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රාවණාෙග් ලංකාපරය කඩා රාවණා, මහා රාවණා ෙකාට ද?

රාම, සීතා, රාවණා සහ හනුමාන් පළබඳ අප ෙමෙත  ඉද පත් කෙළ් නුවරඑළය දස්ති කෙයන් ෙසායා ගනු ලැබු ෙතාරත  ස භාරය . එෙස්ම ඇල්ල -
වැල්ලවාය මා ගය අද්දර පැවත ෙතාරත  ද අනාවරණය කෙළමු. අ ස්සාෙ ල්ල ආශි තව පැවත ෙතාරත  ද ඉද පත් මට හැ  ය. ෙමම ස්ථාන
එ ෙනකට සෑෙහන න් පහි යා වවද රාම - රාවණා - සීතා සහ හනුමාන් පළබඳ කතා පවෙත්◌්ද එම සිය ම පෙද්ශ එකම කලාපය  ෙස් සැල ය
හැ ය.

මධ ම ක කරෙය් උස්  හා ඒවා අද්දර තබු පහත්  ආශි තව පැවත ෙතාරත  ෙලසින් පැවසීම උ තය. ඒ අනුසාරෙයන් අප රාවණාෙග් අෙශ ක උයන
පැවතෙය් ද, රාවණා සීතා ෙද් ය සඟවා තැබුෙ  ද, රාම - රාවණා යුද්ධය පැවතෙය් ද මධ ම ක කරෙය් උස්  ආශි තව බව ජනපවාද ආශෙයන් සනාථ

මට උත්සාහ කෙළමු. ගාම නාම, ස්ථාන නාම, ව  නාම ආදය අප ෙමහිද උපෙය ගී කර ගතමු.

එම ෙතාරත  ආශි තව ෙමරට පැර ම රාජධානිය ව කෙ රෙග්, රාවණාෙග් සහ භීෂණෙග් “ලංකාපරය” මධ ම ක කරෙය් පැවත බවට අනුමාන කළ හැ
ය. ලංකාපරය යනු අප රෙ  පැර තම රාජධානියයි. ඒ පළබඳ ෙතාරත  සියල්ල අපකටය. අල තය. ලංකාපරය යනු ස ප ණ රටම ද, නැතන  ඉන්

ෙකාටස  ද යන්න පවා සිතා ගත ෙනාහැ ය.

එෙහත් ඉහත සඳහන් ස්ථාන ආශි තව කළ ෙසායා බැල වලද අනාවරණය වෙය් “ලංකාපරය” පහි ෙය් මධ ම ක කරය ආශි තව බවයි. ඒ බව අනාවරණය
කර ගැනීමට ඉවහල් වෙය් ජනපවාදගත සි  පම . රාවණා - සීතා පවාදය ස බන්ධ ඓතහාසික සා ෂ සිව  සිම තැන න් අනාවරණය ෙනා ය.

එපමණ න්ම ලංකාපරය මධ ම ක කරය ආශි තවම පැවතයා යයි නිගමනයකට ඒමට ද අපට ෙනාහැ ය. එෙස් වන්ෙන් ගාල්ල දස්ති කෙය් ගාල්ල නගරය
ආශි තව ඇත මස්සල ක  වැ යත්, හ බන්ෙතාට දස්ති කෙය් හ බන්ෙතාට ආශි තව පවතන මහා රාවණා ෙකාටව සහ කඩා රාවණා ෙකාටව ආශි තවත්
රාම - සීතා - රාවණා සහ හනුමාන් පළබඳ ෙගතණ ජනපවාද ෙබාෙහාමය  ද පවතන ෙහයිනි.

ෙමරට හුණ පරවරෙය් ආ යය ජනාවාස ඇත මට ෙපර පාග් ඓතහාසික යුගෙය් එන  ට වසර හාරදහසකට, පන්දහසකට ෙපර ය ෂ ෙග තිකයන් සු
බව සඳහන් ෙ . ය ෂ ෙග තිකයන්ෙග් පබලතම අ පත වෙය් රාවණා රජය. ඔහුෙග් අගනුවර හැඳන්වෙ  ‘ලංකාපරය’ න නි. ලංකාපරය නි මාණය කෙළ්
රාවණා රජෙග් රාජ ය ගෘහ නි මාණ ශිල්පයා ව ශ්වක මය දකණ මුහුෙද් ෙවරළාසන්නව ලංකාපරය ෙගාඩනැඟ බව සඳහන් ෙ .

