
  නැවත, නැවත, නැවතත්....... 

 ග්රස්ථයී  නිවව ¾hත  නක්රමතත ව ිළිබඳ   බඳ ැැුවවත්ැ? 

 
  

 

 

 

 

 

   

    
  බබේ මතනස්ථට නැවත නැවත ඇතුළුවන, ක ාංස්ථ ව,ිළිබකුල බ ෝ බන ස්ථන්සුන්සත ව වැිව 

      ැඟීම් ඇති කරන, නනවශ්ය    න්රස්ථන්සන ිතතුිල්ල්,, ්රතිූපය ්, බ ෝ බයලීමමති. 

 
  

නස්ථ මත නය ිතතුිලි   මතතු කරන බය ු  බත්මත වන්ස වන්සබන්ස; 
 නනතුරු ස්ථ  තුව ල       -  තමත ට බ ෝ නන්ස න ට හිත මතත මත බ ෝ නත් වැරදීමතින්ස   ිව ිරීමත ිළිබඳ  බි  වීමත  
 ිලෂබීජ ස්ථ  බරෝග         -  බරෝග, ආස්ථ ැන බ ෝ න්රස්ථන්සන ැවය ්, මතිනන්ස ූෂෂය  වීමතට ඇති බි  
 ි ාංිනක     -  ආගන්සතුක න්ස, යවුබ් න  බ ෝ මිතුරන්ස ිළිබඳ  නනවශ්ය ි ාංිනක ිතතුිලි   
 ආගමික                       -  ආගමික බ ෝ ස්ථැ ච ර ත්මතක නැ ස්ථ ීබකබරහි වැඩි නවධ න ්, බ  මු ිරීමත 
 ිලක ර      -  න ඹු, නනවශ්ය ූපය මතතකබ  තඳ  ගැීමමත, මුැ් යුම්බි  නැතිවීමත,ස්ථට න්ස බය ත් ීරරීමත, ිි ි  වීමත, රරී   මත වැිව   
        බවනත් වි න  බේවලට   ිව ිතු වීමත ගැන කනස්ථසී්ථ්ලට යත්වීමත, වැරදි බේ යැවබස්ථ ී යි ඇති වන බි  
 

     
  නස්ථ මත නය ිතතුිලි  මතිනන්ස ඇති කරන න්රස්ථන්සන  ැඟීම් ත වක ි කව ස්ථමතන  ිරීමතට තත්ස්ථ   ිරීමත්, බලස්ථ ිතු  කරන    

     නිවව ර්ය/පුනනර ව¾;න ච¾  ව බ ෝ මත නිතක ක්රි  ව 
 

ඳහුලව ැින නිවව ¾h  ැිතරීම් නම්;     

  ිළරිිතු  ිරීමත ස්ථ  නත් බස්ථදීීමත - නත් බස්ථදීීමත, ස්ථනී න , බගබිමත, වැිතිිබ,  මුළුතැන්සබග  බ ෝ මුළුතැන්සබගයි තයකරය නධික බලස්ථ ිළරිිතු    

       ිරීමත 

 යරී්,ෂ  ිරීමත - ිවවිතන්ස ිළටවීමතට බයර බැ ර නගු්, තු න, ිලු ි  බේුව නැවත නැවත යරී්,ෂ  ිරීමත 
 ගයන්ස ිරීමත - ිතිලි බමතහි බ ෝ බිබමතහි බක ටු, බිත්ති ක ඇය වැිව වස්ථීූ න්ස ගයන්ස ිරීමත; බස්ථදීීමත වැිව  ම්  ම් ක්රි  ක රකම් නැවත නැවත 
      කරන ිලට ගයන්ස ිරීමත 
 ුනවරු තැබීමත - යැරණි ුනවත්යත්, ස්ථට න්ස, ි න්ස, කඩැ ිත ිළිතන ස්ථ  ැැවටුම්, හිස්ථ ීබඳෝත් ැැන්ස  රවත ැැමුවබ  ත් නන ගතබ දී නවශ්ය ූ   ිලට  
      බන මතැති බේ  ැයි බිබ න්ස ඒව  ුරැකීමත 
 ිළිබබවල ිරීමත ස්ථ  ස්ථාංිලධ න  ිරීමත - බම්ස්ථ  මතත ඇති කඩැ ිත, යෑන්ස බ ෝ  ර ්,ක ක ඇති බය ත් ිවතර ිවතර ිළිබබවලට තැබීමත, ිවවබස්ථ ී       
      බ ෝ කර්ය ලබ  ඇති බේව් “ිළිබබවලට” ස්ථකස්ථ ී ිරීමතට යැ  ගයන්, න ස්ථතීි ිරීමත ස්ථ  බමතමත ිළිබබවල බවනස්ථ්, වුවබ  ත් ැැඩි 

