
 

 

 

 

ල ෝක ඉතිහාසලේ ලරේෂ්ඨතම මල ෝ වෛද්යෛරයාල ෝ 

 

නූත  බටහිර වෛද්ය විද්යාෛ පරද්  බුදුරජා න් ෛහන්ලසේලේ අදින් ෛසර 2600කට ලපර 

ලසොයා ගත් මා සික ලසෞඛ්ය පිළිබඳ අසිරිමත් ද්ැනුම. 

ල ෝකලේ සියලු උපලේශ  ලසේෛාෛන් අබිබෛා   ලබෞේධ උපලේශ  ලසේෛාලේ 

සුවිලශේෂත්ෛය ලේ ලිපිලයන් අ ාෛර ය කැලේ. 

මිනිසාට ෛැ ලඳ  කායික, මා සික ලරෝග පිළිබඳෛත්, ඒෛා ෛළක්ෛාගන් ා ආකාරය හා 

ඒෛාට පිළියේ ආදියත් ලපන්ෛා ලද්මින් බුදු රජා න් ෛහන්ලසේ ලේශ ා කළ සූත්ර රාශියකි. 

ඒ අතර සල්ලල්ඛ් සූත්රය, ලරෝග සූත්රය, ගිරිමා න්ද් සූත්රය, මහා ලමොේගල් ා  සූත්රය, මහා 

කස්සපල ේර සූත්රය, ජරා සූත්රය, සබ්බාසෛ සූත්රය, භික්ෂු ප්රාතිලමෝක්ෂය හා භික්ෂුණී 

ප්රාතිලමෝක්ෂය, චුල් ෛේගපාළිලේ ලසේ ාස ඛ්න්ධකය හා ෛත්තක්ඛ්න්ධකය ආදිය ලේ. 

ලබොලහෝ ලද් කු ඉතා මෑතක් ෛ  තුරු ම විශෛ්ාසලයන් යුතු ෛ පිළිලග  සිටිලේ ලසෞඛ්යය 

යනු කායික නීලරෝගි භාෛය පම ක් බෛ යි. ල ෝක ලසෞඛ්ය සංවිධා ය (WHO) පෛා 

මෑතක් ෛ  තුරු ලසෞඛ්යය අේ  ද්ැක්වූලේ “පුේග යකුලේ කායික හා මා සික නීලරෝගි 



 

 

භාෛය ලසෞඛ්යය යි” යනුලෛනි.  මුත් ෛසර 2000 ෛ  විට ල ෝක ලසෞඛ්ය සංවිධා ය ද් 

“ලසෞඛ්යය යනු මිනිසාලේ කායික, මා සික, සමාජයීය හා ආධයාත්මික සමතුලිතභාෛය යි” 

යනුලෛන් සිය විග්රහය ෛඩාත් පුළුල් කර ඇත. 

අදින් ෛසර 2600කට පම  ලපරදීත්, අපලේ බුදු රජා න් ෛහන්ලසේ ලමම අද්හස ම ප්රකාශ 

කර ඇතැ යි පැෛසුෛ ලහොත් ඇතැේ විට ඔබ පුදුම ෛනු ඇති.  මුත් සතයය එය යි. 

ධේමපද්ලයහි සුඛ් ෛේගලයහි සඳහන් පහත ද්ැක්ලෛ  ගා ා පාඨය මිනිසාලේ කායික, 

මා සික, සමාජයීය හා ආධයාත්මික ලසෞඛ්යය පිළිබඳ ෛ කදිම විෛර යක් සපයයි: 

 

“ආලරෝගයපරමා  ාභා - සන්තුට්ඨීපරමං ධ ං 

විසස්ාසපරමා ඤාති – නිබ්බා ංපරමං සුඛ්ං” 

 

