නාදුනන මළසිරුරු සම්බන්ධව සිදු කෙකෙන පශ්චාත් මෙණ පරීක්ෂණය
කෙෞශල්යා අකේසිිංහ*

මිනිසාගේ බිහිවීමත් සමගම මනුෂ්ය හැසිරිම්
ග ාගහාමයක් ඒ සමග නිර්මාණය විය.ඒ
අතරින් සංගේදී සහ නපුරු දැඩි තත්වයන්ද විය.
පසුව ක්රමක්රමගයන් සමාජ ගතවීගම්දී සහ
ශිෂ්්ටාචාර ගතවීමත් සමගම මනුෂ්ය ජීවිතය
ගෙගරහි මනුෂ්ය ජිවිතගේ ඇති වටිනාෙම්
ගෙගරහි ඉගැන්වීම් සහ දාර්ශනිෙ අදහස්
ඉස්මතුවිය. ශ්රී ලංොව තුල ග ෞද්ධ ශිෂ්්ටාචාරය
පදනම් ෙරගන ගගාඩ නැගුනු සමාජගේ සියලු
සතුන්ගේ ජීවිතවල වටිනාෙම පිලි දව මන
ඉගැන්වීමක් සහ හික්ීමක් විය. රාජය
පරිපාලනගේදී නීති රීති රැසක් වූ අතර මනුෂ්ය
ඝාතනය සැම සමාජයෙම පිළිකුල් ෙරන ලදී.
ඒ සඳහාම නිතින් සහ දඩුවම් ක්රමයන්
සම්පාදනය වී තිබිණි.
හදිසි මරණ සහ අස්වාභාවිෙ ගහ්තුන් නිසා
සිදුවන මරණ පිළි ද කුකුසක් ගනාමැතිව ඉතා
පැහැදිලි විමර්ශනයක් කිරීගම් අවශයතාවය
සෑම සමාජයෙම ඉතිහාසය පිරික්ීගම්දී දැකිය
හැකි ගවයි. සිංහල රජ දවස මරණ පරීක්ෂ්ණය
සඳහා
රජු
විසින්
ගල්ෙම්වරුන්
,
ගොරගල්වරුන් සහ විදාගන්වරුන් පත් ෙරන
ලදී.එගස් සිදු ෙරන ලද පරීක්ෂ්ණ ක්රියාවලිය
හදුන්වනු
ලැබුගේ
"සාක්කි
ලන්ඩ"
යනුගවනි.මහනුවර යුගගේදී වූ ගමම මරණ
පරීක්ෂ්ණ ක්රියාවලින් පසුව රජතුමා විසින්
දඩුවම් පැමිණවීමක් සිදුවිය. ගමම සාක්කි
ැලීගම් ෙර්ර්යය අවසන් වනතුරු ගසායාගත්
ගද්හය ස්පර්ශ කිරීමක් සිදු ගනාෙළ යුතු ව
සදහන් විය.
උදාහරණයක් ගලස ගගල වැළලා එල්ලී මිය
ගිය අයකුගේ එල්ලී සිටින ස්ථානගයන් බිමට
ෑමක් සිදු ගනාවිය යුතුයි.එහිදී විගශ්ෂ් ොර්යය

වගකීම දරනුගේ ඉහත සදහන් ෙරන ලද
නිලධාරීන්ටයි.1796 දී ලන්ගද්සින්ගගන්
ශ්රිලංොගේ මුහුදු ඩ පළාත් අත්ෙරගත්
බ්රිතානය ආණ්ඩඩුොරවරුන් එංගලන්තගේ පවතී
"ගොරනර් ක්රමය " ලංොවට හදුන්වාදුන්ගන්ය.
මනුෂ්ය ඝාතන පිලි ඳ අධිෙරණ වවදය
පරීක්ෂ්ණ
ඉතාමත්
අභිගයෝගාත්මෙ
පරීක්ෂ්ණයකි.මනුෂ්ය ඝාතනයක් ඉතාමත්
සහාසිෙ ක්රියාවක් ගවයි.එයට මුලිෙවන
අපරාධෙරු
නිතිය ඉදිරියට ගගන ඒමට
ගපාලිසිය සහ සමාජය යන ගදපාර්ශවයටම
පැවරී
ඇත්ගත්
ඉතාමත්
වැදගත්
ොර්යභාරයකි.ගම් නිසා ගමවැනි පරීක්ෂ්ණයෙ
ගයගදන ගපාලිස් නිලධාරීන් ඇතුළු අගනකුත්
සියලුම නිලධාරීන් ගවත වැඩි පීඩනයක් සහ
ආතතියක් ගගන ගදන ොර්යයක් වට ගමය
පත්ගේ.ගමහි තව දුරටත් අභිගයෝගාත්මෙ ව
තියුණු ගවන්ගන් ගමම මනුෂ්ය ඝාතන සිදුවන
විවිධ ගහ්තුන් සහ තත්වයන්ය.
ගමම ගහ්තුව නිසා මනුෂ්ය ඝාතන පරීක්ෂ්ණය
පටන් ගැනීමට ගපර ඊට මුල් වී ඇති ෙරුණු
ස්ථානය හා සිදුවී ඇති ආොරය ගැන මනා
වැටහීමක් තිබිය යුතුය.ඉහත දක්වන ලද ෙරුණු
ගෙගරහි
සවිස්තරාත්මෙ
විස්තරයක්
ල ාගැනීම අතයවශය වන අතර ගමය
ඉතාමත්ම සංකීර්ණ සහ දුෂ්්ෙර ොර්යයක් ගේ.

හදිසි මෙණයක් හැදින්ීම
ගලෝෙ ගසෞඛ්ය සංවිධානගේ නිර්වචනය අනුව
,
ෙලින් මන ගසෞඛ්යගයන් ගහබි පුද්ගලයකු
හදිසිගේම යම් ගරෝග ලක්ෂ්ණයක් ගපන්වා පය
24ක් තුල එම ගරෝග නිදානය හදුනා ගනාගගන
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ගලස

