
 
21 ශිෂඨ්ාචාරයක අවසානයද? 

 
සුවිෙශේෂ මූලික පදනම් ෙදකක් මත අෙප් ශිෂ්ඨාචාර 

ෙගොඩනැඟී තිෙබ්. ඉන් එක පදනමක් වන්ෙන් ආහාර දව  
නිෂ්පාදනය සඳහා සෘජු ෙලස දායක ෙනොවන අති විශාල 
ජනගහණයක් නඩත්තු කිරීමට තරම් සෑෙහන භව ෙභෝග 
පමාණයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට අපට ඇති හැකියාවයි. අෙනක් 
කරුණ අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු, පාරිපාලන සංවිධාන, පාඨශාලා, විශ්ව 
විද ාල, උසාවි ආදී අති විශාල ආයතන සංඛ ාවක් පවත්වා 
ගැනීමට තරම් පමාණවත් විශාලවූ සමුහයන් වශෙයන් ජීවත්වීමට 
අපට ඇති හැකියාවයි. 

 
ෙමකී මූලික පදනම් ෙදකම ෙබොෙහෝවිට ෙක්න්දගත 

වන්ෙන් මහා නගර ආශිතව බව පැහැදිලිය. ශිෂ්ඨාචාරය නමැති 
සංකල්පය ෙගොඩනැඟුෙන් ෙම් මහා නගරවල ෙවෙසන පජා සමූහය 
පාදක ෙකොට බව ඉතිහාසෙයන් ෙපෙන්.  

 
වර්තමාන විශ්ව සමාජෙය් හදවත බඳු වන්ෙන් දශ ලක්ෂ 

සංඛ ාත ජනගහණයකින් සමන්විත ෙමවැනි මහා නගරය. එෙහත් 
ෙකතරම් සුවිශාල වුවද ෙම් මහානගර ෙබෙහවින් 
බංෙකොෙලොත්වන ෙහවත් නැති භංග වී යන සුළුය. මන්ද මහා නගර 
පවත්වා ගැනීම සඳහා උපකාරවන සියළුම මූලික අවශ යතාවයන්, 
එනම්, ආහාර, ජලය හා බල ශක්තිය ආදිය නගරයට බැහැරින් 
සපයා ගත යුතු වන බැවිනි. 

 
ඒ අතින් බැලූවිට අෙප් මහානගරද වැහි වනාන්තර තරම්ම 

සංකීර්ණ බව පැවසිය හැකිය.  
 
නාගරික ජීවිතෙය් සෑම රැකියාවක්ම, වෘත්තියක්ම 

විෙශේෂණීකෘත (specialised) ෙහවත් කාර්ය නිපුණත්වය පගුණ 
කළ අය විසින් දැරිය යුතුය.  උදාහරණයක් වශෙයන් ගත් විට 
හුෙදක් සාමාණ ය ලිපිකරුෙවකු වීම අද තන නාගරික 
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සංවිධානයට පමාණවත් ෙනොෙව්. ඒ ෙවනුවට අද නාගරික 
සමාජයන්ට අවශ ව ඇත්ෙත් නීති ලිපිකරුවන්, වාණිජ 
ලිපිකරුවන්, වාප්පු ලිපිකරුවන් වැනි කිසියම් සුවිෙශේෂ ෙක්ෂතයක් 
පිළිබඳව පගුණතාවයක් ඇති කරගත් සුවිෙශේෂිතයින්ය. ෙමවැනි 
නාගරික සමාජයක ෛවද  වෘත්තිකයන් පවා වැදගත් වන්ෙන් 
ඔවුන් විසින් සුවිෙශේෂෙයන් පගුණ කරගත් නාරිෙව්දය, 
ස්නායුෙව්දය, හෘද චිකිත්සනය ආදී විෙශේෂඥතා අනුවය. 
සංසන්ඳනාත්මකව බැලු විට නාගරික මානව සමාජෙය් ෙම් 
විෙශේෂණීකෘත ස්වභාවය වැහි වනාන්තරවල දක්නට ලැෙබන 
මටානියම් කුස්කුස් ශාකය ෙහෝ ස්වර්ණ මන්ඩුකයන් වැනි සුවිෙශේෂ 
ජීවි විෙශේෂයන් හා අනුරූපී කළ හැක. වැහි වනාන්තර වල ඇති 
එකම ෙවනස ෙම් සුවිෙශේෂ ජිවි විෙශේෂ සඳහා අවශ ය ෙකෙරන 
ශක්තිය හා ෙතතමනය අනවරතෙයන්ම ස්ථායිව පවත්වා ගැනීමට 
වනාන්තරයට තිබූ හැකියාවයි. 

