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ෙබෙහත් ගැල්ව රාවණාෙග් ෙද්හය මහතඩුගල ගල් ප වතයක

රාම, සීතා සහ රාවණා හා ස බන්ධ සිය  ජනපවාදවලම පාෙහ් සඳහන් වන්ෙන් රාවණා සීතා පැහැරෙගන ආෙ
ලංකාවට බවත් හිසුණ රාම - රාවණා යුද්ධය සි වෙය් ලංකාෙ දම බවත්ය. සීතා සඟවා තැබු ස්ථානය හා රාම -
රාවණා යුද්ධය පැවත ස්ථානය පළබඳ සි  එකඟතාවය  ෙනාමැත.

හනුමාන් ලංකාපරෙය් ව සිය  නිෙවස්වල පයසි මතට පනි න් ඒවා දවා අ  කළ බවත් එම ගින්ෙන් ආෙල කය පතත
ව ෙපෙදස නුවරඑළය න න් ව වහාරපාප්ත ව බවත් ෙබාෙහ  ජනපවාදවලන් යෙ . නුවරඑළය හා ඒ ආසන්න
පෙද්ශවල පස් ක  පැහැ ගැන්  ඇත අතර එෙස් වෙය් හනුමාන් ගැසු ගින්ෙනන් මු  පෙද්ශයම පළස්සී ගිය බැ නියි
පැවෙස්.

ෙකෙස් වවද සීතා සහ සත  රාවණා පළබඳ සිද් ය නුවරඑළය පෙද්ශයට පමණ  සීමා කරන්නට ඇතැ  ජනකතා
සූදාන  නැත. ෙමරට නන් ෙදසින් ෙ  පළබඳ අසන්නට ලැෙබන කතා පවත් අනන්තය; අපමාණය.

ෙමහිද ලංකාපරය න න් හැඳන්වෙ  රට ද නැත්න  ලංකාෙ  එ තරා පෙද්ශය  ද යන්න පළබඳව ද
එකඟතාවය  ෙනාමැත. ෙමම පවාදය දගහැෙරන්ෙන් ෙමරට ය ෂ ෙග තිකයන් පාලනය කළ යුගෙය්දය. පළමුෙවන්ම
ය ෂ ෙග තික කෙ ර රජ පළබඳ ෙතාරත  අනාවරණය ෙවයි. ඔහු ලංකාපරය පාලනය කෙළ් බ ල්ල

අග නගරය කරෙගනය.

මහා හ්මයාෙගන් ඉතා බලස පන්න වර  ස  ලබන රාවණා කෙ රෙග් වැ මහල් ෙසාෙහායුරාය.
බලස පන්නක න් මත්වන රාවණා සිය ෙසාෙහායු  කෙ ර මරා දමා රාජ ය සහ දඬුෙමානර යන්තය පැහැරෙගන
බ ල්ල අග නගරය කරෙගනම ලංකාපරය පාලනය කරයි.

රාවණා සීතා පැහැරෙගන එන්ෙන් ෙ  අතරතරය. දඹදව සිට ෙබාෙහ  න් පහි  ලංකාපරය න  ව ය ෂ ෙග තික
රාජ ෙය් සිරකා යක ව සීතාෙග් ෙප් මය බලහත්කාරෙයන් දනා ගන්නට රාවණා සි  අවස්ථාවක උත්සාහ
ෙනාකෙළ්ය. ෙමම සිද් ය අනාවරණය කරන්ෙන් රාවණා පරමාද ශී රෙජක ව බවයි.

ය ෂ ෙග තික තන්වන රජ භීෂණය. රාමෙග් පහාරෙයන් රාවණා යුද ම යෑ ණ පසු රාම සින්ම ලංකා රාජ ය
භීෂණට පවරනු ලබයි. භීෂණ යනු කෙ රෙග් බාල ෙසාෙහායුරාය. එබැ න් රාවණාෙග් ද මල්ලය. භීෂණ

ලංකාපරය පාලනය කරන්ෙන් කැල ය අගනුවර කරෙගනය.

