4 ඒකකය

ශ්රී ලංකාව ජනාවාස වීම
1 - පාඩම
•

ජනාවාස වීම යනු ,
ඕනෑම රටකට / ප්රදේශයකට මිනිසුන් පැමිණ පළමුදවන්ම එහි පදංචි වීම ජනාවාස වීම
දලස හඳුන්වයි. අදේ රට මුලින්ම ජනාවාස වූදේ මීට අවුරුදු එක් ලක්ෂ විසිපන්දහසකට
(125 000) පමණ ඉහතදීය. ඔවුන් පැමිණ තිදෙන්දන් දුරු රටක සිටය.

•

මුල් ජනාවාස කාලය ගල් යුගය දලස හැඳින්වූ අතර එම කාලදේදී සිංහල, දදමළ, මුසලලිම් දලස ජනයා
අතර දවනසලකම් දනාතිබුණි. දපාදුදේ පහත ලක්ෂණ එම ජනාවාස වල දක්නට ලැබුණි.

ආහාර වර්ග දසායාගත්

භාවිතා කළ දමවලම්

වාසසලථාන හා ඇඳුම්

ආකාරය හා ආහාර වර්ග

අවමංගල චාරිත්ර

පැළඳුම්

තැනින් තැනට ඇවිද

- ප්රධාන වශදයන් ගල්

වාසසලථාන - ගසල දෙන

මළ සිරුරු ගල් ගුහා

යමින් සතුන් දඩයම්

වලින් සෑදූ දමවලම්

හා ගල් ගුහා

ඇතුලත වලලා දමා පසුව

කරමින් පල වැල

ඇටසැකිලි වල ගුරු ගල්

දනළමින් ආහාර දසායා

- සතුන්දේ ඇටකටු

ඇඳුම් ගැන දතාරතුරු

ගත්හ.

වලින් සෑදූ දමවලම් /

දහලි වී නැත.

සත්ත්ව ආහාර වර්ග

උපකරණ

මුවන්, හාවුන්,

පැළඳුම් - දගල සරසා

දඬුදල්නන්, මී මින්නන්,

ගත් දමෝර මාළුදවකුදේ

තලදගායින්,

දතකින් සෑදූ පෙළුවක්

දගාලුදෙල්ලන්,

දසායාදගන ඇත.

ඉත්තෑවන්

- දෙලි කටුවකින් සෑදූ

ශාක ආහාර

දගල පළඳින තැල්ලක්

වල් දදල්, කටු අල, වල්

පාහියංගල දලදනන්

දකදසල්

දසායාදගන ඇත
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ආදල්ප කිරීම

ක්රියාකාරකම - 1
පහත සඳහන් ප්රකාශ වල හිසලතැන් සම්ූර්ණ කරන්න.
1. ඕනෑම රටකට මිනිසුන් පැමිණ පදංචි වීම ............................................. දලස හඳුන්වයි.
2. ශ්රී ලංකාව ජනාවාස වී තිදෙන්දන් මීට අවුරුදු .............................. පමණ දපරය.
3. ශ්රී ලංකාදේ මුල්ම ජනාවාස කාලය .................................. යුගය නමින් හඳුන්වයි.
පහත ප්රශලන වලට දකටි පිළිතුරු සපයන්න.
1. ශ්රී ලංකාදේ මුල් ජනාවාස කාලදේ මිනිසුන් ආහාරයට ගත් සත්ත්ව ආහාර වර්ග දදකක් හා ශාක ආහාර
වර්ග දදකක් නම් කරන්න.
2. මුල් ජනාවාස කාලදේ දී මිනිසුන් තම කටයුතු කරදගන යාම සඳහා භාවිත කළ දමවලම් තනා ගත්
අමුද්රවය දමානවාද?
3. මුල් ජනාවාස කාලදේ දී මිනිසුන් ආභරණ පළඳා ඇති ෙවට සාධක දදකක් නිදසුන් දලස දක්වන්න.
4. මිය ගිය තම නෑදෑයින්දේ අවමංගල චාරිත්ර විධි සිදුකදළල දකදසලද?

ගල් යුගදේ ජීවත් වූ මිනිසුන් වාසසලථාන දලස භාවිතා කර ඇති ගල් ගුහා සහ භාවිත කළ උපකරණ වල පිංතූර
ඇතුලත් දපාත් පිංචක් සාදන්න.

2 - පාඩම

විජය රජුදේ පැමිණීම හා ජනාවාස වීම

දපර දැනුම,
•

අවුරුදු ලක්ෂයකට වැඩි කාලයක් ගල් යුගය පැවතුණි.

•

එදහත් මීට අවුරුදු 5000 – 4500 ත් අතර කාලයකදී එම යුගදේ ජීවත් වූ අය වඩා දයුණු තත්ත්වයකට
පත් වූහ.

•

එම දයුණුව දපන්නුම් කරන ලත්ෂණ නම්,
වළං සෑදීම (මැටි ෙඳුන් භාවිතය)
ගල් දමවලම් දවනුවට දලෝහ භාවිතය

•

විජය කුමරු ඇතුළු පිරිස දමරටට පැමිදණන විට සිටිදේ දයුණු දවමින් පවතින පිරිසකි.

