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එ.ජ. තානාපති ජුලී චංග් මහත්මිය විසින්  
සංස්කෘතික සංරක්ෂණය සඳහා වන තානාපති අරමුදලේ  

සංරක්ෂණ වයාපෘතිය ආරම්භ කරන අවසථ්ාලේ දී පල කරන ලද අදහස් 
මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදලේ සමුද්රීය පුරාවිදයා ලකෞතුකාගාරය, ගාේල 

2022 ලදසැම්බර් 13 

 

 

බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්ාංශයේ යේකම්තතුමන්, 

පුරාවිද්ා යද්පාර්ත්යම්තන්තුයේ සහ මධම සංස්කෘතික අරමුද්යේ නිලධාරීන්, 

සමුද්ර පුරාවිද්ා ඒකකයේ සහ සංරක්ෂණ රසායනාගාරයේ සාමාජිකයින්, 

සමුද්ර පුරාවිද්ා යකෞතුකාගාරයේ නිලධාරීන්, අයනකුත් යගෞරවනීය අමුත්ත්න්, මිතුරන්, 

හවුේකරුවන් සහ මාධ සාමාජිකයිනි, 

සුභ උද්ෑසනක් යේවා. සුන්ද්ර ගාලු යකාටුව නැරඹීම සඳහා නැවත් වරක් ගාේලට 

පැමියණන්නට හැකිවීම අපූරු අවස්ථාවක් වනවා. අද් උද්ෑසන යමත්ැනට එන අත්රමගදී, 

මම යවරළ තීරයේ සහ දිදුලන සාගරයේ ද්ර්ශනයක් දුටුවා, එනිසා, සංස්කෘතික 

සංරක්ෂණය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද් ත්ානාපති අරමුද්යේ අපයේ නවත්ම වාපෘතියේ 

ආරම්තභය නියේද්නය කිරීමට අද් ඔබ සමඟ එක්වීමට සුදුසුම ස්ථානය යමය වන බවක් 

යපයනනවා. අමාත්ාංශයේ යේකම්තතුමා සමඟ සමුද්ර පුරාවිද්ා යකෞතුකාගාරයේ සිට 

යගාඩවාය නැව දියබත් ස්ථානයේ නිරාවරිත් පුරාවසත්ු විද්ාත්මකව යේඛනගත් කිරීම සහ 

සංරක්ෂණය කිරීයම්ත වාපෘතිය සමාරම්තභ කිරීම සඳහා සහභාගිවන්නට ලැබීම මා ලැබූ 

යගෞරවයක්. 

ඉදිරි වසර යද්ක තුළ, මධම සංස්කෘතික අරමුද්යේ සමුද්ර පුරාවිද්ා ඒකකය, ද්කුණු 

පළායත් හම්තබන්යත්ාට ජාත්න්ත්ර වරාය ආසන්නයේ පිහිටි යගාඩවාය නැව දියබත් 

ස්ථානය යේඛනගත් කිරීම සහ සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා කටයුතු කරනු ඇති. ශ්රී ලංකායේ 

පැරණිත්ම නැේ දියබත් ස්ථානවලින් එකක් වන යමහි මුලින්ම යකෞතුක වසත්ු යසායා ගනු 

ලැබුයේ 2008 දී ශ්රී ලාංකික ධීවරයින් යද්යද්යනකු සහ කිමිදුම්තකරුවන් විසිනුයි. ඉන්පසුව, 

ඒ ඔස්යස් යමින් සමුද්ර පුරාවිද්ා ඒකකය දියබත් වූ නැව යසායා ගැනීමටත්, එම සථ්ානය 

යත්රුම්ත ගැනීමට සහ එය ආරක්ෂා කිරීමටත් ඔවුන්යේ උත්සාහය ආරම්තභ කළා. මුහුදු 

පත්යේ මීටර් 32ක් පහළට ජලයේ ගිලුණු නැවක් ගැන සිත්න්න. සමුද්ර පුරාවිද්ාඥයින් 

කිමිදීයමන්, යකෞතුක වස්තු යේඛනගත් කිරීම, සංරක්ෂණය කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම 