රාම සහ රාවණා අතර ඇත ව යුද්ධෙයන් රාවණා යගිය පසු ලංකාපරය මුහුෙද් ගිල නාශයට පත් ව බව යනු ලැෙ . රාවණාෙග් ෙමම ලංකාපරය
නමැත රාජධානිය ලංකාෙ  ගිනිෙකාන දග ෙවරළ ආශි තව පහි  මහා රාවණා සහ කඩා රාවණා ෙකාට ය හැ  යයි යනු ලැෙ . ෙ වා හි ගල් පර
ෙලසින් හැඳන්ෙ .

ෙමම හි ගල් පර හ බන්ෙතාට දස්ති කෙය් න්ද - ෙපාත්තන අතර මුහු  තරයට සමාන්තරව සැතප  ගණනාව  දගට සාගරෙය් හිද තෙ . මහා
රාවණා ෙකාටව න්ෙද් සිට ෙල  ට  15 1/2  න් ද, කඩා රාවණා ෙකාටව න්ෙද් සිට . ට  47 1/2  න් ද මුහුෙද් පහිටා ඇත.

ෙ වා ෙගාඩ ෙ  හිදම  ෙලස සලකන අතර වැල ගල්වලන් නි මාණය  ඇත. ඒ මත ද ඝ කාලය  ෙකාරල් ෙගාඩගැසීම නිසා ෙකාරල්පර ෙලසින් දස්
ෙ .

මහා රාවණා ෙකාටෙ  මුහුදන් මතව ඇත ෙකාටස සැතප  හය  පමණ දග වවත් තවත් සැතප  අටක පමණ ෙකාටස  මුහු  ජලයට යට  පවත. කඩා
රාවණා ෙකාටව සැතප  25  පමණ දගට හිද ඇත අතර ෙමහි වැ  ෙකාටස  මුහුදන් යට  පවත. ෙගාඩ මට ෙපෙනන්ෙන් ෙ වා මුහුෙදන් මතව
පවතන ගල් ප වත ෙදක  ෙලසිනි.

කල  ෙගාඩ  ෙලසින් පැවත මහා රාවණා ෙකාටව හා කඩා රාවණා ෙකාටව මුහු  ඛාදනයට ල ව මුහු  ජලයට යට  ඇත. ල  ඉතහාසෙය් ඉතා
පැර ම රාජධානිය ව ලංකාපරය පහි ෙය් ෙමම මහා රාවණා ෙකාටව හා කඩා රාවණා ෙකාටව මත බවට පළෙවන මත අනන්තය.

කඩා රාවණා ෙකාටවත් මහා රාවණා ෙකාටවත් මහා සාගරෙයන් මත , ඉලප්ප සි න ගල්පර ෙදක . ෙ  ස්ථාන ෙදක ව තමානෙය්ද ෙබාෙහ  රට පකටව
පවතන්ෙන් ෙනෟකාවලට ගමන් මා ගය ද වන පදපාගාර ෙදක  ෙ  ස්ථානෙය් පහිටා ත ම නිසා. එෙහම වණත් ජනපවාද ගත සිද්  අනුව ෙමම
ස්ථානයන්හි ඉතහාසය පාග් ඓතහාසික යුගය ද වා දව යනව.

ය ෂ ෙග තික රාවණා රජෙග් ලංකාපරය නමැත බලවත් රාජධානී නගරය පහි ෙය් ෙ  ස්ථාන ආශි තව බවයි පැවෙසන්ෙන. රාවණාෙග රාජධානිෙය නටබුන්
ෙබාෙහාමය  ෙ  ස්ථානවල ජලයට යට  පවතනව. ලංකාපරය වෙ ට රාවණා රජ පත්තල භා තෙයන් ඉදකළ පව  හත  ත ල තෙයනව. පව  හත
ඉදකෙළ් ලංකාපරෙය ආර ෂාවට. හි  නඟින - බහින ෙවලාවට අහස රන්වන් පැහැෙයන් බබළන්ෙන ෙ  පත්තල පව  හෙත් වදන සූ ය රශ් ෙය
පභාවය නිසා යලයි යන්ෙන.

