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සෙරවදන... 

‘ෙඳුසේ දියණිය’ නම් වූ මසේ ෙළමු විදයා ප්රබන්ධය, 1997 වෙසේදී 

මුද්රණය වීසමන් අනතුරුව, සෙොසරොන්දු වූ ෙරිදි ම, “සෙනසුරු අඩවිය” නම් 

වූ සදවන විදයා ප්රබන්ධය, ොඨක ඔබ අතට ෙත් කරන්සන් බලවත් 

ප්රීතිසයනි.  

සෙනසුරු අඩවිය තුළින්, ඔබ කිසි දිසනක ො සනොතැබු, අඳුරු, 

‘රාත්රිසේ සලෝකය’ සවත මම, ඔබ රැසෙන යන්සනමි.   

ඉහළ අහසෙේ සිට ෙහළට එල්සලන, විසිතුරු අතු, ඉති, ෙහිත වළාකුළු, 

සනොසයක් ෙැහැසයන් හා හැඩසයන් යුතු, සයෝධ හතු පිරුණු, අද්භූත, අඳුරු 

වනාන්තර, කළු දියර විල්, ෙංොවන් හා ොෙර ෙහිත ගුප්ත, අඳුරු ටයිටෑන් 

මත ෙංචාරය කිරීම ෙඳහා, ‘ටීටා’ යානාව ඔබ එනතුරු බලා සිටින්නී ය.  

නිල්වන් මීසත්න් ෙෙසයෝ, ඔබට සහොරා, ඔබ ෙැන විෙරම් කරනු ඇත. 

එසහත්, බිය වීමට කරුණක් නැත. ඔවුන් බුද්ධිමත්ය. ොධාරණ ය. 

සෙොත ලිවීසම් දී, ටයිටෑන් පිළිබඳ අළුත් ම සතොරතුරු ලබා ෙැනීම 

ෙඳහා පිහිට වූ, වෑවල, පිළියන්දල ‘සුසබෝධි’ තාරකා විදයා ෙංෙමසේ 

අෙනා පුේතකාලයට, මසේ ෙළමු සෙෞරවය හිමිසවයි. එහි මිතුරු මිතුරියන් 

සමන් ම, වැදෙත් අදහේ කීෙයක් සදමින් මා දිරිෙැන් වූ හා ෙංෙමසේ හිටපු 

ෙභාෙතිවරසයකු වූ, ජයමාල් ද සිල්වා මහතා ද, විස ේෂසයන් සිහිෙත් 

කරමි. 

බැක්ටීරියාවන් පිළිබඳ මා දැනුවත් කළ, ෙරත් හීන්සකන්ද මහතාටත්, 

ටයිටෑන් පිළිබඳ සතොරතුරු ෙැහැදිලි කර ෙැනීමට උදව් වූ ොලිත අනුර ප්රිය 

මහතාටත්, ජාන පිළිබඳ සතොරතුරු ෙෙයාදුන්, ෙයුරි නදීරා සමනවියටත්, 

මසේ ේතුතිය හිමි සවයි. 

කවදත් මසේ උෙසද් කයා හා විසව්චකයා වූ, ෙත්මන විජයසුන්දර 

මහතාට ද, මසේ අවංක ආදර සෙෞරවය හිමි සවයි. ශ්රීකාන්ත නම් වූ 

ආධුනිකයා, සල්ඛකසයකු බවට ෙත් වූසේ, ඔහුසේ පිහිෙහරවල් බඳු නිේදය 

විසව්චනයන් නිො බව,මට අමතක කළ සනොහැක. 

සල්ඛකසයකු වීමට සෙර, මා කලාකරුසවකු බවට ෙත් , කළ, අම්මා 

ෙහ තාත්තා, සමහි දී භක්ති පූේවකව සිහිෙත් කරන්සනමි. මා අතින් 
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ලියැවුණු සදවන සෙොත සියතට ෙත් වූ විට, ඔවුන් සකතරම් ප්රීතිසයන් එය 

කියවනු ඇත්දැයි, මට සිනාෙැනීමට ෙවා අසීරු ය. 

ජාතික පුේතකාල හා ප්රසල්ඛන සෙේවා මණ්ඩලසේ ෙරු ෙභාෙතිතුමා 

ඇතුළු කාේය මණ්ඩලය, විස ේෂසයන් සිහිෙත් කළ යුතු බව සිතමි. 

‘සෙනසුරු අඩවිය’ කෘතියක් සලෙ සදොරට වැඩිසේ, ඔවුන්සේ අනුමැතිය 

ලැබීම නිො බව, සමහිදී ෙඳහන් කළ යුතුය. 

 ෙළමු වරට මා සල්ඛකයකු බවට ෙත් කළ, එසෙේ ම සදවන සෙොත 

මුද්රණය කිරීම ෙඳහා ද අනුග්රහය දැක් වූ, එේ. සෙොඩසේ මහතා ඇතුළු 

කාේය මණ්ඩලයට ද මසේ ේතුතිය හිමි සවයි.   

සුන්දර සලෙ සමහි ෙරිෙණක මුද්රණය කරදුන්, පිළියන්දල එසකෝ 

මැසන්ජ්මන්ට් ෙේවිේ ආයතනසේ, ඒ. බණ්ඩාරතිලක මහතා ඇතුළු කාේය 

මණ්ඩලයට ද, මසේ ේතුතිය පිරිනමමි. ෙරිෙණකය සමසහය වූ, ෙමන් 

ප්රියදේ න සෙොසහොයුරා ද, සමහිදී විස ේෂසයන් සිහිෙත් කළ යුතු යයි සිතමි. 

අවෙන් ව සයන්, සමහි නම් ෙඳහන් සනොවූ, නන් අයුරින් සම් ෙඳහා 

උදව් කළ, ෙැමට ම මසේ ේතුතිය හිමි සවයි. ොඨකයින් ව සයන්, මසේ 

සෙොත් පිළිබඳව ඔසේ අවංක අදහේ, මසේ අඩුොඩු හා ඔසේ අළුත් 

බලාසෙොසරොත්තු, මා සවත ලියා දැන්විය හැකි නම්, ඔබ මට දක්වන 

වි ාලතම අනුග්රහය එය බව, තුති පූේවකව ෙඳහන් කරමි. 

 

කේතෘ  

පී. එම්. ප්රීති ශ්රීකාන්ත  

අංක 3/21  

ද ෆිනෑන්ේ සවන්සද්සි ඉඩම 

සවනිවැල්සකොල,  

සෙොල්ෙේඕවිට 1999.05.21 

  

 

 

 

 

 

 

 



සෙනසුරු අඩවිය 9 

 

 
 

 

චරිත හමුව 

“සම් තරම් නිදහෙක් ලැබිල තිසයද්දිත්, ඒසකන් ප්රසයෝජන 

සනොෙන්සන ඇයි? හැඟීම් සතරෙසෙන, හිරකරසෙන ජීවත් සවන්සන 

නැතුව, ඒවට ටිකක් නිදහසෙේ ෙලාසෙන යන්න ඉඩසදන්න දුමින්ද!” 

- බ්රිජට් සමේනේ 

“අපි ෙතු සනවී, මිනිේසු. ඒ වසේ සද්කදි මිනිේසුන්සෙ තිසයනව 

මසනෝ-ලිංගික ෙැත්තක්. හුඟාක් තදින් හිත්වලින් ෙමීෙවුණු, විරුද්ධ 

ලිංගිකසයො සදසනක් අතර, සුහදව, ඉසේට ම වසේ සිද්දසවන කායික 

ෙංවාදයක් කියලයි, ඒ ෙැන මට හිසතන්සන .”  

- මිමිසකෝ ඔකතොවා. 

“මමයි වැරැද්ද කසළේ. මම ඕනවටත් වඩා ආදසරන් උඹට ොත්තු 

කළා. ඒ නිෙයි මට, මාව ම “කන්සරෝල්” නැතුව ගිසේ. මටත් ආත්ම 

සෙෞරවයක් තිසයනව බං. උඹ ඔසහොම කියාවි කියල හිතුන නං, කවදාවත් 

මම ඉේෙර සවන්සන නෑ.”  

- සජනිෆේ සකොලින්ේ.  

“ඉවෙන්න ඉයුජින් ! බැරි ම උසනොත් ඒක කරමු. සම්ක උන්සෙ 

සලෝකය. අපි බසලන් ොත්වුණු ආෙන්තුකයා. නීතියක්, ොධාරණයක් 

කියල සදයක් තිසයන්න ඕන. ඒක අසප් මහසෙොළවට විතරක් සනවී. 

වි ්වයට ම සෙොදුයි.!” 

- සනව්රිල් සෙේසේයි. 

“මට ෙමාසවයන් වි ්ව. මම සහොරකම් කරන්න යන්සන, උසේ 

මානව අයිතිවාසිකමක්. අසප් නිදහෙ සවනුසවන් සනසවයි නං, ෙවුම් 

සකෝටියක් සවනුසවන් වත් මම සම්ක කරන්සන නැහැ.”  

. - ඇලන් ප්සලමිං.  

“මසේ හිත කවදාවත් ෙැහැල්ලු කරෙන්න බැහැ මිමී ! කවදාවත් 

බැහැ.! සම් මුළු වි ්වයට ම ඇසහන්න හයිසයන් කෑෙහල මසෙ සව්දනාව 

ෙැන කිව්වත්, මසෙ ‘හිසත් බර එසහමමයි.”  

- වි ්වනාත් සෙන්. 

“මසෙ හිනා මූණ දකිද්දි, ඒ පුංචි මූසණ ඇතිවුණ හරි ම ලේෙන 

හිනාවක් ! ඒක කවදාවත්, කාටවත් මිල කරන්න බැරි හිනාවක් වි ්ව. ඒ 
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තරම් ම වටින හිනාවක්. පුංචි දරුසවක්, එයාසෙ ම තාත්තට විතරක් 

සෙන්නන හිනාවක්” 

- දුමින්ද ගුරුසිංහ. 
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ෙටුන 

 

 

1. වළලුකාරි 

2. රාත්රිසේ සලෝකය  

3. අඳුරට බට ආෙන්තුකසයෝ 

4. අනසප්ක්ෂිත ෙතුරා  

5. පුසරෝොමිසයෝ 

6. ටයිටෑන්වරු 

7. අහසින් ආ සිරකාරසයෝ  

8. ඒකලිංගිකසයෝ  

9. පිටෙක්වළින් තාත්සතක්  

10. වි ්වසේ අවෙනාවන්ත පියවරු ෙහ පුත්තු 
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01 

“වළලුකාරි” 

‘දුමින්ද ගුරුසිංහ’, ‘ෙැටසේනියා - A’ යානාසව් ෙරිෙණක තිරයක් 

ඉදිරිසේ, දැහැන්ෙතව සිටිසේ ය. සයෝධ සෙනසුරුසේ අං යක් අඳුරින් 

වැසුණු, වේණවත්, වළලු ෙහිත, මනේකාන්ත ප්රතිබිම්බසයන් තිරය ෙැරසී 

තිබිණි. සම් ෙරිෙණකය මගින් ේවයංක්රීයව ම ොලනය වූ, සල්ෙේ 

උොදකයක් ද විය. එය වරින් වර ක්රියාත්මක වී, ෙ රහයාසේ ෙෘෂ්ඨසේ 

අෙැහැදිලි තැන්වලට තියුණු සල්ෙේ දහරා එල්ල කරමින්, භූ විදයාඥයාට 

වඩා ෙැහැදිලි ප්රතිබිම්බයක් ලබාදීමට උත්ොහ කසළේ ය. ඉඳහිට ඔහුසේ 

අතැඟිලි ෙරිෙණකසේ යතුරු පුවරුව සවත ගිසේ, අව ය වූ කිසියම් 

තැනකට සල්ෙේ දහරාවක් එල්ල කිරීම ෙඳහා ය.   

හදිසිසේ ම, පිටුෙසින් යතුරු පුවරුව සවත ආ සුදු ෙැහැති අතක්, 

ඔහුසේ දැහැන බිඳසහළුසව් ය. සෙනසුරු ප්රතිබිම්බය, එහි උත්තර ධ්රැව 

සෙසදෙට වැදුණු, තියුණු සල්ෙේ දහරාවකින්, ආසලෝකවත් විය. 

“සෙනසුරු කියන්සන් වායුසවන් හැදිච්ච, සෙොළවක් නැති 

සලෝකයක්. භූ විදයාඥසයකුට ඒසක සමොනව ද බලන්න තිසයන්සන?” ඒ 

ෙමෙ ම ඇසුසණ් ෙැහැණු කටහඬකි. එකවර ම හැරී බැලූ ගුරුසිංහ දුටුසව් 

සිනාසෙමින් සිටි, ග්රීක ජාතික ප්ලාේටික් ඉංජිසන්රුවරිය වූ, ‘බ්රිජට් 

සමේනේ’ ය. 

“ඉතින්....! උත්තර ධ්රැවසේ ප්ලාේටික් ඇති කියල හිතුන ද?” 

ප්රහාරය ආපිට කැපූ සහේ, සිනාසෙන්නට තැත් කසළේ ය. 

“කරදර කරාට සක්න්ති ගියා ද?” තරුණිය යාබද අසුනට බරසදමින්, 

විමසුවා ය. 

සුදු, උෙ, කඩවෙම් සිරුරකින් යුතු සමේනේ, ළැමට මඳක් ෙහළින් 

ෙැටයක් සයොදා හිරකළ, තැඹිලි ෙැහැති ේලව්ෙයක් හා කහ ෙැහැති ජීන්ෙ ්

එකක් හැඳ සිටියා ය. ේලව්ෙසේ පුළුල් කර, ඇසේ ළැසමන් සකොටෙක් 

නිරාවරණය කළ අතර, කලිෙමට ඉහළින් සුදු ෙැහැති බඳ සෙනුසණ්, 

නැබත් ෙමෙ ය. 
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යානය තුළ, ජීවිතාරක්ෂාව මනා සලෙ ෙහතික කර තිබුණු බැවින්, 

ඔවුනට ොමානය ඇඳුම් ෙැළඳුම් ෙහිතව සිටිය හැකි විය. එසෙේ ම, යානාව 

සිය අක්ෂය වටා භ්රමණය සවමින් ෙමන් කළ නිො, ෙෑසහන ගුරුත්වයක් ද 

කුටිසයහි තිබිණි. 

“ඔයාල අපිව සහොයාසෙන එන්සන, කරදර කරන්න මිෙක් සවන 

සමොනවට ද?” තරුණයා හිනැහුසණ් ය. 

“නෑ, මං ආසව ‘සනව්රිල්’ සේ ෙණිවුඩයක් අරසෙන. කරදරයක් 

නං, මං ඒක කියන්සන නෑ!”යුවතිය සනොමනාෙසයන් ඉවත හැරුණා ය.   

රුසියානු ජාතික ‘සනව්රිල් සෙේසේයි', යානසේ ප්රධාන නියමුවා 

ෙහ කණ්ඩායසම් අණ සදන නිලධාරියා විය. සියලු ම ෙහායකසයෝ, ඔහුසේ 

අණ ෙනත්වලට දැඩි සලෙ ෙරු කසළෝ ය. ගුරුසිංහ එකවර ම කලබල විය. 

“විහිළුවක් වත් , සත්සරන්සන නැද්ද? කියන්න ඉතිං සමොකක් ද 

ෙණිවුඩය?” සහේ, ඇසේ උරහිෙ මන සුරත තැබුසව් ය.   

ඈ හිෙ හරවා ඔහු සදෙ බැලුසව්, ජයග්රාහී සිනාවක් ද ෙහිතව ය. 

“ඒ ොර නං, ටිකක් කලබලයි වසේ. ඒක හදිසි ම ෙණිවුඩයක් සනවී. 

තව ටිකකින් කියන්නං.”  ඕ සිනාසෙන්නට වූවා ය. 

“ඇත්ත ද? එසහනං තව ටිකකින් එන්නසකො.”  ගුරුසිංහ යළිත් 

ෙරිෙණක තිරය සදෙ සනත් සයොමා ෙත්සත් ය. සමේනේ සිය සිරුර ෙෙේා 

එකවර ම නැගී සිටිනු, ඔහුට සනත් සකොනින් සෙනිණි. 

“ඊළඟ ෙැය ෙටන්ෙන්න සකොට ම, ලැේ එසක් තිසයන මීටින් එකට 

එන්න කිව්ව.”  ග්රීක යුවතිය මඳක්  ේද නො ෙවො ඉවත්ව යන අයුරු, 

ලාංකික තරුණයා බලාසිටිසේ සිනාසෙමිනි. 

බ්රහේෙතී ෙහ සෙනසුරු වැනි, සෙෞරග්රහ මණ්ඩලසේ ඈත 

ග්රහසලෝක ෙසව්ෂණය කිරීසම් දී, ෙෘථිවිසේ සිට ඒවාට ඇති අධික දුර 

ප්රමාණය වි ාල බාධාවක් විය. යානාවකට ෙණිවුඩයක් යවා, ඊට පිළිතුරු 

ලබා ෙැනීමට ෙවා, ෙෑසහන කාලයක් බලා සිටීමට සිදුවූසේ ය. එබැවින්, 

සදබෙක් ෙවත්වා ෙැනීම කිසිසෙේත් ම ප්රාසයෝගික වූසේ නැත. ෙෘථිවිසේ 

සිට චන්ද්රයා සවත ෙණිවුඩයක් යවා, පිළිතුරු ලැසබන තුරු බලා සිටීමට 

සිදුවූ මිනිත්තු සදකක කාලය ෙවා, සදබෙක් ෙඳහා වි ාල අෙහසුතාවයක් 

ඇති කසළේ ය. සම් නිො, ෙඳුසෙන් එහා පිහිටි සලෝක පිළිබඳ තත්ත්වය 

ෙැන, කිව යුතු සනොවීය.   

සමහි දී මතු වූ වි ාලතම ෙැටළුව වූසේ, අභයවකා ොමීන්ට හදිසි 

උෙසදෙක් අව ය වූ විට, ෙෘථිවිසේ සිට ඒවා ෙැෙයීසම් දී, ප්රමාදයක් ඇති 
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වීමයි. එසෙේ ම, යානාවක් අභයවකා සේ දී අනතුරකට ලක්වුව සහොත්, 

අධික දුර ප්රමාණය නිො, ෙෘථිවිසයන් ආධාර ලැසබන විට, විය යුතු සියල්ල 

සිදුවී තිබිය හැකි විය.  

සම් ප්ර ්නවලට විෙඳුම් ව සයන්, අභයවකා  නැවතුම්සෙොළවල් 

(මධයෙථ්ාන) ඉදිකිරීම ආරම්භ විය. මින් ෙළමු ඒවා තුන, ‘ඇේටේ-1', ‘2’ 

හා ‘3’ යනුසවන් නම්කර, අඟහරු හා බ්රහේෙති අතරින් හිරු වටා යන, 

සයෝධ කක්ෂයකට ෙත්කරන ලදී. සම් ඕනෑ ම සදකක්, හිරු ෙමෙ අං ක 

120 කට ආෙන්න සකෝණයක් ොදන සලෙ, නැවතුම් සෙොළවල් තුන ම 

එක ම සව්ෙසයන්, එක ම දි ාවට හිරු වටා ෙමන් කසළේ ය. එසෙේ ම, ඒවා 

ග්රහසලෝකවල චලිත දි ාවට විරුද්ධ දි ාවට ෙමන් කළ බැවින්, අඩු 

කාලාන්තරවල දී සෙනසුරුට හා බ්රහේෙතීට ෙමීෙ වීමට හැකි විය. 

 සම් ක්රමය අනුව, ෙෘථිවිසේ සිට බ්රහේෙතීට සහෝ සෙනසුරුට යාමට 

අව ය වී නම්, අනුෙමනය කළයුතු වූසේ සමවැනි පිළිසවලකි. එනම්, 

ෙළමුව ෙෘථිවිය හා අදාල ග්රහසලෝකය අතර ආෙන්නව ම පිහිටි ‘ඇේටේ’ 

මධයේථානය සවත සෙොෙ,් එහි සිට ග්රහසලෝකය සවත ෙමන් කිරීමයි. 

සමහිදී, අව ය ඉන්ධන හා අසනකුත් ෙහසුකම් ලබාෙත හැකි ේථානයක් 

අතරමෙ දී හමුවීම, විස ේෂ ෙහසුවක් විය. එසෙේ ම, ෙමසන් වැඩි සකොටෙක් 

තුළ දී, යානසේ ොලනය ‘ඇේටේ’ මධයෙථ්ානය මගින් කළ හැකි වීම, 

තවත් වැදෙත් කරුණක් විය. 

 මීට අමතරව, බ්රහේෙතී හා සෙනසුරු ෙසව්ෂණය කිරීම ෙඳහා, එම 

ග්රහසලෝක සදක වටා ෙමන් කරන අභයවකා  නැවතුම්සෙොළවල් සදකක් 

ද, ඉදි කළයුතු විය. මින් ෙළමුවැන්න, “සෙෝඩ් කිං1” නමින් බ්රහේෙතී අෙල 

ඉදිසවමින් තිබුණු අතර, සදවැන්න සෙනසුරු අෙල ඉදිකිරීමට ෙැලසුම් කර 

තිබිණි. 

සම් සෙනසුරු මධයේථානය  ක්තිමත් ප්ලාේටික් වේෙවලින් 

ඉදිකිරීමටත්, ඒ ෙඳහා අව ය වූ ප්ලාේටික් ෙසඩොල් සෙනසුරුසේ ප්රධාන 

චන්ද්රයා වූ ටයිටෑන් මත දී නිෙදවා ෙැනීමටත්, තීරණය කර තිබිණි. 

 සම් නිො ක්රි. ව. 2032 මැයි මෙ දී ’ ඇේටේ-2’ අභයවකා  

මධයේථානසයන් පිටත්ව, සෙනසුරු සවත ෙමන් කළ ෙැටසේනියා-A 

                                                           
1 බ්රහේෙතී සහවත් ජුපිටේ, සදවියන් සේ රජු සලෙ, ෙැරැන්සනෝ ෙැලකූහ. බ්රහේෙතී 

කක්ෂසේ ඉදි වූ අභයවකා  නැවතුම්සෙොළ, සෙෝඩ්-ති සහවත් සදවියන්සේ රජ සලෙ 

හැඳින්වුසේ, ඒ ෙැරණි මතයට ෙරු කිරීමක් ව සයනි. 



සෙනසුරු අඩවිය 15 

 

 
 

යානාසව් මුල් ම ඉලක්කය වූසේ, ටයිටෑන් චන්ද්රසලෝකය මත 

සෙොඩබැසීමයි. 

සෙනසුරු, චන්ද්රයන් වි ාල ෙංඛයාවකට හිමිකම් කියූ, සෙෞරග්රහ 

මණ්ඩලසේ සදවන වි ාලතම ග්රහයා විය. එය වටා ෙමන් කළ 

සෙෝලාකාර2, වි ාල චන්ද්රයන් අටසදනාසෙන්, වි ාලතමයා වූසේ 

ටයිටෑන් ය. 

 කි. මී. 5150 ක් ෙමණ වූ සමහි වි ්කම්භය, ෙෘථිවි වි ්කම්භසයන් 

අඩකට මඳක් අඩු වූ අතර, සෙෞරග්රහ මණ්ඩලසේ වායුසෙෝලයක් ෙහිත වූ 

එක ම වන්ද්රයා ද එය විය. එහි ගුරුත්වය ෙෘථිවි ගුරුත්වයට වඩා අඩු වූ මුත්, 

වායුසෙෝලීය පීඩනය ෙෘථිවිසේ අෙයට වඩා 60% කින් ෙමණ වැඩි විය.   

එහි සිට සූේයයාට ඇති දුර ප්රමාණය, ෙෘථිවිය හා සූේයයා අතර දුර 

සමන් නව ගුණයක් ෙමණ වූ බැවින්, සම් සලෝකයට හිරු සෙනුසණ් ඉතා 

කුඩාවට ය. ඊට අමතරව, ටයිටෑන් වටා වූ ඉතා ඝන වලා ෙටලය නිො, 

ලැසබන හිරු එළිසයන් ද මතුපිට ෙෘෂ්ඨය සවත ළඟා වන්සන් ඉතා සුළු 

ප්රමාණයක් බව, විදයාඥයන්සේ අදහෙ විය. 

සමහි වායුසෙෝලය තුළ 85% ක් ෙමණ නයිරජන් ද, ඉතිරිය මීසත්න් 

හා ආෙන් ද බව, විදයාඥසයෝ දැන සිටිය හ. මීසත්න් මත හිරු එළිසේ 

ක්රියාකාරිත්වය නිො ෙෑදුණු කාබන්, හයිඩ්රජන් ෙංසයෝෙ (හයිසඩ්රෝකාබන) 

සමහි වි ාල ව සයන් ෙවතින බව ද, සහලිවී තිබිණි. තව ද සම් 

හයිසඩ්රෝකාබන් ෙංසයෝෙ නයිරජන් ෙමෙ එකතු වී, ජීවසේ මූලික තැනුම් 

ඒකකයක් වූ ‘හයිඩ්රජන් ෙයනයිඩ්’ වැනි ෙංසයෝෙ ෙෑදීමට ද, ඉඩකඩ 

තිබිණි.   

සම් අනුව ටයිටෑන් මත ජීවයක් තිබීමට ඉඩ ඇති බව, විදයාඥයන්සේ 

මතය විය. එසහත්, ඉතා දුේවල සූේයාසලෝකය නිො, ජීවයක් තිබුණත් එය 

ක්ෂුද්ර බැක්ටීරියා හා කුඩා දීලීර වේෙවලට ෙමණක් සීමා විය හැකි බව, 

ඔවුහු නිෙමනය කර තිබුසණෝ ය. 

සම් අනුව ටයිටෑන් මත සෙොඩබැසීම, සෙනසුරු මධයෙථ්ානය ෙඳහා 

ප්ලාේටික් නිෙදවා ෙැනීමටත් වඩා සුවිස ේෂ වැදෙත්කමක් ඉසිලුසව්, එය 

ජීවය ෙහිත සලෝකයක් වීමට ඉඩ තිබුණු බැවිණි. 

 

 

                                                           
2 සෙෝලාකාර සනොවන කුඩා වන්ද්රයින් ෙෑසහන ෙංඛයාවක් ද සෙනසුරු වටා ෙමන’ 

කරන බව ෙලකන්න. 



පී.එම්.ප්රීති ශ්රීකාන්ත 16 

 

 දිගින් මීටේ 28 ක් හා විෂ්කම්භය මීටේ 5 ක් වූ ෙැටසේනියා-A 

යානාව, ප්රධාන සකොටේ සදකකින් ෙමන්විත විය. එනම්, දිෙ මීටේ 16 ක් 

වූ මවුයානාව හා මීටේ 12 ක් දික්වූ ‘ටීටා’ උෙයානාව, යනුසවනි. සයෝධ 

සජට් යානාවන් වූ සම්වා, මුහුණට මුහුණ සිටින සලෙ ෙම්බන්ධ කර 

තිබිණි. 

ඇේටේ-2 මධයේථානසේ සිට ටයිටෑන් සවත ළඟාසවන තුරු, 

අභයවකා ොමීන් ෙමන් කසළේ, සිලින්ඩරාකාර හැඩයක් ෙත්, මවුයානාව 

තුළ ය. සමහි ෙසු අේධය, ෙමන ෙඳහා මූලික බල ක්තිය ෙැෙයූ, ප්රධාන 

සජට් එන්ජින් හතර හා ඉන්ධන ටැංකි හතර ෙහිත, යන්ත්රාොරය විය. ඉතිරි 

අේධය, යානසේ දික් අක්ෂය හරහා ගිය තලයක් ඔේසෙේ, ෙමාන කුටීර 

සදකකට සබදා තිබිණි. එක් කුටීරයක වි ාල ෙබඩා කාමරයක් හා 

රොයනාොරය වූ අතර, අසනසකහි නියාමක මැදිරිය හා 

අභයවකා ොමීන්සේ කුඩා කාමර දහය විය.  

ටයිටෑන් කක්ෂසේ සිට ෙහළට බැසීම ෙඳහා, සඩල්ටා හැඩැති තටු3 

ෙහිත, සයෝධ ගුවන් යානයක් වැනි වූ, ටීටා යානාව සයොදා ෙතයුතු විය. 

මක්නිොද යත්, ටයිටෑන්හි වායුසෙෝලයට හා එහි ෙරිෙරයට ඔසරොත්තු 

සදන ආකාරයට, සුවිස ේෂ උෙක්රම හා උොංෙ ෙහිතව එය නිමවා තිබුණු 

බැවිණි. ෙසු අේධය, අවසරෝහණය හා ආසරෝහණය ෙඳහා බලය ෙැෙයූ, 

සජට් එන්ජින් හතරකින් හා ඉන්ධන ටැංකි හතරකින් ෙැදුම්ලත්, 

යන්ත්රාොරය වූ එහි ඉදිරි අේධය තට්ටු සදසක් ගුවන් යානයක් බඳු විය. උඩ 

තට්ටුව වි ාල ෙබඩා කාමරය වූ අතර, ෙහළ තට්ටුසව් නියමු හා 

රොයනාොර මැදිරියත්, සෙොදු නිදන කාමර සදකත් විය. 

මුහුණට මුහුණ හමුවන අයුරු ෙම්බන්ධ කර තිබුණු යානා සදසකහි, 

ඉදිරිසයන් ම පිහිටි ෙබඩා කාමර හා නියමු කුටි, සදොරවල් සදකකින් එකට 

ෙම්බන්ධ විය. යානා සවන්කිරීමට සෙර හා ෙම්බන්ධ කිරීසමන් ෙසු, එකක 

නියමු කුටිසේ සිට අසනසක් නියමු කුටියට යාමටත්, එකක වූ හාණ්ඩ 

අසනකට ෙැටවීමටත්, අව ය වූ බැවින් ඒවා සමසෙේ ෙැලසුම් කර තිබිණි.   

ඇේටේ මධයේථානවල සෙේවය කළ, ෙෘථිවිසේ විවිධ රටවලට අයත්, 

අභයවකා ොමීන් දෙ සදසනක් ෙැටසේනියා-A යානාසවහි ෙමන් කළහ. 

ඔවුන් පිළිබඳ මූලික සතොරතුරු සමසෙේ ෙංක්ෂිප්ත කළ හැකි විය.  

 

                                                           
3 ටයිටෑන් මත වායුසෙෝලයක් තිබුණු බැවින්, කටු ෙහිත යානා සයදවිය හැකි විය. 
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රැේවීම ආරම්භ වන සමොසහොත වන විට වැඩිසදසනක් 

රොයනාොරය සවත ෙැමිණ සිටියහ. ගුරුසිංහ ඇේ සකොසනන් සමේනේ 

සදෙ බැලුසව් ය. ඕ ඔහු ෙණන් සනොසෙන මැසකොල්ේ ෙමෙ පිළිෙඳසේ 

සයදී සිටියා ය.   

ලාංකිකයා වඩාත් ම ප්රිය කසළේ, ඉන්දීය ෙරිෙණක ඉංජිසන්රුවා වූ, 

වි ්වනාත් සෙන්සේ ෙමාෙමය යි. සහසතම, ෙරිෙණක පිළිබඳව ෙමණක් 

සනොව, නමට ෙැලසෙන අයුරින් වි ්වය පිළිබඳව ද වි ාරදසයකු විය.  

පිටුෙෙ සිටි සෙන් සවත යද්දී, ඉසලක්සරොනික් ඉංජිසන්රුවරිය වූ 

ජෙන් ජාතික මිමිසකෝ ඔකතොවා ෙමෙ විවාදයක ෙැටලී සිටි, ඇලන් 

ප්සලමිං ෙසුකර යාමට ගුරුසිංහට සිදු විය.  

“සමොකද, සදන්න එක්ක රංඩු සවනව ද?” ඔවුන් අෙල දී ඔහු 

ෙැවසුසව් විහිළුවක ේවරූෙසයනි. 

“බලෙන් උඹට තිසයන “ඩිමාන්ඩ්” එක. මම, මිමී ළඟින් ඉඳෙන්න 

කියලයි ආසව. එයා කියනව සීට් එක තියාසෙන ඉන්සන උඹට ලු”. ඉංග්රීසි 

ජාතික  ලය වවදයවරයා කර වටා අතක් යවා මිතුරා නතර කර ෙත්සත් 

ය. 

“ඇත්ත ද මිමී ?” භූ විදයාඥයා හිනැහුසණ් ය. 
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“ඔව්!”  ඇය ෙැකිලීමකින් සතොරව ෙවො, අහිංෙක සිනාවක් ෙෑවා 

ය.   

සම් සියල්ල පිටුෙෙ සිටි සෙන් දකින්නට ඇත. ලාංකිකයා සිය 

ඉන්දීය මිතුරා සදෙ බැලුසව් ය. ඔහුසේ මුවෙ රැදී තිබුසණ් උසප්ක්ෂා 

ෙහෙත සිනාවකි. ප්සලමිං, ගුරුසිංහසේ සදවුරින් අල්ලා ඔකතොවා 

අෙලින් හිඳුවා, සවනතක ගිසේ ය. 

“ඕනම නං වි ්වා ළඟට යන්න.”  ජෙන් යුවතිය තරුණයා සදෙ 

බලමින් සිනාසුනා ය. 

 “ඕන නෑ ! සම් වසේ පුංචි සද්කට එයා මා එක්ක තරහ සවන් නෑ 

..... ! ”. 

“ඉඳෙත්සත නැත්තං, මම නං තරහ සවනව”ඇය සෙමින් ෙවො දෑේ 

පුංචි කළා ය. 

“තරහ සවනව? ඒ කිව්සව නං සබොරුවක්!”  

ඕ, ඊට පිළිතුරක් සනොදී, බිම බලාසෙන හිනැහුනා ය. 

මිමිසකෝ ඔකතොවා, ගුරුසිංහට වඩා වෙරක් ෙමණ වැඩිමහල්, 

පියකරු, ජෙන් ළඳක් වූවා ය. යානසේ සිටි කාන්තාවන් අතුරින් තමාට වැඩි 

ම සළන්ෙතු බවක් ොන්නී, ඕ බව සහේ දැන සිටිසේ ය. ඇසේ සදසනත්වල 

රාෙ නිශ්රිත බවක් සනොතිබුණු අතර, සෙොසහොයුරියක් සෙොසහොයුසරකුට 

දක්වන ලබැඳියාව එහි ප්රතිබිම්බිත වී තිබිණි.  

“සකෝ ? දුමින්දසෙ ජීන්ේ එකක් තිසයනව කිව්ව සන් සරසෙයා 

කරෙත්හ. දුන්සන නෑ සන් ඒක.”  

“ෙේසෙ හිතුන මිමීට කරදර කරන්සන සමොකටද කියල. 

මම සහමිහිට කරෙන්නං ඒක.”  

“සමොන කරදරයක් ද ළමසයෝ... ෙණ්ඩිතය සනොවී සදන්න, කරල 

සදන්න.”  

“සුළු සද්වල් වලටත් කරදර කළා ම සලොකු උදව්වක් ෙන්සන සකෝම 

ද? ”ඔහු දෑේ පුංචි කසළේ ය. 

“එසහනං හුඟාක් සලොකු ඒව සවන්නැති බලාසෙොසරොත්තු”ඕ ොවඥ 

සලෙ මුව ඇදකර හිනැහුනා ය. 

 ඒ ෙමෙ ම, සමසතක් ප්රමාද වී සිටි සෙේසේයි හා ෙස්වත්ලානා, 

ෙැමිණ අසුන්ෙන්සතෝ ය. රැේවීම ආරම්භ විය. 

 සම් වන විට, සෙනසුරු සවනින් ඈත් සවමින් හා ටයිටෑන් සවන ළං 

සවමින් තිසබණ ෙැටසේනියා-A යානාව, ඊළඟට එළසඹන දෙවන ෙැය 
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තුළ දී, සකලින් ම ටයිටෑන් චන්ද්රසලෝකය වටා යන කක්ෂයකට ඇතුළු වන 

බව, ප්රධාන නියමු සනව්රිල් සෙේසේයි විේතර කසළේ ය. ඔහු, ඒ පිළිබඳව 

වැඩිදුර දත්ත හා යානසේ ෙමන් සව්ෙයත්, දි ාවත් දැක්වීමට, 

රොයනාොරසේ වූ සුවි ාල ෙරිෙණක තිරය උෙසයෝගී කරෙත් ය. 

කක්ෂසයහි රවුම් හතරක් ෙම්පූේණ කළ ෙසු, ටීටා උෙයානාව 

මවුයානසයන් සවන්වී, ටයිටෑන්හි දිවා ෙැත්තට ෙහත් වන බවත්, ඊට සෙර 

අව ය සියලු ම උෙකරණ ද ෙමෙ සියලුසදනා ම උෙයානාසව් සිටිය යුතු 

බවත්, සහේ මතක්කර දුන්සන් ය. 

ටයිටෑන් මතට බැසීමට සෙර, එහි දීවා ෙැත්සත් භූමිය ෙරීක්ෂා කිරීම 

ෙඳහා, ඒ මතට යැසවන ෙරීක්ෂණ කැප්සියුල පිළිබඳව, අනතුරුව උෙනියමු 

ඉයුජින් මැසකොල්ේ විසින් විේතර කරන ලදී. 

 සූේයයාසෙන් ඉතා ඈත්ව පිහිටීම නිො, ටයිටෑන් මතට ලැබුසණ් 

ෙෘථිවියට ලැසබන හිරු එළිසයන් 1% ක ප්රමාණයක් ෙමණි. වායුසෙෝලය 

මුළුමනින් ම වොෙත් ඝන වලා ෙටලය නිො, සම් ප්රමාණය තවදුරටත් අඩු 

විය. එනම්, සම් චන්ද්රයාසේ දිවා ෙැත්සතහි ද බලාසෙොසරොත්තු විය හැකි 

වූසේ, අඳුරු ේවභාවයකි. එබැවින් එය යානාව ෙහත් කිරීමට සෙර, පූේව 

සූදානමක් සලෙ සමසෙේ කැප්සියුල ෙහතට සහළීම, අතයව ය විය. 

නැතසහොත්, කිසිවක් සනොදැන අඳුරු ෙරිෙරයකට ෙහත් වන ටීටා යානාව, 

අනතුරකට ලක්වීමට සබොසහෝ සෙේ ඉඩකඩ තිබිණි.  

වි ්වනාත් සෙන්, ෙරීක්ෂණ කැප්සියුලවලින් නිකුත් සවන ෙංඥා 

ලබාෙැනීසම් හැකියාව පිළිබඳව විමසුසව් ය. එසහත්, ඒ පිළිබඳව පූේව 

තීරණයක් දීමට සෙේසේයි අකමැති විය. 

අවසරෝහණසයන් ෙසු ගුරුසිංහ, සහොසනකේ හා සමෙන්ේ තිසදනාට 

කාේය බහුල විය හැකි බැවින්, ඊට සුදානමින් සිටින්සන් දැයි, සෙේසෙයි  

අනතුරුව විමසී ය. 

තමන්සේ උෙකරණ සියල්ල නිසි තත්වසයන් ඇති බවත්, සියලු ම 

අභිසයෝෙයට මුහුණදීමට සුදානම්ව සිටින බවත්, පිළිතුරු ව සයන් ඔවුහු 

ෙැවසූ හ. 

 ෙැය කීෙයකට සෙර ෙෘථිවිසයන් ලැබුණු ෙණිවුඩයක් සෙේසේයි 

අනතුරුව කියවී ය. සෙනසුරු අෙල ඉදිකිරීමට නියමිත අභයවකා  

නැවතුම්සෙොළ ‘රිං-සල්ඩි’ (වළලුකාරි) යනුසවන් නම්කර ඇති බව හා ඒ 

නම සයෝජනා කර ඇත්සත් ප්රං  කිවිඳියක විසින් බව, එහි අවොනයට 

ෙඳහන් වී තිබිණි. 



පී.එම්.ප්රීති ශ්රීකාන්ත 20 

 

 සියලු සදනා ම අත් සෙොසළොෙන් දී, ඒ පිළිබඳව සිය ෙතුට ප්රකා  

කළහ. 

යානය ටයිටෑන් කක්ෂයට ළඟා වන තුරු, සියලුසදනාට ම විසව්ක 

ලැසබන බව ප්රකා  කරමින්, නියමුවා රැේවීම අවෙන් කසළේ ය. 

රැේවීසමන් ෙසු, ඔකතොවාසෙන් ෙමුෙත් ගුරුසිංහ ගිසේ සෙන්සේ 

කාමරයට ය. එහි ඇතුළු වන ඕනෑම සකසනකුසේ සනතට මුලින් ම 

හමුවන පින්තුරයක් විය. ඒ මහත්මා ොන්ධිතුමාසේ රූෙයයි.  

සලොකරයක් හැර කුඩා බියේ කෑන් සදකක් ඉවතට ෙත් ඉන්දියානුවා, 

එකක් මිතුරාට දිගු කසළේ ය. අනතුරුව සෙන්සේ ෙයනසයහි හිඳෙත් 

සදසදන සදොඩමළු වූහ. 

“ටයිටෑන්වල ජීවයක් තිසේවි කියල ද හිතන්සන්?” ලාංකිකයා 

ෙළමුව කතා කසළේ ය. 

“ඇයි, දිලීර, බැක්ටීරියා වසේ ඒව තිසයන්න පුළුවන් කියලසන්, 

හුඟක් විදයාඥසයො කියන්සන.”  

“දිලීරයි, පුංවි හතු ජාතියි නං, අසප් ඇහැට සෙන්වි. ඒත් බැේථීරියා 

බලන්න සවන්සන අන්වීක්ෂවලින් තමයි.”  

“එසහමවත් ජීවයක් තිබුසණොත් සකොයිතරම් සලොකු සදයක් ද? 

සෙොළසවන් පිට තැනක තව ම බැක්ටීරියාවක් වත් හම්බසවල නෑ  සන්!”  

“එත් මට නං හිසතන්සන සම්කත් එක විදියක කාන්තාරයක් සව්වි 

කියල!”  

“ඇයි ඒ ?” ඉන්දියානුවා නළල රැළි කසළේ ය. 

“සෙන්ටිසග්රේඩ් ඍණ ෙණනක සීතලක, ජීවය තිසයන පුළුවන් ද? 

ඒක හීනයක් විතරයි.”  

“ඔව් ! ෙමහරවිට දුමින්ද හරි සවන්නත් පුළුවන්.” 

“හැබැයි එසහම උසනොත්, අසප් නම් ටික ඉතිහාෙෙත සවන එකක් 

නෑ " 

“ආ ! ඇයි ඒ ?” 

“ඇයි, සෙොළසවන් පිට, ජීවීන් ඉන්න සලෝසකකට මුලින් ම ෙය 

ෙහපු මිනිේසු සවන්න, අෙට බැරි සවනව සන් ” භූ විදයාඥයා සිනාසුසණ් 

ය. 

“එසහම ම හිතන්නත් එො. ටයිටෑන්වලට මුලින් ම ෙය තියන්සන 

අපි. ඒක ඇති ඉතිහාෙෙත සවන්න.”  සෙන් සිනාසෙමින් පිළිතුරු දුන්සන් 

ය. 



සෙනසුරු අඩවිය 21 

 

 
 

“සෙරුම්පුරාසෙන හිටියට, ඒක සකොයි විදියට කරන්න සව්වි ද 

කියලයි ෙැක.” 

“ටයිටෑන් සෙොළසව තිසයනව කියන හයිසඩ්රෝකාබන් තට්ටුව සමොන 

වසේ සව්වි කියල ද දුමින්ද හිතන්සන ?” 

“හයිවුණු කුඩක් වසේ තිබුසණොත් හුඟාක් සල්සියි. තාර වසේ 

උසනොත් ආරක්ෂක උෙක්රම සයොදා ෙන්න සව්වි. උකු දියරයක් උසනොත් 

යානාසවන් බහින්න වත් බැරි සව්වි.”  

“හයිසඩ්රෝකාබන්වලට යටින් තිසයන විොල අයිේ තට්ටුව ෙැන 

සමොකද හිතන්සන ?” 

“ඒසකන් නං අෙට වැඩක් සවන එකක් නෑ... වි ්ව. කිසලෝමීටේ 

බාෙයක් විතර යටට හාරන්සන් සකොසහොම ද? අපිට එවචර හෙන් කමක් 

කරන්න බැහැ. නැත්තං අසප් යානාවට ඉන්ධන ටිකක් හරි ෙන්න 

තිබුණ.”    

හදිසිසේ ම, ලාංකික තරුණයා සිය වමසතහි ෙැළඳ සිටි ෙණිවුඩ 

හුවමාරු වළල්ල, සිහින්, තියුණු හඬකින් නාදවන්නට විය. ඔහු එය කණට 

ළං කසළේ ය. 

“හසලෝ..! ” 

“දුමින්ද, මට ඔයාව මුනෙැසහන්න ඕන.”  සමේනේසේ හඬ 

උෙකරණය තුළින් ඇසිණි. 

“ඇයි බ්රිජට් සමොකක් ද හදිේසිය ? ” 

“ඉේසෙල්ල ම කියන්න තිසයන්සන සම්ක රාජකාරී වැඩක් ! ” 

“හරී !ඉතින් ?” 

“දන්නව සන් ටයිටත්වලට බැේෙට ෙේසෙ අපි සදන්නට සෙොඩාක් 

වැඩ කරන්න සවන්සන එකට බව ?” 

“ඔව් !ඉතින් ?” 

“ඉතින් සනසවයි. සනව්රිල් කිව්ව, ‘ප්ප්ලෑන් කරල තිසයන වැඩ 

ෙැන අන්තිම වතාවටත් ොකච්ඡා කරන්න කියල.”  

 “හරි!” මම ලෑේතියි. සකොයි සවලාවට ද ?” 

“දැන් එන්න බැරිද? සම් සවලාසව් අපි සදන්න ම නිදහේ සන.”  

“සකොහාට ද?” 

“මසෙ කැබින් එකට එන්න. සමොකද, සෙොඩාක් විේතර තිසයන්සන 

මසේ ‘ෙේෙනල් කම්පියුටේ’ එසක්.”  
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“හරී ! තව විනාඩි දහයකින් විතර මම එන්නං.”  තරුණයා ෙංවාදය 

අවෙන් කසළේ ය. 

“දුමින්ද යන්න ද?” නැගී සිටි මිතුරාසේ මුහුණ බලමින් සෙන් විමසී 

ය. 

“ඔව් ! ඉේෙරහට තිසයන ‘ප්නෑන්ේ’ ෙැන සමේනේ එක්ක කතා කර 

ෙන්න තිසයනව.”  කුටිසයන් පිට සවමින් ලාංකිකයා ෙැවසී ය. 

ප්ලාේටික් ඉංජිසන්රුවරියසේ කුටිසයහි සීනුව නාද විය. ඒ ෙමඟ ම, 

සදොසරහි පිට ෙැත්සත් වූ සකොළ ෙැහැති විදුලි බුබුල දැවුසණ්, ඇතුළතින් 

අගුළු ලා නැති බව හඟවමිනි. 

භූ විදයාඥයා සදොර හැරසෙන ඇතුළු විය. කුඩා කාමරය තුළ වූ 

ප්ලාේටික් නාන කුටිය දිෙහැර තිබිණි. එය තුළ කිසිසවකු සිටින බව ඔහුට 

ෙැහැදිලි විය. 

“දුමින්ද තරහ නැතුව ඉඳෙත්හ. මම විනාඩිසයන් එනව.”  නාන 

කුටිය තුළින් ඇසිණි. 

තරුණයා වටපිට බැලුසව් ය. සබොත්තමක් තදකර, කාමරසේ සදොර 

අෙල බිත්තියට හකුලා තිබුණු, අසුනක් දිෙහැරෙත් සහේ, එහි ඉඳෙත්සත් ය. 

විනාඩි කිහිෙයකින් නාන කුටිය ෙහළට හැකිලී එතුළ සිටි තරුණියක් 

සෙනිණි. ඉන් ඉවත්ව, එය නමා බිත්තියක් සවත තල්ලුකර දැමු ඕ, 

සිනාසෙමින් අමුත්තා සවත ආවා ය. ඇය ෙැරසී සිටි දුහුල් ඇඳුම, රාජකාරි 

කටයුත්තකට නම් සකසෙේවත් සනොෙැලසෙන බව, ඔහුට දැනිණි. 

“දුමින්ද සමොනව හරි සබොනව ද ?”  

“දැන් එො ! මම වි ්වා එක්ක බියේ එකක් ෙත්තා.”  

කාමරසේ ආසලෝකය තරුණිය සවත එල්ල වී තිබුසණ් පිටුෙසිනි. ඒ 

සමොසහොසත් ඕ පිරිසිදු වතුරක සිටි මාළුසවකුට ෙමාන වූවා ය. ඒ ෙරාගී 

සිරුසේ වූ ෙෑම සකෝමළ සේඛාවක් ම ඔහුසේ බැල්මට හසු විය. සිරුසේ 

කිසියම් තැනකින් ඇවිලසෙන ආ ගින්නක් සිසයොළඟ සවලාෙන්නා බව 

ඔහුට දැනිණි. 

තරුණයාට පිටුො කාමරසේ බිත්තියක් සවත හැරුණු යුවතිය, මඳක් 

ඉදිරියට නැවී එහි ෙවිකර තිබුණු ඇසේ සෙෞද්ෙලික ෙරිෙණකය 

ක්රියාත්මක කර, ඒ අෙලින් අසුනක් ද දිෙහැරියා ය. 

“එන්න දුමින්ද. ඔයා ෙටන් ෙන්න. මම “ඕව සකෝට් එක දාසෙන 

එන්නං.”  සිනාසෙමින් ෙැවසූ ඕ කුටිසේ සකළවරට ගියා ය. 
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ගුරුසිංහ ෙරිෙණකය සවත සෙොේ එය ඉදිරිසයන් අසුන් ෙත්සත් ය. 

බ්රිජට් සමේනේසේ, ප්ලාෙට්ික් ෙසඩොල් නිෂ්ොදනය පිළිබඳ සතොරතුරු හා 

දත්ත තිරසේ දිෙහැසරන්නට විය. එසහත් දැඩි සලෙ සනොෙන්සුන්ව තිබූ 

විත්ත ෙන්තානයට ඒවා සෙෝචර සනොවී ය.   

හදිසිසේ ම පිටුෙසින් දැනුසණ් තද විලවුන් සුවඳකි. හැරී බැලූ ඔහු 

දුටුසව් සිය සිරුරට ඉතා ම ආෙන්නව සිටි යුවතියයි. 

 “දුමින්ද ” 

රහසින් සමේනේ ඇසුණු ඒ හඬත් ෙමෙ ම ඇසේ ෙරාගී ආලිංෙනයට 

ඔහු හසු විය.  

“රාජකාරි වැසඩ් ඉවරයි. දැන් ගියාට කමක් නැහැ.”  ෙයනය මත 

හිඳසෙන සිටි සමේනේ, උෙහාෙසයන් සිනාසුණා ය. 

ගුරුසිංහසේ මුහුසණහි වූසේ, ෙරාජිත සෙනුමකි. සකසෙේ සහෝ 

අවොනසේ දී, සම් අනුරාගී ග්රීක ෙැහැනිය, සිය ආත්මය ග්රහණය කරෙත්තා 

සනොසව්දැයි, ඔහුට සිතිණි. ඔහුට, ඔහු ෙැන ම සියුම් කලකිරීමක් දැනුසණ් 

ය. 

“සමොකද නිකං, සෙොසළොසවන් විකුණල හසඳන් ඉඩම් ෙන්න මිනිහ 

වසේ ? ඕක ෙැන ඔච්චර ම හිතන්න යන්න එො. සම්ක ලංකාව සනවී. 

අභයවකා ය.”  ෙැවසූ තරුණිය සිනාසුණා ය.   

ඇසේ ඒ කතාසවහි කිසියම් සුවිස ේෂ අරුතක් ද තිබිණි. 

 දීේඝ කාලයක්, මිනිෙ ් ෙමාජසයන් සවන්ව අභයවකා සේ 

ෙතකිරීම, මිනිසෙකුට ඉවසුම් සනොසදන සදයක් විය. භයානක ම සදය 

වූසේ, එවැනි තත්වයක් තුළ දී, අභයවකා ොමීන්සේ මානසිකත්වය 

බිඳවැටීමට ඉඩකඩ තිබීමයි. නිසරෝගී , මානසික තත්වය යනු, ෙෑම 

ෙෙනොමිසයකුට ම අතයව යසයන් ම තිබිය යුතු සදයක් විය. 

 සම් ෙැටළුවට පිළියමක් ව සයන්, අභයවකා  නැවතුම්සෙොළවලට 

හා දීේඝ ෙමන්වල සයසදන අභයවකා  යානාවලට, ෙැහැණු හා පිරිමි 

සදවේෙසයන් ම අභයවකා ොමීන් සතෝරාෙැනීමට බලධාරීන් තීරණය 

කළහ. එහිදී විවාහකයින් සනොවන අයට ප්රමුඛේථානයක් ලැබිණි. එසෙේ ම, 

රාජකාරිවලට බාධාවක් ඇති සනොවන ෙරිදි, සුවිස ේෂ ලිංගික නිදහෙක් 

භුක්ති විඳීසම් ඉඩකඩ ද ඔවුනට ලබා දී තිබිණි. එසහත්, සියල්ලන්සේ ම 

මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා විය යුතු වූ බැවින්, බලහත්කාරකම දරුණු 

අෙරාධයක් බවටත්, ඉහළ ම දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බවටත්, ෙත්කර 
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තිබිණි. එසෙේ ම, තම මිතුරු මිතුරියනට ලිංගික ව සයන් අනුකම්ො කරන 

සලෙට ද, ෙෑම අභයවකා ොමිසයකුට ම උෙසදේ දී තිබිණි. 

“මම දන්නව බ්රිජට්, සම් ලංකාව සනසවයි බව. ඒත්..”  ඔහු 

කියන්නට ආ සදය සනොකියා ගිලෙත්සත්, ඇසේ සිත සනොරිදවිය යුතු යයි 

සිතුණු බැවිණි. ඔහුට හැඟුසණ්, ඇය මායමින් තමා රවටා, කිසිවක් 

සෙොරකම් කරෙත් බවකි. 

“ඔයයි, වි ්වයි සමොන ජාතිසේ මිනිේසු ද කියල හිතාෙන්නත් 

අමාරුයි. ඒකට ඇලන්..., සවලාවකට හරි ම කරදරයක්.”  ඕ 

සිනාසෙන්නට වූවා ය. 

මඳ සව්ලාවක් තරුණයාසේ නිහඬතාවය ඉවො සිටි ඕ, යළිත් 

සදොඩමළු වූවා ය. 

“සම් තරම් නිදහෙක් ලැබිල තිසයද්දිත්, ඒසකන් ප්රසයෝජන 

සනොෙන්සන් ඇයි ? හැඟීම් සතරෙසෙන, හිරකරසෙන ජීවත්සවන්සන 

නැතුව, ඒවට ටිකක් නිදහසෙේ ෙලාසෙන යන්න ඉඩසදන්න දුමින්ද!”  

ගුරුසිංහ සිය කුටියට සෙොේ, ඇඟ සෙෝදාසෙන අවෙන් වූවා ෙමණි. 

කිසිසවකු සදොසරහි සීනුව නාදකරනු ඇසිණි. 

“ම්හ්....! බ්රිජට් ? කරදර කරන්න ආයිත් ඇවිල්ල ද? ” ඔහුට එකවර 

ම සිතුසණ් ය. 

කවුද දන්සන නෑ. කතා සනොකර ඉන්න එකත් හරි නෑ !’ යනුසවන් 

ෙසුව සිතූ සහේ, සදොර විවර කසළේ ය. ඔහු ඉදිරිසේ සිනාසෙමින් සිටිසේ, 

ජෙන් තරුණියයි. .. 

“ආ මිමී....”  ඔහුසේ මුසවහි එකවර ම ඇඳුසණ්, ෙැහැල්ලු 

සිනාවකි. 

“මම කලිනුත් ඇවිත් ගියා. ඔයා බ්රිජට් එක්ක ‘ඩිේකෂන්’ එකක් 

කියල වි ්වා කිව්වා.”  

 “ආ ඔව් ! ඔව් !!” ඔහුට වචන ෙැටසලන්නට ගිසේ ය. සහසතම 

ෙරීක්ෂසවන් ඇසේ වත සදෙ බැලුසව්, උෙහාොත්මක සෙනුමක් ඇති දැයි 

දැන ෙැනීමට ය. එසහත් එහි එවැන්නක් සනොතිබිණි. “ටයිටෑන්වලට 

බැේෙට ෙේසෙ, කරන්න ‘ප්ලෑන් කරල තිසයන වැඩ ෙැන.”  සහේ 

අෙහසුසවන් කියා ෙත්සත් ය. 

 “මං ඇතුළට එන්න ද දුමින්ද ?” 
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ඔහුට එකවර ම ලජ්ජාවක් දැනිණි. සමසතක් සව්ලා ඈ ෙමෙ කතා 

කරමින් සිට ඇත්සත්, කාමරසේ සදොර අෙල ය. ඇතුළට ෙැමිසණන සලෙ 

කීමට ෙවා, අමතක වී තිබිණි. 

“ආ එන්න ! එන්න !! මිමී. ඇවිත් ඉඳෙත්හ.”  තරුණයා බිත්තිසයහි 

වූ සබොත්තමක් තදකර, අසුනක් දිෙහැරිසේ ය. 

“අද ටිකක් අප්ෙට් එසකන් වසේ. මම ඔයාට කරදරයක් ද?” 

හිඳෙන්නට සෙර ඇය විමසුසව්, දයාවන්ත ේවරයකිනි. 

“මිමී කවදාවත් මට කරදර කරලත් නෑ.....! කරදරයක් උසනත් 

නෑ...”  ඔහු පියවි තත්වයට ෙත්වන්නට උත්ොහ කරමින් සිනාසුසණ් ය. 

“ඒක සනවී, ටිකකට කලින් ඇලන් ආව, මසේ කැබින් එකට.”  මඳ 

නිහැඬියාවකට ෙසු, ඕ කීවා ය. 

“ඉතින්... ?” 

“යාළුසවක් විදියට එයා හරි සහොඳයි. ඒත්, අකමැති සද්කට වද 

කරනවට නං, මම ආෙ නැහැ!”  

“සමොනවට ද ඔයා අකමැති වුසණ් ?”  

“මසෙන් අහන්සනො. ඔයාට බැරිද හිතාෙන්න ?” 

“බැරිමත් නෑ ! ඇලන්සෙ හැටි මම දන්නව සන.”  සහේ සිනාසුසණ් 

ය. 

“මම වැඩියමත් ආසව්, එයා මෙඅරින්න. ඔයා හරි, වි ්ව හරි ළඟ 

ඉන්න සකොට නං, හරි ම ෙරිේෙම් ෙතියක් දැසනනව මට.”  

ඇසේ කතාසවන් ඔහුසේ සිතට වැදුසණ්, දැඩි ෙහරකි. ඇසේ සිත 

තුළ ඔහු පිළිබඳව ඇඳී ඇති චිත්රය, සකතරම් උෙේ ද? එසහත්, 

සමොසහොතකට සෙර ඔහු සමේනේ ෙමෙ හැසුරුණු ආකාරය, ඇය දනී නම් 

? 

“ඇයි ඉතින් ඕක, ඔය තරම් ප්ර ්නයක් කරෙත්සත ? අභයවකා සය 

දි ‘සෙක්ේ”වලට ෙෑසහන නිදහෙක් දීල තිසයනව සන.”  සහේ ෙරිේෙමින් 

ඇසේ වන සදෙ බැලුසව් ය. 

“ඒක ඇත්ත. ෙමහරු, අළුත් නැත්තං සවනේ කෑම ජාතිවල රෙ 

බලනව වසේ, ඒ ෙැන හිතනව ඇති. ඒත් “ඉර ොයන රසට්4”සකල්සලො 

හැසමෝ ම එසහම නෑ....!” 

“හරී ! කියන්න බලන්න එසහනං, මිමී ඒ ෙැන හිතන විදිය.”  

                                                           
4 ජොනය 
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“අපි ෙත්තු සනවී, මිනිේසු. ඒ වසේ සද්කදි මිනිේසුන්සෙ තිසයනව 

මසනෝ ලිංගික ෙැත්තක්. හුඟාක් තදින් හිත්වලින් ෙමීෙවුණු, විරුද්ද 

ලිංගිකසයො සදන්සනක් අතසර, සුහදව, ඉසේ ම වසේ සිද්දසවන කායික 

ෙංවාදයක් කියලයි, ඒ ෙැන මට හිසතන්සන.”  
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02 

රාත්රිසේ සලෝකය 

ප්රධාන නියමු සනව්රිල් සෙේසෙයි හා උෙනියමු ඉයුජින් මැසකොල්ේ, 

නියමු මැදිරිසයහි වූ ොලන ඵලකය ඉදිරිපිට හිඳසෙන, ෙැටසේනියා යානාව 

සමසහයවමින් සිටිසයෝ ය. ෙරිෙණක තිර අෙල සරොක්වී සිටි, අසනක් 

අභයවකා ොමීහු, කිසියම් සුවිස ේෂ සිද්ධියක් නිරීක්ෂණය කරමින් ෙසුවූහ. 

ළං සවමින් ෙැවති සෙනසුරු චන්ද්රයාසේ අඩක් අඳුරින් වැසුණු 

ප්රතිබිම්බය, ක්රමසයන් වි ාල සවමින් ෙරිෙණක තිරවල දේ නය විය. 

ටයිටෑන්, තැඹිළි හා දම් වේණවලින් බැබළුණු අතර, එහි 

උත්තරාේධසෙෝලය, දක්ෂිණාේධසෙෝලයට වඩා දීප්තිමත්ව සෙනිණි. 

ජීවිතසේ මුල් වරට දකින, සම් ෙමීෙ දේ නසේ චමත්කාරසයන්, නියමුවන් 

හැර අසනක් සියල්සලෝම උද්දාමයට ෙත්ව සිටියහ.  

ෙරිධියට ඇඳි ේෙේ කයකට ෙමාන්තරව, ටයිටෑන් සවන එළසඹන 

ෙැටසේනියා යානාසව් සවනේ වන පිහිටීම, නියාමක ෙරිෙණක තිරසයහි 

දේ නය සවමින් තිබිණි. මැසකොල්ේ හා සෙේසේයි සදසදනා, කුඩා හැරවුම් 

සජට්5 ක්රියාත්මක කිරීම ෙඳහා ෙරිෙණකවලට කඩිෙර සලෙ උෙසදේ 

සදමින්, චන්ද්රසලෝකය සවන එළඹීසම් දී යානය ෙැමිණිය යුතු දි ාව 

ොලනය කරමින් සිටිසයෝ ය. 

සෙන් හා ඔකතොවා සදසදනාට ද කාේය බහුල වී තිබිණි. රූෙවාහිනී 

කැමරා හා දුසේක්ෂ විවිධ සකෝණවලින් එල්ල කරමින් ඔවුහු, ඇේටේ 

මධයේථාන හරහා ෙෘථිවිය සවත, ටයිටෑන්සේ ඡායාරූෙ යවමින් සිටියහ.   

නිරත වී සිටි අමාරු කාරිය ොේථක සලෙ අවෙන් කළ සෙේසෙයි  

හා මැසකොල්ේ, අසුන්වලින් නැගිට, අතට අත දී, ෙතුට ප්රකා  කරෙත්හ. 

                                                           
5 අභයවකා සේ දී යානාවක් හරවන්සන්, ඒ ෙඳහා ඇති විස ේෂ, කුඩා, සජට් යන්ත්රවල 

උදසවනි. 



පී.එම්.ප්රීති ශ්රීකාන්ත 28 

 

“අපි කක්ෂෙත වුසණ් ටයිටෑන්ට කිසලෝමීටේ 650 ක් විතර දුරින්. 

එසහම සන්ද සනව්රිල් ?” අෙලට ම වී බලාසිටි, නඩත්තු ඉංජිසන්රුවරිය 

වූ, ඇලව්කා ේසවත්ලානා විමසුවා ය. 

“ඔව් ඇලව්! තව ටිකක් විේතර කසළොත්, ටයිටෑන්වල මතුපිට 

ෙෘෂ්ඨසේ ඉඳන් ඉහළට කිසලෝමීටේ 600 ත් 700 ත් අතසර සවනේසවන 

කක්ෂයකට. නිරක්ෂයට අං ක 20 ක ඇලයක් ඇතුව.”  නියමුවා ෙැවසුසව්, 

මඳක් ආඩම්බරසයන් සමනි. 

“ඇයි අපි නිරක්ෂයට ළඟින් ම වසේ කක්ෂෙත වුසණ්? ඒසක 

විස ේෂත්වයක් තිසයනව ද?” විස ේෂඥ  ලය වවදයවරිය වූ, සජනිෆේ 

සකොලින්ේ ඇසුවා ය. 

“අපිට ඕන කරන්සන උණුසුමින් වැඩි කලාෙයක්, සජනී. සම්ක 

හුඟාක් සීතල සලෝකයක් නිො, ජීවයක් තිබුසණොත්, ඒක උණුසුම් 

ප්රසද් වලට විතරක් සීමාසවන්න ඉඩ තිසයනව. ඒකයි.”  නියමුවන්ට 

සෙර, අෙල, සිටි ජීව විදයාඥවරිය වූ, බාබරා සහොසනකේ ෙැවසුවා ය. 

“හැසමෝම සහොඳට අහෙන්න!”ඉයුජින් මැසකොල්ේ පිරිෙ ඇමතුසව් 

ය. දැන් තිසයන ෙරීක්ෂණ කැප්සියුල ටයිටෑන්වලට බේෙන එක. ඊළඟ ෙැය 

එකහමාර ඇතුළත, සනවිරිලුයි, මමයි, වි ්වයි ඒව යවල සතොරතුරු 

දැනෙන්නව. ඒ වසේ ම ෙැය සදකක් ෙතසවන සකොට අපි සෙේරම, 

අභයවකා  ඇඳුම් ඇඳසෙන, ‘ටීට’ එක ඇතුසළ ඉන්න ඕන. ඒ සවන 

සකොට, ටයිටෑන් කක්ෂසේදී අෙ යන, හතරසවනි රවුම ඉවරයි. ප්ලෑන් එසක් 

හැටියට, ඊට ෙේසෙ ටීටා එක, “මදේ ෂිප්”එසකන් සවන්සවල, ෙහළට 

බහිනව. 

නියමුවන් සදසදනා හා ඉන්දියානුවා හැර, අසනක් අය ෙැසණකින් 

ක්රියාත්මක වූහ. ටීටා යානාසව් කටයුතු සෙොයාබැලීමටත්, ටයිටෑන්සේ 

සීමාවට ඇතුළු වීසම්දී භාවිතා කළ යුතු වූ, අභයවකා  ඇඳුම් හැඳෙැනීමටත් 

ඔවුහු නික්ම ගියහ. 

සෙේසේසි හා මැසකොල්ෙ ් සදසදනා, යානය කක්ෂෙත වී සදවන 

රවුසම් දී, ටයිටෑන් වායුසෙෝලසේ දිවා ෙැත්සත් ේථාන තුනකට, ෙරීක්ෂණ 

කැප්සියුල මුදා හැරියහ. වි ්වනාත් සෙන් ඇන්සටනා ෙකේකරමින්, 

ඒවායින් ලැසබන ෙංඥා හා ෙණිවුඩ ග්රහණය කරෙැනීමට සූදානම් සවමින් 

සිටිසේ ය. 



සෙනසුරු අඩවිය 29 

 

 
 

සතවන රවුසම් දී එම ෙථ්ාන කරා ළංවත් ම, වන්ද්රසලෝකය මත 

ෙතිත වූ කැප්සියුලවලින්, ෙංඥා ලැසබන්නට විය. ෙළමුවන ෙරීක්ෂණ 

කැප්සියුලය කිසියම් ද්රවයක් මත ඉපිසලන බව, මුල් ම ෙණිවුඩය විය. 

නියමුසවෝ සදසදනා, සුන්වූ බලාසෙොසරොත්තුවලින් යුතුව, එකිසනකාසේ 

මුහුණු බැලුසවෝ ය. 

“අපිට තව ‘චාන්ෙේ සදකක්’ තිසයනව සන. බලමු සමොකද 

සවන්සන කියල.”  බලාසෙොසරොත්තු ඇතිකර ෙනිමින් ෙැවසූ මැසකොල්ේ, 

ඊළඟ කැප්සියුලය පිළිබඳව විමසීය. 

“තව ටිකකින් ‘සිේනල් ඒවි.’  සෙන් කීසව් ය.  

ඉන්දියානුවා නැවතත් කතා කසළේ, විනාඩි ෙහකට ෙමණ ෙසුව ය. 

 “කිසි ම උත්තරයක් නෑ ඉයුජින්. දැන් ඒක වැටුණු තැනත් 

ෙහුසවලා...”  ෙංඥා ලබාෙැනීම ෙඳහා දැඩි සවසහෙක් දැරූ, ෙරිෙණක 

ඉංජිසන්රුවා ෙැවසුසව් කඩ වූ බලාසෙොසරොත්තු ෙහිතව ය. 

“එක්සකො, ඒක විනා  සවන්න ඇති. නැත්තං, තාර වසේ උකු 

ද්රවයක් තිසයන තැනකට වැටිල, ගිසලන්න ඇති. ෙණිවුඩයක් නැත්සත් 

ඒකයි.”  සෙේසේයි කල්ෙනාකාරීව ෙැවසී ය. 

තවත් විනාඩි ෙහක් ෙමණ ෙතවී ගිසේ ය. එය ඔවුන්සේ අවොන 

බලාසෙොසරොත්තුව විය. 

“වි ්වා, බලන අන්තිම එකවත් හරියාවි ද කියල.”  මැසකොල්ේ 

සනොඉවසිල්සලන් ෙැවසී ය. 

“හරි! සම් එන්සන සිේනල්ේ!”  

“බලන්න සමොනවද කියන්සන කියල.”  ප්රධාන නියමුවා ෙරිෙණක 

ඉංජිසන්රුවා සදෙට නැඹුරු විය.  

“ඔහ් ! ඒක නං ටිකක් තද මතුපිටක් උඩ තිසයන හැඩයි. සෙොසළොසව 

ද, සෙොසළොව උඩ තිසයන සදයක් ද, කියල නං කියන්න 

අමාරුයි.”  ඉන්දියානුවා ෙැවසී ය. 

“කමක් නැහැ. ඒ ඇති.”  මැසකොල්ේ ෙෑහීමට ෙත් විය. 

“හුඟාක් උඩ ඉඳන් වැසටන සදයක්, සෙොසළොසව මිෙක්, සවන 

තැනක රැසඳන්න තිසයන ඉඩකඩ අඩුයි. ඒ නිො, ඔය කියන තැන ටිකක් 

තද මතුපිටක් තිසයන සෙොසළොවක් කියල හිතමු.”  සෙේසේයි 

බලාසෙොසරොත්තු ෙහෙතව ෙැවසී ය. 



පී.එම්.ප්රීති ශ්රීකාන්ත 30 

 

“එසහනං මම. කම්පියුටේ එකට කියනව, හතරසවනි රවුම 

ඉවරසවල විනාඩි දහයකට ෙේසෙ, යානා සදක සවන්කරන්න කියල. හරි 

ද?” මැසකොල්ේ, සෙේසේයි සදෙ බැලුසව් ය. 

සෙේසේයි මඳක් කල්ෙනා කසළේ ය. 

“අපිට ‘ලෑන්ඩ්’ කරෙන්න අං ක 1806 ක් වත් ඕන. තුන්සවනි 

කැල්සියුල් එක වැටුණු තැනට අං ක 180 කට වැඩිසයන් තිසයද්දි, ටීටා 

එක සවන්කර ෙත්සතොත් හුඟාක් සල්සියි.”  

ටයිටෑන් වායුසෙෝලයට ඉහළින් එය වටා කක්ෂෙත වී තිබුණු 

ෙැටසේනියා-A, සිව්වන වටය ෙම්පුේණ කළා ය. 

 ඒ වනවිට, අභයවකා  ආරක්ෂක ඇඳුසමන් ෙැරසුණු, සියල්සලෝම 

ටීටා උෙයානසයහි, නියමු කුටිය තුළ වූහ. 

 “අපි, හරියට ම විනාඩි දහයකින්, මවුයානසයන් සවන් සවනවා.”  

සෙේසේයි දැනුම් දුන්සන් ය. “අන්තිම වතාවටත්, හැමසද් ම හරිද කියල 

බලාෙන්න.”  ඔහු සියල්ලන්ට ම සෙොදුසව් ෙැවසී ය. . 

ටීටා යානාසව් නියමුවා ඉයුජින් මැසකොල්ේ විය. ඔහුට උෙසදේ 

සදමින්, සෙේසෙයි  ොලන ඵලකය අෙල සිටිසේ ය. 

“දුමින්ද බර කල්ෙනාවක් වසේ.”  ඔකතොවා, අෙල සිටි තරුණයා 

සවත නැඹුරු වූවා ය. 

“මට අම්මා, තාත්ත, ෙම, රට මතක් වුණා.”  සහේ ඇය සදෙ බලා, 

සිනාසෙන්නට උත්ොහ කසළේ ය. 

“අපි යන්සන් තීරණාත්මක ෙමනක් නිො ද, එකොරට ම, ෙම-රට 

මතක් වුසණ්?” අසනක් ෙසින් සිටි සෙන් විමසුසව් සිනාසෙමින් සනොසව්. 

ඔහුට ද ඒ හැඟීම එසලෙ ම දැනුණු බැවිණි. 

ඇත්තට ම ඔව් ! අපි යන්සන් සනොදන්නා, අඳුරු සලෝකයකට. අමුතු 

ම තැනකට. අසප් යානය සියයට සියයක් ම නිවැරදිව ක්රියාකරන්න හදපු 

එකක් උනත්, ටයිටෑන් මතුපිට සමොන වසේ තත්වයක් ඇද්ද කියල හරියට 

ම කියන්න බැහැ. එසහේ දි සමොන වසේ ප්ර ්ණ මතුසව්වි ද, ඒවට 

“සකොසහොම මූණසදන්න සව්වි ද, කියන එක හරි ම 

අවිනි ්චිතයි.”  ගුරුසිංහ ෙැවසුසව් ය. 

                                                           
6 කක්ෂ තලසේ අං ක 180 ක ප්රමාණය. 
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“ඒත්, නි ්චිත එක සදයක් තිසයනව. සමතන ඉන්න ෙෑණු, මිනිේසු 

සෙේරම පුදුමාකාර බැඳීමකින් එකතුසවලා ඉන්න අය. එසකසනකුට වත් 

තනියම මැසරන්න අනිත් නවසදනා ඉඩසදන එකක් නෑ..”  ජෙන් යුවතිය 

හැඟීම්බරව ෙැවසුවා ය. 

“මවුයානය ෙහ ටීටා යානය සවන්කිරීමට තිසබන්සන් තවත් විනාඩි 

ෙහක් ෙමණයි.”  ටීටා යානාසව් ෙප්ීකරයක් තුළින් ෙැටසේනියා ප්රධාන 

ෙරිෙණකසේ යාන්ත්රික හඬ ඇසිණි. 

“හැසමෝම සහල්මට් දාෙන්න. සූදානමින් ඉන්න.”  ඒ ෙමෙ ම 

සෙේසේයිසේ විධාන හඬ නිකුත් විය.   

සියල්සලෝම එයට කීකරු සවමින්, අභයවකා  හිේවැසුම් 

ෙැළඳසෙන, සිය බාහිර ජීවිතාරක්ෂක ක්රම ක්රියාත්මක කරෙත්සතෝ ය. 

අභයවකා  ඇඳුම හා ෙම්බන්ධ වූ සම් බාහිර ජීවිතාරක්ෂක ක්රමය මගින්, 

ෙැය අටක් එකදිෙට ම ඔවුනට අව ය වූ, ඔක්සිජන්, ජලය හා දියර ආහාර 

ලබාෙත හැකි විය. එසෙේ ම, සිරුසරන් බැහැරවන මුත්ර එකතුවීම ෙඳහා ද, 

සුවිස ේෂ ක්රමයක් ඇඳුම තුළ විය. 

 සම් වනවිට, ෙැටසේනියා ප්රධාන ෙරිෙණකය විසින් යානසේ 

ආේෂික භ්රමණය7 නවතා දමා ඇති බව, ෙෙනොමීන්ට දැනිණි. සවන්වීමට 

සෙර එසෙේ කිරීම අනිවාේය විය. නැතසහොත්, සවන් වීසමන් ෙසුව ටීටා 

යානාව භ්රමණය වන්නට ෙටන් ෙැනීම නිො, ගුවන්යානාවක් සෙේ 

ක්රියාකිරීමට තනා ඇති එය, හසුරුවා ෙැනීම නියමුවන්ට අෙහසු වනු ඇත. 

ටීටා යානාසවහි නියමුවා වූ ඇමරිකානු ජාතික ඉයුජින් මැසකොල්ේ 

නියාමක ෙරිෙණකය හා ෙම්බන්ධ වී සිටිසේ ය. අවෙන් විනාඩි ෙසහේ 

අන්තිම. නිසම්ෂය සෙවීයන්ම, කලින් දී තිබුණු අණ අනුව ේවයංක්රීයව ම 

ක්රියාත්මක වූ, මවු යානය සිය සලෝහමය ෙම්බන්ධක සකොකු ටීටා සවතින් 

ඉවත් කරෙන්නා ආකාරය තිරසයහි දිවිය. 

 මැසකොල්ේ ෙළමුව, ටීටා යානසයහි ඉදිරිෙෙ වූ, කුඩා සජට් 

යන්ත්රයක් ක්රියාත්මක කසළේ ය. එයින් ඉදිරියට නිකුත් වූ වායු ධාරාව නිො 

සිදුවූසේ, මවුයානය ෙමෙ මුහුණට මුහුණ ලා ෙම්බන්ධ වී එම සව්ෙසයන් 

                                                           
7 අභයවකා සේ ෙමන් කරන යානා, සිය අක්ෂය වටා භ්රමණය සවමින් ෙමන් කිරීම 

ොමානය සිරිතයි. නැතසහොත්, හිරුට මුහුණ දී ඇති ෙැත්ත අධික සලෙ රත් වීමත්, 
අසනක් ෙැත්ත අධික සලෙ සිසිල් වීමත් නිො, යානයට හානි සිදු වනු ඇත. 
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ම ෙසුෙෙට ෙමන් කරමින් සිටි ටීටා, මවුයානසයන් ඉවත් වී, අභයවකා ය 

තුළ තවදුරටත් ෙසුෙෙට ෙමන් කිරීම යි. ඒ වන විට යානා සදක ම එක ම, 

මාේෙයක ඇදී යමින් තිබිණි. අනතුරුව, ේවයංක්රීයව ම සිය ෙමන් මෙ 

සවනේ කරෙත්, මවුයානාව උෙයානයට මෙ ඉඩ දී, තරමක් ඉහළ 

කක්ෂයක් කරා ගිසේ ය. මවුයානය ඉවත්ව ගිය ෙසු, ටීටා යානසේ ෙසුෙෙ 

වූ, ප්රධාන සජට් යන්ත්ර ක්රියාත්මක කරන ලදී. එයින් පිටුෙෙට නිකුත් වූ 

වි ාල වායු ධාරාවන් නිො යානය ඉදිරියට ෙමන් කරවීම ෙඳහා බලයක් 

ඇති විය. ෙසුෙෙට ෙමන් කරමින් සිටි, ටීටා ඉදිරියට ෙමන් කරවීමට 

බලයක් සයදීම, තිරිංෙ සයොදා එය ෙසුෙෙට යන සව්ෙය අඩු කිරීමක් විය. 

සමසෙේ ක්රමසයන් සිය සව්ෙය අඩුකරෙත් ටීටා, ටයිටෑන් ගුරුත්වයට 

හසුසවමින්, ෙසුෙෙට සයොමු වූ ආනත ෙථයක් ඔන්සෙේ, ෙහළට බසින්නට 

විය. ඒ වනවිට යානය, ටයිටෑන් වායුසෙෝලසේ ඉහළ ම ේථරය වූ, 

ොරජම්බුල විකිරණ අවස ෝෂක තීරයටත්, කිසලෝමීටර සදසීයක් ෙමණ, 

ඉහළින් විය.  

නිවැරදි ආනතිසයන් යුතුව වායුසෙෝලය සවත එළඹීම අතයව ය ම 

කරුණක් විය. එසෙේ සනොවුසණොත්, වායුසෙෝලය තුළට ඇතුළුවනවා 

සවනුවට සවනත් සදයක් සිදුවීමට ඉඩ තිබිණි. එනම්, ජලා යකට ඇලකර 

ෙැසූ ෙල් කැටයක් සෙේ, යානය වායුසෙෝලසේ වැදී නැවත අභයවකා යට 

විසිවී යාමයි. විසිවී සෙොෙ ් සෙනසුරුසේ ආකේෂණයට හසුව එය වටා 

කක්ෂෙත වීමයි.  

සම් අවේථාසව් වූ තීරණාත්මක හා භයානකකම පිළිබඳව, 

සෙේසේයි, මැසකොල්ේ සදසදනා තුළ, සහොඳ අවසබෝධයක් විය. එබැවින්, 

යානසේ ොලනය පිළිබඳව අති යින් ම ෙැලකිලිමත් වූ ඔවුහු, නියාමක 

ෙරිෙණකසේ ද ෙහාය ඇතිව, සිය වෙකීම ඉහළින් ම ඉටුකිරීමට උත්ොහ 

කළහ. 

එසෙේ ම, ෙෘථිවියට වඩා ඝන වූ වායුසෙෝලයක් ටයිටෑන් ෙතු වූ 

බැවින්, ඉතා ම අඩු ප්රසව්ෙයකින් එයට ඇතුළුවීම වැදෙත් විය. ඊට සහේතුව 

වූසේ, වායුසෙෝලය ෙමෙ ෙැටීම නිො ඇති වන ඝේෂණසයන්, යානය 

රත්වීම හැකිතාක් අඩු කළ යුතු වූ බැවිනි. නැතසහොත්, අධික සලෙ රත්වන 

යානාව, අවසරෝහණයට සෙර වායුසෙෝලය තුළදී ම, ගිනිසෙන දැවීයාමට 

ඉඩ තිබිණි. 
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 එසහත්, වායුසෙෝලය සවත ෙහත්වීසම් දී, ටයිටෑන්සේ 

ගුරුත්වාකේෂණයට හසුවූ බැවින්, ටීටා යානසේ ප්රසව්ෙය ක්රමසයන් 

වැඩිවන්නට විය. ගුවන්යානාවක් සෙේ, තිරේ අතට ෙහත්සවමින් තිබූ, 

යානාසව් සව්ෙය අඩුකරෙැනීම ෙඳහා, මැසකොල්ේ ක්රියාකාරී වූසේ සුදුසු ම 

අවේථාසව්දී ය. 

ටීටා යානසේ ඉදිරි සකොටසෙේ පිහිටි, ෙහළට සයොමුකර තිබුණු, කුඩා 

සජට් යන්ත්ර කිහිෙයක් ක්රියාත්මක කළ සහේ, යානසේ හිෙ අව ය ප්රමාණයට 

ඔෙවා, එහි ෙසුෙෙ චලිත දි ාවට සයොමු කසළේ ය. සම් අවේථාසව් දී, යානය 

ෙහළට ආ ක්රමය අනුව, එහි ප්රධාන සජට් යන්ත්රවලින් නිකුත් වූ වායු ධාරා 

චලිත දි ාව සදෙට එල්ල වී ක්රියාත්මක විය. සමයින් උත්ොදනය වූ, 

සුවි ාල තිරිංෙ බලය නිො, යානය ෙහළට ආ සව්ෙය සීඝ්රසයන් අඩුවීම 

ඇරඹිණි. 

 අවොනසේ දී, බලාසෙොසරොත්තු වූ අකාරයට ම, නිරුෙද්රිතව, යානය 

ටයිටෑන් වායුසෙෝලය තුළට ඇතුළු විය. සිය ෙමසන් වූ, ෙළමු මාරක 

කසෙොල්ල ෙසුකළ අභයවකා ොමීහු ෙැනසුම් සුසුමක් සහළූහ. 

 අනතුරුව නියමුවන් ඉදිරිසයහි වූසේ, ගුප්ත ටයිටෑන් වො සිටියා වූ, 

ඝන වලා ෙටලය යි. වායුසෙෝලය තුළ, කිසලෝමීටර 150 ක් ෙමණ ෙමන් 

කිරීසමන් ෙසු, ටීටා යානය එය තුළට විදින්නට නියමිතව තිබිණි. සම් 

ෙඳහා, යානසේ සව්ෙය අව ය ප්රමාණය දක්වා අඩුකර ෙැනීමට, 

මැසකොල්ේ යුහුසුළු විය. 

කිසලෝමීටර 50 ක් ෙමණ වූ, ඝන වලා ෙටලය ෙසුකළ යානාව, 

‘ඇරසෙෝල්’ ප්රසද් ය සවන ෙහත් සවමින් තිබිණි. ටයිටෑන් වායුසෙෝලසේ 

වූ, හයිසඩ්රෝකාබන හා කාබන්, නයිරජන් ෙංසයෝෙ, කුඩා බිඳිති ව සයන් 

තැන්ෙත්ව තිබූ ප්රසද් ය, ඇරිසෙෝල් තට්ටුව යනුසවන් හැඳින්විණි. 

වහා ගිනි ඇවිසළන සුළු, හයිසඩ්රෝකාබන8 ෙහිත වායුසෙෝලයක් 

තුළට, ප්රබල ගිනි දැල්ලක් නිකුත්කරන සජට් යානාවක් බැේෙවිය හැකි ද 

යන්න, ටයිටෑන් ෙමන ෙැලසුම්කළ විදයාඥයන්ට, මුලින් ම මතු වූ 

ෙැටළුවක් විය. එසහත්, එවැනි වි ාල ගින්නක් ඇතිවීම ෙඳහා අව ය වූ 

ඔක්සිජන් ටයිටෑන් වායුසෙෝලසයහි සනොමැති වූ නිො, එය අන්තරායකාරී 

සනොවන බව අනතුරුව තීරණය විය. එනම් ටයිටෑන් වායුසෙෝලසයහි 

                                                           
8 භූමිසතල් සෙරල් වැනි ඉන්ධන වේෙ ද හයිසඩ්රෝකාබන සව්. 
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සියයට 85 ක් ම නයිරජන් ද, ඉතිරි සියයට 15 ප්රධාන ව සයන් මීසත්න් 

හා සුළු ව සයන් ආෙන්9 ද වූ බැවිණි. 

 සකසෙේ වුව ද, වැඩි ආරක්ෂාව ෙතා, ටීටා යානාසව් වූ ෙෑම සජට් 

යන්ත්රයක ම, දැවුණු වායුව පිට වූ සිදුරු වටා, කාබන්ඩසයොක්ෙයිඩ් 

සනොෙල ෙවිකර තිබිණි. සම් සනොෙල තුළින් සව්ෙසයන් නිකුත් වූ 

කාබන්ඩසයොක්ෙයිඩ් වායු ධාරාවන් නිො, එවැනි වි ාල ගින්නක් ඇතිවීමට 

කුඩා ඉඩක් සහෝ තිබුසණොත් එය ද වළක්වාලීමට නියමුවන්ට හැකි විය.  

සකතරම් උත්ොහ කළත්, ඇරසෙෝල් තට්ටුව තුළින් ෙමන් කරද්දී 

ඇති වූ අධික ඝේෂණය නිො, යානසේ පිට ෙැත්ත තාෙදීප්තවීම 

වළක්වාෙත සනොහැකි විය. එසහත්, යානසේ පිටත ආසල්ෙකර තිබුණු, 

සුවිස ේෂ තාෙ ෙරිවාරක ෙංසයෝෙයක් නිො, ඇතුළත හුන් මිනිේසු පිටත 

ඇති වූ අධික උණුසුමින් ආරක්ෂා වූහ. 

අඳුරු වායුසෙෝලය තුළින්, ටීටා යානාව ටයිටෑන් සවත ෙහත්සවමින් 

තිබුසණ්, කඩාවැසටන වල්ො තරුවක් සලසිනි. වායුසෙෝලසේ ෙහළ 

සකොටෙට යානය ඇතුළු සවද්දී, සෙනසුරු චන්ද්රයාසේ මතුපිට සවත 

ළඟාවීමට, තවත් ෙමන් කළයුතුව තිබුසණ් කිසලෝමීටර ෙනහක ෙමණ 

ප්රමාණයකි. 

සමහි දී, නියමු කුටියට ඉහළින්, ඉහළට සයොමුකර තිබුණු, කුඩා 

සජට් යන්ත්ර කිහිෙයක් මැසකොල්ේ අතින් ක්රියාත්මක. විය. එවිට, එෙවී 

තිබුණු හිෙ ෙහත් වී, යානය තිරේ වූ අතර, එය සිය වලිත දි ාව සවනේකර 

ෙසුෙෙට වායු ධාරා පිටකරමින්, සජට් ගුවන්යානාවක් සමන්, ආනන 

ෙථයක් ඔේසෙේ, ෙහළට ඇදී එන්නට විය. ෙෑසහන දුරක් සම් ආකාරයට 

ෙමන්කර, ගුරුත්වාකේෂණය මේදනය කරසෙන, යානසේ චලිත දි ාව 

තිරේ තත්වයට ආෙන්න වූ ෙසු, එහි ප්රධාන සජට් යන්ත්ර හතර ක්රියා විරහිත 

කරන ලදී. 

