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රාවණා අදත් වතන් අතර
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රාවණා රජ යනු අෙප් පැ තම මුතන් ත්ෙත . අප රෙ  සිංහල ජනතාව පැවතෙගන එන්ෙන් ජය - කෙ ය
ෙදෙදනාෙගන් ද නැතන  ය ෂ ෙග තික රාවණා රජෙගන් ද යන්න මසා බැලය යුත පශ්නය . ඒ තරමටම අපෙග් ත
හා රාවණා රජ බැඳ සි . රාවණා රජෙග් ෙග තය ය ෂ වවා ස ස්ව පය මනුෂ  ස්ව පය බව ෙබාෙහ  ද්වත්හු
පකාශ කරත.

රාවණා රාජධානිය පළබඳ ෙතාරත  ගෙ ෂණය ෙකාට එය ලංකාෙ  පහි  බව සනාථ ව දාට අප පැවැතෙගන එන්ෙන්
රාවණාෙගන් බව අ වාදෙයන්ම අපට පළගැනීමට සි  වනු ඇත.

දඹදව අෙය ධ ා පරෙය් සු රාම, ල ෂමණ සහ සීතා යනාදහු මනුෂ ෙය ය. එෙහත් ය ෂ ෙග තික රාවණා මනුෂ
ව ගය  ෙලසින් පළගන්නට ඔවන් සූදාන  වෙය් නැත. එවකට ලංකාෙ  සු රාවණා හා ඔහුෙග් ප ස් ස් ත ෙද්

ෙමහි ද ෂෙය  වහ. ෙටක ඔවහු ගවනින් ගියහ. වාතෙයන්, හි  එළෙයන් හා සඳ එළෙයන් යාත්මක වන යානාවල
නැඟී ගියහ. ෙටක සිවකටවත් ෙනාෙපනී ගියහ. යන්ත - මන්ත ආද ගප්ත බලෙ ගයන්ෙගන් වැඩ ගත්හ.

ල ෂමණෙග් කවරණෙයහි සි  සීතා ඔහුටත් ෙනාදැෙනන ප ද පැහැර ගන්නට රාවණා සමත් වෙය් ඔහු සතව පැවත
ගප්ත බලෙ ගයන්හි පහිෙටනි. ෙමවන් ස් ත ෙද් කළ හැ ෙ  යකන්ටම ස නිසුන්ට ෙනාෙ  යනුෙවන් සිත දඹදව
වැසියන් එදා ල වැසියන් ෙදස බලා ඇත්ෙත් ය ෂයන් ෙදස බලන ආකාරෙයනි.

රාම - රාවණා යුද්ධෙයන් රාමට ජය ගත හැ  වෙය් ද රාවණාෙග්ම ආයුධ උප මශීලව රාම අතට පත් ෙ  ෙහ්තෙවනි.
යුද්ධෙය් ද රාවණා ය ෙනාගිය බවත්, හී පහර වැ ණ රාවණා සිහිමු ජා තත්ත්වයට පත්ව අදත් වත්ව සි න බවත්
පරාවෘත්ත කතාවල සඳහන් ෙ . රාවණා යගියා යයි සිතා එම සි ර හිදන් ෙකාට ඇතත් එය පවතන්ෙන් සිහිමු ජා 
පම .

උග ෙලස භාවනා වැඩු රාවණා මහා හ්මයාෙගන් අමර ය  සි මට වර  ලත් අෙය . එම වරම මහා හ්මයා ආපසු
උ රා ගත් බව  පරාවෘත්තවල සඳහන් ෙනාෙ . එෙස්න  රාවණා යයන්ෙන් ෙකෙස් ද? ර භා න  ව දව  අප්සරාවට රාවණා බලහත්කාරකම  කළ
ෙමාෙහාෙත් නලකෙ රයන් ශාප කරන්ෙන් නැවත වතාව  කාන්තාවකට අනතරය  කළෙහාත් එෙකෙණහිම රාවණා මරණයට පත්ෙ වා යාය. එෙහත් සීතා
පැහැරෙගන ආ රාවණා ඇයටවත් අනතරය  ෙනාකෙළ්ය. එෙස්න  රාවණා ය යන්නට ෙහ්තව  නැත.

ෙකෙස්මුත් රාම, ල ෂමණ ආදන් රාවණාෙග් බලපරා මය බෙලන්ම යටපත් ෙකාට ඇත. රාවණාෙග් බලය යළ සිදා පැන ෙනානැෙඟන ප ද වළලා දමා
ඇත. මු  ෙල කයාම රාවණා ෂ්ටයක ෙලස ද න්ෙන් එබැ නි. රාවණා ෂ්ටයක බවට පත්කළ රාම, ල ෂමණ ෙදෙදනා මු  ෙලාව ඉස්මතව සි ත.
එබැ න් ව තමානෙය් ද පවා පවතන්ෙන් රාම, ල ෂමණ, සීතා සහ ඔවන් බලවත් කළ හනුමාන්ෙග් බලයයි.

