මානව අවශ ේෂ පිළිබඳ ඩී.එන්.ඒ. පර්ශේෂණ සඳහා වූ
ආචාර ධර්ම: ශගෝලීයව අදාලවන මාර්ශගෝපශේ පහක්
Songül Alpaslan-Roodenberg1,2, David Anthony3,4, Hiba Babiker5, Eszter Bánffy6, Thomas Booth7,
Patricia Capone8, Arati Deshpande-Mukherjee9, Stefanie Eisenmann5,10, Lars Fehren-Schmitz11,12,
Michael Frachetti13, Ricardo Fujita14, Catherine J. Frieman15, Qiaomei Fu16, Victoria Gibbon17,
Wolfgang Haak5, Mateja Hajdinjak7, Kerstin P. Hofmann6, Brian Holguin18, Takeshi Inomata19,
Hideaki Kanzawa-Kiriyama20, William Keegan21, Janet Kelso10, Johannes Krause10, Ganesan
Kumaresan22, Chapurukha Kusimba23, Sibel Kusimba23, Carles Lalueza-Fox24, Bastien Llamas25,26,
Scott MacEachern27, Swapan Mallick1,28,29, Hirofumi Matsumura30, Ana Y. Morales-Arce31, Giedre
Motuzaite Matuzeviciute32, Veena Mushrif-Tripathy9, Nathan Nakatsuka1, Rodrigo Nores33, Christine
Ogola34, Mercedes Okumura35, Nick Patterson4,29, Ron Pinhasi2, Samayamantri P.R. Prasad36, Mary E.
Prendergast37, Jose Luis Punzo38, David Reich1,4,28,29, Rikai Sawafuji39, Elizabeth Sawchuk40,41,
Stephan Schiffels5,10, Jakob Sedig1,4, Svetlana Shnaider42, Kendra Sirak1,4, Pontus Skoglund7, Viviane
Slon43,44, Meradeth Snow45, Marie Soressi46, Matthew Spriggs15,47, Philipp W. Stockhammer10,48,, Anna
Szécsényi-Nagy49, Kumarasamy Thangaraj36,50, Vera Tiesler51, Ray Tobler23,25, Chuan-Chao
Wang52,53, Christina Warinner10,54, Surangi Yasawardene55, Muhammad Zahir5,56

සිංහල පරිවර්තනය : සුරංගි යසවර්ධන විසිනි55
1: Department of Genetics, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
2: Department of Evolutionary Anthropology, University of Vienna, Austria
3: Department of Anthropology, Hartwick College, Oneonta, NY, USA
4: Department of Human Evolutionary Biology, Harvard University, Cambridge, MA, USA
5: Max Planck Institute for the Science of Human History, Jena, Germany
6: Romano-Germanic Commission of the German Archaeological Institute, Frankfurt am Main, Germany
7: Francis Crick Institute, London, UK
8: Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, MA, USA
9: Department of Ancient Indian History Culture and Archaeology, Deccan College Post Graduate and Research
Institute, Pune, India
10: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany
11: Department of Anthropology, University of California, Santa Cruz, CA, USA
12: UCSC Genomics Institute, University of California, Santa Cruz, CA, USA
13: Department of Anthropology, Washington University in St. Louis, St. Louis, MO, USA
14: Centro de Genética y Biología Molecular, Facultad de Medicina, Universidad de San Martín de Porres, Lima,
Peru
15: School of Archaeology and Anthropology, The Australian National University, Canberra, Australia
16: Key Laboratory of Vertebrate Evolution and Human Origins, Institute of Vertebrate Paleontology and
Paleoanthropology, Center for Excellence in Life and Paleoenvironment, Chinese Academy of Sciences,
Beijing, China
17: Division of Clinical Anatomy and Biological Anthropology, Department of Human Biology, University of
Cape Town, Cape Town, South Africa
18: Department of Anthropology, University of California, Santa Barbara, CA, USA
19: School of Anthropology, University of Arizona, Tucson, AZ, USA
20: National Museum of Nature and Science, Ibaraki, Japan
21: Florida Museum of Natural History, Gainesville, FL, USA
22: Department of Genetics, School of Biological Sciences, Madurai Kamaraj University, Tamil Nadu, India

1

23: Department of Anthropology, University of South Florida, Tampa, FL, USA
24: Institute of Evolutionary Biology (CSIC-UPF), Barcelona, Spain
25: Australian Centre for Ancient DNA, School of Biological Sciences and The Environment Institute,
University of Adelaide, Adelaide, SA, Australia
26: ARC Centre of Excellence for Australian Biodiversity and Heritage, University of Adelaide, Adelaide, SA
5005, Australia
27: Office of the Chancellors, Duke Kunshan University, Jiangsu, China
28: Howard Hughes Medical Institute, Boston, MA, USA
29: Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge, MA, USA
30: School of Health Science, Sapporo Medical University, Sapporo, Hokkaidō, Japan
31: Institute of Ecology and Evolution, University of Bern, Bern, Switzerland
32: Lithuanian Institute of History and Department of Archaeology, History Faculty, Vilnius University, Vilnius,
Lithuania
33: Departamento de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba,
Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR), CONICET, Córdoba, Argentina
34: Earth Sciences Department, National Museums of Kenya, Nairobi, Kenya
35: Department of Genetics and Evolutionary Biology, University of São Paulo, São Paulo, Brazil
36: DBT-Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics, Hyderabad, India
37: Department of Anthropology, Rice University, Houston, TX, USA
38: Instituto Nacional de Antropología e Historia, Michoacán, Mexico
39: School of Advanced Sciences, The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), Hayama,
Kanagawa, Japan
40: Department of Anthropology, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada
41: Department of Anthropology, Stony Brook University, Stony Brook, NY, USA
42: ArchaeoZOOlogy in Siberia and Central Asia – ZooSCAn, CNRS – IAET SB RAS International Research
Laboratory, Novosibirsk, Russia
43: Department of Anatomy and Anthropology and Department of Human Molecular Genetics and
Biochemistry, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel
44: The Dan David Center for Human Evolution and Biohistory Research, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel
45: Anthropology Department, University of Montana, Missoula, MO, USA
46: Faculty of Archaeology, Leiden University, Leiden, Netherlands
47: Vanuatu Cultural Centre, Port Vila, Vanuatu
48: Institute for Pre- and Protohistoric Archaeology and Archaeology of the Roman Provinces, Ludwig
Maximilian University, Munich, Germany
49: Institute of Archaeogenomics, Research Centre for the Humanities, Eötvös Loránd Research Network,
Budapest, Hungary
50: CSIR-Centre for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad, India
51: School of Anthropological Sciences, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Mexico
52: Department of Anthropology and Ethnology, Institute of Anthropology, School of Sociology and
Anthropology, and State Key Laboratory of Cellular Stress Biology, School of Life Sciences, Xiamen
University, Xiamen, China
53: School of Basic Medical Sciences, Zhejiang University School of Medicine, and Institute of Asian
Civilizations, Zhejiang University, Hangzhou, China
54: Department of Anthropology, Harvard University, Cambridge, MA, USA
55: Department of Anatomy, University of Sri Jayewardenepura, Nugegoda, Sri Lanka
56: Department of Archaeology, Hazara University, Mansehra, Pakistan
ලිපි ආදිය ලැබිය යුතු අය : Lars Fehren-Schmitz (lfehrens@ucsc.edu), Mary Prendergast (mary@rice.edu),
David Reich (reich@genetics.med.harvard.edu), Jakob Sedig (Jakob_Sedig@hms.harvard.edu), Kendra Sirak
(Kendra_Sirak@hms.harvard.edu), Philipp Stockhammer (philipp.stockhammer@lmu.de), Surangi
Yasawardene (surangi@sjp.ac.lk)

2

ශපරවදන
අපි රටවල් තිස්එකක් සහ විවිධ ග ෝලීය ප්රජාවන් නිගයෝජනය කරණ පුරාවිද්යාඥයන්,
මානව විද්යාඥයන්, ගකෞතුකා ාර භාරකාරවරුන් සහ ජාන විද්යාඥයන් කණ්ඩායමක් ගවමු.
ග ෞරාණික ඩී.එන්.ඒ. ර්ගේෂණවල ආචාරධර්ම පිළිබඳව කැ වුණු වැඩමුළුවක් ගලස
2020 ගනාවැම්බර් මාසගේදී අ කණ්ඩායගම් ගබාගහෝ ගද්ගනකු දුරස්ථ තාක්ෂණය භාවිතා
කරමින් ඊට සහභාහි වූහ. ග ෝලීය වශගයන් අද්ාළ වන සද්ාරාචාත්මක මාර්ග ෝ ගේශවල
අවශයතාවය ැන ගබාගහෝ දුරට පුළුල් එකඟතාවයක් තිගබන නමුදු, උතුරු ඇගමරිකාගේ
සිදු කළ මානව අවගශ්ෂ පිලිබඳ ර්ගේෂණ සාකච්ඡා ද්නම් කර ග න ඉදිරි ත් කර ඇති
මෑත කාලීන නිර්ගේශ සැමවිටම මුළු ගලෝකයටම බල ාන ගලස සාමානයකරණය කිරීම
දුෂ්කර ගේ. විවිධ සුබිම් ද් සැලකිල්ලට නිමින් සමස්ත ගලෝකයටම සුදුසු යයි සැලකිය
හැකි හත සඳහන් මාර්ග ෝ ගේශ අපි ගයෝජනා කරන්ගනමු. ඒ අනුව 1. ර්ගේෂකයන් ඔවුන් ගස්වය කරණ ස්ථානවල සහ මානව අවගශ්ෂ (ගේහ ගකාටස්) ලබා
ත් ස්ථානවල ගරගුලාසි සියල්ලම අනු මනය කරණ බවට ව බලා ත යුතුය.
2. කවර ගහෝ අධයයනයක් ආරම්භ කිරීමට ග ර ර්ගේෂකයන් විස්තරාත්මක සැලසුමක්
පිළිගයළ කළ යුතුය.
3 මානව අවගශ්ෂ (ගේහ ගකාටස්) වලට සිදු වන හානි අවම කිරීමට ර්ගේෂකයන් ක්රියා
කළ යුතුය.
4.විද්යාත්මක ප්රතිඵල ප්රකාශ කළ සු, ඒවා විගවචනාත්මකව නැවත රීක්ෂා කිරීමට හැකි
වන රිදි අද්ාළ ද්ත්ත ලබා ැනීමට ර්ගේෂකයන්, ඉඩ සැලසිය යුතුය.
5. අධයයනයක ආරම්භගේ සිටම අනිකුත් ාර්ශවකරුවන් සම
ර්ගේෂකයන් සබඳතා
ැවැත්විය යුතු අතර ාර්ශවකරුවන්ගේ අද්හස් වලට හා සංගේදීතාවනට රු කළ යුතුය.
ගමම මාර්ග ා ගද්ශයන් පිළි ැදීමට අපි කැ ගවන අතර එමගින් උසස් සද්ාචාරාත්මක
ප්රමිතියක් බිහි ගවතැයි අගේක්ෂා කරමු.

