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සුමිත්රය ෝ 

ඔබයේ සියේ කිසි යෙයෙකුට කි ා ගත යොහැකි ගැටලුවක් පවතින්යන්ද? 

එම ගැටලුව පිලිබඳ මිතුරන් හිතවතුන් දැෙගතයහාේ ඔබව විනිශ්ච ට ලක් යේද? 

ෙමුේ සිත සැහැල්ලලු ෙර ගැනීමට ෙම් එම ගැටලුව පිලිබඳ ෙතා කිරීම අතයාවශයද? 

එයස් ෙම් ඔබ සම්බන්ධ වි  යුතුම ස්ථාෙ  සුමිත්රය ෝ!!!!! 

 

ල ොව පුරො වයොප්ත වූ බිලෙන්ඩ්ර්ස් සංවිධොනලේ (Befrienders’ Organization) ශොඛොවක් ල ස, එක්සත් 

රොජධොනිලේ සැමරිටන්ඩ්ස්ි (Samaritans) නි්මොතෘ ගරු. චැර ලේරො පියතුමොලේ මග ලෙන්ඩ්ීම යටලත් 

ෙළමුව මරදොන, ඩීන්ඩ්ස් ෙොල් කොමර ලදකකින්ඩ් යුතු ලගොඩනැගිල් ක ෙවත්වොලගන යන  ද සුමිත්රලයෝ 

ආයතනලේ නි්මොතෘ  බ්රිතොනය පුරවැසිලයකු වූ ලජෝන්ඩ් ද මැල් මහත්මියයි. 1974 ව්ෂලේදී ආරම්භ 

කරන  ද ලමම ආයතනය ෙසුව 1978 ව්ෂලේදී ලජෝන්ඩ් ද මැල් මහත්මියලේ ස්වොමි පුරුෂයො වූ  ක්දොස 

ද මැල් බිලෂොප්තුමොලේ ෙොරම්ෙරික ලේෙ ක් වන 60B, ලහෝ්ටන්ඩ් ලෙලදස, ලකොළඹ 07 යන ව්තමොන 

ෙරිශ්රලේ ස්ථොනගත කරන  දී. 

සුමිත්රලයෝි මූලික අරමුණ වන්ඩ්ලන්ඩ් සියදිවි හොනි කරගැනීම වැ ැක්ීම ලේ. එම ආයතනලේ මූලික 

ලමලහයුම වන්ඩ්ලන්ඩ් මරණය ලවනුවට ජීවත් ීම ලතෝරො ගැනීමට සහොය දැක්ීමයි. මොනසික පීඩොව, 

බ ොලෙොලරොත්තු සුන්ඩ් ීම ඇතුළු දිවි හොනි කරගැනීමට ඉවහල් වන සිතුවිලි වලින්ඩ් පීඩො විඳින්ඩ්නන්ඩ්ට 

මොනසික/චිත්තලේගිය සහනයක්  බො දීම ලමම ආයතනය මගින්ඩ් සිදු කරනු  බයි. 

සුමිත්රලයෝ ආයතනය මගින්ඩ් සිය දිවි හොනි කරගැනීම වැ ැක්ීම, මොනසික සුවතොවය සහ මොනසික 

නිලරෝගිභොවය පිලිබඳ දැනුවත් කිරීලම් දීෙ වයොප්ත වැඩසටහන්ඩ් ෙැවැත්ීම සිදු කරනු අතර 

විලශ්ෂලයන්ඩ්ම  වයොෙොර ආයතන, ෙොසල් සහ අලනකුත් ආයතනයන්ඩ්ි ඉල්ීම අනුව ලමවැනි 

වැඩසටහන්ඩ් ක්රියොත්මක ලකල්. සෑම අවුරුේදකම සැප්තැම්බ් මොසලේ ලයදී තිලබන ල ෝක සියදිවි 

හොනි කර ගැනීම වැ ැක්ීලම් දිනය ලවනුලවන්ඩ් සුමිත්රලයෝ ආයතනය  මගින්ඩ්  දැනුවත් කිරීලම් 

වැඩසටහන්ඩ්, කොවය, චිත්ර, රචනො ආදී තරඟද ෙවත්වනු  බන අතර සිය දිවි හොනි කරගැනීම 

සම්බන්ඩ්ධලයන්ඩ් සමොජය දැනුවත් කිරීම ලමි මූලික ෙරමෝථය ලේ. 

සිය දිවි හොනි කරගැනීලම් සිතුවිලි ෙහ  වුවන්ඩ්ට ෙමණක් සීමො ලනොවන සුමිත්රලයෝ ආයතනලේ ලස්වොව 

ප්රියයන්ඩ්ලගන්ඩ් ලවන්ඩ් ීම, රැකියො ආයතන ව  ගැටළු, සමීෙතමයන්ඩ් සම්බන්ඩ්ධ ගැටළු යනොදී ලනොලයකුත් 

ආකොරලේ සිතට කරදර ලගන ලදන ගැටළු සම්බන්ඩ්ධලයන්ඩ්ද එක ල ස ක්රියොත්මක ලේ. එවැනි ගැටලු 

සම්බන්ඩ්ධලයන්ඩ් ඇහුම්කන්ඩ් දී එවැනි පුේග යන්ඩ්ට මොනසික සහලයෝගය  බො දීමට සුමිත්රලයෝ ආයතනය 

නිරන්ඩ්තරලයන්ඩ් කටයුතු කරයි. 

