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හනුමාන් ෙගනා ඔසු වනය මස්සල

රාවණාෙග් ලංකාපරය පහි ෙය් හ බන්ෙතාට මුහුද ආසන්නෙය් මහා රාවණා ෙකාටව සහ කඩා රාවණා ෙකාටව න න් හැඳන්ෙවන මුහු  ඛාදනයට ල ව
මුහුදට යටව පවතන සු ශාල භ  භාගයක බව ට ඉහත ලපය න් අනාවරණය කෙළ . එෙස් අනාවරණය කෙළ් සි  ඓතහාසික සා ෂය  පදන
කරෙගන ෙනාෙ . ජනවහෙ  පැවත එන ජනකතා ආශය කරෙගනය.

එෙස්න  රාවණාෙග් රාජධානිෙය් පහි  සිය ම අංග මුහුදට යටව පවත. නැතන  මුහු  ඛාදනයට ල ව නාශ  ෙගාස්ය.

ලංකාපරය පහි ෙය් රාවණා ෙකාට ෙදක ආශි තව බව ඔප්ප ෙකෙරන සා ෂය  ගාල්ල නගරෙය් මුහුද ආශි තව පහි  මස්සල කන්ෙදන් සපයා ගත
හැ දැයි මසා බැලය යුතය. මස්සල කන්ද න න් හැඳන්ෙවන්ෙන් ගාල්ල නගරයට නු න් ගාල්ල - මාතර මහාමා ගය පදන  කරෙගන ෙල ට
ෙදක  පමණ න් පහි  ක  ප වත සහිත වනාන්තර භ ය . සු ශාල තැනිතලා මකට නෑක  යන ගා  දස්ති කෙය් ගාල්ල නගරයට ආසන්නව
ෙමවන් ක  වැ ය  පහිටා ත ම ඇදහිය ෙනාහැ  ක ණ  බවයි ඇතැමුන් පවසන්ෙන්. ෙකා න්ම වෙහාත් මස්සල කන්ද එම ස්ථානයට ආගන්තක
කන්ද .

“ මස්සල” නමැත නාමය -මස්-සල නමැත වචන තනට කඩෙකාට ගහ කළ හැ  යයි ද අ ත් වශෙයන් එය “ලස්සන කන්ද” න න් ව වහාර කළ හැ
යයි ද මස්සල “ෙබාන ස්ටා” යන න න් ද හැඳන්ෙවන අතර එහි අ ත න  “ලස්සන භ  භාගය” යන්න බව ද ඇතැමුන්ෙග් මතයයි.

දග ව සහ සිහින්ව පහි  ෙමම අසි මත් කඩා ක  වැ ෙය් පරාම ඉතාම ලභ ගණෙය් ඖෂධ ව ග ෙබාෙහාමය ම පවතන බව යනු ලැෙ . ෙමහි
ඇත ඖෂධ ව ග ගණන 150 ද ඉ මවන බව ද්වත්හු පවසත. මස්සල ක  වැ ය ස බන්ධෙයන් ෙගත ඇත ජනපවාද සංඛ ාව ද සු පට ෙනාෙ . ෙමම
ක  මු ෙන් පලත  ගස් ඇත අතර ඒවාෙය් ඉ ණ පලත  පවත. ෙටක මස්සල ක  වැ ය තරණය කරන්ෙන  එහි අතරමං ෙවත. එ ට එහි පවතන
පලත  කෑෙවාත් ඔවන්ට ඉද යට ගමන් මට ඇත මා ගය පෑෙදන බවත් යළත් මංමුලා ෙනාවන බවත් යනු ලැෙ .

ෙමම ජනකතාව නුවරඑළය පෙද්ශෙය් පවතන්ෙන් තරම  ෙවනස්වය. හග්ගල ක  මු ෙන්ත් වලපෙන් මහකඩුගල ක  මු ෙන්ත් පලත  උයන් පවතන අතර
එහි යන ෙකෙනකට ඕනෑතර  පලත  කෑ හැ ය. එෙහත් ආපසු යන ට ෙගන යා ෙනාහැ ය. එෙස් ෙගන යාමට උත්සාහ කරන අයට මඟ වරද.
තව රටත් එහි ඇත මංමුලාවැල් පෑගෙනාත් ඔවනට ද මඟ වරද.

