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 විෂාදය යනු කුමක්ද? 

විෂාදය හෙවත් මානසික අවපීඩන හ ෝගය යනු , 
ඔබ සිතන, ඔබට ෙැහෙන සෙ ඔබ ෙැසිහ න 
ආකා ය  හමන්ම ඔහේ නින්ද, ආො  ගැනීම  
ො වැඩ කිරීම වැනි දදනික ක්රියාකා ක  
හකහ හි බලපෑ  ක න මානසික හ ෝගී 
තත්වයකි. ෙඳුනා ගැනීමට න , හබාහෙෝවිට 
සෑම දිනකම දවස පු ා අවම වශහයන් සති 
හදකක පමණ කාලයක් වත් හ ෝග ලක්ෂණ 
පැවතිය යුතුය. 

හ ෝග ලක්ෂණ සංඛ්යාව  සෙ ාවාහ     
බ පතලකම අනුව විෂාදය මෘදු, මධ්යසථ  හෙෝ 
දරුණු /බ පතල හලස ව¾.Sක ණය කළ 
ෙැකිය. 

 

 විෂාදය ෙඳුනා ගන්හන් හකහසථද 

මානසික අවපීඩනහයන් හපහළන පුද්ගලයින්ට අවම වශහයන් සති හදකක්වත් පෙත හ ෝග ලක්ෂණ කිහිපයක් තිහේ: 

 නි න්ත  දුක, කනසථසල්ල හෙෝ “හිසථ” මහනෝභාවය 

 බලාහපාහ ාත්තු සුන්ීම හෙෝ අශුභවාදී සිතුවිලි 

 ව දකාරිත්වය, වැදගැ මකට නැති බව හෙෝ අස ණභාවය වැනි ෙැඟී  

 විහනෝදාංශ හෙෝ ක්රියාකා ක  හකහ හි හවනදා ිති නනන්දුව හෙෝ සතුට නැති ීම 

 ශක්තිය අඩුීම, හතහෙට්ටුව හෙෝ “මන්දගාමී ීම” 

 අවධ්ානය හයාමු කිරීම, මතක තබා ගැනීම හෙෝ තී ණ ගැනීම දුෂථක  ීම 

 නින්දට වැටීහ  අපෙසුතාව, නහද් පාන්ද  අවදි ීම හෙෝ අධික හලස නිදාගැනීම 

 ආො  රුචිය සෙ / හෙෝ බ  හවනසථ ීම 

 

   ඔබ දන්නවාද? 
• හලාව පු ා මිලියන 350 ක් පමණ පුද්ගලයින් විෂාදහයන් පීඩා විඳී. 

• ශ්රී ලංකාහස සෙ හගෝය ය වශහයන්  විෂාදය වැවෙහවමින් පවතී. 

• හලෝක හසෞඛ්ය සංවිධ්ානය ගණනය ක  ිති ආකා යට ශ්රී ලංකාහස 000,000 කට අධික 
පිරිසකට විෂාදය වැළඳී තිහේ. 

• විෂාදය ඕනෑම අවසථ ාවක ඕනෑම හකහනකුට බලපෑමට ඉඩ ිත. 

• පිරිමින්ට වඩා කාන්තාවන් විෂාදයට හගාදුරුීහ  ඉඩකඩ වැවෙය. 

• විෂාදය ො බැඳුනු අපකීර්;sය අනවශය පීඩා කකතු ක න අත  සුදුසු ්රතිකා  ලබා ගැනීම 
සඳො හයාමුීමට මිනිසුන්ට විශාල බාධ්ාවක් හස. 

• විෂාදය නිසා  ජයට හසෞඛ්ය පිරිවැය වැවෙ ීම, ලලදාීතතාවඅඩුීම  සෙ හසථවකයින් හසථවයට 
හනාපැමිණීම හෙථතුහවන්  හට්ට ආ¾:slhg ොනි සිදුහස. 

• දරුණුතම කරුණ න  විෂාදය නිසා සියදිවි ොනි ක ගැනීම සඳො හයාමුීමට ඉඩ ිත. 