මිනිසකුට නීලරෝගි බෛ තරේ පරම  ාභයක් ලකොයින් ද්? එය කායික ලසෞඛ්යය යි. සතුට 

පරම ධ ය යි. සතුට යනු මා සික ලසෞඛ්යය යි. විශෛ්ාසය පරම ඤාතියා ය. විශ්ෛාසයක් 

ල ොමැති වූ තැ  ඇති ෛන්ලන් සැකය යි. එබඳු සමාජයක සමාජීය ලසෞඛ්යය පිරිහීමට පත් 

ලේ. එබැවින් විශෛ්ාසය සමාජීය ලසෞඛ්යය, යහපත් වීමට අතයෛශය ය. ලබෞේධයකු හට 

නිේෛා ය හැර ලෛ ත් පරම සැපයක් පිළිබඳ සිතීමට පෛා ල ොහැකි ය. එබැවින් එය ඔහුලේ 

ආධයාත්මික ලසෞඛ්යය යි. ලේ අයුරින් ඉතා සර  ෛ බුදුන් ෛහන්ලසේ ලපන්ෛා දුන්ලන් අද් 

ල ෝක ලසෞඛ්ය සංවිධා ය පෛා පිළිගන් ා ලසෞඛ්ය සේපන්  මිනිසකු සතු විය යුතු ලේ ය. 

මා සික ලසෞඛ්යය පිළිබඳ බුදු ද්හම ලබොලහෝ කරුණු ලග හැර ද්ක්ෛයි. ෛේතමා ලේදී 

මල ෝ විද්යාඥයන් විසින් සිදු කර   ද් පේලේෂ ෛ ට අනුෛ මා සික ආතතිය ලබොලහෝ 

මා සික ලමන් ම කායික ලරෝගෛ ට ද් ලහේතු ෛ  බෛ අ ාෛර ය කරලග  ඇත. බුදු 

හාමුදුරුලෛෝ සියල් ට ම සිත ප්රධා  ෛ  බෛ අදින් ෛසර 2600කට ලපර ලසොයාගත්හ. 

නූත  බටහිර වෛද්ය විද්යාෛ පුේග යන් තුළ නිද්න්ගත ෛ ල ොසංසිඳී පෛත් ා ආලේගයන් 

මාරාන්තික ල ොවූෛත් ඒෛා ලහේතු ලකොටලග  ආහාර ජීර  පේධතියට බාධා සිදු වීම, 

ස්ත්රීන්ලේ ඍතු වීම  තර වී ගැබ් ගැනීම ෛළක  බාධා බරපතළ වීම ආදිය සිදු ෛ  බෛ 

ලසොයාලග  ඇත. එලමන් ම චිත්තලේග පා  ය කරගත ල ොහැකි වීලමන් රුධිර පීඩ ය, 

හෘද්ය සප්න්ද් ය හා සෛ්ස ය ක්ෂණික ෛ ඉහළ ය  බෛත්, මස් පිඬු ලේද් ා අධික ෛ  

බෛත්, ලහෝලමෝ  හා ආසාදිත රසාය යන් ප්රමා ය ඉක්මෛා ග ා ඒලමන් හිලසේ රුද්ාලේ 

සිට හෘද්යාබාධ ඇති වීම ද්ක්ෛා වූ අෛද්ා මකට මුහු  දීමට සිදු ෛ  බෛත් ලසොයාලග  ඇත. 



 

 

ලබොලහෝ විශාරද්යන්ලේ මතය  ේ වෛද්යෛරුන්ලගන් 60% සිට 90% ද්ක්ෛා ප්රමා යකට 

නියැලීමට සිදු ෛ ඇත්ලත් ආලේග හා බැඳුණු ලරෝග  ක්ෂ  සහිත පුේග යන්ට ප්රතිකාර 

කිරීමට බෛ යි. එලමන් ම ලබොලහෝ බටහිර පේලේෂකලයෝ ලරෝග සුෛ කිරීම සඳහා සිතට ඇති 

බ ය පිළිබඳ ෛ ෛේතමා ලේ ගැඹුරු පේලේෂ යන්හි නිරත ෛ සිටිති. 

