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අතීතයේ ජීවත් වු මිනිසා සරල දිවිපැවැත්ම තුලින් පරිසරය හා අනුගතයවමින් හැකි සෑමවිටම
පරිසරයට වටිනාකමක් එකතු කරමින් හා ලයාන්විතව බැඳුණූ සමාජ වටපිටාවක් තුල තම දිවි
පැවැත්ම සරුසාර කර ගන්නා ලදී. එයහත් කාර්මමිකරණයයන් පසුව උදාවු යුගයන්ිදී සරල දිවි
පැවැත්යමන් මිදුණු මානවයා යේ අවශ්යතා ද වඩාත් පුළුල්වීම යහේතුයවන් ලාභය හා පහසුව උයදසා
මුළුමහත් පරිසරයම ආක්රමණය කරන ලදී. එි ප්රතිඵලයන් නුතන මානවයා විසින් අත්විඳිනු
ලබන්යන් ද යනාසිතු අයුරිනි.

භූමි පරියභෝජනය අධිකව සිදුකිරීම යහේතුයවන්, ජීීන්යේ වාසභූමි යේගයයන් ඔවුනට අිමි ී යමින්
පවතී. වන වැසේම ප්රශ්සේථ මට්ටමක පවත්වා ගැනීම ජජවවිවිධත්වයේ පැවැත්මට වැදගත්වන්නා වු
සාධකයකි. තවද යලෝකයේ බහුතරයක් රටවල යේ වන විටත් වන වැසේම තිබිය යුතු අවම
ප්රමාණයයන් පවා ගිලීි යගාසේ ඇත. එයමන්ම යලාව බලවත් රාජයයන් ඇතුළු සියලු දියුණු යවමින්
පවතින රටවල්ව අධික යලස ඉන්ධන පරියභෝජනය කිරීම, කර්මමාන්ත හා කෘෂිකර්මමාන්තය ඇතුළු සියලු
නිෂේපාදනයන් තුළදී රසායනික ද්රවය අධික යලස භාවිතා කරනු ලබයි. එබැවින් එි අතුරුඵලයක්
යලසින් පරිසරයට මුදාහරිනු ලබන රසායනික සංයයෝග යහේතුයවන් යගෝලීය උණූසුම දියනන් දින වැඩි
ී ඇත. යේ යහේතුයවන් ධ්රැව ආශ්රිත ප්රයේශ්යන්ි ිම කඳු ක්රමයයන් දියීමට පටන්යගන ඇත. යමයසේ
ිම කඳු දියීම යහේතුයවන් ිම කඳු යට නිදන් ගතව ඇති වසර විසි-තිසේ දහසේ ගණන් ඉපැරණි හා
යමයතක් හඳුනා යනාගත් බැක්ීරියා ජවරස වැනි ක්ුද්රජීීන් යලාව පුරා වයාප්ත වුවයහාත් සිදුවිය
හැකි හානිය තක්යසේරු කළ යනාහැකි යේ. ිම කඳු දියීම යහේතුයවන් සාගර ජල මට්ටම ඉහළ යාමත්,
සමුද්ර ඛාදනය නිසා මුහුදු යකාරල්ව, මුහුදු තෘණ හා ඒ ආශ්රිත ජීීන්ට සිදුවන හානිය ඉමහත්ය. ඉවුරු
යදපස පරිසර පේධතීන් විනාශ් කිරීම යහේතුයවන් ගංඟා පත්ල ඉසේීම හා ඇළ යදාළ ගංඟා ඉවුරු
ඛාදනය ීම යහේතුයවන් ජලජ ජීීන් යමන් ජලාශ්රිත ජීීන්යේ වාසභූමි විනාශ්ීම, රසායනික ද්රවය
යභෞමික හා ජලජ පරිසරයට එක්ීම මගින් ජීීන්යේ පැවැත්මට හානි සිදුයේ. උදාහරණ යලස
පරිසරයට එක්වන රසායන ද්රවය යහේතුයවන් පක්ීන්යේ බිත්තර කවච තුනීීම මගින් මියගිය පැටවුන්
බිිීම සිදුයේ. යමමගින් පක්ීන් ගහනය ක්රමක්රමයයන් අඩුීම සිදුයේ. අධිකව සිදුවන රසායනික
භාවිතය නිසා පරාගවාහකයින්යේ පැවැත්මට බරපතල තර්මජන ඇති ී ඇති අතර යමමගින් කෘෂි
යභෝග පරාගණය බිඳවැීම නිසා සමසේත ආහාර නිෂේපාදනයට බලපෑේ ඇතිකර ඇත.
