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ශ්රී ලංකාව: සුනිල් ජයවර්ධනගේ ජීවිතගේ 

වටිනාකම කීයද?

- බැසිල් ප්රනාන්දු

සුනිල් ජයවර්ධන ත්රිගරෝද රථ රියැදුරන්ගේ නිගයෝජිතගයකු විය. මූලය සමාගමක් විසින් ගගන 
යනු ලැබූ ත්රිගරෝද රථයක හිමිකරුගවකු නිගයෝජනය කිරීම සඳහා එම මූලය සමාගම ගවත ගිය 
ඔහුව සමාගම ඉදිරිපිටදී පුද්ගලයන් අට ගදගනකු ගහෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවක් විසින් ඝාතනය 

කරනු ලැබීය. ගමම කථාන්දරය දැන් හැම ගකගනක්ම දන්නා අතර, ගේ ගමාගහාත වන විට 
රට තුළ කතාබහට ලක් ගවමින් පවතියි.

ගේ සිදුවීගේදී අරාවුලට ගහේතු වූ මුදල රු. 35,000 කි. ගකාගරෝනා වවරසේ සහ එයින් ඇති වූ 
ඇඳිරි නීති තත්වයයන් මත ගබාගහෝ ත්රිගරෝද රථ හිමිකරුවන් ආදායමක් ලබාගැනීමට අසමත් 

වූ අතර, ඒ අනුව සිය මාසික වාරික ගගවීමට ඔවුන් අසමත් වී ඇත. සිය මාසික වාරික 
ගගවීමට අසමත් වන අයට මාස කිහිපයක ක්ෂමා කාලයක් ලබාගදන ගලසට බැංකු සහ ගසසු 
ආයතනවලට ප්රසිද්ධ උපගදසේ ලබා දී තිබිණි.

ගමගසේ තිබියදී සුනිල් ජයවර්ධන ඝාතනය කරනු ලැබුගේ ඔහු ගේ ප්රශේනයට මැදිහත් වීමට 
උත්සාහ කිරීගේදී ය.

සදාචාරාත්මක සහ ගද්ශපාලනික වශගයන් ගමහිදී වැදගත් කාරණය වන්ගන් රු. 35,000 
කට මිනිගසකුව මහ දවාගල් ඝාතනය කළ හැකි වීමයි. නිසැක වශගයන්ම ගමම ඝාතකයන් 
ගේ ඝාතනය සිදුකරන්ගන් පුද්ගලික ගහේතු මත ගනාගේ. හුගදක් ඔවුන් විසින් තමන්ට ලැබුණු 
උපගදසේ ක්රියාත්මක කළා පමණි. ගේ අනුව ගමහිදී අපි වරගද් නීතිමය ගැටළු පිළිබඳ 
අවධානය ගයාමු ගනාකරමු. අපගේ අවධානයට ලක් වන්ගන් ගේ තරේ සුළු මුදලක් සේබන්ධ 
ආරාවුලකට මිනිගසකු ඝාතනය කිරීම පිළිබඳව ය. මුදල විශාල නේ අපරාධය 

සාධාරණීකරණය කළ හැකි බව ගමයින් අදහසේ ගනාගේ. නිසැක වශගයන්ම, ඕනෑම මුදල් 
ප්රමාණයකට මිනිගසකු ඝාතනය කිරීම සියලු සදාචාර සේමතයන් ඉක්මවා යන්නකි. ගකගසේ 

ගවතත්, සාගේක්ෂව කුඩා මුදලක් නිසා මිනිගසක් මරා දමන විට එය ගපාදු සදාචාර තහනේ 
ඉක්මවා යනවා පමණක් ගනාව රට තුළ සිදුව ඇති මානසිකත්වයන්ගේ ගවනසේවීේ ද 

ගහළිදරේ කරයි. ගේ අනුව, ගමම ඝාතනය සදාචාරමය ගැටළුවක් පමණක් ගනාව ශ්රී 
ලාංගක්ය සමාජය තුළ සිදුගවමින් පවතින පරිණාමනයන් පිළිබඳ සමාජවිදයාත්මක ගැටළුවක් 
ද ගේ.

බරපතළ අපරාධ පිළිබඳ උදාහරණ සේවල්පයක් මගින් කිසිදු සංසේකෘතියක් ගහෝ සමාජයක් 
විනිශේචය කළ ගනාහැක. සංසේකෘතියක් යනු වඩාත් ගැඹුරු ගදයක් වන අතර ඒ අනුව ගැටළුව 
වන්ගන් එම සිද්ිය ගහෝ එවැනි රට තුළ යේ ගමාගහාතක සිදුවන යේ සිදුවීමක් ගහෝ සමාන 
සිදුවීේ මත පදනේ ව විනිශේචයක් කිරීම ගනාගේ.



