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ඇඩා ෙ�

�ද�ා�ද�ා 
��ම ��ම 

��වය
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'ෙම�ඩ ��නය�' 

ෙදය� නෑ

පාස� බසය

�යල
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'ෙම�ඩ ��නය�' 

ෙදය� නෑ

පාස� බසය

�යල
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හා�! හා� ඇඩා! කවදහ� ඔයා �තල 
�ෙයනව ද...

��ප� ෙකාළපාට ඇ� �යල? අහස ��පාට ඇ� �යල?

අපට ද��නට බැ� ෙවන� පාට එ� �ෙයනව ද?

අ�රහ� 
ව�ණය�?

සැඟ�� 
ව�ණ?
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හා�! හා� ඇඩා! කවදහ� ඔයා �තල 
�ෙයනව ද...

��ප� ෙකාළපාට ඇ� �යල? අහස ��පාට ඇ� �යල?

අපට ද��නට බැ� ෙවන� පාට එ� �ෙයනව ද?

අ�රහ� 
ව�ණය�?

සැඟ�� 
ව�ණ?
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��වය ෙකා�චර 
ෙලා� ද?

�ද�ාඥෙය� ෙමාන 
වෙ� ද?

ෙ� �ය� ��න වැදග�!
ඇ� �ය�න ද?

ඇතැ� �ට ඇ�තටම ෙලා� ��න ඔබට �ෙය�න ඇ�...

වෙ�ම සරල ඒව�... වෙ�ම ෙම�ඩ ඒව�...

ෙකාෙහ� ද එය 
ආෙ�?

ඔබ අභ�වකාශෙ� � 
වැ���යට ය�ෙ� 

ෙකාෙහාම ද?

� �!
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මෙ� ��� �වැ���.
ඒවා ��ලා 
��ෙර�නැ�ෙ� ඇ�? 
මම ෙනා ද�න ෙ� 
ෙමාක� ද?

ඒක තම�. 

අපට ද��න බැ� 
යම�.ඔ�ව කස��

ස��ල ම�දා�� ���ෂණය 
කර�� ��ය ඇය ඒවා ඉතා 
ෙ�ගෙය� කරකැෙවන බව�, 
ෙව�ව ��� යා �� බව� 
ෙසායා ග�තා.

1965 ට ෙපර, ෙහාඳම තාරකා �ද�ා�මක 
���ෂණාගාරය� කා�තාව�ට එ� �ද�ා�මක 
උපකරණ භා�තා ��මට ඉඩ ��ෙ� නැහැ. ඒ�, 
ෙ�රා ��� සමග ඒ �ය�ල ෙවන� �ණා.

අ�� 
පදා�ථ
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ම�දා�� එකට තබා ග�නා, ��ම එ�ය� ෙනා ෙප�වන 
න�� �ක�ධය� ඇ� යම� ඇය ෙසායා ග�තා.දැ� අපට 
ෙ� සඳහා නම� �ෙයනවා.

ඒක අ��ත�...
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මෙ� ��� �වැ���.
ඒවා ��ලා 
��ෙර�නැ�ෙ� ඇ�? 
මම ෙනා ද�න ෙ� 
ෙමාක� ද?

ඒක තම�. 

අපට ද��න බැ� 
යම�.ඔ�ව කස��

ස��ල ම�දා�� ���ෂණය 
කර�� ��ය ඇය ඒවා ඉතා 
ෙ�ගෙය� කරකැෙවන බව�, 
ෙව�ව ��� යා �� බව� 
ෙසායා ග�තා.

1965 ට ෙපර, ෙහාඳම තාරකා �ද�ා�මක 
���ෂණාගාරය� කා�තාව�ට එ� �ද�ා�මක 
උපකරණ භා�තා ��මට ඉඩ ��ෙ� නැහැ. ඒ�, 
ෙ�රා ��� සමග ඒ �ය�ල ෙවන� �ණා.

