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ශ්රී ලංකා මන ෝ වෛද්යෛරුන්නේ සංගමනේ පුෛත් පත් නිනේද් ය 

 

ප්රචණ්ඩත්ෛය  ැෛත මකා ද්ැමිය න ාහැකි හානීන්  ජාතිය මත ඉතුරු කරයි 

 

පසුගිය දි  කිහිපය තුල ශ්රී ලංකාෛ තුළ ඇතිවූ විවිධ  ප්රචණ්ඩත්ෛයන් ද්ැක , ශ්රී ලංකා මන ෝ 

වෛද්යෛරුන්නේ සංගමනේ සාමාජිකයන් ෛ  අපි,  ද්ැඩි නලස කම්ප යට ලක් වී සිටිමු. 

ප්රචණ්ඩත්ෛය තනි පුද්ගලයන්, පවුල් ඒකකයන්, සමාජ ඒකකයන් හා නපාදුනේ මුළු ජාතියම 

මත ඇතිකර  න ෞතික හා මා සික හානියන් ගැ  සංනේදීෛ ද්ැකිය හැකි සියල්ලන්, සියලු 

ප්රචණ්ඩ ක්රියා ද්ැඩි පිළිකුනලන් නහළා ද්ැකිය යුතුයි.   

 

හිංස යට ලක්වීම, ප්රචණ්ඩත්ෛය මුද්ා හැනර  තැන ක සිටීම නමන්ම ප්රචණ්ඩත්ෛය 

ද්ැක්නෛ  රුප පට ද්ැකීමද් නකන කු තුල, තීේර ආතති තත්ත්ෛ , පශ්චාත් කම්ප  ආතති 

නරෝගය, විෂාද්ය, අධික  කාංසා තත්ත්ෛ ආදී මා සික නරෝග තත්ත්ෛ ඇති කල හැක. කායික 

නරෝග සුෛ වූ පසුෛද් ප්රචණ්ඩත්ෛය නිසා ඇතිෛ  මා සික නරෝග තත්ත්ෛ ජීවිත කාලය තුලම 

පැෛතිය හැක. 

 

සාමා ය ජ  ජීවිතය ආරම්  කිරීම මත, නපාදු හා නපෞද්ගලික නද්පල හානිනේ ආර්ථික 

පසුබෑම  ඇතිකර  බලපෑම නිසාද් මා සික ගැටළු ඇතිවිය හැක. වි ාශයන් හා ඒ හා බැඳුනු 

සීමා කිරීම් ෛහාම අෛසන් න ාකළනහාත් තෛ තෛත් ද්රිද්රතාෛයට ලක්ෛ  සාමා ය පවුල්ෛල  

සාමාජිකයන් තුල  විෂාද්ය, කාංසා තත්ත්ෛ, ඇබ්බැහිවීම් ආදී මා සික නරෝග ඇතිවීම තෛත් 

ෛැඩි ෛනු ඇත. 

 

ප්රචණ්ඩත්ෛය අප රනේ ළමයින් තුල හා නයෞෛ යන් තුළ ඇතිකර  බලපෑම ගැ  

විනශ්ෂනයන් සඳහන් කල යුතුයි. සමාජ මාධයය නහෝ රුපෛාහිනිය තුළින් නහෝ ප්රචණ්ඩ ක්රියා 

ද්කි  ද්රුෛන් ද්ැඩි මා සික කම්ප යට ලක්විය හැක. ඔවුන් තුළ විෂාද්ය කාංසාෛ ආදී 

මා සික නරෝග ඇතිවිය හැක. තමන් ආද්ර්ථශයට ගන් ා චරිත ප්රචණ්ඩ නලස හැසිනරනු ද්කි  

ද්රුෛන් පසු කාලී ෛ ප්රචණ්ඩ ෛැඩිහිටියන් බෛට පත්විය හැක. පසුගිය ෛසර නද්ක තුළ 

නකාවිඩ් නිසා රට තුල පාසල් නබානහෝ කාලයක් ෛැසී තිබිණ. නම් ප්රචණ්ඩත්ෛය නිසාද්  ැෛත 

පාසල් ෛැසී ඇත. නමම තත්ෛය ද්රුෛන්නේ අධයාප යට පමණක් න ාෛ ඔවුන්නේ සමාජ 

සංෛර්ථධ යටද් ද්ැඩිෛ බලපායි. 
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සාමකාමී විනරෝධයන් ප්රජාතන්රෛාදී අයිතියක් ෛ  අතර , පසුගිය සති කිහිපය තුල ශ්රී ලාංකික 

තරුණයන් ප්රමුඛ පුරෛැසියන් එම අයිතිය බුක්ති විඳිනු අපි දුටුනෛමු. ආක්රමණශීලීෛ එම විනරෝධයන් 

මැඩ පැෛැත්වීම, අ ාගතය ගැ  අවිනිශ්ිතබවින්  නපනළ   තාරුණයය තෛත් ඉච්ඡා ංගත්ෛයට 

ඇද් ද්මනු ඇත. එහි ප්රතිපල ඉතා  යා ක විය හැක. සාමකාමී විනරෝධයන්ෛලට බාධා න ාකර  

නලස අපි බලධාරීන්නගන් ඉල්ලා සිටිමු. එනස්ම තම විනරෝධයන් සාමකාමීෛ පැෛැත්නෛ  බෛට ෛග 

බලා ගන් ා නලසද් අපි නපාදු මහජ තාෛනගන් ඉල්ලා සිටිමු. 

 

 
ශ්රී ලාංකිකයන්නේ මා සික නසෞඛයය හා යහපැෛැත්ම ගැ  ශ්රී ලංකා මන ෝ වෛද්යෛරුන්නේ 

සංගමය නලස අනේ කැපවීම  ැෛත අෛධාරණය කරමු. කිසිදු පැකිලීමකින් නහෝ නකාන්නද්සියකින් 

නතාරෛ නම් අසීරු අෛස්ථානේදී අනේ නස්ෛය අපි ශ්රී ලාංකිකයන්ට ලබා නද්න්න මු. 

ප්රචණ්ඩත්ෛය නිසා මා සික පීඩාෛකට ලක්වූ ඕ ෑම නකන කුට උද්ෑස  9 සිට රාත්රී 9 ද්ක්ෛා 

0712578578 අමතා නහෝ පැය 24 තුළම 1926 අමතා නහෝ උපනද්ශ ය ලබා ගත හැක. 
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