ජජවවිවිධත්වයේ පවතින ආහාර දාම හා ආහාර ජාල රටාව බිඳවැීයමන් ජීීන්යේ ආහාර පිරමිඩය
අක්රමවත්ීම සිදුයේ. තවද ආක්රමණකාරී ජීීන් ප්රමාණය ඉහළයාම මගින් ජජවවිවිධත්වයට වන
බලපෑේ ඉහළ යගාසේ ඇත. යමම යහේතු මත පරිසර සමතුලිතතාවය බිඳවැයටයි. යමකී අිතකර
තත්ත්වයන් ජජව පේධතිය තුළ ඇති කිරීමට බලපෑ ප්රධානම නියමුවා වුයේ මානවයායි.
එයහත් මානවයා යනාසිතූ පරිදි අද වන විට ඉතාම යකටි කාලීමාවක් තුළ මුළුමහත් යලෝක ප්රජාවම
වික්ෂිප්තභාවයට පත්කරමින් යලෝකයේ රටවල්ව 200කට වඩා වැඩි ප්රමාණයක මිනිසුන් ලක්ෂ 45කට
වැඩි ප්රමාණයක් ආසාධිතයින් බවට පත් කරමින් හා සමුහ මිනී වළවල්ව තුල මිිදන් කරමින් ලක්ෂ
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තුනකට අධික සංඛයාවක් මරණයට පත් කරනු ලැබු යකාවිඩ්- 19 වසංගතය තවමත් අපට මර්මදනය
කළ යනාහැකි තත්ත්වයක ඇත. තාක්ෂණික යමවලේ හා යලෝක ආරක්ෂාව උයදසා රසායනික අවි
ඇසුරු කරමින් හා නයෂේටික අත්හඳා බැලීේ සිදුකරනු ලබන සමසේත යලෝක ප්රජාවම නිරුත්තර කළ
හා නියේෂයකින් යලාවම නිහඩ කරීමට එම ක්ුද්ර ජීවියා සමත්ී ඇත.
යමවැනිම ක්ුද්රජීවියකු මගින් මීට වසර 90 කට ඉහතදී ද මානවයා දඩුවේ ලබා ඇත. ඉදිරි
අනාගතයේදී ද යමවැනිම ආගන්තුකයින් යනාසිතු යමායහාතක අප යවත ආ හැකිය. ඔවුන් මුළු ජජව
පේධතියම වනසා යමයට වඩා දරණු යලසින් අපට දඬුවේ ලබා යදනු ඇත. එබැවින් යසාබාදහම යදන
දඬුවේ තුළින් අප පාඩේ රැසක් උගත යුතුය.
අද වනවිට උසසේ විඥාණයකට ිමිකේ කී මානවයා යකාවිඩ්-19 වසංගතයට යගාදුරු ී ඇත්යත්
ජජව ප්රජායේ අයනක් සියලු ජීී ප්රජාවන් සුරැකිමින්ය. එය සැබැවින්ම ජජවයගෝලයේ වාසනාවකි.
එනමුත් මිනිසා එක් යමායහාතකදී විශ්ේවය තුළ නිහඬ කළ යකාවිඩ්-19 තුළින් යලාවට යපන්වා දුන්
ධනාත්මක කරුණු රැසක් ඇති බවද අප අමතක යනාකළ යුතුය. නව අරුතකින් පරිසරය යදස
බැලීමටත් පරිසරය ගැන සිතීමටත් අප යයාමුීම මගින් ජජවවිවිධත්වය සංරක්ෂණය, තිරසාර
භාවිතය හා ජාන සේපත් භාවිතය තුලින් ලැයබන ප්රතිලාභ සංරක්ෂණය හා යුක්ති සහගත යලස යබදා
හදා ගැනීමට යමය ඉතාම කායලෝචිත අවසේථාවකි.