මානව හිමිෙම්
ගදවන ගලෝෙ යුද්ධගයන් පසුව 1945 දී
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පිහිටුවිය.ගමම
සංවිධානය විසින් එවෙ යුධ සමගේ මිනිසුන්ට
සිදුවූ අමානුෂිෙ සිදුවීම් යලි සිදු ගනාවීම උගදසා
මානව හිමිෙම්
පිලි ඳ විශ්ව ප්රොශනය
ගලාවට හදුන්වාගදන ලදී.එහි ප්රතිඵලයක් ගලස
1948 ගදසැම් ර් මස 10 වන දින එක්සත්
ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩඩලය එම මානව හිමිෙම්
පිලි ඳ විශ්ව ප්රොශනය සම්මත ෙරන
ලදී.පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂ්ණවලදී එම
ප්රොශනගේ ඇති යම් ෙරුණු පිලි දව
අවධානය ගයාමු කිරීම අතයවශයයි.
විශ්ව ප්රොශනගේ 02 වන වගන්තියට අනුව
ජාති, වංශ,වර්ණ ,ස්ී පුරුෂ් භාවය ,ආගම
,ගද්ශපාලන ආදී ෙවර ගේදයක් ගහෝ සමාජ
,ජාතිෙ,ගද්පල,උපත ආදී ෙවර තත්වයෙ
විගශ්ෂ්යක් ගනාමැතිව සියලු හිමිෙම් හා
ස්වාධීනත්වයක් සම පුද්ගලයකුටම උරුම
ගේ.එ ැවින්පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂ්ණ වලදී
ෙවර ආොරයෙ ගවනස් ෙර සැලකීමක්
ගනාෙළ යුතුය.පශ්චාද් මරණ පරීක්ෂ්ණ වලට
එන සම ගෙගනකුම සමානව සැලකිය
යුතුය.එගස්ම
එම
වගන්තිය
අනුව
පුද්ගලයන්ගේ ගද්ශපාලන පක්ෂ්පාතිත්වය
අනුව කිසිදු විගශ්ෂ් සැලකීමක් කිරීමද ගනාෙළ
යුතුය.
ප්රොශනගේ 05 වන වගන්තියට අනුව කිසිම
පුද්ගලයකු වද හිංසාවට ගහෝ ෙෘර අමානුෂිෙ
පහත සැලකිල්ලෙට ගහෝ දඩුවමෙට ගහෝ
දුන් ගනාෙළ යුතු
ව දැක්ගේ.එ ැවින්
පශ්චාද් මරණ පරීක්ෂ්ණගේදී ගපාලිසිගේ ගහෝ
න්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ ගහෝ ගවනත්
අයකුගේ වධ හිංසාවක් නිසා මරණයක් සිදුවූ
විට ඒ පිලි දව විගශ්ෂ්ගයන් සැලකිලිමත් විය
යුතුය.
ප්රොශනගේ 11 වන වගන්තියට අනුව වරදක්
සම් න්දගයන් ගචෝදනා ල ා සිටින්න
පුද්ගලයකු අධිෙරණගයන් වරදෙරු ව ඔප්පපු
වනතුරු නිර්ගදෝෂී පුද්ගලයකු ගලස සැලකිය
යුතු ව සදහන් ගේ.එ ැවින් පශ්චාත් මරණ
පරීක්ෂ්ණ වලට පැමිගණන ගහෝ ගපාලිසිය
විසින් ඉදිරිපත්ෙරන සම සැෙෙරුගවකුටම
කිසිදු ආොරයෙට ගවනස්ගොට සැලකීමක්

ගනාෙළ යුතුය.හදිසි මරණ පරීක්ෂ්ණයෙදී
ෙවර පුද්ගලයකුගේ ගහෝ මානව හිමිෙම් ෙඩ
කිරීමක් සිදුවුවගහාත් ඔහුට එගරහිව මානව
හිමිෙම් ගොමිසමට පැමිණිලි ෙල හැකිය
.නැතගහාත් ගර්ෂ්්ඨාධිෙරණගේ මානව හිමිෙම්
නඩුවක් පවරා වන්දි ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

ශ්රී ල්ිංොව තුල් අපොධ නිතිය සහ
පශ්චාත් මෙණ පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය
ශ්රීලංොගේ අපරාධ නිතිය තුල දණ්ඩඩනීති
සංග්රහය ගවත ලැග නුගේ ඉතාමත් වැදගත්
ස්ථානයකි. එහි අපරාධ වරදයන් සහ දඩුවම්
සංග්රහ ගත ෙර පවතී.දණ්ඩඩනීති සංග්රහගේ xvi
වන පරිච්ගච්දගේ 293 වගන්තිගේ සාවදය
මනුෂ්ය ඝාතනය පිළි ඳවද, 294 වගන්තිගේ
මිනීමැරුම යන වගන්තිය පිළි දවද සදහන් වන
අතර 296 වගන්තිය යටගත් මිනීමැරුම සදහා
දඩුවම්ද අඩංගු ෙර ඇත.297 වගන්ති ප්රොරව
විධි විධාන පනවා ඇත්ගත් සාවදය මනුෂ්ය
ඝතනය නම් වරද ගෙගරහි පවතින දඩුවම්
සඳහාය. මහාධිෙරණගේ අධිගචෝදනා පත්රයක්
ගගානුකිරිම මගින් රජය විසින් අපරාධ නඩු
ගමගහයවයි.
මනුෂ්ය ඝාතන වර්ග පිලි දව අවධානය ගයාමු
කිරීගම්දී ආොරයන් කිහිපයක් ගවයි.එනම්
ගෘහාශ්රිත සිදුවන මිනි මැරුම් ,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

සහෙරු/සහොරිය
ගවනත් අපරාදයක් ආශ්රිතව සිදිවන
මනුෂ්ය ඝාතන
ගසාරෙම් කිරීම,මංගොල්ලෙෑම ,ොම
අපරාධ ආශ්රිතව
අපරාධ ෙල්ලි මගින් සිදුෙ රණ මිනි
මැරුම්
ද රයක් මුල් ෙරගත් මිනි මැරුම්
ඉරිසියාව ගහෝ පලිගැනීම් සදහා සිදු
ෙරන මිනි මැරුම්
ගද්පල ආරවුල් වලදී ෙරන මිනි මැරුම්
හදිසි ගෙෝපය ආරගයන් ෙරන
මිනීමැරුම්
ගනාසැලකිල්ල
මගින්
සිදුවන
මිනීමැරුම් ත්රස්තවාදී ක්රියා,සමුහ
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ඝාතන
,දුර්ල ගනගේ
මනුෂ්ය
ඝාතනආදිය දැක්විය හැෙ.
තවද ගමහිදී වැදගත්ම
ගදයක් වනුගේ
මිනිමරුමක්ද සියදිවි නසාගැනිමක්ද යන්න වග
ගසායා ැලීමයි.ඉහත දක්වන ලද ආොර
වලින් 50% ෙ පමණ මනුෂ්ේ ඝාතන
ග ාගහාමයක් ගෘහාශ්රිතව සිදුවන මිනීමැරුම්
ගවයි.මදයසාර භාවිතය සහ මත්වීම මගින් සිදු
ගෙගරන මිනීමැරුම් ග ාගහාමයක් දැෙගත්
හැක්ගක් ගපාදු ස්ථාන ආශ්රිතවය.
මනුෂ්ය ඝාතන පිලි ඳ හදිසි මරණ පරික්ෂ්ණ
යන්ගේ මුලිෙ පරමාර්ථය වන්ගන් මරණයට
අදාල ෙරුණු ල ාගැනීම සහ ඉන් ඉදිරියට
මගහ්ස්ත්රාත් පරීක්ෂ්ණයෙට (ලඝු ගනාවන නඩු
විභාගයෙට) ගයාමු කිරීම සඳහා වාර්තාවක්
පිලියල කිරීමයි.ගමහිදී කිසිම් ආොරයෙට
සැෙෙරුගේ ගදාස් ගනාගදාස් භාවය තීරණය
කිරීමක් සිදු ගනාගේ.
මනුෂය ඝාතන පරික්ෂණයන් පටන් ගැනීකම්දී
මුලිෙ පියවෙ කිහිපයක් අනුගමනය ෙෙයි.
1. අදාල් ඝාතනය පිළිබද කතාෙතුරු ඉතිහාසය

