
හැඳින්වීම: 
 
කුමක්ද ෙම් ෙද්ශගුණ විපර්යාසය? 

 
            ෙම් ෙපොත අතට ගන්නා අෙයකුට එහි ගන්ථ නාමය ගැන 
කුකුසක් ඇතිවීම පුදුමයට කරුණක් ෙනොෙව්. "අප වනාහී 
ෙද්ශගුණය නිපදවන්නන්ය" යනුෙවන් පැවසීමම බරපතල 
කරුණකි. අප වසන ෙලෝකය අතිශයින් රුදුරු අනතුරකට 
ලක්ෙවමින් තිෙබ් යැයි ෙමයට දශකයකට ෙපර යම් කිසිෙවකු මට 
පැවසී නම් මෙග් දැඩි අවධානය ෙයොමු කරගැනිමට ඔහුට අසීරු 
වනු ඇත. එෙහත් දැන් කලක සිට මවිසින් දැන හදාරනු ලැබූ 
කරුණු ඒ නියත අනතුර පිළිබඳව මෙග් අවෙබෝධය බරපතල ෙලස 
ෙවනස් කෙල්ය. එම නව දැනුම හා කරුණු ෙම් ෙපොතට විෂය 
ෙවයි.  

 
පසුගිය දශකය ඇතුළත ෙද්ශගුණ විද ාව විප්ලවයකට ලක් 

විය. ඒ නිසා පෘථිවිෙය් ෙද්ශගුණ පද්ධතිය හා එය ෙවනස් වන 
ආකාරය පිළිබඳව  මින් ෙපර ෙනොවු විරූ වැටහීමක් ඇතිකර 
ගැනීමට දැන් අපට හැකි වී තිෙබ්. ෙද්ශගුණය නිරන්තරෙයන්ම 
ෙවනසට ලක්වන බව ෙනොකිවමනාය. එෙහත් වර්තමානෙය් 
ෙද්ශගුණය ෙවනස්වන ආකාරය අතිශයින්ම අස්වාභාවිකය. ෙම් 
අස්වාභාවිකත්වයට තුඩුදුන් කරුණු උද්ගතවූ ෙය් මනුෂ යන් වන 
අෙප් කල්කිරියාව නිසාය. ෙම් අස්වාභාවික ෙද්ශගුණ විපර්යාසෙය් 
පතිඵල අවාසනාවකට ෙමන් අප ෙවෙසන ෙලෝකයට ෙබෙහවින් 
හානිදායකය. 

 
ගලැසියරයක් මතට ෙහෝ නිවර්තන වනාන්තරෙයන් වැසුනු 

කන්දක් මතට ෙහෝ නැග පහල ඇස් මායිෙම් දිස්ෙවන ඝණව වැඩුනු 
වනගහණයකට,  කෙඩොලාන වගුරකට, මිටියාවතකට ෙහෝ ඈත 
දිස්ෙවන ෙකොරල් වැටියකට ෙනත් ෙයොමා බලා සිටීම  මට ඉමහත් 
ආශ්වාදයක් ඇතිකල කටයුත්තක් විය. ෙම් ෙපොත ලිවීමට මා 
ෙපළඹවූෙය්, මට ෙමන්ම ඒ සඳහා අවෙශේෂ මිනිසුන්ටද ඇති 
අවස්ථාව දිගින් දිගටම ෙනොෙවනස්ව පවත්වාගත යුතුව ඇතැයි යන 
බලාෙපොෙරොත්තුවයි. 
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අෙප් ෙම් අසිරිමත් ෙලෝකය අත්විඳ ගැනීම උපතින්ම අපට 
ඇති අයිතියකි. ඇන්ටාටික් ගලැසියර, හිම වලසුන් හා දැවැන්ත 
තල්මසුන් යථා ස්වභාවෙයන් දැකගැනීමද ඒ අයිතියට ඇතුළත්ය. 
ෙනොසැලකිලිමත් ෙලස විදුලිබලය පරිහරණය කරමින් හා යහමින් 
ඛනිජෙතල් ෙබොන දැවැන්ත වාහන පදවමින් ෙම් අයිතිය අෙප් 
අනාගත පරපුරට අහිමි කිරීම සදහා කටයුතුකිරීමට අපට සිදුවීම 
අෙප් දුරවෙබෝධය නිසා සිදුවන්නකැයි මම සිතමි. 