අ�� 
පදා�ථ
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ම�දා�� එකට තබා ග�නා, ��ම එ�ය� ෙනා ෙප�වන 
න�� �ක�ධය� ඇ� යම� ඇය ෙසායා ග�තා.දැ� අපට 
ෙ� සඳහා නම� �ෙයනවා.

ඒක අ��ත�...

ඉ���, ප�ෙ� �� බව �සා පාස� 
ෙනා�ය ��හලෙය� �� ද�ෙව� 
උ�නා. ඔ� ම�ක� ෆැරෙ� න� �වා.

ෙපා� බ��ෙන� ළඟ ��� � ඔ� �ද�ාව 
ගැන �ය�ල �යව�නට පට� ග�තා.

එතැ� පට� ඔ� රසාය�ක ෙසායා 
ග�තා...

...සහ අදට� අප භා�ත කරන දෑ අ�ෙත� 
ෙසායා ග�තා.

ෙබ�ෙර��

��ක�ට�ෙට�ය�

කාබ�

එය ඔ� ��න අස�න� 
කළා.

එෙ� �ෙවා� 
�ම� ෙ� ද?

���ද ෙපෙනන 

��� !

ෙජනෙ�ටරය!
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මට� �ද�ාඥෙය� ෙව�න 
��ව� ද?

ඔ�, ඕනෑ ම ෙකෙන�ට 
��ව�!

�කං ��නය� 
ඇ�ෙම�...

...ඔබ ගමන� 
අරඹනවා...

...���� 
ෙසාය�නට.

�යම� ෙ�ද !
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මට� �ද�ාඥෙය� ෙව�න 
��ව� ද?

ඔ�, ඕනෑ ම ෙකෙන�ට 
��ව�!

�කං ��නය� 
ඇ�ෙම�...

...ඔබ ගමන� 
අරඹනවා...

...���� 
ෙසාය�නට.

�යම� ෙ�ද !
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මම ප�ගණක 
වලට� කැම�� !

මට� ඇය වෙ� 
ෙව�න ඕන!

සමහර �ට මට� 
�ද�ාඥෙය� 

ෙව�න ��ව� ?
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ඔබට� �ද�ාව කර�න ��ව�!  ප��ෂණය� 
කර�� ඔබ ම ඒ ෙවත ඇ� ය�න.
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ෙරාෙබ�
�ෙ��ෂ 

අභ�වක
ාශෙ� ��ම �ෙතන ෙ�ව� ෙසායා ග�ෙ� ෙකාෙහාමද! 
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මට ෙමා��ම ෙපෙන�ෙ� නෑ! ෙමම 
�ෙ��ෂය කැ�ලව� ද?

නැහැ, ඒක කැ�ලා නෑ! ඔයාට 
ත� ෙ��ෙ� නැ�ෙ�, 
ෙ��� වල අහෙ� වලා�� 
�යන �ස�.

- 02 -

වලා�� ��නය� කරග�න 
එපා. අ�ට ෙ� ෙරාෙබ� �ෙ��ෂ 
ජාලය පා��� කර�න ��ව�!

ත�� ෙදෙ� බසය

ප�ෙ� ෙම�ට� 
කාරය
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මට ෙමා��ම ෙපෙන�ෙ� නෑ! ෙමම 
�ෙ��ෂය කැ�ලව� ද?

නැහැ, ඒක කැ�ලා නෑ! ඔයාට 
ත� ෙ��ෙ� නැ�ෙ�, 
ෙ��� වල අහෙ� වලා�� 
�යන �ස�.
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වලා�� ��නය� කරග�න 
එපා. අ�ට ෙ� ෙරාෙබ� �ෙ��ෂ 
ජාලය පා��� කර�න ��ව�!

ත�� ෙදෙ� බසය

ප�ෙ� ෙම�ට� 
කාරය

�මාණ 3 �� �ෙ��ෂ 
18 � �ෙයනවා ...

... සහ ෙලාව �රා ���ෂණ 
�ථාන 7 � �යන �සා අපට 
ෙවන� ෙවන� ��යට අහස 
බලාග�න ��ව�!

