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පළමවැන හමම

ඔගන 1972

ෙටාන නව දහසක බර කඩා නවසක තරවූ එය ගමන
කෙළ  පැයකට කෙල ටර පනස් දහසක ෙගෙයන.
එය ගෑන ෙටෙටන  ජාතක උදානයට ඉහළන යදද
එහ සි එක සංචාරකෙයකට  ෙමම සනදප්ත ගන
ගලයත එහ වාෂ්පීය ගමන මඟත  ඡායාරෑප ගතකර
ගැනමට හැක තබණ. පෘථ වායු ෙගලය හරහා  ගය
එය නතත ෙදකක වැන ෙක කාලයක තළද
අභවකාශය තළ ෙනාෙපන ගෙය්ය.

එය සුර්යයා වටා ගමන කර ඇත අවුරැ ලයන ගණන
තළ  එහ ගමන මඟ යනතන ෙහ ෙවනස් වූෙය් න ෙ
ගන ෙබලය, ෙලකෙය් ෙයධ නගරයක මත පතතමට
ඉඩ තබණ. එවැනනක සිවූෙය් න එය හෙරෂීමා
නගරය නාශ කළ ෙබබය ෙමන  පස් ගණයකටත
වඩා පබල පිපිමක වන ඇත.

ෙමය සිවූෙය්  1972 අෙගස්ත 10 වැනදායි.
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1.අපිකාෙවන එළයට

ෙට න තම කඩා පුත සමග වන ෙපත මැදන ගමන
කෙමන  ෙරාබ සිං ලැබෙ දැ සතටක. එය භයානක
සතනෙගන ෙතාර සුනදර  වනානතරයක වු අතර
ඇෙසනා කානතාරෙය් පසරයට හාතපසිනම ෙවනස්
ය. ෙ සියලලටම වැෙයන, ඔහුෙග සතට ෙදගණ
ෙතගණ කෙළ, ෙබාෙහ අභවකාශගාන ෙමන, තමාද
ඉතා තදන ඇ කරන  මහුදට  ආසනනෙය් සිමට
හැකමයි. ඔවුනෙග නවස පිහටා තබෙණ  ෙවරෙළ සිට
කෙල ටරයක පමණ රට අභනතරෙය් වුවත  ෙකාරල
පරෙය් ගැෙටන රළ පහෙර් හඬ ඔහුට ඉතා පැහැදලව
ඇසුණ.

‘අර ෙමාකකද?‘ කයන සිවු හැද දරැවා අත දක
කෙළ ගස් අතන ඔවුන ෙදස බලා සි සු වුල හා
ෙරමවලන පිරැණ කඩා මහුණටයි.

‘වෙරා වර්ගයක. ඇයි පගණක ෙමාළෙයන අහනෙන
නැතෙත? ‘

‘මම ඇහුවා. ඒක උතතරයක නෙන නැහැ‘
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‘තවත පශනයක‘ යයි සිං ට සිතණ. ඉනදයාෙ
ලෙලන පිරැණ තැනතලාවල තම මතන තතන
ගතකළ සරල තය පිළබඳ ඔහු සිහන දැක තෙ.
නමත එවැන පසරයක තමනට ල තතපරයකවත
ගත කළ ෙනාහැක බව  ඔහු ෙහාඳනම  දන.

‘ආෙය සැරයක අහල බලනන. සමහර ට ඔයා
ෙගෙයන කථා කරන නසා ඒකට ෙතරැ ගනන
අමාරැ ඇත. අනත එක ඔයා පිනතරයක යැවද? ඔයා
දකන ෙද ඒකට ෙපෙනනෙන නැතන හ උතතරයක
ෙදනන අමාරැයි.‘

‘මට ඒක අමතක උනා‘

සිං තම පුතයාෙග ෙපෟදගලක චැනලයට මාරැවන ටම
පිළතර ලැබණ.

