිදරෝෂිමාවට ලිටල් දා ෝයි හා 1945 අදගෝස්තු 9 නාගසකියට ෆැ් මෑන් නේ 

දා ෝේා  දහලන ලී    

මෑන්හැටන් වයාපෘතිකයට, ජර්මනිදේ සිට පැමිණ 1942 ී  එක් ල එඩ්වර්ඩ් දටලර් විසින් නව දා ෝේා යක් 

පිලිා ෙ අෙහසක් ඕපන්හයිමර් දවත ඉදිරිපත් කරන ලී   දකදස්වුවත් ඕපන්හයිමර් විසින් ඔහුව  මෑන්හැටන් 

වයාපෘතිකදයන්  ඉවත් කර දලෝරන්ස් ලිවර්පුල් පර්දේෂ්ණාගාරය දවත දයාමු කරන ලී   එහිී  සිය අෙහස 

ඉදිරියටම දගනගිය දටලර් 1952 ී   දලාව ප්රථම විලයන නයෂ්්ික දා ෝේා ය (හයිරජන් දා ෝේා  ) අත්හො 

ා ලන ලී   අෙ වනතුරුත් කිසිදු විලයන නයෂ්්ික දා ෝේා යක් යුද්ධයකී  දයාොදගන දනාමැත  

Photo Credit : Los Angeles Times 
ට්රිනිි ඳා ් ාය 
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දමම ලිපි දපදල්  සේපාෙක 

ප්රියංග රත්නායක මහතා ශ්රී 

ලංකා පරමාණුක ා ලශක්තික  

මණ්ඩලදේ, විකිරණ 

ආරක්ෂ්ණ හා තාක්ෂ්ි.ක 

දස්වා අංශදේ,   නිදයෝජය 

අධයක්ෂ්ක වරදයකු දලස 

දස්වය කරන අතර 

නයෂ්්ික තාක්ෂ්ණය 

මහජනතාව අතර ප්රචලිත 

කිීමදේ කටයුතු වල දයී  

සිියි  
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හිදරෝෂිමා, නාගසාකි දා ෝේා  සමගම නයෂ්්ික දා ෝේා  වල ඇතික ායානක ා ව ගැන දලෝකයම කථාකල 

අතර එම තාක්ෂ්ණය මිහිමතිකන් අතුගා ෙැමිය යුතු ා වට මතයක් සමාජ ගත විය  දකදස් වුවත්, දරාා ර්් 

ඕපන්හයිමර් ඇතුළු පිරිස දමය මිහිමත නිර්මාණය කරන ලෙ  විශාලතම  ශක්තිකය ා වත්, එය මිනිසාදේ 

යහපතට ාාවිතා කල හැකි ා ව දපන්වාදෙන ලී    

ඒ අනුව යමින් දපෝලන්ත ජාතිකකදයකු  ල  ඇදමරිකානු අද්මිරාල් හයිමන් G රිදකාවර් විසින් දවයින්ා ර්ේ හා 

ඇදා ල්සන් හා එක්ව ප්රථම සේපීඩිත නයෂ්්ික ප්රතිකරියාකාරකයක් සේමැීමන් සෙහා නිපෙ ල අතර ඒ අනුව 

දලෝකදේ ප්රථම නයෂ්්ික ා ලදයන් රියාකරන සේමැීමනය  ල USS දනාිලිස් (NSS1) 1954 ී  නිපෙවීය    

ගෘහස්ත පරිදාෝජනය සෙහා විදුලිය ලා ාදුන් දලාව ප්රථම නයෂ්්ික විදුලි ා ලාගාරය වන්දන්, 1954 දද් 

රුසියාදේ ඔිසනින්ස්ක් හි දාෞතිකක විෙයා හා ා ලශක්තික ඉංජිදන්රු ආයතනදේ ඉදිකළ ඔිසනින්ස්ක් 

ා ලාගාරයයි  දමාස්කේ නුවර සිට කිදලෝ කටර 110ක් නිරිත දිගින්  ල දමම ා ලගාරය ජලදයන් සිසිලනය 

කල, මිනිරන් හරයකින් යුක්ත විය  ඉන්ධන දලස ස්වාාවික යුදර්නියේ දයාො ගන්නා ලී   දමම ා ලාගාරය 

1954 සිට 2002 ෙක්වා රියාත්මක  ල අතර, වර්ෂ් 1959 ී  ඉන් විදුලි ා ලය නිපෙවීම නවතාලනු ලැබීය  ඉන් 

අනතුරුව විකිරණශීලී සමස්ථානික නිෂ්්පාෙනයට හා පර්දේෂ්ණ කටයුතු සෙහා ඔිසනින්ස්ක් දයාො ගැනුි.  

