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රාවණා යනු කවෙර ද?

ෙගෟතම ස මා ස බු රජාණන් වහන්ෙස් ෙලාව පහළ වන්නට වසර ෙදදහස් පන්සියයකටත් වැ
රාතත කාලයකද අප රට පාලනය කළ ය ෂ ෙග තික රජ වෙය් රාවණාය. එම අව ය ෙතතා

යුගය ෙලසින් හැඳන්වණ අතර කාලය වසර ෙදාෙළාස් ල ෂ අනූහය දහස  පමණ ෙ .

රාවණා රජට ෙපර ෙමරට පාලනය කෙළ් රාවණා රජෙග්ම වැ මහල් සෙහ දරයා ව කෙ රය.
කෙ ර ෙමරට පාලනය කළ අව ෙය් සිට ජය රජතමාෙග් පාලනය ෙත  ෙතාරත  සියල්ල
අල තය. එම වකවානුෙ  ෙතාරත  අපට දැනගත හැ ෙ  පරාවෘත්ත, ජනපවාද ආද ජන
සාහිත ය ඇසු නි.

කෙ ර, රාවණා සහ භීෂණ නමැත සෙහ දරයන් තෙදනා ශාවස්ෙග් පළමු වන භා යාවෙග්
ද ෙව  ය. පයාෙග් ඇවෑෙමන් ෙමම ද වන් තෙදනාට අත්වන්නට තබූ යසශ්ෛව යය පමාණ
කළ ෙනාහැ  ය. ශාවස්ෙග් ෙදවන භා යාව ද ෛකකසී ෙමම ෙහ්තෙවන් කෙ ර, රාවණා සහ
භීෂණ ෙකෙරහි දැ  ඊ ෂ ාෙවන් ෙව ණාය.

ෛකකසීට අවශ  වෙය් එම යසස්ෛව යය සිය කසින් හිව ද වන්ට උ ම කර ෙදන්නටය.
ෙ  ගැන සිතා උපාය  කල්පනා කළ ෛකකසී ඔවන් කෙඨ ර ව තපසට පටත් කර යවා ඒ අතර රාජ ය සිය ද වන්ට උ ම කරවා ෙදන්නට උපාය
ෙය වාය. එම උපායට ශාවස් වටෙ ය.

රාවණාට උපතන්ම හිස් දහය , ෙනත් ස්ස  සහ අත් ස්ස  ද ය. එබැ න් රාවණා ‘දශානන’ යයි ද ‘දසිස්’ යයි ද න  ලැබුෙ ය. එෙහත් ද්වතන්
පවසන්ෙන් රාවණාට හිස් දහය  තබූ කතාව ෙනාෙ . ශ තවන්ත පද්ගලයන් දස ෙදෙනකෙග් ෙහවත් උසස් ව ගෙය් හස්තෙයකට ඇත ශ තයට සමාන
ශ තය  තබූ බවය.

උග තවස් ද  ෙ  ෙහ්තෙවන් මහා හ්මයා කෙ ර, රාවණා සහ භීෂණ ෙකෙරහි තදන්ම පැහැ ෙ ය. ඒ ෙහ්තෙවන්ම කැමැත වරය  ඉල්වන්නැයි
රාවණාට දැනු  න්ෙන්ය.

එ ට රාවණා ඉල්ලා සි ෙය් අමර යව සීමට ෙහවත් සි කෙලකත් ෙනාමැ  වත්ව සි මට හැ  වරය . මහා හ්මයා ඊට එකඟ ෙනා ය. එ ට රාවණා
නිසුන්, වානරයන් ආද සාමාන  අයෙගන් ෙනාව ෙද්ව, අසුර ආද මහා බලස පන්නයන් අතන් ෙනාමැ  සි මටත් පරාජය ෙනාලබන්නටත් වරය  ඉල් ෙ ය.

එය ‘අෙජය’ වරය . ඊට මහා හ්මයා එකඟ ය.