ඊළඟ සමොසහොසත් යානය පිටුෙසින් ඉවතට ආසව් දිගු, සලෝහ 

දණ්ඩකි. එහි සකලවරට අමුණා තිබුණු, සයෝධ, ප්ලාේටික් ෙැරෂුට් තුනක්, 

අනතුරුව දිෙහැසරන්නට විය. ඒවායින් ඇති වූ තිරිංෙ බලය නිො, අව ය 

                                                           
9 නි ්ක්රීය වායුවකි. 
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වූ අවමය දක්වා, ඉදිරියට එමින් සිටි සව්ෙය අඩුකර ෙැනීමට මැසකොල්ේ 

ෙමත් විය. 

 ඒ ෙමෙ ම, යානසේ ඉදිරිසයන්, සදෙසින් හා ෙතුසලන්, දීප්තිමත් 

විදුලි ෙහන් දැල්විණි. යානය වටා වූ, අඳුරු ටයිටෑන් වායුසෙෝලය සම් නිො 

එකවර ම ආසලෝකවත් විය. 

 අනතුරුව, යානසේ වහසලන් විවර වූ, වි ාල, රවුම් සදොරක් තුළින්, 

එකවර ම ඉවතට විත් ෙැසණකින් ෙතර අතට දිෙහැරී ගිසේ, සයෝධ අවර 

සෙත්තකි. ඒ ෙමෙ ම, ෙසු - සකළවසේ, ෙැත්තකින්, හැරුණු සදොරකින්, 

පිටතට ආසව් කුඩා අවර සෙත්තකි. ඊළඟ නිසම්ෂය තුළ, නිහඬ ටයිටෑන් 

වායුසෙෝලය තියුණු හඬකින් කම්ෙනය කරමින්, ඒවාසේ භ්රමණය 

ඇරඹිණි. විනාඩි කිහිෙයක් තුළ දී, සම් සජට් යානාව සයෝධ 

සහලිසකොප්ටරයක් බවට එසෙේ ෙරිවේතනය විය. 

 අනතුරුව, තුන්වන ෙරීක්ෂණ කැප්සියුලසයන් නිකුත් වූ, ෙංඥා 

ෙැමිණි දි ාව ඔේසෙේ, එය ෙමන් කරන්නට විය. 

ෙහළට යමින් ඉදිරියට ෙමන්කළ යානසේ සිට, ටයිටෑන් තලයට 

ඇති කිසලෝමීටර ෙණන, ෙළමුවන ද මේථානය දක්වා නිවැරදිව, 

නියාමක ෙරිෙණකසයහි ෙටහන් සවමින් තිබිණි. ෙෘෂ්ඨයට කිසලෝමීටර 

එකක් තිබිය දී යානසේ කවුළුවල වූ පිටත සදොරවල් විවර විය. 

යානාසව් දිප්තිමත් ලාම්පු නිො, ආසලෝකවත් වූ ෙරිෙරය, කවුළු 

වීදුරු තුළින් සෙනිණි. සමය චන්ද්රසලෝකසේ දිවා ප්රසද් ය වුව ද, යානසේ 

ආසලෝකය වැටුණු සිමාසවන් එහාට ෙැවතුසන්, ඉතා ම දුේවල 

සූේයාසලෝකයක් ෙහිත, අඳුරු ෙරිෙරයකි. 

 ආනත ෙථයක් ඔේසෙේ යානය ෙහළට ඇදී එද්දී, වීදුරු කවුළු තුළින් 

පිටත වූ දේ නය, ෙෙනොමීන් වි ්මයට ෙත් කසළේ ය. 

“ආහ්...! බලන්න සම් වලාකුළු දිහා. හරි ම අමුතුයි.”  ේසවත්ලානා 

කෑෙැසුවා ය.  ඒ වනවිට, අසනක් අය ද සිටිසේ ඒ වි ්මයානුකූල ෙරිෙරය, 

කුතුහලසයන් නිරීක්ෂණය කරමිනි. 

“ෙහළට එල්සලන අතු තිසයන, අමුතු ම විදිසය ඝනකම වලාකුළු ! 

සකොලින්ේ ෙැවසුසව් සනත් අදහාෙත සනොහැකිවාක් සමනි. 

“හුඟාක් ඒව ලා දුඹුරු ොටයි. කළු ොටට හුරු ඒවත් 

තිසයනව.”  සමේනේ ද එකතුකළා ය. 
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තවදුරටත් සෙොසළොවට ළං සවද්දී, සියල්ලන්සේ ම අවධානය භූමිය 

සවත සයොමු විය. 

“අර බලන්න ! වි ාල කඳුවැටියක්.”  බාබරා සහොසනකේසේ හඬ 

මුලින් ම ඇසිණි. 

“සමසහේ සෙොළව හැම තැන ම දුඹුරු ොටයි වසේ සන්ද?” අනතුරුව, 

වි ්වනාත් සෙන් භූ විදයාඥයා සදෙ බැලුසව් ය. 

“ඔව් ! හයිසඩ්රෝකාබන් නිො, දුඹුරු ොට සවන්න පුළුවන්. ඒත්, 

බැහැල බලන තුරු, හරියට ම කියන්න අමාරුයි.”  ගුරුසිංහ පිළිතුරු 

දුන්සන් ය. 

“හරි ම දුේවල ඉර එළියක් තිසයන්සන්. දවාලක් කියල හිතාෙන්නත් 

අමාරුයි.”  ගුරුසිංහ යළිත් ෙැවසුසව්, යානසේ කවුළුවක් තුළින්, ෙරිෙරය 

නිරීක්ෂණය කරමිනි. 

“ශිප් එසක්, ‘ඉන්ෆ්රාසරඩ් ේලාෙේ”තිසයන එක සලොකු සදයක්. 

නැත්නම් අපිට සමසහමවත් බලාෙන්න බැරි සවනව.”  ඔකතොවා 

පිළිතුරු දුන්නා ය. 

‘අසධෝරක්ත කිරණ’ යනු, අෙ අවට ඇති ෙෑම වේතුවකින් ම 

නිකුත්වන, එසහත් පියවි ඇෙට සනොසෙසනන, කිරණ විස ේෂයකි. 

‘අසධෝරක්ත කණ්නාඩි’ (ඉන්ෆ්රාසරඩ් ේලාෙේ) නමින් හැඳින්වූසේ, සම් 

කිරණ හසුකරසෙන, වේතුසව් ප්රතිබිම්බය ඇෙට සෙසනන ආකාරයට 

ෙකේකිරීම ෙඳහා සයොදවා තිබුණු උෙක්රමයකටයි. සම් නිො ටයිටෑන් 

මතුපිට අඳුරු ෙරිෙරයක් තිබුණත්, එය විනිවිද බැලීසම් හැකියාව 

ෙෙනොමීන් ෙතු විය. 

“වල, සෙොඩැලි නං සප්නව. ඒත් ෙල්, ෙේවත නං නැහැ 

වසේ.”  මැසකොල්ේ, රූෙවාහිනී දුසේක්ෂය තුළින්, ෙහළ බලමින් කීසව් ය. 

ටයිටෑන් මතුපිට තැනිතලාවක් සෙේ සෙනුනත්, ඔවුනට සෙොඩබැසීම 

තහනම් විය. ඒ ෙඳහා, තද සෙොසළොවක් බවට කැල්සියුලසයන් ලද ෙණිවුඩ 

මගින් තහවුරු වූ ේථානය ම සෙොයා යායුතු විය. 

“දුමින්ද ! සම් බලන්න. සම් ෙැත්සත සලොකු විලක්.”  සමේනේ 

ෙැවසුසව් දැඩි කුතුහලසයනි.  වහා ක්රියාත්මක වූ, ේසවත්ලානා යානසේ වූ 

දීප්තිමත් විදුලි ෙහන් කීෙයක් ඒ සදෙට හැරවූවා ය. . . 

“ලයිට් එළිය වැටිල, වතුර වසේ දිලිසෙනව. ඒත්, ොට හිතාෙන්න 

නං අමාරු යි.”  ඇලන් ප්සලමිං කවුළුව සවත නැඹුරු විය. 
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“හයිසඩ්රෝකාබන් දියරයක් සවන්න පුළුවන්. බාෙදා මීසත්න්, 

නැත්නම් ඊසත්න් වසේ එකක්.”  ගුරුසිංහ, අසනක් ෙෙ කවුළුසවන් 

සෙනුණු දේ නය ෙරීක්ෂා කරමින්, ෙැවසුසව් ය. 

‘ෂාහ් ! සම් ලේෙන විල තිසයන හරිසය ‘ලෑන්ඩ්’ කරන්න පුළුවන් 

නං, සකොච්චර සහොඳ ද?’ ජෙන් යුවතියට සිතුසන් ය. එසහත්, ඇයට තබා, 

කණ්ඩායසම් නායකයා වූ, සෙේසෙයි ට වත් එවැනි තීරණයක් ෙැනීමට 

බලය සනොතිබිණි. මන්ද යත්, සමවැනි බැරෑරුම් ෙමනකදී, දී තිබුණු 

නිසයෝෙ පිළිෙැදීම අති යින් ම වැදෙත් වූ බැවිණි.   

නිරතුරුව ම, තුන්වන කැප්සියුලසයන් ලැබුණු ෙංඥා වි ්සල්ෂණය 

කළ, නියාමක ෙරිෙණකය එය පිහිටි දි ාව හා දුර ප්රමාණය නියමුවාට 

සෙන්නුම් කසළේ ය. සෙේසේයි, රූෙවාහිනී දුසේක්ෂය තුළින් නිරීක්ෂණය 

කරමින්, කැප්සියුලය සෙසනන්නට තිසේදැයි සෙොයා බැලුසව් ය. 

“හරී! සම් තිසයන්සන.”  රුසියානුවා හදිසිසේ ම ෙැවසීය. 

“සෙොළසව සමොකවත් බාධක නැහැ සන්ද?” මැසකොල්ේ රූෙවාහිනී 

දුසේක්ෂය සවත නැඹුරු විය. 

“නැහැ ! සම් හරිය තැනිතලාවක් වසේ. ඒත් කැප්සියුල් එක වැටිල 

තිසයන්සන අෙලකට. අපි ඒ ළඟින් ම තිසයන ෙමතලා තැනට බහිමු.”  

“කරුණාකර ෙවන්සදන්න ! යානය සෙොළවට ෙහත් කිරීමට 

සූදානම්.”  හදිසිසේ ම, ප්රධාන ෙරිෙණකසේ යාන්ත්රික හඬ, 

ෙෙනොමීන්සේ සදෙවන් තුළ සදෝංකාර නැගිණි. 

 “කරුණාකර ෙවන්සදන්න ! යානය සෙොළවට ෙහත් කිරීමට 

සූදානම්. ආෙනවල ආරක්ෂක ෙටි තද කරෙන්න.”  නැවතත් ඒ අමිහිරි හඬ 

ඇසිණි. 

 සියල්සලෝම කවුළුවලින් සනත් ඉවතට සෙන ආෙනවල තැන්ෙත් 

වූහ. අනතුරුව, සිරුරු වටා වූ, ආරක්ෂක ෙටි තද කරෙත්හ. 

බැසිය යුතු තැනට ඉහළින්, යානාව අහසෙේ නතර කරෙත් 

මැසකොල්ේ, ොලන ඵලකසේ වූ සබොත්තම් කිහිෙයක් තද කසළේ ය. 

ෙැසණකින්, යානාසව් ෙතුසලන් රවුම්, ෙැනල් ද්වාර ෙතරක් විවර 

විය. අනතුරුව, ඒවා තුළින් ෙහළට ෙැමිණිසේ,  ක්තිමත්, සලෝහමය ොද 

ෙතරකි. ොද සකළවරවලට, මීටරයක ෙමණ වි ්කමිසයන් යුතු, රවුම් 

පියන්ෙත් ෙවිකර තිබිණි. ටයිටෑන් සෙොසළොසව් එසරන සුලු බවක් වී නම්, 

ඊට මුහුණ දීම ෙඳහා සමවැනි ක්රමයක් අතයව ය විය. 
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 ටයිටෑන් මත, තද සෙොසළොවක් සෙොයාෙත සනොහැකි වී නම්, යානය 

ෙහත්කරන්සන් සකසෙේද යන්න ටීටා හි ෙැලසුම් ශිල්පීනට මතු වූ, 

ෙැටළුවක් විය. ඒ ෙඳහා ඔවුහු, යානසේ බර දරාෙත හැකි,  ක්තිමත් 

ප්ලාේටික්, වායු සමට්ටයක් ෙැලසුම් කළහ. අව යතාවයක් ඇති වූසේ 

නම්, එය ේවයංක්රීය ක්රමයකට යානසයන් පිටතට ෙතහැකි විය. ඉන්ෙසු, 

යානසයන් පිටතට එන ෙෙනොමිසයකු විසින්, අවසරෝහණයට සෙර, එය 

යානසේ ොදවලට ෙවි කළ යුතු විය. අනතුරුව එයට වායුව පුරවනු ලැසේ. 

සෙේසෙයි  හා මැසකොල්ේ, තද සෙොසළොවකට බැසීමට වැඩි කැමැත්තක් 

දැක්වූසේ, සමය මඳක් කරදරකාරී කටයුත්තක් සෙේ සෙනුණු බැවිණි. 

අවරසෙත්ත භ්රමණය වන සව්ෙය ක්රමසයන් අඩුකරමින් මැසකොල්ේ, 

යානය නියමිත තැනට ෙහත් කරන්නට විය. අවසරෝහණසේ දී, යානසේ 

ොදවලට සෙොසළොසව් සිට ඇති කිසලෝමීටර ෙණන, තුන්වන ද මේථානය 

දක්වා නිවැරදිව, නියාමක ෙරිෙණකසයහි දිේවන්නට විය. 

'කිසලෝමීටර 0.205 යි.’  

ඉලක්කය සෙොයමින් යානය මඳක් ඉදිරියට ගිසේ ය.  

‘කිසලෝමීටර 0.151 යි.'’  

යානය සෙොසළොවට ෙහත් සවයි. 

 “කිසලෝමීටර 0.108 යි.'' 

කුඩා අවරසෙත කැරසකන සව්ෙය සවනේ කළ මැසකොල්ේ, ටීටා 

යානය මඳක් වමට හැරවී ය. 

'කිසලෝමීටර 0.074 යි.’  

යානය තවදුරටත් ෙහත් සවයි. ’  

කිසලෝමීටර 0.043 යි.' 

රූෙවාහිනී දුසේක්ෂය තුළින් බැලූ මැසකොල්ේ, භූමිසේ ඉතා ම 

ෙමතලා තැනට යානය ෙහත් කරනු වේ, එය මඳක් ඉදිරියට සෙන ගිසේ 

ය. 

'කිසලෝමීටර 0.022 යි.' 

සියල්ල ම නිවැරදි ය. යානය ෙහත් සවයි.  

‘කිසලෝමීටර 0.009 යි.' 

වැදෙත් ඓතිහාසික අවේථාවකට මුල පුරමින්, තවත් අද්භූත 

ආෙන්තුක සලෝකයකට, ෙෘථිවි මිනිේසුන් රැෙත් යානාවක් ෙහත් වීමට 

තිබුසණ් නිසම්ෂයක් ෙමණි. 
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'කිසලෝමීටර 0.000 යි.' 

 සුළු ෙැේසීමක් ෙමෙ යානසේ ොද සෙොසළොසවහි ෙැටිණි. ටයිටෑන් 

සෙොසළොව මතට ටීටා යානාව සීරුසවන් ෙහත් විය. 

'සෙනසුරු අඩවියට’ ගිය - ෙෘථිවි මිනිේසු, සෙනසුරුසේ ප්රධාන 

චන්ද්රයා වූ ටයිටෑන් මතට, නිරුෙද්රිතව යානාවක් ෙහත් කළහ. එය ඔවුනට 

සීමාරහිත වූ ද, වේණනා විෂයාතික්රාන්තික වූ ද, ප්රීතියක් දැනවූ 

අනුේමරණිය සමොසහොතක් විය.  

සියලු සදනාසේ ම හදවත් ප්රීතිසයන් ෙැසහමින් තිබිණි. එසහත් 

තවමත්, ප්රධාන ෙරිෙණකසේ රතු එළිය දැක්සවමින් තිබුණු නිො, ඔවුනට 

අසුන්වලින් සෙලවීම සහෝ තහනම් විය. 

 විනාඩි කීෙයකට ෙසු, සියල්ල ම නිවැරදිය යන්න අඟවමින්, රතු 

එළිය නිවී ගිසේ ය. ඒ ෙමෙ ම, ආරක්ෂක ෙටි ෙලවා අසුන්වලින් ඉවතට 

ෙැනෙත් ඔවුහු, එකිසනකා තදින් බදාසෙන සිය ෙතුට ප්රකා  කර ෙත්හ. 

 වි ්වනාත් සෙන්, ෙරිෙණක ෙද්ධති භාවිතා කරමින්, තවදුරටත් 

යානසේ තත්වය ෙරීක්ෂා කසළේ ය. ටීටා හි සියලු ම සකොටේ, උෙකරණ හා 

ෙද්ධතිවල ක්රියාකාරිත්වය නිසි තත්වසයන් තිබිණි. අවසරෝහණසේ දී 

ඒවාට කිසිදු හානියක් වී සනොමැත. 

අවසරෝහණසයන් ෙැයක් ෙතවන තුරු, ටයිටෑන් මත ො තැබීම 

ෙමසන් ෙැලසුම අනුව තහනම් වී තිබිණි. ඒ කාලය තුළ ඔවුහු, යානය 

ෙතිත වූ ප්රසද් ය හාත්ෙෙ, අසධෝරක්ත කණ්නාඩි හා රූෙවාහිනී දුසේක්ෂ 

හාවිතා කර, සියුම් සලෙ ෙරීක්ෂා කළ යුතු විය. මන්ද යත්, සනොදන්නා 

අඳුරු සලෝකයක් වූ. සමහි දී මිනිේ ජීවිතවලට කුමන විදිසේ අභිසයෝෙයක්, 

අනතුරක් එල්ලසව් දැයි කිසිසවකුටත් ේථිරව ම ෙැවසිය සනොහැකි වූ 

බැවිනි.   

ෙැලැේමට අනුව, ටයිටෑන් සවත ො තබන ෙළමු කණ්ඩායම 

හතරසදසනකුට වැඩි සනොවිය යුතු විය. එසෙේ ම, ටීටා නියමුවන් සදසදනා 

ඇතුළත් සනොවිය යුතු10 වූවා සෙේ ම, වවදයවරසයකු ද ඒ ෙමෙ යා යුතු 

විය. එසෙේ ම, කාන්තාවන් හැකි තරම් අඩුසවන් සයදිය යුතු ද විය. 

                                                           
10 සමවැනි ෙමනක දී, අසනක් අයට ොසප්ක්ෂව, නියමුවන්සේ ජීවිතවල වටිනාකම, 

සබොසහෝ සෙේ වැඩි වූ බැවිණි. 
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ෙැය භාෙයකට11 ෙසු ප්රධාන නියමු සෙේසේයි අභයවකා  ඇඳුමින් 

මිදීම ෙඳහා ෙෙනොමීන්ට අවෙර දුන්සන් ය. තවත් ෙැය භාෙයකට ෙසු 

ටයිටෑන් මත ො තැබිය යුතු ෙළමු කණ්ඩායම ද, ඒ ෙමෙ ම ඔහු විසින් නම් 

සකරිණි. ඒ සෙන්, ගුරුසිංහ, ප්සලමිං හා සහොසනකේ විය. ටයිටෑන් 

ෙරිෙරය සවත යාම ෙඳහා, විස ේෂසයන් තනා තිබුණු ආරක්ෂක ඇඳුම් 

කට්ටල හා උෙකරණ ෙරීක්ෂ කර ෙමනට සූදානම් වීම ෙඳහා, ඔවුහු යුහුසුළු 

වූහ. 

කිසිදු අහිසයෝෙයක් සහෝ අනතුරක සෙේයාවක් සම් වනතුරු 

සනොසෙනුනත්, යානය තුළ නතර වියයුතු හයසදනා ගුප්ත ටයිටෑන්සේ 

අඳුරු ෙරිෙරය සනොකඩවා ම ෙරික්ෂ කළහ.   

දිවා කාලය වුව ද, සම් චන්ද්රසලෝකය මත ෙැතිර තිබුසණ් ඉතාමත් ම 

දුේවල සූේයාසලෝකයකි. එය සකසතක් දුබල වීද යත්, ෙෘථිවිය මත නම්, ඒ 

දිවා කාලය දැයි සකසනකුට ෙැක සිසතන තරම් විය. සූේයයා පිහිටි දි ාව 

නිරීක්ෂණය කළ ෙෙනොමීන් දුටුසව්, දුේවල සලෙ දිේවූ, සබොඳවූ, කුඩා 

ආසලෝක ලෙයක් ෙමණි. ඉහළ වායුසෙෝලසේ වූ ඝන වලා ෙටලය ටයිටෑන් 

මත එතරම් ම ප්රබල වූ බලෙෑමක් ඇති කසළේ ය.  

ෙරිෙරසේ වූ අසනක් සුවිස ේෂ දේ නය වූසේ, ෙහළට එල්සලන, ලා 

දුඹුරු, තැඹිළි හා අඳුරු ෙැහැති වලාකුළු ය. වි ාල මැේෙක් මත සහවුණු 

වැලකින් ෙහළට ඇසදන දළු කරටි සමන්, සම් වලාකුළුවල සකොටේ 

ෙහළට එල්සලමින් තිබිණි.   

දුබල සූේයාසලෝකය නිො මිනිේ ඇෙට දැකෙත හැකි වූසේ ඉතා සුළු 

දුරක් වුව ද, යානාසව් දීප්තිමත් විදුලි ෙහන්, අඳුරු සලෝකය මතුපිට ෙෑසහන 

සෙසදෙක් ආසලෝකවත් කසළේ ය. අසධෝරක්ත කණ්ණාඩි හා දුරදක්න 

සමහිදී ෙෑසහන කාේයභාරයක් ඉටු කසළේ ය. 

ෙල් ෙේවත හා ඉතා උේ කඳු සනොතිබීම භූමිසයහි වූ සුවිස ේෂ 

ලක්ෂණයක් විය. එසහත් අළු, දුඹුරු ෙැහැ ෙත්, ෙළල්, සනොඋේ කඳු වැටි, 

වල සෙොඩැලි ෙහිත දුඹුරු ෙැහැති තැනිතලා හා ඈතින් සෙනුණු අෙැහැදිලි 

අඳුරු ප්රසද් , ෙෙනොමීන්සේ නිරීක්ෂණවලට හසු විය. ජලා  සහෝ විල් 

යයි සිතිය හැකි ෙහත් බිම් ද ඒ අතරතුර තිබිණි. ඈතින් පිහිටා තිබුණු 

                                                           
11 හදිසි කරදරයක් ඇති වී ආෙසු යාමට සිදුවුව සහොත්, ෙළමු ෙැය භාෙය ඊට සූදානමින් 
සිටිය යුතු වූ බැවිණි. 
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බැවින්, ඉවුරුවලට මුවා වූ ඒවා ෙැහැදිලිව දැකෙැනීමට ඔවුනට සනොහැකි 

විය. 

වි ්වනාත් සෙන්, දුමින්ද ගුරුසිංහ, ඇලන් ප්සලමිං හා බාබරා 

සහොසනකේ, ටයිටෑන් මත ො තැබීම ෙඳහා සූදානම්ව, ප්රධාන නියමු 

සනව්රිල් සෙේසේයි සවත ෙැමිණියහ. ෙෘථිවියට වඩා සියයට 60 කින් වැඩි 

වූ ටයිටෑන්සේ වායු පීඩනයට ඔසරොත්තුදීම ෙඳහා, විස ේෂසයන් නිේමාණය 

කළ, ජීවිතාරක්ෂක ඇඳුම් කට්ටල හතරක් ඔවුහු හැඳ සිටියහ. ටයිටෑන් මත 

බැක්ටීරියා ක්රියාකාරිත්වයක් තිබුසණොත් එයින් හානි සනොවීම ෙඳහා, 

ඇඳුසම් පිටත ම ේථරය ප්ලාේටික්වලින් නිමවා තිබීම විස ේෂත්වයක් විය. 

අඳුසේ දැකිය හැකි කණ්නාඩි ෙහිත වූ ඇඳුසම්, හිේ ආවරණවල 

නළසලහි, දීප්තිමත් ආසලෝකයක් විහිදුවිය හැකි, ලාම්පු ෙවිකර තිබිණි. 

ෙැය අටක් එක දිෙට ඔක්සිජන්. ජලය හා දියර ආහාර ලබාදීමටත්, පිටවන 

මුත්ර එකතුකර ෙැනීමටත්, සම් ජීවිතාරක්ෂක ඇඳුමට හැකියාව තිබිණි.  

සිව් සදනාසේ ම ඉසණහි, නිසම්ෂයක් තුළ දී සුරතට ෙත හැකි වන 

සලෙ රඳවා තිබුණු, ප්රබල සල්ෙේ පිේසතෝලය බැගින් විය. ඇඳුම් 

කට්ටලයට ම ෙම්බන්ධ වූ, කුඩා, එසහත් ප්රබල සල්ෙේ උත්ොදකයකින් 

 ක්තිය ලබාෙත්, සම් ආයුධවලින් මීටේ සියයක් ෙමණ දුර පිහිටි 

ඉලක්කයකට වුව ද නිවැරදිව ෙහරදීමට හැකි විය. කුඩා වුව ද සම් 

අතිනවීනතම ආයුධවලට, ඔවුනට විරුද්ධව. ෙැමිසණන සකතරම් දරුණු 

ෙත්වසයකු සහෝ මාරාන්තික  ාකයක් වුව ද, විනාඩි කිහිෙයක් තුළ කො 

සකොටා විනා  කරදැමීමට හැකියාවක් තිබිණි. 

“සෙේරම හරිද වි ්ව?” සෙේසේයි, ආරක්ෂක ඇඳුමින් වැසුණු 

ඉන්දියානුවාසේ සදවුර දෑතින් අල්ලා ෙනිමින්, විමසී ය. 

“සෙේරම හරි ! දැන් ඕන පිටත්සවන්න අවෙරය 

විතරයි.”  කණ්ඩායසම් නායකයා වූ සෙන් ෙැවසී ය. 

 ඒ වන විටත්, ටයිටෑන් මතට මුලින් ම ො තබන සිවිසදනාසේ ඉරියව් 

ඔකතොවා හා ේසවත්ලානා අතින් විඩිසයෝ ෙතසවමින් තිබිණි. ඒ ෙජීවී, 

රූෙවාහිනී ඡායාරූෙ ඇෙට්ේ මධයේථාන හරහා, සම් සමොසහොත 

දැකෙැනීමට. සනොඉවසිල්සලන් බලා සිටි, සකෝටි ෙංඛයාත ෙෘථිවි වැසියන් 

සවන යවන ලදී. ඔවුන් සවත, එම සිදුවීම්වල ඡායාරූෙ ළඟා වූසේ, ඒවා 

සිදුවී ෙැය එකයි කාලකට ෙමණ ෙසු වුව ද, දැඩි උනන්දුවකින් හා 

කුතුහලයකින්, ඔවුහු සම් ඓතිහාසික සමොසහොත නැරඹූහ.  
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 යානය තුළ සිටි හයසදනා, ඓතිහාසික කාේයයක් ෙඳහා යන සිය 

ෙෙයින් වැළඳසෙන, ඔවුනට උණුසුම් සුභෙැතුම් පිරිනැමූහ. 

අවොනසේ දී සෙේසෙයි, ඔවුනට ඒ ෙඳහා අවෙර දුන්සන් ය. 

නියමු මැදිරිසේ වූ, යානසයන් පිටවන සදොරටුවට ෙම්බන්ධ, 

වායුසරෝධක කුටිය සවත ඔවුන් ෙමන් කළහ. මැසකොල්ේ ෙරිෙණකයට 

දුන් නිසයෝෙය අනුව, ෙළමුව කුටිසේ සදොර විවර විය. සිව්සදනා ම එහි 

ඇතුළු වූ ෙසු ේවයංක්රීයව ම සදොර වැසිණි. ඊළඟ විනාඩිය තුළ දී කුටිය තුළ 

වූ වායුව ආෙසු යානය තුළට සෙොම්ෙ සකරිණි. වායුසවන් හිේවූ කුටියට 

පිටින් වූසේ, ෙෘථිවිය සමන් 1.6 ගුණයක වායු පීඩනයකින් යුතු වූ 

ෙරිෙරයකි. සම් නිො, පිටතට ඇසරන, යානසේ පිටත සදොර, එකවර ම 

විවර කළ සනොහැකි විය. එබැවින්, පිටත සදොසරහි වූ වායු කරාම විවර කළ 

ෙරිෙණකය, ටයිටෑන් වායුසෙෝලසයහි වූ වායුවට කුටිය තුළට ෙලා ඒමට 

ඉඩ ලබා දුන්සන් ය. විනාඩියක් ඇතුළත කුටිය තුළ හා යානසයන් පිටත වූ, 

පීඩන ෙමාන විය. අනතුරුව ෙරිෙණකය මගින්, යානසේ පිටත සදොර විවර 

කරන ලදී. 

රූෙවාහිනී යන්ත්ර වටා සරොක්වී සිටි සකෝටි ෙංඛයාත ෙෘථිවි වැසිසයෝ, 

ෙැසහන හදවත්වලින් හා කුතුහලසයන් අයාෙත් සනත්වලින් යුතුව, බලා 

සිටියහ. ටීටා යානාසව් පිටත සදොර පිටතට විවරවීම, යානය ඇතුළතට 

සෙසනන ආකාරය, ගුරුසිංහ හා සහොසනකේ අත වූ වීඩිසයෝ කැමරා මගින්, 

ෙෘථිවි රූෙවාහිනී තිරවල දේ නය විය. ඒ සමොසහොසතහි නරඹන්නන් 

සවතින් නැගුණු ඔරෙන් හා අත්සෙොලෙන් නාදය, ෙමේත ෙෘථිවිය පුරා ම 

ෙැතිර ගිසේ ය. 

ඉන්දීය හා ලාංකික අජටාකා ොමීන් සදසදනා, පිටත සදොර අෙල ම 

කුටිය තුළ පිහිටි, කුඩා සව්දිකාවක් වැනි වූ, විවෘත, විදුලි සෙෝොනයට 

සෙොඩවන අයුරු අනතුරුව සෙනිණි. ඉක්බිති, සදොරටුසවන් ඉවතට ඇදී ගිය 

එය, සීරුසවන් සෙොසළොවට ෙහත් විය.  

ගුප්ත ටයිටෑන් ෙරිෙරය, සමොසහොතක් සියුම් සලෙ නිරීක්ෂණය කළ 

ෙෙනොමීන් සදසදනා, එහි අනතුරක් නැති බව ෙැකහැර දැනෙත්හ. 

අනතුරුව, යානසේ විදුලි ෙහන් එළිසයන් ආසලෝකවත්ව තිබුණු, ටයිටෑන් 

සෙොසළොව මතට සෙන් ෙළමුවත්, ගුරුසිංහ සදවනුවත් ො තැබුසව් ය. 

 ෙෙයා ෙරිෙරය සදෙ සනත් සයොමා සිටිය දී, විදුලි සෙෝොනය යළින් 

ඉහළට යැවූ, ලාංකිකයා, සිය රූෙවාහිනී කැමරාව සදොරටුව සවත හැරවී ය. 
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අඳුරු ෙරිෙරය සදෙ සනත් දල්වාසෙන සූදානමින් සිටි, ඇලන් ප්සලමිං හා 

රූෙවාහිනී කැමරාවක් අතැතිව සිටි බාබරා සහොසනකේ ද, ඊළඟ 

සමොසහොසත් විදුලි සෙෝොනයට සෙොඩවූහ. අනතුරුව ඔවුන් සදසදනා ද 

සීරුසවන් ෙහළට ෙැමිණ, මිතුරන්ට එක්වූහ. 

 ආරක්ෂක ඇඳුසමන් ෙැරසී, සල්ෙේ පිේසතෝලවලින් ෙන්නද්ධව 

සිටි, අජටාකා ොමීහු, සිය හිේ ආවරණවල වූ ලාම්පු දල්වා ෙත්හ. සිසතහි 

උතුරා ෙලන ෙතුටින් හා දැඩි කුතුහලසයන් යුතුව සිටි ඔවුහු, ෙරිේෙමින් 

පියවර නෙමින් ලාම්පු එළි ඔේසෙේ, මඳක් ඉදිරියට ගියහ. ටයිටෑන් 

සෙොසළොසව්, එසරන සුලු ේවභාවයක් තිබිය හැකි බවට අනුමානයක් වූ 

බැවින්, ඔවුන්සේ ෙෙත්තුවල අඩි, මඳක් ෙළලට තනා තිබිණි. 

“දුමින්ද, සම් හරිය නං ෙෑසහන්න තදයි වසේ සන්ද?” සෙන්, සිය 

ආරක්ෂක ඇඳුමට ෙම්බන්ධ ෙණිවුඩ හුවමාරු ෙද්ධතිය12 මගින් ෙෙයා 

ඇමතුසව්, වම් කකුල මඳක් ඔෙවා සෙොසළොවට සතරෙමිණි. 

“ඔව් ! අෙරාසද අපි බය වුසණ්. දුඹුරු ොට, සව්ලිච්ච කාබනික 

ෙංසයෝෙ තට්ටුවක්. ෙල්, වැලි වසේ සද්වල් ඇන්සත ම නැහැ 

වසේ.”  පිළිතුරු දුන් ඔහු, සිය කැමරාව හාත්ෙෙ සෙොසළොව සවත සයොමු 

කසළේ, ෙෘථිවි නිරීක්ෂකයින් සවනුසවනි. 

“වි ාල, දුඹුරු ොට කඳුවැටියක්. දුේවල ඉර එළිය නිො, කඳුවල 

ෙමහර ෙැති සප්න්සන අළු ොටට. ෙහසකොළ, ෙත්තු නං සප්න්න 

නැහැ.”  සහොසනකේසෙන් කැමරාව ඉල්ලාෙත් ප්සලමිං, එය අෙැහැදිලි 

සලෙ සෙනුණු ෙරිෙරය සවත සයොමු කරමින්, ෙෘථිවි නිරීක්ෂකයිනට ෙැවසී 

ය. 

 ජීව විදයාඥවරිය, සිය හිසෙහි වූ දීප්තිමත් ආසලෝකය සෙොසළොව 

සවත සයොමු කරමින්, කිසිවක් සෙොයමින් සෙසමන් ඉදිරියට යමින් සිටියා 

ය. 

ගුරුසිංහ ද ඇය අනුව සෙොසළොව සදෙ ෙරීක්ෂාසවන් බලන්නට විය. 

එකවර ම ඔහු දුටුසව් සුවිස ේෂ සදයකි. සහොසනකේ සෙොයන්නට ඇත්සත් 

එය විය යුතුය. 

                                                           
12 ටයිටෑන් ෙරිෙරය සවත යාසම් දී භාවිතා කළ ආරක්ෂක ඇඳුම්, ෙම්පූේණසයන් ම සීල් 

කරන ලද ඒවා වූ බැවින්, එකිසනකා ඇමතීම ෙඳහා ඔවුනට, ඒ ඇඳුම් කට්ටල තුළ ම වූ, 

ෙණිවුඩ හුවමාරු ෙද්ධති භාවිතා කිරීමට සිදු විය. 
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“වි ්ව.. බාබරා..! ඇලන්...! ඉක්මනට එන්න.”  කලබලසයන් 

ෙෙයින් ඇමතූ සහසතම ෙරිේෙමින් සෙොසළොව මත ඇන තබා ෙත්සත් ය. 

ෙැසණකින් අසනක් තිසදනා ද, ඔහු සවත ෙැමිණියහ. 

“සදවියසන්...”  තිසදනාට ම කෑෙැසිණි. ගුරුසිංහ හා ප්සලමිංසේ 

රූෙවාහිනී කැමරා එකවර ම ඒ සදෙට එල්ල විය. සහොසනකේ, ඇඳුසම් 

ොක්කුවකින් ෙත් කුඩා ේෙේ ක උෙකරණයකින්, එය ෙරීක්ෂා කර 

බැලුවා ය.  

ෙෘථිවි රූෙවාහිනී තිරය මත දිේ වූසේ, ෙමේත සෙෞරග්රහ මණ්ඩලය 

තුළ සමසතක් අභිමානසයන් වැජඹුණු ොථිවිසේ ඔද සතද එකවර ම 

සිඳලීමට ෙමත් වූ, අපූේවතම වේතුවකි.  

එනම්, එය ජීවය විය.  

දුඹුරු ෙැහැති කුඩා හතුවක් වූ එය, සෙන්ටිමීටර තුනකට වඩා උේ 

සනොවී ය. එසහත්, රූෙවාහිනී තිරය පුරා සෙනුණු එය, ෙෘථිවිවාසීන් දුටුසව් 

තල් ෙෙක් සමනි. 

ටයිටෑන් මත ො තැබූ, ෙළමු මිනිො වීසම් සෙෞරවය, ඉන්දීය ජාතික 

වි ්වනාත් සෙන් ෙතු විය. සවනත් සලෝකයක් සවත සෙොේ, ජීවය සෙොයා 

ෙත්, ෙළමු මිනිො වීසම් භාෙයය ශ්රී ලාංකිකසයකු වූ, දුමින්ද ගුරුසිංහට හිමි 

විය. ඔවුහු තමන්සේ නම්, සමසෙේ ඉතිහාෙයට එක්කර ෙත්හ. 

 යානය තුළ සිට සුභෙතන මිතුරන්සේ හඩින්, ෙළමු ටයිටෑන් වීරයින් 

සිව්සදනාසේ සදෙවන් පිරී ගිසේ ය. 

අභූත, ආෙන්තුක, අඳුරු සලෝකයකට ො තබා, සුළු කාලයක් 

ඇතුළත ජීවය සෙොයාෙැනීම, ඇත්සතන් ම වීරකමක් වී තිබිණි. 

අවොනයට ගුරුසිංහට ඇසුසණ්, ජෙන් යුවතියසේ හඬයි.  

“ඔයා සහොයාෙත්සත පුංචි හත්තක් උනත්, ඒක කප්රුකක් වසෙයි 

මට නං දැසනන්සන. මට හරි ම ෙන්සතෝෙයි දුමින්ද. එත්, ඒ එක්ක ම 

දුකයි.”  ඕ කීවා ය. 

“දුකයි, ඇයි ඒ?” තරුණයා විමසී ය. 

“ඇයි, ඔයත් එක්ක ෙන්සතෝෙ සවන්න, මම ඔතන නැහැසන් ”ඇය 

ෙැවසුවා ය. 

 තරුණයින් තිසදනා හා තරුණිය, යානසයන් මඳක් ඈතට 

ඇවිදසෙන ගියහ. එකවැනි ම ඇඳුම් හැඳ සිටි ඔවුන්, පිටතින් බැලූ කල, 

හඳුනාෙැනීම මඳක් දුෂ්කර විය. සම් අෙහසුව මෙහරවා ෙැනීම ෙඳහා, 
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අඳුසේ දිලිසෙන තීන්ත වේෙයක් භාවිතා කර, ඇඳුම්වල ඉදිරිෙෙ හා පිටුෙෙ, 

ඔවුන්සේ නම්, වි ාල ඉංග්රීසි අකුරින් පින්තාරු කර තිබිණි. එසෙේ ම 

උරහිේවල, නමට සයසදන වචනවල ඉංග්රීසි මුලකුරු පින්තාරුකර තිබිණි. 

ෙෘථිවි මිනිේසු, ෙරිෙරය හා භූමිය නිරීක්ෂණය කරමින්, ඉතා 

ඉවසිල්සලන් ඉදිරියට ගියහ. අතර මෙ දී හමුවූ ඉතා කුඩා හතු කීෙයකට ම 

රූෙවාහිනී කැමරා එල්ල වූ අතර, ඔවුන් ඒවා ෙැලකිල්සලන් ෙරීක්ෂා 

කළහ. එසහත්, ඊට වැඩි යමක් සෙොයාෙත හැකි සනොවී ය. ශුෂ්ක බවක් 

ඉසිලූ, වල සෙොඩැලි ෙහිත, වි ාල, දුඹුරු ෙැහැති තැනිතලාව ෙමණක් 

අඳුසේ ඉදිරියට විහිදී තිබිණි. අෙැහැදිලි සලෙ දිේ වූ කඳුවැටිය හා අෙැහැදිලි 

අඳුරු ප්රසද් , සකටි ො ෙමනකින් ළඟාවිය සනොහැකි දුරක විය. අහෙ 

අඳුරින් වැසී තිබුණු අතර ලා දුඹුරු, තැඹිළි හා අඳුරු ෙැහැති, ෙහළට 

එල්සලන අතු ඉති ෙහිත වලාකුළු, ෙෑම තැනම ොසහේ දැකිය හැකි විය. 

 ෙළමු ෙංචාරය ෙඳහා ඔවුනට ලැබී තිබුසණ් ෙැයක් ෙමණි. ඒ 

වනවිට එයින් විනාඩි 20 කට වඩා ඉතිරිව සනොතිබිණි. එබැවින් ආෙසු 

යායුතු බව, සෙන් තීරණය කසළේ ය. ඔහු අනුව ඉතිරි තිසදනා ද හැරී, යානය 

තිබුණු සදෙට ෙමන් කළහ. 

ටීටා යානය ටයිටෑන් මතට ෙහත් වී, තටු විහිදා ෙත් සයෝධ ෙක්ෂිසයකු 

සෙේ, ොඩම්බර විලාෙසයන් සිටි ආකාරය, ගුරුසිංහ හා ප්සලමිංසේ කැමරා 

තුළින්, ෙෘථිවි නිරීක්ෂකයිනට දැක ෙත හැකි විය. ඒ ඡායාරූෙ ෙසු දා ෙෘථිවි 

පුවත් ෙත්වල මුල් පිටු ආක්රමණය කර තිබිණි.  

යානාවට ඇතුළු වී සදොර වොෙත් ෙෙනොමීනට, එකවර ම ඇතුළට 

යාමට සනොලැබිණි. ඒ සවනුවට, ඔවුන් සිටි වායුසරෝධක කුටිය, විෂබීජ 

නා ක දියරයකින් පිසරන්නට විය. මඳ සව්ලාවක් දියරය තුළ ෙතකර, 

ඇඳුම්වල තැවරුණු විෂබීජයක් සහෝ වී නම් ඒවා ද විනා  කරෙත් ෙසු, 

දියරය ඉවත් වී, කුටිය යානය තුළ වූ වායුසවන් පිසරන්නට විය. - ඇතුළත 

සදොර හැරුසණ් ඉන් ෙසුව ය. අනතුරුව, වීරසයෝ සිවිසදනා මිතුරන්ට එක් 

වූහ. 

මුල් කණ්ඩායම සිය ආරක්ෂක ඇඳුම් ඉවත් කළ ෙසු, ටයිටෑන් සෙන 

යාම ෙඳහා ආරක්ෂක ඇඳුසමන් ෙැරසුණු, ඉතිරී හයසදනා වායුසරෝධක 

කුටියට ඇතුළු වූහ. සෙන්, ෙරිෙණකය ක්රියාත්මක කර, ෙෙයිනට උදව් 

කරද්දී, සහොසනක, මුද්රිත ප්ලාේටික් අසුරණ සදකක් තුළ රැසෙන ආ, 

ටයිටෑන් කාබනික ෙේ ොම්ෙලය හා කුඩා හතුව පිළිබඳ, රොයනාොර 
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ෙරීක්ෂණ ෙඳහා සූදානම් වූවා ය. ගුරුසිංහ හා ප්සලමිං සදසදනා ද ඇයට 

එක් වූහ. 

 ටයිටෑන් මතට නිරුෙද්රිතව සෙොඩබැසීම හා එහි දී ජීවය 

සෙොයාෙැනීම, අභයවකා ොමීන්සේ සිත් තුළ දැඩි ෙතුටක් දැනවූ කරුණු 

විය. ඒ සවනුසවන් යානසේ ොදයක් ෙැවැත්විය යුතු බව, වැඩි සදසනකුසේ 

අදහෙ විය. වෙකීම් පිළිබඳව අසීමිත සලෙ සිතන සෙේසේයි ෙවා, ඊට 

විරුද්ධ සනොවී ය. 

 සෙොදු නිදනකාමර සදක එකිසනකින් සවන්කළ බිත්තිය හකුලා, 

තනි කාමරයක් බවට ෙත්කර, ොදය ෙඳහා අවැසි වූ ඉඩ ලබාෙන්නා ලදී. 

කෑම ෙමඟ බීම ද සූදානම් විණි. අජටාකා ොමීන්ට මත්බීම තහනම් වුව ද, 

ඔවුන් ෙඳහා ම නිෙදවා තිබූ, බියේ වේෙ කිහිෙයක් විය. ප්ර ්න ඇති සනොවන 

බවට වි ්වාෙ, යම් යම් විස ේෂ අවේථාවල දී, මඳක් ෙැර බියේ වේෙ ොවිච්චි 

කිරීමට අවෙර දීසම් බලය, ප්රධාන නියමුවා ෙතු විය.  

සෙනසුරු චන්ද්රයා මත සෙොඩබැෙ සෙවී ගිය දෙවන ෙැය අවෙන, 

ොදය ඇරඹිණි. මුහුණ පුරා වැඩුණු රැවුළින් යුතු, තිේ ෙේ හැවිරිදි, ොංශු 

සද්හධාරී රුසියානුසවක් වූ සනව්රිල් සෙේසේයි, පිරිෙ අතරින් මුලින් ම 

නැගී සිටිසේ ය. 

ඔහු ෙැවැත්වූසේ ඉතා සකටි, එසහත් හරවත් වූ සද් නයකි. ටයිටෑන් 

සවත ෙැමිණි ෙමසන් දී තමාට ෙහසයෝෙය දුන් මිතුරු මිතුරියන්ට, සිය 

ේතුතිය, ආදරය හා සෙෞරවය පුද කළ සහේ, සමය සිය කණ්ඩායසම් ෙමණක් 

සනොව, ෙමේත මානව ෙංහතිසේ ම ජයග්රහණයක් සලෙ හැඳින්වීය. 

ඉදිරිසේ දී ඉටු කිරීමට ඇති දුෂ්කර වෙකීම් වලදී ද, කණ්ඩායම් හැඟීසමන් 

යුතුව උෙරිම ෙහසයෝෙය සදන සලෙ, ඔහු ෙැමසෙන් ම ඉල්ලා සිටිසේ ය.  

බියේ වීදුරු පිරවිණි. ඒවා දහය ම එකට ෙැටුසණ් මහා13 ෙෘථිවියට, 

ෙළමුව ටයිටෑන් මත ො තැබූ වි ්වනාත් සෙන්ට හා එහි දී ෙළමුව ජීවය 

සෙොයා ෙත් දුමින්ද ගුරුසිංහට ෙවුදිය පුරමිනි. 

මිතුරු මිතුරිසයෝ කමින් සබොමින් සදොඩමළු වූහ. ආසියාතිකසයෝ වූ 

සෙන්, ගුරුසිංහ හා ඔකතොවා, සුපුරුදු සලෙ එකට එක් වී සිටිසයෝ ය. 

                                                           
13 සෙොසළෝ වේෙසේ (මිනිසෙකුට ෙය තබා ඇවිදීමට හැකි සෙොසළොවක් ෙහිත) 
ග්රහසලෝක සහවත් බුධ, සිකුරු, ෙෘථිවි, අඟහරු හා ප්ලුසටෝ අතුරින් වි ාලතමයා ෙෘථිවිය 

සව්. 
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සකොලින්ේ හා සමේනේ සදසදනා සෙරදිෙ මිතුරන් සවන ෙැමිණිසේ, 

වීදුරු හා වි ාල බියේ කෑන් එකක් ද ෙහිතව ය. ඔවුන් ෙෑසහන තරම් මත් 

වී සිටි බව සෙසනන්නට තිබිණි. ජෙන් තරුණිය, සදමිතුරන්ට මැදි වී 

ොමීචිසේ සයදී සිටි බැවින්, එකවර ම ඔවුන් දුටුසව් නැත. 

“මිමී ! උඹ තමයි ෙෑනි. සකොයි සවසල් බැලුවත් සදන්න සදෙැත්සත. 

“සකොලින්ේ ඉඟි කරමින් සිනාසුණා ය. 

ඔකතොවා හිෙ ඔෙවා බැලුවා ය. මිතුරිය සේ කතාව නිො ක්ෂණික 

සකෝෙයක් ඇවිලුනත්, ඕ එය සිසතහි ෙඟවා ෙත්තා ය. 

“එයාට එක ොරට එක්සකසනක් මදි ඇති සජනී!”ඒ ෙමෙ ම 

සමේනේසේ සිනා හඬ ඇසිණි. 

එවර නම්, ඇසේ ඉවසීසම් සීමාව ඉක්ම ගිසේ ය. ජෙන් යුවතිය, ග්රීක 

තරුණිය සදෙ බැලුසව් දත් ෙෙමිනි. 

“බ්රිජට්!” ඇය ෙැවසුසව් තරමක් උේ හඬිනි. එසෙේ ම ඇයට 

ෙවෙන්නට ඉඩ ලැබුසණ් ද එෙමණකි. 

“මිමි!” එකවර ම ෙැසරන් ෙැවසූ ඉන්දියානුවා, ඈ සවන සහළුසව් 

තද බැල්මකි. සලොකු අයියා සකසනක් නැෙණියකට නිකුත් කළ අණක් බඳු 

වූ ඒ හඬත් ෙමෙම, ඔහුසේ වත සවනේ වී ඇති අයුරු, ඕ දුටුවා ය. තමා 

සවනුසවන් එහි. ලියවී තිබුණු සියල්ල, ඇය කියවන්නට ඇත. 

ඕ නිහඬව කර බා ෙන්නා ය. යම් 

“ආසියාසව් සකල්සලෝ ඔයාල හිතනවට වඩා සවනේ. ඔයාලසෙ 

මිම්සමන් එයාලව මනින්න එො.” ඉන්දියානුවා ෙැවසුසව්, ජෙන් 

හිතවතියසේ උරහිෙ මත අතක් තබමිනි. 

“ඔළුව උේෙෙං මිමී ! ඔසහොම ගිසයොත් ඉක්මනට ම නාකි සව්වි” 

සකොලින්ේ සිනාසෙමින්, මිතුරියසේ නිකසටන් අල්ලා එෙවූවා ය. 

 “අපි ආසව රණ්ඩු සවන්න සනවී. ඔයාලත් එක්ක බියේ එකක් 

ෙත්හ.” සමේනේ සිනාසෙමින් කෑන් එක විවෘත කර, සියල්ලන්සේ ම 

වීදුරු පිරවූවා ය. 

“ඉඳෙන්න ඉතින් සදන්න ම..” ලාංකික තරුණයා අසුන් සදකක් 

දිෙහැර, මිතුරියන්ට පිරිනැමුසව්ය. සකොලින්ේ, වීදුරු එකින් එක 

අයිතිකරුවන් සවත දිගු කළා ය. 

“චියේේ!” ඔවුහු වීදුරු ෙහ එකට ෙටමින් ෙවුදිය පිරූහ. ඔකතොවා 

ද, ෙහවූ සකෝෙය ඇතිව, ඔවුනට එක් වී සිටියා ය. 
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සෙන්, බියේ ෙත්සත් කල්ෙනාසවන්, උවමනා ප්රමාණයට ෙමණි. 

එසහත්, ඒ වන විටත් ගුරුසිංහ, ෙෑසහන තරමට ෙදම් වී සිටිසේ ය. 

නැවතත් වීදුරුව පිරවීම ෙඳහා, සමේනේට ඉඩ සදන්නට ගිය ඔහු සවත 

ජෙන් තරුණිය දැඩි බැල්මක් සහළුවා ය. 

“ඔයාට දැන් සහොඳට ම ඇති..” ඇසේ දෑසෙේ ලියැවී තිසබණු ඔහුට 

සෙනිණි. 

බියේ මතින් සිටියත්, සමෙන්ේ සියල්ල දුටුවා ය. ඇය සකෝෙවූසේ 

ඔකතොවා ෙමෙ සනොසව්. තමා සවත දිගු කරන්නට ගිය වීදුරුව ෙසෙකින් 

තැබූ, ගුරුසිංහ සකසරහි ය. 

බදින ලද ටින් මාළු සෙත්තක් ෙත් ලාංකිකයා, තසිම ග්රීක මිතුරිය 

සවත ෙෑසව්, සුහදතාවය ආරක්ෂා කර ෙැනීමට වුව ද, ඇය එයින් 

ෙෑහීමකට ෙත් සනොවූවා ය. 

‘ෙන්න බ්රිජට් ”සහේ සෙරැත්ත කසළේ ය. 

ඔහුට අවනත සවමින් ඇය කල්ෙනා කසළේ, සිය ෙරාගී සිරුරටත් 

වඩා වැඩි බලයක්, අහිංෙක බවක් සෙන්වූ සම් ජෙන් ෙැහැනිය සේ දෑෙට 

ලැබුණු ආකාරය පිළිබඳව ය. 

 හදිසිසේ ම පිරිෙ නිහඬ කරවූසේ සව්ෙ රිද්ම ෙංගීතයකි. ප්සලමිං, 

සම් ෙඳහා ම සතෝරා සෙන තිබුසණ් යයි සිතිය හැකි, ෙංයුක්ත තැටියක් 

වාදනය කරන්නට විය. එය, සමසතක් අසුන්ෙතව සිටි තරුණ 

තරුණියන්ට, රැඟුම් ෙඳහා කළ ආරාධනයක් විය. 

 සහොසනකේ හා ප්සලමිං එක්ව රැඟුම ආරම්භ කළහ. අනතුරුව 

මැසකොල්ේ හා ේසවත්ලානා ද, ඔවුනට එක් වූහ. ආලිංෙන නැටුසමහි 

සයදුනු සජෝඩු සදක, සියල්ලන්සේ ම සනන් සිත් ෙැහැර ෙත්සත් ය. 

ඒ ෙමෙ ම සකොලින්ේ නැගී සිටියා ය. 

“වි ්වා ! එන්න ඩාන්ේ කරන්න.” ඕ සිනාසෙමින්, ඔහුසේ අතින් 

ඇද්ද ය. 

ඔහු එය ප්රතිෂ්ෙ කසළේ, ඉතාමත් ම විනීත අයුරිණි. " 

තෑන්ක්ේ සජනී ! මම ආෙ නැහැ ඕකට.” අසුනින් නැගිට, ඇසේ 

පිටට තට්ටු කළ සහේ කීසව් ය. "ඔයා වසේ උෙ සකසනකුට හරියට ම 

ෙැලසෙන්සන සනව්රිල්.” ඔහු ෙැවසුසව්, සෙේසේයිට ෙංඥාවක් ද 

කරමිනි. සමොසහොතකින්, සකොලින්ේ හා සෙේසේයි ද රැඟුමට එක් වූහ. 
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අන්තිමට සමේනේසේ වාරය විය. ඇය ගුරුසිංහ සදෙත්, සහොරැහින් 

ඕකතොවා සදෙත් බැලුවා ය. ගුරුසිංහ, සෙන් තරම් ම අන්තවාදිසයකු 

සනොසව්. එසෙේ ම සිය හැකියාවන් ඔකතොවාට සෙන්වීමට ද, සමය සහොඳ 

අවේථාවක් බව ඕ සිතුවා ය. එසහත්, එක බැල්මකින් ගුරුසිංහ 

වැළැක්වීමට ෙමත්, සෙරදිෙ යුවතියසේ හැකියාවන් පිළිබඳව ද, ඕ දැන 

සිටියා ය. 

සමේනේ, හැට හතසරන් එකක් ොවිච්චි කළා ය. 

නැගී සිටි ඇය, සකලින් ම ලාංකිකයා හා ජෙන් තරුණිය අතරට 

සෙොේ, ඇසේ බැල්සමන් ඔහු මුවා කළා ය. 

“දුමින්ද, යමු අපි සදන්නත්.” ඕ, දෑතින් අල්ලා දඟකාර සලෙ ඔහු 

නැගිටුවමින්, සිය ෙරාගී දෑසින් හා සිනාසවන්, ඔහු සමෝහනයට ෙත් කළා 

ය. 

බියේ මතින් සිටි තරුණයා ට ජෙන් හිතවතිය ෙැන සිහිවූසේ නැත. 

සහේ නිරායාෙසයන් ම නැගිට, ග්රීක යුවතිය ෙමෙ මිතුරන් සවන ඇදුසණ් ය. 

ඔකතොවා හිෙ ඔෙවා ගුරුසිංහ සදෙ බැලූ අයුරුත්, ඔහුට දෑසින් 

කිසිවක් ෙවෙන්නට ඉඩ සනොලැබ, ඇසේ වත අෙරණ වූ අයුරුත්, 

ඉන්දියානුවාට සෙනිණි. 

 “ඇලන් හරි ලේෙනට නටනව. බාබරත් මිනිහට ම හරියන 

සකල්ල!” අනතුරුව සෙන් තැත් කසළේ, මිතුරියසේ සිතිවිල්ල සවනතකට 

සයොමු කරන්නට ය. එසහත් ඕ පිළිතුරක් නුදුන්නා ය. 

“මම ඩාන්ේ කරන අකමැති වුණත් බලා ඉන්න ආෙයි.” ඔහු 

නැවතත් ෙැවසී ය. එසහත්, ඇසේ බිමට සයොමු වී තිබුණු හිෙ එෙවුසණ් 

නැත. 

“මිමී!” සුපුරුදු දයාබර හඩින් ඇමතූ සහේ, ඇසේ උරහිෙට අත 

තැබුසව් ය. ඕ හිෙ යමින් ඔෙවා බලත්ම, කියන්නට ගිය සද්වල් උගුසේ 

ෙැටලී, තමා සෙොළුසවනු ඔහුට දැනිණි. ජෙන් යුවතියසේ දෑේ කඳුලින් පිරී 

තිබිණි. 
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අඳුරට බට ආෙන්තුකසයෝ 

ටීටා යානසයහි, ඉදිරිෙෙ මුහුණසතහි, ඉහළ අේධසේ වූ වි ාල 

ද්වාරය හැර දමා තිබිණි. විවර වුණු, වි ාල ෙබඩා කාමරසයහි වූ, බර 

ඔෙවනයක් මගින්, සීරුසවන් බිමට ෙහත් කසළේ, කුඩා වායුොයාන14 

සදකකි.  

යානය ොමුල, ආරක්ෂක ඇඳුමින් ෙැරසී සිටි, ෙෙනොමීන් දෙ සදනා 

කණ්ඩායම් සදකක් සලෙ, වායුොයානවලට ඇතුළු වූසවෝ ය. 

බර ඔෙවනය ඇතුළට ඇදී, ෙබඩාසව් සයෝධ සදොර ේවයංක්රීයව ම 

වැසිණි. මගීසෙන් හිේවූ ටීටා හි ොලනය හා ආරක්ෂාව, එහි ෙරිෙණකවලට 

ෙැවරී තිබිණි.  

සෙේසේයි, සෙන්, ප්සලමිං, සහොසනකේ හා ේසවත්ලානා, 

‘සඩල්ටා’ නමින් හැඳින් වූ යානාසවහි වූ අතර, මැසකොල්ේ, ගුරුසිංහ, 

ඔකතොවා, සමේනේ හා සකොලින්ේ, ‘ෙැමා’ නමින් හැඳින් වූ යානාසවහි 

විය. 

ෙරිෙණක මගින් ේවයංක්රීයව ම ොලනය වූ යානා සදක, ලැබුණු අණ 

ෙරිදි ක්රියාත්මක වී, සෙොසළොසවන් මඳක් ඉහළට නැෙ, ඉදිරියට ෙමන් 

කරන්නට විය. වැඩි ආරක්ෂව ෙඳහා, නිරතුරුව ම ඒවා එකිසනකට 

සෙසනන දුරින් ෙමන් කසළේ ය. යානාවල වූ, අව ය දිොවලට එල්ල කළ 

හැකි, : නිරීක්ෂණ විදුලි ෙහන් නිො, මෙ සෙොයාෙැනීමත්, අවට ෙරීක්ෂා 

කිරීමත්, අෙහසු වූසේ නැත. සෙොසළොසවහි වූ උේ, ෙහත් තැන්වල දී, 

උේසවමින් හා ෙහත්සවමින් ඒවා ඉදිරියට ඇදුසණ් ය. බිත්ති වැනි කඳු 

ෙේවත සහෝ ප්රොත හමුවුව සහොත්, කල් ඇතිව හඳුනාසෙන ේවයංක්රීයව ම 

ඒවා මෙහැර යාසම් හැකියාව, වායුොයාන ෙතු විය. මක්නිො ද යත්, යානා 

ෙමන් කළ මූලධේමය අනුව, හදිසිසේ එවැනි තැන් හමුවුව සහොත්, අනතුරු 

                                                           
14 පීඩනයකින් යුතුව, සව්ෙසයන් ෙහළට විදින වායු ධාරාවන් නිො, සෙොසළොසව් 

සනොෙෑවී, සෙොසළොවට මීටේ කීෙයක් ඉහළින් ෙමන් කරන, සරෝද සනොමැති යානා 

විස ේෂයකි. 
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සිදුවීමට ඉඩ තිබුණු බැවිණි. එසහත්, ටයිටෑන්වල භූ විෂමතාව අනුව, 

එවැනි තැන් අති යින් ම විරළ විය. 

සනොෙැඹුරු වල සෙොඩැලි ෙහිත, දුඹුරු ෙැහැති තැනිතලාව මතින්, 

සඩල්ටා හා ෙැමා යානාසවෝ ඉදිරියට ඇදී ගියහ. ඒවා තුළ හුන් 

ෙෙනොමීහු, විවිධ දි ාවලට විදුලි. ෙහන් එල්ල කරමින්, අවට ෙරිෙරය 

තියුණු සලෙ නිරීක්ෂණය කළහ. 

හදිසිසේ ම, සඩල්ටා යානසේ දකුණු ෙෙ වූ විදුලි ෙහන තනිව ම 

චලනය කරමින් සිටි, ේසවත්ලානා එක්තරා සුවිස ේෂ යමක් දුටුවා ය. ඕ, 

සිය දෑේ පිෙ දමා නැවතත් බැලුවා ය. වැරදීමට ඉඩක් නැත. 

“බාබරා! සනව්රිල් !! වි ්ව!!! සමසහ එන්න. සම් බලන්න!” 

ඉවොෙත සනොහැකි ෙතුටින් ඇය කෑෙැසුවා ය. කලබලයට ෙත් වූ ඉතිරි 

සිව් සදන, වහා ඇය සවත ෙැමිණියහ. 

“ඇයි ! ඇයි ! ඇලව්? අලිසයක් වත් දැක්ක ද?” ප්සලමිං සිනාසුසණ් 

ය. 

 “අලිසයක් විතර ඇති, සප්න විදියට නං. අර බලන්න..” ඇය අත 

දිගු කරමින්, ඔවුනට කිසිවක් සෙන්වූවා ය. 

“ආහ් ! ඔව්මයි. හරි ම වි ාලයි ”. සහොසනකේට එකවර ම 

කෑෙැසිනි. වහා ක්රියාත්මක වූ සෙන්, ෙැමා යානය සවන ෙණිවුඩයක් 

දුන්සන් ය. සමොසහොතකින් සඩල්ටා අනුෙමනය කළ, ෙැමා ද දි ාව සවනේ 

කර දකුණට හැරී යන්නට විය.  

විනාඩි කීෙයක්, සියුම් සලෙ, ෙරිෙරය නිරීක්ෂණය කිරීසමන් ෙසු, 

වායුොයාන සෙොසළොවට ෙහත් කරන ලදී. අනතුරුව ෙෙනොමීහූ 

ෙසරේෙසමන් බිමට බැෙ ෙත්හ.  

හිසෙහි ලාම්පු දල්වාෙත් නියමුසවෝ සදදනා, පිරිසෙේ සෙරමුණ 

ෙත්සතෝ ය. 

“සනව්රිල් ! එකොරට ම හුඟාක් කිට්ටුවට යන්න එො!” සහොසනකේ 

කෑෙැසුවා ය. 

“ඇයි ඒ ?” රුසියානුවා ඇසී ය. 

 “පිට සලෝකවල ජීවීන් ෙැන අපි නිතර ම ෙරිේෙමින් ඉන්න ඕන. 

විෂ වායු, විෂ දියර වසේ ඒවයින්, ෙහර සදන්න ඉඩ තිසයනව, ෙමහර විට. 

ෙරිේෙමින් ” 

ෙෙනොමීහු, ඔවුන් දුටු, සුවිස ේෂ වේතුව අෙලට ෙමීෙ වූහ. 
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ඒ, එකකට එකක් මුවා වී පිහිටි, තද දුඹුරු ෙැහැති, සයෝධ හතු 

සදකක් විය. 

“අම්සමෝ..! ෙයිේ එක. විේෙකට විතර සහවනට ඉන්න පුළුවන්.” 

ේසවත්ලානා කීවා ය. . 

 ඔවුහු මුලින් ම සම් අද්භූත, සයෝධ දිලීරවලට මීටර ෙහසළොවක් 

ෙමණ දුරින් නැවතී ෙරීක්ෂා කළහ. සම්වා අනතුරුදායක  ාක විස ේෂයක් 

සනොවන බව සත්රුම් ෙත් ෙසු, සෙසමන් ඉදිරියට ගිය ඔවුහු, ඒවා අෙලට 

ම ළං වූහ.  

ෙම්පූේණ උෙ මීටර හතරක් ෙමණ වූ, සම්වාසේ බණ්ඩි ෙහිත 

කඳන්වල උෙරිම විෂ්කම්භය මීටර 2/3 ක් ෙමණ විය. ඒවාසේ කළු පුල්ලි 

වැටුණු, වි ාල, රවුම් කුඩ විෂ්කම්භසයන් මීටර තුනකට අඩු වූසේ නැත. 

වරින් වර සම් සයෝධ දිලීර සෙමින් ෙැද්දුසන්, ෙරිෙරසයහි වූ තරමක සුළඟ 

නිො බව ෙැහැදිලි විය. 

 “සෙොසළොසව සහෝටල්කාරසයො දන්නව නං, කීයක් දීල හරි සබෝකර 

ෙනීවි. ‘ෙමේහට්’ වලට කියාපු බඩු!” ප්සලමිං හඬනො සිනාසුසණ් ය. 

ඔකතොවා ෙහ සෙන්, අත වූ රූෙවාහිනී කැමරා විවිධ සකෝණවලින් 

එල්ල කරමින්, සම් සයෝධ හතුවල ඡායාරූෙ ෙෘථිවියට යවන්නට වූහ. 

 සියල්ලන්ට ම හතු අෙල සිට ඡායාරූෙයකට මුහුණදීමට උවමනාව 

තිබිණි. ඔවුහු සියලු සදනාමත්, කිහිෙසදනා බැගිනුන් ඡායාරූෙවලට සෙනී 

සිටියහ. අවොනසේ ඔකතොවා ගුරුසිංහට කතා කළා ය. 

“මට, ඔයා විතරක් එක්ක පින්තූරයක් ෙන්න ඕන, දුමින්ද" 

ඔහු ඇයට අවනත විය. සෙන් ඡායාරූෙය ෙත්සත් ය. එසහත්, එහි 

ෙටහන්ව තිසබණු ඇත්සත්, සයෝධ හතු ෙසුබිමක සිටින, ආරක්ෂක ඇඳුමින් 

ෙැරසුණු, උසෙහි සුළු සවනෙක් ෙහිත අභයවකා ොමීන් සදසදසනකු 

ෙමණි. 

 ඔවුන් කවුදැයි හඳුන්වා සදනු ඇත්සත්, ඇඳුම්වල ඉදිරිෙෙ, වි ාල 

ඉංග්රීසි අකුරින් මුද්රිත වචන ෙමණි. 

“බාබරා! ගිය ෙැසේ වසේ සමයින් එකකුත් සෙනියමු, සටේට් 

කරන්න.” ෙැවසුසව් සියල්ලම හිනේෙවමිනි. 

එසහත් තරුණ ජීව විදයාඥවරියට එය විහිළුවක් වූසේ නැත. 

“එකක් බැරි වුණත්, කෑල්ලක් නං සකොසහොම හරි සෙනියන්න ම 

ඕන. අරසෙන සදන්නසකො ොම්ෙල් එකක්!”ඕ ඉල්ලා සිටියා ය. 
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මැසකොල්ේ, සිය සල්ෙේ පිේසතෝලය අතට ෙත්සත් ය. එහි කිරණ 

තීව්රතාවය අව ය ප්රමාණයට සවනේ කළ සහේ, සහොසනකේ සදෙ බැලී ය. 

“සකොච්චර විතර කෑල්ලක් ද ?”  

“ග්රෑම් ෙන්සීයක් විතර!”  

හතුසවහි උඩ සකොටසෙේ දාරයට ඇමරිකානුවාසේ පිේසතෝලය එල්ල 

විය. ඉන් නිකුත් වූ සල්ෙේ දහරාව මගින් ත්රිසකෝණාකාර සලෙ කැපූ කුඩා 

සකොටෙක් බිම වැටිණි. 

“ආහ් ! කුඩු සවලා ගියා. අෙරාසද.” සකොලින්ේ කීවා ය. 

“හරි ! ආයිත් කෙන්න.” ක්රිකට් ක්රීඩකසයකු වූ ප්සලමිං, හතුව යටට 

ගිසේ ය. මැසකොල්ේ සදවන වර කැපූ සකොටෙ, සහේ දක්ෂ සලෙ සිය සදෝතට 

ෙත්සත් ය. 

“මටත් ෙන්න සදයක් තිසයනව.” තියුණු දාරයක් ෙහිත 

සිලින්ඩරාකාර සකලවරක් ඇති උෙකරණයක් සෙොසළොවට තද කරමින් 

ගුරුසිංහ ෙැවසී ය. 

“ඇයි, සම් හරිසය ෙේවල සවනෙක් සප්න්න තිසයනව ද දුමින්ද ?” 

සහොසනකේ විමසුවා ය. 

“ඔව් ! අපි ෙහුකරසෙන ආපු හරියට වඩා, සමතන ෙේවල ෙංයුතිය 

සවනේ වසේ. ඒ හරිසය පුංචියට තිබුණු හතු, සම් හරිසය සම්තරම් 

වි ාසලට වැවුසන, ඒ නිො සවන්න පුළුවන්.”  

යළින් වායුොයනවලට නැෙෙත් ෙෙනොමීහු ෙමන් ඇරඹූහ. 

තරමක් වි ාල, දුඹුරු ෙැහැති කඳුවැටියක් සවත, ඔවුහු ළඟා වූහ. 

 සමහිදී ෙරිෙණකවලට විස ේෂ අණක් සනොලැබුණු බැවින්, 

යානාවන් උත්ොහ කසළේ කඳුවැටිය මෙහැර සෙොේ, එයින් එහා ෙැත්සත් වූ 

ෙහත් බිමට ළඟා වීමට ය. එබැවින් කඳු ෙන්තිය අෙලට ම ගිය සඩල්ටා හා 

ෙැමා යානා, ේවයංක්රීයව ම දි ාව සවනේ කරමින්, හැරි හැරී, වැටිය අයින 

දිසේ ඉදිරියට යන්නට විය. කඳු නිරීක්ෂණය කිරීමට ද අව ය වූ නිො, 

යානාවල සම් ේවයංක්රීය ෙමන් ක්රමය, ෙෙනොමීන්ට ඉතා ප්රසයෝජනවත් 

විය. 

 ෙල් හා ෙේවත රහිත වූ බැවින්, කඳුවැටිය ඇසේ ෙළසලහි තරමට 

උේ සනොවූවා ය. එසෙේ ම ඇසේ මුදුන් කඩසතොලු අඩු, සබොසහෝ දුරට සුමට 

බවක් ඉසිලීය. සයෝධ හතු, සවනත් ෙැළෑටියක් සහෝ ජීවිසයක් එහි දී 

දැකෙත හැකි සනොවීය.  
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ෙළමුව කඳුවැටිය ෙසු කළ ෙැමා යානාව අවතල බවක් ෙත් තැනි 

බිමකට පිවිසුසණ් ය. 

“ආහ් ! අන්න, අපි ඉේසෙල්ල ම දැකපු සයෝධ විල.” එකවර ම 

කෑෙැසුසව් සකොලින්ේ ය. ගුරුසිංහ හා ඔකතොවා, යානසේ විදුලි ෙහන්, 

වහා ඒ සදෙට හැරවූහ. 

කළු ෙැහැසයන් සෙනුණු දියරයකින් පිරුණු, සයෝධ විලක් විය, එය. 

මැසකොල්ේ, සඩල්ටා යානයට ෙංඥා කරමින්, විල් ඉවුර වටා ෙමන් කරන 

සලෙ, ෙැමා යානසේ නියාමක ෙරිෙණකයට අණ කසළේ ය. 

“සම් හරිසය තරමක සුළඟක් තිසයනව වසේ!” විසල් කළුවන් දියර 

මත නැසෙන රැළි සදෙ බලමින්, සමේනේ කීවා ය. 

“ඒ සුළඟ වැදි වැදි, සම් කළු දියර විසල් ඉවුර දිසේ ඇවිදින්න 

ඇත්නම්!” ගුරුසිංහ සිනාසුසණ් ය. 

 “අෙට සකොයින්ද එච්චර වාෙතාවක්!” ඔකතොවා ! දුකින් සමන් 

ෙැවසුවා ය. 

 ඇත්සතන්ම යථාේතය එය විය. යානසයන් පිටත අඳුරු, එසහත් 

සෙෞමය ෙරිෙරයක් සලෙ සෙනුන ද, ටයිටෑන් වායුසෙෝලසේ වූ මීසත්න් විෂ 

වායුවත්, ෙරිෙරසේ වූ ෙෘණ එකසිය ෙණනක දැඩි සීතලත්, මිනිසෙකුට 

සමොසහොතකින් මරු කැඳවීමට ෙමත් විය. ෙරිෙරසයහි කිසියම් 

සුන්දරත්වයක් විණි නම්, එය ආ ්වාදනය කිරීමත්, වැදෙත් යමක් තිබුසණ් 

නම්, ඒ පිළිබඳව සෙොයා බැලීමත් හැර, ෙෘථිවිසේ ජලජ මිනිේසුනට 

සකලින් ම එය හා ෙැසටන්නට හැකියාව සනොතිබිණි. 

“බලන්නසකො, සමච්චර සලොකු විලක් සවලත්, ඉවුසේ හත්තක්වත් 

නැති හැටි!” සමේනේ කණොටුසවන් කීවා ය. 

“හතු සනවයි බ්රිජට්, බලෙන් මාළුසවක්වත් ඉන්නවද කියල 

”සකොලින්ේ සිනාසුණා ය. 

“හුඟ කාසලකින් අළුත් මාළු ටිකක් කන්නත් බැරි වුණා.” 

ලාංකිකයා ද සිනාසෙමින් ඔවුනට එක් විය. 

“පුදුමයි ! සමච්චර කල් මං හිතා හිටිසය, උඹයි, වි ්වයි මේ, මාළු 

කන එවුන් සනවී කියල.” සකොලින්ේ එවර කීසව් ඇනුම් ෙදයකි. 

“සජනී, සහල්මට් එක සනොතිබුණා නං, සදනව මං උඹට සහොඳ 

සටොක්කක්!” තරුණයා ඈ සවත කඩා ෙැන්සන් ය. 

“ඕකිව තරහ කරෙන්න එො දුමින්ද. උණ හැදුසනොත්, බඩයන 

සබසහත් සද්වි.” මැසකොල්ේ හඬනො සිනාසුසණ් ය. 
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“ඒකන් ඇත්ත. “තරුණයා සිනාසෙමින් කර බා ෙත්සත් ය. 

“ආහ්..! අන්න...! අන්න..!!”විල පිරික්ෙමින් සිටි ජෙන් යුවතිය, 

එකවර ම කෑෙැසුවා ය. 

“ඇයි මිමී සමොකක් ද?” ගුරුසිංහ වහා ඈ සවත ළං විය. අසනක් අය 

ද කුතුහලසයන් ඔවුන් වටා සරොක් වූහ. 

“විල මැදින් රැල්ලක් මතු වුණා, එකොරට ම!” ඔකතොවා ෙැවසුවා 

ය. 

 “සකෝ, සමොකුත් සප්න්න නැහැ සන්!”  

“දැන් නං නැහැ ! ඒත් මම සහොඳට ම දැක්ක. විසලන් රැල්ලක් මතු 

වුණා.”  

 “එසහම නං, විසල් සමොසකක් හරි ෙසතක් ඉන්න ඕන.” සකොලින්ේ 

කීවා ය. 

“අපි බලාසෙන ඉඳිමු. ෙමහර විට ආසයත් සෙසන්වි”ජෙන් යුවතිය 

බලාසෙොසරොත්තු ෙහෙතව ෙැවසුවා ය. ඔවුහු සඩල්ටා යානයට ද සම් බව 

ෙවො, මීටර කිහිෙයක් ඉහළින් විල හරහා ද යමින් ෙරීක්ෂා කළහ. ෙැය 

සදකක් ෙමණ ෙරීක්ෂා කළ මුත්, කිසිසවකුටත් කිසිදු විස ේෂත්වයක් 

දැකෙත හැකි සනොවීය. 

“සම්කිසෙ සබොරුවක් ද සකොසහ ද!”අවොනසේ දී සකොලින්ේ 

සිනාසුණා ය. 

“හීසනන් වසේ දකින්න ඇති. නිතර ම හීන දකින එක්සකනා 

සන”සමේනේ ද ඊට එකතු කළා ය. 

ඒ කතාසවන් ඔකතොවාසේ සිතට නැගුසණ් සකෝෙයකි. සම් ග්රීක 

ෙැහැනිය, ළඟ දී සිට තමාට ඇනුම්ෙද කීමට සෙළඹී ඇතැයි, ඕ සිතුවා ය. 

“බ්රිජට්”ජෙන් තරුණිය කීසව් මඳක් ෙැසරනි. “මමත් හීන දකිනව 

තමයි. හැබැයි, ඔයා වසේ සෙොඩක් සනසවයි. එකයි!”  

“මිමී! ඔයාට සහොඳට ම වි ්වාෙ ද, ඔයා දැකපු සද් ?” සඩල්ටා 

යානසේ සිට ෙණිවුඩයක් සදමින්, සෙන් විමසුසව් ය. 

“ඔව් ! ඇයි වි ්වට මසේ ඇේ සදක වි ්වාෙ නැද්ද?” 

“සහොඳට ම වි ්වාෙයි. ඒත් සකෝ ? සමොකවත් ම නැහැසන්!” . 

“ඉතින් ඒකට, මම සමොනව කරන්න ද, වි ්ව!” . 

“සම් දියර විනිවිද සප්නව අඩු නිො, ලයිට්ේ ඇල්ලුවට ෙතුල 

බලන්න අමාරුයි. ඒත්, අපි පුළුවන් තරම් රයි කරනව” ඉන්දියානු මිතුරා 

ෙැවසී ය. 
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 හදිසිසේ ම, සඩල්ටා යානසේ නියාමක ෙරිෙණකය දන්වා සිටිසේ, 

එහි වූ ඉන්ධනවලින් හරි අඩක්, අවෙන් වී ඇති බවයි. ඒ වනවිට ඔවුහු, 

කිසලෝමීටර සදසිය ෙණනක් දුර ෙැමිණ සිටිය හ.. 

මැසකොල්ේ හා සෙේසේයි සදසදනාසේ ම තීරණය වූසේ, ආෙසු යාම 

නුවනට හුරු බවයි. ඒ අනුව, විසලන් දියර ොම්ෙල කිහිෙයක් 

ලබාෙැනීසමන් ෙසු, ටීටා සවත යාම ෙඳහා ෙරිෙණකවලට අණ ලැබිණි. 

අවොන වරටත් විල හරහා ගිය සඩල්ටා හා ෙැමා යානා, ඉන් අනතුරුව 

දුඹුරුවන් කඳුවැටිය පිහිටි සදෙට ඇදී යනු සෙනිණි. 

“අපි සමතනට ආයිත් එමු දුමින්ද. මට සහොඳට ම වි ්වාෙයි, මම 

දැක්ක සද්.” කවුළුසවන් දෑේ ඉවත් කර, මිතුරා සදෙ බැලූ ජෙන් 

ඉංජිසන්රුවරිය කීවා ය. 

“ඔව් ! තව ටිකක් ඒ ෙැන සහොයල බැලුවට නං, වරදක් නැහැ” 

තරුණයා ෙැවසී ය. 

ෙෘථිවි චන්ද්රයාට ෙමාන සලෙ චලිත වුණු ටයිටෑන්, සෙනසුරු වටා 

එක් වටයක් ෙමන් කරන විට, තමා වටා ද කැරකුසන් එක් වටයකි. 

එබැවින් සම් චන්ද්රයාසේ එක් අේධයක් නිරතුරුව ම මවුසලොව සවත එල්ල 

වී ෙැවතිණි. 

ටයිටෑන් මත දිනය, ෙෘථිවි දින දහෙයකට ෙමාන විය. ෙෘථිවි 

කාලසයන් දින ෙහක ෙමණ, දුේවල, සකටි දිවා කාලයක් හා දින 

එසකොළහක ෙමණ, දිගු, අඳුරු රාත්රියක් ෙහිත වූ සම් දිනය, ඉතා දිගු විය. 

එබැවින්, එක ම රාත්රියක් බඳු වූ සම් සලෝකය තුළ දී, ෙෘථිවි මිනිේසුනට 

දිනය පිළිබඳ සුවිස ේෂ හැඟීමක් ඇති වූසේ නැත. සම් නිො ඔවුන් ෙැය 

විසිහතරක් යනු, දවෙක් සලෙ ෙැලකූ කාල ෙටහනකට අනුව වැඩ කළහ. 

ඒ අනුව ඔවුන්සේ දවෙ ෙකේ විය. 

 මුලින් ම ලබාෙත් ටයිටෑන් ෙේ ොම්ෙලසයහි, ක්ෂුද්ර ජීවීන් සිටින 

බව, සහොසනකේසේ ෙරීක්ෂණවලින් ඔප්පු විය. ඒ අනුව ටයිටෑන් මත ක්ෂුද්ර 

ජීවීන් සිටින බව, මුල් වරට තහවුරු කළ ජීව විදයාඥවරිය සලෙ, ඇසේ 

නම ඉතිහාෙයට එක් විය.  

එසෙේ ම, සයෝධ හතු අෙල තිබුණු ෙසෙහි ෙංයුතිය, යානය අෙල වූ 

ෙේවලට වඩා සවනේ බව, ගුරුසිංහ ෙරීක්ෂණාත්මකව සෙන්වී ය. සමම 

සදවන ෙේ ොම්ෙලසයහි, ජීවයට අව ය රොයනික ද, වැඩිපුර තිබිණි. 

විසලන් ෙත් දියර ොම්ෙල කිහිෙය ද, ෙරීක්ෂා කරන ලදී. ද්රව මීසත්න් 

එහි ප්රධාන ෙංඝටකය ද, ද්රව ඊසත්න් සදවන ෙංඝටකය ද විය. තවත් 
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හයිසඩ්රෝකාබන වේෙ කිහිෙයක් ද සුළු ව සයන් එහි අඩංගු වී තිබුණු අතර, 

කළු දියර විසලහි දියරය හයිසඩ්රෝකාබන මිශ්රණයක් විය.  

ප්ලාේටික් ඉංජිසන්රුවරිය වූ, බ්රිජට් සමේනේසේ අදහෙ වූසේ, සමම 

දියරසයන් නිේොරණය කරෙන්නා හයිසඩ්රෝකාබන මගින්, ප්ලාේටික් 

නිෂ්ොදනය ොේථකව කරෙත හැකි බවයි. අසනක් අය ද ඇසේ අදහෙට 

එකඟ වූ බැවින්, ටීටා යානය කළු දියර විල අෙලට සෙන යායුතු බව, 

ෙැමසේ ම මතය විය. 

විසව්කය හා නින්ද ෙඳහා සියලුසදනාට ම ලැසබන, ෙැය සදොළහක 

කාලය අවෙන, එළසඹන ඊළඟ දිනසේ දී, ටීටා යානය විල අෙලට සෙන 

යාමට තීරණය විය. 

සෙොදු නිදන කාමරය තුළ සිටිසේ, සෙන් හා ගුරුසිංහ ෙමණි. ඔවුහු 

සුපුරුදු සලෙ පිළිෙඳසේ සයදී සිටියහ. විස ේෂ මාතෘකාවක් සනොවූ බැවින් 

කතා බහ සකරුසන් හිතවතුන් පිළිබඳව ය. . 

“මිමිසකෝ ෙැන සමොකද හිතන්සන්?” සෙන්, මිතුරා සදෙ බැලුසව් ය. 

“වැඩිපුර සමොකවත් නෑ. හරිම සළන්ෙතු සකල්ල. වැඩිසයන් ම අපි 

සදන්නට”ගුරුසිංහ ොමානය සලසින් ෙැවසී ය. 

“ම්... සමසහම කිව්සවොත්. ? අපි සදන්නසෙනුත් වැඩිපුර ම ඔයාට!” 

ඉන්දියානුවා සිනාසුසණ් ය. 

“සවන්න පුළුවන්. අපි උනත්, එක එක්සකනාට කැමති, එක, එක 

තරමට සන්ද ?” 

“ඒක හරි. ඒත් මට හිසතනව මිමී, දුමින්ද ෙැන වැඩිපුර ඉන්ටසරේට්’ 

කියල.”  

“සවලාවකට මටත් හිසතනව. ඒත් ඒකි ලැජ්ජ බයට හැදුණු, අමුතු 

ම විදියක සකල්සලක්. සත්රුම්ෙන්න ටිකක් අමාරුයි" 

“සෙරදිෙ ෙෑණු සකොසහොමත් එසහමයි. මිමීසෙ ඔයා ෙැන 

විස ේෂයක් තිසයන බව, මට සත්රුසන් ොටිසයදි" 

“මට ඒ සවලාසව සෙොඩ්ඩක් වැඩිසවලයි තිබුසණ.” ලාංකිකයා 

සිනාසුසණ් ය. 

 “එසහම උනු නිො තමයි, මටත් ඒක සත්රුම් ගිසේ.”  

“ඇත්තටම සමොකක්ද උසන් වි ්ව?” සහේ කුතුහලසයන් මිතුරා සදෙ 

බැලුසව් ය. 



පී.එම්.ප්රීති ශ්රීකාන්ත 58 

 

 “දුමින්ද දන්නව සන්, මම ෙෑණු එක්ක ෙම්බන්ධකම්වලට 

ෙැටසලන්සනත් නෑ..., කාටවත් ඒ වසේ සද්වලට අනුබල සදන්සනත් නෑ, 

කියල.”  

“හරි ! හරි !! මම දන්නව" 

“එච්චර සලොකුවට හිතන්න එො. මම දැක්ක පුංචි සදයක්. ඒක මම 

කියන්න කැමති නෑ...! ඔයාට ඕන නං, ඔයිට වඩා මිමීව සත්රුම්ෙන්න. 

නැත්තං අල්ලල දාන්න. එච්චරයි" 

“හසලෝ ! එන්න ! එන්න ! දුමින්ද.” ේසවත්ලානා සිනාසෙමින් 

තරුණයා ඔවුන්සේ කාමරයට කැඳවූවා ය. 

“මමී ඉන්නව ද?” සහේ සිනාසෙමින් සදොර අෙල නැවතුසණ් ය. 

“සම් දැන් හිටිය. සකොහාට උනාද සම්කි ?” ඇය සිය ේලවුෙසේ හා 

ජීන්ේ එසක් ොක්කු බලමින් සිනාසුණා ය. 

“විහිළු සනවී ඇලව්..., සකෝ මිමී ?” 

“මිමීව ම අහන්සන ඇයි අපි නරකද ?” ඕ ඔහුසේ අත අල්ලාෙනිමින් 

රහසින් සමන් විමො හිනැහුණා ය. 

 “මම කිව්ව යැ, එසහම එකක්. ඒත් මට දැ හම්බසවන්න ඕන, 

මිමිසකෝව ”තරුණයා සුරත මුදාෙනිමින් හිනැහුසණ් ය. 

උඩ තට්ටුසව් ෙබඩා කාමරසයහි ආ ව්ාෙ වායුව සනොතිබිණි. 

එබැවින්, ආරක්ෂක ඇඳුමින් ෙැරසුණු ගුරුසිංහ එහි ඇතුළු වූසේ, 

වායුසරෝධක කුටිය හරහා ය. එවැනි ම ඇඳුමකින් ෙැරසුණු තවත් 

සකසනක්, සකලවරක වූ සඩටා, යානසයහි, උෙකරණ පිරික්ෙමින් සිටිසේ 

ය. 

