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දහනව වැනි සියවෙස් වත්ව සි  ලයනාෙඩ  ඩා න්  ෙල කෙය් පථමෙයන්ම ගවන් යානයක ආකෘතය  ෙහවත් සැලසුම  සකස් කළ බව ද ෙල කෙය්
පථම ගවන් යානය නිෂ්පාදනය කෙළ් රයි  සෙහ දරයන් බව ද අප අසා ඇත්ෙතමු.

ඊට ෙපර යුගෙය් ගවන් යානා භා ත කළ බවට ෙතාරත  සිව ම හමු ෙනාෙ . එෙස් ෙතාරත  හමු ෙනාවණ ද
නැතන  හමු ව ෙතාරත  ස භාරය සඟවා තබා ගවන් යානය නිපද ෙ  ෙගෟරවය අපරදග රටවල් හි කර ගත්තා ද
යන්න මසා බැලය යුතය.

ඉතහාස ෙතාරත වලට හසු ෙනාවන රාතතෙය් ෙහවත් පාග් ඓතහාසික යුගෙය් ෙපරදග රටවල භා ත ව
ගවන්යානා ව ග ගණනාව  ගැනම ෙතාරත  අනාවරණය ෙ . ෙගෟතම බු රජාණන් වහන්ෙස් පහළ වන්නටත් වසර
2500කට ෙපර කාලෙය් ෙපරදග රටවල භා ත ව ගවන් යානා පැවත බවද, අපරදග රටවල් එම ගවන් යානා පළබඳ
මැන න් අධ යනය ෙකාට ඒ අනුසාරෙයන් නූතන ගවන් යානය නිපද ව බව ද ඇතැමුන් ෙග් මතයයි.

පාග් ඓතහාසික යුගෙය් (ෙතතා යුගෙය්) සූ ය ෂ ෙග තික රෙජක ව කෙ රට ගවනින් ගමන් යා හැ  රථය
පැවැත අතර එය දඬු ෙමානර යන්තය, පෂ්පක රථය යනාද න වලන් හැඳන් ව බව යනු ලැෙ .

මහා හ්මයාෙගන් පබල වරය ලද රාවණා කෙ ර බලෙයන් පහෙකාට පලවාහැර ඔහු සත ලංකා රාජ ය ෙමන්ම
පෂ්පක රථය ද පැහැර ගත්ෙත්ය. කෙ ර සත ගවන් යානය පැහැර ගත් රාවණා රජ එය ධාවනය ෙ  තා ෂණය
ෙනාදැන සි යා න  එම රථෙයන් ඔහුට පෙය ජනය  අත්වන්ෙන් නැත. පෂ්පක රථය ධාවනය ෙ  තා ෂණය දැන
සි  රාවණා එහි යැ  ෙලස ෙයාදා ගත්ෙත් වායු ය.

දඹදව අෙය ධ ා පරෙය් සූ සීතා ෙද් ය පැහැරෙගන ඒමට රාවණා භා තා කෙළ් ද පෂ්පක නමැත ගවන් යානයයි.
රාම – රාවණා යුද්ධෙය් ෙබාෙහ  අවස්ථාවන්හිද ද රාවණා සිය ගවන් යානය ඒ සඳහා උපෙය ගී කර ගත්ෙත්ය.
රාවණා පරාජය කළ රාම, රාවණාෙග් ගවන් යානය පැහැරෙගන සීතා, ල ෂ්මණ ආදන් ද එහි නංවාෙගන දඹදව බලා
පටත්ව ගිෙය්ය.

එතැන් සිට පෂ්පක ගවන්යානය භා ත වෙය් දඹදවය. ෙමම ගවන් යානය පළබඳ රාවය ෙලාව පරා පචලත ව අතර
බටහිර ජාතන් එහි තා ෂණය ඉෙගනෙගන ඒ අනුසාරෙයන් නූතන ගවන් යානය නිපදව බවට ද මත පළ ෙ .

තන්ෙලාව ජයගත් ස ත රෙජක ව රාවණා ගවන් යානය පළබඳ තා ෂණය මැන න් දැන සි  අතර ඔහුෙග් කාලෙය් ද වායුෙවන්, හි  එළෙයන් ෙමන්ම
සඳ එළෙයන් ද ධාවනය කර ව ගවන්යානා භා ත කළ අතර ගවන් යානා හසු ම, ගවන්ගත ම, ගවෙන් සිට මට බෑම ආදය සඳහා ගවන් ෙතාටෙපාළ
භා ත කළ බව ද යනු ලැෙ . රාවණාෙග් එවන් ගවන් ෙතාටෙපාළ සි හතරකට වැ  පමාණය  ල දව පරා පැවැත බව ද යනු ලැෙ .