‘ඒ ෙකාළබස් වෙරක. සර්ෙකාපිෙතසිෙ පවුලට අයිත
සෙතක‘

‘ෙබාෙහාම ස්තතයි. මට එයත එකක ෙසලල කරනන
පුවනද?‘

‘මම හතනෙන නැහැ ඒක එචර ෙහාඳ අදහසක කයා‘
යනෙවන ඉකමණනම පිළතරැ නෙන සිං ය. ‘ඒකා
හපනන පුවන. ඒකෙග  මැකකන ඉනනත පුවන.
ඔයාෙග ෙසලල බඩ ඊට වඩා  ෙහාඳයි‘

‘ඔය ඔකෙකාටම වඩා මෙග ෙකා පැයා ෙහාඳයි‘

ඒ සමගම සිංට සිහ වුෙය්  ෆීඩා  ෙගදර මධම
පගණකෙය් පශනය  ෙකෙස් සඳා ෙගන ඇදද යනනයි.
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අහස් ආෙරහණ ෙස්වාව මගන  අපිකාෙ වනානතරයක
මැදට ෙමම නෙවස පාත කළදා සිටම  ධ පශන පැන
නැගණ. දැන වඩාතම බරපතළ පශනය  ඇතෙත ආහාර
පතචකකරණ පදධතයයි. ආහාර සෙ පවණතාවක
ඇත ෙනාවන තරමට එය සුරකෂිතයයි  සහතක කර
ඇත නමත  ෙපර දන රාත ආහාරෙය් ෙලහ රසයක
තබණ. හවට ෙමන සමක ෙලස ෆීඩා ෙයජනා
කෙළ ඉෙලකෙටානක යුගයට ෙපර සි  දඩයකරැවන
ෙමන  ගන  ෙගාඩක ගසා ආහාර  පිස ගැනමයි. නමත
ෙ වන ට මළ සතනෙග  මස් ආහාරයට ගැනම අශෂ්ට
කයාවක  ෙලස  සළකන ලැය.

‘අපි  මහු  ෙවරළට යමද?‘ කයා ඇසුෙ  ෙටය.

ම ත කාලයම වැලෙලන පිරැණ  පසරයක
වතවූ ෙට මහුදට දැකවූෙය් අසීත ආසාවක. එක
තැනක ෙමපමණ ජල පමාණයක තම ඔහුට ශවාස
කළ ෙනාහැක ෙදයක ය. ඊසාන දග ෙමස වැසි
අවසන වූ වහාම  ෙකාරල පරයට  ෙගන ෙගාස් ෙටට
එහ ඇත ස්මයජනක දෑ ෙපනවා දමට  පියා තරණය
කර තබණ.

‘බලම, අමා ෙමාකද කරනෙන කයා‘

මවෙග ඉලලම වූෙය්  සවස අමතතන පැෙණන බැන
ඔවුන ෙදෙදනා වහා පැණ ෙගදර අස්පස් කළ යුත
බවයි. එෙහයින දැන ෙගදර යෑම හැර ෙවනත කලපයක
නැත. ආදරයට ඉහළන නය කයාතමක වන අවස්ථා
ඇත බව  ෙට දන. ඔහු වඩාගැනමට තැතකළ පියාට
ෙට ඒ සදහා ඉඩ නෙන නැත.

ෙරාබ සිං,  ෆීඩා කැෙරාල, ඔවුනෙග පුත ෙට,
ෙටෙග ආදරණය ෙකා පැයා හා ෙරාෙබ කඩා
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භාණඩ සින හවුෙල පෙයජනයට  ගත  ෙමම
වාසස්ථානය  ෙපර යුගයක ෙකෙනකට න ෙපෙනණ
ඇතෙත ඉතා කඩා නවසක ෙලසයි. නමත එම ෙපනම,
සතය ෙනාය. එහ කාමර බහු කාර්යයන සඳහා
සැලසු කර තබ අතර  එක ධානයකත එහ තත
ෙහ සිලම  වැන අංග ෙවනස් කළ හැක වුෙය්ය. ඒවා
මත අහෙස් ෙහ ෙපාෙළාෙ ඕනෑම දර්ශනයක
පතස්ථාපනය කෙ හැකයාවද එහ  දකනට තබණ.

