
18. හිම ගිර අපගමනය 
 
වර්තමානෙය් වායුෙගෝලෙය් ඇති කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 

පමාණය ඒ මට්ටමින්ම ඉදිරි දශක ෙදක තුන තුළද පැවැතිය ෙහොත් 
අපිකාෙව් පිහිටි කිලිමන්ජාෙරෝ කදුමුඳුෙන් ඇති හිම වැස්ම හා නිව් 
ගිනියානු ගිරි ශිකර වල ඇති ග්ලැසියර සහමුලින්ම අතුරුදහන්වීමට 
ෙබෙහවින් ඉඩ ඇත. ෙම් හිම ගිරි පෙද්ශවලින් පහළ පිහිටි ස්ථාන 
නිජබිමකර විසූ අපූරු අනන තාවයක් ඇති සත්ත්ව විෙශේෂ දැන් 
දැන් ගිරි මුදුන් බලා සංකමණය ෙවමින් සිටින බව නිරීක්ෂණ 
වලින් ෙහළිෙව්. 

 
කඳුකරෙය් ජීවත්වන ෙබොෙහෝ ජීවීන් වඳවීයාෙම් 

තර්ජනයට ලක්වීම තරම් ෙද්ශගුණ විපර්යාසෙය් බලපෑම මැනවින් 
තහවුරු කල ෙවනත් පුෙරෝකථනයක් ෙමෙතක් පකාශයට පත්ව 
ෙනොමැත. 

 
ෙමොනයම් තත්ත්වයක් පැවතියද පෘථිවිෙය් දළ උණුසුම ෙම් 

ශතවර්ෂය තුළදී අඩුම වශෙයන් ෙසන්ටිෙගඩ් 1.1° කින් නියත 
වශෙයන් ඉහළ යන බව අපි දැන් දනිමු. බල ශක්ති පරිෙභෝජනය 
පිළිබඳ අෙප් ඇවැතුම් පැවතුම් ෙම් ආකාරෙයන්ම පැවතුනෙහොත් ඒ 
උෂ්ණත්වය ෙසන්ටිෙගඩ් 3° කින් වුවද ඉහළ යා හැකිය. නිව් 
ගිනියාෙව් "පුන්කැක් ජයා" (Puncak Jaya) නමින් හැඳින්ෙවන 
උසම කඳුවැටිය උසින් මීටර 5000 කට මඳක් අඩුය. ෙගෝලීය 
උණුසුම ෙසන්ටිෙගඩ් 3° කින් වැඩිවුවෙහොත් ෙම් කඳු මුදුන්වල 
ඇති නිව් ගිනියාෙව් අවසාන ඇල්පයින් වනඅරණ එම ගිරි ශිකර 
මුදුන්ද ඉක්මවා ඉහළට විස්ථාපනය වී විනාශ ෙවනු ඇත. ඒ සා 
අත න්ත ෙද්ශගුණික විපර්යාසයක් හමුෙව් ෙලෝකෙය් ඇති කිසිදු 
ගිරි ශිකරයකයකට කවර වර්ගයක ඇල්පයින් වනඅරණක්වත් 
පවත්වා ගත ෙනොහැකිය. 

 
තුෂාරෙයන් ෙතමී දිදුලමින් දිස්ෙවන දුඹුළු මකුළු දැල් 

නරඹමින් වන ෙගොමු සිසාරා එන නැවුම් නළ මුසු සුවඳ විඳගනිමින් 
නිව් ගිනි කඳු ෙපෙදස්වල වන ලැහැබ අතර සැරි සැරීම අතිශයින් 
ආශ්වාදජනක අත් දැකීමකි. කඳු ෙදණි අරක්ගත් තුරු ලතා වල 
දීප්තිමත් හරිත වර්ණය ඉරාෙගන තඹ වනින් ෙපෙරණ හිරු 
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කිරණින් ෙපඟුණු නීල, පීත, ෙලෝහිත ආදී පැහැයන්ෙගන් යුතු 
ෙරොෙඩන්ෙඩොම් සහ අෙනකුත් විවිධ ඕකිඩ් වර්ගවලින් සැදුනු 
හිමෙය් අපූරු චමත්කාරය කියා නිමකළ ෙනොහැක. තුරු පාමුල 
ෙපඳ පාසිෙයන් ගැවසි ෙපොෙළොව මත තැනින් තැන ඇති පහුරුගෑම් 
සටහන්  දිගු ෙහොටකින් යුත් ඉත්තෑවකුෙමන් ෙපෙනන 
එකිඩ්නාවන්ෙග් (echidna) සලකුණුය.  මීටරයක් පමණ දිග ඇති 
ෙම් එකිඩ්නාවන් ෙලෝකෙය් ඇති බිත්තර දමන විශාලතම  
සිව්පාවුන් වර්ගයයි. තවත් පෙව්සමින් බැලුවිට ඇල්පයින් ෙලෝම 
මූසිකයන්(Alphine whoolly rat) විසින් ෙපොෙළොව යටින් කනිනු 
ලැබූ උමං සලකුණු දැක ගත හැකිය. ෙම් දැවැන්ත මූසිකයන්ෙග් 
වලගෙය් සිට නාසය දක්වා දිග මීටරයක් පමණ ෙව්. 