 
ඒ නිසා පාඨකයන් ඇවැසි දැනුෙමන් සන්නද්ධ කිරීම මෙග් 

අභිපායයි: ඒ දැනුෙමන් සන්නද්ධ වූ ඔෙබ් හඬ අෙප් ෙද්ශපාලනික 
හා ව පාරික පභූන් ඇසිය යුතුය: ඔවුන් හා අධිෂ්ඨානශීලීව 
ගනුෙදනු කිරීමට ෙම් ෙපොත ඔබට ඉවහල් වනු ඇතැයි මම සිතමි. 
මන්ද, සුපුරුදු පැරණි කමයටම කටයුතු කිරීමට තවදුරටත් ඔවුන්ට 
ඉඩහළ ෙහොත් ඔබද ඔවුන්ෙග් අසාර්ථකබාවෙය් ෙකොටස් කරුෙවකු 
වන බැවිනි. 

 
මෙග් වයස  මැදි විසිගනන්වල වූ 1981 දී මම නිවර්තන 

නිව්ගිනිහි උසම  කඳු ශිඛරයක් වන ඇල්බර්ට් එඩ්වඩ් කඳු මුදුනට 
නැග්ෙගමි.  අවට වනෙය්  තදෙකොළ පැහැයට හාත් පසින් ෙවනසව් 
කඳු මුදුන තඹවන් තෘණ තලාවකින් යුක්තවිය. ඒ ඇල්පයින් 
තණෙගොන්න අතරින් පතර වැඩුනු පර්ණාංග පැලෑටිවල ෙකොකු 
දල්ල මෙග් හිසට ඉහළින් නැගී සිටිෙය්ය. 

 
බෑවුම ෙකලවෙර්දී තෘණ තලාව හදිසිෙය්ම අතුරුදහන්ව 

ෙගොස් ෙපඳපාසි වලින් ගැවසි ඝණ වනාන්තරය නැගී සිටිෙය්ය. ෙම් 
සීමාෙවන් එක් අඩියක් ඔබ්බට තැබුවෙහොත් සූර්යාෙලෝකෙය් සිට 
අන්ධකාරය ෙවත ඔබ ෙගන යනු ඇත. ඒ අඳුර තුළ පැන්සලක 
ගනකමින් යුත් ෙකෝටු දඬු ෙපඳ වනස්සෙයන්ද ලයිකන පාසිවලින්ද 
සර්පිලාකාර මීවන පඳුරින්ද ෙවලී වැසීගත්ෙත්ය. 

 
වන බිම තුළ ෙතත අතු ෙකොළ ෙරොඩු ඇතිරිල්ල මතට   

ගස්-මීවන කඳන් වැටී තිබුනු දුටු මම මවිතයට පත්වීමි. 
සාමාන ෙයන් ගස්-මීවන වැෙවන්ෙන් තණබිම් වල පමනි. ඒ අනුව 
වනය ෙකමන් ෙකෙමන් කඳුමුදුනත ඇති තණබිම ආකමණය 
කරන බව නිසැකය. ෙතත ෙපොෙළොව මත ගස්-මීවන කඳක් දිරාපත් 
වීමට අඩුම වශෙයන් දශකයක්වත් ගතවන බැවින් මෙග් 
අනුමානයට අනුව ඒ කාලය තුළ වනය අඩුම වශෙයන් තණබිෙමන් 
මීටර තිහක්වත් ආකමණය කර ඇත. 