සැබවින්ම ගැටළුව වන්ගන් පැරණි සහ සිය සංසේකෘතික සේමතයන් දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ගල් 
සංසේථාපනය කරගගන තිබූ සංසේකෘතියක් තුළ සුළු කාරණයන් සේබන්ධගයන් සිදුවන ගමබඳු 
ඝාතනයන් අභිගයෝගයට ලක් ගනාවී පැවතීමයි. ශ්රී ලංකාගේ ප්රාේ ඉතිහාසය පිළිබඳ 

අධයයනයන්ගගන් ඉතා පැහැදිලිව සේථාපනය කර තිගබන්ගන් ගේ රටට වසර 100,000කට 
වඩා වැඩි ඉතිහාසයක් පවතින බව ය. ගද්ශීය ආදිවාසී ප්රජාව දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ගල් 

සංසේථාපනය වී සිටියහ. දීර්ඝ කාලයක් තිසේගසේ ජනතාවක් එකට ජීවත් වන විට, ලිඛිතව නැති 

වුවත්, හැසිරීේ සේබන්ධගයන් මග ගපන්වන යේ නිශේිත සේමතමය රාමු සඳහා ගපාදු 
අවගබෝධයක් සහ එකඟතාවක් සේථාපනය වීම සිදු ගේ. ගේ දීර්ඝ කාලපරිච්ගේදය තුළ ආදිවාසී 
ජනතාව සාමගයන් ජීවත් වූහ. පසුකාලීනව බුද්ධාගම වැනි ආගේවලින් ඔවුන් ගවත යහපත් 

බලපෑේ එල්ල වූ අතර, එමගින් ද ජනතාවකගේ සදාචාරාත්මක ශක්තිය වැඩි කර තිබුණා විය 
හැකිය. 

ගකගසේ නමුත් මෑතකාලීන ඉතිහාසය ගපන්වා ගදන්ගන් සමාජගේ අතිශය ගැඹුරු මට්ටමමක 
බරපතළ බාධාකාරී බවත් ඇති ගවමින් පවතින බව ය. ඒ අනුව ඇතැේ තැනැත්තන් සහ 

කණ්ඩායේ විසින්, ගමකී මනා ගලස සංසේථාපනය වූ සදාචාරාත්මක සේමතයන්, අතිශය සුළු 
සහ ගනාවටිනා ගද් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ගනාසලකා හරින බවක් ගපනී යයි. එවැනි 
කලබලයක් ඇති වීම වළක්වා ගැනීමට නේ එහි භයානක ප්රතිවිපාක සමසේත සමාජගේ 
කැළඹිල්ලක් ගලස ගත්රුේ ගත යුතුය. සමාජයක අභයන්තර සමතුලිතතාවයකට බාධා කිරීම 
භයානක බව හැමවිටම සනාථ වී තිගේ. සමාජයකට සිය ජීව ශක්තිය රඳවා ගත හැක්ගක් 
සමාජය එකට බැඳ තබාගන්නා අභයන්තර සමතුලිතතාවය ගනාගවනසේව පවතින්ගන් නේ 
පමණි. 

තනි පුද්ගල මනුෂයගයකු සේබන්ධගයන් ද ගේ තත්වගේ ගවනසක් නැත. සියලු තනි පුද්ගල 
මනුෂයගයෝ සේවකීය පරිණාමගේ දීර්ඝ කාලපරිච්ගේදයක් තුළ සංවර්ධනය කර ගගන ඇති 
විභවයන් සමග උපත ලැබුවාහු ගවත්. එම මිනිසුන්ගේ මානසික සහ මගනෝවිදයාත්මක 
සමතුලිතතාවය හුගදක් ඔවුන්ගේ ගපෞද්ගලික ජයග්රහණයක් පමණක් ගනාව පරිණාමීය 
ක්රියාවලියක ජයග්රහණයක් ගේ. ගකගසේ ගවතත් කුමන ගහෝ ගහේතුවක් නිසා තනි පුද්ගලගයක් 
තුළදී ගේ සමතුලිතතාවය කැළගෙන විට එය එම පුද්ගලයාගේ ගහෝ සමසේත සමාජගේ 
පාලනගයන් බැහැර වන සියලු ආකාරවල මානසික ගහෝ ගසසු ගරෝග පීඩාවන්ගේ මූලය බවට 
පත් ගේ. 