           බලස්ථ කලඳල වීමත. 
  ඇතැම් ුනේගලයින්ස  ට නස්ථ මත නය ිතතුිලි  යමතය්, බ ෝ නිවව ර්යත   ැිතරීම් යමතය්, ඇතිිල   ැි නමුත් ග්රස්ථයී  නිවව ¾hත  නක්රමතත ව ඇති 
බඳ බ ෝ ුනේගලයින්ස ඒ බැකමත නත්ිලඳිුව ලැබේ. 

  ග්රස්ථයී  නිවව ¾hත   නක්රමතත ව  ුව කුමත්,ැ?  

   ග්රස්ථීය  නිවව ¾hත  නක්රමතත ව  ුව  ම් ුනේගලබ කුට නස්ථ මත නය ිතතුිලි  ස්ථ  

  ුනනර ව¾තන/පනිවව ර්ය  ැිතරීම්  ටගන්සන  ඳහුල ූ  මත නිතක බරෝී  තත්ව ි. ය  

  ිළරිමින්සට, ක න්සත වන්සට    ළමතයින්සට ඳලය න නතර ජීිලතබ  ඕනෑමත නවධි ක  

  j¾Okh ිල   ැි . ඇතැම් න ට නව බ ෞවන ිල  ආස්ථන්සනබ  බමතමත තත්ව   

  j¾Okh වන නමුත් ය  ස්ථ මත නයබ න්ස වැඩිහිි ිලබ  මු් නවධිබ දී ව¾ධන  බේ. 

   ඳුන  ගන්සබන්ස බකබස්ථැී? 

 නස්ථ මත නය ිතතුිලි  

 

    ුනනර ව¾;k ච¾   

 
 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නස්ථ මත නය ිතතුිලි  මතිනන්ස ඇතිවන ක ාංස්ථ ව නබන ස්ථාංුන්සත ව ,,  ම්  ම් ුනනර ව¾;k  ැිතරීම්, වත් ිළිබබවත් බ ෝ p¾hdjka ිතු  ිරීබම් තැඳල 

නවශ්යත ව කට මතග ය ැයි. නස්ථ මත නය ිතතුිලි  වල්,ව  ගැීමබම් බ ෝ රවත් කර ගැීමබම් තත්ස්ථ   ්, බලස්ථ නිවව ර්ය/පුනනර වතතනන ච¾hdj ිතු  

කරයි; යබස්ථ ීබන කලබ  ත් ක ාංස්ථ මත  තත්ත්ව  තග්ර බේ. 

නිවව ර්ය/පුනනර ව¾තන  ැිතරීම් තුි න්ස  ත වක ි කව ක ාංස්ථ ව නඩු කර ගත  ැි . බකබස්ථ ීබවතත්,නස්ථ මත නය ිතතුිලි  නැවත යැමිබයන ිලට නැවත 

නැවතත් යමත  ැිතරීම් ිතු  ිරීමතට ුනේගල   ිවර   ස්ථබ න්ස බයළබේ. බමතමත ග්රස්ථයී  නිවව ¾hත  නක්රමතත  චක්ර  ුනේගල  බ  ැවබස්ථ ීයැ  ගයන්, 

ිවකරුබේ වැ  කර ැමතන නතර යදිනැ  ක්රි  ක රකම් වලට ස්ථැලි  තුතු බලස්ථ ඳ ධ  යැමිම මත ැ්,ව  ව¾ධන  ිල   ැක. ග්රස්ථයී  නිවව ¾hත  

නක්රමතත ව ඇති ුනේගලයින්ස, බඳ බ ෝ ිලට බවුන්සබ  නස්ථ මත නය ිතතුිලි  ස්ථ  නිවව ර්ය/පුනනර ව¾තන  ැිතරීම් නුවවය බ ෝ  ථ ථතනව දී බන වන ඳව        

ැන්සන  නමුත් බවුන්සට ය  නවත්ව ගත බන  ැක. 

ුනේගල   තුල ග්රස්ථයී  නිවව ¾hත  නක්රමතත ව ව¾Oන  වන්සබන්ස ඇයිැ  න්සන ිළිබඳ ව බඳ බ ෝ යැ ැදිි  ිරීම් තිබේ. 