මෑතක් ෛ  තුරු ම බටහිර ල ෝකලේ පිළිගත් මතය වූලේ මා සික සතුටට ලහේතුෛ කායික 

සැප සේපත් උපරිමලයන් විඳීම බෛ යි; එ ේ පස්කේ සැප වින්ද් ය කිරීලමන්  බ  සතුට 

මා සික සතුට ෛ  බෛ යි.  මුත් ලබෞේධ ආකල්පය ෛන්ලන් නීලරෝගි ම සක් ඇති විට 

කයත් නීලරෝගි භාෛයට පත් ෛ  බෛ යි. අල්ලේච්ඡතාෛ, සැහැල්ලු දිවි පැෛැත්ම ෛැනි 

ලබෞේධ සංකල්ප තුළ ගැබ් ෛ පෛතින්ලන් එම අද්හස යි. සැප සේපත් සමූහයක් මැද් 

අතෘේතිකර ෛ ජීෛත් ෛන්ල ෝ සමාජලේ බහු  ය හ. 

අංගුත්තර නිකාලේ ලරෝග සූත්රලේදී මිනිසාට ෛැ ලඳ  ලරෝග කායික හා මා සික යනුලෛන් 

ප්රධා  ලකොටස් ලද්කකට ලබද්ා ද්ක්ෛ  බුදුන් ෛහන්ලසේ කායික ලරෝගෛලින් ල ොලපළී 

පුේග යකුට අවුරුේද්ක් ලද්කක්, තු ක් ල ොෛ ඇතැේ විට අවුරුදු ප හක්, සියයක් වුෛ 

සිටිය හැකි  මුත්, රහතන් ෛහන්ලසේ ා හැර අන් කිසිදු පුේග යකු හට මා සික ලරෝගෛලින් 

 ැති  ේ චිත්ත පීඩාෛන්ලගන් ල ොලපළී එක ලමොලහොතක් ලහෝ ගත කළ ල ොහැකි බෛ 

ලපන්ෛා දී ඇත. 

මා සික ලරෝග පිළිබඳ ෛ ල ොෛ පළමුෛ  ෛේගීකර ය සිදු කර ඇත්ලත් ද් අපලේ සේබුදු 

පියාල ෝ ය. ජාතක ලපොලත් ද්රිමුඛ් ජාතකලයහි සඳහන් ලමම ෛේගීකර ය මා සික ලරෝග 

පිළිබඳ ජාතයන්තර මල ෝ ලරෝග ෛේගීකර යට සමා  ෛ  බෛ ලබොලහෝ විේෛතුන්ලේ 

පිළිගැනීම යි. ල ෝක ලසෞඛ්ය සංවිධා ය විසින් ජාතයන්තර මල ෝ ලරෝග ෛේගීකර ය 

(ICD) සිදු කලළේ මෑත ඉතිහාසලේ වුෛත්, ඒ පිළිබඳ ෛ ලබෞේධ ලපොතපලතහි අඩංගු ලේ 

බුදුන් ෛහන්ලසේලේ ජීෛමා  සමයට අද්ාළ ෛ  බෛ අප අමතක ල ොකළ යුතු ය. ICD 

ෛේගීකර ය තරේ ම දියුණු ද්රිමුඛ් ජාතකලයහි සඳහන් මල ෝ ලරෝග ෛේගීකර ය ද් ඉතා 

පැහැදිලි ෛ මා සික ලරෝග ලකොටස ්අටකට ලබද්ා ද්ක්ෛයි: 

 

01. කාම උන්මාද් (Nympho mania)  

02. ලරෝධ උන්මාද් (Mania) 

03. ද්ේශ  උන්මාද් (Hallucinations) 

04. ලමෝහ උන්මාද් (Mental Retardation) 



 

 

05. යක්ෂ උන්මාද් (Possession Disorder) 

06. පිත්ත උන්මාද් (Melancholia) 

07. සුරා උන්මාද් (Alcohol Dependence) 

08. ෛයස  උන්මාද් (Depression) 

 

