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රාවණා රජෙග් ඖෂධ උද ානය, මල් උද ානය ෙමන්ම වෙන ද ානය ද ෙමරට පැවතනැයි ද, ෙමරට ධ පෙද්ශවලන් ඒ පළබඳ ෙතාරත  ලැෙබතැයි ද
ජනපවාදෙය් පවත. ඇත්ෙතන්ම ෙ  උයන් පැවත ස්ථානය ස් ර වශෙයන්ම දන්නා සිෙවකත් නැත. ෙ  පළබඳ පවතන මත සියල්ලම මනඞකල්පතය.
එෙස්න  ෙමරට කමන ස්ථානයක ෙ වා පවතන්නට ඇද්ද?

නුවරඑළය, හග්ගල මල්වත්ත ෙහවත් හග්ගල උද්භිද උද ානය බවට පත්වෙය් රාවණාෙග් ඖෂධ
උද ානය බවට පළෙවන මත අනන්තය. රජ ෙකෙනකෙග් ඖෂධ උද ානය හග්ගල මල්වත්ත තර  කඩා
එක  වන්නට බැ ය. හග්ගල මල්වත්ත යනු පැය තන-හතර  ඇතළත සංචාරය ෙකාට නරඹා අවසන්
කළ හැ  තැන . එෙහත් රාතතෙය් ද හග්ගල මල්වත්ත සතව පැවත භ භාගය අත ශාල ණැයි ද,
ව තමානෙය් ද ඉන් ශාල පමාණය  ජනාවාස බවට පත්  ඇතැයි ද යනු ලැෙ . හග්ගල මල්වත්ත
වෙ ටම පවතන ජනාවාස ෙහ්තෙවන් ෙමම පකාශෙය් සත ය  ඇතැයි සිතය හැ ය.

රාවණා රජෙග් මල් උද ානය සමන් තව ත  ඇත්ෙත් අෙශ ක ව ගෙය් මල් ගස්වලනි. රාවණාෙග්
අෙශ ක මල් උයන යයි යන්ෙන් එබැ නි. අෙශ ක මල් මහරත්මල් න න් ද හ න්වනු ලැෙ . මාතෙල්,
මහනුවර හා නුවරඑළය ඇතළත් මධ ම පළාෙත් පෂ්පය වෙය් ද මහරත්මලයි. එය එෙස් වෙය් මහරත්මල
මධ ම පළාෙත් අනන තාව පළකරන නිසා වන්නට බැ ද? ෙමම රචනෙය් ද මහරත්මල ෙවනුවට
අෙශ කමල යන නාමය භා ත මට කැමැත්ෙත .

රාතතෙය් එන  ස්ත ප ව යුගයටත් එහා යුගෙය් ෙමරට අෙශ ක මල් උයන  පැවතයා න  එහි නටබුන් ව තමානෙය් ද වවද ෙනාපවතන්නට ෙහ්තව
නැත. රාවණා රජ ඇත  ය ෂ ෙග තික රජව න් ෙමරට පාලනය කළ අව ය ෙතතා යුගය න න් හ න්වනු ලැෙ . රාවණා බ ල්ල අගනගරය කරෙගන රට
පාලනය කළ බව ද, ඔහුෙග් ගම නගරය නුවරඑළය  යයි ද පකටව ඇත තවත් මතය . එෙස් න  රාවණා සත වන, ඔසු, මල් උයන් ආදය ඒ ආශිත
පෙද්ශෙය්ම පැවතයා වන්නට ෙනාහැ ද?

අෙශ ක ෙහවත් මහරත්මල් ව තමානෙය් ද ද ද නට ලැෙ . සිත  මලන් ප   ෙශ්ෂය . මධ ම ක කරෙය් ද මු න්ම ස්ථානවල, ෙශ්ෂෙයන්ම
මුහු  ම ටෙ  සිට අ  5000ට ඉහළන් පහි  භ වල දැනට ද තැනින් තැන අෙශ ක ගස් පවතනු දැ ය හැ ය. නුවරඑළය, සීතාඑළය, හාවාඑළය,
සඳතැන්න, හග්ගල, කඳෙපාල, පළමාන, අෙ ෙවල, ප ෙපාළ, ෙහ ටන්තැන්න යනාද පෙද්ශවල අෙශ ක ගස් පවතනු දැ ය හැ ය. එෙස්න  ෙ
සු ශාල පෙද්ශය රාවණාෙග් අෙශ ක උයන පහි  පෙද්ශයම යයි නිගමනයකට එළ ය ෙනාහැ ද?