 

 5



වනය ෙමෙසේ ව ාප්ත වන්ෙන් මන්ද? නිවිගිනිහි ග්ලැසියර 
දියෙවන බව මා කියවා තිබුණි. එෙසේනම් කඳුමුදුනත පිහිටි තණබිම 
අභිබවා වනය ව ාප්ත වීමට තරම් ඇල්බර්ට් එඩ්වර්ඩ් කඳු මුදුෙන් 
ෙද්ශගුණය උණුසුම්ෙවමින් පවතින්ෙන්ද? ෙම් නම් ෙද්ශගුණ 
විපර්යාසය පිළිබඳ කදිම සාක්ෂියක් ෙනොවීද? මම ෙෆොසිල වර්ග හා 
භූ-යුග පිළිබඳව හදාරන පුරාජීවවිද ාඥෙයක්මි (paleontologist). 
එබැවින් ජීවී විෙශේෂවල ඉරණම ෙකෙරහි වැදගත් ෙද්ශගුණ 
විපර්යාස බලපාන අන්දම මම මැනවින් දනිමි.  එදා ඇල්බර්ට් 
එඩ්වර්ඩ් කඳු මුදුෙන්දී පථම වරට මා නිරීක්ෂණය කල සාක්ෂිය 
මෙග් ජීවිත කාලය තුළම පෘථිවිය සැලකිය යුතු ෙවනසකට 
භාජනය ෙවමින් පවතින බවට තහවුරු කෙළේය.  කිසියම් විෙශේෂ 
තත්වයක් උද්ගත ෙවමින් පවතින බව එදා මට වැටහුණ නමුත් 
නිශ්චය වසෙයන්ම එය සිදුවන්ෙන් කුමක් නිසාදැයි නිසි වැටහීමක් 
ඇති කරගැනීමට එකල මට උගහට විය. 

 
සිදුවන ෙවනෙසහි ෙවෙසසි බව ෙත්රුම් ගැනීමට තරම් 

සුදුසු පදවියක එකල මා සිටියද කල් ෙනොයවාම ඒ කුකුස මෙග් 
සිෙතන් බැහැර විය. ඒ ෙවනුවට වඩා හදිසි යැයි මට හැඟුණු 
කාර්යයන් මෙග් අවධානය දිනා ගත්ෙත්ය. දැව කඳන් ලබා ගැනීම 
සහ කෘෂිබිම් ව ාප්ත කර ගැනීම සදහා නිව්ගිනි වැසි වනාන්තර 
විනාශ කරමින් තිබුණු අතර සීමාන්තික දඩයම නිසා එම වනාන්තර 
වල විසු ඇතැම් සත්ත්ව වර්ගයන් සහමුලින්ම අභාවයට යාෙම් 
තර්ජන එල්ල වී තිබුණි. මෙග් මව්බිම වන ඔස්ෙටලියාෙව්ද 
ෙබොෙහෝ සරුසාර බිම් පෙද්ශ පෙසහි ලවනභාවය වැඩිවීම කරණ 
ෙකොට බිම නිසරු වීෙම් තර්ජනයට ලක්ව සිටිෙය්ය.  ෙගෝ ගව 
සතුන්ෙග් අධික උලාකෑම, ජල දූෂණය හා දැව සඳහා වනාන්තර 
එළිකිරීම ආදී කටයුතු නිසා අෙප් පරිසරය ෙහබවූ අමිල පරිසර 
පද්ධතීන් සහ ෛජව විවිධත්වයන් අනතුරට පත්ෙවමින් සිටිෙය්ය. 

 
ඉදින් ෙම් ෙද්ශගුණ විපර්යාසය දැවැන්ත තර්ජනයක්ද? 