 යවු් රති  ස්ථ  /පජ න ිලැය ව - යවුබ් ස්ථ මත ජිකබ කු  ට තිබේ නම් යමත ුනේගල   තුල ග්රස්ථයී  නිවව ¾hත  
නක්රමතත ව ව¾Oන  වීමතට වැඩි රඩ්, ඇත නස්ථමත රිලට ජ න ඳලයෑමත ිවස්ථ  ිල   ැි ,. 

 බමත ළබ  බවනස්ථකීම් - ග්රස්ථයී  නිවව ¾hත  නක්රමතත ව ඇති ස්ථමත ර ුනේගලයින්සබ  බමත ළබ  ක්රි  ක රිත්ව  
නස්ථ මත නය බලස්ථ ර ළ බ ෝ නඩු මත්ටමතක  ඇති ්රබේශ් යවී. 

 ජීිලත ිතු වීම් /ප නත්ැැකීම් - හිරි ැර ිරීම්, නයබ ෝජන න්ස බ ෝ බන ස්ථලක   ැරීම් නත්ිලඳි ුනේගලයින්ස තුළ ග්රස්ථයී  නිවව ¾hත  නක්රමතත ව ඳහුලව 
ැ්,නට ලැබි   ැි නතර, ය  ස්ථමත ර ිලට ැරු ්රසූතති  බ ෝ ිලබ ෝවීමත වැිව වැැගත් ජීිලත ිතු වීමතකට යුව ආරම්භ  බේ. 

 බයෞරුෂත්ව  - ර ළ බයෞේගි ක ්රමිීන්ස ස්ථහිත නිළිබබවල, ුයරී්,ෂ ක රීඳව, ිලධිමතත් ුනේගලයින්ස ට තමත   බමතන්සමත  නන්ස න  ගැනැ වගකීමත 
ිළිබඳ  ැැඩි  ැඟීමත්, ඇති ිවස්ථ මත බවුන්ස තුල ග්රස්ථයී  නිවව ¾hත  නක්රමතත ව ව¾ධන  වීමතට වැඩි රඩ්, තිබි   ැි . 

 

    ග්රස්ථීය  නිවව ¾hත  නක්රමතත ව ුනේගල  ට ිලිලධ ආක රවි න්ස ඳලයෑම් කළ  ැි . ඇතැම් න  ිලිලධ නිවව ර්ය/පුනනර ව¾;න  

  ැිතරීම් ස්ථ    ැවබස්ථ ී වැඩි ක ල ්, ගතිරීමත ිවස්ථ  ිවවිතන්ස ිළටතට   මතට බ ෝ යදිනැ  ස්ථ මත නය ක්රි  ක රකම් 

 කළමතන කරය  ිරීමතට බන  ැි ිල   ැි . තවත් න  ැර  ගැීමමත තුි න්ස යදිබනැ  ජීිලත ට මුහුය බැන ඳව්,  

 බයබනන්සනට තිබුයත්, නස්ථ මත නය ිතතුිලි  වි න්ස ිලශ් ල ීඩඩ වකට මුහුය දී ිති ති. ග්රස්ථයී  නිවව ¾hත  නක්රමතත ව ඇති  

 ස්ථමත ර ුනේගලයින්ස බවුන්සබ  නිවව ර්ය/පුනනර ව¾තන  ැිතරීම් ර ිතගතව ිතු ිරීමත බ ෝ යමත ක්රි  වන්ස ස්ථම්ූ¾ය ිරීමත ස්ථ     

 ස්ථමත ජ ආශ්රබ න්ස හුැකල  වී ිතීමමතට තත්ස්ථ   ැරයි. 

 

    ග්රස්ථයී  නිවව ¾hත  නක්රමතත ව ව¾ධන  වීබම් බ තීු ; 

 

 

 ග්රස්ථයී  නිවව ¾hත  නක්රමතත  චක්ර  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

බඳබ  ස්ථමීයතමතබ කුබ  ග්රස්ථයී  නිවව ¾hත  නක්රමතත ව බරෝග ල්,ෂය වලදී බඳ ්රතිච ර ැ්,වන ආක ර , බවුන්සබ  ස්ථාංජ නන     ුවයත්වීමත 
බකබරහි ්රඳල ඳලයෑමත්, ඇති කළ  ැි . RKd;aul නැ ස්ථ ීබ ෝ ිලබේචන මතිනන්ස බරෝී  තත්ත්ව  වඩ ත් නරක නතට  ැරිල   ැි නතර, 
ස්ථන්සුන්ස, ස්ථ   ක යරිස්ථර ්, ්රතික රබ  ්රතිMල වැඩි දිතුණු ිරීමතට තයක රී බේ. 