 
හිමිදිරි පාන්දර එළෙඹන විට වනය සිසාරා විහඟ කූජනය 

ඇරෙඹ්. ෙම් වන ගහණයන්, පාරාදීස ශකූණයන් (bird of 
paradise), විවිධාකාර ගිරවුන් සහ මලින් මලට පැණි උරමින් සරන 
පැණිකුරුළු සමුහයන්ටද වාසභුමිය ෙවයි. තැනින් තැන ඇති කුඩා  
වගුරු වලින් උදෑසන මැදියම් වන විට නික්ෙමන වූව්හ-්ඕහ් 
යනුෙවන් ඇෙසන නද පදමට කුස පිරී තෘප්තිමත් වූ කෑදරෙයකු 
කෑෙමන් පසු නඟන හඬ වැනිය. එෙහත් ඒ හඬ එන්ෙන් දරුවකුෙග් 
මහපට ඇඟිල්ලකට ෙනොවැඩි තරමින් යුතු, පෙළොල් ෙරෝස 
පැහැගත් කුඩා මැඬි වර්ගයකිනි. ෙම් මැඬිවර්ගය විද ාවට 
ෙකොතරම් අළුත් ෙසොයා ගැන්මක්දැයි කිවෙහොත් තවමත් උන් 
සඳහා ජීව විද ාත්මක නමක් තබා ෙනොමැත. 

 
මිහිමත උස්කඳු මුදුන්වල පිහිටි ෙබොෙහෝ ඝර්මකලාපීය 

වනාන්තරවලට පන්කැක් ජයා වනය හා සමාන අපූරු ඇල්පයින් 
වන අරණ ඇත. ඇල්පයින් මට්ටමට පහලින් ඇති කඳුකර වන 
ගහණ ෛජව විවිධත්වෙයන් අතිශයින් ෙපොෙහොසත්ය.  ඒ වන 
ගහණ කඳුකර ෙගෝරිල්ලන් (mountain gorrilla) හා පැන්ඩාවන් 
වැනි සුවිෙශේෂ රක්ෂිත විෙශේෂ ෙ◌යන්ෙග් සිට දිලීර ලයිකන හා 
කෘමීන් වැනි ෙපොදු ජීවි විෙශේෂයන් දක්වාවු අෙන්කවිධ ජීවීන්ෙගන් 
සමන්විතය. ඇල්පයින් වනඅරණයන් ඇත්ෙත් මහ ෙපොෙළොෙවන් 
3% තරම් වු සුළු පමාණයක නමුදු ආෙව්නික ශාක වර්ග දස 
දහසකට අධික සංඛ ාවක් සහ අපමණ කෘමින් වර්ග හා සත්ව 
විෙශේෂවලටද ඇල්පයින් වන අරණ වාසභූමිය ෙවයි. 
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දැනට නිරීක්ෂණය කර ඇති පරිදි විසිවන සිය වස තුළදී 
කඳුකර සත්ත්ව පෙභ්ද සිය වාසභුමිය දශකයකට මීටර 6.1 ක 
බැගින් කඳු ඉහළට ෙගන යමින් සිටී. වඩා පහත උච්චස්ථානවල 
උෂ්ණත්වය ඉහළයාම නිසා ඒ ෙපෙදස්වල විසූ සතුන් ඊට වඩා 
සිසිල් ෙද්ශගුණයක් ෙසොයා කඳු ඉහළට සංකමණය වීෙමන් හා 
එෙසේ පහළින් සිටි සතුන් ඉහළ මට්ටමට පිවිසීෙමන් ඇතිවන 
තරඟයට මුහුණදීමට අසීරු වීම ෙහේතුෙකොට ඉහළ මට්ටෙම් සිටි 
සතුන් තවත් ඉහළට පිවිසීම යන ෙදයාකාර ෙහේතූන් නිසා ෙම් 
විගමනය සිදුෙවමින් පවතී.  