එදමන්ම දලාව ප්රථම නයෂ්්ික ා ලදයන් රියා කරන අයිස් ිසඳින දනෞකාව වන ේලැඩි කර් දලනින් 1959 ී  

නිපෙවන ලද්දද්ෙ දසෝවිය් දද්ශය විසිනි  අෙ වනවිට නයෂ්්ික ා ලාගාර 454ක් දලාව පුරා රටවල් 31 කට 

වැඩි සංඛයාවක රියාත්මක වන අතර තවත් ා ලාගාර 54ක් ඉදිදවමින් පවතීන  දගෝලීය විදුලිා ල 

උත්පාෙනදයන් 11% ක් පමණ දේ වන විට ලා ාදෙන්දන් නයෂ්්ික ශක්තිකදයනි  ඒ අනුව අයින්ස්ටයින් - 

සිලාර්ඩ් ලිපිය සමස්ථ මානව ශිෂ්්ඨාචාරයම දවනස් කල ලියුම ා වට පත්විය  

Photo Credit : www.History.com 

USS ඳන්ාිලිසට (NSS1)  
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නයෂ්්ික පහුවකේ, නයෂ්්ික ද්රවය ාාවිතය 

සහ ගා ඩා කිීමම සෙහා ඵලොයී දාෞතිකක 

ආරක්ෂ්ණ පද්ධතිකයක් (PPS) සෙහා, නයෂ්්ි ක 

ආරක්ෂ්ණ දර්ි. ප්රකාශන වල නිර්දද්ශ 

රියාත්මක කරන්දන් දකදස්ෙප පිළිා ෙ 

රාජයයන්, නිසි ා ලධාීමන් සහ රියාකරුවන් 

සෙහා පුළුල් සවිස්තරාත්මක 

මාර්දගෝපදද්ශයක් දමමන්න් සපයයි  

ුවදුුව, ඵලොයී දාෞතිකක ආරක්ෂ්ණ පියවරයන් 

(උපකරණ ඇතුළුව) දතෝරා ගැනීම සහ 

ඒකාා ද්ධ කිීමම සේා න්ධදයන්,  දාෞතිකක 

ආරක්ෂ්ණ පද්ධතිකයක් සැලුවේ කිීමම සහ 

ඇගයීම පිළිා ෙ දමම ප්රකාශනය මන්න් 

තවදුරටත් තාක්ෂ්ි.ක විස්තර සපයා තිකබීම 

ඉතා වැෙගත්ය  

පහත දයාමුව ඔස්දස් පිවිස දමම විනා 

ප්රකාශනය පිළිා ෙ වැඩිදුර දතාරතුරු 

අවදා ෝධ කර ගනිමු   

https://www.iaea.org/

publications/13459/handbook-on-the-

design-of-physical-protection-systems-

for-nuclear-material-and-nuclear-

facilities 

 

 

   න්වතම IAEA ප්රකානන්යක්.. 

"න්යෂ්ටි ක ්රවය සහ න්යෂ්ටික පහසුක්  සෙහා ඳ ෞතිකක ආරක්ෂ්ණ පද්ධතික සැලසු්  කිරීම පිළිාෙ අත්ඳපාත" 
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දමම ලිපිදේ සේපාෙක නී රා දිල්හානි මහත්මිය දතාරතුරු 
නිලධාරිණී දලස  ශ්රී ලංකා පරමාණු ා ලශක්තික මණ්ඩලදේ, 

විකිරණ ආරක්ෂ්ණ හා තාක්ෂ්ි.ක දස්වා අංශදේ,  දස්වය කරයි. 

nadeera@aeb.gov.lk 
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අඳපාස උසසට ඳපල 

සිසුන් සෙහාම 

නිර්මාණය කරන් 

ලද ඳප සටටරයක් ! 
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නයෂ්්ික   සදෙස    >> Our Services  

Nuclear Technology has a wide range of applications in many fields that can make a 
significant contribution to the development of medical, agricultural, industrial, en-
ergy and environmental sectors of a country. In Sri Lanka, SLAEB has the responsi-
bility of facilitating the utilization of nuclear technology in the above-mentioned 
sectors and providing services with special regard to safety and security. We are 
providing wide spectrum of services to fulfil the needs of Sri Lankan Business and 
Research Communities using Nuclear and Radiaton Technologies. Our competent 
human resources together with modern laboratory facilities provide services ac-
credited for international standards.  