ලමයට අමතරෛ මජ්ඣිම නිකාලේ සල්ලල්ඛ් සූත්රලේ මා සික ලරෝග - ෛයාධි 44ක් පිළිබඳ 

ෛ බුදුන් ෛහන්ලසේ ලපන්ෛා දී ඇත. ලේ අයුරින් තෛත් ලබොලහෝ තැන්ෛ දී මා සික ලරෝග 

ලපන්ෛා ලද්  බුදුන් ෛහන්ලසේ ඉන්  තර ල ොවී, ලරෝගලේ නිද්ා ය ලමන් ම එය නිට්ටාෛට 

සුෛ කරගත හැකි ප්රතිකාර ද් ලපන්ෛා දී ඇත. ද්හලේ සැබෑ අේ ය ෛන්ලන් ලමය යි. 

වෛද්යෛරයකු තමා ලෛතට පැමිල   ලරෝගියකු ලද්ස බැලිය යුතු පැතිකඩ 4ක් ෛ  බෛ 

වෛද්ය විද්යාලේ ඉගැන්ලේ. ඒෛා  ේ: ලරෝග, ලරෝගෛ ට ලහේතු, ආලරෝගයය හා වභසජය 

ලහෛත් ඖෂධ යනුලෛනි. ලමය බුදු ද්හලේ සඳහන් දුක, දුකට ලහේතුෛ, දුක  ැති කිරීම හා 

දුක  ැති කිරීලේ මාේගය ය  චතුරාේය සතයය සමඟ සෑම අතින් ම සමා  ලේ. 

එලමන් ම නූත  උපලේශ  ක්රියාෛලිලේදී  ැත ලහොත් ප්රතිකාරලේදී සිදු කරන්ලන් ද් ලමම 

අංශ හතර හඳු ාගැනීම යි. ගැටලුෛක් රැලග  උපලේශක ලෛත පැමිල   පුේග යාට 

ඇහුේකන් දීම, නිරීක්ෂ ය, ප්රශ්  ඇසීම, ලත්රුේ ගැනීම මගින් ගැටලුෛ හඳු ාගැලන්. 

ලබොලහෝ විට පුේග යා උපලේශක ලකලරහි විශ්ෛාසය තබා සියල්  ලහළි කිරීමට ලප ලේ. 

බුදුන් ෛහන්ලසේ ප්රමුඛ් මහා සංඝරත් ය සතු කරු ා ද්යා ගු යන් නිසා ද්හස ් සංඛ්යාත 

මිනිසුන් තම ගැටලු උන් ෛහන්ලසේ ා ලෛත ඉදිරිපත් කළ බෛ ලපොතපලතහි ද්ැක්ලේ. 

අධයය ලේ පහසුෛ සඳහා මා සික ලරෝග සයිලකෝසීය හා නියුලරෝසීය යනුලෛන් ප්රධා  

ලකොටස් ලද්කකට ලබද්ා ඇති අතර, එම ලකොටස් ද් චේයා ආබාධ, ලපෞරුෂ ආබාධ, ලිංගික 

ෛයාබාධ, මල ෝ කායික ආබාධ ආදි ෛශලයන්  ැෛත  ැෛත ලකොටස ්කර ද්ක්ෛා ඇත. බුදුන් 

ෛහන්ලසේ ලමල ස මල ෝ ලරෝග ලබද්ා ලෛන් කරනුලේ ක්රි. පූ. 6 ෛ  සියෛස තරේ ඈත 

අතීතලේදී ය. 

මිනිසාට මුහු දීමට සිදු ෛ  චේයා ආබාධ පිළිබඳ අධයය ලේදී ජාතක ලපොත ඉතා ලහොඳ 

මූ ාරයකි. චේයා ආබාධ යනුලෛන් අද්හස ්කරනුලේ භීතිකා (Phobia), එක ම ලේ  ැෛත 

 ැෛත කිරීම, කාංසාෛ (Anxiety), විෂාද්ය (Depression) සහ ක් ම ය (Stress) ෛැනි 

සුළු මා සික ආබාධ යි. 