මස්සල ක  වැ ය ෙමම ස්ථානයට ආගන්තකව ලැබුණ එක  බව ෙමහි ඉහතන් ද අප පැවසුෙවමු.
එෙස් යා ඇඟ ෙ රා ගන්නට ද ෙනාහැ ය. රාමායනය අනාවරණය කරන ෙතාරත  ආශෙයන්

මස්සල කන්ද ආගන්තක එක  බව සනාථ කර ගත හැ  න  එය අප ලද ජයගහණය  බව ව
යුතය.

රාවණාෙග් ලංකාපරය හ බන්ෙතාට කඩා රාවණා හා මහා රාවණා ෙකාට ආශි තව පැවතයා න  මත්
සීතා පැහැරෙගන ත් සඟවා තැ ෙ  පටන් යළත් රාම සහ හනුමාන් ඇත  ප ස සීතා ෙසායාෙගන
ආපසු කැඳවාෙගන යාම ද වා ද සිය  සි , සි  වෙය් ද එම රාවණා ෙකාට ආශි තව බව අප පළගත
යුතය. රාම සහ රාවණා අතර අත හිසුණ යුද්ධය පැවතෙය් ද එහිදමය.

රාමත් - රාවණාත් අතර හිසුණ යුද්ධය  ඇත ෙනා  සඟවා තබුතැනින් හනුමාන් ෙසායා ගත් සීතාත්
කැටව ආපසු දඹදව බලා යන්නට රාමට ෙහාඳටම ඉඩකඩ තබු . සඟවා තබු තැනින් ෙසායා ගත්
ෙමාෙහාෙත් හනුමාන් සීතාත් පෙ  තබාෙගන ආර ෂතව එක ප ෙමන්ම දඹදවට පනින්නදැයි හනුමාන්

සීතාෙගන් මසුෙ ය. එය නිවට යාව  බව  සීතා සිය සැ යා වන රාමෙග්ත් ඔහුෙග් ෙසාෙහායු  ල ෂමණෙග්ත් බලපරා මය ෂ්ට රාවණාට ෙපන් ය
යුත යයි යා රාවණා සමඟ සටන් ෙකාට ඔහු මරා දමා ආපසු පටත්ව යාමට සූදාන න් රාම - ල ෂමණ සහ හමුදාව ෙගන එන්නැයි සීතා හනුමාන්ට අණ
කළාය.

රාම - රාවණා අතර පබල යුද්ධය  ඇත මට පධාන ෙහ්තව වෙය් සීතාෙග් එම පකාශයයි. යුද්ධෙය් ද වෙරක රාවණාට අවාසි ය. තවත් වෙරක රාමට
අවාසි ය. රාවණා යනු ද ඉතා බලස පන්න රෙජ . දසිස් න  ව ඔහුට හිස් දහය  ඇත. ඇත්ත වශෙයන්ම න  හිස් දහය  තබුණා ෙනාෙ . ශ තවන්ත
නිසුන් දස ෙදෙනකෙග් ශ තය ෙහවත් ඇෙතකෙග් පබල ශ තය රාවණාට තබු .

රාම සහ ඔහුෙග් වානර හමුදාව ෙකාතර  බලස පන්න වවත් යුද්ධෙය් එ  අවස්ථාවක ද රාවණා හා ඔහුෙග් ය ෂ ෙග තික හමුදාව ඉද ෙය් රාමත්
ල ෂමණත් වානර හමුදාෙවන් ෙබාෙහ  ප සකත් යුද ම මැ  වැටණහ. රාමෙග් ප ෂයට අන්ත පරාජය  අත්ෙව න් පැවතය ද රාමෙග් හමුදාෙ
බලවෙතක ව ජ බුවාන්ට මහා ර හනුමාන් පළබඳව සිහිපත් ෙවයි.