එෙහත් සිදා සත ය යටපත් කළ ෙනාහැ ය. තාවකාලකව සත ය යටපත් කළත් කවදා ෙහ  එය පබලාකාරෙයන් ඉස්මත ෙවයි. ෙ  පළබඳ පරාවෘත්ත
පකාශ කරන්ෙන් ෙමම යුගය රාවණාෙග් බලපරා මය ඉස්මතව ත් ෙලාවට ස ව සාධාරණය ඉෂ්ට වන යුගය  බවයි.

අන් කවර කෙලකටත් වඩා ව තමානෙය් ද රාවණා රජ පළබඳ ෙසායන්නට, ගෙ ෂණය කරන්නට
ෙබාෙහ  ෙදෙන  ෙපල  සි ත. රාවණාට සි වෙය් කම  ද යන පශ්නෙය් ද අමර ය වර  ලද රාවණා
දැනට පරනි ත වසව ත දව ෙල කෙය් ෙවෙසන බව පරාවෘත්ත කතාවල සඳහන් ෙ . පරනි ත
වසව තෙය් වාසය කරන රාවණා නමැත දව රාජයා මු  ෙලාව ද න්, මු  ෙලාව සි වන අකටයුත
ද න්, ෙල කයට සාධාරණය සලසන්ෙන් කවදාදැයි බල න් සි .

රාවණා රජ පළබඳ අසී ත ශ්වාසය  ඇත අය ෙකෙරහි බැඳ සි න රාවණා ෙද  ඔවන් මඟින් ෙලාවට
ෙසත, සහනය උදා කරන්නට, සාධාරණය සලසා ෙදන්නට උත්සාහයක ෙයද සි . රාවණා ෙද යන්
ෙවනුෙවන් ඉදෙවන ෙදෙවාල් මඟින් ෙමම කටයුත්ත ඉටවනු ඇත බව පරාවෘත්ත කතාවන්හි සඳහන් ෙ .

රාවණා රජ පළබඳ අවංක ෙ තනාෙවන් යුතව ෙතාරත  ගෙ ෂණය කර රාවණා බලය පළබඳ අචල
ශ්වාසය  ඇතව කටයුත කරන ගෙ ෂකයන් ප ෙදනකටම රාවණා ව සිහිෙනන් ෙහ  ෙවනත්

බලෙ ග මඟින් දැක ගැනීමට හැ   ඇත. රාවණා ව පහිටව න් රාවණා ෙවනුෙවන් ෙදෙවාල්
ඉදෙකාට මනා ෙලස වත් පළෙවත් ඉට ම මඟින් රාවණා බලය රෙ  පහිට ය හැ  බව එම
ගෙ ෂකයන්ට දැනගැනීමට ලැ  ඇත.

ඒ අනුව රාවණා ව පහිටව න් ඉදව පථම ෙදෙවාල වලපෙන් දරපනාෙහල  රාවණා ප බත මහා හාරෙය් පහි යාය. රාවණා බලෙකාටව ආශි තව
පහිටවා ඇත ෙමම හාරය රාවණාෙග් උ මය ආර ෂා ම සඳහා කැප  සි න ආකාරය එහි ගිය මට දැක ගත හැ  ය. එපමණක  ෙනාෙ . එම
ගෙ  වසන සෑම සිය  වැ හි ෙය ම රාවණාෙග් උ මය මැන න් මට ඇප - කැප  සි .

ගමට අමුත්තක පැ  ගසින් ඔහු ආෙ  කමට ද? ඔහුෙග් අවශ තාව කම  ද? කරන්ෙන් කම  ද? යන්ෙන් කමන ස්ථානවලට ද යනාද වශෙයන්
රහසිගතව ෙසායා බලා, ඔහුෙග් පැ ම සැකමුසු  න  ඔහු ගෙමන් පටමන් කර මට ද ෙමම ගෙ  වැසිෙය  පසුබට ෙනාෙවත. ම නිසාද යත් පටස්ත න්
පැ  ෙබාෙහ  අය ෙමම ෙපෙදෙස් ෙපාළව ෙපරළ න්, යම  ෙසාය න් රාවණාෙග් උ මය නාශ කරන්නට කටයුත ෙ  ෙහ්තෙවනි.