සඳහා ළඟා විය යුතු සථ්ානය පිහිටා ඇත්යත් එත්ැනයි. යම්ත යනෞකායේ සම්තභවය, එහි 

අන්ත්ර්ගත්ය සහ ජල යසායහානක එය අවසන් ගමන් ගිය ආකාරය පිළිබඳ වැද්ගත් 

අභිරහස් කිහිපයකට කවද්ා යහෝ පිළිතුරු සපයා ගැනීමට යම්ත පර්යේෂණ හරහා 

බලායපායරාත්තු වනවා. යමය පහසු කාර්යයක්- යහෝ පහසු කිමිදීමක් යනායේ. නමුත් එය 
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ඉත්ා අර්ථාන්විත් සහ සැබවින්ම වැද්ගත් කාර්යයන් වනවා. කවද්ා යහෝ එය යපෞද්ගලිකව 

මටත් ද්ැකීමට හැකි වනු ඇත්ැයි මම බලායපායරාත්තු වනවා.  

යමම වැද්ගත් දියබත් වූ නැව යේඛනගත් කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශ්රී ලාංකික සමුද්ර 

පුරාවිද්ාඥයින්ට සහාය ද්ැක්වීමට හැකිවීම ගැන එක්සත් ජනපද්ය ආඩම්තබර වනවා. යමම 

වාපෘතිය පරිකේපනය වහාම ග්රහණය කර ගන්නා එකක් වන අත්ර පුරාවිද්ාඥයින්ට 

පිලිතුරු අනාවරණය කර ගැනීමට ඒ සම්තබන්ධයයන් යබායහෝ ප්රශ්න තියබනවා. යමම 

ස්ථානය අධයනය කරන විද්ාඥයන් සහ පුරාවිද්ාඥයින් කුමක් නිගමනය කළත්, එක් 

යද්යක් නම්ත ස්ිර යි: ඉන්දු පැසිෆික් සාගරය මුළුේයේ ගයේෂකයන්, යවළඳුන් සහ ජාතීන් 

සඳහා යවළඳ හවුේකරුයවකු, මිතුයරකු සහ ආරක්ිත් සහ විවෘත් වරායන් සහිත් 

ස්ථානයක් යලස ශ්රී ලංකායේ දිගුකාලීන සහ ඉත්ා වැද්ගත් භූමිකාව යගාඩවාය නැේ දියබත් 

ස්ථානය මගින් යලි ත්හවුරු කරනවා. එය ඉත්ා වැද්ගත් කීර්තියක් වන අත්ර, අද් ද්ක්වාම ශ්රී 

ලංකාවට ඉන් යහපත් සැලයසනවා.  

යගාඩවාය ඉතිහාසය ක්රිස්තු පූර්ව පළමු හා යද්වන සියවස් අත්ර අතීත්ය ද්ක්වා දිව යන 

අත්ර, ගාේයේ සිටින යම්ත අවසථ්ායේ දී මට වඩාත් මෑත් කාලීන ඉතිහාසය ගැන සිහි 

වනවා. දිවයියන් ප්රථම විධිමත් එක්සත් ජනපද් පැමිණීම වූයේ ඇමරිකානු වාණිජ 

ඒජන්සියේ පැමිණීම වන අත්ර, 1870 වන යත්ක් එහි පළමු කාර්යාලය ගාේයේ පැවතී 

තියබනවා. එත්ැන් සිට අපි යබායහෝ දුර පැමිණ තියබනවා. මීට මාස කිහිපයකට යපර, මම 

අපයේ ත්ානාපති කාර්යාලය යකාළඹ නව පරිසර සංයේදී යගාඩනැගිේලකට යගන ගියා, 

එය සැබවින්ම ශ්රී ලංකායේ ජනත්ාව සඳහා අපයේ කැපවීම පිළිබඳ සාක්ියක්. ත්වත් මාස 

කිහිපයකින්, අපි අයේ රටවේ අත්ර රාජ ත්ාන්ික සබඳත්ාවල 75 වැනි සංවත්සරය 

සැමරීමට පටන් ගන්නවා. 