ෙනොඑෙසේ නම් කරදර වීමට තරම් බරපතල ෙදයක් ෙනොෙව්ද? 
එෙසේත් නැති නම් ෙම් ෙදඅන්තයන් අතරට වැෙටන, දැනට කරදර 
වීමක් අවශ ය ෙනොකරන එෙහත් කල්යල් ෙනොයවා මුහුණ දීමට 
සිදුවන පශ්ණයක්ද? 
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ෙද්ශගුණ විපර්යාස පර්ෙය්ෂණ වල සියළු උපකල්පන 
පිළිබඳව විද ාඥයන් අතර පවා එකඟත්වයක් ෙනොමැත. 
විද ාඥෙයෝ වනාහී මැනවින් පුහුණු කරන ලද සංශයවාදීහුය. 
එබැවින් ඔවුහු තමන්ෙග්ද අන යන්ෙග්ද අධ යන දැඩි සාමූහික 
විමසුමට ලක් කිරීමට පුරුදුව සිටිති. ඕනෑම විද ාත්මක න ායක් 
වලංගුව පවතින්ෙන් එය යල් පැනගිය මතයක් බවට විඛණ්ඩනය 
කරන ෙතක් පමණි.  අනික් අතට ෙද්ශගුණ විපර්යාස 
සම්බන්ධෙයන් සාවධානව ෙසොයාබලා නිශ්චය කිරීම අසීරු 
කරුණක් වන්ෙන් තත් විපර්යාස උද්ගත වීමට ෙහේතු කාරක වන 
සාධක අෙප් ජීවන රටාව හා ස්වභාවෙයන්ම බැඳී ඇතැයි අප 
ෙබොෙහෝවිට විශ්වාස කරන බැවිනි. 

 
ෙද්ශගුණ විපර්යාසය සිදුවන බවට ඇති ඇතැම් සාක්ෂි 

ඉඳුරාම නිශ්චිතය. ෙද්ශගුණ විපර්යාසය සිදුවන්ෙන් සුවිෙශේෂ 
ආකාරයක වායු දූෂණය කරණ ෙකොට ෙගනය. අෙප් වායු 
ෙගෝලෙය් පමාණය සහ එය තුළට මුසුවන දුෂක වායු පරිමාව අපි 
නිශ්චය වශෙයන්ම දනිමු.  මට පැවසීමට ඇති කතන්දරෙයන් 
කියැෙවන්ෙන් හරිතාගාර වායු (greenhouse gas) නමින් 
හැඳින්ෙවන එම ඇතැම් දූෂක වායු පෘථිවිය මත ඇති ජීවී වස්තුන් 
ෙකෙරහි බලපා ඇති අන්දමයි. 

 
ගතවූ වසර 10,000 ක කාලයක් තුළ මිහිතළය මත මධ ක 

උෂ්ණත්වය (average surface temperature) ෙහවත් උෂ්ණත්වෙය් 
සාමාන ය අගය ෙසන්ටිෙගඩ් 14°ක් වශෙයන් පැවතුණි. 
සමස්තයක් වශෙයන් බැලූ විට ෙම් පමාණෙය් මධ යක 
උෂ්ණත්වය මානව සංහතියට අතිශයින් පශස්ත විය. ෙම් මධ ක 
උෂ්ණත්වය බව ෙබෝග වගාව, සත්ත්වයන් ගෘහස්ථ කරගැනීම, 
නගර ෙගොඩ නැගීම ආදිෙයන් නිරූපනය වන පරිදි මානව සමාජය 
චමත්කාරජනක ෙලස සංවිධානය කිරීමට දායක විය. 