ෙමම කෙ ර, රාවණා සහ භීෂණ යන ය ෂ ෙග තික රජන් තෙදනා ෙමරට පාලනය කළ යුගය පදන  කරෙගන
“ඉන්දයාෙ  සිට සීතා පැහැරෙගන ආ දස හිස් ඇත ය ෂා පත රාවණාෙග් වාසභ ය ලංකාව වවා ස ඊට ෙපර
ෙමම දවයින මනුෂ  වාසය ව පැවත බවට සි  සාධකය  නැතැයි ‘ලංකා ජනතාව‘ න න් කෘතය  ස පාදනය
කළ ආචා ය නන්දෙද්ව ෙ ෙස්කර මහතා සඳහන් කර ඇත.

නුවරඑළය දස්ති කෙය් එ  අන්තයක පහි  මතරට පෙද්ශෙය් ඇත “සීතාව“ නමැත පැර  ගාමය එනම ලද්ෙද්
රාවණා එහි ද සීතා සඟවා තැබු බැ නි යි යනු ලැෙ . ඉතා ෂ්කර ක  මු න  ව සීතාව ගමට නු න් උමඟක
කට  මතව පවතන අතර එම උමඟ නුවරඑළෙය් කඳෙපාළ ගාමය ෙත  හිද ඇතැයි යනු ලැෙ .

ෙකාත්මෙල් පහි  රාවණාෙගාඩ ගාමය එනම ලද්ෙද් රාවණා සැඟ  සි  ස්ථානය  යයි ශ්වාස කරන බැ නි. රාවණාෙගාඩ ද ක වලන් වට ව ෂ්කර,
ගම ගාමය . එහි ද රාවණා ඇල්ල න න් කඩා දය දහර  පවත.

රාමෙගන් ෙවන්ව සීෙ  ප ය පෙය ගෙය් ෙහ්තෙවන් ද සත  රාවණා හා එ මට සි ෙ  අප ය ස ෙභ ගෙය් ෙහ්තෙවන් ද සීතා ෙද් ය වැලපණ
පෙද්ශය වලපෙන් න න් ව වහාරපාප්ත ව බවට ද මතය  පවත. වලපෙන් යනු ද නුවරඑළය දස්ති කයටම අයත් ෂ්කර ෙපෙදස .

වලපෙන් පෙද්ශෙය් රාවණා - සීතා කතාව පදන  කරගත් තවත් ජනකතා ගණනාව ම පවත. එහි එ  උස් කන්ද  හ න්වන්ෙන් “පහන් තබු කන්ද” න නි.
කන්ද මු ෙන් ගල් තලාව  හාරා සු ශාල පහන් තැ ල්ල  සකස් කර ඇත නිසා එනම ව වහාර ය. එහි දනපතාම රාතියට පහන් තරය  දල්වා ඇත.
එෙස් පහන දල්වා ඇත්ෙත් ඊට පෙස න් පහි  මහකඩුගල ගල් ප වතයට ආෙල කය පතත වනු ප සය.

මහකඩුගල ගල් ප වතෙය් ය ෂයක ෙවෙසතයි ද, එම ය ෂයාට ආෙල කය වැෙටනු ප ස පහන දැල්වෙය් යයි ද ජනපවාදෙය් සඳහන් ෙ .

ෙමම ජනපවාදය අඹන්වැල්ෙල්  සිද්ධා ථ ධ මානන්ද මල්වත පා ශ්වෙය් හිටප අනුනායක හි යන් වලපෙන් ස බන්ධෙයන් ලයා තබු ඉතහාස වරණ
අත්පටපෙත් එන සි  සනාථ කරතයි සිෙත්.

