
01.	  	  
A	   mqoa.,hd f,i uu udj yeoskajSug leue;af;us.  A	   l=vd l< isg nia tfla hdug 
leue;a;la oelajSh. tu ksidu A 2 jir wjika lsrSu u;af;ka A f.a wlald iu. nia 
r:fha mdi,a hdug taug mqreoq jsh. tu wjia:dfjsoS A nia r:fha .uka hdug mqreoq 
jqjo ;ju;a weh wjqreoq 07 oershla jsh. A g nia r:fha .uka hdu jsfkdaockl jqjo 
A g uqyqK oSug isoqjQ hus isoqjSula iu. tu jsfkdaockl nj ;j oqrg;a fkd;snqKs. A 
nia r:fha hk jsg wehg wiqjQfha jhie;s mqoa.,fhl=f.a .%yKhghs. tu mqoa.,hd A	  
f.a Yrsrh iamraY l< o, A	   g tys wlghq;= njla fkdf;areK o, l,la hdug u;af;ka 
tys kqmqreoq njla oeKqkq ksid A	  tu isoqjSu ms<sno ish foujsmshkag oekqus oqKs.	  
 
tu wjia:dfjsoS A	   f.a uj yd mshd f.dia fus ms<snoj nia r: rshoqrkag fukaa u 
fldkafodia;rjrekaag o oeKqus oqkay. l,ah;au A	   g thu mqoa.,hdf.ka fkdj ;j;a 
fufjksu mqoa.,hkaf.ka nia r: ;=<os oel .ekSug yels jsh. kuqoq oeka A	   	   flfuka 
flfuka jraOkh jk nejska lrorhla jSug fmr tu mqoa.,hska ms<sno ksrSlaIKh 
lr woqrd .ekSug hus yelshdjla ,enqK.s A	   tfjks mqoa.,hskaj u. yer hdug W;aidy 
lf<ah. tfia u fufjks mqoa.,hskaj kej; rsojSug nek jeoSug o A	  g isoq jsh.  
 
tfia jkafka wehs A	    g m%YaKhla jsh. nia r:hloS,iudc ia:dk j,oS ldka;djka jsosk 
mSvkfhka msrsuska n,dfmdfrd;a;= jkafka l=ulao? ke;skus th mrmSvl lduql;ajh 
o, A	   g is;=K.s flfuka flfuka jraOkh jk ;ukau fufjks YdrSrSl jYfhka 
fkdfydnskd jev lrk l,ays thg jsreoaOj lghq;= lsrSug fm<UqKs.	  
 
kuq;a iuyr wjia:d j,oS uu oEiska kqoqgqjo ldka;djkag fukau msrsus mqoa.,hkag o 
fufjksu mSvkhkag uqyqK oSug isoq fkdjkafkao? th ud wid n,d ;snqK o isieiska 
kqoqgq wjia:djls.	  
 
jevsjshg t<U isgsk ud oeka hus wdldrhlska mSvkhkag uqyqK oSug isoq jQ jsg th 
m%isoaOsfha ;u mqoa.,hdj wmyiq;djhlg m;a fkdlrkafka kej; tu mqoa.,hdf.ka 
ud yg m%;sm%ydr lrhs hehs nshlsks. oeka ud isoq lrkafka tf,i isoq lrk mqoa,hskaj 
yels;dla tfjks jevla lsrSug W;aiy lrk jsg oS Tyqg th lsrSug we;s bvlv wyqrd 
;j;a mqoa.,fhla wmyiq;djhg ,la jk m%udKh ke;s lsrSSuhs.	  
 
ldka;djla jYfhka ksoyia iajdOSkj fmdoq m%jdyk fiajfha .uka lsrSug fuka u, 
fmdoq iudc ia:dk j,oS ksoyiaj .; lsrSug ldka;djkag fuka u, msrsusfhl=g 
wjia:dj oSug ldka;d yd msrsus fomdraYjhu j.lSfuka yd j.jSfuka lghq;= l< hq;= 
nj A	  ys u;hhs.	  
	  