ඒ සම්තබන්ධයේ දීර්ඝායුෂ සහ ගැඹුර මට වැද්ගත්. යගාඩවාය වාපෘතිය යනු එක් වරක් 

පමණක් ලැබුණු යම්ත වාපෘතියක් යනායේ. යමය පසුගිය වසර 17 තුළ එක්සත් ජනපද්ය ශ්රී 

ලංකාව සමඟ හවුේ වී ක්රියාත්මක කළ සංස්කෘතික සංරක්ෂණ වාපෘති දුසිමකට අධික 

සංඛාවක නවත්ම වාපෘතියයි. එයස් යපර සිදුකළ වාපෘති අත්රට අනුරාධපුරයේ 

යුයනස්යකෝ යලෝක උරුම අඩවියේ විහාර යේඛනගත් කිරීම සහ ආදිවාසි, යද්මළ හින්දු 

සහ යබෞද්ධ ප්රජාවන්යගන් වියැකී යමින් පවතින වඳවී යන සම්තප්රද්ායික හා යද්ශීය සංගීත් 

සහ නැටුම්ත චාරිත්ර සහ ඊට අද්ාළ ශිේීය ක්රම හත්රක් සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා 

යේරායද්ණිය විශව්විද්ාලය සමඟ සිදුකළ වාපෘතියක් ඇතුළත් වනවා. යලාව නන් යද්සින් 

පැමියණන සංචාරකයින්ට ශ්රී ලංකායේ වවවර්ණ සංසක්ෘතික උරුමය පිළිබඳ ද්ැනුම සහ 

අවයබෝධය වැඩි කරගන්නට මග පාද්මින්, මහනුවර පැරණි රජ වාසල සංරක්ෂණය කිරීයම්ත 

සහ එහි පුරාවිද්ා යකෞතුකාගාරය වැඩිදියුණු කිරීයම්ත බහු අවුරුදු වාපෘතියක් විවෘත් 

කිරීයම්ත උත්සවයට යම්ත වසර මුලදී සහභාගීවීමට ලැබීම ගැන මම සතුටට පත් වනවා. 

සමසත්්යක් වශයයන්, යමම වාපෘති එක්සත් ජනපද්යයන් ලබායද්න යඩාලර් මිලියන 1 

කට වඩා අරමුද්ේ නියයෝජනය කරනවා. 
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ශ්රී ලංකායේ විසම්ිත් සහ වටිනා සංස්කෘතික උරුමයන් හඳුනා ගැනීම, සංරක්ෂණය කිරීම 

සහ අධයනය කිරීම සඳහා යගෞරව කරන, සහ අරමුද්ේ සැපයීමට උපකාර වන 

ධූත්මණ්ඩලයක් යමයහයවීමට ලැබීම ගැන මම ආඩම්තබර වනවා. සංසක්ෘතික සංරක්ෂණය 

සඳහා වූ ත්ානාපති අරමුද්යේ ප්රධාන අරමුණ යමයයි. යද්ශීය වියශෂ්ඥයින් විසින් 

හඳුනායගන ශ්රී ලාංකිකයන් විසින් සිදු කරන යමවැනි වාපෘති සඳහා අනුග්රහය ද්ැක්වීම 

ගැන අපි ආඩම්තබර වනවා. ඔබයේ ප්රයත්නයන් සංරක්ෂණය වැඩි දියුණු කරන අත්ර 

ඉතිහාසය පිළිබඳ අපයේ අවයබෝධය පුළුේ කරන අත්රම සංචාරක වාපාරයේ අනාගත්ය 

සඳහා මග සලසමින් ඊළඟ පුරාවිද්ාඥ පරම්තපරායේ ධාරිත්ාව වැඩි කරනවා. යමම 

වාපෘතිය සම්තබන්ධයයන් ඔබයේ වගකීම්තසහගත් සහ ප්රවීණ භාරකාරත්වයට ස්ූ තිවන්ත් 

වන අත්ර ඔබයේ කණ්ඩායම ලබන වසයර් වැඩි ප්රගතියක් ලබා ගැනීයමන් පසු ඔබ 

හමුවීමට හම්තබන්යත්ාටට පැමිණීමට මම බලායපායරාත්තු වනවා. 

  

 