රාවණාෙග් ෙද්හය ෙබෙහත් ගල්වා නර  ෙනාවන ෙස් මහකඩුගල ගල් ප වතය තළ තැන්පත් කර ඇතැයි ද, එය ව තමානෙය් ද පවා පවතන්ෙන් යයි ද
උන්වහන්ෙස් සඳහන් ෙකාට ඇත. උන්වහන්ෙස් ප ෙය්ෂණ ක ඩායම  සූදාන  කරෙගන රාවණාෙග් ෙද්හය තැන්පත් ගල් ගහාවට ඇත   ඇත. එතළ
ෙබාෙහ  ර  ගමන් ෙ  ද තැනිතලා ෙපාළවක අලංකාර ෙපාකණ  හමු ව බවත් එය පසුකර යන ට සතර අතට හිද උමං මා ග හතරක
සන් ස්ථානය  හමුවෙය් යයි ද සඳහන් ෙකාට ඇත. වග වයුත්තන්ෙග් අනුගහය ෙනාලද නිසා ෙමම ප ෙය්ෂණ කටයුත්ත ඉද යට පවත්වාෙගන යාමට
ෙනාහැ   ඇත.

ඉහතන් දැ ව ප ද පහන් තබු කන්ෙද් පහන දැල්වෙය් ය ෂ ෙග තික රාවණාෙග් මෘත ශ රයට ආෙල කය සපයනු ප ස ද යන්න සැකය .

මහකඩුගල ප වතය මු ෙන් අලංකාර උයන් වත, මල් වත, පලත  වත සහ ඖෂධ වත ආදය පවතන්ෙන් යයි ද, එහි ෙගාස් ඕනෑම තැනක සැ සැ ය
හැ  යයි ද, පලත  වත්තට වැද ප වන් තර  පලත  අනුභව කළ හැ  යයි ද, එෙහත් පලත  කඩාෙගන ආපසු එන්නට උත්සාහ කළෙහාත් ඔවන්
මංමුලා වන බව ද අත්දැ  සහිත පැ න්ෙන  පවසත. ෙ  අතර ෙමරට ඉතහාසෙය් යුග පළබඳ කතාබෙහ්ද සීතාවක යුගය පළබඳව ද ෙතාරත
අනාවරණය ෙ .

ව තමාන අ ස්සාෙ ල්ල ආශි තව සීතාවක රාජධානිය පහි යා වවද සීතාවකට එනම ලැබුෙ  සීතාෙද් ය සඟවා තැබු එ  ස්ථානය  නිසා යයි යනු
ලැෙ . සීතාවක ෙමන්ම සීතාවක ගඟ ද පහි ෙය් ඒ ආසන්නවමය.

අ ස්සාෙ ල්ල පසිද්ධ බස් නැවත  ෙපාළට නු න් පහි  ගල් ෙලන  පළබඳ මතකය අවද කළ පැ න්ෙනක ෙ  පැහැරෙගන ආ සීතා ෙද් ය එම ගල්
ෙලෙන් ද සඟවා තබා ඇත බවයි. ඊට නු න් ගලන දය දහරාෙ  පල්ල  නි මාණය  ඇත අතර සීතා ෙද් ය ජලස්නානය සඳහා එම දය පල්ල භා ත
කළ ෙහයින් එය සීතා පල්ල ව බව ද ඔහු තව රටත් පැවසුෙ  ය.

පැහැර ගැනීමට ල ව සීතා ෙද් ය වෙරක රාමයන් පළබඳ මතකය අ ත් කර න් උපශාන්ත තය  ගත කළ බව ද, තවත් ෙටක සත  රාවණා

ණ: රස න - ෙබෙහ  ගැ  රාවණාෙ  ෙ හය මහ ගල ග  ප වතයක http://www.silumina.lk/2012/06/17/_art.asp?fn=av12061713&p=1
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පළබඳව උපන් ෙක පෙයන් හා ෙ ධෙයන් ඇ ස්සුණ ඇය ෙරෟ  ලාසය න් පසු ව බව ද යනු ලැෙ . එම උපශාන්ත ගණය සහ ෙරෟ  ලාසය
ව න්වර සීතා ගඟ ද පකට කරන්ෙන් යයි යනු ලැෙ .