 
ෙම් දියුණුෙව් පරිණතියට පැමිණ ඇති අප ගතවූ ශතවර්ෂය 

තුළදී අවසාන වශෙයන් යථා අර්ථෙයන්ම ෙගෝලීයකරණය වු 
මානව ශිෂ්ඨාචාරයක් ෙගොඩනඟා ඇත්ෙතමු. ෙම් අන්දමට     
ස් වයං-සංවිධානය විය හැකි අෙනකුත් එකම සත්ත්ව විෙශේෂ 
වනුෙය්  කූඹි, මී මැස්සන් හා ෙව්යන්ය. ඒ හා සැසඳු විට මානව 
සමාජයට අවශ   සුවිශාල සම්පත් පමාණය අනුව අප සමාජ 
සංවිධානය ෙම් ආකාරෙයන් පවත්වාෙගන යාමම විශාල 
ජයගහණයකි. 
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මිහිතලෙය් මධ යක උෂ්ණත්වයට තුඩු ෙදන යාන්තණය 

ෙබෙහවින් සංකීර්ණ ෙමන්ම භංගුර (fragile) ස්වභාවෙයන්ද 
යුක්තය. ෙම් යාන්තණයට පදනම වී ඇත්ෙත් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 
(CO2) නමැති එක කාබන් පරමාණුවකින් හා ඔක්සිජන් පරමාණු 
ෙදකකින් සංගෘහිත, වර්ණයක් ෙහෝ ගන්ධයක් ෙහෝ ෙනොමැති 
වායුවකි. 

 
සකල ජීවී වස්තුන්ෙග් පැවැත්මට අවශ ය සමතුලිතභාවය 

ආරක්ෂා කිරීමට කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව ඉතා වැදගත් 
ෙමෙහවරක් ඉටු කරයි. එෙමන්ම එය නිෙවස් උනුසුම් කිරීමට, 
පවාහන කටයුතුවලට හා අෙනකුත් බලශක්ති අවශ  තාවයන්ට 
ෙයොදා ගන්නා ගල් අගුරු, ඛනිජ ෙතල් සහ දහන වායු (gas) වැනි 
ෙෆොසිල ඉන්ධන වල අපදව යක් වශෙයන්ද ෙබෙහවින් 
විෙපෂණය (emission) ෙහවත් නිකුත් ෙවයි.  වීනස් ෙහවත් සිකුරු 
හා මාර්ස් ෙහවත් අඟහරු වැනි මළගිය ගහෙලෝකවල වායුෙගෝලය 
වැඩි වශෙයන්ම සංයුක්තව ඇත්ෙත් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් වලිනි.  
ජීවී වස්තූන්ෙග් හා ෙපොෙළෝ පරිසරෙය් කියාකාරිත්වය මගින් 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පාලනය ෙනොකරන්නට එවැනි තත්ත්වයක් 
අෙප් ගහෙලෝකය වන පෘථිවිෙය්ද උද්ගත වීමට ඉඩ තිබුණි. අෙප් 
පෘථිවිය පුරා ඇති ගල්, පස් සහ ජලාශ ආදිය කාබන් පරමාණුවලින් 
ඉතිරීෙගොස් ඇති අතර ඒවා ඔක්සිජන් හා එක්ව කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව වශෙයන් වායුෙගෝලයට මුසුවීමට 
ෙනොඉවසිල්ෙලන් බලා සිටියි. කාබන් වනාහි සැබවින්ම සර්ව 
ව ාප්ත මුල දව යකි. 

