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අද්දවුරා ගුහා චිත්ර (ක්රි.පූ. 11,000)
Addaura Cave Engravings (11,000 BCE)

සිසිලය, දකුණු ඉතාලය Sicily, southern Italy



ක්රිපූ 8,000 –
වර්තමාන සිම්බාබ්වේ වවත අයිති වවන 

ප්රාග්ඓතිහාසික ගුහා තුළ සමලිංගික හැසිරීම් 

නිරූපණය වවන චිත්ර තිවබ්.  ඉහත චිත්රවේ 

දැක් වවන්හවන්හ පිරිමි තිවදවනක් ගුද වහෝ 

කලවා සිංසර්ගවේ වයවදන අතර, තවත් පිරිමි 

යුවල වදකක් මුහුණට මුහුණ ලා වැළඳ ගමින්හ 

සිටිය දී එක් සහකරුවවකුවග් සුවිසල් පුරුෂ 

ලිංගය අවනකාවග් පසුපසට වයාමු වී තිවබන 

ආකාරයයි. වමම චිත්රය ඓතිහාසික bushman 
(zvidoma) වගෝත්රිකයන්හ විසින්හ කළ එකක් වස් 
සැලවක්.  

(Marc Epprecht, 2004, 27; Garlake 1995, 
28)



අප්රිකාව
• Nzinga Mbande (1580-1663) නමැති රජු වත්මන්හ අර්ථවයන්හ සිංක්රාන්හති පිරිමියකු වූ අතර, 
පෘතුගීසීන්හට එවරිව සටන්හ කරන ලදී. වර්ෂ්ඨතම අප්රිකානුවන්හ සිය වදනා අතරින්හ 44 වැනියා
වලස ඔහු නම් කරනු ලැබ ඇති අතර, ම්ුන්හු ජනතාවවග් නායකයා වූ ඔහු පාලනය කළ ප්රවේශය 
වර්තමාන ඇන්හවගෝලාවට අයිති වවන අතර ඇන්හවගෝලාවේ ජාතික වීරවරයක්ද වේ. ඔහුට 
අන්හතඃපුරයක් තිුනු අතර එි සිටිවේ කාන්හතාවන්හ වලස හැඳ පැළඳගත් පිරිමිය.

• Zande/ Azande අසන්හවෙ සිංස්කෘතිවේදී මානව විදයාත්මක වාර්තා විස්තර කරන්හවන්හ
සමලිංගිකත්වය යනු “වේශීය” වදයක් වලසයි. උතුරු වකාිංවගෝවේ සිටින සිටින අසන්හවෙ ජනයා 
“කලන්හ කලට” තරුණ පිරිමින්හ තාවකාලක බිරින්හඳන්හ වලස විවාහ කර ගත් අතර, වමය වකාතරම් 
ආයතන ගත වී තිුවන්හ ද යත්, තරුණයාවග් වදමාපියන්හට “මනාල මුදල” වගවීමක් පවා සිදු විණ. 

• වත්මන්හ ගැවබාන්හ සහ කැමවරාන්හි බන්හු භාෂාව කතා කරන පාවුහායින්හ (Pouhain) වගාවියන්හ
(Bene, Bulu, Fang, Jaunde, Mokuk, Mwele, Ntum and Pangwe) අතර සමලිංගික සිංසර්ගය 
‘බියන්හ න්හකු මා’ නමින්හ හැඳින්හවුණු අතර එය ධනය, වසෞභාගයය ලැබීම වවනුවවන්හ ඇති 
ඖෂධයක් වලස සැලැකුණු අතර, පිරිමින්හ අතර ලිංගික ක්රියාවවන්හ එය හුවමාරු කර ගනු ලැබිණි. 

• එයට සමානව උගන්හොවේ, Nilotico Lango පිරිමින්හ තමන්හවග් ‘විකල්ප ස්ී පුරුෂ සමාජභාව 
තත්වය’ මුවකෝවෙෝ ොවකෝ’ වලස හඳුන්හවන ලදී. ඔවුනට කාන්හතාවන්හ වලස සලකන ලද අතර 
අනික් පිරිමින්හ විවාහ කර ගන්හනට ඉෙ වදන ලදී. එවස්මම උගන්හොවේ the Bahima, … the 
Banyoro and … the Baganda වගෝත්රිකයකන්හ අතර සමලිංගික සබඳතා වාර්තා වී ඇත.



• 18 වැනි සියවවසර් දී පැරණි ොවහෝමි රාජධානිවේ (වත්මන්හ වබනින්හ රවේ), 
සමලිංගික සබඳතා බහුලව පැවැති අතර, කාන්හතාවන්හට වසාල්දාදුවන්හ විය 
හැකි අතර, සමහරක් වැඩිිටි කාන්හතාවන්හ විසින්හ තරුණු කාන්හතාවන්හ විවාහ 
කර ගන්හනා ද ලදී. 

• බගන්හො ඒකාධිපති වවන Mwanga II රජු, තමන්හවග් යටත් වැසි පිරිමින්හ
සමග ලිංගිකව හැසිරීම සම්බන්හධවයන්හ ප්රසිේධය. උගන්හොව තුළ පිිටි 
ුගන්හො රාජධානිවේ 31 වැනි පාලකයාය. 

• වයඹ ිග වකන්හයාවේ සහ උගන්හොවේ ජීවත් වූ ඉවටවසෝ ප්රජාවේ, පිරිමින්හ
අතර සමලිංගික සබඳතා පැවැති අතර, සිංක්රාන්හති කාන්හතාවන්හද වූහ. 



සංක්රාන්ති සමාජභාවී ගුහා 

මිනිසා

ක්රිපූ 2900 - ක්රිපූ 2500

Y-M-C ගුහාව, ප්රාග්, වචක් 

ජනපදය: වමම 
ඇටසැකිල්ල  ිස 

නැවගනිර වදසරට හරවා

වගවල්වල භාවිතා වවන 

වජාග්ගු සමග වළ දමා 

තිුනි. වමම චාරිත්රය 

කලන්හ සිදු වකරුවන්හ

කාන්හතා වසාවහාන්හවලදී

පමණි.  සාමානයවයන්හ

පිරිමි වළ දමන්හවන්හ ආයුද, 

මිටි, සහ පිි ආිය සමගය.



ක්රි පූ 2,400

ඛ්නුම්හෝ්ෙප් (Khnumhotep) 
සහ නියාිංඛ්ඛුනුම් ඊජිපතු
රාජකීය වස්වකයන්හ වදවදවනකු 
වවන අතර ඉතිහාසවේ ප්රථම 
සමලරිසි යුවල වලස සැලවක්. 
නාසය වදක සිප ගන්හනා පිරිමි 
වදවදවනකු වමම චිත්රවයන්හ 
නිරූපණය වවන අතර, ඔවුනට
එක්ව ජීවත් වීමට තනි කුටියක් 
සාදා තිුනි. වකවස් වුවත්
පැත්වතන්හ ඇති අවනක් රූප 
ඔවුන්හවග් බිරිඳ, සහ දරුවන්හ
නිරූපණය කරන අතර, 
සමහවරක් තර්ක කරන්හවන්හ වම්
අය ආදරවන්හතයන්හ වනාව 
සවහෝදරයන්හ බවයි. 



සැවපෝ, වලස්බියන්හ කිවිඳිය, ක්රිපූ 630, ග්රීසිය 

ග්රීසිවේ වලස්වබෝස් නම් ිවයිවන්හ ජීවත් වූ 
කිවිඳියකි. ඇවග් වබාවහෝ නිර්මාණ අද වවන 
විට අිමි වී වගාස් ඇත. වර්තමානවේ ඇය 
වලස්බියන්හ ලිංගිකත්වවේ සිංවක්තයක් බවට 
පත්ව ඇතත් ඇවග් ලිංගිකත්වය කුමක්ද
යන්හන සම්බන්හධව වාද විවාද පවතී. ඇවග්
අදහස් පල්ලවේ අදහස් සමග වනාගැලවපන
බැවින්හ ඒවා විනාශ කළ බවට කියවේ. ඇවග් 
ඉතිරිව ඇති කවි අතරින්හ, වගාන්හග්ලයා නම් 
කාන්හතාවකට තමා දැකීමට පැමිවණන වලස 
කියමින්හ කියවවන කවියක් ඇතුළු, ස්ීන්හට
ඇති ආදරය කියවවන වවනත් කවි ඇත. 