 

 

අද් සිදු කැලර  මා සික ප්රතිකාර මුලින් ම ලසොයාගත්ලත් ලෛොල්ලප  මැති ද්කුණු අපි රකානු 

මල ෝ විද්යාඥයා විසින් බෛයි යුලරෝපීයයන්ලේ අද්හස හා විශෛ්ාසය.  මුත් එයට අවුරුදු 

ද්හස ්ග  කට කලින් ලියැවුණු ජාතක ලපොලත් ඒ මා සික ප්රතිකාර රම ඒ අයුරින් ම 

සඳහන් ෛ  බෛ පැෛසුලෛොත් ඔබ පුදුම ෛනු ඇත. 

මා සික ආබාධ පිළිබඳ සඳහන් ෛ  ජාතක කතා 75ක් – 80ක් පම  ජාතක කතා 

ලපොලතන් ලසොයාගත හැකි යි. ඉහත ද්ැක්වූ මා සික ලරෝග ෛේගීකර ලේ සඳහන් ලමෝහ 

උන්මාද්ය බුේධිය අඩු වීම නිසා හට ගන් ා ආබාධයකි. ආචාරි ජාතකය හා  ංගුලිස 

ජාතකය තුළ මන්ද්බුේධික ආබාධ මැ වින් විස්තර කැලේ. සුරා උන්මාද්ය පිළිබඳෛත් එලසේ 

ම යි. සුරාෛ, මත්ද්රෛය භාවිතලයහි ආදී ෛ ලමන් ම එහි උපත ගැ ත් කුේභ ජාතකලයහි 

සඳහන් ලේ. විෂාද්ය  ැත ලහොත් ෛයස  උන්මාද්ය ගැ  පෛා ජාතක ලපොලත් විස්තර වී 

තිලබ්. 

ලේ ල ෝකලේ බහු  ෛ ම ඇති මා සික ලරෝගයත් අඩුලෛන් ම මිනිසුන් හඳු ාගන් ා 

ලරෝගයත් විෂාද්ය බෛයි වෛද්යෛරුන්ලේ අද්හස. කුස ජාතකලයහි කුස රජු සහ උේමද්න්ති 

ජාතකලයහි රජු ලප්රේමය ල ො ැබී යෑම නිසා විෂාද්ලයන් ලපළුණු බෛත්, උේමේග 

ජාතකලයහි කාවින්ද් පඬිෛරයා විලටක පිසස්ු බල් කු ලමන් හැසිරුණු බෛත් සඳහන් ලේ. 

නූත  මල ෝ විද්යාෛ ලමය හඳුන්ෛන්ලන් ආලේශ වීම (Possession) හා අපස්මාරය 

(Epilepsy) ල ස යි. 

ළමා අපහර , මත්පැ ට ල ොල් වීම ආදිය ගැ  ද්ැක්ලෛ  ජාතක කතා ද් කිහිපයකි. 

ධේමේෛජ ජාතකලේ එ  චත්තපානී රජුලේ කතාෛ ඊට එක් උද්ාහර යකි. 

ඉහත ද් ද්ැක්වූ ලෛොල්ලප  ේ මල ෝ වෛද්යෛරයා මීයන්ට බය ද්රුෛකුලේ එම බිය  ැති 

කිරීම සඳහා මල ෝ ප්රතිකාර රමයක් ලසොයාගත් බෛ සඳහන් ලේ. ලබොලහෝ වෛද්යෛරුන් 

ෛේතමා ලේ භාවිත කර  ලමම ප්රතිකාර රමය පිළිබඳ ෛ ජාතක ලපොලතහි සඳහන් ෛ තිබීම 

විසම්යජ ක කරු ක් ල ො ලේ ද්? ජාතක ලපොලත් සංකේප ජාතකලයහි එ  අසනීඝත්ත 

කුමරුලේ කතාෛ එයට ලහොඳ උද්ාහර යකි. උපන්ද්ා සිට කාන්තා ඇසුර අපි රය කළ, 

කාන්තාෛන් ලකලරහි බියජ ක අප්රසන් තාෛකින් යුතු වූ අසනීඝත්ත කුමරුන් කාන්තා 

ඇසුරට ලයොමු කළ රමය ලෛොල්ලපලේ මල ෝ ප්රතිකාර රමයට සමා  බෛයි ලපොතපලතහි 

ද්ැක්ලෛන්ලන්. 