ෙයන් යද්ද නාවලප ය – බ ල්ල අතර ද මඟ ෙදපස අෙශ ක ගස් තෙබනු ද ශනය ෙ . ර ෙබාඩ හරහා නුවරඑළය පාෙ
ගමන් ගන්නා ට ද අෙශ ක ගස් තෙබනු ෙපෙන්. ගැවසි ක  බෑව වල ඇත පතන හි ෙහ ප  වැනි මල් ඇත ගස් ෙශ්ෂය
ඇත බවද, ෙ වා ෙබාෙහ  ෙසයින් වැෙවන්ෙන් නුවරඑළය, බ ඩාරෙවල හා බ ල්ල යන නගරවලට ඇතළත් ව තිෙක ණාකාර 
ෙකාටෙස් බවද 1948 ද ර ත ‘ද පපල් ඔෆ් සිෙල න්’ නමැත ගන්ථෙය් සඳහන්ව ඇත. ෙමහි ෙහ ප  න න් හැඳන්ෙවන්ෙන් අෙශ ක
මල්ම ය ෙනාහැ ද?

1818 ඌව - ෙවල්ලස්ස කැ ල්ල ෙහ්තෙවන් ෙමරට සි ව තබූ ව සන ගැන ෙසායා බල න් ෙද්ශ සංචාරයක ෙය ණ ෙදාස්තර
ෙජ න් ෙ  රචනා කළ “ලංකාෙ  අභ න්තරය එහි ජනතාව හා ඒ දවයිෙන් චා කා” (ෙ  ට ලංකාව) නමැත ගන්ථෙය් ලා අෙශ ක මල් පළබඳ
පමාණවත් ස්තරය  සඳහන්ව ඇත. ඔහු නුවරඑළය පෙද්ශෙය් ස්වභාව ෙසෟන්ද යය න්දනය කර න් අෙශ ක ගස් ගැන ෙමෙස් සඳහන් ෙකාට ඇත.

”අෙශ ක වැනි මල් සහිත ගස් ෙශ්ෂය  ඇත  ල  කැලෙයන් ගැවසුණ අත ෂම භ  භාගය  මත ගමන් කෙළමු.... ළයාමාන න  එළමහන්
භ යකට ෙපරව  10ට පැ ෙයමු. ...අෙශ ක ගණයට අයත් ගස් පධාන වශෙයන් ඇත වනෙයන් වට  තබු . ෙ  ව ගයට අයත් හුදකලා ගස්ද අතන -
ෙමතන ද නට ලැබුෙ ය . .. අප ශාල අනාවරණ පෙද්ශයකට පැ ෙයමු. ෙමහි ද ශනය සිත්ගන්නා තරමටම අ ත් ද ය. මඟෙපන්වන්ෙන  එය
නුවරඑළය පතන යයි හැඳන්වහ. ... තනි ගස් ෙගාන්නවල් වශෙයන් සිට අතන, ෙමතන පහි  ශාල හුදකලා අෙශ ක ගස් හා එ  අතද ශනීය ෙපනුම

පහළ ෙකාට ත්තකාන්ත භ  ද ශනය  නිපද මට සහාය ෙ .”

ඉංගීසීන් ර ත ගන්ථවල නුවරඑළය හා ඒ අවට උස් වල තබූ අෙශ ක ගස් ගැන ගහ කර ඇත්න , අදත් ෙ  පෙද්ශවල
අතන-ෙමතන හුදකලා අෙශ ක ගස් ද නට ඇත්න  රාවණාෙග් අෙශ ක වනය පැවතෙය් නුවරඑළය හා ඒ ආශිත පෙද්ශෙය් බව
සනාථ කරන්නට තවත් සා ෂ අවශ  ෙ ද? ෙමරට පහත්  පෙද්ශ සිව න් අෙශ ක ගස් වා තා ෙනාෙ .