 
ඔස්ෙටලියානු ක්වීන්සල්න්තෙය් ඊසාන දිග කඳුකරෙය් වැසි 

වනාන්තර පිහිටා ඇත්ෙත් ෙක්යර්න් නගරෙයන් බටහිර ෙපෙදෙසේ 
ඇති ඇතර්ටන් උස් සානු (Atherton Tablelands) පෙද්ශය ඇසුරු 
කරෙගනය. ෙම් පෙද්ශය පමාණෙයන් වර්ග කිෙලෝමීටර 10,000 
පමණ ෙවයි. සංසන්දනාත්මකව බැලූවිට පමාණෙයන් කුඩා වුවද 
ෙම් පෙද්ශය වසර මිලියන 20 ක පමණ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙතත් 
කලාපීය සිසිල් පරිසරයක් නිජබිම කරගත් ශාක සහ සත්ත්වයන්ට 
වාසභූමිය වී ඇති බැවින් ඔස්ෙටලියාෙව් ඇති වැදගත්ම වනඅරණ 
බව ෙනොපැකිලව කිව හැක.   

 
1988දී ෙම් වටිනා ෙතත් වනඅරණ මිහිමත සුරැකිය යුතු 

ස්වභාවික දායාදයන් අතරින් එකක් ෙලස යුෙනස්ෙකෝව විසින් නම් 
කරන ලදී. රාති සංචාරෙය්දී ඉතා සමිපවී විදුලි පන්දම් එලිෙයන් 
මාර්සුපියාල් ෙහවත් ෙසේපාටික (marsupial) වර්ග වල විවිධ 
සත්ත්වයන් දැක බලා ගැනීමට හැකිවන බැවින් ෙම් වනය 
පරිසරකාමී සංචාරකයන් අතර ෙබෙහවින් ජනපිය වී තිෙබ්. ඇතැම් 
වන ෙරොදකින් නැෙගන වන සතුන්ෙග් ෙගරවිලි, කෑෙමොර හා 
සරසර නදින් රාතියට වනය ඇළැෙලයි. 

 
නිරන්තරෙයන් සවනට වැෙකන විවිධ හඬවල් අතුරින් 

එකක් හට ගන්ෙන් මුදු රටා වලිගයකින් යුත් ෙලමුෙරොයිඩ් 
ෙපොෙසොම් (lemuroid ringtail possum) සතුන් තුරුමුදුනින් මුදුනට 
පැනීෙමනි. ෙම් සතුන් අදටත් ජීවත්වන පාෂාණිභුතයන්ෙලස 
සැලකිය හැකිය. යටගිය දවස යුකැලිප්ටස් වනාන්තර වල තුරු 
මුදුන් අතර ඉෙගෙලමින් පාවූ මීටරයක් පමණ දිගැති ෙපො ෙසොම් 
වර්ගයක් හා ෙම් සතුන් අතර ඥාති සම්බන්ධතාවයක් ඇත. සිය 
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පුරාණ ඥාති වර්ගයා ෙමන් පාවීමට අවශ ය කරන සම් පටලයකින් 
ෙතොර නමුදු ෙම් ෙලමුෙරොයිඩයාවන් යුහුසුළුව අත්ෙතන් අත්තට 
පනින හඬ  රාතිය පුරා නිරන්තරෙයන් ඇසිය හැකිය.  