සැවපෝ බිතු සිතුවම, වපාම්වපයි නගරය



ක්රිපූ 530 - ඉතාලය

ක්රිපූ 768–264 අතර 
පැවැි එට්රරස්කන්ත

(Etruscan) ශිෂ්ටාචාරයට 

අයත් වවන වසාවහාන්හ

වගයකිනි. වර්තමාන 

ඉතාලයට අයත්ය.



වාත්සයානවග් කාමසූත්ර, ක්රිපූ 400 - ක්රිපූ 200

“තුන්හවැනි ආකාරයට අයිති වවන පුේගලයන්හ වදවර්ගයක් වවන 
අතර එක් වකාටසක් ගැහැණු ආකාර ගන්හනා අතර අවනක් වකාටස 
පිරිමි ආකාර ගනී. ගැහැණු ආකාරය ගන්හනා වකනා කාන්හතාවවග් 
ඇඳුම, කතා බහ කරන ආකාරය, ලාලතයය, හැඟීම්, සුවකාමල බව, 
බය ගතිය, අිිංසක බව, දුර්වල බව, ලැජ්ජාශීල බව දක්වයි. ඇවග් 
මුඛවේ කළ යුතු ලිංගික ඇසුර ‘මුඛ ලිංගික ඇසුර’ වලස හැඳින්හවේ. 
ඇයට ඇවග් සතුට, ලිංගික පිබිදීම සහ ජීවිකාව අබිසරුලයක් වලස 
වමයින්හ ලැවබ්. එය ගැහැණු ආකරවයන්හ සිටින තුන්හවවනි ආකාරවේ 
පුේගලයාවග් ස්වභාවයයි.”



වපාම්වපයි සහ හර්කියුලානියම් ි ශෘිංගාරාත්මකකලාකෘති, ක්රිව 1st සියවස. වත්මන්හ ඉතාලය

වරෝම යුගයට අයත් වවන එකම වලස්බියන්හ කලාකෘතිය



t

වපාම්වපයි සහ හර්කියුලානියම් ි ශෘිංගාරාත්මකකලාකෘති, ක්රිව 1st

සියවස. වත්මන්හ ඉතාලය



අු නුවාස,් ක්රිව 8-9 සියවස,් ඉරානය
He prized open the boy’s ass with the edge of his “sword”,

ඔහු ඔහු්ේ කඩු්ේ තුඩින්ත ්කාලුවා්ේ පස්ස අපහසු්වන්ත ිවවරත කාා

Then pierced him to the hilt with the head of his “lance”.

ඔහු ඔහු්ේ ්හල්ල්ේ හිස ්කාෙසින්ත මිෙ දක්වාම පසාරු කාා

As he leaned upon his victim, inclined to one side and bent 
over,

ඔහු ඔහු්ේ ් ාදුර මත නැවී, එක් පැත්තකෙ ඇලව, උඩින්ත නැවී 

He kept silence while he screwed, eyes cast down –

ඔහු නිශ්ශබ්දව සිටියා ඉස්ුරුප්ුව බසින අතර, ඇස් පහාෙ හරවා 
් න

I said to him: “No holding back, now!

මම ඔහුෙ කිේවා “දැන්ත නවතන්තනෙ බැහැ!” 

Show pity and compassion only where fitting!

්ස්නහස සහ අුකමපාව සුදුසු තැනෙ පමණයි 

Squeeze his balls gently. 

ඔහු්ේ වරෂණ ්කෝෂ යන්තතමින්ත මිරිකමින්ත

He is quiet because he likes it

ඔහු නිහඬව සිටින්ත්න්ත ඔහු එයෙ කැමි නිසයි

...And has been longing to be screwed!

ඔහු ආශා්වන්ත බලා ් න සිටි්ේ ඉස්ුරුප්ු්වන්ත ිවදිු ලැීමමෙයි

If he were not awake his penis

wouldn’t be standing, and he wouldn’t

ඔහු්ේ ුරුෂ ලං ය අවදි වී නැත්නම,

ඔහු ඔය ිවදියෙ සිටින්ත්න්ත නැහැ

while you fucked him – hold his legs together so tight.

ඔබ ඔහුෙ අරින අතර - ඔහු්ේ ්දකුල් තදින්ත අල්ලා න්තන එකෙ ” 

(FP, 71)



මහ්මුඩ් ගස්නි සහ මලක් අයාස් (ක්රිව 971 සිට 1030 )

• මහ්මුඩ් ගස්නි (Mahmud of Ghazni) ක්රිව 971 
සිට 1030 දක්වා ජීවත් වූ දුෂ්ට පාලකයකු වවන 
අතර ඉන්හියාව 17 වරක් ආක්රමණය කරමින්හ
මිනිසුන්හ දහස් ගණනක් ඝාතනය කවළ්ය. 

• සුල්තාන්හ මහ්මුඩ් සහ ඔහුවග් තුර්කි වහලා වූ 
මලක් අයාස් අතර සමලිංගික වේමයක් වූ අතර, 
ඉස්ලාම් සාිතයවේ වමය සතය වේමයක් වලස 
කියැවේ. 



ඛජුරාවහෝ පන්හසල්, ක්රිස්තු වර්ෂ 10වැනි ශතවර්ෂය



නාලන්හදා වගඩි වග් (ක්රිව 7-11ත් අතර), මාතවල්
ලිංගිකව හැසිවරන දර්ශනයක් සම්බන්හධ 

ඇති ලිංකාවේ එකමඓතිහාසික කලා

කෘතිය වස් සැලවකන වමය මාතවල්, 

නාලන්හදා වගඩිවග් පිිටා තිවබ්. 

ස්ී පුරුෂ සමාජභාවය කීම අපහසු වුවද 

පිරිමින්හ වදවදවනකු සහ සිිංහයකු ලිංගිකව

හැසිවරන දර්ශනයක් බව කියැවේ. 

අනුරාධපුර යුගවේ අවසාන භාගවේ, වහෝ 

වපාවලාන්හනරුව යුගවේ මුල් භාගවේ

නිර්මාණය කර ඇති වමය, පල්ලව ගෘහ 

නිර්මාණ ශිල්පයට අනුව නිර්මාණය කර 

ඇති ින්හදු වේවස්ථානයක් වවන අතර, 

පසුව වබෞේධ විහාරයක් බවට පත්ව ඇත.



වාමන/බිරව රූප

අතීත වගාෙනැගිලවල සහ ආගමික ස්ථානවල පාදම අලිංකාර කරන 

වම් දඟකාර කුො ළමුන්හ බඳු වාමන පින්හූරවලට නිශ්චිත ස්ී පුරුෂ 

සමාජභාවයක් නැති අතර, ලිංග අවයවයක් දක්වා නැත. වමම රූප 

ඉන්හියානු වාමන රූපවලන්හ සෑවහන දුරට වවනස් වේ. 