  (හලෝක හසෞඛ්ය සංවිධ්ානය  

 

 

 

 

  

විෂාදය ෙට ගැනීමට හෙථතු හමානවාද? 

විෂාදය ව¾Oනය ීමට දායක වන සාධ්ක ගණනාවක් හසායාහගන ිති අත  කයට විවිධ් හේ ක ිත. 

 දජව  සායනය: හමාළහ  ිති සමෙ   සායනික ද්රවයවල හවනසථක  විෂාදහ  හ ෝග ලක්ෂණ සඳො දායක විය 
ෙැකිය 

 ජාන විදයාව : විෂාදය පලෙහලන් නරුම ීමට ඉඩ තිහේ. නිදසුනක් හලස කක සමාන නිලෙන් දරුවන්හගන් කක් අහයකුට 
විෂාදය වැළඳී ිත්න  අහනකාට ජීවිතහ  ය  කාලයකදී කය වැළදීමට 70% ක ්රවණතාවක් ිත.  

 ආතති සෙගත සිදුී  - විහයෝීම, දික්කසාදය, අසනීප, කනසථසල්ල සෙ රැකියාව හෙෝ මුදල්,  හනාසලකා ෙැරීම, අපහයෝජනය, දුප්පත්කම හෙෝ 
්රචණ්ඩත්වයට නි න්ත හයන් නි ාව ණය ීම වැනි ආතති සෙගත ජීවිත සිදුී  හෙථතු විය ෙැකිය 

 හපෞරුෂය - හීන වූ ආත්ම අභිමානය හෙෝ ඕනෑවට වඩා සථවයං විහසචණනයට ලක්ීම වැනි ිතැ  හපෞරුෂ ගති ලක්ෂණ නිසා මිනිසුන් විෂාදයට 
හගාදුරු විය ෙැකිය 

 දරු නපත් : හෙෝහමෝන ො ශාරීරික හවනසථක  හමන්ම නව ජීවිතයක අමත  වගකීම ද පශථචණාත් ්රසව විෂාදී 
තත්වයට හෙථතු විය ෙැක. 

 හුදකලාව - ඔහේ පලෙහල් අයහගන් සෙ මිතු න්හගන් හවන්ීම වැනි හද් නිසා ිති වන තනිකම පිළිබඳ 
ෙැඟීම ඔහේ මානසික අවපීඩනහ  අවදානම වැවෙ ක යි 

 මත්පැන් සෙ මත් ද්රවය - මත්පැන් හෙෝ මත් ද්රවය සමෙ ඔඔහේ දුක ිලය මඔ හමාළහ   සායන විදයාවට 
බලපාන අත  මානසික අවපීඩනහ  අවදානම වැවෙ ක යි. 

 අසනීප - දියවැවෙයාව, පිළිකා, ෙෘද හ ෝග, පාකින්සන් හ ෝගය වැනි හවනත් බ පතල හ ෝග නිසා විෂාදය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඔබ දැන ගත යුතු කරුණු....... 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 මහනෝවිදයා නපහද්ශන ාකකය   
 මහනෝ විදයාව ො නපහද්ශන හදපාහතර්හ න්තුව  
 හසෞඛ්යය විදයා පී ය  
 ශ්රී ලංකා විවෘ ත විශථව විදයාලය 
 නාවල - නුහේහගාඩ 

විෂාදය සඳො ්රතිකා  
විෂාදය සඳො ලලදාීත ්රතිකා  ්රම ිති නමුත් හබාහෙෝ හදහනක් ා 

සඳො හයාමු හනාහස. 

 විෂාදය මුල් අවසථ ාහසදී ඖෂධ් ්රතිකා  වලින් හතා ව සුව කල 
ෙැක. නව සිතීහ  ො ෙැසිරී  ්රම ඉගැන්ීම, මානසික 
අවපීඩනයට දායක විය ෙැකි පුරුදු හවනසථ කිරීම මහනෝ්රතිකා  
්රම භාවිතහයන් සිදු හකහර්. හමහිදී හබාහෙෝ විට ්රජානන චණ්ා 
්රතිකා ය       භාවිතා ක නු ලැහේ.  

