
ක ොක ෝනාව මැඬලීමට සමාජ දු ස්ථභාවය (social distance) කයොදා 

ගන්කන් ක කසේද ? 

 

අද වන විට සමස්ත ල ෝකවාසී ජනයා ලකලෙහි ලකොලෙෝනා අධිවසංගතය (pandemic) මගින් එල්  ලකොට 

ඇති මාොන්තික බ පෑම පිළිබඳ අමුතුලවන් පැවසිය යුතු ලනොලවයි. එම වවෙසය දිලනන් දිනම අප ෙටද 

ඇතුළුව ලගෝලීය ජන සමාජලේ ආර්ථික සමාජ හා සංස්කෘතික ජීවිතය අභිලයෝගයට  ක් කෙමින් ඉතා 

ශීඝ්ෙලයන් පැතිෙයන සන්දර්භයක එම වවෙසය පැතිෙ යාම වැළැක්වීම සඳහා යහපත් ලසෞඛ්ය පුරුදු 

අනුගමනය කළ යුතු ලසේම සමාජ සත්ත්වයකු (social human) ල ස සැ ලකන අපටද කළ හැකි දෑ පිළිබඳ 

තියුණු කථා බහක් අද වන විට ල ෝක පරිමාණලයන් සිදුලවමින් පවතියි. ලකොලෙෝනා වවෙසය (Covid-19) 

ශාරීරික වශලයන් වැළලඳන ලෙෝගයක් වුවත් එය අභිලයෝග ලකොට ඇත්ලත් මිනිස් සමාජලේ සාමූහික 

චර්යාවට ලහවත් අපලේ සමාජ සබඳතාව ටය. සමාජ සබඳතා පුද්ග  මට්ටලේ සිට සාමූහික මට්ටම දක්වා 

ලමන්ම ජාත්යන්තෙ මිනිස ්සබඳතා දක්වා විහිලදන්නකි.ලමම සියලුම සබඳතා අද වනවිට අභිලයෝගයට  ක්ව 

ඇති බව ලනොෙහසකි. ඊට ප්ෙධානම ලහේතුව ලමම වවෙසය  මිනිස ්ශරීෙය මගින් සේප්ලර්ෂණය වීමයි. ඒ 

අනුව අප දැනට පවත්වාලගන යන මානව සබඳතා  ප්ෙතිඅර්ථකථනය කිරීමට එළඹ ඇති තත්ත්වය විසින් 

බ ලකරී ඇත. 

 

මවිසින් සාකච්ඡාවට බඳුන් කෙනු  බන සමාජ දුෙස්ථභාවය යන සංකල්පය කෙළියට පැමිලණන්ලන් පවතින 

මානව සේබන්ධතා ප්ෙතිඅර්ථකථනය කිරීලේ අවශ්යතාව අවධාෙණය කිරීමටය. නමුත් දීර්ඝ 

සමාජානුලයෝජන ක්රියාවලියක් තුළ අප විසින් ස්ථාපිත ලකොට පවත්වාලගන යනු  බන මානව සබඳතාව ට 

අදාළ චර්යා ෙටා ලවනස ්කිරීම එතෙේ පහසු කටයුත්තක් ලනොවන බවද සමාජ විද්යාඥයන්ලේ අදහසයි. 

නමුත් පැන නැගී ඇති අභිලයෝගය හමුලේ  මානව ජීවිතය නව තත්ත්වයක් යටලත් යළි සකස ්කෙගන්ලන් 

ලකලසේද යන ප්ෙශ්නය  සමාජ විද්යාඥයන් වන අපටත් ලපොදු මහජනතාවටත් ලේ ලමොලහොලත් පවතින 

දැවැන්තම අභිලයෝගය ල ස අවධාෙණය කළ යුතුය. 

 

සමාජ දුෙස්ථභාවය ල ස හඳුන්වන්ලන් සමාජමය වශලයන් ශාරීරික වශලයන් ලවන්ව සිටීම එනේ හැකිතාක් 

ලපෞද්ගලික අවකාශමය දුෙස්ථභාවයක් පවත්වාලගන යාමයි. එය අවම වශලයන් මීටෙයක් පමණ විය යුතු 

යැයි ල ෝක ලසෞඛ්ය සංවිධානලේ නිර්ලද්ශය නමුත් ඇතැේ පර්ලේෂකයන් එම ප්ෙමාණය අඩි හයක් විය 

යුතුයැයි නිර්ලද්ශ කෙ ඇත. ඉතාම කිට්ටු මානව සබඳතා (intimacy relationship) පවත්වාලගන යාමට පුරුදු 

පුහුණු වී සිටින අප හට සමාජ දුෙස්ථභාවය පවත්වාලගන යමින් එදිලනදා ජීවිතලය්් (every day life) සමාජ 

ගනුලදනු නඩත්තු කෙන්ලන් ලකලසේද යන්න නැවත සිතා බැලීම වැදගත් ලවයි.සමාජ දුෙස්ථභාවයට අනුකූ ව 

නව ජීවන ෙටා සකස ්කෙගන්ලන් ලකලසේද යන අභිලයෝගයට මානව සමාජයටම ලේ ලමොලහොලත් මුහුණ 

දීමට සිදු ඇත. ශ්රී  ාංකිකයන් වන අප ඊට මුහුණ ලදන්ලන් ලකලසේද යන සාකච්ඡාව ඇඳිරි නීතිය පහව යන 

තුරු බ ා ලනොසිට, වහ වහා ආෙේභ කළ යුතුව ඇතැයි අවධාෙණය කෙනු කැමැත්ලතමි. 

 

ජ්ලේෂ්ඨ මහාචාර්ය ප්ලර්මකුමාෙ ද සිල්වා 

සමාජවිද්යා අධ්යයනාංශය 

ලකොළඹ විශ්වවිද්යා ය 

0765321525   prema@soc.cmb.ac.lk  

mailto:prema@soc.cmb.ac.lk