“මිමී සමසහේ කියල ඇලව් කිව්ව.” තමා ෙැමිසණන්ම හිෙ හරවා බැලූ 

අසනකාට ඔහු ෙැවසී ය. 

“ඔව් දුමින්ද, සනව්රිල් කිව්ව සම්ක සචක් කරන්න කියල. 

“ඉන්ඩික්ටේ ෙේකිට්’ එකක සලඩක්.”  

“ඉතිං දැ? හරිද ?” 

“ඔව් ! යාන්තං කරෙත්තා. දැන් සම්ක එලියට අරසෙන ‘සටේට්’ 

කරන්න සවනව.”  

 “යමු ! මමත් එන්නං.”  

ඔවුහු වායුොයානයට ඇතුළු වී, සදොර වො ෙත්හ. යුවතිය, යානසේ 

වූ වායු කරාමයක් විවෘත කළා ය. 

“සමොනවට ද මිමී ? සම් ඇඳුසම ඔක්සිජන් තිසයනව සන්.”  
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“සම් හැව හරි ම කරදරයක්. නිදහසෙේ වැඩ කරෙන්න අමාරුයි.” 

සිනාසුණු ඕ, යානයට පිරුණු ආ ්වාෙ වායුසව් පීඩනය නියමිත අෙයට 

ෙැමිණි ෙසු, ආරක්ෂක ඇඳුම ෙලවා ඉවත් කළා ය. 

තරුණයා ද, ඒ අනුව කරදරකාරී ඇඳුසමන් නිදහේ වූසේ ය. 

 ේවයංක්රීයව ෙබඩාසව් සදොර ඇරුනු ෙසු ක්රියාත්මක වූ ේවයංක්රීය 

බර ඔෙවනය මගින්, වායුොයානය ෙහළට ෙැමිණිසේ ය.  

නියමු අසුසන් හිඳසෙන සිටි තරුණිය, විදුලි ෙහන් දල්වා, යානය 

ෙනෙැන්වූවා ය. සෙසමන්, සෙොසළොසවන් මීටර සදකක් ෙමණ ඉහළට 

එෙවුණු එය, ඉදිරියට ඇදීයන්නට විය. 

ජෙන් ඉසලක්සරොනික් ඉංජිසන්රුවරිය, ඇය විසින් අළුත්වැඩියා 

කරන ලද, දේ ක ෙරිෙථය ෙරීක්ෂා කරමින් සිටියා ය. සුළු සව්ලාවකට 

ෙසු, ඕ හිෙ ඔෙවා ගුරුසිංහ සදෙ බැලුවා ය. 

 “හරි ද මිමී ?” 

“කම්පියුටේ එසකන් සදන සිේනල්වල හැටියට නං, හරි වසෙයි.” 

යානසේ ොලනය ේවයංක්රීය කර, ෙරිෙණකයට කිසියම් අණක් දුන් ඕ, ඔහු 

සවත හැරුණා ය. 

 “සකොහාට ද අපි සම් යන්සන් ?” 

 “සහොකයිසඩෝ15වල අසප් ආච්වි මම්මසෙ සෙදරට!”ඇය 

සිනාසෙන්නට වූවා ය. 

තරුණයා සිනාසෙමින්, ඇසේ සකෙට්ිසයන් අල්ලා ෙත්සත් ය. 

“ඌයි!” . 

ඔහු සකේවැටිය අත හැරිසේ ය. ඇය, ඔහු සදෙ බැලුසව්, තරහක් 

මවාසෙන ය. 

“එන්සනො ඕවට”  

“යමු එසහනං ආෙහු ! මට නිදාෙන්නත් ඕන.” ඔහු ද තරහක් මවා 

ෙත්සත් ය. 

“හරි වැඩක් සන. මම යන්සන් මසේ ‘සටේට් රන්”එක.” ඕ යළිත් 

සිනාසෙන්නට වූවා ය. 

“මම නිදාෙන්නව එසහනං...” සහසතම අසුනට සහේත්තු විය. .. 

තරුණිය එකවර ම යානය තියුණු සලෙ හැරවූවා ය. ඔහු අසුනින් 

සනොවැටී සේරුසන්, ඇසේ උරහිෙ අල්ලා ෙත් බැවිණි. 

                                                           
15 ජෙන් දූෙත් හතසරන් එකකි. 



පී.එම්.ප්රීති ශ්රීකාන්ත 60 

 

“ජෙනි ොනට වැඩී ! සදනව සහොඳ සටොක්කක්.” සහේ ෙැරවිය. 

“ආ, මං බයසව්වි!” සිනාසුණු ඕ, කට උල්කර, ෙහත් හඩින්, කවට 

වදනක් සතොල් මැතිරුවා ය. 

“බිං-කු-න්-ඩ...!” 

ටයිටෑන් ආරක්ෂක ඇඳුමින් ෙැරසුණු තැනැත්සතක්, කළු දියර 

විසලහි දකුණු ඉවුරට නුදුරු, උේ, ෙමතලා බිම් තීරුවක් ෙරීක්ෂා කරමින් 

සිටිසේ ය. ටීටා තරමක් ෙහළින්, විල් ඉවුර අයිසන්, තවත් එවැනි ම 

සදසදසනක් ඇවිදිමින් සිටියහ. විල අයිසන් සිටි සදසදනා, බෑවුම නැෙ, 

උම්බිම සවත ෙැමිණිසයෝ ය. 

 “සකොසහොමද බ්රිජට් ඉවුසර තත්වය ?” උේබිම මත හුන් තැනැන්නා 

විමසී ය. 

“වරදක් නෑ වසේ දුමින්ද. අපි හිතුවට වඩා සහොඳයි. සකොසහොම ද 

සමතන ?” 

“අපූරු තැන. සහොඳට ඉඩ කඩ තිසයනව.” ෙැවසූ ගුරුසිංහ අසනකා 

සවන හැරුසණ් ය.  

“සමෂින්ේ හයිකරන්සන් සකොසහේද ඇලව් ?” 

“ඉවුසර තිසයනව ටිකක් උෙ, ෙමතලා තැනක්. එතන සෙොසළොවත් 

සහොඳයි වසේ.” . 

“බැරි සවලාවත්, විල පිටාර ෙැළුසවොත්, කරදරයක් සවයිද?” 

“මම හිතන්සන නෑ ! විසල් දියර මට්ටමට වඩා මීටේ හතරක් විතර 

උෙයි, එතන.” රුසියානු යාන්ත්රික ඉංජිසන්රුවරිය කීවා ය. 

තරුණියන් සදසදනා ෙමෙ ෙහළට ගිය තරුණයා, යන්ත්ර ෙවිකිරීම 

ෙඳහා සයෝජනා වූ, ේථානය ෙරීක්ෂා කසළේ ය. එහි ෙේසෙේ  ක්තිමත් බව 

ෙැන, සහේ ෙෑහීමට ෙත් විය.  

“ෙෑසහන්න සහොඳයි. මම සතෝරපු තැනටත් වඩා සහොඳයි වසේ.” 

ඔහු එකඟත්වය ෙළ කසළේ ය. 

නුදුරින් වූ සඩල්ටා යානය සවත ගිය ඔවුහු, එහි නැගී නැවත උෙබ්ිම 

සවත ෙැමිණියහ. යානසයන් ඉවතට ෙත්, අඳුසේ දිලිසෙන, ෙංඥා 

ආසලෝක හතරක් සෙොසළොසව් තැනින් තැන තැබූ ඔවුහු, දීප්තිමත් 

ආසලෝකයක් නිකුත්කළ ඒවා මගින් අහෙට සෙසනන ෙරිදි, වි ාල 

චතුරස්රයක් ෙළකුණු කළහ.  
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අනතුරුව ඔවුහු මැසකොල්ේ සවත ෙණිවුඩයක් යැවූහ. ටීටා යානය 

ෙහත්කිරීම ෙඳහා, කළු දියර විල අෙල සුදුසු ේථානයක් සතෝරා ෙත් බව, 

එයින් කියවිණි. 

 ෙැයක් ෙමණ ෙත සවද්දී, අඳුරු ටයිටෑන් වායුසෙෝලය ආසලෝකවත් 

කරමින් විල සදෙට ළඟාවන, වේණවත් විදුලි ෙහන් එළි කිහිෙයක් 

දිේවන්නට විය. ඒ ෙමෙ ම සහලිසකොප්ටරයක අවරසෙතිවල තියුණු ගිගුම් 

හඬ ද, ඇසෙන්නට විය.  

විල වටා රවුම් ෙෙමින් තිබුණු වායුොයානය හරවාෙත් 

ක්සවත්ලානා, ෙංඥා එළිවලින් ෙලකුණු කළ උේබිම සවත, එය සෙන ගියා 

ය. ලකුණු කරන ලද චතුරස්රසයන් පිටත සඩල්ටා නතර කළ ඔවුහු, ඉන් 

බිමට බැෙ ෙත්හ 

හාත්ෙෙ ආසලෝකවත් කරමින් පියඹා එන, සයෝධ ෙක්ෂි රාජසයකු 

සෙේ, ටීටා යානාව ෙංඥා එළි ඔේසෙේ සකලින් ම උේබිම සවත ළඟා විය. 

අවරසෙත්ත නිො ඇති වූ සුළඟින් දුහුවිල්ල නැසෙද්දී, හකුලාසෙන සිටි, 

දිගු, සලෝහමය ො ෙතර ඉවතට විහිද වූ ඕ, ෙරිෙරය කම්ොනය කරමින්, 

සෙොසළොවට ෙහත් වූවා ය. 

“ෂාහ් ! ලේෙන ‘ලෑන්ඩින්‘ එක.” ේසවත්ලානා කීවා ය.  

“ලකුණු කරපු සකොටුසව හරි මැදට ම බැේසුව. ඉයුජින් හරි දක්ෂයි.” 

සමේනේ  ෙැවසුවා ය. 

එදා, අභයවකා ොමීන්ට කටයුතු බහුල දිනයක් විය. මුලින් ම, 

විදුත් ජනක යන්ත්රයක් ක්රියාත්මක කළ ඔවුහු, විදුලි ෙහන් ෙවිකර, අව ය 

ේථාන ආසලෝකවත් කළහ. අනතුරුව, ටීටා නැවත අහෙට නංවා, 

ෙබඩාසව් සදොර හැර,  ්වයංක්රීය බර ඔෙවනය මගින්, ප්ලාේටික් නිෂ්ොදන 

යන්ත්ර විල් ඉවුසේ වූ උේ තැනට, ේසවත්ලානාසේ සුෙරික්ෂාව යටසත්, 

සීරුසවන් ෙහත් කරන ලදී.  

මැසකොල්ේ හා ේසවත්ලානා එක් වී, යන්ත්රවල සකොටේ එකලේ 

කසළෝ ය. විස ේෂඥ වවදයවරසයක් වුව ද,  ක්තිමත් තරුණසයක් වූ 

ප්සලමිං හා ජීව විදයාඥවරිය වූ සහොසනකේ, ඔවුනට අව ය උදව් ලබා 

දුන්සනෝ ය. ඔකතොවා, සකොලින්ේසේ ද උදව් ඇතිව, ප්ලාේටික් නිෂ්ොදන 

යන්ත්රවල විදුත් හා ඉසලක්සරොනික් ඒකක, විදුත් ජනක යන්ත්රවලට 

ෙම්බන්ධ කළා ය. ෙටහන් අතැතිව එහා සමහා දුවමින් සිටි සමෙන්ේ, 

ඇයට උවමනා ආකාරයට වැඩ කටයුතු කරවා ෙත්තා ය. 
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සෙේසේයි හා සෙන් එකතුව, කුඩා සල්ෙේ කැපුම් යන්ත්රයක 

ආධාරසයන්, යානය පිහිටි උේබිසම් සිට, ප්ලාේටික් නිෂ්ොදන යන්ත්ර 

ෙවිකරන තැනට ෙහසුසවන් ෙැමිණීම ෙඳහා, ොරක් කෙමින් සිටිසයෝ ය. 

ගුරුසිංහ, එය ෙකේ වියයුතු ආකාරය කියාසදමින්, ඔවුනට උදව් කසළේ ය. 

ෙයනය මත වැතිර සිටි ගුරුසිංහ දෑේ හැර බැලුසව් ය. ොළු කාමරසේ 

සිටින්සන් ඔහු ෙමණි. ඇලයකට හැසරන්නට තැත් කරද්දී, දකුණු ොදසේ 

වළලුකර මඳක් සව්දනා සෙන දුන්සන් ය. මඳක් එෙවුණු සහේ, ොදය සදෙ 

බැලුසව් ය. ෙසුගිය සදදිසනහි එයින් නැගුණු සව්දනාව ෙැන සිතන විට, අද 

ෙෑසහන තරම් සුවයක් ලැබී ඇතැයි ඔහුට සිතිණි. සහට වනවිට, ඇවිදීමට 

හැකි වීමට ද ඉඩ තිසේ. 

 ප්ලාේටික් නිෂ්ොදන යන්ත්ර ෙවිකර අවෙන් වූ ෙසු, ඒවාට අව ය 

අමුද්රවය ලබා ෙැනීම ෙඳහා, වි ාල නළ ෙවි කළ යුතු විය. නළ ෙද්ධතිසේ 

ෙැත්තක් මූලික යන්ත්රයට ෙම්බන්ධ කර, අසනක් සකලවරවල් විසල් 

දියරය තුළ තැබිය යුතු විය. තරමක් බර වූ සමම නළ, එෙවීසම් හා 

ෙවිකිරීසම් දුෂ්කර කටයුත්ත ෙඳහා, පිරිමි ෙේසදනා ම එකා සමන් සවසහෙ 

වූහ. 

විලට පිටුො, ඉවුර අයිසන් සිටසෙන සිටි ගුරුසිංහ, නළයක පිහිටීම 

සවනේ කිරීමට තැත් කසළේ ය. එය අෙහසු වූ බැවින්, යන්ත්රයට ෙම්බන්ධ 

කර තිබුණු තැන බුරුල් කර, නළය ෙැලවීමට සිදුවිය. ෙම්බන්ධය බුරුල් 

කළ මුත්, නළය ෙලවාෙැනීම ලාංකිකයාට තනිව ම කළ සනොහැකි විය. 

ගුරුසිංහ හා ප්සලමිං සදසදනා ම එක් වී, සදවන වර උත්ොහ කිරීසම් දී, 

බුරුල් කර තිබුණු නළය, එකවර ම යන්ත්රසයන් ෙැලවී ආසව් ය. 

පිටුෙෙට බර වී සිටි ලාංකිකයා, නළය අතහැරී, ඉවුසරන් ෙහළට 

සෙරළිණි. වහා ක්රියාත්මක වූ ඉංග්රීසි ජාතිකයා, අන්තිම සමොසහොසත් දී, 

ෙෙයාසේ දකුණු ොදසයන් අල්ලා ෙත්සත් ය.  

ඒ සමොසහොසත්, සිරුසේ මුළු බරත් ෙමෙ ආ, ආසව්ගී ෙැම නිො, 

ගුරුසිංහසේ කකුල සෙරළිණි. වහා දිව ආ මිතුසරෝ, ොදසයන් අල්ලා 

ඉහළට ඇදෙත් නමුත්, කකුල සෙරළීම නිො, ඔහුට ෙය බිම ෙො ඇවිදීමට 

අෙහසු විය. 

 හදිසිසේ ම කාමරයට ඇතුළු වූ, කළුවන්, උෙ, මහත තරුණියක් 

නිො, දුමින්දසේ දැහැන බිඳුසණ් ය. 
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“හසලෝ... නැගිට ද? මම, දැන් ටිකකට කලිනුත් ඇවිල්ල යි ගිසේ.” 

සිනාසෙමින් ළඟට ආ සකොලින්ේ, ඔහුසේ සදො අෙලින්, ෙයනය මත 

හිඳෙන්නා ය. 

“සකොසහොමද දැන් උසේ කකුල ?” ඔහුසේ දකුණු ොදය සිය උකුළ 

මතට ෙත් ඕ, වළලුකර මෘදු සලෙ පිරිමැද්දා ය. 

“දැන් ෙෑසහන්න සහොඳයි සජනී. ඔයාට පින් සිද්ද සවන්න.” සහෝ 

සිනාසුසණ් ය. 

“සහට සවනසකොට ඇවිදින්න පුළුවන් සව්වි. මේ සෙරළීමක් විතරයි. 

ඒත්, ඒක ටිකක් දරුණු විදියට සවලා. ඒකයි සෙොඩක් අමාරු වුසණ්.” 

තරුණ වවදයවරිය සිනාසුණා ය. 

 සම් කළු ඇමරිකානු ෙැහැනිය පිළිබඳව භක්තියක් වැනි හැඟීමක්, 

ෙසුගිය දින සදසක් දී තරුණයාසේ සිසතහි ඇති වී තිබිණි. වවදයවරියක් 

වුව ද, ඈ හැසිරුසණ් ොත්තුසෙේවිකාවකටත් වඩා ෙමීෙ අයුරිණි. හදිසිසේ 

ආබාධිතසයක් වූ ඔහුසේ වදනික කටයුතු සබොසහොමයකට ම, ඕ 

සනොෙැකිල උදව් වූවා ය. 

ඔහුට සත් සකෝප්ෙයක් ොදා දුන් ඇය, අනතුරුව මුහුණ කට සෙෝදා 

ෙැනීමට උදව් කළා ය. ඉක්බිති ඔවුහු එකට එක් වී, උදය ආහාරය ෙඳහා 

ඉඳෙත්සතෝ ය. 

“අද සමොකද කරන්සන, අසප් අය?” ගුරුසිංහ ඇසුසව් ය. 

 “ඊසය මැෂින්ේ සහොඳට වැඩ කළ නිො, අද ‘සල්ක්’ එක ළඟ 

ඉන්සන් බ්රිජට්, ඇලව් සදන්න විතරයි. අනිත් හයසදනා “එයා ක්රාෆ්ට්’ 

සදසක් නැෙල ගියා. තව ටිකක් ඈතට ගිහිල්ල බලන්න.”  

“සෙොඩාක් සවලා ද එයාල ගිහින් ?” 

“ෙැයක් විතර ඇති. කකුසල අමාරුවට ඊසය නින්ද අඩු වුණු නිො, 

කවුරුවත් උඹට කතා කසළේ නෑ.” සකොලින්ේ ෙරික්ෂාසවන් තරුණයාසේ 

වත සදෙ බැලුවාය. 

“ඇත්තද?” ගුරුසිංහ බලාසෙොසරොත්තු කඩවූ හඩින් ෙවො නිහඬ 

විය. තරුණිය යළිත් සදොඩමළු වූවා ය. 

“මිමීට නං, සහොඳට ම ඕන කළා කතා කරන්න.”  

“ඉතිං?” තරුණයා වහා මිතුරිය සවත හැරුසණ් ය. 

“හරි දුසකන් වසේ උඹ දිහා බලාසෙන ඉඳල ගියා. ඒකිට හරි හිතට 

අමාරුයි, උනු සද්ට.”  

ඔහු යළිත් නිහඬව අහර ෙන්නට විය.  
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“දුමින්ද!”  

සහෝ හිෙ ඔෙවා මිතුරියසේ මුහුණ බැලුසව් ය.  

“ඇත්ත කියෙං මට!”  

“සමොනව ෙැන ද?” 

“සකල්සලො හැසමෝම හිතනව මිමීසෙයි, උසඹයි ‘එසෆයාේ’ එකක් 

තිසයනව කියල.” ඕ සිනාසෙන්නට වූවා ය. 

“පිේසු ! අසප් එසහම විස ේෂ යාළුකමක් නෑ. හැබැයි වි ්වයි, 

මිමිසකෝයි, මමයි හරි ම එකතුයි. එච්චරයි.”  

“ඔය ඇත්තම ද?” 

“ඕක තමා ඇත්ත. එසහම සදයක් තිසයනව නං අනිත් අයට හංෙල 

වැඩක් නැහැ සන්.”  

 උදය ආහාරසයන් ෙසු, සකොලින්ේ ෙමෙ කාඩ් සෙල්ලම් කළ 

ගුරුසිංහට, දැඩි කම්මැලිකමක් දැනුසණ් ය. ඔහු කාඩ් අත ෙසෙක දමා, 

ඇඟ මැළි කැඩුසව් ය. 

 “හරි ම කම්මැලියි සජනී!” සහේ සිනාසුසණ් ය. 

“සවොෂ් එකක් දාෙන්න නං හරි!”  

 “ඒකත් බැහැ සන සම් කකුලත් එක්ක.”  

“වසරං...! මම ‘සහල්ප්’ කරන්න.” ඇමරිකානු යුවතිය නැගී සිටියා 

ය , අනතුරුව ඔහු වාරු කරන්සෙන, නාන කුටියට පිය නැගුවා ය. 

ආබාධිතයා අසුනක් මත හිඳවූ ඕ, ඔහුට සිරුර සදොවාෙැනීමට ෙහසුකම් 

ෙැලසුවා ය. අවෙන, උණුසුම් වායු නලය සිරුරට අල්ලමින්, සතත 

වියළාෙැනීමට ද උදව් කළා ය. 

යුවතියට වාරු වී ආෙසු එද්දී, ඇසේ පිරිපුන්, මෘදු ළැම ඔහුසේ දකුණු 

ඇලයට සතරපී තිබිණි. එසහත් ඇය, ඒ පිළිබඳව ෙැලකිලිමත් වූ බවක් 

සෙනුසණ් නැත. 

ගුරුසිංහ ෙහසු ඉරියව්වකින් හිඳ වූ සකොලින්ේ, සිරිත් ෙරිදි ඔහුසේ 

සිරුරට, ඕඩි-සකොසලෝන් ෙස්ප්රේකළා ය. 

“ෂාහ් ! හරි ම සුවඳයි දැන් උඹ.” එකවර ම ඔහු සවන නැඹුරු වී, 

සදවුසරන් අල්ලා ෙත් ඈ ඔහුසේ සුවඳ ඉව කළා ය. සුනමය සරද්දකින් මැසූ 

ඇඳුමක් හැඳ සිටි ඇසේ සිරුර පුරා, සමොසහොතකින් ඔහුසේ අකීකරු සනත් 

දිව ගිසේ ය. ඇය නැඹුරුව සිටි ඉරියව්ව නිො, සබොසහෝ සෙේ නිරාවරණය 

වී තිබුණු පිරිපුන් ළැම මත, ඒ සදසනත් නතර විය. 
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“දු.මි..න්.ද. ”ඇසේ හඬ ඉතාමත් ළෙන්නා සුළු විය. ඒ අකුරු ෙතර 

තුළින්, සම් සබොසහෝ සද් ඉල්ලා සිටියා ය. සමසතක් කළ සියලු උදව් ෙඳහා, 

ප්රති උෙකාරයකි ඒ. 

“මසේ කකුල ආසයත් අමාරු සව්වි” ඔහු ඇයට තුරුළු වී සිනාසුසණ් 

ය. 

“චුට්ටක් අමාරු උනාට කමක් නෑ! අවුරුද්දක් හරි ළඟ ඉඳන් ෙනීෙ 

කරල සදන්නං.” ඇය සිනාසෙමින් ෙැවසුසව් දඟකාර සලසිනි. 

ඕ, ඔහු වාරුකරසෙන ෙයනය සවත ගියා ය. 

ෙදාතනික ේවභාවිකත්වසේ ෙංොව කඳු, සහල්, තැනිතලා, නිම්න 

මතින් ඉවුරු බිඳසෙන ෙලා ගිසේ ය. 

සකොලින්ේ, ගුරුසිංහසේ ෙයනසයහි ෙසෙකින් හිඳසෙන සිටියාය. 

කළු යුවතිය දැඩි තෘප්තිමත් බවකින් යුතුව සිටි මුත්, තරුණයා කල්ෙනාසව් 

ෙැලී වැතිර සිටිසේ ය. 

“දුමින්ද!” ඇය ඔහුසේ නිකසටන් අල්ලා, ඒ වත තමා සදෙට හරවා 

ෙත්තා ය. 

ඔහු ඈ සදෙ බලා, කෘත්රීම සිනාවක් නැගුසව් ය.  

“උසේ කකුල රිසදනව ද සකොල්සලෝ ?” 

“නෑ” 

“එසහනං, ඇයි සම් අේසෙට් එසකන් වසේ ?” ඕ ඔහුසේ හිෙ 

පිරිමැද්දා ය. 

“මට ොත්තු කසළේ සම්කට ද සජනී ?” ඔහු විමසුසව් 

අෙන්සතෝෂසයනි. 

විදුලි ෙැරයක් වැදුණු කලක සමන්, ඕ එකවර ම තිෙැේසී ගියා ය. ඒ 

ෙමෙ ම නැගී සිට, ඉවතට හැරී, හිෙසකේ හා ඇඳුම් ෙකේ කරෙන්නට වූවා 

ය. 

“සජනී!” ඔහු කතා කසළේ ය.  

එසහත්, ඕ පිළිතුරක් සනොදුන්නා ය. 

වහා ඇඳ මත හිඳෙත් සහේ, ඇසේ සුරතින් අල්ලා ෙත්සත් ය. 

“සජනී!”  

පිළිතුරක් සවනුවට ඇය හැරී බැලුවා ය. ඒ දෑල කඳුළු පිරී තිසබනු දුටු 

ඔහුසේ සිත ෙෙල විය.  

“මට එසහම කියවුණා. තරහ සවන්න එො සජනී.”  



පී.එම්.ප්රීති ශ්රීකාන්ත 66 

 

“නෑ ! මමයි වැරැද්ද කසළේ. මම ඕනවටත් වඩා ආදසරන් උඹට 

ොත්තු කළා. ඒ නිෙයි මට මාව ම ‘කන්සරෝල් නැතුව ගිසේ. මටත් ආත්ම 

සෙෞරවයක් තිසයනව බං. උඹ ඔසහොම කියාවි කියල හිතුන නං, කවදාවත් 

මම ඉේෙර සවන්සන නෑ.” ඇසේ හඬ සෙෝබර විය. 

“ඒක අමතක කරල දාන සජනී. ප්ලේ!”  

“සමච්චර ‘ඕෙන්’ විදියට උඹලව ආශ්රය කරලත්, මං ෙැන එසහම 

හිතපු එකට හරි ම කණොටුයි මට.” ඕ යළිත් ෙැවසුවා ය. 

ඒ ෙමෙ ම, ඇය සුරසතහි ෙැළඳ සිටි දුරකථන වළල්ල නාද වන්නට 

විය.  

“හසලෝ...!” ඇය එය කණට ළං කළා ය. “අර සදන්නට ඇතුළට 

එන්න ඕන සවලා...!” තරුණයාට ෙැවසූ ඕ, කුටිසයන් පිට වූවා ය. 

 

ගුරුසිංහ නියමු මැදිරිසේ, ෙණිවුඩ හුවමාරු ෙරිෙණකය අභියෙ වූ 

අසුනක, විය. තරුණිසයෝ තිසදනා ඔහුසේ සදෙසින් ෙරිෙණක තිරයට එබී 

සිටියහ. 

ජෙන් යුවතියසේ ප්රීතිමත් වතින් තිරය පිරී තිබිණි. 

“අපි දැන් යන්සන හතු වනාත්තරයක් ළඟින්. එක එක තරසම්, එක 

එක හැසඩ්, එක එක ොට, ලේෙන හතුවලින් ඒක පිරිලා...” මිමිසකෝසේ 

හඬ යන්ත්රය තුළින් ඇසිණි. අනතුරුව, වනාන්තරසේ වූ විවිධ වේෙවල 

සයෝධ දිලීර, වීදුරු තිරසයහි දිේවන්නට විය.  

“ෙමහර හතු, අපි එදා දැකපු ඒව වසේ, තුන් ගුණයක් විතර වි ාලයි. 

කළු ොට, අළු ොට, දුඹුරු ොට, දම් ොට, ගුරු ොට, කුණු සල් ොට වසේ 

ොට සෙොඩාක් තිසයනවා. ඒත්, සෙේරම වසේ අඳුරු, තද ොටවල්...” 

ඔකතොවා විතර කළා ය. 

“ෂාහ්..! සමන්න ලේෙන ඒව වෙයක්. ගුරු ොට, වි ාල, මල් වසේ 

හතුවල, කළු ොට පුල්ලි වැටිල. හරි ම ලේෙනයි.!”යළිත් ඇය, දඟකාර 

දැරියක සෙේ, කෑෙැසුවා ය.  

ඒ ෙමෙ ම, රූෙවාහිනී තිරසේ වැටුණු ෙමීෙ දේ නසයහි දිේ වූසේ, 

අළු ෙැහැති, ෙඳුරු ව සයන් වැවුණු, සිහින් දිගු කඳන් ඇති දිලීර 

විස ේෂයකි. 

“සම් බලන්න ! සම්ව හරි ම උෙයි. අනිත් ජාති වසේ තුන් ගුණයක් 

විතර! මිමිසකෝ කීවා ය. 



සෙනසුරු අඩවිය 67 

 

 
 

ඉන් අනතුරුව සෙනුසණ්, වි ාල සතොප්පි වැනි හිේ ෙහිත, දම් 

ෙැහැති, සයෝධ හතු වේෙයකි. 

“ඔයාලට සප්නව ද, සම් හතුවල උඩ ෙැත්ත හරියට, ලේෙන 

සවල්වට් සරද්දකින් කුෂන් කරල වසේ. ජෙන් යුවතිය විේතර කළා ය. 

අනතුරුව, මහත කඳන් ෙහිත, දුඹුරුවන්, අේධසෙෝලීය හිේ ඇති වේෙයක් 

දිේ විය. 

“සම්වසය කඳන් මැදින් මහතයි. තරමක බණ්ඩියක් තිසයනව.” 

ඔකතොවා ෙැහැදිලි කළා ය. 

“සම් බලන්න, ඒ වසේ ම කඳන් තිසයන තවත් වේෙයක්. ඒත් ඒවට 

තිසයන්සන් සෙෝලාකාර ඔලු. පිට ෙැත්සත ලේෙනට රැලි, රැලි තිසයනව.” 

තිරසේ වැටුණු, කුණු සල් ෙැහැති නවත් දිලීර විස ේෂයක් සෙන්වමින් 

තරුණිය ෙැවසුවා ය.  

අනතුරුව සෙනුසණ් වි ාල, සෙෝලාකාර හිේ හා කුඩා කඳන් ඇති 

වේෙයකි. 

“සම් බලන්න ! සම් දුඹුරු ොට, සයෝධ සබෝලයක් මීටේ තුනක් විතර 

ෙළලයි.” මිමිසකෝ සිනාසෙමින් කීවා ය. 

“තවත්, සෙෝලාකාර ඔලු තිසයන ජාතියක්!” උල් කටු වැනි 

තුඩුවලින් හිසෙහි පිට ෙැත්ත වැසුණු එය, මඳක් කුඩා වේෙයක් විය. 

“සම්වසය තිසයන්සන දිලිසෙන කළු ොටක්. හරි ම ලේෙනයි.” යුවතිය 

ෙැවසුවා ය. 

“ඔය සයෝධ හතු අේසෙ, කරුවසල් අලි, සකොටි වසේ එවුනුත් ඉන්න 

පුළුවන්. ඉයුජින්ටයි, සනව්සල්ටයි ටිකක් ෙරිේෙමින් යන්න කියාෙන් 

මිමී.” සකොලින්ේ සිනාසෙමින් ෙැවසුවා ය. 

“අලි, සකොටි තියා, තව ම හාසවක්වත් දැක්සක් නැහැ.” ඔකතොවා 

සිනාසෙමින් පිළිතුරු දුන්නා ය. “ආ ! සමන්න තව ලෙේන හතු සෙොඩාක්. 

! මුදුන මලක් වසේ වල ෙැහුණු, කළු පුල්ලි වැටුණු, දම්ොට වේෙයක්.” ඕ 

කෑෙැසුවා ය. 

“සජනීට අද සදොළදුකක් හැදිල ලු, පුඩිමක් කන්න. ළෙටි හතු 

අහුවුසණොත්, කඩාසෙන වසරන් මිමී.!”   ේසවත්ලානා කෑෙැසුවා ය. 

 “ආ....සමන්න, ‘සඩල්ට’ එක අපිට ඉේෙර වුණා.” ජෙන් තරුණිය 

ෙැවසුවා ය. හතු වනාන්තරය ෙසුබිසමහි, ආසලෝකය විහිදුවමින් ඉදිරියට 

ඇදී යන යානාව, මනේකාන්ත සලෙ තිරසයහි දිේ විය. 
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“හතු කැසල් ළඟදි, සනවිරිල්ට හදිේසි වුසණ් සමොකද දන්සන නෑ. 

සකෝකටත් අහල බලන්න මිමී..” ගුරුසිංහ සිනාසුසණ් ය. 

“ඔයාල ඔක්සකොම මට විහිළු කරනවා. මම නවත්තනව සටලිකාේට් 

එක.” ජෙන් යුවතිය, සනොමනාෙසයන් ඉවතට හැසරමින්, කීවා ය. 

“සමච්චර සවලා ම දුමින්ද අප්සෙට් එසකන් හිටිසය, ඔය සුරතල් 

මූණු සෙොඩ්ඩ දකින්න නැතුව. ඇත්තට උඹට හිතක්, ෙපුවක් නැද්ද මිමී..” 

සකොලින්ේ කෑෙැසුවා ය. 

එකවර ම ඔකතොවාසේ වත ලජ්ජාසවන් රතු විය. ඕ, හිෙ ඔෙවා 

බලා හිනැහුණා ය. 

සඩල්ටා යානය, වනාන්තරය අයිසන් ෙමබිමකට ෙහත් විය. 

“ඉයුජින්, අපි එළියට බැහැල, ටිකක් කැසල් ඇතුළට යන්නයි 

හදන්සන.” ඒ ෙමෙ ම, ෙැමා යානසේ ෙණිවුඩ හුවමාරු යන්ත්රය තුළින්, 

සෙේසේයිසේ හඬ ඇසිණි. 

“නියම අදහෙ සනව්රිල්. ඉන්න අපිත් එනතුරු!” පිළිතුරු දුන් 

මැසකොල්ේ, සිය යානාව ද ෙමබිමට ෙහත් කසළේ ය.  

අනතුරුව, යානා සදසකන් පිටතට ආ ආරක්ෂක ඇඳුසමන් ෙැරසුණු 

ෙෙනොමීහු, එකම කණ්ඩායමක් ව සයන් හතු කැලෑවට ඇතුළු වූහ.  

තැනින් තැන වූ, එතරම් උෙට සනොවැඩුණු හතු ෙඳුරු ෙසු කළ ඔවුහු, 

ඝන අඳුරු හතු යායට පිවිසුසණෝ ය. 

“ෙදාහරිත සනවී! සම්ක ‘ෙදාඅඳුරු වනාන්තරයක්.” සෙන් 

සිනාසුසණ් ය. 

හිේ වැසුම්වල වු දීප්තිමත් ආසලෝකය නිො, මීටර කීෙයක් දුරට අඳුර 

විනිවිද බැලීම අෙහසු සනොවී ය. ඉදිරිසයන් වූ හතු කඳන්වල සනොහැපීම 

ෙඳහා, වරින් වර හැසරමින් හා සෙොසළොසව් තත්වය පිළිබඳව 

කල්ෙනාසවන් යුතුව, ෙරිේෙමින් ඉදිරියට යාමට ඔවුනට සිදු විය.  

හිෙට ඉහළින් වූසේ, දැල් වැනි රටාවන් ෙහිත, හතු සීලිමකි. රවුම් 

ෙහ රැලි ෙහිත හැඩයන් ෙත් ඒවා, එක ම උෙකින් සනොතිබීම, අලංකාරයට 

හානියක් විය.  

“කැසල් ඇතුසළ හින්ද සවන්න ඇති, උණුසුම ටිකක් වැඩියි.” 

සහොසනකේ උෂ්ණත්වමාණයක් සදෙ බලමින් කීවා ය. 

 “කරුවසල්, වංකගිරියක යනව වසේ වැඩක්, සම්ක.” ඇලන් 

ප්සලමිං සිනාසුසණ් ය. 
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 “බය සවන්න එො. සකොසහේ ගියත් යන ෙැත්තයි, දුරයි සම්සක 

ෙටහන් සවනවා. වරදින්සන නැතුව ආෙහු එන්න පුළුවන්.” සිය ඇඳුමට ම 

ෙවිකරසෙන සිටි සුවිස ේෂ, විදුත් සමවලමක් සෙන්වමින්, සෙේසේයි 

ෙැවසී ය. ඊට ෙමාන එකක් මැසකොල්ේ සවත ද විය. 

ඒ වනවිට, ඔවුන් හතු වනාන්තරසයහි කිසලෝමීටර භාෙයක් ෙමණ 

ඇතුළට සෙොේ තිබිණි. හදිසිසේ ම අසනක් අයට ෙංඥාවක් දුන් 

සහොසනකේ, නැවතුනා ය. 

“ෙද්දයක් එනව වසේ. ටිකක් අහසෙන ඉන්න.”  

සියල්සලෝම නිහඬ වී කන් සයොමු කළහ. ඉතා සිහින් වුව ද, තරමක් 

දුරින් නැගුණු හඬ ඔවුන්සේ ෙවනත වැකිණි. ආරක්ෂක ඇඳුම්වල වූ, බාහිර 

 ේද ෙංසව්දකවල තීව්රතාවය වැඩිකර ෙත් ඔවුහු, තව දුරටත් ෙවන් 

දුන්සනෝ ය. 

“සම් ෙැත්සතන් වසේ එන්සන.” සෙන් කීසව් ය.  

“ඔව් ඒ ෙැත්සතන් තමයි’ මැසකොල්ේ එකඟ විය. 

“අපි යමු ඒ ෙැත්තට. ගිහිල්ල ම බලමු.” සෙේසේයි නියම 

නායකසයකු සෙේ, සෙරමුණ ෙත්සත් ය. 

ඉදිරියට යනවිට, හඬ වඩාත් ෙැහැදිලිව ඇසිණි. එවර එය තරමක් 

ළඟින් ඇසුසණ් ය. 

 “සමොසකක් හරි ෙසතක් සවන්න බැරිද?.” මැසකොල්ේ විමසී ය. 

“ෙමහරවිට සවන්න පුළුවන්.” සහොසනකේ කීවා ය. 

“අපි ටිකක් නැවතිල, කන්දීල බලමු. ෙසතක් නං, එකොරට ම 

ඉේෙරහට යනවට වඩා, ඒක සහොඳයි.” ඔකතොවා කීවා ය. 

ඔවුහු නැවතුනහ. නිහඬව ෙවන් සයොමු කළහ.  

“ෙද්සද ටික ටික වැඩිසවනව සන්ද?” ප්සලමිං විමසී ය. 

“මං හිතන්සන ෙසතක්. ඌ අපි දිහාට එනව.” සෙේසේයි ෙැවසී ය. 

“ඌට අසප් ඉව දැසනන්න ඇති.” ජෙන් යුවතිය කීවා ය. 

“ඒක නං සකොසහොමවත් සවන්න බෑ.. සම් ඇඳුම නිො, කිසිම 

ෙසතකුට අසප් ඉව දැසනන්සන නෑ.” ෙැවසුසව් සහොසනකේ ය. 

 “එසහනං සකොසහොම ද, ඌ අපි දිහාට එසන?” ප්සලමිං ඇසී ය. 

“ෙමහරවිට, අසප් ‘සහඩ් ලෑම්ප්”වල එළිය නිො සවන්න ඇති.” 

සෙන් අදහෙක් දැමුසව් ය. 

“හරි ! අපි සම්ව නිවල බලමු.” සයෝජනා කසළේ සෙේසේයි ය. 
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ඔවුහු ආසලෝකය නැතිකර දමා අඳුසරහි තනි වූහ. එවිට වැඩිසවමින් 

ඇසුණු  ේදය නැවතිණි. 

“ෂහ් ! ඌ එන්සන එළිය දිහා බලාසෙන තමයි. ඉතිං සකොසහොම ද 

අපි ඌව බලන්සන ?” .. 

“හරි ! ඒකට තිසයනව සේතක්.” සෙේසේයි, ඇඳුසමහි වූ 

ොක්කුවකින් විදුලි ෙන්දමක් ඉවතට ෙත්සත් ය. ෙෑසහන ආසලෝකයක් 

විහිද වූ එය දල්වාසෙන, මඳක් ඉදිරියට ගිය සහේ, ආසලෝකය ඉදිරියට 

සයොමුවන සෙේ එය බිම තබා, ආෙසු ආසව් ය. 

මුලින් ආ හඬ ඉතාම ළඟින් නැවතත් ඇසෙන්නට විය. 

සියලුසදනා ම නිහඬව හා නිෙලව බලා සිටියහ. හතුවලට මුවා වී, 

අඳුසේ සිටි ඔවුහු, විදුලි ෙන්දමට මීටර හත, අටක් පිටුෙසින් වූහ. 

සෙොසළොව මත කිසියම් අඩු ෙඬු රැෙක් ඇතිල්ලීසමන් නැසෙන, ෙර-

ෙර හඬක්, ෙැහැදිලිව ම, ළඟින් ම ඇසිණි. 

 ඒ ෙමෙ ම, අඳුරු සෙවණැල්ලක් හතු අතරින් මෑත් විය. එය මඳක් 

නැවතී, අසලෝකය සදෙ බලා හිඳ, නැවත ඒ සදෙට ඇසදන්නට විය.  

“ආහ් ! සලොකු ෙසතක් සන්ද?” ප්සලමිං කීසව් ය.  

“ඔව් ! හරසකක් විතර ඇති.” සෙේසේයි ෙැවසී ය. 

“වි ාල මැක්සකක් වසේ. කකුල් සෙොඩාක් තිසයනව.” බාබරා ද 

එකතු කළා ය. 

“කළු ොට, හරි ම කැත එසකක් ! බලන්න, පිසටයි, ඔලුසවයි තිසයන 

සකඳිවල හැටි!” ඔකතොවා කීවා ය. 

“ඌ සටෝව් එසක් එළිය ඉවකරනව. බලන්න, අර බඩ ෙැත්සත 

තිසයන, කහ ොට ඉරි.” සෙන් ෙැවසී ය. 

“අන්න ඌ අපි දිහාට හැරුණා. ෙද්ද කරන්න එො!” කීසව් 

මැසකොල්ේ ය. 

“ආහ් ! අන්න තව එසකක් එනවා!”ඔකතොවාට කියවිණි. ඌට 

ෙමාන, එම ප්රමාණසේ ම ෙසතක් හතු කඳන් අතරින් මෑත් වී, හිෙ ඔෙවා 

බලා, ඉදිරියට එන්නට විය. 

“මං හිතන්සන, උං රංචුවක් ම එනව. සහොඳට කන් සදන්න. ඒ 

ෙැත්සතන්. තව ෙද්ද ඇසහනව.” සහොසනකේ කීවා ය. 

“ආහ් ! ඔන්න තව එසකක් අපි දිහාට එනවා.” ජෙන් යුවතියට 

කෑෙැසිණි. 

“ඌට අපි ෙැන සත්රුණා. ෙේෙට සවන්න.’ සෙේසේයි ෙැවසී ය. 
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 “බලන්න ඌ කට අරින හැටි. යක්ෂ කටක් ඒක නං..., හරි ම 

හිරිකිතයි.”  

“ඔන්න එනවා ළඟට ම පිටිෙේසෙන් අනිත් කට්ටිය” 

“සනව්රිල්, මුං අෙට ෙහරසදන්න වසේ’ මැසකොල්ේ සල්ෙේ 

පිේසතෝලය සුරතට ෙත්සත් ය. 

“ඉයුජින්, එො!” එය නිසයෝෙයක් විය. සෙනසුරු චන්ද්රයා මත දී, 

ෙළමු වරට, සෙේසෙයි  සිය බලතල ොවිච්චි කසළේ ය. 

“සෙේරම ආෙහු හැසරන්න. ඉක්මන් කරල යානා තිසයන දිහාට 

යන්න.” සහේ කණ්ඩායමට අණ කසළේ ය. “වි ්ව, ෙන්න සම්ක අතට. 

ඉේෙර සවන්න. ෙරිේෙමින් ොර සෙොයාෙන්න.” අනතුරුව සහේ විදුත් 

සමවලම ෙෙයාට දුන්සන් ය. “ඉයුජිනුයි, මමයි ඌ ෙැන බලාෙන්නව.” 

ඔහු අවොන ව සයන් ෙැවසී ය. 

“උන් ෙේසෙන් ම එනව. ආයුධ ොවිච්චි සනොකර බැරිසව්වි.” 

මැසකොල්ේ කෑෙැසුසව් ය. 

“ඉවෙන්න ඉයුජින් ! බැරි ම උසනොත් ඒක කරමු. සම් උන්සෙ 

සලෝකය. අපි බසලන් ොත්වුණු ආෙන්තුකසයො. නීතියක්, ොධාරණයක් 

කියල සදයක් තිසයන්න ඕන. ඒක අසප් මහසෙොළවට විතරක් සනවී. 

වි ්වයට ම සෙොදුයි...!”සෙේසේයි කියාසෙන ගිසේ ය. 

“උන් රංචුව ම කටවල් ඇරසෙන එනව. උන් අපිට ටික ටික ළං 

සවනව ෙසුබසින කණ්ඩායසම් අවොනයට සිටි ඇමරිකානුවා නැවතත් 

කෑෙැසුසව් ය. 

“සම් ‘සකෝඩ්’ එක අල්ලෙන්න.” සෙේසේයි, ොක්කුවකින් ෙත් 

ආරක්ෂක කඹයක සකලවරක්, පිටු ෙසින් සිටි මැසකොල්ේට දුන්සන් ය. එහි 

ඉතිරිය ඔහුට ඉදිරිසයන් සිටි ප්සලමිං අතට ලැබිණි. “සම්ක දිෙඇරල 

ඉේෙරහට යවන්න. හැසමෝටම ඕක අල්ලසෙන දුවන්න කියන්න.” ඉංග්රීසි 

ජාතිකයාට උෙසදේ ලැබිණි. 

අඳුසේ සව්ෙවත් ෙමනක සයදීමට සිදුවුව සහොත්, ප්රසයෝජනයට 

ෙැනීම ෙඳහා, එය ඔවුන් විසින් අත්හදා බලා තිබුණු, ෙරල ක්රමයක් විය. 

සමයින් කිසිසවකු සහෝ කණ්ඩායසමන් මෙහැරී, අතරමං වීම වැළකිණි. 

සෙන් ද දක්ෂ සලෙ මෙ සෙොයාෙනිමින්, සව්ෙසයන් දිව ගිසේ ය. 

මනා සෙෞඛයයකින් සහබි කාන්තාසවෝ සදසදනා, ඔහු ෙසු ෙසින් දුවමින් 

සිටිසයෝ ය. අනතුරුව ප්සලමිං, සෙේසේයි හා මැසකොල්ේ විය. 
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ආරක්ෂක ඇඳුම් හා වායු සිලින්ඩර නිො, අමතර බරක් එකතු වී 

තිබුණත්, අඩු ගුරුත්ව සලෝකයක් වූ ටයිටෑන් මත දී, ෙෘථිවි මිනිේසුන්සේ 

සිරුරුවල බර, ෙෑසහන ප්රමාණයකින් අඩුවී තිබිණි. සම් නිො ඇවිදීම, උඩ 

ෙැනීම, දිවීම වැනි කටයුතු වඩා ෙහසු විය. 

හඹා එන ෙතුරු ජීවීන් සකොටෙකසෙන් සේරීම ෙඳහා, දිවීම 

ොධාරණ ක්රමයක් සලෙ, සෙේසේයි තීරණය කසළේ එබැවිණි. 

“හරියන්සන නෑ ! උන්ටත් දුවන්න පුළුවන්.” මැසකොල්ේ කෑෙැසුසව් 

ය. “මම ෙහර සදන්න ද ?” 

සෙේසේයි පිළිතුරක් දුන්සන් නැත. ඒ සවනුවට, ඔහු සිය මිතුරා ද 

ඇදසෙන, දිවීම ඉක්මන් ෙසළේ ය. 

“ඌ සහොඳට ම කිට්ටුයි. මං ෙහරසදන්න ද?” ඇමරිකානුවා නැවතත් 

ඇසුසව් ය. එවර ද පිළිතුරක් සනොදුන් සෙේසේයි, ඉක්මන් කරන සලෙ 

ප්සලමිං සෙළඹවීය. 

“සනව්රිල්, ඌ මට ෙනින්නයි එන්සන!” මැසකොල්ේ හඬනො 

කෑෙැසුසව් ය.  

එවර ද පිළිතුරක් ලැබුසණ් නැත. එසහත්, අවෙන් නිසම්ෂසේ 

සෙේසේයිසේ සල්ෙේ පිේසතෝලය ක්රියාත්මක විය. 

මර හඬක් නැගු, බිහිසුණු, අද්භූත ෙත්වයින්සෙන් ෙළමුවැන්නා, 

සිරුර විනිවිද ගිය, ප්රබල සල්ෙේ දහරාවකින් දරුණු සලෙ පිලිේසී සෙොේ, 

මැරී වැටුසණ් ය. 

එසකකු මියයනු දුටු අනයසයෝ, හිරිකිත සලෙ කෑෙෙමින්, ඌ මතට 

කඩා ෙැන්සනෝ ය. ඔවුන්සේ ම එකා ඔවුනට ආහාරයක් විය. එසහත්, 

මිනිේසුන්සේ අනතුර අවෙන් සනොවී ය. ඔවුන් ෙළා යනු දුටු, රංචුසව් ඉතිරි 

ෙත්තු, ලුහුබැඳීම දිෙට ම ෙවත්වා ෙත්හ. 

 “ආහ් ! මට නං දැං, දුවෙන්නත් අමාරුයි....” සහොසනකේ සව්ෙය 

අඩු කරමින් කීවා ය. 

“මටත් එසහමයි.” මිමිසකෝ ද ෙමන බාල කළා ය. ඒ අනුව, අසනක් 

අයට ද, සව්ෙය අඩුකරන්නට සිදු විය. 

වි ාල ෙත්ත්වසයෝ කිහිෙසදසනක් ම මැසකොල්ේ ෙසුෙසින් වූහ. 

ඔවුහු, හිරිකින සලෙ කළු ෙැහැති මුවවල් විවර කරමින්, කෑෙැසූහ. 

ඉතාමත් ම ආෙන්න වනතුරු ඔවුනට අනතුරක් සනොකරන සලෙ 

සෙේසේයි ෙැවසී ය.  
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තවදුරටත් ෙමාවක් දිය සනොහැකි අවේථාව එළඹිණි. මැසකොල්ේ හා 

සෙේසේයි සදසදනා එකවර ම, සිය පිේසතෝල ක්රියාත්මක කළහ. විනාඩි 

කිහිෙයක් ඇතුළත, ෙත්වයින් කිහිෙසදසනක්, ප්රබල සල්ෙේ දහරා මගින්, 

දරුණු සලෙ පිලිේසී ගිසේ ය. බියකරු මර හඬක් නැගු ඔවුහු, නිසම්ෂයක් 

තුළ දී සෙොසළොව සිෙෙත්හ. 

“රංචුසව අනිත් අයට ෙෑසහන කෑම සව්ලක්. දැ ඉතිං අපිට 

කරදරයක් නැතුව යන්න පුළුවන්.” මැසකොල්ේ ෙැවසී ය. 

සල්ෙේ ආයුධවලින් කො සයෝධ හතු කිහිෙයක් බිම සහලූ ඔවුහු, 

මාේෙය අවහිර කළහ. අනතුරුව, වායුොයාන නවතා තිබූ තැන බලා, 

ෙමන ඉක්මන් කළහ. 

“උන්ට සලොකු කටවල් තිබුණට, දත් තිබුසණ නෑ” මැසකොල්ේ 

කීසව් ය. 

“මං හිතන්සන උන්ට, ඇේ තිබුසණත් නෑ...” සෙේසේයි 

එකතුකසළේ ය. 

“සකොසහොම උනත් මේ කන ෙත්තු. හැබැයි සනොදියුණු එවුන්.” 

සෙන් කීසව් ය. 

“හුඟාක් ම සනොදියුණු එවුන්. උන්සෙ කකුල්වල පුරුක්වත් තිබුසණ් 

නැහැ. හරියට ඇටෙැකිල්ලක්වත් නැතිව ඇති.” ප්සලමිං ෙැවසුසව් ය. 

“මම නං තාම ෙැසහනව. සමොක්කු උනත්, යක්කු වසෙයි 

සෙනුසන.” ඔකතොවා සිනාසුණා ය. 

 “බාබරා ඇයි කතාවක් නැත්සත් ? උන් සමොක්කු කියල ද හිතන්සන 

?” සෙේසේයි විමසී ය. 

“හිතන්න නං පුළුවන්. ඒත් කියන්න තමා, මම අකමැති.” ජීව 

විදයාඥවරිය කීවා ය. 

“ඇයි ඒ ?..” ඔහු නැවත ඇසී ය.  

“ඔයසෙොල්සලො මට හිනාසව්වි ”ඕ කීවා ය. 

“නෑ... නෑ.!! අපි කවුරුවත් ඔයාට හිනාසවන්සන නෑ මැඩම්. 

ඇත්තට ම ඒ සමොක්කු සවන්න පුළුවන් ද? ක්ෂුද්ර ජීවීන් ද ?” ප්සලමිං 

සිනාසුසණ් ය. 

“ඔව් ඇලන් ! සම්ක විහිළුවක් සනවී. මං හිතන්සන උන් 

බැක්ටිරියාසවෝ. මාං  භක්ෂක සයෝධ බැක්ටීරියාසවෝ!” සහොසනකේ කීවා 

ය. 
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04 

අනසප්ක්ෂිත ෙතුරා 

ඔහු ෙැේසී පිබිදුසණ්, සිය කම්මුලක කිසිවක් ෙෑසවනු දැනුණු 

බැවිණි. 

.“හායි!” ඕ හඬනො සිනාසෙමින්, පිටුෙෙට වූවා ය. ඇසේ සුරසතහි 

කුඩා, හිෙ පීරණ බුරුසුවක් විය. 

“හසලෝ...! ගුඩ් සමෝනිං16 ජෙනි!”  

 “ගුඩ් සමෝනිං...” ඕ වට පිට බැලුසව්, කිසිසවක් සිටී දැයි බැලීමට 

ය. “...බිං කුඩ්ඩා.” ඇය ඔහු සවත නැමී, ෙහත් හඩින් ෙවො, 

සිනාසෙන්නට වූවා ය. 

“සටොක්කක් අනිනවත් එන්න විදියක් නෑසන.” ගුරුසිංහ 

සිනාසෙමින්, සිය ොදය සදෙ බැලුසව් ය. 

“ඇත්තද, ඉන්න මං ළඟට එන්න.” ජෙන් යුවතිය සිනාසෙමින්, 

ඔහුසේ ෙයනය අෙලට ම ආවා ය. 

 “මම ටිකක් ෙරක්කුයි. සකෝ මිමී අනිත් අය ?” 

“ඒ සෙොල්සලො වැේෙ දිහා බල බල, කෑම කනව.”  

“සමොනව ? වැේෙ ?” 

“ඔව් ! එළිසේ විදුලි සකොට, සකොටා වහිනව. සලොකු මීසත්න් 

වැේෙක්.”  

“ෂාහ් ! ආෙයි මටත් බලන්න. සප්නව ද සහොඳට?” 

 “විදුලි සකොටන සකොටයි, සහොඳට සප්න්සන්. අසප් ලයිට්ේ වලිනුත්, 

ටිකක් බලාෙන්න පුළුවන්.”  

තරුණයා අෙහසුසවන් ඇසඳන් බැේසෙේ ය. ොදය රිදුම් දුන් බැවින්, 

ඔහුසේ මුහුණ ඇඹුල් විය. 

“රිසදනව ද තාමත් ?” ඈ ඇසුසව්, ඒ රිදුම තමාට ද දැනුණු බව, 

මුහුණින් ෙළ කරමිනි. 

                                                           
16 ඔවුන්සේ කාලෙටහනට අනුව එය උදෑෙන විය. 
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“ඔව්!” සහේ, ඇසේ උරහිෙ අල්ලාෙත්සත් ය. ඕ, ඔහුට වාරුව 

ෙැෙයුවා ය. ඔවුහු කුටිසයන් ඉවතට පිය නැගුහ. 

නියමු මැදිරිසයහි කවුළු අෙල අසුන්සෙන සිටි ෙෙනොමීහු, පිටත 

ඇදහැසලන වි ාල මීසත්න් වැේෙ නරඹමින්, ආහාර ෙනිමින් සිටියහ. 

ඔකතොවාසේ වාරුසවන්, කුටියට ඇතුළු වූ ගුරුසිංහ සවත, 

ඔවුන්සේ සනත් සයොමු විය.  

“ෂාහ් ! හරි ෙනීෙ ඇති සන්ද දුමින්ද ?” මැසකොල්ේ සිනාසුසණ් ය. 

“අම්මෙ මටත් හිසතනව කකුල කඩාෙත්හ.” ප්සලමිං ෙැවසුසව් 

සියල්ලන්ම හිනෙේවමිනි. 

“උඹටත් නියම චාන්ේ එක. සන්ද මිමී ”සකොලින්ේ හඬනො 

සිනාසුණා ය. 

“ඊරිසියාකාරසයෝ...!”ලාංකිකයා සිනාසෙමින් ෙවො, ලජ්ජාසවන් 

ඇඹරුණු යුවතිය ද කැටිව, කවුළුවක් අෙල තනිවී සිටි, උෙැේ ෙැළඳි 

පුද්ෙලසයක් සවත පියනැගුසව් ය. 

“මං ඒත් බැලුව, ජෙනි සකෝ, කියල.!”උෙැේ ෙැළඳි, උෙැති 

තරුණයා, ෙහත් හඩින් ෙවො,’ හිනැහුසණ් ය. 

“හායි, ‘තාෙෙය’ දැන් සකල්සලො ෙැනත් සහොයනව ද?” ඔකතොවා 

ඇසුසව්, ගුරුසිංහට ඉඳෙැනීමට ෙලේවා, ඔවුන් අතරින් අසුන් ෙනිමිනි. 

“හැසමෝ ෙැන ම සනවී. ජෙනි වසේ කරදරයක් නැති එවුං ෙැන 

විතරයි.” සෙන් සිනාසෙමින්, ඉදිරිසයහි වූ කෑම පිඟාන ඔවුන් සදෙට තල්ලු 

කසළේ ය. 

හදිසිසේ ම ඇති වූ වි ාල, නිල් ෙැහැති විදුලි සකටීමක් නිො, යානය 

ඇතුළත ෙවා ආසලෝකවත් විය. අඳුරු ෙැහැති දියරයක් සෙේ ඇදහැසලන 

මීසත්න් වැේෙත්, වැේෙ හා සුළඟ නිො නටන, කළු දියර විසලහි දියර 

කඳත්, නිසම්ෂයක් තුළ ෙැහැදිලිව සෙනිණි. 

“කට සෙෝදසෙන මිෙක්, කන්සන නෑ...!”දරුසවකුට තරවටු කරන 

මවක සෙේ, වතුර වීදුරුවක් ගුරුසිංහ සවත දිගු කරමින්, ඔකතොවා 

සිනාසුණා ය. 

“අසන් අෙට නෑ සන, ඔසහොම පිළිෙදින මිනිේසු”ඒ ෙමෙ ම 

පිටුෙසින් ඇසුණු කටහඬක් නිො, ඇය හැරී බැලුවා ය. 

එකවර ම ඔවුන් අතරට ෙැමිණිසේ, සමේනේ ය. 

 “ඇයි, ඔය ඉන්සන ඕන තරං.” සිනාසුණු ජෙන් යුවතිය, ප්රහාරය 

ආපිට කැපුවා ය. 
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 කට සෙෝදාසෙන සිටි දුමින්ද, අත වූ සරෝල්ේ එසකන් අඩක් කා, හිෙ 

ඔෙවා බැලුසව් ය. 

“සමොකට ද ආසව ? සමොනව ද ඕන?” ග්රීක තරුණිය සදෙ බලමින්, 

සෙන් ඇද ෙැද ෙැවසුසව්, කාන්තාවන් සදසදනා ම සිනහ ෙන්වමිනි. 

“බඩගිනි ද?” ඒ ෙමෙ ම ඇසූ ගුරුසිංහ සිනාසුසණ් ය. 

 “ඔව්!” තරහින් සමේනේ ෙැවසු සමේනේ, එකවර ම ඔහු අත වූ 

සරෝල්ේ කැබැල්ල උදුරාසෙන කෑවා ය. අනතුරුව, ඔකතොවා සදෙ 

ඔච්චම් බැල්මක් සහළා, සිනාසෙමින් ඉවත්ව ගියා ය. 

“ලැජ්ජා නැති ෙෑනි!” තරහින් ෙැවසූ ජෙන් යුවතිය ගුරුසිංහ සදෙ 

බැලුවා ය.  

“ඉතින් ඇයි මට රවන්සන ?” සහේ සිනාසෙමින් විමසී ය. 

“ඔයා ඕනවට වඩා ඒකිව කරට ෙන්නව. ඒක සන් සම් සෙේරම”ඇය 

සෙමින් ෙැවසුසව් සරෝල්ේ කැබැල්ලක් කටින් කඩාෙනිමිනි. 

“නෑ ! මිමීට ඊරිසිය හිතුන.” සෙන් සිනාසුසණ් ය.  

“අසෙෝ වැසඩ්මයි!” ඔහු සදෙ බැලූ ඕ ෙැවසුවා ය. 

එකවර ම යුවතිය සවත නැමුණු ගුරුසිංහ, ඇසේ අත වූ සරෝල්ේ 

කැබැල්ල උදුරා ෙත්සත් ය. ඇය සිනාසෙමින් හැරී බලන විටත්, ඔහු එය 

ෙෙමින් සිටිසේ ය. 

“ඔය ඉන්සන ලැජ්ජ නැති මිනිේසුත්. දැං හිසත් අමාරුව හරි සන්ද?” 

මිතුරිය සවසහෙට ෙත්කරමින්, ඉන්දියානුවා හඬනො සිනාසුසණ් ය. 

 “පුදුම වැේෙක් සන සම්ක!” ඇලන් ප්සලමිං ෙැවසුසව් ය. 

“දවේ සදකකුත්, ෙැය ෙණනක් සවනව.” කවුළුවකින් පිටත 

බලමින් සෙන් කීසව් ය. 

“මැෂින්ේවල වැඩත්, සෙේරම නැවතිලා.” සමේනේ 

අෙන්සතෝෂසයන් සතෙළා ය. 

“විසල් දියර මටමත්, ටික ටික ඉේසෙනව. සමසහම ගිසයොත්, 

සමෂින් යටසව්වි ද කියන්නත් බැහැ.” ේසවත්ලානා ද එකතු වූවා ය.  

හදිසිසේ ම, නියමු මැදිරිය කම්ෙනය කරමින් නැගුණු නළා හඬක් 

නිො, ඔවුන්සේ අවධානය බිදී ගිසේ ය. එය කුමක්දැයි සත්රුම්ෙත් ඔවුහු 

තැතිෙත්හ. යානසේ ආරක්ෂව හාර ෙරිෙණකසේ අනතුරු ඇඟවීසම් 

ෙංඥාවයි ඒ. 

 සෙොදු නිදන කාමරවල සිටි අසනක් අය ද, කලබලසයන් දිව ආහ. 

සෙේසෙයි  ෙැමිණිසේ කමීෙයක් සහෝ සනොමැතිව ය. 



සෙනසුරු අඩවිය 77 

 

 
 

 සෙන් ඒ වන විටත්, ආරක්ෂක ෙරිෙණකය හා ෙම්බන්ධ වී සිටිසේ 

ය. යානයට ඇති අනතුර කුමක් දැයි වහා ම ෙැහැදිලි කරන සලෙ, සහේ 

ෙරිෙණකයට අණ කසළේ ය. 

“යන්ත්රාොරසේ ඉහළ බිත්තිය මත වි ාල පීඩනයක් තිසබනවා. 

යානසේ වලිෙයටත් එවැනි ම සතරපුමක් සයසදනවා. එය නැවී යන්නත් 

ඉඩ තිසබනවා.” ෙරිෙණකය පිළිතුරු දුන්සන් ය. 

“වැේෙ නිො සවච්ච සදයක් ද දන්සන් නැහැ. සහේතුව අහන්න වි ්ව” 

සෙේසේයි කලබලසයන් ෙැවසී ය. 

“වි ාල බරක් යානසේ ෙසු සකොටෙ මතත්, වලිෙය මතත් 

තිසබනවා. වරින් වර ඒවාසේ පිහිටීම සවනේ සවනවා.” සකොම්පියුටරය 

ෙැවසී ය. . 

“සම්ක සවන්න පුළුවන් සදයක් ද? කඩා වැසටන්න ෙහක් සකොළක් 

ඇත්සතත් නැත්තං, වැහි වතුර එකතුසවන්න විදියකුත් නැත්තං, සම්ක 

උසන් සකොසහොම ද ?” ෙැවසූ සෙේසේයි සිතිවිල්ලට වැටුසණ් ය. 

“පිහිටීම ෙැරින් ෙැසේ සවනේසවන්සන්, ෙසතක් නිො සවන්න බැරි 

ද?” සහොසනකේ ඇසුවා ය. 

“ඒත්, වි ාල ෙත්තු සකොයින් ද සම් හරිසය ?” සකොලින්ේ කීවා ය. 

“ඇයි, මම එදා විල මැද්සදන් මතුසවනව දැකපු රැල්ල? ඒ ෙසතක් 

සවන්න බැරි ද?” ඔකතොවා ප්ර ්න කළා ය. 

“සමොකක් උනත් කමක් නෑ. අපි ගිහින් බලමු.! ඉක්මන් කරමු.!” 

මැසකොල්ේ කලබල කසළේ ය. 

“සම් වැේසෙ එළියට බැෙස්ෙොත්, ඇඳුම්වලින් ෙන්න සදයක් නැති 

සව්වි.” සමේනේ කීවා ය. 

 “එසහම කියල බැහැ.! ඇඳුම්වලට වඩා යානාව වටිනව.” 

මැසකොල්ේ අවධාරණය කසළේ ය.  

“අපි ‘එයා ක්රාෆ්ට්’ සදසකන් යමු. ඕන උසනොත් විතරක් එළියට 

එමු.” කල්ෙනා කරමින් සිටි සෙේසේයි, සුදුසු ම අදහෙ ඉදිරිෙත් කසළේ ය. 

සියල්සලෝම ඊට එකඟ වූහ. 

“හරි! වි ්වයි, මමයි ෙැමා එසකන්. ඉක්මන් කරමු.!” මැසකොල්ේ 

ආරක්ෂක ඇඳුමක් ඇඟලාෙන්නට විය. 

“මමත් එනව.” සහොසනකේ කීවා ය. “ෙසතක් නං මට ඌ 

බලාෙන්න ඕන.!”. 
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“ඇලන් යමු මාත් එක්ක, සඩල්ටා එසකන්.” සෙේසේයි ෙැවසුසව් 

ය. 

“මමත් එනව. දැන් කකුල ෙනීෙයි.” ගුරුසිංහ ද ඔවුනට එකතු විය. 

“මිමිසකෝත් යමු ! ඇතුසළ තුන්සදසනක් ඉන්නව සන.” සෙේසේයි 

කීසව් ය. 

“අපිත් ඇඳසෙන ලෑේතිසවලා ඉන්න ද?” ේසවත්ලානා ඇසුවා ය. 

“ඇඳුම් ඕන නෑ. ඒත් ‘ෙයිලට් රූම්’ එසක් ඉන්න. අපි උදව්වක් 

ඉල්ලුසවොත් සදන්න ලෑේතිසවල.” සෙේසේයි කීසව් ය. 

මැසකොල්ේ, සෙන් හා සහොසනකේ, ඉහළ මාලසේ වූ ෙබඩා 

කාමරයට යාම ෙඳහා, වායුසරෝධක, ආරක්ෂක කුටියට ඇතුළු වූහ. 

ේසවත්ලානා, ෙරිෙණක ක්රියාත්මක කරමින්, ඔවුනට උදව් කළා ය.   

සදවන කණ්ඩායම වූ සෙේසේයි, ප්සලමිං, ගුරුසිංහ හා ඔකතොවා 

ද, ආරක්ෂක කුටිය තුළින් ෙබඩා කාමරය සවත යැවූ ඕ, ආරක්ෂක 

ෙරිෙණකය ෙමෙ ෙම්බන්ධ වී සිටි, සමේනේ හා සකොලින්ේ සවත ගියා ය. 

ෙබඩා කාමරසයහි වූ ේවයංක්රීය බර ඔෙවනය මගින්, මගීන් ද ෙහිත 

වායුොයාන සදක සෙොසළොවට ෙහත් කරන ලදී. නිරීක්ෂණ එළි දල්වාෙත් 

ෙැමා හා සඩල්ටා යානාසවෝ, සෙොසළොසවන් මඳක් ඉහළ නැෙ, ටීටා 

යානාසවහි සදෙසින් එහි පිටුෙෙ සදෙට ෙමන් කළහ.  

 “සකෝ, සම්සක නං සමොකවත් සප්න්න නැහැ.” ටීටා. යානාසව් 

වලිෙය සවත, ෙැමා යානසේ නිරීක්ෂණ ලාම්පුවක් එල්ල කළ, සහොසනකේ 

ෙැවසුවා ය. 

“අපි ටිකක් ඉහළට නැෙල බලමු. මැෂින් රූම් එසක් වහල බලන්න 

ඕන, මට.” යානය හරවාෙත් මැසකොල්ේ, එය ඉහළ නංවමින් ෙැවසී ය. 

සඩල්ටා යානසේ නිරීක්ෂණ ලාම්පුවක් ටීටා හි වලිෙය සවත එල්ල 

කළ ඔකතොවා, එකවර ම කෑෙැසුවා ය. 

“සනව්රිල්, අර බලන්න ! අර !!” 

“කළු ොට, වි ාල කුට්ටියක් සන්ද, ඒ එල්ලිල තිසයන්සන?” 

ප්සලමිං හඬනැගුසව් වි ්මසයනි. 

“අන්න සහලවුණා! ඌ ෙණ තිසයන ෙසතක්.” ගුරුසිංහ 

කලබලසයන් කෑෙැසුසව් ය. 

 “ෙසතක් තමයි. වි ාල එසකක්. අපි තව ටිකක් ළං සවලා බලමු.” 

සෙේසේයි, යානය ඒ සදෙට සයොමුකරවමින්, ෙැවසී ය. 
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“සනව්රිල්, වහල උඩ කළු ොට, සයෝධ ෙසතක් ඉන්නවා.” ඒ ෙමෙ 

ම, සඩල්ටා යානසයහි ෙණිවුඩ හුවමාරු උෙකරණය තුළින්, 

මැසකොල්ේසේ කටහඬ ඇසිණි. 

“ඔව් ! ඔව් ! වලිෙසයත් එසකක් එල්ලිලා. කිට්ටු කරල බලන්න 

ටිකක්.!” සෙේසේයි පිළිතුරු දුන්සන් ය. 

“ආහ් සනව්රිල්!” හදිසිසේ ම ගුරුසිංහ කෑෙැසුසව් ය.  

“ඇයි දුමින්ද ?” නියමුවා ඔහු සදෙ බැලුසව් ය. 

“සමොකක්ද සම් සවලා තිසයන ? යානාසව් ෙතුරු ෙැලවිල ගිහින් සන් 

ද ?” 

“සමොනවා!” රුසියානුවා ඕනෑකමින් යානය පිරික්සී ය. 

“සදවියසන්!” ඔහුට කෑෙැසිණි.  ඒ ෙමෙ ම, මැසකොන්සේ භීතියට 

ෙත් කටහඬ, ෙණිවුඩ හුවමාරු උෙකරණය තුළින්, ඇසිණි. 

“අපි ඉවරයි සනව්රිල් ! අපි ඉවරයි !! සම් කාලකන්නි ෙත්තු ටීටා 

එසක් පිට බිත්තිය කාල.”  

ෙෙනොමීන් සියලුසදනාම, භීතිසයන් ෙල්ෙැසී සෙොේ, යානාව සදෙ 

බලා සිටියහ. ඔවුන්සේ ජීවිත රැදී තිබුසණ් ටීටා හි නිසි ක්රියාකාරිත්වය මත 

ය. අනසප්ක්ෂිත සලෙ ෙැමිණි සම් මූෙල, අද්භූත ෙත්ත්වයින් විසින් එහි 

පිටත බිත්තිය සහවත් තාෙ ෙරිවාරක ආවරණය, වි ාල සලෙ කා දමා 

තිබිණි. 

ටයිටෑන්හි ඝන වායුසෙෝලය හරහා යාසම් දී, යානය වටා ආසල්ෙ 

කර තිබුණු සමම තාෙ ෙරිවාරක ෙංසයෝෙය, අති යින් ම වැදෙත් විය. 

වායුසෙෝලය තුළින් සව්ෙසයන් ෙමන් කිරීසම් දී, යානසේ පිට ෙැත්ත, ඝන 

වායු තට්ටු ෙමෙ ඇතිල්ලීම නිො ඇතිවන දැඩි උණුසුසමන්, ගිනියම් වීමක් 

සිදුසව්. සෙන්ටිසග්රේඩ් අං ක දහෙකටත් වඩා වැඩිවන සම් උණුසුම, 

ඇතුළතට දැනුසණ් නම්, එහි සිටින මගීන් ඒකාන්තසයන් ම පිලිේසී මිය 

යනු ඇත. පිටන ඇතිවන අධික උෂ්ණත්වය, යානසයහි ඇතුළතට දැනීම 

වළක්වන්සන්, රොයනික ෙංසයෝෙ මිශ්රණයකින් ොදන ලද, සම් සුවිස ේෂ, 

තාෙ ෙරිවාරක ආවරණය මගිනි. එය කිසියම් තැනකින් සහෝ ෙළුදු 

වුවසහොත්, ඇති විය හැකි ප්රතිඵලය සුළුසකොට තැකිය සනොහැකිය. ටීටා 

යානසයහි වූ සමම ආවරණය වි ාල සලෙ ෙළුදු වී තිබුණු බැවින්, එය යළිත් 

අභයවකා  ෙතකිරීම බරෙතළ ප්ර ්නයක් විය.  

“සනව්රිල්, මු හරි ම සව්සෙන් කාසෙන යනව. මුව කෙල දාන්න ද? 

මැසකොල්ේ සිය ප්රධානියා විමසී ය. 
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“ඔව් ! මමත් කරන්න හදන්සන ඒක තමයි.” සිය යානාසව් කවුළුවක් 

විවර කළ සෙේසේයි, මධයම ප්රමාණසේ සල්ෙේ තුවක්කුවක් ෙත්ත්වයා 

සවත එල්ල කසළේ ය. ක්රමානුකූලව නිකුත් කළ සල්ෙේ දහරා මගින්, ඌ 

කැබලි කිහිෙයකට කො දැමීමට, ඔහු ෙමත් විය. 

“ආහ් ! කෙන්න එො සනව්රිල්... මුව කෙන්න එො...!”මැසකොල්ේ 

මහ හඬින් කෑෙැසුසව් ය. “කැපිල සවන්සවන හැම කෑල්ලකින් ම තව 

එසකක් හැසදනවා.”  

සෙේසේයි විේමයට ෙත් විය. ඇමරිකානුවා කීසව් ෙතයයකි. මුල් 

ෙත්වයා කැපීම නිො ෙෑදුණු, අළුත්, කුඩා ෙත්ත්ව සයෝ ඒ වනවිටත්, 

එකිසනකාසෙන් ඈත් සවමින්, යානය උලාකමින් සිටියහ. 

“සහොඳ සවලාවට මං කන පිට බිත්තිය විතරයි. ඉතුරු ටිකත් 

කෑවනං, සමලහකට අපි සෙේරම ඉවරයි.” ඔකතොවා ෙැවසුවා ය. 

“කරන්න සදයක් නෑ ඉයුජින්. සල්ෙේ ෙවේ එක වැඩිකරල පුවල 

දාමු.” රුසියානුවා ආයුධසේ කිරණවල ප්රබලතාවය වැඩි කර ෙනිමින් 

ෙැවසීය.  

“බිත්තිය තුවාළ වුණු තැනකට සල්ෙේ ‘බීප්’ එක වැදුසනොත්, ටීටා 

එකට කරදරයක් සව්වි ද?” ඔකතොවා ඇසුවා ය. 

“සීතල සලෝසකක ඉන්න, සීනල ජීවිසයකුසේ ඇසේ එච්චර වි ාල 

රේනයක් තිසයන්න බෑ. අඩු උණුසුමකින්, මුව පුචල දාන්න පුළුවන් 

සව්වි.” ප්සලමිං පිළිතුරු දුන්සන් ය. 

“සනව්රිල්, අපි හරි! කාලකණ්නි ටික සෙේරම ඉවරයි..” මැසකොල්ේ 

කීසව් ය. 

“හරි ! අසප් වැසඩත් ඉවරයි.” පිලිේසී ගිය ජීවීන්, යානසේ 

වලිෙසයන් බිමට ඇදවැසටනු බලාසිටි සෙේසේයි, අවිය ෙසෙකින් තැබුසව් 

ය. 

“ඇත්තට ම බාබරා මුන් සමොක්කු සවන්න පුළුවන් ද?” සෙන්, ජීව 

විදයාඥවරියසෙන් විමසුසව් ය. 

“මුට  ාරීරික අවයව නෑ. හැඩය සවනේ කර ෙන්න පුළුවන්. 

කෑලිවලට කැඩුන ම අළුත් ෙත්තු හැසදනව. ොමානයසයන් සම් ලක්ෂණ 

තිසයන්සන ඇමීබාවට! ඕ කීවා ය. 

“සමොනව ? සම් සයෝධ ෙත්තු ඇමීබාසවො ? උන් ඒක වෙලික ක්ෂුද්ර 

ජීවීන් සන්ද?” ඉන්දියානුවාසේ ඇහිබැම, නළල ආක්රමණය කසළේ ය. 
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“ඇත්ත ! ඒ උනත්, සම් ෙත්තුත් ඇමීබාවා සවන්න ඉඩ තිසයනව. 

කාලයක් තිේසෙේ ෙරිණාමය සවලා, ෙමහරවිට මුං සයෝධසයො සවන්න 

ඇති.” සහොසනකේ ෙැවසුවා ය. 

“මුං යානයට සමච්චර විනා යක් කරන තුරු, ආරක්ෂක 

සකොම්පියුටේ එක අෙට සනොදැනුසව ඇයි ?” ගුරුසිංහ ඇසුසව් ය. 

 “යානසය පිට බිත්තිය තුවාල උනාට, ඒක සකොම්පියුටේ එකට 

දැසනන්සන නැහැ. සෙේරම ‘ෙේකිට්’ තිසයන්සන ඇතුසළ බිත්තිසය. පිට 

බිත්තිය විනා සවලා, සයෝධ ෙත්තුන්සෙ බර ඇතුසළ බිත්තියට දැසනන්න 

ෙත්ත ම තමයි, සකොම්පියුටේ එක අපිට දැනුම් දුන්සන.!”ඔකතොවා කීවා 

ය. 

“මුං සකොසහන් ොත් උනා ද සමසහේට ? සම් හරිසය ෙසතක් තියා, 

හත්තක්වත් නැති එසක්. ?” සෙේසෙයි  කීසව් ය. 

“ඒක නං මටත් හිතාෙන්න අමාරුයි. ෙමහරවිට සෙොසළොව යට 

ෙැඩවිල්ලු වසේ ඉඳල, මීසත්න් වැේෙට මතුවුණා සවන්න පුළුවන්.” භූ 

විදයාඥයා කීසව් ය. 

“නෑ ! මං හිතන්සන එසහම සනසවයි” ජෙන් යුවතිය හරේ කැපුවා 

ය. 

 “එසහනං සකොසහොම ද ?” 

“මතක ද මම විසල් රැල්ලක් මතුසවනව දැක්ක ? මට සහොඳට ම 

වි ්වාෙයි, මුං ඉන්න ඇත්සත විසල්. එදා මං දැකපු රැල්ල මුං එසකකුසෙ 

වැඩක්.”  

“අෙට කරදරයක් සනොකර විසල් හිටපු ෙත්තු, එකොරට ම සෙොඩට 

ආසව සමොක ද?” ප්සලමිං ඇසුසව් ය. 

“ඒක නං මට කියන්න අමාරුයි. බාබරාසෙන් අහල බලමු.” 

ඔකතොවා කීවා ය. 

“මුං විසල් හිටපු දියර ෙතු නං, මීසත්න් වැේෙ වහින සකොට, මීසත්න් 

දියර ොරවල් දිසේ සෙොඩට එන්න ඇති. අසප් යානාසව පිට බිත්තිය, 

ආහාරයක් විදියට උන් අඳුනෙන්න ඇත්සත් අහම්සබන් සවන්න ඇති.” 

ෙණිවුඩ හුවමාරු යන්ත්රය තුළින් සහොසනකේසේ හඬ ඇසිණි. 

 “එසහම නං, සම් වසේ එවුන් විසල් තව ඉන්න පුළුවන්. ෙමහරවිට 

වැේසෙ ම සෙොඩට එනව සවන්නත් පුළුවන්.” සෙේසේයි කීසව් ය. . 

“අපි විල වසට් සහොඳ ‘ෙේව්’ එකක් දාල බලමු, සනව්රිල්!” ෙැමා 

යානසේ සිටි මැසකොල්ේ සයෝජනා කසළේ ය. 
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සෙේසේයි එකඟ විය. වායුොයාන සදක ම විල වටා රවුම් ෙෙමින්, 

තවත් සයෝධ ඇමීබාවන් ඇත්දැයි සෙොයා බැලුසව් ය. ෙැය භාෙයක් ෙමණ 

සෙවූවත්, හමු වූසේ, විල් ඉවුසේ අසනක් ෙැත්සත් බඩොමින් සිටි, කුඩා 

ප්රමාණසේ ෙසතකු ෙමණි. ඒ ෙමෙ ම ෙැමා යානාසවන් නිකුත් වූ සල්ෙේ 

දහරාවක්, නිේදය සලෙ ඌ විනා  කසළේ ය. 

“විසල්, ඇමීබාසවො සලොකු රංචුවක් නැතුව ඇති. නැත්තං, මීට වඩා 

ෙත්තු අපිට හම්බසවන්න ඕන.” සහොසනකේසේ අදහෙ විය. යානා සදසක් 

නියමුසවෝ සදසදනා ද, ඊට එකඟ වුහ. 

“සකොසහොම උනත්, ෙැරින් ෙැසේ ඇවිල්ල බැලුසවොත්, සකෝකටත් 

සහොඳයි! සෙන් කීසව් ය. 

අභයවකා ොමීන් දෙසදනා ම නියමු මැදිරියට රැේවී සිටියහ. ඔවුන් 

මුහුණ දී සිටි අවේථාව බරෙතළ එකක් විය. 

“ඉතින් සමොකක්ද ඔය සදන්නසෙ අදහෙ?” සෙේසේයි, යානසේ 

නඩත්තු ඉංජිසන්රුවන් සදසදනා ඇමතුසව් ය. “අෙට සම්ක ‘සරසෙයාේ’ 

කරෙන්න විදියක් ඇත්සත ම නැද්ද?” 

මැසකොල්ේ හා ේසවත්ලානා සදසදන සිය හිේ බිමට නැඹුරු 

කරසෙන සිටියහ. ඉතිරි අටසදන ඔවුන්සේ පිළිතුරු බලාසෙොසරොත්තු වූහ. 

 අවොනසේ දී මැසකොල්ේ හිෙ එෙවී ය. 

“සෙොඩි ෙළුද්දක් නං හදාෙන්න තිබුණා. ඒත් ෙමහර නැන්වල වේෙ 

අඩි ෙණන් විනා  සවලා. අපිට සකොසහොමවත් සම්ක සරසෙයාේ කරෙන්න 

බැහැ”ඔහු ෙැවසුසව් බිඳුණු හඩිනි. 

“ඒ කියන්සන, ටීටා එක ආසයන් අභයවකා  ෙතකරන්න 

බැහැ.!”සෙේසේයි, මැසකොල්ේ සවත බලාසෙොසරොන්තු සුන් වූ බැල්මක් 

සහළුසව් ය. 

“ඔව් ! අපි පිළිෙන්න කැමති උනත්, නැතත් ඇත්ත තත්වය ඒකයි.” 

ඇමරිකානුවා ෙැවසී ය. 

“සදයියසන් ! ඒ කියන්සන අපි දැන් ටයිටෑන්වල හිරකාරසයො කියන 

එක ද?” සකොලින්ේ ඇසුසව් කම්ෙනසයන් යුතුව ය. 

“ඔව්! අපිව සේරෙන්න ඇේටේ මධයේථානයකින් යානයක් 

එනතුරු!” රුසියානුවා පිළිතුරු දුන්සන් ය. 

“දැන් පිටත් වුණත්, ඒ හරිසය ඉඳල සමසහේට යානයක් එනසකොට, 

මාෙ ෙහක් විතර යාවි.” සෙන් ෙැවසී ය. 

“එතකල් අපි සකොසහොම ද ජීවත් සවන්සන?” සමේනේ: ඇසුවා ය. 
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“ඒක තමයි වැදෙත් ම ප්ර න්ය.” ප්සලමිං කීසව් ය. 

“අසප් කෑමයි, වතුරයි, ඔක්සිජනුයි මාසෙකින් විතර ඉවර සව්වි.”  

“මාෙ ෙහකට ෙෑසහන කෑමයි, වතුරයි, ඔක්සිජනුයි ඔලුවට උඩින් 

රවුම් ෙහද්දි, අෙට සවලා තිසයන්සන මාසෙකින් මැසරන්න.” යයි, 

ටයිටෑන් මත දී සහලූ, දීේඝතම සුසුම පිට කසළේ ය. 

ටයිටෑන් සවත ෙැමිණි අභයවකා ොමීන්ට, ආෙසු ඇේටේ 

මධයේථානයකට යාම ෙඳහා, ොමානයසයන් ෙතවන කාලය මාෙ ෙහක් 

ෙමණ විය. එම කාලය ෙඳහා අව ය, කෑම, ජලය හා ඔක්සිජන් 

ෙැටසේනියා මවුයානය තුළ තිබිණි. එසහත්, ටීටා යානය අභයවකා  

ෙතකිරීමට සනොහැකි තත්වයක් ඇති වී තිබුණු නිො, ටයිටෑන් 

වායුසෙෝලයට ඉහළින් අභයවකා සේ කක්ෂෙතව තිබූ, ෙැටසේනියා 

මවුයානය සවත යාමට ඔවුනට සනොහැකි විය. එසෙේ ම, මවුයානසේ තාෙ 

ෙරිවාරක ආවරණයක් සනොතිබුණු බැවින්, එයට ද, ටයිටෑන් මතුපිට සවත 

ෙැමිණීමට හැකියාවක් සනොතිබිණි. මාෙ ෙහකට ෙමණ ෙෑසහන, ආහාර, 

ජලය හා ඔක්සිජන් ෙංචිතයක් තමන්ට. ඉහළින් කක්ෂෙතව තිබුණත්, 

ඔවුනට එයින් කිසිදු ප්රසයෝජනයක් ෙත සනොහැකි විය.  

සෙේසෙයි , සිය කණ්ඩායම මුහුණො ඇති බරෙතළ තත්වය 

පිළිබඳව විේතර කර, සෙනසුරුට ආෙන්නව තිබුණු ඇේටේ - 2 හා 3 

මධයේථානවලට ගුවන් විදුලි ෙණිවුඩ යැව්සව් ය. ටීටා යානය නැවත 

අභයවකා ෙත කළ සනොහැකි බවත්, සිය කණ්ඩායම ෙලවාෙැනීම ෙඳහා, 

හැකි ඉක්මනින් යානාවක් එවනු ඇතැයි බලාසෙොසරොත්තුවන බවත්, 

ඒවාසේ විස ේෂසයන් ෙඳහන් විය. 

ටීටා යානය නැවත අභයවකා ෙත කිරීමට සනොහැකි තත්වයකට 

ෙත්වී ඇති බව අො, ඉමහත් කම්ෙනයකට ෙත් වූ බව, ඇේටේ 

මධයේථානවලින් ලැබුණු පිළිතුරු ෙණිවුඩවලින් කියවිණි. 

අභයවකා ොමීන් ෙලවාෙැනීම ෙඳහා, යානාවක් එවීමට ඉක්මනින් ම 

කටයුතු කරන බවත්, එසතක් කණ්ඩායසම් ජීවිත රැකෙැනීම ෙඳහා, අව ය 

සියලු ම පියවර ෙන්නා සලෙත්, මධයෙථ්ානවලින් වැඩිදුරටත් දැනුම් දී 

තිබිණි. 

ටයිටෑන් ජීවසයන් ෙපිරුණු සලොවක් බව ෙතයයක් විය. එසහත්, එහි 

වූ වි ාල විල්වල දියර සහෝ වනාන්තරවල වූ සයෝධ හතු, ෙෘථිවි 

මිනිේසුන්සේ ප්රසයෝජනයට ෙත සනොහැකි විය. මන්ද යත්, ඒ විල දියර 

ජලය සනොවුණා සෙේ ම, ඒ සයෝධ හතු ද, ජලීය ජීවයක් සනොවීම යි. ටයිටෑන් 
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මත වූ මීසත්න් දියරය හා මීසත්න් මූලික වී තැනුණු මීසත්න් ජීවය, 

ෙෘථිවිසයන් ෙැමිණි, ජලය ොනය කළ, ජලය මුල් වී තැනුණු, ජලජ ජීවීනට 

දැඩි සලෙ විෂ ෙහිත විය. 