- 03 -

ෙ�, ඇ� අ� ෙස�ලම� 
කර�ෙ� නැ�ෙ�?

ත�� ෙදෙ� බසය

ප�ෙ� ෙම�ට� 
කාරය
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ඒක හ� - අ� ෙ�ක 
ගැන බලාග�න�.

අ� දැ� ප�ධ�ය 
�යා�මක කර�.

ෙ� ඉ�ෙ� 
මහාචා� ඇඩා 

සහ �ෙය� !

- 04 -

අ� ෙමානවද 
කර�න 

ය�ෙ�?!

එ�ස� ජා��ෙ� හ�� කාමරය ...

ෙමම �හකය 
ස�බ�දව අ� 

�මාණව� තර� 
ද�ෙ� නෑ!
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ඒක හ� - අ� ෙ�ක 
ගැන බලාග�න�.

අ� දැ� ප�ධ�ය 
�යා�මක කර�.

ෙ� ඉ�ෙ� 
මහාචා� ඇඩා 

සහ �ෙය� !
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අ� ෙමානවද 
කර�න 

ය�ෙ�?!

එ�ස� ජා��ෙ� හ�� කාමරය ...

ෙමම �හකය 
ස�බ�දව අ� 

�මාණව� තර� 
ද�ෙ� නෑ!

ෙකාෙහාමද, ෙසෙරා�.

 ෙසෙරා�, මට 
ෙමම �හකය ගැන 

ද�ත අවශ��.

මම සමහර �ට පෘ��ෙ� 
වැර� පැ�ෙ� ඉ�නවා ඇ�.

ෙහාදම ���ශන ත�වය ! මට 
ෙ�ක කර�න ��ව�.

- 05 -

�� වල... හවා� වල... ඔ�ෙ��යාෙ�...

ෙකාෙහාමද, 
ඇඩා.

මම එය 
ස�බ�දව 

බලන ගම�.

ඉ��ම යව�� ...

මට ෙමා��ම 
ෙ��ෙ� නැහැ!
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ප�ව...

මහාචා��ම�, මෙග ළඟ ද�ත �ෙයනවා.
දැ� ���ර 

��ෙ�ෂණය කර� …

ෙහාඳ ආරං�ය�: �හකය ඝ�ටනය� �� 
ෙව�ෙ� නෑ! ඒ� අ� එය �ගටම අ��ෂණය 
කර�න ඕ�.

මහාචා� ඇඩා සහ �ෙය�, 
ඔබට ���� !

මට ��ඵල ලැ�ණා!

ෙදය� !

අ��� ගස���ෙ�!
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ප�ව...

මහාචා��ම�, මෙග ළඟ ද�ත �ෙයනවා.
දැ� ���ර 

��ෙ�ෂණය කර� …

ෙහාඳ ආරං�ය�: �හකය ඝ�ටනය� �� 
ෙව�ෙ� නෑ! ඒ� අ� එය �ගටම අ��ෂණය 
කර�න ඕ�.

මහාචා� ඇඩා සහ �ෙය�, 
ඔබට ���� !

මට ��ඵල ලැ�ණා!

ෙදය� !

අ��� ගස���ෙ�!

ඒක අ�තටම �යම�! ඕනෑම 
ෙකෙන�ට අභ�ාවකාශෙ� 
���ර ලබා ගැ�මට 
ෙසෙරා�ෙග� ඉ�ල�න 
��ව�ද?

ඔ�! ව�ෆ� ඇ� ඕනෑම තැනක ඔයාට 
ෙසෙරා� සමඟ කතා කර�න ��ව� ...
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ඉ�� ඔයාටඅභ�වකාශෙ� 
ෙ�ව� ෙසායා ගැ�මට ඕ� 

න� ...

ෙරාෙබා් දුෙර්ක්ෂ, 

ඒවා ෙසායා ගන්න 

ඔයාට උදව� කරයි!

... පාසැෙ��, උද�ානයක ෙහ� ස�� 
උද�ානයක උන�!

