
7. දිගු ගිම්හාණය 
 

ගතවු වසර අටදහස තිස්ෙසේ පැවති සන්සුන් ෙද්ශගුණය 
නිසැක වශෙයන්ම මිනිස් ඉතිහාසෙය් තීරණාත්මක සාධකය විය. 
මීට වසර 10,500 කට ෙපර  මැදෙපරදිග ගංගාධාර ආශිතව 
කෘෂිකර්මය ආරම්භ වු බවට සාක්ෂි තිෙබ්. එෙහත් අපට පධාන 
ෙබෝග වර්ග ෙබෝ කර ගැනීමට ලැබුෙණ්ත්, ගෘහස්ථ සතුන් හීලෑ 
කර ගැනීමට ලැබුෙණ්ත්, මුල්ම වාරි කර්මාන්ත තනා ගැනීමට 
ලැබුෙණ්ත්, අක්ෂර වින ාසය පහල වූෙය්ත්, මුල්ම නගර ෙගොඩ 
නගා ගැනීමට ලැබුෙන්ත් ගතවූ වසර අට දහස තුළ පැවැති සන්සුන් 
ෙද්ශගුණය ෙහේතුෙකොටෙගනය. ෙමය දිගු ගිම්හාණයක් ෙලස 
සැලකිය හැකිය. 
 

කෘෂිකර්මය ෙහෝ ෙව්වා අක්ෂර භාවිතය ෙහෝ ෙව්වා යටකී 
ෙසොයා ගැනීම් එකක්වත් එකම ස්ථානයක සිදුවූ ෙද්වල් ෙනොෙව්. 
ෙලෝකෙය් විවිධ ෙපෙදස්වල විෙශේෂ ජනෙකොට්ඨාශ වශෙයන් 
හුදකලාව විසූ මනුෂ න් විසින් ඒ සියලු දෑ ෙවන් ෙවන්ව ෙසොයා 
දැන දියුණු කරගන්නා ලදී. අෙප් ෙම් දිගු ගිම්හාණෙය් 5000 ෙවනි 
වසර ෙවන විට බටහිර හා නැෙගනහිර ආසියාකරෙය්ත්, අපිකාෙව් 
හා මධ ම ඇෙමරිකාෙව්ත් නගර බිහිවිය. එකිෙනකට ෙබොෙහෝ 
දුරින් පිහිටි  ෙවනස් ෙද්ශ ෙද්ශාන්තරවල වාසය කළද ෙම් 
මනුෂ යන් විසින් තැනු ෙගවල්, ෙද්වාල, නගරාරක්ෂක පවුරු 
පාකර විශ්මිත ෙලස ෙබොෙහෝ දුරට එක හා සමාන විය. එය 
හරියටම එකී සෑම මනුෂ කුෙගහිම සිෙතහි එකම පිඹුරුපත 
තැන්පත්ව තීබී නිසි කල පැමිණි විට එයට අනුව කටයුතු ඉටුකළා 
වැන්න. 
 

පභූ ජනයා විසින් පාලනය ෙකරුණු ෙම් මනුෂ ය සමාජ 
ෙබොෙහෝවිට කර්මාර පුතයන්ෙග් (Artisans) ෙසේවා මත යැපුණි. 
ෙම්  අතුරින් සමාජයන් අතෙලොස්සක් විසින් ලිඛිත බස නිපදවා 
භාවිතා කිරීම ආරම්භ කරන ලදී. මැනවින් සංවිධානය වූ නාගරික 
සමාජයක දිවිෙපවත ෙමසෙපොෙත්මියාෙවන් හමුවූ මැටි පුවරුවල 
කීලාකාර අකුරින් ලියවුණු ආදිතම ලියවිලි වලින් එළිදරවු ෙව්.  
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මිනිසාෙග් ෙම් දිගු ගිම්හානය හුදු අහම්බයක්ද? 

