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රාවණ රජෙග් පළ ව

රාමා, සීතා, රාවණා සහ හනුමාන් ෙසායා ඉතහාසයට ගිය ගමන  - 8

‘දඬුෙමානරය’ ධාවනය කළ ගවන් පථය ංගන්තලාව ද?

රාවණාෙග් ලංකාපරය ල දව ගිනිෙකාණ දග පහි  මහා රාවණා සහ කඩා රාවණා ෙකාට ය හැ  යයි ද, එෙස්
නැතෙහාත් එය පහි ෙය් නුවරඑළය, බ ල්ල හා ඒ ආශි ත පෙද්ශවල ය හැ  යයි ද අප ට ඉහතන් පැවසීමු.
ෙ  සියල්ලම ජනකතා, ජනපවාද හා ජනවහෙ  එන ෙතාරත  ආශි තව අනාවරණය කළ ඒවාය.

ෙ  අතර රාවණාෙග් බලෙකාටව පහි ෙය් නුවරඑළය දස්ති කෙය්ම වලපෙන් පාෙද්ශීය ෙල්ක  ෙකා ඨාසයට
අයත් හරස්බැද්ද පෙද්ශෙය් පහි  ක  මු න  වන දරපනාෙහළ බවට ලද ෙතාරතර  මත පසුගිය දෙනක එහි
යාමට ද මට හැ  ය.

රාගල හරස්බැද්ද හරහා වලපෙන් මා ගෙය් ෙල ට  70, 71 හා 72 කණ පහි  ස්ථානවල සිට ක  මු නට
නැඟීමට තැනුණ අ  පාරවල් ෙමන්ම තරම  සංව ධනය ව පාරවල් ද පය ම ඇත. ෙමම මා ග දෙග්
දරපනාෙහළ ගමට යාම ද දැ  ෙවෙහසකරය. හි මඟ  දෙග් ඉහළට නැඟ යන ආකාරෙයන් කන්ද නැඟෙගන
යාමට සි  ෙ . ඒ තරමටම එය ඉතා දැ  බෑවම .

ඉතා යළ ර  කාලගණය  පැවතය ද පදං ක වන්ෙග් අපතහත ෛධ යය පදන  කරෙගන සංව ධනය කර ගත් ගම  ෙලස දරපනාෙහළ හ න්වා දය
හැ ය. ක  බෑව , පපාත හරහා වගා  ඉදකරෙගන ඇත ආකාරය අප ය.

මා ගිෙය් දරපනාෙහළ ගෙ  හාරස්ථානය ෙවතය. “  රාවණ ප බත හාරය” න  ව එය ඉතා කඩා පමාණෙය් එක . හාරා පත ධුරය ෙහාබවන්ෙන්
ත ණ භි ෂන් වහන්ෙස් නමක ව ශාස්තපත පජ  තඹලෙගාල්ලෑෙ  ධ ක හි යන්ය. උන්වහන්ෙස් ඓතහාසික ප ෙය්ෂණ ෙකෙරහි ද වන උනන් ව
පැසසිය යුතය.

“මහත්තය ෙහායාෙගන ආප කාරෙ ට අදාළ ෙතාරත  න  ෙබාෙහාමය ම ෙමෙහ් තෙයනව. ඒත් අප ඒ ෙතාරත  සිම ෙකෙනකට ෙදන්ෙන නෑ. අප
ෙ ව කබලාෙගන ඉන්ෙන ෙබාෙහාම පෙරස්සමට. නිතරම ෙ ව නාශ කරල දමන්ඩ ප ස  බලාෙගන ඉන්නවා” හාරා පත හි ෙය  හ.

උන්වහන්ෙස් හාරස්ථානයට පටස්ත න් පැ ෙණන අය ෙදස බලන්ෙන් සැකමුසුවය. ඔවන් සැමෙකකම පාෙහ් මසන්ෙන් ෙමහි තැන්පත් නිධන් පළබඳවත්
ඒවා පවතන්ෙන් කමන ස්ථානවල ද යන්නත් වන බැ නි. එෙස්ම තැනින් තැන හාරා ව නා පරාවස්ත ශාල පමාණය  නාශ ෙකාට ඇත බව ද
උන්වහන්ෙස් හ.