හැඳින්ීම
අතීතගේ ජීවත්වූ මිනිසුන් අතරවූ අගනයානය සබඳතා ැන ගමන්ම ද්ැන් ජීවත් වන්නවුන්
සම විය හැකි සබඳතා පිළිබඳව විමසා බැලීම සඳහා, ග ෞරාණික මානව ගජගනාම
විශ්ගල්ෂණ ප්රබල ප්රගේශයක් ගලස දියුණු වී ඇත. ඉතා දිගු කලක් තුල සිදුවී ඇති සංචරණ
හා අගනයානය සබඳතා, කිසියම් ප්රගේශයක් දිගු කලක් මුළුල්ගල් මානව වාසස්ථාන ගලස
ැවතීමට ගහ්තුව, වී ඇතැයි යන්න සං ත ගත්මාවක් වී ඇත. ජනසංඛ්යාවකගේ වාර්ගිය
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‘ විත්රතාවය’ පිලිබඳ මිථයාවන් වයාජ බවටත් ජාති වාර්ගිය සහ ජාතිවාදී කථනයන් අසතය
බවටත් ගවනත් අධයයන ශික්ෂණයන් වලින් ලැබී ඇති සාක්ෂි වලට අමතරව ග ෞරාණික
ඩී.එන්.ඒ රීක්ෂණ වලින්, නව සාක්ි සුගිය ද්ශකය තුල මතු වී ඇත. කිසියම් ජන
සමූහයකට අයත් බව තීරණය කිරීමට සමහරුන් ජාන විද්යාව අවියක් ගලස භාවිතා කිරීමට
තැත් කර ඇති අතර, අනනයතාවය පිලිබඳ තීරකයකු ගලස ජාන ද්ත්ත භාවිතා කිරීම
නුසුදුසුය යනු අ ගේ මතය ගේ1 .
ආදි මානවයන්ග න් ලබා ත් ගජගනාගම් ද්ත්ත ප්රකාශනය වීම ශීඝ්රගයන් වර්ධනය වී
ඇත. 2009 දී එවැනි ද්ත්ත කිසිවක් ගනාවූ අතර අද් පුේ ලයන් හයද්හසකටත් වැඩි
සංඛ්යාවක් පිළිබඳව එවැනි ද්ත්ත ළවී ඇත. ැරැන්නන් පිළබඳ ඩී.එන්.ඒ ර්ගේෂණ,
සද්ාචාරාත්මකව සිදු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව ග ර සිදුවී ඇති සංවාද් ද්නම් කර ග න216, තව සාකච්ඡා කිරීම් වර්ධනය ගවමින් වතී17-24. ගමම ක්ගෂ්ත්රගේ ශීඝ්ර වර්ධනය නිසා
ද්, මුතුන් මිත්තන්, රම් රා, ග ළ ත් හැද්ෑරීම නිසා ඇතිවන සමාජීය හා ගේශ ාලනික
බල ෑම් නිසා සහ ග ෞරාණික ඩී.එන්.ඒ. ර්ගේෂණවලින් විශ්ගල්ෂණය වනුගේ අතීතගේ
ජීවත්වූ සහ රු කළ යුතු ජන සංඛ්යාවක් ැන වන බැවින් ද් ඩී.එන්.ඒ ර්ගේෂණවල
සද්ාචාරාත්මකබව පිළබඳව කඩිනම් අවශයතාවයක් ඇතිවී තිගේ.
පුරාතන පුේ ලයන් ැන විශ්ගල්ෂණය කිරීමට අනුමැතිය ලබා ැනීම සඳහා වන
ආයතනික ගහෝ රාජය මාර්ග ෝ ගේශ ගවනස් වන අතර එමගින් සැමවිටම සද්ාචාරාත්මක
හා නියැගලන ර්ගේෂණ අගේක්ෂා කළ හැකි ගනාගේ. ඇතැම් ාලන ආයතන විසින්
අගේක්ෂා කරණ ප්රමිතියනට වඩා ඉහල ප්රමිතියක් සැලසීගම් ව කීමක් ර්ගේෂකයන් සතුව
ඇත. එනමුත් ඉන් අගේක්ෂා වනුගේ කවරක් ද්ැයි යන්න ැන එකඟතාවක් නැත11,25-27.
ර්ගේෂණ කණ්ඩායම් සද්ාචාරාත්මක ැටළු ආමන්ත්රණය කළ අන්ද්ම ැන විස්තර
ද්ැක්ගවන ප්රකාශ ද් , ග ෞරාණික ඩී.එන්.ඒ. ර්ගේෂණ ප්රකාශන (වාර්තා) වලට වැඩි
වැඩිගයන් ඇතුළු කර ඇති අතර28-38 එම ක්රියාව අපි අ ය කරමු. විේවතුන්ගේ සංවිධානයන්
ද් මාර්ග ෝ ගේශ ැහැදිලි කර ද්ැක්වීමට එලඹ ඇති අතර15-39
ැරණි උතුරු
ඇගමරිකානුවන් පිලිබඳ ර්ගේෂණ වලදී ැන නැග න ගමම ැටළු ැන අධයයනය
කිරීමට අවම වශගයන් එක් ආධාර මුද්ලක් ද්ැනටමත් ප්රද්ානය කර ඇත. ගකගස්වුවද්,
ග ෞරාණික ඩී.එන්.ඒ. ර්ගේෂණ වල ගයදී සිටින ජාතයන්තරව විවිධ සුබිම් නිගයෝජන
කරණ උ තුන් කණ්ඩායමක් විසින් ආචාර ධර්ම පිලිබඳව එක්ව අත්සන් කළ ප්රකාශනයක්
ගනාමැතිවීම සැලකිය යුතු අඩුවක්ව වතී.
දුරස්ථ තාක්ෂණය භාවිතගයන් සද්ාචාරාත්මකත්වය ැන වැඩ මුළුවක් සඳහා 2020
ගනාවැම්බර් 4-5 දිනට, විවිධ ග ෝලීය ජන ගකාට්ඨාස නිගයෝජනය කරමින් රටවල්
තිහකටත් වැඩි සංඛ්යාවක පුරාවිද්යාඥයන්, මානව විද්යාඥයන්, ගකෞතුකා ාර
භාරකාරවරුන් සහ ජාන විද්යාඥයන් හැටකට වැඩි සංඛ්යාවකට අපි ආරාධනා කගළමු.
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ාර්ශවකරුවන්ගේ (ආදී ජන වාර්ගික කණ්ඩායම් වලින් ැවගතන්නන් ඇතුලු, මානව
අවගශ්ෂ පිලිබඳ භාරකාරත්වය ද්රන්නන් සහ ර්ගේෂකයන්) විවිධ අද්හස් උද්හස් වලට
සංගේදිතාව ද්ක්වමින් ග ෞරාණික ඩී.එන්.ඒ ර්ගේෂණ සද්ාචාරාත්මකව සිදු කිරීමට,
වැඩමුළුවට සහභාගී වූ සියලුම ගද්නා කැ වී සිටිති. ජන කණ්ඩායම් සහ ස්වගද්ශීය සමූහයන්
සම්බන්ිත ැටළු වල ෘථුලත්වය සහ අද්ාළ ැටළු ගලාව තුල ගවනස්වන අන්ද්ම මතු
කර විද්හා ද්ැක්වීම සඳහා, ගලෝකගේ විවිධ ප්රගේශ වල සිදු කරණ ලද් අධයයන අපි ගමහි
ඉදිරි ත් කරමු. ග ෝලීය වශගයන් අද්ාළ වන මානව අවගශ්ෂ පිලිබඳ ර්ගේෂණ ැවැත්වීම
සඳහා මාර්ග ෝ ගේශ අපි ඉදිරි ත් කරමු (ගකාටු අංක1).