 
වැහි වනාන්තරයකට ලැෙබන ජලය ෙහෝ හිරු එළිය 

ෙකටිකලකට ෙහෝ වැලැක්වුවෙහොත් එම වැහි වනාන්තරය 
පරිහාණියට ලක්ව එහි ජීවත්වන සුවිෙශේෂ ජිව විෙශේෂ වහා වඳවී 
යන බව අපි දනිමු. ෙම් තත්ත්වය ෙමොෙහොතකට මහා නගර වලට 
ආෙද්ශ කර බලමු. පළමුව ඔබ ෙහොඳින් දන්නා මහා නගරයක් ගැන 
සිතා බලන්න. එක්තරා උදෑසනක නින්ෙදන් අවදිවු එම නගර 
වැසියන්ට නගරෙය් ජල සම්පාදනය සම්පුර්ණයන්ම ඇනහිට සිය 
ජල කරාම වලින් තවදුරටත් ජලය ෙනොලැෙබන බව දැනගැනීමට 
ලැබුෙණ්යයි සිතමු.  ජලාපවහනය ඇනහිට, වැසිකිලි යාමට 
ෙනොහැකිව, ජල සැපයුම ෙනොමැතිව ආහාර පිස ගැනීමට 
ෙනොහැකිව, ෙරදි ෙසෝදා ගැනීමට ෙනොහැකිව, පිපාසාව 
සංහිඳුවාගැනීමට ෙනොහැකිව නගරවැසියන් අන්ද මන්දවන හැටි 
ඔබට සිහියට නගා ගත හැක. ඒ හා සමානව ඉන්ධන සැපයුම නතර 
වුවෙහොත් නගරයට ෙවන දෑ සිතා බලන්න. ආහාර දව ය 
පරිවහණය කිරීමට ෙනොහැකිව, කැලි කසළ ඉවත් කිරීමට 
ෙනොහැකිව, රැකියාවට යාමට ෙනොහැකිව  නගර වැසියන් පත්වන 
වියවුල ඔබට සිත්හි මවා ගත හැක. 
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වසර 2000 දක්වා ගතවූ 120 වසර තිසේසේ ෙලෝක උෂණ්ත්වෙය් 
සාමාන  අගය (මධ යක උෂණ්ත්වය) ඉහළ යන අයුරු 
 
මහා නගර පවත්වාෙගන යාම  සඳහා අවශ ය වන සම්පත් 

සමුදායට ෙදශගුණ විපර්යාසය නිසා තර්ජනයක් එල්ලෙව්ද?  
සුපතළ ෙභෞතික විද ාඥයකුවන ස්ටීවන් ෙහෝව්කින්ග් (Stephan 
Hawking) පවසන පරිදි ඉදිරි වසර දහස තුළ වායුෙගෝලීය 
කබන්ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය අධිකවීෙමන් අප වසන පෘථිවි තලය 
ගිනියම් වන බැවින්  ෙවනත් වාසස්ථානයක පිළිසරණයක් ෙසොයා 
යාමට මනුෂ යන්ට සිදුවනු ඇත. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙමය ෙබෙහවින් 
සීමාන්තික මතයක් වශෙයන් සැලකිය හැක. ඊට වඩා අතිශයින් 
පිළිගත හැකි මතවාදයක් "බිඳවැටීම" (Collapse) නමැති 
ෙබෙහවින් ජනපිය වු කෘතිය ලියා පළ කල ජාෙරඩ් ඩයමන්ඩ් 
(Jared Diamond) පකාශ කරයි. ඔහුට අනුව මධ යම 
ඇෙමරිකාෙව් පැවැති ෙබෙහවින් සංකීර්ණවුත්, සාක්ෂරතාවෙයන් 
යුක්ත වූත් මායා ශිෂ්ඨාචාරය (Maya Civilization) බිඳ වැටීමට 
ෙහේතු වුෙය් අවශ ය පමාණයට වඩා සම්පත් පමාණයක් පරිහරණය 
කිරීමට මායානුවන් ෙපළඹුණු බැවිනි. 