 
ගතවු වසර 10,000 තිස්ෙසේ වායුෙගෝලෙය් අඩංගුවූ කාබන් 

ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය වායුෙකොටස් 10,000 කට කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් ෙකොටස් තුනක් පමණ විය. එය ඉතා අල්ප 
පමාණයකි. පතිශතයක් වශෙයන් ගත් විට වායුෙගෝලෙය් ඇති ෙම් 
කාබන් ඩෙයොක්යිඩ් පමාණය 0.03% තරමි.  ඒ සා සුළුතර 
පමාණයක් වුවද එම කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය පෘථිවිෙය් 
උෂ්ණත්වය ඉඳුරා නිර්ණයන කිරීෙම් තීරණාත්මක සාධකයක් 
ෙවයි. ෙෆොසිල ඉන්ධන දවන, විදුලි බුබුළු දල්වන හා ආහාර පිසින 
හැම ෙමොෙහොතකම අපි කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණයක් 
නිෂ්පාදනය කරමු. ෙමෙසේ නිපදෙවන නව කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ්  
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ශත වර්ෂයක පමණ කාලයක් වායුෙගෝලෙය් ගැවෙසයි. ෙම් නිසා 
අප ආශ්වාස කරන වාතෙය් අඩංගුව ඇති කාබන් ඩ ෙයොක්සයිඩ් 
පමාණය අනවරතෙයන් වැඩිෙවමින් පවතී. පෘථිවිෙය් උෂ්ණත්වය 
ඉහල යාම ෙහවත් ෙගෝලීය උණුසුම (global warming) වැඩිවීමට 
ෙහේතුව එයයි. 

 
වසර 2004 වන විට මෙග් කනස්සල්ල ෙබෙහවින් වැඩිවී 

තිබුණි.  කලින් තක්ෙසේරු කල පමාණයට වඩා දසගුණයක 
ෙව්ගයකින් දියෙවන ග්ලැසියර, වායුෙගෝලෙය් ඇති හරිතාගාර වායු 
සංයුතිය අවුරුදු මිලියන ගණනාවක දක්නට ෙනොලැබුනු පරිදි ඉහළ 
යාම, ෙද්ශගුණ විපර්යාසය නිසා වඳවී යන ජීවී පෙභ්ද පිලීබඳ පළවු 
පර්ෙය්ෂණ ලිපි වලින් ෙලෝකෙය්  විශිෂඨ් විද ා සඟරා පි රී තිබුණි. 
ඒ හැර සීමාන්තික ෙද්ශගුණික විපත්, දීර්ඝ කාලීන නියඟ හා ඉහළ 
යන මුහුදු ජල මට්ටම පිළිබඳවද ෙනොෙයක් ෙදසින් වාර්තා විය. 

 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් විෙපෂණය වීෙමන් උද්ගතව ඇති 

ෙම් ගැටළුව විසඳීෙම් වගකීම තනිකරම අන් අය පිට පැටවීමට අපට 
ෙනොහැකිය. අප සියල්ලන්ෙග් එදිෙනදා ජීවන රටාව අමතර 
වියදමකින් ෙතොරවම ෙවනස් කිරීම මගින් ෙද්ශගුණ විපර්යාසයට 
එෙරහිව සාර්ථක ෙලස සටන් කිරීමට අපට හැකිය. ඒ අර්ථෙයන් 
ගත් විට ෛජව විවිධත්වය ෙහෝ ඕෙසෝන් සිදුර වැනි අනිකුත් පරිසර 
ගැටළු වලට වඩා ෙද්ශගුණ විපර්යාසය පිළිබඳ ගැටළුව ෙවනස් 
ස්වරූපයක් ගනී. 

 
අද ඇති විශිෂඨ්තම විද ාත්මක සාක්ෂිවලට අනුව අෙප් 

වර්තමාන කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් විෙපෂණ පමාණය වසර 2050 
වන විට 70%කින් අඩුකල යුතුය. 

 
ෙමය ෙකෙසේ නම් කළ හැකිද? 
 
ඔෙබ් පවුල සතුව ඇති ෙෆෝවීල් වර්ගෙය් වාහනය ෙවනුවට 

ෙපටල් එන්ජිම සහ ඉෙලක්ටික් ෙමෝටරය ෙදමුහුන්(hybrid) ෙකොට 
දුවන වාහනයක් ෙයොදාගැනීෙමන් ඔෙබ් පවාහන කටයුතු නිසා 
විෙපෂණය වන කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණෙයන් 70%ක් වහාම 
අඩු කල හැකිය. 
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ඔෙබ් නිවසට විදුලි බලය සපයන ආයතනය පරිසර 
හිතකාමී හරිත බලශක්ති (green energy) විකල්පයක් ඉදිරිපත්කර 
ඇත්නම් ඔෙබ් නිවෙසේ විදුලිබල භාවිතය නිසා ඉහළ යන කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් විෙපෂණය එම හරිත බලශක්ති විකල්පයට දායක 
වීෙමන් අවම කරගත හැකිය. ඔබට සැපෙයන විදුලිය සුළං බලය, 
සූර්ය බල ශක්තිය ෙහෝ ජලවිදුලි බලය මගින් සැපයිය යුතුයැයි 
තදින් ඉල්ලා සිටිය යුතුය. 