 
සිය පැටවුන් බඳවටා ඔතාගත් මුදුරටා වලගෙයන් යුත් 

ෙකොළපැහැති ෙපෙසොම් සතුන් (green ringtail possum) නිබඳ 
ගැවෙසනු තුරු වදුෙල් දී ෙමන්ම ඉන් පහළ මට්ටෙම්දී දැකගත 
හැකිය. මහත් ෙලොල් බවකින් ශාක පත බුදින ෙම් ෙපොෙසොම් 
සත්ත්වෙයෝ තම ශරීර පමාණය තරම්ම සිය පැටවුන් ෙලොකු මහත් 
වන ෙතක් සිරුර දරා ආරක්ෂා කරති. ඒ කාලය අතරතුරදී තමා 
විසින් කෑ ෙනොකෑ යුතු ශාක පතාදිය ෙමොනවාදැයි මැනවින් දැන 
හඳුනා ගැනීමට පැටවුන්ට අවස්ථාව සැලෙසේ.  ෙපොෙසොම් සතුන් 
ෙමෙසේ කඳු මුදුන් ආශිතවම ෙවෙසන්ෙන් ෙසන්ටිෙගඩ් 30° කට 
වඩා උෂ්ණත්වයකින් යුතු පරිසරයක පැය හතරකට ෙහෝ පහකට 
වඩා කල් ෙගවීමට සිදු වුවෙහොත් උන් නියත ෙලස මරණයට ලක් 
වන බැවිනි. කඳු ෙපෙදසින් පහත පිහිටි මිටියාවත් වල සාමාන  
උෂ්නත්වය ෙසන්ටිෙගඩ් 30° කට ආසන්න බැවින් කඳු මුදුන් 
ආශිතව විසීමට ෙපොෙසොම් සත්තු රුචි කරති.   

 
ෙම් කඳුකර රක්ෂිතෙය් එයටම ආෙව්නික වු පක්ෂින්, 

සිව්පාවුන්, මණ්ඩුකයන් සහ උරගයන්  විෙශේෂ හැට පහක් 
ජීවත්වන අතර ඉන් කවර සෙතකුටවත් උණුසුම් ෙද්ශගුණය 
දරාගත ෙනොහැකිය. ෙම් සතුන් අතරට දුර්ලභ ස්වර්ණධනුර්ධර 
ශකුණයන්(golden bowerbird),  බ්ලූම්ෆීල්ඩ් තවාන් 
මන්ඩුකයන්(bloomfield nursery frog) හා ලම්ෙහෝල්ට්ස්ෙග් ගස් 
කැන්ගරුවන්ද (lumholtz's tree-kangaroo) ගැෙන්.  

 
වායුෙගෝලෙය් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් සංයුතිය වැඩීවීම ශාක 

වර්ධනයට ෙනොෙයක් අයුරින් බලපායි. වැඩි කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 
සංයුතියකින් යුත් කෘතිම පරිසරයක වගාකල ශාක වල ෙපෝෂ  
පදාර්ථ අඩුවු බවත් ශාක පත ඝනවූ බවත් පර්ෙය්ෂණ මගින් ෙසොයා 
ගැනිණි. ෙම් සංසිද්ධිය ඇතර්ටන් වනයට ආෙද්ශ කලෙහොත් එය  
පමණක් ෙපොසම් සතුන්ෙග් සංඛ ාව සැෙහන පමාණයකින් අඩු 
කිරීමට ෙහේතුෙව්. සවභාවෙයන්ම නිසරු පසින් යුත් කඳු ශිකරවලට 
ඒ කරා අපගමනය වන සත්ත්ව සංඛ ාවට සෑෙහන පමණින් 
ෙපෝෂ දායක ආහාර සැපයීමට තරම් ෙපොෙහොසත්වන 
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වනාන්තරයක් සැපයීම අසීරු කටයුත්තකි. ඒ හැරත් 
වර්ෂාපතණෙය් දැඩි ෙවනස්කම් ඇතිවීෙම් පවණතාව වැඩි බැවින් 
කඳුකරෙය් ඉෙඩෝර කාල  වැඩිවීම හා නියඟය රුදුරුවීම 
ෙබොෙහෝවිට බලාෙපොෙරොත්තු විය හැකිය. කඳුකර තුරුෙගොමුවලට 
අවැසි ජලෙයන් 40%කට ෙනොඅඩු පමාණයක් සපයමින් කඳු යාෙය් 
දැවෙටන වලාකුළු උෂ්ණත්වය වැඩිවීම නිසා කඳු ශිකරද ඉක්මවා 
ෙබොෙහෝ ඉහළ නැගීම ෙහේතු ෙකොටෙගන චන්ඩ සූර්යතාපයට විවර 
වු වනාන්තරෙය් දිය සීරාව සීඝෙයන් වාෂ්පවී සිඳී යනු ඇත. ෙම් 
සියළු සංසිද්ධිවල ඓක ය ෙම් කඳුකර වන රක්ෂිතය මහා 
විපතකට ලක් වීමයි. 