මධම ෙගලයකන හා අර්ධ සිලනඩරාකාර ෙකාටස්
හතරකන සමනත වූ ෙමම වහය, අපිකාන
වනානතරෙය්  පසුමට ෙනාගැලෙපන බව සිං වුවද
පිළගන ඇත. නමත එය සත වශෙයනම වතම සඳහා
වූ යනතයක. සිං ඔහුෙග වැහ ත කාලයම ගතකර
ඇතෙත, ෙබාෙහ ට ශන ගරැතවෙය්, ෙමවැන යනත
තළයි. ඇතත වශෙයනම දැන ෙවනත පසරයක ඔහුට
එතර සුවපහසු බවක ෙනාදැෙනන ඇත.

ඉද ෙදාර ඉහළට එසෙවදද පිටතට නකත වූෙය් රනවන
ආෙලකයක. දෑත දහා ෙගන ෙට ඉදයට ගෙය්
ෙකා පැයා බදා ගැනමටයි.

නමත ඔවුන  හම වූෙය් නැත.  එයට ෙහතව, ෙමය
සිවූෙය් අවුරැ තහකට හා කෙල ටර ලයන
පනසියයකට ඈතද  මයි.
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2. කාල හමව

ස්නායුක පිළවාදනය  අවසන කරන   ශව, දෘෂ් හා
ගනධ ආදානයන ෙමනම ඔහුෙග  දශක ගණනාවක
තරැණ  මහුණට දැනණ සුළෙඟ ස්පර්ශයද  මැක
යෑමත සමග කපිතාන සිං, ෙගාලයත අභාවකාශ
යානෙය් තම කෙය්ද  පිය  තතවයට පත වූෙය්ය.
ෙ වන ට ෙට සහ ඔහුෙග මව සිෙය්  සිංට
කසිදාක පා තැය ෙනාහැක  පෘථය මතයි.
අභවකාශෙය් අවුරැ ගණනාවක ගත කමත එහද
අනවාර්ය ශන ගරැතව  වායාම ෙනාකමත
ෙහතෙකාට ෙගන  ඔහුට ගමන කළ හැක වූෙය්  චනයා
හා අඟහරැෙග මතපිට පමණ. ගරැතවය සින ඔහු
උපන ෙලකෙයන පිටුවහල කර තෙ.

‘හමවට තව පැයයි, කපිතාන‘ යයි  කෙ  ෙ
යනෙවන නකර ඇත ෙගාලයත හ මධම පගණකයයි.
‘සියලල  කයාකා තතවෙය්. ඔෙ  මතක ප වලන
ඉවත සැබෑ ෙලකයට  ඒමට කාලය හ‘.

තම තෙය් සුනදර අතත සිදන මැක යදද
ෙගාලයත හ  නස් කපිතාන තළ ඇතවූෙය්  ෙශක
හැඟමක. එක යථාතථයක සිට ෙවනත එකකට
ඉකමණන මාරැම, භනෙනනමාදයට  ෙහාඳ ෙහතවක
වන බව දනනා  කපිතානවරයා  එම කපනය මඟ හැර
ගතෙත  ඔහු දැන සි ඉතාම  සහනදායී ශදය වන
ෙවරළ මත රළ ගැෙටන  හඬට සවන දෙමන. එය ඔහුට
අහ ෙලකයක තවත මතකයක පමණක වූ අතර  ඒ
සාමකා අතතය ෙවනවට  දැන ඔහු මහුණ ද ඇතෙත
තාසජනක  වර්තමානයකටයි.