ජීව ෙරිණාමසේ අන්ත සදකක් වූ, සම් අවේථා සදසකහි 

සනොෙැලපීම, අනසප්ක්ෂිත හදිසි අනතුරකින් ටයිටෑන් මත අතරමං වූ 

අභයවකා ොමීන්සේ, බරෙතළ අවාෙනාවක් විය. 

“අපි කෑමයි, වතුරයි සමසහන් සහොයාෙන්න ඕන! නැත්නම් 

මැසරන්න ලෑේතිසවන්න ඕන.” සෙේසේයි හිෙ අත ෙොසෙන ෙැවසී ය. 

“වතුර සහොයාෙත්සතොත් ප්ර ්න ෙම්පුේණසයන් ම වසේ 

විෙසඳනව.” සහොසනකේ කීවා ය. 

“ඒ සකොසහොම ද?” සමේනේ ඇසුවා ය. 

 “මුලින් ම වතුර ප්ර ්සන විෙසඳනව. ජලය විච්සේදනය කරල අෙට 

ඔක්සිජන් ලබාෙන්න පුළුවන්. ඒසකන් ඔක්සිජන් ප්ර ්නය විෙසඳනවා.”  

“එනසකොට කෑම?” ප්ලාේටික් ඉංජිසන්රුවරිය හරේ කැපුවා ය. 

“වතුර තිසයනව නං, අෙට ටයිටෑන් ෙේවලම ජලීය ආහාර වො 

කරෙන්න පුළුවන් සව්වි.” ජේමානු ජීව විදයාඥවරිය කීවා ය. 

“ඇත්තට ම දුමින්ද පුළුවන් සව්වි ද?” සෙේසේයි නව ෙණක් 

ලද්සදකු සෙේ, හිෙ ඔෙවා, භූ විදයාඥයා සදෙ බැලුසව් ය. 

“බැරිසවන එකක් නෑ. සම් ෙේවල ෙංයුතිය අපි දැනටමත් 

සෙොයාසෙනයි තිසයන්සන. විෂ රොයනික ෙංසයෝෙ අයින් කරල, අඩු 

රොයනික ෙංසයෝෙ පිටින් ඇතුල් කරන්න සව්වි.” තරුණයා කීසව් ය. 

“ටයිටෑන්වල, කිසලෝමීටේ බාෙයක් විතර යටට ගියා ම තිසයන්සන, 

සයෝධ අයිේ ඉල්ලමක්. එසහම තිසයද්දි, අපි ඇයි සම් තරම් බය 

සවන්සන.?” ප්සලමිං සව්ෙසයන් ඇසුසව් ය. 

“ඒක කවුරුත් දන්නව. ඒව ලබාෙන්න විදියක් නැති එකයි, සමතන 

තිසයන ප්ර ්නය..” මැසකොල්ේ ෙන්සුන් සලෙ ෙැවසී ය. 

“කිසි ම ප්ර ්නයක් නෑ. අපි දැන් ම ෙටන්ෙන්න ඕන. අපි සකොසහොම 

හරි, සම්ක හාරන්න ඕන.” ඉංග්රීසි ජාතිකයා කීසව් ය. 

“ඒක කරන්න බැරි වැඩක්. අෙට උෙකරණ නෑ! කිසලෝමිටේ 

බාෙයක් සෙොසළොව යටට හාරනව කියන එක හිතන්නත් අමාරුයි.” 

සෙේසේයි බිඳුණු හඬින් ෙැවසී ය. 

අසතොරක් නැතිව ඇදහැළුණු මීසත්න් වැේෙ ොයා ෙරිෙරය  ාන්ත 

වී තිබිණි. 
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භූ විදයාත්මක උෙකරණයක් ක්රියාත්මක කරමින් සිටි ගුරුසිංහ, 

එමගින් ටයිටෑන් භූමිය තුළට සේඩිසයෝ තරංෙ නිකුත් කරමින් සිටිසේ ය. 

ෙහළින් වූ ඝන අයිේ නිධිය, සකතරම් ෙැඹුරකින් පිහිටා ඇත් දැයි, 

උෙකරණය තුළින් යැවුණු සේඩිසයෝ තරංෙවලින් සෙොයාෙත හැකි විය. 

“කීය ද ෙණන ?” උෙකරණසේ කුඩා දේ ක තිරය සවත එසබමින් 

මැකාල්ේ විමසී ය. 

“මීටේ 533 යි.” ගුරුසිංහ කීසව් ය. 

අනතුරුව, ඔකතොවා අත වූ ඉසලක්සරොනික් ෙටහන් තබනය 

සවත, ඇමරිකානුවාසේ සනත් සයොමු විය. සම් ඔවුන් ෙරීක්ෂා කළ අටවන 

ේථානයයි. මීට සෙර සෙොයා බැලූ ෙථ්ානවල අයිේ නිධිය දක්වා වූ ෙැඹුර 

එහි ෙටහන්ව තිබිණි. ඒ සියලුම අෙයයන් මීටේ 450 ත් 550 ත් අතර විය. 

“වැඩි සවනෙක් නෑ. සම් සකොයිවත් එක වසේ ෙණන්.” සහේ දුේමුඛව 

ෙැවසී ය. 

“සම් විදියට සම් ප්ර ්න විෙඳන්න බෑ.” උෙකරණය අතහැර නැගී සිටි 

භූ විදයාඥයා ෙැවසී ය. ඔහුසේ කතාවට අසනක් අයසේ අවධානය එකවර 

ම සයොමු විය.” සෙොසළොසව් භූ විෂමතාවය අෙට වාසි සවන විදියට තිසයන 

තැනක් සහොයාෙන්න ඕන අපි.” සහේ යළිත් කීසව් ය. 

“ඒ කිව්සව් දුමින්ද ? තව ටිකක් ෙැහැදිලි කරන්න ඒක!” සෙේසේයි 

ඉල්ලා සිටිසේ ය. 

“අපි සමසහම හිතමු.” ලාංකිකයා කතාව ඇරඹී ය. “ෙෘථිවියත් 

එක්ක ටයිටෑන් ෙන්ෙන්දනය කසළොත්, සම් අයිේ තට්ටුව ෙෘථිවිසේ ෙල් 

තට්ටුවට ෙමානයි.”  

“ඔව් ! ඒක හරි.” මැසකොල්ේ එකඟ විය. නැවතත් භූ විදයාඥයා 

සදොඩමළු වූසේ ය. 

“ෙෘථිවිසය කඳු කියල කියන්සන සමොනව ද ? යට තිසයන ොෂාණ 

තටුව ඉහළට සනරල ආපු තැන්. ඒ වසේ ම ොෙර කියන්සන සමොනව ද? 

ොෂාණ තට්ටුව ෙහළින් පිහිටපු තැන්. ටයිටෑන්වල අයිේ නිධිය පිහිටීමත් 

සම් වසේ සවන්න පුළුවන්.” 

“ඉතින් අයිේ නිධිය උේ ෙහත් උනාට, හයිසඩ්රෝකාබන් තට්ටුසව 

සවනෙක් නැත්නම්, සමොකද කරන්සන?” සමේනේ ඇසුවා ය. 

“අපිට ඒක එසහමමයි කියන්න බෑ. සහොයල බලන්න ඕන. 

ෙමහරවිට ඒ වසේ තැනකදි අෙට වාසියක් සවන්න පුළුවන්.”  
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“දුමින්ද කියන එක හරි. අපි සහොයල බලන්න ඕන.” සෙේසේයි 

තීරණය කසළේ ය. 

“ඔව් ! ඒක ඇත්ත. කරන්න තිසයන එක ම සද් ඒක. ෙමහරවිට මීට 

වඩා සල්සිසයන් අයිේ නිධියට කිට්ටුසවන්න පුළුවන් තැනක්, එතසකොට 

අෙට අහුසවන්න පුළුවන්.” ඔකතොවා කීවා ය. 

“අපිට තව මාසෙකට විතර වතුර තිසයනව සන්. සකොසහොමත් 

එකොරට ම හදිේසි සවන්න ඕන නෑ!”සෙන් කීසව් ය. 

අවරසෙතිවල ගිගුම් හඩින් වායුසෙෝලය කම්ොනය කරමින් හා 

දීප්තිමත් විදුලි ෙහන්වලින් හාත්ෙෙ ආසලෝකවත් කරමින්, ටීටා යානය 

ටයිටෑන් අහෙ හරහා ෙමන් කසළේ ය. කළු දියර විල්සතරින් ඉවත් කරෙත්, 

ප්ලාේටික් නිෂ්ොදන යන්ත්ර සියල්ල, නැවත එයට ෙටවා තිබිණි. ඒ වනවිට 

වඩා වැදෙත් අව යතාවය බවට ෙත්වී තිබුණු, අයිේ නිධිය සවත ළඟාවීසම් 

ෙහසු ම මෙ සෙවීම සම් ෙමසන් අරමුණ විය. 

වේෙ කිසලෝමීටර ෙණනාවක් පුරා ෙැතිර තිබුණු, සයෝධ හතු 

වනාන්තරයට ඉහළින් ෙමන් කළ යානාව, වි ාල කළු දියර විලක් මතින් 

ෙමන් කරමින් තිබිණි. ටීටා ඔේසබන් වූසේ උේ කඳු ෙන්තියකි. යානය ඒ 

සදෙට ෙමීෙවන් ම ගුරුසිංහ නියමුවා ඇමතී ය. 

“සනට්රිල්, අපි සම් කඳු මුදුන්වල ඉඳල, අයිෙ ් ‘සල්යේ”එකට 

තිසයන දුර මනිමු. මට හිසතනව, සමතන අපිට වාසියක් තිසයනව කියල.”  

“අදහෙ නං සහොඳයි. ඒත් සකොසහොම ද කඳු මුදුන්වලට යන්සන ? 

ටීටා එක කඳු උඩට ොත් කරන්නත් බෑ. අසප් ‘එයා ක්රාෆ්ට්’ සදකට කඳු 

නගින්නත් බෑ!” සෙේසේයි සිනාසුසණ් ය. 

ලාංකිකයා හිෙ කෙන්නට විය. 

“දුමින්ද ! මට පුළුවන් ටීටා එක කඳු මුදුනකට හරි සකලින්, අහසෙ 

නවන්තසෙන ඉන්න. පුළුවන් නං ‘ලිෆ්ට්’ එසක් එල්ලිල මුදුනට ෙැනෙං!” 

මැසකොල්ේ සිනාසුසණ් ය. 

 එය ඉතා අෙහසු සමන්ම, බැරෑරුම් හා භයානක කටයුත්තක් විය. 

ගුරුසිංහ මඳක් කල්ෙනා කසළේ ය. 

“ලිෆ්ට් එසක් එල්ලිල බිමට ෙනින්න පුළුවන් සව්වි කියල හිතන්න 

අමාරුයි. මට හරියට කසේකුත් ඕන සව්වි. අපි වැසඩ් අල්ලල දාමු. මම ඒ 

තරම් වීරසයක් සනසවයි.” අනතුරුව සහේ සිනාසුසණ් ය. 

“නෑ ! වැසඩ් අල්ලල දාන්න ඕන නෑ. සම්සකන් ප්රසයෝජනයක් 

සවනව නං, මම ලෑේතියි ෙනින්න. මට කියල දීෙං, උසේ ඔය ‘ෙැජට්’ 
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එසකන්, සෙොසළොවට සේඩිසයෝ සව්ව්’ යවන විදිය.” ප්සලමිං ෙැවසුසව්, 

ඔවුන් පුදුමයට ෙත් කරවමිනි. 

සෙේසෙයි, රූෙවාහිනී දුසේක්ෂවල උෙකාරසයන්, කඳු මුදුන්වල 

පිහිටීම සියුම් සලෙ පිරික්ෙමින්, ටීටා යානය හැසිරවිය යුතු ආකාරය 

පිළිබඳව, මැසකොල්ේට උෙසදේ සදමින් සිටිසේ ය. ඇමරිකානුවා ඉතා දක්ෂ 

සලෙ, යානය කඳු මුදුනක් සවත ෙහත් කරන්නට විය. 

 සහලිසකොප්ටරයකට ෙමාන සලෙ ක්රියාකාරී වූ ටීටා යානාව, සියුම් 

සලෙ හසුරුවමින්, සමවැනි කටයුත්තක් කිරීම ෙඳහා අවැසි වූ නිපුණත්වය, 

මැසකොල්ේ ෙතු විය. 

 අව ය දැනුම ගුරුසිංහසෙන් ලබාසෙන, අව ය උෙකරණද ෙහිතව, 

ෙම්පූේණ ආරක්ෂක ඇඳුසමන් ෙැරසුණු, තරුණ, ඉංග්රීසි ජාතික 

වවදයවරයා, පිටවන සදොරට ෙම්බන්ධ වායුසරෝධක, ආරක්ෂක කුටිය 

තුළ විය. 

ොද හකුලාසෙන සිටි ටීටා යානාව, කඳු මුදුනට මීටර හයක් ෙමණ 

ඉහළින්, අහසෙේ නතරව තිබිණි.  

ඊට වඩා එය ෙහත් කිරීමට, නියමුවා කැමති වූසේ නැත. අනතුරුව 

යානසේ ඉදිරි සදොර හැරී, අභයවකා ොමී ඇලන් ප්සලමිං රැෙත් විදුලි 

සෙෝොනය, පිටතට ෙැමිණිසේ ය. ඉන් ෙසු එය ෙහළට ඇදී එන්නට විය. 

සෙෝොනය උෙරිමය සතක් ෙහත් වී තිබුණු නමුත්, තවත් මීටර 

තුනක් ප්සලමිංට ඉතිරිව තිබිණි. 

“ඉයුජින්, තව මීටේ සදකක් විතර ෙහත් කරන්න. සෙොසළොවට තව 

දුර තිසයනව. “ප්සලමිං, සිය හිේ ආවරණය තුළ වූ ෙණිවුඩ හුවමාරු 

ෙද්ධතිසයන්, නියමුවා ඇමතී ය. 

“ලිෆ්ට් එක බිම වදීවි ද ?” මැසකොල්ේ අදි මදි කසළේ ය. 

 “නෑ මනුේෙසයෝ ! බය සවන්න එො.”  

මැසකොල්ේ, තවත් මීටර එකහමාරක් ෙහත් කසළේ ය. 

“තව පුළුවන්. තව මීටරයක් ෙහත් කරන්න.” ප්සලමිං ඉල්ලා 

සිටිසේ ය. 

එසහත්, මැසකොල්ේ ෙහත් කසළේ, මීටර භාෙයක් ෙමණි. මිතුරාසේ 

බෙට අවනනවනවා සවනුවට, ඔහු යානයට ආදරය කසළේ ය. 

ඉවසීසම් සීමාව ඉක්මවා සෙොේ සිටි එල්සලමිං, සෙෝොනසයන් බිමට 

ෙැන්සන් ය. අවොන මීටරය ඔහු ලබා ෙත්සත් එසෙේ ය. එතරම් ඉඩ කඩක් 
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සනොතිබුණු, ෙමතලා සනොවූ කඳු මුදුනින් ෙහළට සනොවැටී සේරීමට, 

ක්රීඩාශීලි තරුණසයක් වූ සහේ ෙමත් විය. 

ගුරුසිංහසේ උෙකල්ෙනය නිවැරදි විය. කඳු මුදුසන් සිට අයිෙ ්

නිධියට ඇති දුර, ප්සලමිං වාේතා කර තිබුසණ් මීටර 352 ක් ව සයනි. 

“මීසත්න් වැහිවලට සහේදිල ගිහිං, කඳු මුදුන්වල හයිසඩ්රෝකාබන් 

තට්ටුසව් ඝනකම අඩුසවලා ඇති.” භූ විදයාඥයා ෙැහැදිලි කසළේ ය. 

“එසහම නං විල් ෙතුල්වල, කිසලෝමීටේ බාසෙකටත් වඩා ඝනකම 

හයිසඩ්රෝකාබන් තට්ටුවක් ඇති.” සෙන් කීව්සව් ය. 

“ඒ සකොසහොම ද ?” ේසවත්ලානා ඇසුවා ය. 

 “ඇයි, සහේදිල ඇවිත් සෙොඩසවල.” ඉන්දියානුවා ෙැවසුසව් මිතුරන් 

හිනේෙවමිනි. 

“හිනාසවන්න එො. ඇත්ත තත්වය ඒක සවන්න පුළුවන්.” ගුරුසිංහ 

කීසව් ය. 

 තවත් කඳු මුදුනකට යානය ෙහන් කර, ෙරීක්ෂා කළයුතු බව, 

සියල්ලන්සේම, අදහෙ විය. ප්සලමිං ඒ ෙඳහා ද කැමැත්ත ෙළකළ බැවින්, 

සෙෝොනය ඉහළට සෙන, ඊළඟ කඳු මුදුන සවන ටීටා යානය ෙමන් කසළේ 

ය.   

එහි මුදුසන් සිට අයිේ නිධියට තිබුණු දුර මීටර 345 ක් විය. 

“දුමින්ද හරි!” සෙේසෙයි  සිනාසෙමින් ඔහුට අතට අත  දු න්සන් ය. 

“ඒත් වැඩක් නෑ.....”  

“ඇයි ඒ ?” සහොසනකේ ඇසුවා ය. 

“මීටේ 345 ක් උනත්, අපිට සලොකු දුරක්. අෙට, ඒ තරම්වත් 

හාරන්න බෑ ”සහේ බිඳුණු හඩින් ෙැවසී ය. 

“සම්ක සමතනින් ඉවර නෑ. අපි තව සහොයන්න ඕන.” ලාංකිකයා 

කීසව් ය. “සහොයාසෙන ගිසයොත්, මීට වඩා ළඟින් අයිේ නිධිය පිහිටපු 

තැනක්, අපිට අහුසව්වි.”  

“මටත් ආව අදහෙක් ” ඔකතොවා කීවා ය. 

“සම්ක ඉසලක්සරොනික් ප්ර ්නයක් සනවී. ඒත් කියමු බලන්න” 

මැසකොල්ේ සිනාසුසණ් ය. 

“අපි හිතමු සමසහම. කාලයක් තිේසෙ ෙලන, මීසත්න් ෙංොවක් 

ෙැන.” ජෙන් යුවතිය විේතර කළා ය. 

“ඉතිං " 
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“ඒ වසේ ෙඟක හයිසඩ්රෝකාබන් තට්ටුව ෙෑසහන සහේදිල ගිහිල්ල 

තිසයන්න පුළුවන්.”  

“එසහම උනත්, ෙලන ෙඟක් නං සමොකද කරන්සන.? අෙට මීසත්න් 

වතුසර කිමිසදන්න සව්වි!” සමේනේ සිනාසුණා ය. 

“මිමීසෙ කතාව හරි. ඒ වසේ ම බ්රිජට් කියාපු එකත් හරි. මීසත්න් 

වතුර නං, අෙට කිසි සදයක් කරෙන්න බැරි සව්වි.” ගුරුසිංහ කීසව් ය. 

ආරක්ෂක ඇඳුසමන් මිදුනු ප්සලමිං, සම් සමොසහොසත් දී සිනාසෙමින් 

ඔවුනට එක් විය. 

“සකොසහොමද ! මසේ මහන්සිසයන් වැඩක් උනා ද, දුමින්ද ?” සහේ 

ලාංකිකයා විචාසළේ ය. 

“සම් ! ඔක්සකොටම ඉසෙල්ල එකක් කියල ඉඳෙං!”සකොලින්ේ 

සිනාසෙමින් හරේ කැපුවා ය. 

“සමොකක් ද සජනී ?” ඉංග්රීසි ජාතිකයා විමසුසව් ය.  

“උඹ, දුමින්දසෙ සමෂින් එක, හරියට “ඔෙසේට්’ කළා ද?” 

ඇසේ කතාවට සියල්සලෝම හඬනො සිනාසෙන්නට වූහ. ප්සලමිං 

සිනාසෙමින්, කළු ඇමරිකානු තරුණිය සවත ෙැන්සන්, ඇයට ෙහරක් 

ෙැසීමට ය. 

ඒ වනවිට, ඔවුන් කිසලෝමීටර ෙනහක් ෙමණ ඉදිරියට සෙොේ තිබිණි. 

 “දුමින්ද, සම් බලන්න ! සයෝධ මීසත්න් විලක්.” සමේනේ කෑෙැසුවා 

ය. 

“අපි දැකපු හුඟාක් ඒව සයෝධ ඒව මිෙක්, සෙොඩි ඒව සනවී සන” 

ලාංකිකයා සිනාසුසණ් ය. 

“සම්, දැකපු ඒවයින් සලොකු ම එක. එහා ෙැත්සත ඉවුර සප්න්සනත් 

නෑ!” ග්රීක තරුණිය යළිත් කීවා ය. 

 භූ විදයාඥයා කවුළුව සවත සෙොේ, ෙරීක්ෂා කසළේ ය. යානය ඒ වන 

විටත්, විල මතින් ෙමන් කරමින් තිබිණි. 

“සමොනව ! සම්ක විලක් සනසවයි වසේ.!”ඔහුට එකවර ම කියවිණි. 

“විලක් සනසවයි ? එසහනං සමොකක් ද?” සෙන් කුතුහලසයන් විමසී 

ය. 

“ඉවුර අයිසන රැළත් ෙෑසහන්න වැඩියි. සම්ක මීසත්න් ොෙරයක් 

වසෙයි.” සෙේ ෙැහැදිලි කසළේ ය. 

“සකෝ බලන්න..” සෙේසේයි ද අළුත් උනන්දුවකින් යුතුව, සුවි ාල 

මීසත්න් ජලා ය ෙරීක්ෂා කසළේ ය. “ඔව් ! ඔව් !! 
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සම්ක ොෙරයක් තමයි.” කලබලසයන් ෙැවසූ ඔහු, සිය ෙහායක 

නියමුවා සවත හැරුසණ් ය. 

“ඉයුජින් ! ෂිප් එක හරවන්න. සම්ක උඩින් ගිහිල්ල කරදරයක් 

උසනොත්, සෙේරම ඉවරයි.”  

ටීටා යානය, මීසත්න් ෙමුද්රසේ සවරළ තීරය ඔේසෙේ, ෙමන් 

කරන්නට විය. වි ාල රැළි නැසෙන, කළු ෙැහැති දියර තලාව, යානසේ 

ආසලෝකය වැටී, රිදී ෙැහැති ෙැල්ලම් ෙහිතව දිලිසුසණ් ය. සවරළට මඳක් 

දුරින්, තැනින් තැන, විවිධ ෙැහැෙත් හතුවලින් පිරුණු, කුඩා වනාන්තර 

සෙනිණි. 

“ආහ් ! අන්න ෙඟක්!” ේසවත්ලානා කෑෙැසුවා ය. සවරළ ඔේසෙේ 

කිසලෝමීටර කිහිෙයක් ෙමන් කළ ඔවුන්, ළඟා වී තිබුසණ්, වි ාල මීසත්න් 

ෙංොවක් මුහුදට වැසටන, ෙං සමෝයක් සවත ය. 

“සනව්රිල්!” ගුරුසිංහ නියමුවා ඇමතී ය. 

රුසියානුවා ප්ර ්නාේථසයන් යුතුව භූ විදයාඥයා සවත හැරුසණ් ය. 

“අපි සම් සමෝසයන් හැරිල, ෙඟ දිසේ ඉහළට යමු!” 

“ගිහින් " 

“එසහම ගිසයොත්, සවනේ භූ විෂමතා කලාෙ අහුසවනව. ෙමහරවිට, 

අෙට චාන්ේ එකක් තිසයන්න පුළුවන්”ලාංකිකයා ෙැහැදිලි කසළේ ය. 

සෙේසේයි එකඟ විය. ටීටා යානය හැරවූ මැසකොල්ේ, එය උඩු ෙං 

බලා ෙදවන්නට විය. 

“දුමින්ද, අසප් ෙඟවල් වසේ සනවී. සම් ඉවුරු ෙෑසහන්න උෙයි 

සන්ද?” සෙන් ඇසුසව් ය. 

“ම්... ඔව්! බුරුල් හයිසඩ්රෝකාබන් තට්ටුව කාලයක් තිේසෙ සහේදිල 

ගිහින්, ෙඟ ෙැඹුරු සවලා, ඉවුරු උේ සවන්න ඇති.” භූ විදයාඥයා පිළිතුරු 

දුන්සන් ය. 

 “එසහනං මම හිතපු සද් හරි. ෙඟ ෙතුසල ඉඳන්, අයිේ සල්ෙය්ේ 

එකට දුර, හුඟාක් අඩු ඇති.” ඔකතොවා කීවා ය. 

“මම කිව්සව නෑසන ජෙනි වැරදියි කියල. කිමිසදන්න අමාරු එකයි, 

සමතන තිසයන ප්ර ්නය: ගුරුසිංහ හඬ බාල කර ෙවො හිනැහුසණ් ය. 

“එසහනං සමොකට ද බිංකුණ්සඩො, සම් ෙඟ දිසේ යමු කියල කිව්සව් 

?” තරුණිය වයාජ සකෝෙයක් මවාසෙන ඇසුවා ය. 

“ජෙනිට සත්සරන්සන නෑ. සම්ක ඉසලක්සරොනික් ප්ර ්නයක් 

සනසම්. භූ විදයාත්මක එකක්.” සෙන් ෙහත් හඩින් ෙවො සිනාසුසණ් ය. 
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 “තාෙෙය කලබල සවන්න එො. මං ඔසහේට කිව්සව් නැහැ!”ඕ හිෙ 

ෙේො ඉන්දියානුවාට රැවා ය. 

ගුරුසිංහ සිනාසෙමින්, ෙසව්ෂණ විදුලි ෙහන් අව ය දි ාවන්ට 

සයොමු කරමින්, භූමිය ෙරීක්ෂා කරන්නට විය. 

“සනව්රිල් අර බලන්න!” හදිසිසේ ම, ඔහු ෙතුටින් කෑෙැසුසව්ය. 

ප්රධාන නියමුවා කුතුහලසයන් කවුළුව සවන එබුසණ් ය. භූ විදයාඥයා 

සෙන්වූ සදය දැකෙැනීමට සියල්ලන්ටම හදිසි වී තිබිණි. 

“අර...! අර බලන්න.!”  

“අර උෙ කන්ද ෙැන ද, දුමින්ද කියන්සන ?”  

“ඔව් ! ඔව් !! ඒක තමයි.”  

“එක ෙැත්තක තද බෑවුමක් නං, තිසයනව. සමොකක්ද ඒක අමුත්ත 

?” රුසියානුවා විමසී ය. 

 “ඒ තද බෑවුම තමා, අෙට වැදෙත්. සමසහේ කඳුවල, ඔය වසේ ඒව, 

හරි අඩුයි.”  

“ඉතිං ?” 

“සම් විදිසය තද බෑවුමක් ඇති සවන්සන, සලොකු ොෂාණයක් නිො. 

කිසි ම ෙැකයක් නෑ. අයිේ ොෂාණය නිො.”  

“සහොඳයි අපි බලමු.” ෙැවසූ ප්රධානියා, යානය ඒ සදෙට සෙනයන 

සලෙ, සදවැනියාට අණ කසළේ ය. 

 ඔවුහු ඉක්මනින් ම කන්ද සවත ළඟා වූහ. ෙසව්ෂණ විදුලි ෙහන් 

මගින්, අඳුරු කඳුෙැටය, සියුම් සලෙ ෙරීක්ෂා සකසරන්නට විය. 

 “සවනෙක් නෑ! හැම තැනම තිසයන්සන හයිසඩ්රෝකාබන් තටුව 

තමයි”සමේනේ කීවා ය. 

“ඒක හරි. ඒත් මං හිතන්සන, බෑවුම වැඩි ෙැත්සත හයිසඩ්රෝකාබන් 

තටුසව ෙනකම, හුඟාක් අඩු සවන්න ඕන.” ලාංකිකයා ෙැවසුසව් ය. 

“ඒත් සම්ක අමාරු වැඩක්. අපි සකොසහොම ද බෑවුමට ළං සවන්සන ? 

ළං වුණත් සකසනකුට බහින්න අමාරුයි.” මැසකොල්ේ කීසව් ය. 

“බෑ කියල බැහැ. සකොසහොම හරි බෑවුමට බැහැල බලන්න ඕන 

”ගුරුසිංහ තදින් ම කීව්සව් ය. 

“හරි ! පුළුවන් විදියකින් ෂිප් එක ළං කරන්න. මම සකොසහොම හරි 

බහිනව.” ප්සලමිං ේථිරව ම ෙැවසී ය. 

මැසකොල්ේ, කඳු බෑවුම අෙලින්, යානාව ෙදවන්නට විය. සෙේසේයි, 

රූෙවාහිනී දුසේක්ෂසයන් මතුපිට සියුම් සලෙ පිරික්ෙමින්, සුදුසු තැනක් 
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සෙොයන්නට විය. අවොනසේ දී, තරමක, සනොෙැඹුරු අෙලක්, ඔහුට හමු 

විය. යානය ඒ සකලින් ෙහත් කරවන ලදී. 

විදුලි සෙෝ ොනසයහි එල්ලී, ෙරිේෙමින් බිමට ෙැනෙත් ප්සලමිං, සිය 

වාේතාව ඉදිරිෙත් කසළේ ය. එතැන සිට, තිරෙ ්අතට, අයිේ නිධියට දුර, 

මීටර 103 ක් විය. 

 සියල්සලෝම ප්රීතියට ෙත් වූහ. ඔවුහු භූ විදයාඥයා ෙෙෙන්නට වූහ.. 

“මැරුණ ම අරන් තියාෙන්න වටින සමොළයක් ”සකොලින්ේ විහිළු 

කළා ය. 

“ඒන් දුමින්දට නං, ෙන්සතෝෙයක් නෑ වසේ.!”සෙන් ෙැවසුසව් ය. 

“ඔව්, ඇත්ත ! මම බලාසෙොසරොත්තු වුසණ් මීටත් වඩා අඩු දුරක්.” 

සහේ බිඳුණු හඩින් ෙැවසී ය. 

“සකොසහොමත්, මීටේ 103 ක උමෙක් කෙන එක, සල්සි නැහැ. අපි 

තව ටිකක් සහොයමු.” සෙේසේයි තීරණය කසළේ ය. 

නැවතත් ටීටා යානය උඩු ෙං බලා දිසවන්නට විය. 

“අර බලන්න.! හරි ලේෙනයි.! අසන් හරි ම ලේෙනයි.!!”ඉදිරි 

කවුළුව අෙල සිටි සකොලින්ේ එකවර ම කෑෙැසුවා ය. 

“ලේෙන සකොල්සලක්වත් දැක්කද සජනී ?” ප්සලමිං සිනාසෙන්නට 

විය.  

“සකොල්සලක් සනසවයි බං.! ලෙේන දිය ඇල්ලක්!” ඕ යළිත් 

කෑෙැසුවා ය. සියල්ලන්ම සෙරලාසෙන භූ විදයාඥයා කවුළුව සවත ගිසේ 

ය. 

“ඔහ් ! හැබෑ සන්න්නං!” එකවර ම ඔහුට කියවිණි. ඒ ෙමෙ ම දැඩි 

ෙතුටක් ඔහුසේ වසතහි රඟසදන්නට විය. ඔහු ෙැසණකින් ප්රධාන නියමුවා 

සවත හැරුසණ් ය. 

“ඇයි දුමින්ද සමොකද?” තරුණයාසේ වසතහි වූ අොමානය ෙතුට 

නිො, රුසියානුවා කුතුහලයට ෙත් විය. 

“මසේ වැඩ සකොටෙ ඉවරයි සනව්රිල්!” .  

“ඒ සකොසහොම ද?” 

“මම අයිේ සහොයාෙත්තා. අපි සෙොසළොව හාරන්න ඕන නැහැ.!”  

සියල්ලන්සේ ම මුහුණු කුතුහලසයන් පිරිණි. දිය ඇල්ල ඔවුනට 

අමතක විය. 

 “අයිේ සහොයාෙත්ත ? සකොසහේ ද තිසයන්සන.?” ප්සලමිං 

සනොඉවසිලිමත් විය. 
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භූ විදයාඥයා සියල්ල ෙැහැදිලි කසළේ ය. 

 “දිය ඇල්ලක් හැසදන්සන, දිය ොරක් හරහට හිටින, සලොකු 

ොෂාණයක් නිො.”  

 “ඔව් ඒක හරි!” සහොසනකේ කීවා ය. 

“එසහමනං, දැං අෙට අයිේ තිසයනවා. සම් දිය ඇල්ල ෙහළට 

වැසටන්සන, ෙසඟන් මතුවුණු, සයෝධ, අයිේ ොෂාණයක් උඩින් ”සහේ 

සිනාසෙමින් ෙැවසුසව් ය. 

සියල්සලෝම එය පිළිෙත්හ. නිධානයක් සෙොයමින්  සිටි සෙොර 

මුළකට, එය තිසබන බව දැනුණු ෙඳ ඇතිවන ෙතුට, ඔවුන්සේ මුහුණුවල 

විය. 

ඇල්ල සකලින් ෙැමිණි ටීටා යානය සෙසමන් ෙහත් වන්නට විය. 

ෙසව්ෂණ ආසලෝක හා රූෙවාහිනී දුසේක්ෂ මගින්, ‘කළු දියර ඇල්ල’ සියුම් 

සලෙ පිරික්ෙමින් අයිේ ොෂාණය දැකෙැනීමට, සියල්සලෝම වෑයම් කළහ. 

“සම් වතුර කළු ොට නිො, කිසි ම සදයක් ෙැහැදිලි නෑ ! අයිෙ ්

තිසයනව කියල අපි සකොසහොම ද හරියට ම දැනෙන්සන ? සමේනේ ඇසුවා 

ය. 

“කිසි ම ෙැකයක් නෑ. ටයිටෑන්වල සවන ොෂාණ වේෙ නැති නිො, 

වතුරට යටින් තිසයන්සන අයිේ ෙේවතයක්.!” ගුරුසිංහ ේථිරව ම ෙැවසී ය. 

“සහොඳයි එසහමමයි කියමු. අපි සකොසහොම ද සම් අයිේ කඩා 

ෙන්සන. ?” ඔකතොවා ඇසුවා ය. 

“ඒක ඇලව්ටයි, ඉයුජින්ටයි බාරයි. ප්ර ්නය භූ විදයාත්මක ෙැත්ත 

දැන් ඉවරයි.” ලාංකිකයා සිනාසුසණ් ය. 

“සම්ක හුඟක් ම වි ාල ඇල්ලක් සනවී. වතුර මට්ටම මීටරයකට 

වඩා නැතුව ඇති.” සෙන් කීසව් ය. 

“ඒ උනාට ෙැඩ ොර හරි ෙැරයි. සමතනට බහින්න තියා, 

හිතන්නවත් බැරි විදියයි සප්සන.” සහොසනකේ කීවා ය. 
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පුසරෝොමිසයෝ 

අජටාකා ොමීහු, නියමු මැදිරිය තුළ, සිය රාත්රී ආහාරය ෙනිමින් 

සිටියහ. කවුළු අෙල දිෙහරින ලද, කුඩා සම්ෙ තුනක් වටා, කණ්ඩායම් 

තුනක් වන සෙේ, ඔවුනට අසුන් ෙැනවී තිබිණි.   

ප්රධාන නඩත්තු ඉංජිසන්රු මැසකොල්ේ, විහිළු තහළුසවන් සිටි 

පිරිෙට, නිහඬ වන සලෙ ෙංඥා කසළේ ය. අනතුරුව, ඔහුසේ සදවැනියා වූ 

ේසවත්ලානා, කථාව ආරම්භ කළා ය. 

“මං හිතනව, ඊසය අපි කියපු ප්ර ්න ෙැන, හැසමෝම දැන් කල්ෙනා 

කරල ඇති, කියල. සම්ක ටිකක් බෑරෑරුම් වැඩක්. සව්ෙසයන් ෙලන කළු 

දියර ඇල්ලක් යට තිසයන ෙේවතයකින්, අයිේ කඩාෙන්න එක සල්සි 

නැහැ. අපි කැමතියි, හැසමෝසෙම අදහේ දැනසෙන, ෙහසු ම විදියට සම්ක 

කරන්න.” රුසියානු ඉංජිසන්රුවරිය ෙැහැදිලි කළා ය.  සියල්ලසේම 

මුහුණුවලට කල්ෙනාකාරී බවක් ආරූඪ විය. නිහඬතාවය බිඳසහලමින්, 

යළිත් ේසවත්ලානා කතා කළා ය. 

“ඔව් ! කියන්න බලන්න, එක එක්සකනා, තම තමුන්සේ අදහේ!” . 

“අපි, ෙඟ ඉහළ ෙටු තැනකින් බැම්මක් හදල, දිය ඇල්සල වතුර 

හින්දමු. ටීටා ෙේසෙ පුළුවන් අයිේ කඩාෙන්න.”  

සහොසනකේ ඇසේ අදහෙ ෙැවසුවා ය. 

“ක්රමය නං සහොඳයි.” ේසවත්ලානා කීවා ය. “ඒත් අපි සකොසහොම ද 

බැම්මක් හදන්සන ? ෙලන ෙඟක් හරේකරල, එසහම සදයක් කරන එක 

සල්සි නෑ. එකොරට ම ෙේ සෙොඩක් සේන්න ක්රමයක් අෙට නැහැ. ෙේ ටික 

ටික සෙනල්ල දාල ඒක කරන්න අමාරුයි.”  

“ඇල්ලට ඉහළින්, ෙඟ ෙටු ඉවුරු උෙ තැනක, ඉවුරු සදක ම 

එකොර පුපුරවන්න පුළුවන් නං, සදෙැත්සත ෙේ කඩා වැටිල ඉසේට ම ෙඟ 

හරේ සව්වි.” වි ්වනාත් සෙන් ෙැවසී ය. 

 “ඒ අදහෙත් සබොසහෝ ම සහොඳයි. ඒත් වි ්ව, අපි ළඟ පුපුරන ද්රවය 

නෑ. ඒ වසේ ම, ඒ ක්රමය නිො ෙම්පුේණසයන් ම බැම්මක් හැසද්වි කියල 

ේථිරව ම කියන්නත් බෑ. අනික, බැම්මක් හදාෙත්තත්, අපිට වැඩකරන්න 
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ලැසබන්සන, ඒක උතුරල පිටාර යන තුරු විතරයි. සුළු කාලයක් ඇතුළත, 

අයිේ කඩල අයින් කරෙන්න සව්වි.” රුසියානු තරුණිය කීවා ය. 

“ඇල්ලට ඉහළින් ඉවුර කෙල, ෙඟ සවන ෙැත්තකට හරවන්න 

පුළුවන්. ෙඟ දිසේ තව ඉහළට ගිසයොත්, ෙමහරවිට ඒකට සහොඳ තැනක් 

සහොයාෙන්න පුළුවන් සව්වි.” ජෙන් ඉසලක්සරොනික් ඉංජිසන්රුවරිය කීවා 

ය. 

“සහොඳ අදහෙක් මිමී. ඒත්, අෙට සලොකු කාණුවක් කෙන්න සව්වි. 

ඒකට ෙෑසහන කාලයකුත් යාවි. ඒ වසේ ම කාණුව අෙ සකළවසේ ඉඳන් 

කෙල, අන්තිසම්දි ඒක ෙඟට ෙම්බන්ද කරන්නයි සවන්සන. ඒක ටිකක් 

භයානකයි. වතුරොර එකොරට ම, සව්ෙසයන් ආසවොත්, යන්ත්ර නැතුව 

වැඩ කරන අපිට, ඒකට මූණ සදන්න අමාරු සව්වි.” නඩත්තු 

ඉංජිසන්රුවරිය කීවා ය. 

“අපි ෙඟ දිසේ ඉහළට ම යමු, ඒක ෙටන්ෙන්න තැන සහොයාසෙන. 

ඒ හරිසයදි ෙඟ පුංචියි. අෙට එසහේදි, වැඩි අමාරුවක් නැතුව, ෙත සවන 

ෙැත්තකට හරවන්න පුළුවන් සව්වි.” සමේනේ කීවා ය. 

ේසවත්ලානා සිනාසුණා ය. 

 “බ්රිජට්, ඔයාට අමතක වුණා ද, අතු ෙංඟාවලුත් තිසයන්න පුළුවන් 

බව ? එසහේදි අෙට එක ෙඟක් සනවි, ෙඟවල් වි ාල ෙණනක් හරවන්න 

සව්වි. ඒ ක්රමය ප්රාසයෝගික නෑ!”. 

“ෙමහරවිට, අපි ටික දවෙක් බලා හිටිසයොත්, දිය ඇල්ල වතුර 

මට්ටම අඩුසවන්න පුළුවන්. ඒ සමොකද, කාලගුණය හැමදාම එකවසේ 

නැති නිො.” සකොලින්ේ කීවා ය. 

“අපි සකොච්චර කාලයක් බලා ඉන්නද, සජනී.? වැඩි ම පුළුවන් 

මාෙයයි. ඒ අතසරදි මීසත්න් වැේෙක් ආසවොත්, අපි තවත් අමාරුසව්.. 

අනික, ෙසේ ඉහළට වැෙේත්, වතුර වැඩි සවන්න ඒ සහොඳට ම ඇති.” 

ේසවත්ලානා සිනාසුනා ය. 

“දිය ඇල්ල වැසටන්සන අයිේ ෙේවතයක් උඩින් නිො, ඒ හරිසයදි 

සෙොසළොව මතු පිට ඉඳල අයිේ තට්ටුවට දුර, හුඟාක් අඩු සවන්න ඕන. 

එසහම තැනක් සහොයල, ෙං ඉවුර හැරුසවොත්, අයිේ ෙන්න පුළුවන් සව්වි.” 

ගුරුසිංහ කීසව් ය. 

“හරියන්සන නෑ! ඇල්ල සදෙැත්සත ඉවුරු ෙෑසහන්න උෙයි. අනික, 

ඉවුර හාරනසකොට, ෙසඟන් මීසත්න් දියර උනන්න ෙනීවි. ඒක අෙට වි ාල 

කරදරයක් සව්වි.” රුසියානු තරුණිය ෙැවසුවා ය. 
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“ටීටා එසක් ‘ලිෆ්ට්’ එසක්, ‘සක්බල්’ එකක් ෙැට ෙහල, අනිත් 

සකළවර ඉසණ් බැඳෙත්සතොත්, මට පුළුවන් සව්වි ඇල්ලට බහින්න. වතුර 

ොරට ෙහසෙන යන්න සනොදී, මාව නවත්තෙන්න පුළුවන් නං, මං 

සකොසහොම හරි අයිේ කඩනව.” ප්සලමිං ෙැවසුසව් ය.  

“ඔයාව ෙහසෙන සනොගියත්, වතුර ොසර සව්ෙය නිො, කඩන අයිෙ ්

ෙහසෙන යන්න පුළුවන්. විනිවිද සනොසෙනන නිො, මීසත්න් වතුසර වැඩ 

කරනඑක සකොසහොමත් සල්සි නෑ. අනික, සම් වසේ හයානක වැඩකට 

සයොමු කරල, අසප් සදොේතර සකසනක්සෙ ජීවිතය නැති වුසණොත්, ඒක 

දරන්න බැරි ොඩුවක්.”  

අවොනයට ඉතිරිව සිටිසේ සෙේසේයි ෙමණි. ේසවත්ලානාසේ සිනා 

පිරි වත, ඔහු සදෙට සයොමු වී, නැවතිණි. 

“සම් යානාසව් ප්රධානිය හැටියට, මට විස ේෂ බලතල තිසයනව. ඒ 

නිො, දැන් ම සම් ප්ර ්නය ෙැන අදහේ දක්වන එක, මම ප්රතිසක්ෂ්ෙ 

කරනව.” සහේ සිනාසෙන්නට විය.  

“ඒක කෙටිකමක්. තමුන්සේ අදහෙ හෑල්ලුසවන නිො, හිතාමතා ම 

කරන සදයක්.” සකොලින්ේ සිනාසෙන්නට විය.  

“ඒ වසේ ම, නායකසයක් හැටියට, වෙකීම් ෙැහැර හැරීමක්!” 

සමේනේ සිනාසෙමින්, මිට සමලවූ අතින් සම්ෙයට ෙැසුවා ය. 

“බලතල අයුතු විදියට ොවිචිකිරීමක්.” සහොසනකේ වයාජ 

සකෝෙයකින් කෑෙැසුවා ය. 

“සහොඳයි, අපි සමසහම කියමු. ප්ර ්නයකදි, අවොන තීරණය 

ෙැනීසම් බලය තිසයන්සන, මට. ඒ නිො, ඇලව්කයි, ඉයුජිනුයි සදන්නසෙ 

අදහසුත් කිව්වට ෙේසෙ, මසේ අදහෙ කියන්න අයිතියක් තිසයනවා මට.” 

රුසියානුවා සිනාසුසණ් ය. 

“නීති හදල තිසයන්සනත් සලොක්කසේ වාසියට.” සෙන් 

සිනාසෙන්නට විය.  

 “එසහනං, සම් ොරත් සේරුණා කියල හිතාෙන්න සබොේ.” ප්සලමිං 

සියල්ලන්ම හිනැේසුසව් ය. 

රාත්රී ආහාරසයන් ෙසු, යානසේ ප්රධාන නඩත්තු ඉංජිසන්රු 

මැසකොල්ේ, දියර ඇල්සලන් අයිේ ලබාෙැනීම පිළිබඳව, ඔවුන්සේ ෙැලසුම 

ඉදිරිෙත් කරන්නට විය.  

“සම් තිසයන ෙැමා එසකන් ගිහිල්ල ෙත්තු ‘එක්ේ - සේ’ සෙොසටෝ 

එකක්”ඇමරිකානුවා, දියර ඇල්ලට ඉහළින් සිට ෙත් එක්ේ -සේ 
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ඡායාරූෙයක්, ෙෙයින්ට සෙන්වීය. “සම්සක හැටියට, අයිේ ොෂාණසය සම් 

ෙැත්ත ෙළලයි. සම් ෙැත්ත ෙටුයි.”  

සියල්සලෝම නිහඬව ඔහුට කන් දී සිටියහ.  

“අපි සම් ෙටු ෙැත්සතන් ොෂාණය කෙල, තරමක කාණුවක් 

හැදුසවොත්, ඒ ෙැත්සතන් වතුර වැඩිපුර බහීවි.” 

“සෙොඩ්ඩක් ඉන්න ! දැන් සකොසහොම ද, ොෂාණය කෙන්න 

හිතාසෙන ඉන්සන?” සකොලින්ේ ඇසුවා ය. 

“ඇයි, ටීටා එසක් තිසයන, සලොකු, සල්ෙේ තුවක්කු ? අෙට ඒව 

ොවිච්චි කරන්න පුළුවන්.” ේසවත්ලානා පිළිතුරු දුන්නා ය. 

“අපි කාණුව ටික ටික වි ාල කරල, සෙේරම වතුර ඒ ෙැත්සතන් 

බහින්න ෙලේවනවා.” මැසකොල්ේ විේතර කසළේ ය. 

“හරි ! මට සත්සරනව. එතසකොට අනිත් ෙැත්සතන්, බබා වසේ අයිේ 

කුට්ටිය මතු සවනව, සන්ද ?” සහොසනකේ ප්රීතිසයන් ඇසුවා ය. 

“ඔව් ! ඇත්තට ම එසහම සව්වි කියල, අපි ේථිරව ම 

බලාසෙොසරොත්තු සවනව.” මැසකොල්ේ සදසුම නිම කසළේ ය. 

 “මට හරි ම ෙන්සතෝෙයි. වැසඩ් ඉක්මනට වසේ ම, සල්සිසයන් ම 

කරෙන්න පුළුවන්, සහොඳ ම ක්රමය තමයි, ඒක.” සෙේසේයි සිය අනුමැතිය 

හා ෙතුට ෙළ කරමින්, ඉංජිසන්රු යුවළට අතට අත දුන්සන් ය. 

“හරි ම සහොඳ අදහෙක්. ඒත් සෙොඩි ප්ර ්නයක් අහන්න තිසයනව.” 

ප්සලමිං හිනැහුසණ් ය. 

“ඕන සදයක් අහන්න”ේසවත්ලානා කීවා ය.  

“සම් අදහෙ ඔයාසෙ ද, නැත්තං ඉයුජින්සෙ ද ?” 

“අපි සදන්නසෙ ම.” ඕ ෙැවසුවා ය. මැසකොල්ේ ද එය ේථිර කරමින් 

හිෙ වැනුසව්ය. 

“ඒක ටිකක් ෙැක ෙහිතයි. සදන්සනකුට සකොසහොමවත් එක ම 

අදහෙ එන්න බැහැ.!”සමෙන්ේ සිනාසුණා ය.  

“ඇයි බැරි? අපි සදන්නසෙ ම ඩියුටිය එකයි.” ේසවත්ලානාසේ 

පිළිතුර විය. 

“ඩියුටිය එක උනත්, ඔළු සදක සවනේ.” සහොසනකේ හිනැසහමින් 

හරේ කැපුවා ය. 

“සදන්සනක් එකට ෙම්බන්ධසවලා වැඩක් කරන සකොට, ඔළු 

සදසක් ම අරමුණ. එකයි.” රුසියානු යුවතිය ද සමල්ල සනොවූවා ය. 
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“අරමුණ සකොසහොම උනත්, සලොකු ෙම්බන්ධයක් තිසයන බව නං 

සප්න්නව.” සකොලින්ේ සිනාසුණා ය. 

“අයථා ෙම්බන්ධයක්!” ප්සලමිං කෑෙැසුසව් ය. 

උෙ නියමු මැසකොල්ේ, දියර ඇල්ලට ඉහළින්, ටීටා යානය ෙදවමින් 

සිටිසේ ය. 

 යානසේ ෙතුසලහි, සදෙෙ වූ කුඩා, රවුම් සදොරවල් සදකක් විවරව, 

උවමනා අතකට හැරවිය හැකි, වි ාල ප්රමාණසේ, සලෙේ තුවක්කු සදකක් 

පිටතට ෙැමිණ තිබිණි. ෙරිෙණක මගින් ක්රියා කළ සම් තුවක්කු, හාරව 

සිටිසේ වි ්වනාත් සෙන් ය. 

රූෙවාහිනී දුසේක්ෂසයන් ෙහත බලමින් සිටි සෙේසේයි, වරින් වර 

ෙෙයිනට අව ය උෙසදේ ලබාදුන්සන් ය. 

“ඉයුජින්, ‘ෂිප්”එක තව ටිකක් ෙහත් කරන්න පුළුවන් ද ?” සහේ 

විමසී ය. 

“තව මීටරයක් පුළුවන්.” ඇමරිකානුවා ක්රියාත්මක සවමින්, පිළිතුරු 

දුන්සන් ය. 

 අනතුරුව යානසේ ෙතුසල් සිට දියර ඇල්ලට ඇති උෙ මීටර තුනක් 

සලෙ ෙරිෙණක මගින් සෙන්නුම් සකරිණි. 

“තුවක්කු සදසකන් කැසෙන්සන, කාණුසව සදෙැත්සත බිත්ති 

සදකක් විතර සන. අයිේ කුට්ටිය ෙතුසලන් ෙැලසවන සකොසහොම ද?” 

සහොසනකේ, අෙල සිටි ේසව්ත්ලානාසෙන් ඇසුවා ය. 

“අපි කෙන්සන ‘V’ අකුසර හැසඩ් කාණුවක්. සදෙැත්සත කැපුම් 

යාවුණු ෙමන්, සකළින් ම අයිේ කුට්ටිය ෙැලසවනව.” රුසියානු 

ඉංජිසන්රුවරිය කීවා ය. 

“සනව්රිල්, කාණුසව ෙැඹුර සකොසහොම ද?” සෙන් විමසී ය. 

“ෙළසවනි ෙැසේ, මීටේ සදකක් ෙැඹුරට කෙල බලමු.”  නියමුවාසේ 

අදහෙ විය. 

වි ාල දියර ඇල්ල තුළ පිහිටි අයිේ ෙේවනයට ඉහළින් වූ, දියර 

කසඳහි ොමානය උෙ මීටරයක් ෙමණ වන බව, ගුවන් විදුලි තරංෙ 

යැවීසමන්, සෙොයා ෙත හැකි විය. ඒ අනුව ඉන්දීය ෙරිෙණක ඉංජිසන්රුවා, 

තුවක්කුවල සල්ෙේ ධාරාවන් මීටර හයක් දුර ෙමන් කිරීසමන් ෙසු එකතු 

වන සලෙ, ඒවාසේ ආනතිය ෙැකසී ය. 

“හරි ! මම ලෑෙත්ියි.” අවොනසේ දී සහේ ෙැවසී ය. 
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“මම සිේනල් එක සදනතුරු ඉන්න.” ඔහුට ෙැවසූ ෙයි, සිය 

සදවැනියා සවත හැරුසණ් ය. 

“ඉයුජින්, සව්ෙය හුඟාක් අඩු කරල, ඇල්ලට හරියට ම මීටේ තුනක් 

උඩින්, එක ම සේඛාවක් දිසේ, නවත්තන්න කියන තුරු, ෂිප් එක 

ඉේෙරහට, ෙේෙට සෙනියන්න" 

“හරි ! ඔන්න මම ෙටන් ෙත්තා!”ෙැවසු මැසකොල්ේ ප්රධානියාසේ 

නියමයට අනුකූලව, සියුම් සලෙ යානය ෙදවන්නට විය. මැසකොල්ේ 

යානය ෙදවන ආකාරය, නියාමක ෙරීෙණකය මගින් ෙරීක්ෂා කළ 

සෙේසේයි, තිරේ හා සිරේ දි ාවන් ඔේසෙේ, එහි ෙමන් මසෙහි සවනෙ ඉතා 

අඩු බව, ෙැකහැර දැන ෙත්සත් ය. අනතුරුව, ඉන්දියානුවා සවත හැරුසණ් 

ය. 

 “වි ්වා, ලෑේති සවන්න.”  

ඉන්දියානුවාසේ සුරත, ෙරිෙණකසේ යතුරු පුවරුව සවන ෙමන් 

කසළේ ය. 

ඇල්සල් සිට ෙසුෙෙට ආ යානාව, ඇල්ල ෙසුකර මීටර දහයක් ෙමණ 

සෙොේ නැවතී, අනතුරුව ඉදිරියට ෙමන් කිරීම ඇරඹිණි. 

“හරි ! ෙටන් ෙත්හ.” සෙේසේයි ෙංඥාව දුන්සන් ය. ෙරිෙණකසේ 

වූ ේවිචය ෙැසණකින් ක්රියාත්මක විය. 

 යානසේ ෙතුසලන් ඉවතට ෙැමිණ තිබූ, වි ාල, සල්ෙේ තුවක්කු 

සදසකන්, ප්රබල සල්ෙේ දහරාවන් සදකක්, සනොනවත්වා ම නිකුත් වන්නට 

විය. 

ොෂාණය කොසෙන, ඇල්ලට ඉහළින් ඉදිරියට ගිය යානය, සදවන 

වරටත් ොෂාණය කෙමින් ෙසුෙෙට ෙමන් කර, ඇල්සල් සීමාසවන් ඉවත් 

වවදී, සෙේසේයින්සේ හඬ යළිත් ඇසිණි. 

“නවන්නන්න වි ්ව ! දැං ඇති! 

“ආහ් ! අන්න ! අන්න !!”රූෙවාහිනී දුසේක්ෂය අෙල සිටිසයෝ එකවර 

ම කෑෙෙමින් යමක් සෙන්වූහ. කළු දියර ඇල්ල තුළින්, ත්රිසකෝණාකාර 

මුහුණතක් ඇති, වි ාල, සුදු ෙැහැති ේඵටිකයක් සෙසමන් ඉවතට එමින් 

තිබිණි. 

“සදවියසන් අයිේ...!”ඔවුනට කෑෙැසිණි. 

ඇදහැසලන දියර ඇල්සල් ප්රබල සතරපුමට හසුවී, සෙසමන් ඉදිරියට 

තල්ලු වූ, සුදු ෙැහැති, වි ාල අයිේ ේඵටිකය, එකවර ම ඇල්සලන් ෙහළට 
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සෙරළිණි. ඒ ෙමෙ ම, අළුතින් තැනුණු කාණුව තුළින් ඇදී ආ, වි ාල කළු 

දියර කඳක්, ඇල්ල ෙරයමින් සව්ෙසයන් ඉදිරියට විදින්නට විය.  

“අපිට ඒ කුට්ටිය ෙන්න බැරි ද ?” වි ාල අයිේ කුටිය ෙහළට 

වැසටන අයුරු බලාසිටි, ඔකතොවා ඇසුවා ය. 

“බැහැ ! ඇල්ල ොමුල හුඟාක් ෙැඹුරුයි. ඒ වසේ ම ෙැඩ ොරත් 

වැඩියි. අනික, බසරන් වැඩි නිො, ඒක ගිසලන්න ඇති.” ගුරුසිංහ කීසව් ය.  

“කාණුව කැපුවට, එච්චර සවනෙක් උසන් නැහැ වසේ. 

අයිේ ෙේවතය තාමත් හැංගිල” ප්සලමිං ෙැවසී ය. 

“තව ම වැසඩ් ෙටන් ෙත්තා විතරයි. අයිේ මතු සවන තුරු ම, අපි 

කාණුව වි ාල කරනව.” ේසවත්ලානා පිළිතුරු දුන්නා ය. 

 යානය තවත් මීටරයක් දිය ඇල්ලට ෙහත් කර, නැවත සල්ෙේ දහරා 

නිකුත් කිරීසමන්, වම්ෙෙ බිත්තිසයන් වි ාල අයිේ තීරුවක් කො, කාණුසව් 

V හැඩය ෙැඹුරින් හා ෙළලින් වැඩි කිරීමට, ඔවුහු ෙමත් වූහ. එවර ද අයිෙ ්

ෙේවතය මතු සනොවූ මුත්, ඇල්සල් දියර මට්ටම ෙැහැදිලිව ම ෙහත් කිරීමට 

හා කාණුසවන් විදින දියර කඳ වැඩි කිරීමට, ඔවුනට හැකි විය. 

“තව මීටරයක් ෙහත් කරල, අපි අනිත් බිත්තියත් කෙමු.!” ෙැවසූ 

සෙේසේයි, ඒ ෙඳහා පිරිෙ සමසහය වීය. 

සතවන වර, කාණුසව් V හැඩය තව දුරටත් වි ාල වී, සුවි ාල දියර 

කඳක් එයින් නිකුත් වන්නට වූ මුත්, එවර ද . අයිේ ෙේවතය මතු වූසේ 

නැත. 

“හරියන්සන නෑ. V හැසඩ් නිො කාණුසව් ෙතුල හීනියි. ඒක අෙට 

වි ාල ොඩුවක්. ඕන කරන දියර ප්රමාණය බේෙ ෙන්න, සම්ක තව හුඟාක් 

ෙැඹුරු කරන්න සව්වි.” සුළු ෙණනය කිරීමක් කර බැලූ, සෙේසේයි ෙැවසී 

ය. 

“කාණුව ඕනවට වඩා ෙැඹුරු කරන එකත්, සත්රුමක් නැහැ 

සනව්රිල් ! ඒ සවනුවට, සවන ක්රමයක් ෙැන අදහෙක් තිසයනව අපි ළඟ 

මැසකොල්ේ ෙැවසී ය. 

“සමොකක් ද ඒ ?” රුසියානුවා විමසී ය. 

“සල්ෙේ ෙවේ එක වැඩි කරල, අපි අයිේ දිය කරමු. ඒ විදියට 

කසළොත්, අෙට පුළුවන් සව්වි, කාණුසව ෙතුල වි ාල කර ෙත්හ.” සහේ 

ෙැවසී ය. 

“නියම අදහෙ!”ෙතුටින් එය අනුමත කළ ප්රධානියා, ඉන්දියානුවාට 

කිසියම් උෙසදෙක් දුන්සන් ය. අනතුරුව, ප්රබලතාවය වැඩිකර නිකුත් 
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කරනු ලැබූ සල්ෙේ දහරා මගින්, අයිෙ ්ෙේවතසේ කැපූ කාණුසව් ෙතුල 

දියසවන්නට විය. 

ක්රමසයන් කාණුසව් ‘V’ හැඩය, U”හැඩයක් බවට ෙරිවේතනය 

සවද්දී, ඇල්ල තුළින් ඉදිරියට විදින දියර කඳ මහත් වීමත්, ඇල්සල් දියර 

මට්ටම ෙහත බැසීමත්, එකවර සිදු වන්නට විය.  

“ආ අන්න ! අන්න !!”දියර ඇල්ල සදෙ බලා සිටි කිහිෙසදසනක්, 

එකවර ම ෙතුටින් කෑෙෙන්නට වූහ. එය, ඔවුන් සමසතක් සව්ලා 

බලාසෙොසරොත්තුව සිටි, අනුේමරණිය නිසම්ෂය විය. ඇල්සල් එක් 

අං යකින්, සුදු ෙැහැති අයිේ ෙේවතය සෙසමන් මතුසවමින් තිබිණි.  අයිෙ ්

දියකිරීසමන් කාණුව වි ාල කළ ඔවුනට, ෙේවතය ෙම්පූේණසයන් 

මතුකරෙත හැකි විය. සියලු සදනාසේ ම මුහුණුවල, ජීවිතය පිළිබඳ 

බලාසෙොසරොත්තු දැල්වී තිබිණි. එකිසනකා වැළඳ ෙනිමින් සුභෙැතුම් විසිර 

යද්දී, මැසකොල්ේ, ඉවුරක් මත වූ ආරක්ෂිත ේථානයක් සවත, යානය සෙන 

ගිසේ ය. 

ෙැමා වායුොයානය, අයිේ ෙේවතය මතට සෙසමන් ෙහත් විය. විවර 

වූ සදොසරන් ෙළමුව පිටතට ෙැමිණිසේ, ඇලන් ප්සලමිං ය . 

“බලාසෙන බහින්න. ෙල උඩ ලිෙේනව.” සහෝ අසනක් අයට දැනුම් 

දුන්සන් ය. ෙරිේෙමින් පිටතට ෙැමිණි සෙේසේයි, මැසකොල්ේ, සෙන් හා 

ගුරුසිංහ ඊළඟ සමොසහොසත් ඔහුට එක් වූහ. 

“පිටින් තුනී හයිසඩ්රෝකාබන් තට්ටුවක් තැවරිල තිබුණට, සම් පිරිසිදු 

අයිේ!” තමා අත වූ උෙකරණයක් මගින්, ෙේවතසයන් කුඩා ොම්ෙලයක් 

ලබා සෙන ෙරීක්ෂා කළ, භූ විදයාඥයා ෙැවසී ය. 

“එක එක තැන්වලින්, ොම්ෙල් තුන හතරක් අරෙන්න දුමින්ද. අපි 

ලැේ එකට ගිහින්, හරියට ම සටේට් කරල බලමු.” සෙේසේයි උෙසදෙ ්

දුන්සන් ය. 

“දැන් සකොසහොමද කරන්න හිතාසෙන ඉන්සන්.? අයිෙ ්කුට්ටි කඩල 

අරසෙන ගිහින් දියකර ෙන්නව ද ? නැත්නම් සමතනදි ම දියකරල, 

සකලින් ම වතුර විදියට සෙොම්ෙ කරෙන්නව ද ?” සෙන් ප්ර ්නයක් නැගුසව් 

ය. 

“ටීටා එක ඇතුසළ ෙෑසහන රේනයක් තිසයනව. අයිේ කුට්ටි 

අරසෙන ගිහින්, ඇතුසළ නිකං. කියල තිබුණත්, ඒ සහොඳට ම ඇති දිය 

සවන්න. සමතනදි ම දිය කරන්න, බල ක්තිය නාේති කරන එසක් 

සත්රුමක් නැහැ.” සකොලින්ේ පිළිතුරු දුන්සන් ය. 
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 ඇල්ලට ෙහළින්, ෙංොසව් වම් ඉවුසරහි, සියලු ම ප්ලාේටික් 

නිෂ්ොදන යන්ත්ර ෙවි කර තිබිණි. දියර ඇල්ල ොමුළ වූ ේවභාවික 

තටාකසයහි කළු දියරසයන්, නිේොරණය කරෙත් හයිසඩ්රෝකාබන් මගින්, 

ප්ලාේටික් නිෂ්ොදනය ොේථක සලෙ ආරම්භ වී තිබුසණ් ය. 

රිං -සල්ඩි නැවතුම්සෙොළ ඉදිකිරීම ෙඳහා අව ය වූ, වි ාල, 

ප්ලාේටික් ෙසඩොල් එකින් , එක යන්ත්ර අෙල සෙොඩෙැසෙමින් තිබිණි. 

ආරක්ෂක ඇඳුසමන් ෙැරසුණු, ග්රීක, ප්ලාේටික් ඉංජින්සන්රුවරිය, කඩිෙර 

සලෙ එහා සමහා යමින්, යන්ත්රවල නිෂ්ොදනය ෙරීක්ෂා කරමින් සිටියා ය. 

ඈ අෙලට කඩිනමින් ෙැමිණිසේ එවැනි ම ඇඳුමින් ෙැරසුණු තවත් 

සදසදසනකි. 

“බ්රිජට්, අෙට 2-2 ෙයිේ එසකන් ෙසඩොල් තුනක් ඕන” ගුරුසිංහ 

කීසව් ය.  

“තාම යන්සන 2-4. සම්සකන් ෙනහක් ගියා ම තමයි, ආයිත් 2-2 

‘සප්රෝග්රෑම්’ කරල තිසයන්සන.” ඈ හිෙ ඔෙවා බලමින් කීවා ය. 

“සප්රෝග්රෑම් එක සවනේකරල හරි සදන්න. ඉයුජින්ට හදිසියි.” 

ඔකතොව ඉල්ලා සිටියා ය. 

 “එයාට හදිේසි උනාට, මට හදිේසි නෑ. එක විදියකට සප්රෝග්රෑම් 

කරල, තව විදියකට බඩු ඉල්ලනව.” සමේනේ කඩා ෙැන්නා ය. 

“රත්කරල ොේෙනසකොට, ෙමහර ෙසඩොල් නරක් සවනව. ඔය 

සප්රෝග්රෑම් එසක් විදියට ම වැඩ කරල හරියන්සන නැහැ.” ජෙන් තරුණිය ද 

කෑෙැසුවා ය. 

“ඇයි, සමොකක්ද ප්ර ්න?” යන්ත්රවල ක්රියාකාරිත්වය ෙරීක්ෂාකරමින් 

සිටි ේසවත්ලානා, ඔවුන් සවත දිව ආවා ය. 

“හරියට කරන්ට් එක දීල, ෙණනට රත් කරන එක, ඔයාසෙ වැඩක්. 

මට සප්න්සන්, හරියට හදන ෙසඩොල්, ඔයාලසේ සනොෙැලකිල්ල නිො 

නරක් සවනව.” සමේනේ යළිත් කෑෙැසුවා ය. 

“2-2 න් තුනක් ෙන්න බැරිද ඇලවි ? අෙට හදිේසියි! ලාංකිකයා, 

රුසියානු යුවතියට කීසව් ය. 

“කරන්ට් එක හරියට සදන හැටි මම දන්නව. ඔයා ඒක මට 

උෙන්නන්න එන්න එො.” ඔකතොවා සකෝෙසයන් සමේනේ සවත කඩා 

ෙැන්නා ය. 
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“සකලවරක් නරක් වුණු, 2-4 වෙයක් තිබුණ. මුන් සදන්නට ආොව 

යන තුරු ඇරෙන්න දීල, අපි යමු. මං ඒව 2-2 ට කෙල සදන්න: 

ේසවත්ලානා සිනාසුණා ය. 

 ප්රධාන නඩත්තු ඉංජිසන්රු ඉයුජින් මැසකොල්ේ, වි ාල 

කාේයභාරයකට උර දී සිටිසේ ය. සයෝජිත, රිං-සල්ඩි අභයවකා  

මධයේථානසේ, ප්රධාන සෙොවිසෙොළවල් තුසනන් කුඩා ම එක, ටයිටෑන් 

මත දී, ප්ලාේටික් වලින් නිමකිරීමයි, ඒ. 

 මධයේථානසේ සම් සකොටෙ, ටයිටෑන් මත ඉදිකිරීම ෙඳහා, එහි 

පියේෙ සවනේ කළ යුතු වූ අතර, ඒ ෙඳහා මනා කල්ෙනා  ක්තියක් අව ය 

විය. සෙේසේයි හා සෙන් සිය අදහේ ද දක්වමින්, හැකි ෙමණින් ඔහුට 

ෙහාය වූහ. සහොසනකේ, සෙොවිසෙොසළේ ෙැලසුම අතැතිව ඇසේ 

අව යතාවයන් ෙැහැදිලි කරමින්, උවමනා ආකාරයට එය නිමකර ෙැනීම 

ෙඳහා කැෙවී සිටියා ය. 

කළු දියර ඇල්ලට ෙහළින්, ෙං ඉවුසේ, ආරක්ෂිත උේ බිමක, වි ාල 

ප්ලාේටික් ෙසඩොලින් සෙොවිසෙොළ ඉදිසවමින් තිබිණි. ෙෘජුසකෝනාඝ්රාකාර, 

දැවැන්ත, ප්ලාේටික් කුටියක් වූ එය, මීටර දහෙයක් දිෙ, දහයක් ෙළල හා 

හතරක් උේ විය. එසෙේ ම, සමහි ඇතුළත ඉඩ, වේෙ මීටර එකසිය හතළිහක් 

ෙමණ විය. ටයිටෑන් මන සිරකරුවන් බවට ෙත්ව සිටි, අභයවකා ොමීන් 

දෙසදනාට ආහාර ලබාෙැනීම ෙඳහා, සමය ොේථකව නිමකර ෙැනීම 

අතයව ය විය. 

පිරිසෙේ  ක්තිමත් ම තරුණයා හා තරුණිය වූ, ප්සලමිං හා 

සකොලින්ේ සදසදනා එකතුව, වි ාල ප්ලාේටික් ෙසඩොල් දක්ෂ සලෙ 

පිරිද්දූහ. ගුරුසිංහ හා ඔකතොවා එකතුව, ඒවාසේ පිරිද්දුම් අතරින් 

සුවිස ේෂ ෙන්නායක දියරයක් යවා, එතුළින් විදුලිය යැවීසමන්, ෙසඩොල් 

රත්කර ඒවා ඇලවූහ. 

කණ්ඩායසම් ෙැහැණු, පිරිමි දෙසදනා ම, ෙෘථිවි දින ෙහක් තිේසෙේ, 

එකා සමන්ම මහන්සි වී වැඩ කසළේය. අවෙන කෘත්රීම සෙොවිසෙොළ ෙඳහා 

අව ය වූ, දැවැන්ත, ප්ලාේටික් කුටිසේ, පිට බිත්තිවල වැඩ නිම 

කරෙැනීමට හැකි විය. 

කුටිය තුළ, ෙැළෑටි ෙඳහා අව ය ොමානය උෂ්ණත්වය 

ෙවත්වාෙැනීම, අතයව ය වූ කරුණක් විය. ෙෘණ එකසිය හැත්තෑ ෙණනක් 

වූ, ෙරිෙරය ෙමෙ ෙෙඳන විට, එය ෙෑසහන තරම් වි ාල ප්රමාණයක් විය. 
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ටයිටෑන් මත දී හාවිතාකිරීම ෙඳහා රැසෙන ආ, කුඩා, විදුත් ජනක 

යන්ත්ර, සමහි දී ප්රසයෝජනවත් විය. ඉන්ධනය ව සයන් මීසත්න් ෙහ 

ඊසත්න් දියර මිශ්රණයක් සයොදා, එය ඔක්සිජන් ෙමෙ දහනය කිරීසමන්, සම් 

ජනක යන්ත්ර ක්රියා කරවිය හැකි විය. උවමනා තරම් ලබාෙත හැකි වූ, ජලය 

විසයෝජනය කිරීසමන්, අමතර ඔක්සිජන් ෙෙයාෙත හැකි විය. එබැවින් 

සමසතක් ප්ලාේටික් නිෂ්ොදන යන්ත්රවලට බල ක්තිය ෙැෙයීම ෙඳහාත්, 

ෙරිෙරය ආසලෝකවත් කිරීම ෙඳහාත්, සුළු ෙරිමාණසයන් භාවිතා වූ සම් 

විදුත් ජනක යන්ත්ර, වි ාල ෙරිමාණසයන් භාවිතා කිරීම ඇරඹිණි. ජනක 

යන්ත්ර කිහිෙයකින් ලබා ෙත් විදුලිය, තාෙය බවට හරවාසෙන, කුටිය 

ඇතුළත උණුසුම් කරන ලදී. 

“දැන් ඉතින් මසේ සකොටෙ ඉවරයි.” ෙතියක් එක දිෙට, සවසහෙ 

සනොබලා වැඩ කළ ඇමරිකානු ඉංජිසන්රුවා, මූලික වැඩ කටයුතු අවෙන් 

වී තිබුණු, ලා කහ ෙැහැති, සුවි ාල, ප්ලාේටික් කුටිය සදෙ බලා සිනාසුසණ් 

ය. 

“ඒ සකොසහොම ද ඉවර සවන්සන.? මායි, දුමින්දයි තාම ෙටන්ෙත්සත 

නැහැ. අසප් වැඩ සකසරන සකොට, ඔය සදන්නට ඕන තරං අමතර වැඩ 

ඒවි.” ජේමානු ජීව විදයාඥවරිය, මැසකෝල්ේ හා ේසවත්ලානා සදෙ බලමින් 

කීවා ය. 

“උඹල සදන්නට කියන තැනකට වඳින්නං, සමොන සෙල්ලමක් හරි 

දාල, තණසකොළ ටිකක් හරි වවෙල්ල. නැත්තං ඉතිං අපි සෙේරම 

බඩගින්සන.” ගුරුසිංහ හා සහොසනකේ සදෙ බලමින්, කළු ඇමරිකානු 

තරුණිය සිනාසුණා ය. 

“එසහනං ඔසහේලටත් දෑ සත්සරනව අසප් වටිනාකම, සන්ද?” 

සහොසනකේ හඬ නො සිනාසුණාය. 

ටීටා යානසයහි රොයනාොරය තුළ, ටයිටෑන් ෙේ ෙම්බන්ධ 

ෙරීක්ෂණයක සයදී සිටි, ගුරුසිංහ ෙසුවූසේ දැහැන් ෙත වූසවකුසේ 

විලාෙසයනි. කහ ෙැහැති, පිරිපුන් අඟ ෙෙඟින් යුතු, සුන්දර තරුණියක්, 

සෙසමන් අඩිය තබමින්, පිටුෙසින් ඔහු සවත ළං වූවා ය. 

“හායි ! බීංකුණ්ඩ බරට ම වැඩ වසේ.” හිෙ නමා එකවර ම කණට 

කර ෙැවසූ ඕ, ඔහුසේ අවධානය බිඳ සහළුවා ය. 

“කෑව ! ජෙනි කෑව !!”ඔහු සනොෙතුටින් ඈ සදෙ බැලුසව් ය. 

“බිංකුණ්ඩා ෙේ කෑවට, අපි කන්සන නෑ...!”, යි සිනාසුණු ඕ, 

“තරහසවන්සනො දුමින්ද කරදර කළාට. ොළු හින්දයි මං ආසව. මටත් 
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සදන්න සමොනව හරි කරන්න. ඔයාට ඕන කරන වැඩක්.!”යනුසවන් 

ෙවො, අහිංෙක සිනාවක් ෙෑවා ය. 

“හරි ! එසහනං සම් මීටේ එසක් ‘රීඩින්ේ’ කම්පියුටේ එකට ‘ෆීඩ්’ 

කරල, ග්රාෆ්’ එක අඳින්න.” යනුසවන් ඇයට ෙැවරු සහේ, අතෙසු වූ කාරිය 

ෙඳහා නැවතත් දැහැන්ෙත විය. 

 ජෙන් යුවතිය ඇයට ෙැවරූ සකොටෙ නිමකර, ඔහු යළිත් හිෙ 

ඔෙවන තුරු බලා සිටියා ය. ඔහුසේ ෙමාෙමය සකතරම් අව ය වුවත්, 

වෙකීම සවනුසවන් උෙරිම සලෙ කැෙ වී වැඩකරන, සම් ශුර තරුණයාට 

බාධා කිරීමට, ඕ උත්ොහ සනොකළා ය.   

එවර ඔහුසේ හිෙ එෙවුසණ්, ෙරිෙණක තිරය නැරඹීම ෙඳහා ය. ඒ 

දෑේ එකවර ම දීප්තිමත් වූ බවත්, සදසතොල සිනාවකින් විකසිත වූ බවත්, 

ඇයට සෙනිණි. 

“ෂාහ් ! අපි දිනුවා ජෙනි ! අපි දිනුවා!” එකවර ම ෙැන, ඇසේ 

සදවුරින් අල්ලා, තදින් මිරිකාෙත් සහේ, ෙතුටින් සිනාසෙන්නට විය. 

“ඌයි ! ඉතිං අතාරින්න මාව!” ඕ සිනාසෙමින් ඔහුසේ දෑත් සිය 

සදවුරින් ඉවත් කළා ය. අනතුරුව, ඔහුසේ ෙතුට සබදා ෙැනීසම් 

අසප්ක්ෂාසවන්, ප්ර ්නාේථයක් ෙහිතව තරුණයා සදෙ බැලුවා ය. 

“අපි දිනුවා සකල්සල. දවේ ොනක් රයි කරල, අන්තිසම්දි මම ක්රමය 

සහොයා ෙත්තා. ටයිටෑන්වල කාබනික ෙසෙේ, විෂ රොයනික අයින් කරල, 

අසප් ෙේවලට හරියන විදියට, මම ඒක හදා ෙත්තා.” ඇසේ සුරත 

මිරිකාෙනිමින් සහෝ ෙැවසී ය.  

“ෂාහ් ! මට හරි ම ෙන්සතෝෙයි දුමින්ද!” ඕ සිය දෑතින් ම ඔහුසේ 

සුරත බදා ෙත්තා ය. ජීවිතය පිළිබඳ දැක්සවන බලාසෙොසරොත්තුවල 

ආසලෝකය, ඇසේ දෑේවලින් විහිද යන අයුරු ඔහු දුටුසව් ය.  හදිසිසේ ම, 

සදොර හැරසෙන මැදිරියට ඇතුළු වූසේ, උෙැේ ෙැළඳි, උෙැති තරුණසයකි. 

තමා ඉදිරිසේ හුන්, තරුණ යුවළසේ ඉරියව්ව දුටු සහේ, එකවර ම නැවතිනි. 

 “ේ... සෙොරි!” . 

 “නෑ....!” එන වි ්ව. ෙතුටුසවන්න පුළුවන් සුභ 

ආරංවියක්”ලාංකික තරුණයා ෙැවසී ය. 

“සමොකක්ද මිමී ?” සහේ සිනාසෙමින්, ඔවුන් සවත ළං විය. 

 විෂ හරණය කරන ලද, ෙේ ොම්ෙලය ප්රධානියාට සෙන්වමින්, භූ 

විදයාඥයා කතා කසළේ ය. 
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“සම් කාබනික ෙසෙේ ඇසමෝනියම් ෙංසයෝෙත් තිසයන නිො, ෙෙ ්

වැසඩන්න ඕන කරන කාබන්, හයිඩ්රජන්, නයිරජන් තුන ම ලැසබනව. ඒත් 

ෙල්ෙේ, සෙොේෙරේ සම් ෙේවල නැහැ. ඒක ෙෑසහන අඩුොඩුවක්.” සහේ 

ෙැහැදිලි කසළේ ය. . 

“ම්..... ඒකටත් විෙඳුමක් තිසයනව. මම ඒ ෙැනත් හිතලයි 

තිසයන්සන.” ජේමාණු ජීව විදයාඥවරිය, කල්ෙනාකාරී බවක් ආරූඪ 

කරෙනිමින්, කීවා ය. 

 “ඒ සමොකක්ද?” රුසියානු තරුණයා ඇසුසව් ය. 

“සයෝධ හතුවල ොම්ෙල් සටේට් කරදි, ෙමහර ඒවසේ ෙල්ෆේ 

ෙංසයෝෙ තිසයන බව ඔප්පු වුණා. හතුවලින් ෙල්ෙේ ෙංසයෝෙ නිේොරණය 

කරෙන්න, අෙට පුළුවන් වුසණොත්, ප්ර ්සන විෙඳනව.” ඕ කීවා ය. 

 “එතසකොට සෙොේෙරේ ?” 

“ම්..., අඳුසරදි සියුම් එළියක් විහිසදන හතු ජාතියක්, අපි 

සෙොයාෙන්න, මතක ද ?” 

“ඔව් ! ඉතිං...?” 

“ඒ හතුවල සෙොේෙරේ ෙංසයෝෙ තිසයනව. අෙට ඕනකරන 

සෙොේෙරේ, ඒවයින් ෙන්න පුළුවන් සව්වි.” 

“එසහනං දෑ, ඒ ටික හරි.! හිටවන ෙැළ වේෙත්, සම් එක්ක ම ලෑේති 

කරෙත්ත නං, වැසඩ් ඉක්මන්.” සෙේසේයි කීසව් ය. 

“ෙැළ? සුළු සදයක්සන. ෙතියකින් සදන්න පුළුවන්. අළුත් ම අළුත් 

එළවළු, ෙළතුරු, අල ජාති හුඟාක් සම්ක තිසයනව.” ආරක්ෂිත ආහාර 

ශීතකරණයක් හරිමින් ෙැවසූ ජේමානු තරුණිය, අභයවකා   ාක ආහාර 

සබොසහෝ ෙණනක් සෙන්වමින්, සිනාසුණා ය. 

“කෑමට සෙනාපු සද්වලින්, අපි සකොසහොම ද ෙැළ හදා ෙන්සන ?” 

රුසියානුවා ජීව විදයාඥවරිය සදෙ බලමින්, විමතිසයන් නළල රැළි කසළේ 

ය. 

“අෙට ඕන කරන්සන් සම්වසය අංකුර ෙටක විතරයි. දවේ කීෙයක් 

ඇතුළත, ෙටක සරෝෙනසයන් ඕන තරම් ෙැළ හදාෙන්න පුළුවන්.” 

සහොසනකේ ෙැහැදිලි කළා ය. 

ටයිටෑන් මත, දැවැන්ත ප්ලාේටික් කුටියක් තුළ, කෘත්රීම 

වායුසෙෝලයක හා කෘත්රීම ආසලෝකසේ පිහිසටන්, ෙළමු ෙෘථිවි සෙොවිසෙොළ 

ොේථක සලෙ ආරම්භ වී තිබිණි. 
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 “ඔයා වසේ ම සලොකුවට හැසදන්න කියල හිතාසෙන, සම් සෙෝව 

ෙැළ ටික හිටවන්න.” සහොසනකේ සිනාසෙමින් ෙැළ අහුරක් සකොලින්ේට 

දුන්නා ය. 

“සම් ෙයිේ ඒව නං එකක් හැදුනත් මදෑ. ඒ උනාට සෙොඩි ප්ර ්නයක් 

තිසයනව.” උෙ, මහත, පිරිපුන් තරුණිය සදෙ බලා ෙැවසූ ප්සලමිං, ෙෙ 

ෙකේකිරීම නවතා, හිෙ කෙන්නට විය. 

“ඔව්!” කියාෙං බලන්න ප්ර ්සන?” කළු ඇමරිකානු තරුණිය වයාජ 

සකෝෙයක් මවා ෙත්තා ය. 

“සෙෝවත් සම්කි වසේ ම කළු ොට උසනොත් තමා නරක'”සහේ 

සිනාසුසණ් ය. 

“ඒ උනත් උඹ නං අහක දාන එකක් නෑ!” ඕ සිනාසෙමින් ප්රහාරය 

ආ පිට කැපුවා ය. 

“බාබරා ! සකෝ අර අේතාෙල් ෙැළ ටික?” ඔවුන් සවත ආ 

ඉන්දියානුවා විමසී ය. 

“ඔසහේට සමොන අල ද හසලෝ...? හිටව ෙන්නව ෙරිප්පු ටිකක් ! 

වසඩ්වත් කන්න”සකොලින්ේ සිනාසුණා ය. 

“ෙරිප්පු හිටවල, වසඩ් හදල කවද කන්න ද? දුමින්ද, අර එහායින් 

‘ේසෙෂල් ොත්තියක් හදනව, සකලින් ම වසඩ් ම හිටවන්න.” ඉන්දියානුවා 

සිනාසෙමින් ඉවත්ව ගිසේ ය. 

ගුරුසිංහ, තමා අෙලට ආ මිතුරා සදෙ, හිෙ ඔෙවා බැලුසව් ය. 

“ආ සෙනාව ද ? හිටවමු එසහනං!” සහේ අත් මුල්ලුව රැසෙන නැගී 

සිටිසේ ය. 

“අපි සම් ටික, ජෙනිට ම සදමු හිටවන්න. කහ ොටට, ලේෙන අල 

බහීවි එතසකොට.” සෙන් සිනාසෙමින්, ෙසෙකින් සිටි ඔකතොවා සදෙ 

බලා, ඉගි මැරුසව් ය. 

 “ඇයි, මුරුංෙ ෙැල එසහම තිබුසණ් නැද්ද, බාබරා ොව? ඔය වසේ 

ම, හීනියට, දිෙට කරල් හැසදන්න හිටවන්න.” ජෙන් යුවතිය, ඉන්දියානුවා 

සදෙ බලා, සදසතොල් ෙොසෙන හිනැහුණා ය. 

සෙේසේයි හා මැසකොල්ේ සදසදනා එක්ව, ප්ලාේටික් පුවරුවලින්, 

කුඩා සකොටුවක් ෙකේ කරමින් සිටියහ. ඒ අෙල වූ කුඩා බඳුනක, බල්බයක් 

දල්වා තබා, බිත්තර තැන්ෙත් කරමින් සිටිසේ සමේනේ හා ේසවත්ලානා 

ය. 
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“අපි මහන්සි උනාට, ෙැටව් ඒවිද දන්සනත් නෑ!” මැසකොල්ේ ෙැවසී 

ය. 

“බය සවන්න එො. කෑමට සෙනාපු ඒව උනාට, සම් බිත්තර හතර 

ෙෑසහන්න ෂුවේ කියලයි, බාබරා කිව්සව.” ග්රීක යුවතිය පිළිතුරු දුන්නා ය. 

“බිත්තර නං ෂුවේ ඇති. රකින සදන්න තමා ෂුවේ නැත්සත.” 

ඇමරිකානුවා සිනාසුසණ් ය. 

“ආ.... අපිට කියන්සන, අපි කිකිළිසයො කියල ද හිසත්?” රුසියානු 

තරුණිය වයාජ සකෝෙයක් මවා ෙනිමින්, ඇමරිකානුවා සදෙ රවා බැලුවා 

ය. 

“රතු කිකිළියි, සුදු කිකිළියි ෂුවේ නැත්තං, කළු කිකිළිට කියල 

රක්කව ෙන්න කියන්න ඇලව්!”ග්රීක තරුණිය ඉඟි කරමින් සිනාසුණා ය. 

ටයිටෑන් ආරක්ෂක ඇඳුසමන් ෙැරසී සිටි සදසදසනක්, කෘත්රීම 

සෙොවිසෙොළ සවත ෙැමිණියහ. ෙළමුව, ඇතුළුවන ේථානසේ වූ 

වායුසරෝධක කුටිය තුළට ගිය ඔවුහු, එහි පිටත සදොර වොෙත්හ. ඇතුළත 

වූ ටයිටෑන් වායුව පිටතට සෙොම්ෙකිරීසමන් අනතුරුව, එහි වූ බැක්ටීරියා 

නා ක දියර ටැංකිසයහි ගිළුණු ඔවුහු, ඉන්ෙසු කුටිය සෙොවිසෙොළ තුළ වූ 

වායුසවන් පිරවුහ. අවෙන ආරක්ෂක ඇඳුම් උනා, කුටිය තුළ ම තැන්ෙත් 

කළහ. 

“මම වතුර ටැංකිය බලන්න යනව. ඔයා, වැඩ ඉවර කරල එහාට 

එන්න.” තරුණිය කුටිසේ ඇතුළත සදොර හරිමින් කීවා ය. 

“මම ටිකක් ෙරක්කු සව්වි. උදව්වක් ඕන උසනොත් කතා කරන්න.” 

ඇයට ෙැවසූ තරුණයා සෙොවිසෙොළට ඇතුළු විය. 

බුරුල් කලිෙමකින් හා කමීෙයකින් ෙැරසී සිටි ජෙන් යුවතිය, 

සකළවරක වූ කුඩා සෙෝොනය ඔේසෙේ ඉහළ නැෙ, ටැංකිය සවන යනු, 

ගුරුසිංහට සෙනුසණ්ය. ටැංකියට ෙම්බන්ධ ෙරිෙණකසේ හා අසනකුත් 

ඉසලක්ලිනික උෙකරණවල ක්රියාකාරිත්වය, වරින් වර ෙරීක්ෂකිරීම 

වැදෙත් විය. නැතසහොත්, නිසි සව්ලාවට ේවයංක්රීයව ලැසබන ජල ෙැෙයුම 

අඩාල වී,  ාක වියළී යනු ඇත. 