ඉතා බලස පන්න රෙජක ව රාමටත් ෙ  පව  හත කඩල සුනු සුනු කරල දමන්න බැ  වණා. නමුත් ෙ  පව  හත මුහුෙද් ගිල සැඟවණා. එෙහම වෙ
රාවණා සි කළ පාප යාවට ෙද යන් ලබා න් දඬුවම  දහට බවයි ශ්වාසය. ෙ  දහට මුහුෙද් ගිල ගිය ලංකාපරෙය් ව නා පාසාද සි පහකට වැ
පමාණය  තබුණ . ඒ වෙගම මංමාවත් පන්ල ෂය  පමණ  තබුණ . ෙ  නටබුන් සියල්ලම නාශ ෙනා  අදත් මුහුද තළ පවතන බවයි “ ශ්වාසය.”
ඇතැෙමකෙග් අදහස එප දය.

මහා රාවණා ගල් පරය සහ කඩා රාවණා ගල් පරය පහිටා ඇත්ෙත් ජාත න්තර මුහු  ගමන් මා ගය  ආසන්නෙයහිය. එබැ න් දනපතා ෙමම මා ගය දෙග්
ෙනෟකා ශාල වශෙයන් ගමන් කරනු ලැෙ . රාතතෙය් සිට ෙ  ගල් පරවල වැද නාශයට පත් ෙනෟකාවන්ෙග් සංඛ ාව අනන්තය. ඒ සියල්ල මුහුෙද් ගිල
ගැඹු  මුහුෙද් පතෙල් තැන්පත්ව ඇත බව ශ්වාස කරනු ලැෙ . එෙස් ෙහයින් රන් - ද - මුත - මැ  ආද ව නා ෙද් ෙබාෙහාමය  රාවණා ෙකාට
ආසන්න ගැඹු  මුහුෙද් පතෙල් තැන්පත්ව ඇතැයි යනු ලැෙ .

මහා රාවණා ෙකාටව හා කඩා රාවණා ෙකාටව යනු රාවණාෙග් රාජධානිය න  එහි නටබුන් ෙබාෙහාමය  ෙමම ස්ථානෙය් මුහුදට යටව පවතන බව ශ්වාස

ණ: රස න - රාවණාෙ  ලංකා රය ඩා රාවණා, මහා රාවණා ෙක  ද? http://www.silumina.lk/2012/06/24/_art.asp?fn=av12062417&p=1
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කළ හැ ය. ෙගාඩනැඟිල, පව , මාළගා ආද වශෙයන් ත ය යුත සිව  පළබඳ ෙමෙත  අනාවරණය කර ගත් ෙතාරත  සිව  ෙනාමැත. ගැඹු  මුහුද
නිසා ෙ වා ගෙ ෂණයට බාධා  ඇත බව සිතය හැ ය.

ෙමම ස්ථානය රාවණා රජෙග් ලංකාපරය  න  එහි අෙශ ක වනය , ගල් ගහා, ආදය ද තබුණා ය හැ ය. රාවණා පැහැරෙගන ආ සීතා සඟවා
තැබුෙ ත් රාම - රාවණා යුද්ධය පැවතෙය්ත් ෙමහිම ය යුතය. ෙමම ස්ථානය සමග රාවණා නාමය ස බන්ධ වෙය් රාවණාෙග් ස බන්ධය  ෙමහි පැවත
නිසා ය ෙනාහැ  ද?

ගාල්ල නගරාශි ත මුහු  ෙවරළ ෙ න්  කර ගනි න් පහි  මස්සල ක වැ ය හා ඒ පළබඳ පවතන ජනපවාද රාවණාෙග් රාජධානිය පහි ෙය් මහා රාවණා
ෙකාටව හා කඩා රාවණා ෙකාටව ආශි තව බව සනාථ මට තර  පමාණවත් සා ෂ සපයයි ද?

රාම - රාවණා පවාදය ස බන්ධෙයන් තවත් ස්ථාන පය  ආශෙයන් පචලතව ඇත මත පය  ද අනාවරණය මට කැමැත්ෙත .