ල්බා ගැනීම.
ගපාලිසිය මගීන් සහ ගවනත් සාක්ෂි ෙරුවන්
ගලස සලෙන හිතවතුන්,නෑදෑයන් ගහෝ
ගවනත් සාක්ෂිෙරුවන් ගමහිදී හැකිනම් අදාල
මිනි මරුම සිදුවු ස්ථානගේ සැලැස්ම චායාරුප
ගත ෙල හැකිය.
2. ස්ථාන පරික්ෂාව
ස්ථාන පරික්ෂ්ාව ඉතා සුක්ෂ්මව සිදු ෙලයුතු
ගදයක් වනුගේ ඉතා කුඩා ගහෝ සාක්ෂියක්
ල ාගත හැකි ැවිනි. අපරාධ නඩු විධාන
සංග්රහගේ හදිසි මරණ පැවැත්වීගම් විධිවිධාන
අනුව මගහ්ස්ත්රාත්වරයාට ගහෝ හදිසි මරණ
පර්ක්ෂ්ෙවරයාට මියගිය ගෙනාගේ සිරුර ඇති
තැනට ගගාස් පරික්ෂ් කිරීම සිදු ෙල යුතු ව
දක්වා ඇත.
ඉතාමත්ම වැදගත් ගදයක් වනුගේ ප්රගද්ශගේ
අධිෙරණ වවදයවරයා ගමහිදී පරීක්ෂ්ණය
ගවත සම් න්ධ වීමයි.ගමම ස්ථාන පරීක්ෂ්ණය

තුලින් ල ාගන්න තත්වයන් වනුගේ නාදුනන
මල සිරුරෙ අනනයත්වය ගසායා ගැනීමට,
අපරාධෙරුගේ
අනනයතාවය
ටහවුරු
ෙරගැනීමට, සාක්ෂි සුරක්ෂිතව ල ාගැනීමට
,සැෙෙරුවන්ගේ
අනනයතාවය
තහවුරු
ෙරගැනීමට හැකි ගවයි.
මනුෂ්ය ඝාතන පරීක්ෂ්ණයෙ සැලසුම් කිරීම
පිලි ඳ
දැන
ගැනීම
ඉතාමත්
වටින්ගන්ය.ගමහිදී එය අවස්ථා කිහිපයක්
යටගත් සිදු ෙරයි.
1. මුලිෙ ප්රතිචාෙය
ගමය අපරාධගේ ස්වභාවය අනුව ගවනස්
ගවයි.ස්ථානය ආරක්ෂ්ා කිරීම සඳහා ගපාලිස්
නිලධාරීන් ගයාදවනු ල යි.ගමය ස්ථානය
සුරැකීගම් මුලිෙ පියවර ගවයි.
2. නිසියාොෙ පරික්ෂාව
මනුෂ්ය ඝාතනයක් ව ඔප්පපු කිරීම සඳහා
අවශය දත්ත ල ා ගැනීමට ද්රවය ල ා ගැනීම
සිදුවිය යුතුය. ගමම ඝාතනයන් සඳහා සැෙ පිට
අත්අඩංගුවට ගන්න පුද්ගලයන් හදුනා
ගැනීමටත් නියම අපරාධෙරු හදුනා ගැනීමටත්
අවශය සාක්ෂි ල ා ගනිමට හා ඉදිරිගේදී
විභාගය වන නඩුව සදහාත් ගයාදා ගත හැකි
ද්රවය ගමම පරීක්ෂ්ාගවන් සිදුෙළ යුතුයි.
3. පරිපාල්නය
මනුෂ්ය ඝාතන ක්රියාවලියද නිසි අයුරින් සිදු
කිරීමට පරිපාලන ක්රියාවලියක් සිදු ෙරයි.එහිදී
ලැයිස්තු ගත කිරීම් , නඩත්තු කිරීම් අදී දෑ සිදු
ගෙගරයි.
ගමගස් දක්වන ලද ෙරුණු තෘප්පත කිරීම සඳහා
නිසි පුහුණුව ලත් ොර්ය මණ්ඩඩලයක් සිටියයුතු
අතර වාර්තා ෙරන සියලු දත්ත නිවැරදිව සිදු
ෙල යුතුයි. මරණ පරීක්ෂ්ණයෙට ලැග න
තුවාල සහිත ගද්හයක් යම් ආොරයකින්
නිවැරදි නිරවුල් සාධෙයක් විය හැෙ. නමුත්
සමහර අවස්ථාවන්හිදී යම් අපරාධයක් පිළි ඳව
ලැග න
ගතාරතුරු
අපැහැදිලි
ගහෝ
සැෙෙටයුතු ගහෝ විය හැෙ.විගශ්ෂ්ගයන් පහත
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මනුෂ්ය ඝාතනයක් සිදු වී ඇතිද නැතිද යන්න
පිළි ඳව සැෙයක් මතු ගවයි.
එනම් අතුරුදහන් වීම්, හදිසි ලාගපාරත්තු
ගනාවූ මරණයක්, පැහැරගැනීම් පිලි ඳ
ප්පමිනිලි,අපරාධයක් සිදුවු වට සාක්ෂි ඇති
නමුත් මෘත ශරීරයක් නැති අවස්ථා,
දිවිනසගැනීම්, ගිනි ගැනීම් නිසා ඇතිවන මරණ,
රිය අනතුරු සහ රිය අනතුර සිදු ෙර පලා යාම්,
මත්ද්රවය සම් න්ද මරණ.