	  
02.	  
 
fuu ,smsh ,shk ud wkqjra; kdufhka kdu,S hkqfjka yoqkajuq.	   ud l=vd l< isgu 
foudmshka fijfka yeoS jevS .; l< orefjls.	   udf.a uj yDohd ndOhlska fmf<k 
mqoa.,fhls.	   mshd f.djs;eka lghq;= isoq lrkq ,nk mqoa.,fhls. Tyqo uj fuka yDohd 
ndOhlska fmf<k mqoa.,fhls.	  
 
ud foujsmshka fijfka wdorh, wdrlaIdj, /ljrKh, ,enQ orefjls.	   ud Wiia fm< 
l,d wxYfhka wOHdmk yodrK wjOsfhaoS uj ush .sfhah. thg fya;=j yDohd ndOhla 
jsh. kuqoq uj ush .sfha yDohd ndOhlska fkdj ud ms<snoj is;= ksid hehs keoE msrsi 
fodia k.kakg jsh. tfy;a tfia lsisjla fkdjqks. ud yg th wog;a lKiai,q iy.; 



fohls.	   udf.a uj ud w;rska iuq.ekSug fya;=j ud o hkak nj wog;a ud fkdokakd 
ldrKdjls.	  
 
hus wjia:dj,oS ud ;kshu wevQ jdr wkka;h. hus jsfgl ud yg ldgj;a fidhd 
.ekSug mjd fkdyels ia:dkhlg hd yels kus fydo hehs is;+ jdr wkka;h.  ud uj 
ush .sh miq kEoE f.orl k;r jsh. tysoS tk ;dvk, mSvkh o bjid .; fkdyelsh. 
Tjqka jsiska iEu jsgu  ud fodaYdfrdamKhg mjd ,la l< wjia:d buy;ah. ud tu 
ld,fhaoS Wiiafm< yodrK YsIHfhlaus. Wiia fm< lvbfus wjika jsNd.h ,x jk 
jsgu udf.a mshd o yDohd ndOhla ksid wikSm jqks.	   tysoS mshd wikSm jSu;a udf.a 
is;g f,dl= nrla jsh. ulaksidoh;a ud yg udf.a cSjs;fha uj yer jgskdu foa mshd 
ksidh. tu m%YaKh;a iu. ud mdvus lr jsNd.h ioyd iQodkus jsh. tfukau tu 
jsNd.fhka B	   B	   C	   	   m%;sM, ,nd .;af;us. kuqoq jsYaj jsoHd,hg m%fjsY jSug fkdyels 
jsh.  
 
kuqoq ta wd m%YaK .eg,q ms<snoj fkd;ld ud fofjks jrg;a Wiia fm< jsNd.h ioyd 
iQodkus jqKs.	   l=uk m%YaK .eg,q luslfgd,q mek ke.=K;a ud b,lalh lrd .uka 
lrkjd hehs fydoska is;d fydoska mdvus lrkq ,enqjdh.	  
 
hus wjia:dj, oS ud yg mdif,ka mjd ;dvk mSvkhka t,a, jQ wjia:d w;s uy;ah. 
ukao h;a wfkla mqoa.,hkag wjYHh jQfha ud my<g weo oeuSuh. udf.a fydou 
hd,qjd mjd mdi,a cSjs;fha m%YaK we;s lr ,enQ wjia:d buy;ah. ud wid we;s 
wdldrhg jegqfkd;a ta jegqkg jvd tl ;mamrhla fyda Bg jevsfhka ke.sgskak wm 
W;aiy l< hq;=h hkakh.  
 
tu jok udf.a yojf;a ysf;a ;nd f.k fudk ndOlhla wdj;a udf.a .uk ud hk 
nj ys;d .;sus. tysoS ud Wiia fm< l,d wxYfhka jsNd.h lr A	   A	   B	    ,nd jsYaj 
jsoHd, jrus ,nd .ekSug iu;a jsh.	  
 
wo udf.a cSjs;h foi yerS n,oaoS ud ud .eku wdvusnr jSug fya;= TskE ;rush. 
.eyeKq <ufhl=f.a jeo.;au wdNrKh f,ig ud olskq ,nkafka wka ljrla fkdj, 
wOHdmkh fyj;a W.;aluhs. l=uk .eg,q,	   m%YaK meusKsh;a ud fuka wfkla wh;a 
m%YaKj,g nsh fkdjS fydoska uqyqK oS ;u cSjs;h idra:l lr .kak ,efnsjd hehs ud 
m%dara:kd lrus.	  
	  
