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‘පැල සිටුවීමේ චාරිත්රය’ සමගින් සිිංහල හා හින්ු අලුත් අවුරුද්ද සමරමු 

මෙවර සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද උදාවන්දමන්ද මුළුෙහත් ශ්රී ලිංකාවටෙ අභිම ෝගාත්ෙක 

කාල කදීයි. දැවැන්දත ආර්ථික අර්ථුද ක ආරම්භ ත් සෙග ෙහජනතාව විවිධ සොජී  

හැලහැප්පීම් වලට ලක්වනු දැකි  හැකියි. මකෝවිඩ්-19 වසිංගත  ප්රමුඛ ජාතික හා 

අන්දතර්ථජාතික බලපෑම්හි ප්රතිපල ක් මලස ඇතිවූ මම් ෙහා වි වුල තුළ ශ්රී ලිංකාමේ විශාලතෙ 

ඉතුරුම් විමේෂිත මූලය ආ තන වන ජාතික ඉතිරිකිරීමම් බැිංකුව, ස්ථාවරව හා අනාගත  

මදසට ධනාත්ෙක චින්දතන කින්ද යුතුව ගෙන්ද කරන බව ඔබ සැෙට පසක් කර සටින්දමන්ද 

සතුටින්ද.  

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද ඔබ අප සැෙ සත්වලට මගන එන නැවුම් ප්රමබෝධවත් සතිවිලි 

නිරන්දතරම න්ද මුමුණන්දමන්ද අදට වඩා  මහට මහාඳ දවසක්වනු ඇති බවයි. එකී 

බලාමපාමරාත්තුව සෙගින්ද අප ආදරණි  ගනුමදනුකරුවන්ද මවත මම් අලුත් අවුරුද්මද් නව 

මුහුණුවරකින්ද යුතු නැකත් චාරිත්ර ක් හඳුන්දවාදීෙටත් අප බලාමපාමරාත්තුවනවා. 'පැල 

සටුවීමම් නැකත' මලස අරුත් ගන්දවා ඇති මෙෙ චාරිත්ර  පරිසර අොතයාිංශ  සෙග එක්ව ශ්රී 

ලිංකාව පුරා ජාතික ඉතිරිකිරීමම් බැිංකු ශාඛා 262ක් ෙගින්ද 2022 අමේල් 18දින උදෑසන අපමේ 

ගනුමදනුකරුවන්ද මවත කෘෂි ආර්ථික වටිනාකෙකින්ද යුතු මභෝග පැල මබදා දීෙට කටයුතු 

සිංවිධාන  කර තිමබනවා. මෙහි සොරම්භය සනිටුහන් කිරීෙ පිණිස පරිසර අොතාාංශමේ 

පරිසර අොතයාිංශමේ  උපමද්ශක සරත් චන්දුසරි විතාන ෙහතා හා ජාතික ඉතිරිකිරීමම් 

බැාංකුමේ සභාපතිනිය මේශිලා ජයවර්ධන ෙැතිනියමේ ප්රධානත්වමයන් හා අධේෂ 

ලේ්ෙන් ගාමිණී ෙහතා , ජාතික ඉතිරිකිරීමම් බැිංකුමේ සාොනයාධිකාරී සහ ප්රධාන 

විධා ක නිලධාරී අජිත් ීරිස් ෙහතා ඇතුලු මජේ්ඨ කළෙනාකාරීත්වමේ සහභාගීත්වමයන් 

ජාතික ඉතිරිකිරීමම් බැාංකුමේ ප්ර ධාන කාර්යාල පරිශ්රමේ දී පැවැත්ිණ.  

