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රාවණා රජෙග් ඔසු උයන පහි ෙය් දැනට හග්ගල උද්භිද උද ානය පවතන තැන බැ  යනු ලැෙ . එය පහි ෙය් ද සීතාඑළයට නු නි. සීතාඑළය සහ
හග්ගල පසු  කරගත් හග්ගල කන්ද රාම – රාවණා සහ සීතා පවාදය පළබඳ රහස් ෙගාන්න  සඟවාෙගන නිෙසාල්මෙන් සි . හග්ගල දැ  ස්වභාව
ර ෂතය  වන්නට ෙපර එම ක  මු නට නැඟි ගැ ෙය  සි ත. ඔවන්ෙග් අත්දැ  අසන ට ම තය උපදවයි.

හග්ගල කන්ද පරා ගල්ගහා පවත. ගලන් කළ ප  ෙපළවල් පවත. මු ෙන් ගල් තලාවක දය ෙපාකණ  පවත. ගල් ආසන, ගල් තලාව දෙග් හි ණ කරත්ත
පාරක සලකණ ආදය පවත. හග්ගල කන්ද මු ෙන් ව ත ලතාවල ද ද න්නට ලැෙබන්ෙන් අමුතම ෙවනස . ෙවනත් සි  පෙද්ශයකද ද නට ෙනාලැෙබන
ත ලතා හග්ගල ක  මු ෙන් ද දැකගත හැ ය.

එහි පවතන ගස්වල පධාන ස්වභාවය න  ඒවා ක  ස්වභාවය  ඉසිලමයි. අව  ෙදතන් සියය පැර  ගස් පවා උසින් අ  3-4 ෙනා ඉ මවයි. වනාන්තරය
මැද සිටගත් ට ත ලතා උස්වන්ෙන් නිසුන්ෙග් ඉඟ ෙපෙදසට පම . එෙහත් ඒවාෙය් කඳන් සු ශාලය. ගස්වල ශාල අත පමාණය  පවත. ඒවා ද
ෙකළන් ෙනාවැ  ඇඹ ණ ස්ව පය න් පවත. ගසක ස්ව පය දගහැ  කඩය  ෙස් ෙවයි. ෙ  අතර න න් හ නා ගත ෙනාහැ  ගස් ව ග ගණන
සු ශාලය.

වැ පරම ඇත්ෙත් අෙශ ක ගස්ය. සීතා ෙප්ර න න් හ න්වන රසැත පලත  ගස් ව ගය  පවත. ඒවා ද වැෙවන්ෙන් ප  සහිතවය. මංමුලාවැල් න න්
වැල් ව ගය  ද එහි තෙ . ඒවා පෑගණ ට මඟ වරද. පාර ෙසායාගත ෙනාහැ ව මංමුලා ෙ . සැඟව සීතා ෙසායා එන රාමෙග් හමුදාව අතරමං කරවනු
ප ස රාවණා සින් මංමුලාවැල් වවන ලද බවට මතය  පවත.

එහි පලත  වත්ත  පවතන අතර ඇතතා  පලත  අනුභව කළ හැ ය. එෙහත් ආපසු
යන ට ෙගන යා ෙනාහැ ය. ෙගන යන්නට උත්සාහ කරන්නන්ට පත් එළෙ . හග්ගල කන්ද
මු ෙන් ඇත එ  මු නකට න  සිෙස්ත්ම නැඟීමට ෙනාහැ ය. එහි නැඟීමට උත්සාහ
කරන්ෙන  ද ෙලඩ ෙවත. හග්ගල කන්ද තරණය කරන්නට ගිය ෙබාෙහ  ප ස් ආපසු පැ ණ
ඇත්ෙත් දන පයකට පසුවය. ඔවන්ෙග් සි  ඉද  තබු . කාරෙයන් ෙදාඩව න් සිහි
කල්පනාව නැතව හැසිෙරත. ඔවන් යථා තත්ත්වයට පත්ෙකාට ෙගන ඇත්ෙත් යන්ත - මන්ත,
ග ක  ෙමන් අනත වය. හග්ගල කන්ද මු නට නැඟි ට ඔවන් සිහි කල්පනාව නැතව
ඉබාගාෙත් යන ප ස  බවට පත්වන්ෙන් ම තය දනවන ප ද්ෙදනි.

