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අංජන  එළ ෙහ  අ න බලා යන සාස්තර ෙහ  අනාවැ  ඔබ පළගන්නවා ද? ඒවා ෙමරට ජන සංස්කෘතෙය් අංගය. අ න භා තයට පැ  කාල
වකවානුව පළබඳ නිශ් ත ෙතාරතර  දය ෙනාහැ  වවත් ෙ තා ම එය ෙමරට පවතන බව අත්දැ ෙමන්ම අප දනිමු.

අ ෙන් පථමෙයන්ම ෙපනී සි න්ෙන් “හනුමාන්” ය. අ ෙනන් අෙප් ෂත සිය  අෙප් ෂා ඉටකර ෙදන්ෙන් හනුමාන් ය. නැත
ව යම  ෙසායා ෙදන්නැයි ඉල්  ට හනුමාන් එය ෙස මට ගස්, ගල් පරාෙගන ගමන් කරයි. ෙද්ශයක සි න අයක
පළබඳ ෙතාරතර  අ ෙනන් බලාෙපාෙරාත්ත ව ට හනුමාන් සැ න් එම රටට ඇත ව පද්ගලයා ෙවත අදෘශ මානව
ෙගාස් ඔහුෙග් සිය  ෙතාරත  අනාවරණය කරයි. අසනීපයකට ෙබෙහත් යයි. ෙම  - ෙනා  අරමුණ ස  අ ෙනන්
ඉටකර ෙදන්ෙන් හනුමාන්ෙග් පහිෙටනි.

හනුමාන් යනු වානරෙය . ව  ෙග තයට අයත් සෙත . හනුමාන් පථමෙයන්ම අෙප් රෙ  සංස්කෘතයට එ වන්ෙන් ට
වසර පන්දහසකටත් වැ  රාතතය  සහිත ෙතතා යුගෙය්දය. දඹදව අෙය ධ ා පරවරෙය් සු හනුමාන් එදා ලංකාවට
ආෙ  රාවණා රජ පැහැරෙගන ත් සඟවා තැබු මත් සීතා ෙද් ය ෙසායා ගැනීමට ය. සීතා යනු දඹදව රාම රජෙග්
භා යාවයි. ඇය ෙසායා ගැනීෙ  අවශ තාව ඇත්ෙත් රාමටය. ෙසායා ගැනීෙ  කා යය පවරන්ෙන් හනුමාන්ටය.

හනුමාන් ෙමරට අස්ස  මුල්ල  නෑර ෙසායා බලා නැත තැන අෙශ ක මල් වනයට ඇත ව එහි ගල් ගහාවක සඟවා සි
සීතා ෙද් ය ෙසායා ගනී. ෙද්ශෙද්ශාන්තරයක සිට පැ  හනුමාන් ෙමරට වනාන්තරයක සඟවා තැබු සීතා ෙද් ය, ෙසායා
ගන්නට සමත් ෙවයි. ව තමානෙය්ද පවා අ ෙනන් ඔබට ෙතාරත  අනාවරණය කරන්ෙන් ෙ  හනුමාන්ම ද? නැතන
රාතතෙය් සු හනුමාත්, අ ෙනන් ෙපෙනන හනුමාත් අතර ඇත ස බන්ධතාව කම  ද?

වායුට දාව අඤ්ජනා (අංජනා) නමැත වාන යෙග් කෙසහි හනුමාන් උපන්ෙන්ය. උපන් දනම මය  මට හනුමාන්
සමත් ෙවයි. ඔහුට සූ යයා දස්වන්ෙන් ඉ ණ පලත  ෙග ය  ෙලසිනි. එය කඩා ගන්නට සිතා මවෙග් ඇකෙය් සිට ෙයා න් සියය  අහසට පැන නැංෙග්ය.
කඩා කාලෙය් මව ළඟ නැත ෙටක කසගින්ෙනන් ෙප ණ හනුමාන් ඉ ණ පලතර යි සිතා සූ යයා ගිලන්නාට සූදාන  ව බව රාමායණෙය් සඳහන් ෙවයි.