තමා මහුණ පා සින යකරැ වගකම ගැන  ෙමෙනහ
කම මඳක පමා කළ  කපිතාන  දග සුසුමක ෙහළා තම
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හස මතවූ ස්නායුක ආදාන හස්වැස්ම  ඉවත කෙළය.
ශන ගරැතවෙය්ද හස ෙකස් හහැරයක වන බැන
අන සියම අභාවකාශගාන ෙමනම  කපිතාන සිං ද
“තටය ලස්සනයි“ යනන ශවාස කළ ෙකෙනක ය.
එක නපැයුමකට, එන  ෙමාළ වැස්මට, එක දශකයක
තළ  නස් වර්ගයාෙග ෙපනම ෙවනස් කමට හැකම
සමාජ ඉතහාසඥයින  මතයට පත කළ කරැණක. ෙ
නසාම පැරණ කලාවක වූ  ෙබාරැ ෙකාණඩා සෑදම
නැවතත පධාන කර්මානතයක බවට පතවූෙය්ය.

‘කපිතාන‘ කයන ඔහු ඇමත  ෙ  ඇසුෙ ‘මම
දනනවා ඔබ ඔතන ඉනන බව. එෙහම නැතන මම
පාලනය බාර ගනනද?‘ යනනයි.

එය,  ඉෙලකෙටානක යුගෙය් ආරභෙය්  නපදවුණ
තපට හා පබනධ  ඇසුෙරන හවූ හවක. ෙට
හාසය පිළබඳ ෙහාඳ අවෙබධයක තබණ. එහ
නර්මාපකයනෙග සිය අෙප්කෂාවන ඉකමවූ ෙ
සුපසිදධ  සියෙවන සංෙශධනය යටෙත (නස්-ෙනාවන)
නතනකල පුදගලෙයක ෙලස පිළගැනණ. නමත තවමත
ඔහුට  ඇතලය ෙනාහැක සංෙද හා භාවමය  කෙෂ්ත
ෙනාතබණා ෙනාෙ. පහසුෙවන කළ හැකව තබණත,
ෙට  ගනධ හා රස  පිළබඳ දැනම  ලබා ෙනාදමට
තරණය කරන  ලද. ෙනාෙහානා කථා  කෙ ඔහුෙග
සිය පයතනයන  අසාර්ථක වූ බැන ෙ දැන එය
සපූර්ණෙයනම අතහැර දමා තෙ.

‘මතක තයාගනන ෙ. මමයි, තවම ෙමතන පාලකයා‘
යයි කයන  පිළතරැ න කපිතාන  ඇස් වැස්ම ඉවත
කර  ෙදෙනෙත තබ ක පිස දමා  නකෂණ කවුව
ෙදසට හැරැණ. ඔහු ඉදෙය් දකනනට තබෙණ  කාල
යනෙවන න කරණ ලද ගහකයයි.
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එය ෙපනෙණ අනතරක නැත තවත එක කඩා ගහකයක
ෙලසයි. එහ ක මතපිට මත ශාල  ආවාට  කපයකත
කඩා ඒවා සිය ගණනකත  දකනට තබණ. පමාණය
පිළබඳ අදහසක ලබා ගත හැක ෙහඩවාවක එහ දකනට
ෙනාලැබණත  කපිතාන සිං එහ  පමාණය දැන සිෙය්ය.
උපම දග ටර 1,295කද  අවම පළල ටර 656ක ද
වූ එය  නාගක උදාන  ෙබාෙහාමයක  තැය හැක
තරෙ වස්තවක ය.

ෙ නසා දැන වුවත  නස් වර්ගයාෙගන වැ ෙකාටසක
එය  නාශෙය්  උපකරණයක ෙලස  ශවාස ෙනාකම
පුමයට කරැණක ෙනාෙ.  කස්ලාක  මල ධර්මවාදන
එය හැඳනවූෙය් ෙදයනෙග යගදාව ෙලසයි.

ෙගාලයත යානෙය් නයම මැදය  තනා තබෙණ ට අඩ
සිය වසකට පමණ ෙපර  ජනපිය තපටයක වූ ‘ස්ටාර්
ෙටක‘ හ  එනටර්පයිස් යානය  අනව යයි මතයක
තබණ. ඒ ෙභෟතක දාෙ නත  අභබවා  ආෙලකෙය්
ෙගය ඉකමවන අභවකාශය ජයගත හැක යයි
නසුන ශවාස කළ  අභවකාශ යුගෙය් ආරභයයි.
නමත අයිනස්ටයින ෙපනවා න  ෙග සීමාව  කසිම
ආකාරයකන  ජය ගත හැක ෙනාය. අභවකාශෙය්
පණ කහර  ඇතැයි  ඔප්පු කරන ලද නමත පරමාණක
නෂ්යක වැන ෙදයකවත ඒ තළන  යැය හැක
කමයක ෙසායා  ගත ෙනාහැක ය.  එෙහත ෙ කසිවක
නසාවත  නසා  අභවකාශය ජය ගැනෙ සටන
අතහැර දැමෙ නැත.