We are providing  wide spectrum of services to full fill the needs of Sri Lankan business and research 

communities using Nuclear and Radiation Technologies. Some of them are…, 

NATIONAL SERVICE PROVIDER ON NUCLEAR & RADIATION TECHNOLOGIES 

                       CONTACT US FOR MORE DETAILS ….. 

Central Laboratory Complex 

60/460, Baseline Rd, Orugodawatte, Wellampitiya. 

Tel: 0112533427-8 Fax: 0112533429 

E mail: officialmail@aeb.gov.lk   Web : www.aeb.gov.lk 

Sri Lanka Gamma Centre  

BEPZ, Block A, Walgama, Malwana. 

Tel: 0112487756-7    Fax: 0112487758 

Email: officialslgc@aeb.gov.lk  

National Centre for Non-Destructive Testing 

977/18, Bulugaha Junction, Kandy Road, Kelaniya. 

Tel: 0112987854-6  Fax: 0112987851 

E mail: anura@aeb.gov.lk     

 Gamma spectrometry for food and other commodities 

 Gamma sterilization of medical products and food items 

 Non destructive testing services 

 Radiation exposure monitoring using TLDs 

 Workplace monitoring for radioactivity and contaminations 

 XRF analysis for gems , alloys and cultural artifacts 

 Analysis of water quality 

 Consultancy services  

 Microbial testing services for food and medical products 

 Radioactive waster management 

 Provision of trainings on non destructive testing 

 Provision of trainings on radiation safety and security 

 Provision of analytical services using ICPMS and IRMS 

 Calibration of radiation measuring instruments 

 Manufacturing of radiation detection kits for school children 

 Repair and maintenance of radiation measuring equipment 



 

 

 

නයෂ්්ික සදෙස    >> ඇරයුම 
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සහිදයිනි, 

 න්යෂ්ටික හා විකිරණශීලී තාක්ෂ්ණයන්ි 

සාමකාමී  ාවිතයන් පිළිාෙව  

ලාශඳක්ය ජන්තාවඳේ 

දැනු්  පිපාසාව සශසිඳුවාලීඳ්  සද්කාර්යය ඳවනුඳවන් 

ඔාඳේ ඳ්ඛණ හැකියාවන් 

නිර්මාණශීලී  හැකියාවන් 

දායක කරන්න්ට ඔාට හැකින්්  

එක්වන්න් ඇරයුමයි .......... 

ඔාඳේ විමර්නන්ාත්මක ලිපි හා නිර්මාණයන් 

න්යෂ්ටික  සඳෙස ඳවත ඳයාමු කරන්න්ට  

     

 

සශසටකාරක, 

න්යෂ්ටික සඳෙස, 

ශ්රී ලශකා පරමාණුක ාලනක්තික මණ්ඩලය, 

අශක 60/460, 

ඳේසටලයින්  පාර,  

ඔරුඳගාඩවත්ත,  

වැ්ල් පිිය.  

subscribe@aeb.gov.lk 

Photo Credit : Budhdhini Jayakala 



 

 

නයෂ්්ික  සදෙස 

 

නයෂ්්ික සදෙස    >>  කලඟ කලාපය 
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The International Nuclear and Radio-

logical Event Scale 

 කලඟ කලාපදයන් ඔා  දවතට දගන ඒමට ුවොනේ කර ඇතික විදශෂ්්ාංග  

        

 ඳමවන් ඳතාරතුරු රැසක් සමග එන්  

   න්යෂ්ටික  සඳෙස 2022 සැේතැ් ාර් මස කලාපය  

         ඳන්ාවරදවාම කියවන්න්  

   නයෂ්්ි ක සදෙස  
නයෂ්්ික සදෙස 

subscribe@aeb.gov.lk 

ඳහාෙම ඳසායාගැනී්  “ න්යෂ්ටික 

විඛණ්ඩන්ය” 

අසිරිමත් විකිරණ  online පාඩ්  මාලාව  

mailto:subscribe@aea.gov.lk

