- ඔයා ප්රතික්ෂේප ්ෙලා ති්යනොද? -

මම ඔ්ෙන් ්ම්ෙම ප්රශේනයක ඇහු්ොත්,

'ඔෙ ඔ්ේ ජීවිතය තුළදි කීෙතාෙක ප්රතික්ෂේප ්ෙලා ති්යනොද?'

ඒ ප්රතික්ෂේප වීම් ආදර්ේදී, රැකියා්ෙදි, අධ්යාපන්යදි ්ෙෝ සමාජ සෙඳතා ෙලදි ්ෙන්න පුළුෙන්. සමෙර
්ේනක කියන්න පුළුෙන් එයා්ේ මුළු ජීවි්ත්ම ති්යන්්න ප්රතික්ෂේප වීම් විතරයි කියලා. නමුත් ඇත්තටම මම
කියනො ඔෙ ්ෙෝ මම අපි කිසිම ්ේනක ෙෙදාෙත් ප්රතික්ෂේප ්ෙලා නැෙැ කියලා. එ්ෙම ්ෙන්්න්
්ෝොමද කියන එෙ ගැනයි අද මම ෙතාෙරන්න සූදානම් ්ෙන්්න්.

ප්රතික්ෂේපවීම් කියන ්ේ ඔෙ මම අපි ෙැම්ේනකම විවිධ් අෙසේථා ෙල විවිධ් ආොරයට අත්විඳලා ති්යන ්දයක.
ප්රතික්ෂේප වීම කියන ෙැඟීමට අපි ්ෝොම ෙයයි. ජීවි්ත් සමෙර තීරණාත්මෙ අෙසේථාෙල අපි ප්රතික්ෂේප ්ේවිද
කියන සැේයන් පීඩා විඳිනො.

අපි මුලින්ම ෙලමු ්මනොද ්ම් ප්රතික්ෂේපවීම් කියන්්න් කියලා. ප්රතික්ෂේපවීම් ඇති්ෙන අෙසේථා උදාෙරණ
කිහිපයක විදියට ගත්්තාත් එතනදි අපිට ්ම්ෙ පැෙැදිලි ෙරගන්න ්ේසියි. හිතන්න්ො ඔෙ ආදරය ෙරන
්ේනක ඔෙෙ ප්රතික්ෂේප ෙරනො කියලා. එෙැනි ්දයක ්ෙන්න ්ෙේතු විදිෙට ්ද්දනා අතර ්නාගැළපීමක,
භාහිරින් පැමි්ණන වි්රෝධ්යක ්ෙෝ ්ද්දනා්ගන් ෙවුරුන් ්ෙෝ ෙරන ෙරදක ්ෙේතු්ෙන්න පුළුෙන්.
එ්ෙමත් නැත්නම් අසාධ්ාරණ විදිෙට ඔහු්ේ ්ෙෝ ඇය්ේ ්ෙනත් සම්ෙන්ධ්යක නිසා ඒ ප්රතික්ෂේප වීම
සිදු්ෙන්න පුළුෙන්. රැකියාෙක ගත්්තාත් සමෙර විට ඔෙ සම්මුඛ පරීකෂණයෙදි ්ෙෝ උසසේවීමක සඳො ෙන
අෙසේථාෙෙ ප්රතික්ෂේප වීමට ලක්ෙන්න පුළුෙන්. සමාජ සෙඳතා ගැන ෙතා ේළාත් ඔෙට මිතුරන් ්ෙෝ හිතෙතුන්
නැතිවීම ්ෙෝ ඔෙ ගැේසන පරිසර්ේ ඔෙ හුදෙලා වීමෙට ලක්ෙලා ති්යන්න පුළුෙන්.

්ම් සෑම අෙසේථාෙෙම ති්ෙන ප්රධ්ාන සෙ ්පාදු ලකෂණය තමයි ඔෙ ප්රතික්ෂේපයි කියලා ඔෙෙ ෙැෙැර ෙරන
පාර්ශෙය ඔවුන්්ේ රුචි අරුචිෙම් මත නිර්ණායෙ කිහිපයක ඔෙ තුළින් ෙලා්පා්රාත්තු වීමයි. ්ොඳින් මතෙ
තොගන්න ්ෙනත් ්ේනකු්ේ නිර්ණායෙයන්ට අනුගත ්නාවීම ඔෙ ප්රතික්ෂේපිත පුේගල්යක ෙෙට පත්වීමට
කිසි්සේත්ම ්ෙේතු ්ෙන්්න් නැෙැ. ඒ ේේමයි ප්රතික්ෂේප වීමක විදිෙට අ්ේ ජීවිත ෙලට එන පන්නරයන්
ෙඳුනාගන්න අපි මධ්යසේථෙ ජීවිතය දිො ෙලන්න පුරුදු වීම ඉතා ෙැදගත් ්ෙනො.