මෙවැනි පරිසර හිතකාමී වැඩසටහන්ද රාශි ක් ඉතිහාස  පුරා අප රමේ ඉදිරි පරපුර 

මවනුමවන්ද දි ත් කර ඇති ජාතික ඉතිරිකිරීමම් බැිංකුව මෙකී වයාපෘති ෙගින්ද ජාතික 

ඉතිරිකිරීමම් බැාංකුමේ ගනුමදනුකරුවන්දහට තෙ මගවත්ත තුළින්ද අදා ෙක් ලබා ගැනීෙට හා 

එතුළින්ද ොනසක සතුටක් ලබා ගැනීෙටත් අවස්ථාව සලසා දී තිමබනවා. 
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ශ්රී ලාිංකී  ජනතාවමේ ඉතිරි කිරීමම් හා සකසුරුවමෙහි මුල ෙැද අග ෙනාව හඳුනාගත් අප 

බැිංකුව ගම් නි ම්ගම් නගර පුරා මෙන්දෙ මගෝලී කරණ  හා අන්දතර්ථජාල  තුළින්ද මලෝකමේ 

සේමකාමන්ද ඕනෑෙ අපමේ ගනුමදනුකරුවකු මවත මූලය විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීෙට අප සෙත්ව 

තිමබනවා.  

මසාබාදම් ෙව ෙනුෂ්ය සිංහති  මවත සෑෙ මොමහාතකෙ ෙතක් කර සටින්දමන්ද පෘිවිවාසී 

ස ලුෙ ජීවීන්ද මිනිසාමේ  හ පැවැත්ෙ මකමරහි සෘජුව මහෝ වක්රව දා කවන බවත් එෙ එක් 

ජීවී විමේෂ් ක් මවත මහෝ තර්ථජන ක් එල්ල වන්දමන්ද නම් එ  මුළුෙහත් මලෝකමේෙ තුළන  

මකරහි බලපාන බවත් .  

වසර අවුරුු බිලි න 4.5කට අධික කාළ ක් මුළුල්මල් මභෞතික හා රසා නික විදයාත්ෙක 

පරිවර්ථතන න්දට හා ජජව විදයාත්ෙක පරිණාෙන ට ලක්වූ අප පෘිවි  ක්ීර පථමේ (Milkey 

way galaxy) මෙන්දෙ මිනිසා එමතක් මෙතක් මසා ාගත් ග්රහමලෝක න්ද අතර ජීව ට සුුසුෙ 

මෙන්දෙ ජීවීන්ද සහිත ග්රහ ායි. වර්ථතොනමේ ඔබ හා ෙෙ අ ත්වන මහාමෙෝ මස්පි න්දස් (Homo 

sapiens) ොනව ාමේ මුල්ෙ මුතුන්දමිත්තන්ද මිහිෙත පරිණාෙන  වූමේද අදින්ද වසර ලක්ෂ් 2ක් 

වැනි මකටි කාළ කිනි එයින්දද ආචාරශිලී ොනව ශිෂ්ඨාචාර ක් (civilization) බිහිවන්දමන්ද අදට 

වසර 6,000ක පෙණ ඉහත කාළ කදීයි. ඉතිහාසඥයින්දමේ හා ොනව විදයාඥයින්දට අනුව ආදි 

ොනව න්ද තෙ ෙස්තිෂ්ක  මවමහසවමින්ද ස  අවශයතාව න්ද සඳහා බාහිර පරිසර  මවනස් 

කිරීෙට පටන්ද ගත් දින සට, ගින්දදර මසා ා ගැනීෙ සහ මගාවිතැන්ද කිරීෙට මපළඹීෙත් සෙග 

පරිසර  හා මිනිසා අතර සෙතුලන  මවනස්වීෙ ආරම්භ වි . වර්ථෂ් 1800දී පෙණ 

කාර්ථමීකරණ ට (industrialization) ලක්වීෙත් සෙග පරිසර  හා එහි ජීවීන්දමේ අයිතීන්ද උුරා 

දෙමින්ද මිනිසා ස  ආත්ොර්ථථ න්ද ළඟා කර ගැනීෙ මකරහි පෙණක් මක්න්දරගත වි . 

