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සෑම කෙකෙකුටම වරින් වර තමා ආතතියට පත්වෙ බව දැකෙනු ඇත. සැබවින්ම ආතතිය යනු කුමක්ද? එය ඔබකේ සමසත් 
කසෞඛ්යයට බපපාන්කන් කෙකසද්? ඔබව ීඩාාවට පත් ෙරෙ ආතතිය පාපෙය ිරීමමට ඔබට ෙ  ැැිර ක  කමාෙවාද? 

ආතතිය යනු සැබෑ කැෝ සිකතන් මවා ගන්ො පද අෙතුරුදායී /;¾ckd; aull කැෝ කවෙත් ජීවිෙ සිදුවීම් වපට ඔකේ කමා ය 
සැ ශීමරය ප්රතිාාර දක්වෙ ආොරයි. 

මාෙසිෙ ආතතිය මගින් ඔකේ කසෞඛ්යයට බපපෑම් ඇති ෙප ැැිරය . ආතතියට ඔබව පාපෙය ිරීමමට ඩා කොී  එය 
ෙ මොෙරණය ිරීමමටත් අවශයය කමාකැාතෙ දද්  පබා ගැීමමටත්  ුළු  ැා ප්රධාාෙ ආතීනන් සම  ඔබ ෙටුතතු ෙරන්කන් 
කෙකසද් යන්ෙ පිළිබඳව අවධාාෙය කයාමු ිරීමම වැදගත් ක් . ඒ සඳැා ආතතිය ගැෙ ඔබ දැෙගත ුතතු ෙරුණු ැයක්;  

      1.  ආතතිය සෑම කෙකෙකුටම බපපෑම් ෙරි 

නූතෙ ජීවිතය කබාකැෝ ld¾h බහුප  තර ොීම සව්භාවයිරන් ුතක්ත ක් . එනිසාම කබාකැෝ කදකෙකුට මාෙසිෙ ආතතිය 

කොතරම් හුරු පුරුදුද යත් එය ජීවෙ රටාව බවට පත්ව ඇත. සෑම කෙකෙකුම වරින් වර අත්විඳිෙ ආතීනන්  විවිධාාොර වෙ 

අතර කම් සියල්පම ොිෙ ැා මාෙසිෙ කසෞඛ්ය අවදාෙමක් ඇති ෙරි.  ආතතිොරෙය එක් වරක් කැෝ කෙිකොීනෙ සිදුවීමක් 

විය ැැෙ. ෙැතකැාත් එය දිගු ොපයක් පුරා ෙැවත ෙැවතත් සිදු විය ැැිරය. ඇතැම් අයට  ආතතියට වාා ඵපදාි කපස මුහුණ 

දිය ැැිර අතර  අන් අයට වාා ඩක්මනින් යථා තත්වයට පැමිණීකම් ැැිරයාවද ඇත. සෑම කෙකෙකුම ආතතිකේ බපපෑම් සම  

ෙටුතතු ෙරන්කන් කෙකසද් යන්ෙ පිළිබඳ ඩකගීමම  තමන්කේ ොිෙ ැා මාෙසිෙ යැපැවැත්ම සඳැා ප්රගුණ ෙ  ුතතු කදයිර. 

       2.  සියලු ආතීනන් ෙරෙ ෙැත 

මාෙසිෙ ආතතිය  නූතෙ ජීවෙ රටාක්  කොවැපැක්විය ැැිර ප්රතිවිපාෙයක් වෙ අතර එය සැමවිටම ැානිෙර කොක් . ජීවිතයට ;¾ckයක් 

කොවෙ අවසථ්ාවන්ිී   මාෙසිෙ ආතතිය මිනිුළන් කප ඹවීමටත්  නිමමාණශීීනත්වයට බපපෑම් ිරීමමටත්  මිනිුළන්ව ශක්තිමත් ිරීමමටත් දපොීම 

ක් . කමය ධාොත්මෙ ආතතිය කපස ැැඳින්ක්  (දදා: යකමකුටවිභාගයෙට කැෝ ෙව රැිරයාවක් සඳැා සම්මුඛ් පීමක්ෂණයෙට මුහුණ ී මට සිදුවූ 

විට). 

      3. දිගු ොීනෙ ආතතිය ඔකේ කසෞඛ්යයට ැානි ෙර විය ැැෙ 
ආතති ප්රතිාාරය යනු ඔබකේ ශීමරය ඔබව ආතතිකයන් ආරක්ෂා ෙරෙ ්රමයි. නිසියාොරව ්රියා ෙරෙ විට  එය ඔබට 

අවධාාෙකයන්  ජවසම්පන්ෙව ැා අවදිකයන් සිටීමට දපොීම ක් . ැදිසි අවසථ්ා වපී  ඇතිවෙ මාෙසිෙ ආතතිය මඟින් 

ඔබව ආරක්ෂා ෙර ගැීමමට අමතර ශක්තියක් පබා ී කමන්  ඔකේ ජීවිතය කේරා ගනු පැකේ. (දදාැරණයක් කපස  රිය 

