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සීතාඑළෙය් සීතා ෙක ල

හග්ගල කන්ද

හනුමාන් පළ ව

සීතා (හි ) එළය ට සීතා එළය

රාමා, සීතා, රාවණා සහ හනුමාන් ෙසායා ඉතහාසයට ගිය ගමන

ෙමය රාවණ පරාවෘත්තයට අදාළ ලංකාෙ  ඓතහාසික ස්ථාන පළබඳව ලයැෙවන ලප ෙපළක
පළමුවැන්නයි. පළමු ලපෙයන් අවධානය ෙයාමු කරන්ෙන සීතා එළය පළබඳවය.

සීතාඑළය ගම ක ණ පය  අතන්ම අතශය වැදගත්කම  උසුලයි. එය නුවරඑළයට ෙල
ට  7  නු න් බ ල්ල මා ගෙය් ද හමුවන ෙගා  ග මානය . එය ට වසර පන්දහස්

ගණනකට ෙපරාතව රාම - රාවණා යුද්ධය නිසා පකට ව ගම . එන  අබුද්ෙධ ත්ෙපාද කාලෙය්
සි ව සි මකට ස බන්ධය. ෙගෟතම ස මා ස බු රජාණන් වහන්ෙස් ෙලාව පහළ  ගත 
ඇත්ෙත් වසර 2600 . ඊටත් වසර 2400 කට ෙපර සි වව  රාම - රාවණා මහා සංගාමය.

“සීතා” සහ “එළය” යන වචන ෙදෙ  එකතෙවන් “සීතාඑළය” නම සෑද ඇත. සීතා යනු රාමෙග්
ඳ ව මත් සීතා ෙද් යයි. ඇය “එළය” ට පෙද්ශය “සීතාඑළය” ය. රාම, ල ෂමණ

(රාමෙග් ෙසාෙහායු ) සහ සීතා ෙද් ය එවකට වනවාසී ත ගත කර න් සි යහ. පදං
ගෘහෙයන් බැහැරව ඈත ර පෙද්ශයකට ෙගාස් වනාන්තරගතව ක ය  තනාෙගන
භාවනානුෙය ගීව ෙදාෙළාස් වසර  වාසය ම වනවාසී තය යනුෙවන් හැඳන්ෙවයි.

එවකට ලංකාව පාලනය කෙළ් ය ෂ ෙග තික රාවණා රජය. රාවණා බ ල්ල අග නගරය ද, නුවරඑළය ගම නගරය ද කරෙගන රට පාලනය කෙළ්ය.
ඔහුෙග් නැග ය වන සු පනකා මත් සීතා පළබඳ පවත රාවණාට අනාවරණය කරයි. සු පනකාෙග් ව ණෙයන් නි මාණය ව මත් සීතා තමාෙග්
ෙමෙහසියක කර ගත යුත යයි රාවණා සිතයි.

දඬු ෙමානර යන්තෙය් නැගී රාමෙග් ක යට යන රාවණා සීතාෙග් ප ෙයන් වශී ෙවයි. එෙ ෙලහි රාම ෙහ  ල ෂමණ ක ෙයහි නැත. ලද අවසරෙයන්
රාවණා සීතා පැහැරෙගන දඬු ෙමානරෙය් නැගී ලංකා පරයට ත් ඇය අෙශ ක වනෙය් අ  ගල් ගහාව  තළ සිරගත ෙකාට තබයි. දග කල  අ ෙ
සීෙ  ෙහ්තෙවන් සීතාට ඇස් ෙර ගය  වැළෙඳයි. එය සුවපත් කරන්නට න  ඇය හි  එළය වදන තැනකට ෙගන යා යුත ය. එෙස් ෙගන ආ ස්ථානය

සීතාඑළය න න් පකට ය.

පරාණෙය් ඌෙ  සිට ෙකාත්මෙල් ද වා අ  පාර  හිද තබුෙ  ෙමම ස්ථානය හරහාය. හාත්පස
ෙපෙදස වනාන්තරගතය. ෙමමෙඟහි කලාතර න් ෙහ  යන එන්නන්ට ෙමම ස්ථානෙය් ද ආශ්ච යයවත්,
අද්භත සි වලට මුහුණ පෑමට සි ය. ෙමතැන හාස්ක  සහිත තැන යි සිත ඔවහු එහි ව ගස  මුල
ගල  තබා, ඒ මත පහන  දල්වා, පද සත්කාර පවත්වා ගමන් - මන් යාමට ඊමට ප  වහ. පසු කලද
ෙමහි කඩා ෙක ල  ඉද ය. වන්දනාමාන ෙකෙරන ප ස් වැ ෙවත්ම එහි වැ  දයුණ කළ ෙක ල
ඉදව අතර සීතාඑළය සීතා අ මාන් ෙක ල න න් හ න්වන්ෙන් එයයි. ෙමතැන පසුෙකාට යන - එන
යැ ෙර  වාහනය නවත්වා පඬු  පදා ආශී වාද ලබාෙගන යාම අද ද ප ද්ද  ෙලස කරත. සීතාඑළය

ගම වඩාත් පචලතව ඇත්ෙත් ෙමම ෙක ල නිසාෙවනි.