සීගි ය ගල් ප ව මු ෙන් ව මාලගා නි මාණය කෙළ් ය ෂ ෙග තික කෙ ර බව ද කෙ රෙග් රාජධානිය පැවතෙය් සීගි ෙය් බවට ද මත පළෙ . එවන් උස්
ව, ප ල් ව ගල් ප ව  මු ෙන් සිය මාලගා සං ණය සාදන්නට ෙහ්තව ඔහු ගමන් – මන් සඳහා පෂ්පක රථය භා ත මම ය හැ ය.

න න් කෙ ර වවද ලංකා පත ව කෙ ර සිය  සැප ස පත් ඳද්ද, රටවැසියා අන්ත දළ  තත්ත්වයට පත්ව බවද ෙහවත් මහජන සුබෙසත ෙනාසැලසූ බව
ද ඊට එෙරහි ව රාවණා ලංකා රාජ ය තමන් සත කර ගත් බව ද යනු ලැෙ . අනත ව රට සමෘද් මත් කරව රාවණා රජ රට සත් වනින් බැබළව බව
ද යනු ලැෙ . ලංකාවාසී ජනතාව ආහාර අනුභව කෙළ් ද රත්තරන් භාජනවල බව ද යනු ලැෙ .

රාවණාෙග් එ  ගවන් ෙතාටෙපාළ  වලපෙන් පෙද්ශෙය් පවතන ංගන්තලාව ෙලසින් හ නා ගනිමු. එය හරස්බැද්ද ගමට ඉහළන් පහි  දරපනාෙහළ
කන්ෙද් එහා පැත්තයි. ප ල් තැනිතලාව  සහිත ෙ දකාව  වන් භ® භාගයක තැනිතලාෙ  සිට භ ය ෙකෙමන් උස්වන අතර ගවන්යානය තැනිතලාෙ
සිට ධාවනය කරෙගන ත් ක  මු ෙනන් ගවනට නංවන්නට ඇතැයි ගැ ෙය  පවසත. දැනට ංගන්තලාව ජනාවාසය .

කරණෑගල පත්තලම මා ගෙය් වා යෙපාළ නගරයට නු න් පහි  වා යෙපාළ  සුමංගල ප ෙවන සහිත රජ මහා හාරස්ථානය පහි  භ  භාගය ද
රාවණා ෙග් ගවන් පථයකට කදම සා ෂය  සපයයි. ෙමම හාරස්ථානය ස ප ණෙයන්ම පාෙහ් සෑද ඇත්ෙත් ඉතා ශාලව පැත  පවතන ගල්තලාව
මතය. ගල්තලාව සමතලාවට පහිටා ඇත.

ෙමම ගල්තලාව මත අෙනකත් හාරාංග අතරට දැනට ස මන් ඉ ය ෙවන් පවතන ෙලාව ශාලතම හි  බු  පළමය ඉදෙව න් පවත. ෙමහි ඉද
කටයුත දැනට ද සි ෙව න් පවත.

වා යෙපාළ  සුමංගල රජමහා හාරස්ථානය අප රෙ  ස්වා නත්වය දනා ගැනීෙමහිලා ද අනගි ෙමෙහය  ඉට කළ බව අප දනිමු.

1815 මා ත මස 02 දන අස්සන් කරන්නට ෙය ණ උඩරට ගි සුමට අදාළව ඉංගීසින් මහනුවර මගල් මඩුෙ  ද ඉංගීසි ධජය ඔෙසාවද්ද අභීතව ඉද පත් ව 
සුමංගල හි යන් ඉංගීසි ධජය පහත ෙහළා පයින් පාගා සිංහල ෙද්ශෙය් ෙකා ය එස මට තර  එ තර ව බව අප දනිමු.