කැලණිය විහාරය
යාපහුව බලවකාුව



ඉන්හියානු වාමන රූප

ශිව වාමන රූපය, ජාතික වකෞතුකාගාරය නවිල්ලය 12 වැනි සියවසට අයත්, වක්රළවයන්හ හමුවූ

වලෝකෙ වාමන රූපයක්



සිරි කාළකණ්ණණි වස්තුව, උම්මග්ග ජාතකය
(1220–1345)

“ඉක්බිත්වතන්හ මියුලු නුවරැවැසි පිිංගුත්තර නම් ළදරැවවක් තක්සලා නුවරට වගාස් , ිසා 
පාවමාක් ආචාරින්හ සමිපවයි ශිල්ප උගන්හවන්හ වහා මැ උගත.ඒ වතවම් උගත් ශිල්ප වණ 
වපාත් දී, “මම සමු ගනිමි” “ඉින්හ වැඩි විය පැමිණි ියණි වකවනක් ඇත් නම් මාලු අතැ
වැස්සාණනට ියැ යුත්තාහ’යි පැවැතැ එන වවතක් ඇති.ඒ ආචාරින්හ වග් වදවගනක හා 
සමාන වූ විශිෂ්ට රෑ ඇති එක් ියණි වකවනක් ඇත්තා හ.ඉක්බිත්වතන්හ, “ඒ ියණියන්හ,පුත, 
වතාපට වදමි. උන්හ හැරැ වගනැ යව’ යි ආචාරී කී හ.මානවකයා වනාි පින්හ නැත්වත්යැ, 
කාලකණ්ණණි යැ,කුමාරිකා වතාවමෝ මහ පින්හ ඇත්ති යැ.ඕහට ඒ කුමාරිකාව දැකැ සිත වනා 
ඇලුවණ්ණයැ. ඒ මානවකයා කුමාරිකාව නුරැස්වන්හමැ, “ආචාරින්හ වග් බස මරැත්තු වනා 
වකවරමි’ කියා ඉවැසියැ, බමුණාවණෝ මානවකයාට තමන්හ වග් ියණියන්හ දුන්හනා හ ඒ 
වතවම් ,රාී භාගවයි, සකස් වකාටැ හතුරන ලද ශ්රී යහවනි සැතැපිණ.කුමාරිකා අවුත් 
හැඳට නැ වඟන්හනා හා මැ, තතනමින්හ හැඳින්හ බැසැ, බිමැ වහවැ වැදැ වහාත්වත් යැ.ඒ
කුමාරිකා ද හැින්හ බැසැ ඒ මානවකයා සමිපයට ගියා යැ.එ වතම් එතැනින්හ නැගි පියැ
නැවැතැ හැඳට පැනැ නැිංවග් යැ.නැවැතැ ඒ කුමාරිකාද හැඳට නැිංගා යැ.ඒ කතවම් නැවැතැ
හැඳින්හ බුවේ යැ.කාලකණ්ණණියා නම් ශ්රීැ කාන්හතාව හා සමග අහසට වපාවළාව වස් ළග
වනා වන්හවන්හ යැ. එවස් වහයින්හ කුමාරිකා යහවනිමැ සැතැපුණි යැ. ඒ කාලකණ්ණණියා බිමැ
වැදැ වහාත්වත් යැ. ..”



ධම්මපද අුවා- වසාවරයිය සිුතුමාවග් කතාව

වසාවරේය නමින්හ සිුවරවයක් විය. ඔහු තම මිතුරු සිුවරයකු සමග 
සහපිරිවරින්හ රථයක නෑගී ිය නෑම පිණිස ගඟට යමින්හ සිටියදී දුු වදයකින්හ 
සිත කැලඹිිණ. ඉතා වශෝභාසම්පන්හන කසුප් නම් මහ වතරුන්හවහන්හවස් පිඬු 
සිඟා වඩිමින්හ සිටිවයෝය. උන්හවහන්හවස්වග් සිරුර රන්හවන්හ පෑහැවයන්හ
බබළන්හවන්හය. ඒ දුු වසාවරේය සිුවරයා ; වමවෑනි රූමත් සහකාරියක් මට 
විවාහ කරගන්හනට ලෑුවණ්ණ නම් වකතරම් සතුටක්ද..... අවහෝ අුම තරමින්හ 
මවග් බිරියට වමවැනි මනස්කාන්හත සිරුරක් තිු ව ණ්ණ නම් මට ඇය සමඟ සිත් 
වස් සතුු විය හැකිව තිුණා වන්හද....., යනුවවන්හ රාගී හෑගීම් මතුවකාට වගන 
ඒ ගැනම සිතමින්හ ගිවේය. වමවිට පුදුම වදයක් සිදුවිය. සැවණකින්හ ලිංග
විපර්යාසයක් සිදු වී වසාවරේය සිුවරයා ස්ත්රියක බවට වපරළිණ. සිදු වූ වේ 
අදහාගත වනාහැකිව ලජ්ජාවවන්හ ත්රස්ත වූ ඔහු රතවයන්හ බිමට පැන පලා
ගිවේය.



පාරාජිකා පාලය, ත්රිපිටකය

වථරවාදී විනය පිටකවේ පළමු වපාත පාරාජිකා පාලවේ වර්තමානවේ ලිංගික 
ක්රියා ගණනාවක් (අතිවිශාල විවිධත්වයක් සිතව) සාකච්ඡා වකවරන අතර, 
වම්වාවේ සමලිංගික, විෂමලිංගික, තමන්හ සමගම, සතුන්හ සමග, මලමිනී සමග, 
කැමැත්වතන්හ වකවරන, අකමැත්වතන්හ වකවරන, දැනුවත්ව කරන, 
වනාදැනුවත්ව කරන, වයෝනි, මුඛ, ගුද, ලිංගික ඇසුර සහ ශරීරවේ වවනත් දෑ 
ආරවයන්හ වකවරන ලිංගික ක්රියා ගැන සඳහන්හ වේ. 

වබෞේධ භික්ූන්හට ඇති විනය ග්රන්හථයක් වවන බැවින්හ, වමි අදහස එවැනි 
ලිංගික ක්රියාවල නියැලීම භික්ූන්හට තහනම් කිරීම වේ. සමලිංගික, විෂම 
ලිංගික ක්රියා සහ අවනකුත් ලිංගික ක්රියා අතර කිසිදු උසස්, පහත් වේදයක් 
කතා වනාකරන අතර, ගිි වබෞේධයන්හ සම්බන්හධවයන්හ අදාළ වනාවේ. 



An Historical Relation Of The Island Ceylon In The East Indies :
Together With An Account Of The Detaining In Captivity The Author And Divers 

Other Englishmen Now Living There, And Of The Author's Miraculous Escape 

[His attendants.] Most of his Attendants are Boyes, and Young Men, that are 

well favoured, and of good Parentage. For the supplying himself with these, 

he gives order to his Dissava's or Governors of the Countreys to pick and 

choose out Boyes, that are comely and of good Descent, and send them to 

the Court. These Boyes go bare-headed with long hair hanging down their 

backs. Not that he is guilty of Sodomy nor did I ever hear the Sin so much 

as mentioned among them. [Robert Knox, 1681]



Letter from Portuguese (1547)



ලයනල් වවන්හඩ්ේ (චිත්ර1950s)



ඔල්ගා වේවි

සරමට හරි හැෙයි එයා
කලසමටත් හැෙයි එයා
සාරියටත් ආසා එයා
දන්හනවාද කවුද කියා
පිරිමිවයකුත් වනාවවයි එයා
ගෑනියකුත් වනාවවයි එයා
වල්ගා තරුව වවගයි එයා
වදපැත්තටම නෑවන්හ එයා....

https://www.youtube.com/watch?
v=OEg8WMR8_fM

(ගායනය නිහාල් වනල්සන්හ)

අඟර දඟර බැල්මක් දාවී
එයාට අපි කියන්හවන්හ ඔල්ගා වේවී
භෘිංගවස්න බැඳපු දවවස් කෑම
හදන්හනටත් ආපු
ප්රින්හසි නිංගි බැඳපු දවවස්
වකාණ්ණවෙ හදන්හනටත් ආපු
විලී මාමා මැරුණු දවවස 
වවස්සන්හතර කවි කියාපු
වල්ගා තරුව ඔල්ගා වේවී....

https://www.youtube.com/watch?v=OEg8WMR8_fM


චීනය
• කැපූ කමිස අවත් කතාව- Emperor Ai of Han dynasty and Dong Xian

ක්රි.පූ 4වන වසර උදා විය. රජමාලගාවේ රාජකීය පරිවාරකරුවකු සහ රාජකීය අශ්ව කටයුතු අධිකාරීවරයකු 
වලස වොිං සියාිං(Dong Xian) නම් දහනව හැවිරිි තරුණයකු පත්කරනු ලැබ තිුණි. රාජ සභාවේ සිටි උස 
කෙවසම් තරුණයකු වූ ඔහු වවත අයිවග් සිත ඇදීගිවයන්හ තමන්හවග් පරිවාර සගයකු වලස මාළිගාවේ
නවතින්හනැයි අයි, වොිං සියාිංට ආරාධනා කවළ්ය. එවහත් වොිං වම් වන විට විවාහ වී සිටිවේය. ිවනන්හ ින 
වොිං වකවර් තම සිත තුළ තිබූ ආශාව වැඩීයාම නිසා ඔහුව මාලගාව තුළ රඳවාගැනීමට සිූ අයි, වොිංවග්
බිරිඳට ඈ කැමති ඕනෑම වවලාවක රජ මාලගාවට පැමිණීට සහ ඉවතට යාමට විවශ්ෂ වරප්රසාදයක් 
ලබාදුන්හවන්හය. එවහත් පසුව ඈ මාළිගාවේම නැවතුණාය. වමනිසා වොිංට මාළිගාවවන්හ පිටතට යාමට කිසි 
වහ්තුවක් තිුවණ්ණ නැත.