පෘථිවියේ ආරක්ෂාවට ඇති ඕයසාන් වියන මගින් ිරුයේ සිට පෘථීවියට පතිතවන විවිධ ශ්ක්තීන්යගන්
යුත් විකිරණ අතරින් පෘථිවියේ ජීීන්ට අිතකර වන පාරජේබුල විකිරණ (UV rays) පෘඵිවිය මතට
පතිතීම වලක්වන බව අපි දනිමු . යමම වියන මත සිදුරක් සෑදී ඇති බවටත් එමගින් අිතකර
විකිරණ යපාළව මතුපිටට පැමියණන බවත්, ඒ යහේතුයකාටයගන විවිධ සයේ පිළිකා ඇයසේ සුද ඇතිීම
ඇතුළු විවිධ යරෝගාබාධ ඇතිවන බවටත් විදයාත්මක මත ප්රකාශ්යට පත්ී තිබුණි. එවන් අවධියක මාස
තුනක් වැනි යකටි කලකදී පෘථීවියේ මිනිසේ ක්රියාකාරකේ පාලනයීම වර්මතමාන වසංගත යරෝගයත්
සමඟින් පරිසර දූෂණ ප්රමාණය අවම විය. උදාහරණයක් යලස ඉන්ධන දහනය අවමීම ආදී යහේතුන්
මත හරිතාගාර වායු පිටීම අවමීයේ යහපත් ප්රතිඵලයක් යලසින් ඕයසාන් වියයන් පැවති විවරය වැසි
යෑයේ යේගවත් ප්රවණතාවයක් යපන්නුේ කර ඇත. එයම අනාගතයේ පරිසර දුෂණය වළක්වා ගතයුතු
බව යලාවටම කියායේ. එය එයසේ යනාවුණීනේ යනායබෝ කලකින් එක් ිරු උදාවකින් මිිතලයේ
ජීීන් විශ්ාල ප්රමාණයක් මියැදීමට පවා ඉඩ තිබුණි. සංකීර්මණ අවශ්යතා ඔසේයසේ ලුහුබඳින මිනිසාට
යසාබාදහම ගැන ීතීමට කාලයක් යනාමැත්තායසේය. එබැවින් යසාබාදහම විසින්ම යසාබාදහම
සුරැකීමට ගත් විකල්වප ක්රමයේදයක් යලස යකාවිඩ්-19 පිළිබඳව විටකදී සියතයි.
මිනිසා සියලු ජීීන් යකයරි යගෞරවය දැක්ීමට යේ සුදුසුම කාලයයි. අීමිත යලස මාංශ් භක්ෂණයට
යයාමු වු මානවයා විසින් අයනක් සතුන්ට මිිතලය මත ජීවත්ීමට ඇති අයිතිය උදුරායගන ඇත.
විවිධ වු සත්ත්ව වියශ්ේෂයන් විවිධාකාරයයන් පිළියයල කරමින් මාංශ් භක්ෂණය සිදුකරන රටවල
මිනිසුන් බහුතරයක් යමම යරෝගයට යගාදුරුීමද කැපීයපයනන ලක්ෂණයක් විය. එයසේම තමා බිිවු
මිිතලය සුරැකීම හා එි සංරක්ෂණය පයසකලා පෘථිවියයන් එහා යලාවක් පිළිබඳවද තාරකා ගැනද
මිනිසුන් දිවා රාත්රි යවයහස යනාබලා අධික වියදේ දරමින් යවයහයසනු දැකිය හැකියි. බල අරගල, යුධ
මානසිකත්වයන් තුළ සන්තාපය හා ත්රාසයයන් දිවි යගවන මානවයාට එවැනි ආකල්වප වලින් මිදී
මිිතලය ආරක්ෂා කරමින් ජීවත්ීයේ වැදගත්කම පිළිබඳ අවධානය යයාමුකළ යුතු බවට අනතුරු
ඇඟවිමක් සිදුකර තියේ .
මීට වසර 28කට යපර 1992 රියයෝද ජැනැයියරෝ නුවර පවත්වන්නට යයදුණූ මිිතල සමුළුයේදී
ජජවවිවිධත්වය සංරක්ෂණය කිරීයේ වැදගත්කම යලෝක බලවතුන්යේ දැඩි අවධානයට යයාමුවිය.