ත�� ෙදෙ� බසය

ප�ෙ� ෙම�ට� 
කාරය

හා  හා  හා  හා
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ෙසෙරා� ෙරාෙබ� �ෙ��ශය ෙයාදාෙගන ඔබ අභ�වකාශෙ� 
���ශනය කර�න කැම� ෙමානවද ? එය ෙම� ��ව� කර�න.

ෙසායාගැ�� ෙසායාගැ�� ��ව�ෙ� 

එක�� වැඩ ��ෙම� පම� 

ප�චා� 
උපා�
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ෙසායාගැ�� ෙසායාගැ�� ��ව�ෙ� 

එක�� වැඩ ��ෙම� පම� 

ප�චා� 
උපා�
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��� !
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ෙ�� ඇඩා, �සා 
ක�න එනවාද?

අ�වාෙ��ම ! හැ� 
සහ ��ම� ෙග�නද ?

ඇ�තටම මට එ�න අම�� දැ�, මට� 
එ�ක pizza අර� එ�න ��ව�ද.

ඇෙල��, මෙ� යා�වා! ඔයා 
මාව ෙහාඳට අ�නනවා ෙ�ද.

��ව �ද�ාලෙ� ...

වැදග� 
වැඩ�
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��� !

- 02 -

ෙ�� ඇඩා, �සා 
ක�න එනවාද?

අ�වාෙ��ම ! හැ� 
සහ ��ම� ෙග�නද ?

ඇ�තටම මට එ�න අම�� දැ�, මට� 
එ�ක pizza අර� එ�න ��ව�ද.

ඇෙල��, මෙ� යා�වා! ඔයා 
මාව ෙහාඳට අ�නනවා ෙ�ද.

��ව �ද�ාලෙ� ...

වැදග� 
වැඩ�

ඕ�ෙ��යාෙ� ...

�ද�� තැපෑල    ෙගා�ව    සං�කරණය    බල�න    ය�න    ප��ඩය

එන ��

යවන ලද

අන�ශ� 
�� ෙගාන

��

�ෙග� අන�� ඇඟ�ම: සමා�පා�ක ෙසායා ගැ�ම

  �ට: අභ�වකාශ අන�� ඇඟ�ම        

  �ෂය: �ෙග� / කන�ාරා� අන�� ඇඟ�ම            

 ෙවත: ඇඩා ෙජ����             

�ෙග� / කන�ාරා� අන�� ඇඟ�ම : 

එකවර ෙසායා ගැ�ම!

���වාක�ෂණ තරංග සහ Fermi ගැමා 

�රණ එකවර අනාවරණය �ය.

වැ� ��තර සඳහා ෙම� ��� කර�න

ලා� ���� ���ෂණාගාරය 
���ෂණය කර�න
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... අ� ෙ� අ�රහස 
�සඳ�!

එ�න ෙසෙර��, 
පරණ ��රා …

ඒ ත�ව �ට ක�� එතන 
��ෙ� නෑ!

ඒ ත�ෙ� ව�ණාව�ය ලබා 
ග�� ...

ෙ�ක න� ...

��� කර�න!

�ප�ෙන�වා එක�
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�සා ෙගනාවා !

මම ෙ�තලය ර� කරෙගන එ�න�... �ෙය�, මහාචා�යවරයාටද 
දැ�� �ම� කර�න!

ෙ� 
බල�න 
ෙ�ක!

ඒ ව�ණාව�ය ...!

�ක� අ��� වෙ� ෙ�ද!

කර�න�!

ෙකාෙහාමද, 
මහාචා�ය�ම�!

මට� ඊෙ�� එක 
ලැ�ණා, මට උද� 
කර�න ��ව�!

හ� එෙහන� අ� 
ෙ�ක කර�!

���� පහකට ප�ව ...

ඔ� ක�ණාකරලා, 
ෙ� එක� !
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�ෙය�, ඔබට �ශ�
 ද�ත ප��ශා 
කර�න?

          දැ� අ�ට 
ෙ�ෙරනවා ෙමාකද 

ෙවලා �ෙය�ෙ� �යලා!