වා යෙපාළ ගාම නාමය වා, ය, ෙපාළ යනුෙවන් වචන තනකට කඩා ගහ
කළ හැ ව තෙ . ‘වා’ යනුෙවන් හැඳන්ෙවන්ෙන් වාතයයි. ෙහවත් සුළඟයි.
‘ ය’ යනු රථයයි. ‘ෙපාළ යන්ෙනන් වාතය මඟින් ධාවනය කර මට සකස්
කර තබූ ගවන්යානය ෙවනුෙවන් සකස් කළ ගවන් රථ ධාවන පථය අදහස්
ෙවයි. න් තව රටත් සනාථ වන්ෙන් ගවන් රථ ගවනට නැග්ග මටත් ගවෙන්
සිට බැස්ස මටත් භා ත ව ගවන් ෙතාටෙපාළ  ෙමම ස්ථානෙයහි පැවත
බවයි.

එෙස්ම ඉංගීසි පාලන යුගෙය් ද තබූ සිතය වල වා යෙපාළ හ න්වා ද
තබුෙ  ගවන් ෙතාටෙපාළ  (Air Port)  ෙලසිනි.

සිය නැග ය ව සු පණකාට රාමෙගන් සි  ව හි හැරය ගැන අසා ෙක ප ව
රාවණා රජ රාමෙගන් පළගැනීම සඳහා ලංකාපරෙය් ව සිය බලෙකාටෙ  සිට
දඹදව අෙය ධ ාව බලා පටත්ව ගිෙය් පෂ්පක නමැත ගවන් රථෙයනි. එෙස්
යාෙ ද ගවන් රථය මඳකට වා යෙපාළ ගවන් ෙතාටෙපාළට බැස්සව බව
පරාවෘත්තවල සඳහන් ෙ .

ප ත් ෙපාෙත් හාර අස්ෙන් සඳහන් මඩබට ට හා ෙදාරවක යන රජ මහා
හාරස්ථාන පහි  භ  භාග ෙදක ද රාවණා රජෙග් ගවන් ෙතාටෙපාළ ෙදක  ෙලසින් පැවැත බව පරා ද ා ගෙ ෂක ජයරත්න පතරආර  මහතා සිය

ගන්ථයක සඳහන් ෙකාට ඇත. දන්ඕ ට අසල පහි  මඩබඩ ට දහට ගල්ෙලන් සහිත රජමහා හාරස්ථානය . එහි පැවත ගවන් ෙතාටෙපාළ සැතප  තන
පමණ දග් ව බව ද සඳහන් ව ඇත. වරකාෙපාළ පෙද්ශෙය් ෙදාරවක යනු ද ට වසර 7500කට ෙපර පැවත පැර  ගවන් ෙතාටෙපාළ  බව ජයරත්න

ණ: රස න - රාවණාෙ  ව  පථය මත ඉ  රජ මහා හාරස්ථානය http://www.silumina.lk/2012/08/05/_art.asp?fn=av12080518&p=1
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පතරආර  මහතා සඳහන් ෙකාට ඇත.

තව රටත් ෙ  පළබඳ ස්තර සඳහන් කරන ඔහු රාවණා රජෙග් ගවන් රථ යැ  අගිනි ත න  ව බව ද සඳහන් කරයි.
 

තව ෙකාටස  ලබන සතෙය්

සටහන හා ඡායා ප

සි ෙස්න ෙද්වපිය

‘රාම රාවණා කතාව’ ග යස්ෙගන් ෙපාත

පකට සිනමා ෙල්ඛක හා චාරකයක ව චන්දන සිල්වාෙග් ෙසාෙහායු  ග යස් සුරනිමල ෙතන්නෙක න් මුදලෙග් ලයූ ’රාම-
රාවණා කතාව ’ ගන්ථය මරදාෙන් සූ ය පකාශනය  ෙලස පසුගියදා එළ ටෙ ය.

ලංකාෙ  සීමාසහිත එ සත් ප වෘත්ත පත  සමාගම
© 2012 සිය  හි ක  ඇ .

ඔබෙග් අදහස් හා ෙය ජනා අප අගයන්ෙනමු
webmanager@lakehouse.lk

ණ: රස න - රාවණාෙ  ව  පථය මත ඉ  රජ මහා හාරස්ථානය http://www.silumina.lk/2012/08/05/_art.asp?fn=av12080518&p=1

2 of 2 1/12/2013 11:22 AM

Lak Viskam

mailto:webmanager@lakehouse.lk
http://www.silumina.lk/2012/08/05/_art.asp?fn=av12080518&p=1