 
 මධ්යසථ  හෙෝ බ පතල අවසථ ාහස පවතින විෂාදය සඳො ඖෂධ් 

්රතිකා  සමිනන් මහනෝ්රතිකා ද ලබා දිය යුතුහස. 
 

 

 

සියදිවි ොනි ක  ගැනීහ  සිතුවිල්ලක් ිති මිතුහ කුට හෙෝ {d;sහයකුට නදස කිරීම 

 

විෂාදහයන් හපහළන අහයකු තුල සියදිවි ොනි ක  ගැනීහ  සිතුවිල්ලක් ිති බවට අනතුරු ිෙීහ  සං{d පෙත දැක්හස: 

• හද්පල පැවරීම, අවසන් කැමති පත්රය සකසථ කිරීම වැනි කටයුතු සිදුකිරීම හෙෝ මිතු න්ට කතා ක  සමු දීම 

• ම ණය හෙෝ සියදිවි නසා ගැනීම ගැන කතා කිරීම – හමය ඔමම මැරුණා න  හොඳයිඔ වැනි සෘජු ්රකාශයක් විය ෙැකිය, නමුත් හබාහෙෝ විට 

විෂාදහයන් හපහළන අය හමම විෂය ගැන ව්රව කතා ක යි, ඔමම හිතන්හන් මැරුණු අය අපට වඩා සතුිනන් ිතිඔ හෙෝ ඔනින්දට ිලයාම ආහයත් 

ිෙැරුහ් නැත්න  ාක හමාන ත   සතුටක්ද?ඔ 

• දෑත් හෙෝ කකුල් කපා ගැනී  හෙෝ සිග ට්ට වලින් පුළුසථසා ගැනී  වැනි සථවයං ොනි සිදු ක  ගැනීම 

• ෙදිසිහ ම සුවපත් වූ මහනෝභාවය - කන  පුද්ගලහයකු සියදිවි නසා ගැනීමට තී ණය ක  ිති විට තමා හමම 

පීඩාවන්හගන් නිදෙසථ වන බව ෙැඟීහමන් සැෙැල්ුවක් දැනීම 

 

මිතුහ කු හෙෝ {dතිහයකු තුළ ඉෙත අනතුරු ිෙීහ  සං{d කිසිවක් ඔබ දුුවහොත්: 

• ඔලෙන් සඳො මහනෝ දවදයව හයකුහේ හෙෝ මහනෝනපහද්ශකව හයකුහේ වෘත්තීය සොය ලබා හදන්න 

• ඔලෙන් තනි ී නැති බවත් ඔබ ඔලෙන් ගැන සැලකිලිමත් වන බවත් ඔලෙන්ට දැහනන්නට සලසථවන්න 

• ඔලෙන්හේ ගැටුවලට විකල්ප හසීහ දී සොය ලබා හදන්න 

• ක්ෂණික අනතු ක් ිතැයි ඔබට ෙැහේ න , කම පුද්ගලයා සමෙ රැඳී සිිනන්න නැතහොත් හවනත් අහයකුහේ රැකව ණයට ඔහු/ිය හයාමු 

ක න්න. සියදිවි ොනි ක  ගැනීමට තැත් කළ ෙැකි සියු ්රම ඉවත් ක න්න. 

• හසදනා නාශක වැනි ්රතිඖෂධ්, හබහෙත් වට්ටහටෝරු ඖෂධ් හමන් ම භයානක විය ෙැකිය. කහසථම, තියුණු වසථනන් සෙ පළිහබෝධ්නාශක වැනි 

විෂ සහිත ගෘෙසථ   සායනික ද්රවයයන්ද ඉවත් ක න්න. 