නැත ව සීතා ෙසායා දම සඳහා රාමෙග් ත ෙමෙහවෙ  ෙය ණ හනුමාන් දඹදව සිට ලංකා පරයට එන්ෙන් සාගරය හරහා එක ප ම  පැනීෙමනි. සු ශාල
සි රකට හි ක  යන හනුමාන් රහසිගතව සැඟ  යාෙ  පහසුව තකා සිය සි ර කඩා කර ගනී. එෙස්න  ශ්වක ම මැ  කර ගැනීෙ  හැ යාෙවන් ද
ඔහු යු ත ය. සීතා සඟවා සි  තැනට එන හනුමාන් තම පට මත වා  ෙවන්නැයි සීතාට යයි. ලංකා පරෙය් සිට දඹදව අෙය ධ ාවට එක ප ෙමන්ම
පැනීමට සමත් බව හනුමාන් යයි. කඩා සි ර  සහිත හනුමාන්ට එම ද ෂතාව ඇද්දයි සීතාට සැක සිෙතයි. එවර හනුමාන් සිය සි ර ප වතය  ෙස්
ශාල කර ගනී. ලංකා පරය ගලවා හිස මත තබාෙගන යාමට වවද හැ  බව හනුමාන් පවසයි.

සීතා යන්ෙන් එෙලසින් පැන යාම නිවටකම  ෙලසයි. රාමෙග් බලපරා මය රාවණාට ෙපන් ය යුත බවත්
යුද්ධ ෙකාට රාවණා මරා දැ ය යුත බවත් ඒ සඳහා රාමත් ඔහුෙග් ෙසාෙහායු  ල ෂමණත් කැඳවාෙගන
එන ෙලසත් සීතා හනුමාන්ට පවසයි. එවන් ත ෙමෙහවරක ෙයෙදන හනුමාන්ට රාවණා රකස් රජෙගන් ෙහ
එම හමුදාෙවන් අනතර  සි  ෙ  යයි සිතා වරය  ද ෙදයි. “මා පතවෘත්තා බල මහිමය ද  හි ෙයන්
සුර න බව සත ය  න  හනුමාන්ට ගින්ෙනන්, ජලෙයන් ෙහ  ආයුධය න් හානිය  සි  ෙනාෙ වා” යන්නයි.

අනත ව අෙශ ක වනය නාශ කරන හනුමාන් සීතා සි  තැන පමණ  සු ව තබයි. ෙමම නාශය ද න
රාවණාෙග් රකස් හමුදා හනුමාන් අල්ලා ගැනීමට උත්සාහ කරත. හනුමාන් ඔවන්ට උද ානෙය් ගස් ගලව න්

පහර ෙදයි.

ෙකෙස් වවත් රකස් හමුදාවට හනුමාන් පරාජය ෙවයි. රකෙස  හනුමාන් රාවණා රජ ෙවත ෙගන යාමට සැරෙසත. හනුමාන්ෙග් ශ රෙය්
ශාලත්වය ෙයා න් හැත්තෑව . හනුමාන් ඔෙසාවා ගැනීමට ෙහ  ඔහුෙග් ෙල මයකට හානි මටවත් රකෙස  අෙපාෙහාසත් ෙවත. එවර

ඔවන්ට පහසු වනු ප ස හනුමාන් නැවත සිය ශ රය කඩා කර ගනී.

රාජ සභාවට ෙගන ගිය හනුමාන්ට රාවණා රජ මරණ දඬුවම නියම කරයි. එෙහත් ඊට රාවණාෙග් බාල ෙසාෙහායු  භීෂණ ද්ධ ෙවයි.
එවර හනුමාන්ට නියම කරන දඬුවම වන්ෙන් උෙග් වලගයට ගිනි ලැ මයි. හනුමාන්ෙග් වලගය ෙකාතර  ශාල ද යත් ඔහුෙග් වලගය
ඔතන්නට මු  ලංකා පරෙය්ම තබුණ වස්ත ෙසායා ෙගෙනයි. වලගය ෙසාෙළාස් ෙයා න  දගය. ඊට ෙතල් ව ෙකාට ගිනි තබයි. ගින්ෙනන්
වළ නු සඳහා හනුමාන් නැවත සි ර කඩා කර ගනී. එෙහත් ලංකා පරෙය් තෙබන සෑම නිෙවසකම වහලයට පනින හනුමාන් ඒ සිය ම
නිවාස දවා අ  කර දමයි.