03	  
	  
uu uq,skau .eyeKq mdraIjhg fl;rus iSudjka ;sfhkjo hkak f;areus .;a cSjs; 
w;aoelSu f,i fus isoaOsh .kak mq,qjka' uu uq,skau wdor ino;djhla mgka .kak 
jsg udf.a jhi wjqreoq 16 uu t;fldg idudkH fm< lrkjd' uf.a wusuhs ;d;a;hs 
f.dvla Open	  minded	  thd,d ug yeu ;siafiu lsjsfjs affair	  	  tlla ;snsng  lula kE  
Bc2	   it’s	   not	   Something	   magical"	   kuq;a uf.a Education	   jev j,g tal effect	   tlla 
fjkak nE lsh,d' ta ksidu uu f.org lsh, ;uhs affair	   tl mgka .;af;a' wks;a tl 
thd,d udj Trust	   l<d'  wfma iusnkafOg thdf.a f.orska uq,ska wlue;s jqkd' 
fya;=jla ke;sj miafia leue;s jqKd' fldfyduyrs o/l	   l<dg miafia f.j,a foflau 
leue;a; ;snqK;a uu th;a tlal ;kshu hkak leue;s jqfKa kE' fudlo uu 
t;fldg 9As	   wrf.k w,q;a mdi,lg .syska ;snqk ksid ug nh ys;=kd uu wejsoskjd 
.=rejrfhla olSjs lsh,d' fldfydu kuq;a udf.a wusuhs ;d;a;hs ug ljodj;a kS;s odmq 
wh fkfjs' thd,g lshkak fohla ;sfhkjkus thd,d ug tal uQKg lshkjd' ud;a 
tfyuhs thd,g wog;a ljodj;a lsisfohla yx.,d kE'  
 



kuq;a ug gsl gsl f;areK fohla ;uhs uf.a wusug ;d;a;g;a jvd thdf. wusuhs 
;d;a;hs ug kS;s odkj lshk tl' ux tal wusug lsjsju thd,d lsjsfjs .Kka .kak 
tmd lsh,d' lshk jsosyg fmdvsvla bkak lsh,d' thdf.a wusughs ;d;a;ghs yeu 
;siafiu Tsks Wfka  uu thd,f.a mq;dg jvd my<ska thdg nfhka bkak' uu .eyeKq 
<uhd ksid thd,d ug tfyu lrkak lsjsfj's But	  why	  a	  girl	  should	  be	  under	  control	  
of	  a	  boy?	  That	  was	  the	  problem	  I	  always	  encouraged	  him	  to	  make	  me	  under	  control'	  
fusl thd,f.a mjq, we;=f,a thd,d yodf.k ;snsn Culture	   tll'a thdf. whshf. 
.eyeKq <uhd uf.a jhiu' ta .EKq <uhd thdf.a wmampspS nh lrf.k ysgsh o 
lsjqfjd;a" thdf. whshghs wmampspsghs Even	   for	   maiex	   g;a mqoqu nhla ;snsfns' rj,d 
ne,qj;a wvkjd' So	  they	  expected	  it	  from	  me	  also	  Why	  because	  I	  was	  going	  to	  be	  
their	   f,a,s But	   uf.a family	   tl yeu;siafiu uf.a me;af;a ysgsh ksid I	   had	   strong	  
Personality'	  uu thd,g nh flfkla jqfKa kE' wfkl thd,d ug woskak tmd lsh,d 
weoqus f.dvlg kS;s oeusud' But	   I	   dress	   for	  my	   self	   not	   for	   them'	  ta ksid they	  were	  
not	   able	   to	   make	   me	   under	   control'	   Bg miafia thd,d ug lsjsfjs To	   make	   this	  
relationship	  stronge	  I	  have	  go	  out	  with	  him	  alone	  But	  I	  disagree	  Bc2	  I	  didn’t	  want	  to	  
creat	  a	  bad	  image	  and	  also	  my	  family	  specialy	  thaththa	  was	  against	  it	  Then	  they	  try	  
to	  put	  me	  in	  to	  a	  cage	  saying	  that	  university	  hkak l,ska I	  shouldbe	  engaged	  kuq;a I	  
didn’t	  want	   it	   Bc2	   I	  wanted	   to	   go	   to	   the	   university	   as	   a	   Student	   not	   as	   a	  married	  
Woman'	   thd,d fus yeu fohlska u udj fldgq lrkak yomq m%Odk;u fya;=j oeka 
fus iusnkaoh f.j,a j, wh yefudau jf.a okakjd fuhd .EKq <ufhla ksid oeka 
fusl kj;a;,d fuhdg mdfr neye,d hkak nE lsh,d ys;mq ksid' ta w;fru They	  
wanted	   their	   son	   to	   enjoy	   his	   life	   in	   a	   private	   university	   keeping	  me	   as	   the	   spair	  
wheel	  But	  for	  god	  sake	  my	  family	  was	  there	  for	  me	  nad	  they	  helped	  me	  to	  come	  to	  a	  
conclution'	   wka;sfusoS uu ;SrKg l<d  “To	   stop	   that	   “	  ljqre fldfydu lsjqj;a uu 
ljodj;a je/oaola lr,d kE lsh,d uu okak ksid uf.a foujsmsfhda okak ksid as	   a	  
Strong	  Women	  I	  was	  able	  to	  take	  the	  wise	  life	  changing	  decision'	  
  