ෙයාපාරයෙ ෙඩාෙැටීම් නිසා ඔෙ ප්රතික්ෂේප වී ති්ෙනො නම් මතෙ තොගන්න ෙඩා ්නාෙැ්ටන සෙ ෙඩා
්නාෙැටුණු ෙයාපාර කිසිෙක ්ලෝේේ ්නාමැති ෙෙ. අද ්ලෝේේ අතිශය ජනප්රිය සෙ සාර්ථෙ ප්රමුඛ ්ප්ළේ
සන්නාම සහිත ෙයාපාර ගත්්තාත් ඒ සෑම ෙයාපාරයෙම අසාර්ථෙවීම්, බිඳෙැටීම් දසදෙසේ ගණනක ති්ෙනො.
මතෙ තොගන්න ඒ අසාර්ථෙවීම් ො ප්රතික්ෂේපවීම්ම තමයි ඔවුන්ෙ සාර්ථෙත්ෙය ්ෙත රැ්ගන අ්ේ. ්මාෙද,
ඒො ඔවුන්ට ෙටිනා පාඩම් කියාදීලා ඔවුන්ෙ සාර්ථෙත්ෙය ්ෙත ්ම්ෙයො ති්ෙනො.

ආද්ර්ේදි ඔ්ේ ෙරදක අඩුපාඩුෙක නිසා ගැටලුෙක පැන නැ්ගනො නම් එතනදි තමා්ේ ෙරද ්ත්රුම් ගන්න
ඔෙ නිෙතමානී විය යුතුයි ේේම ඒ ෙැරදි දුර්ෙලතා ෙදාගන්න ඔෙ ෙටයුතු ෙළ යුතුයි.ඒ ේේම ඔෙෙ රැෙටීමකින්

සම්ෙන්ධ්යෙ අෙසානය සිදු්ෙනො නම් ඔෙ සතුටු විය යුතුයි සම්ෙන්ධ්තාේේ අෙසානය දකොම ඔෙ අෙංෙෙ
ෙටයුතු කිරීම ගැන.

රැකියාෙෙ ප්රතික්ෂේප වීමෙට ්ෙේතු්ෙන්්න් ඔ්ේ සුදුසුෙම් ෙල අඩුපාඩුෙක නම් ඔෙට ඕනෑම ්මා්ොතෙ
පුළුෙන් ඒ අඩුෙ අේෙෝධ් ෙර්ගන මෙන්සි්ෙලා ඒ සුදුසුෙම් ලොගන්නත් ඒ ඔසේ්සේ ්පරටත් ෙඩා ඉෙල
අෙසේථාෙක ලොගන්නත්. නමුත් ඒ ෙලා්පා්රාත්තුෙන සුදුසුෙම ප්රධ්ානියාට ්කළාම් කීම ්ෙෝ මනුෂයත්ෙයට
නුසුදුසු ෙන ්දයක නම් ඔෙ සතුටු ්ෙන්න ඒ ප්රතික්ෂේපවීම ගැන.

සමාජ සම්ෙන්ධ්තා ෙලදි ඔෙ ප්රතික්ෂේප වීම් ෙලට ලක්ෙන්්නත් ඔ්ේ දුර්ෙලතා නිසා නම් මම ෙලින් කිේො
ේේ නිෙතමානීෙ ඒ ෙැරදි ෙදාගන්න. නමුත් එ්ෙම ්ෙන්්න් ඔෙ ඔවුන්්ේ රුචි අරුචිෙම් මත ෙටයුතු ්නාකිරීම
්ෙෝ ඔවුන්්ේ මත පිළි්නාගැනීම නිසා නම් ඒ ප්රතික්ෂේප වීම ගැනත් සතුටු ්ෙන්න. ්මාෙද ඔෙ ජීෙත්විය
යුත්්ත් ඔෙ ්ලසම මිසක තෙත් අ්යකු්ේ මතයන්ට අනුෙ ්නා්ෙයි.

තෙමත් අධ්යාපන්ේ නියැ්ළන ඔෙ විභාගයකින් අසමත් ්ෙනො කියන්්න් ඔෙ ප්රතික්ෂේපවීමක ්න්ෙයි. ඔෙ ඒ
විභාගය ්ෙනු්ෙන් මීටත් ෙඩා ෙැපවී්මන්, නිසි සැලසුමකින් සෙ ධධ්ර්යකින් මුහුණදීම අෙශය ෙෙයි එතනින්
කිය්ෙන්්න්. එ්සේ ෙටයුතු ෙරනො නම් අනිොර්්යන්ම ඔෙට එම ෙඩඉම ජයගන්න ෙැකියාෙ ති්ෙනො.