අෙතුරක් ව ක්වා ගැීමම සඳැා තිරිිංග තද ිරීමමට ඔබව කපා ඹවි) කුාා මාත්රාවන්න්  ආතතිය ඔබට ීඩාෙය යටකත් 

්රියා ිරීමමට සැ ඔකේ දපරිමය ිරීමමට කප ඹවීමට දපොීම වෙ ෙමුත් ඔබ නිරතුරුවම ආතති ප්රතිාාරයට බුනන් වෙ 

විට  ඔකේ මෙසට සැ ශීමරයට ඒ කවනුකවන් වන්දි කගවීමට සිදුක් . එෙම්  දිගු ොීනෙ ආතතිකේ ප්රභවය ක්ෂිකෙ 

ආතතියට වාා නියත බැවින්  ඔබකේ ශීමරයට සාමාෙය ්රියාොරිත්වයට ෙැවත පැමිණීමට පැැැදින් සිංවාවක් 

කොපැකේ. එවිට නිදන්ගත ආතතිකයි බපපෑකමන් එම ජීවිතාරක්ෂෙ ප්රති්රියාවන්ම ශරිරකේ ප්රතිශක්තිෙරණ  ආැාර 

cS¾ණ, ැෘද ොප  නින්ද සැ ප්රජෙෙ ප ධාීනන්ට බාධාා ඇති ෙ  ැැිරය. 

       4.   කපාදු ආතතිොරෙ වන්කන් ; 

අභයන්තර සාධාෙ  බාිර සාධාෙ  

• ජීවෙ රටාක්  කතෝරා ගැීමම්  •  ප්රධාාෙ ජීවෙ සිංසි ධි//කවෙසව්ීම්  

• සෘණාත්මෙ සව්යිං-ෙථෙය  •  කභෞතිෙ පරිසරය  

• අකැත්ුවාී /w;d¾lsl සිතුවින්  •  ආයතනිෙ ීමති ීමති  

• පැුළකවන් ආතතියට පත්වෙ පු ගප කපෞරුෂය  •  සමාජීය බපපෑම්  

 •  එදිකෙදා මුහුණ කදෙ ගැටලු  

la 

 

 



         5.  දිගුොීනෙව ආතතියට පත්වීකම්ී  මතුවෙ කවෙසේම්/කරෝග පක්ෂණ 

ොිෙ කරෝග පක්ෂණ  ා¾යාත්මෙ කරෝග පක්ෂණ  

•  ිසරදය  ඩරුවාරදය  බකේ ෙැක්කුම  •  වගකීම් ෙල් දැමීම කැෝ කොසපො ැැීමම   

•  ඔක්ොරය  ෙරෙැවිල්ප  කව් ීනම  අත්පට දැඩිය දැමීම  •  ආැාර රුචිය ෙැතිවීම කැෝ අධි/ෙ කපස ආැාර ගැීමම   

•  ආමාශකේ තුවාප සෑී ම   •  කොසන්ුළන් පුරුදු (දදා: නියකපාතු සැීඩම), පැුළකවන් අවධාාෙය බිඳීම  

•  පපුක්  ක් දොව  ක් ගවත් ැෘද සප්න්දෙය   •  නින්දට බාධාා වීම්  

•   මාිංශ කේශි ආතතිය  නිදන්ගත කතකැට්ටුව  •  ආරක්ෂාොීම  ආ්රමණශීීන කැෝ ආක් ගශීීන කපස ්රියා ිරීමම  

•  පාාෙය කැෝ මපබ ධාය   • සැෙය සඳැා මත්පැන්  සිගරට්ට කැෝ ඖෂධා භාවිතා ිරීමම  

සිංජාෙෙ කරෝග පක්ෂණ  චිත්තක් ගීය කරෝග පක්ෂණ  

•  මතෙය පිළිබඳ ගැටු    • නුරුසේා බව කැෝ ක්ෂිකෙ කෙෝපය  

•  අවධාාෙය කයාමු ිරීමමට කොැැිර වීම   • කොසන්ුළන්  සන්ුළන් වීමට කොැැිරවීම   

• ීනරණ ගැීමමට කොැැිර වීම  • ැැඟීම් වන්න් කවීන යාම   

•  ÿ¾j, විනිශා්ය   • අධි/ෙ ීඩාාව කැෝ ෙෙසස්ලු සව්භාවය  

•  සෘණ පමණක් දැකීම   • wiïmQ¾K බවක් දැීමම  

•  ෙෙසස්ලු කැෝ කොෙවතිෙ සිතුවින්   • දුෙ  බිය  

ආතති ෙ මොෙරණය යනු ආතතිය පිුපස ඇති මකෙෝවිදයාත්මෙ කැත්ු කැෝ ආතතියට කැත්ු වෙ ෙරුණු අවකබෝධා ෙර ගැීමම තුන්න් ආතතිය 
සම  ෙටුතතු ිරීමමට  අඩු ිරීමමට කැෝ තුරන් ිරීමමට දපාය ud¾ග කසායා ගැීමමි. ආතතිය සම  id¾:lj ෙටුතතු ිරීමමට ඔබට දපොීම වෙ 
දපකදස ්ිරිපයක් කමන්ෙ: 