තෛත් ජාතක කතාෛක ඉස්තා යක ලසේෛය කළ ලකොර මිනිසා ඉෛත් කිරීලමන් පසු අශ්ෛයා 

ලපර පරිදි ලහොඳින් ඇවිද් ගිය ආකාරය පිළිබඳ පුෛතක් ද්ැක්ලෛයි. අද් “ලමොඩ්ලිං” යනුලෛන් 

හඳුන්ෛ  මල ෝ චිකිත්සක රමය සහ ජාතක ලපොලත් සඳහන් ලමම කතාෛ අතර ඇත්ලත් 

අතිමහත් සමීප බෛකි. 



 

 

ලමයට අමතරෛ ලපෞරුෂ ෛයාබාධ පිළිබඳ පුෛත් සලිත්ත ජාතකලයහිත්, චුල්  ධේමපා  

ජාතකලයහිත් සඳහන් ලෛයි. එලමන් ම මල ෝ කායික ලරෝග යනු මා සික ලහේතුෛක් මුල් 

කරලග  කායික ෛශලයන් පීඩා ඇතිවීම යි. 

බැංගල ෝරලේ පැෛති ලගෝලීය ආධයාත්මික විද්යාඥයන්ලේ සමුළුලේදී විරාමික ඉන්දීය 

හමුද්ා නි ධාරියකු වූ ගුරුපී රත් සිං මහතා මල ෝ කායික ලරෝග පිළිබඳ ෛ පැහැදිලි කරමින් 

ඉදිරිපත් කළ අද්හසක් ලමහිදී සඳහන් කිරීම ෛැද්ගත් යැ යි සිලත්. ඔහු පෛසන්ලන් යේ යේ 

කරුණු ගැ  ඇති බිය, ල ොලයකුත් වෛරස්, බැක්ටීරියා හා අහිතකර බ ලේගයන්ට 

සිරුරට ඇතුළු වීමට පාර කප ා බෛ යි. අතීතය පිළිබඳ ලශෝකය, දිගින් දිගට ලපෝෂ ය 

කරමින් පෛත්ෛාලග  ය  වෛරය, තමන් කළ ෛැරදි පිළිබඳ පසුතැවීලමන් ඇතිෛ  

පීඩ ය ආදි කරුණු ලහේතුලෛන් සිත දුේෛ  ෛ  බෛත්, එය කායික ලරෝග රැසක ආරේභය 

බෛත් ඔහු පෛසයි. එලහත් ලබොලහෝ ලද්  තම සිත විමසා එෛැනි විෂබීජ තමා විසින් තම සිත 

තුළ තැන්පත් කරලග  ඇති බෛ ෛටහාගැනීමට අකැමැති ය. ලකෝපය සහ වෛරය 

ආඩේබරයට ලහේතුෛක් කරගන් ා ඔවුහු තමන් අවිද්යාෛ  ේ මඩ ලගොලහොරුලේ එරී සිටි ා 

බෛ පිළිගැනීමට අකැමැති ලෛති. 