මෙණය පිළිබඳව ල්බාගතයුතු විස්තෙ
දැනුම්ගදන්න පිලි න්ද විස්තර,මෘත ශරීරය
පිළි ඳව ඔහු දනුවත්වූ ආොරය,මිය ගිය
තැනැත්තාගේ අනනයතාවය දනිනම් පමණක්,
මරණය ගැන දැනුම් ගදන්න සහ මරණයට පත්
තැනැත්තා අතර සම් න්ධතාවය, මරණය සිදුවී
ඇති ස්ථානගේ සිටි පුද්ගලයන් ,මරණය ගැන
දැනුම් ගදන්නගේ හැසිරීගම් ස්වභාවය .
ගෙගස් වුවද මරණය සිදුවී ඇති ස්ථානය
සුරක්ෂිත කිරීගම්දී මරණය දැනුම්ගදන්න්ගේ
සම් න්දය පිළි ඳව දැනගැනීම ඉතාමත්ම
වටින්ගන්ය . මක්නිසාදයත් මරණය වාර්තා
ෙරන්නම මිනීමරුවා විය හැෙ.හදිසි මරණ
සදහා හුලවම ගහ්තුසාධෙ වී ඇත්ගත් රුධිර
සංසරණ
පද්ධතිගේ
පවතින
අක්රමිතවන්ය. හුලව දක්නට ලැග න හදිසි
මරණ වලට ගහ්තු කිහිපයක් පහත දැක්ගේ.
හදවත් ආ ාධ
1.කිරීටෙ ධමනිගේ ප්රතිහිතය(ගම්ද තැන්පතුව)
2. හෘද ගප්පශිගේ (වැහිර්ෙන්තුගේ) රුධිර
සැපයුම අදාල වීම.
3.අධිෙ රුධිර පීඩනය නිසා වන හෘදයා ාධ
4. හෘද ගප්පශිවල ආ ාධ
5. සමහර උපතින්ම එන හෘදයා ාද

සමහර අවස්ථාවන්හිදී නීතිමය ෙටයුතු සඳහාද
ටවත් විටෙ වවදයමය ෙටයුතු සඳහාද
පශ්චාත් අරණ පරීක්ෂ්ණ සිදු ෙරයි.නීතිමය
ෙටයුතු සඳහා ෙරන ලද පශ්චාත් මරණ
පරීක්ෂ්ණ "අධිෙරණමය පශ්චාත් මරණ
පරීක්ෂ්ණ ' ගලස හදුන්වයි.ගම් සඳහා
මගහ්ස්ත්රාත්වරයකු
ගහෝ
හදිසි
මරණ
පරීක්ෂ්ෙවරගයක්
සහ ගිවිම
අවශයගේ.අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහගේ xxx
පරිච්ගච්දගේ 373 වන වගන්ති ප්රොරව
පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂ්ණය සිදු කිරීම නිගයෝග
කිරීම සඳහා එන දීමටමගහ්ස්ත්රාත්වරයාට හා
හදිසි මරණ පරීක්ෂ්ෙවරයාට නීතිමය ලයක්
පවතී.
ඔවුනට ඕනෑම රජගේ වවදය නිලධාරිගයකුට
මරණ පරීක්ෂ්ණයක් සිදුෙර මරණයට ගහ්තුව
සහිත වාර්තාව ල ාදීමට පැවරිය හැකිය.
අධිෙරණමය පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂ්ණයක්
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ආොරය තහවුරු ෙරගැනීමට, මරණයට පත්
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,තුන්වන පාර්ශවයක් මගින් සිදු වූ යම්
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ගවන
හ්තුවක්ද
යන්න
ගසායා
ැලීමට.වයදිගවදිෙ
පශ්චත්
මරණ
පරීක්ෂ්ණයක් අධයන ෙටයුතු සදහා පමණක්
සිදු ෙරන අතර අධයන ෙටයුතු වලදී ගරෝගයක්
ඇතිවන්ගන් ගෙගස්ද එහි සංකුලතා පිළි ඳව
ගසවීමක්
සිදු
ෙරයි.ගම්
සඳහා
මගහ්ස්ත්රත්වරේකුගේ
ගහෝ
මරණ
පරීක්ෂ්ෙවරයකුගේ සහභාගිත්වයක් අවශය
ගනාගේ. ඒ ගෙගස් වුවද වයධිගේදිෙ
පරීක්ෂ්ණයක් සඳහා නෑදෑයන්ගේ අවසර ල ා
ගත යුතුයි.
අධිෙරණමය පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂ්ණය සිදු
ෙරනුගේ අස්වාභාවිෙ ,මරණයට ගහ්තුව
ගසායා ගත ගනාහැකි මරණ වලදී වන අතර
ගහ්තුව දන්නා ගසාභාවිෙ මරණ සඳහා
වයධිගවදිෙ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂ්ණ සිදු
ෙරයි.
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ෙෙනුකේ කුමක් අෙමුණු ෙෙගනද?
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පහත සදහන් කහ්තු මත මෙණයක් සිදුවූ
විට එමවිමර්ශනය මකහ්ස්රාත් වෙයකු
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6. හදිසිගේ සිදුවූ මරණයක්
7. මරණය සිදුවී ඇත්ගත් ගෙගස්දැයි
දැනගැනීමට ගනාහැකි
ගලස
මළසිරුරක් හමු වූ විට.

අධිෙෙණමය
පශ්චාත්
මෙණ
පරික්ෂණයන් සිදු ෙෙන්කන් කොකහද?
සාමානයගයන් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂ්ණයන්
සිදු
ෙරනුගේ
ගරෝහල්
මෘත
ශරිරගරගේය.ලංොගේ පවතින සමහර ග්රාීය
ගරෝහල් වලද දිස්ික් ගරෝහල් දක්වා වන
රජගේ ගරෝහල් සතුව මෘතශරිරගර පහසුෙම්
ඇති අතර එම ගරෝහල් තුල අධිෙරණමය
වවදය ෙටයුතු සඳහා සහතිෙ ෙල අහිෙර්ණ
වවදය නිලධාරිගයක් සිටියි.ඒ ගෙගස් වුවද
අධිෙරණ වවදය නිලදාරියකු ගනාසිටින
ගරෝහල් තුල එම ෙටයුතු සිදු ෙරනුගේ ගරෝහල්
ගහෝ වවදය අධයක්ෂ්ෙවරයා විසිනි.
සාමානය
ආොරයට
අදාල
ගපාලිස්
ගොට්ඨාසයට අයත් ආයතනයෙ පශ්චාත්
මරණ පරීක්ෂ්ණය සිදු ෙරද විවිධ ගහ්තුන් ගහ්තු
ගොටගන පශ්චත් මරණ පරීක්ෂ්ණ ගවනත්
ආයතන තුලද සිදු කිරීමට මගහ්ස්ත්රාත් තුමාට
නිගයෝග කිරීමට හැකියාවක් පවතී.
වවදයවරුන්ගේ
ගනාසැලකිලිමත්භාවය
,කුඩා ළදරු මරණ ,ඉතා සංකීර්ණ ග ෝම්
ආදිය ගහ්තු ෙරගනිමින් ඇතිවන මරණ ආදිය
පරික්ෂ්ාවට ලක් කිරීමට එවැනි සංකීර්ණ
තත්ේවයන් පිළි ඳව සුදුසුෙම් ලත් අධිෙරණ
වවදය
මධයස්ථාන
ගවත
පැවරීම
වටින්ගන්ය.දැනට පුද්ගලිෙ ගරෝහලෙ ගහෝ
පුද්ගලිෙ වවදය වරයකු විසින් පශ්චාත් මරණ
පරීක්ෂ්ණ කිරීමට කිසිදු ලයක් ගනාමැත.