සුහද කතාබෙහ්ද මා ෙකෙරහි පැහැ ණ ධ ක හි ෙය  රාවණා පවතට අදාළ ෙබාෙහ  ෙතාරත  මට හ. පථමෙයන්ම හාරය තළ
ඇත ව නා ෙල හෙයන් තැනු පළම පය  දැ මට හැ  ය. ඒ අතර රාවණා, රාවණා රජෙග් සීයා ෙලස සැලෙකන පලස්ත
සෘෂවරයා, ක භකරණ, ඉන් යින් ෙමන්ම අවෙල ෙත්ස්වර ෙබ  සත්ත්ව පළමය ආදය ද ය. ඒ සැෙමක ම ව නා ෙල හෙයන්
ඉදකර තබු .

“මහත්තය ඇ ත් ඉන්ෙන රාවණා ර ජ වන්ෙග බලෙකාටවට. ෙ  අඩ ෙය් තමයි රාවණෙග බලෙකාටව ත ල තෙයන්ෙන. ඒ බව ඔප්ප
කරන්ඩ ඕනෑතර  ඓතහාසික සා ෂ ෙමෙහ් තෙයනව. මහත්තය වටාපටාෙ  ප සරය දහාෙව බලන්ඩෙකා” ධ ක හි ෙය  හ.

දළ බෑව  සහිත කන්ෙද් මු න සු ශාල ගල් ප වතය . ගල් ප ෙ  පාමුල දරපනාෙහළ ගම පහිටා ඇත. ෙ  ගම පරාමත් ගල්
ප වතය පරාමත් පවතන්ෙන් රාවණාෙග් රාජධානිෙය් නෂ්ටාවෙශ්ෂය.

හාරස්ථානය ඉද ෙයන් ව ශාල වැවක නටබුන් ෙපන්ව ධ ක හි ෙය  එය රාවණා රජ ඉදකරව වැව  බවත් වැ  බැ බ කඩා ඳ
දමා එය ජනාවාසය  කරෙගන අත බවත් හ. දැනට හාරස්ථානෙය් සිට ගමට මා ගය තැනී ඇත්ෙත් ෙමම වැෙ  බැ ම මතනි.
පහි  භ  ල ෂණ අනුව අප වතම වැව  එහි පවතන්නට ඇතැයි සිතා ගත හැ ය.

“රාවණා ර ජ වන්ෙග බලෙකාටෙව දය අගල තබුෙ  ෙමතන. ට අව  හැටකට ඉස්සර ෙවලත් ෙ  දය අගල වතෙරන් ප ල
තබුණ. දැන් තමයි ඔය කඩල ඳල දමල තෙයන්ෙන” වයසක අ මා ෙකෙන  මා හා වාය.

ධ ක හි ෙය  දරපනාෙහළ ගෙ  එ  අන්තයකට මා කැටව ගියහ. ප මය . ෙ  වනාන්තර ෙ  ගල්ක වල නටබුන් පය .
හාරා පතන් වහන්ෙස් පැවසු ආකාරයට එය මුර මඩුව . රාවණා රජෙග් බලෙකාටව ආර ෂා ම සඳහා ඉදකළ මුර මඩුවලන්

එක  බව උන්වහන්ෙස්ෙග් අදහසයි.

“ෙ  වාෙග මුරමඩු ෙ  ගල් ප ව වෙ ටම තෙයනව. ෙ වයින් සමහර  ක නු ගලවෙගන ගිහින් නිස්සු ෙගවල් හදාෙගනත් ඉන්නව. ෙ  ගල් කණ හතර
ආර ෂා කරන්ෙන අප මහත්තෙයා” ගැ ෙය  මා හා ෙ ය.

ඉද පසින් ව ගල් කණ ෙදක උස්ව ද, පටපසින් ව ගල් කණ ෙදක ව ද සකසා ඇත. ඒ අනුව වහල තනි පෙල්ට තනා තබු බව සිතාගත හැ ය. එතළ
ගලන් කළ ආසනය  ද වල් හිෙව න් පවත. ෙ  ගල්කණ ඔපම ට  කළ ඒවා ෙනාෙ . ඉතා පාථ ක යුගයක භා ත ගල්කණය.