වලපෙන් පඟ ගම පහි  නීල ග ඬ පාෂාණය පළබඳ ෙතාරත  අනාවරණය කර න් අප ට ඉහත ද යා සි ෙය් සීතා ෙද් ය අසනීප ව කල එය
සුවපත් කරන්නට හනුමාන් දඹදව සිට ෙගන ආ ඖෂධ ගෙල් ඉත ය ලයලා වැ  එම ගල් ප වතය තැනුණ බවයි. එෙහත් නීල ග ඬ පාෂාණය යනු මහා
හ්මයා පථමෙයන්ම මහ ෙපාළව මතට ප සීෙ  ද පය ගැසු ස්ථානය බව පැවෙස්. පබල හින් හු ෙමම මතය පළ ගනිත.

වලපෙන් පෙද්ශෙය් හරස්බැද්ද ගාමය එන න් පකට වෙය් රාම - රාවණා යුද්ධය පවතන අවස්ථාෙ ද තාර ෂාව සඳහා ගවයන් ගාල්ෙකාට තැබු
ස්ථානය ව නිසාෙවනි. හර  බැද්ද උ චාරණෙය් පහසුවට පසුකල හරස්බැද්ද න  ය.

වලපෙන් රාගලට ආසන්නව රාවණා ව තැන්පත් ෙකාට ඉද කළ හාරස්ථානය  “  රාවණා ප බත හාරය” න න් හැඳන්ෙවයි. රාවණා ආ ගල රාගල
න  ය. ෙමම පෙද්ශෙය් ගල් ෙදාරට තන  සහිත පබල බලෙකාටව  පැවත බවට මතය  තෙ .

බ ල්ල නගරය රාවණා රජෙග් රාජධානි අග නගරය බව පකට මතය . බ ල්ල අග නගරය කරෙගන රාවණා රට පාලනය කළ බව පැවෙස්. නගරයට
ආසන්න ර න් පහි  න්හිඳ දය ඇල්ල ආශි ත කන්ෙද් ගල් ගහාව  පවතන අතර රාවණා එහි ද සීතා සඟවා තැබු බව තවත් මතය .

රාවණා යනු ස්වෙද්ශික රෙජ . අත බලස පන්න රෙජ . නිසුන් දස ෙදෙනකෙග් බලය සහිත රාවණා රණශරෙය . ෛවද  වරෙය . ද ාඥෙය .
ගවනින් ගමන් යා හැ  ය අ පතෙය . රාම - රාවණා යුද්ධෙය් එ  අවස්ථාවකද රාමෙග් පබල පහාර හමුෙ  රාමත් ඔහුෙග් ෙසාෙහායු  ල ෂමණත්
වානර හමුදාෙවන් ශාල ප සකත් යගිය බව ද පැවෙස්.

රාවණා සීතා පැහැරෙගන ආෙ  ඇෙග් පශි යට වශී ෙමනැයි රාමායනය ගහ කරයි. එෙහත් තවත් මතය න් යෙවන්ෙන් රාවණාෙග් නැග ය ව
සුප ණකාට රාමෙගන් සි  ව හි හැරයකට පළගැනීම සඳහා රාම ෙසායා ඔහුෙග් මැ රට ගිය බවත් එෙ ෙලහි රාම මැ ෙ  ෙනාසි  ෙහයින් සීතා ෙද් ය
පැහැරෙගන ආ බවත් ය.

ෙකෙස්මුත් සීතා ෙද් යෙග් ෙප් මය බෙලන් පැහැර ගැනීමට කටයුත ෙනාකළ රාවණා පරමාද ශී රෙජ . සිය වාසභ ෙයන් ෙබාෙහ  රස්ථර පෙද්ශයකට
ෙගනැ ත් ය ෂ ෙග තික හමුදා භාරෙය් තැබු සීතාෙග් ෙප් මය බෙලන් දනන්නට හැ යාව තබුණත් රාවණා එෙස් ෙනා ෙමන් ඔහු සිය මහත්මා ගතය
ෙමානවට පකට කෙළ්ය.
 

(තව ෙකාටස  ලබන සතෙය්)

සටහන සහ ඡායා ප

සි ෙස්න ෙද්වප ය
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