අධිෙෙණ වවදයවෙයාකේ ොර්යභාෙය
සැෙවින්

පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂ්ණය සිදු ෙරන
වවදයවරයා විසින් ගද්හ විච්ගේදනය ආරම්භ
කිරීමට ගපර පහත ෙරුණු සම්පුර්ණ ව
සහතිෙ ෙලයුතුය.පළමුව හදිසි මරණ
පරීක්ෂ්ෙයා ගහෝ මගහ්ස්ත්රාත්වරයා විසින්
මරණ පරීක්ෂ්ණය සඳහා අවසර දිය යුතුය.
පසුව ගද්හය පේගල් ගෙගනකු විසින් හදුනාගත
යුතුය.
ගමගස් තමාට ලැබී තිග න මෘතගද්හය පිලි ඳ
සවිස්ටරත්මෙ සටහනක් වවදයවරයා විසින්
ල ාගනී.ගම් සටහන ල ාගනුගේ ගපාලිස්
නිලදරින්ගගන්
ගහෝ
පේගල්
සමජිෙයන්ගගනි.එහි
අරමුණ
වන්ගන්
ග ාගහෝ විට අධිෙරණ වවදයවරයාට සිදුවීම
පිළි ඳව අවග ෝධයක් ලනගනිමටය.සිද්දිය
සිදුවූ ස්ථානය ග ාගහෝවිට අවශයනම් පමණක්
වවදයවරයා පරික්ෂ්ා
ෙරනු ල යි.ගමය
පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂ්ණයට ගපර ගහෝ පසුව
සිදු ෙල හැකිය.වර්තමාන නීතියට අනුව
අධිෙරණ වවදයවරයාට ස්ථානය පරික්ෂ්
ෙලයුතුමයයි නියමයක් ගනාමැත.

මෙණකයන් පසුව සිදුවන කවනස්ෙම්
මරණය යනු ගසාභාවිෙව ගත ෙල ක්ෂ්ණිෙ
ක්රියාවක් ගනාව.ොලයක් තිස්ගස් ශරීරය තුල
සිදුගවමින් පවතී ක්රියාවලියක් ගවයි.ජීව
විදයාත්මෙව ගත ෙල මරණය යනු ශරීරගය ජීවි
ක්රියාවලින් අතර සම් න්ධතාවය නැවත ගගාඩ
ගනාහැකි ගලස බිදීයාම
නිසා සිදුවන
අප්රතිවර්ත වූ තත්වයකි.ජීව විදයාත්මෙව තුන්
ආොරයෙ මරණ ගැන සදහන් ගේ.
1. වදහිෙ මරණය (Somatic death)
පුද්ගලයා තුල සිදුවන ජීව ක්රියාවලි අතර
සම් න්ධය බිදියමක් සිදුගවයි. එ ැවින්
පුද්ගලයා තනි ඒෙෙයක් ගලස ක්රියා කිරීම
සම්පුර්ණගයන් නවතී.
2.වසලීය මරණය (Cellular death)
ගද්හගේ වසලීය ගොටස් මියයාම සිදුගේ.
විවධ වසලීය ගොටස් විවිද ොලයන්හිදී
මියයාමට පටන් ගනී.
3.ගමාළ මුල මරණය (Brain steam death)
වවදයවරයාගේ උපරිම සැලකිල්ල ගම්
අවස්ථාගේදී ලැග න අතර ස්වසන යන්ත්ර
ආධාරෙ මගින් ෙෘතීම ස්වසනය ල ා දීම උවද
සිදු ෙරයි. Cadaveric spam යනු මරණය
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සිදුවන ගමාගහාගත්දී ලවත් ගලස ක්රියා ෙල
ගපශින්ගේ දරදඩු භාවයයි..උදාහරණයක් ගලස
දිගේ ගිලුණු අයකු මරණයට පත්වීමට යාගම්දී
දිවි ගලවා ගැනීම සඳහා අවට වූ ජලජ ශාෙ
තදින් අල්ලාගනී.එගස් ගපන්නුම් ෙරන ක්රියාව
ඔහු මියයගම්දී දැඩිව ෙල ක්රියාව වන අතර
ගපශින්හි දරදඩු භාවයක් පවතී.ඊට පසුව සිදුවන
ගවනස්ෙම් ගලස සගමහි සිදුවන ගවනස්ෙම්
,අගධෝස්ථාතිය ,ශරීර උෂ්්ණත්වය අඩු වීම සහ
යම් ොලයක් ගත වූ පසු සිරුර කුණු වීම දක්නට
ලැග න්ගන්ය. මෘත ෙටිනය ගහවත් දරදඩු වීම
මාංශ ගප්පශි තුල සිදුවන රසායනිෙ විපර්යාස
ගහ්තුගවන් සිදු ගේ.එය මුහුගණ්ඩ සියුම් මාංශ
ගපශින්ගගන් ආරම්භ වී සිරුගර් අගනකුත්
ගොටස් ෙරා යන අතර එක්වරක් බිද දැමු පසු
ගනවත් ඇති ගනාගේ.ගමය ශරීර උෂ්්ණත්වය
ඉහල අවස්ථාවලදී ගහෝ උණුසුම් පරිසර
ෙලපයන්හිදී සිදුගවයි.. උදාහරණ ගලස මියගිය
පුද්ගලයා මියයාමට ගපර ගපාර ග දීම දී
ක්රියාවෙ ගයදුනද යන්න ගම් මගින් ගසායාගත
හැෙ.
මරණගයන් පසුව සිදුවන අගධෝස්ථතිය
(hypostasis)නිසා ගුරුත්වය යටගත් ඇති
ප්රගද්ශ දුර්වර්ණ වීමක් සිදුගේ.මිට ගහ්තුව
මරණින් පසු රුධිර නල තුල තිග න රුධිරය
ගුරුත්ව ලය ඔස්ගස් ගද්හගේ වඩා පහලින්
ගයාමු වී ඇති ගොටස් ෙරා
එක් රැස්
වීමයි.උදාහරණයක් ගලස ෙඹයකින් එල්ලී
සිටින ගද්හයෙ ගුරුත්වය අනුව සිරුගර් ඇත පා
ගෙලවර රතු ගහෝ දම් පැහැය දැෙගත හැකිය.
ගමගස් ොලය යාමත් සමගම විගයෝජනය
(decomposition)
ආරම් ගේ.ප්රතිභවනය
(futrefaction)යනු ක්ුද්රජීවී ක්රියාවලිය නිසා
වසල
කුණුවීමට
පටන්ගැනීමයි.ගමම
ක්රියාවලිගේදී මළසිරුර දියවීමට පටන්ගැනීම
සිදුගවයි.ගමම ක්රියාවලිගේදී සිදුවන දුර්වර්ණ
වීම සාමාන්ගයන් ගොළපාට ගන්න අතර එය
පය 18-30 දක්වා ෙලක් ගත වූ විට ආරම්භ ගේ.
Adipocereformation
ගමම අවස්ථාගේදී
ශරීරගේ ගම්ද ගොටස්වල සිදුවන ගවනස්
ෙමකි.පිටත වායුගගෝලයට නිරාවරණය ගනාවූ
මෘත ශරීර වල හා ආර්ද්රතාවය ඉහල පරිසර
තත්ත්ව යටගත් තැම්පත් ෙර ඇති මෘත ශරීර
වල වැඩ හුලව දැකිය හැකිය.මදය ඉටි වැනි
ද්රවයෙට පරිවර්තනය වන අතර සිරුගර් ගතල්
සහිත ප්රගද්ශවල හුලව දැෙගත හැකිය.
Mummification යන තත්වය ඇතිවන්ගන්
අධිෙ උෂ්්ණත්වයක් සහිත වියලි ගද්ශගුණ