සීතාවක නාමය තැනුණ ආකාරය පළබඳ තවත් අයක පළ කළ අදහස  ෙමප දය. සීතාවක ගෙඟ් කනමැද යන් වළ සෑද තෙබන තැන වංගව  ඇත නිසා
“වක” සෑ ණ බවත් වංගව ෙමන් ගලා බස්නා ජලය සීතල නිසා “සීත” සෑ ණ බවත් එම පද ෙදෙ  එකතෙවන් “සීතාවක” නාමය සෑ ණ බවත් ය.

දකණ පෙද්ශෙය් ගාල්ල නගරය ආශි තව පහි  මස්සල කන්ද සහ හ බන්ෙතාට ආසන්නව ගි ෙකාන දග මුහු  තරෙය් පහි  මහා රාවණා ෙකාටව සහ
කඩා රාවණා ෙකාටව අනාවරණය කරන්ෙන් රාම - සීතා සහ රාවණා කතා පවත පළබඳ ව තවත් පැතකඩ .

මතරට “සීතාව“ ගම රාවණා - සීතා පවාදය නිසා පසිද් යට පත්වවා ෙස්ම එම සිද් ය පළබඳ පැර  ඓතහාසික ගන්ථය  ෙලස පකට අතපජ  ලබුගම
ලංකානන්ද මාහි පාණන් වහන්ෙස් සංස්කරණය කළ “මන්දාර  පර පවත” ෙපාෙත් ද ඇතළත් ෙකාට ත ෙමන් ෙපනී යන්ෙන් සීතාව ගම එ තරා ආකාරයක
වැදගත්කම  ෙපන්නු  කරන බවයි. එම ගන්ථය ස ප ණෙයන්ම පද ෙයන් රචනා වව .

එහි ඇතැ  පද යක මතරට “සීතා මු න”, “සීතා කන්ද” සහ “සීතාගි ” යන ස්ථාන පළබඳ සඳහන් ෙවයි.

ෙ වා සීතාව ගමම ෙහ  ඒ ආසන්න පෙද්ශ ය හැ ය.

මන්දාර  පර ෙපෙදස නාශ කළ ශිව භ තක ගි  තවසා ඇත  ප ස පරාජය කළ දවාරත්න, රසූ ය සහ හ වඩන නිලෙ  යන අයට ග - , සන්නස්
හා රාජකා  ද ප නම න් පළමුවන මලධ මසූ ය රජතමා “රාවණා ෙකා ය” ද ඔවන්ට ප නැමු බව මන්දාර පර පවත අනාවරණය කරයි.

ත  රාජසිංහ රජතමා ෙමරට උපස පදාව පහිට ම සඳහා සිය  ෙද්ශෙයන් වැඩම කරව මහා සංඝරත්නය පළගැනීම සඳහා ශාල උත්සවය
සං ධානය කළ අතර එහිද ෙපරහෙ  “රාවණා ෙකා ය” ෙපරට කරෙගන ෙහ්වාහැෙ  ෙස්නාව ගමන් කළ බව ද මන්දාර පර පවත ගන්ථෙය් සඳහන් ෙවයි.

සීතා සහ රාවණා යන නාමය සඳහන් ස්ථාන

නාම, ගාම නාම, ව  නාම ආදය පකාශ කරන්ෙන් මතරට, මන්දාර පර, සහ ෙහ්වාහැට වැනි පෙද්ශවල ද රාවණා - සීතා පවාදයට පාදක ව සි  ව බව
ෙනාෙ  ද?

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 .

ඔබෙග් අදහස් හා ෙය ජනා අප අගයන්ෙනමු
webmanager@lakehouse.lk
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