අයි අධිරාජයා මාලගාවවන්හ පිටතට යන සෑම අවස්ථාවකම වොිං ඔහු සමඟ ගිවේය. අයි මාළිගාවට යළි 
පැමිණි සෑම විටම ඔහු අධිරාජයා සමඟ එකතු විය.ිවනන්හ ින වැඩීගිය වදවදනාවග් වේම සම්බන්හධතාව නිසා 
රජමාළිගාව තුළ සිදුවූ එක් සිදුවීමක් චීනවේ සමරිසි වේමය පිළිබඳ පුරාවෘත්තයක් බවට පත්විය.

දිනක හවස් වරු්ේ අයි සහ ් ාං සියාං ්ද්දන රාජකීය සයන්ේ නිදා් න සිටියහ. අයිෙ රාජසභාවෙ
යාමෙ කැඳවීමක් ලැබුණි. අයි අවදිවී බලන ිවෙ ් ාං සියාං තවමත් නින්ත්ද් පසුිවය. ඔහු අයි හැඳසිටි
රාජකීය ඇඳු්ම කමිස අත තම සිරුරෙ යෙකර් න නිදා් නසිටි්ේය. ්මය දුටු අයිෙ ් ාංව අවදිකිරීමෙ
සිත දුන්ත්න්ත නැත. ්දවරක් ්නාසිතූ ඔහු තම වටිනා රාජකීය ඇඳු්ම කමිස අ්ත් යෙවී ිබූ ්කාෙස කපාදමා
නැගිෙ රාජ සභාවෙ ගි්ේය. එිවෙ ඇමිවරු ්ම ඇඳු්ම ්වනසෙ ්හ්තුව ිවමසූහ. අයි සිද්ිය ඔවුන්තෙ 
පැවසු්ේය. පසුව එම ්කාෙ කමිස අත ඇමිවරු අතර ිවලාසිතාවක් බවෙ පත්ිවය.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dong_Xian


ලතින්හ ඇවමරිකාව
වමෝවච සහ චිමූ සිංස්කෘතින්හවලන්හ එන ශෘිංගාරාත්මක වපෝසිවල්න්හ ප්රතිමා, වප්රු

ක්රිව 150–800 



Two spirited 
්ේ‘ේහා (1849–1896) යනු මැක්සිවකෝවේ
සුනි (Zuni) වගෝත්රයට අයත් වොත් ප්රසිේධ 
ඉහමානා (ආත්ම වදකක් ඇති, ස්ී පුරුෂ 

මිර) තැනැත්තා වවන අතර, ඇය පිරිමි 

සිරුරක් කාන්හතා වැෙවල නියුතු වකවනක් වූ 

අතර, සාමානයවයන්හ පිරිමින්හ ඉු කළ 

ආගමික වතාවත් ද ඉු කළාය. ඇය ගැහැණු 

පිරිමි වදපිරිසටම අයත් ඇඳුම්වල මිරණයක් 

සිත ඇඳුම් ඇන්හදාය. එවස්ම යුද 

කටයුතුවලදී, වගෝත්රය වවනුවවන්හ 

වේශපාලනික කටයුතුවලදී ද කටයුතු කළ 

වකවනකි. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zuni_people


Gender in Bugis society, 
Indonesia
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වීඩිවයෝව

• Two minutes video on five genders in bugis society 



Feminine Men in Ceylon: the colonial rulers perception





වීඩිවයෝව

2 minutes video - Tropical Ceylon (1932)

වම් වීඩිවයෝවේ ලිංකාවේ පිරිමි කාන්හතා ගති ගුණ ඇති අය බවත්, ගැහැණු 
පිරිමි හඳුනා ගැනීම දුෂ්කර බවත් කියැවවන යටත් විජිත පාලකයන්හවග් අදහස් 
විස්තර වකවර්.





වපාන්හනයා??? ඉතිහාසය 
ඉන්හියාවේ වපාන්හන නමින්හ ස්ථාන කිිපයක්ම ඇති අතර ඉතාල උප නගරයක්ද Ponna වලස දැක්වේ. ඉන්හියාවේ තරමක් 
පැතිරුන වපළපත් නමක් වලසද වපාන්හන යන නම දැක්වේ. ඉන්හදීය ඉතිහාසවේද වපාන්හන නමින්හ පතල කවිවයක්ද සිට 
ඇත.

වපාන්හන යනු ඉන්හියාවේ ජනප්රිය වී ඇති නමකි. වජෝන්හ වොයිලවග් ිනවපාවත් සඳහන්හ වන අන්හදමට එක් අවස්ථාවක 
“මරක්කල,වවල්ලාල,පදු,වපාන්හන ආදී මිනිසුන්හ රැසක් යුේධවේදී සිරභාරයට ගැණුනු ලන්හසි මිනිසා විසින්හ පුරුදු පුහුනු
කරනු ඔවුහු දුුහ.“යි ඔත්තුකරුවවකු විසින්හ කියන ලද වාකයයක් සටහන්හ වවයි. වමිදී මරක්කල වලස හැඳින්හවවන්හවන්හ 
මුස්ලම් ජාතිකයින්හ පිරිසකි. වවල්ලාල නම් වූ කුලයක් ඇතැයිද මා අසා  ැඅත. එවිට වපාන්හන යනු එවැනිම ජන වකාටසක් 
වහෝ වගෝත්රයක් විය හැකිය.

නුවර යුගවේ කුණ්ණෙලාභරනයක් වහලකට වැටීම සහ එයට වදවදනකු වපාරකෑවම් සිේධි වදකක් සඳහන්හ වවයි. එයින්හ 
එකකදී මහවැල ගඟ අසල කුණ්ණෙලාභරණය එනවතක් අහස වදස බලමින්හ කූොරම් ගසාවගන සිටි ප්රකට නැකැත්
කරුවන්හවදවදනාවගන්හ එක් අයකුවග් වපළපත් නාමය වපාන්හන වේ. වපාන්හනා වහෝ වපාන්හන වහෝ වපාන්හනයා යන නමින්හ 
හැඳින්හවුන ඔහු සිකුරු වගන්හ පැමිණි වම් ග්රහක කැබැල්ලක් යැයි සැලවකන වලෝහ කැබැල්ල අල්ලා ගත් වහයින්හ එයින්හ 
මතු වම් වපාන්හනා සිකුරා රාජපති වලස හැඳින්හවූ බව වපාත පවත් සඳහන්හය.

වකාත්මවල් ගණිතයා වලස හැඳින්හවූ වම වපාන්හනා නැකැත්තා වග් පරපුවර් පුස්වකාල වපාතක් අදද ඒ සිකුරාරාජපති
නිවවසක ඇති බවත් එි මලයාලම් සහ ද්රවිෙ අක්ෂර සිත වපාන්හනා නැකැත්තා විසින්හ ලයන ලද නක්ෂත්රය සම්බන්හධ 
කාරණා එි ඇතිබවත් කියවේ. ඒ වපාවත් ඇති අකුරු මලයාලම් වහෝ ද්රවිෙ බසින්හ ලයවී ඇති නිසා වපාන්හනා යන 
නැකැත්තා ඉන්හියාවේ සිට පැමිණි අවයක් වහෝ ඉන්හදීය ශාස්ත්රයන්හ හැදෑරු අවයකු බව අපට නිගමනය කල හැක. 