මිලන්ෙකොවිච් කාල චක, සූර්යා, පෘථිවිය -ෙම් සියල්ල සන්සුන් 
ෙද්ශගුණයක් සහතික කරමින් මින් ෙපර නුවූ විරූ සථ්ාවර භාවයක් 
මනුෂ යන්ට ලබාදීමට තීරණය කෙළේද?. මිලන්ෙකොවිච් කාල 
චකවලට අනුකූලව පසු ගිය වසර මිලියනය තුළ  ඇති වූ උණුසුම් 
වකවානුවලදී පෘථිවිෙය් සාමාන ය උෂ්ණත්වය ඉද්ද ගැසුවාක් 
ෙමන්  ක්ෂණිකව ඉහල නැග අනතුරුව අස්ථායී සිසිල් අවධියකට 
සංකමණය වූ බව අපි දනිමු. දිගු ගිම්හානයක් සහතික කරන කිසිදු 
පරම සුවිෙශේෂයක් සමකාලීන මිලන්ෙකොවිච් කාල චකෙය් තිබිය 
යුතු නැත. ඇත්ත වශෙයන්ම පෘථිවිෙය් ෙද්ශගුණය මුලුමනින්ම 
තීරණය කරන සාධකය මිලන්ෙකොවිච් කාලචකය නම් ෙම් වන විට 
අප විසිය යුත්ෙත් ෙවව්ලන  ශීතෙලන් යුතු ෙද්ශගුණය සහිත 
අවධියකය.  
 

ෙම් අසාමාන  තත්ත්වයට තුඩුෙදන කිසියම් පරම 
සුවිෙශේෂයක් මිලන්ෙකොවිච් කාල චකෙය් ඇතිවීදැයි හැදෑරූ අය 
අතුරින් වර්ජිනියා විශ්ව විද ාලෙය් පරිසර විද ාඥ බිල් රුඩිමන් 
(Bill Ruddhiman) පධාන තැනක් ගනී. ෙනොෙයක් සාධක විමසා 
බැලීෙමන් අනතුරුව ෙම් අසාමාන  තත්ත්වයට වගකිව යුතු පරම 
සුවිෙශේෂය ෙවනත් කිසිවක් ෙනොව මනුෂ ය වර්ගයා යැයි ඔහු 
තීරණය කෙල්ය.  
 

 මානව වර්ගයාෙගන් පරිසරයට ඇතිවූ බලපෑම සළකුණු 
කරනු වස ් "ඇන්ෙතොෙපොසීන්" (Anthropocene) ෙහවත් 
මනුෂ යාෙග් යුගය යනුෙවන් නව භූවිද ාත්මක වකවානුවක්  
ෙපෝල් කෘට්සන්(Paul Crutzen) විසින් ෙම් වන විටත් ෙයෝජනා 
ෙකොට තිබිණ. ඕෙසෝන් විවරය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ නිසා ෙනෝබල් 
ත ාගෙයන් පුදනු ලැබූ ඔහුට අනුව ෙම් “ඇන්ෙතොෙපොසීන්” යුගෙය් 
ආරම්භය සලකුණු කෙල් 1800 සිට කාර්මික විප්ලවය නිසා ඇතිවූ 
කර්මාන්තශාලා වලින් අවකාශයට නිකුත්වූ අතිෙර්ක කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් හා මීෙත්න් වායු පමාණය මහෙපොෙළොෙව් 
ෙද්ශගුණය ෙකෛරහි සිය බලපෑම ආරම්භ කල විටය. 
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ෙපෝල් රුඩිමන් ෙම් අදහස ෙපරළිකාර ෙලස තවත් 
ඉදිරියට ෙගන ෙගොස් මනුෂ  වර්ගයා මිහිපිට ෙද්ශගුණය සිය 
බලපෑමට නතු කරගත්ෙත් කි.ව. 1800ට ෙබොෙහෝ ඈත කාලයක 
සිට බව ෙපන්වා දුන්ෙන්ය.  ගීන්ලන්තෙය් සහ දක්ෂිණ ධැව  ෙය් 
ඝණ පතර හිම තට්ටුවල රැඳී තිබූ වසර 8,000 ක් දක්වා පැරණි වායු 
බුබුලු විෂ්ෙල්ශණය කිරීෙමන් මිලන්ෙකොවිච් කාල චකයට අනුවම 
සියළුම කටයුතු සිදුෙනොවුනු බව රුඩිමන් දැනගත්ෙත්ය.  
නියමාකාරයට නම් ෙම් කාලය වන විට මිලන්ෙකොවිච් කාල 
චකයට අනුව වාතෙය් තිබූ මීෙත්න් පමාණය අඩුෙවමින් ෙගොස් මීට 
වසර 5000 කට ඉහතදී ක්ෂය වී යා යුතුය.  එෙහත් මුලදී මඳක් 
අඩුවගියද ෙමකල මන්දගාමීව නමුත් පබල ෙලස වායුෙගෝලෙය් 
මීෙත්න් සංයුතිය  ඉහල ගිය බව වායු බුබුලු දත්තයන්ෙගන් 
රුඩිමන්ට දැනගන්නට ලැබුණි. 
 