ප්රජාවන් සමග සදාචාරාත්මක ශමශහයුම් සිදු කළ යුත්ශත් අදාළ පසුබිමට විශ ේෂිතව ය
පුරාතන පුේ ලයන් පිලිබඳ සද්ාචාරාත්මක ඩී.එන්.ඒ. ර්ගේෂණ ප්රකාශන වලින් වැඩි
වශගයන් අවධානය ගයාමුවී තිගබනුගේ ඇගමරිකා එක්සත් ජන ද්ය ගකගරහි ය3,4,13,15.
ර්ගේෂකයන් හා ආදිවාසී ජන කණ්ඩායම් අතර සබඳතා වර්ධනය කිරීම සඳහා එම
සාකච්ඡා වලින් නිර්ගේශයන් ඉදිරි ත් වී ඇත. සියලුම ග ෞරාණික ඩී.එන්.ඒ අධයයනවලදී
විිමත් අන්ද්ගම් සාකච්ඡා ැවැත්වීම්, සංස්කෘතික හා සද්ාරාචාත්මක කරුණු ැන
අවධානය ගයාමු කිරීම්, ප්රජා කණ්ඩායම් සම සම්බන්ධවී ඔවුන්ගේ හැකියාවන් වර්ධනය
කිරීම් වලට සහායවීම්, ද්ත්ත වාර්තා කිරීම සහ කළමනාකරණය පිලිබඳ සැලසුම් සකස්
කිරීම් ැන සහ දීර්ඝ-කාලීන ව කීම් හා භාරකාරත්වය පිළිබඳව හඟවමින්; ඇගමරිකානු
මානව ජාන විද්යා සං මය විසින් ර්ගේෂණ උ ගේශාත්මක ප්රකාශනයක සාරාංශනාත්මක
සටහනක් ළ කර ඇත15.
යටත් විජිතවාදී ආක්රමණ වලට ග ාදුරුවී, ඉඩම් අල්ලා ැනීම් හා ආදිවාසී ප්රජා වන්ගේ
ඉඩකඩම් හා මානවකෘති බලහත්කාරගයන් වරා ැනීම්, ගේශීය ජන කණ්ඩායම්වලට
දිගින් දි ටම ඡන්ද් බලය අහිමිකිරීම් වලට භාජනය වී ඇති ප්රගේශවල ජන කණ්ඩායම් සම
සාකච්ඡා ගනාකිරීගමන් හානියක් සිදුවිය හැකි බැවින්, එවැනි ප්රගේශවල ගේශීය සිතුම් ැතුම්
වලට වැද් ත් තැනක් දීම තීරණාත්මක ගේ5,6.
ඇගමරිකානු ගෙඩරල් ආණ්ඩුගවන් ආධාර ලබන ආයතනවල තැන් ත් කර ඇති ඇගමරිකා
එක්සත් ජන ද්ගේ ගේශීය ඇගමරිකානුවන්ගේ මානව අවගශ්ෂ, ස්වගේශික ඇගමරිකානු
ගසාගහාන් ආරක්ෂා කිරීගම් හා භාරය ැවරීගම් නතින් (NAGPRA)අධීක්ෂණය ගේ.
පුරාතන වැසියන්ගේ මානව අවගශ්ෂ, (සංස්කෘතිකව හඳුනා ැනීමට හැකිවුවත් ගහෝ
ගනාවුවත් ) ඒ ැන අද්ාළ ආයතන විසින් සාකච්ඡා කර ස්වගද්ශීය ජන කණ්ඩායම් වලට
භාර දීමට ක්රියා කළ යුතු බව එම නතින් අනිවාර්ය ගේ. ඕස්ගෙලියාගේ ඒ හා සමාන
නීතිවලින් අවුරුදු 40,000 ක් තරම් ැරණි40 ආදිවාසීන්ගේ හා ගටාගරස් දිවයින් ජනයාග න්
5

ලබා ග න ඇති මානව අවගශ්ෂ වල භාරකාරත්වය ැවරීමට තැත් ගකගර් 41,42. වර්තමාන
ජන කණ්ඩායම් වලට ද්රවයමය ගහෝ වාචික සබඳතා ස්වල් යක්වත් ඇති ගහෝ නැති පුරාතන
පුේ ලයන්ගේ මළ සිරුරු ගකාටස් පිළිබඳව ර්ගේෂණ සිදු කරණ විට, ගහෝ ඇතැම්
කණ්ඩායම්වලට අන් කණ්ඩායම්වලට වඩා සංස්කෘතික උරුමයනට අයිතිය ඇතැයි යන
අද්හස දිරි ැන්වීගම්දී සමාජ ඝට්ටනවලට තුඩු දිය හැකි බැවින් සෑම පුරාතන පුේ ලයකුම
වර්තමාන කණ්ඩායමක් සම සම්බන්ධ කළ යුතුය යන්න අනිවාර්ය කරණ ස්වගද්ශීයයන්ගක්න්ද්ර ත සද්ාචාරාත්මක රාමුවක් ගනා ැලගේ.

සේවශදශීය දෘෂේි ශකාණයන් නිශයෝජනය කිරීම
ඇගමරිකානු රටවල් ගබාගහාමයක ගේශීය උරුමයන් ජාතික අනනයතාවට කාවේද්ා රාජය
සංස්කෘතික ආයතනවලට අනුකලනය කර ඇත. උද්ාහරණයක් වශගයන්, ස්වාධීනත්වය
ලැබීගමන් සු, ගමක්සිගකෝගේ ජන හනගයන් වැඩි ගද්ගනකු වන ගමස්ටිගසාවරු (මිශ්ර
මුතුන් මිත්තන් ග න් ැවත එන්නන්) ජාතික අනනයතාවගේ අඛ්ණ්ඩ ගකාටසක් ගලස
නහුවා (ඇස්ගටක් ),මායා, සැග ාගටක් සහ ගවනත් ආදිවාසී කණ්ඩායම්වලින් උරුමයන්
වැළඳ ත්හ43-45. ගේරු රගටහි සංස්කෘති අමාතයාංශය පිහිටුවන ලේගේ ස්වගේශීය
සංස්කෘතිය දිරි ැන්වීම සහ ගවනස්කම්වලට විරුේධව කටයුතු කිරීගම් ඉලක්කය ඇතිව
එරගටහි පිහිටුවන ලද් වයා ාරයක් (indigenismo) ද්නම් කර ග නය46-48. එවැනි
සන්ධර්භ තුල මානව අවගශ්ෂ විශ්ගල්ෂණය කිරීම සඳහා රජගයන් ගහෝ උරුමයන්
සම්බන්ධ සංවිධානවලින් අනුමැතිය ලබා ැනීගම් ක්රියාමාර් ය ප්රබල වූවක් විය හැකි අතර
එක්සත් ජන ද් ආකෘතියක් ගයාද්ා ැනීගමන් අගේක්ිත ප්රතිඵල ලබා ැනීම වයර්ථ විය
හැක. මධයම සහ ද්කුණු අගමරිකාගේ ග ෞරාණික ඩී.එන්.ඒ රීක්ෂණ පිලිබඳ ශාස්ීය ලිපි
ල කරන ලදුව, එම අධයයනයන් ස්වගේශීය ජනයා සම්බන්ධගයන් එක්සත් ජන ද්ගේ
පිළිගයළ කළ ප්රමිතීන් වලට අනුකූල වී නැතැයි යනුගවන් ලද් විගේචන පිලිබඳ ගබාගහෝ
අත්ද්ැකීම් ගමම ලිපිය සම් ාද්නය කළ කතුවරුන්ට ඇත3,4. එක්සත් ජන ද්ගේ සිදු කර ඇති
ප්රමාණයට වඩා ගබාගහෝ ස්ථානවල ස්වගේශීය උරුමයන් වැළඳ ග න රජගේ අනුමත
කිරීගම් ක්රියාමාර් වලට හා සංස්කෘතික ආයතනවලට ද්ැඩි ගලස ඒකාබේධ කර ඇති බැවින්,
ගමක්සිගකෝව සහ මධයම හා ද්කුණු ඇගමරිකා රටවල අ ට හැගඟනුගේ එම විගේචන
අික ගලස අතිගශාක්තිගයන් යුතු වූ ගහෝ යටත් විජිතවාදී මානසිකත්වයකින් යුතුවූ ඒවා
ගලසය.
ගකගස් වුවද්, ඇගමරිකානු රටවල, රජයන් සහ ප්රජාවන් ආදිවාසී ප්රජාවන් අතර වතින
සබඳතාවල ගබාගහෝ ගවනස් ස්වභාවයන් ද්ක්නට ඇත. අමතර ගතාරතුරු අවශයවීම් ැන
තීරණය කිරීගම්දී ර්ගේෂකයන් එකින් එක අනුව විමසා බැලිය යුතුගේ. ස්වගේශීය උරුමය
අනනයතාගේ වැද් ත් අං යක් වන ප්රජා ගකාටස්, ගේරු හා ගමක්සිගකෝගේ රාජය තන්ත්රගේ
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විචලය නිගයෝජනයක් ගේ. බ්රසීලගේ ස්වගේශීය ප්රජාවන්ට ගබාගහෝ විට ඡන්ද් බලය අහිමි
අතර, තමන්ගේ මුතුන් මිත්තන්ගේ පුරාවිද්යාත්මක නටබුන්වල ඉරණම පිලිබඳ හඬක්
නැගීමට නීතිමය යාන්ත්රණයක් ස්වගේශීය ප්රජාවට ගනාමැත49. ස්වගේශීය උරුමය
සම්බන්ිත කවර ගහෝ වයා ෘතියක් සිදු කිරීමට එකී ප්රජාවගේ අනුමැතිය ලබා ත යුතුය
යන නීතිමය නිගයෝ ය ආර්ගජන්ටිනාගේ සැමවිටම අනු මනය ගනාගකගර්.
ජන හනගයන් අඩක් මණ වන මායාවරු සහ ගවනත් ස්වගේශීය ජන කණ්ඩායම්
ග ෝතමාලාගේ ගකාන් කිරීමට ලක්ව ඇත. එවැනි අවස්ථාවලදී ග ෞරාණික ඩී.එන්.ඒ
ර්ගේෂණ කණ්ඩායමක සාමාජිකයන්ගේ සද්ාචාරාත්මක ව කීම වනුගේ ස්වගේශීය
ප්රජාවගේ සිතුම් ැතුම් ඇතුළු කිරීම සඳහා නවා ඇති නීතිමය සීමාවන් ඉක්මවා ක්රියා
කිරීමය.