එි ප්රතිඵපලයක් යලසින් ජජවවිවිධත්වය සංරක්ෂණය, තිරසාර යලස භාවිතා කිරීම හා ජාන
සේපත් යවත ප්රයේශ්ය හා ඉන් ලැයබන ප්රතිලාභ සාධාරණ හා යුක්ති සහගත යලස යබදීම යන
අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සදහා අන්තර්මජාතික ජජවවිවිධත්ව සේමුතිය සේථාපිත කරන ලදී. ශ්රී
ලංකාවද 1992 වසයර්ම එම සේමුතියටය අත්සන් තැබු අතර 1993 වසයර්ම යදසැේබර්ම 29 දින සිට
බලාත්මක විය. එතැන් පටන් යමම සේමුතියට අත්සන් තැබු සියලු පාර්මශ්වකාර රටවල්ව එක්ව ඉහත
අරමුණු කරා ලඟාීමට ජාතික මට්ටමින් විවිධ ප්රතිපත්ති, උපායමාර්මග හා සැලසුේ ක්රියාත්මක කරමින්
පවතී. ඒ අතර අන්තර්මජාතික ජජවවිවිධත්ව දිනය යලසින් සෑම වසරකම මැයි 22 දින නේ කර
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කායලෝචිත විවිධ යත්මා පාඨයන් ඔසේයසේ යලාව පුරා ප්රජාව ජජවවිවිධත්වය සංරක්ෂණයට නැඹුරු
කරීමට උත්සහ දරමින් සිටියි. යමිදී සියලුම මානවයන් ජජවවිවිධත්වයේ වටිනාකම පිළිබඳව හා
ඉන් අපයේ ගැටළුවලට ලබායදන සාධාරණ පිළියේ පිළිබඳවද අවධානය යයාමු කරන ලදී. යමවර
අන්තර්මජාතික ජජවවිවිධත්ව දින යත්මාව යලස “Our Solutions are in Nature” යන්න එක්සත්
ජාතීන්යේ ජජවවිවිධත්ව සේමුති යල්වකේ කාර්මයාලය විසින් හඳුන්වාදී ඇත. එය අප සිංහලට
“ස ොබොදහසෙන් පිළියම් “ යලස යයාදා ගනිමු.
මිිතලයේ උපන් මානවයා සුබවාදී යලසට යලෝකය යදස බලමින්, මානව නිදහයසේ ීමාව හඳුනා
ගනිමින් හා ජජවවිවිධත්වය තුල හමුවන සියලු ප්රාණීන්ට යගෞරවය දක්වමින් ජීවත්ීමට සිතට
ගතයුතු වසර යලසද 2020 වසර හැඳින්විය හැකිය. මන්ද යමයතක් පැමිණි ගමන් මඟ තුල අප අතින්
යසාබාදහමට යඩාලර්ම වලින් තක්යසේරු කළ යනාහැකි තරමට අසාධාරණයන් සිදුකර ඇති බව
යපයන්.
ඒ සඳහා මුලික පියවරක් යලස යසාබාදහයේ ජජවවිවිධත්වය තුල අපයේ ගැටළුවට ලබායදන
පිළියේ පිළිබඳව යසායා බලමු. ජජවවිවිධත්වය තුල ඖෂධ යලස නියරෝගි දිවියකට වැදගත්වන
ආහාර යබෝග රාශියකි, වසංගත හා අසාත්මික යරෝගවලට ඔයරාත්තු දීයේ හැකියාව ඇති
ප්රතිඔක්සිකාරක ආහාර රැසක් ද ඇත. යමකී පුළුල්ව ජජවවිවිධත්වය තුළ දැකිය හැකි විවිධ රසයන්,
විවිධ සුවඳ, ගුණයන්යගන් සැදී පැහැදුණු බවයභෝග තුලින් අපට ලබායදන වටිනා යරෝග නිවාරණ හා
යසෞඛය සේපන්න දිවියකට ලබායදන අනුබලයන් පිළිබඳව යසායාබැලීමට හා ඒ සඳහා ජනතාව
නැඹුරු කරීම මගින් කෘතීම ඖෂධ සඳහා යන වියදේ හා ඒවා නිෂේපාදනයේදී ඇතිවන අිතකර
අතුරුඵල වළක්වා ගතහැකිය. යමය ඉදිරි වසංගත තත්ත්වයන් සඳහා මානවයා ශ්ාරිරික වශ්යයන්
සුදානේ කිරීමක් ද යේ. ශ්රී ලංකායේ පවතින ඌනභාවිත පළතුරු රැසක ප්රතිඔක්සිකාරක ගුණය ඇත.