ෙමෙසේ මීෙත්න් පමාණය ඉහල යාමට ෙහේතුව මනුෂ ය 
කියාකාරකම් බව රුඩිමන් තර්ක කෙල්ය. ෙම් නිසා මනුෂ යාෙග් 
යුගය ෙහවත් ඇන්ෙතොෙපොසීන් වකවානුව සැබවින්ම ඇරඹුෙන් 
මින් වසර 200කට ෙපර ෙනොව වසර 8000කට ෙපර බව ඔහුෙග් 
මතය විය. 
 

මින් අටදහස් වසරකට පමණ ෙපර කෘෂිකර්මාන්තෙය් මඩ 
ෙගොවිතැන් අවදිය එනම් යහමින් ජලයෙයොදා මඩ කරගත් බිම්වල 
වී, ගහල ආදි ෙබෝග වගා කිරීම ආරම්භ විය. ෙම් නිසා 
මහෙපොෙළොෙව් විවිධ ෙපෙදස්වල පැතිර ගිය වගුරුබිම් මීෙත්න් 
වායුවට සරු නිජභූමියක් විය.   
 

තවමත් කෘෂිකර්මය කරා ෙයොමු ෙනොවූ දඩයමින් ජීවත්වූ 
ෙගෝතිකයන්ෙග් ඇතැම් කටයුතුද ෙම් තත්ත්වයට ෙහේතුවිය. 
උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් ඔස්ෙටලියානු ෙගෝතික ජනයා 
ආඳන් බහුල වශෙයන් ෙබෝකර ගැනීම සඳහා දිගුෙව්ලි බැඳ තැනු 
විශාල ෙහල් වගුරු දැක්විය හැකිය. ෙගෝතිකයන් සමූහ වශෙයන් 
එක්ව ෙම් ෙහල් වගුරුවල ඇතිකල ආඳන් අල්ලා දුම්ගසා ෙව්ලා දුර 
බැහැර පලාත් වලට ෙගනෙගොස් ෙවළඳම් කිරීම එකල බහුල 
වශෙයන් සිදුවිය.  
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කලින් සිතුවාටත් වඩා  ෙපර කලක සිට වායුෙගෝලෙය් 

කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය ෙකෙරහි මානව කියාකාරකම් 
බලපෑ බව අයිස් මද තුළ සිර වූ වායු බුබලු විෂ්ෙල්ශණය කිරීෙමන් 
රුඩිමන් ෙසොයා දැන ගත්ෙත්ය.  අයිස් සමයාන්තයකදී 
සාමාන ෙයන් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් සංයුතිය වැඩිවී ඊලඟ අයිස් 
සමය එනෙතක් එය අණුකමෙයන් අඩුවිය යුතුය. එෙහත් ඒ 
ෙවනුවට අවසන් අයිස් සමයාන්තෙය් සිට කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 
සංයුතිය ෙනොකඩවා වැඩිවී තිබිණ. වර්ෂ 1800 වන විට එය 
වායුෙගෝලීය ෙකොටස් මිලියනකට කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් ෙකොටස් 
280 දක්වා වැඩිවී තිබුණි. එෙහත් ස්වභාවික ෙලස හුෙදක් 
මිලන්ෙකොවිච් කාල චකය මගින් පමණක් පෘථිවිෙය් ෙද්ශගුණය 
නිර්ණය වී නම් ඒ වනවිට වායුෙගෝලීය කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 
පමාණය ෙකොටස් 240 කට වඩා ෙනොවැඩිවිය යුතු බව රුඩිමන් 
ෙපන්නා දුන්ෙන්ය. 
 

මතුපිටින් බැලූවිට රුඩිමන්ෙග් තර්කය තරමක් පිළිගැනීමට 
අසීරු ෙලස ෙපෙන්. මන්ද, ඔහු ෙපන්වාදුන් තත්ත්වය ඇතිකිරීමට 
නම් අප විසින්1850-1990ත් අතර කාර්මික යුගෙය් ඉන්ධන 
දැවීෙමන් වාතයට නිකුත් කල කාබන් පමාණය ෙමන් අවම 
වශෙයන් ෙදගුණයක කාබන් පමාණයක් ඉන් ෙපර යුගෙය් විසූ 
මිනිසුන් විසින් වායුෙගෝලයට එක්කල යුතුවූ බැවිනි.  
 

එෙහත් සිය උපකල්පනය තහවුරු කිරීමට ඇති පධාන 
සාධකය අදාල මිනිස් කියාකාරකම් දීර්ඝ කාලයක් පුරා සිදු වීම බව 
රුඩිමන් තර්ක කෙල්ය. සැබැවින්ම වසර අටදහසක් යනු සැලකිය 
යුතු දීර්ඝ කාල පරිඡ්ෙච්දයකි. ෙම් කාලය තුළ මුළු ෙලොව පුරා  
මානව වර්ගයා විසින් දවා පුළුස්සා දැමූ කැලෑ පමාණය සැලකූවිට 
දිගු කලක් තිස්ෙසේ එෙසේ මදින් මද එක් කල අති මහත් කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් පරිමාව වායුෙගෝලෙය් හරිතාගාර වායු තුලාව අසම 
කිරීමට ෙබෙහවින් පමාණවත් විය.  
 

ගතවූ වසර අට දහස තුළ මිනිසුන් විසින් ෙගොඩ නගන ලද 
ෙද්ශගුණික ස්ථාවර භාවය මිලන්ෙකොවිච් කාල චකයට අනුකූලව 
අවදානමට ලක්වීමට ෙබෙහවින් ඉඩකඩ තිබුනු බවද රුඩිමන් 
පකාශ කෙල්ය.  පුරාතතුවිද ාඥ බයන් ෆගන්ට අනුවද 
මිලන්ෙකොවිච් කාල චකවල  ඇතැම් ලක්ෂණ මනුෂ න් ෙකෙරහි 
තීරණාත්මක ෙලස බලපෑමට ඉඩ තිබූණි. එයට එක් නිදර්ශණයක් 
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නම් කි.පූ 4000 ත් 10,000 ත් අතර පෘථිවිෙය් කක්ෂය මඳක් ෙවනස ්
වීම නිසා උත්තරාර්ධෙගෝලයට වැටුනු හිරුරැස් පමාණය 7% - 8% 
අතර පමාණයකින් වැඩිවීෙමන් උද්ගතවූ තත්ත්වයයි. 
 