සේවශදශීයත්වශේ අර්ථය පිලිබඳ ශගෝලීය ශවනසේකම්
ස්වගද්ශීයත්වය යන්ගනහි අර්ථය ග ෝලීයව ගවනස් ගේ. යටත් විජිතවාද් ාලන යටගත්
සිටි ප්රජාවන්ග න් ැවගතන්නන් ද්ැන් අප්රිකාගේ ඉතා ප්රබල ගලස බලය ලබා සිටින අතර,
ස්වගද්ශීයත්වය යන්ගනන් අද්හස් වනුගේ කිසියම් ප්රගේශයක ජන කණ්ඩායම් ස්ථා නය වී
සිටීගමන් ඇතිවූ සම්ප්රද්ායනට වඩා ගබාගහෝ විට අනනයතාව මත ගේශ ාලනික ගහෝ
සමාජයීයව ගකාන්කිරීම් වලට ලක්වීම් සඳහන් වීම ැනය50. ගබාගහෝ අප්රිකානු ප්රජාවන්ට,
යටත්විජිතවාදී හා ශචාත්-යටත්විජිතවාදී කාලවලදී සිදුවූ අවතැන්වීම් හා අවුල්වීම් ඇතුළුව,
ඔවුන් වාසය කරණ ඉඩ කඩම් හා වතිනුගේ සංකීර්ණ සබඳතා ය. සමහර ප්රගේශවල
මිනිසුන්, එම ප්රගේශවල අතීතගේ ජීවත්ව ඇති ජන ගකාටස් තම ඥාතීන් ගලස ගනාසලකති.
වර්තමාන ආ මික ගහෝ සංස්කෘතික ඇද්හිලි ක්රම අතීතගේ ැවති ඒවායින් ගවනස්වීම්51,
ගවනත් ග ගද්ස්වලින් සිදුවූ සංක්රමණයන් පිලිබඳ සාමුහික මතකයන්, ගවනත් ජන
කණ්ඩායම් හා සම්බන්ධවීම් නිසා ලි ැනීම් වලට ලක්විය හැකිගේය යන බිය,
ප්රචණ්ඩත්වයට හා අවතැන්වීම් වලට තවමත් ගහ්තුවන සමාජ-ගේශ ාලනික ද්ර්ශන ථයන්
බිඳ ද්මමින් යුගරෝපීය යටත් විජිතවාදී ාලන සමගේදී න්නා ලද් තීරණවල සු-කම් න
ගමයට ගහ්තු විය හැක. සංස්කෘතික උරුමයන් පිලිබඳ තීරණ ැනීගම් බලය ැවරීගම්දී,
සමාජ ඝට්ටන උග්ර ගනාවන ගස් ව බලා ැනීමට ගමවැනි තත්වයන් තුල, ගේශීය
කණ්ඩායම් වල සිට රජගේ නිගයෝජිතයන් ද්ක්වා ාර්ශවකරුවන් අතගර් සැලකිල්ගලන්
යුතුව සාකච්ඡා ැවැත්වීම අවශය ගේ. එවැනි අවස්ථාවලදී ග ෞරාණික ඩී. එන්.ඒ.
විශ්ගල්ෂණ සිදු කිරීම සඳහා මධයස්ථයක් ගලස ස්වගද්ශීයත්වය සැලකීම හානිකර වීමට ඉඩ
ඇත.
අප්රිකාගේ (ගමන්ම තවත් ගබාගහෝ ප්රගේශවල) ග ෞරානික ඩී. එන්. ඒ. ර්ගේෂණ පිලිබඳ
වඩා හදිසි ැටළුවක් වනුගේ සද්ාචාර-විගරෝධී ගලස එකතු කර ගබාගහෝවිට විගේශයන්ට
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යවන ලද් මිනිස් අවගශ්ෂ පිලිබඳ යටත් විජිතවාදී උරුමයනට මුහුණ ෑමය52-53. ග ෞරාණික
පුේ ලයන්ගේ අවගශ්ෂ අධයයන කිරීම සඳහා අවසර ලබා ැනීමට සහ සම්භවයන්,
ඓතිහාසික අසාධාරණකම්, ආ සු භාරදීම් සහ ප්රතිෂ්ඨා නයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට,
ර්ගේෂකයන් එම ද්රවය භාර ආයතන සම ගමන්ම ඒවා එකතු කරනු ලැබූ රගට් විේවතුන්
සම කටයුතු කළ යුතුය54-56 (https://www.globalcodeofconduct.org/affiliated-codes/).
ගේශීයයන් අවම වශගයන් සහභාගි කරග න යුගරෝපීය සහ උතුරු ඇගමරිකානු
විද්යාඥයන් විසින් වැඩි වශගයන්ම සිදු කර ඇති අයුක්තිසහ ත සහ ගබාගහෝ විට අසාධාරණ
අන්ද්ගම් ර්ගේෂණ පිලිබඳ ඉතිහාසය ඒ හා සම්බන්ිත අභිගයෝ යකි25-27. ර්ගේෂන
ප්රශ්න හා සැලසුම් සකස් කිරීමට ාර්ශවකරුවන්ට බලය ලබා ගද්න, පුහුණු කිරීම් හා
අගනකුත් ධාරිතා වර්ධනයන් ද් ඇතුළු සාධාරණත්වගයන් යුත් සහගයෝගිතාවයන් ඇති කර
ැනීමට විගේශීය ර්ගේෂකගයෝ ප්රමුඛ්තාවයක් දිය යුතුය57.

කණ්ඩායම්වල අනනයතාවය ගැන අවධාරණය කිරීශමන් සමහර ශගෝලීය සන්ධර්භ තුල
හානි සිදු ීශම් හැකියාවක් ඇත
ස්වාගද්ශිකයා යනු කවුරුන්ද් යන්න පිළිබඳව ැවැත්වූ සාකච්ඡාවන්හිදී විජාතික භීතිකා හා
ජාතිවාදී වෘත්තාන්තයන් ගහ්තු වී ඇත. ගමවැනි ස්ථානවල ග ෞරාණික ඩී.එන්.ඒ රීක්ෂණ
වලට අනුමැතිය දිය හැක්ගක් කවුරුන් විසින්ද් යන්න තීරණය කිරීම සඳහා ස්වගේශීය
අනනයතාව භාවිතා කිරීම, කණ්ඩායම් අතර ඝට්ටන සහ ගවනස්කම් සිදුවීමට ඉඩ ඇති
බැවින් හානි කර විය හැක.
උද්ාහරණයක් වශගයන්, කණ්ඩායම් අනනයතාව මත ද්නම්වූ දීර්ඝ අ චාර ඉතිහාසය
නිසා, ඉන්දියාගේ ගබාගහෝ ගද්නා කුල සහ ආ මික සුබිම පිලිබඳව විමසීගමන් වැළකී සිටී.
කුල ද්නම් කර ග න ගවනස්කම් සිදු කිරීම නීතිගයන් තහනම් කර ඇත. ද්ැනට ජීවත්වන
ප්රජා කණ්ඩායම් වලින් ඉතා විශාල ගකාටසක් එම අර්ධ-ේවී ගේ සහශ්ර වර්ෂ කාලයක් වාසය
කර ඇති මුතුන් මිත්තන් ග න් ැවත එන එකම ජන ගකාටස් වල මිශ්රනයන් වන බැවින්,
ැරණි උරුමයට වැඩිගයන් හිමිකම් ද්ැක්විය හැක්ගක් කවර කණ්ඩායමකට ද් යන්න
තීරණය කිරීමට තැත් කිරීම ඝට්ටන වලට ගහ්තුවී ඇති නමුදු, එය ද්කුණු ආසියාගේ වැඩි
ගකාටසක අර්ථ-විරහිත ක්රියාවක් තරම් වී ඇත58,59. ගකගස්වුවද්, අන්ද්මන් දිවයින් වැනි
තැන්වල ස්වගද්ශීයයන් යනු කවුරුන් ද්ැයි යන්න ැහැදිලි ගේ60. ද්කුණු ආසියාගේ ගබාගහෝ
ප්රගේශවල සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මැනවින් සැකසුනු නිලතන්ත්රයක්
ඇත. ප්රජා කණ්ඩායම්වලට සිදුවිය හැකි හානිවලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගමම රාමුව තුල
ක්රියා කිරීම වැද් ත් යන්ත්රණයක් ගේ.
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ගේශීය සම්භවයක් ඇතැයි කියනු ලබන කණ්ඩායම්වලට විගශ්ෂ තත්වයක් තිබිය යුතුය යන
ගයෝජනාව බටහිර යුගරසියාගේ විජාතික භීතිකාවකට සහ ජන සංහාරයකට ගහ්තු වී ඇත.
නාසි යු ගේදී “ගල් සහ ස්” පිලිබඳ අද්හස දිරි ැන්වූ ජාතිවාදීන්, බලහත්කාරගයන් අල්ලා
න්නා ලද් ඉඩම් නිතයානුකුල කිරීම සඳහා නැග නහිර යුගරෝ ගේ කැනීම් වලින් මතු කර
න්නා ලද් ඇට සැකිලිවල ජර්මානු රූ ාකෘති ඇති බවට විද්යාත්මක සුබිමක් තිබුණි61
යනුගවන් පුරාවිද්යාත්මක ර්ගේෂණ විකෘති කළහ. ඇතැම් ප්රජා කණ්ඩායම් විසින්
සංස්කෘතික උරුමයන් වලට හිමිකම් ද්ක්වන වෘත්තාන්ත නිෂ්ප්රභ කිරීමට යුගරෝපීය
විද්යාඥයන් ද්ශක ණනාවක්ම ක්රියා කර ඇත. ගවනස්කම්වලට භාජනය වූ ජාතික සුළු ජන
ගකාටස් වල ද්ෘෂ්ිගකානයනට
රු කරන අතරම, ඇතැම් භූමි ප්රගේශවලට ආදි
සම්බන්ධතා ඇතැයි යන ආත්ම-සංකල් නාත්මක හැඟුම් වලින් ගමම වයා ාරය ඉවතට
ැනීමට බටහිර යුගරෝපියානු සුබිමක ග ෞරාණික ඩී. එන්. ඒ. සද්ාචාර ර්ගේෂණවලින්
සිදු විය යුතුය61,62. සමූහ අනනයතාවන් පිලිබඳ ක්ෂ ාතී වෘත්තාන්ත වලට සහාය
ද්ැක්වීමට රාජය නායකයන් පුරාවිද්යාත්මක සහ ග ෞරාණික ඩී.එන්.ඒ ර්ගේෂණ ආචාර විි
ලබා ග න, බැහැර කරණ ප්රති ත්ති සාධාරණීය කිරීගම් අනතුර හුගද්ක් නයායාත්මක
මතයක් මණක් ගනාව හංගේරියාව සහ ඊශ්රායල් ඇතුළු බටහිර යුගරෝසියාගේ ඇතැම්
රටවල අද් වතින ැටලුවකි63-65.