විගශේෂගයන්ම 20 වන සියවගසේ මගනෝවිදයාව සංවර්ධනය වී තිගබන්ගන් ඉතාම අගනා 

විදයාත්මක ශාඛ්ාවක් ගලස වන අතර, තනි පුද්ගලයන් තුළ සමතුලිතතාවයට බාධා සිදුවිය 
හැකි ආකාරය සහ එයින් ඇති විය හැකි ප්රතිවිපාක එමගින් දක්වා තිගේ. 

කැළඹුණු සමාජයක් 

සුනිල් ජයවර්ධනගේ සිදුවීම සහ එයට සමාන සිදුවීේවලින් ගපන්වා ගදන්ගන් ශ්රී ලාංගක්ය 
සමාජය තුළ සමාන කැළඹිලි ප්රකාශනයට පත් ගවමින් පවතින බවයි. එබඳු කැළඹිලි නිතරම 
ඇතිවන්ගන් එයින් අගතියට පත් අය ඒ පිළිබඳව දැනගැනීමට ද ගපර ය. ඒ අනුව සුනිල් 
ජයවර්ධනගේ සිද්ිය ගේ ආකාරගේ කැළඹිල්ලක ආරේභයක් ප්රකාශනයට පත්වීමක් 
ගනාගේ. ඒ ගවනුවට එය ශ්රී ලාංගක්ය සමාජගේ වඩාත් ගැඹුගර් පවතින වඩාත් ගැඹුරු 
ප්රශේනයන්ගේ ප්රකාශනයකි. 

අවසානගේදී එබඳු කැළඹිලිවලින් ගපන්වා ගදන්ගන් අප ඈඳී සිටින මනුෂය ජීවිතගේ 
වටිනාකේ ය. සමාජ විසින් ඒවාගේ සමතුලිතතාවය රඳවා තබාගන්නා විට ජීවිතගේ වටිනාකම 

ගපාගහාසත් වන අතර, සමාජ සබඳතා ද වඩාත් පරිණත හා මානුෂීය ගේ. එම සමතුලිතතාවය 
කැළඹී බිඳී යන විට ජීවිතගේ අගයම ඌන ගවයි. ජීවිතය ගැන සමාජීය සංජානය අවප්රමාණ 

වන විට ඕනෑම ගදයක් විය හැකිය. මනුෂය ඝාතන, සේී දූෂණ ගහෝ නීතිවිගරෝධී මත්රවය 



හඳුන්වා දීමට තරුණ ජීවිත බිලි දීම ද ඇතුළත්ව ගවනත් ඕනෑම ආකාරයක අපරාධ කැළඹුණු 
සමාජයක් තුළ සිදුවිය හැකිය. 

ගකගසේ ගවතත් සමසේත සමාජය අතිශය කැළඹිලි සහගත තත්වයක පවතින විට එයින් පාසල් 
සහ ගසසු ආයතන විසින් අගේක්ිත බලපෑම සිදු ගනාකරනු ඇත. ජීවිතගේ සමසේත වටිනාකම 
පහළ වැගටන විට එයින් අදහසේ කරන්ගන් එම සමාජය තුළ ජීවත් වන සියලු ගදනා සහ 
පරේපරා ගණනාවක් විසින් විදහා දක්වන්ගන් ද ගහාඳ ගනාව නරක යන්නයි. 

ගේ වන විට සිදුවන ගසසු ඝාතන ගණනාවක් ගමන්ම සුනිල් ජයවර්ධනගේ ඝාතනය ද ගැඹුරු 
සමාජමය හැඟවුේ සහිත ය. අතිශය විශාල කැළඹීමකට ලක් වූ තත්වයකට ප්රවිශේට වී ඇති 
සමාජයක් තුළ ඒවාගයන් ඉතා දරුණු ප්රතිවිපාක ඇති ගනාවන්නට නේ ගේවා ප්රගේශගමන් 
ග්රහණය කරගගන ආමන්රණය කළ යුතුය. 

සිය සායනවලදී හමුවුණු ගරෝගීන් පිළිබඳ නිරීක්ෂණ පදනේ කරගගන කාල් ජුන්ේ විසින් 
සිදුකළ ගලෝක යුද්ධ පිළිබඳ පුගරෝකථන ගමහිදී සිහිපත් ගේ. හදවගත් සහ මනගසේ ගැටළු 
සේබන්ධගයන් සුවිගශේෂීතාවය සහ සාමානයය තදින් බැඳී තිගේ. 

 

# # # 

The Asian Human Rights Commission (AHRC) works towards 
the radical rethinking and fundamental redesigning of justice 

institutions in order to protect and promote human rights in Asia. 
Established in 1984, the Hong Kong based organisation is a 

Laureate of the Right Livelihood Award, 2014.  

 


