
  

අධික අවුරුද්ද 
 
මම දිනක් එක්තරා සිසුවෙකුවෙන් අධික අවුරුද්ද යනු කුමක්දැයි විමසූවිට, ඔහුවෙන් ලැබුවන් සිනහ උපදෙන 
පිළිතුරකි. ඔහු කීවේ සමහර අවුරුදුෙලදී වපාළෙ හිරුෙටා එක් ෙටයක් යාමට දින 365ක් ෙතෙන බෙත් අවුරුදු 

හතරකට ෙරක් ඒ සඳහා දින 366ක් ෙතෙන බෙත්ය. “ඔය වමෝඩ කතාෙ කවුද කිවුවෙ?” යයි විමසූවිට, ඔහු මට 
වපාතක් වපන්ීය. (9,10,11 වරේණි සඳහා විදයාත්මක වහේතු පහදාදීම) මා පුදුමයට පත්ූ අතර මිතයා දෘශ්ේියකට 
පත්ෙන එෙැනි සිසුන් වකවරහි ඇතිූවේ හද පිරි අනුකම්පාෙකි. එබැවින් පහත සඳහන් අයුරු අධික අවුරුද්ද පිළිබඳ 
නිෙැරදි වතාරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට මා වපළඹුනි. ග්රන්ථ කතෘෙරු, තමන් වනාදන්නා ෙැරදි අදහසේ වපාත්පත් ෙල 
ඇතුලත්කර ජන සමාජයම වනාමෙ යැීවමන් ෙැලකී සිිය යුතුය. 

   වමම කරුණ වහේතුවකාටවෙන විදයාත්මක වහේතු පහදාදීම් ඇතුලත් “විදු නැණින් ල ොව දකින්න” නමැති ග්රන්ථය 
2013 ජනොරිවයහිදී, මා විසින් ප්රකාශ්යට පත් කරන ලදී. (ISBN 978-955-1605-30-8) 
 
 
 

අධික අවුරුද්ද සහ දින දර්ශ්ණවයන් දින 10 ක් ඉෙත් කිරීම 

 
       අධික අවුරුද්දක් යන්වනහි සාමානය අදහස වබාවහෝවදනා දන්නා වදයක්, එනම් 
අවුරුදු හතරකට ෙරක් එළැවෙන එක් අවුරුද්දක වපබරොරි මාසයට දින 29ක් තිවබන 
අතර ඊළඟ අවුරුදු තුනටම, වපබරොරිවේ ඇත්වත් දින 28 කි.   
       වපාළෙ හිරු ෙටා ෙමන්කරන කක්ෂවේ එක් ෙටයක් සම්ූර්ණ කිරීමට ෙතෙන 
කාලය අවුරුද්දක් (Tropical year) වලස හැඳින්වේ. එය දින 365.2422 ක් බෙ ඈත අතීතවේ 
පො වසායාවෙන තිබුනි. වම් පිළිබඳෙ ෙැඩිදුර අධ්යයනය කළ ජුලියසේ සීසර් (ක්රි.ූ 100 සිට 

44) අවුරුද්ද යනු දළෙශ්වයන් දින 365¼ ක් වලස සලකා සාමානය ෙර්ෂයක් දින 365 
වලස වෙන එෙැනි අවුරුදු තුනකට පසුෙ එළැවෙන හතරෙැනි අවුරුද්දට දින 366 ක් 
තිබියයුතු බෙත් එය අධික අවුරුද්දක් බෙත් ප්රකාශ්යට පත්කරන ලදී. අවුරුද්ද සඳහා ඇති 
අංකය ඉතිරි නැතිෙ හතවරන් වබවදන්වන් නම් එය අධික අවුරුද්දක් වලස හැඳින්වේ. 
නමුත් දින 365.2422 වෙනුෙට 365.25 වලස ෙැනීම නිසා සෑම අවුරුද්දක්ම දින 0.0078 ක් 
වහෙත් මි11, තත්14කින් දීර්ඝ වෙමින් වදෝශ්යක් හටෙනී. අවුරුදු 1200 කට පමණ වපර 

හිරු කර්කටක නිෙර්තනයට (උත්තර අක්ෂාංශ්ක 23½ ) මුදුන්ූ දිනය ූ ජූනි 21, දින 
දහයකින් පමණ ප්රමාදී ඇතිබෙ හඳුනාෙත්, තාරකාවිදයාෙ පිළිබඳ හසල දැනුමක් ඇති 
වග්රෙරි පාප්ෙහන්වසේ,  ඊට වහේතුෙ වලස ප්රකාශ් කවළේ දින දර්ශ්ණය සඳහා සැලකිල්ලට 
වනාෙත් ඉහතකී වදෝශ්යයි. එබැවින් එය නිෙැරදි කිරීම සඳහා 1582 ඔක්වතෝබර් 5ෙැනි දින 
සිට 14 දක්ො ූ දින 10, දිනදර්ශ්ණවයන් ඉෙත් කරන ලදී.  එනම් 1582 ඔක්වතෝබර් 
4ෙැනිදාට පසුෙදා ඔක්වතෝබර් 15 ෙැනිදා වලස ප්රකාශ්යට පත්කරන ලදී. වමයින් 
වනානැෙතුන එතුමා ඉදිරියට එෙන් විශ්මතාෙයන් ඇතිීම ෙැලැක්ීම සඳහා, අධික 
අවුරුද්වද් අර්ථ දැක්ීමට නෙ ෙැකියක් එක්කරන ලදී. එනම් 1800, 1900, 2000, 2100, 
2200 ආදී ශ්තෙර්ෂ ඉතිරි නැතිෙ 400න් වනාවබවද් නම්, අධික අවුරුද්දක් වනාවේ. 
  උදාහරණවලස ෙසර 2000 අධික අවුරුද්දක් වුෙද, 2100, 2200, 2300 අධික අවුරුදු 
වනාවේ. 2400 අධික අවුරුද්දකි. 
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