අපට තව� ද�ත 
අවශ�� ...

...ව�නාව�ය 
��ෙ�ශනය කර�න!

හ� කර�න�! ඇෙල��, ඔබට ��ව�ද--

හ�, ඒක 
ඉවර�!

ඔ�!

ඔ� ඔ� 
හ��නා!

ඔබට අ��� 
��පල ෙමා�� 

හ��නාද?

මට� 
හ��නා!

ත�� කර��

ෙ��ෙය� �ෙ��ශය

අභ�වකාශ �ෙ��ෂය
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�සා ෙගනාවා !

මම ෙ�තලය ර� කරෙගන එ�න�... �ෙය�, මහාචා�යවරයාටද 
දැ�� �ම� කර�න!

ෙ� 
බල�න 
ෙ�ක!

ඒ ව�ණාව�ය ...!

�ක� අ��� වෙ� ෙ�ද!

කර�න�!

ෙකාෙහාමද, 
මහාචා�ය�ම�!

මට� ඊෙ�� එක 
ලැ�ණා, මට උද� 
කර�න ��ව�!

හ� එෙහන� අ� 
ෙ�ක කර�!

���� පහකට ප�ව ...

ඔ� ක�ණාකරලා, 
ෙ� එක� !
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��ෙ��න ත� ෙදක� එ�ෙනක ගැ�නා ...

ඒවා �ෙල�ෙන�වාව� 
��මානය කළා ...

දැ� අ�ට �ශ� ආෙල�කය ... ���වාක�ශන තරංග යන ෙදකම �ෙයනවා.

...එෙ� ගැ� නව ආකාරෙ� ආ�ත��ශ ව��ව� 
සාද�� ��රා �යා!

... ෙ� වන ෙත� ඒවා පව�න බවට අපට 
���ත සා�� ��ෙ� නෑ!
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ෙලාව �රා ��න ��ගල�� සමඟ වැඩ කර�� 
ෙමම ෙසායාගැ�ෙ� ෙකාටස� �ම අදහ�න� 
බැහැ.

සෑම ෙකෙන�ම අදහ� හා ද�ත ෙබදා 
ෙනාග�තා න� ෙමය කර�න බැහැ.

... අ�න ඒ ��යට තම� අ� ෙ� 
��මාකාර ෙසායාගැ�ම කෙ�. 
දැ� මෙ� �ෂ� ඇඩා 
ෙජ���� වචන ��පය� 
�ය�න කැම��.

�ද�ාව පැ�ෙත� 
බැ�ෙවා�, අ� හැෙම�ම 
එකම ක�ඩායම� - 
�ශාල ��න �සඳා සත�
 ෙසායා ගැ�මට උ�සාහ 
කරනවා!

ප�ව...
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��ෙ��න ත� ෙදක� එ�ෙනක ගැ�නා ...

ඒවා �ෙල�ෙන�වාව� 
��මානය කළා ...

දැ� අ�ට �ශ� ආෙල�කය ... ���වාක�ශන තරංග යන ෙදකම �ෙයනවා.

...එෙ� ගැ� නව ආකාරෙ� ආ�ත��ශ ව��ව� 
සාද�� ��රා �යා!

... ෙ� වන ෙත� ඒවා පව�න බවට අපට 
���ත සා�� ��ෙ� නෑ!
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ඒ ෙසායාගැ�ම ඔයා කර�න කැම� කා� එ�කද, ඒ කැම� 
ෙකනා ෙහ� ක�ඩායම ෙම� අ��න !
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ෙමම �� කතා මාලාෙ�� ඇඩා, �ද�ාව හා 
අවකාශය ගෙ�ෂණය කර�. ඕනෑම ෙකෙන�ට 
�ද�ාව කළ හැ�ය, ��න අස�න සහ ���� 

ෙස�ම සඳහා එකට වැඩ කළ හැ�ය යන අදහස 
ෙමම කථා ම�� �ව�ධනය කර�.
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