ජෛව පද්ධතීන් දූෂනයට ලක්වීම 

ෙහා සාගර න්ද මපාලිතීන්ද ප්පලාස්ටික් අපරවය වලින්ද අපිරිසු මෙන්දෙ ආම්ලික මවමින්ද පවතී, 

වායුමගෝලමේ කාබන්ඩමයාේසයිඩ් ප්රොණය ඉහළ යෑෙ නිසා මගෝලීයඋණුසුෙ (global 

warming) වැඩිවීෙ, සෙක  ආශ්රිත රටවල දැඩි උෂ්ණත්ව න්ද, ලැේගිනි හා ක්ෂ්ණික ගිංවතුර 

(flash floods) ගැලීම් නිරන්දතරම න්ද වාර්ථතාමේ. මපර මනාවූ විරූ මලස ප්රචණ්ඩකාරී සුළි සුළිං 

තත්ව න්ද මලාව පුරා දේනට ලැමබනවා එමෙන්ෙ උතුරු හා දකුණු අර්ධමගෝලයන්හි හිෙකඳු, 

ේලැසියර දියවීමම් මේගය හා මුහුදු ජල ෙට්ටෙ ඉහළ යෑෙ නිසා ශ්රී ලාංකාව වැනි දූපත් 
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රාජයන් එහි සත්ව හා ශාක ප්රජාවන් මවත එල්ල වන ොරාන්තික බලපෑෙ නැවත හරවාලිය 

මනාහැකි තත්වේ ඇති කරනු ඇත.  

මම් ස ලුෙ විපර්ථ ාස ෙධයමේ අප මකාවිඩ් 19 (Covid 19) වසිංගත ටද මුහුණ මදමින්ද සටිනවා, 

ඇතැම්විට මෙෙ වයිරස  මිනිසා විසන්ද පරිසර ට සුකරන අත්තමනෝෙතික ක්රි ාවන්දහි 

ප්රතිඵල ක් මලසද හැඳින්දවීෙට පුළුවන් මනාමේද? 

කාළගුණ විපර්ථ ාස, මිනිසා විසන්ද පරිසරමේ ජජව විදයාත්ෙක තුළන ට බාධා කරමින්ද සු 

කරන අසීමිත කැළෑ කැීෙ, කෘෂිකර්ථොන්දත  හා සත්ව පාලන  සඳහා භූමි  විනාශ කිරීෙ, 

නීති විමරෝධී මලස අන්දතරාවට ලක්වූ සත්ව න්ද මවළඳාෙ (අප වර්ථතොනමේ මුහුණදී සටින 

මකෝවිඩ් වසිංගත  ආරම්භය පවා සිදු ිය හැකි එේ ආකාරයේ මලස සත්ව ිමේෂයකින් 

තවත් සත්ව ිමේෂයේ මවතට මරෝගකාරක වයිරසය සම්මේෂනය වීෙ දේවා තිමබනවා).  

ෙෑතකාළීනව කරන ලද සමීේෂණයන්ට අනුව සෑෙ ොස 4කටෙ වරේ ෙනුෂයන් අතර එේ 

නව මබෝවන මරෝගයේ මහෝ පැතිරයන බවත් ඒවායින් 75%ේෙ සත්වයන්මේ සිට ෙනුෂයන් 

මවතට මබෝවී ඇති බව එේසත් ජාතීන්ට අයත් පරිසර සාංිධාන මපන්වාදී ඇත. මෙෙ සියලු 

කාරණා මපන්වා මදන්මන් මිනිසා, සත්වයන්, පරිසරය හා මසෞඛ් සෙග ඇති සබඳතාවයයි. 

පෘථිිය ෙත ක්රයාත්ෙක වන සියලුෙ ජජව පද්ධතීන්හි ඒකායන අරමුණ ජජව ිිධත්වය 

පවත්වා ගැනීෙ, ජජව පද්ධතීන් අතර තුළනය පවත්වා ගැනීෙ හා ජීවමේ අඛ්ණ්ඩතාව 

තහවුරු කිරීෙයි. මෙෙ ජජව පද්ධතීන්හි ආරේෂාව හා මසෞඛ් ෙට්ටෙ සුරේිත වන 

තරෙටෙ මිනිසා ඇතුළු සියලුෙ පෘථිිවාසීන්මේ පැවැතෙ තහවුරුවනු ඇත. මිනිසා වටහා 

ගත යුතු ප්රධානතෙ කරුණ නම් පරිසරමේ වන ජීවී හා අජීවී සාංරචකයන් ආරේෂා කීරීමෙන් 

මතාරව දිගුකාළීන ධරණීය දියුණුව (Sustainable Development) ළඟා කර ගත මනාහැකි බවයි. 

