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ශ්රි ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා ජලජීවී සම්පතක් වූ මුතු වෙල්ලන් කර්මාන්තය වසර 3000ක පමණ වපර 
සිටම පවත්වා වෙන ආවකි. ඒ අනුව වලෝකවේ සව්ාභාවික මුතු වෙල්ලන්වෙන් ෙහණව පැවැතුන 

භූවෙෝලීය කලාපයක් වශවයන් මන්නාරම් වෙොක්ක ප්රවශශය භාවිතයට (exploitation) වෙන මුතු 

කර්මාන්තය කරවෙන විත් ඇත (ඡායා රූප: 1- 6). 

මිලියන ෙණනක් වූ මුතු නිපදවන වෙල්ලන් (Pearl molluscs) වෙන් Pinctada radiata සහ 

Pinctada fucata යන විවශේෂ මන්නාරම් වවරළ තීරවේ සහ ඒ ආශ්රිත වනොෙැරු ත තැන් වල හිටිටි 
පාෂාණ හා වකොරල්පර ස්ථාන වල සිටි ෙවට ඓතිහාසික, පුරාවිදයාත්මක හා ජීව විදයාත්මක සාක්ෂි 

ඇත. ශ්රී ලංකාව ඉන්දියන් සාෙරවේ මුතු ඇටය වලස හැඳින්වූ නිසාම මුතු සම්පත අතින් ලංකාව 

අතිවිශිෂ්ට දිවයිනකි. එවසේම ජජවවිවිධත්වයකින් ද, මැණික් ෙල්වලින් ද විවිධ භූදර්ශන සහ විශිෂ්ට 
ඉතිහාසයකින් හා සංස්කෘතියකින් ද වපොවහොසත් වූ රටකි. 

       
ඡායාරූපය 1:   ොරික් බාවලා ප්ර ේය ම හා  ඡායාරූපය 2: කල්ආරූ  වරත රයර ම තු ක ඉවත් කිරී නතය 

පසු ඉව  දැමූ තු ක  බලිකටු කැබලි (2015, සැප් ැම්බමා 15 හා 2018 ජූනි 16 ග නැති ඡායාරූප, 

නතයනාරම් පාර, වයිග ව  වරත රයරය). 

 
දකුණු ඉන්දියාවේ සහ ශ්රී ලංකාවේ මුතු වෙල්ලන් ෙහුල මුහුදු පත්ල  වලෝකය පුරා ඇති මුතු ප්රභව ප්රවශශ 

අතරින් එකකි. එය චීනවේ හයිනන් (Hainan)ටි මුතු ප්රභව පරිමාණයටම සමාන විය. මන්නාරම් 
වෙොක්වකන් ලොවෙන විකුණූ  මුතු (ඇට) වලට වලොව ඉහළම සථ්ානය ටිමි වූ අතර යුවරෝපාකරවයන් 
ඉහළම මිලක් ලැබී ඇත. 

මුතු කිමිවදන්නන් පෘතුගීසි, ලන්වශසීන් හා බ්රිතානය යටත් විජිත පාලන සමයන් තුළ ද දිෙටම පැවතුනි. 

බ්රිතානයයන් මුතු කර්මාන්තය මගින් සැළකිය යුතු ආදායමක් උපයනු ලැබූ අතර 1828 මාර්තු සිට මැයි 

1837 දක්වා කාලය තුළ පමණක් ස්ටර්ලිං පවුම් 227,131 ක් මුතු කිමිදීම තුළින් ලංකා භාණ්ඩාොරයට 
ආදායම වලස උපයා දී ඇත. මුතු ඇට කර්මාන්තය අද වන විට අභාවයට වෙොස් ඇත. 
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ඓතිහාසික හා පුරාණප්රවාදයන්ට අනුව, සුන්දරත්වවේ රැජින වූ අල්ලිරානි (Allirani) කුමරිය විසින් 

කුදිරමලය (Kudremalai) අවට පාලනය කරනු ලැබීය. ඇය මුතු වලට විවශේෂ උනන්දුවක් දැක්වූ නිසා 
අරාබි වවළදුන් ට මුතු ලො දී ඒ වවනුවටල ඇය අශ්වයන් ලො ෙත්තාය. යක්ෂ වෙෝත්රික කාන්තාවක් වූ 
අල්ලිරාණි, මුතු කර්ම්න්තය නිසා වන්කාවලයි ප්රවශශය දක්වා ඇවේ අණසක පැතිරවූවාය.  