 
සාමාන  ආකාරයට හාත්පසින්ම ෙවනස් ස්වරූපයකට 

ෙද්ශගුණය කඩිනමින් ෙවනස් වුවෙහොත් මායානුවන් මුහුණදුන් 
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ආකාරෙය් අවදානමකට මුළු විශ්ව සමාජයටම මුහුණදීමට සිදුවනු 
ඇත. මන්ද, කඩිනම් ෙද්ශගුණික ෙවනසක් ෙහේතු ෙකොටෙගන 
ආහාර හා ජලසම්පත් වල පභවය හා නිෂ්පාදන ධාරිතාවය අපට 
දැරිය ෙනොහැකි පමණට සීමා විය හැකි බැවිනි. 

 
කඩිනම් වන ෙද්ශගුණ විපර්යාස නිසා ෙද්ශගුණය පිළිබඳව 

ෙකටිකාලීන ෙහෝ දීර්ඝ කාලීන අනාවැකි පකාශ කිරීම අසීරුවන 
තරමට ෙද්ශගුණ විචල තාව (climate variability) අතිශයින් උග 
වනු ඇත. ෙද්ශගුණ විචල යතාව හා ජනගහණ සංඛ ාව අතර  තද 
සම්බන්ධතාවයක් පවතී. ඒ  පිළිබඳ කදිම නිදර්ශණයක් 
ඔස්ෙටලියාෙවන් ෙපන්වාදිය හැකිය. ෙම් නිදර්ශණය අනුපෙම්ය 
සවරූපයක් ගන්ෙන් අෙනක් ෙබොෙහෝ විශාල රටවල ෙමන් 
මධ ම පමාණෙය් ජනාවාස ඔස්ෙටලියාෙව් දැකගැනීමට 
ෙනොලැෙබන බැවිනි. ඔස්ෙටලියාෙව් ඇත්ෙත් කුඩා හා සුවිශාල 
ජනාවාස පමණි. ෙමයට ෙහේතුව නියඟය හා ජලගැල්ම අතර 
ෙදෝලනය වන ඔස්ෙටලියානු ෙද්ශගුණයයි. 

 
ඔස්ෙටලියාෙව් පර්යන්ත පෙද්ශවල පිහිටා ඇති ජනාවාස 

පමාණෙයන් කුඩා වීමට ෙහේතුව එම පෙද්ශවල නිතර ඇතිවන දැඩි 
නියඟය දරා ගැනීමට නම් ජනාවාසයක ජන ගහණය සංඛ ාෙවන් 
කුඩා විය යුතු බැවිනි. ඒ හැෙරනෙකොට ඔස්ෙටලියාවට විශාල නගර 
දරා ගත හැක්ෙක් ඒවා ෙලෝක ආර්ථිෙය් මර්මස්ථාන වශෙයන් 
පවත්වා ෙගන යාෙමනි. එෙහත් මධ ම පමාණෙය් නගර 
කඩිනමින් පිරීහී බංෙකොෙලොත්වීම ඔස්ෙටලියානු ෙද්ශගුණෙය් 
ස්වරූපයකි. මන්ද නියඟය ෙනොකඩවා පවතින විට පළමුෙවන්ම 
සිදුවන්ෙන් ෙගොවිබිම්, යන්ත, යාන වාහන අෙලවිහල් ආදිය පාඩු 
ලබා වැසීයාමයි.  අනතුරුව ඖෂධෙව්දීහු, ෙපොත් ෙවෙළන්ෙදෝ හා 
බැංකු කරුෙවෝ සිය ව පාර වසා දැමීම ආරම්භ කරති. අවසානෙය්දී 
නියඟය නිමවී වර්ෂාව ලැබී නගර වැසියන්ෙග් අතමිට නැවත සරු 
වුවද වරක් පලා ගිය ව ාපාරිකෙයෝ සිය ව ාපාර පුනරුත්ථාපනය 
කිරීම උෙදසා එම නගරයට නැවත පැමිණීමට මැළිෙවති. ඒ 
ෙවනුවට මධ ම පමාණෙය් නගරවල විසු වැසියන් තමන්ට 
අවශ ය උපකරණ හා දව ය මිල දී ගැනීමට විශාල නගර කර 
යාමට ෙපළෙඹති. එෙසේ ෙම් විශාල නගර අවසානෙය්දී ඔවුන්ෙග් 
වාසාස්ථානය බවට පත්ෙව්. ඔස්ෙටලියාෙව් තිබු මධ ම පමාණෙය් 
නගර නැතිවී ගිෙය් ෙහෝ කුඩා කුඩා ජනාවාස බවට පත් වුෙය් ෙම් 
ෙහේතුව නිසාය. 
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වර්තමාන ෙලෝකෙය් ෙබෙහවින්ම නාගරීකරනය වු රට 
වශෙයන් ඔස්ෙටලියාව සැලෙක්. ෙලොකෙය් ඇති රටවල් අතුරින් 
ජනගහණෙයන් වැඩිම පතිශතයක් ජනාකීර්ණ නගර වල ජීවත්වන 
පධානතම රට ඔස්ෙටලියාවයි. 