4. 

ලිංගිකව පමණක් හිංසනය කාන්තාවකට මානසිකවද සිදුවවන්න පුලුවන්. මවේ නම 

අනුවර්තන හඳුන් වනුවේ වපෞද්ගලකත්වය ආරක්ෂා කර ගනු පිණිස ය. මා විශාකා  වෙස 

හඳුන්වමි. මා කුඩා කාෙවේ එනම් මට අවුරුදු හයක් පමණ වයසැති දී සිදු වූ පීඩාකාරී 

සිදුවීමකි.  

මා වයාපාරික පවුෙක සිටින එක්ම දියණිය දිය. සෑම වදනාවේම සුරතලී වූවාය. මාවේ පියාවේ 

වවළඳසැවේ කටයුතුවෙට උපකාර කවෙමි. එවහත් එක් දවසක කඩයට  පැමිණි ගවම් අවුරුදු 

හතළිහක පමණ මැදිවවයවස පුද්ගෙවයකු වදමාපියන් නැති අතවර් මා හට කරදර කිරීම්ට 

උත් උත්සහ කවේය. මා හට එම සිදුවීම් වුවනාත් ඒ වනාවත්රුණද ඔහුට විරුද්ධ වී ඉවතට දිව 

වගාස් සැඟවී ය. 

 පසුව තාත්තා පැමිණි විට මා වමය ඔහුට කීමට උත්සාහ කෙ ද මවේ වුවනාත් ඒ 

වනාවත්රුම්ක මට වමය පැහැ පැහැදිල කිරීම්ට වනාහැකි විය. පසුවද එම වපර සඳහන් කෙ 

මිනිසා මා හට ෙිංවීමට උත්සාහ කෙ අතර එය ඉවසාගත වනාහැකි තැන මා මවට පැවැසිණි. 

පසුව ඔවුන් වපාලීසියට පැමිණිල කිරීම්ට උත්සාහ කෙ ද එම වපාලීසිවේ සිටි කාන්තා වපාලස් 

නිෙ නිෙධාරිනිය තැකීමකට වනාගත්වත් ඇයි දැයි, ගැහැනු දරුවන් නැති නිසා දැයි… මට එය 

වත්රුම් ගිවේ මට වත්වරන කාෙවේදීය.  

වපාලසිවයන් පිළිසරණක් වනාෙද මවේ වදමාපියන් මිනිසුන් ෙවා ඔහුට පීඩා වගන දුන්න ද 

ඔහු තවමත් නිදැල්වල් අහිංසක පවුල්වෙට දුක් වදමින් සිටි. කාන්තාවකට පමණක් වනාව 

කුඩා දරුවන්ට පවා හිංසනය සිදු වන වමම සමාජවේ වපාලසිය නම් නීතිය රකින ආයතන 

වමවෙස ක්රියා කිරීම වකතරම් අප්රිය දැයි අවුරුදු විසිතුනක් පසු ඔහු දැකීවමන් මා හට සිහ 

වන්වන්ය.  

දිට්ඨ ධම්මවේදනීය කර්මය ඵලදී ඔහු අද දරුණු වරෝගයකට වගාදුරුව පීඩා විඳිනු ෙබයි. දැන් 

ඔහුවේ තත්ත්වය දුටු විට මා හට වවරයක්  නැත්වත් ඔහුට අනුකම්පාව දක්වනු ෙබන නිසා 

වවනි. වමහ නම් ගම් මනකල්පිත වන අතර එවහත් වමය සතය සිදුවීම්කි. 

5. 