ෙ  අසි මත් සීතාඑළය සහ එය ඉම ෙකාට ගත් හග්ගල කන්ද පළබඳ ෙතාරත  ස්වල්පය
පම . දැනට වතන් අතර නැත සීතාඑළෙය් රං ත් මහතා ෙපර ෙටක හග්ගල කන්ෙද්
අද්භත ෙද් පළබඳ ෙබාෙහ  ස්තර මා හා පවසා ඇත.

”එතෙකාට මං පං  ෙකාල්ල කාෙල.
ඉන්දයාෙව හින්  පජකව

පෙදෙන  ආව සීතාඑළයට.
මෙගන් ඇහුව හග්ගල කන්දට නඟින්ඩ පාර ෙපන්නන්ඩ ප වන්ද යල. මං පාර ෙපන්නුව. ක
ර  නඟිද්ද එක පජකෙය  ගහක ෙකාළ වගය  කඩල අෙත්ම ෙපා  කරල ඉස්ම ක ගත්ත.

ඒකට දැ ම තඹ සෙත් කාසිය . ඒ කාසිය දයවණා. ඊට පස්ෙස තවත් ගහ න් කැඩුව ෙකාළ
පය . ඒක කඩල කලා ඉස්ම අරන් කාසිය දයවණ වතරට දැ ම. ඒ පාර කාසිය ආෙයමත්

තබුණ වෙග්ම අප වට හැ ණ. ඒ ෙගාල්ල හග්ගල කන්ෙද ගහ ෙකාළට හ යට ග  සත්කාර
කළා. වැඳ නමස්කාර කළා. රං ත් මහතා හග්ගල කන්ද පළබඳ එෙලසින් මා හා යා තෙ .

පරාණෙය් එ තරා දෙනක සීතාඑළෙය් ප ස  එකතව නිධානය  ගැනීමට කළ තැතත් පළබඳ
මතකය රං ත් මහතා මෙවත අනාවරණය කෙළ් ෙමෙලසිනි.

”සීතාඑළෙය තබුණ අංජන  එළ බලල සාස්තර යන තැන  - ෙගදර වත්ෙත ෙද්වාලය  ෙහම
හදල ජයටම ෙ  වැෙ  කළා. හැබැයි කරප යප හැම ෙදය ම සත්ත වණා. ෙද යන්ෙගන්
ඉල්ලා සි න කාරණා ඉෂ්ට කරල ෙදන්ෙන හනුමන් ෙද ෙයා.

දවස  දා අ න බලන ග න්නාන්ෙස ෙද්වාෙල පජාව  ලැහැස්ත කළා. ඒකට සහභාගි කර ගත්ෙත ශ්වාසවන්තම ෙදතන් ෙදෙන  තරයි. අප එතෙකාට
අව  ෙදාළෙහ – පහෙළාෙව ෙකාල්ෙලා. පජාවට වවමනා අඩුම- කඩුම ෙහ ෙව අප. හැන්දැෙව ග න්නාන්ෙස පජාව පටන් ගත්ත. ෙහාඳට ෙප්ෙවලා ෙහම
මැත ව.