 
ෙද්ශගුණ විචල යතාව නගර බිහිවීම ෙකෙරහි ෙබෙහවින් 

බලපාන බව ෙම් ඔස්ෙටලියානු නිදර්ශනෙයන් මනාව ෙපෙන්. 
නියඟයට ඔෙරොත්තුදීමට ඔස්ෙටලියාෙව් නගරවලට හැකි වී ඇති 
ෙහේතුව ඒ නගර පවත්වා ගැනීමට අවශ ය සම්පත් නියඟයට 
භාජනය වන පෙද්ශ ඉක්මවා සිටින සුවිශාල පෙද්ශයකින් ලබා 
ගැනීමට ඇති හැකියාවයි.  

 
ෙකෙසේ ෙවතත් ෙද්ශගුණ විපර්යාසය එක් රටකට ෙනොව 

මුළු ෙලෝකයටම බලපාන පපංචයකි. ෙද්ශගුණ විචල යතාව හා 
නිරන්තරෙයන් උත්සන්න ෙවමින් පවතින සහාසික ෙදශගුණික 
ව සන මුළු පෘථිවියටම බලපාන බැවින් හුෙදක් ඔස්ෙටලියානු 
නගරවලට පමණක් ඉන් ගැලවීමට හැකි ෙනොෙව්.  

 
අසාධ යවන ෙද්ශගුණික තත්ත්ව යටෙත් පථමෙයන්ම 

අවදානමට ලක්වන සම්පත වන්ෙන් ජලයයි. මිෙලන් ෙබෙහවින් 
අඩු හා බරින් වැඩි පාරිෙභෝගික දව යක් වන ජලය දුරසථ් 
පෙද්ශවලට පරිවහණය කිරීම කිසි ෙසේත්ම ලාභදායක ව ාපාරයක් 
ෙනොෙව්. ෙබොෙහෝ නගර සිය අවශ යතා සඳහා ජලය සම්පාදනය 
කරගන්ෙන් ෙද්ශගුණය ෙහේතු ෙකොට ජල සැපයුමට බාධාවක් 
ෙනොවන අවට නුදුරු පෙද්ශවලිනි. එෙහත් ආහාර සඳහා 
අවශ යවන ධාන ය වැනි පහසුෙවන් පරිවහණය කළ හැකි දව ය 
සපයාගනු ලබන්ෙන් එයට හාත්පසින්ම ෙවනස් අයුරින් නගරෙයන් 
දුර බැහැර පෙද්ශ වලිනි. ෙම් අනුව නගරවල ආහාර දව ය 
සැපයුමට බරපතල හානියක් සිදුවන්ෙන් නියත වශෙයන්ම ෙලෝක 
මට්ටෙම් හිඟයක් ඇති වු විට පමණි. 

 
නියඟයන් හා ගීෂ්ම සෘතුව තදින් උණුසුම්වීම 

ෙහේතුෙකොටෙගන පසුගිය දශකය තුළ ෙලෝකෙය් ධාන ය සැපයුම 
පහළ මට්ටමක පැවතිණ. එෙහත් ඒ කාල වකවානුව තුළ ෙලෝක 
ජනගහණය මිලියන 800 කින් වැඩි වු බැවින් ආහාර දව ය සඳහා 
ඇති ඉල්ලුම ඉතා ඉහළ ගිෙය්ය. ඇතැම් විට උප සහරා කලාපය 
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වැනි පෙද්ශවල දහස් සංඛ ාත ජනකායක් සාගිනි නිසා මිය ගිය 
අවස්ථා තිබුණද ෙද්ශගුණ විපර්යාසෙය් දැඩි බලපෑමකින් ෙතොරව 
ෙම් වැඩිවන ඉල්ලුම සපුරා ගැනීමට ෙමෙතක් අපට හැකිවී ඇත. 