ඒ අනුව ඒ වපාන්හන නැකැත්තා විසින්හ වැදගත් අනාවැකි කිිපයක්ම කියා ඒවා පසුකවලක සාර්ථක වී තිවබන බවද අපිට
දැකගන්හනට පුලුවන. නමුත් වසර සිය ගනනක් පැරණි පුස්වකාල වපාතක් පුේගලක නිවසක පුේගලයකු සන්හතකව තිබීමට 
මට නම් පුදුමයට කරුණකි. තාක්ෂණයක් ඇතැයිද වටිනා ගණිතය සම්බන්හධ වේ එි ඇතැයිද සිතමින්හ එයට වඳිමින්හ 
තිවබන්හනට හරින්හවන්හ නැතිව එය නිසි බළධාරින්හ ලබාවගන කියවා එි ඇති වැදගත් වදයක් වවත්නම් එය වබදාගැන්හම
පුරාවිදු බළදාරින්හවග් වගකීමයි. ඔය කියන පුස්වකාල වපාත පසුකවලක පරපුවර් අය විසින්හ වසායාගත් වයාජ එකක් 
වන්හනට හැකියාවක්ද ඇත. වකවස් වවතත් එය තවදුරටත් සිංරක්ෂනයක් වහෝ අුතරවම් පිටපත් කිරීමක් වත් නැතිව 
එතැනම තිවබන්හට හැරීම නම් ඒ වපාතට කරන අවගෞරවයකි.

වම් වපාන්හන නැකැත්තා ගැන විස්තරයක් දුුගැමුනු රජතුමාවග් වකාත්මවල් අවධිය ගැන කියවවන ජනප්රවාද වලද
කියවේ. ඒ වකාත්මවල් ගැමුණු කුමරු සැඟවී සිටි අවධිවේදී ගැමුණු කුමරු දුු සිිනයක් විස්තර කර වදන්හවන්හ වපාන්හන
නැකැත්තා විසින්හ යැයි කියනු ලැවබ්. වම් ගැමුණු කුමරු සිටි අවධිවයන්හ අවුරුදු දහස් ගනනක් ගිය තැන යලත් ඒ 
වකාත්මලා වප්රේශවේම නුවර යුගවේදී විසූ වපාන්හනා වරුද නැකැත් බැලීවම් දක්ෂවයෝ වූහ. එක්වකෝ වපාන්හනා යනු දීර්ඝ 
ඉතිහාසයක් ඇති පරම්පරාවක් විය යුතුය. නැතවහාත් වපාන්හනා වරුන්හ විටින්හ විට ලිංකාවට පැමිණි ඉන්හදීය ශාස්ත්රඥයින්හ 
පිරිසක් විය හැකිය.

වපාන්හ යනු ද්රවිෙ බසින්හ රත්රන්හ හඳුන්හවන නමක් යැයිද එය රත්රන්හ හා සම්බන්හධ කුලයක් යැයිද මතයක් ද පවතී. වපාන්හන යන 
පදය වබාවහෝවිට සිිංහල ශාස්ත්රිය ලපි වල්ඛන වලදී වනාවයවදන ග්රාමය යැයි සැවලවකන කථන වයවහාරවේ වයවදන 
පදයක් නිසා වපාන්හන යන පදය නපුිංසක ස්වභාවය දැක්වීමට වයවදන්හවන්හ මන්හදැයි ඉතිහාසගත වතාරතුරු වසවීම 
අපහසුය. ඉතිහාසවේ එක්තරා වපාන්හන නම් වූ වපළපතක් ඉතාම යටහත් පහත්ව(දීවගන) නපුිංසකයින්හ පරිි 
අවඥාසහගතව සිටි නිසා ඔවුන්හ පසුකවලක උදාහරණ බවට පත් වී වපාන්හන යන පදය එවස් නපුිංසකයින්හ හැඳින්හවීමට 
වයදුනා වන්හනට ද පුලුවන. නමුත් එවස් වනාවී ඒ වචනය ලිංකාවට විවිධ වේශ වේශාන්හතර වලන්හ පැමිණ අප සමග මිර වූ 
වවනත් බසක ආභාෂවයන්හ අවප් බසට එකතු වූවා වන්හනටද පුලුවන. 
https://ansathudinapotha.blogspot.com/2014/02/ponnayas-ancestry.html
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• වපාන්හනයා යනු සමලිංගික පුේගලයන්හට එවරිව වැඩිවයන්හ අපහාස කිරීමට 
භාවිතා කරන වචනය වවන අතර, එකම ප්රධාන වචනය වලස ද වයෝජනා
කිරීම වැරැි වනාවේ.  

• වම් වචනය යටත් විජිත යුගයට කලන්හ භාවිතා කළ ආකාරය පිළිබඳ
වතාරතුරු බැලූ විට වපවනන්හවන්හ, වපාන්හන නමින්හ වපළපත් නාමයක් තිබූ 
බවයි. වවනත් වතාරතුරු වසායා ගැනීම අපහසුය.

• වම් කාරණය තවත් ගැඹුරට සිූ කල සිවතන කාරණයක් වන්හවන්හ, වමය 
යටත් විජිත සමවේ ponce යන වචනවයන්හ සිිංහලයට එකතු වූවක් විය හැකි 
බවයි.

• කිසියම් සිංස්කෘතියක සමලිංගිකභීතිකාවට, සහ සිංක්රාන්හතිභීතිකාවට වචන 
වනාමැති වීම යන්හවනන්හ හැඟවන්හවන්හ එම සිංස්කෘතිය තුළ එවැනි 
ිිංසනයන්හවල අුවකැයි සිතිය හැකිය. 



අනගාරික 
ධර්මපාල???

හර්මන්හ කල්ලන්හබාච්
සහ ගාන්හධි???

පිටතට වනාපැමිණි අයවග් ඉතිහාසය

xxx ???

වජෝන්හ වොයිල???

ආතර් සී ක්ලාක්??? වජෆරි බාවා???

ලයනාවෙෝ 
ොවින්හචි???

වර්ෂ්ඨ 
ඇවලක්සැන්හෙර්???



්සා්දාමි වර්දහි ආ මික පසුබිම

බයිබල්ේ ්සා්දාම, ් ා්මෝරා කතාව ්නා්හාත් ුරාන්ේ ලුත් (Lut ibn 
Haran) අනා ත වකරවරයා්ේ කතාව

• දූතයන්හ වදවදනා සවස් කාලවේ වසාවදාම් නුවරට පැමිණි විට නුවර වාසල් 
වදාරකෙ වලාත් වාඩි වී සිටිවේ ය. වලාත් ඔවුන්හ දුු විට, නැඟිට ඔවුන්හ හමු 
වීමට වගාස,් ිස නමා වැඳ, ”මහතුනි, කරුණාකර, වම් ඔවබ් දාසයාවග් 
නිවසට ඇතුළු වන්හන, පාද වසෝදාවගන අද රෑ වමි නවතින්හන. අලුයම 
නැඟිට ඔබ යන ගමන යන්හනට පුළුවනැ”යි කී ය….

• එවහත්, අමුත්තන්හ නින්හදට යන්හනට වපර ඒ වසාවදාම් නුවර සතර ිශාවවන්හ 
පැමිණි, බාල මහලු සියල්වලෝ වගය වට කර, වලාත්ට හඬගසමින්හ, ”අද රෑ 
ඔබ ්වත පැමිණි මිනිස්සු ්කා්හ් ද? අප ඔවුන්ත සමඟ කම සැප ිවඳින පිණිස 
ඔවුන්ත පිෙතෙ ් ්නන්තනැ”යි කී හ.