   ුනේගි ක ිලබේචන ිරීබමතන්ස වළින්සන 

   ග්රස්ථයී  නිවව ¾hත  නක්රමතත ව ඇති බකබනකුට ඳැය වැදීමත බ ෝ නිවව ර්ය/පුනනර ව¾;k ච¾    

        නවත්වනබලස්ථ බවුන්සට කීමත බන කරන්සන   

    ැි තරම් ක රුණික    රවිති වන්සත වන්සන 

  බඳබ  ආැරම   න්සබ  නිවව ර්ය/පුනනර ව¾;k ච¾   ස්ථමතඟ බස්ථ්ලම් බන කරන්සන 

   බවුනට   ස්ථය රස්ථ  ිලීමමතට නවස්ථථී ව ස්ථලස්ථ  බැන්සන 

       බවුන්ස ස්ථමතඟ ස්ථන්සිවබේැන  ිරීබම්දී යැ ැදිි  ස්ථ  ධන ත්මතක වන්සන   

            

 

 ඖෂධ ්රථිකක ර                  මතබනෝ තයබේශ්න  ස්ථ  මතබනෝචිිත්ස්ථ ව 

 රඟි  1: බඳට බරෝග  මතතු කරන බේරක  ඳුන  ගන්සන 

 රඟි  2: නස්ථ මත නය ිතතුිලි  වලට නියබ ෝග කරන්සන 

 රඟි  3: නිවව ර්ය/පුනනර ව¾;k ච¾   වලට යබරහි වීමතට රබගන ගන්සන  

 රඟි  4: බඳබ  ස්ථමීයතමතබ කුබ  ස්ථ    ලඳ  ගන්සන  

 රඟි  6: ග්රස්ථයී  නිවව ¾hත  නක්රමතත ව ස්ථමතඟ ජීිලත  ය ු කර ගැීමමත ස්ථ    ජීවන රට බේ බවනස්ථකීම් කරන්සන 

 රඟි  7: නවශ්ය ිලට මත නිතක    යැවැත්මත ිළිබඳ  වතත්ී  ස්ථ    ලඳ  ගැීමමතට බ  මු වන්සන                           

   

 
WmfoaYk tAllh 
ufkdaúoHd yd WmfoaYk fomd¾;fïka;=j  
fi!LH úoHdmSGh 
› ,xld újD; úYajúoHd,h  
kdj, - kqf.af.dv 

   ග්රස්ථයී  නිවව ¾hත  නක්රමතත ව වැළඳුන නබ කුට තැේ කල තුතු ආක ර  

 

 ්රථිකක ර ක්රමතබේැ 

  ග්රස්ථයී  නිවව ¾hත  නක්රමතත ව ස්ථ    ස්ථවී ාං තයක ර ස්ථලස්ථ  ගැීමම්  

ු .ක.: 0112881 000 - දිගුව 361  බ ෝ  0112881361 

ජාංගමත ු .ක. –0773 74 62 76 
(WhatsApp ඇමතතුම් ලඳ  ගත  ැක, 

 
 ඊ-තැයෑල: counsellor@ou.ac.lk 

 

  ස්ථැකුමත : බ මීත  රයවක, මතබනෝිලැය  තයබේකාක  ,  WmfoaYk tAllh" › ,xld újD; úYajúoHd,h 

වැඩි ිලස්ථතීර ස්ථ   ; 



 Again and again and again…….. 

     Are you aware of OBSSESSIVE COMPULSIVE DISODER? 

 
  

 

 

 

 

 

   

  

 An unwanted or unpleasant thought (intrusive thought), doubt, image or impulse    

    that repeatedly enters your mind, causing feelings of anxiety, disgust or unease. 

 
 Some common themes of obsessions are; 

 
 Accidents & injuries  - fear of deliberately harming self or others or, harming by mistake    
 Germs & diseases      - fear of contamination by disease, infection or an unpleasant substance  
 Sexual                          - unwanted sexual thoughts about strangers, family or friends  
 Religious                      - Excessive focus on religious or moral ideas  
 Nonsense                    - Random, unwanted images in mind, worries about losing the wallet or other important objects like a 
       scrap of notepaper, fear of having said the wrong thing 

 
   

  Repetitive behaviour or mental act that  feel you need to carry out to try to temporarily relieve the unpleasant  
    feelings brought on by the obsessive thought. 