රාවණා දඹදව සිට පැහැරෙගන ආ සීතා සඟවා තැබුෙ  අෙශ ක මල් උයෙන් බව ද, සීතා ෙසායා පැ  හනුමාන් සහිත ප ස
දවයිෙන් සතර දග් භාගෙය්ම ෙසායා බලා නු ට තැන, සීතා ෙසායා අෙශ ක මල් උයනට ප සි බවද ‘රාමායනය’ ස්තර ෙකාට
ඇත.

රාමායණය ගහ කරන අෙශ ක වනය නුවරඑළය ආශිතව පහි  අෙශ ක වනයම න  එකල ගසින් ගස එකට ගැ  ෙගාමුව මලන් ප  පැවත අෙශ ක
වනය අද අතන-ෙමතන කලාතර න් පමණ  ද නට ලැෙබන අෙශ ක ගසින් හිඟ පෙද්ශය  බවට පත්ව ඇත්ෙත් මන්දැයි කකස  උපදනු ඇත.
’රාමායනය’ ම යන ප ද හනුමාන් අෙශ ක වනෙයහි සීතා ෙදස බල න්ම මධ ම රාතිය ගත කළ අතර හනුමාන් උයෙන් ව ගස් ෙපරළා ම දමා උයන
නාශ කෙළ්ය. අෙශ ක වනය නාශ කරන්නට ව හනුමාන් අල්වා රාවණා රජ උෙග් වලගයට ගිනි තබන ලද.” යන පකාශවලන් ඇඟෙවන්ෙන් හනුමාන්
සින්ම අෙශ ක වනය නාශ කර දමන ලද බවයි. එම නාශය නිසා අෙශ ක ගස් වඳ  ඒවා යළ ෙබ ම වැළකණා වන්නට බැ ද?

අෙශ ක යනු අපෙග් අත්දැ ෙ  හැ යට ඉතා ඉ මනින් ලයලා වැෙඩන ගස් ව ගය  ෙනාෙ . එහි ව ධනය ඉතා ෙස න්ය. ගස අඟල් හතර  පහ  උස
යන්නට අව  දහය – පහෙළාව අතර කාලය  වත් ගතෙවයි. දැනට අෙශ ක පැළ යාය  පවතනුෙය් ෙහ ටන්තැන්ෙන් පම . ඒවා තවමත් කඩා පැළෑ ය.

රාතතෙය් නාශයට පත් අෙශ ක වනය කාලයාෙග් ඇවෑෙමන් ලයලා වැෙඩන ආකාරය  න් පළ ෙනාකරන්ෙන්ද?

ඒ ඇරත් අෙශ ක යනු පබල ඖෂධය . ආදාය  උපයා ගැනීෙ  මඟ  ෙලසින් අෙශ ක ගස් කපා ෙපාත අෙල  කර ගත්තා ද
ය හැ ය. දැනට ෙමම ගස කැපම, පවාහණය ආදය දඬුව  ලැ ය හැ  වරද  ෙලස නීතගත ෙකාට තෙ .

රාවණා සින් සීතාට කන්නට ෙදන ලද බත්, ෙක පත්ව සි  ඇය දසත සි කළ බව ද, ඒවා පාෂා භත ව බව ද, ඒවා
කැට වශෙයන් දැනට ද ෙපාළව ෙකාටන ට හමුවන අතර ෙමම ‘සීතා ගල’, ‘සීතා කැට’ ෙහ  ‘සීතා අග්ගලා’ ගලගා
ෙබාන්නට දෙමන් බෙ  දා සුවපත් වන බවට ශ්වාසය  පවතන බවද, ෙමය අත් ට අය ද නුවරඑළය ෙපෙදෙස් වසත.
අෙශ ක වනෙය් අ  ගල්ගහා තළ සඟවා තැ ෙ  ෙහ්තෙවන් සීතාට ඇස් ෙර ගය  වැල ණ අතර එය සුවපත් කරන්නට
හි එළය ස්ප ශ කර ම සඳහා ඇය ෙගන ආ එළමහන පසු කල සීතාඑළය න න් පකට ව බවද, එම ස්ථානෙය්
ව තමානෙය් ද සීතා ෙක ල ඉද  ඇතැයි ද ජනපවාදෙය් පවත.