අවසානෙය් හනුමාන් වලගෙය් ගින්න නිවා ගන්ෙන් වලගය මුඛයට වා ගැනීෙමනි. එයින් ඔහුෙග් මුඛය පළස්ෙසයි. ව රන්ෙග් මුහුෙ
පළස්සුණ ආකාරෙය් අ  ව ණය  පහිටන්නට වෙය් එතැන් සිටය.

අෙය ධ ාවට යන හනුමාන් රාම, ල ෂමණ සහ සු ශාල වානර හමුදාව  ෙගන නැවත ලංකා පරයට පැ ෙණයි. රාම - රාවණා
යුද්ධෙයන් රාමෙග් ප ෂයට ෙබෙහ න්ම හානි සි ෙවයි. එම ප ස් යුද ප ෙය් මැ  වැෙටත. ෙමයින් රාමෙග් ත ජ බුවාන් “මහා ර
හනුමාන්”ට පත   ඇද්දයි මසයි.

“හනුමාන් වත්ව සි ෙයාත් අප සිය  ෙදනාෙග් වත් ෙ  භාග ය  ෙනාෙ . ඔහු අපට අවශ  ඖෂධ ව ග ෙගනැ ත් පතකාර කළ
කල්හි අපට වත් ෙ  භාග ය නැවත උදා ෙවයි.” ජ බුවාන් හනුමාන් ගැන යන්ෙන් එෙලසිනි. යගියවන්ට යළ වය ලබාද අමර ය

කර ෙ  බලය සහිත ඖෂධ ගැන හනුමාන්ට උපෙදස් ෙදන්ෙන් ජ බුවාන්ය. ඒ ඖෂධ ද ය පහන් වන්නට කලෙයන් ෙගනා යුතය.

ඒ අනුව එක ප ෙමන් හිමාලයට යන හනුමාන් එහි සෂ ා සහ ෛකලාස නමැත ප වත ෙදක මැද
පහි  ඖෂධ ප වතයට ප ෙසයි. ඔහු ෙගන යා යුත්ෙත් ශල කර  මෘත සං වන , අස්ත
සංඤ්චා නී, සුව ණ ක  යන මෙහෟෂධ සතරය. ෙබෙහත් ව ග ෙවන්ව හ නා ගන්නට හනුමාන්
අෙපාෙහාසත් ෙවයි.

එෙහත් ඖෂධ පස එන සුවඳවත් සුළඟ ආගාණය ම නිසා හනුමාන්ෙග් බලය සිය ගණය න් වැ
ෙවයි. හනුමාන් කරන්ෙන් ඖෂධ සහිත මු  ප වතයම ගලවා හිස මත තබාෙගන ලංකාපරයට එක
ප ෙමන් පැන ඒමයි. එම ෙබෙහත් ඖෂධ බලෙයන් රාමෙග් අනතරට පත් හමුදා සියල්ෙල ම යළ
පාණය ලබත. හනුමාන් ෙබෙහත් ප වතය නැවතත් ෙගන ෙගාස් තබු තැනම පහිටවා එයි.

හනුමාන් මහා හ්මයාෙගන් හා ෙද යන්ෙගන් ෙබාෙහ  බලස පන්න වර ලැබු අෙය . සු යය
ෙද්වතාවාෙගන් ෙනාෙය  ශාස්ත හදාෙළ්ය. රාම රජ යයන ෙමාෙහාෙත් හනුමාන්ට ද ඝායු වරය ද
පද කෙළ්ය. රාම, රාවණාට ද්ධව සි කළ යුද්ධෙයන් ජයගත හැ  වෙය් හනුමාන්ෙග් බල
පරා මය නිසාෙවනි. හනුමාන් වානරයක වණද මහා ෙද ව න්ටත් නැත මහා බලගත බලය  ඔහු
සත ය.

හනුමාන් යනු කවෙර දැයි ඉහත කළ ස්තරෙයන් අවෙබ ධ කර ගත හැ ය. හනුමාන් ෙවනුෙවන් ෙක ල  මහනුවර - නුවරඑළය මා ගෙය්

ණ: රස න - ඝා  වරය ලද හ මා http://www.silumina.lk/2012/05/27/_art.asp?fn=av12052720&p=1
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තවල තැන්නට නු ව ඉද  ඇත. “ර ෙබාඩ  භ ත හනුමාන් ෙට පල්” යනු එහි නාමයයි.

තව ෙකාටස  ලබන සතෙය්

සටහන හා ඡායා ප

සි ෙස්න ෙද්වප ය

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