ඉන් එහාට කැලෑව තළ ගල් ගහා, ෛචත යක නටබුන් ආදය ඇතැයි ද, ඒවා වළග බා රාජ  සමයට අයත් ඒවා ය හැ  යයි ද හාරා පත හි ෙය  හ.

“අප රාවණා බලෙකාටවට අයිත ෙද්වල් ආර ෂා කරන්ෙන නාගෙය  මැ ක  ර න්න වෙග්. මමවත් ගෙ  සි ෙකෙන වත් ෙමතන ෙතාරත  සි ෙදය
සිම ෙකනකට යන්ෙන නෑ. ඒව ආරං  වණහම සමහ  ඇ ත් ෙමෙහ් තැනින් තැන හාරනව නිදන් ගන්ඩ. ෙමෙහ් තෙයන නටබුන්, පළම ආද සිම

ෙදය  ල කරන්ඩ බෑ. ඒවෙය තෙයන්ෙන ඓතහාසික ව නාකම  තරයි. ඒ බව ෙනාදැන ඓතහාසික සා ෂ නාශ කරනව“ හාරා පත හි ෙය  හ.

උන්වහන්ෙස් පකාශ කරන ආකාරයට ගම ඉහත්තාෙ  ඇත සු ශාල ගල් ප ෙ  අමුත ආකාරෙය් පැල , කඩෙතා  ද නට ලැෙ . එෙස්  ඇත්ෙත් රාම
- රාවණා යුද්ධෙය් ද ද හී පහරවල් වැදෙමනි. ගල් ප ෙ  එහා පැත්ත ශාල තැනිතලාව . එය ංගන්තලාව න න් හැඳන්ෙ . එය රාවණා රජ
දඩුෙමානර යන්තය ගවන් ගත මට භා ත කළ ගවන් පථයයි.

ගවන් පථය උඩු ගවෙන් රදම ද ශනය ම සඳහා ගල් ක ය  මත දයමන්තය  ස ෙකාට තබු .

දයමන්තය දැනට නැතත් එය ස කළ ගල් ක ය තෙ . ගල් ප ෙ  පෙස න් උමං කට . ඒ අනුව ව
හැ ෙ  ගල් ප ව තළ උමඟ  ෙහ  භගත මාළගාව  පවතන බවයි. එම උමඟ ආශි තව රාවණා රජ
පළබඳ ෙතාරත  ෙගාන්න  පවත.

ගල් ප වතය ආශි තව රාවණාෙග් මෘත ෙද්හය, තැන්පත් ෙසාෙහාන තවමත් පවත. එය පවතන්ෙන් ශාල
ගල් අල්ලා ඉදකළ ගල් ෙකාටව  තළයි. එය ශාල ගල් ලෑල්ල න් වසා තෙ . එය උප මශීල වැස්ම .

සිෙවක ෙසාෙහාන ඳමට තැත් කළෙහාත් ගල් පයන ෙපරළ ඔවන් සිය  ෙදනා ඊට යට  නාශ වනු

ණ: රස න - ‘ද ෙම නරය’ ධාවනය කළ ව  පථය ංග තලාව ද? http://www.silumina.lk/2012/07/08/_art.asp?fn=av12070818&p=1
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ප ස එෙස් සකසා ඇත. ෙසාෙහාන පවතන්ෙන් ෙපාළව මතපට ඉදකර ඇත ෙප යකය.

පසුගිය දෙනක රාවණා ෙසාෙහානට ෙහණය  පපරා ඇත. ඉන් ෙසාෙහානට සි  හානිය  සි   නැතත්
ෙසාෙහාන තළ යකඩ වැනි අකණ ඇදගන්නා සු  ෙල හය  ත ය හැ  යයි ශ්වාස කරනු ලැෙ .

පෙද්ශය පරා ගල් කණ, ගල් පාකාර, ගල් ත්ත, ගල් ෙපාකණ, වළං කට ආද නටබුන් ෙබාෙහාමය
පවත. ඒ සිව  නිශ් තව අනාවරණය කරන්නට සිෙවකත් සූදාන  නැත. ම නිසාද යත් ඒවා

නටබුන්වල ආර ෂාව ප ස ක ගත යුත රහස් ෙස් ග මු සිතත. ෙකෙස් මුත් එහි පවතන්ෙන් රාවණා රජෙග් බලෙකාටවම බව ගැ ෙය  තරෙය් ශ්වාස
කරත.