තත්වයන් යටගත්ය.නමුත් (arsenic) විෂ් වීම
නිසා අලුත උපන් දරුවන්ගේ මරණ වලද
දක්නට ලැගේ.ගමහිදී සිරුගර් පච්චා ,සලකුණු
ආදිය ග ාගහෝ ොලයක් ගශ්ෂ්ව පවතී. ශ්රී
ලංොගේ වියලි ෙලාපගේ හුලව දැෙගත
හැෙ.

මෘත ශරීෙයෙ සිදුවන කවනස්ෙම් ොල්ය
අනුව.
පැය 18 අවසානගේදී (පැය 12 ත් 24 ත් අතර)
උදරගේ දකුණු පස පහල (right iliac
fossa)ගොළ පාට වීමක් ඇත.මහාන්ත්රගේ
ැක්ීරියා ක්රියාව නිසා දුර්වර්ණ වක් සිදුගේ.
පැය 24 අවසානගේ (පැය 16 ත් 32 ත් අතර )
ගොළපාට විම සම්පුර්ණ උදාර බිත්තිය පුර
පැතිරී දකින්නට ලැගේ.ඒ අවස්ථාගේදී
නිපදවන වායුන් නිසා උදර ප්රගද්ශය
පිම්බීමක්(distention) සිදුවන ව නිරීක්ෂ්ණය
ෙල හැකිය. මුඛ්ය ආශ්රිත ප්රගද්ශයන්ගගන්
ඕජස්(putrefactive) වහනයක් සිදුගේ.ගමම
ද්රවයන්ට දැඩි දුර්ගන්ධයක් පවතින අතර
මැස්සන් ආෙර්ශනයක් වීමක් සිදුගේ.එහිදී මැසි
බිත්තර හා ඔවුන්ගේ ජිවන චක්රගේ කිට අවස්ථා
මෘත ශරීරය මත දක්නට ලැබීම.
පැය 48 අවසානගේදී (පැය 32 ත් 64 ත් අතර)
ඇස් ,ගගල ,මුහුණ ,ලිංගේන්ද්රයයන් , තුල වායු
රැස්වීම නිසා ඊවා පිම්බි ගිය ආොරයක් දක්නට
ලැග යි.ගද්හගේ තැනින් තැන දිය පට්ටා
මතුවීම් සහ ඒවාහි තුල ද්රවයය දුර්ගන්දයක්
සහිත
ගේ.ගම්
අවස්ථාගේදී
උඩුසම
(epiderms)පහසුගවන් ගලවියාමක් සිදුගේ.

පැය 72 අවසානගේදී (පැය 48 ත් 96 ත් අතර)
ගෙස් බුරුල් වී ගැලවීයාම දක්නට ලැගේ.ගමට
ගපර සදහන් ෙල සියල්ල ඉතා තීව්රව දක්නට
ලැගේ.
දින 4 අවසානගේදී (දින 3 ත් 5 ත් අතර)
අත්, පා,සම අත්වැසුම් ඉවත්ෙරන්නාක් ගමන්
ඉවත් කිරීමට හැකිය.
ගමම ොල පරාසයන් දී ඇත්ගත් සාමානය
උෂ්්ණත්වයන්ට අදාලව උවද ගමම ොල
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පරාසයන් විවිද සාධෙ නිසා ගවනස වීමක් විය
හැකිය.එනම් මෘත ශරීරය වල දැීම,පගස්
ස්වභාවය ,ගැඹුර,වර්ෂ්ාව,වැනි සාධෙ මිට
ලපාන අතර ෙෘමි සහ සත්ව උවදුරුද
ගහ්තුගවයි.
මරණින් පසුව ගතවී ඇති ොලය නිර්ණය
කිරීමට අනුගමනය ෙරන ක්රම(methods
used for estimation of time since death)
විදයාත්මෙ ක්රම
1. මරණින් පසුව සිදුවන ගවනස්ෙම් (post
mortem changes)
2.ොයිෙ විදයාත්මෙ අනහිීම් (cessation of
physiological functions)
3.ෙෘමින් ,ෙෘමි බිත්තර හා ඔවුන්ගේ ජිවන චක්ර
අධයනය (forensic entomology)
4.රසායනිෙ ක්රම(chemical methods)