සදාචාරාත්මක ශපෞරාණික ඩී. එන්. ඒ. පර්ශේෂණ සඳහා ශගෝලීයව
මාර්ශගෝපශේ පහක්

අදාළ වන

ඉහත සාකච්ඡා කළ ර්ගේෂණ සන්ධර්භයන් තුල ගමන්ම ඉඩකඩ සීමාවන් නිසා අපි
සාකච්ඡා ගනාකළ මධයම ආසියාව, සයිබීරියාව, නැග නහිර ආසියාව, අේනිදි ආසියාව
සහ ඕගෂනියාව ඇතුළු ගලෝකගේ අනිකුත් ප්රධාන ප්රගේශ වල ද් ග ෞරාණික ඩී. එන්. ඒ.
ර්ගේෂණවල සද්ාචාරාත්මක ප්රමිති ශක්තිමත් ගලස වර්ධනය කිරීම සඳහා මාර්ග ෝ ගේශ
හක් අපි ඉදිරි ත් කරමු (ගකාටුව 1). විද්යාත්මක ආචාර ධර්ම ැටළු පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන
මාර්ග ෝ ගේශ වලින් අරඹා, ස්වගේශීය කණ්ඩායම් ඇතුළු ප්රජාවන්ගේ ර්යාගලෝක සඳහා
ර්ගේෂනවල සංගේදිතා රැක දීගම් මාතෘකාවට ආ සු යමු.

(1) තමන් ශසේවය කරණ සේථානවල සහ මානව අවශ ෂ
ේ ලබා ගත් සේථාන වල, ශරගුලාසි
සියල්ලම අනුගමනය කරණ ලද බවට පර්ශේෂකයන් වග බලා ගත යුතුය. මානව සාම් ල
ලබා ත් ස්ථානගේ රිසරය සැලකිල්ලට ග න, ග ෞරාණික ඩී.එන්.ඒ ර්ගේෂණ සිදු කිරීම
සද්ාචාරාත්මක ද්ැයි ර්ගේෂකයන් සැලකිලීමත් විය යුතුය. වයා ෘතියක නිරත වීම ඇරඹූ
විට ර්ගේෂකයන් සියලුම ගේශීය ගරගුලාසි වලට අනුකුලව ක්රියා කළ යුතුය. ගමය ඉතා
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ැහැදිලි ගද්යක් ගලස ග නුණ ද් ග ෞරාණික ඩී.එන්.ඒ ර්ගේෂකයන් සියලුම ගරගුලාසි
සැමවිටම අනු මනය කර නැති බව සමහර සම-කතුවරුන්ගේ අත්ද්ැකීම ගේ.
උද්ාහරණයක් වශගයන් විද්යාත්මක විශ්ගල්ෂණ සඳහා ගහෝ ජීව විද්යාත්මක ද්රවය
අ නයනය සඳහා, ආයතනික, ගේශීය, ප්රාගේශීය ගහෝ ජාතික ආයතනවලින් මට්ටම්
කිහි යකින් අවසර ලබා ැනීමත් භාරත්වය ද්රන ආයතනවලට එකඟවූ කාල-රාමුවලට
අනුව වාර්තා ඉදිරි ත් කිරීමත් අවශය විය හැක. ගේශීය ගරගුලාසි ප්රමාණවත් ගනාවන විට66
හත සඳහන් මූලධර්ම අනු මනය කරමින් වඩා උසස් ප්රමිතියිකට අනුකුලව ක්රියා කළ
යුතුය.