 
ෙගෝලීය උෂ්ණත්වෙය් සාමාන ය ෙසන්ටිෙගඩ් 1° කින් 

ඉහළ යාෙම් අනිවාර්ය ඵලය ෙතොර්න්ටන් තැන්ෙන් නිවර්තන වැසි 
වනාන්තරයට ආෙව්නික තවාන් මන්ඩුකයන් සහමුලින්ම වඳවී 
යාමයි. එකී උෂ්ණත්වය ෙසන්ටිෙගඩ් 2° කින් වැඩි වුවෙහොත් ෙතත් 
කලාපීය නිවර්තන පරිසර පද්ධතිය මුළුමනින්ම පාෙහේ ඉහිරී 
විනාශවීමට ඉඩ ඇත.  ෙසන්ටිෙගඩ් 3.5° කින් එම උෂ්ණත්වය 
වැඩිවීෙම් පතිඵලය වන්ෙන් ෙම් වනාන්තරයට සුවිෙශේෂ ජීවි විෙශේෂ 
හැට පෙහන් අඩකට කිට්ටු පමාණයක් වඳවී යාමත් ඉතිරිය උන්ෙග් 
මුල් වාසභූමිෙයන් 10% කටත් වඩා අඩු භුමි පමාණයකට සීමා 
වීමත්ය. ෙමහි  පතිවිපාකය වර්ගයාෙග් වර්ධනයට අවශ ය 
තත්ත්වයන් ෙනොමැතිවීම නිසා ඉතිරිවන සත්ත්ව ගහණයද 
ෙනොෙබෝ කලකින්ම වඳවී යාමයි.  

 
ඔස්ෙටලියාෙව් ෛජව විවිධත්වයට ෙම් නිසා බරපතල 

හානි සිදුවිය හැකිය. උදාහරණයක් වශෙයන් ගතෙහොත්, කල්ප 
කාලාන්තරයක් පැරණි "මන්කි පසල්" (monkey puzzel) නමැති 
වෘක්ෂ වර්ගයට නෑකම් කියන බුන්යා පයින් (bunya pine) ගස් 
ඔස්ෙටලියාෙව් දක්නට ලැෙබන්ෙන් සෙමෝච්චසථ්ාන ෙදකකදී 
පමණි. ෙම් ශාක විෙශේෂය වසර මිලියන 230 කට ෙපර ජූරාසික් 
යුගෙය් (Jurasic Era) පැවැති වෘක්ෂ හා ෙබෙහවින් සමානය. 
එවැනි විශිෂඨ් ශාක වර්ගයක් නැති වී වඳ වී යාම සැබැවින්ම 
ෙඛ්දවාචකයකි. එෙමන්ම ෙනත්කළු ඕකිඩ් වර්ග, පර්ණාංග මීමන, 
ලයිකන ශාක, විවිධ අපෘෂ්ඨවංශික සතුන් (invertebrates) - එනම් 
වර්ග දහස් ගණනින් යුත් ගැඩවිලන්, කුරුමිණියන්, ඉගිෙලන, 
බඩගා යන සත්ත්ව විෙශේෂ වඳවී යාම ෛජව විවිධත්වයට මැකිය 
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ෙනොහැකි පාඩුවක් වනු ඇත. ඇතර්ටන් වැසි වනාන්තර හා මහා 
බාධක ෙකොරල් පරෙයන් වියුක්ත වු ඔස්ෙටලියාවක් ගැන සිතා 
ගැනීම පවා අසීරු ෙදයකි. 

 
ඔස්ෙටලියානු නිවර්තන වැසි වනාන්තර වලට ඉඳුරාම 

අත්ෙවන බව ෙපෙණන ෙම් විනාශය අප අෙප්ම මතු පරම්පරාෙව් 
ආෙකොශ පරිභවයට ලක් වන ජීව විද ාත්මක විපත්තියකි.  