ෙමෙසේ පෘථිවි කක්ෂය මඳකින් ෙවනස් වීම වායුෙගෝලෙය් 
සංසරණ රටාවද සැලකිය යුතු පමණින් ෙපරළියකට ලක් කිරීමට 
ෙහේතුවිය. එහි එක් ඵලයක් වශෙයන් ෙමසෙපොෙත්මියාවට වැටුණු 
වර්ෂාපතනය 25% ත් 30% අතර පමාණයකින් වැඩිවිය. වරක් 
කාන්තාරයක් වශෙයන් පැවැති පෙද්ශයක් ෙම් ෙහේතුව නිසා 
නිල්වන් තැනිතලාවක් බවට පත්වී ෙගොවිතැනින් යැෙපන විශාල 
ජන සංඛ ාවකෙග් වාස භූමියක් බවට පත්විය. එෙහත් කි.පූ 3800 දී 
පෘථිවිෙය් කක්ෂය යලි කලින් පැවැති තත්ත්වයට පත්වූවිට 
වර්ෂාපතනය ෙබෙහවින් අඩුවී ෙමසෙපොෙත්මියානු ෙගොවි  ජනතාව 
අවතැන්වූහ. 
 

ෆගන් පවසන පරිදි ෙමෙසේ අවතැන්වූ ෙගොවි ජනයාෙගන් 
ඇතැෙමක් වර්තමාන ඉරාකෙය් දකුණින් පිහිටි එදා වාරිමාර්ගවල 
ෙබදුම් ඇලවල් සන්ධිවූ 'උරුක්' (Uruk) නගරය වැනි පධාන ස්ථාන 
කිහිපයකට සංකමණය විය. උරුක්හි පාලකෙයෝ ෙම් 
සංකාමනිකයන් වාරිමාර්ග සංකීර්ණය වැඩි දියුණු  කිරීමට 
ෙයදවූෙවෝය.  වර්ෂාපතනය අඩුවීම, උරුක්හි ෙගොවීන් නව කම අත් 
හදා බැලීම ෙකෙරහි ෙයොමු කල බවත් ඒ අනුව පථම වරට සතුන් 
ෙයදීෙමන් සී සෑමත්, ශෂ  මාරුව හඳුන්වා දීම නිසා වසරකට 
ෙදවරක් අස්වැද්දවීමත් ආරම්භ වූ බව ෆගන් පවසයි. 
 

උරුක් වැනි උපායික නගර පාදකෙකොට ධාන ය වගාව 
ෙමෙලස පතිසංවිධානය වීම නිසා නගරය අවට තිබූ ඇතැම් 
ජනාවාසවල පදිංචිකරුෙවෝ කුඹල් කර්මාන්තය, ෙලෝහ 
කර්මාන්තය, මසුන් අල්ලා ෙව්ලීම වැනි සුවිෙශේෂ වෘත්තීන් පිළිබඳ 
විෙශේෂඥතාවයක් ඇති කර ගත්හ. ෙම් නිෂ්පාදන දව ය උරුක් 
ෙවළඳ ෙපොෙලහිදී ධාන  වැනි හිඟ භාන්ඩවලට හුවමාරු විය.   
 

එකින් එක සිදුවූ ෙම් ෙවනස්කම් නිසා නගරය හා ජනාවාස 
පාලනය කිරීම සඳහා වඩ වඩා මධ යගත වූ අධිකාරයක් ඇතිවිය. 
ෙම් පාලන අධිකාරය විසින් ෙලෝකෙය් මුල්ම නිලධාරී පැලැන්තිය 
බිහිකරන ලදී.  ජන ජීවිතයට අත වශ වූ ධාන ය ෙතොග ගැසීම හා 
ෙබදාහැරීම එදා එම නිලධාරීන්ෙග් මූලික කාර්යභාරය විය. 
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ෙම් පරිවර්තන සියල්ෙලහිම අවසාන පතිඵලය මානව 
සමාජ සංවිධානය නව තලයකට පිවිසීමයි. ඒ අනුව කි.පූ 3100 වන 
විට ෙමසෙපොෙත්මියාෙව් දකුණුදිග පිහිටි නගර ෙලෝකෙය් පළමු 
ශිෂ්ඨාචාරවලට නිජ බිමවිය. ෆගන් පවසන පරිදි නගර වනාහී 
වියැළි ෙද්ශගුණ තත්ත්වයන්ට අනුවර්තනය විම සඳහා මිනිසා 
විසින් දරන ලද උත්හාසෙය් විශිෂ්ඨ පතිඵලයකි. 
 