යගියවන් නැවත වත් කර ෙ  ෙහවත් අමර ය කර ෙ  ඖෂධ ගැන දන්ෙන් ජ බුවාන්ය. එෙහත් එම ඖෂධ ඇත්ෙත් දඹදවය. ය පහන් වන්නට
කලෙයන් එම ඖෂධ ෙගන ඒෙ  හැ යාව ඇත්ෙත් මහා ර හනුමාන්ට පම . එෙස් ඖෂධ ෙගනාෙවාත් ඒ ඖෂධ බලෙයන් රාම - ල ෂමණ පමණ
ෙනාව යගියවන් ෙබාෙහාමයකට යළ පාණය ලබා දය හැ ය.

එබැ න් අවශ  ඖෂධ පළබඳ උපෙදස් ලබාගත් හනුමාන් එක ප ෙමන්ම දඹදවට ෙගාස් එහි හිමාලය වනාන්තරෙය් ඖෂධ උද ානයට ප ෙසයි.

අවාසනාව . ෙ  වන ට ෙගන යා යුත ඖෂධවල න  හනුමාන්ට අමතක  ඇත. ඒවා මත  කර න් ඉන්නට කාලය ද ෙනාෙ . ය පහන් වන්නට
මත්ෙතන් ඖෂධත් ෙගන යළ ලංකාපරයට යා යුතය. එෙස්න  කළ යුත එකම ෙද් ඖෂධ වනාන්තරය ගලවාෙගන අෙත් ෙහ  පෙ  තබාෙගන ලංකාපරයට

ණ: රස න - හ මා  ෙගනා ඔ  වනය මස්සල http://www.silumina.lk/2012/07/22/_art.asp?fn=av12072218&p=1
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එක ප ෙමන්ම පැනීමයි.

ඖෂධ වනාන්තරෙය් ඒ-ෙ  අත සැ සැ ෙ  ද පබල ඖෂධවල සුවඳ ආඝණය ෙමන් හනුමාන්ෙග් බලය සහ ශ තය සිය දහස් ගණය න් වැ  ව ධනය
ය. ෙලාක ෙහ  කඩා කර ගත හැ  හනුමාන්ෙග් ශ රෙය් ශාලත්වය ෙයා න් හැත්තෑව . හනුමාන් ඖෂධ වනාන්තරය ගලවා හිස පට තබාෙගන

ලංකාපරයට එයි. එම ඖෂධ බලෙයන් රාම, ල ෂමණ සහ ප ස නැවත පාණය ලබත.

දැන් හනුමාන් ඖෂධ වනාන්තරය හිමාලයට ෙගන ෙගාස් එය තබුණ තැන, තබුණ අයු න්ම පහිට ය යුතය. එෙස් පහිට ම සඳහා ගවනින් ෙගන යන
ෙමාෙහාෙත් ඖෂධ වනාන්තරෙයන් කෑල්ල  කැ  මහ ෙපාළව මත පතත ය. එය පතත වෙය් ගාල්ෙල් මුහුද අද්දරටය. මස්සල කන්ද වෙය් එෙස්
ෙපාළවට පතත ව ඖෂධ වනාන්තර කෑල්ලයි.

ඇත්ත වශෙයන්ම මස්සල කන්ද වැනි කන්ද  එම ස්ථානෙය් පහි ම ම තකර වවත් එය එම ස්ථානයට ආගන්තකව පැ  කන්ද  වවත් ලභ ගණෙය්
ඖෂධ ව ග 150 කට වැ  පමාණය  එහි පැවතෙමන් එය හනුමාන් ෙගන ගිය ඖෂධ වනාන්තරෙයන් කැ  වැටණ කෑල්ල ෙලස හ න්වන්නට ගැ ෙය
ෙපලඹුණහ. මස්සල කන්ද පළබඳ ජනපවාදෙය් සඳහන් වන්ෙන් එෙලසිනි.