පජාවට ත බ එක ත්තෙ කට ෙවනමම මතරප ග න්නාන්ෙස ඒක මෙග අතට න්න. ප වන් දහ න් ඔය ත්තරය ඳන්න යල ව. අප උත්සාහ
කළා. ඒත් බැ වණා. ත්තෙ  හ යට ගල් ෙග ය  වාෙග තදයි. ක ෙවලාවකට පස්ෙස ග න්නාන්ෙස ආෙ ශ වණා. ආෙ ශ ෙවලා ව තමන් හනුමන්

යන ෙද ෙයා යල. වැඩ වාසය කරන්ෙන සීතාඑළෙය ෙක ෙල් යලත් ව. ආෙ ශ වණාට පස්ෙස ග න්නාන්ෙස වානරෙය  නැත්න  ව ෙර
වාෙගම තමයි. ෙපනුම මනුස්සෙයකෙග වණාට හැසි ෙ  ව ෙර  වාෙග. ත්තනව, පැන පැන යනව, ඇඟ කසන්ෙන ෙහම ව ෙර  කසනව වාෙග.
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වත්ෙත එක තැන  ෙපන්නල ග න්නාන්ෙස ව ෙමතන ව නා නිධානය  තැන්පත් කරල
තෙයනව. එතන හාරන්ඩ යල. අප උද , යකඩ අරන් ඒ ම වළ හාරන්ඩ පටන් ගත්ත. ගල් -
මුල් හ බ වණා. ඒත් නිධානය  න  ලැබුෙණ නෑ. අපට තව යටට හාරන්ඩ ව. යටට හාරද්ද
රත්තරන් ෙපාදය ම හ බ වණා. ග න්නාන්ෙස රත්තරන් ෙපාදය අරන් ෙද්වාෙලන් තැන්පත්
කරල ත බ.

එදා  අපට කෑම ලැහැස්ත කරල තබුණ. ග න්නාන්ෙසට කෑමට ලැහැස්ත කරල තබුෙණ
පලත  ව ය . ග න්නාන්ෙස ඒ පලත  එක එක දෑතන්ම අරෙගන කෑෙව හ යට ව ෙර
කනව වාෙගමයි.

පරාෙණද සීතාඑළෙය තවත් ෙකෙනකට රත්තරනින් හදප ගවන් යානයක ආකෘතය  ලැ ල
තෙයනව. නිදන් වළක ත ල. ඒක රාවණා ර ජ වන්ෙග දඬුෙමානර යන්තෙ  ආකෘතය  යල
තමයි යන්ෙන. ඒ අය ඒක කණෙගන ෙබාෙහාම ෙපාෙහාසත් වණා.

ඒ කාෙල සීතාඑළෙය හිටප සමහර උද ය බලා හි ද්ද හිතන්ඩ බැ  තර  ෙප සත් වණා. ඒ
ෙප සත් වෙ  නිදන් ලැ  අය යලයි යන්ෙන. ෙබාෙහාම ෙදනකට ව නා මැ  ෙහමත්

ලැබුණ .

සීතාඑළයයි, හග්ගලයි අතෙර මහපාෙර එක වංගවකට යන්ෙන මැ  වංගව යල. එෙහම යන්ෙන එතැන මැ  හ බෙවන තැන  නිසා . ට 
වණාට පස්ෙස සිම ෙකෙන  ඒ හ ෙයන් ත ට තනියම න  ගිෙය නෑ. ෙහාල්මන් අවතාර ඇ ත් බයකරන නිසා. ඒ ම ෙය තබුෙණ ව නා, ප සු ,
අ ත්ම අ ත් මැ . ෙහාෙරන් ෙගනියන්ඩ බැ තර  ශාල මැ  ෙහමත් තබුණ .

ඒ දවස්වල සමහර වතවල ක  ගල් කැඩුෙව බැෙක  යන්තවලන්. ෙගවල් හදන්ඩ ගල් කඩනවයි වට ෙක ෙව ෙවන ෙදය . නිදන් තමයි හාරල ගත්ෙත”
රං ත් මහතා ෙමවන් ෙතාරත  ෙබාෙහාමය ම මා හා පවසා ඇත.

තව ෙකාටස  ලබන සතෙය්

සටහන හා ඡායා ප

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
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