ට අව  පයකට ෙපර සීතාඑළය පෙද්ශෙය් ළඳ  කැ ෙ  ද එහි ඉවරක හනුමාන්ෙග් සු ශාල පය  මත ව බව ද,
එය සියැසින්ම ටෙව  ද සි ත. පශ්න ගණනාව  ෙහ්තෙවන් එම ළඳ වසා දැමුණ අතර ඉන්පසුව එහි පදං ක වන්ට එහි සිය ෙනාහැ  තත්ත්වය
උද්ගත ව බවද යනු ලැෙ . රාවණාෙග් මළසි ර නර  ෙනාවන ප ද ෙබෙහත් ගල්වා වලපෙන් මහකඩුගල ප වතෙය් ගල්ගහාවක තැන්පත් කර ඇතැයි
ද මතය  පවත. මහකඩුගල ඇත්ෙත් ද නුවරඑළයට නු  ෙපෙදසකය.

නිරාහාරව සීෙ  ෙහ්තෙවන් සීතාට බෙ  දාව  වැල ණ අතර එය සුවපත් කරන්නට හනුමාන් දඹදව සිට ෙගන ආ ඖෂධ ගෙල් ඉත  කැෙබල්ල ලයලා

ණ: රස න - රාවණාෙ  අෙශ ක උයන http://www.silumina.lk/2012/06/03/_art.asp?fn=av12060319&p=1
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වැ  වලපෙන් නීල ග ඬ ගල තැනුණ බවට මතය  පවත. එය ද ධ ෙර ගාබාධ සකට පත ෂ ඖෂධය .

1999 වසෙ  ජනවා  මස 06 දන ඇත ව තවත් ප දන ම මු  ෙලාව වසන හින්  බැතමතන් ශාල ප ස  සීතාඑළයට ස්ව එහිද රාම පජා පැවැත්ව
අතර ඔවන් හග්ගල, සීතාඑළය, හග්ගල ක වැ ය ආදයට වැඳ නමස්කාර කෙළ් අපමාණ භ තය න් යු තවය. අෙශ ක ගස ද ඔවන්ෙග් වන්දනාමානයට
ල  ය. රාම පජා සීතාඑළෙය් ද පැවැත්වෙය් රාවණා පැහැරෙගන ආ සීතා සිය පතවෘතා ධ මය ආර ෂා කර ගත් සීතාඑළය ශද්ධ භ ය  ෙස් හින් න්
සලකන බැ නි.

සිය පතවෘතා බල මහිමය දහා පෑමට සීතා ගිනි ජාලාවකට පැන්න අතර, ඇෙග් සුප සු  භාවය නිසා ඇය ගින්ෙනන් පළස්සුෙ  නැත. ෙමෙස් සීතා
සුප සු  බව සනාථ කළ ස්ථානෙය් ද ෙවල පරාණ රජ මහා හාරස්ථානය ඉද  ඇත. එය ඇත්ෙත් ද නුවරඑළයට නු  පෙද්ශයකය. හග්ගල කන්ෙද්
ආශ්ච යවත්, අද්භත ෙද් පවතන බව සියැසින් ටෙව  සි ත. ගල්ගහා, ගල්ප  ෙපළවල්, ගල් ආසන එහි පවතන්ෙන් යයිද, ඉතා ලභ ගණෙය් ඖෂධ
ව ග එහි පවතන්ෙන් යයි ද, එහි ඇත ගස්වල උස අ  4 – 5 ෙනාඉ මවන අතර එම ගස් සු ශාල කඳන් සහිත බවද, ගස් කඳන් ඇඹ ණ ස්ව පය
පළකරන්ෙන් යයි ද ටෙව  යත.

එෙස්න  අෙශ ක වනය පහි ෙය් නුවරඑළය ආශිත පෙද්ශෙය්ම බව සනාථ කරන්නට තවත් සා ෂ අවශ  ෙනාවනු ඇත.

තව ෙකාටස  ලබන සතෙය්

සටහන හා ඡායා ප

සි ෙස්න ෙද්වප ය
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