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රාම-රාවණා සි මට අදාළ ඔසු උයන්

රාම - රාවණා යුද්ධෙය් ද රාවණාෙග් හිසුණ හී පහරවල් වැද යුද ම මැ  වැටණ රාම - ල ෂමණ හා ඔවන්ෙග් වානර හමුදාෙවන් ෙකාටස  ද සුවපත්
කරනු වස් හනුමාන් දඹදවට ෙගාස් ෙගන ආ ඖෂධ වනාන්තරය ගැන ට ෙපර ද සඳහන් ෙකාට ඇත. ඉන් ෙකාටස  මහ ෙපාළව මතට කඩා වැ  සෑ ණ
ඖෂධ වනාන්තරය ගාල්ෙල් මස්සල කන්ද යයි ට ඉහතන් අප සඳහන් කෙළමු.

ෙමම ඖෂධ වනාන්තරය පළබඳ පළවන මත ගණනාව ම පවත. ඉන් එක ජනකතාව න්
යෙවන්ෙන් රාවණා රජ සඟවා තැබු සීතා ෙද් ය ෙසායා ගැනීෙ  කා යය පැව ෙ  හනුමාන්ට

සහ ල ෂමණට බවයි. ෙමම කා යෙය් ද ල ෂමණට තවාල ය. එම තවාල සුවපත් කරන්නට
හනුමාන් හිමාලය කන්ෙදන් ඖෂධ වනාන්තරය  ඔෙසාවාෙගන ආෙ ය. තවාලවලට අවශ  ෙබෙහත්
සපයාෙගන ෙබෙහත් කන්ද ෙමරට ස්ථාන තනක පහිටවන්නට ෙය . එම ස්ථාන තන ව තමානෙය්
ද හැඳන්ෙවන්ෙන් ගල, මස්සල සහ ෙදා කන්ද යනාද වශෙයනි.

ගල, මස්සල, සහ ෙදා කන්ද යනුෙවන් හැඳන්ෙවන්ෙන් ලභ ගණෙය් ඖෂධ ව ග සහිත
පැර  වනාන්තර තන . න් ගල අනුරාධපර ෙපෙදෙස් පහි ෙය්ය. අ කර 3777 ක
ශාලත්වය න් යුත් ගල වන  සංර ෂණ ෙදපා තෙ න්තව යටෙත් පාලනය ෙවයි.

ඇත්ත වශෙයන්ම ගල දැනට ද ලභ ගණෙය් ඖෂධ ව ගවලන් ගහණ වන පයස . එහි
අ , බු , ෙනල්ල, ංෙකාෙහාඹ, ෙකාතලහිඹුට, ෙකාෙහාඹ, ග මා , රණවරා, මහහැඩයා, ප ධත,
වල්නවහංද, ෙ ලන්ගි ය, වනරාජ, සැවැන්දරා, සහ තවත් ෙබාෙහ  ඖෂධ ව ග ප  පවත. ඖෂධ
ව ගවලන්ම ප ණ වන පයස  නිසාම “ ගලත් හ යට හනුමාන් ෙගනා ඖෂධ වනාන්තරය වෙග්” යයි ආප්ෙත පෙද්ශය  සෑ ණා ද ය හැ ය.
ෙදා ගල යනු ද ෙමවන්ම ව වන පයස .

මාතෙල් දස්ති කෙය් පහි  ලග්ගල ෙහවත් ලෙ ගල ද රාවණා පවත හා ඈ ණ ගාම නාමය . රාම - රාවණා යුද්ධයට ෙපර වකවානුෙ ද ලග්ගල යනු ඉතා
උස් ව කන්ද . ව තමානෙය් ද පවතනවාට වඩා ඉතා උස් ව කන්ද  ය. එකල ලග්ගල හැඳන්වෙ  ලෙ ගල න නි. රාවණා රජතමා සිය රාජධානිය
පහිටවාෙගන තබුෙ  ලෙ ගල මු ෙන්ය.

රාවණා රජ පැහැරෙගන ආ සීතා ෙද් ය සඟවා තැබුෙ  ලෙ ගල මු ෙන්ය. අෙශ ක වනය, ගල් ගහා පද්ධතය  ආදය ද ෙමම ගල් ප ව මු ෙන් පැවත
බව යනු ලැෙ . සීතා ෙසායා ෙමහි පැ  රාම කම  රාවණා රජ සමඟ පරා ෙදාෙළාස් අව ද්ද  යුද්ධ කළ බව යනු ලැෙ . රාමට සිය පතමල්ලවයා
පරාජය කරන්නට එතර  කාලය  ගත ෙමන් ෙපනී යන්ෙන් රාවණා රජට ද පබල යුද ශ තය  පැවත බවයි.

ලෙ ගලට සැතප  සි හතර  ඊසාන දගින් යුදඟනා ප ය න න් ව වහාර කරන ස්ථානය  තෙ .

යුදඟනා ප යට ආසන්නව නු ල න න් හැඳන්ෙවන තැන  ද ය. එහිද රාවණා රජ ඳ සි න
ලෙ ගල සුනු සුනු කර දැ ම සඳහා රාම සැරය  යවන්නැයි භීෂණ රාම කම ට උපෙදස් න්ෙන්ය.
භීෂණ යනු රාවණා රජෙග් බාල ෙසාෙහායුරාය. සිය අයියා වන රාවණා රජෙග් ෂ්ට යා ඉද ෙය්
භීෂණ ද රාමෙග් පැත්ත ගෙත්ය.