(2) කවර ශහෝ අධයයනයක් ආරම්භ කිරීමට ශපර පර්ශේෂකයන් විසේතරාත්මක සැලසුමක්
පිළිශයළ කළ යුතුය. ර්ගේෂණ ප්රශ්න ැහැදිලිව ළ කිරීම; භාවිතා කිරීමට අගේක්ිත
ශිල්පීය ක්රම පිලිබඳ විස්තරයක් සහ අවගශ්ෂ වලට ඇතිවිය හැකි බල ෑම (අධයයනය කළ
යුතු ඇට සැකිලි කැබලි සහ භාවිතා කරනු ලබන ප්රමාණයන් ඇතුළුව); උත් ාද්නය
ගකගරන ඩී.එන්.ඒ ද්ත්ත වර් ය පිලිබඳ විස්තරයක්; සහගයෝගිව ක්රියා කරණ රසායනා ාර
සම ද්රවය ගබද්ා ැනීම සඳහා වන සැළසුම් කිසිවක් ගේනම් ඒ බව; භාවිතා ගනාකළ ද්රවය
ආ සු භාර දීම සහ ර්ගේෂණ ප්රතිඵල ගබද්ා ැනීම සඳහා කාල රාමුවක්, ප්රතිඵල ගකගස්,
ගකාතනදී හා කවුරුන් විසින් වයාේත කරනුගේද් යන්න ැන සැලසුමක්; අවශයතාවය ඇති
ස්ථාන වල ධාරිතාව දියුණු කිරීම ගහෝ පුහුණුවීම් ලබා දීම පිලිබඳ සැළසුමක් සහ විවෘත ද්ත්ත
මූලධර්ම වලට අනුකුලව ද්ත්ත බඩා කිරීම, ගබද්ා ැනීම ැන ාර්ශවකරුවන් එකඟවී
ඇති සැලසුමක් ද් ඇතුළු විය යුතුය67. ර්ගේෂණගයහි විෂය ථය, සැලසුගමහි විස්තර කළ
යුතු අතර, ජාන ද්ත්ත විශ්ගල්ෂණයන් අනග ක්ිත දිසා ගවත ගයාමුවිය හැකි බව
සැලකිල්ලට නිමින් ර්ගේෂණගයන් ඇතිවිය හැකි ප්රතිඵල ැන අවංකව ද්ැනුම් දිය යුතුය.
අගේක්ිත ර්ගේෂණගයන් බැහැරවීමක් සුව සිදුවුවගහාත් විමසා බැලිය හැකි වන
වාර්තාවක් එවැනි සැලසුමකින් ඇති ගේ. අධයයන සැලසුගමහි කිසියම් ගවනස්කමක් සිදු
කළ යුත්ගත් මුල් ගිවිසුමට සම්බන්ධවූවන්ගේ සහගයෝ ය ඇතිව මණි; ග ෞරාණික
පුේ ලයන්ගේ අවගශ්ෂ අධයයන කිරීම සඳහා අනුමැතිය දුන් විට, අනුමැතිය ලබා ත්තාවූ
කාර්යය සඳහා ඔවුන් එම ද්රවයවල භාරකරුවන් බවට ත් ගවතත් ‘අයිතිය’ මාරු ගනාවන බව
ර්ගේෂකයන් පිළි ත යුතුය68. මානව අවගශ්ෂ වලට ව කියන්නන් හා ඉදිරි ද්ැක්ම පිළිබිඹු
කළ යුතු වන ගසසු කණ්ඩායම් සම තමන්ගේ සැළසුම පිලිබඳ විස්තර ගබද්ා ැනීම
ර්ගේෂකයන්ගේ ව කීම ගේ; එබැවින්,එය පිළිගයළ කළ යුතු වනුගේ විගශ්ෂඥ-ගනාවන
අයටද් වටහා ැනීමට හැකිවන රිදිය. සුදුසු වනුගේ නම් සහ අද්ාළ සියලුම ාර්ශවයන්
එකඟ ගේනම්, මානව අවගශ්ෂයන් භාරව ැවතිගේ ඒවා ආගේනික ප්රගේශ වලින් බැහැරව
නම්, ඒවා ආ සු භාර දීම පිලිබඳ මන් ම ක් ද් ර්ගේෂණ සැළසුමට ඇතුළු කිරීම සුදුසු ගේ.
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(3) මානව අවශ ෂ
ේ වලට සිදු වන හානි අවම කිරීමට පර්ශේෂකයන් ක්රියා කළ යුතුය.
අන් සැකිලි ගකාටස් වලට වඩා මානව ජාන ද්ත්ත කිහි ගුණයක් ස යන ප්රස්තථික අස්ථිය
(petrous bone) 69-72 ගකගරහි මෑතදී ඇතිවී තිගබන අවධානය ැන සැලකීගම්දී, මානවගේද්
අස්ථි එකතුකිරීම් ගකගරහි ර්ගේෂණ වල බල ෑම අවම කිරීම විගශ්ෂගයන්ම වැද් ත්ගේ.
තමන්ගේ ර්ගේෂණාත්මක විශ්ගල්ෂණ සම මානව අවගශ්ෂ ආරක්ෂා කිරීම් සමබර කර
ැනීම පිළිබඳව ර්ගේෂකයන් ගසසු ාර්ශවකරුවන් සම සාකච්ඡා කර නිසි උ ාය
මාර් යක් සකස් කර ත යුතුය. ප්රගයෝජනයට ත හැකි ද්ත්ත වල උ රිම ප්රතිඵල ලබා
න්නා අතර සිදුවිය හැකි හානි අවම කළ හැකි වඩාත්ම ගයා ය ක්රියාමාර් පිලිබඳ පුහුණුව
ගනාලබා ර්ගේෂකයන් විසින්
මිනිස් අවගශෂ එකතු ගනාකළ යුතුය11,12,73-76.
ර්ගේෂකයන් විසින් තමන්ගේ ර්ගේෂණ ප්රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා ත හැකි ප්රමාණයට
වඩා සාම් ල ලබා ගනා ත යුතු අතර, ඒවා ලබා න්නා ලේගේ ගකදිනක ද් යනුගවන්
සාම් ල ලබා ැනීම පිලිබද් ලිඛිත සටහන් මානව අවගශ්ෂයන්ට ව කිව යුත්තන්ට
සැ යිය යුතුය. ඩී.එන්.ඒ සංරක්ෂණය දුර්වල වූ අවගශ්ෂ පිළිබඳව, සමාන ක්රම භාවිතා
කරමින් නැවත විශ්ගල්ෂණ කිරීම වැළැක්වීම සඳහා රිනාත්මක ප්රතිඵල වාර්තා කළ යුතුය.
සාම් ල ලබා ැනීමට ග ර, අි-විගභද්න සහ ජජව-පුරාවිද්යාත්මක තක්ගස්රු කිරීම් අනුව
රූ අධයයනය සිදු කර ගල්ඛ්න ත කළ යුතුය. අඩු වශගයන් ඉතාම ග ෞරාණික පුේ ලයන්
සම්බන්ධගයන් ගහෝ අේවිතීය සන්ද්ර්භ වල තැනැත්තන් සඳහා ශුද්ර රි ණක ආධාරිත
රීක්ෂණ (මයිගක්රෝසී.ටී.ස්කෑන් රීක්ෂණ) ගහෝ වාත්තු(කාස්ට්ස්) ඉදිරි ත් කළ යුතුය.
කිසියම් ස්ථානයක ඩී.එන්.ඒ සංරක්ෂණයන් ඇ යීමට ග ර සත්ව ගහෝ ගරෝ විනිශ්චයගනාවන අවගශ්ෂ පිලිබඳ විශ්ගල්ෂණ සිදුවිය යුතු ද්ැ යි සාකච්ඡා කළ යුතුය.
සාම් ල ලබා ත් සු, මානව අවගශ්ෂ, ඉතා ව කීගමන් ආරක්ෂා කිරීම සහ ද්රවය ගබද්ා
ැනීගමන් ඩී.එන්.ඒ නිස්සාරයන් වැනි අනුක නිෂ් ාද්න සහ ඩී.එන්.ඒ පුස්තකාල නිර්මාණය
සිදු කළ හැක. එමගින්, සුව සිදු ගකගරන ර්ගේෂණ අධයයනවලදී අමතර සාම් ල ලබා
ැනීගම් අවශයතාවය අඩු ගවනු ඇත. අධයයන නැවත සිදු කිරීම සඳහා, නි මනය කරණ
ලද් අණුක නිෂ් ාද්න නඩත්තු කිරීගම් ව කීම ර්ගේෂකයන් සතු ගේ. සාම් ල මානව
අවගශ්ෂ සහ නි මනය කරණ ලද් නිෂ් ාද්න, රසායනා ාර අතගර් ගබද්ා ැනීම සඳහා
අනුමැතිය ලබා ැනීම සඳහා අපි ර්ගේෂකයන් දිරි න්වන්ගනමු. අනුමතවූ ර්ගේෂණ
සැලසුමකට ගමම භාවිතයන්, අනුරූ වන තාක් කල් මූලික අධයයනගේදී න න ලද් ප්රශ්න
පිලිබඳ නැවත තක්ගස්රු කිරීම ගමන්ම මූලික අධයයනගේ විෂය ථගයන් ඔේබට ගිය
අතිගරක විශ්ගල්ෂණ සිදු කිරීමට ද් ගමයින් හැකිගේ.
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4. විදයාත්මක ප්රතිඵල ප්රකා කළ පසු, ඒවා විශවචනාත්මකව නැවත පරීක්ෂා කිරීමට හැකි
වන පරිදි පර්ශේෂකයන්, අදාළ දත්ත ලබා ගැනීමට ඉඩ සැලසිය යුතුය. ග ෞරාණික
ඩී.එන්.ඒ. ද්ත්ත කාගලෝචිත අයුරකින් ළ කර ප්රතිඵල විගේචනාත්මකව නැවත තක්ගස්රු
කිරීම සඳහාත් හසුකම් සැලසිය යුතුය77,78. ප්රකාශිත ප්රතිඵල වල නිරවද්යතාවය තහවුරු
කිරීම සඳහාවත් ද්ත්ත ලබා ත හැකි බවට සහතිකයක් ගනාමැති නම් විද්යාඥයන්ට
සද්ාරාචාත්මකව අධයයනයකට සහභාගී විය ගනාහැක. අධයයනය සඳහා මුලදී අවසරය
ගද්න ලද් ලිපියට ගමම සහතිකය ඇතුළු කළ යුතුය. වැරදි ප්රචාර ැතිරීම වලක්වාලීම සඳහා
ගමන්ම එම ප්රශ්න ැනම නැවත විමසීමට තැත් ගකගරන අනා ත විශ්ගල්ෂන ද් හසු
කරවීම සඳහා ගමය වැද් ත් ගේ.
ප්රකාශයට ත් කිරීගමන් සු, ද්ත්ත සම්ූර්ණගයන්ම ලබා ැනීමට ඉඩ සැළසීම ඉතා
යහ ත් ක්රියාමාර් යක් වන අතර සියලුම ාගහ් ග ෞරාණික ගජගනාම ද්ත්ත, ග ාදු ද්ත්ත
බඩාවල ගමගලස ළ කර ඇත. ගමය ගමම ගක්ෂත්රගයහි සද්ාචාරාත්මක ශක්තියක් වී
ඇත79. විද්යාත්මක ද්ැනුම වර්ධනයවීම සඳහා ආධාර කිරීමට අමතරව, ද්ත්ත
සම්ූර්ණගයන්ම ලබා ැනීමට සැලැස්වීගමන්, ද්ත්ත නැවත ප්රගයෝජනයට ැනීමට
හැකිවීම නිසා, තවදුරටත් සාම් ල ලබා ැනීගම් අවශයතාවය අඩු ගකගරන බැවින් එමගින්,
මානව ගේහයන් පිලිබඳ භාරකාරත්වය ව කීමකින් යුතු කාර්යයක් බවට ත් කිරීමට ද්
ගහ්තුගේ. සමහර විශ්ගල්ෂණ වර් වල ප්රතිඵල වාර්තා කිරීගම්දී මුළුමනින්ම විවෘත ද්ත්ත
වලින් ලැබිය හැකි වාසි වලට වඩා, ාර්ශවකරුවන්ට හානිද්ායක විය හැකි බැවින්
ග ෞරාණික ඩී.එන්.ඒ ද්ත්ත නැවත භාවිතා කළ හැකි ක්රම සීමා කිරීම සද්ාචාරාත්මක යයි
ාර්ශවකරුවන් අතර සාකච්ඡා වලදී ගහළි වීමට ඇති අවස්ථා අ ට සිතා ත හැක6,10,80.
අධයයනය ආරම්භ කිරීමට ග රාතුව ක්රියාවලියකදී, ගමම අවස්ථා අඳුනා ග න අධයයන
ප්රතිඵල නැවත තක්ගස්රු කිරීම සඳහා මණක් ද්ත්ත විශ්ගල්ෂණය කිරීමට එකඟ වන,
සුදුසුකම් ලද් ර්ගේෂකයන්ට මණක් ද්ත්ත ගබද්ා දීම සීමා කිරීම මුල් ර්ගේෂණ
සැලසුගම් ගකාටසක් විය යුතුය.
ද්ත්ත සම්ූර්ණගයන්ම ප්රසිිගේ ලබා ැනීමට ගනාමැති විට ප්රතිඵල තීරණාත්මකව නැවත
විමසා බැලීම සඳහා ද්ත්ත කළමනාකරණය සහ ගබද්ා හැරීම සිදු කළ යුත්ගත්, ද්ත්ත අවභාවිතය වැළැක්වීම ැන විගශ්ෂඥ ද්ැනුම ඇති, ර්ගේෂණ ප්රතිඵල ැන උනන්දුවක්
ගනාමැති සංවිධානයක් විසිනි. ප්රතිඵල ල කිරීගමන් සු ර්ගේෂකයන්ට ද්ත්ත ගබද්ා
හැරීගම් සහ කළමනා කිරීගම් ව කීම ගකෞතුකා ාර ගහෝ ආදිවාසී සමුහයන් වැනි
ාර්ශවකරුවන්ට ැවරිය හැකි යයි ගයෝජනාවී ඇත10,13,15,83. ගකගස් වුවද්, මූලික
ර්ගේෂණ ගිවිසුගමන් ආවරණය වූ ප්රශ්න විගවචනාත්මකව නැවත විමසා බැලීගම් අරමුණ
සඳහා ක්රියා කරණ සුදුසුකම් ලත් ර්ගේෂකයන්ට; ර්ගේෂණ ප්රතිඵල පිළිබඳව
සැලකිල්ලක් ද්ක්වන කණ්ඩායම් චිසින් ද්ත්ත ලබා ැනීම වැළැක්විය හැකි අධයයනයක
සහභාගිවීම වෘත්තිමය ආචාරධර්ම වලට අනුකුල ගනාගේ. මුළුමනින්ම ප්රසිේධ කර ගනාමැති
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ද්ත්ත, ර්ගේෂණ ප්රතිඵල නැවත විගේචනාත්මකව විමසා බැලීම සඳහා භාවිතා කිරීම පිණිස
ක්රියා කරණ ර්ගේෂකයන්ට ගබද්ා දීම පිලිබඳ පිළි ත් යාන්ත්රණ තිගේ. උද්ාහරණයක්
වශගයන්, ග ෞේ ලිකත්වයන් පිළිබඳ අවශයතා සපුරා ලීම සඳහා, වර්තමාන ගජගනාම
ද්ත්ත සම්බන්ධගයන් සිදු කරන අයුරින් dbGaP ගහෝ EGA වැනි ද්ත්ත බඩා යාන්ත්රණ
මගින්84,85; ප්රකාශනගයහි විස්තර කර ඇති, ද්ත්ත රිහරණය කළ යුතු සීමාවන් වලට
අයදුම්කරුගේ ඉල්ලීම සම ගේද්ැයි තීරණය කරණ; ද්ත්ත ප්රගේශ කමිටුවකින් අනුමැතිය
ලබා ත් විිමත් අයදුම් තක් අනුව මණක් ද්ත්ත ගබද්ා ගද්න, ද්ත්ත බඩාවකින් ද්ත්ත
සැ යිය හැක. එහි ඇති අඩු ාඩුව වනුගේ ද්ත්ත ලබා න්නා එම ක්රියා පිළිගවගලහි
මන්ද් ාමී බවය78. ප්රජාවන් ද්ත්ත බඩා කිරීම සහ වයාේත කිරීගමහි ගයද්විය හැකි ගේශීය
ජජව-ද්ත්ත
බඩා පිහිටුවීම ඇරගඹමින්
වතී10,13,81,86,87.
ර්ගේශකයන්, ප්රජා
නිගයෝජිතයන්, ගහෝ භාර කරුවන් ඇතුළුව කිසිදු ාර්ශවකාර කණ්ඩායමක් විසින් මූලික
ර්ගේෂණ ගිවිසුගමහි ඇතුළු කර ඇති ප්රශ්න විගේචනාත්මකව නැවත විභා කිරීමට
කැමැත්තක් ද්ක්වන ර්ගේෂකයන්ට ද්ත්ත ගබද්ා හැරීම ාලනය ගනාකළ යුතු අතර; මූලික
ර්ගේෂණ ගිවිසුගමහි සඳහන් අරමුණු වලට අමතරව ද්ත්ත බඩා කිරීම සහ ගබද්ා හැරීම
ැන වැද් ත් ගමගහයක් ගේශීය ජජව-ද්ත්ත බඩාවලට සිදු කළ හැක.