 
ෙද්ශගුණ විපර්යාසය හා සම්බන්ධෙයන් සලකා බලන විට 

නගර පතිකියා කරන ආකාරය සත්ත්වයන්ට වඩා ශාකයන්ෙග් 
පතිචාරයට ෙබෙහවින් සමානය.  ශාකයන් ෙමන්ම නගරයන්ද 
අචලය - අජංගමය, යැපීමට අවශ ය කරන ජලය, ආහාර සහ 
ශක්තිය සපයා ගැනීමට සංකීර්ණ සැපයුම් ජාලයක පිහිට ලබා ගත 
යුතුය. ෙද්ශගුණ විපර්යාස නිසා ඇතැම් වනාන්තර මුළුමනින්ම 
පිරිහී බංෙකොෙලොත් ෙවමින් පවතී. එයට අනුරූපව අප 
කනස්සල්ලට පත්විය යුත්ෙත්  නාගරික අවශ තා සපුරණ 
ජාලවලට තවදුරටත් අත වශ  දව ය සැපයීමට ෙනොහැකිවීෙමන් 
නගර අභා වයට යා හැකි බැවිනි. මුහුදු මට්ටම ඉහළ යාම,  සුළි 
සුළං, කුණාටු හා ජල සර්ජන (storm surge), අධිකතර ශීතල ෙහෝ 
තාප තරංග, දැඩි නියඟ ෙහෝ දරුණු ජල ගැල්ම වැනි සීමාන්තික 
ෙද්ශගුණික විපරීත නිරන්තරෙයන් ඇතිවීම ෙමවැනි කඩාවැටීමක් 
ඇතිවීමට ෙහොඳ ෙහේතූය.  

 
අෙප් ෙලෝක ශිෂ්ඨාචාරය එකට ෙගතී ඇත්ෙත් හුෙදක්ම 

මුහුදු මාර්ග ඔස්ෙසේ ෙකෙරන ෙවළඳ කටයුතු නිසා බව ෙබොෙහෝවිට 
අපට අමතක ෙව්. මුහුදු මාර්ග ඔස්ෙසේ ෙකෙරන ෙවළඳාම 
බාධාවකින් ෙතොරව පවත්වා ෙගන යාමට නම්  මුහුදු මට්ටම 
ෙවනස්වීෙම් බලපෑමකින් අවදානමට ලක් ෙනොවන වරාය 
පද්ධතියක් අත වශ ය. 

 
ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ නගර වල ජල කරාම හිඳී යන, විදුලි 

බලය, ආහාර සහ ඉන්ධන සැපයුම ඇනහිටින දිනයක් කවදා ෙහෝ 
එළෙඹයිද? 

 
කිසියම් අයුරකින් ෙද්ශගුණය අනෙප්ක්ෂිත ෙලස හිටිවනම 

ෙවනස් වුවෙහොත් යුෙරෝපෙය් හා උතුරු අෙමරිකාෙව් නැෙනහිර 
පිහිටි නගර ෙබෙහවින් අරුචිකර වුද ෙබොෙහෝදුරට සදාකාලිකවූද 
ශීත සෘතුවකින් ෙවලීයාමට ඉඩ ඇත. ෙම් නිසා බවෙබෝග විනාශවී, 
වරායන්, ගමන් මාර්ග මිදී අවහිරව මනුෂ ය ශරිරයට දැඩි ශීතල 
දරා ගැනීමට ෙනොහැකි තත්වයක් උද්ගතවිය හැකිය.  අෙනක් අතට 
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අනෙප්ක්ෂිත ෙද්ශගුණ විපර්යාස ඇතිවීමට ෙහේතුව අපරිමිත 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් ෙහෝ මීෙත්න් වායු පමාණයක් හිටිවනම වායු 
ෙගෝලයට එක්වීම නම් ඒ මගින් ඇති වන අත න්ත තාප තරංග 
ෙගොඩබිම ෙමන්ම මහා සාගරෙය්ද නිෂ්පාදන ධාරිතාවය 
සහමුලින්ම පාෙහේ විනාශ කරලනු ඇත.  