•

විජය කුමරු ඇතුළු පිරිස දමරටට පැමිදණන විට දමරට තිබූ ජනාවාස වල සලවභාවය,
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ජීවදනෝපාය

දගාවිතැන

ජීවත් වූ ප්ර දේශය

කඳුකර ප්රදේශවල ( කඳුකරදේ පැවති තැනිතලා බිම් නැතදහාත් සානු
ප්රදේශ )

ආහාර

ධානය වර්ග (ධානය ඇඹරීමට ගන්නා ගල් වලින් සාක්ි දරයී)

උපකරණ භාවිතය

- මැටි වලං සෑදීම හා භාවිතය
- යකඩ භාවිතය (දමවලම් සුළු වශදයන්)
- ගල් දමවලම් භාවිතය

නිවාස

වරිච්චචි දගවල්, (මානා දහෝ ඉලුක් දකාළ අතු දසවිලි කළ)

මිය ගිය අයට දගෞරව

මල සිරුරු වළලා ඇටසැකිලි දගන ආදාහනය දකාට භෂලමාවදශලෂ

දැක්වීම

නැතදහාත් මිනී අළු මැටි මුට්ටටියක දමා දසාදහාන් වල තැන්පත් කිරීම

විජය කුමරුදේ පැමීණීම
විජය කුමරු ඇතුළු හත්සියයක් පිරිස ක්රිසලතු ූර්ව 544 දී පමණ ඉන්දයාදේ සිට (ලාට රදට්ට) පැමිණ ශ්රී ලංකාදේ
ඉටහිර මුහුදු දවරදළල පිහිටි තම්ෙපණ්ණණී නම් සලථානයට දගාඩ ෙට ෙව මහාවංශදේ සදහන් දේ.
විජය කුමරු දමරටට පැමිදණන විට ලංකාදේ යක්ෂ, නාග, දේව නම්, පිරිසල ජීවත්ව ඇති අතර යක්ෂ
දගෝත්රයට අයත් කුදේණි නම් වූ කාන්තාවක් විජය කුමරුදේ පිරිස දය දසායමින් යන අතර තුර හමුවීදමන් පසු එම
පිරිස අල්ලා සැඟවූවාය. පසුව එම පිරිස දසායා ගිය විජය කුමරුට කුදේණිය මුණ ගැසුනි. එවිට කුදේණිය කපු
කටිමින් සිටි ෙව සදහන් දේ.
කුදේණිය යක්ෂ දගෝත්රයට අයත් කාන්තාවක් ෙව විජය කුමරු වටහා ගත් අතර පසුව ඔහු කඩුව දපන්වා
කුදේනිය බිය ගන්වා තම පිරිස නැවත ලො ගත්දත්ය. අනතුරුව විජය කුදේණිය සරණ පාවා ගත් අතර පසුව විජය
කුමරුට දාව “ජීවභත්ථ” නමින් පිරිමි දරුදවකු ද “දසාල” නමින් ගැහැණු දරුදවකුත් උපන්හ.
දමම යක්ෂ දගෝත්රිකයන්ට අයත්ව “සිරිසවත්ු” හා “ලංකා පුරය” යන නමින් නගර දදකක් තිබුණි. දමයින්
සිරිසවත්ු නගරදේ පැවති උත්සවයකදී යක්ෂ දගෝත්රික නායකයින් විනාශ දකාට, කුදේණිදේද උදේ ඇතිව විජය
ලංකාදේ රජ විය.
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පසුව විජය කුමරු කුදේණිය අතහැර දකුණු ඉන්දයාදේ පාණ්ණඩය දේශදයන් කුමාරිකාවක් දගන්වා සරණ පාවා
ගත්දත්ය. විජය කුමරු සමග පැමිණි පිරිස මල් වතු ඔය අසල ජනාවාස / ගම්මාන ඇති තරගත්හ.

අනුරාධ ඇමති

අනුරාධ ගාම

උපතිසලස ඇමති

උපතිසලස ගාම

දීගායු ඇමති

දීගායුගම ද පිහිටුවා ගත්හ

දමදලස ලංකාවට පැමිණි විජය ඇතුළු පිරිස ඉන්දයාදවන් පැමිණි ආයර් ජන කණ්ණඩායමක් දලස මහාවංශදේ
සදහන් දේ.අනුව ඉන්දයානු සමාජදේ සිරිත් විරිත් දමරට පැතිර ගිදේය.

ක්රියාකාරකම - 2
දකටි පිලිතුරු සපයන්න
1. විජය කුමරු ඇතුළු පිරිස දමරටට පැමිදණන විට තිබූ ජනාවාස වල මූලික ලක්ෂණ පහත කරුණු යටදත්
දකටිදයන් දක්වන්න.
a. ජීවදනෝපාය හා ආහාර
b. ජිවත් වූ ප්රදේශය
c. භාවිතා කළ උපකරණ
d. නිවාස වල සලවභාවය
2. විජය කුමරුදේ පැමිණීම සම්ෙන්ධ කතා පුවත චිත්රයට නගන්න./ රඟ දක්වන්න.
3. විජය කුමරු දමරටට පැමිණ ජනාවාස පිහිටුවා ගත්දත් ප්රධාන වශදයන් කුමන ප්රදේශයකද? එදසල බිහි වූ
ජනාවාස තුනක් නම් කරන්න.
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