පෘතුගීසි, ලන්වශසි හා බ්රිතානයය යුෙවේ ශ්රී ලංකාවේ වයඹදිෙ වවරළෙඩ තීරය මුතු ධීවර කර්මාන්තය 

සඳහා වඩාත්ම ප්රසිශධ වූ අතර පෘතුගීසි කාල පරිච්වේදය තුළ, මන්නාරවම් මුතු ධීවර කර්මාන්තවේ වයදී 

සිටි මුතු ධීවරයන්, වවවළන්දන් ඇතුළු අනිකුත් පුශෙලයන් සංඛ්යාව 50,000 සිට 60,000ක් දක්වා 

සිටියහ. ලන්වශසීන් හා බ්රිතානයය යුෙවේ පවා, වමම කර්මාන්තවේ සැළකිය යුතු තරම් ශ්රම ෙලකායන් 

සිටි අතර, වෙොවහෝ විට වදමළ, මරක්කල සහ අරාබිව තන් ඒ අතර වූහ. විසිවන ශතවර්ෂවේ ආරම්භවේ 

දී, මුතු කර්මාන්තය වහේතු ෙණනාවක් නිසා, උදා, මැදවපරදිෙ කලාපවේ කාර්මික මට්ටවම් වතල් 

ෙවේෂණය හා නිස්සාරණය කිරීම, ප්රමාණය ඉක්මවා මුතු වෙල්ලන් එකතු කිරීම සහ වෙල්ලන් 
ජීවත්වන මුහුදු පත්වලටි වරොන්මඩ තැන්පත්වීම, වවනත් මසුන් වේ වෙොදු ත ෙවට පත්වීම සහ වරෝෙ 

වලට වෙොදු තවීම ආදිය ඒ අතර විය. වර්ෂ 1850 පමණ සිට වෙෝලීය වශශගුණික විපර්යාස නිසා ඇතිවූ 

ෙලපෑම් ද දැනට පවත්නා වමෝසම් සුළං රටාවේ වවනස්කම් පවා ෙලපාන ලද අතර, ElNino හා LaNina 
ක්රියාදාමයන්ටි වවනස්කම්ද මුතු කර්මාන්තවේ කඩා වැටීමට වහේතු විණි. 

 

    

ඡායාරූපය 3: තු ක ඉවත් කිරී නතය පසු ඉව  දැමූ කල්ආරූ  වරත රයර ම තු ක  බලිකටු කැබලි (2015, 

සැප් ැම්බමා 15 හා 2018 ජූනි 16 ග නැති ඡායාරූපයක්) හා ඡායාරූපය 4: Genus Pinctada. 

 

 

   

රූපය 5: තු ක ධිවරයතය කිමිදීනට සූදානම්වන ්යුරු, 1906 සහ රූපය 6: 1920-1930 ශ්රී ලාකා ව තු ක 

ධීවර කමානාතය  ම  යදුන කම්කරුවතය (Source: Woolf in Ceylon. Christopher Ondaatje). 

 
 

Discarded shells 

විනසීම් -  
ජෛවවිවිධත්ව ්ායය 
නහවැලි සාවමාධන හා පරිසර ්නා යාායය  සොබාදම්  ළයස, 
 නො 416/ C /1  රොබට්ගුණවමාධන නාව  බත් රතුල්ලල, 
දුරක න - 0112034208 