ෙමම ෙක ල පළබඳ පබැ ණ කතා ගණනාව . හනුමාන් ෙද්වත්වෙයන් යුතව වැඩ සි න්ෙන් ෙමම
ෙක ෙලහි බවට ද මතය . මල් තටව  තබා අ න බලන ෙ ෙලහි හනුමාන් පටත්ව එන්ෙන් ෙමම
ෙක ෙල් සිට බව යනු ලැෙ . ෙක ල අවට ෙද්වතා එළ ගමන් කරනු ටවන් ද ඇත.

පරාණෙය් කඩා ෙක ල ව ත යද ෙමහි අ ම - ප ම ෙද් ද සි   ඇත. තමා සිතන - පතන ෙදය එෙලසින්ම ඉට වන්ෙන්දැයි ෙමතැනට පැ ෙමන් දැන
ගත හැ  . ෙක ල් භ ෙය් ගල් තලාව මත ගල් වළ  තබු . එහි ජලය ද ප  තබු . තමන් සිතන - පතන ෙද් ඉට වන්ෙන් ද - නැද්ද යන්න දැන
ගැනීමට සි ෙකාට ඇත්ෙත් ගල් වළට මල් දැ මයි. දමන මල් ඒ අසලන් ගලා ගිය සීතා ඇෙළන් මත වෙවාත් ඉන් යෙවන්ෙන් අරමුණ සා ථකව ඉටවන
බවයි. මල් මත ෙනා ම අෙප් ෂා භංගත්වයට ෙහ්ත ෙ . ෙමම ක ණ අත් ට ෙබාෙහ  ෙදෙන  සීතාඑළෙය් තවමත් වාසය කරත.

සීතාඑළෙය් ෙපාළව ෙක ෙ  ද හමුවන පාෂා භත ව බත් ගල ෙශ්ෂය  ගැන ඇතැ මු යත. ග මුන් ෙ වා හ න්වන්ෙන් සීතා ගල ෙහ  සීතා කැට
ෙලසය. ඒවා ගල් ෙමන් තදය. බෙ  දාව වැනි අසනීපවලට අත් ෙබෙහත  ෙලස සීතා ගල භා තයට ගැනු . සීතා ගල ගලගා ෙබාන්නට දෙමන් බෙ

දාවන් සුවපත් වන බව ඔවන්ෙග් මතයයි. ෙමය ද අත් ටෙව  සි ත.

සීතා කැට, සීතා ගල න න් හ න්වන්ෙන් ෙමානවා ද?

සඟවා තැබු සීතාට රාවණා කන්නට ද ඇත්ෙත් බත් ය. රාමෙගන් ෙවන්ව වසන්නට සි ෙමන් ප ය පෙය ගෙයන් ෙප ණ
සීතා ආහාර ව ජනය කළාය. ඇය බත් දසත සිකර දැමුවාය. පාෂා භත  ව තමානෙය් පවා ෙපාළව ෙක ෙ  ද
හමුවන්ෙන් ෙමම බත් ගලය. පෙද්ශවාසීහු ඒවා සීතා කැට ෙහ  සීතා ගල ෙලසින් හ න්වත.

පරාණෙය් ව අෙශ ක මල් වනෙය් ෙශ්ෂ ව අෙශ ක ගස් ව තමානෙය් ද පවා සීතාඑළය පෙද්ශෙය් ද, අවට පෙද්ශවල ද අතන
- ෙමතන තෙබනු ද නට ලැෙ . ෙමය ශීඝෙයන් වඳ ෙගන යන ගස් ෙශ්ෂය . රත පැහැත අලංකාර මල් ෙපාකර  සහිත
ර  ෙකාළවලන් යුත් අෙශ ක ගස ඇඹු ණ අත - පත න් යු තය.