ෙමම සිද් ය රාවණාෙග් ලංකාපරය කඩා හා මහා රාවණා ෙකාට බව සනාථ කරන්නට පබල සා ෂය  වනවාට අනුමානය  නැත.

එෙස් වවද මස්සල ක  වැ ය පළබඳ ෙමවන් අදහස  ද පළ ෙ . මස්සල, ෙදා ගල සහ ගල යනු ලභ ඖෂධ ව ගවලන් සප  ෙමරට පහි
ඔසු උයන්ය. ෙ වා ඉතා පරාණෙය් සිට පැවත එන බව පැවෙස්. පලතසි න  ව ඉසිවරයක ඉදකළ ඔසු උයන් ෙලස ද සැලෙ . ඒ හැෙරන්නට හනුමාන්
දඹදව හිමාලය ප වතෙය් සිට ඖෂධ කන්ද  ඔෙසාවාෙගන පැ මත් ඉන් කැඩුණ කෑල්ල මහ ෙපාළව මත පතතව මස්සල ඖෂධ කන්ද ඉදව බවත්
ශ්වාස කළ ෙනාහැ  යයි ඇතැ මු පවසත.

රාවණා රජෙග් රා ෂය හමුදාෙ  පබලතම ෙසන්පතෙයක හැඳන්වෙය් මාගර න නි. මාගර ෙසන්පතයාෙග් වාසභවනය  ඇත්ෙත් මස්සල ක  වැ යයි.
ඔහු රාමෙග් වානර හමුදාෙවන් ශාල ප ස  සමූල ඝාතනය මට සමත් ය.

සිය බල පරා මෙය් මහිමෙයන් මු  තන් ෙලාවම ජයගහණය කළ රාවණා රජ අත පබල බලවන්තෙය . රාජ  ජයගහණය ම ඔහුෙග් ෙන දාංශය 
තබු . එවන් පබල රෙජක සීතා ෙද් ය පැහැරෙගන ත් ගල් ගහාවක සැඟ  යන පකාශනය ශ්වාස කළ ෙනාහැ  බව ඇතැ  ද්වතන්ෙග් මතයයි.

ෙබාෙහ  ට රාවණා රජතමා භා ත කළ භගත නගර පද්ධතය  පැවතෙය් යයි ද ඒවා ස බන්ධ කර න් උමං පද්ධතය  පැවතෙය් යයි ද උමං පය
ස බන්ධ වන ස්ථානයන්හි මතප න් රාවණා ඇල්ෙල් පහි  රාවණා ගහාව වැනි ගල් ගහා තබුෙ  යයි ද පකාශ වන තවත් මතය .

රාවණා රජ වාතය මඟින් ද, සූ යාෙල කය මඟින් ද උඩු ගවෙන් ධාවනය කළ හැ  වාහන ව ගය  භා ත ෙකාට ඇත. එෙස් වාතය මඟින් ධාවනය ව ය
ගවනට නැග්ග මටත් ගවෙන් සිට බැස්ස මටත් නතර ෙකාට තැ මටත් භා ත කළ ස්ථානය  වා යෙපාළ න න් ව වහාරයට පත්ව ඇත්ෙත්. වා + ය +
ෙපාළ යනුෙවන් ගාම නාමය සන්  ෙකාට අ ථය මසීෙ ද ඒ බැ  පැවෙස්.

වා යෙපාළ  සුමංගල හාරස්ථානය ඉදෙකාට ඇත්ෙත් එෙස් රථවාහන නතර මට පා  කළ ගල් තලාව මු ෙන් බවට පළෙවන මතය  ද පවත.
වයඹ පළාෙත් ක ණෑගල ආශි තව පහි  ර ෙබාඩගල්ල ද රාම - රාවණා යුද්ධය හා ඈ ණ ගාමය . එම හිසුණ යුද්ධෙය් ද යගියවන්ෙග් ෙබල ෙගාඩ
ගැසු ස්ථානය ර ෙබාඩගල්ල න න් පසිද්ධ ය.

(තව ෙකාටස  ලබන සතෙය්)
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