5. අධයයනයක ආරම්භශේ සිටම අනිකුත් පාර් වකරුවන් සමග පර්ශේෂකයන් සබඳතා
පැවැත්විය යුතු අතර පාර් වකරුවන්ශේ අදහසේ වලට හා සංශේදීතාවනට ගරු කළ යුතුය.
ග ෞරාණික ද්ත්ත අලුතින් බිහි කිරීම සඳහා වයා ෘතියක් ගේශීය ප්රජා කණ්ඩායම්, පුරා
විද්යාඥයන්, ජාන විද්යාඥයන් ගහෝ භාර කරුවන් ඇතුළුව ඔවුනට මණක් සීමා ගනාකර
විවිධ ාර්ශවකරුවන් විසින් ඇරඹිය හැක. අධයයනයට විද්යාත්මක අන්ද්මින් සහභාගි විය
හැකි නම් ඔවුන් කවගරකුට ගහෝ සියලුගද්නාටම ගහෝ ර්ගේෂණ කණ්ඩායගම් සාමාජිකයන්
විය හැක. උ ගද්ස් ලබා නු ලබන අනිකුත් ාර්ශවකරුවන්ගේ නම් ර්ගේෂණ ත්රිකාවල
සඳහන් කිරීම ැන ඔවුන් එකඟ වනුගේ නම් ප්රකාශන වල අවසානගේ ඔවුන්ට ස්තුති කළ
යුතුය. අධයයන කරනු ලබන මිනිස් අවගශ්ෂ ලබා නු ලැබූ ප්රගේශ වල ාර්ශවකරුවන්ට
අධයයන සැළසුම්, ර්ගේෂණ ප්රශ්න සහ විද්යාත්මක වයා ෘතියක් සිදු කළ යුතුද් යන්න ැන
උගද්යෝගිමත්ව සහභාගිවිය හැකි නම් අ ගන්ය. සිදු ගවන කාර්යයන් ැන ාර්ශවකරුවන්
සාමුහිකව සහගයෝ ය ද්ක්වන්ගන් ගනාමැති නම් ර්ගේෂකයන් ඍණාත්මක පිළිතුරක්
පිළි ත යුතුය15.
ඉදිරියට යෑමට එකඟතාවකට එළඹි සු, තවත් අනුමැතියන් ගනා ලබා ප්රකාශනය නිම
කරණ තුරු ර්ගේෂකයන්ට තමන්ගේ කාර්යයන් සිදු කර ග න යෑමට හැකි වීම වෘත්තිමය
ආචාර ධර්ම අනුව අවශයතාවයකි. ර්ගේෂණ කණ්ඩායගම් සාමාජිකයන් ගනාවන
ාර්ශවකාර කණ්ඩායම් විසින් ර්ගේෂණ ලිපි වල අත් පිට ත් අනුමත කළ යුතු බවට
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අවශයතාවයක් තිබිය යුතුය15,81 යන ගයෝජනාව ප්රාගයෝගික ගනාවනුගේ එවැනි
ගකාන්ගේසියක් අනිවාර්ය කරනු ලැබ ඇති අධයයනයක ර්ගේෂකයන්ට සද්ාචාරාත්මකව
සහභාගී විය ගනාහැකි බැවිනි. විද්යාත්මක ස්වාධීනතාවගේ අවශයතාවය යන්ගනන් අද්හස්
වනුගේ ද්ත්තවල අනුමිතින් පිළිබඳව ාර්ශවකරුවන්ගේ ද්ෘෂ්ිගකානයන් අනුව ගනාසලකා
ර්ගේෂකයන්ට ප්රතිඵල ල කළ හැකි බව ගනාගේ. විගශ්ෂගයන්ම ප්රතිඵල විස්මයජනක
ගේ නම් සහ කලින් පිලිග න තිබි නි මනයන් අභිගයෝ යනට ලක් ගකගරනුගේ නම්,
තමන්ගේ ද්ෘෂ්ිගකානයන් අනුව කරුණු ද්ැක්වීගමන් ගහෝ විගේචනාත්මක ප්රතිචාර
ඉදිරි ත් කිරීගමන් ර්ගේෂණ ප්රතිඵල සම්බන්ධගයන් හවුල් වන ගලසට ාර්ශවකරුවන්ට
ආරාධනා කිරීම වැද් ත් ය. අධයයනයක් ඇරඹීගමන් සු ගසසු ාර්ශවකරුවන් සම
අඛ්ණ්ඩව කටයුතු කිරීගමන්; ප්රතිඵලයක් කිසියම් අන්ද්මකින් වාර්තා කිරීගමන් හානියක්
ඇතිවිය හැකි ද්ැයි අවගබෝධ කර ැනීම සඳහා වන වෘත්තිමය සද්ාචාරාත්මක යුතුකම ැන
ර්ගේෂකයන්ට ගත්රුම් ැනීමට හැකි වනු ඇත. ාර්ශවකරුවන් කණ්ඩායමකට
සැලකියයුතු අන්ද්ගම් හානියක් ගනාවන ගස් ප්රතිඵලයක් ගබද්ා ත ගනාහැකි යයි ගමම
සාකච්ඡා වලින් හැඟගේ නම් ර්ගේෂකයන් එවැනි ප්රතිඵල ල ගනාකළ යුතුය.
නිති තා ප්ර ති වාර්තා ඉදිරි ත් කිරීමටත් වයා ෘතියක් අවසානගේ ප්රතිඵල ලබා දීමටත්
ර්ගේෂකයන් කැ විය යුතුය. අධයයනගේ අගේක්ිත ප්රතිඵල කවරක් විය හැකිද් යන්න
ආරම්භගේ සිටම ැහැදිලි කළ යුතුය. ජානමය ද්ත්ත ගවනත් ආකාරගේ ද්ැනුම් විි හා
ගනා ැලපිය හැකි වීමට ඉඩ ඇති බවත්, විද්යාත්මක විශ්ගල්ෂණ වල ප්රතිඵල විේවත් නිමවුම්
ගලස සැලගකන අතර; සම්ප්රද්ායික ප්රවීනතා සහ ාරම් රික විගශ්ෂඥාතාවන් හා ද්ැඩි ගලස
පිළි ත් ඇද්හිලි වල වැද් ත්කම නි රු කිරීමක් ගහෝ, හීන කිරීමක් ගහෝ අඩු කිරීමක් ගහෝ
එමගින් සිදු ගනාගකගරන බවත් ආරම්භගේදීම ැහැදිලි කළ යුතුය. ජානමය විශ්ගල්ෂණ හා
ගවනත් සාක්ි මාර් අතර ඇති ගවනස්කම් අතීතය වටහා ැනීගම් සංයුක්ත ස්වභාවගේ
වැද් ත් අං ගලස වාර්තා කළ යුතුය.
ප්රජාවන්ට ප්රගේශවිය හැකි අතිගර්ක ප්රතිද්ාන ඇති කරන පුළුල් ප්රයත්න සඳහා
ාර්ශවකරුවන් සම වැඩ කිරීමට ර්ගේෂකයන් කැ විය යුතුය. ඒ අනුව වාර්තා ප්රතිඵල
ගේශීය භාෂාවලට රිවර්තනය කිරීම30,35,36,86,87, ළමුන්ගේ අධයා න සම් ත් දියුණු කිරීම8891, පුස්තකාල ගහෝ අන් ප්රජා මධයස්ථාන සඳහා ප්රචාරක ත්රිකා සහ කුඩා ග ාත් පිළිගයළ
කිරීම් ගහෝ ගකෞතුකා ාර සම ප්රද්ර්ශන භාණ්ඩ සැලසුම් කිරීම වැනි ද්ෑ විය හැක. අද්ාළ වූ
විට ර්ගේෂකයන් විගශ්ෂගයන්ම ාර්ශවකරුවන් කණ්ඩායම් වල සහ ගේශීය ප්රජා ගකාටස්
වල සාමාජිකයන් පුහුණු කිරීම සහ අධයා න කටයුතු සඳහා සහභාගී විය යුතු අතර4,15
එකතු කරනු ලැබූ මානව අවගශ්ෂ වල භාරකාර තත්වයන් වැඩි දියුණු කළ හැකි ක්රම සළකා
බැලිය යුතුය11. ද්ත්ත බිහි කිරීම, විවරණය කිරීම සහ විසුරුවා හැරීම ද් ගමයට ඇතුළු විය
හැක. උද්ාහරණයක් වශගයන් මානව අවගශ්ෂ වලින් සාම් ල ලබා ැනීම ගහෝ තාක්ෂණ
විද්යා ාර ක්රමගේද් පිලිබඳ පුහුණු කිරීම් සහ වැඩිදුර පුහුණුවීම් සඳහා ගහෝ වෘත්තිමය
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රැස්වීම්වලට සහභාගිවීම සඳහා මුලය ආධාර සැ යීම ද් ඇතුළු විය හැක. ශකයතා-වර්ධනය
සඳහා අරඹන ක්රියාමාර් සඳහා ප්රමාණවත් ගලස ආධාර සැ යීමට ආධාර ස යන ආයතන
ව බලා ැනීම වැද් ත් ගේ.