පධාන දසුන තරය සපූර්ණෙයනම පි තබෙණ
කාලෙගන. ෙගාලයත යානය තබෙණ  කාලෙග මතපින
ටර ෙදසියයක ඉහළන බැන  පතබය ශාල
කමක අවශ ෙනාය.  දැන ඉතහාසෙය් පළමවරට කාල
මතට අමතතන පැණ තෙ.
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අත ෙලකයක මත මල පියවර තැෙ වරපසාදය
කපිතාන සත වුවත ඔහු එය  අභවකාශ යානාවලන
පිටතට යෑෙ කටයුත පිළබඳව  අතදැක ඇත
තෙදෙනකට පැවරැෙය. නස් වර්ගයාෙග වැ ෙකාටසක
තමන ෙදස බලා සින බව  දනනා  බැන කාලය අපෙත
ෙනායැමට  සිං වග බලා ගතෙතය. ඔවුන බලා සිනෙන
ෙපාෙළාෙ ඉරණම තරණය ෙකෙරන  තනවයි.

කඩා ගහක මත ගමන කම  ඉතා ෂ්කර වනෙන
ඒවාෙය් ඇතෙත ඉතා ර්වල ගරැතවයක  බැන.
අපකෂාකා ගෙෂකෙයක  ස්වාන කකෂයකට  සි
යෑෙ අවදානම හැම ටම තෙ. ෙ නසා කණඩායෙ
එක සාමාකෙයක බාහර අත පසුරැ සහත ස්වයං-
පචාලන ඇමක  ඇඳ සි අතර  අනත ෙදෙදනා ගමන
කෙළ කඩා හම යානයක වැන උපකරණයක මතයි.

යකසි හදසි තතවයක පැන නැගණෙහාත ස,
අනවශ පශන  ඉදපත  කර, යානෙයන පිටතට යන
කණඩායම  ෙවෙහසට පත ෙනාකමට  කපිතාන සිං හා
අනකත නලධාහු වග බලා ගතහ. හම යානය වැන
උපකරණය  එය ෙමන කප ගණයක ශාල  ගලක මත
පතත වතම  ල වලාවක  නකතෙවන බව ෙපනණ.

‘අපට දැන පාෂාණය පැහැදලව ෙපෙනනවා. ෙගාඩ
බහනනද?‘

‘ෙහාඳ තැනක වෙගයි, වැඩ පිළෙවළ කයාතමක කරනන.‘

ෙමය ඉතා  අනශත ෙමනම ආයාසකර අවස්ථාවක.
යානෙය් ෛවදවරයා දැනටමත එක අෙයකට  සහන ඔසු
නයම කර තෙ. ඉද සත කපය තළ තවත ෙබාෙහ
අයට  පතකාර කමට සිවන බව  ඇය අතදැකෙමන
දන.
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‘ඇනෙටනාව ස කළා. ෙර්ෙය කනය  කයාතමකයි.
සංඥා ෙකාෙහාමද?‘

‘ෙහාඳයි. පැහැදලයි.‘

‘දැන න කාලට හැංෙගනන බැහැ‘

ෙකෙස් ෙවතත කාල නැතම පිළබඳ  සැකයක  කසිෙස්ත
තබෙණ නැත. ෙමතර සූකෂම ෙලස ගණනය කරන ලද
ෙවනත  කකෂයක  ෙනාවූවත  ඒ පිළබඳ එකතරා
අනශචයතාවක ද තබණ. ඉලකකය මඟ හැ යාෙ
සභාතාවකද ෙනාතබණා ෙනාෙ.