 ෙරිෙණක මගින් ක්රමාණුකූලව ෙැෙසයන, ජලය හා දියර සෙොසහොර 

ලබමින්, නිසරෝගී සලෙ වැඩී එන සකොළ හා සෙඩි එළවළුත්, අල වේෙත්, 

ෙහිත ොත්ති පිරික්ෙමින්, ලාංකිකයා ඉදිරියට යන්නට විය. ෙති සදකත්, 

තුනත් අතර කාලයක් තුළදී, අේවැන්න ලබා ෙත හැකි වූ සමම අධිසව්ගී 

 ාක, අභයවකා  මධයේථාන ෙඳහා ම නිේමාණය කරන ලද, සුවිස ේෂ 
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ඒවා විය. නරක් වූ  ාක සකොටේ හා ෙත්ර කො ඉවත් කළ තරුණයා, ඒවා 

බෑෙයකට දැමුසව් ය. අනතුරුව, එක් එක් ොත්තිවල සතත් ෙතිය පිරික්ො 

බැලූ සහේ, ෙෑහීමට ෙත් විය. 

කුකුල් කූඩුව සවත ගිය ඔහු, එහි සදොර හැර, කුඩා ෙැටවුන් තිසදනා 

පිටතට ෙත්සත් ය. කුකුළු ෙැටවා ෙහ කිකිළි ෙැටවුන් සදසදනා දිවයන 

අයුරු, ඔහු බලා සිටිසේ ආ ාසවනි. ඔවුනට නිදහසෙේ හැසිසරන්නට ඉඩ 

හළ සහේ, සවනත් ෙැත්තකට ගිසේ ය. 

 ෙැය භාෙයකට ෙමණ ෙසු, වතුර ටැංකිය සවන යන සෙෝොනය 

නැෙ ගිය ගුරුසිංහට, එහි මුදුසන් දී ඔකතොවා හමු විය. 

“මිමී ඉවර ද ?” 

“ඔව් ! දැන් ටිකක් සවලා...” ඕ සිනාසුණා ය.  

“ඇයි ඉතිං ෙහළට ආසව් නැත්සත ?” 

 “මං උඩ ඉඳන්, අසප් පුංචි සෙොවිෙසළේ ලේෙන බැලුව. ‘හැන්ඩ්ෙම්’ 

සකොල්සලක් ඒසක වැඩ කරන හැටි එසහම.” ම් දෑේ පුංවිකර ෙවො 

සිනාසුණා ය. 

“ඇති ! ඇති !! ඔය හදන්සන මට කියල, ඔයත් ලෙේනයි කියල, 

කියව ෙන්න.” සහේ සිනාසෙමින්, ඇසේ මුව අතින් වැසුසව් ය. 

“ඉඳා ! ඔයා සනොකිව්වට මං දන්නව, මං ලේෙන බව.” ඔහුසේ අත 

මුවින් ඉවත් කළ ඕ, සිනාසෙන්නට වූවා ය. එසහත් ඔහුසේ සුරත, ඇසේ 

සුරතින් මුදා හැරුසණ් නැත. 

“ඇත්තට ම ජෙනි, උඹ ලේෙනයි.! ඒක, හැම සකල්සලක් ළඟ ම 

නැති, අමුතු ම, අහිංෙක ලේෙනක්.” සහේ සිනාසුසණ් ය. 

“ඒක සනවී ! බිංකුණ්ඩ නානව ද?” ඕ සිනාසුණා ය.  

සෙොවිසෙොසළහි වූ වි ාල වතුර ටැංකිය, ඔවුහු නාන තටාකයක් සලෙ 

ද භාවිතා කළහ. 

“මම අඳින එකක් සෙනාසව නෑ, ජෙනි.”  

“මං සෙනාව ඔයාටත් එක්ක. එනව ද?” ඕ ඇසුවාය . 

“හා...!” 

ඇඳුම් ඉවත්කර, ඇය දුන් සකටි කලිෙම හැඳෙත් තරුණයා, ටැංකිය 

තුළට සදො දමා, එහි ෙැට මත හිඳසෙන, හැරී බැලුසව් ය. තමාට පිටුො 

ඇඳුම් ෙලවන ඇය, ඔහුට සෙනිණි. සම් සුන්දර, ජෙන් යුවතියසේ අඩ 

නේන සිරුර, මීට සෙර ඔහු දැක තිබුසණ් නැත. සහේ ආ ාසවන් ඈ සදෙ ම 

බලා සිටිසේ ය. 
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ඇඳුමට යටින් නාන ඇඳුම් හැඳ, සූදානමින් ෙැමිණ සිටි බැවින්, ඇයට 

එය ෙහසුවක් විය. ඕ හැරී, සිනාසෙමින් ඔහු සවත ෙැමිණියා ය. 

“ෂාහ් ! ජෙනිසෙ ලේෙන.” සහේ සිනාසුසණ් ය. සිනාසෙමින් ඉදිරියට 

ෙැනෙත් ඇය, එකවර ම ඔහු ටැංකියට තුළට තල්ලු කළා ය. 

පිරිසිදු, සිසිල් ජලසේ කිමිදී ගිය සහේ, බුබුළු නෙමින් මතු විය. තමා 

ෙමෙ ම දියට ෙැන සිටි යුවතිය, ඉහළට මතු වී, වසතහි වූ දිය අතින් සේරා 

හැර සිනාසෙණු, ඔහුට සෙනිණි. 

“දැන් හිනාසවනව. ඇයි මාව තල්ලු කසළේ?” සහෝ වයාජ සකෝෙයක් 

මවාසෙන, ඈ සදෙට දෑත් දිගු කරසෙන, ජලය තුළින් ඉදිරියට ෙැන්සන් ය. 

ඕ සිනාසෙමින්, ඔහුසෙන් සේරීම ෙඳහා, ටැංකිය වටා පිහිනන්නට වූවා ය. 

එසහත්, වැඩි සව්ලාවක් සනොසෙොේ ම, තරුණයාසේ කඩිෙර දෑත් අතරට, 

ඇය මැදි විය.  

“අසන් අතාරින දුමින්ද ! ආයිත් කරන්සන නෑ මං.” ඕ සිනාසෙමින් 

බැෙෑෙත් වූවා ය. එසහත්, ඇසේ මුදු සමොසළොක්, අඩ නෙන්න සිරුර, 

එකවර ම ග්රහණසයන් මුදා හරින්නට, ඔහු ෙැකිළුසණ් ය. 

“එසහම බෑ ! කරපු වැසඩ්ට දඩ ෙහන්න ඕන. මට ඕන 

‘කිේ”එකක්.!” සහේ, ඇසේ වතට වත ළංකර, හිනැසහන්නට විය. 

“බෑ ! බෑ! සෙොඩි විහිළුවකට, සලොකු දඩයක් ෙහන්න නීතියක් නෑ.” 

ඕ සේරී යන්නට තැත් කරමින්, සිනාසුණා ය. 

ඔහු අති ය හැඟීම් බර දෑසින්, ඈ සදෙ බැලුසව් ය. 

 “මිමී! ” 

“ම්...!” 

“සහොඳ සකල්ල වසේ, එක ම එකක් සදන්න.”   

එකවර ම, ඇසේ වත රතු වී, ෙහළට සයොමු විය. දැඩි ලජ්ජාසවන් ඒ 

රත් ෙැහැති සදසතොල් නැටවිණි. නිල් ෙැහැති දෑේ කඳුලින් පිරිණි.  

“හරි නරකයි ඔයා. මට බෑ..” ඇසේ වසතහි සකෝෙයක ෙලකුණු 

සෙනිණි. කිසිවක් සනොසදඩු සහේ, ඈ සිය ග්රහණසයන් මුදා හැර, 

ෙරාජිතසයකු සෙේ ආෙසු හැරුසණ් ය. 

“දුමින්ද...” ඇය කෑෙෙන හඬ ඇසිණි. ඔහු හැරී බැලුසව් 

අකමැත්සතනි. 

“තරහ උනා ද ?” ෙසුතැවිල්ල රැඳුණු හඩින් ෙැවසූ ඕ, මඳ සිනාවක් 

ෙෑවා ය. ඒ ෙමෙ ම, ඇසේ කහ ෙැහැති, සුසිනිඳු දෑත් සෙොබ, ඔහුසේ සෙළ 

වටා සවලිනි. . 
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“ආ!” ඇය කීසව් එෙමණකි. ඇසේ සියුමැලි, රන් ෙැහැ සදසතොල්, 

ඔහුසේ සකොපුල් තලයක් මත, දැඩි සලෙ සතරපිණි. 

ඔහු හිෙ ඔෙවා ඈ සදෙ බැලුසව්, හැඟීම් බර දෑසිනි. ඒ ෙමෙ ම ඈත් 

වූ ඕ, ආෙසු හැරී බලා සිනාසුණා ය. 

“එච්චරයි සහොසඳේ.”   
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6 

ටයිටෑන්වරු 

ෙෘථිවි මිනිේසුන් සිතා සිටිසේ ටයිටෑන්, දිලීර හා බැක්ටිරියා ෙමණක් 

ෙහිත සලෝකයක් සලසිනි. එසහත්, එය ෙතයයක් සනොවී ය. සෙන්ටිසග්රේඩ් 

ෙෘණ එකසිය හැත්තෑ ෙණනක උෂ්ණත්වයක් යටසත් වුවද, සම් අඳුරු, 

හයිසඩ්රෝකාබන සලෝකය තුළ, දියුණු මිනිෙස්ු සකොටෙක් වාෙය කළහ. 

එසහත්, ඔවුහු ජලජ මනුෂයසයෝ සනොවූහ. ශීතල රුධිරය ෙහිත, මීසත්න් 

ආ ්වාෙ කළ, මීසත්න් මිනිේසු වූහ. 

කළු දියර ෙංොවට කිසලෝමීටර කිහිෙයක් දුරින්, ඔවුන්සේ හතු 

සෙොවිසෙොළක් විය. වැසි සනොමැති කාලවල දී, සම් සෙොවිසෙොළට මීසත්න් 

දියර ෙැෙයුසන්, කළු දියර ෙංොසවනි. ඇල්ල ොමුල වූ, ේවාභාවික 

තටාකසයහි, ෙතුසල් සිට, සෙොසළොව යටින් සයදු නළ මාේෙයක් ඔේසෙේ, 

සෙොවිසෙොළ සවත, මීසත්න් දියර ෙලා ගිසේ ය. 

ටයිටෑන්වරු කිහිෙ සදසනක්, සෙොවිසෙොළ භාරව සිටියහ. එසහත්, 

ඔවුහු එහි ෙදිංචි වී සනොසිටි අතර, වරින් වර එහි ෙැමිණ, කටයුතු සෙොයා 

බැලූහ. 

එය, සුපුරුදු සලය ඔවුන් ෙැමිසණන අවේථාවක් විය. අඳුර තුළින් 

වැටුණු, පුරුදු මාවත දිසේ ෙැමිණි සදසදසනක්, සෙොවිසෙොළට ඇතුළු වූහ. 

ඔවුහු, මීටර එකහමාරකට වඩා උේ සනොවූ, නිල් ෙැහැති, සිහින් සිරුරු 

ඇත්සතෝ වූහ. වි ාල ඇෙ ්හා මඳක් වි ාල, සෙලවිය හැකි, උල් කන් ෙහිත 

සිහින් මුහුණුවලින් යුතු සමොවුන්, ෙැරසී සිටිසේ අඳුරු ෙැහැති ඇඳුම් 

විස ේෂයකිනි. ඔවුහු ආසලෝකය හාවිතා සනොකළ අතර, අඳුර තුළින් දැකිය 

හැකි, සුවිස ේෂ දෘෂ්ටියක් ඇත්සතෝ වූහ. 

 උෙකරණ ෙහිත බෑෙ සදකක් කසරහි එල්ලාසෙන සිටි ඔවුහු, 

සෙමින් සෙමින් හතු වොව තුළට පිය නැගුහ. 

“සටරා...!”මඳක් දුර ඉදිරියට ගිය එක් අසයක්, සිහින් හඩින්, 

ඔවුන්සේ භාෂාසවන් අසනකා ඇනී ය. “සම් බලන්න, සම් ෙේ මැලවීසෙන 

යනව.”   
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“ඔව් ! ඔව් !! මමත් කියන්නයි හැදුසව, ‘රීනු’!” අසනකා ද සදොඩමළු 

විය. මැලවී ගිය හතුවලට ළං වී ෙරීක්ෂා කළ ඔවුහු, මුහුණට මුහුණ බලා 

ෙත්හ. 

“කවදාවත් සමසහම සදයක් උසන් නැහැ..” රීනු කීසව් ය. 

“අපි හැම සදයක් ම හරියට, සවලාවට, නියම විදියට කරලත්, 

සකොසහොම ද සමසහම උසන් ?” සටරා, සිය අළු ෙැහැති සකේ ෙහිත හිෙ, 

කෙන්නට විය. 

“දැන්ම ම සම් දැනුම් සදමු. වොව විනා  උසනොත්, අපි සෙේරම 

අමාරුසව.” රීනු කීසව් ය. 

“ඔව් ! ඒක තමයි කරන්න තිසයන්සන. අපි සම් ෙේවල කෑලි 

අරසෙන ගිහින්, අනිත් අයටත් සෙන්නමු.”   

වොව තුළ තවත් ඉදිරියට ඇවිද ගිය ඔවුහු, විේසෙෝෙයට ෙත් වූහ. 

ෙෑම ප්ලියක ම, සම් අද්භූත සරෝෙය වැළඳුනු ෙැළෑටියක්, සදකක් දැකිය 

හැකි විය. දැඩි සලෙ සරෝෙයට සෙොදුරු වූ බව සෙනුණු, හතු කීෙයක 

සකොටේ ලබා ෙත් ඔවුහු, ආෙසු හැරී සෙොවිසෙොසළන් පිටතට ෙමන් කළහ. 

ටයිටෑන්වරු, ඔවුන්සේ සෙොවිසෙොසළන් සෙන ආ, මැලවී ගිය 

හතුවල සකොටේ, ෙරීක්ෂා කළහ.  ාකවලට ලැබුණු මීසත්න් දියර විෂවීමක් 

නිො, සම් සරෝෙය වැළසඳන බව ඔවුහු සෙොයාෙත්හ. මින් සෙර කිසි ම 

දිසනක සමවැන්නක් සිදු වී සනොතිබිණි. සෙොවිසෙොළට ලැබුණු මීසත්න් 

දියර විෂ වූසේ, සකසෙේ ද යන්න, ඔවුනට වි ාල ෙැටළුවක් විය. 

‘සවනාටි’ ෙංොසව් ‘මිසනෝ’ ඇල්සලන් සම් මීසත්න් දියර 

ලබාෙන්නා බව, සෙොවිසෙොසළේ හාරකරුසවෝ ෙැවසූහ. ඒ අනුව, මිසනෝ 

ඇල්ල සවත ඔවුන්සෙන් කිහිෙසදසනක් යවා, එහි මීසත්න් දියර විෂ වූසේ 

සකසෙේ දැයි සෙොයා බැලීමට, ටයිටෑන් බලධාරීන් තීරණය කළහ. 

හතු සෙොවිසෙොසළේ භාරකරුවන්ට අමතරව, ටයිටෑන් විදයාඥයින් 

කිහිෙසදසනක් ද, ෙමනට එක් වී සිටියහ. තැනිතලා බිම් සෙසදෙ ෙසුකළ 

ඔවුහු, කඳුකර හතු වනාන්තරයකට ඇතුළු වූහ. එය මැදින් ෙමන් 

කිරීසමන්, මිසනෝ ඇල්ල පිහිටි ප්රසද් යට, ෙහසුසවන් ළඟාවීමට හැකි විය. 

 වනාන්තරය අවෙන් කළ ඔවුහු, මිසනෝ ඇල්ල සෙසනන සතක් 

මානයට ෙැමිණියහ. හතු සෙොවිසෙොසළේ ප්රධානියා වූ ‘කැම්සි’, එකවර ම 

කිසියම් සුවිස ේෂ සදයක් සකසරහි, අන් අයසේ අවධානය සයොමු කරවී ය. 

“අමුතු ෙද්දයක් ඇසහනව වසේ.. සහොඳට ඇහුම්කන් සදන්න.”   
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අඳුරු ෙරිෙරයක් තුළ ජීවත් වූ බැවින්, ෙෘථිවි මිනිේසුනට නෑසෙන, 

ඇතැම්, සියුම්  ේද ෙවා, ඇසීසම් හැකියාවක් ඔවුනට තිබිණි. දියර ඇල්ල 

ඇද හැසලන හඬට අමතරව ඇසෙන, සියුම් හඬක්, අන් අයට ද ශ්රවණය 

විය. 

“ඔව් ! ඔව් !! ටිකක් අමුතු ෙද්දයක්.” සටරා ෙැවසී ය. 

“මීට කළින් නං, කවදාවත් සම් වසේ ෙද්දයක් ඇහිල නැහැ.” රීනු 

කීසව් ය. 

“සමොකක් හරි මැෂින් එකකින් එන ෙද්දයක් වසෙයි ඇසහන්සන.” 

විදයාඥසයක් වූ ‘සබරිල්’ ෙැවසී ය. 

“සම් හරිසය සකොයින්ද මැෂින් ? අසප් අය කවුරුවත් සමසහේ නැහැ.” 

තවත් විදයාඥසයක් වූ ‘සඩෝරි’ කීසව් ය. 

සම් අද්භූත  ේදය පිළිබඳව, ඔවුන් තුළ ඇති වූසේ කුතුහලයකි. 

එකවර ම දියර ඇල්ලට ළං සනොවූ ඔවුහු, ෙරිෙරයට මුවාසවමින්, ඇල්ල 

අවට ප්රසද් ය ෙරීක්ෂ කළහ. 

හදිසිසේ ම සබරිල් කෑෙැසුසව් ය.  

“ආහ්...! සම් සමොකක් ද, සම් ?” 

අසනක් අය ද කුතුහලසයන් එය නිරීක්ෂණය කළහ. දියර ඇල්ලට 

නුදුරුව, වම් ඉවුර මත වූ එය, ලා කහ ෙැහැති, වි ාල, අභූත සෙට්ටියක් 

විය. 

සකලින් ම දියර ඇල්ල සවත යාසම් අදහෙ, අත්හැර දැමූ ඔවුහු, ෙං 

ඉවුර ආෙන්නයට සෙොේ, හාත්ෙෙ ෙරීක්ෂා කරන්නට වූහ. 

“ආහ් අන්න තව එකක්!” කෑෙැසුසව් සඩෝරි ය. 

ඇල්ලට නුදුරින්, උේ බිමක් මත වූ එය, රිදී ෙැහැති, දැවැන්ත, 

අද්භූත, සලෝහමය සිලින්ඩරයක් විය.  

සෙට්ටිය තිබුණු සෙසදසින් ඉවත් වූ පිරිෙ, දැඩි කුතුහලසයන් යුතුව, 

ෙරිේෙසමන්, වි ාල සිලින්ඩරය සෙනුණු දි ාවට ෙමන් කළහ. 

“බලන අර වි ාල තටු ! සම්ක වි ාල අහේ යානාවක් වසෙයි.” 

ටයිටෑන් විදයාඥසයක් වූ, ‘තිසමෝ’ අදහේ දැක්වී ය. 

“ඔව් ! ඔව් !! ඒ වසේ තමයි සප්න්සන්. ඒත් කාසේද සම්ක ? 

සකොසහොම ද සමහාට ආසව ?” සබරිල් විමසී ය. 

“ම්... මට ආව අදහෙක්!” සඩෝරි ෙැවසී ය. “සම්ක අමුතු ම 

නිේමාණයක්. සවනත් සලෝකයකින් ආපු එකක් සවන්න බැරි ද ?”   



සෙනසුරු අඩවිය 115 

 

 
 

ඒ අදහසින් සියල්සලෝම තැතිෙත්හ. සවනත් සලෝකයකින්, 

පිටෙක්වළ ෙත්වයින් රැසෙන යානාවක් ෙැමිණ ඇත්නම්, එය ෙංකීේණ 

ප්ර ්නයක් විය හැකිය. 

“මම කියන්න ද?” කිසමෝ සයෝජනා කසළේ ය. “අපි ඉේෙරහින්, 

ඇල්ල ෙැත්තට, තව ටිකක් කිට්ටු කරමු. සම් යානාවයි, වි ාල සෙට්ටියයි 

සදක, ඇල්ලත් එක සමොකක් හරි ෙම්බන්දයක් තිසයන්න පුළුවන්.”   

සියල්සලෝම ඊට එකඟ වූහ. ඔවුහු ඉදිරිෙසින් ඇල්ල සවත ආෙන 

වූහ. 

“ආ! අර සමොකක් ද අර, ඇල්ලට සවලා තිසයන්සන?” එකවර ම 

‘කැම්සි’ කෑෙැසුසව් ය. “එක ෙැත්තකින් යට තිසයන, සුදු ොට, විෂ ෙල 

මතු සවලා. අනිත් ෙැත්සතන් ඇල්ල හුඟාක් ඉේෙරහට වැසටනව.”   

“බලන්න ! අර ඇල්ල ොමුල ඉවුසර සප්න්සන, අමුතු ම සමෂින් 

ජාතියක්. කවුරු උනත් සම් අය, ඇල්සල දියරසයන් සමොනව හරි විස ේෂ 

සදයක් කරනව. අසප් වොවට යන දියරවල ෙංයුතිය සවනේ සවල, ඒව 

විෂසවන්න සහේතුව ඒකයි.”  ෙෑසහන සව්ලාවක් නිරීක්ෂණය කළ සබරිල් 

ෙැවසී ය. 

ටයිටෑන් ආරක්ෂක මණ්ඩලසේ ප්රධානියා වූ ‘සකනරී', ඔවුන්සේ 

නායකයා වූ ‘රිසවෝන්”හමු විය. පිටෙක්වලින් යානාවක් ෙැමිණ, සවනාටි 

ෙසේ මිසනෝ ඇල්ල අෙල නවතා ඇතැ යි යන, දූෂමාන ආරංචිය රිසවෝන්ට 

ලැබී තිබිණි. ඒ පිළිබඳව ෙරීක්ෂ කර, වහාම විේතර ෙහිත වාේතාවක් 

ෙෙයන සලෙ, රිසවෝන් විසින් සකනරිට නිසයෝෙ කර තිබිණි. 

සකනරිසෙන් සම් පිළිබඳව විේතර දැනෙැනීමට, රිසවෝන්ට තිබුසණ් 

සනොඉවසිල්ලකි. 

“සම් කතාව ඇත්තක් ද සකනරි ?” රිසවෝන් විමසුසව්, සිය ආරක්ෂක 

ප්රධානියා අසුන් ෙන්නටත් සෙර ය. 

“ඔව් ! අසප් ආරක්ෂක නිලධාරීනුයි, විදයාඥසයොයි දීල තිසයන 

වාේතාසව් හැටියට කතාව ඇත්ත.” සකනරි ෙැවසී ය. 

 “අසප් අය, ඒ යානාසවන් ආපු අය දැකල තිසයනව ද ?” 

“ඔව් ! කැසල් ඇතුසළන්, ඒ සෙොල්සලො හුඟාක් ම කිටටුවට ගිහිල්ල 

තිසයනව.”   

“සමොන වසේ ද, ඒ අය ?”  
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“අපි වසේ ම සදෙයින් ඇවිදින මිනිේසු ජාතියක් කියලයි කියන්සන. 

ඒත්අෙට වඩා උෙ, මහත, සයෝධසයො වසේ අය ලු. ඇඟ ෙම්පූේණසයන් ම 

වහසෙන ඉන්න නිො, හරියට ම හැඩ, රුව කියන්න අමාරු ලු.”   

 සමහිදී සකනරි විසින්, ොක්ෂි සලෙ ඡායාරූෙ කිහිෙයක් ඉදිරිෙත් 

කරන ලදී. ‘එක්ේ කිරණ ඡායාරූෙවලට ෙමාන වූ ඒවා, ඈත සිට ෙනු ලැබූ 

පින්තූර වුව ද, අභූත සෙට්ටිය හා යානාවත්, පිට ෙක්වළ සයෝධ මිනිේසුන් 

කිහිෙසදසනකුත්, හඳුනාෙත හැකි සලෙ ෙටහන්ව තිබිණි. 

“සම් අයසෙ නළල දිලිසෙන්සන් ඇයි ?” රිසවෝන් විමසී ය. 

“ආ, මට කියන්න බැරි වුණා. ඒ අයසෙ ඇඳුසම සහල්මට් එසකන් 

ෙැර එළියක් විහිසදනව ලු. ඒ එළිසයන් ලු එයාල ඇවිදින්සන. දිය ඇල්ල 

ළඟත්, ඒ වසේ එළි කීෙයක් ම හයි කරසෙන තිසයනව ලු.”   

“පුදුමයි ! සමොකටද එයාලට එළිය ? ඇවිදින්නයි, වැඩ කරන්නයි 

සමොනවට ද එළිය?” රිසවෝන් කුතුහලසයන් විමසී ය. 

“අසප් විදයාඥසයො හිතන විදියට, සම් අය හුඟාක් ආසලෝකවත් 

සලෝකයකින් ආපු කට්ටියක්. එයාලට සමසහේ තිසයන එළිය සහොඳට ම මදි 

නිො ලු, කෘත්රීම එළි ොවිච්චි කරන්සන .”   

රිසවෝන් හිෙ ෙලන්නට විය. 

 “එතසකොට ඒ අය සමොකද, දියර ඇල්ල ළඟ කරන්සන ? " 

“එතන එයාලසෙ සමෂින් වෙයක් හයිකරල. මිසනෝ ඇල්සල 

දියරසයන්, සමන්න සම් වි ාල කුට්ටි ජාතිය හදනව.”  සකනරි 

ඡායාරූෙයකට ඇඟිල්ලක් තැබුසව් ය. “ඒ කුට්ටි වලින් ලු, සම් වි ාල 

සෙට්ටිය හදල තිසයන්සන්.” . 

“සමොකක් ද සම් සෙට්ටිය ?” රිසවෝන් කුතුහලසයන් විමසී ය. .  

“ඒක අෙට තවම ෙැහැදිලි නැහැ. ඒ අය සම්ක ඇතුළටත් යනව, 

අසප් අය දැකල තිසයනව. ඒත් තවම හිතාෙන්න අමාරු ලු.”   

“එතසකොට, ‘සතෝල්’ සෙොවිසෙොසළේ ෙැල මැසරන්න ෙත්සත, 

සමයාලසෙ සම් වැසඩ් නිො.”   

“ඔව් ! ආ, එවචර විතරක් සනසවයි. සම් අය තවත් හයානක වැඩක් 

කරනව ලු.”   

 “ආ ! සමොකක් ද ඒ ?” රිසවෝන් තැති ෙත්සත් ය. 

 “සම් බලන්න සම් පින්තූසර ! සම්සෙොල්සලො සම් ඇල්ල යට 

තිසයන, ‘සරෝ’ ෙල මතුකරසෙන.” සකනරි ෙැවසී ය. 
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“ආහ්!” සෙොසළොව යට තිසයන, විෂ ෙල් සන්ද ? සම්සෙොල්ලන්ට 

සමොකට ද ඒවා ?” . 

“එයාල සරෝ ෙල් කුට්ටි කෙල, සම් වි ාල සෙට්ටිය ඇතුළට, 

සෙනියනව ලු. යානාවටත් සෙනියනව ලු" 

“පුදුමයි ! සමොනවට ද එයාලට සම් විෂ ෙල ?” 

“සමොනවට උනත් සම්ක හරි ම භයානක සදයක්. සරෝ ෙල් කුට්ටි 

සෙොසළොව මතුපිටට සේන එසකන්, අසප් සලෝසක් නැති ප්ර ්න ඇති 

සවන්න පුළුවන්. අසප් විදයාඥසයෝ වැඩිසදසනකුසේ අදහෙ ඒකයි.”   

 “සකනරි හිතන්සන, සම් ෙැන අපි සමොනව කසළොත් සහොඳයි කියල 

ද?” රිසවෝන් සිය ආරක්ෂක ප්රධානියා විමසී ය. 

“සම් අය මිසනෝ ඇසල දියර ොවිච්චි කරන එක, වහාම නවත්තන්න 

ඕන. ඒ වසේ ම සම් සරෝ ෙල් සෙොළව මතුපිටට සේන්න එකත් 

නවත්තන්න ඕන. සහොඳින් බැරිනම් නරකින් හරි අපි ඒක සනොකසළොත්, 

අෙට ෙෑසහන ප්ර ්නවලට මූණ සදන්න සව්වි.” සකනරි ෙැවසී ය. 

“අපි සකළින් ම ගිහින් සමයාල මුණෙැසහමු. අෙට පුළුවන් සව්වි, 

ෙමාදාසනකට එන්න.” රිසවෝන් ෙැවසී ය. 

“මම හිතන්සන, ඒසකන් වැඩක් සවන එකක් නෑ!”  

“ඇයි ඒ ?”  

“සවන සලෝසකක ඉඳන් සමච්චර දුර ඇවිත්, සම් වැසඩ් කරන්සන, 

සමයාලට සම්ක හුඟාක් වැදෙත් නිො සවන්න ඕන. අපි විරුද්ධ, උනාට, 

සම්ක නවත්තන්න සමයාල කැමති සවන එකක් නෑ.!”  

 ප්රධානියා මඳක් කල්ෙනා කසළේ ය. 

“ඔව් ! සකනරි කියන එකත් හරි. එසහම සවන්නත් පුළුවන්. ඉතිං 

අපි ඒකට සමොකද කරන්සන ?” 

“මුලින් ම අපි බලය ොවිච්චි කරල, සමයාල . යටත් කර ෙන්න ඕන. 

ටීටා ෙේසෙ ෙමාදාසනකට එන්න බලමු. එසහම උනා ම වැඩි වාසිය 

අෙට”සකනරි සිනාසුසණ් ය. 

“ඒත්, අපි එකොරට ම සකොසහොම ද ඒක කරන්සන් ? සම් අය ළඟ 

සමොන විදිසය, දරුණු අවි, ආයුධ ඇද්ද කියල කවුද දන්සන ? " 

“ඒක ඇත්ත. ඒත් මං හිතන්සන, සමතනදි අෙට සෙොඩි වාසියක් 

තිසයනව.”   

“සමොකක් ද ඒ ?” 
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“මම හිතන්සන, සම් අය තවම දන්සන නෑ අපි ෙැන. ඒ සමොකද, 

කෘත්රීම ආසලෝකය නැතුව, එයාලට සම් සලෝකය දැක බලාෙන්න බැරි 

නිො. අනික, අසප් අය තවම ඒ තරම් ෙැතිරිල ගිහිල්ලත් නෑ සන.!” . 

“සකනරි කියන්සන, එයාල අපි ෙැන සනොදන්න එක, එයාල යටත් 

කරෙන්න ෙහසුවක් කියල ද ?” 

“ඔව් ! හරියට හරි ! ඒ අයට සනොසෙනී ඉඳසෙන, එයාල යටත් 

කරෙන්න ඕන, අපි. ඒක තමා අසප් දිනුම.”   

ටයිටෑන් ආරක්ෂක ප්රධානියා වූ සකනරි, පිටෙක්වළ වැසියන් 

පිළිබඳව තවදුරටත් සෙොයාබැලීම ෙඳහා, විදයාඥයන් හා රහෙ ්

ෙරීක්ෂකයන්සෙන් ෙමන්විත, ප්රබල ඔත්තු සෙේවයක් ඇති කසළේ ය. සම් 

අද්භූත මිනිේසුන්සේ ොමානය ෙති ෙැවතුම්, ඔවුසේ යන්ත්ර සූත්ර, අවි ආයුධ, 

අද්භූත වි ාල සෙට්ටිය හා විෂ ෙහිත සරෝ ෙලින් ඔවුනට ඇති ප්රසයෝජනය, 

යනාදිය පිළිබඳව කරුණු රැේ කිරීම, ඔත්තුකරුවනට මූලික ව සයන් ම 

ෙැවරී තිබිණි. 

සකනරිසේ ඔත්තු සෙේවය විසින්, මුලින් ම සෙොයාෙත් වැදෙත් 

කරුණක් වූසේ, පිට ෙක්වළ වැසියන් සියලුසදනා ම එකවර විසව්ක ෙැනීම 

(නිදා ෙැනීම) කරන බවයි. ඒ ෙදහා යානය තුළට යන ඔවුන්, ආෙසු 

ෙැමිණිසේ ෙෑසහන කාලයක් ෙතවීසමන් ෙසුව ය. 

 සම් කාලය ටයිටෑන්වරුනට ඉතා ප්රසයෝජනවත් විය. දියර ඇල්ල 

අෙලට ම සෙොේ අද්භූත සෙට්ටිය හා යන්ත්ර ෙරික්ෂා කිරීමට ඔවුනට හැකි 

විය. එසහත්, එකවර ම යානය අෙලට සනොයාමට, ඔවුහු ෙසරේෙම් වූහ. 

 සමහිදී ඔවුන් කළ එක සදයක් වූසේ, සෙට්ටිය තනා ඇති ද්රවයය 

පිළිබඳව මනා අවසබෝධයක් ලබා ෙැනීම යි. අනතුරුව, ෙසරේෙමින් 

සෙට්ටිය සිදුරු කරමින්, එය තුළට සියුම් දේ ක උෙකරණයක් යැවීමට, 

ඔවුහු ෙමත් වූහ. ඔවුන් සමය සකතරම් සියුම් සලෙ කළා දැයි කිවසහොත්, 

පිටත ඇති ටයිටෑන් වායුව, සෙට්ටිය තුළ වූ වායුව ෙමෙ මිශ්රවීමට ෙවා 

ඉඩක් සනොවී ය. 

 කෘත්රීම සලෙ ආසලෝකවත් කර තිබුණු, සෙට්ටිය ඇතුළත 

නිරීක්ෂණය කළ ඔවුන් දුටුසව්, එය සම් අද්භූත මිනිේසුනට ආහාර ෙෙයන, 

කෘත්රීම සෙොවිසෙොළක් බවය. ඔවුන් කිසිදාක සනොදුටු, අද්භූත ෙැළෑටි හා 

කුඩා ෙත්වයින් කිහිෙ සදසනක් එහි විය. එසෙේ ම, සරෝ ෙල් උණුසුම් කර 

ලබා ෙන්නා දියරසයන් සම්  ාක වවන බව, ඔවුහු සත්රුම් ෙත්හ. එනම්, 

ටයිටෑන්  ාකවලට මීසත්න් දියරය අව ය වන්නා සෙේ, සම් අද්භූත 
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මිනිේසුන්සේ ආහාරමය  ාක ෙඳහා, විෂ ෙහිත සරෝ ෙල්වල දියරය අව ය 

වී තිබිණි.   

එසෙේ නම් සම් මිනිේසුන්, විෂ ෙහිත වූ සරෝ දියරය මූලිකව තැනුණු, 

අද්භූත, විෂ ෙහිත ජීවීන් සකොටෙක් විය හැකි බව, ඔවුහු නිෙමනය කළහ. 

 

ටීටා යානය තුළ වූ ඉඩකඩ ඉතා සීමිත වූ බැවින්, මාෙ ෙණනාවක්, 

එක දිෙට ම එය තුළ සිර වී ජීවත්වීම, ෙහසු කටයුත්තක් සනොවී ය. තවත් 

ප්ලාේටික් කුටියක් ොදා, එය ෙෘහයක් සලෙ භාවිතා කිරීසම් අදහෙ, ෙෘථිවි 

මිනිේසුන් තුළ ඇති වූසේ සම් නිො ය. දෙ සදනාට සවන සවන ම කුඩා කුටි 

දහයක්, සෙොදු ොලයක්, නාන කාමර කට්ටලයක් හා මුළුතැන් සෙයක් 

සමහි තිබිය යුතු බව, සියලුසදනාසේ ම අදහෙ විය. මුල් එකට ම යා කර, 

එයට ප්රමාණසයන් ෙමාන වන සෙේ සමය ද ඉදිකිරීමට, ඉක්මනින් කටයුතු 

සුදානම් සකරිණි. 

සමේනේ හා ේසවත්ලානා, සුපුරුදු සලෙ ප්ලාේටික් නිෂ්ොදන යන්ත්ර 

අෙල, වැඩ කරමින් සිටියහ. මඳ සව්ලාවකට ෙසු, යන්ත්ර අෙලින් මෑත් වූ 

ඔවුහු, කතාබහ කරමින්, ෙං ඉවුර සවත ො නැගුහ. ඉවුර ඔේසෙේ සෙසමන් 

දියර ඇල්ල සවත ෙමන් කළ ඔවුන්, සිය ආරක්ෂව පිළිබඳව විස ේෂ 

තැකීමක් සනොකසළේ, සමසතක් කල් ෙැවසුනු ෙරිෙරය පිළිබඳව වූ, අචල 

වි ්වාෙය නිො ය.   

එසහත්, හදිසිසේ ම බලාසෙොසරොත්තු සනොවූ සදයක් සිදු විය. දියර 

ඇල්ල ොමුල වූ වි ාල තටාකය තුළින්, ෙේෙයින් වැනි, දිගු, කළු ෙැහැති 

අඩු සදකක් පිටුෙසින් තරුණියන් සවත දිගු විය. අඳුර තුළින් හරි හැටි 

දැකෙන්නටත් සෙර ම, ක්ෂණිකව ක්රියාකාරී වූ සම්වා, ඔවුන්සේ සිරුරු 

වටා සවළී සෙොේ, සදසදනා ම තටාකය සවත ඇද ෙන්නට විය.   

අද්භූත අඩු, ඔවුසේ බඳ වටා රවුම් කිහිෙයක් සවලී සෙොේ තිබුණු 

බැවින්, හිණ රැඳි, සල්ෙේ පිේසතෝල ෙවා ඇදෙැනීමට සනොහැකිව, ඔවුහු 

අෙරණ වූහ. එසහත්, ආරක්ෂක ඇඳුම තුළ වූ ෙණිවුඩ හුවමාරු ෙද්ධතිය 

නිො, තටාකය සවත ඇදී යද්දී ඔවුන් නැගු විලාෙය, අසනක් අයට ශ්රවණය 

විය. 

යන්ත්ර පිහිටි ඉෙව්ව බලා එමින් සිටි, ගුරුසිංහ හා සෙන්, සිය 

ආරක්ෂක ඇඳුම් තුළ වූ, ෙණිවුඩ හුවමාරු යන්ත්ර තුළින් නැගුණු විලාෙ 

හඬවල් නිො, දැඩි සලෙ කලබල වූහ. 
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 “බ්රිජට්සෙයි, ඇලව්සෙයි කට හඬ සන්ද?” සෙන්, දුවන්නට 

ඉගිසලමින්, මිතුරාසෙන් විමසී ය. 

“ඔව්! ඒ සදන්න තමයි. සමොකක් හරි කරදරයක්. ඉක්මන් කරමු.” 

පිළිතුරු දුන් ගුරුසිංහ, ඉන්දියානුවා ෙරදවමින් දුවන්නට විය. 

“බ්රිජට් ! මම දුමින්ද! ඔයා සකොසහන්ද?” ලාංකිකයා කෑෙැසුසව් ය. 

“අපි සමසහේ...! ෙඟ මැද! ෙසතක් අපිව වතුරට අදිනවා...” ග්රීක 

තරුණිය කෑෙැසුවා ය. 

“අපිව සේරෙන්න අයිසයෝ...!”යනුසවන් කෑෙැසූ ේසවත්ලානාසේ 

හඬ ඒ ෙමෙ ම ඉන්දියානුවාට ඇසිණි. 

ඔවුන් ඉවුරට දිව එදී, තරුණියන්සේ සහල්මට්ටවලින් විහිදුණු 

ආසලෝකය, ෙඟට ඉහළින් සෙනිණි. 

ගුරුසිංහ හා සෙන් සදසදනාසේ සහල්මටවලින් විහිදුණු ආසලෝක 

දහරා, ෙැණකින් තටාකය මැදට එල්ල විය. දියර තලසයන් මතු වූ, දිගු, 

කළුවන් අඩු සදකක් හා ගිසලන්නට ආෙන්නව සිටි මිතුරියන්සේ ඡායාවල්, 

ඔවුනට සෙනිණි. 

 ඒ වන විටත්, ඔවුන්සේ අත්වලට ෙැමිණ තිබුණු සල්ෙේ පිේසතෝල, 

ෙැසණකින් ක්රියාත්මක විය. නිවැරදි එල්ලය සෙොයා, තියුණු, සල්ෙේ 

දහරාසවෝ ෙමන් කළහ. 

කළු දියරය තුළ ෙැඟව සිටි, අද්භූත ෙත්වයාසේ, අඩු සදක මැදින් 

කැපී, සවන්ව සෙොේ, තරුණියන් ද ෙමෙ තටාකය තුළට ඇද වැටුසණ් ය. 

හැඳ සිටි ආරක්ෂක ඇඳුම තුළ වූ, ඔක්සිජන් වායු මලු නිො, දියරය 

මතුපිට ොවීසම් හැකියාව ඔවුන් ෙතු විය. මැදින් කැපීයාමත් ෙමෙ ග්රහණය 

ලිහිල්ව සෙොේ, අඩු ෙැළවී ගිසේ ය. 

“ඇලව් ! බ්රිජට් ! ඔයාලට සමොකද උසන්? කැපුන සන්ද ඌව ?” 

ඉන්දියානුවා කෑෙැසුසව් ය. 

 “අඩු සදක කැපිල, අපි ෙඟට වැටුනා!”තරුණිසයෝ කෑෙැසූහ. 

“පුළුවන් තරං හයිසයන් පීනන්න ! නැත්තං ආයිත්, ඌ ඔයාලව 

අල්ල ෙනීවි.” ගුරුසිංහ කෑෙැසුසව් ය.   

ඒ ෙමෙ ම, ඔහුසේ ප්රකා ය ෙනාථ කරමින්, තරුණියන්ට පිටුෙසින්, 

බිහිසුණු ෙත්වයාසේ සයෝධ, රවුම් හිෙ, දියර තලසයන් ඉහළට එෙවිණි. 

සිය අඩු සදකක් කැපීයාසමන් සකෝොවිෂ්ඨව ඇඹරුණු ඌ, ඉතිරි අඩු 

මෙහැරුණු සෙොදුරු සවත, දිගු කරන්නට විය.  
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එසහත්, ඉවුර මත සිටි තරුණයින් සදසදනා, ටීටා වඩා ඉක්මන් විය. 

සමවර ඔවුන්සේ සල්ෙේ පිේසතෝලවලට ෙත්වයාසේ සයෝධ හිෙ සකලින් 

ම ඉලක්ක විය. බිහිසුණු මර හඬක් නැගු ඌ, වි ාල රැළි නංවා, තටාකය 

කළඹමින්, ෙතුලට ගිළුසණ් ය. 

මර බිසයන් ෙැසහමින් සිටි තරුණිසයෝ, ෙැඩ ෙහරට විරුද්ධව, ඉවුර 

සවත, අෙහසුසවන් පිහිනමින් සිටියහ. ඒ ෙමෙ ම සව්ෙසයන් ෙැමිණි 

වායුොයාන සදක, ඉවුර සවත ළඟා විය. 

“දුමින්ද සමොකද උසන් ? සකෝ බ්රිජට් ? සකෝ ඇලව් ?” යානය තුළ 

හුන් සෙේසේව්සේ කළබල වූ හඬ ඇසිණි. 

 “සකල්සලො සදන්න ම ෙසේ. අෙට උඩට ෙන්න අමාරුයි. ෂිප් සදක 

ෙඟට ොත් කරන්න.” ඒ ෙමෙ ම සෙන් කෑෙැසුසව් ය. ඇසිල්ලකින් 

ක්රියාත්මක වූ, සඩල්ටා හා ෙැමා යානාසවෝ, ෙඟ සවත ඇදී සෙොේ, තටාකය 

සවත ෙහත් වූහ. 

සමේනේ හා ේසවත්ලානා, වවදයවරුන්සේ දැඩි ෙරික්ෂාවට ලක් 

වූහ. ආරක්ෂක ඇඳුම, ෙැබැවින් ම ඔවුන් ආරක්ෂා කර තිබිණි. සිරුරු මඳක් 

තැලීම නිො ඇති වූ ඇඟ රිදීම හැර, සවනත් අෙහසුතාවයක් ඔවුනට 

තිබුසණ් නැත. 

වවදය ෙරීක්ෂණය අවෙන් වූ වහාම, සමේනේ හා ේසවත්ලානා 

කසළේ, ඒ වනවිට යානයට ෙැමිණ සිටි,  තරුණයින් සදසදනා සිෙ 

වැළඳසෙන, ේතුතිය ෙළ කිරීමයි. ඒ සමොසහොත, ගුරුසිංහට සකසෙේ 

සවතත්, සෙන්ට දැඩි අෙහසුතාවයක් ඇති කසළේ ය. 

“ෂාහ් ! මට බැරි උනා සන, ඒ සවලාසව දුමින්දයි, වි ්වයි එක්ක 

ෙහළට යන්න”. ප්සලමිං වයාජ කණොටුවක් මවාසෙන, ෙැවසූ ආකාරය 

ෙැමසේ ම විසනෝදයට සහේතු විය. 

ගුරුසිංහ, සියල්ලන්ට ම සහොසරන්, ඔකතොවා සදෙ බැලුසව් ය. 

මැළවී ගිය වතින් යුතුව සිටි ඕ, ඉවත හැරුණා ය. 

තමා නාන තටාකසේ දී පිදු, ඒ මිහිරි තිළිණය, සවනත් ෙැහැනියක 

සවතින් ඔහු ලබනවා දකින්නට, ඕ ප්රිය සනොකළා ය. 

 සනොෙන්සුන්ව සිටි ගුරුසිංහ, යළි ෙහළට යාමට සෙර, ඔකතොවා 

තනිව හමුවීමට මෙ ොදා ෙත්සත් ය. 

 “මිමී!” ඔහු ඇය ඇමතුසව්, ෙමාව ඉල්ලන්නාක් බඳු ේවරයකිනි. 

ඔහු සදෙ බැලීමට සහෝ තැත් සනොකළ ඕ, සිය වත ඉවතට හරවාසෙන 

සිටියා ය. 
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“මීට ෙේසෙ මසෙන් ඉල්ලන්න එො. යන්න!” ඈ ෙවෙදී, ඒ දෑේවල 

කඳුළු පිරී තිසබනු ඔහු දුටුසව් ය. 

“ඔයා සමොනව හිතුවත්, මම එයාලසෙන් එසහම සදයක් ඉල්ලුසව 

නෑ!”සහේ, එක ම එක වැකියකින් නිදහෙට කරුණු දක්වා නිහඬ විය. 

මඳ සව්ලාවක්, ඉවතට හැරී කල්ෙනා කරමින් සිටි ජෙන් යුවතිය, හිෙ 

යම්තමින් ඔෙවා ඔහු සදෙ බැලුවා ය. 

 අනතුරුව, ඒ වසතහි අවිහිංෙක සිනාවක් ඇඳිනි. 

“එන්න ! එන්න !! සකනරි. අසප් අළුත් යාළුසවො ෙැන සමොනව ද 

අළුත් ආරංචි?” ටයිටෑන්වරුන්සේ ප්රධානියා, සිය ආරක්ෂක ප්රධානියාට 

අසුනක් දක්වමින්, විමසී ය. 

“අපි එයාලට පුංචි අභිසයෝෙයක් කරල බැලුව.” සකනරි කීව්සව් ය. 

 

“ආ ! ඒ සමොකක් ද ?” රිසවෝන් කුතුහලසයන් විමසී ය. 

“දන්නව සන්ද, අසප් ෙමහර ජලා වල ඉන්න, ‘ක්රැසටෝ’ කියන ෙතා 

?” 

“ඔව් ! ඔව් !! ඉතින් ?” 

 “අපි එයින් එසකක්ව අල්ලසෙන, ගිහින්, මිසනෝ ඇල්ල ොමුල 

තටාකයට දැම්ම.”   

“ආහ් ! ඌ ඒ මිනිෙස්ු අල්ලසෙන, ගිලදාවි. අෙරාසද, ඇයි එසහම 

කසළේ ?” රිසවෝන් අනුකම්ො ෙහෙත විය. 

“කරන්න සදයක් නෑ..! අෙට ඕන උනා, ඒ අයසෙ අවි ආයුධ සමොන 

වසේ ඒව ද කියල, බලා ෙන්න. ඒක අපිට හරි ප්රසයෝජනවත් සදයක්.” 

“ඉතින් ! ඉතින් !! සමොකද උසන් ? ඌ එයාලව අල්ල ෙත්ත ද ?” 

“ඔව් ! ෙං ඉවුර දිසේ ගියපු සදන්සනක්ව, එකොර අල්ලසෙන 

තිසයනව.”   

“ෂාහ් ! අෙරාසද. ඌ ඒ සදන්නව ගිලින්න ඇති එසහනං" 

“සමොන පිේසු ද ? එයාලට සමොකුත් ම සවලා නෑ. ඕන නං ටිකක් 

බයසවන්න ඇති.”   

“සමොනව, ඒ සකොසහොම ද ? ඔච්චර දරුණු, කෙටි ෙසතක්සෙන් 

සකොසහොම ද සේරුසණ් ?” 

“ඒ අය ළඟ තිසයනව ලු, දරුණු කිරණයක් නිකුත්සවන, පුංචි 

ආයුධ. ෙතා සදන්සනක්ව අල්ල ෙත්ත විතරයි, තව සදන්සනක් දුවසෙන 
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ඇවිත්, උසේ අඩු කෙල දාල තිසයනවා. ඊට ෙේසෙ අනිත් අය, පුංවි යානා 

සදකකින් ඇවිත්, ෙඟට වැටුණු සදන්නව සේරසෙන තිසයනව.”   

“සමොනව? ඉතින් ඒසෙොල්සලො ෙතාව මරල ද ?” 

“ෙතාසෙ මළකඳ ෙඟ ෙහළට යද්දි, අසප් අය ඌව සෙොඩට අරසෙන 

බලල තිසයනව. අඩු සදකක් මුලින් ම කෙල දාල. ඔළුව දරුණු විදියට, 

හිේසවන්න ම පුච්චලලු.”   

 “ඇත්තට ?” රිසවෝන් භීතියට ෙත් විය. 

“ඒව හරි හයානක ආයුධ කියලයි, අසප් විදයාඥසයෝ කියන්සන්. 

ෙතාව කෙල, පුච්චල දාල තිසයන හැටියට, ඒ ආයුධ වලින් කෙන, 

පුච්චන්න බැරි සදයක් නැතුව ඇති කියල, එයාලට හිසතනව ලු.”  . 

 “එසහනං, සමයාල අල්ලෙන්න සල්සි සවන එකක් නෑ, අෙට!” 

නායකයා භීතිය ෙළ කසළේ ය. 

“ඔව් ! ටිකක් අමාරු සව්වි. ඒත්, හිතුසවොත් බැරි සදයක් නෑ. අපි 

ටිකක් ඉවෙල බලමු.” සකනරි ෙැවසී ය. 

“සවන සමොනව ද තිසයන ආරංචි ?” 

“ආ, ඒ අය තව වි ාල සෙට්ටියක් හදනව ලු. මුල එකට ම යා 

කරල.” 

“ඒ සමොකට ද? තව සෙොවිසෙොළක් හදන්න වත් ද? " 

“කියන්න බෑ! වැඩ ඉවර නැති නිො, අසප් අයට තාම හිතාෙන්න 

අමාරු ලු.”   

පුරා ෙෘථිවි දින දහයක ෙමණ මහන්සිසයන් ෙසුව, ෙෘථිවි මිනිේසු 

ටයිටෑන් මත තැනූ ෙළමු නිවහසනහි, ඉදිකිරීම අවෙන් විය. යානය තුළින් 

සෙන ඒමට හැකි වූ, සනොසයකුත් උෙකරණ එහි තබා, නිවෙ ෙම්පූේණ 

කරෙන්නා ලදී.  

‘ෙෘහසේ ප්රධාන පිවිසුසමහි, තරමක් වි ාල, වායුසරෝධක, ආරක්ෂක 

කුටිය විය. පිටත සදොරටුසවන් ඇතුළු වූ ෙසු, ආරක්ෂක ඇඳුම් කුටිසේ වූ 

රාක්කවල තබා, ොමානය ඇඳුම් ෙහිතව සදවන සදොසරන් ඇතුළට යාම, 

නිවැසියන්සේ චාරිත්රය විය. නිවසින් පිටවන විට ද, ආරක්ෂක ඇඳුම අව ය 

වූ බැවින්, ඒවා එසෙේ තැබීම ෙහසුවක් විය.  

ෙළමුව ොලයට පිවිසෙන ඔවුනට, සකලින් ම නිදන කුටිවලට, නාන 

කාමරයට සහෝ මුළුතැන්සෙට යා හැකි විය. මුළුතැන් සෙය හා 

කාන්තාවන්සේ කුටි සෙළ අතරින් වූ, සකොරිසඩෝසව් අවොනය, 

සෙොවිසෙොළට ඇතුළු වන සදොරටුව විය.  සම් නිො, සෙොවිසෙොළ ෙැන 
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වැඩිපුර සෙොයාබැලීමටත්, මුළුතැන්සෙට අළුත් ආහාර සභෝෙ 

ලබාෙැනීමටත්, නිරතුරුව ම ඉඩකඩ ෙැලසිණි. 

අද්භූත පිටෙක්වළ වැසියන් සියල්සලෝම, එකවර අළුතින් තැනු 

සෙට්ටිය තුළට වැදී, විසව්ක ෙන්නා බව, ටයිටෑන්වරු දැන ෙත්හ. ඒ ෙමෙ 

ම ඔවුනට ෙැහැදිලි වූසේ, පිටෙක්වළ මිනිේසුන් සිය වි ාල යානාව 

අතහැර, අළුන් වාෙේථානය සලෙ, සදවන සෙට්ටිය සතෝරාසෙන ඇති 

බවයි. වි ාල යානාව හා සම් සෙට්ටිය අතර ෙමන් බිමන් ෙඳහා, ඔවුහු 

සබොසහෝවිට කුඩා යානා සදක භාවිතා කළ බව,  සෙනිණි. 

පිටෙක්වළ වැසියන් විසව්ක ෙනිද්දී, ටයිටෑන්වරු - සදවන සෙට්ටිය 

ද සියුම් සලෙ සිදුරුකර, දෘෂයක උෙකරණ ෙවිකළ හ. ඒවා මගින් සම් 

අද්භූත ජීවීන්සේ, නිවෙ ඇතුළත ේවභාවය හා ඔවුන්සේ හැසිරීම, මනාව 

සත්රුම් ෙැනීමට හැකි විය. පිටෙක්වළ වැසියන්, ආරක්ෂක ඇඳුම්වලින් 

සතොරව නිවෙ තුළ හැසිරුණු බැවින්, ඔවුන්සේ හැඩ රුව ටයිටෑන්වරු 

මනාව දැක ෙත්හ. ඔවුන් තමන්ට වඩා වි ාල,  ක්තිමත් සමන්ම රූමත් 

මිනිේසු සකොටෙක් බව ද, ඔවුහු අවසබෝධ කර ෙත්හ. 

සෙටිටියට පිවිසෙන සදොරටුවට ෙම්බන්ධ, ආරක්ෂක, වායුසරෝධක 

කුටිය තුළ, සම් ජීවීන්සේ ආරක්ෂක ඇඳුම් තැත්ෙත් කර ඇති බව ද, පිටත 

යද්දී ඒවා හැඳසෙන යනවා සෙේ ම, ඇතුළට යද්දී ඒවා එහි තබා යාම 

ඔවුන්සේ චාරිත්රයක් බව ද, ටයිටෑන් ඔත්තු සෙේවාව කළ, වැදෙත් 

සෙොයාෙැනීමක් විය. 

සව්ලාෙන උදය ආහාරය ෙත් මැසකොල්ේ හා ේසවත්ලානා කතාබේ 

කරමින් ොලය සවත ෙැමිණිය හ. ඔවුනට පිටත යාමට අව ය වී තිබිණි. 

වායුොයාන සදක ඇතුළට ෙැනීමට සනොහැකි වූ නිො, ඒවා නවතා තැබීම 

ෙඳහා, කුඩා ෙරාජයක් නිවෙ අෙල ම ොදාෙැනීම, අව ය විය. නිවෙට 

යාබදව, එහි පිටත සදොර අෙලින්, සම් ඉදිකිරීම ඇරඹීමට, එදින නියමිතව 

තිබිණි.  

“ඉයුජින් සම් බලන්න!” ඇතුළත සදොර විවර කිරීමට සෙර, එහි වූ 

ේවිව් හා දේ ක ෙරීක්ෂා කළ ේසවත්ලානා, කෑෙැසුවා ය. මැසකොල්ේ වහා 

අෙලට විත්, ෙරීක්ෂා කසළේ ය. 

“රූම් එසක් ටයිටෑන් ෙෑේ එක පිරිල. කවුරුවත් එළියට ගිසේ 

නැත්තං, සකොසහොම ද සමසහම වුසණ්.” ඕ මිතුරාසෙන් ඇසුවා ය. 

 වායුසරෝධක කුටියට සමසෙේ ටයිටෑන් වායුව පිරී තිබීම, පුදුමයට 

කරුණක් විය. එසෙේම, සමය ඔවුන්සෙන් සකසනකුට වූ අමතකවීමක් 
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සලෙ ද ෙැලකිය සනොහැකි විය. මන්ද යත්, සෙරදා රැසේ ඇතුළට ෙැමිණි 

අවොන ෙෘථිවි මිනිො ෙවා, සිය ආරක්ෂක ඇඳුම ඉවත්කිරීමට සෙර, 

කුටිසයහි වූ ආෙන්තුක වායුව පිටතට සෙොම්ෙ කර, එය නිවෙ තුළ වූ 

වායුසවන් පුරවා ෙතයුතු වූ බැවිනි. 

“ෂුවේ එකට ම, පිට සදොසේ ‘ලීක්’ එකක් ඇති. නැත්තං සමසහම 

සවන්න කිසි ම විදියක් නෑ!” යි ෙැවසූ මැසකොල්ේ, “හුඟාක් පුංචි ලීක් 

එකක් සවන්න ඇති. රැ තිෙස්ෙ ම සම් වහල දාල තිබුණු නිො තමයි, ෙෑෙ ්

එක සමච්චර පිසරන්න ඇත්න”යනුසවන් ෙැවසී ය. 

ේසවත්ලානා, වායුසරෝධක කුටිසේ වූ ටයිටෑන් වායුව පිටතට 

සෙොම්ෙ කිරීම ෙඳහා, අව ය ේවිචය එබුවා ය. අනතුරුව, කුටිය රික්තයක් 

බව ෙැකහැර දැනෙත් ඕ, නිවෙ තුළ වූ වායුව, එතුළට පිසරන්නට ඉඩ 

හැරියා ය. 

“සදොර අරින්න ද ?” එතැනට වී, කුටිසේ වායු පීඩනය දක්වන මීටරය 

සදෙ, ඕනෑකමින් බලා සිටි ඇමරිකානුවාසෙන්, අනතුරුව ඕ ඇසුවා ය. 

“සෙොඩ්ඩක් ඉන්න.”   

මඳ සවලාවක් ඒ සදෙ බලා සිටි සහේ, තරුණිය සවත හැරුසණ් ය. 

“කිසි ම ලීක් එකක් නැහැ! හරි පුදුමයි. සකොසහොම ද සම්ක උසන් ?” 

“වරදක් සප්න්න නැත්තං, අපි සදොර ඇරල බලමු. සමතනට සවලා, 

හිත හිත ඉදල වැඩක් නැහැ සන. ” රුසියානු යුවතිය කීවා ය. 

“ඒකත් ඇත්ත. ”ෙැවසූ ඇමරිකානුවා, නියමිත ේවිචය ඔබා, සදොර 

විවර කසළේ ය. එසහත්, කිසිදු අමුත්තක් කුටිය තුළ ඇති බවක් නම්, ඔහුට 

සෙනුසණ් නැත. 

“ආහ්..! ඉයුජින්!” කාමරය සිොරා සනත් යැවූ තරුණිය, එකවර ම 

කෑෙැසුවා ය. 

“ඇයි ? ඇයි සමොකද ඇලව් ? සමොකකටද ඔයා බය වුසණ්?” 

තරුණයා ඇසේ සුරත තදින් අල්ලා ෙත්සත් ය. 

තරුණිය භීතියට ෙත් වී සිටියා ය. “සකෝ සදයියසන් අසප් ඇඳුම් ? ” 

මතුපිටින් බැලූ කල, ඔවුන්සේ ම සකසනක් කළ විහිළුවක් සලෙ 

සෙනුනත්, සමය තීරණාත්මක සිද්ධියක් විය. මන්ද යත්, ආරක්ෂක ඇඳුම් 

සනොමැතිව, ඔවුනට නිවසින් පිටත යාමට සනොහැකි වන බැවිණි. එනම් 

ඔවුන්, නිවෙ තුළ ෙදාකාලික සිරකරුවන් වන බැවිණි.   



පී.එම්.ප්රීති ශ්රීකාන්ත 126 

 

ඔවුහු වහා සෙොේ, සෙේසේයි හමු වූහ. සිදු වී ඇති සදය දැනෙත් සහේ, 

වහා වායුසරෝධක කුටිය සවත ෙැමිණ, ෙරික්ෂා කසළේ ය. අනතුරුව, හිෙ 

කෙමින් කල්ෙනා කරන්නට විය.   

සමොසහොතකින් සියලු සදනා ම, සෙොදු ොලසයහි, නායකයා ඉදිරිපිට, 

රැේ කරවනු ලැබිණි. 

 රුසියානුවාසේ වසතහි වූසේ බැරෑරුම් සෙනුමකි. ඔහු හාත්ෙෙ බලා 

මුවගුළු හැරිසේ ය. 

 “කරුණාකරල කියන්න. සම්ක අපි කාසෙහරි විහිළුවක් ද?” ඔහු 

කාරුණිකව විමසී ය. එසහත්, උනුන් මුහුණට මුහුණ බලාෙත්තා මිෙ, 

කිසිසවක් පිළිතුරු දුන්සන් නැත. 

“සම්ක හරි ම භයානක සදයක්. විහිළුවක් නං කරුණාකරල 

කියන්න.” සහේ නැවතත් ෙැවසී ය. . 

එවර ද සියල්සලෝම නිහඬ වත පිරූහ. 

රුසියානුවාසේ ඉවසීසම් සීමාව, ඉක්ම ගිය බව සෙනිණි. 

“සමච්චර සවලා මම කතා කසළ, සනව්රිල් සෙේසේයි හැටියට. 

ඒත්, මම දැන් කතා කරන්සන, ෙැටසේනියා-A යානාසව, අණ සදන 

නිලධාරියා හැටියට. සම්ක විහිළුවක් නං, කරපු එක්සකනා කරුණාකරල 

ඉදිරිෙත් සවන්න. එසහම නැත්තං, ෙේසෙ කණොටු සවන්න සව්වි.” 

ඔහුසේ ේවරය ඉතා දැඩි බවක් ෙත්සත් ය. 

 සමොසහොතක නිහඬතාවයකින් ෙසු, ඉන්දීය ෙරිෙණක 

ඉංජිසන්රුවා, නායකයා ඇමතී ය. 

“සමනන පුංචි ළමයි නෑසන සනව්රිල්, සම් වසේ සද්කට සබොරුවක් 

කරන්න. ෙැක නං, අපි සේ ඇතුසළයි, සෙොවිසෙොසළයි.,සෙොයල බලමු. 

එසහමත් සෙොයල නැත්තං, සම්ක සවන සමොකක් හරි ප්ර ්නයක්. අපි ඒ 

සමොකක්ද කියල සහොයමු.”   

සෙේසෙයි එකඟ විය. සියලු සදනාට ම, සෙතුළ හා සෙොවිසෙොළ තුළ 

ෙෑම තැන ම සෙොයා බලන සලෙ, සහෝ දැනුම් දුන්සන් ය. 

විනාඩි ෙහසළොවක් ෙතවන විට, සියල්සලෝම නායකයා සවත 

ෙැමිණ සිටියහ. ෙැමසේ ම මුහුණුවල වූසේ, භීතියක සෙේයාවන් ය. 

 “ෙැක හිතුනු හැම තැනක් ම බැලුව. සම්ක ඇතුසළ නං නැහැ.” 

මැසකොල්ේ ෙැවසී ය. 

 “එසහම නං, පිටින් සකසනක් ඇවිත් සම්ව ෙන්න ඕන. ඒක 

සවන්න පුළුවන් සදයක් ද ?” සෙේසේයි ප්ර ්න කසළේ ය. 
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“පුළුවන් උනත්, බැරි උනත්, දැන් ඒක සවලා ඉවරයි. අපි, අසප් ම 

සෙදර හිරකාරසයො කරල” සෙන් ෙැවසී ය. 

“අසප් අය සනසවයි නං, කවුද සම්ක කසළේ?” සෙේසේයි විමසී ය. . 

“රූම් එක ඇතුසළ ටයිටෑන් ෙෑේ එක පිරිල තිබුසණ්, කවුරු හරි, පිට 

ෙැත්සතන් සදොර ඇරල, සම්ක කළ නිො සවන්න පුළුවන්. ඒත්, ඒ කවුද 

කියල නං, මට හරියට ම කියන්න බෑ.!”ඉන්දියානුවා නළල රැළි කසළේ ය. 

“ඒ ටයිටෑන්වල ඉන්න බුද්ධිමත් ම ජීවියා සවන්න බැරි ද ?” 

ඔකතොවා ඇසුවා ය.  .  

“ටයිටෑන්වල බුද්ධිමත් ජීවිසයක් ඉන්නව නං, ඒ අයට තිබුසණ, 

සකළින් ම ඇවිත් අපි මුණෙැසහන්න. එයාල ඇයි එසහම සනොකසළ ?” 

සමේනේ ඇසුවා ය. 

“ඒක එසහම සවන්න ම ඕන කියල, අෙට කියන්න බෑ. සම්ක, ඒ 

අයසේ තීරණයක් සවන්න පුළුවන්.” ගුරුසිංහ ෙැවසී ය. 

“අපි එයාලට කිසි ම වරදක් සනොකර, එසහම තීරණයක් ෙන්න කිසි 

ම සහේතුවක් නෑ.” සහොසනකේ කීවා ය. 

“අපි සකොසහොම ද බාබරා එසහම කියන්සන.?” එයාලසෙ 

සලෝක්කට ඇවිත්, කිසි ම ඇහිල්ලක් බැලිල්ලක් නැතුව, අපි සම් කරන 

වැඩ නිො, ඒ සෙොසලො කලබල වුණා ද කවුද දන්සන ?” මැසකොල්ේ අදහෙ ්

දැක්වී ය. 

“එතසකොට, අපි සම්ක ඇතුසළ හිරකරල, එයාල බලාසෙොසරොත්තු 

සවන්සන් සමොකක් සවන්න පුළුවන් ද?” ප්සලමිං ප්ර ්න කසළේ ය. 

“ඒකනං හිතාෙන්න ටිකක් අමාරුයි.” සෙන් කීසව් ය.  

“ඇත්තට ම සම්ක එසහම සදයක් නං, ඒ අය ඉක්මනට ම අපි 

මුණෙැසහන්න ඒවි. නැත්තං, අඩු ම ෙණසන අපි එක්ක කතා කරාවි.” 

සමසතක් නිහඬව හුන් සෙේසේයි ෙැවසී ය. 

“ඉතිං, එතකල් අපි සමොකද කරන්සන?” සකොලින්ේ ඇසුවා ය. 

“කරන්න කිසි ම සදයක් නෑ. සවන සදයක් සවද්සදන් කියල, බලා 

ඉන්නයි තිසයන්සන.” ේසවත්ලානා ෙැවසුවා ය. 

ගුරුසිංහ ෙසුෙෙ, ඔකතොවා සකළින් ම ඔහුසේ කුටියට ෙැමිණියා 

ය. හැරී බැලූ තරුණයා දුටුසව්, ඇසේ වත මලානික වී, සුදුමැලිව සෙොෙ ්

ඇති බවයි. 

හිතවතාසේ සෙළ වටා දෑත් යැවූ ඕ, ඔහුසේ උරහිෙ මත වත 

සහොවාසෙන, ඉකිබිඳින්නට වූවා ය. 
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“මිමී!” සහේ ඉමහත් දයාසවන්, ඇසේ හිෙ පිරිමැද්සද් ය. 

සකදිනකවත් සමවැනි හැසිරීමක් සනොදැක්වූ ඇය, ඇත්සතන්ම ෙෙළ වී 

ඇති බව, ඔහුට ෙැහැදිලි විය. 

ඕ, හිෙ ඔෙවා ඔහු සදෙ බැලුවා ය. ඒ අවිහිංෙක දෑේවලින් කඳුළු ෙලා 

යමින් තිබිණි. 

“ඇඩුව කියල සමොනව කරන්න ද සකල්සල්. හැමසද්ම සවන්සන 

සහොඳට කියල හිතාසෙන, එන සද්කට මුණ සදමු.” තරුණයා ෙැවසුසව් ය. 

“ඌ අපිට සමොනව කරාවි ද දුමින්ද ?” ඔහුට තුරුළු වී හිඳිමින්, ඈ 

දුබල හඬින් විමසුවා ය. 

“වැඩි ම උසනොත් මරල දාවි. ඒත්, ඒ ෙැන හිතල දුක් සවන්න එො. 

ඒ සලෝසකදිත්, මම වි ්වත් එක්ක ඔයාසෙ ෙේසෙන් එනව. ඔයාව බලා 

ෙන්න.” සහේ ආයාෙසයන් සිනාවක් නැගුසව් ය. 

 “ඇත්ත ද ?” 

කඳුළු අතරින්, ඇසේ සුන්දර මුසවහි විකසිත වූ හෙරැල්ලක්, දඟකාර 

සලෙ, සරෝෙ ෙැහැති සදකසෙොල් ඔේසෙේ ෙැතිර ගිසේ ය. 
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අහසින් ආ සිරකාරසයෝ 

අද්භූත පිටෙක්වළ මිනිසුන්, නිවාෙ අඩේසියට ෙත්කළ ආකාරය 

පිළිබඳව, සකනරී සිය නායකයාට ෙැහැදිලි කසළේ ය. ආරක්ෂක 

ප්රධානියාසේ විේතරයට ෙවන් දුන් රිසවෝන්, දැඩි ෙතුටින් ඉපිළ සෙොේ 

සිටිසේ ය. 

“මට හරි ම ෙන්සතෝෙයි. සකනරි තමන්සේ රාජකාරිය අකුරට ම 

කළා.” රිසවෝන් අසුනින් නැගිට, ළඟට සෙොේ, සකනරින්සේ දෑත් සිය 

ෙපුවට තබා ෙනිමින්, සිසතහි වූ දැඩි ෙතුට ෙළ කසළේ ය. 

“සම් ෙැසේ මමත්, ආරක්ෂකසයො එක්ක මිසනෝ ඇල්ල ළඟට ගියා. 

පිටෙක්වළ යානාවයි, ඒ අයසෙ සමෂින් ටිකයි, හදාපු වි ාල සෙට්ටියයි, 

ඇේ වලින් ම බලාෙත්ත.” සකනරි වැඩි දුරටත් ෙැවසී ය. 

“අර, සෙට්ටියට හයි කළා කියපු, උෙකරණවලින් බැලුසව නැද්ද ?” 

“සමොකද නැත්සත. ඒ මිනින්සුන් වත් සහොඳහැටි බලාෙන්න පුළුවන් 

උනා, මට.”   

“ඇත්තට ම, ඒ අය අෙට වඩා ලේෙන ද, කැනරි ?”  

“ඇත්සතන්ම ඔව් ! කළු ොට, දුඹුරු ොට, ලා ොට17ද, උෙට 

ෙැලසෙන මහත තිසයන, සහොඳට වැඩුණු මේපිඩු තිසයන ඇඟවල්. බාහිර 

සෙනුසමන්, එයාල වේෙ සදකක් ඉන්නව කියලයි, අසප් විදයාඥයන් 

කියන්සන.”   

 “ඒ කිව්සව ?” . 

“එක වේෙයක් උසින් වැඩි.  ක්තිමත් අය. එයාල හැසමෝසෙම 

සකොණ්ඩ, සකොටයි. ෙමහර අයසෙ මුණුවලත්, සකේ තිසයනව.”   

“අනිත් ජාතිය ?” 

                                                           
17 අඳුරු සලෝකයක ජීවත් වූ බැවින්, ලා ොටවල් සවන් ව සයන් හැඳින්වීමක් ඔවුන් 

අතර සනොවීය 
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“එයාල එච්චර ම උෙ නෑ... මූණුවල සියුමැලි ෙතියක් තිසයනව. 

ෙපුව උෙයි. ෙමහරුන්සෙ සකේෙත් දිෙයි. කාසෙවත් මූණුවල සකෙ ්

නෑ..”   

සිය ප්ලාේටික් නිවෙ තුළ, සකොටු වී හුන් ෙෘථිවි මිනිේසු, 

වායුසරෝධක, ආරක්ෂක කුටිය අෙලට සරොක් වී සිටියහ. කුටිය තුළින් 

සුවිස ේෂ, සියුම් හඬක් නැසෙමින් තිබිණි. 

“බලන්න ! රූම් එකට ආයිත් ටයිටෑන් ෙෑේ එක පිරිල. ටිකකට 

කලින් කවුරුහරි, සම් සදොර පිටින් ඇරල තිසයනවා.” කුටි සදොසරහි ෙවිකර 

තිබුණු දේ කයක් සෙන්වමින්, ේසවත්ලානා කීවා ය. 

“එතසකොට සමොකක්ද සම් . ෙද්සද?” සහොසනකේ ඇසුවා ය. 

“ෙමහරවිට, සම්ක අපි හිරකරපු අයසෙ සිේනල් එකක්, . සවන්න 

පුළුවන්.” මඳක් කල්ෙනා කළ සෙන් ෙැවසී ය. 

“එසහම ද, උන් අටවපු ‘ටයිම් සබෝම්බයක්”ද දන්සන නෑ!” ප්සලමිං 

ෙැවසී ය. 

“එසහම හිතන්න අමාරුයි. අපිව විනා  කරන එක, දැන් ඒ අයට 

සුළු සදයක්. සම් සෙට්ටිය පිටින් සිදුරු කරපු ෙමන්, අපි සෙේරම ඉවරයි. 

එච්චර ෙහසු ක්රමයක් තිසයද්දි, අෙට සබෝම්බ අටවන්න ඒ අයට 

උවමණාවක් නැහැ.”   මැසකොල්ේ ෙැවසී ය. 

“අපි සදොර ඇරල බලමු.” සමසතක් සව්ලා කල්ෙනාසව් ෙැලී සිටි, 

සෙේසේයි ෙැවසී ය. 

“ඔව් ! එයාල අෙට කියන්න හදන සද්, අපි සත්රුම් ෙන්න ඕන. 

නැත්තං, කවදාවත් අෙට සමතනින්, නිදහේ සවන්න ලැසබන්සන නෑ!” 

ගුරුසිංහ කියා සිටිසේ ය. 

“ඇලව් ! අරින්න සදොර!” සෙේසේයි ෙැවසී ය. 

ේසවත්ලානා, වායුසරෝධක කුටිය තුළ වූ ටයිටෑන් වායුව පිටතට 

සෙොම්ොෙකර අනතුරුව, නිවෙ තුළ වූ වායුව කුටියට පිරවූවා ය. ඊළඟ 

සමොසහොසත් ඕ සදොර විවර කළා ය. 

සියල්සලෝම දැඩි කුතුහලසයන් කුටියට එබී බැලූහ. 

“ආ සමොකක් ද සම් ?” අද්භූත උෙකරණයක් දුටු ඔවුනට කෑෙැසිණි. 

සියුම් හඬක් නිකුත් සවමින් තිබුසණ්, සම් උෙකරණය තුළිනි. 

තද කළු ෙැහැති, වි ාල බිත්තරයක් වැනි වූ එය, මීටරයකට ආෙන්න 

දිෙකින් ද, මීටර භාෙයක් ෙමණ ෙළලින් හා උසින් ද, යුතු විය. කුඩා ොද 

ෙතරකින් එය, කුටිසේ බිම මත, තිරේ අතට පිහිටා තිබිණි.  
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හදිසිසේ ම, එහි ඉදිරි මුහුණත සුදු ෙැහැසයන් ආසලෝකවත් විය. 

අනතුරුව, ඉලිප්ොකාර මුහුණත මත, විවිධ වේණවලින් යුතු, තිත් හා ඉරි 

රටා මැසවන්නට විය. 

“මට සප්න්සන, සම්ක රූෙවාහිනියක් වසේ එකක්.” සෙේසේයි 

නිහඬතාවය බින්සද් ය. 

“ඔව්! මටත් හිසතනව එසහම. සම්සකන් අපිට සමොකක් හරි 

ෙණිවුඩයක් සදන්නයි, එයාල හදන්සන” මැසකොල්ේ ෙැවසී ය.   

එකවර ම, උෙකරණය තුළින් සමසතක් ඇසුණු, සියුම් හඬ 

නැවතිණි. ඒ ෙමෙ ම, ඉලිප්ොකාර ආසලෝක තිරසේ දේ නය ෙැහැදිලි 

විය. 

 මුලින් ම, සයෝධ, වේණවත් හතු පිරුණු, ටයිටෑන් වනාන්තරයක් 

එහි දේ නය විය. තිරසේ වේණ සබොසහෝදුරට අඳුරු ඒවා බව සෙනිණි. 

අනතුරුව වි ාල කඳු වැටියක් හා කළු දියර විලක් දිේ විය. 

ඊළඟ සමොසහොසත්, කළු දියර ෙංොවක් ෙලා යන අයුරු සෙනිණි. 

ඉන්ෙසු දක්නට ලැබුසණ්, ෙෘථිවි මිනිේසුන් විසින් අයිේ ෙේවතය 

මතු කරන ලද, කළු දියර ඇල්ලයි. ඇල්ල ොමුල සහොඳින් සෙසනන 

ආකාරයට, දේ නය සවනේ සවද්දී, ෙහළ ඉවුර මත වූ, ප්ලාේටික් 

නිෂ්ොදන යන්ත්ර, ඒ ආකාරසයන් ම තිසබනු සෙනිණි. නිෂ්ොදනය කර 

තිබුණු, ප්ලාේටික් ෙසඩොල් ෙවා, එහා සමහා වී තිබුසණ් නැත.   

අනතුරුව, උේ බිමක් මත, ආරක්ෂා ෙහිතව නවනා තිබුණු, ටීටා 

යානාව සෙනිණි. එය නිරුෙද්රිතව ඇති බව සෙනුණු ෙඳ, ෙෘථිවි මිනිේසු 

ෙැනසුම් සුසුමක් සහළූහ.   

ඉන් ෙසු ලා කහ ෙැහැති, වි ාල, ප්ලාේටික් නිවෙ තිරසේ දිේ විය. 

එය අෙල වූ, කුඩා වායුොයාන සදක සෙනුණු ෙසු, නිවසෙහි සදොර අෙලින් 

දේ නය නි ්චල විය. 

 අවොනසේදී, සුවිස ේෂ හැඩයක් ෙත් කාමරයක් සෙනිණි. ෙෘථිවි 

මිනිේසුන්සේ ටයිටෑන් ආරක්ෂක ඇඳුම්, ආරක්ෂ ෙහිතව එහි තැන්ෙත් කර 

තිබිණි. ඊළඟ සමොසහොසත්, තිරසේ ආසලෝකය නිවී සෙොේ, උෙකරණය 

ක්රියා විරහිත විය. 

දැහැනින් මිදුණු ෙෘථිවි මිනිේසු, එකිසනකා සදෙ බලාෙත්හ. ඔවුන් 

සබොසහෝ සදසනකුසේ මුහුණුවල ප්ර ්නාේථයක් විය. 

 “ඒ සෙන්නපු දේ න ෙැන, සමොකක් ද අදහෙ?” රුසියානුවා, 

ඉන්දියානුවාසෙන් ඇසුසව් ය. . 
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සෙන් සමොසහොතක් කල්ෙනා කසළේ ය. 

“හතු වනාන්තර, කඳු වැටි, කළු දියර විල් සෙන්නල අදහේ කසළේ, 

එයාල ටයිටෑන්වල වැසියන් බව කියන්න. කළු දියර ෙංොවයි, දියර 

ඇල්ලයි සෙන්නුසව, අපි ආ බව කියන්න. ඇල්ල ොමුල මැෂින්, ඒ විදියට 

ම තිසයන ප්ලාේටික් ෙසඩොල් සෙොඩවල්, ටීටා යානාව, අසප් ප්ලාේටික් 

සේ, එයා ක්රාෆ්ට් සදක සෙන්නුසව, කිසි ම හානියක් නැතුව, ඒව ඒ 

තැන්වල ම තිසයන බව කියන්න. සදොර සෙන්නුසව, එයාල එතනට ආ බව 

කියන්න. ඇඳුම් සෙන්නුසව, එයාල ඒව ෙත් බවත්, ආරක්ෂා ඇතිව තිසයන 

බවත්, කියන්න. එච්චරයි”ඉන්දීය තරුණයා සිනාසුසණ් ය. 

 “එසහම බැලුව ම, සම් අයත්, නරක අය සනසවයි වසේ!” සමේනේ 

කීවා ය. 

“එකොරට ම එසහම කියන්න අමාරුයි. ඒ සෙොල්සලෝ අපිට 

සනොදැනී, සනොසෙනී ඉඳසෙන අපිව හිරකළා. තවමන් අපිට එයාලසෙ 

හැඩරුව වත්, සෙන්නුසව නැහැ. සකොටින් ම ඒ අය මිනිේසු ද කියල වත්, 

අපි තවම දන්සන නැහැ. මට සප්න්සන, සම් සෙොල්සලෝ හරි ම කෙටි 

ජාතියක්.” ඔකතොවා කීවා ය. 

සියල්සලෝම සිනාසෙමින් ඇසේ කතාව අනුමත කළහ. 

“ඒක සනසවයි, අපි දැ සම්කට සමොකද කරන්සන?” සෙන්,. 

මිතුරන්සේ අවධානය ටයිටෑන් යන්ත්රය සවත සයොමු කසළේ ය. 

“ඔසහොම ම තිසයන්න අරිමු. ඒක හැම අතින් ම ඇඟට ගුණයි.” 

සමේනේ සයෝජනා කළා ය.  

“මම නං කියන්සන , අපි සම්ක ඇතුළට ෙනිමු. සම්ක ටී.වී. එකකට 

ෙමාන යන්ත්රයක් විතරයි. බය සවන්න තරං සදයක් සමතන නැහැ”ප්සලමිං 

ෙැවසී ය. 

“සම් ඇතුළට අරසෙන, සමොනව හරි සදයක් උසනොත් උඹ වෙ 

කියන.ව ද?” එවර සකොලින්ේ ඇසුවා ය. 

“මට නං සප්න, අපි සදසෙොල්සලො අතසර ෙම්බන්ධයක් ඇති කර 

ෙන්නයි, ටයිටෑන්ල සම්ක එවල තිසයන්සන්. ඊට වඩා කිසි ම විස ේෂයක් 

සමතන නැහැ” මැසකොල්ේ අදහේ දැක්වී ය. 

 “එයාලසෙ අදහෙ ඒක නං, අෙ සම්ක බාර සනොෙත්සතොත්, ඒක 

වි ාල ොඩුවක් සවන්න පුළුවන්.” ගුරුසිංහ ද එකතු කසළේ ය. 

“කමක් නැහැ! අපි සම්ක ඇතුළට ෙනිමු.” කල්ෙනාසවහි සයදී සිටි 

සෙේසේයි අවෙන් තීරණය දුන්සන් ය. 
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ෙෑමදා ම උදය ආහාරසයන් ෙසු, ෙෘථිවි මිනිේසු සිය ටයිටෑන් නිවසෙේ 

ොලය සවත ෙැමිණිසේ, සිරෙතව සිටි ඔවුනට කරන්නට විස ේෂ වැඩක් 

සනොතිබූ බැවිණි. ඒ සව්ලාවට, ටයිටෑන් රූෙවාහිනිය සුපුරුදු සියුම් හඬ 

නංවා, ඔවුන්සේ අවධානය තමා සවත සයොමුකර ෙත්තා ය. අනතුරුව, 

ටයිටෑන් සලෝකය පිළිබඳව, ෙරල රූෙවාහිනී වැඩෙටහන් ප්රචාරය කළා ය. 

 සම් වැඩ ෙටහන්, ෙෘථිවි මිනිේසුනට ටයිටෑන් භාෂාව ඉෙැන්වීම 

උසදො ෙකේ වී ඇති බව, ඔවුනට ෙැහැදිලි විය. ටයිටෑන් සලෝකය හා එහි 

වැසියන් පිළිබඳව වැඩිදුර සතොරතුරු දැනෙැනීසම් කුතුහලසයන් ද ෙසු වූ 

ඔවුහු, සනොවරදවා. ම සම් වැඩෙටහන්වලට ෙහභාගි වූහ. සිරෙත වී සිටීම 

නිො, ඔවුන්සේ සිත් තුළ ඇතිව තිබූ චිත්ත පීඩාව, සමයින් සබොසහෝ දුරට 

අඩු වූ අතර, පිරිෙ විසනෝදමත්ව තැබීම ද, සම් නිො සිදු විය.  

එසහත්, ටයිටෑන් වැසිසයෝ සම් වැඩෙටහන්වලට සකලින් ම සෙනී 

සනොසිටි අතර, මිනිේසුන්සේ ෙහභාගිත්වය අව ය වූ ේථාන ෙඳහා, කාටුන් 

මිනිේ රූෙ භාවිතා විය. ඒවා, සබොසහෝ දුරට ෙෘථිවි මිනිේසුන්සේ හැඩරුවට 

ෙමාන සලෙ, නිේමාණය කර තිබිණි. 

ෙෘථිවි මිනිේසුනට අතයව ය වූ, අයිේ හා නිවෙ තුළ වූ විදුත් ජනක 

යන්ත්ර ෙඳහා භාවිතා කළ හයිසඩ්රෝකාබන් ඉන්ධන, ෙඳහා සයසදන 

ටයිටෑන් ෙංසක්ත රූෙවාහිනිසයන් විකා නය විය. එහි වැදෙත්කම 

සත්රුම්ෙත් ෙෘථිවි වැසිසයෝ ද, ඒවාසේ ටයිටෑන් ෙංසක්තයන් ලියා 

ෙැනීමට හා මතක තබා ෙැනීමට උනන්දු වූහ. 

තව ද, රූෙවාහිනිසේ උදව්සවන් ටයිටෑවරුනට ෙරල ෙණිවුඩයක් 

යවන ආකාරය ද, එමගින් ෙැහැදිලි සකරිණි. උදාහරණ ව සයන්, ඉහත 

ෙඳහන් අතයාව ය මූලික සද්වල් ෙඳහා වූ ටයිටෑන් ෙංසක්ත, කුඩා 

සබොත්තම් මගින් රූෙවාහිනියට ඇතුළු කර, ටයිටෑවරුන්සෙන් ඒවා ඉල්ලා 

සිටිය යුතු ආකාරය පිළිබඳව විේතර කරන ලදී. 

අභයවකා ොමීන් දෙසදනා නිවාෙ අඩේසියට ෙත් වී, ෙෘථිවි 

කාලසයන් ෙතියක් ඉක්ම සෙොෙ ් තිබිණි. ඒ වනවිට, ක්රමානුකූලව 

කණ්ඩායසම් මානසික  ක්තිය බිඳවැසටමින් තිබිණි. අනසප්ක්ෂිතව ෙත්වූ 

සම් සිර ජීවිතසයන් සකදිනක නිදහෙ ලැසේ ද යන්න, පිළිබඳව කිසිදු 

සලෙකින් බලාසෙොසරොත්තුවක් සනොවීම, ටීටා මූලික සහේතුව විය. 

ටයිටෑන්වරු ෙමෙ ෙෑහීමකට ෙත් විය හැකි තරම් වූ ෙබඳතාවයක් 

සෙොඩනො ෙැනීමට හැකි වී නම්, ඔවුන්සෙන් ෙහනයක් බලාසෙොසරොත්තු 

වීමට ද ඉඩක් තිබිණි. එසහත් සම් -වන තුරු ඔවුන්සේ හැඩ රුව 
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දැකෙැනීමට ෙවා, ෙෘථිවි මිනිේසු අෙමත් වූහ. එවැනි තත්වයක් යටසත්, 

ටයිටෑවරුන්සේ සම් හැංගිමුත්තම පිළිබඳව, අවි ්වාෙසේ බීජයක් ෙෘථිවි 

මිනිේසුන් තුළ වැසඩමින් ෙැවතිණි.   