මම ඉස්වසල්ෙම බස් එවක් යන්න ගත්වත්  2013දී, මම 07 වේණිය වවද්දි. එතකම් මාව ක්ොස් 

වගනිහන් දැම්වම් වෙදරින්. වගදරින් මම බස් එවක් යන්න කිවවවාත්, මවේ යාලුවයි අම්මයි 

එක්ක, maths class තමයි මම ඉස්වකෝවෙ ඒ විදියටම ගිවේ.  මවේ යාළුවා කලන් ඉඳන්ම බස් 

එවේ ගිහන් තිවයන නිසා මට එවහම බයක් තිබුවණත් නෑ. ඉතින් මම එයාවේ අම්මයි එයයි 

එක්ක ක්ොස් එකට යනවා. 9 වසවේදී වවේ මවේ යාළුවා maths class එක නැවැත්තුවා. 

 එතවකාට මට බස් එවක් යන්න හුරු වවො තිබුවන්. අම්මත් කිේවා  තනියම යන්න 

පුළුවන්වන්. මම කැමැත්වතන් ගියා. වමාකද අදුරන අය බස් එවක් යන නිසා දවසක් ක්ොස් 

එක ඉවර වවො වගදර එද්දි බස් එවක් මනුස්සවයක් මවේ ඇඟට වේත්තු වවො එයාවග 

private area ගාවනවා. මම එදා තමයි වගාඩක්ම බය උන දවස thanks god ටික වවලාවකින් 

එතන හටපු ඇන්ටි වකවනකුයි අන්කල් වකවනකුයි ඒක දැක්කා. ඒ   හන්දා මවේ බය අඩු 

වුනා. ඒ ආච්චි හයිවයන් කෑ ගහො කිේවා වම් මනුෂයයා බස් එවකන් එළියට දාන්න කියො. 

එතවකාට මිනිස්සු හැවමෝම ඒ මිනිහට ගහො එලයට දැම්මා. මම බය වවො වගදර ඇවිත් ඒක 



අම්මොට කිේවා. අම්මො වොඩේ බය උනා. ඊට පස්වස් මාත් එක්ක ආච්චි ක්ොස් එකට 

යන්න ආවා. 

 අම්මො work කරනවකාට බිසී නිසා මම ආච්චි එක්ක ක්ොස් ගියා. ආච්චිත් අසනීප වුණ නිසා 

මම තනියම යන්න ගත්තා නැවතත් කලන් උන විදිහටම මනුස්සවයක් ආවා. මම එතනදී බය 

වුවණත් නැහැ. මම හයිවයන් කෑ ෙැහුවා. එතවකාට බස් එවකන් බැහැො ගියා.  

ඒ  වවේ වද්කදී බයවවො කටවහන් හටිවයාත් ඒ ඒ මිනිස්සුන්වේ අරමුණු සාර්ථක කර ගන්න 

වල්සියි. ඒ නිසා එකට විරුද්ධව එක තියාවගන ඉන්වන් නැතුව තමන්වේ ආරක්ෂාව තමන් 

ගන්න ඕවන් කියන වද් කියාවගන  මම අදත්  බය නැතුව පාවර යනවා. ඒ වවේ වදයක් වවනවා 

දකිද්දී මම ඒ ෙමයව වේර ගන්න ක්රියා කරන්වන් එතවකාට එන අපහසුතාවක් මම දන්න 

නිසා, ගැහැණු ෙමවයක් තමන් කැමති ඇඳුමක් style කරද්දි ඒකට පිස්ු හැදිලා ඒකට  පිස්සු 

හැදිො තමන්වේ ලිංගික ආශාවන් පිට කරන්න බෙන් ඉන්න මිනිස්සු ඉන්න රටක් වම්ක. 

 ඒ වේතු නිසා මම කියන්වන් කැමැතියි  sex education පාසල් විෂය පද්ධතියටට ඇතුෙත් 

කරො,ඒ පිළිබඳව වහාඳ අවවබෝධයක් දරුවන්ට ෙබා දිය යුතුයි. වේදනීය තත්ත්වය ෙිංකාවේ 

school වෙ වම් ගැන උගන්වන්න  ටීචර්ෙත් ෙැජ්ජයි. education කියො ප්රජනක පද්ධතිවේ රූප 

වදකක් දාො  වැඩක් නැහැ. ඒ ගැන උගන්නන්න හරි පුහුණුවීම්ක් teachers ලටත් වදන්න ඕවන්. 