 ආතති ෙ මොෙරණ ්රම   :: අෙවශය ආතතිකයන් ව ිරන්ෙ 

        ඔබට සැබවින්ම ෙප කොැැිර ක  ප්රතික්කෂප් ිරීමමට ඩකගෙ ගන්ෙ. ඔබව ආතතියට පත් ෙරෙ පු ගපින්කගන් තත් වී සිිකන්ෙ. ඔකේ     
 පරිසරය පාපෙය ඔබ අතට ගන්ෙ. ඔබව කොසන්ුළන් ෙරෙ දණුුළම් සිංවාද වන්න් ව ිරන්ෙ. වාාත් සැපුළම් සැගත වන්ෙ. ඔබ සෑම 
 දිෙෙම ෙ  ුතතු ක  පැිසත්ු ගත ෙරන්ෙ. 

 ආතති ෙ මොෙරණ ්රම   :: අවසථ්ාව කවෙස ්ෙරන්ෙ 

 ඔබට ීඩාාොීම තත්වයක් ව ක්වා ගත කොැැිර ෙම්  එය කවෙස ්ිරීමමට දත්සාැ ෙරන්ෙ. ඔකේ ැැඟීම් යටපත් කොෙර iDcqj ප්රොශ 
 ෙරන්ෙ. එෙ තාවන්ට පැමිණීමට හුරුවන්ෙ. වාාත් ස්ී ර වන්ෙ. ඔකේ ොපය වාා කැාඳින් ෙ මොෙරණය ෙරන්ෙ. 

  ආතති ෙ මොෙරණ ්රම   :: ආතතියට අනුව¾තෙය වන්ෙ 

 ඔබට ආතතිය කවෙස ්ෙ  කොැැිර ෙම්  ඔබ කවෙස ්වන්ෙ. ගැටු  ෙව මාෙයිරන් දිරන්ෙ. සමසත්ය කදස බපන්ෙ. ඔකේ 
 ආෙල්ප ැා ප්රමිීනන් ෙැවත සෙස ්ෙර ගන්ෙ. ධාොත්මෙ ක  කෙකරි අවධාාෙය කයාමු ෙරන්ෙ. 

 ආතති ෙ මොෙරණ  ්රම   :: ඔබට කවෙස ්ෙ  කොැැිර ක  පිළිගන්ෙ 

 ආතතිකේ සමැර ප්රභවයන් වැ ැක්විය කොැැෙ. පාපෙය ෙ  කොැැිර ක  පාපෙය ිරීමමට දත්සාැ කොෙරන්ෙ . ුළභවාී ව සිතන්ෙ. 
 ඔකේ ැැඟීම් කබදාගන්ෙ. සමාව ී මට ඩකගෙ ගන්ෙ. 

 ආතති ෙ මොෙරණ ්රම   :: විකෙෝදය සැ වික් ෙය සඳැා ොපය කවන් ෙරන්ෙ 

 ඔබ නිතිපතා විකෙෝදය සැ වික් ෙය සඳැා ොපය කවන් ෙරන්කන් ෙම්  ජීවිතකේ අනිවා¾යකයන්ම 
 මුහුණ ී මට සිදුවෙ ආතතිොරෙ ැැසිරවීමට වාා කැාඳ මාෙසිෙ සථ්ාවරයෙ ඔබ සිිකනු ඇත.  

  ආතති ෙ මොෙරණ ්රම   :: කසෞඛ්ය සම්පන්ෙ ජීවෙ රටාවක් අනුගමෙය ෙරන්ෙ 

 ඔකේ ශාීමරිෙ කසෞඛ්යය ශක්තිමත් ිරීමකමන් ආතතියට දක්වෙ ප්රතිකරෝධාය වැඩි ෙ  ැැිරය. 

අවශය ෙම් සැාය පබා ගන්ෙ 

මාෙසිෙ ආතතිකේ ප්රතිවිපාෙ මඟින් මෙස ැා ශීමරය යෙ කදකෙිම විකශි්තත කරෝගාබාධා පවා ඇති ෙ  ැැෙ. ඔබටත් මාෙසිෙ ආතතිකයන් මිරිකී 
සිිකෙ බවක් දැකන් ෙම්  මාෙසිෙ කසෞඛ්යය පිළිබඳ වෘත්තිෙකයකුකේ සැාය පබා ගන්ෙ. වැඩි විසත්ර සඳැා WmfoaYk tAllh අමතන්ෙ. 

      6.  ආතතිය පාපෙය ිරීමමට ්රම තිකේ  

      
     WmfoaYk tAllh 
   ufkdaúoHd yd WmfoaYk fomd¾;fïka;=j  
   fi!LH úoHdmSGh 
   › ,xld újD; úYajúoHd,h  
   kdj, - kqf.af.dv 
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      සැෙුළම -  කැම්ා රණවෙ  මකෙෝවිදයා දපක ශිො  WmfoaYk tAllh" › ,xld újD; úYajúoHd,h 