දිනක් කෑසමන් ෙසු, සෙේසේයි කණ්ඩායම රැේ කසළේ ය. මිතුරු 

මිතුරියසේ මුහුණුවල වූ, බලාසෙොසරොත්තු සුන් වූ ේවභාවය දුටු සහේ, දැඩි 

ෙංසව්ෙයට ෙත් විය.  

ෙන්සතෝෂ්සයන්, විසනෝදසයන් හිටි අසප් අයට, සම් සවලා තිසයන 

සද් ෙැන, මට හරි ම කණොටුයි.” සහේ කතාව අරඹමින් කියා සිටිසේ ය. 

“ඒත් ඉක්මනට ම බලාසෙොසරොත්තු නැති කරෙන්න එො. තවමත් අපිට 

කිසි ම කරදරයක් උසන් නැහැ. ඒ වසේ ම අපි හිර කරපු අය, අසප් ඕනෑ 

එොකම් ෙැන ෙෑසහන්න උනන්දු සවන බවක් සප්නව. ඒසක් සත්රුම, 

එයාල අෙට කරදරයක් සවනවට කැමති නෑ කියන එකයි. ඒක හරි ම 

වැදෙත් සදයක්.”   

“ඒක ඇත්ත සවන්න පුළුවන්”. සකොලින්ේ කතා කළා ය. “ඒත්, 

දවසින් දවෙ ම සම් තත්වය දික්සවන බව මිෙක්, විෙසඳන බවක් සප්න්න 

නැහැ. ඒක නිෙයි, හුඟාක් අයසෙ මානසික  ක්තිය බිඳවැටිල තිසයන්සන්. 

විස ේෂසයන් ම සකල්ලන්සෙ” ඕ කීවා ය.  

“සමොන සද් උනත්, අපි, අසප් හිත් දුේවල කරෙන්න නරකයි. අපි 

අජටාකා ොමීන් බව, අමතක කරන්න සහොඳ නෑ. 

අජටාකා ොමිසයක්සෙ මානසිකත්වය, සල්සිසයන් බිඳ වැසටන එකක් 

සනසවයි.” මැසකොල්ේ ෙැවසී ය. 

“අපිට දැන් කරන්න, කිසි ම වැදෙත් වැඩක් නෑ. ඔසහේ බලා ඉන්නයි 

සවලා තිසයන්සන. ඕනවට වඩා කල්ෙනා කරන්න ගියාමයි, හිත් උනත් 

දුේවල සවන්සන. අපි, අසප් විසනෝදය ෙැන, මීට වඩා හිත් සයොමු කරන්න 

ඕන. දුේවල අයට හිත හදා ෙන්න, ඒක උදව්වක් සව්වි.!”ප්සලමිං ෙැවසී ය.  

“ඔය හදන අවේථාසවන් ප්රසයෝජන ෙන්න. අපි දන්නව හසලෝ, 

ඔයාසෙ හැටි.” සහොසනකේ සිනාසෙමින් කියූ කතාවට, ෙැමසේ ම 

මුහුණුවල සිනාව ෙැතිරිණි. 

“නෑ ! නෑ !! ඇලන් කියාපු එක හරි.. අෙට පුළුවන් විසව්ක සවලාවට 

පුංචි සෙල්ලම්, තරඟ වසේ සද්වල් කරන්න. ඒසකන් කිසි ම වරදක් 

සවන්සන නෑ. ප්ර ්න අමතක කරල, ෙන්සතෝසෙන් ඉන්න, ඒක උදව්වක් 

සව්වි.” සෙන් ෙැවසී ය. 
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“බාබරා හිතපු ෙැත්ත ෙැන උනත්, මම නං වරදක් දකින්සන් නෑ. 

සමතන ෙෑණු ෙහකුයි, පිරිමි ෙහකුයි ඉන්නව. අවිනි ්චිත අනාෙතයක් 

ෙැන හිත හිත හූල්ලන්සන් නැතුව, සදන්න සදන්න සෙට් සවල, ‘ලව්’ 

කරන්න සකො. ” සෙේසේයි මුළු කණ්ඩායම ම සිනා ෙයුසේ ගිල්වී ය. 

“ඒකත් කරන්න බැරි, ෙමහරු තෙේ රකින නිො සන. සදන්න 

සදන්න සෙට් උනත්, එක සකල්සලක් ඉතුරු සවනව.”   සකොලින්ේ, 

ඉන්දියානුවා සදෙ බලමින්, ඉඟි කළා ය. 

“තෙේ රැකීමත් මානව අයිතිවාසිකමක් කියන එක, අමතක කරන්න 

එො සජනී.” සෙන් සිනාසෙමින්, ඊට පිළිතුරු දුන්සන් ය. 

“ඩබල් ඇක්ටිංවලට ඇලන් ෙෑසහන්න දක්ෂයි. ඒ හින්ද වි ්වසේ 

අඩුව ප්ර ්නයක් සනසවයි.” ගුරුසිංහ සිනාසුසණ් ය. 

 “ඔව් ඉතිං, ෙකුරා මල් හම්බ සවච්ච අයට නං, ප්ර ්න නැතුව ඇති.” 

සමේනේ උෙහාෙසයන් කීවා ය. 

“උඹ ඕව ෙනං ෙන්න එො මිමී.! ඕන ම සද්කට ඉන්නව මම. අනිත් 

අය මහ ෙරිමාසනං කරන සද්වල්, සුළු ෙරිමාසනං කරන්න,-අවෙර ෙන්න 

ඕන නෑ!”ේසවත්ලානා, ජෙන් යුවතිය ආරක්ෂා කර ෙනිමින්, ග්රීක 

යුවතියට ෙමණක් ඇසෙන සෙේ, කීවාය. 

“ඕවට උත්තර සදන්න බැරුව සනවී. ෙමහරුන්ට නැති උනාට, මට 

ලැජ්ජාව කියන සද් තිසයනව.” ඔකතොවා, සමේනේ සදෙ තියුණු 

බැල්මක් සහලමින්, මිතුරියට ෙැවසුවා ය. 

නාන කාමරසේ සිට ෙැමිණි ගුරුසිංහ, සිය කුටියට ඇතුළු විය. එහි 

වූ කුඩා සම්ෙය අෙල, තරුණියක් සිටිනු, ඔහුට එකවර ම සෙනිණි. සදොර 

හැසරනවාත් ෙමෙ ම, ඕ හැරී බැලුවා ය. එකවර ම ඒ වසතහි සිනාවක් 

විකසිත විය.  

“මං නැති සවලාසව, සහොරන් ම ඇවිත්, ජෙනි සමොනවද කරන්සන 

?” සහේ සිනාසෙමින් පිටුෙසින් සෙොේ, එකවර ම ඇසේ සදවුරින් අල්ලා 

ෙත්සත් ය. 

ඕ පිළිතුරක් සනොදී, හිෙ ඇලකර, ලජ්ජාබර සිනාවක් ෙෑවා ය. ඇසේ 

අතින් නිම වූ, විසිතුරු, කඩදාසි, මල් සෙොකුරකින් ඔහුසේ සම්ෙය හැඩ වී 

තිබිණි. 

“ෂා ! ලේෙනයි මිමී ”සහේ, සුරත ඇසේ උරය මත තිබියදී ම, මල් 

සෙොකුර ෙහිත බඳුන වමතින් ෙත්සත් ය.” ඒ උනාට, මසෙන් අහන්සන් 

නැතුව, කාමසේට ඇවිත් සම්ව තියන්න, අවෙර දුන්සන කවු ද?”  
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“ආ ! මට ඒවට අවෙර තිසයනව..” ඕ, ඔහු සවතින් මිදී 

සිනාසෙන්නට වුවා ය. 

“කවද ඉඳන් ද හම්බවුසණ්?” තරුණයා සිනාසෙමින්, ෙයනය මත 

හිඳෙත්සත් ය. 

 “ඇයි මතක නැද්ද? එදා වතුර ටැංකිසය දි...” ඕ ඉතිරි ටික 

සනොකියා ගිලසෙන, ලජ්ජාසවන් බිම බලා ෙත්තාය. 

“අයිසයෝ ඒක ද? ඒක පුංචි කිේ එකක් විතර සන!”සහේ 

සිනාසෙන්නට විය. එසහත්, ඔහුසේ කතාසවන්, ඕ කම්ොනයට ෙත් වූවා 

ය. ඔහුට එය, එතරම් කුඩා සදයක් වුව ද, ඇයට නම් එය, අනන්ත වූ වි ්වය 

සෙේ විය. 

“මිමී!” ඇසේ සවනෙ හඳුනාෙත් සහසතම, ඈ ඇමතී ය. ඕ හිෙ 

ඔෙවා, ඔහු සදෙ බැලුවා ය. කහ ෙැහැති සෙොඳුරු වත, ස ෝකසයන් බර 

සවමින් තිබිණි. 

ගුරුසිංහ ෙයනය මතින් නැගිට, සෙසමන් යුවතිය සවත සෙොේ, 

ඇසේ සදවුර මත දෑත් තැබුසව් ය. 

“අම්සමෝ ! වැහි කළුව. තව සෙොඩ්ඩයි වහින්න.” එකවර ම ඔහුට 

කියවුසණ්, සිනාවක් ද ෙමෙ ය.   

ඒ ෙමෙ ම ඉදිරියට ෙැන, තරුණයාසේ. උරහිෙ මත මුහුණ ඔබාෙත් 

තරුණිය, ඉකිබිඳිනට වූවා ය. 

 ඔහු, හඬන්නට ඉඩ දී සිටියා මිෙ, ඈ ෙැනසීමට උත්ොහ සනොකසළේ 

ය. අවෙන, ඉකිබිඳුම නැවතුණු ෙසු, සහේ සිනාසෙමින්, ඇසේ වත සිය 

උරහිෙ මතින් මෑත් කසළේ ය. 

 “මිමි!”  

 ඕ, සිය වත ඔහුසේ කමීෙසයහි අතුල්ලා, දෑසෙහි වූ කඳුළු පිෙසෙන, 

හිෙ ඔෙවා බලා හිනැහුණා ය. 

“ජෙනි අඬල ඉවර ද? 

 “බිංකුණ්ඩ!”තරහින් ෙැවසූ ඕ, යළිත් සිනාසෙන්නට වූවා ය. 

ටයිටෑන් ප්රධානියාසේ නිල නිවසෙහි සුවිස ේෂ රැේවීමක් ෙැවැත්විණි. 

අද්භූත, පිටෙක්වළ මිනිෙස්ුන් පිළිබඳව, ෙතයුතු තීරණය කුමක් දැයි 

ොකච්ඡා කිරීම, එහි අරමුණ විය.  

ආරම්භසේදී ම නැගී සිටි, ආරක්ෂක ප්රධානියා වූ සකනරි, 

සියලුසදනාට ම පිටෙක්වළ වැසියන් පිළිබඳව හැඳින්වීමක් කසළේ ය. 

ඔවුන්සේ ඡායාරූෙ, රැේවීමට ෙැමිණ සිටි සියල්ලන්ට ම ෙෙයා තිබිණි. 
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ආෙන්තුකයින්සේ යානාවල, යන්ත්රවල හා නිවාෙසයහි පින්තූරත්, ඔවුන් 

මිසනෝ ඇල්ල සවනේ කර, අයිේ ෙේවතය මතුකර ඇති ආකාරය දැක්සවන 

ඡයාරූෙත්, ඒවා අතර විය. 

සකනරිට ෙසුව නැගී සිටිසේ, ෙරිෙරය හා සෙෞඛයය පිළිබඳ 

ප්රධානියා වූ, ‘එරින්’ය. එරීන්, පිටෙක්වළ වැසියන්, තදින් ම සහළා 

දැක්සක් ය. 

“සම් අය, මීසත්න් ජීවීන්ට ෙම්පූේණසයන් ම සවනේ, සරෝ ජීවීන් 

සකොටෙක්. සමයාලසෙ  රීරවල ෙැවැත්මටත්, ආහාරයට ෙන්න ෙැළෑටි 

වැසඩන්නත්, අෙට අහිතකර සරෝ ෙංසයෝෙය ඕන කරනව. එයාල, මිසනෝ 

ඇල්ල යට තිබුණු, සරෝ ෙල් සෙොසළොව මතුපිටට සෙනාසව් ඒ නිෙයි. 

සම්ක, අසප් ජීවයට හරි ම අහිතකර සදයක්. සම් විෂ, ‘සරෝ’ මිනිේසු, අසප් 

අනාෙතයට වි ාල තේජනයක් සව්වි..”   

 තවත් ප්රධානිසයක් වූ, ‘සයෝෙන්’ නැගී සිට සව්ෙවත්ව කතා 

කරන්නට විය.  

“පිටෙක්වලින් ආපු ජීවීන්, විස ේෂ වැදෙත්කමක් නියන අය බව, අපි 

සනොදන්නව සනසවයි. ඒත් අපි, අසප් ජීවය ෙැනත්, අසප් ජනතාව ෙැනත්, 

අසප් සලෝකය ෙැනත්, හින්න ඕන. සම් විෂ ජීවීන් හැසමෝම විනා  කරන්න 

ම ඕන. ඒ වහා ම ක්රියාත්මක කරන්න කියල, මම තදින් ම ඉල්ලා 

හිටිනව.”   

 එම කථාව අවොනසේ, රැේවීම සබොසහෝ සෙේ සඝෝෂාකාරී විය. 

සබොසහෝ සදසනක් ඒ මතය පිළිෙත් අතර, එය එසෙේ ම විය යුතු බව 

ෙවෙමින්, කෑෙැසූහ. 

සමහිදී පිළිතුරු දීම ෙඳහා, රිසවෝන් නැගී සිටිසේ ය. 

“මිත්රවරුණි!” ප්රධානියා කතාව ආරම්භ කසළේ ය. “ඒ තරම් 

සල්සිසයන් තීරණ ෙන්න පුළුවන් නං, මමත් හුඟාක් කැමතියි. ඒත් සම් 

අය, අපි හිතන තරම් සලසහසි, ෙහසු අය සනසමයි. හුඟාක් බලෙම්ෙන්න 

ජීවීන් සකොටෙක්  රීර ප්රමාණසයන්,  රීර  ක්තිසයන් වසේ ම 

තාක්ෂණසයනුත්, ඒ අය අෙට වඩා ඉහළ බවයි, අසප් විදයාඥයින්සෙ 

අදහෙ. එයාල ආසව සමොන සලෝසකන් ද කියන්නවත්, අපි තාම දසන නෑ. 

ෙමහරවිට අසප් තාරකාසව ම, ආසලෝකවත්, උණුසුමින් වැඩි සලෝකයකින් 

සවන්න පුළුවන්. අෙට ඕන විදියට තීරණ අරසෙන, එක ොරට ම ඒ අය 

විනා  කසළොත්, ඒ සලෝසක අය, අසෙන් ෙළිෙන්න උත්ොහ කරන්න 

පුළුවන්. ඒ අය, අසප් සලෝකය ආක්රමණය කරන්න උනන්, ඉඩ තිසයනව. 
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මසේ තීරණයකින් එසහම සද්කට මුල පිරුසණොත්, අසප් ආරක්ෂාව ෙැන, 

මම සනොෙලකා හැරිය සවනව.”   

“ඒ අය, අෙට වඩා බලෙම්ෙන්න යි කියන එක, පිළිෙන්න බැහැ. 

එසහම නං සකොසහොම ද අපි, ඒ අය හිර කසළේ.?” සයෝෙන් ප්ර ්න කසළේ ය. 

රිසවෝන් සිනාසුසණ් ය. 

“ඒක ෙම්පූේණසයන් ම ප්රසයෝෙයකින් කළ සදයක්. අසප් ආරක්ෂක 

අං සේ ශූර බුද්ධිය නිෙයි, අපි ඒ ජයග්රහණය ලැබුසව්. අනිත් එක, අසප් 

සලෝකසේ ේවභාවික තත්වය අෙට වාසියක් උනා. එසහම නැතුව, අෙට ඒ 

අය යටත් කර ෙන්න පුළුවන් උසන්, අපි බලෙම්ෙන්න නිො සනසවයි.”   

උණුසුම් සලෙ කෑෙැසූ අය, නිහඬව ෙසු වූහ. සියල්ලන්ටම, සමහි 

ඇති බැරෑරුම්කම වැටහී සෙොේ ඇති බව, සෙනිණි. ඒ අතර, 

ටයිටෑවරුන්සේ ෙරිෙරය හා මානව හිමිකම් පිළිබඳ ප්රධානියා වූ, ‘රේනි’ 

නැගී සිටිසේ ය. 

“සම් අය විනා  කරනවට, මම නං ෙම්පූේණ සයන් ම විරුද්ධයි. 

ඒල්සෙොල්සලො අසප් සලෝකයට ආසව, ආක්රමණිකයන් විදියට සනසවයි. 

ඒ අය කසළේ, ජීවත් සවන්න උත්ොහ කිරීම. ඒ විදියට, ජීවත් වීසම් අරමුණ 

ඇතිව, අසප් සලෝකයට ආපු පිරිෙක් විනා  කිරීම, අෙට නින්දාවක්. ඒ 

ප්ර ්නය සකොසහොම උනත්, මට තිසයනවා ඉල්ලීමක් කරන්න.” රේනි 

ෙැවසී ය. 

“ොධාරණ ඕන ම ඉල්ලීමක් කරන්න.” රිසවෝන් ඉඩ දුන්සන් ය. 

 “සම් ෙැන තීරණයක් ෙන්න හදිේසි සවන්න එො කියල, මම ඉල්ලා 

හිටිනවා. ඒ අතසර, අපි සම් මිනිේසු ෙැන, තවදුරටත් සෙොයා බලන්න ඕන. 

ඒ අය එක්ක ෙම්බන්ධකම් ෙවත්වල, එයාල සමසහේට ආපු අරමුණ 

සහොයාෙන්න ඕන. ඒ වසේ ම, සම් ජිවීන් අෙට වඩා, ෙෑසහන්න සවනේ 

අය බව සප්නව. සකොටින් ම එයාල වේෙ සදකක් ඉන්න බවයි, වාේතවල 

කියසවන්සන්. සම් කාරණා, අපි තව දුරටත් සහොයල බලන්න ඕන. අෙට 

වඩා සවනේ සම් ජීවය ෙැන, ටිකක් ඉසෙනෙත්තට වරදක් නෑ. විනා  

කරන අදහෙ ටික කාසලකට කල් දාල, සම් අය ෙැන, මීට වඩා පුළුල් 

විදියට ෙරීක්ෂණ කරන්න කියල ඉල්ලා හිටිනවා මම.” අන් අයසේ ද 

කුතුහලය අවුෙේමින්, රේනි සිය සදසුම හමාර කසළේ ය. 

“ආ, එන්න ! එන්න !!”තරුණිය සිනාසෙමින්, අමුත්තන් සදසදනා 

පිළිෙත්තා ය. ඔවුහු ඇසේ කුටියට ඇතුළු වී, වට පිට බැලුසවෝ ය. සිත් 

ෙන්නා සලෙ පිළිසයල කර තිබුණු එය, ප්රෙන්න ේථානයක් විය.  
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“එක පුටුවයි තිසයන්සන . මම දුවල ගිහිං, තව එකක් සේන්නං.” 

ඇය, යාබද කාමරයට යාමට තැත් කළා ය. 

“එො ! එො !! අෙට සමසහම සහොඳයි.” ඉන්දීය තරුණයා 

චකිතයකින් සතොරව ඇසේ ෙයනය මත හිඳෙත්සත් ය. ලාංකිකයා ද මිතුරා 

අනුෙමනය කසළේ ය. 

 ඇය ඔවුනට, කෘත්රීම ෙළතුරු බීමක් ොදා දුන්නා ය. ඔවුහු ඒවා 

සතොලොමින් සදොඩමළු වූහ. 

“ඉතිං ජෙනි, අෙට එන්න කිව්සව්?” උෙැේ ෙැළඳි, උෙැති 

ඉන්දියානුවා, යුවතිය සදෙ මිත්රශීලී බැල්මක් සහලමින්, ෙැවසී ය. 

“එන්න කිව්සව් නං, වැදෙත් වැඩකට. ඒත් ඔයාල මට හිනාසවන්න 

නං, එො.” ඔකතොවා කීවා ය. 

“සහොඳයි ඉතිං ඔව්වර ම කියනව නං, අපි හිනා සනොවී ඉන්නංසකො.” 

ගුරුසිංහ සිනාව තද කරෙන්නට උත්ොහ කරමින්, ෙැවසී ය. 

 ඒ වදන්වලට, ඇයට ද සිනා යන්නට ආ මුත්, ඒ බවක් සනොසෙන්වා, 

ඔහු සදෙ රවා බලා, හිනැහුණු ඕ, සිය ෙටහන් සෙොන්නක් අතරින්, සුදු 

කඩදාසි මිටියක් සතෝරා ෙත්තා ය. 

“බලන්නසකො සම්ව!” ඇය ඒවා සදමිතුරන් අතට ෙත් කළා 

ය.”  අංක පිළිසවලට බලන.” ඕ නැවතත් කීවා ය.  ඒවා, යුවතිය විසින් 

ඇඳි, ෙරිෙණක චිත්ර ෙමූහයක් විය. 

“ෂාහ් ! ජෙනි චිත්රකාරියක් බව දැනසෙන හිටිසය නෑසන මං”. 

ගුරුසිංහ සිනාසුසණ් ය. 

“එසහම බැලුව ම තව සකොච්චර ඇද්ද, ජෙනි ෙැන අපි සනොදන්න 

සද්වල්!”ඉන්දියානුවා ඉඟි කර හිනැහුසණ් ය. 

 “පිේසෙො සදන්න! ඉතිං බලන්නසකො ඕක.” ඕ ඔවුන් උනන්දු කළා 

ය. 

 ඉන් ෙළමු වැන්න වූසේ, සෙෞරග්රහ මණ්ඩලසේ ෙැහැදිලි චිත්රයකි. 

ග්රහයින්ට අමතරව, අඟහරු හා බ්රහේෙතී අතර කක්ෂයක ෙමන් කළ, 

ඇේටේ-1,2 ෙහ 3 අභයවකා  මධයේථාන තුන ද, එහි සිතුවම් කර තිබිණි. 

තුන්වන ග්රහසලෝකසේ (ෙෘථිවිසේ) සිට, ඇේටේ-2 නැවතුම්සෙොළ දක්වා ද, 

ඇේටේ-2 සිට, ටයිටෑන් දක්වා ද, සකොළ ෙැහැති, වක්රාකාර ඊතල සදකක් 

ඇඳ තිබිණි.  

සදවන විත්රසයන් ෙෘථිවිය, ඇේටේ මධයේථානයක් හා ටයිටෑන් 

වි ාල කර දැක්වුණු අතර, ඊතල වඩාත් ෙැහැදිලිව දක්වා තිබුණි. ෙෘථිවිය, 
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එහි මහාද්වීෙ දැක්සවන සලෙට ද, ටයිටෑන්, අහසෙේ සිට බැලූ විට තැඹිලි 

ොටින් සෙසනන ආකාරයට ද, අතර තුර වූ අභයවකා  නැවතුම්සෙොළ, 

හඳුනාෙත හැකි වන අයුරු එහි ෙැහැදිලි රූෙ ෙටහනක් ෙහිතව ද, ඇඳ 

තිබිණි. ෙෑම සකොළ ෙැහැති ඊතලයක් ෙමෙ ම ඉහළින්, ෙැහැණු හා පිරිමි 

ෙංසක්ත මිනිේ රූ සදක බැගින් විය. 

තුන්වන චිත්රසයන්, ඇේටේ-2 හා ටයිටෑන් වි ාල කර දක්වා තිබුණු 

අතර, අභයවකා  නැවතුම්සෙොසළහි සිට, . සෙනසුරු - චන්ද්රයා සවත 

සයොමු වූ, සකොළ ෙැහැති ඊතලයට ඉහළින්, ෙැටසේනියා යානාසව් ෙැහැදිලි 

චිත්රයක් විය. යානාසව් බසඳහි, ෙැහැණු හා පිරිමි, ෙංසක්ත මිනිේ රූ සදකක් 

විය. 

සිවන චිත්රය වූසේ, ෙැටසේනියා යානාව හා ටයිටෑන් චන්ද්රයා ය. 

අහසෙේ දී මවුයානාසවන් සවන් වී, ටීටා යානය ටයිටෑන් මතට ෙහත්වන 

ආකාරය, කුඩා ඊතලවලින්, ෙැහැදිලිව සෙන්නුම් කර තිබිණි. 

කළු දියර විල අෙබඩ, ටීටා යානය නවතා ඇති ආකාරයත්, 

ප්ලාේටික් නිෂ්ොදන යන්ත්ර මගින්, ප්ලාේටික් ෙසඩොල් ොදන ආකාරයත්, 

ෙේවන චිත්රසයන් දැක්විණි. 

 හයවන චිත රසයන් දැක්වුසණ්, රිං-සල්ඩි මධයේථානය, සෙනසුරු 

ග්රහයා අෙල, අභයවකා සේ පිහිටා ඇති ආකාරයයි. කඩඉරිවලින් 

දැක්වීසමන් රිං-සල්ඩි සයෝජිත එකක් බව, හඟවා තිබිණි.  

හත්වන චිත්රසයන් රිං-සල්ඩි හා ටයිටෑන් දක්වා තිබුණු අතර, රිං-

සල්ඩි ප්ලාේටික් ෙසඩොල්වලින් ෙෑදී ඇති ආකාරයත්, ඒ ෙඳහා ටයිටෑන් 

සිට ෙසඩොල් සෙන එන බවත්, ඊතල මගින් සෙන්වා තිබිණි. 

අටවන චිත්රසයන් සෙනුසණ්, මීසත්න් වැෙේක් ෙවතිද් දී, සයෝධ 

ඇමීබාවුන් ෙැමිණ, යානසේ තාෙ ෙරිවාරක ආවරණය, කා දමන 

ආකාරයයි.  

ෙංසක්ත ෙෘථිවි මිනිේසුන්, හිෙ අන් ෙො සෙන කල්ෙනා කරන 

ආකාරය, නවවන , චිත්රසයන් සෙනිණි. තාෙ ෙරිවාරක ආවරණය ෙලුදු වීම 

නිො යානය නැවත අභයවකා  ෙතකිරීමට සනොහැකි බව, යානසේ සිට 

අහෙට සයොමු වූ ඊතලය ෙැහැදිලි කතිරයකින් කො, සෙන්වා තිබිණි. 

 දෙවන චිත්රසයන් දක්වා තිබුසණ්, ෙෘථිවි මිනිේසු ආහාර හා ජල 

හිඟයක් පිළිබඳව, බිය වී ඇති ආකාරයයි. ආහාර හා ජලය ෙැන සිතමින්, 

ඔවුන් කල්ෙනා කරන ආකාරය, එහි සිතුවම්කර තිබිණි. 
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ටයිටෑන් චන්ද්රයාසේ හරේකඩක් ෙමෙ, එහි ඇතුළත ඇති අයිේ 

නිධිය, එසකොසළොේවන චිත්රසයන් දක්වා තිබිණි. එයට ළඟාවිය හැකි ෙහසු 

තැනක් සෙොයමින්, ටීටා යානය ෙමන් කරන අයුරු, සිතුවසමහි විය. 

සදොසළොේවන චිත්රසයන්, කළු දියර ෙංොව හා කළු දියර ඇල්ලත්, 

ඇල්ල යට අයිේ ෙේවතය පිහිටා ඇති ආකාරයත්, සෙන්නුම් සකරිණි. . 

දහතුන්වන චිත්රසයන් දැක්වුසණ්, ඇල්සල් ේවභාවය සවනේකර, 

ඔවුන් අයිේ ලබාෙන්නා ආකාරයයි. 

 එම අයිේ ජලය බවට ෙත්කර, ප්ලාේටික් කුටිය තුළ ෙැළෑටි වවන 

ආකාරය, දහහතරවන චිත්රසයන් සෙන්වා තිබිණි. 

ෙහසළොේවන චිත්රසයන් සෙනුසණ්, ඔවුන් ෙැන සෙොයාබැලීමට, 

‘ඇේටේ’ මධයෙථ්ානයක සිට, තවත් යානාවක් ෙැමිසණන බවයි. 

එම යානසේ නැගී සියල්ලන්ම ආෙසු යන ආකාරය, අවොන 

චිත රසයන් සෙන්වා තිබිණි. 

“සකොසහොම ද චිත්ර ටික? අඩුොඩුවක් එසහම තිසයනවද ?” තරුණිය 

විමසුවා ය. 

“කියන්න තරං සලොකු අඩුොඩු නෑ. ඉතිං, ඔයා සම් ඇඳල, 

බලාසෙොසරොත්තු උසන් සමොකක් ද?” ගුරුසිංහ විමසී ය. 

“ඇයි, හිතා ෙන්න බැරි ද දුමින්ද? සම්ක විදයාත්මක භාෂාසවන් 

ලියපු ෙණිවිඩයක්. සත්රුමක් නැතිව අපිව හිරකරසෙන ඉන්න, 

ටයිටෑන්වල බුද්ධිමත් ජීවීන්ට යවන්න ෙැලසුම් කරපු, ෙණිවිඩයක්. 

සම්සක අදහෙ, අපි ආසව සම්කටයි. ඒ වසේ ම, අසෙන් ටයිටෑන්වල 

ජීවීන්ට කරදරයක් නෑ. ආව වසේ ම අපි ඉක්මනට ආෙහු යනව, කියන 

එකයි. එසහම සන්ද මිමී?” 

“ඔව්! හරියට හරි වි ්ව.”  ජෙන් යුවතිය ෙතුට ෙළ කළා ය. 

“සම්ව අඳින්න කලින්, ඔයා සනවිරිල්සෙන් ඇහුව ද?” ගුරුසිංහ 

විමසී ය. . 

“මම යන්තං අදහෙක් දැම්ම. අමාරු වැඩක් සනසවයි නිො, චිත්ර ටික 

ඇඳල සෙන්නන්න කියල, එයා කිව්ව. ඒත්, මම තාම සෙන්නුසව නෑ. මට 

ඕන, සම් ෙැන ඔයාලසෙත් අදහේ, උෙසදේ අරෙන්න.”   

“ඇත්තට ම, සම්සකන් කියසවන ෙණිවුඩය, ඒ අය හුඟාක් දුරට 

සත්රුම් ෙනීවි.”  සෙන් වි ව්ාෙය ෙළ කසළේ ය. 

“සනව්රිල් ! ටැංකිසය වතුර අඩුසව්සෙන එනව.”  ේසවත්ලානා 

ෙැවසුවා ය. 



පී.එම්.ප්රීති ශ්රීකාන්ත 142 

 

“සමච්චර ඉක්මනට? සෙොවිෙසළේ ෙැළවලට යවසනත්, අපි ොවිච්චි 

කරල, ආෙහු සෙරල ෙන්න වතුර, සන්ද?”  

“වැඩිපුර ම වතුර ඕන කරන්සන, ඔක්සිජන් ප්ලාන්ට් එකට” 

ඉංජිසන්රුවරිය කීවා ය.  

“ඔක්සිජන් හදන්න, ඔය තරං වතුර ඕන සවනව ද ?”  සෙේසේයි 

විමසී ය. 

 “හයිඩ්රජන් විදියට අයින් සවන ටික බැලුව ම, ප්ලාන්ට් එකට ඕන 

කරන වතුර ප්රමාණය හරි.”  රුසියානු තරුණිය කීවා ය. 

“ඒ කියන්සන් සෙොවිෙළටයි, අෙටයි, ෙෑසහන්න ඔක්සිජන් ඕන 

කරනව කියන එක, සන්ද ?”  

“ඔව් ! කාබන්ඩසයොක්ෙයිඩ් විදියට අයින්සවන ටිසක් අඩුව 

පුරවන්න, හැම තිේසෙ ම ඔක්සිජන් සදන්න සවනව.”  

“අසප් සෙොවිෙසළේ ෙෙ ් වැල් වලිනුත්, කාබන්ඩසයොක්ෙයිඩ් 

ඔක්සිජන්වලට හරවනව සන්ද ?”   

“අපි දහසදනාටයි, ෙේ වැල්වලට යි සෙේරටම ඕන කරන ඔක්සිජන්, 

තනිකර ම සෙොවිෙසළන් ෙන්න අමාරුයි.”  ඉංජිසන්රුවරිය කීවා ය. 

“ඒකත් එසහම ද? එසහම නං සවන කරන්න සදයක් නෑ. 

ටයිටෑන්ලසෙන් අයිේ ඉල්ලන්න සවනව. මැසෙේජ් එකක් යවල 

බලමු.”  ප්රධානියා ෙැවසී ය. 

“ඉක්මනට එන්න... අසප් මැසෙේජ් එකට උත්තරයක් 

එනවා..”  සහොසනකේ කෑෙෙන හඬ, ෙෘථිවි මිනිෙස්ුන් අත්වල ෙැළඳ සිටි, 

ෙණිවුඩ හුවමාරු උෙකරණ තුළින් ඇසිණි. සමොසහොතකින්, සියල්සලෝම 

ොලය සවත දිව ආහ. 

ොලසේ වූ ටයිටෑන් රූෙවාහිනිය, සියුම්  ේදයක් ෙමණක් නිකුත් 

කරමින් තිබිණි.  

“සකෝ, මැසෙේජ් එක ඉවර ද?”  ේසවත්ලානා බලාසෙොසරොත්තු කඩ 

වූ හඩින් ඇසුවා ය. 

“දැන් එකොරක් ගියා. ටිකක් ඉන්න. ආයිත් යාවි.”  සහොසනකේ 

පිළිතුරු දුන්නා ය. 

 සමොසහොතකින්, විකා නය නැවතත් ආරම්භ විය. මුලින් ම, ෙෘථිවි 

මිනිේසුන් අයිේ ඉල්ලා යැවූ ෙණිවුඩය ප්රචාරය විය. අනතුරුව තිරසයහි 

දිේවූසේ, ඔවුන්සේ ප්ලාෙට්ික් නිවසෙහි, වායුසරෝධක කුටියයි. එහි මැද, 

බිම තබා තිබුසණ් කුඩා සෙොතක් සෙේ ෙකේ කරන ලද, සුදු කඩදාසි මිටියකි. 



සෙනසුරු අඩවිය 143 

 

 
 

“අපි තියපු මිමීසේ චිත්ර ටික සන්ද?”  සකොලින්ෙට් කියවිණි. 

අනතුරුව, සෙොසතහි වූ ෙරිෙණක චිත්ර, අනුපිළිසවළින් තිරසේ දිේවන්නට 

විය.   

නැවතත්, වායුසරෝධක කුටිය සවත, දේ නය මාරු විය. එවර, එහි 

වි ාල අයිේ කුට්ටි කිහිෙයක් තිසබනු සෙනිණි.   

සියල්සලෝම ප්රීතියට ෙත් වූ බව, මුහුණුවලින් සෙනිණි. නිදහෙ ෙතා 

යැවූ ෙණිවුඩය, ටයිටෑන්වරු ලබාෙත් බව දැනෙැනීමටත් වඩා, ජීවිත 

රැකෙැනීම ෙඳහා ලැබී තිබුණු, අයිේ සතොෙය දැකෙැනීම, ඉමහත් ෙතුටක් 

විය. 

“සනව්රිල්, සම්ක අරින්න ද? මට ඉවසිල්ලක් නෑ බලන තුරු!” 

ෙණිවුඩය අවෙන් වූ වහා ම, වායුසරෝධක කුටිසේ සදොර සවත දිව ගිය 

ේසවත්ලානා, ඇසුවා ය. 

“කලබල සනොවී ඇරල බලන්න.”  සෙේසේයි මඳ සිනාවක් ෙහිතව 

ෙැවසී ය. පුවරුසවහි වූ දේ ක ෙරීක්ෂා කර, නියමිත වායු හුවමාරුව සිදු 

කළ තරුණිය, සදොර විවර වන්නට ෙැලසුවා ය. සියල්සලෝම, 

කුතුහලසයන්, කුටිය තුළට එබී බැලූහ.  

ටයිටෑන් ජීවයට අහිතකර වූත්, නිෂ්ප්රසයෝජන වූත්, එසහත්, ෙෘථිවි 

ජීවයට නැතිව ම බැරි සදයක් වූත්, විනිවිද සෙසනන, සුදු ෙැහැති, සරෝ 

ොෂාණ කුටි සතොෙයක්, කුටිය තුළ විය. 

 නාන කාමරසේ සිට ෙැමිණි සහොසනකේ, සිය කුටියට ඇතුළු වූවා 

ය. එසහත්, ඇයට සදොර වෙන්නට ඉඩක් ලැබුසණ් නැත. ප්සලමිංසේ 

කඩවෙම් රුව සදොර අභියෙ විය. 

“හසලෝ බාබරා, ඔයාසෙ ඇේ සදක සහොඳට ම රතුසවලා 

සන්ද?”  ඔහු විමසුසව්, ඇසේ දැේ සවන නිරීක්ෂණාත්මක බැල්මක් 

සහලමිනි. 

“නෑ... ඇත්ත ද ?”  ෙැවසූ ඕ, සකලින් ම කාමරසේ වූ කැඩෙත සවත 

ගියා ය. තරුණයා ද, ඈ ෙමෙ ම එහි ඇතුළු විය. ඔහු පිටිෙසින් කුටිසයහි 

සදොර වැසිණි. 

 “ආසන්...! යන්තං සන් රතුසවලා තිසයන්සන්. ඔයාසෙ ඇේසෙනීම 

අඩුසවලා ද දැන්?”  ඕ ඔහු සදෙ බලා, සිනාසුණා ය. 

“මසේ ඇේ. සහොඳට සප්න්නව සකල්සල. සබොරුවක් කියාසෙන 

කාමසේට ආසව ඒකයි. ලේෙන දකින්න පුළුවන් සවලාවට ඕන, ලේෙන 
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බලන්න.”  සිනාසුණු තරුණයාසේ අකීකරු ඇේ, තරුණියසේ ෙසතහි 

තුවාසයන් සනොවැසුණු තැන් පුරා, දිව ගිසේ ය. 

“හරි! හරි! බලාෙත්ත නං, ඉතිං යන්ඩ ! මට ඇඳුම් ඇඳෙන්න 

තිසයනව.”  ඕ සිනාසෙමින්, ඔහු සදොර සදෙට තල්ලු කළා ය.   

තල්ලුව නිො වැසටන්නට ගිය බවක් ඇඟ වූ තරුණයා, එකවර ම 

බැරිවීමකින් සමන්, තරුණියසේ තුවාය අල්ලා ෙත්සත් ය. 

ෙැසණකින් තුවාය බුරුල් වී, ඇසේ පිරිපුන් සිරුසරන් සකොටෙක් 

නිරාවරණය විය. 

 “ආයි ! හරි නරකයි ඇලන්.! යන්න සහොඳ හිතින් එළියට.”  ඕ 

සිනාසෙමින්, ඔහුට ෙැරවූවා ය. 

“සෙොරි බාබරා ! මං හිතල කරපු එකක් සනවී”. සහේ සිනාසෙමින්, 

එකවර ම යුවතිය වැළඳෙත්සත් ය. 

“ආහ් ! අසන් ඇලන්...!” ඕ සිනාසෙමින්, ඔහුසෙන් මිසදන්නට 

දැඟලුවා ය. එසහත්, ඇසේ සිරුර වො සිටි, ඒ කඩවෙම් සෙෞරුෂය අබිබවා 

යා සනොහැකිව, අවොනසේ දී ඕ නිෙල වූවා ය. 

තරුණයා සේ වත ෙහත් වී, කිහිෙවරක් ම, තරුණියසේ සිනිඳු 

සකොපුල්තල හා ෙැටිණි. 

තමා සිහින සලොවක වල්මත්ව, ොසවන්නා සෙේ, ඇයට දැනිණි. ඒ 

ොවීම, ඇසේ ම ෙයනය මතින් අවෙන් විය. 

“බාබරා...”  

ඇයට ඇසුසණ් ඇලන්සේ සප්රේමාන්විත ආමන්ත්රණසේ, සදෝංකාරය 

ෙමණි. අනන්ත වි ්වසේ අසනකුත් සියලු ම කුදු, මහත්  ේදයන් 

සවනුසවන්, ඇසේ සදෙවන් බිහිරිව සෙොේ තිබිණි. 

ෙෘණ හා ධන අතර වූ ආකේෂණය, ෙමේත වි ්වයට ම සෙොදු වූ, 

සෙොබා දහසම් නියමයක් විය. සකොසතක් දුරට සෙොබාදහම අබිබවා ගිය ද, 

වි ්වසේ දරුවන් වූ මිනිේසු ද, ඉහත කී ගුන ෙංසිද්ධිය හමුසව් අෙරණ වූහ.  
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ඒකලිංගිකසයෝ 

ටයිටෑන් ොලන බලධාරීන් විසින් ෙත් තීරණයක් අනුව, පිටෙක්වළ 

වැසියන් සහවත් ‘සරෝ’ මිනිේසුන් පිළිබඳව, තවදුරටත් සෙොයා බලා, වැඩි 

දුර අධයයනය කිරීම, අතයව ය කරුණක් විය. සම් ෙඳහා මුලින් ම 

සකරුණු කටයුත්තක් වූසේ, ආෙන්තුකයන්සේ ප්ලාේටික් සිර සෙදරට 

ෙවිකරන ලද, ශ්රවය හා දෘෂය උෙකරණ ෙංඛයාව වැඩි කිරීමයි.   

ඒ අනුව, සමසතක් ෙෘථිවි මිනිේසුන්සේ ප්ලාේටික් නිවසෙේ, ොලයට 

හා සෙොවිසෙොළට ෙමණක් ෙවිකර තිබුණු, ටයිටෑන් ශ්රවය හා දෘෂය 

උෙකරණ, ඔවුන්ටත් සහොරා ඔවුන්සේ සෙෞද්ෙලික කුටිවලට ද, ෙවි 

සකරිණි. සමමගින්, ආෙන්තුකයන්සේ ෙෑම සෙෞද්ෙලික හැසිරීමක් ම, 

ටයිටෑන්වරුනට මනාව අධයයනය කළ හැකි විය. 

 මීටර එක හමාරකට වඩා උේ සනොවූ, නිල් ෙැහැති, සිහින් සිරුරු හා 

අළු ෙැහැති සකේ ඇති, සෙලවිය හැකි උල් කන් හා වි ාල ඇේ ෙහිත 

ටයිටෑන්වරු, ආසලෝකය රහිතව අඳුර තුළින් දැකිය හැකි, සුවිස ේෂ 

දෘෂ්ටියක් ඇත්සතෝ වූහ. එසහත්, ඔවුන් පිළිබඳව වැදෙත් ම කරුණ වූසේ 

එය සනොව, ඒකලිංගිකත්වය විය. 

එනම්, ෙෘථිවි මිනිේසුන්, ෙැහැණු හා පිරිමි ව සයන් ද්විලිංගික වූවා 

සෙේ ම, ටයිටෑවරු ඒකලිංගික මනුෂය සකොටෙක් වූහ. 

මීසත්න් ජීවසේ ආ ්චේයවත් අංෙයක් වූ ඔවුහු, ෙැහැණු ෙමණක් 

ඇති ෙමාජයක් වූහ. මන් ද යත්, ඒකලිංගික මිනිේ ෙමාජයක් 

අනිවාේයසයන් ම, ෙැහැණු ෙමණක් විය යුතු වූ බැවිණි.   

දරුසවකු බිහිකිරීම හා ළදරුසවක් සිය සිරුසරන් නිකුත් වන දියර 

මගින් සෙෝෂණය කිරීම, ද්විලිංගික සමන්ම ඒකලිංගික දියුණු ජීවයට ද 

සෙොදු වූ, අව යතාවයක් විය. එබැවින්, ඒක ලිංගික ෙත්වයාද, ෙසයෝධර 

හා උෙත් මාේෙය ෙහිත වීම, අනිවාේය විය. ටයිටෑන් ඒකලිංගික 

මනුෂයයින්, ෙැහැණුන් ෙමණක් වූසේ, සම් නිො ය. 
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 පිරිමි සනොසිටිසේ නම්, ඔවුන්සේ සබෝවීම සිදු වූසේ සකසෙේ ද? 

ඔවුන්සේ ප්රජනන ක්රමය කුමක් ද? යනුසවන් සකසනකුට ෙැටළුවක් ඇතිවී 

ම, ේවාභාවික විය. 

 එසෙේ වුවත්, ඔවුන්සේ සබෝවීම හා ප්රජනනය ද, අති යින් ම 

ේවභාවික අයුරින් ෙකේ වී තිබිණි. 

 රීරවල අභයන්තර වුහය අතින්, ටයිටෑන් හා ෙෘථිවි ෙැහැණු 

සබොසහෝ දුරට ෙමාන වූහ. ෙෘථිවි ෙැහැණු සෙේ ම, එක්තරා වයෙක දී, ඔවුන් 

ද වැඩිවිය ෙැමිණීමක් සිදුවිය. 

ෙෘථිවිසේ තරුණ ෙැහැණු හා පිරිමි අතර, ආදර ෙම්බන්ධකම් ඇති 

වූවා සෙේ ම, ටයිටෑන් හි තරුණ ෙැහැණු අතර ද, ආදර ෙම්බන්ධකම් ඇති 

විය. 

 එසහත්, ඒ ෙමාජසේ ෙැහැණු-ෙැහැණු ෙම්බන්ධතාවයන්, ෙෘථිවි 

ෙමාජසේ වූ ෙංෙේෙය දක්වා, දුර දිෙ ගිසේ නැත. ආදර හැඟීම්වලින් ඇති 

වූ මානසික උත්සත්ජනය නිො, කායිකව ඔවුන් අතර සිදුවූසේ ෙමලිංගික 

සිෙ වැලඳෙැනීම් හා පිරිමැදීම් ෙමණි. 

සමවැනි ෙමලිංගික සිෙ වැලඳෙැනීම් නිො, ලිංගික උත්සත්ජනයට 

ෙත් වූ ඔවුන්සේ සිරුරු අභයන්තරසයහි, දාරක සහෝසමෝන නිෙදවිණි. ඒ 

වනවිට ඔවුන්සේ ඩිම්බ සකෝෂ තුළින්, ෙේභාෂ සවත, සුදුසු තත්වසේ ඩිම්බ 

නිකුත් වී තිබුසණොත්, ඒ ඩිම්බ කලල බවට ෙත් වී වේධනය වීම සිදුවිය.  

එබැවින් සමහි දී, ෙමලිංගික සිෙ වැලඳෙැනීම්වලට ෙහභාගි වූ, 

ෙැහැණු සදසදනා ම ලිංගික උත්සත්ජනයට ෙත් වී, සදසදනා ම 

මාතෘත්වයට ෙත් වීමට ඉඩකඩ තිබිණි. 

 එසෙේ වූවා නම්, සම් ඒකලිංගික ෙමාජසයහි ජනෙහන වේධනය, 

ලිංගික ෙමාජවල සමන්ම සදගුණයක් සව්ෙසයන් සිදුවීමට ඉඩ තිබිණි. 

එසහත් සෙොබාදහම, ෙෑමවිට ම, අති ය බුද්ධිමත් මැවුම්කරුසවක් 

විය.   

එනම්, ඒකලිංගිකයින් අතර ඇති වූ, සමවැනි ෙෑම ලිංගික 

උත්සත්ජනයකින් ම, පිළිසිඳීම් ඇති සනොවිණි. 

 සම් ෙඳහා ොමානයසයන් වි ාල ලිංගික උත්සත්ජනයක් අව ය 

විය. 

එහි ප්රතිඵලය වූසේ, ඔවුන් අතර දරු උෙත්, ද්විලිංගික ෙමාජවලටත් 

වඩා අඩු වීම යි. 
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ෙමලිංගික සිෙ වැලඳෙැනීම්වලට ෙහභාගි වූ, සදසදනා ම ෙැේ 

ෙැනීම, ඔවුන් අතර ඉතා විරල වූ, සිදුවීමක් විය. 

සකසෙේ වුවත්, සම් ආකාරයට පිළිසිසඳන දරුවන්, ේථිර ව සයන් ම 

ෙැහැණු දරුවන් විය. මන් ද යත්, පිරිමි දරුවන් පිළිසිඳීම ෙඳහා අව ය වූ, 

මවසේ ‘එන්සෙේ”ජානය හා පියා සේ “වයි’ ජානය අතර ෙම්බන්ධය, සමහි 

දී ඇති සනොවූ බැවිණි. එනම්, ටයිටෑන් ෙමාජසේ බිහි වූ, පියවරු සනොමැති 

දරුසවෝ, එක්ේ ජාන ෙමණක් ඇත්සතෝ වූහ. එසෙේ ම, සෙනුසමන් හා 

ක්රියාසවන්, සිය මව්වරුනට ෙේවෙම වූ, ෙැහැණු දරුසවෝ වූහ. 

ෙෘථිවියට ොසප්ක්ෂව, ඔවුන්සේ ෙමාජය ේත්රී ෙමාජයක් වුව ද, එය 

තුළ සුවිස ේෂ ෙැහැණු බවක් තිබුසණ් නැත. මන් ද යත්, ඔවුන් සියලු සදනා 

ම ෙැහැණුන් වූ බැවින්, සෙොදු ේත්රීත්වසේ ඇති සුවිස ේෂත්වයක් ඔවුන් නුදුටු 

බැවිණි.   

උදාහරණයක් සලෙ, ඔවුන්සේ නම්වල ෙැහැණු හා පිරිමි නාම යන 

සවනෙ සනොතිබිණි. අෙ ෙැහැණු හා පිරිමි ව සයන් සවන්කරන 

සදවේෙසේ ම නම්, ඔවුන් අතර විය. 

 එසෙේ ම, මව හා දුව යන ේත්රී ෙංකල්ෙ ද, ඔවුන් අතර සනොවී ය. ඒ 

සවනුවට වූසේ, වැඩිහිටියා, දරුවා යන ෙරල ෙංකල්ෙය ෙමණි. 

තව ද, විවාහය නමැති, ෙංකීේණ, අොේථක ෙංෙථ්ාව සනොතිබුණු 

බැවින්, ඔවුන්සේ ෙමාජය ෙරල එකක් විය. එහි ෙැටුම් හා ප්ර ්න ඉතා අඩු 

විය. එසෙේ ම ඥාති ෙම්බන්ධතාවයන් ද, ද්විලිංගිකයන්සේ තරම් පුළුල්ව, 

විහිදී සෙොේ සනොතිබිණි. මන්ද යත්, ද්විලිංගික ෙමාජයක ෙරම්ෙරා 

කිහිෙයක් එකට බැඳී, ඇති වූ ෙම්බන්ධතා, එහි එක් ෙරම්ෙරාවකට 

ෙමණක් සීමා වීමයි. 

ටයිටෑන් විදයාඥවරියන් සදසදසනක්, පිටෙක්වළ වැසියන්සේ 

නිවෙට අළුතින් ෙවිකළ, ශ්රවය-දෘෂය උෙකරණවලින් ලද, වාේතා 

පිරික්ෙමින් සිටියහ. හදිසිසේ ම එක් විදයාඥවරියක්, අසනක් 

තැනැත්තියසේ අවධානය, එක් වාේතාවක් සකසරහි සයොමු කළා ය. 

“සෙරල්’ ! බලන්න සම්, සම්ක. සම්සක තිසයනව හරි ම අමුතු 

සිද්ධියක්.”  ඕ කීවා ය. 

“සමොකද ‘සනොබී’ ?”  ඇය සිය කටයුතු නවතා, මිතුරියට එක් වූවා 

ය.  

 සෙර දිනක සහොසනකේසේ කුටිසයහි දී, ඇය හා ප්සලමිං අතර සිදු 

වූ නුරාගී රංෙනය, ඒ වාේතාසව් අඩු නැතිව ෙටහන් වී තිබිණි. 
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“සම් ලේෙන මූණක් තිසයන, සකෝන්සඩ දිෙ, ෙපුව උෙ, මිටි 

එක්සකනා අපි වසේම යි.”  සෙරල් ෙැවසී ය. 

“ඔව් ! ටිකක් සෙොසරෝසු සෙනුමක් තිසයන, සකොට සකේෙක් 

තිසයන, නාසහට යටින් සකේ තිසයන, උෙ එක්සකනා එයාල සෙ අනිත් 

වේෙය.”  සනොබී කීවා ය. 

“බලන්න ඒ සදන්නා බදාසෙන ඉඹෙන්න හැටි.! අසප් අය වසේම 

යි.”  

“ඒ උනාට එයාල අපි වසේ එතනින් නතරසවන්සන් නෑ. 

බලන්නසකො සහොඳට.”  

“ආහ් ! අර උෙ එක්සකනාසෙ ඇඟ හරි සවනේ. හරි ම අමුතුයි.”  

“ඇඟ විතරක් සනසවයි. එයා හැසිසරන විදියත් අමුතුයි. මිටි 

එක්සකනා සම්කට, බසලන් වසේ ඇදල ෙත්සතත් එයා. ඊට ෙේසෙ 

යාළුවව බලහත්කාරසයන් මේදනය කරනව වසෙයි සප්න්සන.”  

 “ඒත්, එයත්, ඒ මේදනයට කැමතියි වසේ. එයා ඒක ඉවෙන්සන 

අකමැත්තකින් සනවී.”  

 “ආ, අර ! අර සමොකද කරන්සන? මට නං, හිතා ෙන්නත් අමාරුයි.”  

“අසන් මන්ද ! අසප් ඇඟවල් නං, ඔය විදිසය සද්කට අපි කවදාවත් 

සයොදාසෙන නැහැ.”  

“ඇත්ත, අපි සකොසහොම ද එසහම සයොදා ෙන්සන්? අපි අතසර 

ඉන්සන, සෙේරම අපි වසේ ම අය. හැඩරුසවන් හැසිරීසමන් සවනේ, සම් 

විදිසය  ක්තිමත් වේෙයක් අපි අතසර නැහැ.”  ප්සලමිංසේ රුව 

සෙන්වමින්, සනොබී කීවා ය. 

“සම්සකන්,’ සම් සදන්න ම, ෙෑසහන ෙතුටක් විඳිනව වසෙයි, මට 

නං සප්න්සන.”  

“ඔව් ! සෙරල් දන්නව සන, කවුරු හරි අතොන සකොට, ඉඹින 

සකොට, අපිට සකොච්චර ෙතුටක් ලැසබනව ද කියල. ඇත්තට ම සම්ක, ඊට 

වඩා වැඩිපුර සදයක්. එසහම නං, සම්සකන්, ඊටත් වඩා ෙතුටක් ලැසබනව 

ඇති.”  

“උෙ එසකන් හරි ම මහන්සියක් සවනව. සදන්නසෙන් වැඩිපුර 

ක්රියාත්මක සවන්සනත්, එයා සන්ද?”  

 “මං හිතන්සන, සම් වැසඩ්දි මුල් තැනක් ලැසබන්සන, එයාට යි. 

අනික, මිටි එක්සකනාට වඩා, එයා හරි ම  ක්තිමත් ොටයි.”    
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ඔවුහු, සිද්ධිය අවොන වන තුරු ම, කුතුහලසයන් එය නැරඹුහ. 

අවොනසේ දී, ෙෘථිවි මිනිේසුන්, දැඩි තෘප්තියකින් යුතුව සුරතාන්තයට 

එළඹීම, ඔවුනට සුවිස ේෂතම අත්දැකීමක් විය. 

“ආහ් ! සමොකද ඒ උසන්? සදන්න ම ෙණ නැතුව වසේ ගියා සන්ද?”  

“ඔව් ! වැඩිපුර ම අසප් ජාතිසය එක්සකනා.”  

“හසලෝ...! ඔයා බිසී ද ?”  

ගුරුසිංහ, පිටුෙසින් ඇසුණු සුරතල් හඩින්, හැරී බැලුසව් ය. අඩක් 

විවර වූ, ඔහුසේ කුටි සදොරකඩින් ඇතුළට එබී තිබුසණ්, ජෙන් යුවතියසේ 

සෙොඳුරු වුවනයි. 

“නෑ... මිමී, ඇයි ?”  සහේ පිළිතුරු සිනාවක් ොමින් ඇසී ය. 

“අද ‘කුකිං’ මම” 

“ඇත්ත ද ? ස ෝක් සන!”  

“ස ෝක් සනවී. අද එන්න ඕන මට සහල්ප් කරන්න.”  

“මට බෑ ! ෙෑණුන්ට උයන්න උදව් කරල පුරුද්දක් නෑ, මට.”  සහෝ 

ොවඥ ේවරයකින් ෙැවසී ය. 

“බිංකු-ණ්-ඩ”සකෝෙසයන් ෙැවසූ තරුණිය සදොර වොසෙන පිටව 

ගියා ය. 

 හිෙ පීරාසෙන, කමීෙයක් ඇඟලාෙත් ගුරුසිංහ, සකල්ලන්සේ 

කාමර සප්ලිය සවත, සෙමින් පිය නැගුසව් ය. ඔකතොවාසේ කුටිය වො 

තිබිණි. සහේ මුළුතැන්සෙය සදෙට හැරුසණ් ය. 

 මුළුතැන්සෙයි වු. වි ාල කබඩය හැරසෙන, පිටුො සිටිසේ ඔහු සෙවූ 

රුවයි. 

සිය ෙැමිණීම ඇයට සනොදැනුණු බව, ඔහුට දැනිණ  පිටු ෙසින් ළං වූ 

සහසතම, එකවර ම ඇසේ උරහිෙ මත සුරත නැබුසව් ය. 

“ආහ්!” ෙැේසී ගිය ඕ, එකවර ම හැරී බැලුවා ය. 

“ඔච්චර බයවුණා ම ඇති.”  තරුණයා මුවෙට සිනාවක් නොෙත්සත් 

ය. 

“මං හිතුසව් ඇලන් කියල.” ඕ සිනාසෙමින්, යළිත් කබඩය සවන 

නැඹුරුව, මේ ටින් එකක් එලියට ෙත්තා ය. 

“ඇයි, ඇලන්ට එච්චර ම බය ද?”  

“බය? බය නෑ ! ඒත් මං ආෙ නෑ, එයාට.”  අව ය තවත් සද්වල් 

කිහිෙයක් ඉවතට ෙත් ඕ, කබඩය වෙමින් කීවා ය. ගුරුසිංහ මුළුතැන්සෙයි 

සකලවර සවත සෙොේ, කුඩා ෙට්ූලයක් මත හිඳ ෙත්සත් ය. 
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“දුමින්ද?” 

“ඇයි?”  

“මට ෆාම් එකට යන්න ඕන සකොල්සලො. සුප් එකට එළවළු නැහැ.”  

“ඇත්තද? ඉතිං යන්න..”  

ඕ, ඔහු සදෙ බලා රැව්වා ය. සමොසහොතකට ෙසු, යළිත් හිෙ ඇලකර 

සිනාසුණා ය. 

“යං... සකෝ...!” 

“යමු ! යමු...!”තරුණයා හිඳ සිටි තැනින් නැගී සිටිසේ ය. ඇය ද, 

කුඩා දැරියක සෙේ ෙතුටින්, බෑෙයක් ද රැසෙන, ඔහු ෙසුෙෙ ඉගිළුනා ය. 

යුවතිය ෙැසුණු එළවළු සතෝරද්දී, තරුණයා බෑෙය ද රැසෙන, ඈ 

ෙසුෙෙ ගිසේ ය. කූඩුව තුළ සිටි, කුකුල් ෙැටවුන් නැගූ කීවි බීවී හඬ, ඔහුට 

ඇසුසණ් උෙහාෙයක් සලසිනි. 

“හසලෝ දුමින්ද!” . 

පිටුෙසින් නැගුණු හඬ නිො , හැරී බැලුසව් ය. සිනාසෙමින්, ඔවුන් 

සදෙ බලා සිටිසේ, ඉන්දියානු මිතුරා ය. 

“මං, ඔයා සහොයන්න රූම් එකටත් ගියා..”  

“සම් ! සහව්වට කමක් නෑ. හැබැයි එක්ක යන්න සදන්න බෑ.”  ඔහු 

සවන හැරුණු තරුණිය ඇඟිල්ලක් උරුක් කළා ය. 

“අම්සමෝ ! ජෙනිසෙ ෙැර...”  සෙන් සිනාසුසණ් ය. 

“ෙැරක් නෑ. අද එයා මාත් එක්ක කුේසිසය වැඩ. තාෙෙය සවන 

අතක් බලාෙත්සතොත් සහොඳයි.”  ඕ සිනාසෙන්නට වූවා ය. 

“අසෙොයි ! සදන්න එක්ක ඕන සදයක් උයාෙත්හ. අපි ගියා ! අපි 

ගියා.!!”සහේ සිනාසෙමින් ආෙසු හැරුසණ් ය. 

“වි ්වා ඉන්න සෙොඩ්ඩක්. හදිේසියක් ද?”  ලාංකිකයා විමසී ය. 

“නෑ! නෑ!! හදිසි සදයක් සනසවයි. ඒක අපි ෙේසෙ බලමු " 

“ෂා ! සුවසඳේ ඉන්න බෑ අද නං!” ගුරුසිංහ හැන්දට මේ කැබැල්ලක් 

සෙන, කසට් දා ෙත්සත් ය. 

“හරි නරකයි.! සබදන්නත් ඉේසෙල්ල කනවද ඔය” ඕ ඔහුට හැන්ද 

උරුක් කරමින්, ෙැරවූවා ය. 

“හරි රෙයි ජෙනි ඔයා ඉව්වම..”  ඔහුසේ කතාසවන් ඇසේ සිත 

සෙොඳුරු හැඟුමින් පිසරන්නට විය. 

“ඇත්තද? සෙොසළොවට යන්න ලැබුසණොත්, මාව ලංකාවට එක්ක 

යන්න. රෙට උයල සදනං මම, හැමදාම.”  
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 “ෂා ! සකොච්චර සහොඳ ද ! ඒත්, සලොකු ෙඩියක් සෙවන්න සව්වි ද, 

දන්සන නෑ”තරුණයා සිනාසුසණ් ය. 

“බිංකුණ්සඩො ළඟ, ෙඩියට උයන සකල්සලො සනවී අපි..”  ඕ, ඔහුට 

ෙැර වූවා ය. 

“එසහනං සමොනවට ද උයන්සන?”  ඔහු ඇසුසව්, එකවර ම ඉදිරියට 

ෙැන, ඇසේ සකටි සකේසෙන් අල්ලා, පිටුෙෙට අදිමිනි. 

 “ඌ. යි ! අතාරින්න.”  කෑෙො සිය සකේ වැටිය මුදාෙත් ඕ, 

“පුළුවන් නං කියන්න බලන්න!” යනුසවන් ෙවො හිනැහුණා ය. 

“සම්වට ද?”  ඔහු එකවර ම ඈ සවත නැඹුරුව, සරෝෙ ෙැහැති, සිනිඳු 

සකොපුල් තලයක් සිෙ ෙත්සත් ය. 

“හරි ! හරි !! ඒවට තමයි.”  ඕ සිනාසෙමින්, ඔහු ෙසෙකට තල්ලු 

කළා ය. 

 හදිසිසේ ම, එක් උදය වරුවක, ටයිටෑන් රූෙවාහිනිය මගින් ලැබුණු 

ෙණිවුඩයක් නිො, ෙෘථිවි මිනිේසු කලබල වූහ. එයින් දැක්වුසණ්, මුළු සිරුර 

ම වැසෙන සෙේ, කළු ෙැහැති, ආරක්ෂක ඇඳුම්වලින් ෙැරසුණු, මිනිේසුන්ට 

ෙමාන පුද්ෙලයින් සදසදසනක්, නිවසෙහි වායුසරෝධක, ආරක්ෂක කුටිය 

තුළ සිටින බවයි. 

 එකිසනකා ෙමෙ, මඳ සව්ලාවක් ොකච්ඡා කළ ෙෘථිවි මිනිේසු, 

සදොර විවර කිරීමට තීරණය කළහ. ටයිටෑන්වරු, ඔවුන් හමුවීමට ෙැමිණ 

ඇත්සත්, සදපිරිෙ අතර ෙම්බන්ධතාවයක් සෙොඩනොෙැනීම ෙඳහා බව, 

වැඩි සදසනකුසේ වි ්වාෙය විය. 

 විවර වූ සදොර තුළින් සෙනුසණ්, මීටර එකහමාරක් ෙමණ උෙැති, 

කළු ෙැහැති ඇඳුමකින් ෙම්පූේණසයන් ම වැසුණු, අඳුරු මුහුණු ආවරණ 

ෙැළඳි, අභූත ආෙන්තුකයින් සදසදසනකි. ෙළමුව අතක් ඉහළට ඔෙවා, 

මිත්රශීලී බව හැඟසවන ෙංඥාවක් කළ ඔවුහු, ෙැකිලීමකින් සතොරව ෙෘථිවි 

මිනිේසුන් සවත ෙැමිණියහ. 

එය, අභයවකා  ඉතිහාෙසේ රන් අකුරින් ලියසවන, ෙදානුේමරණීය 

සමොසහොතක් විය. සවනත් ජීව සලෝකයක් සවන ගිය ෙෘථිවි මිනිසුනට, 

ෙමාන බුද්ධියකින් යුතු තවත් මිනිේ සකොටෙක් හමුවීම, අති ය වැදෙත් 

සිදු වීමක් විය. 

කුතුහලසයන් ෙල්ෙැසී සිටි ෙෘථිවි මිනිේසු, ඈත් මෑත් වී, අමුත්තන් 

සදසදනාට සිය ප්ලාේටික් නිවෙ තුළට ෙැමිණීමට, ඉඩ ලබා දුන්න. ොලය 
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සවත ෙැමිණි අද්භූත අමුත්සතෝ, දැඩි කුතුහලසයන්, ෙෘථිවි මිනිේසුන් හා 

නිවසෙේ බඩු බාහිරාදිය සදෙ බැලූ හ..   

ඊළඟ සමොසහොසත්, ඉදිරිසයන් ම සිටි සෙේසෙයි සවත ෙැමිණි ඔවුහු, 

සිය හිේ සෙමින් ඉදිරියට සෙොලවා, දෑත් ෙපුවට තබා ෙත්හ. එය ඔවුන්සේ 

ආචාරය විය. සෙේසේයි ද ඔවුන් අනුෙමනය කරමින්, ඒ ආකාරයට ම 

ආචාර කසළේ ය. 

 දැඩි ෙතුටට ෙත් වූ බවක් ඇඟවූ අමුත්සතෝ, පිරිසෙේ අසනක් අයට ද, 

සිය ආචාරය පුද කළහ. පිරිෙ ද, ඔවුනට පිළිතුරු ෙමාචාරය ෙැවැත් වූහ. 

“මිමී”සෙේසේයි, කණ්ඩායසමහි වූ අහිංෙක ම සෙනුමක් ෙත්, ඉතා 

ම ආචාරශීලී යුවතිය ඇමතී ය.”  සම් සදන්නට ඉඳෙන්න කියල කියන්න.”  

ඔකතොවා සකෝල, එසහත් සුන්දර සිනාවක් ොමින්, අමුත්තන් 

ඉදිරියට විත්, ආචාර කළා ය. අනතුරුව, හේත මුද්රාසවන්, ඔවුන් ොලසේ 

වූ, ප්ලාේටික්, එසහත් සුව ෙහසු, අසුන් සවත කැඳවුවා ය. 

ටයිටෑන්වරු සදසදනා, ආෙන පිරික්ො බලා, හිෙ ෙලා, හරි බරි ෙැසී 

ඉඳෙත්සතෝ ය. පිරිසෙේ වූ පිරිමි ෙේ සදනා, ඔවුන් ඉදිරිපිට අසුන් ෙත්හ. 

ෙැහැණු, පිරිමින්සේ පිටුෙෙට වී, අමුත්තන් සදෙ බලා සිටියහ. 

 සිය ඇඳුසම් ොක්කුවකින්, කුඩා වේතුවක් පිටතට ෙත් අමුත්සතක්, 

නුදුසරහි වූ ටයිටෑන් රූෙවාහිනිය සවත සෙොේ, එය ඊට ඇතුළුකර, යන්ත්රය 

ක්රියාත්මක කසළේ ය. 

 සියුම් හඬක් නෙමින්, තිත් හා ඉරි රටා කිහිෙයක් දැක් වූ 

රූෙවාහිනිය, සමොසහොතකට ෙසු, අද්භූත මිනිේ රූ සදකක් තිරසයහි දැක්වී 

ය.  

නිල් ෙැහැති, සිහින් මුහුණු ද, අළු ෙැහැති සකේ වැටි ද, වි ාල ඇෙ ්

හා උල් වි ාල කන් ද, උෙ ්ළැම සෙසදේ ද ෙහිතව, අඳුරු ෙැහැ ඇඳුමින් 

ෙැරසුණු ඔවුහු, අද්භූත කාන්තාසවෝ සදසදසනක් වූහ. 

 එක් අතක් රූෙවාහිනී තිරය සවතද, අසනක් අත තමන් සවනට ද, 

දිගුකළ අමුත්සතෝ, ඒ ඔවුන් බව ඇඟවූහ. ෙෘථිවි මිනිේසු, දැඩි 

කුතුහලසයන් යුතුව, සම් පිටෙක්වළ අමුත්තන්සේ නියම ේවරූෙය 

රූෙවාහිනිසයන් නැරඹූහ. 

“බලන්න ! හරි ම වි ාල ඇේ!” ේසවත්ලානා එකවර ම කෑෙැසුවා 

ය. 

“ඒසෙොල්සලො, කරුවසල් ජීවත්සවන නිො සවන්න ඇති, ඇෙ ්

සලොකු.”  සකොලින්ේ ෙැහැදිලි කළා ය. 
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“මුණු හරි ම සවනේ. අසප් වසේ ෙළල් නැහැ. හුඟාක් උලයි. 

හීනියි.”  ගුරුසිංහ කුතුහලසයන් කීසව් ය. 

“මුණ හීනි සවනසකොට, වි ාල ඇේ සදක සදෙැත්තට යනව. 

එයාලසෙ ඇේවලින්, ඉේෙරහ වසේ ම සදෙැත්තත් සප්නව ඇති. අඳුසේ 

ජීවත්සවන අයසේ ආරක්ෂාවට, ඒක ඕන සවන සදයක්.”  සහොසනකේ 

ෙැහැදිලි කළා ය. 

“කන් සදක සලොකුවට තිසයන්සන, වැඩිපුර ෙද්දවලට ඇහුම්කන් 

සදන්න ද?”  සෙන් විමසී ය. 

“ඔව්! ඒකත් අඳුසර ජීවත්සවන අයසෙ ආරක්ෂාවට, ඕන කරන 

සදයක්. ෙමහරවිට සමයාලට, කන් හරවන්නත් පුළුවන් 

ඇති.”  සහොසනකේ කීවා ය. 

“ආ ! අර බලන්න. එයාලසෙ ඇේවල කළු ඉංගිරියාව 

දිහා.”  රූෙවාහිනිසේ දේ නය සවනේ වී, ඔවුන්සේ මුහුණුවල ෙැහැදිලි, 

වි ාල රූෙ වැටුණු කල, සමේනේ කෑෙැසුවා ය. 

“ඇසෙේ කළු තිතයි, කළු ඉංගිරියාවයි සදකක් නැහැ. ඒ සදක ම 

එකයි. ඒ වසේ ම ඒක, ඇහැ පිසරන්න ම වි ාලයි.”  මැසකොල්ේ කීසව් ය. 

“හුඟාක් අඩු එළියකින් සද්වල් බලා ෙන්නයි, ඇේ එසහම හැදිල 

ඇත්සත්. කළු තිත වි ාල සවන තරමට, ඇහැට ඇතුල්සවන එළිය 

වැඩිසවල, කළුවසේදිත් සහොඳට සප්නව.”  

සහොසනකේ විේතර කළා ය. 

 සම් සදසදනා ම ෙැහැණු වීම, ෙෘථිවි මිනිේසුන් තුළ කුතුහලයක් ඇති 

කසළේ ය. අසුනින් නැගී සිටි සෙේසේයි, රූෙවාහිනී තිරය සවත අතක් දිගු 

කර සෙන්වා, ෙෘථිවි තරුණියන් සවත අතක් දිගු කසළේ ය. එවිට අමුත්සතෝ, 

සිය හිේ ෙලා, එය සත්රුම් ෙත් බව ඇඟ වූහ. 

සෙේසේයි ඊළඟට ඔවුන්සෙන් ඇසුසව්, වැදෙත් ප්ර ්නයකි. සිය 

පිරිසෙේ පිරිමි සදෙට අත දිගු කළ සහසතම, විමසුසව් ටයිටෑන් පිරිමි පිළිබඳව 

ය. 

නිරුන්තර වූ අමුත්සතෝ, සමොසහොතක් එකිසනකා සදෙ බලා සිටියහ. 

අනතුරුව ඉදිරියට ආ එක් ටයිටෑන් කාන්තාවක්, ෙෘථිවි පිරිමි සදෙට අත 

දිගුකර, අනතුරුව තමන් සදෙට ද අනක් දිගු කර, හිෙ සදෙෙට වැනුවා ය. 

“හරි පුදුමයි ! ඒ කිව්සව , එයාලට පිරිමි නෑ කියල ද?”  ඔකතොවා 

ඇසුවා ය. 
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“ෙමහරවිට සවන්න ඇති. ඒත් සමයාලසෙ භාෂාව හරියට සනොදැන, 

සම් සවලාසව්, ඒ ෙැන, මීට වඩා අහන්න බැහැ.”  සෙේසේයි පිළිතුරු 

දුන්සන් ය. 

 අනතුරුව අසුනින් නැගී සිටි රුසියානුවා, ඔවුන්සේ නිවෙ ඇතුළත 

නැරඹීමට ෙැමිසණන සලෙ, හේත ෙංඥා මගින්, අමුත්තන්ට ආරාධනා 

කසළේ ය. හිේ වනා එය පිළිෙත් ඔවුහු, පිරිෙ ෙමෙ ෙැමිණියහ. 

කණ්ඩායසම් නිදන කුටි සෙන් වූ ෙසු, නාන කාමරය සෙන්වනු 

ලැබිණි. එහි දියර මසලන් ෙලා ආ, උණුසුම් සරෝ දියර දුටු ටයිටෑන්වරු, 

අකමැත්සතන් ඈත් වූහ. 

 එසහත්, සමහි දී එක් ටයිටෑන් කාන්තාවක්, සිය ඇඳුසම් 

ොක්කුවකින්, කැමරාවක් යයි සිතිය හැකි, කුඩා උෙකරණයක් පිටතට 

ෙත්තා ය. හේත ෙංඥා මගින් ඇය ෙැවසුසව්, ෙෘථිවි මිනිේසුන්, සරෝ 

දියරසයන් සිරුර පිරිසිදු කරෙන්නා ආකාරය, ඡායාරූෙ ෙත කිරීමට තමා 

කැමති බවයි. නාන ඇඳුමකින් ෙැරසී ෙැමිණි ප්සලමිං සිනාසෙමින් 

ඔවුන්සේ ඉල්ලීම ඉටු කසළේ ය. 

අනතුරුව ඔවුහු, මුළුතැන්සෙය සවත ගියහ. දැඩි උණුසුමක් භාවිතා 

කර, ෙෘථිවි මිනිේසු ආහාර පිෙෙන්නා ආකාරය, ඔවුන් නැරඹුසව් 

විමසයනි. එය ඡායාරූෙ ෙතකරද්දී ෙවා, ඒ සදෙට වැඩිපුර ළං සනොවීමට, 

ඔවුන් ප්රසව්ෙම් වූහ.   

නිවෙට යාබදව වූ සෙොවිසෙොළ, ඔවුන්සේ කුතුහලය දැඩි සලෙ 

ඇවිේසීමට ෙමත් විය. එහි ෙෑම තැන ම ඇවිද ගිය ඔවුහු, එළවළු හා ෙැළ 

වේෙ, ඔවුන් සවත වූ කුඩා අඩු විස ේෂයකින් අල්ලා, ෙරීක්ෂාකර බලමින්, 

රූෙත කළ හ. කුඩුව තුළ සිටි, කුකුල් ෙැටවුන් තිසදනා සදෙ ද, ඔවුන් බලා 

සිටිසේ දැඩි ඕනෑකමිනි. සමේනේ, කූඩුව හැර ෙැටවුන් ඉවතට සෙන, 

ඔවුන්සේ කැමරාව ඉදිරිසයන් තැබුවා ය. 

සෙොවිසෙොසළහි හා සම් අද්භූත ජීවීන්සේ අව යතා ඉටුකළ, සරෝ 

දියර පිරි ටැංකිය, ඔවුන් නැරඹුසව් වි ම්සයන් සමනි. ඒ අෙල වැඩිපුර 

ෙැවසීමට ඔවුහු සනොකැමැති වූහ.   

අවොනසේ දී, ඔවුනට ෙෘථිවිසේ ඡායාරූෙ කිහිෙයක් සෙන්වා, හේත 

ෙංඥා මගින්, ඒ පිළිබඳ විේතරයක් කරන ලදී. එය, හිරුසෙන් හා උෙ 

ග්රහයා වූ ෙඳුසෙන්, දිවා රෑ ආසලෝකය ලබන, මීට වඩා සබොසහෝ සෙේ 

ආසලෝකවත් සලෝකයක් බව, වැඩිදුරටත් ෙැහැදිලි කර සදනු ලැබිණි. 
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ෙෘථිවිසේ දීප්තිමත් දේ න, සුන්දර ෙහ සකොළ හා වවවේණ 

ෙතුන්සේ සෙේයාරූවලට, අමුත්සතෝ දැඩි ආ ාවක් දැක්වූහ. ෙැය සදකක් 

ෙමණ නිවෙ තුළ ෙතකළ, ටයිටෑන් ෙැහැණු සදසදනා, ආචාර කර 

ෙමුෙසත්, ෙෘථිවි මිනිසුන්සේ ඉරියව් ෙෑසහන ප්රමාණයක් රූෙත කරසෙන, 

ෙෘථිවි දේ න කීෙයක් ද ඉල්ලාෙැනීසමන් අනතුරුව ය.   

ඉන් ෙසුව ද, සම් ටයිටෑන් ෙැහැණු සදසදන, වරින් වර 

ආෙන්තුකයින්සේ නිවෙට ෙැමිණියහ. ඔවුන් එසෙේ ෙැමිණීසම් මූලික 

අරමුණ වූසේ, ටයිටෑන් බෙ ෙෘථිවි මිනිේසුනට ඉෙැන්වීම යි. මන් ද යත්, 

භාෂාවක් වැනි ෙංකීේණ විෂයයක් ඉෙැන්වීම, කුඩා රූෙවාහිනියකට 

ෙමණක් තනිව කළ සනොහැකි සදයක් වූ බැවිණි. 

 

බුද්ධිමත් ශිෂය පිරිෙක් වූ ෙෘථිවි මිනිේසු, ඉතා ඕනෑකමින් හා 

ඉක්මනින්, ටයිටෑන් භාෂාව ඉසෙන ෙත්හ. ගුරුවරියන් සදසදනා ද 

බුද්ධිමත් හා ඉෙැන්වීසමහි ශූර වීම නිො, කාේයය වඩාත් ෙහසු හා ඉක්මන් 

විය.  

ඇති වූ එක ම අෙහසුව වූසේ, ආරක්ෂක ඇඳුම් හා අඳුරු මුහුණු වැසුම් 

නිො, ගුරුවරියන්සේ සදසතොල් සෙලසවන ආකාරය හා මුහුණුවල මතුවන 

හැගීම්, දැනෙැනීමට සනොහැකි වීමයි. ඒ අඩු ොඩුව, රූෙවාහිනිය හා කැෙට් 

භාවිතසයන් සබොසහෝ දුරට මෙහැරෙැනීමට හැකි වූ අතර, එමගින් 

ගුරුවරියන්සේ මුහුණු සහොඳින් දැකෙැනීමට, ශිෂයයන්ට හැකි විය. 

සම් හමුවීම් හා ආශ්රයන් තුළින්, ෙෘථිවි මිනිේසුන් අවසබෝධයක් 

ලැබුසව්, ඔවුන්සේ භාෂාව ෙැන ෙමණක් සනොවී ය. ටයිටෑන් ෙමාජය හා 

එහි ෙංේකෘතිය පිළිබඳ සබොසහෝ කරුණු ද, ටීටා ඇතුළත් විය. 

“ටයිටෑන් ටීචේේලසදන්න කියන විදියට, එයාල අතසර පිරිමි කියල 

ජාතියක් නැහැ. එයාල සබෝසවන්සන තනිකර ම ෙෑණුන්සෙන්. සම්ක 

සවන්න පුළුවන් ද ?”  කෑම සම්ෙසේ දී, ේසවත්ලානා ඇසුවා ය. 

“ඕක අසෙන් අහන්සන, තව ෙෑණු හතරක් සමතන ම ඉන්න එසක්, 

ඔයාට ම රයි කරල බලන්න තිබුණ සන්, ඒක ඇත්තක් ද කියල.”  ප්සලමිං 

සියල්ලන්ම හිනෙේමින් ෙැවසුසව් ය.   

රුසියානු යුවතිය, ඉංග්රීසි ජාතිකයා සදෙ රවා බැලුවා ය. දබරයක් 

ඇරසඹනට සෙර, මැසකොල්ේ කතා කසළේ ය. 
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“එයාල අතසර, ෙංෙේෙයක් නැහැ කියලසන් කියන්සන්. ෙමලිංගික 

සිෙ වැලඳෙැනීම් වලින්  රීර උත්සත්ජනය උනා ම, එයාලට පිළිසිදීම් 

ඇතිසවනව කියන එක පිළිෙන්න පුළුවන් ද, බාබරා?”  

“එයාල මීසත්න් ජීවීන්. අපි ජලජ ජීවීන්. ඒ අය සවනම ම ජීවයක්. 

අපි එක්ක ෙංෙන්දනය කරල, එයාලසෙ තත්වය සත්රුම්ෙන්න අමාරුයි. 

අපි දන්නව සන්, ලිංගික කටයුතුවලදි මනෙ සකොයිතරම් බලොනව ද, 

කියල. ෙමහරවිට, එයාලසේ මනෙ ඒ ෙැත්සතන් හුඟාක් ෙංසව්දී ඇති. 

ෙමලිංගික උත්සත්ජනයකින් දාරක සහෝසමෝන නිකුත්කරල, පිළිසිඳීමක් 

ඇතිකරවන්න, එයාලසෙ මනෙට හැකියාවක් තිසයන්න 

පුළුවන්.”  සහොසනකේ ෙැහැදිලි කළා ය. 

“අසප් ෙෑණුන්සෙ මනෙට, ඔය හැකියාව සනොතිබුණු එක, එක 

අතකට වාෙතාවක්! සන්ද ඇලන්?”  සකොලින්ේ ඉඟිකරමින් සිනාසුණා ය. 

ෙැමසේ ම සිනාහඬ මැද, සහොසනකේ යළිත් සදොඩමළු වූවා ය. 

 “එසහම ම කියන්නත් එො. ඒකලිංගික ප්රජනනය, ෙෘථිවිසේ ජීවීන් 

අතරන් තිසයන්න පුළුවන් කියල, ෙැකයක් තිසයනව.”  

“එසහම කියන්න, සමොකක් හරි සහේතුවක් තිසයනව ද?”  සෙේසේයි 

ඇසුසව් ය. 

“ඔව් ! ඇසම්ෙන් වනාන්තරසය කටුේසෙො සෙෝත්රයක් ඉන්නව. 

උන්සෙ ෙමාජසේ පිරිමි ෙත්තු නැහැ. ඒත්, ඒ කටුේසිසයො බිත්තර දැම්මම, 

ඒ බිත්තරවලින් උන්සෙ සබෝවීම ඇති සවනව. සම්ක, ඒකලිංගික 

අවේථාවක් කියලයි ෙැක කරන්සන.”  

“උරෙසයො කියන්සන, හුඟාක් සනොදියුණු ෙත්තු ජාතියක් 

සන.”  ගුරුසිංහ කීසව් ය. 

“උරෙසයො විතරක්මත් සනසවයි. දන්නවසන්, ෆාම් කිකිළියන්සේ 

බිත්තර ෙැන. ඒව ෙංසෙේචනය සනොවුණු ඩිම්බ. ඒවයින් ෙැටව් එන්සන නෑ. 

ඒත් ෙරීක්ෂණයක් විදියට, වතාවක් සම් බිත්තර, අට දාහක් රක්කවල 

තිසයනව. - එයින් හතරකින් කිකිළි ෙැටව් ආව ලු.”  ඇය ෙැවසුසව් 

සියල්ලන්ම කුතුහලයට ෙත් කරවමිනි. 

“මම අහල තිසයනව, හුඟාක් ඉේෙර කාසල, ඇසම්ෙන් 

වනාන්තරසය, ඇමෙන් සයෝදිසයො කියල, වි ාල  රීර තිබුණු, ෙෑණු 

සෙෝත්රයක් හිටිය ලු. එයාලසෙ සබෝවීමක් තිබුණත්, ඒ අය අතසර, පිරිමි 

ඉඳල නැහැ. සම්කත් ෙමහරවිට, ඒකලිංගික ප්රජනන අවේථාවක්, සවන්න 

බැරි ද?”  සෙන් විමසී ය. 
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“ෙමහරවිට සවන්න පුළුවන්.”  සහොසනකේ කීවා ය.  

“විදයාඥසයො, ඒකලිංගික ප්රජනන අවේථාවට කියන්සන, 

‘සකෞමසරෝද්හවය’ කියල. සම්ක, ෙරිණාමසේ විස ේෂ අවේථාවක් සවන්න 

පුළුවන්.”  

“සම්, අසප් සලෝසක ෙටහනක්.”  ගුරුසිංහ, ෙරිෙණක තිරයක් මත 

වූ, ෙෘථිවිසේ සිතියම, ටයිටෑන් ගුරුවරියන් සදසදනාට සෙන්වී ය. “සම් පුංචි 

දූෙත තමයි, මසේ රට. සම්ව මහා දූෙත්. මහා දූෙත්වල රටවල් හුඟාක් 

තිසයනව.”  සහේ, සිය මිතුරු මිතුරියන් සවත ඇඟිල්ල දිගු කරමින් හා 

ඔවුන්සේ මවුරටවල් ෙැහැදිලි වන සෙේ, වි ාල කරමින් තිරසයහි දැක්වී ය.”  

ඒ රටවල්වල මිනිේසුන්සේ හැඩරුව සවනේ. සම් සලෝසකත් එසහම 

රටවල් තිසයනව ද? ඒ රටවල මිනිේසුත්, අපි වසේ සවනේ ද?”  සහසතම, 

කැඩුණු ටයිටෑන් බසින් විමසී ය. 

“දුෙත් තිසයනව. මහා දූෙත් තිසයනව.”  සතෝරාෙත් කැෙටයක් 

රූෙවාහිනියට ඇතුළු කළ ටයිටෑන් ගුරුවරිය, තිරය මත ටයිටෑන් සිතියම 

දක්වමින්, කීවා ය. “ඒත්, රටවල් සෙොඩක් නැහැ. තිසයන්සන 

‘සකෝඩියක්”සද් ය විතරයි. ඒක තමයි අසප් රට. සම්සක ඉන්සන අපි 

විතරයි. අපි සෙේරම එක වසෙයි.”  සිතියසමහි තැනක් වි ාල කර දැක් වූ 

‘සනේමි, වැඩි දුරටත් ෙැවසුවා ය. 

“හරි පුදුමයි. ඒ කියන්සන, ඔයාල සම් සලෝසක පුරාම, ෙැතිරිල 

ගිහින් නැද් ද?”  සමේනේ, වචන ෙැටෙෙමින් ඇසුවා ය. 

“නැහැ.! අසප් සෙෝත්රයට තවමත්, ෙරම්ෙරා ෙහකට වඩා 

නැහැ.”  අසනක් ගුරුවරිය වූ ‘සෙෝලා’ කීවා ය.  

“සමොනව ? ෙරම්ෙරා ෙහකින් සකොසහොම ද, ජීවයක් ෙරිණාමය 

සවන්සන ? එසහම නං ඔයාල, සවන සකොසහේ හරි ඉඳල, සම් සලෝසකට 

ආව කට්ටියක් ද?”  සහොසනකේ ප්ර ්න කළා ය. 

“ඔව්! අසප් මුතුන් මිත්තන්සේ සලෝකය, සම් සනසවයි. ඈත 

වි ්වසේ තිසයන, රතු ොට තාරකාවකට අයිති ග්රහසලෝකයක් කියල, අසප් 

ඉතිහාෙසේ ෙඳහන් සවනව.” සනේමි කීවා ය. 

“අෙට, ඒ තාරකා මණ්ඩලය සෙන්නන්න පුළුවන් ද?”  මැසකොල්ේ 

විමසී ය. 

“පුළුවන්.”  ෙැවසූ සෙෝලා, තවත් කුඩා කැෙටයක් සතෝරාසෙන, 

රූෙවාහිනියට ඇතුළු කළා ය. ෙැසණකින් එහි තිරය මත, ‘ඔරායන්’ 

සහවත් ‘දඩයක්කාරයා’ තරු ෙන්තිසේ, ෙටහන ඇඳිනි. 
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“සමන්න සම්, රතු ොට තරුව වසට් තිසයන ග්රහසලෝකවලින්, 

අන්තිම එක තමයි, අසප් මුතුන් මිත්තන්සෙ සලෝකය.”  ඔරායන්සේ වම් 

උරහිෙ සහවත්, ‘බීට්ල්ජූේ’ නැමැති සයෝධ, රතු තාරකාව සෙන්වමින්, 

සනේමි කීවා ය. 

