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සීතා ෙද්  දව  න් දව ෙපාළ

කාන්තාවක පත තා ධ මය ද හි ෙයන්ම ආර ෂා ම ෙහවත් පතවත සු ම ෙමානතර  බලගත
බලෙ ගය  දැයි රාම - සීතා පබන්ධය ආශෙයන් අපට දැනගත හැ ය. පතවත යනු ත ටව  වත්
ව නා ෙදය  ෙනාවන තරමට ෙනාසලකා හැර ඇත ෙමවන් යුගයක සීතා ෙද් ය කාන්තා තයට
උගන්වන්ෙන් අමර ය ව පාඩම .

පත තා දහමට අසී ත, අනම  හා අද් තය ව බලය  තෙ . එබැ න් සෑම අ මා ෙකෙනකම වචනෙය්
ප සමාප්ත අ ථෙයන් ම නියම අ මා ෙකෙන  ෙනාවන්ෙන් ය.

සිය ද  පර වට තබා පතවත සු  සීතා ෙද් ය වෙරක හනුමාන්ට අනඟි වරය  න්නාය. එන  රාම-
රාවණා යුද්ධය පවතන අතරතර ගින්ෙනන්, ජලෙයන් ෙහ  ෙවනත් සි  උප වය න් හනුමාන්ෙග්

තයට අනතර  ෙනාෙ වා යන්නයි. එය එෙලසින්ම ඉෂ්ට ය. රාම – රාවණා යුද්ධය ජය ගැනීෙමහි
ලා රාමට පෙර ගා  සහාය ලැබුෙ  හනුමාන්ෙගනි. සීතා ෙද් ය ඔහුට එවන් වරය  න්ෙන් ද ඒ
නිසාමය.

රාම – රාවණා යුද්ධය අතශයින්ම ද ණ ය. ෙදපැත්ෙතහිම යගියවන්ෙග් ගණන ගණන් ගත හැ ෙ
ෙක  ගණනිනි. රාම ෙමන්ම පතමල්ලවයා ව රාවණා ද කරට කර සි ම යුද්ධය ෙමතර  ද ණ මට ෙහ්ත ය. ශාල නාශය න් පසු රාවණා මරා දැමූ
රාම යුද්ධෙයන් ජය ගත්ෙත්ය. අනත ව රාම සහ ෙසාෙහායු  ල ෂමණ ෙදෙදනා රාවණා යයාෙමන් හිස් ව ලංකා රාජ ෙය් සිංහාසනයට භීෂණ නමැත
රාවණාෙග් සෙහ දරයා ඔටනු පලඳවා පත් කෙළ්ය.

සීතා ෙද් ය ඒ වනත  ද කාලය ගත කෙළ් අෙශ ක වනෙයහි රාවණාෙග් ආර ෂක හමුදා මැද්ෙද්ය. දැ  ෙශ කයට පත්ව ක  වග ව න් ඇය කාලය
ගතකළාය. ඇය ඇඳ සි ෙය් ළ  ව වැරහැල වස්තය. අලංකාරව තබූ ෙ ශකලාපය හැඩප  ෙගත තබු . ආහාර ව ජනය කළ නිසා ෙකසඟව පය
අවල ෂණව ඇය කාලය ගත කළාය.

රාම-රාවණා යුද්ධෙය් එ  අවස්ථාවකද රාවණාෙග් බලගත පහාරයන්ෙගන් යුද ම මැ  වැටණ රාම ල ෂමණ ෙදෙදනාට නැවත වත් මට වර  න් මහා
රයාණන් ව හනුමාන් අෙශ ක වනයට ගිෙය්ය. ෙගාස් රාම සින් රාවණා මරණයට පත් කරනු ලැබූ බව සීතා ෙද් යට සැළ කළාය. සීතාෙග් සතට නි  හි

නැත ය. ඇය එෙ ෙලහි සි  ස්ව පෙයන්ම රාම හමු මට යාමට සූදාන  වවාය.

එ ට ල  රජෙය් අ තන් රාජ පදපාප්ත ව භීෂණ ( භීෂණ යනු රාවණාෙග් බාල ෙසාෙහායුරාය. ඔහු
රාවණාෙග් ෂ්ට යා අනුමත ෙනාකළා පමණ  ෙනාව රාවණාට ද්ධව රාමට සහෙය ගය ද දැ වෙය්
ය) රජෙග් ෙද් ය ව සුරමා ජන සීතා හමුවට පැ යාය. ඇය සීතා ෙද් ය ස්නානය කරවා සුන්දර ව
වස්තාභරණෙයන් සරසවා, මනෙම හනීය සපෙවන් යු තව සිය වල්ලභයා ව රාම ෙවත යැ වාය.
සීතාෙග් සතට නි -හි  නැත.

එෙහත් එෙලසින් සැරසී ආ පම න් ඇය පළගැනීමට රාම සූදාන  නැත. සීතාෙද් ය දගකල ම ගත
කෙළ් රා ෂසයන්ෙග් පරවරෙය් ඔවන්ෙග් තාඩන – පඩන මැදය. ඇයෙග් පතවතට රකසන්ෙගන් කැළල
සි  ඇත්න  ඇය යළ භාරගන්නට රාම සූදාන  නැත. ඔහු ෙල කාපවාදෙයන් ද දය යුතය. එබැ න්
ඔහු කෙළ් අග්නි ප ෂණෙයන් පත තා දහම සු  බව සහතක කරන්නැයි සීතාට අණ මයි.

ගින්නට පනින කව න් වවද එම ගින්ෙනන් දැ  පළස්සී ය යන බව ප මය  ෙනාෙ . එෙහත් පත තා
බලමහිමය අසාමාන  -අද් තය බලෙ ගය . සීතා අග්නි ප ෂණයට එකඟ වන්ෙන් එක හිතන්ය.