රාවණා ව තැන්පත් කර න් ෙමරට ෙදවැනි ෙදෙවාල ඉද  ඇත්ෙත් ක ණෑගල ර බඩගල්ල, ෙමානරාගල හාරස්ථානෙය්ය. ෙමම හාරස්ථානය පහි  ගම
ර බඩගල්ල සහ ෙමානරාගල යන ෙදන න්ම හැඳන්ෙ . එම ගාම නාමය පවා අපට රාවණා පළබඳ සිය  ඉඟිය  ෙදයි. ර ෙබාඩය යන්ෙනන් අදහස්
වන්ෙන් රත්තරන් ආයුධය යන්නයි. රත්තරනින් නිම කළ ආයුධ ස භාරය  තැන්පත් ෙකාට ඇත ස්ථානය ර බඩගල්ල න න් හැඳන්ෙවයි.

ෙමානරා ආ(පැ ) ගල ෙමානරාගල ය. ෙමහිද දඬු ෙමානර යන්තය පැ ෙ  ෙහ්තෙවන් ද, ෙමානර පහාටවක සටහන  ගල්තලාෙ  ෙකාට ත ෙ
ෙහ්තෙවන් ද ෙමානරාගල ගාම නාමය සකස්  ඇත. ක ණෑගලට යාබද වා යෙපාළ  සුමංගල හාරස්ථානය පහි  ගල්තලාෙ  දඬුෙමානර යන්තය
නවතා තබා ඇත බව ට ඉහත ද අප ෙවමු.

ෙ  දනවල ර බඩගල්ල - ෙමානරාගල හාරස්ථානෙය් ෙබෟද්ධාගමට අදාළව සු ෙශ්ෂ කටයුත්ත  ඉටෙව න් පවත. එන  ෙල කෙය් ශාලතම ෛශලමය
සමා  බු  පළමය ෙනළමයි. අත ද ෂ ගල් වඩුවන් අතන් එම ක තව ය ඉටෙව න් පවත.

ෛශලමය සමා  බු  පළමෙය් උස අ  67.5  වන අතර එහි හි  උස අ  108 . ට ෙපර ෙමරට තැනුණ අවකන බු  පළමෙය් උස අ  38.10  වන අතර
ෙපාෙළාන්න ෙ  ෛශලමය පළමෙය් උස අ  22  පම .

ෙමවන් ශද්ධ ව පද මක රාවණා ව පහිටව න් ෙදෙවාල  ඉද කරන්නට කටයුත ස පාදනය ෙමන් බු  පළමය ෙනළෙ  කටයුත්තට මහඟ
ආශී වාදය  උදාවන බව ද ව යුතය.

“යග ෙකෟරාණ මන්ථක  රාවණ මානය” යනු ෙදෙවාෙල් නමයි. ර බඩගල්ලට ඉද ෙයන් ව ප වතය රාවණාෙග් පබල ෙසන්පතයක ව මකර
ෙසන්පතයාෙග් වාසභවනයයි. මකර ෙසන්පතයා එම කන්ෙද් වස න් ර බඩගල්ලට කවරණය සලසයි.

ණ: රස න - රාවණා අද  ව  අතර http://www.silumina.lk/2012/08/12/_art.asp?fn=av12081219&p=1

1 of 2 1/12/2013 11:25 AM

Lak Viskam

http://www.silumina.lk/2012/08/12/_art.asp?fn=av12081219&p=1


මහනුවරට අයත් අංකඹුර ෙපෙදෙස් රාම ෙකාටව  පහි  අතර රාවණාට ද්ධව යුද්ධ ම සඳහා රාම කඳව  බැඳ ගත්ෙත් එහිය. අංකඹුර ෙපෙදෙස්
‘රාම ෙකාටව‘ න න් ගම  ද ෙවයි. අංකඹුර, ර බඩගල්ල අතර පෙද්ශෙය් රාම - රාවණා යුද්ධය පැවත බව ශ්වාස ෙකෙ . රාවණාෙග් පත් ඉන් ත්ෙග්
බලපරා මය ෙහ්තෙවන් එම සටන ජය ගන්නට රාවණාට හැ  ය.

යුද්ධෙය් ද යුද ම මැ  වැටණ වානරයන්ෙග් ෙබල ෙහවත් ෙබාට (ර , ෙබාට, ෙගාඩ) බලන්නට ඉන් ත් රාවණාට ඇ යු  කෙළ්ය. රාවණා ෙමම ෙබාට
ෙගාඩ ෙදස බැ ෙ  හාරස්ථාන භ ෙය් ගල්තලාව මත සිටය.

ෙමම අ තන් ද ර ෙබාටගල්ල නාමය ඇත  පසුව එය ර බඩගල්ල ෙලසින් ව වහාරයට පත් ව බව ද යනු ලැෙ .

(තව ෙකාටස  ලබන සතෙය්)

සටහන හා ඡායා ප

සි ෙස්න ෙද්වපිය

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

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