• වලාත් ද වදාර වසාවගන ඔවුන්හ වවත පිටතට ආවේ ය. ඔහු ඔවුන්හ අමතා, ”මිතුවරනි, මම වැඳ ඔබට 
කියමි: වමවැනි නපුරුකමක් වනාකරන්හන. වමන්තන, කනයා දූවරු ්ද්ද්නක් මෙ සිටිි. මම ඔවුන්ත 
ඔබ ්වත ් ්නන්ත්නමි. ඔබ කැමැි පරිදි ඔවුන්ත සමඟ හැසි්රන්තන. එ්හත්, ්ම මිනිසුන්තෙ නම කිසි 
නුරක් ්නාකරන්තන...

• ඔේහු උත්තර වදමින්හ, ”වමතැනින්හ ඉවතට යව. විජාතිකවයකු වමන්හ ඇවිත් නතර වූ මිනිසා දැන්හ වලාකු 
මිනිවහකු වවන්හන යන හැටි! අර අයටත් වො සැර ගිනිවගඩියක් අපි නුඹට වදමු”යි කී හ. 

• වමවස් කියා ඔේහු වලාත් තින්හ තල්ලු කරවගන අවුත් වදාර කැඩීමට කිේු වූවවෝ ය. එවහත්, ඇතුවළ් 
සිටි අමුත්වතෝ දෑත ිගු කර, වලාත් වගය ඇතුළට ඇද, වදාර වසාදැමූ හ. පසුව, ඔේහු පිටත වදාර ළඟ 
සිටි වලාකු කුො සියල්ලන්හවග් ඇස් අන්හධ කවළා  ් ය. එයින්හ ඔවුන්හට වදාර වසායාගැනීමට වනාහැකි
විය….

• එවිට අමුත්වතෝ වදවදන වලාත්ට කතා වකාට, ”ඔබට වමි වවන කවුරුත් ඇේ ද? ඔවබ් බෑණාවරුන්හ ද 
දරුදැරියන්හ ද වම් නුවර ඔබට සිටින සියල්ලන්හ ද රැවගන වමතැනින්හ පිටත් ව යන්හන. අපි වම් නුවර 
විනාශ කරන්හනට යන්හවනමු. ්මහි වසන්තනන්තෙ ිවරුද්ධ ව සමිඳාණන්ත වහන්ත්ස් ්වත නැඟී ඇි 
් ෝදනා ඉතා දරුණු බැිවන්ත, ්මය ිවනාශ කිරීමෙ උන්ත වහන්ත්ස් අප එවූ ්ස්කැ”යි කී හ.

• වලාත් වශාවර් නුවරට ඇතුළු වූ කල ිරු උදා වී තිබිණි. එවිට සමිඳාණන්හ වහන්හවස් වසාවදාම් සහ 
වගාවමාරා නගර පිට අහසින්හ වගන්හදගම් සහ ගිනි වර්ෂා වින්හන සැලැස්වූ වස්ක. උන්හ වහන්හවස් ඒ 
නගර ද මුළු මිටියාවත ද නගර වාසීන්හ සෑම වදන ද වපාවළාවේ ගස්වකාළන්හ ද විනාශ කරදැමූ වස්ක. 
වලාත්වග් භාර්යාව ආපසු හැරී බැලුවා ය. එවේවල් ම ඈ ලුණු කණුවක් වූවා ය.



The two bodies were found wrapped in a poignant embrace in their final moments as they were covered 
beneath molten rock and layers of ash in the ancient city of Pompeii CREDIT: FOTONEWS / SPLASH NEWS / 
RENNA



ග්රීක ශිෂ්ටාචාරවේ සමලිංගිකත්වය

• පුරුෂ ලිංගය වසෞභාගයවේ සිංවක්තයක් වූ අතර එය උත්සවවල රැවගන වගාස් 
ඇත.

• විවාහයට වපර, විවාහයට පිටින්හ ලිංගික සබඳතා පවත්වන්හනට පිරිමින්හට ඉෙ තිුණ 
ද, උසස් කුලවේ කාන්හතාවන්හට එබඳු ඉෙක් තිුවන්හ නැත. 

• පුරුෂ සහ කාන්හතා ලිංගික වෘත්තීන්හ වදකම තිබිණ.

• වැඩිිටි පිරිමින්හ සාමානය ලාබාල තරුණයන්හ සමග ලිංගික සබඳතා තිුනි. වමම 
ලිංගික සබඳතා සිදු වූවේ කුො දරුවන්හ සමග වනාව සාමානයවයන්හ අවුරුදු 15-19 
වයසැති අයත් සමගය. 

• වයෞවවනෝදයට පත් වනාවූ දරුවන්හ සමග ලිංගික සබඳතාවලට දුවම් තිුනි. 

• සමලිංගික වහෝ විෂමලිංගික යැයි අනනයතා තිුවන්හ නැත. 

• වැඩිිටි පිරිමින්හ සමග ලාබාල තරුණයන්හට තිබූ ලිංගික-ආදර සබඳතා තුළ, ඔවුනට
මඟ වපන්හවීම, සමාජානුවයෝජනයට, ඉවගන ගැනීමට උදේ කිරීම ආදී දෑ ද තිුනි. 



• වසාල්දාදුවන්හ අතර සමලිංගික ආදරය යුේධයට ප්රවයෝජනවත් වදයක් වලස 
සැලකිණි.

• (ක්රිපූ 500 දී පණ )හාවමෝඩියස් සහ ඇරිස්වටාවජයිටන්හ (Harmodius and 
Aristogeiton) යනු ග්රීසිවේ එවකට සිටි දුෂ්ට පාලකයකු මරා දමා, ග්රීසිවේ 
ප්රජාතන්හත්රවාදය පිිුවන සමලිංගික යුවලකි.  

• ක්රීටවේ වහාඳ උපතක් ලැබූ වකාල්වලකුට පිරිමි ආදරවන්හතවයක් නැතිකම 
ලැජ්ජාවක් වස් සලකන ලදී.

• කාන්හතාවක් වස් හැසිවරන පිරිමින්හ වකාන්හ කරන ලදී. 

• පිරිමි ලිංගික වෘත්තිකයන්හට වේශපාලන අයිතීන්හ අිමි විය. එවහත් පිරිමි සහ 
ගැහැණු ලිංගික වෘත්තිය සාමානය වදයක් විය.

• පිරිමින්හ තරම් ප්රසිේධිවේ වනාකළද ගැහැණු අතර ද ලිංගික ආදර 
සම්බන්හධකම් තිුනි. ඒවා ග්රීක කලා කෘති තුළ ද නිරූපණය කර ඇත. එවස්ම 
කාන්හතාවන්හ ස්වයිං වින්හදනවේ වයවදන්හනට උපකරණ තිුනි.



වරෝම ශිෂ්ටාචාරවේ සමලිංගිකත්වය

• වරෝමානු ජනරජවේ දී, Lex Scantinia නම් නීතිය යටවත් නිදහස්ව උපන්හ පිරිමි ළමවයකු 
වවත ලිංගික අපරාධයක් (stuprum) කළ අයට එවරිව දුවම් පමුණුව ඇත. වම් නීතිය 
ස්ව කැමැත්වතන්හ සමලිංගික ක්රියාවලදී passive භූමිකාව ගත් අයට එවරිව ද භාවිතා 
විය. (වැඩිිටි පිරිමි) පුරවැසියන්හට සමලිංගිකරාගී ආශාවන්හ ස්වභාවික යැයි සලකා අවසර 
වදනු ලැුවේ ඔහුවග් සහකරු පහත් සමාජ තත්වයක් ඇති විට පමණි. බාලයන්හ සමග 
ලිංගික වස්වනය  ( Pederasty) ඓතිහාසික වරෝමවේ දී අවසර වදනු ලැුවේ තරුණ 
සහකරු ගණිකාවක් වහෝ වහවලක් වවන විට පමණි. 

• ග්රීසිවේ වමන්හම වරෝමවේ ද පුරුෂ ලිංගය ආගමික සිංවක්තයක් විය. පුරුෂ ලිංගවේ අනු රූ 
ඇතැම් ආගමික උත්සවවල වගන ගිය අතර, කාන්හතාවන්හවග් සහ ළමුන්හවග් වගවල් මාල 
වලස පළඳින ලදී.