පශ්චාත් මෙණ පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීම
1. ාහිර පිරික්සුම
වවදයවරයා විසින් ගද්හගේ ාහිර ගතාරතුරු
පිළි ඳව සියලු ගතාරතුරු වාර්තා ෙරගැනීමක්
සිදු ෙරයි.එහිදී ගද්හගේ තුවාල,ඉරියේ,සිරුගර්
විරුපියතාවයන්,තුවාල ෙැළැල් ගහෝ සිරුර
හදුනාගැනීගම් ගවනත් ලක්ෂ්ණ වාර්තාවට
ඇතුලත් ෙරයි.මිය ගිය පුදගලයාගේ උස සහ
ශරීර ප්රමාණයද මැනගන්න අතර ගමම
ලක්ෂ්ණ සටහන් ෙර ගැනීගම් ප්රධානතම
අරමුණ වනාහි සිරුගර් දක්නට ලැබුණු තුවාල
හදුනාගනිමටයි.
උදාහරණයක් ගලස තුවාලය මගින් ලී පතුරු
,විදුරු ෙටු ගහෝ ටයර් සලකුණු හදුනා ගත
හැෙ.විල්පත්තුව මිනි මැරුම් නඩුව
2.විච්ගච්දනය සහ අභයන්තර පිරික්සුම
විච්ගේදන ක්රියාවලිය ආරම්භ වන්ගන් ගගගලහි
පදගේ (උගරෝස්ිය ඉහා ගෙලවගර්) සිට
ගරෝණිගේ ඉහල ගෙලවර (යුනිෙ අස්ිය
)දක්වා වන මධය අක්ෂ්ය ඔස්ගස් වන
ෙැපුමකින්ය.ගමම ෙැපුම ගගල ගදපස හරහා
'ව' හැඩයට හා හිස් මුදුගන් එෙ ෙනෙ සිට
අගනක් ෙන දක්වා සිදු ෙරනු ල යි.තවද පපු
මත පවතින සම ගදපසට ඈත් ෙරන අතර පර්ු
කූඩුව කුමන ගහෝ ගදසෙට විවර ෙරයි.දිගවහි

සිට අන්ත්රය දක්වා වන ගොටගසහි වන
අභයන්තර අවයව විච්ච්ගච්දන්ය ගෙගර්.හිස
මත ඇති ශිර්ෂ් චර්මය ගනාපිට හරවා ෙපාලය
ඉවත් කිරීමක් සිදු ෙරයි.ගමාලය විච්ගච්දනය
ගොට පිටතට ගනු ල න්ගන් ඉන් පසුවය. එය
සැලකිලිමත්ව ෙල යුතුය.ඉන්පසුව සෑම
අවයවයක්ම විච්ගච්දනය ගොට ර මැන
ගැනීම සහ පරීක්ෂ්ණය සිදු ගේ.ගද්හගේ තුල
ඇති සියලුම කුහර ,ෙපල ,පපු ,උදර හා ගරෝණි
අසාමානයතා
තිගේදැයි
ැලීම
සඳහා
පිරික්සුමට ලක්ගේ.
සිරුගර් තිග න සියලුම විවරන්ද කිසිදු
තුවාලයක් ගහෝ ගවනස්ෙමක් තිගේදැයි
ැලීමට පිරික්සුමට ලක් ගෙගර්.සමහර
අවස්ථාවලදී වවදයවරයා විසින් විගශ්ෂ්
විච්ගච්දනය සිදු ෙරනු ලැගේ.ගම් විච්ගේදන
අතරින් වැඩ වැදගත්ම විච්ගේදනය ක්රමයක්
වන්ගන් ස්ිර වශගයන් ගගල ප්රගද්ශය
විච්ගේදනය කිරීමයි. හිස් ෙ ගල් ෙපාල
ගොටස ඉවත් ෙර ගමාලය ඉවතට ගැනීගමන්
ගම් අවස්ථාගේදී පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂ්ණය
ආරම්භගවයි.ගමමගින් ගගගලහි ශිර වලින්
රුධිරය ඉවත්ව යාමට ඉඩ සැලගස්. ඉන්පසුව
ගගගලහි :"v"හැඩයෙ ෙැපුමක් ගයාදනු ලැගේ.
ඉන්පසු සම ගනාපිටට ගපරලා එෙ එෙ ගප්පශි
ස්තරය ගවන් ගවන්ව විච්ගේදනය ගොට
පරික්ෂ්ාවට ලක් කිරීම ආරම්භගෙගර්.ගගගලහි
අවට පවතින අස්ිමය හා ෙටිගල්ජමය
වුහයන් පරික්ෂ්ාව මගින් ස්වරාලයට සිදුවී ඇති
කුමන ගහෝ තුවාල පිළි ද ගතාරතුරක් ල ා
ගැනීමට තව දුරටත් පරික්ෂ්ා සිදු ෙරයි.එහිදී
සාහසිෙ මරණයෙට ගහ්තුවන් යම් තත්වයන්
හදුනා ගැනීමටත් ගගල වැලලා ගැනීම් ආදිය
ෙරුණ හදුනාගැනීමටත් හැකියාවක් ල ාගත
හැෙ.
ගමම විච්ගේදන ක්රියාවලිගේදී ශරීරයට ෙර
ඇති පහරදීම්,ගමාට ආයුධයකින් ෙර ඇති
පහරදීම්,අස්ි
පටෙයන්ගේ
විගේදන
ගපගහදිලිව
සහ
සියුම්ව
හදුනාගත
හැෙ.අධශ්ච්ර්මිය විච්ගේදනය මගින් සගමහි
යටි පෘෂ්්ටය සහ එහි සිදුව එති තැලීම් ප්රගද්ශ
හදුනාගත හැෙ.
ගරෝණි විච්ගේදනගේදී ගද්හයට සිදු වූ ලිංගිෙ
අතවරයන්,මරණයන්හිදී අභයන්තර ප්රජනන
පද්ධතියට සිදුවී ඇති තුවාල සහ නීති විගරෝධී
ගේසාවීම්
ආදිය
ෙරුණු
ගසායාගත
හැෙ.එපමණක් ගනාව සුසුම්නාවට සිදුව ඇති
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හානි හදුනාගැනීමට ෙගශ්රුො විච්ගේදනය
ඉතාමත් වැදගත් ගේ.
3. වැඩිදුර විමර්ශනය
අධිෙරණමය පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂ්ණ වලදී
සිදුෙරනු ල න ප්රධාන විමර්ශනයන් වන්ගන්,
ධුලෙගේදය හා පටෙගේදයයි. ධුලෙ ගේදය
යනු විෂ් සහිත ද්රවයයන් පිලි දව සිදු ෙරන
අධයනයයි.ධුලෙගේදය සඳහා විවිද සාම්පල්
ල ා ගනු ලැගේ.ඒවා නම් රුධිරය, මුත්ර, අක්ෂි
කුහරය තුල ඇති තරලය.ගමම සාම්පල් සුදුසු
භාජන වලට ගගන ගල් ල් ෙරනු ල යි.ගම්වා
මුද්රා ත න ලද ෙවර වල හා ධුලගේදෙ
අධයනයන් සඳහා රජගේ රස පරීක්ෂ්ණ
ගදපාර්තගම්න්තුව ගවත යවනු ල යි. නියමිත
පරීක්ෂ්ණ අනුව ගම්සඳහා ොලයක් ගත ගේ.එය
මාස එෙක් ගදෙක් පමණ ොලයක් ගේ.
අන්වික්ෂිය පටෙ පිළි ද අධයනය පටෙගේදය
නම් ගේ.සමහර ගරෝගී තත්ත්ව පියවි ඇසින්
නිරීක්ෂ්ණගයන් හදුනාගත ගනාහැෙ.එමනිසා
එම පටෙ අධයනය කිරීම සඳහා අන්වීක්ෂ්යක්
තුලින් නිරීක්ෂ්ණය අතයවශය ගේ. ගම්සඳහා
එම පටෙ ග ාමල්්හයිඩ් ද්රවන්යන්හි හා
ෙදාවක් මතට ගැනීගම් ක්රියාවලිය පටෙ
විදයාගාර තුලදී සිදුගවයි.ගමම ෙදාව සැෙීගම්
ක්රියාවලිය සඳහා යම් ොලයක් ගත ගේ.එය සති
ගදෙ තුනෙ ොලයක් ගේ.තවද අන්වීක්ෂ්ය
නිරීක්ෂ්ණය ගොට වාර්තා කිරීමට තවත් ටිෙ
ොලයක්ද
ගතගේ.පශ්චාත්
මරණ
පරීක්ෂ්ණගේදී
සිදුෙල
හැකි
ටහ්වත්
විමර්ශනයන් වන්ගන් විකිරණ විදයාව,ක්ුද්රජීව
විදයාව ,මස්තුවිදයාව ,ප්රක්ෂිප්පත විදයාව
,ප්රක්ගෂ්්පන ,DNA ඇගිලි සලකුණු මුද්රණය සහ
අනුෙ ජාන අධයනයයි.
වාර්තාෙරණගේදී පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂ්ණය
අවසන් වූ වහාම වවදයවරයා විසින් මරණයට
ගහ්තුව සදහන් පිොවක් හදිසිමරණ
පරීක්ෂ්ෙයා
ගවත
ාරගදනු
ල යි.සාමාන්ගයන් මරණයට ගහ්තුව සදහන්
ෙරන්ගන් ගලෝෙ ගසෞඛ්ය සංවිධානය විසින්
ල ාදී ඇති නිර්ණායෙයන්ට අනුවයි. එම
නිර්ණායෙ නම්
1a.මරණයට
ආසන්නතම
ගහ්තුව.-අවසානගේ මරණයට මුල් වූ තුවාලය ගහෝ
තත්වය ගහෝ සාධෙය
1b. ගපරවූ ගහ්තුව