ශපෞරාණික පුේගලයන්ශේ අවශ ෂ
ේ පිළිබඳව සදාචාරාත්මක ඩී.එන්.ඒ. පර්ශේෂණ
දිරිගැන්ීම
තමන්ගේ කාර්යයන්හි ගකාටසක් ගලස, ර්ගේෂණ ප්රතිඵල සංකල් ගවදී සුබිමකින්
විකෘති කිරීම් නිවැරදි කිරීම පිළිබඳව වඩා විශාල යුතුකමක් විේවතුන් සතුව ඇත. ශාස්ීය
ප්රකාශනවල ද්ත්ත පිලිබඳ ාරිභාික විස්තර ල කිරීගමන් සු විද්යා ගල්ඛ්කයන් ගහෝ
ශික්ෂකයන් විසින් ගබාගහෝ අධයයනයන් වඩා විශාල ගප්රක්ෂක පිරිස් වලට ඉදිරි ත් කිරීම
සඳහා සම්පිණ්ඩන පිළිගයළ කරනු ලැගේ. ගේශ ාලනික අරමුණු සඳහා, ගල්ඛ්කයන් හා
රජයන් විසින්, ගනාම යවන අන්ද්මට අධයයන ප්රතිඵල ඉදිරි ත් කරණ ලද් අවස්ථා වාර්තා
වී ඇත. උචිත වන රිදි වැරදි විස්තර නිවැරදි කිරීමට යුතුකමක් විද්යාඥයන් සතුව ඇත64.
මහජනතාවට කරුණු ද්ැක්වීගම්දී රචනා හා ග ාත් ලිවීම සහ සමාජීය මාධයයනට සහ
වාර්තාමය චිත්ර ටවලට ගතාරතුරු සැ යීම ද් ඇතුළු ගේ 92 -102.
අ ගේ වැඩමුළුවට සහභාගිවූ විවිධ නිගයෝජිතයන් ග න් ලද් ඉතා ප්රබල සහගයෝ ය අනුව,
ග ෞරාණික ඩී.එන්.ඒ. ර්ගේෂණ වල ගයගද්න පුළුල් සංඛ්යාවන් ද් ගමම මූලධර්මයන්ට
සහගයෝ ය ද්ක්වනු ඇතැයි අගේක්ෂා කරන අතර ගමම මාර්ග ෝ ගේශ සඟරා, වෘත්තිමය
සංවිධාන සහ ආධාර ස යන ආයතන වල නිල මූලධර් මයන් සඳහා ද්නමක් විය හැකි යයි
අග ක්ෂා කරමු.
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ශකාටුව 1 - මානව අවශ ේෂ පිළිබඳ ඩී.එන්.ඒ. පර්ශේෂණ සඳහා
ශගෝලීයව අදාලවන මාර්ශගෝපශේ
(1)

පහක්.

ර්ගේෂකයන් ඔවුන් ගස්වය කරණ ස්ථානවල සහ මානව අවගශ්ෂ
(ගේහ ගකාටස්) ලබා ත් ස්ථානවල, ගරගුලාසි සියල්ලම අනු මනය
කරණ බවට ව බලා ත යුතුය.

(2) කවර ගහෝ අධයයනයක් ආරම්භ කිරීමට ග ර ර්ගේෂකයන්
විස්තරාත්මක සැලසුමක් පිළිගයළ කළ යුතුය.
(3) මානව අවගශ්ෂ (ගේහ ගකාටස්) වලට සිදු වන හානි අවම කිරීමට
ර්ගේෂකයන් ක්රියා කළ යුතුය.
(4) විද්යාත්මක ප්රතිඵල ප්රකාශ කළ සු, ඒවා විගවචනාත්මකව නැවත
රීක්ෂා කිරීමට හැකි වන රිදි අද්ාළ ද්ත්ත ලබා ැනීමට
ර්ගේෂකයන්, ඉඩ සැලසිය යුතුය.
(5) අධයයනයක ආරම්භගේ සිටම අනිකුත් ාර්ශවකරුවන් සම
ර්ගේෂකයන් සබඳතා ැවැත්විය යුතු අතර ාර්ශවකරුවන්ගේ
අද්හස් වලට හා සංගේදීතාවනට රු කළ යුතුය.

මෙෙ ලිපිය භාෂා විස්සකට වැඩි ගණනකට පරිවර්තනය කර ඇත. මෙෙ ලිපිය ඉංග්රීසිමයන්
සොම ෝචනය කරන ද අතර එය සීොවකින් මතාරව බා ගත හැකිය. අප්රිකාන්ස්, ඇරබික්, කැට ෑන්,
චීන, මරාඑසියාන්, ප්රංශ, ජර්ෙන්, හීබ්රෑ, හින්ි, හන්මේරියන්, ජපන්, පෘතුගීසි, පන්ජාබි, රුසියන්, සිංහ ,
ස්පාඤ්ඤ, ස්වාහිලි, ස්විඩිෂ්, මදෙළ, තුර්කි, උර්ු සහ මකෝසෘ ඇතුළු භාෂා විස්සකටත් වැඩි සංඛ්යාවකට
කතුවරුන් විසින් සම්පූර්ණ පරිවර්තන සකස් කරණ දී. පරිවර්තන figshare.com මවතින් බා ගත
හැකිය.

සේතුතිය
ග ෞරාණික ඩී.එන්.ඒ. ආචාර ධර්ම පිලිබඳ වැඩමුළුවට සහභාගීවූවන්, කතුවරුන් වන අතර, සාකච්ඡා
මගින් හා විගේචනාත්මක ප්රකාශ වලින් ගමම ලිපිගේ ගුණාත්මක බව වර්ධනය කළ ගබාගහෝ අමතර
සහකරුවන්ට සතුතිවන්ත ගවමු. විවෘත ප්රගේශය සහතික කිරීම සඳහා ගමම ලිපිගයන් මතුවන, ඕනෑම
කතුවරයකු විසින් පිළි ත් අත් පිට තකට ප්රකාශන අයිතිය පිලිබඳ බල ත්රයක් කතුවරුන් අනුමත කර
ඇත. ඕස්ගෙලියානු ර්ගේෂණ මණ්ඩලගේ ගසායා ැනීගම් වයා ෘතිගයන් ලද් සහගයෝ ය සී.ගේ.එේ.
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විසින් පිළි නු ලැගේ. ද්කුණු අප්රිකාගේ ජාතික ර්ගේෂණ ද්නගමන් ලැබුණු සහගයෝ ය වී.ජී. පිළි නී.
ළ කර ඇති මතයන් සහ එළඹ ඇති නි මනයන් කතුවරුන්ගේ වන අතර එන්.ආර්. එේ. වලට අද්ාළ
ගනාගේ. Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Technologico න් ලද් 302163/2017-4
ප්රද්ානය ද් Fundacao de Amparp a Pesquisa do Estado de Sao Paulo 2018/23282-5 ප්රද්ානය ද් සඳහන්
කරමු. එක්සත් රාජධානිගේ පිළිකා ර්ගේෂණ සංවිධානගේ ේරැන්සිස් ක්රීක් ආයතනගයන් ලබා දුන් ප්රද්ානය
ද්, එක්සත් රාජධානිගේ ජවද්ය ර්ගේෂණ සභාගවන් සහ ගවල්කම් භාරකාර මණ්ඩලගයන් ද් ලද් ප්රද්ානය
ද් සඳහන් කරමු. Alon Fellowship සංවිධානගයන් ලද් ප්රද්ානය ැන ද් සඳහන් කරමු. ඕලන්ද්ගේ ර්ගේෂණ
මණ්ඩලගයන් ලද් VI.C.191.070 ප්රද්ානය ද් සඳහන් කරමු. හංගේරියානු විද්යා ඇකඩමිගේ ගජගනෝ
ගබාලායි ර්ගේෂණ ශිෂයත්වය ද් සඳහන් කරමු. ඉන්දියානු රජගේ විද්යා හා තාක්ෂණ අමාතයංශගේ
SERB සහ CSIR, ගේ.සී. ගබෝස් අිශිශයත්වයකින් ආධාර . කරණ ලදී. යුගරෝපීය ර්ගේෂණ
සභාගවන්(ERC-2017-StG 804844- DAIRY CULTURES) සහ වර්නර් සීමන්ස් ස්ටිේටුන්ේ
ආයතනවලින් ලද් සහාය පිළි නු ලැගේ. ගජෝන් ගටම් ල්ටන් ද්නගමන් (6122) සහ ගහාවාර්් හියුස්
ජවද්ය ආයතනගයන් ලද් ආධාර හාර්වර්් ජවද්ය විද්යාලගයන් සහභාගී වූ කතුවරුන් සඳහන් කරති.
MPI Leipzig සහ MPI Jena වල කතුවරුන්ට මැක්ස් ේලාන්ක් සමිතිය සහ ැරණි මධයධරනිගේ
Archaeoscience මැක්ස් ේලාන්ක් හාවර්් මධයස්ථානය විසින් ආධාර කරණ ලදී.
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