ෙ  වන ට ලංකාව පාලනය කෙළ් කෙ රය. වහාම ලංකාවට ගිය රාවණා කෙ රයා සිංහාසනෙයන් ෙනරපා දමා ලංකා රාජ යත් කෙ ර සත පෂ්පක
රථයත් (දඬුෙමානර යන්තය) පැහැරෙගන ලංකා පත බවට පත් ය.

මය නමැත ය ෂ ෙග තිකයාෙග් දය ය ව මන්ෙද ද  කම ය සරණපාවා ගත් රාවණාට ෙ ඝනාද, අ ෂය යනාද වශෙයන් පතන් ස ම සි  බව යනු
ලැෙ .

දග් ජය ෙහවත් රාජ යන් සමඟ යුද්ධ ෙකාට එම රටවල් අල්ලා ගැනීෙ  ෙය ණ රාවණා හිපට ව සිය  රාජ  අත්පත් කර ගත්ෙත්ය. මු  ෙපාෙළ තලයම
පාලනය කළ රාවණා ස ත රෙජ .

හිතලය ජය ගැනීෙමන් ෙනානැවතණ රාවණාට ෙද ෙලාව ද අල්ලා ගැනීමට සිත් ය. ෙමම
අරමුණ ඇතව සිය පත් ෙ ඝනාද ද සමඟින් ෙද ෙලාවට ෙගාස් යුදෙකාට ෙද ෙලාව ෙද යන්
පරදා ෙද යන්ෙග් රජ ව ඉන් යා ද සිරභාරයට ගන්නට රාවණාට හැ  ය. රාවණාට ‘ඉන් ත්’
යන න බුනාමය ලැබුෙ  එබැ නි.

නිස් ෙලාව, ෙද ෙලාව ආදය ද පාලනය කරන්නා ව රාවණා බලෙයන් උද ව රාචාර
යාවන්හි ෙය ණ බවත් සුර – අසුර කන ාවන් බෙලන්ම ෙකෙළසූ බවත් ‘රාමායනය’ පවසයි.

එෙස් වවද, නිස් ෙලාව ද, ෙද  ෙලාව ද රාවණා ට ප ෙයන් අගතැන්පත්ම කාන්තාව ව
සීතාෙද් ය පැහැරෙගන ආ රාවණා ඇයට සි  බලහත්කාරකම  ෙනා ම ෙහ්තෙවන් ඔහු ස්තී
රාචාර යාවන්හි ෙය ෙ ය යන රාමායන පකාශය අසත ය  ද ය හැ ය. ඒ ෙහ්තෙවන්ම

රාවණා පරමාද ශී රෙජක ද වන්ෙන්ය. රාම ඉද ෙය් අග්නි පජාවට බ න් ෙමන් සීතා සිය
පතවෘත්තා බලමහිමය ද දහා පෑවාය.

ලංකා පත ව කෙ ර බලෙයන් පහෙකාට රාවණා ලංකා රාජ ය සිය අණසක යටතට ගත්ෙත්
කෙ ර අ ක සැප ස පත් ඳ න් බලය අයුත ෙලස ප හරණය කරද්ද ජනතාව අන්ත ගී
ප්පත් භාවයට පත් ෙ  ෙහ්තෙවනැයි යනු ලැෙ . රාවණා ලංකා රාජ ය සත් වනින් පරව

බව යනු ලැෙ . රාවණා ෛවද  ශාස්තෙයහි ද ෙකළ පැ ෙය . ලංකාව පරා ඔහුෙග් ඔසු
උයන් පැවත අතර ගල, ලග්ගල, හග්ගල, මස්සල, ෙදා කන්ද යනු ඉන් පය  පම .
ෙ වා ලභ ගණෙය් ඖෂධ ව ගවලන් ප  පවත.

රාවණා ෛවද  ශාස්තෙයහි ෙකළ පැ ණයා ෙස්ම ව නා ෛවද  ගන්ථ සකම ක තෘවරයා ද ෙවයි. නා  ප ෂා, අ ක පකාශ, රස රත්නාකරය, උ ස
ත්සා, කමා  තන්තය, ඔ ස ත්සා, ව කා පකරණය යනු ඔහු ලයූ ෛවද  ගන්ථයන්ෙගන් සමහර .