 
Some Common compulsive behaviours are;     

 Cleaning & hand washing  - Washing hands, taking showers, excessive cleaning of  toilets, floors, kitchen counters or kitchen   
    utensils many times a day 

 Checking  - Repeated checking of door locks, stoves, electrical outlets before leaving home 
 Counting  - Counting objects like ceiling or floor tiles, nails in a wall; Counting when you repeat certain activities, like washing 
 Hoarding  - Saving old newspapers, notes, cans, paper serviettes, wrappers and empty bottles for fear that  if you throw them     

  away now, you might need them in the future 
 Ordering & arranging  - Organizing the papers and pens on a desktop or books in a bookcase, wasting hours arranging  
          things in your house in “order” and then becoming very upset that if this order is disturbed. 

 
   It's possible to just have obsessive thoughts or just have compulsions, but most people with OCD will experience both. 

       

  What is Obsessive Compulsive Disorder (OCD)?  

  Obsessive Compulsive Disorder is a common mental health condition in  

  which a person has obsessive thoughts and compulsive behaviours. 

  It affects men, women, and children and can develop at any stage. Some people  

  develop the condition early, often around puberty, but it typically develops      

  during early adulthood. 

How you would identify; 

  Obsessions 

 

    Compulsions 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The anxiety (nervousness) produced by obsessive thoughts leads to an urgent need to perform certain repetitive behaviors,      

rituals, or routines (compulsions). The compulsions are performed in an attempt to prevent the obsessive thoughts or make them 

go away; not performing the rituals, increases the anxiety. 

Performing the compulsions may lessen or relieve the anxiety temporarily; however, the person is “compelled” to perform the 

behaviors again when the obsessions return. This OCD cycle may progress to the point of taking up hours of the person ’s day and 

significantly interfering with normal activities. People with OCD are often aware that their obsessions and compulsions are             

senseless or unrealistic, but they cannot stop themselves. 

There have been many explanations of why people develop OCD; 

 Family history/Genetics  -  You are more likely to develop OCD if a family member has it, possibly because 
                    f your genes  

 Differences in the brain -  some people with OCD have areas of unusually high activity in their brain or low  

 Life events/experiences -  OCD may be more common in people who have experienced bullying, abuse or neglect, and it     
               sometimes starts after an important life event, such as childbirth or a bereavement 

 Personality -  methodical people with high personal standards (neat, meticulous) may be more likely to develop OCD, as may 
     those have a very strong sense of responsibility for them selves and others  

 

 

OCD can affects people in different ways. Some people may spend much of their day carrying out various       
compulsions and be unable to get out of the house or manage normal activities. Others may appear to be     
coping with day-to-day life while still suffering a huge amount of distress from obsessive thoughts. Some  
people with OCD may carry out their rituals and compulsions in secret or make excuses to avoid social        
interaction so they can complete compulsions.  

 

 

    What Causes OCD; 

 

 

   OCD Cycle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How you react to your loved one's OCD symptoms can have a profound effect on their perception and recovery. Negative         
comments or criticism can make OCD worse, while a calm, supportive environment can help improve the outcome of treatment. 

   Avoid making personal criticisms 

   Don’t scold someone with OCD or tell them to stop performing rituals 

   Be as kind and patient as possible 

   Do not play along with your loved one’s rituals 

   Support to maintain a sense of humour 

   Keep communication positive and clear 

   

            

  Medications                  Counselling & Psychotherapy 

 

 

 

 

 

 

 

 Tip 1: Identify your triggers 

 Tip 2: Learn to resist OCD compulsions 

 Tip 3: Challenge obsessive thoughts 

 Tip 4: Reach out for support 

 Tip 6: Make lifestyle changes to ease OCD 

 Tip 7: Seek professional help when needed   

 

For more information;                       

   

OUSL Counselling Unit   

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

   How you should help someone with OCD 

 

  Treatment options 

  OCD self-help  

 

Contact: 011 2 881 000 - Ext 361 or 011 2 800361  

Mobile—077 37 46 276 

(WhatsApp calls available) 
 

 email: counsellor@ou.ac.lk 
 

  Prepared by Mrs. Hema Ranawake, Psychological Counsellor, OUSL Counselling Unit 