එම උපෙදස් මත යාත්මක ව රාම ලෙ ගලට සිය න්ෙනන් හී සැරය  යැ ෙ ය. හී සරය වැ ණ
ලෙ ගල මු න් ෙකාටස කැ  සුනු සුනු ය. එෙස් ෙනාවන්නට ලෙ ගල අද ෙපෙනනවාට වඩා ෙබාෙහ
උස්ව පැවත . හී සරය යැ ම සඳහා රාම න්න ඇදෙ  ද න්ෙන් ෙකාන වැද වළ  හෑ . පසුකල
නු ල න න් ව වහාර වෙය් එම වළයි. වැසි කාලයට දැන ද එහි වතර පෙ .

ෙ ගල කන්ද සුනු සුනු කළ රාම එහි සඟවා සි  සීතා ෙද් ය ලබාගත් බව ද සඳහන් ෙ .

රාම - රාවණා යුද්ධය පැවතෙ  මාතෙල් ෙපෙදෙස්ම පහි  දැනට රණමුෙ  න න් හැඳන්ෙවන ස්ථානෙය්
ද බව ද පළවන මතය  තෙ . රණ යනු යුද්ධය යන අ ත් ෙදයි. මුෙ  යනු වාරයයි. රණමුෙ ට ඔ ෙබන් පහි  හල් ය ගෙ  කයිකාවල න න් පකට
ස්ථානය  පවත. කයිකාවල පරාණෙය් පැවත මුරෙපාළ . ඊට නු ව රාවණා රජෙග් බලෙකාටව පැවත බව ද යනු ලැෙ .

එෙස්ම රණමුෙ , නාරංගමුව ආසන්නෙය් ද මහමුරය න න් මහ මුර ෙපාළ  පැවත බව ශ්වාසය . එදා මහමුරය අද හැඳන්ෙවන්ෙන් මුරය ෙහවත්
මුෙ  න නි. මුෙ  ආසන්නෙය් ද රාවණා ෙකාටව න න් හ න්වන ස්ථානය  තෙ . රාවණා රජෙග් බලෙකාටව සහිත රාජධානිය පහි  ලග්ගල මු න

අදත් හැඳන්ෙවන්ෙන් මාළගාතැන්න න නි.

ලග්ගල පල්ෙල්සිය පත්තෙ  පහි  රාවණාගල, රාවණා ඇළ, සීතාගල, සීතාෙලන ආද ස්ථාන නාම පකට කරවන්ෙන් එම ස්ථාන ආශි තව පැවත රාවණා -
සීතා ස බන්ධය පළබඳවයි.

සිංහරාජෙය් ඓතහාසික ෙතාරත  ෙසායාෙගන යාෙ ද ඒ සමඟ ද රාවණා - සීතා සි ම ස බන්ධ  ඇත අයු  ෙපෙන්. වනාන්තරෙය් සිංහගල න න්
හ න්වන ක  ශීඛරෙය් පාමුල ගල් ගහාව  පවත. එහි සිංහරාජෙයක ද වාසය කළ බව යනු ලැෙ . සිංහයා සිංහරාජය පරා සිය අණසක පත වාෙගන
සු බව යනු ලැෙ .

සිංහරාජය රාවණා රජෙග් ඖෂධ වනාන්තරය ෙලසින් හ න්වන අතර එහි ව ලභ ගණෙය් ඖෂධ ව ග ආර ෂා ම පැව  තබුෙ  ඉහත 
සිංහරාජයාටය. ෙමහි ඇත   ලභ ගණෙය් ඖෂධ ව ග ලබා ගැනීමට සිංහයාෙගන් අවසර ලැබුෙ  රාවණා රජෙග් තයන්ට පමණ  බව ද යනු
ලැෙ .

සිංහරාජයා සිංහරාජය පරා පත වාෙගන සි  අණසකට ද්ධ ව ෙය ධෙයක සි  බව ද ඔහු ශාල ගල්වලන් පහර ද සිංහයා මරා දැමු බව ද යනු
ලැෙ .

සිංහයා සි  ගල්ෙලන සිංහ ෙලන ෙලසින් ද, ෙය ධයා පහර න් ගල් එකත ව තැන ෙය ධගල්ෙගාඩ න න් ව තමානෙය් ද පවා පවතන බව ද යනු ලැෙ .

සිංහරාජෙය් පවතන ශාක හා ඖෂධ ව ග අතර ෙවනිවැල්, රස ඳ, රණෙබරලය, ගල් ෙවර , ෙබරලය, තනිය, බටනා, න, හැඩවක, මලෙබාඩ, දයනා,
තල් ආදය ද ෙ . ය ෙර පණය  ෙලසින් ඉඟ  කලයට අත් මෙඩාල්, අතකැ ය ආදය පවත.

සිංහරාජෙය් ඕ  ව ග පනහකට වඩා පවත. ෙවස  මල්, ෙපාෙසාන් මල්, වනරාජ, ඉ රාජ, නා ලතා, නිල් නර, සු  නර ආද ලභ ගණෙය් මල් ව ග
ද පවත. මාෙ වැල්, කඩා ෙ වැල් ආද සිය  ම ෙ වැල් ව ග ද පවත.

(තව ෙකාටස  ලබන සතෙය්)

ඡායා ප හා සටහන

සි ෙස්න ෙද්වපිය
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