ල ෂමණ කම  අත ශාල ප ස  මැද්ෙද් හිසුණ ගිනි ජාලාව  සූදාන  කරයි. ගිනිදැල් බුර බුරා පැනනඟී.

සීතා ෙද් ය ඉතන් මා ද හි ෙයන්ම පත තා දහම සු  භා යාවක  න  ෙ  ගින්ෙනන් ෙනාදැෙ වා!
පතදහම සිඳ  රාචා යක  න  ෙ  ගින්ෙනන් පළස්සී මා අ ෙගාඩ  බවට පත්ෙ වා යයි යන
අ ෂ්ඨානෙයන් යුතව ගිනිෙගාඩ මැදට පැන සත් වතාව  එහි ඒ ෙ  අත ඇ ද්දාය. ඇෙග් සි ෙ  එක
ෙර මයක  ගින්ෙනන් ෙනාපළස්සුෙ ය.

රාම ෙමන්ම ඔහුෙග් පා ශ්වෙය් ප ස් ද සීතා සුප සු  පතනියකයි පළගත්ෙත් අනත වය. ෙ
ආකාරෙයන් සීතා ෙද් ය දව  න් ස්ථානය පළබඳව මත පය ම අනාවරණය ෙ . එක න්

යන්ෙන් ඇය දව  න්ෙන් මුහු  ෙවරෙළහි ගැසූ ගිනි ෙගාඩකද බවයි. අනිත් මතය න  සීතාඑළයට
ෙල  ට  පය  නු න් නුවරඑළය – වැලමඩ මා ගෙය් පහි  දව ෙපාළ ද ඇය දව  න්

බවයි – එහි ඇය දව  න් තැන දව ෙවල පරාණ රජ මහා හාරය ඉද  ඇත. කල
දව ෙපාළ පරාණ රජ මහා හාරය න න් හැඳන්වණ ෙමම සිද්ධස්ථානය දැන් දව ෙවල න න්
හැඳන්ෙවයි.

එහි ඓතහාසිකත්වය හා බැ ණ ජනකතා පය  දායක සභාෙ  ආ .ඇ .ජයතලක මහතා මා හමුෙ
අනාවරණය කෙළ් ෙමෙලසිනි.

”අර ඈතන් ෙපෙනන ක  වැ යට යන්ෙන ස්තීපර කන්ද යල. ස්තීපර කන්ෙද සුපසිද්ධ ගල් ගහාව
තෙයනව. රාවණා ර ජ ෙවා දඹදව සිට පැහැරෙගන ආප සීතා ෙද් ය හංගලා ත ෙබ ඔය ගල්ගහාෙව
ඇතෙළ්. ගල් ගහාෙව ඉඳල උමං මා ග තන  තෙයනව.

එක  නුවරඑළෙය සීතාඑළයට. එක  බ ඩාරෙවල ෙද ෙව පන්සලට. අනික ඇල්ල- වැල්ලවාය පාෙර
රාවණා දය ඇල්ලට”

ෙ  දව ෙපාළ පන්සෙල් ඉඳලා බැ ෙත  මාෙන ෙපෙනන ග මානය  තෙයනව. ‘රාම ලංකාගම’
යල තමයි යන්ෙන. ෙමතන ඉඳන් ෙල  ට  භාගය  ඇත නැත තර . සීතා ෙසායාෙගන දඹදව

හිටන් ආප රාම ර ජ ෙවා ෙගාඩබැස්සයි යන්ෙන ඔය ගමට. ඒක  ඒ ගම රාම ලංකාගම වෙ ”
ජයතලක මහතා මා සමඟ ෙ ය.

සීතා ෙද් ය ශාල ගිනි ජාලාවකට පැන පත තා බලමහිමය දහා පෑ තැන ෙපන්වන්නට ද ජයතලක
මහතා මා කැටව ගිෙය්ය.

”ෙ  ෙබ ය ෙබාෙහාම පැර  එක . ෙබ ය මුල ෙ  පං  ෛචත ය ඉදකරල තෙයන්ෙන සීතා ෙද් ය ගින්නට පැනල දවරප තැන යල තමයි යන්ෙන”

ණ: රස න - තා ෙ    ෙප ළ http://www.silumina.lk/2012/05/20/_art.asp?fn=av12052017&p=1
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තව රටත් ජයගිලක මහතා ෙ ය.

දව ෙවල රජ මහා හාරෙය් ෙදහි න්ෙන් අත්ථදස්සී හි යන් වැඩ සූ කාලෙය් සු ෙශ්ෂ සි ම  පළබඳව ද ජයතලක මහතා සිය මතකය අවද
කෙළ්ය.

”ඒ කාෙල ෙමතන නඩුත් සඳප තැන . ත්ත – පැ ල ෙදපැත්තම ෙමෙතන්ට ෙගන්නනව. ෙගන්නලා නඩු භාග කරල වරද කරප ෙකනාට යනව ෙ
කළ වැ ද්ද න්මනත මං ආෙයමත් කරන්ෙන නෑ යල ද රන්ඩ යල”

දව ෙවල හා දව  ෙපාළ යන ගාම නාම ඇත ෙ  කතා පවත් ජයතලක මහතා මා ඉද ෙය් අනාවරණය කෙළ් එෙලසිනි.

තව ෙකාටස  ලබන සතෙය්.

ඡායා ප හා සටහන - 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

ණ: රස න - තා ෙ    ෙප ළ http://www.silumina.lk/2012/05/20/_art.asp?fn=av12052017&p=1

2 of 2 1/12/2013 11:14 AM

Lak Viskam

mailto:webmanager@lakehouse.lk
http://www.silumina.lk/2012/05/20/_art.asp?fn=av12052017&p=1