ිමතු  : 011 2 001 000 - Ext 361 or 011 2 800361  
 

ජංගම දු.ක. - 070 25 10 020 
 

 ඊ තැපෑල : counsellor@ou.ac.lk 
 
   
   
               070 25 10 820  -  හෙථමා  ණවක මිය 
 
 

  සැකසුම :  හෙථමා  ණවක, මහනෝවිදයා නපහද්කාකා, නපහද්ශන ාකකය, ශ්රී ලංකා විවෘත විශථව විදයාලය 

 

සථවයං නපකා ක ්රම 

 ෙැකි සෑමවිටම තමාට විශථවාස අහයකු සමෙ තම ෙැඟී  හබදාගන්න 

 නිසි පරිදි ආො  ො නින්ද ලබා ගන්න 

 ඔබහේ පලෙල සෙ හිතවතුන් සමෙ සමීප සබඳතා පවත්වා ගන්න 

 හනාකඩවා වයායාම වල නි ත වන්න.  හසමින් ිවිදීම වැනි  

 මනස ාකාග්ර කිරීහ  ක්රියාකා ක  සෙ භාවනාහවහි හයහදන්න 

 ඔබට සාමානයහයන් කළ ෙැකි ත   ්රමාණයක් ඉු කිරීමට හ  
අවසථ ාහස හනාෙැකි විය ෙැකි බව පිළිගන්න. විශාල කා¾යයන් 
කුඩා ක්රියාකා ක  වලට හවන් කිරීහමන් කය කිරීමට පෙසු හස 

 විෂාදය වැවෙ ක න මත් ද්රවය භාවිතහයන් වලකින්න. මත්පැන් 
පානය සීමා කිරීම හෙෝ ස ූණර්හයන්ම වැලකීමට පියව  ගන්න 

 ඔහේ මහනෝභාවය ්රමහයන් දියුණු හස යැයි බලාහපාහ ාත්තු 
වන්න, Rණාත්මක සිතුවිලි,විකල්ප සිතුවිලි  වලින් ්රතිසථතාපනය 
ක න්න 

 අවශය විට වෘත්තීය සොය ලබා ගන්න. නිවැ දි නපකා හයන් ඔබට 
සුවය ලබා ගත ෙැකි බව මතක තබා ගන්න 

 ඔබට සියදිවි ොනි ක  ගැනීහ  සිතුවිල්ලක් ිතිහස න  වොම 
නදස ලබා ගන්න 

 

 

 හනාසන්සුන්කම හෙෝ නුරුසථනා ගතිය 

 පැෙැදිලි ශාරීරික හෙථතුවක් හනාමැතිව, ්රතිකා වලින් පවා සමනය  හනාවන  කැක්කු  හෙෝ හසදනාවන්, හිස දය හෙෝ ආො  ජී¾K ගැටළු  

 ම ණය හෙෝ සියදිවි ොනි ක ගැනී  පිළිබඳ සිතුවිලි හෙෝ සියදිවි ොනි ක ගැනීමට නත්සාෙ දැරී  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Depression 
 

 
 
  

 

 

 

 
        

 What is Depression?  

Depression - also called “depressive           
disorder”  is a mood disorder that causes  
distressing symptoms that affect how you 
feel, think, and handle daily activities, 
such as sleeping, eating, or working. To be 
diagnosed with depression, symptoms 
must be present most of the day, nearly   
every day for at least two weeks. 

Depression can be categorized as mild,    
moderate, or severe depending on the    
number and the severity of symptoms. 

 

 How you would identify  

People with depression normally have several of the following symptoms for at least two weeks:  

 Persistent sad, anxious, or “empty” mood 

 Feelings of hopelessness or pessimism 

 Feelings of guilt, worthlessness, or helplessness 

 Loss of interest or pleasure in hobbies or activities 

 Decreased energy, fatigue, or being “slowed down” 

 Difficulty concentrating, remembering, or making decisions 

 Difficulty sleeping, early-morning awakening, or oversleeping 

 Appetite and/or weight changes 

 

   Key Facts ; 
• Around 350 million suffer from depression, worldwide 

• Depression is increasing in sri Lanka and globally 

• World Health Organization estimates over 800,000 people have depression in Sri 
Lanka 

• Depression can affect anyone at any stage 

• More women are affected by depression than men 

• Stigma surrounding depression adds unnecessary suffering and is a major barrier 
to people accessing appropriate care 

• Depression harms economies through increased health cost for governments, 
lower productivity and employee absenteeism 

• At worst, depression can lead to suicide 

(World Health Organization) 

 

 

 

 

 What are the causes of Depression  

A number of factors have been found to play a part in the development of depression and it has many different 

triggers.  