සිය ෙද් ය ව මන්ෙද ද ෙග් ෙදාළ  සංසිඳවනු ප ස ද රාවණා ව නා ෙවද ෙපාත  ලෙ ය. බාල ද වන්ෙග් ෙවද ෙපාත න  ව එය ‘කමාර හෘත්
ත්සාව‘ න  ෙවයි. එම ෙහ්තෙවන් රාවණා ප පන් මානව දයාෙවන් යුත් පද්ගලෙය  ද ෙවයි. ධ යාග-ෙහ ම සඳහා ගැනීමට දඹදව බමුණන්

බැඳෙගන සි  සතන් මුදාහළ රාවණා උප ම සත්වක ණාෙවන් යුත් අෙය  ද ය. රාම-රාවණා යුද්ධය අතරතර තවාල  යුද ම ඇදවැටණ රාම –
ල ෂමණ ෙදෙදනාට රාවණා සියතන්ම ෙබෙහත් බැන්ෙද්ය. ඔහු සංගීත ශාස්තෙයහිද ෙකළ පැ ෙය .

දඹදව අෙය ධ ා පරෙය් රාමෙග් මත් ය සීතා ෙද් ය බලහත්කාරෙයන් පැහැර ගැනීම ෙහ්තෙවන් රාවණා ෂ්ට රෙජකැයි පකට ය. රාවණා සීතා
පැහැර ගත්ෙත් ඇයෙග් ප යට වශී ම නිසා යයි රාමායනය පැවසුවත් සිය නැඟනිය ව සු පනකාට රාමෙගන් සි  ව අතවරය  ෙහ්තෙවන් ඔහුෙගන්
පළගැනී  වස් ය ඇය පැහැර ගත්ෙත්.

සු පනකා නිතරම ෙමන් දඹදව අෙය ධ ාව ආසන්නෙය් ගැවසුණාය. ඇය ට රාම තළ ඇය ෙකෙරහි පළබඳ සිත  පහළ ය. එෙහත් සු පනකාට රාම හා
එ මට බාධකය වෙය් සීතාය. සීතා මරා දමන්නට සු පනකා උපාය  ෙය වාය. ඒ ට ල ෂමණ සිය හීෙයන් සු පනකාට ද්ෙද්ය. හී පහ න්
සු පනකාෙග් නාසය ද කන  ද කැප ගිෙය්ය. වැගිෙරන ෙල් සහිතව සු පනකා ෙමම අවනඩුව සිය ෙසාෙහායුරාට වාය.

ෙමයින් ෙක පත් ව රාවණා අෙය ධ ාවට ගිෙය් සීතා පැහැරෙගන එන්නට ෙනාෙ . රාමෙගන් පළගන්නටය. එෙහත් රාම එහි ෙනාසි ම ෙහ්තෙවන් රාවණා
සීතා පැහැරෙගන ආෙ ය.

පරමාද ශී රෙජක ව රාවණාෙග් තෙය් අවසාන වචන පය ඔහුෙග් රද නා නුවණ ෙමානවට පකට කරයි. රාමෙග් හී පහර වැද රාවණා යුද ම ඇද
වැටෙ ය. එ ට රාම සහ ල ෂමණ ෙදෙදනාම රාවණා ආසන්නයට ගියහ. ඔවන් ෙදස බැ  රාවණා ෙමෙස් පකාශ කෙළ්ය.

ණ: රස න - රාවණා ය  කවෙර ද? http://www.silumina.lk/2012/08/19/_art.asp?fn=av12081914&p=1
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කමාරව නි!
ය  කා යය  උත  යයි වැටෙහ්ද,
එය ෙනාපමාව කළ යුතය.
ය  කා යය  අලසක න් අතපසු වන්ෙන් ද,
එය අවසන් වන්ෙන් ද ෙනාෙවයි.
එෙහත් අකැමැත්ත  ඇත වවත්
අසුබ කාරණය න  අතපසු කළ යුතමය.

සටහන හා ඡායා ප

සි ෙස්න ෙද්වපිය

ලබන සතෙය්.. . .
රාම – රාවණා කතාවට ඌන පරණය

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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