• විවාහය ආදරයට වො වේපළ, දරුවන්හ හැදීම වැනි දෑ පදනම් කර වගන සිදුවිය. 
කාන්හතාවවග් කනයාභාවය අවප්ක්ෂා කරන ලදී.

• ලිංගික වෘත්තිය කර වගන ගිවේ වහලුන්හ වන අතර, ආණ්ණුවේ ලයාපිිංචි වූ ඔවුන්හවගන්හ 
රජය බදු අය කරන ලදී.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lex_Scantinia
https://en.wikipedia.org/wiki/Stuprum


• කාන්හතාවන්හ වලස හැසිවරන පිරිමින්හ අවඥාවට පාත්ර කරන ලදී. එවස් හැසිරීම 
පිරිමින්හ අපවයෝජනයට, දූෂණයට ලක් කිරීමට කාරණයක් වස් දකින ලදී. 

• ක්රිපූ 2වැනි සියවවස් සිට වේපළ ඇති පවුල්වල දරුවන්හ සීමා කළ අතර, ඒ කාලවේ 
උපත් පාලන ක්රම ද භාවිතා වී ඇත. ක්රිපූ 1 වැනි සියවවස් සිටි ඔගස්ටස්
අධිරාජයාවග් අවසන්හ කාලවේ දී, දරුවන්හ වනාමැති අයට වේපළ අිමි කිරීවම් 
ප්රතිපත්තියක් ද තිබී ඇත.

• ඔගස්ටස් අධිරාජයාවග් කාලවේ සමලිංගික විවාහ සිදුවී ඇත. ක්රිව 1 වැනි සියවවස් 
බිිවන නිවරෝ අධිරාජයා ද පිරිමින්හ වදවදවනකු සමග විවාහ වී ඇත. 

• කවතෝලක පල්ලය විසින්හ දැඩි වලස වරෝමවේ වූ සමලිංගිකත්වය වහලා දුු අතර, 
වරෝම ශිෂ්ටාචාරවේ ක්රමික කො වැටීම ලිංගික හැසිරීම්වල ප්රතිඵලයක් වලස දකින 
ලදී. 

• ක්රිව 342 දී ක්රිස්තියානි අධිරාජයා Constantius II විසින්හ සමලිංගික විවාහ තහනම් 
වකවර්.

• ක්රිව 390 දී සමලිංගික ක්රියා තහනම් වකවර්

• සමලිංගිකයන්හ දුර්භික්ෂ, නියිං, ස්වාභාවික විපත්වල වහ්ූන්හ වලස දකින්හනට ගනී.



අපරාධකරණවේ ඉතිහාසය
• මධය අසිරියානු නීති සිංග්රහය (ක්රිපූ 1075), සඳහන්හ කරන ආකාරයට වසායුරු යුද භටයකු (brother-in-arms)

සමග    ලිංගික සිංසර්ගවේ වයවදන වහාත් ඔහුව නපුිංසකවයක් බවට පත් කළ යුතුය.  හමුදා වස්වවේ නියුතු 

පිරිමි පිරිමි සමලිංගික ක්රියා තහනම් කරන පළමු නීතිය වමයයි. 

• 12 වැනි ශත වර්ෂවේ සිට, කවතෝලක පල්ලය විසින්හ වසාවදාම් වරවේ වයවදන්හනන්හ, විවශ්ෂවයන්හ සමලිංගික 

පුේගලයන්හ ඉලක්ක කරවගන අති විශාල වයාපාරයක් කර වගන ගිවේය. ක්රිව 1250 සහ 1300 පමණ සිට 

සමලිංගික ක්රියා යුවරෝපවේ බරපතල අපරාධ බවට පත්කර තිබූ අතර මරණ දඬුවම පවා ිය හැකි වරදයක් බවට 

පත්විය. 

• එක්සත් රාජධානිය වරෝමය විසින්හ ආක්රමණය කරන අතර, සමලිංගිකත්වය තහනම් කරන වරෝම නීතී වරින්හ වර 

එක්සත් රාජධානියට ඇතුළුවේ. 

• එිංගලන්හතවේ 8 වැනි වහන්හරි රජු ඉිංග්රීසි අපරාධ නීතියට ගුද ලිංගික සිංසර්ගය පිළිබඳ පනත (Buggery Act) 
1533 වසවර්දී හඳුන්හවා වදන ලද අතර, එල්ලා මැරීවමන්හ මරණයට පත් කළ හැකි වරදක් වූ වමය 1861 දක්වාම

වවනස් වනාවිණි.

• 8 වැනි වහන්හරි රජුවග් අමාතය වතෝම්ස් වක්රාම්වවල් ‘වම් වරද හැඳින්හවූවේ වොත්ම පිළිකුල් සහගත, අශික්ිත 

වරද වලසයි.  වමම පනත වයාදා ගනු ලැුවේ වේශපාලන හතුරන්හ සහ රජුට විරුේධ පූජකයන්හ සහ

පූජකවරියන්හ මරා දැමීමටයි.



• වමම පනත යටවත් සමලිංගික වහෝ එවස් වනාවන මුඛ ලිංගික වස්වනය වරදක් වනාවූ
අතර, එක්සත් රාජධානිවේ අපරාධ නීතිය සිංවශෝධනය කිරීවම් 1885 පනවත් අිංක 11 
වකාටස යටවත් ‘බරපතල අශිෂ්ට ක්රියා’ යන වචනය එකතු කරන ලද, වමවස් එකතු
කරන ලේවේ කලන්හ පැවැති නීතිය යටවත් වචෝදනා ඔප්පු කිරීම අපහසු වීම නිසාය. 
ඔස්කා වයිල්ඩ් සහ ඇලන්හ ටූරින්හ දුවම් ලබන්හවන්හ වම් නව සිංවශෝධනය යටවත්ය. 

• වතෝමස් බැබින්හටන්හ මැවකෝවල් සාමිවරයා මුලසුන දැරූ කණ්ණොයමක් විසින්හ 1837 දී 
වකුම්පත් කරන ලද ඉන්හදීය දණ්ණෙ නීති සිංග්රහවේ වම් වරද අිංක 377 යටවත් ඇතුළත් වූ 
අතර වමය ඉන්හියාවට 1860 දී හඳුන්හවා වදන ලදී. ඉන්හදීය දණ්ණෙ නීති සිංග්රහය පදනම් කර 
ගනිමින්හ බ්රිතානය අධිරාජයය යටවත් තිබූ රටවල් ගණනාවක දණ්ණෙ නීති සිංග්රහ බ්රිතානය 
අධිරාජය පාලකයන්හ විසින්හ හඳුන්හවා දුන්හ අතර, ලිංකාවේ වමය වරදක් වන්හවන්හ 1868 දීය.  

• 1903 දී ලිංකාවේ දී සිය ිවි නසා ගත් වම්ජර් ජනරාල් Sir Hector Archibald MacDonald
එ්ස් ක්ා් සමලංගික ් ෝදනා ලැීම්මන්ත අනතුරුවය. 

• වුල්ෆ්වන්හෙන්හ වාර්තාව ඉිරිපත් වීවමන්හ පසුව 1967 දී වපෞේගලක ස්ථාන තුළ 
කැමැත්වතන්හ සිදුවන සමලිංගික ක්රියා එිංගලන්හතවේ සහ වේල්සවේ නීති ගත වූ අතර, එම 
නීති එක්සත් රාජධානිවේ සම්පූර්ණවයන්හ ඉවත් වන්හවන්හ 2003 දීය.  

• ශ්රී ලිංකාවේ 1995 අිංක 22 පනතින්හ කාන්හතාවන්හ අතර ද සමලිංගික හැසිරීම් තහනම් 
කරමින්හ 365 (අ) තදබල අවශෝභන ක්රියා පනත හඳුන්හවා වදන ලදී.



විෂමලිංගික ඉතිහාසය ප්රශ්න කිරීම
1. ඉතිහාසය ලයන්හවන්හ කවුරුන්හ විසින්හද? 