“බීට්ල්ජූේ සකොයි තරම් වි ාල ද කියනව නං, ඒසක අරය, අසප් 

ෙෘථිවිසය ඉඳන්, සූේයයාට තිසයන දුරට ෙමානයි.”  අෙල හුන්, ගුරුසිංහ 

හා ඔකතොවා විේමයට ෙත් කරවමින්, සෙන් ෙැවසී ය. 

“ඉතින් ඇයි, ඔයාල එසහේ ඉඳල, සමසහේ ආසව්?”  සෙේසෙයි විමසී 

ය. 

“අසප් තරුව, ප්රොරණය සවන එකක් ලු. ඒසක් රේසනත්, ටික ටික 

වැඩි සවවී ලු තිබුසණ්. ඒ සවනසකොට, ග්රහසලෝකසේ නිවේතන කලාෙවල, 

අසප් ජීවය ෙම්පූේණසයන් ම විනා  සවලා ලු. ෙමකය හරිසය, අෙට විෂ, 

සරෝ දියරය හැසදන්න ෙත්ත ලු. ඒ සවනසකොටත්, විනා  සනොවී ඉතුරු 

සවල හිටි, අසප් අය ටික සදනා, ග්රහසලෝකසේ ධ්රැවවල ලු, ෙදිංචි සවලා 

හිටිසය.”  

“ඉතිං ! ඉතිං!” ප්සලමිං, ඔවුන් උනන්දු කසළේ ය. 

“එයාලට සත්රුණා ලු, තව වැඩි කාලයක්, ඒ සලෝසක ජීවත්සවන්න 

බැරි බව. ඒ අය අභයවකා  යානාවල නැගිල, ශීතල නින්දකට ෙත්වුණා 

ලු, වි ්වසේ සවනත් තාරකාවලට යන්න. ඒ ේවයංක්රීය යානාවලින් එකක් 

තමයි, අසප් මුල් ම අය, සම් සලෝසකකට ඇවිත් තිසයන්සන. සම් සලෝසක 

ෙරිෙර තත්වය, ඒ අයට ෙැලපුනු නිො, පිරිෙ අවදි කරල, යානාව සම් 

සලෝකයට සෙොඩ බැේෙ ලු.”  

“පුදුමයි ! සමසහේ ෙරිෙරය, හරියට ම ඒ සලෝසකට ෙමාන උනා 

ද?”  සකොලින්ේ ඇසුවා ය. 

“ෙැලපුනා කිව්සව, හුඟාක් දුරට.., කියන එකයි. මුල් කාසලදි, ඒ 

අයටත්, ෙෑසහන ප්ර ්න මතුවුණා ලු. ඒත්, ඊළඟ ෙරම්ෙරාවල්, සම් 

ෙරිෙරයට, හුඟාක් දුරට හැඩ ෙැසුන ලු.”  

“ඉතින් ඒ මුල් ම යානාව, තවමත් ෙරිේෙම් කරසෙන තිසයනව ද?”  

මැසකොල්ේ විමසුසව්, ආෙසු ඇේටේ මධයේථානයක් සවත යාම ෙඳහා, 

උෙකාරයක් ලැබිය හැකි සව් යයි, අදහේ කළ බැවිණි. 

“නැහැ ! අසප් අය සමහාට සෙොඩබේෙපු ෙමන් ම, යානාව ආෙහු 

ගියා ලු. සම් සලෝසක් ෙැන දන්වල, තව අය අරසෙන එන්න. ඒත්, ඒක, 

කවදාවත් ආෙහු ඇවිත් නැහැ ෙමහර විට සමොකක්හරි සහේතුවක් නිො, මෙදි 
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විනා  සවන්න ඇති. ඒ, එක ම යානාව නැතිවුණාට ෙේසෙ, අසප් අයසෙ 

අභයවකා  තාක්ෂණයත් නැතුව ගියා ලු.”  සනේමි ෙැහැදිලි කසළේ, 

ඇමරිකානුවාසේ බලාසෙොසරොත්තු සුන් කරමිනි. 

“පුසරෝොමිසයො හැටියට, ඒ අය, ෙෑසහන්න ප්ර ්නවලට මූණ දීල 

තිසයනව. මුල් කාසලදි, ඒවත් විෙඳසෙන ජීවත් සවන්න වුණු නිො, 

එයාලට අභයවකා  තාක්ෂණය වසේ සද්වල් රැකෙන්න, විසව්කයක් 

තිබිල නෑ. ඒ වටිනා තාක්ෂණය, නැති සවන්න ඇත්සත ඒකයි.”  සෙෝලා 

වැඩි දුරටත් කීවා ය. 

එදින, සෙෝලා හා සනේමි ප්ලාේටික් නිවෙ තුළට ෙැමිණ සිටිසේ, 

සුවිස ේෂ ෙණිවුඩයක් ද රැසෙන ය. සමසතක් කල් සිරෙතව, 

සිත්සව්දනාසවන් කල් සෙවූ ෙෘථිවි මිනිේසුනට, එය වි ාල අේවැසිල්ලක් 

සමන්ම, දැඩි ෙතුටක් ද දැනවී ය. 

එනම් ඒ, සියලු වි ්ව ජීවීන් ම අති ය වැදෙත් සලෙ ෙැලකු, නිදහෙ 

පිළිබඳ ෙණිවුඩය යි. 

එසහත්, අනිවාේයසයන් ම ඊට සකොන්සද්සි කිහිෙයක් ඇතුළත් විය. 

ඒවා පිළිබඳව ොකච්ඡා කර, ඊට එකඟ වන්සන් නම්, ෙෘථිවි මිනිේසු නිදහේ 

කිරීමට, ටයිටෑන් ොලකයිනට අව ය වී තිබිණි. ඒ සවනුසවන්, ටයිටෑන් හි 

ප්රධාන ොලිකාව වූ රිසවෝන්, ෙෘථිවි මිනිසුන් සියලුසදනා ම, ොකච්ඡාවක් 

ෙඳහා කැඳවා තිබිණි. 

 සම් ෙඳහා නිවසින් පිටත යාමට සිදු වූ බැවින්, ෙෘථිවි මිනිේසුනට 

තාවකාලිකව, සිය ආරක්ෂක ඇඳුම් ආෙසු ලැබිණි. එසහත්, ඒවා ෙමෙ වූ, 

සල්ෙේ අවි සනොලැබිණි. ෙන්නද්ධ ටයිටෑන්වරුන්සේ මුරකාවල් මැද, 

ෙැහැල්ලු අවරසෙති ෙද්ධතියක් මගින් ක්රියාකළ, තරමක් වි ාල, ටයිටෑන් 

අහේ යානාවකට ඔවුන් නංවා ෙන්නා ලදී. 

කිසිදු ආසලෝකයක් නිකුත් සනොකළ යානය, ඉතා අඩු  ේදයක් 

ෙහිතව, අහෙට නැගිණි. වි ාල හතු වනාන්තර, අළු දුඹුරු කඳුවැටි, කළු 

දියර විල් හා ෙංොවල් ෙසුකළ එය, ටයිටෑවරුන්සේ කුඩා, අඳුරු රාජයය 

සවත ෙමන් කසළේ ය. යානසේ කවුළු සියල්ල වො තිබුණු බැවින්, අවට 

ෙරිෙරය සහෝ තමන් සෙන යන දි ාව, පිළිබඳ හැඟීමක් ෙෘථිවි මිනිේසුනට 

සනොවී ය. එසහත්, නිදහෙ හා ආෙසු යාම පිළිබඳව, අසීමිත 

බලාසෙොසරොත්තුවක් ඇතිව සිටි ඔවුන්, ඒ ෙැන කම්ොවට ෙත් වූසේ නැත. 
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 වි ාල, අේධ සෙෝලාකාර, අභූත, අඳුරු සෙොඩනැගිල්ලක් තුළට 

යානය සකලින් ම ෙහත් කරන ලදී. අනතුරුව, අඳුරු කළ උෙැෙ1්8 

ෙැළඳෙත් ෙන්නද්ධ ටයිටෑවරු, අමුත්තන් රැසෙන ගිසේ, එම 

සෙොඩනැගිල්සල් ොකච්ඡාව ෙඳහා සූදානම් කර තිබුණු ේථානයටයි. එහි, 

ෙෘථිවි මිනිසුන් සවනුසවන් තැනු, වායු සදොරක් ෙහිත, සුවිස ේෂ, 

ආසලෝකවත් කුටියක් විය. ඇතුළත සිට අවට බැලිය හැකි වන අයුරු, එය 

විනිවිද සෙසනන සුලු බිත්තිවලින් නිමවා තිබිණි. එහි ඇතුළු වී, ආරක්ෂක 

ඇඳුම් ඉවත්කර, සුව ෙහසු සලෙ අසුන් ෙන්නා සමන්, ආෙන්තුකයින්සෙන් 

ඉල්ලා සිටින ලදී. සමම කුටිය, ෙෘථිවි මිනිසුනට අව ය, නිවැරදි 

ෙංයුතිසයන් හා පීඩනසයන් යුතු, ආ ්වාෙ වායුසවන් පුරවා තිබුණු අතර, 

ප්රමාණවත් තරම් වූ ආසලෝකසයන් හා උණුසුමින් ද යුතු වූ, එකක් විය. 

ටයිටෑන් විදයාඥයින්සේ සුවිස ේෂ නිේමාණයක් වූ සමහි, වායු ෙංයුතිය හා 

කාමර උෂ්ණත්වය ොලනය කිරීසම් ක්රම වලට අමතරව, කුඩා වැසිකිළියක් 

හා බීමට පිරිසිදු ජලය ලබා ෙැනීම ෙඳහා ෙහසුකම් ද, තිබිණි. තව ද, 

කුටිසයන් පිටතට හා පිටතින් කුටිය තුළට, බාධාවකින් සතොරව  ේදය 

ෙමන් කරන සලෙ, ොකච්ඡාවක් ෙඳහා ෙැලසෙන ආකාරයට සමය 

ෙැලසුම් කර තිබීම, ඉමහත් ෙහසුවක් විය.  

පිටෙක්වළ අමුත්තන් අසුන් සෙන සනොසබෝ සව්ලාවකින්, ොකච්ඡා 

මාලාසව් ආෙන, අඳුරු කළ උෙැේ ෙැළඳි, ටයිටෑන් නිසයෝජිතයින් සෙන්, 

පිසරන්නට විය. ටයිටෑන්හි, ප්රධාන ොලක මඬුල්සල් ොමාජිකාවන්ට 

අමතරව, ප්රධාන විදයාඥවරිසයෝ කිහිෙ සදසනක් හා ප්රධාන වවදයවරිසයෝ 

කිහිෙ සදසනක් ද, ඔවුන් අතර වූහ. අවොනසේ දී, ප්රධාන ොලිකාව 

රිසවෝන්, ප්රධාන ආරක්ෂිකාව වූ සකනරි ෙමෙ ෙැමිණ, අසුන් ෙත් ෙසු, 

ෙහාසව් වැඩ ඇරඹිණි. 

මුලින් ම, රිසවෝන්සේ ෙංඥාවකට අනුව, අමුත්තන්ට මුහුණලා හිඳ 

සෙන සිටි, ටයිටෑන්වරු සියලුසදනා ම එකවර නැගී සිටියහ. අනතුරුව 

ඔවුහු, ෙෘථිවි මිනිේසුනට සිය ආචාරය පිරිනැමූහ. 

ඒ ෙමෙ ම, සෙේසෙයි  ඇතුළු පිරිෙ ද නැගී සිට, ටයිටෑන් ක්රමය 

අනුව, ඊට ෙමාචාර ෙැවැත්වූහ. 

                                                           
18 ෙෘථිවි මිනිේසුන් සවනුසවන් තැනු කුටිය, ආසලෝකවත් කර තිබුණු නිො, 

ටයිටෑවරුනට අඳුරු කළ උෙැේ අව ය විය. 
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ොකච්ඡාව ආරම්භ කිරීම ෙඳහා, ටයිටෑන් ප්රධාන ොලිකාව වූ 

රිසවෝන්, මුලින් ම නැගී සිටියා ය. සිහින්, එසහත් තියුණු හඬකින්, ඕ ෙෘථිවි 

වැසියන් ඇමතුවා ය. 

“අසප් ම තාරකාවට අයිති, තුන් සවනි ග්රහ සලෝකසයන් ආ බව 

කියන අමුත්තනි, මසේ රට වැසියනුත්, අසප් සලෝකයත් සවනුසවන්, මම 

සම් හැමසදනාම සෙෞරවසයන් පිළිෙන්නවා. ඒ වසේ ම, සම් අය හිර 

කරන්න සිදුවුණු එක ෙැන, මසේ කණොටුව ප්රකා  කරනවා. ඒ සවලාසව් 

අපි ඒ තීරණය ෙත්සත, අසප් සලෝක්කට ඇවිත් සම් අය හැසුරුණු විදිය 

නිො, අපිට, අසප් ආරක්ෂාව ෙැන බයක් ඇති වුණු නිෙයි. . 

 සකොසහොම උනත්, අපි දැන් සම් අය ෙැන, හුඟාක් සද්වල් දන්නවා. 

ඒ නිො, දැන් ඒ බය, ෙෑසහන දුරට අඩු සවලා තිසයනව. ඒ වසේ ම අපි 

වි ්වාෙ කරනව, සම් අය ොධාරණ, යුක්තිෙරුක ෙමාජයකින් ආ, 

ොධාරණ, යුක්තිෙරුක මිනිේසුන් බව. 

මමත්, අසප් ොලක මණ්ඩලයත් තීරණය කළා, සකොන්සද්සි ඇතිව, 

සම් අයට නිදහෙ ලබා සදන්න. ඒ සකොන්සද්සි පිළිෙන්න ලෑේති නං, සම් 

හැමසදනාට ම නිදහෙ ලැසේවි.”  

 අනතුරුව, ෙෘථිවි වැසියන් සවනුසවන් නැගී සිටි, රුසියානු ජාතික 

සනව්රිල් සෙේසේයි, සිය ෙැඹුරු, සෙෞරුෂත්වසේ හඬ අවදි කසළේ ය. 

“අසප් ම තාරකාවට අයිති, හය වන ග්රහ සලෝකසේ, ප්රධාන චන්ද්රයා 

මත ජීවත් වන මිත්රවරුණි, සම් අය මුණෙැහිල, සම් විදියට කතා බහ 

කරන්න ලැබුණු එක ෙැන, අෙට හුඟාක් ෙන්සතෝෙයි. 

 සම් අය, අපි ෙැන වැරදි අවසබෝධයක් ඇති කර ෙත්ත නං, ඒ ෙැන 

හුඟාක් කණොටුයි. සම් සලෝකයට ඇවිත් අපි කටයුතු කරපු විදිය නිො, 

සම් අයට කරදරයක් උනා නං, ඒ ෙැනත් අපි අවංකව ම කණොටු සවනව. 

අපි සම් සලෝක්සකට ආසව, ඉක්මනින් ම ආෙහු යන්න 

බලාසෙොසරොත්තු ඇතුවයි. ඒත්, සමසහේ ඉන්න ෙත්තු වේෙයක්, අසප් 

යානාසව පිට බිත්තියට හානි කළ නිො, යානාව අභයවකා ෙත කරන්න 

බැරි තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ඒ නිො, අපිව සේරෙන්න ඊළඟ යානාව 

එනතුරු, ෙෑසහන කාලයක් සමසහේ ජීවත් සවන්න සිද්ධ වුණා. එතැන දි 

අපි කටයුතු කරපු විදිය නිො, සම් අයට හිරිහැරයක් උනා නං, අෙට හුඟාක් 

කණොටුයි. අපි, අසප් ජීවිත රැකෙන්න උත්ොහ කළා මිෙක්, සම් අයට 

කරදරයක් කරන්න බලාසෙොසරොත්තු වුසණ් නැහැ. ඒ තියා, අපි හිර කරන 

තුරු, සම් අය සමසහේ ඉන්න බවවත්, අපි දැනසෙන හිටිසය නැහැ. 
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අනිත් ජීවීන් වසේ ම අපිත්, අසප් නිදහෙ හුඟාක් අසේ කරනව. සම් 

සලෝසකන් ඉක්මනින් ම පිටසවල, මවුසලෝසකට යන්න, අසප් අය ඉන්සන 

ඉවසිල්ලක් නැතිව. අපි නිදහේ කරන්න ඕන කරන සකොන්සද්සි ඉදිරිෙත් 

කරන්න කියල, මම ඉල්ලා හිටිනවා. ඒ වසේ ම ඒව ොධාරණ, යුක්ති 

ෙරුක සකොන්සද්සි සව්වි කියල, අපි බලාසෙොසරොත්තු සවනවා. එසහම 

උසනොත්, ඒ සකොන්සද්සි ඉෂ්ට කරන්න, අපි සෙේරම කැමැත්ත ප්රකා  

කරනව.”   

 සෙේසේයිසේ කථාවට, ඔවුන් සකසරන් ෙළ වූසේ, ෙතුටුදායක 

ප්රතිචාරයකි. ඒ ෙමෙ ම, රිසවෝන් නැවතත් නැගී සිටියා ය. 

“මූණ පුරාම සකේ තිසයන, උෙ, මහත අසප් පිටෙක්වළ මිත්රයා 

කරපු ඒ ප්රකා ය, අවංකව ම කළ එකක් විදියට මම පිළිෙන්නවා. ඒ වසේ 

ම අසප් සකොන්සද්සි, ොධාරණ, යුක්ති ෙරුක ඒවා බවත්, කියන්න 

කැමතියි. 

ඒ සකොන්සද්සි, අසප් අදාළ අය, සම් අයට ෙැහැදිලි කරාවි. ඒව 

සහොඳින් සත්රුම් අරසෙන, සම් අයසේ අදහේ ඉදිරිෙත් කරන්න කියල, මම 

ඉල්ලා හිටිනව.”  
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පිටෙක්වළින් තාත්සතක් 

මුලින් ම, ආරක්ෂක ප්රධානියා වූ, සකනරී නැගී සිටියා ය. අනතුරුව, 

ෙෘථිවි මිනිේසුනට ආරක්ෂක සකොන්සද්සි කිහිෙයක් ඉදිරිෙත් කළා ය. 

* “මිත්රවරුණි, සම් අයට නිදහෙ දුන්නට ෙේසෙ, සම් අයත්, සම් 

අයසෙ සලෝකසේ අයත්, අසප් අයසෙ ජීවිතවලටත්, සද්ෙලවලටත්, ඉතා 

ම සුළුසවන් වත් තේජනයක් සවන්න බැහැ.! 

* ඒ වසේ ම, සම් අයසෙ යානාවක් අසප් සලෝකයට එන හැම 

සවලාසව ම, කලින් දැනුම් දීල එන්න ඕන. අසප් අවෙරයක් නැතිව, සම් 

අයසෙ යානාවල් අසප් සලෝකයට ෙහත් කරන්න තහනම්.! 

*ඒ වසේ ම, තමන්සේ ආරක්ෂාවට වත් සම් අයසෙ අවි ආයුධ සම් 

සලෝකය ඇතුසළදි ොවිච්චි කරන්න තහනම්.! සමසහේදි, සම් අයට ඕන 

කරන ආරක්ෂාව සදන්සන, අපි. ඒ ෙැන ෙම්පූේණසයන් ම ෙහතික 

සවන්න අෙට පුළුවන්.”  

 පිළිතුරු දීම ෙඳහා, සෙේසේයි නැගී සිටිසේ ය. 

“අසප් කණ්ඩායසම් නායකයා හැටියටත්, අසප් සලෝකසේ 

නිසයෝජිතසයක් හැටියටත් ඒ සකොන්සද්සි තුන ඉතා ම ොධාරණ බව, මම 

පිළිෙන්නවා. ඒ වසේ ම, ඒව ඒ විදියට ම ඉෂ්ට කරන්නත්, ෙම්පුේණසයන් 

ම එකඟ සවනවා.”  

අනතුරුව, ටයිටාවරුන්සේ ෙරිෙරය හා මානව හිමිකම් පිළිබඳ 

බලධාරිණිය වූ, ‘රේනි’ නැගී සිටියා ය. 

*“සම් අය නිදහේ උනාට ෙේසෙ, අසප් සලෝකය ඇතුසළ, අසප් 

ෙරිෙරයට බලොන සදයක් කරන්න ඕන උසනොත්, ඊට කලින් අසප් 

අනුමැතිය ෙන්න ඕන. එසහම නැතිව, සම් අයසේ තනි කැමැත්තට ඒ 

විදිසය කිසි ම සදයක් කරන්න බැහැ.! 

*ඒ වසේ ම, සම් අය කිසි ම සකසනකුට, අසප් සලෝකසේ කිසි ම 

අයිතියක් නැහැ.! සම් අයට, අසප් සලෝකසේ තාවකාලිකව හරි ෙදිංචි 

සවන්න ඕන නං, අසෙන් ඒකට අවෙර ෙන්න ඕන.”  
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 “ඒ සකොන්සද්සි සදකට ම, අපි ෙම්පූේණසයන් ම එකඟයි.”  නැගී 

සිටි සෙේසේයි පිළිතුරු දුන්සන් ය.  අනතුරුව, ඔවුන්සේ සවළඳ හා 

ෙංේකෘතික කටයුතු පිළිබඳ බලධාරිණිය නැගී සිටියා ය. 

* “ඒ සලෝකසයන් සෙනා කිසි ම සදයක්, අසප් අවෙරයක් නැතුව, 

සමසහේ අයට සදන්න තහනම්.. ඒ වසේ ම, සම් සලෝකසේ තිසයන කිසි ම 

සදයක්, අසප් අවෙරය නැතුව, ඒ සලෝකයට සෙනියන්න තහනම්.! 

*ඒ වසේ ම, අසප් ෙංේකෘතිය සවනේ කරවන කිසි ම චාරිත්රයක්, 

අවෙරයක් නැතිව, සමසහේ අයට උෙන්නන්න තහනම්..”  

ඒ සකොන්සද්සි සදක ද, බාධකයකින් සතොරව ඉටු කළ හැකි බව, 

සෙේසේයි විසින් දැනුම් සදනු ලැබී ය. 

අවොනයට නැගීසිටිසේ, ටයිටෑන් හි ප්රධාන වවදයවරියයි. ඇය 

විේතර ෙහිතව ඉදිරිෙත් කසළේ, පුදුම ෙහෙත වූ සකොන්සද්සියකි. 

“අසප් විදයාඥසයො, සම් අය ෙැන විේතර සහොයල බලද්දි, සම් අය 

ද්විලිංගිකයින් බව, සත්රුම් ගියා. ඒ වසේ ම, සම් අය අතසර, කායික 

ෙම්බන්ධතා තිසයන බවත්, එයින් සම් අය, වි ාල ෙතුටක් ලබන බවත්, 

සහොයාෙත්තා. ද්විලිංගිකත්වය නිො, සම් අයසෙ ෙමාජය බලෙම්ෙන්න 

සවලා තිසයන බවත්,  ක්තිමත් සවලා තිසයන බවත්, අපි වි ්වාෙ කරනව. 

 ඒ විතරක් සනසවයි. සම් අය ෙවත්වන කායික ෙම්බන්ධතාවලට, 

ෙමාන ෙම්බන්ධතා ෙවත්වන්නත්, අසප් අය ආ ා කරනව. ඒ නිො 

ද්විලිංගිකත්වය ලබා ෙන්න, අසප් අය, ඉතා ම කැමැත්සතන් ඉන්නව. 

ොමානයසයන්, සම් අය අතසර ඉන්න උසින් අඩු, ෙපුව උෙ, මුසන 

සකේ නැති වේෙයත්, අපිත් අතර ඒ තරම් සවනෙක් නෑ. අපි අතසර 

නැත්සත, සම් අයසෙන් වැඩිපුර  ක්තිමත්, උසින් වැඩි, මූණ සකේ තිසයන 

අයයි. ද්විලිංගිකයින් අතරින් වැඩිපුර  ක්තිමත්, බලෙම්ෙන්න වේෙය සම් 

උසින් වැඩි අය බවයි, අසප් හැඟීම.  

අසප් ෙමාජසයත්, සම් වසේ  ක්තිමත් පිරිෙක් ඇතිකරෙන්න, අපි 

සලොකු කැමැත්තක් දක්වනව. ඒකට කරන්න ඕන සමොකක් ද කියල 

සහොයල බලන එක, අපි දැනටමත් ෙටන් අරසෙන ඉවරයි. .  

* අපි සම් අයට ඉදිරිෙත් කරන, වැදෙත් ම සකොන්සද්සිය සම්කයි. 

ද්විලිංගිකත්වය ලබාෙන්න අපි කරන උත්ොහයට, සම් අය, අවංකව ම 

ෙහසයෝෙය දිය යුතුයි.”  ප්රධාන වවදයවරිය සිය සද් නය අවෙන් 

කරමින් කීවා ය.  සමයට පිළිතුරු දීමට නැගී සිටිසේ, ෙෘථිවි මිනිේසුන්සේ 

ප්රධාන  ලය වවදය ඇලන් ප්සලමිං ය. 
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“ඒක නං, ටිකක් බැරෑරුම් සකොන්සද්සියක්. ඒකලිංගික ෙමාජයක් 

ද්විලිංගිකයින් කරන එක, ඒ තරම් සල්සි සදයක් කියල, මම නං හිතන්සන 

නෑ. විස ේෂසයන් ම සම් අයත්, අපිත් ජීව ෙරිණාමසේ අන්ත සදකක් නිො. 

අපි, වැඩි  රීර උෂ්ණත්වයක් තිසයන, ජලජ ජීවීන්. සම් අය, සීතල  රීර 

තිසයන, මීසත්න් ජීවීන්. බාධකය තිසයන්සන එතනයි. 

අසප් කණ්ඩායසම් ප්රධාන වවදයවරයා හැටියට, සම් ෙැන වෙකීම 

තිසයන්සන, මටයි. සම් අයසෙ බලාසෙොසරොත්තුව, ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් 

උනත්, නැතත්, මට එක සදයක් අවංකව ම කියන්න පුළුවන්. ලිංගිකත්වය 

ලබාෙන්න සම් අය කරන උත්ොහයට, සදන්න පුළුවන් හැම ෙහසයෝෙයක් 

ම සදන්න, අපි හැසමෝම සූදානම් බව.”  ටයිටෑන්වරුන්සේ ප්රීති සඝෝෂා 

මැද, සිය කථාව අවෙන් කරමින්, ඉංග්රීසි ජාතිකයා ෙැවසී ය. 

ටයිටෑවරු ෙමෙ ොකච්ඡාවට ෙහභාගි වී, ආෙසු සිය නවාතැනට 

ෙැමිණි ෙෘථිවි මිනිේසු, කෑම සම්ෙසේ දී යළිත් හමු වූහ. 

“මට සප්න්සන, දිෙට ම හිසේ හිටිය නං, මීට වඩා සහොඳයි 

වසේ.”  මැසකොල්ේ සිනාසුසණ් ය. 

“ඒ සමොකද එසහම කිව්සව ?”  සෙේසේයි විමසී ය. 

“ඇයි, ටයිටෑන්වල ඉන්න මීසත්න් ෙෑණුන්ට, මීසත්න් පිරිමි හදල 

සදනවට වඩා, ඒක සල්සි නැද්ද?”  ඇමරිකානුවා ඇසුසව්, සියලුසදනා ම 

සිනහ ෙන්වමිනි. 

“මම නං, ඕක සෙොඩ්ඩක්වත් බැරෑරුම් විදියට, හිතන්සන 

නෑ.”  සෙන් කීසව් ය. 

 “ඒ සමොක ද?”  ඔහු අෙල සිටි, ඔකතොවා ඇසුවා ය. 

“ඇයි, ඔය ‘ෙේසජක්ට්’ එකට, අසප් තුන් සදසනක් ම ඉන්නව සන. 

එයාල දන්සන නැතෑ, කරන්න ඕන සද්.”  ඉන්දියානුවා, ප්සලමිං, සකොලිෙ ්

හා සහොසනකේ සෙන්වමින්, සිනාසෙන්නට විය.  

“හැසමෝම වැඩ සෙන්නල ඉවරයි. දැන් අන්තිමට ඇවිල්ල 

තිසයන්සන, ඇලන්සෙ වාසර.”  ගුරුසිංහ සිනාසෙන්නට විය. 

“සමච්චර කල්, සකල්ලන්ට කරදර කර කර හිටියට, සහොඳ වැසඩ්.”  

ේසවත්ලානා ඉඟිකරමින් කීවා ය. 

“එසහම ම කියන්නත් එො. අපි තාම, අසප් වැඩ සෙන්නුසව නෑ! 

සන්ද ඇලන්.”  සහොසනකේ කීවා ය. 
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 “ඔව් ! අපි, ටයිටෑන් ෙෑණුන්ට, පිරිමි ළමයි ලැසබන ෙලේෙපු දාට, 

සමයාලසෙ කටවල් නිකම් ම වැසහේවි.”  ප්සලමිං ෙැවසුසව් 

ආඩම්බරසයනි. 

“ඔව් ! ඒ ටික නං ඇලන්ට තනියම උනත් කරන්න පුළුවන් 

සව්වි.”  සමේනේසේ කතාවට සියල්සලෝම හඬනො සිනාසෙන්නට වූහ. 

“ඒ තරං සලල්සිසයන් කරන්න පුළුවන් සදයක් නෑ, සම්සක කිසි ම 

ෙැටළුවක් නෑ.”  ප්සලමිං ද සිනාවට හවුල් සවමින් කීසව් ය. 

“ඇත්තට ම, අසප් පිරිමිසයකුයි ටයිටෑන් ෙෑනිසයකුයි එකතු 

උසනොත් සමොනව සවයි ද?”  ගුරුසිංහ ඇසුසව් ය. 

“සමොනව සවන්න ද? අසප් මිනිහසෙ ඇසේ තිසයන රේසනට, 

ටයිටෑන් ෙෑනි පිච්චිල, කරසවල යාවි. ඒ ෙෑනිසෙ ඇසේ තිසයන සීතලට, 

අසප් මිනිහ ෙල්සවල, මැරිල යාවි.”  සකොලින්ේ කීවා ය. 

ෙෘථිවි දින කීෙයකට ෙසු, ටයිටෑන්හි ප්රධාන වවදය මණ්ඩලසේ 

ොමාජිකසයෝ සිව්සදසනක්, ොකච්ඡාවක් ෙඳහා, ජලජ මිනිේසුන්සේ 

ප්ලාේටික් නිවෙ සවත ෙැමිණ සිටියහ. “ටයිටෑන්වරුනට ද්විලිංගිකත්වය 

ලබාෙත හැක්සක් සකසෙේ ද යන්න තීරණය කිරීම, සම් ොකච්ඡාසව් 

අරමුණ විය.   

මුලින් ම කතා කළ, ටයිටෑන් ප්රධාන වවදයවරිය වූ ‘සතසෙල්,’ 

ඔවුන්සේ ඒකලිංගික ෙමාජසේ සබෝවීසම් ක්රමය පිළිබඳවත්, ඒ අනුව ඔවුන් 

එක වේෙයක ජීවීන් ෙමණක් බිහිකරන ආකාරය පිළිබඳවත්, ෙැහැදිලි 

විේතරයක් ඉදිරිෙත් කළා ය. 

 අනතුරුව, ෙෘථිවි මිනිේසුන්සේ ද්විලිංගික ෙමාජසේ සබෝවීසම් 

ක්රමය පිළිබඳවත්, ඒ අනුව, ඔවුන් සදවේෙයක ජීවීන් බිහි කරන ආකාරය 

පිළිබඳවත්, විමො සිටියා ය. 

ෙෘථිවි ජීව විදයාඥවරිය වූ සහොසනකේ, ටයිටෑවරුනට අව ය වූ 

කරුණ ෙැහැදිලි කළා ය. 

“අසප් ද්විලිංගික ෙමාජසේ ‘ෙැහැණු’ ‘පිරිමි’ කියල වේෙ සදකක් 

ඉන්නවා. සමයින්, දරුවන් බිහිකරන්න හැකියාව තිසයන, උෙත් මාේෙය 

තිසයන, අය ෙැහැණු. අනිත් අය පිරිමි. සම් ලිංගික වේගීකරණයට අනුව, 

මමත් ෙැහැනියක්. ඒ වසේ ම, සම් අයසෙ ෙමාජසේ ඉන්න හැම සදනාමන් 

ෙැහැණු. සම් අය සෙ ඩිම්බ සකලින් ම කලලයක් බවට විකෙනය වුණත්, 

අසප් ෙැහැණු අයසේ ඩිම්බ, තනියම විකෙනය සවන්සන නැහැ. ඒව මුලින් 

ම, අසප් පිරිමි අයසෙ ශුක්රාණුත් එක්ක එකතුසවල, යුක්තානුව හැසදනව. 
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ඊට ෙේසෙ සම් යුක්තානුව තමයි, විකෙනය සවන්සන. අසප් ෙැහැණු 

අයසෙ ඩිම්බවල තිසයන, වණසද්හවල, ලිංගිකත්වය තීරණය කරන්න 

තිසයන්සන එක ජාන19 වේෙයයි. ඒත්, අසප් පිරිමි අයසෙ ශුක්රාණුවල, 

ෙැහැණු අයසෙ තිසයන ජානයට අමතරව, ලිංගිකත්වය තීරණය කරන 

තවත් ජානයක්20 තිසයනවා. අසප් ෙැහැණු, පිරිමි ජීව අණු එකතුසවන 

සකොට, සදසෙොල්ලන්සෙ ම ෙමාන ජාන එකතු වුසනොත්, (එක්ේ+එක්ේ) 

ෙැහැණු දරුවන් බිහිසවනව. විරුද්ධ ජාන එකතු වුසනොත් (එක්ේ + වයි) 

පිරිමි දරුවන් බිහිසවනව.”  

“ඒ කියන්සන, පිරිමි ළමයි ලැසබන්න නං, විකෙනය සවන්න 

කලින්, අසප් අයසෙ ඩිම්බ වලටත්, වි ්වසේ කවුරු හරි පිරිමි 

සකොටෙකසේ ශුක්රාණුවලින් ජාන එකතු සවන්න ඕන, කියන එක 

ද?”  තවත් වවදයවරියක් වූ, ‘සෙෝනිම්’ ඇසුවා ය. 

“ඔව් ! මූලධේමවල හැටියට බැලුසවොත්, ඒක හරි.”  සහොසනකේ 

කීවා ය. 

“ඉතින් එසහනං, ඔයසෙොල්සලො අෙට ඒ ජාන වේෙය සදන්න. 

එතසකොට අෙටත් පුළුවන්, ඔයසෙොල්ලන්ට වසේ ද්විලිංගිකත්වය 

ලබන්න.”  

“ඒත්, සමතන ප්රාසයෝගික ෙැටළු සදකක් තිසයනව.”  ප්සලමිං 

කතාවට එක් විය. “ෙළසවනි එක, අසප් පිරිමි අයසෙ ජලීය ශුක්රාණු, සම් 

අයසෙ මීසත්න් ඩිම්බ එක්ක, එකතු කරන්න බැහැ. සම් සදක එකකට 

එකක් විෂයි. සදසවනි කාරසණ්, අසප් ශුක්රාණුවලට ඕන කරන, උෂ්ණත්ව 

ෙරාෙයක් තිසයනව. සම් උෂ්ණත්ව සීමාසව් සනොතිබුසණොත්, ඒව විනා  

සවනව. ඉතින්, හුඟාක් අඩු උණුසුමක තිසයන, සම් අය සේ ඩිම්බ එක්ක, 

අසප් ශුක්රාණු ෙංසෙේචනය කරන්න සකොසහොමවත් බැහැ..”  

“සම් ප්ර ්න ෙැන, අසප් අයත්, හුඟාක් දුරට ොකච්ඡා කළා. සම්ව 

ෙෑසහන්න බරෙතළ ප්ර ්න බව, අපිත් පිළිෙන්නව. ඒත්, ඒක එසහමයි 

කියල, අසප් බලාසෙොසරොත්තු නැතිකරෙන්න බැහැ. අපි සම් ප්ර ්නවලට, 

සකොසහොමහරි විෙඳුම් සෙොයාෙන්න ඕන.”  තවත් වවදයවරියක් වූ ‘සරකී’ 

ෙැවසුවා ය. 

“මසේ තිසයනව සමසහම අදහෙක්. ඇත්තට ම, ශුක්රාණුව සම් 

වැසඩ්ට ෙංකීේණ වැඩියි. අපි යුක්තානුවක් හදන්නත් අව ය නැහැ. ජලීය 
                                                           
19 එක්ේ ජානය 
20 වයි ජානය 
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ශුක්රාණුවල තිසයන, ජලීය ජානවල, මීසත්න් ප්රතිරූෙක නිේමාණය 

කරන්න ඕන, අපි. ඊට ෙේසෙ, ඒ මීසත්න් ජාන, සම් අයසේ ඩිම්බ 

විකෙනය, සවන මුල් ම අදියසේ දි, ඒවට ඇතුල් කර ෙන්න ඕන.”  ප්සලමිං 

කීසව් ය.   

ඒ ෙමෙ ම, මීසත්න් කාන්තාවන් පිරිෙ දැඩි ෙතුටට ෙත් වූ බව, 

ඔවුන්සේ උසදයෝගිමත් හැසිරීම තුළින්, ෙෘථිවි මිනිේසුනට සෙනිණි. 

“ඔව් ! ඇත්තට ම ඒක හුඟාක් සහොඳ අදහෙක්. ඒත් ප්ර ්න තිසයන, 

ඔය කියන විදිසය මීසත්න් ජාන, 

නිේමාණය කරන්න පුළුවන් සව්වි ද?”  සතසෙොල් ඇසුවා ය. 

“ඒක තමයි සමතන තිසයන අමාරු ම වැසඩ්. ඒත් උත්ොහ 

ෙත්සතොත්, බැරිසවන එකකුත් නැහැ. අසප්, ‘ජාන ඉංජිසන්රු විදයාව’ 

හුඟාක් දියුණුයි. ජලීය ජානවල යි, මීත්සත්ජානවල යි, අනුක ෙැකැේමවල් 

ෙරීක්ෂා කරල, සම් වැසඩ්ට හරියන මීසත්න් ජාන හදා ෙන්න, ෙමහරවිට 

අසප් දියුණු යන්ත්රවලට පුළුවන් සව්වි.”  ප්සලමිං බලාසෙොසරොත්තු 

ෙහෙතව ෙැවසී ය. 

“ඇලන්, ඇත්තට ම උසේ ඔළුව නරක් සවලා ද?”  ටයිටෑන් 

වවදයවරියන් පිරිෙ පිටවී ගිය වහා ම, සකොලින්ේ කඩා ෙැන්නා ය. 

“ඒ සමොක ද සජනී, එසහම ඇහුසව ?”  ප්සලමිං විමසුසව් ය. 

“ජාන ඉංජිසන්රු විදයාව ෙැන, උඹට තරම් දැනුමක් මට නැති බව 

ඇත්ත. ඒත්, ජලජ, මීසත්න් ජානවල අණුක ෙැකැේමවල් ‘සචක්’ කරල, 

අළුත් ජානයක් මීසත්න්වලින් හදන්සන සකොසහොම ද? සම් වසේ සදයක්, 

අසප් මහා ෙෘථිවිය උඩ, සමච්චර කාසලකට සිද්ධ සවලා නැහැ.! උඹ 

හදන්සන, ප්රාතිහාේයයක් කරන්න ද?”  

“ඔයාසේ කතාව ඇත්ත, සජනී. ඒ ප්රාතිහාේයය සමච්චර කාසලකට 

ෙෘථිවිය උඩ සිද්ධ සවලා නැහැ. ඒත්, ‘ඇේටේ ේසප්ේ සෙන්ටේ’ එසක්, 

මසේ ලැේ එක ඇතුසළ, ඒ විදිසහ ප්රාතිහාේයයක් උනා. ඒක තවමත්, මුළු 

වි ්වයට ම රහෙක්.”  ප්සලමිං ෙැවසුසව්, සිය කඩවෙම් වතට, කිසිදාක 

සනොවූ තරම් ෙැඹුරු සෙනුමක්, ආරූඪ කර ෙනිමිනි. 

“සමොනව ! ඔය ඇත්තම ද ඇලන්?” 

“සහොසනකේ විමසයන් විමසුවා ය. 
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“ඔව් ! ලබන ෙැසේ ‘වීනේ ෙම්මානය21 සවනුසවන් මම, ජලජ 

ජානයක අණුක ෙැකැේම සචක් කරල, ඒකට හුඟාක් දුරට ෙමාන ජානයක් 

ඊතේවලින් හැදුව. හැබැයි ඊතේ කියන්සන, ජලයට හුඟාක් ෙමාන 

ෙංසයෝෙයක්. ෙරල ම ඊතරය ජලය කියල කිව්වත්, වරදක් නැහැ. ඒ 

ෙැත්සතන්  බැලුව ම, මීසත්න්, ජලයට ඒ තරම් ම ෙමාන නැහැ. ඒ උනත්, 

අපි උත්ොහ කරල බැලුසවොත්, ජලජ ජානයකට අනුරූෙසව්න මීසත්න් 

ජානයක් හදා ෙන්න එක, අපි හිතන තරම් ම බරෙතළ සදයක් සවන එකක් 

නැහැ.”  

කුඩා රටක් වූ, සකෝඩියැක් සද් සේ, ප්රධාන ෙම්මානය වූ 

‘ටැම්සටන්කු’ වල, සුහද ෙංචාරයක් ෙඳහා, ෙෘථිවි මිනිේසුනට ඇරයුමක් 

ලැබී තිබිණි. පිටෙක්වළ අමුන්නන්ට සිය අඳුරු රාජයය නැරඹීම ෙඳහා, 

ටයිටෑන්වරු සූදානම් කර තිබුසණ්, සහලිසකොප්ටරයකට ෙමාන සලෙ 

ක්රියා කළ අහේ යානාවකි. එහි මගී මැදිරිය තුළ, ෙෘථිවි මිනිේසුනට අව ය 

ඔක්සිජන් ෙහිත ආ ්වාෙ වායුව, ජලය, උණුසුම හා ආසලෝකය ද විය. 

පිටත නැරඹීම ෙඳහා, විනිවිද සෙසනන සුළු ද්රවයයකින් තැනූ, කවුළු 

තිබිණි. ෙරිෙරය වඩාත් සහොඳින් දැකෙැනීම ෙඳහා, ේවසද්ශිකයන්ට 

එතරම් පීඩාකාරී සනොවූ, නිල් ෙැහැති ආසලෝකයක් යානය හාත්ෙසින් 

නිකුත් විය.  

ටීටා යානසේ රොයනාොරය තුළ, සුවිස ේෂ ජාන ඉංජිසන්රු 

විදයාත්මක ෙේසේෂණයක නිරත සවමින් සිටි, ප්සලමිං, සකොලින්ේ හා 

සහොසනකේ හැර, ඉතිරි ෙෘථිවි වැසිසයෝ හත් සදනා, සම් ෙංචාරයට එක් වී 

සිටියහ. ප්ලාේටික් නිවසින් පිට වී, ෙංචාරක යානාවට නැෙෙත් ඔවුහු, 

ෙන්නද්ධ ටයිටෑන් කාන්තාවන්සේ මුරකාවල් මැද, ෙමන ආරම්භ කළහ. 

නන් ෙැහැ ෙත්, සනොසයක් හැඩැති හතු හා වි ාල දිලීර වේෙවලින් 

සදෙෙ අලංකාර වූ, අඳුරු මාවත් ඔේසෙේ, සෙොසළොවට මීටර ෙහසළොවක් 

ෙමණ ඉහළින්, යානය ෙමන් කසළේ ය. ෙහළ, අඳුසේ සිටි ටයිටෑන්වරු, 

නිසවේවලින් පිටතට ෙැමිණ හා මං මාවත්වල නැවතී, යානය සදෙ 

විේමසයන් බලා සිටින අයුරු සෙනිණි. 

                                                           
21 වෙසේ අති විශිෂ්ඨතම වවදය විදයාත්මක ෙේසේෂණය සවනුසවන්, එවකට ෙෘථිවිය 

මත පිදුණු, උෙේතම ෙම්මානය. 

 



පී.එම්.ප්රීති ශ්රීකාන්ත 170 

 

“සම් සෙොල්ලන්සෙ සෙවල් හරි ම අමුතුයි, සන්ද?”  ජෙන් යුවතිය, 

යානසේ කවුළු තුළින් දිේසවන, අේධ සෙෝලාකාර පියසි ෙහිත, කුඩා නිවාෙ 

සදෙ බලමින්, කීවා ය. 

“ඔව් ! සමෝදුසව්සෙන එන, හතුවල හැසඩ්ට ටිකක් 

ෙමානයි.”  ගුරුසිංහ සිනාසෙමින් ෙැවසී ය. 

“අසප් සෙවල වසේ, විොල ජසන්ල නැහැ.”  සෙන් ද කතාවට එක් 

විය. 

“සම්සෙොල්ලන්ට, එළිය ඕන සවන්සන නැහැ සන. ඇතුළට 

වාතාශ්රය ලැසබන්න විතරයි ඕන. වි ාල ජසන්ල සවනුවට, පුංචි පුංචි කවුළු 

සෙොඩාක් තියල තිසයන්සන, ඒක සවන්න ඇති.”  ේසවත්ලානා කීවා ය. 

යානය තරමක් වි ාල සෙොඩනැගිලි කිහිෙයක් ෙසු කසළේ ය. සෙොදු 

ේථාන බව සෙනුණු ඒවා ද, ඉහතින් කළ මූලික විේතරසයන් බැහැර වූසේ 

නැත. 

“ෂාහ් ! හරි ලේෙන කළු දියර සෙොකුණක්.”  ඔකතොවා හදිසිසේ ම 

කීවා ය. එය, කුඩා ළමුන් උසදො පිළිසයල කළ, විසනෝද උදයානයක 

සකොටෙක් විය. දිසයහි ක්රීඩා කරමින් සිටි හා අයිසන් වැතිරී බලා සිටි, 

උඩුකය නේන කුඩා ටයිටෑන් දැරිසයෝ, විේෙක් ෙමණ එහි වූහ. 

 යානය සෙොසළොවට ෙහත් කරන සලෙ, සෙේසේයි, ටයිටෑන් 

රියැදුරියසෙන් හා ආරක්ෂිකාවන්සෙන් ඉල්ලා සිටිසේ ය. සෙොකුණ අෙලට 

ෙහත් වූ, පිටෙක්වළ අමුත්තන් ෙහිත යානාව දුටු දැරිසයෝ, සමොසහොතක් 

විේමසයන් බලාසිට, ඊළඟ සමොසහොසත් යානාව ෙමීෙයට ෙැමිණියහ. 

එසහත්, ඒ වනවිටත්, නියමු මැදිරිසයන් සෙොසළොවට බැෙ සිටි 

ආරක්ෂිකාසවෝ, උවමණාවට වඩා ළං වීමට ඉඩ සනොදී, දැරියන් වැළකූහ. 

මැසකොල්ේ හා සමේනේ සදසදන, වීඩිසයෝ කැමරා සදකක් රැසෙන 

කවුළු අෙලට සෙොේ, පිටෙක්වළ දැරියන්සේ හැසිරීම වීඩිසයෝ කළහ. 

අසනක් අය ද, කවුළු අෙලට සෙොේ, කුතුහලසයන් ඔවුන් සදෙ බලා සිටින, 

හුරුබුහුටි, මීසත්න් සකල්ලන් නැරඹූ හ. 

“මට අර පුංචි සකල්ල, වඩාෙන්න ඇත්නං...”  ඔකතොවා කීවා ය. 

 “සෂෝක් එකට හිටීවි. ! ඒකිව පුච්චල දාන්න ද හදන්සන? ඔයා වඩා 

ෙත්සතොත්, ගිනි අඟුරු සෙොඩක් උඩ තිේබ වසේ, සකල්ල විලාෙ 

සද්වි.”  සෙන් සිනාසෙන්නට විය. 

ෙෘථිවි වැසිසයෝ, යානය තුළ වූ මයික්රසෆෝන භාවිතා කර, කුඩා 

මීසත්න් සකල්ලන් ෙමෙ, කැඩුණු ටයිටෑන් බසින් කතා කළහ. අමුත්තන් 
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නැගු ප්ර ්නවලට, බුහුටි සලෙ ඔවුන් දුන් පිළිතුරු, යානසයහි වූ ේපීකරය 

තුළින් ඇසිණි. 

මඳ සව්ලාවක් කුඩාවුන් ෙමෙ ෙත කළ ෙෘථිවි මිනිේසුන්, 

විස ේෂසයන් ම ෙෘථිවි තරුණියන්, දෑත් වනමින් ඔවුන්සෙන් ෙමුෙත්සත් 

අකමැත්සතන් සමනි. ඉහළ නගින යානාවත් ෙමෙ, සනොසෙනී යන 

පිටෙක්වළ අමුත්තන්ට, ඔවුහු සිය නිල්වන් අත්සෙොඩි ෙලමින්, නැවත 

එන්නැයි කෑෙැසූහ. 

ඇලන් ප්සලමිං, ටීටා යානසේ රොයනාොරය තුළ ඉතා ආරක්ෂකාරී 

සලෙ තැන්ෙත් කර තිබුණු, මීටරයක් ෙමණ දිෙ, මීටර තුසනන් සදකක් 

ෙමණ ෙළලින් හා ඝනකමින් යුතු, ආරක්ෂිත සෙට්ටියක් විවෘත කසළේ ය. 

සනොඉවසිල්සලන් සිටි බාබරා සහොසනකේ හා සජනිෆේ සකොලින්ේ, 

විවර වූ සෙට්ටිය තුළට එබී බැලුසව් දැඩි කුතුහලසයනි. 

“සකොච්චර සියුම් ජාන විදයාත්මක ෙරීක්ෂණයක් උනත්, සම් 

සෙට්ටිය ඇතුසළ තිසයන මැෂින් එසකන් කරෙන්න පුළුවන් කියල 

කිව්සවොත්, ඔයාල වි ්වාෙ කරනව ද?”  සෙට්ටිය තුළ මනාව අසුරා තිබු, 

ෙරිෙණක කිහිෙයක් ද ෙහිත උෙකරණ ෙද්ධතිසේ විවිධ සකොටේ, පිටතට 

දිෙ හරිමින් හා ඉවතට සෙන ෙම්බන්ධ කරමින්, ප්සලමිං විමසී ය. 

 “ඇේටේ වසේ අභයවකා  මධයේථාන හැසදනවත් එක්ක, වැදෙත් 

උෙකරණ වැඩි හරියක්, පුංවි කරන්න සිද්ධවුණු බව දන්න නිො, අපි 

වි ්වාෙ කරනව.”  සහොසනකේ ෙැවසී ය. 

 “නැතුව, අපි සමයාව වි ්වාෙ කරන හන්ද සනවී. සන්ද 

බාබරා...”  සකොලින්ේ සිනාසෙමින්, ඉතිරි හරිය ෙම්පූේණ කළා ය. 

“ටයිටෑන්වල ජීවයක් තිබුසණොත්, ඒ ෙැන ජාන විදයාත්මක 

ෙරීක්ෂණ කරන්න ඕන කියල කියපු නිෙයි, ඇේටේ අභයවකා  අධිකාරිය, 

සම්ක සේන්න ඉඩ දුන්සන. සකොසහොම උනත්, සම්ක සේන්න සවච්ච 

මහන්සිය, අෙසත ගිසේ නෑ.”  ප්සලමිං සිනාසුසණ් ය. 

ජාන විදයාත්මක ෙේසේෂණ සිදු කරන යන්ත්රසයහි ප්රධාන ෙරිෙණක 

තිරය සදෙ, ප්සලමිං, සකොලින්ේ හා සහොසනකේ ඇසි පිය සනොසහලා බලා 

සිටිය හ. සකෝටි, ප්රසකෝටි වාරයක් වි ාලනය කරන ලද, ජලීය 

‘එක්ේ”ජානයක සියුම් අණුක ෙැකැේම, ෙරිෙණක තිරය මත දේ නය 

සවමින් තිබිණි. යන්ත්රසේ ෙංකීණ, ඉසලක්සරොනික් ොලන පුවරුව 

ක්රියාත්මක කරමින්, දේ නය වඩාත් ෙැහැදිලි කර ෙැනීමට, ප්සලමිං 

උත්ොහ දැරුසව් ය.   
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ඔවුහු, ජලීය X ජානය පිළිබඳ සියලු ම සතොරතුරු, ෙරිෙණක 

ෙද්ධතිසේ මතක ෙබඩාවට ඇතුළු කළහ. අනතුරුව, ආරක්ෂිත බීකරයක 

බහාලන ලද, ටයිටෑවරුන්සේ ඩිම්බ වෙලයක්, යන්ත්රසේ කුඩා, එසහත් 

ෙංකීේණ ෙේසේෂණ කුටිය තුළට, ඇතුළු කරන ලදී. 

මිනිත්තු කීෙයකට ෙසු, මීසත්න් X ජානසේ අණුක ෙැකැේම ද, 

ෙරිෙණක තිරසේ දිේවන්නට විය. අනතුරුව, ෙේසේෂකයින්සේ ඉල්ලීම 

ෙරිදි, එය ෙෑදී ඇති මූලික ෙංසයෝෙ පිළිබඳ ෙවිේතර සතොරතුරු ද, 

ෙරිෙණක තිරය මත ෙටහන් වන්නට විය. 

 “ආහ් ! ඇලන්, සම් මීසත්න් ජානවල ඔක්සිජන් නැහැ 

සන්ද?”  සහොසනකේ ප්ර ්න කළා ය. 

“ඔව් ! ඒක මූලික සවනෙක්. ඔක්සිජන් තිබුසණොත්, ජානය ඇතුසළ 

තිසයන හයිඩ්රජන් එක්ක, ජලය හැසදන්න ඉඩ තිසයනව. ඒ නිො, ඒ 

සවනුවට තිසයන මීතයිල් කාණ්ඩයක්. ඒක හයිඩ්රජන් එක්ක එකතු 

වුසණොත්, හැසදන්සන මීසත්න්. මීසත්න් ජීවීන්ට, ජලය සවනුවට අව ය 

මීසත්න් නිො.”  ප්සලමිං ෙැහැදිලි කසළේ ය. 

“අසප් ජාන ඇතුසළ තිසයන්සන කාබන්, හයිඩ්රජන්, නයිරජන්, 

ඔක්සිජන් තිසයන භා ්මික ෙංසයෝෙ හතරක්.22  ඒත්, මීසත්න් ජාන 

ඇතුසළ තිසයන්සන, කාබන්, හයිඩ්රජන්, නයිරජන් තිබුණට, ඔක්සිජන් 

නැති ෙංසයෝෙ. දැන් අෙට මීසත්න් Y ජාන හදන්න ොවිච්චි කරන්න 

සවන්සනත් සම් අළුත් ෙංසයෝෙ සන්ද?”  සකොලින්ේ විමසුවා ය. 

“හරියට හරි සජනී. ! ඔය සත්සරන්සන අපූරුවට. මීසත්න් Y ජානය 

නිේමාණය කරන්න අෙට ොවිච්චි කරන්න සවන්සන, මීසත්න් X ජානය 

ඇතුසළ තිසයන, සම් විස ේෂ ෙංසයෝෙ තමයි.”  ජාන ඉංජිසන්රුවා 

ෙැහැදිලි කසළේ ය. 

 “ඒ උනාට, අසප් X ජානසයත්, මීසත්න් X ජානසයත්, අණුක 

ෙැකැේමවල් සවනේ. ඒ නිො, මීසත්න් Y ජානය අසප් Y ජානයට වඩා, 

අණුක ෙැකැේම අතින් සවනේ සවන්න ම ඕන. ඉතින් අපි සකොසහොම ද 

අසප් Y ජානය දිහා බලාසෙන මීසත්න් Y ජානය හදන්සන් 

?”  සහොසනකේ ප්ර ්න කළා ය. 

“හරි ! ඒක තමයි බාබරා සමතන තිසයන ෙැටළුව. මීසත්න් X 

ජානයත් අසප් X ජානයත්, එකිසනකට සවනේ උනාට, ඒවසය 

                                                           
22 ඇඩිනීන්, ගුඇනීන්, ෙයිසටොසීන්, තයමීන් 
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අෙමානකම් වසේ ම ෙමානකමුත් තිසයනව. අපි ඒ සෙේරම, විේතර ඇතුව, 

සකොම්පියුටේ එසක් ෙටහන් කර ෙන්නව. ඊළඟට අළුත් ජානය නිේමාණය 

කරන ඕන, X, ජාන සදක අතර තිබුණු ෙමාන කමුත්, අෙමාන නමුත් 

ආරක්ෂා සවන විදියටයි. එතසකොට අසප් Y ජානයට අනුරූෙ සවන, 

මීසත්න් Y ජානය, හරියට ම සෙොඩනොෙන්න පුළුවන්.”  

“සම්ක හරියට, පුංචිකාසල, අපි විසනෝසදට මැජික් සකොටු පිසරව්ව 

වසේ වැඩක් සන. සකොටු හතරයි තිසයන්සන. තුනක ඉලක්කම් දන්නව. 

එකක් දන්සන නෑ. දන්න තුනයි, ඒව අතසර තිසයන ෙම්බන්ධයයි උදව් 

කරසෙන සනොදන්න එක සහොයනව.” සකොලින්ේ සිනාසුණාය. 

 “එසහම හිතුනට සමතන තිසයන ෙැටළුව හුඟාක් ෙංකීණයි සජනී. 

අපි කරල ම බලමු. එතසකොට ඔයාලට සත්සේවි.” ප්සලමිං සිනාසුසණ් ය. 

“ටැම්සටන්කු’ වටා ගිය ෙංචාරක යානය, ආෙසු එන ෙමසන් දී, 

වි ාල සෙොවිසෙොළක් අෙලින් ෙමන් කළා ය. එහි වවා තිබුණු, සලොකු, 

කුඩා, විවිධ වේෙවල හතු හා දිලීර දුටු ෙෘථිවි වැසිසයෝ, විේමයට ෙත් වූහ. 

යානය හැකිතාක් ෙහත් කර, සෙොවිසෙොළ මතින් පියාෙර කරවන සලෙ, 

ඔවුහු ඉල්ලා සිටියහ. 

ෙෘථිවි මිනිේසු, සමසතක් කිසි දිනක නුදුටු, විවිධ හැඩයන්සෙන් හා 

වේණවලින් යුතු, හතු හා දිලීර වේෙ එහි විය. එසහත්, සම්වාසේ වේණ 

සියල්ල ම අඳුරු ඒවා වීමත්, සකොළ ෙැහැය සහෝ ඊට ආෙන්න වේණ 

සනොතිබීමත්, විස ේෂත්වයක් විය. 

සෙොවිසෙොළ වටා කිහිෙ වරක් ම, යානය රවුමට සෙනගිය ටයිටෑන් 

රියදුරිසයෝ, ආෙන්තුකයිනට එය මනාව දැක බලාෙන්නට, ඉඩ ලබා 

දුන්සනෝය. සිය වීඩිසයෝ කැමරාවල උදව්සවන්, සම් මීසත්න්  ාකවල 

අසිරිය වීඩිසයෝ ෙට මත ෙටහන් කර ෙැනීමට, ෙෘථිවි අමුත්සතෝ අමතක 

සනොකළහ. 

“සම්ව, සමයාලසෙ එළවළු ජාති සවන්න ඇති.” ේසවත්ලානා 

සිනාසුණා ය. 

“එක යායට සප්න අර පුංචි දිලීර, ෙළා ජාති සවන්න ඇති.” සමේනේ 

ද එකතු කළා ය. 

“එළවළු, ෙළා විතරක් සමොකද, ෙළතුරු ජාතිත් සමතන ඇති.” 

මැසකොල්ේ ද සිනාසෙමින් ඊට එක් විය. 

“අපි දැන්, සම්ව දිහා බලල හිනාසවනව. එදා අසප් සෙොවිෙළ දැකල, 

එයාලට මීට වඩා හිනායන්න ඇති.” ගුරුසිංහ ෙැවසී ය. 
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“වි ්වසේ එක්තරා ජීවීන් සකොටෙක්, කන, සබොන, අඳින, ෙළඳින, 

ජීවත්සවන හැටි බලල, ඒ වි ්වසය ම තවන් ජීවීන් සකොටෙක් හිනාසවනව. 

ඒක අෙට විතරක් සනසවයි. මුළු වි ්වයට ම සෙොදු සදයක්.” සෙන් අදහෙ ්

දැක්වී ය. 

“අපි සම් සෙොවිසෙොළට ආයිත් එන්න ඕන. හැබැයි, උඩ ඉඳන් 

බලන්න සනසවයි. අසප් ටයිටෑන් සූට් ඇඳසෙන, බිමින් ඇවිදල බලන්න.” 

ඔකතොවා කීවා ය. 

“සම් අය එක්ක, තව ටිකක් හිතවත් සවනසකොට, අෙට ඒකත් 

බැරිසවන එකක් නැහැ.” සෙේසේයි බලාසෙොසරොත්තු ෙහෙතව ෙැවසී ය. 

 ජාන විදයාත්මක ෙේසේෂණ සිදුකරන යන්ත්රසයහි, ප්රධාන 

ෙරිෙණක තිරය සදෙ බලාහුන්, සකොලින්ේ හා සහොසනකේ සදසදනා, 

එකවර ම මුහුණට මුහුණ බලාෙත්හ. ඔවුන්සේ ඇහිබැම, නළල 

ආක්රමණය කර තිබිණි.  

“සමොකද බයසවල වසේ ?” ඒ ෙමෙ ම, ඇලන් ප්සලමිං සිනාසෙමින් 

ඔවුනට එක් විය.  

“බය සවන්සන නැතුව තිසයවියැ. සමොකක්ද උඹ සම්, අෙට බාර 

දුන්නු සකොටිවලිසෙ? ”සකොලින්ේ කෑෙැසුවාය. 

“ඇයි? ඒ සමොකද?” . 

“සමොකද තමයි ! අපි හිතාසෙන හිටිසය, සකොම්පියුටේ එක බබා 

වසේ, මීසත්න් ජානසය අණුක ෙැකැේම සද්වි කියල. බලන්න ‘ේක්රීන් එක 

දිහා ! සමතන අණුක ෙැකැේමවල් කීයක් තිසයනව ද? අපි සකොසහොමද, 

සමයින් හරි එක සතෝරෙන්සන්?” සහොසනකේ කියවාසෙන ගියාය. 

“සිම්ෙල් සන සකල්සල. සකොල්සලෝ ෙහක් අතසරන්, ඔයා ඇලන්ව 

සතෝරෙන්සන? අන්න ඒ වසේ සතෝරෙන්නසකො.” ඉංග්රීසි ජාතිකයා 

ෙැහැල්ලුසවන් සිනාසෙන්නට විය. 

 “සම් ! තමුසෙ මසෙන් සමොකවත් අහෙන්න එො.” සහොසනකේ 

ඔහුසේ ඇඟට කඩා ෙැන්නා ය. 

“හරි ! හරි !! සේබි. ෙමචතුරස්රයක වේෙ ඵලය 25 නං, ෙැත්තක දිෙ 

කීයද? සම් ප්ර ්සනට උත්තර සදකයි. ධන 5 නැත්නම් ෙෘණ 5. ඉතින් 

සමච්චර පුංචි ප්ර ්සනකටත්, උත්තර සදකක් තිසයනව නං, සම් වසේ 

ෙංකීේණ ප්ර ්නයකට, විෙඳුම් ෙණනාවක් තිසයන්න බැරි ද ?” ප්සලමිං සිය 

බහුශ්රැත බව සෙන්වන්නට විය. 
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“අෙට උසේ චතුරසස්රන් වැඩක් නෑ... දැං ඊළඟට කරන්සන සමොකක් 

ද කියල කියාෙං ”එවර සකොලින්ේ කඩා ෙැන්නා ය. 

“නෑ ! චතුරසස්රන් වැඩක් තිසයනව. ඇයි අපි ඒ ප්ර ්න උත්තරය 

හැටියට, ධන 5 සතෝරෙන්සන?” 

“ෙෘණ 5 අතාත්වික නිො.” සහොසනකේ කීවා ය. 

“හරියට හරි ! සම් ප්ර ්නදිත් එසහම ම තමයි. අපි ඊළහ ‘ේසටප්’ 

එසක්දි, සම් ජාන අණුක ෙැකැේමවල් ොවිච්චි කරල මීසත්න් වේණසද්හ 

හදන්න, සම් යන්ත්රයට ම බාර සදනව. එතනදි, අතාත්වික විෙඳුම් 

සකොම්පියුටසරන් ම අයින් කරනව. ොමානයසයන් සම් වසේ ප්ර ්සනකදි, 

විෙඳුම් ෙණසන් සියයට හැටක් විතර, සම් විදියට අයින් සවනව.”  

 “සහොඳයි, එසහම කරලත්, සදක-තුනක් ඉතුරු උසනොත්?” 

සකොලින්ේ හරේ කැපුවා ය. 

“එතසකොට, යන්ත්රය ොවිච්චි කරල, අෙට වේණ සද්හ ජාති කීෙයක් 

ම හදන්න සවනව. ඒත්, ප්රාසයෝගිකව ඒ වේණසද්හ ොවිච්චි කරන්න 

ගියාම, අසප් වැසඩ්ට ෙැලසෙන්සන, එයින් එකක් විතරයි. ඒක තමයි 

නියම ජානය තිසයන්සන.” ප්සලමිං ෙැහැදිලි කසළේ ය. 

 “ඔන්න ඔසහොම කියන්නසකො. අසප් සමොසල් සහොල්මන් 

සනොකර.” සහොසනකේ සිනාසුණා ය. 

“මම දන්නව සන, සකොච්චර උනත් ඇලන්ට, සහොඳ ඔළුවක් 

තිසයනව කියල.” සකොලින්ේ ඉඟිකරමින් හිනැහුණා ය. 

“ඇලන්, සකොසහොමද දැං, එක්ේසෙරිමන්ට්වල තත්ත්වය?” 

සෙේසේයි කසළේ සුපුරුදු විමසීමකි. 

“අපි දැන්, මීසත්න් Y ජානවල අණුක ෙැකැේම, තීරණය කරලයි 

තිසයන්සන. ඊළඟට තිසයන්සන, ඒ අණුක ෙැකැේමවල් ොවිච්චි කරල, 

මීසත්න් වේණසද්හ හදන්න.”  

 “ඇයි, සකලින් ම ජානසයන් බැරිද, සම් වැසඩ් කරන්න.?” 

“බැහැ ! ජාන හුවමාරු කරන්සන, වණසද්හ මාේෙසයන් සමතනදි, 

ෙරීක්ෂණයට ෙම්බන්ධ සවන, පුංචි ම ’ ඒකකය සවන්සන, වේණසද්හය.” 

ප්සලමිං ෙැහැදිලි කසළේය. 

සකොලින්ේ, ජාන විදයාත්මක ෙේසේෂණ සිදු කරන යන්ත්රසයහි, 

ෙරිෙණක ක්රියාත්මක කරමින්, ෙරීක්ෂසණසේ ප්රතිඵල ලබාෙන්නට 

උත්ොහ කළා ය. ප්සලමිං හා සහොසනකේසේ සනොඉවසිලිමත් දෑේ, වීදුරු 

තිරය මත ඇසඳන ප්රේතාර හා ෙටහන් ෙසුෙෙ ලුහු බඳින්නට විය.  
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“ම්හ්! සම් ොරත්, අපි ෙරාදයි වසේ.” අවොනසේ දී සහොසනකේ 

කියවිණි. තවත් සමොසහොතක්, ෙරිෙණක යතුරු පුවරුව මත ක්රියාත්මක වූ, 

සකොලින්සේ , කළු ෙැහැති, සුන්දර, දිගු දෑත් අලෙ සලසින් ඉවතට ඇදිනි. 

ප්සලමිංසේ කඩවෙම් වත, කල්ෙනාසවන් බරවී තිබිණි. 

ෙරිෙණක යතුරු පුවරුව, යළිත් ක්රියාත්මක කළ ජාන ඉංජිසන්රුවා, 

ප්රධාන ෙරිෙණකයට කිසියම් අණක් දුන්සන් ය. ඒ ෙමෙ ම, යන්ත්රසේ 

ෙේසේෂසණ් කුටිය විවර වී, කුඩා, ආරක්ෂිත බීකර තුනක් පිටතට 

ෙැමිණිසේ ය. ඒවා තුළ වූ, විස ේෂ, ජීව රොයනික සරෝෙණ මාධයයක බහා 

තිබුසණ්, ටයිටෑන් කාන්තාවන්සෙන් ලබාෙත්, විකෙනය වන අවේථාසව් 

ෙැවති ඩිම්බ තුනකි. 

මීසත්න් ඩිම්බවල වෙල නයෂ්ටි තුළින්, X ජාන ෙහිත 

වේණසද්හවලින් සකොටෙක් ඉවත් කර, ඒ සවනුවට, අළුතින් නිේමාණය 

කරන ලද, මීසත්න් Y ජාන ෙහිත වණසද්හ තැන්ෙත්කිරීම ෙඳහා, ඔවුන් 

අත්හදා බැලූ, සිව්වන අවේථාව සමය විය. එසහත් තවමත්, මීසත්න් ඩිම්බ 

විසින්, අලුත් මීසත්න් වේණසද්හ, ප්රතික්සෂේෙ කරමින් තිබිණි. 

 ඒ, ප්ලාේටික් නිවාෙය තුළ, සියල්ලන්ම නිදන කෘත්රීම රාත්රියයි. 

එසහත්, ලාංකික තරුණයා සවත, නින්ද ළඟා වූසේ නැත. ෙයනය මත 

සෙරසලමින් සිටි සහේ, නැගී සිට කුටිසේ විදුලි ෙහන දැල්වී ය. 

පිටත ගිය ගුරුසිංහ, දුබල සලෙ ආසලෝකවත්ව තිබුණු ොලය සවත 

සෙොේ, මඳ සව්ලාවක් එහි ෙත කසළේ ය. අනතුරුව, යළිත් කුටියට ඇතුළු 

විය. එසහත්, නිදි මතක් සනොදැනිණි. සහේ, සිය කුඩා සම්ෙයට ඉඳෙත්සත්ය. 

අතට හසුවූ ෙෑනකින්, සකොලයක් මත, සත්රුමක් සනොමැති රටාවන් 

ඇසඳන්නට විය.  

 ඒ ෙමෙ ම, අඩවල් තිබුණු සදොර මෑත්සවන හඬ ඇසී, සහසතම හැරී 

බැලුසව් ය. සදොරින්, අඩක් ඇතුළු වී සිටිසේ, නිදන ඇඳුමකින් ෙැරසුණු 

තරුණියකි. 

“දුමින්ද නිදි නැද්ද ?” ඕ සිනාසෙමින්, ඔහු සවත ආවා ය. 

“ආ බ්රිජට්!” තරුණයා අසුනින් නැගීසිටින්නට, තැත් කසළේ ය. 

“ඉඳෙන්න ! ඉඳෙන්න!” ඔහුසේ සදවුරින් අල්ලා, පුටුව මත හිඳවූ ඕ 

, ෙයනය මත ඉඳෙත්තා ය. දුහුල් නිදන ඇඳුම තුළින් දිේවූ, ඇසේ ෙරාගී, 

කඩවෙම් සිරුර, තරුණයා සමෝහනයට ෙත් කසළේ ය. 

“සමොකද, ඔයාටත් නින්ද යන්සන් නැද්ද?” පියවි තත්ත්වයට 

ෙත්වන්නට වෑයම් කරමින්, ඔහු කියාෙත්සත්ය. 
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“නැති නිො සන්න්නං, සම් ආසව්!”ඕ සිනාසෙන්නට වූවා ය. 

“අපි යමු බ්රිජට් ොසලට. කතා කර, කර ඉන්න පුළුවන් එතසකොට, 

නිදිමත සවන තුරු.”  

“ඇයි, මාත් එක්ක සමසහම ඉන්න බය ද?” ඕ යළිත් සිනාසුණා ය. 

“බය? බයකට සනවී. මට මතක් වුණා, දවෙක් ඔයා, මාව රවට්ටපු 

හැටි.” සහේ සිනාසෙන්නට විය. 

“රවට්ටපු හැටි?” ඕ සිනාසී, බිම බලා ෙත්තා ය. යළිත් හිෙ එෙවූ ඈ, 

“රවටෙන්න ඔයා පුංචි බසබක්, සනසවයි සන දුමින්ද.” යනුසවන් ෙවො 

හිනැහුණා ය. 

“සකොසහොම හරි ඔයා දන්නව සන, මම එදා, ඒ සිද්ධිය ෙැන, හුඟාක් 

ෙසුතැවිලි වුණු බව ?” 

“ඒත්, ඔයා දන්සන නෑ දුමින්ද, එදා මසේ ජීවිසත් වැදෙත් ම දවෙක්. 

මං එදා ඔයාසෙන් ලබාපු ෙතුට, කවදාවත්, කාසෙන්වත් ලබල නෑ. ඔයාට 

ඕන නං, මම සෙන්නන්නං, මසෙ ඩයරි එසකත් ලියල තිසයනව, ඒ දවෙ 

ෙැන.”  

 ඊට පිළිතුරු සදන්නට, ගුරුසිංහට ඉඩක් ලැබුසණ් නැත. හදිසිසේ ම 

මෑත් වූ සදොසරන්, කිසමෝනාවක් හැඳි රුවක් මතු විය. 

ඒ අන් කිසිසවකු සනොව, මිමිසකෝ ඔකතොවා විය. 

හදිසිසේ ම සිදු වූ ඇසේ ෙැමිණීම, කාමරය තුළ සිටි සදසදනා, දැඩි 

අෙහසුවකට ෙත් කසළේ ය. 

 ජෙන් යුවතියන්සේ දෑේ, ෙළමුව තරුණයා සවතත්, අනතුරුව, 

දුහුල් නිදන ඇඳුමකින් ෙැරසී, ඔහුසේ ෙයනය මත හිඳසෙන සිටි, ග්රීක 

යුවතිය සවතත් සයොමු විය. 

“බ්රිජට් ”ඇසේ මුවින් එකවර ම පිටවූසේ, මඳක් උේ හඬිනි. “ඔයා 

සමොකද සමසහේ කරන්සන?” ඇය ඇසුසව්, සකලින් ම කාමරයට ඇතුළු 

සවමිනි. 

 එසහත්, සමේනේ මඳකුදු සනොෙැලී, ඇයට මුහුණ ෙෑවා ය. 

“මටත් අහන්න තිසයන්සන් ඒකමයි මිමී ! ඔයා සමොකද සමසහේ ?” 

පිළිතුර සවනුවට නැගුණු ප්ර ්නසයන්, ඔකතොවා දැඩි 

අෙහසුතාවයකට ෙත් වූවා ය. 

 “මට තිසයනව ඒකට අයිතියක්!” ඇය පිළිතුරු දුන්සන් 

සකෝෙසයනි. 
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“එසහනං, ඒ අයිතිය ම තිසයනව මටත්!” ෙයනය මතින් නැගිටීමට 

සහෝ තැත් සනොකළ, සමෙන්ේ ෙැවසුවා ය. 

 ජෙන් තරුණියසේ වත, සකෝෙසයන් රතු වී තිබිණි. ඇය අෙරණ 

සලෙ, තරුණයා සදෙ බැලුවා ය. 

“බ්රිජට්, දැන් ඔයා යන්න. අපි ෙේසෙේ කතා කරමු.” ගුරුසිංහ ෙැවසී 

ය. 

 ඒ ෙමෙ ම ග්රීක යුවතිය සිනාසෙමින්, නැගී සිටියා ය. 

“කියනව නං, මම යන්නං දුමින්ද! හැබැයි, ඔයාසෙ ෙකුරා මලට 

බසේ සනසවයි.” සදොසරන් පිටසවමින්, ඕ ෙැවසුවා ය. 

තරුණයාසේ ෙයනය මත ඇදවැටුණු ජෙන් යුවතිය, ඉකි බිඳිමින් 

හඬන්නට වූවා ය.  

සකොළය මත ෙෑසනන් ඉරි අඳිමින් සිටියා මිෙ, ඔහු, ඈ ෙනෙන්නට 

උත්ොහ සනොකසළේ ය. 

ඇසේ හැඩුම නර වී ඇතැයි දැනුණු ෙඳ, ඔහු අසුනින් නැගී සිටිසේ 

ය. 

“මිමී, ඉතිං ඔයත් ගිහිල්ල නිදා ෙන්න. මටත් නිදි මතයි. අපි උසද්ට 

කතා කරමු.”  

ඕ වැතිර සිටි ඉරියව්ව සවනේ කර, නැගිට, ෙයනය මත හිඳ ෙත්තා 

ය. කඳුළින් පිරුණු ඒ වත, බිමට සයොමු වී තිබිණි. 

 “ගිහිල්ල නිදාෙන්න මිමී.. ප්ලීේ!” සහේ සුරතින් අල්ලා, ඇය ඇඳ 

මතින් ඉවත් කසළේ ය. 

යුවතිය නිහඬව, බිම බලාසෙන පිය නො, සදොරටුසවන් පිට වූවා ය. 

ඈ ෙසුෙෙ, ඔහු සිය කුටි සදොර වො දැම්සම් ය. 

“යුසේකා ! යුසේේකා !!”ෙතුටින් කෑෙෙමින් ප්සලමිං නැගී සිටිසේ 

ය. සහොසනකේ හා සකොලින් සදසදනාසේ මුහුණුවල ද, ෙතුට උතුරා යමින් 

තිබිණි. ඔවුන් සමසතක් දැරූ උත්ොහය මල් ෙල ෙන්වමින්, අළුතින් 

නිේමාණය කරන ලද, මීසත්න් Y ජාන ෙහිත වේණසද්හ, ටයිටෑන් 

ඩිම්බයක වෙල තුළ, සරෝෙණය වී තිබිණි.   

සකල්සලෝ සදසදන, තරුණයාට අතට අත දී, සුහ ෙැතූහ. ඔහු 

සිනාසෙමින්, ඔවුන් සදසදනා දෑතින් බදා ෙත්සත් ය. සදසදනාසේ ම 

සකොපුල් තලවලට, ඔහුසෙන් ලැබුසණ්, උණුසුම් හාදු සදකකි. 

 “ඉතින් අපි ඉක්මනට යමු, අනිත් අය හම්බසවන්න.” සහොසනකේ 

කීවා ය. 
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“ඔව්! මටත් ඉවසිල්ලක් නෑ, සම්ක එයාලට කියන තුරු.” 

සකොලින්ේ සිනාසුණා ය. 

 “ඒ සෙේරටමත් වඩා, සම්සකන් ෙේසෙ අෙට නිදහෙ ලැසබනව. 

සකොච්චර ෙන්සතෝෙයක් ද ඒක.” ප්සලමිං ෙැවසී ය. 

“මං හිතන්සන, හුඟ කාසලකට ෙේසෙ, අපි හැසමෝටම අද, හරි ම 

වාෙනාවන්ත දවෙක්.” ෙතුටින් උදම් වී සිටි පිරිෙ අමතමින්, සෙේසේයි 

කතාව ආරම්භ කසළේ ය. “ටයිටෑන්ඩරුසෙ වැදෙත් ම සකොන්සද්සිය ඉෂ්ට 

කරන්න, දැන් අෙට හැකියාව තිසයනව. අසප් නිදහෙ සවනුසවන්, සම් 

මනුේෙය සෙන්නපු ඒ ප්රාතිහාේයයට, අපි හැසමෝම ණය ෙැතියි.” තමා ළඟ 

හුන් ප්සලමිංසේ, කර වටා අත යවමින් ෙවෙදී, ප්රතාෙවත් ෙෘථිවි මිනිසෙකු 

වූ සෙේසේයිසේ, දෑේ අෙ කඳුළු මතුවිය. 

“මට තිසයනව, ඇලන්සෙන් අහන්න, සෙොඩි ප්ර ්නයක්.” ඒ ෙමෙ 

ම සෙන්, කතාව සවනතකට සයොමු කසළේ ය. 

“ඔව් ! ඕන ම සදයක් අහන්න.” ප්සලමිං සිනාසුසණ් ය. 

“ඇලන් හදපු, සම් අළුත් මීසත්න් ජානවලින්, මීසත්න් පිරිමි ළමයි 

ඉෙදුසනොත්, එයාලට තාත්තල කියල සකොටෙක් ඉන්නව ද?” 

සියල්සලෝම සිනාසෙන්නට වූහ. වැඩිපුර ම සිනාසුසණ් සකල්ලන් 

පිරිෙයි.  

“ඒක, හිනාසවන්න සදයක් සනසවයි. මම ඇහුසව, වැදෙත් ෙමාජ 

ප්ර ්නයක්.” සෙන් බැරෑරුම් සලෙ ෙැවසී ය. 

“විදයානුකූලව බැලුසවොත් නං, පිරිමිසයකුසේ Y ජානයකට විතරයි, 

පිරිමිසයක් බිහිකරන්න පුළුවන්. ඒ විදියට හිතුසවොත්, තාත්තා සකසනක් 

නැතුව, පිරිමි ළමසයක් බිහිසවන්න බැහැ.” සහොසනකේ ෙැවසුවා ය.   

සිය කඩවෙම් නළල, මඳක් රැළිකරෙත් ප්සලමිං, කටහඬ අවදි කසළේ 

ය. 

“මීසත්න් ජාන හදනව කියල, ඇත්තට ම අපි හදන්සන මීසත්න් 

වේණසද්හ. හැම තිේසෙ ම, සම් වේණසද්හ නිේමාණය සකසරන්සන, 

අසප් පිරිමිසයකුසෙ වණසද්හවලට, ෙෑසහන දුරට ෙමාන සවන විදියට. 

අසප් වේණසද්හවල, ලිංගිකත්වය තීරණය කරන ජානවලට අමතරව, 

අසප් ෙරම්ෙරා ලක්ෂණවලට බලොන, තවත් ජාන වේෙ තිසයනව. 

සමතනදී, ඒ හැම ජානයක් ම, මීසත්න් ජාන විදියට නිේමාණය සවනවා. 

අසප් ෙමහර ෙරම්ෙරා ලක්ෂණත්, ඇත්තට ම ඒ මීසත්න් ජානවල 

තිසයන්න පුළුවන්.”  
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 “ඒ කියන්සන, කවුරු හරි පිරිමිසයක් සම් වසේ සද්කට ජාන 

දුන්සනොත්, එයාසෙ සෙනුම, හැඩරුව, ෙතිගුණ වසේ සද්වල්, උෙදින පිරිමි 

ළමයට ලැසබන්න ඉඩ තිසයනව, කියන එක සන්ද?” සෙන් විමසී ය. 

“ඔව්!” සකටිසයන් ෙැවසූ ජාන ඉංජිසන්රුවා නිහඬ විය. 

“ඒ විතරක් සනසවයි, එනසකොට ඒ පිරිමිය, ඒ ළමයසෙ තාත්තා 

සවනව.” සමේනේ සිනාසෙන්නට විය.  

“එකොරට ම, එසහම කියන්සන සකොසහොම ද? සමතනදි, පිරිමිය 

එයාසෙ ජාන සකලින් ම දීල නැහැ සන ?” ජෙන් යුවතිය හරේ කැපුවා ය. 

 “සකලින් ම දුන්නත් එකයි. සම් විදියට දුන්නත් එකයි. 

විදයානුකූලව බැලුසවොත්, එයා, ඒ ළමයසෙ තාත්ත. ”සමේනේ ජයග්රාහී 

සලෙ කීවා ය. 

“සම්ක විදයානුකූලව පීතෘත්වයක්.” මැසකොල්ේ සිනාසෙන්නට විය. 

පිටෙක්වළ සරෝ මිනිේසුන් විසින්, නිේමාණය කරන ලද ජානයක 

උදව්සවන්, පිරිමි දරුවන් ලබාෙත හැකි බවත්, එමගින් ද්විලිංගිකත්වය 

ලබාෙත හැකි බවත්, ටයිටෑන් රාජයය පුරා, අේෙක් මුල්ලක් නෑර ෙැතිරී 

ගිසේය. ද්විලිංගිකත්වසේ ඇති වාසි හා නිේමාණය කරන ලද, සුරතල් 

මීසත්න් පිරිමි දරුවන්සේ රූෙ, ඔවුන්සේ ජනමාධය තුළින් ප්රචාරය විය.   

දරුවන් ලැබිය හැකි වයේවල සිටි, ටයිටෑන් කාන්තාවන්සෙන්, 

ටැම්සටන්කු ෙම්මානසේ සෙෞඛය මධයේථානය, පිරී ගිසේ ය. 

පිටෙක්වලින් ෙැමිණ සිටි, සයෝධ, සරෝ පිරිමි ෙේසදනාසේ, වි ාල, 

ෙැහැදිලි ඡායාරූෙ, එහි ප්රදේ නයට තබා තිබිණි. පිරිමි දරුවන් අව ය 

කාන්තාවන් විසින්, තමා පිළිබඳ විේතර හා සිය දරුවා සේ පියා විය යුතු 

පිටෙක්වළ අමුත්තාසේ නම ඇතුළත් අයදුම්ෙතක්, හාරදිය යුතු විය. 

අනතුරුව, විස ේෂ වවදය ෙරීක්ෂණයකට භාජනය විය යුතු ඇය, එයින් 

ෙමත් වී නම්, පිරිමි දරුසවකු ලබා ෙැනීමට අවෙර ලැබිණි. නිසරෝගී පිරිමි 

දරුවන් ෙමණක් ලබාසෙන, ඔවුන්සේ ෙමාජය  ක්තිමත් කරෙැනීමට, 

ටයිටෑන් බලධාරීන්ට අව ය වූ බැවින්, ඉතා ම නිසරෝගී, සෙෞඛය 

ෙම්ෙන්න, ටයිටෑන් කාන්තාවන්ට හැර, අන් අයට සම් ෙඳහා අවෙර 

සනොලැබිණි. 

රාත්රී අහසරන් ෙසු, ෙෘථිවි මිනිේසුන් අතර, සුපුරුදු ෙරිදි ඇරඹුනු 

පිළිෙඳර මැද දී, 

“ඇලන්, මං අර විේතරය කියවන්න ද?” ෙරිෙණක වාේතාවක් 

සෙන්වමින්, සකොලින්ේ ෙරදම් සිනාවක් ෙෑවා ය. 
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“සමොකද සජනී ?” නළල මඳක් රැළි කරමින් විමසූ ප්සලමිං, සිනාසී, 

“ආ ! කමක් නෑ, කියවන්න.” යනුසවන් ෙැවසී ය. 

“ටයිටෑන්වල ජනෙහනය හුඟාක් අඩු එක, අෙට සලොකු ෙහසුවක්. 

දරුවන් ලබන්න පුළුවන්, නිසරෝගී ෙෑණු අයසෙ ඩිම්බ 103 කට, අළුන් 

මීසත්න් ජාන ඇතුල් කරවෙන්න, එයාල බලාසෙොසරොත්තු සවනව.” 

සකොලින්ේ ෙරිෙණක වාේතාව සදෙ බලමින් කීවා ය. “අසප් පිරිමි අයට 

ඉල්ලුම තිසයන්සන, එක එක විදියට.” යනුසවන් නැවතත් ෙවො 

සිනාසුණු ඕ, 

“ඉේසෙල්ලම, 

වි ්වනාත් සෙන් - ඉල්ලුම්කාරිසයො 09 යි  

දුමින්ද ගුරුසිංහ - ඉල්ලුම්කාරිසයො 14 යි  

සනව්රිල් සෙේසේයි - ඉල්ලුම්කාරිසයො 21 යි  

ඉයුජින් මැසකොල්ේ - ඉල්ලුම්කාරිසයෝ 26 යි  

ඇලන් ප්සලමිං - ඉල්ලුම්කාරිසයො 33 යි 

 එකතුව - 103 යි.”  

යනුසවන් කියවා, විේතරය අවෙන් කළා ය. 

“සකොසහොම හරි, ඇලන් එතනත් කප් එක ෙැහුව.” සමේනේ 

ෙැවසුසව් සියල්ලන්ම හිනේෙවමිනි. 

“වි ්වටත් ඉල්ලුම්කාරිසයො ඉන්සන, එයා ෙැන දන්සන නැති හින්ද 

සවන්න ඇති.” ේසවත්ලානා සිනාසුණා ය. 

“මට සප්න්සන ඒසෙොල්සලෝ, උෙ, මහත අයට වැඩිපුර කැමතියි 

වසේ.” සෙේසේයි සිනාසුසණ් ය. 

 “ඔව්! ඒකලිංගිකත්වය නිො, එයාලසෙ ෙරමිෙරාව,  ක්තිසයන්, 

උෙ මහතින් අඩුසවලා කියලයි, එයාල හිතන්සන. ඒ හින්ද, ඒව ෙැන 

වැඩිපුර හිතන එක, පුදුමයක් සනසවයි.” සහොසනකේ කීවා ය. 

පිරිෙ විසිර යද්දී ඔකතොවා, ගුරුසිංහසේ කණට මුව ළං කළා ය. 

