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Summary 

�ස�්ය (OCD) �සා ��ගලෙය�ට  

සමා�ය වශෙය�/ වෘ�මය වශෙය� 

බාදා ඇ� �ය හැක. 

 

එයට මාන�ක ��කාර ඇත. 

 

�ස�්ය (OCD ) ත�වය� ඔබට / 

ද�නා ෙකෙන�ට �ෙ�ය� �ෙ� 

න� ලඟම ඇ� ෙර�හෙ� මාන�ක 

ෛවද යවරයා හ�ව�න 
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�ස්�ය (OCD) ඇ� �ට නැවත නැවත �� 
කරන �යා/ ���� වලට කාලය  �න පතා  
සැල��ම� �මානය� වැය ෙ� -  �නකට 
පැයකට වඩා වැ� කාලය� 
 
 ඉහත ෙර�ග ල�ෂණ �සා සාමා�ය 
වශෙය�, වෘ�මය වශෙය� බාදා ඇ� ෙ�. 

 
�ස්�ය ච�ය� ෙලස 
( The OCD Cycle ) 

 
 

 �තට ආත�ය�  

දැ�ම, (Anxiety ) 

එය අ� කර 

ගැ�මට ය� ෙදය� 

��මට ��ම 

ආත�ය  අ� කර ගැ�මට නැවත 

නැවත කරන �යා                     

( compulsions )  

තාවකා�කව �තට 

සහනය� දැ�ම 

(Relief)  

ෙර�ග ල�ෂණ 

 එකම ����ල�/ ��ත �පය� 

නැවත නැවත ඇ� �ම 

(Obsessions) 

ෙමම ����ල �� ෙ��ම� නැ�    

එක� බව ��ය හැක.  න��,  එම 

����ල නතර කර ගැ�මට තැ� කල 

�ට,  එය නැවත නැවත �තට  කරදරය� 

වනෙස්  ඇ�ෙ�/ ආත�ය� දැෙ� ( 

Anxiety provoking )  

ෙමම නැවත නැවත ඇ�වන ����  

�ෙ� අ�වන සැකය� (doubts)   ෙලස 

ඇ��ය හැක. ��ත �ප( images) ෙලස 

ඇ��ය හැක.    උදාහරණය� ෙලස 

ෙදාර හ�යට වසා ඇ�ද ? / ගෑස් �ප 

හ�යට ව�වාද? 

 එකම �යාව� නැවත නැවත ��ම 

(Compulsions in the form of 

repetitive behaviours   )  

o උදාහරණය� ෙලස  අත නැවත නැවත 

ෙස්�ම, නැවත නැවත ෙදාර වසා 

ඇ�දැ� බැ�ම  )  

 නැවත නැවත ��� �� කරන �යා 

(compulsions in the form of  mental 

acts )  

o උදාහරණය� ෙලස ය� වචනය� 

නැවත නැවත  ��� �ම/ ය� 

�යාව� �� කරන ගම� එකම 

��ෙවලකට හැම�ටම ගන� ��ම - 

��� �යයට  ගන� කරනෙත� අත 

ෙස්�ම  ) 

හැ���ම 

�ස�්ය (OCD) ය� ළමා කාලෙ� �ට 

වැ� �� �ය ද�වා ඇ� �ය හැ� 

මාන�ක ෙර�ගය�. 

�ස�්ය (OCD) ත�වය ඇ� 

��ගලය�ට �ෙතන අකාරෙ� ���� 

සාමන� ��ගලය�ටද ඇතැ� �ට 

ඇ��ය හැක. උදාහරණය� ෙලස 

සමහර ��ගල��ට ෙගද�� බැහැර� 

ප� ෙදාර හ�යට වසා ඇ�දැ� සැක 

��මට හැ�ය. සමහර� �ට ආප� 

හැ���  ෙදාර හ�යට වැ� ඇ�දැ� 

නැවත ප��ෂාකර බැ�ම සාමාන� 

��ගලය��වද ඇතැ��ට ��කර�. 

න��   �ස�්ය (OCD) ත�වය ඇ� 

��ගල��ට ෙමවැ� ���� නැවත 

නැවත �තට කරදරය� වනෙස ්

ඇ��ය හැක. සාමාන� 

��ගලය�ෙම� එම ���� 

පහ�ෙව� ��� බැර��මට 

අපහ�ය. නැවත නැවත එකම �යාෙ� 

ෙත�ම� නැ�ව ෙයෙදනෙස ්

බලා��න ෙකෙන�ට ෙප�ය හැක. 

 

 

නැවත නැවත ඇ�වන ���� / 

��ත �ප (Obsessions ) 