දැන් අපි යළිත් වරක් බිල් රුඩිමන්ෙග් විෂ්ෙල්ශණය සලකා 
බලමු.  වායු ෙගෝලෙය් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් සාන්දණෙය් පමාණය 
හා ෙය්ර්සිනියා ෙපස්ටිස් (yersinia pestis)නමැති බැක්ටීරියාව නිසා 
ඇතිවූ බරපතල වසංගත අතර කිසියම් සම්බන්ධතාවයක් පවතින 
බව ඔහු සඳහන් කරයි. ෙම් බැක්ටීරියාව නිසා ඇතිවූ කළු වසංගතය 
(black plague) යනුෙවන්  මධ කාලීන යුෙරෝපා ඉතිහාසෙය් 
හැඳින්ෙවන බලවත් ව සනය ෙහේතුෙකොට  මියගිය අතිවිශාල ජන 
සංඛ ාව නිසා ෙගොවිතැන් පාළුවී විශාල ෙගොවිබිම් පෙද්ශයක් 
නැවත වනෙයන් යට විය. ෙම් නව වනගහණයන් නිසා 
අවෙශෝෂණය වු කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය වායුෙගෝලෙය් 
කාබන් සංයුතිය මිලියනයකට ෙකොටස් 5 ත් 10 ත් අතර දක්වා 
පමාණයකින් අඩුකිරීමට සමත් විය. ෙම් නිසා පෘථිවි උෂ්ණත්වය 
මඳකින් පහල බැස නිවර්තන කලාපවලට යලි සිසිල් ෙද්ශගුණය 
උදාකරලීය. 
 
 රුඩිමන්ෙග් තර්කෙයන් ගම යවන පරිදි උෂ්ණත්වය 
පමණට වඩා නැංවීමකින් ෙතොරව  අවශ ය තරම් හරිතාගාර වායු 
වාතයට එක් කිරීම ෙහේතු ෙකොටෙගන තවත් අයිස් සමයක් එළඹීම 
වලක්වා ගැනීමට අෙප් මුතුන් මිත්තන්ෙග් කටයුතු නිසා හැකි විය. 
එෙහත් වර්තමාණෙය් විද ාඥයන් විසින් අනාවරණයකරෙගන 
ඇති කරුණුවලට අනුව වායුෙගෝලීය සංයුතිෙය් ඇතිෙවන 
ෙවනස්කම් ෙකතරම් පබලදැයි කිවෙහොත්  නිසැකවම බලවත් 
ෙද්ශගුණ විපර්යාසයකට අපි මුහුණදී සිටිමු.  මානව වර්ගයාෙග් 
යුගය ෙහවත් ඇන්ෙතොෙපොසීන වකවානුව අසුන්දර කඩඉමකට පා 
තබා ඇති බවට  සාධක එමටය. ඇන්ෙතොෙපොසීන වකවානුව 
ඉතාමත් ෙකටිම භූ විද ාත්මක වකවානුව වීම ෙහෝ ෙනොවීම අෙප් 
චර්යාව, විෙශේෂයන්ම වායුෙගෝලයට අප විසින් දිනපතා එක් කරන 
අති මහත් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය ඇති පමණින් අඩු කිරීමට 
අපට ඇති කඩිනම් හැකියාව මත රඳා පවතී. 
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