“බඳින්නත් කලින්, ළමයි දාහතර සදසනක් ඉන්න තාත්තා 

සකසනක් සවන්න ද, ඔයා හදන්සන?” විමසු ඕ, සිනාසුණා ය. 

“ඔව්! ඇයි නරක ද?” තරුණයා සිනාසෙන්නට වූසේ, වයාජ 

ආඩම්බරයක් මවා ෙනිමිනි. 

“නරක නෑ ! හැබැයි, දරුසවො එච්චර සෙොඩක් ඉන්න තාත්තලට, අපි 

නං කැමති නෑ!” ෙැවසූ ඕ, සිනාසෙමින් ඉවත්ව ගියා ය. 

ප්සලමිං හා සෙේසේයි සදසදනා, සෙන්සේ කාමරයට ඇතුළු වූහ. 
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“ඉඳ ෙත්හ.” ඉන්දියානුවා ෙැවසී ය. 

 “වි ්ව, ඇයි අෙට එන්න කිව්සව?” රුසියානුවා,  ෙයනය මත හිඳ 

ෙත්සත් ය. 

“මට තිසයනව සෙොඩි ප්ර ්නයක්. ඒ ෙැන කියන්නයි, එන්න 

කිව්සව.” ඉන්දියානුවාසේ වසතහි සෙනුම බැරෑරුම් විය. 

 “සමොකක්ද ඒ ?” ප්සලමිං විමසී ය. 

“මම සකලින් ම කියන්නං, එසහනං.” සෙන් හිෙ ඔෙවා මිතුරන් 

සදෙ බැලීය. “ටයිටෑන් ෙෑණුන්ට පිරිමි ළමයි හදන්න, මසේ ජාන 

ඉල්ලන්න එො. මම කැමති නැහැ සදන්න.!”  

“ආ ! ඇයි ඒ ?” සෙේසෙයි  පුදුමයට ෙත් වූ බවක් සෙනිණි. 

 “ඇයි වි ්ව, සමොකක් ද තිසයන ප්ර ්න ?” ප්සලමිං කුතුහලසයන් 

ඇසුසව් ය. 

“මසෙන් අහන්න එො, ඒ ෙැන. මම කැමති නැහැ, ඒකට. ඒක මසේ 

ප්රතිෙත්තියක්. එච්චරයි, මට කියන්න තිසයන්සන.”  

සෙේසේයි හා ප්සලමිං, පුදුමසයන් කල්ෙනා කරන්නට වූහ. ගුප්ත 

චරිතයක් තිබුණු සම් ඉන්දියානුවා සමවැන්නක් ෙැවසීම, එක අතකට 

ොමානය සදයක් විය. 

“සම්ක, ප්රතිෙත්ති ආරක්ෂා කරන්න සවලාවක් සනසවයි, වි ්ව අපිට 

දැන් ඕන නිදහෙ. අසප් කණ්ඩායම නිදහේ කරෙන්න ඕන හැම සදයක් ම, 

අපි කරන්න ඕන. ඒකයි අසප් යුතුකම.” සෙේසේයි ෙැවසී ය. 

“ඒක සවන්න පුළුවන්. ඒත්, නිදහෙ තියා, ඊට වඩා වටිනා සදයක් 

සවනුසවන් වත්, ෙෑනිසයකුට ළමසයක් හදන්න ෙමාදන් සවන්න, මම 

කැමති නැහැ. ඒකයි මම කිව්සව්, ඒක මසේ ප්රතිෙත්තියක් කියල.”  

“සම් වැසඩ්ට, වි ්වසේ ජාන සකලින් ම ොවිච්චි සවන්සන නැහැ. 

අෙට ඕන කරන්සන, ඔයාසේ ජානවල අණුක ෙැකැෙම් විතරයි.” ප්සලමිං 

තේක කසළේ ය. 

“ජානය ෙන්තත්, ඒසක අණුක ෙැකැේම ෙත්තත්, සිද්ධ සවන්සන 

එකම සද් බිහිසවන ළමයසෙ තාන්ත, මම සවන එක. මම කැමැති නැත්සත 

ඒකටයි.” ඉන්දියානුවා ද, සමල්ල වූසේ නැත. 

“ඒ කියන්සන්, සමතනින් නිදහෙස්වල යන්න, වි ්වට ඕන කමක් 

නැහැ.” රුසියානුවා විමසුසව්, මඳක් තදිනි. 

“මම එසහම කියන්සන් නැහැ. ඔයසෙොල්ලන්ට නිදහෙ වටිනව නං, 

ඒ අය ඉල්ලන සද්වල් දීල, ඔයසෙොල්සලෝ නිදහේසවලා යන්න. මම ඒකට 
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විරුද්ධ නැහැ. ඒත්, ජීවිත කාලය ම, ටයිටෑන්වල හිර කරල තිේබත්, සම් 

වි ්වසේ කිසි ම ෙෑනිසයකුට, මසේ ෙම්බන්ධයක් තිසයන ළමසයක් 

උෙදිනවට, මම කැමති නැහැ.”  

“ඔය සත්රුමක් නැති ප්රතිෙත්තිය නිො, අපි හැසමෝටම නිදහෙ නැති 

සවන්න පුළුවන්. වි ්වට සත්සරන්සන නැද්ද ඒක?” සෙේසේයි ප්ර ්න 

කසළේ, සකෝෙසයනි. 

“ටයිටෑන්වල ෙෑණු නව සදසනක්, වි ්වසෙන් දරුසවො 

බලාසෙොසරොත්තු සවනව. ඒක විහිළුවක් සනසවයි.” ප්සලමිං ෙැවසී ය. 

“ඉතිං, ඔය හතරසදනාට පුළුවන් සන්, මං සවනුවට ඒ ටිකත් 

කරන්න. සම්කට, මාව ොවෙන්න එො. මම කියන්සන ඒකයි.” සෙන් 

ෙැහැදිලි කසළේ ය. 

“ඒ නවසදනා බලාසෙොසරොත්තු සවන්සන, වි ්ව ෙැන මිෙක්,  අපි 

ෙැන සනසවයි. අෙට, එයාලසෙ උවමනාව ෙම්පූේණ කරන්න 

බැහැ”ප්සලමිං කීසව් ය. 

“වි ්ව ! ෙැටසේනියා යානාසව් අණ සදන නිලධාරිය හැටියට, මට 

සිද්ධ සවනව අණ කරන්න. වි ්ව සම්කට කැමති සවන්න ම ඕන.” 

සෙේසෙයි  සකෝෙසයන්, දත් ෙෙමින් නැගී සිටිසේ ය. 

 ඉන්දියානුවා එයට පිළිතුරු දුන්සන්, ොවඥ සිනාවකිනි. 

“සම්ක, මසේ මානව අයිතිවාසිකමක් සනව්රිල්. සකොයිතරම් සලොකු 

දඩුවමක් විඳින්න උනත්, මම ඒ අණ පිළිෙදින්සන නැහැ.”  

“සනව්රිල්, අපි දැං යමු ” ප්සලමිං ප්රධානියාසේ උරහිෙට අත 

තැබුසව් ය. අපි සම්ක, ටයිටෑන්ල එක්ක සුහදව කතාකරල. බලමු. අෙට 

පුළුවන් සව්වි ෙමහරවිට, සම්ක සේරුමක් කර ෙන්න.”  

 “තමුසෙට පිේසු ද ඇලන් ? උං කැමති සව්වි ද, බලාසෙොසරොත්තු 

වුණු මිනිහසෙ විදියට නැතුව, සවන විදියකට ජාන හදවෙන්න? අනික, සම් 

වසේ විකාර වැඩ හින්ද, තමුසෙල සමච්චර කල් මහන්සිසවල දරපු 

උත්ොහය සෙේරම වතුසර ගිසයොත්, සමොනතරං අෙරාධයක් ද ඒක?” 

ඉන්දියානුවාසේ කාමරසයන් පිට වූ වහා ම, රුසියානුවා, ප්සලමිංසේ 

ඇඟට කඩා ෙැන්සන් ය. 

“හරි ! හරි !! මට සත්සරනව සනව්රිල්. මම ඒ ටික බලාෙන්නං. අපිට 

තිසයන්සන, අපි හතර සදනාසෙන් ජාන අරෙන්න, උං කැමති වුණා කියල, 

වි ්වට කියන එක විතරයි.”  

“වි ්ව රැවැට්ටුවට, අෙට පුළුවන් ද, ටයිටෑන්ලව රවට්ටන්න ?” 
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“අපි උන්ව රවට්ටන්සන නෑ. අපි උන්ට, වි ්වසෙ විදියට ජාන හදල 

සදමු. එතසකොට හරි සන.” ප්සලමිං සිනාසුසණ් ය.  

 “ඉතිං, සම් පිේසු යකා කැමති නැත්තං, අපි සකොසහොමද මිනිහසෙ 

ජාන ෙන්සන?” 

“සිම්ෙල් සන. අපි ඒව සහොරකම් කරමු. ඒ ටික මට පුළුවන් 

කරන්න.” ඉංග්රීසි ජාතිකයා සිනාසුසණ් ය. 

සෙේසේයිසෙන් අමතර යතුර ලබාෙත් ඇලන් ප්සලමිං, සෙොසරකු 

සමන්, සෙන්සේ කාමරසේ සදොර විවර කසළේ ය.  ේද සනොනැසෙන සෙේ, 

ෙයනය සවත ගිය සහේ, සමොසහොතක් මිතුරා සදෙ බලා සිටිසේ ය. කිසිවක් 

සනොදත්, අහිංෙක ඉන්දියානුවා, ක්රමානුකූල සලෙ හුේම ඉහළ ෙහළ 

සහලමින්, සිය රාත්රී නිදිසුවය ලබමින් සිටිසේ ය. 

“මට ෙමාසවයන් වි ්ව. මම සහොරකම් කරන්න යන්සන, උසේ 

මානව අයිතිවාසිකමක්. අසප් නිදහෙ සවනුසවන් සනවයි නං, ෙවුම් 

සකෝටියක් සවනුසවන් වත්, මම සම්ක කරන්සන නැහැ” යනුසවන් සතොල් 

මතුරාෙත් ඉංග්රීසි ජාතිකයා, ඖෂධ ෙහින කුඩා කැප්සියුලයක්, 

ොක්කුසවන් ඉවතට ෙත්සත් ය. ඊළඟ සමොසහොසත් එය, සෙන්සෙ නාෙය 

අෙල, මඳක් මිරිකිණි. තත්ෙර කිහිෙයක දී, නින්සද් සිටි තරුණයා, 

නිේවින්දන තත්වයට ෙත් විය. 

සදොසරන් එබුනු ප්සලමිං, පිටත සිටි සෙේසේයි ට ෙංඥාවක් දුන්සන් 

ය. ඊළඟ සමොසහොසත් ඔවුන් සදසදනා එකතුව, ඉන්දියානුවා ඔෙවාසෙන, 

ප්සලමිංසේ කාමරයට සෙන ගියහ. 

කුඩා, සියුම් ෙැත්කමකට ඉන්දියානුවා හාජනය විය. සල්ෙේ කිරණ 

උෙසයෝගී කර ෙනිමින්, ඔහුසේ ශුක්ර ආශිකාසව්, සියුම් සිදුරු සදකක් විදින 

ලදී.  

සමම  එක් සිදුරක් තුළින්, ආසලෝකවත් කරන ලද, ශුක්ර ආශිකාසව් 

ඇතුළත, ෙරිෙණක තිරයකින් ෙරීක්ෂා කරමින්, අනිත් සිදුසේ 

උෙකාරසයන්, වවදයවරයා සෙන්සේ ශුක්රාණු ලබා ෙත්සත් ය. අනතුරුව, 

සිදුරු කළ ේථානසේ ඖෂධයක් ෙැල්වූ සහේ, විනාඩි දහයකින් සියල්ල 

අවෙන් කසළේය. 

“අවදි උනා ම මිනිහට සත්සේවි ද?” සෙේසේයි විමසී ය. 

“මම අන්තිමට ොපු සබසහත නිො, ෙැය ෙහක් ඇතුළත, තුවාළ 

සව්සලනව. ඊට ෙේසෙ, සව්දනාව වත් දැසනන්සන නෑ.” ප්සලමිං 

සිනාසුසණ් ය. 
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ඔවුහු, සිහිසුන්ව සිටි මිතුරා ඔෙවාසෙන, ඔහුසේ කුටියට සෙන 

ගියහ. 

ොේථක සලෙ, අළුත් මීසත්න් ජාන බද්ධකරන ලද, ටයිටෑන් ඩිම්බ, 

ආරක්ෂා ෙහිතව ආෙසු හාරසදන ලදී. අති යින් ම ආරක්ෂා ෙහිතව, ඒවා 

රැසෙන ගිය ටයිටෑන් වවදයවරිසයෝ, අයිතිකාරියන්සේ ෙේභාෂ තුළට, 

නැවතත් ඒවා ඇතුළු කර, සරෝෙණය කරවූහ. දින කිහිෙයකට ෙසු, ඔවුන් 

ෙෘථිවි වැසියන්ට දන්වා සිටිසේ, ජාන බද්ධ කරන ලද ඩිම්බ, ටයිටෑන් 

කාන්තාවන්සේ කුෙවල් තුළ, ොේථක කලලයන් සෙේ වැසඩන බවයි.  

සම් වනවිට ටයිටෑවන්වරු, ෙෘථිවි වැසියන් ෙමෙ, ෙෑසහන දුරට මිත්ර 

වී සිටියහ. ෙම්පූේණසයන් ම සනොවූවත්, සියයට අනූවක ෙමණ නිදහෙක් 

ද, ඔවුන් ෙෘථිවි වැසියන්ට ලබාදී තිබිණි. දෙසදනාසේ ම ටයිටෑන් ආරක්ෂක 

ඇඳුම්, ේථිර සලෙ ම ආෙසු භාර දී තිබුණු අතර, ෙැමා හා සඩල්ටා යානා 

භාවිතා කරමින්, කැමති අවේථාවක, කැමති ආකාරයකට, ටීටා යානය 

සවත යාසම් අවෙරය ද, ලබා දී නිබිණි. එෙමණක් සනොව, කළු දියර 

ඇල්ලට තරමක් දුරින්. ෙඟ ෙහළ ේථානයක යන්ත්ර ෙවිකර, සිය හතු 

සෙොවිෙළට අනතුරක් සනොවන ෙරිදි, නැවතත් ප්ලාේටික් නිෂ්ොදන 

කටයුතු ඇරඹීමට, අවෙර දීම ෙඳහා ද, ටයිටෑන් ප්රධානීන් අතර ොකච්ඡා 

ෙැවැත්සවමින් තිබිණි.  

 දිනක්, ටීටා යානය සවත ගිය ෙෘථිවි මිනිෙස්ුනට, ඇේටේ 

මධයේථානයකින් ලැබුසණ්, සුවිස ේෂ ෙණිවුඩයකි. ටයිටෑන්වල අතරමං වී 

සිටි, ඔවුන් සේරා ෙැනීම ෙඳහා ෙැමිසණන, “ෙැටසේනියා-B’ යානාව, 

සෙනසුරුට ආෙන්න සවමින් ෙවතින බවයි, ඒ යානාසව් ෙමන් සව්ෙය 

අනුව, තවත් මෙකින් ෙමණ, එය ටයිටෑන් සවත ළඟාවීමට ඉඩ ඇති බව ද, 

එයින් කියවිණි.   

ඒ වනවිට, මාෙ ෙහකට ආෙන්න කාලයක්, ටයිටෑන් මත අතරමං වී 

සිටි ෙෘථිවි වැසියනට, සමය අතිමහත් ෙතුටක් සෙන දුන් අවේථාවක් විය. 

තවත් මාෙයකුත් දින කිහිෙයකින්, ආෙසු යාමට හැකි වන බවට, ේථිර 

වි ්වාෙයක් ඔවුන් තුළ ඇති වීම, ටීටා සහේතුව විය. තමන් සේරා ෙැනීමට 

සදවන යානාව ෙැමිසණන බව, මීට සෙර දැන සිටියත්, එය ටයිටෑන් සවත 

ෙැමිසණන නි ්චිත කාලය පිළිබඳව, ඔවුනට දැනෙන්නට ලැබුණු ප්රථම 

වතාව සමය විය. 
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රාත්රිසේ සලෝකය තුළ, කාලය ොමානය අයුරින් ෙත වී ගිසේ ය. 

පිටෙක්වළ මිතුරන්සෙන් අවෙර ලැබූ ෙෘථිවි මිනිේසුන්, ඔවුන්සේ 

ප්ලාේටික් නිෂ්ොදන කටයුතු, යළිත් ආරම්භ කර තිබිණි. 

ෙැටසේනියා - B යානාව සෙනසුරු සවතින් ඈත් වී, ටයිටෑන් සවත 

ෙමීෙ සවමින් තිබුණු බැවින්, සෙේසේයි, මැසකොල්ේ, සෙන් හා 

ඔකතොවාට, කටයුතු බහුල වී තිබිණි. එකිසනකා ෙඳහා, රාජකාරි 

සව්ලාවන් සවන්කරසෙන සිටි ඔවුහු, නිරතුරුව ම, ගුවන් විදුලි ෙණිවුඩ 

මගින්, ෙැටසේනියා-B ෙමෙ ෙම්බන්ධ වී සිටියහ. 

 සමේනේ හා ේසවත්ලානා, ප්ලාේටික් නිෂ්ොදන කටයුතු සකසරහි, 

පූේණ අවධානය සයොමු කර සිටියහ. සමසතක් අතෙසු වී තිබුණු, නිෂ්ොදන 

කටයුතු සව්ෙවත්ව ෙවත්වා සෙන යාම, ඔවුන්සේ අරමුණ වී තිබිණි. 

ගුරුසිංහ හා ප්සලමිං සදසදනා ද, සම් ෙඳහා හැකි ෙෑම අයුරකින්ම, 

ෙහසයෝෙය ලබා දුන්හ. 

සකොලින්ේ හා සහොසනකේ සදසදනා ද, විස ේෂ කටයුත්තක නිරත වී 

සිටියහ. ඉතිහාෙසේ ප්රථම වරට, ෙෘථිවි මිනිේසුන් විසින් සෙොයාෙනු ලැබූ, 

මීසත්න් ජීවය පිළිබඳව තවදුරටත් හදාරා, ඒ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් කරුණු 

රැේකිරීමයි, ඒ. තව ද, ටයිටෑන්වරුන්සෙන් ලද අවෙරය මත, ඇේටේ සවත 

සෙනයාම ෙඳහා, මීසත්න් ජීවසේ විවිධ ොම්ෙල, ආරක්ෂාකාරී සලෙ 

ෙබඩාකර තැබීම ද, ඔවුනට ෙැවරී තිබිණි.  

 සම් සියලු කටයුතු මධයසේ වුව ද, විසව්ක ලැබුණු අවේථා වල දී 

කිහිෙසදනා බැගින්, සකෝඩියක් සද් සේ විවිධ ප්රසද් වල ෙංචාරය කිරීමට, 

ෙෘථිවි වැසිසයෝ අමතක සනොකළහ. ටයිටෑවරුන්සේ ආරාධනා ඉවසීසමන්, 

සුහදතාවය ආරක්ෂා කරෙැනීම හා ඔවුන්සේ ෙමාජය පිළිබඳව වැඩිදුරටත් 

කරුණු අධයයනය කිරීම, සම් ෙංචාරවල අරමුණ විය. 

“දුමින්ද ! දුමින්ද !! ඉක්මනට සදොර අරින්න.” පිටතින් ඇසුණු හඩින් 

කලබල වූ තරුණයා, වතුර මල නවතා, තුවාය හැඳසෙන, සදොර විවර කසළේ 

ය. ඒ ෙමෙ ම, කුඩා දැරියක සෙේ සිනාසෙමින්, ඔහුසේ දෑත් අතරට ෙැන්සන් 

ජෙන් යුවතියයි. 

“මම, ටීටා එසක් ඉඳල එන ෙමන්. ඇලව් කිව්ව, ඔයා සේ ඇතුසළ 

හිටිය කියල.!” . 

“ඇයි මිමී, සමොකක්ද හදිේසිය ? අද නං, සකල්ල හරි ම 

ෙන්සතෝසෙකින් වසේ.” සහේ සිනාසෙමින්, ඇසෙන් මිසදන්නට තැත් 

කසළේ ය. 
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“සුභ ආරංචියක් ! කිව්සවොත්, ඔයා සමොනවද ජෙනිට සදන්සන ?” ඕ 

දඟකාර සිනාවක් ො, ඔහුසේ කරවටා දෑත් යැව්වා ය. 

“ඉේසෙල්ල ආරංවිය කියන්න. ඊට ෙේසෙ ඕන සදයක් ඉල්ලන්න.” 

තරුණයා සිනාසුසණ් ය. 

“ෙැටසේනියා-B, තව ෙැය සදකකින්, ටයිටෑන් වසට් කක්ෂෙත 

සවනව.” ෙතුටින් ඉපිසළමින්, ඕ කීවා ය. 

“ෂාහ් ! ඇත්ත ද?” තරුණයා දැඩි ෙතුටින්, ඇසේ සදවුර මිරිකා 

ෙත්සත් ය. 

“එච්චර වටින ආරංචියක් කියලත්, සකෝ, මට සමොනවත් නැද්ද 

ඉතිං?” ආ ාසවන් පිරුණු අඩවන් සදසනතින්, බැල්මක් සහළූ ඕ, සිය 

සුන්දර සකොපුල් තලයක් ඔහු සවත ෙෑවා ය.   

සිනාසෙමින්, සමොසහොතක් ඈ සදෙ බලාසිටි සහේ, එකවර ම නැමී, 

ඇසේ සරෝෙ ෙැහැති සදසකොපුල සිෙෙත්සත් ය. 

 වි ාල, අඳුරු තැනිතලාසව්, තරමක් උේ ෙථ්ානයක, ටීටා යානය 

නවතා තිබිණි. යානය තුළ සිටි ෙෘථිවි මිනිේසු, ෙැටසේනියා-B සවතින් 

සවන් වී, ඒ වනවිටත් ටයිටෑන් සවත ෙහත් සවමින් තිබුණු, ‘බීටා’ යානාව 

ෙමෙ, ගුවන් විදුලි ෙණිවුඩ හුවමාරු කර ෙනිමින් සිටියහ. 

 ෙන්නද්ධ ආරක්ෂක නිලධාරිණියන් පිරිවරාෙත්,  ටයිටෑන් 

බලධාරිණිසයෝ, ටීටා යානයට තරමක් දුරින්, සිය යානා නවතාසෙන, 

පිටෙක්වළ යානාව පිළිබඳව, බලාසෙොසරොත්තුසවන් ෙසුවුහ. ෙෑසහන 

සව්ලාවකට ෙසු, ඈත අහසෙේ සිට ෙහළට ඇදී එන, දීප්තිමත් ආසලෝක 

පුංජයක් ඔවුන්සේ සනත ෙැටිණි. වහා ම, සිය අඳුරු උෙැේ ලාෙත් ඔවුහු, 

යානසේ අවසරෝහණය සදෙ, විේමසයන් හා කුතුහලසයන් බලා සිටියහ.  

ක්රමසයන් වි ාලසවමින්, ෙහළට ගිනි දළුවක් නිකුත් කරමින් ෙැමිණි 

ආසලෝකය, කඩා වැසටන වල්ො තරුවක් බඳු විය. ෙහළ වායුසෙෝලය 

තුළට ළඟා වීසමන් ෙසු, එකවර ම සිය චලිත දි ාව සවනේ කරෙත් එය, 

සෙොසළොවට ෙමාන්තර මාේෙයකට ෙත් වූ බව සෙනිණි. ඒ ෙමෙ ම, ඉන් 

නිකුත් වූ ගිනි දැල්ල නැති වී ගිය අතර, ආනත ෙථයක් ඔේසෙේ, එය 

ක්රමාණුකූලව භූමිය සවත ඇදී එන්නට විය. යානය භූමියට ළං සවද්දී 

දැල්වුණු, දීප්තිමත් විදුලි ෙහන් නිො, අඳුරු, ටයිටෑන් වායුසෙෝලය එකවර 

ම දීප්තිමත් වූ අතර, එහි පිටුෙසින් දිෙහැරී තිබුණු, සයෝධ ෙැරෂුට තුනක් ද 

ඒ ෙමෙ ම සෙනිණි. 
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තවදුරටත් සෙොසළොවට ළං සවද්දී, යානසේ වහල විවරව, ඉහළට 

මතු වී, දිෙහැරී ගිසේ සයෝධ අවරසෙත්තකි. ඒ ෙමෙ ම භ්රමණය වීම 

ඇරඹුණු අවරසෙත්සත් ගිගුම් හඬින්, වායුසෙෝලය කම්ෙනය වන්නට විය.  

සිය සෙොසහොයුරිය සෙොයමින් ෙහළට ෙැමිණි බීටා, අවරසෙත්සත් 

උදව්සවන්, සෙසමන් සෙොසළොවට ළං වන්නට වූවා ය. අවොනසේ දී ඇය, 

සිය ෙතුසලන් පිටතට ෙැමිණි, යාන්ත්රික ො ෙතරක් මත, ටීටා යානයට 

නුදුරුව, ටයිටෑන් බිසමහි නිෙල වූවා ය. 

බීටා යානසයන් ෙැමිණි, සදවන කණ්ඩායසමහි මූලික ම කටයුත්ත 

වූසේ, ඔවුන් විසින් සෙන ආ අමුද්රවය හා සුවිස ේෂ යසක්රෝෙකරණ භාවිතා 

කර, ටීටා යානසේ තාෙ ෙරිවාරක ආවරණය ෙළුදු වී තිබුණු ෙථ්ාන, 

අළුත්වැඩියා කිරීමයි. සමය ොේථකව නිම කිරීම ෙඳහා, බීටා හා ටීටා 

යානාවල නඩත්තු ඉංජිසන්රුවරුනට, දින කිහිෙයක් ෙත විය. 

ඒ වනවිටත්, ෙැටසේනියා-A යානාව ආෙසු ඇෙට්ේ මධයේථානය 

බලා පිටත් වියයුතු කාලය, ෙසුවී තිබිණි. එබැවින්, ඇේටේ බලධාරීන්සේ 

නියමය වී තිබුසණ්, ටීටා හි අළුත්වැඩියාව අවෙන් වූ වහා ම, එය මවුයානය 

ද ෙමෙ ආෙසු ෙැමිණිය යුතු බවයි. 

අනසප්ක්ෂිත බාධා ඇතිවීම නිො, ෙැටසේනියා-A අභයවකා  

ෙැලසුසමහි ඉතිරි වූ වැඩ සකොටෙ, ෙැටසේනියා-B අභයවකා  ෙැලසුමට 

ඇතුළත් කර තිබිණි. 

 සිය රාජකාරී කටයුතු මිතුරන්ට හාරදුන් ෙැටසේනියා-A 

අභයවකා ොමීහු, ආෙසු ෙමන ෙඳහා සූදානම් වූහ. සවන්ව යන සරෝ 

මිතුරු මිතුරියන් සවනුසවන් ටයිටෑන්වරු, සිය ොරම්ෙරික නැටුම්, ෙැයුම් 

හා වැයුම්වලින් ෙමන්විත, ෙංේකෘතික ෙංදේ නයක් ෙැවැත් වූහ. ටයිටෑන් 

ෙමාජයට ද්විලිංගිකත්වය ලබාදීම ෙඳහා අවංකව ම ෙහසයෝෙය දුන්, 

සෙේසේයි ප්රමුඛ පිරිෙසෙන් සෙෞරවනීය සලෙ ෙමුෙැනීම, සිය යුතුකමක් 

සලෙ ඔවුහු ෙැලකුහ. 

පිටත්වීමට සෙර දින, ෙේභනී තත්වසේ සිටි ටයිටෑන් ෙැහැණු 103 

සදනා හමුවීසම් අවේථාව, සෙේසේයි ප්රමුඛ ෙේසදනාට උදා විය. තමා මීට 

ෙම්බන්ධ නැති බව වි ්වාෙ කළ සෙන්, සම් හමුවීමට අකමැත්ත ෙළ කළ 

මුත්, අන් අයසේ බලවත් සෙරැත්තය නිො, ඔහු ද එයට ෙහභාගි විය. 

තමා කුසින් දරා සිටින දරුවාසේ පියා, ඡායාරූෙය ඇසුරින් හඳුනා 

ෙත් ටයිටෑන් ෙැහැණු, විනිවිද සෙසනන, සුවිස ේෂ කුටිය අෙලට සරොක් වී, 

පිටෙක්වළ අමුත්තන් සදෙ කුතුහලසයන් බලා සිටියහ. සිය කුෙට පිරිමි 
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දරුවන් ලබාදීම ෙම්බන්ධසයන්, ෙෘථිවි පිරිමින්ට තමන් ෙදාකාලිකව ම 

ණයෙැති වන බව, ඔවුහු ප්රකා  කළහ. එසෙේ ම, සිය දරුවන් බිහි වූ ෙසු, 

ඔවුන් දැකබලාෙැනීම ෙඳහා නැවත ෙැමිසණන සලෙ ද, ඔවුහු ඉල්ලා 

සිටියහ. 
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වි ්වසේ අවාෙනාවන්ත පියවරු ෙහ පුත්තු 

ඇේටේ-2 අභයවකා  මධයේථානසේ වූ, සුසඛෝෙසභෝගී 

සභෝජනාොරයක් තුළ, සකලවරක වූ සම්ෙයකට හිඳසෙන සිටිසේ, උෙැේ 

ෙැළඳි, උෙැති තරුණසයකි.  ාලාවට ඇතුළු වූ, සකටි සකොණ්ඩයකින් හා 

ලා කහ ෙැහැති පිරිපුන් සිරුරකින් යුතු, රූමත් තරුණියක්, සිනාසෙමින් 

ඔහු සවත ෙැමිණියා ය. 

“හසලෝ වි ්ව!”  

“ආ, මිමී ! එන්න, ඉඳෙත්හ.” හිෙ ඔෙවා බලා සිනාසුණු සහේ, ඇයට 

ද ඇරයුම් කසළේ ය. 

“ඉතිං!” තමා අෙල වූ, රෙ කැවිලි බඳුන ඈ සවත තල්ලු කරමින්, 

සහේ සිනාසුසණ් ය. 

“හවෙට23, මං ඔයාසෙ රූම් එක ෙැත්සත එන්නයි, හිතා හිටිසය.” 

ජෙන් යුවතිය රෙ කැවිල්ලක් අතට ෙත්තා ය. 

“ඇත්ත ද? දුමින්දල සහට ඇේටේවලට එන එක මතක් කරන්න 

සවන්න ඇති.” සහේ සිනා රැඳි මුවින් යුතුව විමසී ය. 

“ඔව් ! ෙහුගිය දවේ ටිසක් ම මං හිටිසය, ඇහිළි ෙැන, ෙැන.” ඕ 

සිනාසුණා ය.  

 “ඉතින්, දැං කවද විතර ද, බඳින්න බලාසෙොසරොත්තු සවන්සන ?” 

“මම නං ඕන ම සවලාවක. ඒත්, දුමින්දසෙ නැහැසන තව ම 

තීරණයක්.”  

 “ඒ සමොකද ?” 

“එයාට, අර මීසත්න් පුංචි ඈයින්ට දැකෙන්න තිබුසණ හරි ම 

ආ ාවක්. ආයිත් වතාවක් ටයිටෑන් ගිහිල්ල එනතුරු, කිසි ම උත්තරයක් 

සදන්න කැමති උසන් නැහැ.”  

“අපි ටයිටෑන්වලට මුලින් ම ෙය තියලත්, අද සවනසකොට ෙෑසහන 

කාලයක්. දැනුසනවත් නෑ, සන්ද මිමී?” 

                                                           
23 අභයවකා  කාලෙටහනට අනුව එය ෙවේ යාමය විය. 
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“ඔව් ! අවුරුදු සදක හමාරක් විතර. හරියට අද -ඊසය වසෙයි මතක.”  

“ඉතින් දැන් දුමින්ද ආව ම, සජොේ එසකන් අෙස්වල, ආෙහු 

සෙොසළොවට යන්න ද සදන්නසෙ කල්ෙනාව?” 

“මම නං හරිම ආ ාසවන් ඉන්සන, සෙොසළොවට යන්න. ඒත්... 

අසන් මංදා!”  

“තීරණයක් නැතුව, වැනි වැනි ඉඳල නං, හරියන්සන නෑ. ඔසහොම 

බලාහිටිසයොත්, ජෙනිසෙ බඳින වයෙත් ෙහුසව්වි.” ඔහු සිනාසුසණ් ය. 

“ඇයි, මසේ විතර ද ෙහුසවන්සන? ඔය, කියන මිනිහසෙ නැද්ද?” ඕ 

සිනාසුණා ය. 

 එකවර ම සෙන්සේ දෑේ බිමට නැඹුරු විය. සමොසහොතකින් යළිත් 

එෙවුණු ඒ දෑේවල, කිසියම් සව්දනාවක සෙේයාවක් ඇයට සෙනිණි.  සිය 

හිතවතාසේ ගුප්ත චරිතය පිළිබඳව, දැනෙැනීසම් හදිසි ආ ාවක්, සමහි දී 

ඇය තුළ ඇති විය. 

“වි ්ව!” ඕ ඔහුසේ දෑේ තුළට එබුනා ය.“ අද නං මට කියන්න ම 

ඕන.”  

“සමොකක් ද මිමී?” ඔහු, සිය මන්දෙම්ිතසයන් සියල්ල 

ෙඟවාෙැනීමට, තැත් කසළේ ය. 

 “ඔයා ෙැන. ඔයාසෙ අතීතය ෙැන.”  

“අපි, සවන සදයක් ෙැන කතා කරමු. මං ෙැන කතා කරල කිසි ම 

ෙලක් නැහැ.” සහේ සිනාසුසණ් ය. 

“නැහැ ! මට ඕන, ඔයා ෙැන දැනෙන්න. දුමින්දටයි, මටයි කවදාවත් 

බැරිවුණා ඒක කරන්න. ඒ උනත්, ඔයා ෙැන කියන තුරු, අද මම සමතනින් 

නැගිටින්සන නැහැ!” සිනාසුණු ඕ, අසුසන් හරි බරි ෙැසුනා ය. 

“ඔයාසෙ හිත, අළුත් බලාසෙොසරොත්තුවලින් පිරිල තිසයන 

සවලාසව, මම කැමති නැහැ. මසේ ෙරණ කුණු කන්දල් අවුේෙල, ඔයාසෙ 

ඔළුව නරක් කරන්න.” බීමට යමක් ඇනවුම් කරමින්, සහේ ෙැවසී ය. 

“දුක ෙැෙ සබදාසෙන, අපි සකොච්චර කල් ළඟින් ආශ්රය කළා ද, 

වි ්ව ? හුඟාක් සවලාවට, සම් අසප් ආශ්රසය අන්තිම කාසල සවන්න 

පුළුවන්. ඉතිං ඔයා කැමති නැද්ද, ඔයාසෙ ප්ර ්න ෙැන මට කියල, අඩු ම 

ෙණසන හිසත් බරවත් ෙැහැල්ලු කරෙන්න?” 

“මසේ හිත, කවදාවත් ෙැහැල්ලු කරෙන්න බැහැ මිමී ! කවදාවත් 

බැහැ ! සම් මුළු වි ්වයට ම ඇසහන්න, හයිසයන් කෑෙහල මසෙ සව්දනාව 
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ෙැන කිව්වත්, මසෙ හිසත් බර එසහමම යි.” ඉන්දියානුවා ෙැවසුසව් 

හඬන්නට ළංවූ ේවරයකිනි. 

“වි ්වයට ම ඇසහන්න කෑෙැහුවත් වැඩක් නැහැ, අහන්න 

කවුරුවත් නැත්නම්. දැන්, සම් සමොසහොසත, ඔයා ඉේෙරහ තිසයනව 

අහන්න කන් සදකක්, ඔයා ෙැන අනුකම්ොසවන් පිරිච්ච ඔළුවකට අයිති. 

ඉතින් කියන්න.”  

අභයවකා  සෙේවාවට ෙැමිණි දා ෙටන්, සමසතක් කිසිසවකුටත් 

සනොකී, ඒ අනුසව්දනීය කථාන්තරය වි ්වනාත් සෙන්සේ මුවින් දිෙ 

හැරිණි. 

“ඒ කාසල මට, වයෙ විේෙක් විතර ඇති. සකට්ටු උෙ සකොල්සලක් 

උනත්, හුඟාක් සකල්ලන්සෙ හිත ඇදිල එන විදිසය, දඟකාර, කඩවෙම් 

සෙනුමක් මට තිබුණා. මට සේඛා’ මුණෙැහුසන සම් කාසලදි. හරි ම 

ලේෙන රූෙයක් තිබුණු එයාට, එතසකොට වයෙ දහ අටකට වඩා නැහැ. 

සකටි ආශ්රයකින් ෙේසෙ අපි විවාහ වුණා.. මසේ රෙේාවට යන්න 

ෙහසු නිො, කල්කටාවලින් සෙයක් කුලියට අරසෙන, අපි ෙදිංචි වුණා. 

අවුරුද්දක් විතර අපි හරි ම විසනෝසදන් ජීවත් වුණා. ඊට ෙේසෙ තමයි, 

අපිට පුසතක් ඉෙදුසන. 

 අසප් පුංචි පුතා හරි ම ලේෙනයි. හරි ම හුරතල්. එයාට මං, පුදුම 

විදියට ආදරය කළා. හැම තිේසෙ ම, හැම සද්ම කසළේ, පුතා ෙැන හිතල. 

සම් කාසලදි සේඛසෙයි, මසෙයි ජීවිසත් ටිකක් අවිසව්කී වුණා. පුතා නිො 

අසප් නිදහෙ ඇහැරුණා. අසප් විසනෝදය අඩු වුණා. ඒත් පුතා ෙැන ම 

හිතපු, එයා ෙැන ම සවසහසුනු මට, ඒ අඩුව එච්චර දැනුසන නැහැ. 

 ඒත් සේඛා හිතුසව, මං, එයා ෙැන සනොෙලකා හැරිය කියලයි. පුතා 

ඉෙදුනාට ෙේසෙ, අසප් ලිංගික ඇසුර සීමාවීම ෙැනත්, එයා හිටිසය 

තරහින්. ඒත්, මට ඒකට විෙඳුමක් තිබුසණ් නැහැ. පුතාසේ වැඩ 

කටයුතුවලට සවසහසෙද්දි රෑ, දවල් කියන සවනෙ මට තිබුසණ නැහැ. 

 පුතාට අවුරුදු තුන සවනසකොට, සේඛසෙත්, මසෙත් ජීවිසත්, 

ෙෑසහන්න අවුල් ෙහෙත සවලයි තිබුසණ. මට ඕන උනා, පුතා වසේ ම 

ලේෙන දුසවකුත්. ඒත්, සේඛා ඒකට කැමති වුසණ් නැහැ. තවත් ළමයි 

හදන්න, එයාසෙ බලාසෙොසරොත්තුවක් තිබුසණ නැහැ. 

 සම් කාසලදි, මට ටික ටික ආරංචි වුණා, සේඛසෙ සවනත් 

ෙම්බන්දයක් ෙැන. මම සකලින් ම එයාසෙන් ඇහුව, ඒ ෙැන. ඒත්, එයා 
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ඒක පිළිෙත්සත් නැහැ. පුතාසෙ අනාෙසත් ෙැනත් හිතල, ඉවසීසමන් වැඩ 

කරන්න ඕන කියල, මම තීරණය කරෙත්ත.  

 ඒත් මම බලාසෙොසරොත්තු සනොවුණු සවලාවක, සේඛා සෙදරින් 

පිටසවල, එයාසෙ නිදහෙ සහොයාසෙන ගිහින් තිබුණ. ටවුන් එකට ගිහින්, 

ටිකක් ප්රමාදසවල සෙදර ආපු මට, එයා ලියල තිබුණු ලියුම ලැබුණ. 

පුතාව, අහල ෙහළ සකසනකුටවත් බාරදීල යන්න තරම්, එයා, දරුව 

ෙැන හිතල තිබුසණ නැහැ. දරුව කාමසේට දාල වහල, එයා පිටසවලා ගිය 

බව, මම දැනෙත්සත එයාසෙ ලියුසමන්. 

මම, ලියුම කියවල ඉවර කරන්සනත් නැතුව, දිව්සව ළමයව 

සහොයන්න. කාමසේ ඇතුසළන් කිසි ම ෙද්දයක් නැහැ. මම ඉක්මනට සදොර 

ඇරල බැලුව. 

 ඒත්, පුතා කාමසේ හිටිසය නැහැ. ඇඳ ළඟ තිබුණු ජසන්සල, ඇරල 

දාල තිබුණ. මම ඉක්මනට එතනට දිව්ව. 

 ජසන්සලන් එබිල බලපු මට, එකොරට ම, හයිසයන් කෑෙැහුන.  

එයාව, බසලන් කාමසේකට දාල වහපු නිො, පුතා ඇඳට නැෙල, 

ජසන්සල ඇරසෙන, එළියට එන්න හදන්න ඇති. ෙහළින් තිබුණු පුංචි 

සෙොකුණට, එයාව ලිේෙල වැසටන්න ඇත්සත, ඒ සවලාසව සවන්න ඇති. 

මම, කෑ ෙහසෙන කාමසරන් එළියට දුවල, පුතාව වතුසරන් සෙොඩ 

ෙත්තා. සෙවිල තිබුණු වතුර අයින් කරල, එයාට හුෙම් පිඹින්න උත්ොහ 

කළත්, වැඩක් උසන් නැහැ - 

 ඒ සවනසකොටත්, මසෙ රත්තරං, පුංචි පුතා, මාව දාල සවන 

සලෝසකකට ගිහිල්ල තිබුණ.”  

කථාව අවෙන් කරමින්, ඉන්දියානුවා හඩාවැටුසණ් ය. දැතින් මුහුණ 

වොසෙන, ඉකිබිඳින ඔහු දුටු, ඔකතොවාසේ දෑෙට ද කඳුළු නැගිණි. 

“වි ්ව” සමොසහොතකට ෙසු ඇය, ඔහුසේ දෑතින් අල්ලා ෙත්තාය. 

“ඉතින් ඇති ! අනිත් අයත් අපි දිහා බලනව.”  

ඔහු ොක්කුසවන් සල්න්සුව සෙන, සිය දෑේ පිෙදා ෙත්සත් ය. 

 “සේඛසෙන් ෙේසෙ, මට ෙෑණු ෙංහතිය ම එො වුණා. ජීවිසත් 

තිසයන තුරු, කිසි ම දවෙක, ෙෑනිසයකුට දරුසවක් ලබා සනොසදන්න මම 

තීරණය කරෙත්තා. දරුසවක් හදාපු වරදට, සම් තරම් සව්දනාවක් විඳින්න 

සිද්ධ සව්වි කියල හිතුන නං, මම කවදාවත් දරුසවක් හදන්සන නැහැ 

මිමී...!” 
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මඳ සව්ලාවකට සෙර ෙැටසේනියා - A යානාසවන් ෙැමිණි, 

අභයවකා ොමීන් පිළිෙැනීම ෙඳහා, ඇේටේ-2 මධයෙථ්ානසේ, 

අභයවකා  යානා සතොටුෙසළේ, ෙේයන්ත සෙොඩනැගිල්සලහි වූ පිරිෙ, 

සනොඉවසිල්සලන් බලා සිටියහ. සෙන්, ඔකතොවා, ේසවත්ලානා, 

සකොලින්ේ, සමේනේ හා සහොසනකේ ද ඔවුන් අතර වූහ. 

 “අර එන්සන ”ෙතුටින් ෙැවසූ ජෙන් යුවතිය, සෙනෙ පීරාසෙන 

ඉදිරියට ගියා ය. ඉන්දියානුවා ද, ඈ ෙසුෙෙ විය. 

ෙැටසේනියා - A යානාසව්, සදවන ටයිටෑන් ෙමනට ෙහභාගි වූ පිරිෙ 

අතර, ගුරුසිංහට අමතරව, සෙේසේයි, මැසකොල්ේ හා ප්සලමිං ද විය. 

“ෂිප් එක ලෑන්ඩ් කරලත්, ෙැය බාෙයක් විතර බලා හිටිය එනතුරු 

”ඔකතොවා ප්රීතිසයන් ඉපිසළමින්, ගුරුසිංහසේ සුරත මිරිකා ෙන්නා ය. 

සදවන වර ටයිටෑන් සවත ගිය ඔහු, ඇයට හමුවූසේ, වෙරකට ෙමණ ෙසු 

ය. ඇේටේ මධයෙථ්ානයක සිට, සෙනසුරු සවත සෙොෙ ්ෙැමිණීමට ඉතා දිගු 

කාලයක් ෙත වීම, ඊට සහේතුව විය. 

“සකොසහේද, සම් සෙොල්ලන්සෙ ‘සටේට් වලින් සේරිල එන එක, 

අභයවකා යට යනවටත් වඩා අමාරු සන.” ලාංකිකයා සිනාසුසණ් ය. 

“දෑ ඉතිං, තව ෙමනකට ලෑේති උනාට කමක් නෑ ! මිමී ඇඟිළි ෙැන 

ෙැන ඉන්සන, සෙොසළොවට යන්න.” සෙන් සිනාසුසණ් ය. 

“සම් හදිෙස්ිසේ?” සිනාසුණු භූ විදයාඥයා, මිතුරිය හා මිතුරාසේ 

දෑතින් අල්ලාසෙන, පිළිෙඳර  ාලාවට පිය නැගුසව් ය. 

ගුරුසිංහ, ඇේටේ මධයෙථ්ානසේ පිහිටි, සිය කාමරය පිළිසයළ 

කරමින් සිටිසේ ය. ඔකතොවා, ඔහුට උදව් සවමින් සිටියා ය. 

 “සම් සෙට්ටිසය සමොනවද දුමින්ද?” 

“ආ ! දැනට ඒක ෙැත්තකින් තියන්න. ෙේසෙ මම ඒක හදා 

ෙන්නං”සහේ ෙැවසී ය. එසහත්, ඔහු එය මෙහැරීමට තැත් කළ බව, ඇයට 

දැනිණි. 

“ඇත්තට ම, සමොනවද දුමින්ද ඒසක තිසයන්න?” 

“ටයිටෑන්වලට ටි.වී. මැසෙේජ් යවන්න පුළුවන්, ‘ඉන්ේටෘමන්ට්’ 

එකක්. මට එසහන් හම්බ වුණා.” ඔහු, වැඩි උනන්දුවකින් සතොරව ෙැවසී 

ය. 

යුවතිය, නිහඬව කල්ෙනාසව් ෙැළුනා ය. ඇය සිතුසව්, ඔහු, ටයිටෑන් 

ෙමෙ ඇති ෙම්බන්ධකම් සියල්ල අවෙන් කර, ෙැමිණ ඇති බවයි. එසහත්, 
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ෙතයය එය සනොවී ය. දැන් ඔහු, ටයිටෑන් ෙමෙ වඩාත් දැඩි ෙම්බන්ධකම් 

ඇති කර ෙැනීමට, උත්ොහ කරන බවක් සෙසනන්නට ඇත. 

“දුමින්ද!”  

“ඇයි ?” 

“මට කිව්සව් නෑසන තාම, ඔයාසෙ ළමයි ටික ෙැන.” ඕ සිනාසුණා 

ය. 

 “වරදක් නෑ ! ෙනීසෙන් ඉන්නව. සකොල්සලො අටයි. සකල්සලො 

හයයි.” ඔහු සිනාසුසණ් ය. 

“ම්.. ඔයා වසේ ද?” සනනහින් බැල්මක් සහළා හිනැහුණා ය. 

“ඒක ඉතින් මට කියන්න බැහැ සන. ඇලන් නං කිව්ව, ෙමහර අය 

මං වසේමයි කියල.”  

“ඒසෙොල්සලොත්, සෙොසළොසව ළමයි වසේ ලෙේන ද ?” 

“සෙොසළොසව ළමයි වසේ නං සනසවයි. අළුොට සකේ තිසයන, 

සලොකු ඇේ තිසයන, නිල් ොට, මීසත්න් ළමයි. ඒත් ොමානය මීසත්න් 

ළමයින්ට වඩා, සහොඳට හැදිල. හරී හුරුබුහුටියි.”  

“ඉතිං, කතා කළා ද ඔයත් එක්ක?”  

“ඔව් ” 

“සමොනව ද කිව්සව ?” “ 

දන්සන නැද්ද ඉතිං, පුංචි ඈයින්සෙ කතා. ඒත්, මට තාත්තා කියල 

කතා කරන සකොට නං, හරි ලැජ්ජ හිතුන.” ඔහු සිනාසුසණ්ය. 

එසහත්, ඒ ෙමෙ ම, ඔහුසේ තුරුණු මුහුසණහි ෙැතිර ගිය 

ආසලෝකය, ඇය දුටුවා ය. එය, පීතෘ සෙසන්හසේ ආසලෝකය විය. එසහත්, 

ඇසේ සනොවූ දරුවනට ඔහුසේ සෙසනහෙ හිමිවීම, සම් හැඟීම්බර 

යුවතියසේ සිත සව්දනාවට ෙත් කසළේ ය. 

 “ඉතිං, අපි කවද ද සෙොසළොවට යන්සන ?” ඇය විමසුසව්, කාමරය 

පිළිසයළ කිරීම අවෙන් කර, ඔහුට බීමට ොනයක් ද සූදානම් කර දීසමන් 

අනතුරුව ය. එසහත්, ඊට පිළිතුරක් සනොදුන් සහේ, ඇඳ මත හිඳසෙන, ඇසේ 

ොනය රෙ බලමින් සිටිසේ ය. 

“කියන්නසකෝ!” ඔහු සවත ආෙන්නවූ ඇය, දඟකාර සිනාවක් ො, 

ඔහුසේ සදවුර මත දෑත් තැබුවා ය. 

 “ඇයි ඉතින්, ඔයාට ඕක, ඔචර හදිේසි?” සහේ විමසී ය. එබෙට ඇසේ 

සිත තුළ ඉෙදුසන් සකෝෙයකි. 
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“මම අවුරුදු සදකක් බලාසෙන හිටිය දුමින්ද. මමත් ෙෑනිසයක්. දැන් 

මට හදිේසි තමයි.” ඇය, ඔහු සවතින් ඉවත් සවමින් ෙැවසුසව් තරහිනි. 

“ඔච්චර සක්න්ති ෙන්න එො. ඉක්මනට නාකි සව්වි” තරුණයා 

විහිළුවක් කර, ප්ර ්නය අමතක කිරීමට තැත් කසළේ ය. 

“විහිළු කරල මෙ අරින්න හදන්සන නැතුව, මාව ඔයාට එො සවල 

නං, ඒක සකලින් ම කියන්න දුමින්ද?” ඕ දෑතින් මුහුණ වොසෙන, ඉකි 

බිඳින්නට වූවා ය. 

 ඔහු, ඇසේ හැඩීම මඳක් අඩුවන තුරු බලා සිටිසේ ය. 

“මට, තව ටිකක් කල් සදන්න මිමී ! එක ෙමනක් ගිහිල්ල, හුේම 

ෙන්න වත් ලැබුසණ නෑසන, හරියට.” අවොනසේ දී ඔහු ෙැවසුසව් ය. 

ගුරුසිංහ, සිය කුටිසේ සදොර හැර, පිටත බැලුසව් ය. සීනුව නාද කර 

තිබුසණ්, සෙන්ය. සිනාසුණු සහේ, මිතුරා ඇතුළට කැඳවී ය. 

අසුනකට බර දුන් ඉන්දියානුවාසේ සනත්, එක්වර ම සයොමු වූසේ, 

සම්ෙය මත වූ, නුපුරුදු උෙකරණයක් සවත ය. 

“ටයිටෑන්වලින් සෙනාව කියපු, ටී.වී. මැසෙේජ් යවන්න පුළුවන් 

ෙැජට් එක සම්ක ද?” 

“ඔව්” ලාංකිකයාසේ සකටි පිළිතුර විය. 

“මම කරදර කළා ද මන්ද. ඔයා දැන්, සම්ක ොවිච්චි කර කර ද, 

හිටිසය ?” 

“මම නිකමට වසේ, මැමරි එසක් තිබුණු, ෙරණ මැසෙේජ් එකක් 

බැලුව. වි ්වසෙන් කරදරයක් උසන් නැහැ.” සිනාසුණු සහේ, සලොකරයක් 

හැර, තාෙ ෙරිවාරක බඳුනක් පිටතට සෙන, එහි වූ බීමක් වීදුරු සදකකට 

වත් කසළේ ය. 

“ඊසය හවෙ, මිමී ආව මසේ රූම් එකට.” බීම වීදුරුව සතොලොමින් 

සෙන් ෙැවසී ය. 

 “ඉතිං?” 

“මාත් එක්ක, හුඟාක් සවලා කතා කර කර හිටි ය. වැඩිපුර ම දුමින්ද 

ෙැන.”  

ගුරුසිංහ ඉවත බලාසෙන සිටියා මිෙ, පිළිතුරක් දුන්සන් නැත. 

“දුමින්දසෙන් ප්රේනයක් අහන්න, අවංකව ම උත්තර සදනව ද ?” 

 “අහන්න බලන්න.” සහේ සිනාසුසණ් ය. 

“සමොකද හිතන්සන් මිමිසකෝ ෙැන? එයා බිරිඳක් උසනොත්, 

සකොසහොම සව්වි ද ?” 
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“තමසෙ මිනිහ සවනුසවන් හුඟාක් කැෙවුණු, සහොඳ බිරිඳක් සව්වි 

කියල හිසතනව.”  

“සහොඳයි, එසහනං ඊළඟ ප්ර ස්නත් අහන්නං. ඇයි, ඔයා සෙොසළොවට 

ගිහිල්ල මිමිසකෝව බඳින්සන නැතුව, තවත් බල බලා ඉන්සන ?” 

“ඇත්ත ම කිව්සවොත්, මුලින් ම ටයිටෑන්වල ඉඳල ආවට ෙේසෙ, 

මසේ හිත අවුල් වුණා වි ්ව. මසේ හැඩ රුව තිසයන මීසත්න් ළමයි 

දැක්කට ෙේසෙේ, ඒ තත්වය තවත් වැඩි වුණා.”  

ඉන්දියානුවා සමොසහොතක් නිහඬව, කල්ෙනාසව් ෙැලී සිටිසේ ය. 

“ඔව් ! තද හිතක් නැති, ෙංසව්දී හිතක් තිසයන මිනිසහකුට, එසහම 

සවන්න පුළුවන්. ඉතිං දැං, සමොකක්ද දුමින්දසේ අදහෙ ?” 

“මම සෙොසළොවට ගිසයොත්, ඒ පුංචි ඈසයො එක්ක ඇති කර ෙත්තු 

ෙම්බන්ධය, එකොරට ම නැතිසවලා යාවි. ඒක, ඒ අයට හරි සව්දනාවක් 

සව්වි, වි ්ව. හිතක් ෙපුවක් නැති මිනිසහක් වසේ, මම සකොසහොමද 

එකොරට ම එසහම කරන්සන ? මට තිසයන ප්ර ්න, ඒසෙොල්සලො දන්සන 

නෑ. එයාල දන්සන, මං එයාලසෙ තාත්ත බව, විතරයි.” ඔහු ෙැවසුසව්, 

සව්දනාව පිරුණු හඩිනි. 

“ඉතින්, එතසකොට, සම් සකල්ලට සමොකද කරන්සන්? මිමී ඔයාට 

මුණ ෙැහුසන, සම් සෙේරටම කලින්. ඒ විතරක් සනසවයි, ඒකි ඔයා ෙැන, 

අහෙ උෙට බලාසෙොසරොත්තු තියාසෙන. එයාසේ මුළු ජීවිසත් ම සක්න්ද්ර 

ෙතසවල තිසයන්සන, දුමින්ද වසට්.”  

 “සවන්න පුළුවන් වි ්ව. ඒත්, මම සමොනව කරන්න ද? තව 

කාලයක් සමසහේ ඉන්න, මිමී කැමති නෑ. එයාට සෙොසළොවට යන්න, 

සහොඳට ම ඕන සවලා තිසයන්සන.”  

“සම් ප්ර ්න, එයාට සත්රුම් කරල සදන්න බැලුසව නැද්ද ?” 

“වැඩක් නෑ වි ්ව. එයාට තිසයනව, ඕන තරං කියන්න සද්වල්. 

එයාසෙ වයෙ යනව ලු. එයත් ෙෑනිසයක් ලු. එයාටත් අම්ම සකසනක් 

සවන්න ඕන ලු, එයාසෙ අම්මල තාත්තල මැසරන්න කලින්, සෙොසළොවට 

යන්න ඕන ලු. බැලුව ම ඒ සෙේරමන් ඇත්ත.”  

ඔකතොවා ෙහ ගුරුසිංහ සදසදනා, ඇෙට්ේ-2 හි පිහිටි, කුඩා 

උදයානයක විසව්කීව ෙසුවූහ. 

“දුමින්ද ”ඇය කටහඬ අවදි කළා ය.  

“ඇයි ?” ඔහු ඈ සදෙ සනොබලා ම ඇසුසව් ය.  

“ඇලකයි, ඉයුජිනුයි සදන්න, සජොේ එසකන් අේසවන්න යනව.”  
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“ඉතිං ?” 

“අේසවල, සෙොසළොවට ගිහින්, බඳින්න ලු අදහෙ.” 

 “ඉතිං ?”  

“තව මාසෙකින් විතර, ඒ සදන්න පිටත් සව්වි.”  

“ඉතිං ?” 

“ඉතිං තමයි!” ඇය සකෝෙසයන් ඔහුට රැව්වා ය. ඔහු ඈ සදෙ බලා, 

සිනාසෙන්නට විය. 

“ඒ සදන්නසෙ, එච්චර තද ‘ලව්’ එකක් තිබුසණත් නැහැ. ඒත් 

බලන්න, ඉයුජින් සකොච්චර සහොඳ ද ?” 

“ඔව් ! ඉයුජින් කවදත් සහොඳ මනුේෙය.”  

“ඊටත් වඩා සහොඳයි කියල හිතාපු අය ෙැන, බලාසෙොසරොත්තු 

තියාසෙන ඉඳල, අෙට තමා, තාමත් සව්සලන්න සවලා තිසයන්සන.” ඇය 

ස ෝකසයන් ෙැවසුවා.  

කිසිවක් සනොෙැවසූ ගුරුසිංහ, සෙසමන් හිඳ සිටි තැනින්  නැගී සිට, 

ඔරසලෝසුව බැලුසව් ය. 

 “ඔය යන්න ද නැගිට්සට ?” 

“ඔව් ” 

“අද, අර සෂෝ එක බලන්න එනව සන්ද?”  

“සමොන සෂෝ එක ද?” 

“ඇයි මතක නැද්ද ? මම ඊසය කිව්සව, ලේෙන, ජෙන් සෂෝ එකක් 

ෙැන. ‘ෙමුරායි’ වරුන්සේ කතාවක්.”  

 “අද නං, මට බැහැ මිමී!”  

“ඇයි ඔයාට බැරි ? සමොකක් ද තිසයන වැසඩ් ?”  

“මට අද ටයිටෑන්වලින් මැසෙේජ් එන දවෙ.”  

එකවර ම, ඇසේ වසතහි වූ ෙැහැෙත් බව මැකී සෙොේ, එය අඳුරින් 

වැසෙන්නට විය.  

“ඇත්තට ම, ඔය මීසත්න් ෙත්තු නැතුව, ඔයාට ජීවිතයක් නැද්ද 

දුමින්ද ?” ඇය ඇසුසව් සකෝෙසයනි. 

ඇසේ කතාව නිො, ඔහුසේ සිතට ද ඇතුළු වූසේ සකෝෙයකි. එසහත් 

කිසිවක් සනොසදඩු සහේ, නිහඬ වත පිරුසව් ය. 

“අඩු ම ෙණසන, ඔය නිල්ොට මීසත්න් ෙැටව්, ඔයාට හුරතල් 

කරන්න වත් පුළුවන් ද ? බලන්න, අසප් සලෝසක් පුංචි ඈයි දිහා! ඔය කැත, 

මීසත්න් ෙතුන්ට වඩා, එයාල සකොච්චර ලේෙන ද? හුරතල් ද? ඔය විකාර 
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අමතක කරල දාල, අපි සදන්නසෙ කියල ලෙේන පුංචි එසකක්, 

සදන්සනක් හදා ෙන්න, ඔයාට ඕනකමක් නැත්සත ඇයි?” 

ඔහු එයට ද පිළිතුරක් දුන්සන් නැත. යුවතිය නැගිට, ඔහු අෙලට විත්, 

සෙල වටා දෑත් යැව්වා ය. 

“බලන්න දුමින්ද, අපි සදන්නසෙ සෙනුම සකොච්චර සහොඳ ද ? අෙට 

බසබක් ලැබුසණොත්, එයා සකොච්චර ලේෙන, හුරතල් ළමසයක් සව්වි ද? 

එක්සකසනක් මදිනං, ඉල්ලන තරමක් මම හදල සදන්නං. සහොඳ ළමය 

වසේ අපි යමු ආෙහු සෙොසළොවට. ඔයාසෙ ලෙේන රටට. ලංකාවට!” ඇය, 

ඔහුට තුරුළුසවමින් ෙැවසුවා ය. “අපි සදන්න, දැන් සකොච්චර හම්බකරල 

තිසයනව ද? සෙොසළොවට ගිහින්, ජීවිත කාසල ම, දුක් සනොවිඳ, 

ෙන්සතෝසෙන් ජීවත්සවන්න වත්කම තිසයද්දි, ඇයි අපි සමසහේට සවලා 

දුක් විඳින්සන?” ඕ ඇසුවා ය. 

“ගුඩ් ඊවිනි මිමී. එන්න ඇතුළට.” ඉන්දියානුවා, මිතුරිය සිය කුටිය 

තුළට කැඳවීය. “ඉඳෙන්න!”ෙැවසූ සහසතම, කමීෙයක් ඇඟලා ෙනිමින්, 

ඇය සවත ෙැමිණිසේ ය. 

කිසිවක් සනොසදඩු යුවතිය, අසුනක් මත ඇදවැටුනා ය. ඇසේ වසතහි 

වූ සව්දනාකාරී, සුදුමැලි සෙනුම දුටු තරුණයා, වි ්මයට ෙත් විය. 

“මිමී, සමොකද සම් ? සමොකක් හරි කරදරයක් ද?” 

“වි ්ව ! අසන් වි ්ව!” ඕ දෑතින් මුහුණ වොසෙන, ඉකිබිඳින්නට 

වූවා ය. 

“මිමී!” ඉදිරිසයන් හිඳෙත් සහසතම, මෘදු සලෙ ඇසේ දෑත් අල්ලා 

ෙත්සත් ය. “සමොකක්ද උසන් ? ඇඬිල්ල නවත්තල කියන්න මට සෙේරම " 

 සමොසහොතකින්, යුවතියසේ ඉකිබිඳුම නතර විය.  සල්න්සුසවන් 

කඳුළු පිෙෙත් ඕ, මුවගුළු හැරියා ය. 

“මම තීරණයක් ෙත්තා වි ව්! ” 

“තීරණයක් ? සමොකක් ද ?” 

“මම, තව ෙතියකින් ඇෙට්ේවලින් පිටත් සවනව! සෙොසළොවට 

යන්න.”  

“ෙතියකින්? ඇයි එච්චර හදිසිසයන්? එතසකොට දුමින්ද ?” ඔහු 

කුතුහලසයන් විමසී ය. 

 “එයා එන්සන් නෑ වි ්ව. එයා එන්සන නෑ! එයා කවදාවත් එන 

එකක් නෑ!” 

 “සමොනව? ඒ සමොකද ඒ?” සෙන් නළල රැළි කසළේ ය. 



පී.එම්.ප්රීති ශ්රීකාන්ත 200 

 

 “එයාට, මට වඩා, අර ටයිටෑන්වල ඉන්න, නිල්ොට, මීසත්න් ෙැටව් 

ටික සලොකු සවලා. උන් මත්සත ම නැසහන්න හදනව. උෙන්න සලෝසක, 

රට, අම්මා, තාත්ත, නෑදෑසයො සෙේරම අමතක කරල.”  

 “ඉතින්, සමච්චර කල් ඔය සදන්න, ඔය තරම් ළඟින් ආශ්රය 

කරලත්, ඔයාලට බැරිවුණා ද සම් ප්ර ්න විෙඳසෙන එකතු සවන්න ?” 

“සකොච්චර ළඟින් ආශ්රය කළත්, අපි, සදන්නට සදන්න සත්රුම් 

අරසෙන නෑ, වි ්ව. අපි ඉන්සන් අන්ත සදකක. දැන් ම ඇේටේවලින් 

යන්න එයාසෙ අදහෙක් නෑ. මට ඕන, පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් 

සෙොසළොවට යන්න.”  

ඔකතොවා ගුරුසිංහසේ සෙළ බදාසෙන, හඬාවැටුණා ය. 

“අඩන්න එො මිමී!” ඔහු ඇසේ හිෙ පිරිමදිමින් ෙැවසුසව්ය. 

“තීරණයක් ෙන්නට ෙේසෙ, ඒ ෙැන ෙසුතැවිලි සවලා වැඩක් නැහැ. සම් 

ප්ර ්න සෙේරම අමතක කරල, ඔයා ෙන්සතෝසෙන් සෙොසළොවට යන්න. මට 

වවර කරන්න එො. කවද හරි අම්ම සකසනක් උසනොත්, එදාට ඔයා මට 

ෙමාව සද්වි.” ඔහු අවෙන් ව සයන් ෙැවසුසව් ය. 

ෙදාදර මිතුරු මිතුරියන්සෙන් සවන්වූ ඔකතොවා, ෙෘථිවිය බලා 

පිටත්වන, ‘සකොෙේනිකේ’ අභයවකා  යානාව සවත යන පිරිෙට එකතු 

වූවා ය. ගුරුසිංහ, සෙන් ඇතුළු පිරිෙ, සවන්ව යන ෙහෘදයන් සදෙ, සනත් 

සනොෙලා බලා සිටිය හ. 

 ඇේටේ-2 හි අභයවකා  යානා සතොටුෙළ කම්ෙනය කරමින්, වි ාල 

ගිනි දළු විහිදුවමින්, සයෝධ, සකොෙේනිකේ යානාව, අභයවකා ය තුළට 

ඇදී ගිසේ ය. දීප්තිමත් තරු - පිරුණු, කළු ෙැහැති අජටාකා ය තුළ, 

ක්රමසයන් කුඩා ආසලෝක පුංජයක් බවට ෙත්වූ එය, සමොසහොතකින් 

සනොසෙනී ගිසේ ය. 

“දුමින්ද!” සෙන් මිතුරාසේ උරහිෙට අත තැබුසව් ය. පිළිතුරක් 

සනොදුන් ලාංකිකයා, හැරී ඉන්දියානුවා සදෙ බැලුසව් ය. 

 “ඉතිං අපි යමු!”  

බියේ වීදුරු සදකක් පිරවූ ගුරුසිංහ, එකක් මිතුරා සවත දිගු කසළේ ය. 

 “දුමින්ද” වීදුරුව අතට ෙත් සෙන්, හිතවතා ඇමතී ය. “මට දැන්වත් 

ෙැහැදිලි කරල කියන්න, ඔයාසෙ හිත සමච්චර සවනේ වුසණ් සකොසහොම 

ද කියල.”  

“ඒක ටිකක් දිෙ කතාවක් වි ්ව. ඒත් මම ඒ සෙේරම කියන්නං.” බියේ 

උගුරකින් සදසතොල සතමාෙත් තරුණයා, කතාව ඇරඹී ය. 



සෙනසුරු අඩවිය 201 

 

 
 

“සදවනි වතාසව ටයිටෑන්වලට ගියාට ෙේසෙ, මම හිටිසය 

පුදුමාකාර සනොඉවසිල්ලකින්. අසප් ජාන සකොපිකරල හදාපු, මීසත්න් 

ළමයි දැකෙන්න තුරු, මට ඉේොසුවක් තිබුසණ් නැහැ. ෙතියකට විතර 

ෙේසෙ, අෙට ඒ අවේථාව උදා වුණා. 

අපි, ටයිටෑන්ලසෙ ෂිප් එකකින්, ටැම්සටන්කුවලට ගියා. 

සෙොසළොසව මිනිේසු, ටයිටෑන්ල එක්ක මුල් ම ොකච්චාව තියපු 

සෙොඩනැගිල්ලටයි, අපි ගිසේ. එදා, ඒ ොකච්ඡාව සවනුසවන් හදල තිබුණු, 

විනිවිද සප්න කාමරයට අපි ඇතුල් වුණා. 

 අපි හතරසදනා, කාමසේ ඇතුසළ වාඩි සවල, විනාඩි දහයක් විතර 

ඉන්න ඇති. සකළවරකින් සදොරක් ඇරිල, ටයිටෑන්ල කණ්ඩායමක් අඳුරු 

 ාලාවට ඇතුල් උනා. ටයිටෑන් ෙෑණු සීයක් විතර. හැම ෙෑනිසයක් ළඟම, 

ලේෙනට අන්දපු දරුසවක්. 

පුංචි එවුන් ටික කෑසකෝ ෙහසෙන,  ාලාව මැදට දුවසෙන එද්දි, 

අම්මල, ඒ අය ෙංවර කර ෙන්න උත්ොහ කළා. එතන ෙෑණු, පිරිමි 

සදවේසෙ ම ළමයි හිටියා. අෙට ඒ ළමයි දැකෙන්න ෙහසු සවන,  ාලාව 

ඇතුසළත්, අසප් කාමරසයත්, එයාලසෙ ඇේවලට අමාරු නැති, නිල්ොට 

එළි දැල්වුණා. 

පුංවි ඈසයො අම්මලත් එක්ක, අපි හිටපු කාමරය ළඟට ආව. අළු ොට 

සකේ, සලොකු ඇෙ ්තිබුණු, නිල්ොට, දඟකාර, මීසත්න් ළමයි. ටයිටෑන්වල 

ොමානය මීසත්න් දරුවන්ට වඩා, සම් අය සහොඳට වැඩිල. ඊට වඩා 

දඟකාරයි. හුරුබුහුටියි. සෙනුසමනුත් ලේෙනයි. 

සම් මීසත්න් ළමයින්සෙ වයෙ, අවුරුදු එකහමාරක් විතර ඇති. ඒත් 

ටයිටන්ලසෙ ආයුෂ, අසප් ආයුෂවලට වඩා ෙෑසහන්න අඩු නිො, සම් ළමයි, 

ඒ වයසෙ සෙොසළොසව් ළමයින්ට වඩා, දැනුසමන් මුහුකුරා ගිහින් තිබුණ. 

කුතුහලය පිරිච්ච, පුංචි මුණු, අපි දිහාට එල්ල සවලා. කවදාවත් 

සනොදැකපු ෙත්තු දිහා බලනව වසේ, ඒ අය අපි දිහා බැලුව.  අපි හතර 

සදනාසෙ ම නම්, ටයිටෑන් භාෂාසවන් ලියල, අසප් ආෙනවලට ඉේෙරහින් 

හයිකරල තිබුණ. ටයිටෑන් ෙෑණු, ඒ නම් දිහාත්, එයාල අසත් තිබුණු අසප් 

පිංතූර දිහාත් බලල, තමන්සෙ දරුව එයාසෙ තාන්න ළඟට අරසෙන 

ආව.  නිල්ොට, පුංචි ඈසයො දාහතරක් එක්ක, ටයිටෑන් ෙෑණු දාහතරක් 

මසේ ඉේෙරහ. ඒ සවලාසව් මට දැනුසන, විේතර කරන්න අමාරු 

හැඟීමක්. අම්මල ටික දකින සකොට ෙෑසහන ලැජ්ජාවක් දැනුනත්, හුරතල් 

පුංචි ඈසයො රංචුව දකින සකොට දැනුසන, පුදුම ෙතුටක්. 
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පිරිමි ළමයි අටයි ! ෙෑණු1 ළමයි හයයි. ! ඒ හැම ළමසයක්සෙ ම මුණ 

තිබුණු, පුංචි අමුත්තක් මම දැක්ක. කන්නාඩිසයන් මම දකින, මසේ ම 

මුණත් එක්ක, විේතර කරල කියන්න බැරි විදිහ, අමුතු ම ෙමානකමක් ඒ. 

“සම් කාමසේ ඇතුසළ ඉන්න, වි ාල, ලේෙන පිරිමිය තමයි, 

ඔයාසෙ තාත්ත.” අම්ම සකසනක් දරුසවකුට කියනව, මට ඇහුන. 

 මම ඉසේට ම වසේ, පුටුසවන් ඉේසුනා. කාමසේ බිත්තිය අයිනට ම 

ගිය මම, බිත්තිය අල්ලසෙන, කුතුහලසයන් මං දිහා බලා හිටපු, ඒ පුංචි 

ඈසයො එක්ක හිනාවුණා.  එකොරට ම, පුංචි ඈයින්සෙ හුරතල් මූණු, 

ලේෙන හිනාවලින් පිරුණා. හරියට, මල් දාහතරක් පිපුන වසේ. ඒ 

සවලාසව මට ඇතිවුණු හැඟීම, විේතර කරන්න වචන නැහැ වි ්ව. . තාත්ත 

සකසනක් සනොවුණු කිසි ම සකසනකුට, කවදාවත්, ඒ හැඟීම 

සත්රුම්ෙන්න බැහැ. 

 එක දඟකාර ළමසයක්, අම්මසෙ අතින් මිදිල, කාමසේ බිත්තිය 

ළඟට ආව. ඇවිත් මසෙන් ඇහුව, 

“ඇත්තට ම ඔයා අසප් තාත්ත ද?” කියල. 

“ඔව්!” මට එකොරට ම කියවුණා. ඒ සවලාසව, ඒ පුංචි මූසණ 

ඇතිවුණු ෙතුට, මට විේතර කරල කියන්න අමාරුයි. ලේෙන, නිල්ොට, 

සරෝෙමලක් පිසෙන හැටි, මම එයාසෙ මූසණන් දැක්ක.   

ඒ එක්ක ම අනිත් ළමයිත්, අම්මල අතඇරල, මං ළඟට එකතු වුණා. 

ඒත්, හිත් පිත් නැති, අසච්තනික බිත්තිය, එයාලත්, මාවත් සවන් කළා. 

පුංවි ඈසයො දාහතර සදසනකුට, එක්සකසනක් වසට් එකතුසවන්න 

අමාරුයි. මං ළඟට එන්න, එයාල හැම සකසනකුට ම ඕන කළා. එයාල 

ඒකට සෙොරකද්දි මසේ ඇේවලින්, මම සනොදැනුවත්ව ම කඳුළු කඩා 

හැළුන. 

ටයිටෑන් අම්මල සම් දරුවන්ට, තාන්න කියන පුද්ෙලය ෙැන, සහොඳ 

අවසබෝධයක් ලබා දීල තිසයන බව, මට සෙනුන. තාත්තත්, අම්ම වසේ ම 

දරුවන්ට හුඟාක් ආදසරයි කියල, ඒ අය සම් දරුවන්ට කියන්න ඇති. 

පුංචි ඈසයෝ සතරපි සතරපි මං ළඟට ඇවිත්, මම සහේත්තුසවලා හිටපු 

තැන, බිත්තිය අතෙෑව. ඇත්තට ම ඒ ළමයි අතෙෑසව, විනිවිද සප්න 

බිත්තිය සනසවයි. එයාලසෙ ම තාත්තව. 

 එක පිරිමි ළමසයක්, අත්සදක සදෙැත්තට. විහිදුවල, බිත්තිය 

තනියම බදාෙත්ත. ‘තාත්ත මසේ. ඔයාලට සදන්න බෑ !’ කියනව වසේ, ඒ 

පුංවි එකා අනිත් අය දිහා බැලුව.  බිත්තියට, පුංචි ඈයින්සෙ මුණු සතරපිල 
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තිබුණු තැන්, මම ආ ාසවන් අතෙෑව. එයාලසෙ මූණු ළඟට මසේ අත 

එනසකොට, ඒ මූණු ෙන්සතෝසෙන් එළිය වුණු හැටි, මට තාමත් සප්නව 

වසෙයි. 

  ාලාසව නිල්ොට ආසලෝකය, ළමයින්සෙ ඇේවලට ඒ තරම් 

අමාරු සනොවුණත්, ඒ ආසලෝකය ඇතුසළ උනත්, සම් ළමයින්ව වැඩිසවලා 

තියන්න ටයිටෑන් සදොේතරුවරු කැමති වුසණ් නැහැ. ෙැය බාසෙකින් 

විතර, ආරක්ෂකසයො ළමයින්ට  ාලාසවන් අයින් කළා. ඒත්, එක, පුංචි, 

හුරුබුහුටි, ලෙේන, නිල්ොට, පිරිමි ළමසයක් මාව දාල යන්න බැරුව 

වසේ, මං දිහා ම බලාසෙන හිටිය. එයාසෙ අම්මත්, කර කියාෙන්න සදයක් 

නැතුව වසේ, ළමයත්, මා දිහා බලාසෙන හිටිය. 

 “ඔයා මසේ තාත්ත සන්ද?” පුංවි එකා මසෙන් ඇහුසව්, අවි ්වාෙය 

නැතිකරෙන්න වසේ. 

“ඔව් පුතා!” මම කිව්ව. 

“අම්ම වසේ ම, ඔයත් මට ආදසේ ද?” එයා ආයිත් ඇහුව. 

“ඔව් ! ඊටත් වඩා ආදසරයි.” මම කිව්වා.. 

 “එසහනං ඇයි ඕක ඇතුසළ ඉන්සන? එළියට එන්න. ඇවිල්ල මාව 

වඩාෙන්න.” පුංචි එකා කිව්සව්, හරි ම හැඟීම්බර විදියට. 

“ඒක කරන්න බෑ පුතා. ඔයාසෙ තාත්තසෙ ඇඟ හරි ම රේසනයි. මං 

වඩා ෙත්සතොත්, ඔයා පිච්චිල යාවි.” මම අමාරුසවන් කියාෙත්ත. 

පුංවි, නිල්ොට දරුව, ටිකක් සවලා කල්ෙනා කළා. 

 “පිච්චිල ගියාට කමක් නෑ. මාව වඩාෙන්න.! මාව ඉඹින්න!” පුංවි 

එකා සෙොත ෙැහුවා.   

ඒ සවලාසව මට ඇතිවුසණ්, පුදුමාකාර හිත් සව්දනාවක්. සම් මුළු 

වි ්වයට ම ඇසහන්න, හයිසයන් කෑෙහල, අඩන්න හිතුනා, මට. ඒ වසේ 

අහිංෙක ඉල්ලීමක් ඉෂ්ට කරන්න බැරි නම්, සමච්චර දියුණුයි කියන 

විදයාසවන් කිසි ම වැඩක් නෑ ! අපි හිටපු කාමසේ බිත්තිය කඩාසෙන 

එළියට ෙැනල, ඒ පුංචි එකාව වඩාසෙන, ඉඹසෙන, ඉඹසෙන යන්න 

හිතුනා, මට.   

ෙැය බාසෙකට විතර ෙේසෙ, ඒ සෙොල්සලො ආයිත්  ාලාවට ආව. ඒ 

සවනසකොට අපි, ටයිටෑන් ආරක්ෂක ඇඳුම් ඇඳසෙන,  ාලාව ඇතුළට 

ඇවිල්ලයි හිටිසය. ඇඳුසම පිටෙැත්සත, ටයිටෑන් භාෂාසවන් ලියල තිබුණු, 

අසප් නම්වලින් අපිව අඳුරසෙන, අම්මල, දරුවන්ව තාත්තල ළඟට 

එක්කසෙන ආව. 
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 ආරක්ෂක ඇඳුසමන් වැහිල තිබුණු නිො, එයාල එකොරටම මං 

ළඟට එන්න ෙැකිලුනා. ඒ අතසර මං දැක්ක, එයාව වඩාෙන්න කියල මට 

කියපු, අර හුරතල්, පිරිමි ළමයව. 

 මම ළඟට ගිහින්, එකොරට ම එයාව වඩාෙත්ත. ආරක්ෂක 

ඇඳුසමන් වැහුණු, මසේ අත් සදසකන් උඩට ඉේසෙද්දි, එයා බයසවලා 

වසේ හිටියත්, වීදුරු මූණු ආවරණසයන් මසෙ හිනා මූණ දකිද්දි, ඒ පුංචි 

මූණ ඇතිවුණ හරි ම ලෙේන හිනාවක්. ඒක කවදාවත්, කාටවත් මිල 

කරන්න බැරි හිනාවක් 

වි ්ව. ඒ තරම් ම වටින හිනාවක්. පුංචි දරුසවක්, එයාසෙ ම තාත්තට 

විතරක් සෙන්නන හිනාවක්.”  

 හදිසිසේ ම, ඉන්දියානුවා අත වූ බියේ වීදුරුව අතහැරිණි. සමසතක්, 

සිය සිතුවිලි ෙමෙ තදබල අරෙලයක සයසදමින්, ගුරුසිංහසේ විේතරයට 

ෙවන් දී සිටි ඔහු, ෙරාජයට ෙත්වී තිබිණි. එකවර ම අසුනින් නැගී සිටි 

සෙන්, ගුරුසිංහට පිටුො, අඩි කීෙයක් ඉදිරියට ගිසේ ය. 

“වි ්ව ! ඔයාට සමොකද උසන් ? වි ්ව!”තරුණයා ද ඒ ෙමෙ ම 

නැගිට, මිතුරා සවත පියනැගුසව් ය.  වි ්වනාත් සෙන්, දැඩි චිත්ත 

ආසව්ෙසයන් යුතුව, බිත්තියක හිෙ ඔබාෙත්සත් ය. 

“වි ්ව ”ගුරුසිංහ ඉමහත් දයාසවන් සිය මිතුරාසේ උරහිෙ මත අත 

තැබුසව් ය.   

ඉන්දියානුවා, කුඩා දරුසවකු සෙේ, ඉකිබිඳිමින් හඬන්නට විය. 

ගුරුසිංහ, ටයිටෑන් සිට සෙන ආ, රූෙවාහිනී ෙණිවුඩ යවන 

උෙකරණය ක්රියාත්මක කසළේ ය. එහි මතක ෙබඩාසව් ෙටහන්ව තිබුණු 

ෙණිවුඩය, තිරය මත දිෙහැසරන්නට විය. ‘පිච්චිල ගියාට කමක් නෑ! මාව 

වඩාෙත්හ.’ යනුසවන් ෙැවසූ සුරතල් මීසත්න් දරුවා විසින්, එවා තිබුණු 

ෙණිවුඩයකි, ඒ. 

අඳුරු තිරය මත වැටුණු, නි ්චන්, සුරතල් මුහුසණ් විකසිත සවන, 

සුන්දර සිනාව සදෙ, තරුණයා හද පිරි සෙොම්නසින් බලා සිටිසේ ය. 

“තාත්සත් ..!” 

වි ්වය ම කම්ෙනය කළ, වටිනා වදනකින් ෙණිවුඩය ආරම්භ විය. 

“තාත්ත ඉන්සන හුඟාක් දුරද? අම්ම එසහම කියනවා. ඔයා එක්ක 

අෙට කතාකරන්න බැරි ඒක ලු. අෙට පුළුවන්, ෙණිවුඩයක් සදන්න විතර 

ලු. ඇයි තාත්තා ඔචර දුර ගිසේ? සහොඳ තාත්තා වසේ, ළඟට එන්න. 
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හැමදාම ඔයා එක්ක කතාකරන්න පුළුවන් නං සකොච්චර සහොඳද? මං 

සෙොඩාක් ආෙයි ඒකට. මට ඔයාසෙන් අහන්න, සකොව්වර සද්වල් 

තිසයනවද?   

මං තාත්තව හීසනන් දකිනවා. එතසකොට ඔයා එන්සන, අර 

සෙොසරෝසු ඇඳුම නැතුව. ඔයා මාව වඩා ෙන්නවා. ඉඹිනවා. ඒත්, මාව 

පිච්සචන්සන නෑ.” . 

ෙණිවුඩය අවෙන් වූ ෙසු, ඊට යවන පිළිතුර ලියා ෙත් ගුරුසිංහ, 

උෙකරණය සූදානම් කරසෙන, එය කියවන්නට විය. 

“තාත්ත ඉන්සන හුඟාක් දුර බව ඇත්ත. ඒත්, තාත්තසෙ හිත නිනර 

ම තිසයන්සන පුතාල ළඟ.. 

තාත්තසෙ සලෝසක මාමල එකතු සවල පුතාලසෙ සලෝසකට 

ඉහළින් වි ාල සෙයක් හදනවා. ඒක හදල ඉවරසවන තුරු, මම ඉවසිල්ලක් 

නැතුවයි ඉන්සන. ඉවරවුණු ෙමන් ම තාත්ත ඒකට එනවා. එතසකොට 

පුතාට හැමදාම උනත්, මාත් එක්ක කතාකරන්න පුළුවන්. ඕන ම සදයක් 

අහෙන්නත් පුළුවන්. 

මාත් පුතාව හීසනන් දකිනවා. පුතා මසේ කර උඩ නැෙල, මසෙ 

සබල්ල බදාසෙන හිනාසවන හැටි දකිනවා. මාව ඉඹින හැටිත් දකිනවා. 

ඇත්තට ම බැරි වුණත්, හීසනන් හරි, එසහම ළං සවන්න පුළුවන්කම 

තිසයන එක, සකොච්චර සහොඳද ?” 

ඒ ෙංසව්දී ෙෘථිවි මිනිො විසින්, සිය නිල්වන්, මීසත්න් දරුවාට යැවූ 

ෙණිවුඩය, කිසි දිනක සබොරු සනොවනු ඇත. සෙනසුරු කක්ෂසයහි, ලිං-

සල්ඩි අභයවකා  මධයේථානය ඉදි වූ ෙසු, එය ඔහුසේ ේථිර නවාතැන වනු 

ඇත. එහි සිට, වරින් වර ටයිටෑන් සවත යන ඔහු, සිය දරුවන් ෙමෙ, 

ජීවිතසේ ඉහළ ම ෙතුට විඳෙනු ඇත. 

අන්තිම කැමති ෙත්රයට අනුව, සකදිනක සහෝ ඔහු මියගිය ෙසු, ජලය 

ඉවත්කර, මීසත්න් ෙල්වා, අධි ශීතකරණයට භාජනය සකසරන මළ සිරුර, 

ටයිටෑන් සවත යැසවනු ඇත. එවිට, සෙොසරෝසු ආරක්ෂක ඇඳුමින් 

සනොවැසුණු, ආදරණීය තාත්තාසේ සිරුර ේෙේ  කිරීසම් වරම, ඒ මීසත්න් 

දරුවන් ලබනු ඇත. 

 එෙමණක් සනොව, එසතක්, ඔහුත්, ඔහුසේ දරුවනුත් දුටු සිහින, 

ෙැබෑ වනු ඇත. ආදරණීය තාත්තාසේ, සීතල මුහුණ සිෙ ෙැනීසම් වාෙනාව 

ඒ මීසත්න් දරුවනට හිමිවනු ඇත. 

ෙමාප්තයි. 
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කතුවරයා ෙැන. 

 
සබන්තර ඇල්පිටිය ප්රසද් සේ, කහදුවට නුදුරු, නිල්වන් කඳු 

වලල්ලකින් වටවූ, සිසිල් දිසයන් පිරි ඇල සදොලින් අලංකාර වූ,. සත්, රබේ, 

කුරුඳු හා සකත් වතුවලින් සෙොසහොෙත්, මිරිේවත්ත සුන්දර ෙම්මානය, 

ශ්රීකාන්තසේ උෙන් බිම සවයි. 

 ෙසම් ොෙැල වූ ඒරමුල්ල කණිටු විදුහසලන් මූලික අධයාෙනය ලැබූ 

ඔහු, සකොළඹ නාලන්දා විදයාලසයන් අ.සෙො.ෙ. ොමානය සෙළත්, 

අම්බලන්සෙොඩ ධේමාස ෝක විදයාලසයන් අ.සෙො.ෙ. උෙේ සෙළ ෙමත් වී 

ඇත. 

 දැනට තිේ අට හැවිරිදි විසේ ෙසුවන සහසතම කාේමික 

ෙහකාරවරසයකු ව සයන්, පිළියන්දල ඒ. සී. එල්.සක්ක්බිල්ේ 

ආයතනසේ සෙේවය කරයි. 

සමය ඔහුසේ සදවන කෘතිය වන අතර, සල්ඛන කලාවට මහත් සෙේ 

ඇළුම් කරන ඔහුසේ අනාෙත බලාසෙොසරොත්තුව, ශ්රී ලංකාසව් සයොවුන් 

ෙරපුර සවත, අඩු ම තරමින් සිංහසලන් ලියවුණු විදයා ප්රබන්ධ දහයක් වත් 

තිළිණ කිරීමයි. 

පුංචි පුතු වි ්ව තාරකසේ සුරතල් බලමින්, ආදරණිය බිරිඳ නයනා ද 

ෙමෙ, සකොළඹ සහොරණ ොසේ, කහතුඩුවට නුදුරු, සවනිවැල්සකොළ 

නැමැති සුන්දර ෙම්මානසයහි ඔහු දැනට ෙදිංචිව සිටියි.  
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