අප යේශ්යයන් හඳුනාගන්නා ලද එම ඌන භාවිත පලතුරු පිළිබඳ යලෝක ජනතාව දැනුවත් කල
යුතුය. යබලි, යවරළු, යනල්වලි, යදළුේ, ඇඹිල්වල, ිඹූටු උගුරැසේස ඇඹරැල්වලා වැනි පලතුරු වයාප්ත
කරීම හා ඒ සඳහා යවළඳයපාළ සකසා දියයුතුව ඇත. එයසේම විෂ නාශ්ක ගුණ හා යබෝවන යරෝග
මර්මදනයට යහේතුවන ඇතැේ ශ්ාක වියශ්ේෂ වන යකායහාඹ, අඹ හා පැඟිරි කුලයේ ශ්ාක පිළිබඳ
අවධානය යයාමුකර ප්රජාව යවත අවයබෝධය ලබාදීම සිදුකළ හැකිය.
තවද එක් එක් රටවල පවත්නා පාරේපරික දැනුම සංරක්ෂණය කිරීම තුළින් ජජවවිවිධත්වය
සංරක්ෂණය කිරීමට දායකත්වයක් ලබාගත හැකිය. පාරේපරිකව පැවත ආ යේශිය සහල්ව මා ී,
සුවදැල්ව, කළුහීනටි වැනි වියශ්ේෂයන් යලාවට හඳුන්වාදීමද, කෘතීම ආහාරවලින් වැලැකී සිටියේ
වටිනාකම යහළ යවදකම ඔසේයසේ අවයබෝධකරලීම හා ඒ සඳහා ජජවවිවිධත්වය තුළින් ලබාගතහැකි
උපයයෝගීතාවයන් යපන්වාදීම සිදුකළ හැකිය.
ජජවවිවිධත්වය සුරැකීම උයදසා අතීතයේ සිටම ශ්රී ලාංකිකයන් රැකගත් සිරිත් විරිත් වන තම
යගවත්යත් බවයභෝග යනළියේදී අසේවනු යකාටසක් සතුන් උයදසා වගායවන් ඉතිරි කිරිම තුළින්
අයනක් සත්ත්වයින්යේ පැවැත්මට උදේ කිරීම වැනි වටිනා ඥාණයන් පිළිබඳ අවයබෝධ කරලීම
වැදගත්යේ. එය වනසතුන් හා පරාගකාරවාහකයින්යේ පැවැත්මට වැදගත්යේ. එයමන්ම පැරණි
සමාජයේ යබාර පැහැති ජලය පිරිසිදු කිරීම සඳහා ඉඟිනි ඇට දැමීම තුළින් ජලය පිරිසිදු වන්නායසේම
එම පරිසරයේ යවයසන ජීී ප්රජාවන්ටද රසායනික ද්රවය වලින් අතමිදීයමන් ජිවිතය ආරක්ෂා කර
ගැනීමට අවසේථාව සැලසුණි. එවැනි ක්රමයේද කුඩා වැවි පේධති තුලට හඳුන්වාදීම තුළින් පාරේපරික
දැනුම යලාවට දායද කළ හැකිය. මන්ද අන්තර්මජාතික ජජවවිවිධත්ව සේමුතියේ 8 යේ වගන්තිය
මගින් පාරේපරික දැනුම සංරක්ෂණයට අනුබල දී ඇත. එබැවින් ජජවවිවිධත්ව සංරක්ෂණය සඳහා
පාරේපරික දැනුයේ දායකත්වය වැදගත්වන බවද ප්රතයක්ෂ කරයි. කෘමිනාශ්ක යවනුවට
පළියබෝධකයින් පළවා හැරීම සඳහා භාවිතාවන පාරේපරික යකේ ක්රම යේ තරමින් යහෝ යගවතු
වගාවන් සඳහා උපයයෝගීකර ගැනීමට ද කාබනික යපායහාර භාවිතයට නැඹුරු කරීම වැනි ක්රමයේද
පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීම තුළින් රසායනික ක්රමයේද ඔසේයසේ ලුහුබඳින අපව, පරිසර ිතකාමි
පුරවැසියන් බවට යයාමුකරවිය හැකිය.පරිසර දූෂණය අවම වනයලස ිරුයේ කිරණ ශ්ක්ති
උපයයෝගිතාවයට ජනතාව යයාමු කරීම තුළින් ඉන්ධන දැීයමන් සිදුවන අිතකර බලපෑේ අවම
කරගත හැකියේ.