 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් විෙපෂණය අඩුකිරීම සඳහා මුළු 

හදින් කැපව කටයුතුකරන ෙද්ශපාලනඥෙයකුට චන්දය භාවිතා 
කිරීමට ඔෙබ් පවුෙල් සාමාජිකයන් සහ හිතවතුන් ෙපළඹවීෙමන්  
ෙලෝකය ෙවනස්කිරීමට ඔබට දායක විය හැකිය. 

 
කාබන් විෙපෂණෙයන් වියුක්ත ආර්ථිකයක් ෙගොඩනැගීම 

සඳහා අවශ යකරන සියළුම තාක්ෂණික ඥාණය අප සතුව ඇත. 
අවශ ය කරන්ෙන් එම ඥානය උපෙයෝගීකර ගැනීම සහ ඒ පිළිබඳ 
අෙප් අවෙබෝධය වැඩි දියුණුකරගැනීමයි. එයින් අප 
වලක්වාලන්ෙන් අඛන්ඩව පරිසර දූෂණය කරෙගන යාෙමන් මහත් 
ධන සම්භාරයක් උපයන අය විසින් අප අතර ඇතිකරනු ලැබ 
තිෙබන අශුභවාදී ව ාකූල ආකල්පයි. 

 
අප සියල්ලන්ෙග්ම අනාගතය පවතින්ෙන් ඔබ වැනි 

පාඨකයන් මතය. කිසියම් කටයුත්තක් සඳහා මෙග් පවුෙල් උදවිය 
එක් රැස්වන හැම විටකම ෙද්ශගුණ විපර්යාසෙය් යථා ස්වභාවය හා 
එමගින් මෙග් පරපුෙර් අනාගතය ෙකෙරහි ඇති ෙවන දැවැන්ත 
බලපෑම මෙග් සිෙතන් බැහැරට ෙනොයයි. ෙමෝටර් රථවාහන හා 
විදුලි බුබුළු එවකටත් නව නිපැයුමක් ෙලස සැලැකුණු යුගයක 
ඉපදුණු මෙග් මවෙග් වියපත් ෙදෙනත් ඇෙග් දස හැවිරිදි මුනුපුරා 
ඇතුළු දරුමුනුපුරන් හමුවූ විට දීප්තිෙයන් දිදුලයි. 

 
ඒ මුණුපුරන් ෙම් සිය වසර අවසාන භාගය වනෙතක් 

වයසට පත් ෙනොෙවන බැවින් අෙප් මුළු පවුෙල්ම එකතුව වසර 
150ක් පමන කාලයක් විහිද යන ගැඹුරු ආදර බන්ධනයක් ෙලස 
සැලකිය හැකිය. ඒ මුනුපුරන්ෙග් ෙදමාපියන්ට, මෙග් මවට සහ 
මටද අෙප් අභිවෘද්ධිය ෙමන්ම ඔවුන්ෙග් අනාගත අභිවෘද්ධිෙය් හැම 
බිඳක්මද  ඉතා වැදගත්ය. 

 
ෙද්ශගුණ විපර්යාසය මිහිමත වසන හැම පවුලක් 

ෙකෙරහිම බලපායි. අද ජීවත්වන අයෙගන් 70% වසර 2050 වන 
විටද ජීවත්වන බව අමතක ෙනොකළ යුතුය. 
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