අනූව දශකෙය් පමණ රාම - රාවණා සහ සීතා පවාදය සනාථ කරන ආකාරෙය් සාධකය  සීතාඑළෙය් ඉඩම න් හමු  ඇත.
ඉඩම අයිතක  එහි වළ  කපන්නට තරණය කෙළ් වත්ෙත් වගාවන්ට දැ ම සඳහා වතර ලබා ගැනීමටය. වළ අ  8 - 10
පමාණෙය් ගැඹු තය. හත ස්ව කැප ළෙඳ◌් එ  ත්තය න් හනුමාන්ෙග් පළ ව  මත ය. එය ත්තය පරාවටම
මතවව . පළ ව සිය  පාෂාණය න් නි මාණය  තබු බව ටෙව  යත.

පළ ව ගැන ආරං  ලැබුෙව  දසතන්ම එහි ඇද ආහ. ඇතැ හු වළට පඬු  ප හ. වත්පළෙවත් කළහ. එෙහත් ඉඩම
අයිතක ට සි වෙය් ශාල නාශය . පැ යවන් වත්ෙත් ඇ දම ෙහ්තෙවන් වගා නාශ ය. ඔහු වළ වසා දැ ෙ ය.
ෙමම වළ නැවත වෘත ෙකාට එහි පරා ද ාත්මක ගෙ ෂණය  සි කළ යුත යයි වග ව යුත ආයතනවලට දැනු  ෙදනු
කැමැත්ෙත .

ඉන්දයාෙ  සිට පැ  ෙපාෙහාසත් හින් හු ෙමම ඉඩම ලද ගැනීමට බලාෙපාෙරාත්තෙවන් පැ යහ. ඔවන්ෙග් අරමුණ
වෙය් එහි හනුමාන් ෙක ල  ඉද මයි. එෙහත් ඉඩම ම හි ක  පත ෙෂ්ප කෙළ්ය. මාස පයක ඇවෑෙමන් ඉඩම පා වට යන්නට ය. එහි සි
කළ වගා සිව  සා ථක වෙය් නැත. ඔහුෙග් ෙද්පළ නැත භංගස්ථාන ය. අවසානෙය් අන්ත දළ  තත්ත්වයකට පත් ව ඔහු ඉඩම අන් අෙයකට කණා
දමා පෙද්ශය අතහැර ගිෙය්ය. අ ත පදං  ව අයට ද ඉඩෙමන් පතඵලය  ෙනා ය. එබැ න් ඉඩම ෙක  කලකද ප ෙදෙනක අතට මා  ය.

සීතාඑළය පෙද්ශය මැ  උල්පත . ඉතා අනඟි ව නා නවමු මැ  සීතාඑළය ෙපාළෙවන් ලැබු . ඇතැ මු හි අ ෙය් ෙපාෙහාසත් වහ. එෙස් වෙය්
මැ  ලැ ෙ  ෙහ්තෙවනැයි යනු ලැෙ . සීතාඑළය ආසන්නෙය් මහාමා ගෙය් එ  වංගව  හැඳන්ෙවන්ෙන් ද මැ  වංගව යාය. මැ  වංගවට
පහළ පපාතෙය් ගල් ගහාව  ඇතැයි ද, එහි වරධා ෙයක සුෙ  යයි ද, එම ස්ථානෙය් මැ  ගැ ෙ  යයි ද පෙද්ශවාසීහු යත. අද ද ර ෂත
ආශි තව ෙහාෙරන් මැ  ගරන්නන් බහුලය.

සීතාඑළය ගෙ  තැනින් තැන ගල් ගහා තබුණ බව ද ඒවා කඩා ඳ දමා ෙහ  වසා දමා නාශයට පත්ෙකාට ඇතැයි ද ග මු පවසත. සීතා දය නෑ දය
පහිල්ල ගම ඉහත්තාෙ  කැලෙය් ඇත බවට ද මතය .

ණ: රස න - තා ( ) එ ය  තා එ ය http://www.silumina.lk/2012/05/13/_art.asp?fn=av12051311&p=1
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පන් ම  ව සීතාඑළෙය් සැඟවණ නිදන් පළබඳව ද ෙගතණ කතා අනන්තය. ෙබාෙහ  ෙදෙනකට නිදන්වලන් වස්තව ලැ  ඇත. රත්තරන් කාසි, රත්තරන්
සුර, රත්තරනින් කළ දඬු ෙමානර යන්තෙය් ආකෘතය  ද ඒ අතර  යයි ඇතැ හු පවසත. ලද නිදන් පළබඳ අනාවරණය කරන්නට ග මුන් ද වන්ෙන්
ය . ඊට ෙහ්තව නිදන් ලද්දවන්ෙගන් තමනට කරදර එළ ය හැ  බැ නැයි ඔවහු පවසත.

ලබන සතෙය් තව ෙකාටස

සටහන සහ ඡායා ප

සි ෙස්න ෙද්වප ය

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

ඔබෙග් අදහස් හා ෙය ජනා අප අගයන්ෙනමු
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