එබැවින්ද මෙවර සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද මවනුමවන්ද අප සැෙ, ස්වභාවධර්ථෙ ාට සවන්ද 

දීෙටත් එකී මහාඳ පුරුු අපමේ අනාගත පරපුරට දා ාද කරමින්ද මිහිෙව සුවපත් කිරීෙටත් 

දා ක මවමු. 

සසොබොදම් මොතොව රැකගැනීම සඳහො ඔසේත් මසේත් දොයකත්වය 

2020 වසර වන ිට මලෝක ජනගහනය බිලියන 7.8ේ දේවා වැඩිවී ඇත නමුත් පෘථිිමේ 

සම්පත් ප්රොණය එය බිහිවූ දින සිටෙ නිේිතය එමෙන්ෙ ොනව ක්රියාකාරකම් නිසා අධික 

මලස හායනයට ලේවී ඇත. අප එේ එේ පුද්ගලයින් මලස අද සිට මහෝ අපමේ ජදනික 
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ක්රියාකාරකම් තුළින් පරිසරය ආරේෂාවන පියවරයන් අනුගෙනය කරන්මන් නම් එෙගින්ද 

මලෝකය ආරේෂා කීරීෙට දායකත්වය ලබා දිය හැක. 

1. ගස් සිටුවන්න 

පසට හා එෙ පරිසරය ආශ්රිත සත්ව හා කුරුළු ිමේෂයන්ට ආරේෂාව, ආහාර හා 

අලාංකාරය ලබා මදන ශාඛ් මතෝරා ගන්න. හැකිනම් ඒක මද්ශීය ශාක වලට ප්රමුඛ්ත්වය 

ලබා මදන්න. 

2. මපාලිතීන් ප්ලාස්ිේ වැනි මනාදිරනදෑ භාිතය අඩු කරන්න, නැවත භාිත කරන්න 

මහෝ ප්රතිචක්රීකරණය කරන්න (Reduce, Reuse, Recycle of polyethene & plastic) 

ඔබ සුපිරි මවළඳසැලට යනිට මහෝ කඩයට යන ිට මපාලිතීන් ෙළු මහෝ මරදි ෙළු 

රැමගන යන්න 

3. ඔබමේ මගවත්මත් කෘිකාර්මික කටයුතු සඳහා රසායනික මපාමහාර මවනුවට 

කාබනික මපාමහාර මයාදා ගන්න 

4. සෑෙිටෙ ජලය පණමෙන් සුරකින්න 

5. ආහාර නිකරුමන් අපමත් දැමීමෙන් වලකින්න 

6. පරසරයට ආදරය කළ යුතු බව නිරන්තරමයන් ඔමේ දරුවාට කියා මදන්න 

7. ඔමබමේ අවට පරිසරය කැළි කසළ වලින් මතාර කලාපයේ බවට පත් කරගන්න 

8. පරාගනය සිදු කරන කෘමීන්, සෙනළයින් හා අමනේ කුරුළු ිමේෂ (pollinators) 

ප්රවර්ධනය කිරීෙ සඳහා වාසස්ථාන ඉදි කර මදන්න 

මෙවැනි කුඩා නමුත් ප්රාමයෝගික පරිසරයට හිතැති ක්රියාකාරකම් ෙගින් අපමේ මලෝකය 

නැවත ප්රකෘතිෙත් කිරීෙට කුඩා මහෝ දායකත්වයේ ලබා දිය හැකි බව අපමේ අදහසයි. 