 Biochemistry: Differences in certain chemicals in the brain may contribute to symptoms of depression.  

 Genetics: Depression can run in families. For example, if one identical twin has depression, the other has a 
70 percent chance of having the illness sometime in life.  

 Stressful events - Stressful life events, such as bereavement, divorce, illness, redundancy and job, money  worries, continuous 
exposure to violence, neglect, abuse or poverty can be a  triggering  event/factor 

 Personality - Certain personality traits, such as low self-esteem or being overly self-critical  may make people more vulnerable 
to depression  

 Giving birth- The hormonal and physical changes, as well as the added responsibility of a new life, can lead to postnatal          
depression.  

 Loneliness - Feelings of loneliness, caused by things such as becoming cut off from your family and 
friends can increase your risk of depression  

 Alcohol and drugs - "Drowning your sorrows" with alcohol or drugs  can affects the chemistry of 
the brain, increasing the risk of depression.  

 Illness - Depression can occur along with other serious illnesses, such as diabetes, cancer, heart 
disease, and Parkinson’s disease or Depression can make these conditions worse and vice versa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fact Sheet 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 OUSL Counselling Unit   

 Department of Psychology & Counselling  
 Faculty of Health Sciences  
 The Open University of Sri Lanka 
 Nawala -  Nugegoda 

Treatments for Depression 

There is effective treatment for depression, but most    people 

do not receive them 

 Mild depression can be treated without medicines.         

Psychotherapy  helps by teaching new ways of thinking and 

behaving, and changing habits that may be contributing to 

depression which involves Cognitive Behaviour Therapy.  

 Moderate or severe depression many need both              

medication and psychological treatments  

 

 

 

Helping a suicidal friend or relative 
Warning signs that someone with depression may be considering suicide include:  

• Making final arrangements, such as giving away possessions, making a will or saying goodbye to friends 

• Talking about death or suicide – this may be a direct statement, such as "I wish I was dead", but often depressed people will   

talk about the subject indirectly, using phrases like "I think dead people must be happier than us" or "Wouldn't it be nice to go 

to sleep and never wake up" 

• Self-harm, such as cutting their arms or legs, or burning themselves with cigarettes 

• A sudden lifting of mood, which could mean that a person has decided to attempt suicide and feels better because of this       

decision 

 

If you see any of the above warning signs in a friend or relative: 

• Get professional help for them 

• Let them know they are not alone and you care about them 

• Offer support in finding other solutions to their problems 

• If you feel there's an immediate danger, stay with the person or have someone else stay with them, and remove all available 

means of attempting suicide, such as medicine. 

• Over-the-counter medicine, such as painkillers, can be just as dangerous as prescription medicine. Also, remove sharp objects 

and poisonous household chemicals such as pesticide. 

Contact: 011 2 881 000 - Ext 3 61 or 011 2 800361  
Mobile—070 251 0820 

 email: counsellor@ou.ac.lk 
 

   
 
070 251 0820 - Mrs. Hema Ranawake 
 
 

  Prepared by Hema Ranawake, Psychological Counsellor, OUSL Counselling Unit 

 

Self-Help Methods 

 Talk to someone you trust about your feelings 

 Eat right and get adequate sleep 

 Stay connected. Keep in contact with your family and friends 

 Exercise regularly, even if it’s just a short walk 

 Engage in meditation and mindfulness 

 Accept that you might not  be able to accomplish as much as   
you usually would. Breakup large tasks in to smaller activities 

 Avoid or restrict alcohol intake and refrain from using illicit 
drugs as they worsen depression  

 Expect your mood to improve gradually, replace negative 
thoughts with alternative thoughts 

 Seek professional help when needed. Remember with the 
right help you can get better 

 If you feel suicidal, seek help immediately 

 

 

 Thoughts of death or suicide or suicide attempts 

 Restlessness or irritability 

 Aches or pains, headaches, cramps, or digestive problems without a clear physical cause and/or that do   not ease even with 
treatment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