2. ඉතිහාසය ලයන්හවන්හ ඇයි? 

3. ලවීවමන්හ ලැවබන වාසි වමානවාද?

4. ඉතිහාස කරුණු වතෝරා ගන්හවන්හ කුමන 
පදනම මතද?

5. ඉතිහාසය කියන්හවන්හ සතයයද?

6. ඉතිහාසය විසින්හ වාර්තා කිරීමට වතෝරා 
ගන්හවන්හ කවුරුන්හ සම්බන්හධ කතන්හදරද? 
(ආර්ික මේටම, පන්හතිය, බලය, 
වාර්ගිකත්වය, කුලය, ලිංගිකත්වය)

7. ඉතිහාසය විසින්හ වාර්තා වනාකරන්හවන්හ
කුමන කරුණුද? කුමන කතන්හදරද?

8. එවස් වාර්තා වනාකරන්හවන්හ ඇයි?

9. ඉතිහාසය වවනස් කළ හැකිද? විනාශ 
කළ හැකිද? යළි නිර්මාණය කළ හැකිද? 

1. ආගමික නායකයන්හ, පඩිවරු, උගත් අය, 

2. අතීතය වාර්තා කිරීමට, ප්රජාවක ප්රභවය, විකාශය, 
අනයයන්හට වො උසස් බව, ආෙම්බරය කීමට, ප්රජාවක් 
වලස මතක තබා ගත යුතු වේ තබා ගැනීමට

3. රාජය අනුග්රහ, තුු පුරු නින්හදගම්, ධනය, බලය, 
තනතුරු

4. වේශපාලනික කාරණා මත

5. විය හැක. වනාවිය හැක.

6. රජවරු, බලය, ධනය ඇති අය, තනතුරු ඇති අය, 

7. වාර්තා කිරීවමන්හ තමන්හ නිවයෝජනය කරන පාර්ශව්යට 
අවාසි වවන කාරණා, තමන්හට හානි විය හැකි කරුණු

8. වාසි ලැවබන නිසා, අවාසි හානි සිදු විය හැකි නිසා

9. හැකිය.  වකවස්ද?



ඉතිහාසය අතීතය වනාවේ
ඉතිහාසය සිදු වවයි

අද ඔබ කරන දෑ ඔවබ් පුේගලක ඉතිහාසය
අපි කරන දෑ අවප් ඉතිහාසය

ප්රජාවක ඉතිහාසය
රටක ඉතිහාසය

අපිව ඉතිහාසවේ වාර්තා වේද?
ඉතිහාසයක් නැති මිනිසුන්හ

ඉතිහාසයක් නැති ප්රජාවක් වීම
ඔබට දැවනන්හවන්හ වකවස්ද?
ඉතිහාසයට ඔබව යටපත් කර 
ඉතිහාසය ලවිය හැකිද?



සිිංහබාහු කතාව

• / සිිංහසීවලී සහ සිිංහයා/ සවහෝදර සවහෝදරියන්හ අතර විවාහ ලිංගික සබඳතා / 
විජයවග් සහ යහළුවන්හවග් ිස බූ ගා නැේවල නිංවා පිටමිං කරයි/ දරුවන්හ 
වවනමද, බිරින්හඳෑවරුන්හ වවනමද පිටත් කරයි/ කුවේණියට විජයට දාව
ලැවබන දරුවන්හ වැේදන්හ බවට පත් වවන අතර රාජයවේ උරුමක්කාරයන්හ 
නැත. විජය ඉතිහාසවයන්හ වසන්හ කළ සමලිංගික පුේගලවයක් ද? සතුන්හ සමග 
ලිංගිකව හැසිරීම, සවහෝදර සවහෝදරියන්හ අතර විවාහ කිසියම් සිංස්කෘතියක 
ප්රභව කතන්හදරයක ඇතුළත් කරන්හවන්හ කුමක් නිසාද?



ඔබ වම් පින්හූර වමානවාදැයි දන්හනවාද?

මාතෘකාවට අදාළ නැති

පින්හූර එකක් ඇත.

එය කුමක්ද? 



වරෝස ත්රිවකෝණවේ කතාව

• ජර්මනිවේ  පශ්චාත් යුද සමවේදී නිදහස් වකරුණු සමලිංගික පුේගලයන්හ 
නැවත අත්අෙිංගුවට ගැනිනි. ඔවුන්හව නිවවස්වලන්හ පිටමිං වකරුනි. 

• නුවරම්බර්ග් යුද අපරාධ නුවලදී ඔවුන්හවග් නු ඇහුවන්හ නැත. සමලිංගික 
පුේගලයන්හට අමානුික වවදය පරීක්ෂණවලට වයාදා ගනිමින්හ, සැත්කම් 
සිදුකළ එස්එස් වවදයවරුන්හට විරුේධ පරීක්ෂණ වනාපැවැත්වුනි. 

• ඔවුන්හට ිේලර් විසින්හ කළ අපරාධ ගැන කතා බහක්වත් සිදු වුවන්හ නැත. 
අවුරුදු 54කට පසුව 1999 දීය ඔවුන්හ වවනුවවන්හ සමරුවක් පවා නිර්මාණය 
වූවේ.

• ජර්මානු රජය විසින්හ සමලිංගික පුේගලයන්හට පශ්චාත් යුද සමවේ සිදු කළ 
අපරාධ (ිේලර්වගන්හ පසුව) සම්බන්හධවයන්හ නිල වශවයන්හ  සමාව භජනය 
කවළ් වසර 2000 දී එනම් වසර 55කට පසුවය.



ක්රියාකාරකම 1 – 26 වැනි සියවවස් 
ඉතිහාසඥවයෝ
දැන්හ ඔබ සිටින්හවන්හ ක්රිස්තු වර්ෂ 2517 ි ය. 21 වැනි සියවස (2000) ආරම්භවේ 
යුවරෝපීය රටවල සමලිංගික අයිතීන්හ ඉල්ලන අය සිටිය ද, ශ්රී ලිංකාව වැනි 
වබෞේධ රටවල එවැනි අය සිට වනාමැති බවට යුවරෝපවේ ප්රධානතම 
ඉතිහාසඥවයක් කියා සිටී. ඔහුවග් මතය වන්හවන්හ වමම සමලිංගික 
අයිතිවාසිකම් සම්බන්හධ අදහස් වර්ෂ 2200 දී පමණ ශ්රී ලිංකාවට එක්සත් 
ජාතීන්හ සහ රාජය වනාවන සිංවිධාන විසින්හ හඳුන්හවා දුන්හ බවයි. වම් වන විට 
අන්හතර්ජාලය හරහා ශ්රී ලිංකාවේ අය කරන ලද සන්හනිවේදන පිළිබඳ විස්තර 
වැඩි ප්රමාණයක් අතුරුදහන්හ වී ඇති අතර, අතීතවේ (2000 -2020) පැවැති
සමලිංගික සිංවිධාන පැවැති ස්ථාන සම්බන්හධව නිශ්චිත වතාරතුරු නැත.  

ඔහුවග් මතය වැරැි බව ඔබ ඔප්පු කරන්හවන්හ වකවස්ද? ඔබට 
පුරාවිදයාඥයකුවග් වහෝ ඉතිහාසඥයකුවග් භූමිකාව ගත හැකිය. 



ක්රියාකාරකම 2 - ප්රවයෝජන සහ හානි

ඉතිහාසවයන්හ සමලිංගිකයන්හට ඇති ප්රවයෝජන වමානවාද? 

ඉතිහාසවයන්හ විෂම ලිංගිකයන්හට ඇති ප්රවයෝජන වමානවාද?

ඉතිහාසවයන්හ වම් වදපිරිසටම ඇති ප්රවයෝජන වමානවාද?

ඉතිහාසවයන්හ සමලිංගිකයන්හට ඇති හානි වමානවාද?

ඉතිහාසවයන්හ විෂම ලිංගිකයන්හට ඇති හානි වමානවාද?

ඉතිහාසවයන්හ වම් වදපිරිසටම ඇති හානි වමානවාද?