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ඖෂදීය යහළ ඔසු ශ්ාක වන රණවරා, සුදුහඳුන්,
ඇත්යදමට, බුළු, මූණමල්ව, ඇහැළ, ගේමාලු,
අත්තික්කා, එරබඳු, මගුල්ව කරඳ, ඇඹුල්ව යදාඩේ
වැනි ශ්ාක වියශ්ේෂවල වටිනාකම පිළිබඳ යලෝක
ජනතාවට යහළ යවදකම ඔසේයසේ දැනුවත් කිරීමද
වටිනා යමයහවරක් වනු ඇත. වසංගත යරෝග ඇතුළු
අසාත්මික යරෝගයන් පිටුදැකීම සඳහා ශ්රීරයට
විටමින් හා යපෝෂණ සංඝටක වැදගත් වන බව අපි
දනිමු. එම සංඝටක ඌනතාවයන්ද යමවැනි
යරෝගවලට යගාදුරුීමට වැඩි ඉඩක් ලැයබන
බැවින් විටමින් ඩී වැනි මුලද්රවය සේවභාවිකව ලැයබන උදා ිරුඑළිය ජජවයගෝලය තුළ සුපිරිසුදු
යලසින් ලබාගැනීමට හැකිවන යලස යහපත් පරිසරයක් පවත්වා ගැනීමට සියලු පුරවැසියයෝ
යමයහයීම සඳහා යමය අවසේථාවක් කර ගැනීම වී. ඒ තුළින්ද ශ්ාක හා සත්ත්ව ප්රජාවන්යේ
යහපැවැත්ම තහවුරු කරනු ඇත.
යසාබාදහයේ දඬුවමක් යලසින් අප අත්විඳින යකාවිඩ්-19 වසංගතය තුළින් අළුත් ඇසකින් යලාව යදස
බැලීමටත් සියලු ආගමික ශ්ාසේතෘන් වහන්යසේලා යේශ්නා කර ඇති පරිදි, එකියනකා යකයරි ආදරය,
කරුණාව දැක්ීමටත් මිිතලයේ ඇතිවු සියලු සේවභාවික වසේතූන් යකයරි යගෞරවය දැක්ීමටත්
මනුෂයා විසින් අදිටන්කර ගතයහාත් 2020 මැයි 22 වන දින සමරනු ලබන අන්තර්මජාතික
ජජවවිවිධත්ව දිනයේ යත්මා පාඨයයන් ගමයවන යලසින් මිනිසාට වාසය සඳහා යවනත් ග්රහයලෝක
යවත පියඹායෑම අනවශ්යය. අපයේ යසාබාදහම තුළින්ම සමසේත ජජව ප්රජාවම සුරක්ෂිත කරනු ඇත.
එය හඳුනාගැනීම අප සැමයේම පරම යුතුකමක් හා වගකීමකි.

මිිතලයේ පවතින ජජවවිවිධත්වය යකයරි යගෞරවය දැක්ීමට අප අවයාජ යලසින් උත්සුක
වුවයහාත් යසාබාදහම විසින්ද අප රකිනු ඇත.
ඩී.මයනෝජා ජයයසේකර , වැඩසටහන් සහකාර (පරිසර)
ජජවවිවිධත්ව අංශ්ය
පරිසර හා වනජීී සේපත් අමාතයාංශ්ය
මඟ යපන්ීම - ආර්ම.එච්.එේ.පී. අයේයකෝන්, අධයක්ෂ, ජජවවිවිධත්ව අංශ්ය
රූපිකා බක්මීයදනිය, සහකාර අධයක්ෂ, ජජවවිවිධත්ව අංශ්ය
සිතුවේ
- ලතිකා හපුආරච්චි, සහකාර අධයක්ෂ, වන සේපත් අංශ්ය
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