 
ෙකෙසේ වුවද එවැනි දරුණු කඩා වැටීමකින් වුවද මනුෂ  

වර්ගයා සහමුලින්ම විනාශ ෙවතැයි අෙප්ක්ෂා කළ ෙනොහැක. 
ඔවුන්ෙගන් සැලකිය යුතු පමාණයක් හැඩි දැඩි දිවි ෙපවතක් 
ෙගවන කුඩා කන්ඩායම් වශෙයන් මිහිපිට ඉතිරිවනු ඇත. 
සාමාන ෙයන් සංසන්දනාත්මකව බැලුවිට ඝර්ම කලාපීය 
වනාන්තරවල ජීවත්වන සිව්පා සත්ත්ව වර්ගද සංඛ යාෙවන් අඩුය. 
එෙහත් උන් බහුකාර්ය හැකියාෙවන්ද සවි බලෙයන්ද අනුනය. 
රුදුරු ෙද්ශගුණ ව සනයකින් පසු ෙශේෂව ජීවත්වන නගර වැසියන් 
ෙවත්ද ඔවුන්ද එබඳුය. ශීත සෘතුෙව්දී ෙකොළ හැලී ෙක්ඬෑරිවන හා 
වසන්තය එළෙඹන විට දළුදමමින් වැෙඩන ෙම්පල් ගසක් ෙහෝ 
එදිෙනදා අවශ තා සපුරන එළවළු ෙකොරටුවකින් හා ලිඳකින් යුත් 
ගම්බද කුඩා නිවහනක් ගැන සිතා ගන්න. ෙම් ගති ලක්ෂණ වලින් 
නිරූපනය වන්ෙන් වැසිවනාන්තර වලට හා ජනාකීර්ණ නගරවලට 
ෙමන් ෙනොව ෙම්පල් ගසට ෙමන්ම ගම්බද පවුලටද වැඩි 
හානියකින් ෙතොරව හිඟපාඩු කාලවලදී දිවිෙගවාගත හැකි බවය. 

 
දැනටමත් උද්ගතවී ඇති, එෙහත් තවමත් අසාධ යවී 

ෙනොමැති ෙද්ශගුණික විපර්යාසයක් නිසා අද පවා මනුෂ යන්ෙග් 
ෙසෞඛ ය,  ජල හා ආහාර සුරක්ෂිතභාවය නිසැක ෙලස අවදානමට 
ලක්ව ඇත.  

 
ෙම් ශතවර්ෂෙය් මුල්භාගය තුළදීද මනුෂ යන් සිය 

කල්කිරියාව සැලකිය යුතු ෙවනසකින් ෙතොරව තත් ආකාරෙයන්ම 
පවත්වාෙගන ගියෙහොත් ෙද්ශගුණ ව සනයක් නිසා ශිෂ්ඨාචාරය 
කඩාවැටීම වැලැක්විය ෙනොහැකිය.  

 
ෙගෝලීය උණුසුම ඉහලයාම ගැන සැබවින්ම අපට එතරම් 

උනන්දුවක් නැත්ෙත් ඇයි?. විසි එක්වන ශතවර්ෂය සඳහා අප 
විසින් නිපදවමින් සිටිනු ලබන ෙම් ෙද්ශගුණ විපර්යාසය අවසාන 
හිමයුගෙය් පැවැති විපරීත ෙද්ශගුණය තරම්ම විශාල බවත් එකම 
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ෙවනස ෙමවර එය ඒ හිමයුගය ජනිතකල ෙද්ශගුණ විපර්යාසයට 
වඩා තිස්ගුණයකින් වැඩි ෙව්ගයකින් සිදුවන බවත් පසුගිය දශක 
කිහිපයක් තිස්ෙසේ අපි දැන සිටිෙයමු. පසුගිය හිමයුගය අවසානෙය්දී 
ගල්ෆ් ජල ගුල්ම පවාහය අඩුම වශෙයන් තුන්වරක්වත් බිඳවැටුණු 
බවත්, මුහුදු ජල මට්ටම මීටර සියයකින් ඉහළ ගිය බවත්, වසර 
10,000 කට ෙපර දීර්ඝ ගිම්හාණය එළෙඹන ෙතක්ම කෘෂිකර්මය 
හඳුන්වාදීමට ෙනොහැකි වූ බවත් අපි මැනවින් දනිමු. 

 
එෙහත් අෙප් ෙම් මුරන්ඩු අන්ධභාවයට ෙහේතුව කුමක්ද? 

එයට ෙහේතුව එළඹීමට නියමිත බියකරු අනාගතය ෙදස එක 
එල්ෙල් බලා "එම්බා අනාගතය! ෙතොප වනාහී ම විසින් කරන ලද 
නිපැයුමකි" යනුෙවන් පැවසීමට අප අකැමැතිවීමද?  
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