දරපනාෙහළ ආද රාවණාෙග් බලෙකාටව පවත්නා ස්ථානය හාත්පස අවට පෙද්ශය ගැන අවධානය ෙයාමු කරද්ද ඊට ටෙවන්ම ඇත මතරට සීතාව ගම
එන න් පචලත වෙය් රාවණා සීතා ෙද් ය සඟවා තැබු තැන  වන ෙහයිනි. දරපනාෙහළට පහළන් ඇත හරස්බැද්ද එනම ලද්ෙද් රාමෙග් වානර හමුදාෙ
පැ ම වළකාලමට රාවණාෙග් හමුදා ෙස්නා හරස් කළ ස්ථානය ව බැ නි. රාගල නගරය එනම ලද්ෙද් රාවණා - ආ - ගල නිසාෙවනි.

එෙස්ම මන්දාර  නුවර පහි ෙය් ද ට නු ෙරනි. “මන්දාර  පර පවත” නමැත ඓතහාසික කාව  ගන්ථෙයහි මන්දාර  පරය හා රාවණා අතර ව ස බන්ධය
මැන න් ගහ ෙකාට ඇත. එහි ඇත කාව  ගණනාව න්ම සීතා මු න, සීතා කන්ද, සීතා ගි  න න් හැඳන්වෙය් මතරට සීතාව ගම ද නැතන  දරපනාෙහළ
මු ෙන් ගල්ප ව දැයි මසා බැලය යුතය. එෙස්ම රෙ  පැවත යුදමය අවස්ථාවන්හිද ෙ  පෙද්ශෙය් ෙසෙන යන් ඊට සහභාගි  ඇත්ෙත් රාවණා ෙකා ය
ෙපරට කරෙගනය. උත්සව, ෙපරහර ආදයට ෙමාවන් ගිෙය් ද රාවණා ෙකා ය ෙපරමුෙණහි තබාෙගනය.

ට වසර පයකට ෙපර පරා ද ා ෙදපා තෙ න්තෙවන් පැ ණ ස ෂණය  පවත්වා ගල් ෙලන් පය  හ නාෙගන ඒවා අංක ෙකාට ෙගාස් ඇත ද ඒ
පළබඳ නිශ් ත නිගමනය  ෙමෙත  ද ෙනාමැත. රාවණා බලෙකාටවට පෙස න් වළග බා රජෙග් ඉද වල නටබුන් පවතන බව ද ගැ ෙය  පවසත.

ෙමම ලපය යවා සිෙවකත් දරපනාෙහළ කන්ද නැඟ රාවණාෙග් බලෙකාටව නැ මට ෙනායා යුතය. තවමත් වනාන්තර ගතව පවතන ෙද් මා
අනාවරණය කෙළ් හාරා පත හි යන් හා ගැ යන් පැවසූ ආකාරෙයනි. ඔවන් සිය  ෙදනා මෙගන් ඉල්ලම  කෙළ් රාවණා බලෙකාටෙ  ෙතාරත  සිව
පචලත මට කටයුත ෙනාකරන ෙලසයි. කලන් එෙස් පචලත ව ප ෙටකම ප න් ආ ප ස් ෙමහි තැන තැන හාර න් පෙද්ශෙය් කළ නාශය පළබඳ
ග මු මට ෙතාරත  හ.

ඉද ෙය්ද රාවණා බලෙකාටෙ  සිය  ස්තර අනාවරණය මට හැ  වනු ඇතැයි ද ශ්වාසය  පවත. (තව ෙකාටස  ලබන සතෙය්)

ඡායා ප හා සටහන

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

ණ: රස න - ‘ද ෙම නරය’ ධාවනය කළ ව  පථය ංග තලාව ද? http://www.silumina.lk/2012/07/08/_art.asp?fn=av12070818&p=1

2 of 2 1/12/2013 11:19 AM

Lak Viskam

mailto:webmanager@lakehouse.lk
http://www.silumina.lk/2012/07/08/_art.asp?fn=av12070818&p=1