මොනසික ආතතියක් ලහෝ මොනසික ලරෝග  ක්ෂණ ඇත්ලත් දු්ව  පුේග යන්ඩ්ට බව සහ ඒ පිලිබඳ කතො 

කිරීම දු්ව කමක් බවට වැරදි මතයක් සමොජලේ සු බව දක්නට  ැලබන්ඩ්නකි. නමුත් සැබවින්ඩ්ම එය 

එලස් ලනොවන බවත්, කිසියම් ලහ්තුවක් නිසො ආතතියට සහ කිසිත් කර කියොගත ලනොහැකිව මොනසිකව 

කඩො වැටීම ඕනෑම පුේග ලයකුට අවස්ථොව අනුව සිදු විය හැකි ලදයක් බවත්, එවැනි අවස්ථොව  

සුමිත්රලයෝ ආයතනලේ සහය ෙැතිය  හැකි බවත්, සුමිත්රලයෝ ආයතනය හො සම්බන්ඩ්ධ සියලු ලදනො ඉතො 

ලහොඳින්ඩ් දන්ඩ්නො කොරණොවකි. 

සුමිත්රලයෝ ආයතනය ආසන්ඩ්නලේම පිිටො ඇති සුමිත්රලයෝ ආයතනයට අනුබේිත ‘මත් ද්රවය භොවිතය 

අවම කිරීලම් වැඩසටහන’ (මැල් මදුර නම් ආයතනය) සමොජලේ බහු ව දක්නට  ැලබන ඇබ්බැිීලම් 

ගැටළුව ට විලශ්ෂ වූ ආයතනයක් ල ස හැඳින්ඩ්විය හැකිය.  
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සුමිත්රලයෝ ආයතනලේ ලසව්ලේ නියුතු ස්ලේච්ඡො ලස්වකයන්ඩ් අනුගමනය කරන්ඩ්ලන්ඩ් ිතමිතුරුකරණ 

(befriending) නම් ක්රම ලේදයයි. ලමම ක්රමය මගින්ඩ් මොනසික පීඩොවට ෙත්වූවන්ඩ්ට ඇහුම්කන්ඩ් දීම 

මූලිකවම සිදු කරන අතර එකී ඇහුම්කන්ඩ් දීම සහකම්ෙනය සහ විනිශ්චයට  ක් ලනොකිරීලමන්ඩ් සිදු 

කිරීමට ස්ලේච්ඡො ලස්වකයන්ඩ් වග බ ො ගනී. මොනසික සහ/ ලහෝ චිත්ත පීඩොවන්ඩ්ට  ක් වූවන්ඩ්ට එකී 

සිදුීම් සහ ඔවුන්ඩ්ට දැලනන හැඟීම්  පිලිබඳ අවධොනය ලයොමු කිරීමත් එමගින්ඩ් ඔවුන්ඩ්ලේ මනලස් රැේ 

ලදන පීඩොකොරී හැඟීම්  ස්ලේච්ඡො ලස්වකයන්ඩ් සමග ලබදො හදො ගැනීලමන්ඩ් ඔවුන්ඩ්ට ඇති පීඩොවන්ඩ් නිදහස් 

කර ගැනීමත්  ලමම ක්රමලේ අරමුණ ලේ. ලමල ස මනස යම්තොක් දුරකට නිදහස් කරගැනීම මගින්ඩ් 

මොනසික පීඩොවට  ක්වූවන්ඩ්ට එම සිදුීම්ව ට අදො ව ලමලතක් ලනොදුටු ෙැතිකඩයන්ඩ් ඔස්ලස් සිතො බ ො 

ඔවුන්ඩ්ට ස්ව ශක්තිලයන්ඩ් සහ ස්ව කැමැත්ලතන්ඩ් ඒ සම්බන්ඩ්ධ තීරණ ගැනීමට සහොය දැක්ීම සුමිත්රලයෝ 

ස්ලේච්ඡො ලස්වකයන්ඩ්ලේ ෙරම අභිප්රොයයි. 

මොනසික සහනය යම් තොක් දුරකට  බො දීලමන්ඩ් අනතුරුව තවදුරටත් වෘත්තීයමය උෙකොර ලහෝ ප්රතිකොර 

අවශයය යැයි ලස්වොව  බො ගන්ඩ්නො පුේග යොට හැගී ගිය ලහොත් ඒ සඳහො ලයොමු ීම දිරිගැන්ඩ්ීමද 

සුමිත්රලයෝ ආයතනය විසින්ඩ් සිදු කරනු  ැලබ්. 

තම ලස්වොව ලනොමිලල්  බො ලදන සුමිත්රලයෝ ආයතනය එකී ලතොරතුරු ව  රහසයභොවය ආරක්ෂො කරන 

අතර සිංහ , දමිළ සහ ඉංග්රීසි යන භොෂො ත්රිත්වලයන්ඩ්ම දින 365 ම ලෙ.ව. 9.00 සිට ෙ.ව.8.00 දක්වො 

ආයතනය ලවත ෙැමිණීලමන්ඩ්, දුරකථන මෝගලයන්ඩ් ලහෝ විදුත් තැෙෑ  හරහො එම ලස්වොව ලනොමසුරුව 

 බො ලදයි. 

එන්ෙ අප සමඟ ෙතා ෙරන්ෙ!!! ඔබ තනි වී ෙැති බව මතෙ තබා ගන්ෙ!!! 

 

දුරකථන අංක:  - 0112 696666 / 0112 692909 / 0112 683555 

  

විදුත් තැෙෑ  - sumithra@sumithrayo.org 

  

ලවබ් අඩවිය: https://www.sumithrayo.org/ 

  

ලිපිනය: 60 B, ලහෝ්ටන්ඩ් ලෙලදස, ලකොළඹ 07. 