ඉහත 1a ගෙගරහි ලපාන ඕනෑම සාදෙයක්
1c. උක්ත ගහ්තුව --මරණයට ගහ්තුවන
ක්රියාවලි ආරම්භයට මුල් වූ ඕනිම තුවාලයක්
ගහෝ ගරෝගයක්.
සමහර අවස්ථාවලදී පියවි ඇසින් ලා පශ්චාත්
මරණ පරීක්ෂ්ණය සිදු කිරීගමන්ම පමණක්
මරණයට ගහ්තුව තීරණය කිරීම ෙල
ගනාහැෙ.එවිට අනිත් විමර්ශන ෙටයුතු
අවසාන වනගතක් මරණයට ගහ්තුව විමර්ශන
යටගත් යයි සටහන් ත නු ල යි.සියලු
විමර්ශනයන්ටද පසුව මරණයට ගහ්තුව
අනාවරණය ෙරගත ගනාහැකි අවස්ථාවලදී
මරණයට ගහ්තුව "නිශ්ිතව දැනගත ගනාහැකි
" ව සටහන් ෙරයි.ගම් අවස්ථාගේදී මරණය
ගෙගරහි ලපාන අස්වාභාවිෙ ගහ්තු ැහැර
කිරීමට වවදයවරයා විසින් සියලු උත්සාහයන්
දරන අතර මරණයට දායෙ විය හැකි කිසිදු
තුවාලයක් ගහෝ ෙම්පනයෙ සාක්ෂි ගනාමැති
ව සටහන් ෙල යුතුය.
මරණයට ගහ්තුව සදහන් පිොව ල ාදීගමන්
අනතුරුව මරණ සහතිෙය නිකුත් කිරීගම්
කියාවලිය හදිසි මරණ පරික්ෂ්ෙයට හැකියාව
ලැගේ.පසුව ටිෙ ොගලකින් අගනකුත් සියලුම
විමර්ශන අවසන් වූ පසුව හදිසි මරණ පරීක්ෂ්ෙ
ගහෝ උසාවිය ගවත විස්තරාත්මෙ වාර්තාවක්
යැවීම
වවදයවරයා විසින් සිදු
ෙරනු
ල යි.පශ්චාත්
මරණ
පරීක්ෂ්ණගේදී
ගසායාගත් ෙරුණු සහ පසු විමර්ශනවලදී
දැනගත් ෙරුණු පිළි ඳව වාිෙ සාක්ෂියක්
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ගහෝ
මගහ්ස්ත්රාත්වරයාගගන් ඒසම් න්ධව අවසර
ල ා ගැනීම වවදයවරයා විසින් සිදු ෙල යුතුයි.
පශ්චත් මරණ පරීක්ෂ්ණයක් යනු ඉතාමත්ම
සංගේදී ක්රියාවලියකි.සමහර ජන වර්ග සහ
ආගමිෙ පාර්ශවයන් අනුව පශ්චාද් මරණ
පරීක්ෂ්ණයක් යනු හුගදක් අංග ච්ගේදනයක්
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පීඩනයක් ගලස සලෙයි.එපමණක් ගනාව
අවසාන ෙටයුතු සඳහා මෘත ගද්හය නෑයන්ට
ාර දීමද පමා
ගවයි.එ ැවින් අධිෙරණ
පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂ්ණයක් කිරීමට ගන්න
තීරණය ෙල යුත්ගත් පශ්චාත් මරණ
පරීක්ෂ්ණගයන් ල ාගත හැකි හැකි ප්රගයෝජන
සහ එමගින් නෑයන්ට ඇතිවන අපහසුතාවයන්
සහ අනිකුත් ප්රගයෝගිෙ ගැටළු සලො
ැලීගමන් අනතුරුවය.එම තීන්දුව ගැනීගම්
වගකීම ඇත්ගත් මගහ්ස්ත්රාත්වරයාට ගහෝ හදිසි
මරණ පරික්ෂ්ෙවරයට වන ැවින් පශ්චාත්
මරණ පරීක්ෂ්ණ ක්රියාවලියත් එහි සිමාවන් සහ
ප්රගයෝජන පිළි ඳවත් මනා
අවග ෝධයක්
ඔවුනට තිබිය යුතුය.
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