ඔෙ දන්නොද, එකතරා තරුණ්යක රැකියා සම්මුඛ පරිකෂණ 30කින් ප්රතික්ෂේප වුණා. උසසේ අධ්යාපනය
්ෙනු්ෙන් ොෙර්් විශේෙවිදයාලයට ඇතුළත් වීමට ගත් උත්සාෙයන් 10කින්ම ඔහු ප්රතික්ෂේප ්ෙනො. KFC
අෙන්ේේ රැකියාෙ සඳො ඉේලුම් ෙරපු 24 ්ද්නකු්ගන් 23්ද්නකම ්තාරා ගනිේදි ඔහු පමණක ප්රතික්ෂේප
්ෙනො. දළ ෙශ්යන් ගණන් ෙදලා ෙලන්න ඔහු ්ම් ෙතාෙ තුළ 40 ෙතාෙෙට ෙැඩිය ප්රතික්ෂේප ්ෙලා ති්යනො.
ෙේපනා ෙරලා ෙලන්න ්ම් පුේගලයා කිසිම අෙසේථාෙෙ ඔහු පිළි්ගන නැෙැ ඔහු ප්රතික්ෂේප වූ ්ේනක කියලා.
ෙැරි ්ෙලාෙත් එ්ෙම වුණා නම් අපිට ්මතන ප්රතික්ෂේප වීම් 40ක ගැන ෙතා ෙරන්න ලැ්ෙන්්න් නැෙැ. ඔහු
ඔහුෙ විශේොස ෙලා. තමන්්ේ ්ෙට දෙස ්ෙනු්ෙන් ෙැඩ ෙලා. ඒ අපූරු මිනිසා අද චීන්ේ ධ්නෙත්ම මිනිසා සෙ
්ලෝේේ ඉෙළම ධ්නෙතුන් අතර ්ේනක. වි්ශේෂිතම ්ේ තමයි ඔහු ඔහුෙ ප්රතික්ෂේප ෙළ සමාජ්යන්ම
්ගෞරෙය ලෙන ්ේනක. ඔහු චීන්ේ ්ලාකුම ධ්නෙතා අලි ොො නිර්මාතෘ ජැකමා.

තෙත් ඇමරිොනු ජාතිේයක හිටියා ඔහු තමන්්ේ ෙයස අවුරුදු 65 ෙන්තකම සමාජ්යන් ප්රතික්ෂේපවීම් ෙලට
ලකවූ ්ේනක. ඒ ප්රතික්ෂේපවීම් ්ොතරම් ඔහුට ෙලපෑම් ෙළාද කිේ්ොත් ඔහු මෙලු වි්ේදීම කිහිපෙරකම
සියදිවි නසාගන්න උත්සෙ ෙලා. නමුත් එකතරා දෙසක ඔහු තීරණය ෙරනො ඔහු ගැන විශේොස ෙරන්න. ඒ
විශේොසය ප්රතික්ෂේපවීම් නිසා බිඳ ෙැටුණු ඔහු්ේ ජීවිතය සුන්දර ෙරන්න සමත්වුණා. ඔහු තමයි ්ලාෙ ප්රෙට KFC
අෙන්ෙේ ජාල්ේ නිර්මාතෘ ෙර්නේ ්්වි් සැන්ඩර්සේ.

සැෙවින්ම ප්රතික්ෂේපවීම් ්ලසින් අ්ේ ජීවිත ෙලට එන්්න් අ්ේ දුර්ෙලතා ො ශකතීන් ෙඳුනාගැනීම සඳො ෙන
අෙසේථායි. ඒ නිසා ඒ අෙසේථා ෙඳුනාගන්න. අතීතය ්ොතරම් දුෂේෙර දැයි සිතමින් දුක්ෙන්න එපා. ඔෙට ඔ්ේ
ජීවිතය ඕනෑම ්ම්ොතෙ අලුතින් ආරම්භ ෙරන්න පුළුෙන්ෙම ති්යනො. මම ඔෙට ්යෝජනා ෙරන්න ෙැමතියි
එතනදි ්ම් ්ොන්්ේසි තුන මත ඔෙ ෙටයුතු ෙරන්න.

* පළමුෙැන්න ඔෙ ඔෙගැන සෙ ඔ්ේ ෙැකියාෙන් පිළිෙඳ විශේොස ෙරන්න.

* ්දෙැන්න මැදිෙත් සිතින් ඔ්ේ ජීවිතය දිො ෙලන්න.
* තුන්ෙැන්න කුමන තත්ත්ෙයකිදී වුෙත් ඔ්ේ මනුෂයත්ෙය අත්්නාෙරින්න.
්ොඳින් මතෙ තොගන්න ප්රතික්ෂේප කිරීම් කියන්්න් තෙත් අ්යකු්ේ නිර්ණායෙ මත පදනම් වුණු මතයන් මිස
ඔ්ේ යථාර්ථය ්න්ෙයි. ඔෙට ඕනෑම ්මා්ොතෙ ඒ මතයන් ්ෙනසේ ෙල ෙැකියි. ්ම් නිසයි මම ඔෙට
කියන්්න් ඔෙ,මම ්ෙෝ අපි කිසි්ෙක ෙෙදාෙත් ප්රතික්ෂේප වී ්නාමැති ෙෙත් ප්රතික්ෂේප ෙන්්න්ද නැතිෙෙත්.