තතපරයකන ලයනයකන ලයනයක තර කඩා කාල
පෙඡදයනට ෙවන ෙකරැණ  සංඥා ලබා ගැනමට
ෙපාෙළාෙ හා  හඳ මත ඇත ෙර්ෙය ෙර්කෂයන
සූදානය. එම සංඥාවනට ගමනානතය කරා ළඟා මට
නතත ස්සක පමණ ගතවන ඇත. ෙ මගන කාල ෙග
ගමන මඟ ෙසන ටරයකට පමණ නවැරදව  ෙසායා
ගැනමට හැකෙ.

ඉන තතපර කපයකට පසු අභවකාශ ආරකෂක
වැඩසටහෙන පගණක, තය හා මරණය අතර
තනව ෙදන ඇත. නමත ෙගාලයත යානයට ඒ පිළබඳව
දැන ගැනමට ලැෙබනෙන  පැයකට පමණ පසුවයි.

මල ෙපාෙරාතත කාලය දැන ආරභ  තෙ.

අභවකාශ ආරකෂක වැඩසටහන, යන කර්තමත නාසා
ආයතනය සින සිෙවන සියවෙස් අග භාගෙය් ස්ථාපනය
කරන ලැබ  එක අවසාන වාපෘතයක. ෙමහ මලක
අරමණ වුෙය්  පෘථ කකෂය හරහා යන ගහක හා ධම
ෙකත පිළබඳ පුර්ණ සකෂණයක කමයි. ෙ අනව
වර්ෂයකට ෙඩාලර් ලයන  දහයක ෙනාඉකමවූ අරමදල
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ෙයාදා ගනන 2000 වර්ෂය වන ට  ෙලාව පුරා
ෙර්කෂ ජාලයක  කයාතමක කරන ලද. ඉන අවුරැ 61
කට පසුව  හැලෙග ධම ෙකතව ආපසු පැණමත, 2079
ද ශානතකර සාගරය මැදට පතතවු ගන ෙබලයත  නසා
ෙමම වැඩ සටහනට අරමදල ෙසායා ගැනම අපහසු
ෙනාය. ශත වර්ෂය අවසාන වන ට ගහක ලයනයක
පමණ  හනාෙගන තබණ අතර  සකෂණෙය් කටයුත
සියයට 90ක පමණ සපූර්ණ යයි සලකන ලද. නමත
සූර්ය ගහ මණඩලෙය්  ඈත පෙදශවල සිට  යකසි
වස්තවක  පෘථය අසළට ඒමට ඉඩ ඇත බැන  ෙමම
වැඩ සටහන දගටම කයාතමක කමට තරණය ය.

2109 අවසාන භාගෙය්ද  ෙසනසුරැෙග කකෂයටත ඔෙ
සිට  සුර්යා ෙදසට  ආ  කාල ෙසායා ගනනා ලදෙද  ෙ
අනවයි.
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ෙදවැන හමම

තනගස්කා, සයියාව, 1908

අනතකෂ හම පර්වතය  ආෙ සූර්යයාෙග දසාෙ සිට
බැන  අහස පුපුරා යන තරැ කසිෙවක එය ටුෙ නැත.
තතපර ෙදකකට පසුව එයින නකත වූ කපන
තරංගෙයන පහළ තබ පයින වනානතරෙය් වර්ග
කෙලටර ෙදදහසක  පෙදශයක සමතලා වූවා පමණක
ෙනාව කැකෙටවා පිපුරැෙමන පසු ෙලාව වටා ඇසුණ
මහා ශදයද ඒ සමගම නකත  වූෙය්ය.

ෙමම ධම ෙකත  කැබැලල  ෙපාෙළාවට ළඟාම තව පැය
ෙදකක පමාද වූෙය් න  එයින ෙමාස්ක නගරයම
නාශ  ෙලක ඉතහාසෙය්  ගමන මඟ ෙවනස් මට ඉඩ
තබණ.

එය සිවූෙය් 1908 ජුන 30 වැනදායි.