 
අෙප් වායුසමීකරණ හා ෙතල් ෙබොන ෙෆෝ-වීල් වාහන තම 

ෙද්ශෙය් මුදුන් මල්කඩක් බඳු සව්භාවික දායාද විනාශ මුඛයට 
ළංකිරීමට ෙහේතු වීම අෙපන් පසුව එන පරපුර එය සිය දරු 
මුණුබුරන් හමුෙව්  සාධාරණීකරනය කරන්ෙන් ෙකෙසේද?. 

 
ෙලොව හැම මහාද් වීපයකම සහ ෙබොෙහෝ දිවයින්වලද ඇති 

කඳුකර ෙපෙදස් අපමණ විභූතියකින් සහ විවිධත්වයකින් යුත් 
අෙන්කවිධ  සත්ව වර්ගයන්ෙග් අවසාන රක්ෂස්ථානය වනු ඇත. 
කඳුකර ෙගොරිල්ලන්ෙග් සිට පැන්ඩා දක්වාද එළවළු බැටළුවන් යන 
අපූරු නමින් හැඳින්ෙවන කඳුකර බැටළුවන්ෙග් සිට 
නවසීලන්තෙය් ඇල්පයින් වනයට සීමාවූ ටුෙසොකි ශාක දක්වාවු 
අමිල ජීව වසත්ු සදහටම අපට අහිමි වනු ඇත. ෙම් ව සනය නතර 
කිරීමට හැකි එකම එක විසඳුම පශණ්ෙය් මූලික පභවය වන 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් මුල්ෙකොට ඇති හරිතාගාර වායු සංයුතිය වැඩි 
කරන සියළු මාර්ග ෙනොපමාව වසා දැමීමයි. 

 
විශ්මයකට ෙමන් ෙම් ෙද්ශගුණ විපර්යාසය එක්තරා 

සුවිෙශේෂ සත්ත්ව වර්ගයකට මහත් ඵල, මහත් ආනිශංස ලබා ෙදනු 
ඇත. ඒ සත්ත්වයන් නම් මැෙල්රියා ෙරෝගෙය් සතර ආකාරයට 
ෙහේතුකාරක වන පරෙපෝෂිතයන්ය.  වර්ෂාපතණෙය් වැඩිවීමත් 
සමඟ මැෙල්රියාව පතුරුවන පරෙපෝෂිතයන්ෙග් වාහකයන් වන 
මදුරුවන්ද ෙබෙහවින් ව ාප්තවනු ඇත. මැෙල්රියා වාරය දීර්ඝ වීම 
සහ මැෙල්රියා ෙරෝගය සීඝව පැතිරයාමද එයට අනුගතව සිදුවන 
බව අමුතුෙවන් කිවයුතු නැත. මැක්සිෙකෝ නගරෙය් සිට පැපුවා 
නිව්ගිනියාෙව් ෙහේගන් කඳුකරය දක්වා ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ 
උච්චස්ථාන අධික ජන අනුපාතයක් ඇති මිනිස ්වාසස්ථාන වලින් 
සමන්විතය. සාමාන ෙයන් අඩු ජන අනුපාතයක් ඇති කඳුකර 
පෙද්ශවල ෙරෝග පැතිර යාම  උගහටය.    
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පෙද්ශවල - උදාහරණයකට ගතෙහොත් පැපුවා නිව්ගිනියාෙව් මීටර 
1400 කට පහළින් පිහිටි පෙද්ශවල ඇති වන ලැහැබ් මනුෂ  
වාසයට නුසුදුසු වන තරම් දරුණු ෙලස මැෙල්රියාෙවන් ගහණ 
පෙද්ශ ෙලස සැලෙක්. එෙහත් ෙනොෙබෝ කලක් යාමට ෙපර 
ෙගෝලීය උණුසුම ෙහේතුෙකොට ෙගන මැෙල්රියා පරෙපෝෂිතයන් 
වහනය කරන ඇෙනෝෆිලස් මදුරුවන් සිය සුපුරුදු පහල ෙගොදුරු 
බිම්  ඉක්මවා ඉහළ කඳුකරය කරා ව ාප්ත වනු ඇත. මැෙල්රියා 
ෙරෝගයට එෙරහිව පතිශක්තියක් ෙගොඩනගාගත හැකි ෙනොවූ දහස් 
සංඛ ාත අසරණ ජනී ජනයා එවිට රුදුරු මැෙල්රියා 
පරෙපෝෂිතයන් ෙග් ෙගොදුරක් බවට පත්වනු නියතය. 
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