අපගාමී ලිංගික චේයා පිළිබඳ ෛ ද් ජාතක ලපොලත් සඳහන් ලේ. බාහිය ජාතකලේ එබඳු 

අපගාමී ලිංගික චේයා තු ක් ද්ැක්ලේ. ඒෛා  ේ මළපහ කිරීම ද්ැකීමට ඇති අසාමා ය 

ආශාෛ, මූත්ර කරනු ද්ැකීමට ඇති අසාමා ය ආශාෛ හා මහත කාන්තාෛන් සේබන්ධලයන් වූ 

අසාමා ය ආශාෛ යි. ලමයට අමතර ෛ කු ා  ජාතකලයහි තෛත් ලමෛැනි අසාමා ය 

ලිංගික චේයා කිහිපයක් පිළිබඳ සඳහන්ලේ. අධික කාමාශාෛ, ලිංගික හැසිරීේ ලහොලරන් බ ා 

සිටීම, ලිංගිකත්ෛය ප්රද්ේශ ය කිරීම, කණ්ඩායේ ලිංගික හැසිරීම, ආබාධිතයන් සමඟ 

ලිංගිකෛ හැසිරීමට ඇති ආශාෛ ආදිය ඒ අතර ලේ. 

නූත  සමාජලේ ලබොලහෝ ලද් කු ලමබඳු ආබාධෛලින් ලපලළ  බෛ ල ොරහසකි. විරුේධ 

ලිංගික ලෛස්ගැනීලේ මා සික ලරෝගය පිළිබඳ කතා පුෛතක් ජාතක ලපොලත් ඉතිපිලසෝ 

ජාතකලයහි ද්ැක්ලේ. ෛේතමා ලේ ලමම ලරෝගලයන් ලපලළ  ලබොලහෝ ලද් ා මහමඟදීත්, 

බස ්ර  තුළදීත් ඕ ෑ තරේ ඔබට හමු වී ඇති. ස්ත්රී ආභර  පැ ඳීම, ලකොණ්ඩය ෛැවීම, 

ල ොලයකුත් බාහිර ආලල්ප  තැෛරීම ආදිලයන් ස්ත්රී ලෛස ්ගැනීමට උත්සාහ ද්ර  පිරිමි ද්, 

පිරිමින්ලේ ඇඳුේ පැ ඳුේෛලින් හා පිරිමි හැසිරීේ රටා මතු කර ලපන්ෛමින් පිරිමි ලෛස ්

ගැනීමට උත්සාහ ද්ර  ගැහැනු ද් සමාජලේ විර  ල ො ලෛති. 

අංගුත්තර නිකාලේ ද්සම නිපාතලේ සඤ්ඤා ෛංේගලේ බුදුන් ෛහන්ලසේ මල ෝ විලේච ය 

(Cathasis) කළ බෛ ද්ැක්ලේ: “මහල නි, වෛද්යෛරු ෛාතලයන්, පිලතන්, ලසලමන් 

හටගත් ලරෝග සුෛ කිරීමට විලේච  ලබලහත් ලද්ති. මහල නි, මම ද් ආේය විලේච ය 



 

 

කරෛන්ල මි. ඒ විලේච ය නිසා ජාති, ජරා, මර  සෛ්භාෛ ලකොට ඇති සත්ත්ෛලයෝ, ජාති, 

ජරා, මර ාදිලයන් මිලද්ති. 

එහි ම ලමලසේ ද් ද්ැක්ලේ: “මහල නි, වෛද්යෛරු පිලතන්, ලසලමන් ෛාතලයන් හටගත් 

ලරෝගෛ ට ෛම ය කරෛත්. මහල නි, මම ද් ආේය ෛම ය කරෛන්ල මි. ඒ ෛම ලයන් 

ජාති, ජරා, මර , ලසෝක, පරිලේෛ, දුක්, ලද්ොේ ස්, උපායාස ස්ෛභාෛ ලකොට ඇති 

සත්ත්ෛලයෝ ඒෛාලයන් මිලද්ත්.” 

බුදුන් ෛහන්ලසේට පෘ ේජ  සියල් න් ම ලපනී ඇත්ලත් පිස්සන් ලමනි (උේමත්තකා වියහි 

සබ්ලබ් පුථුජ්ජ ා දිසස්න්ති). එක් අෛස ්ාෛක උන් ෛහන්ලසේ ලේශ ා කලළේ “සබ්ලබ් 

පුථුජ්ජ ා උේමත්තකා” යනුලෛනි. එ ේ සියලු පෘ ේජ යන් මා සික ලරෝගීන් ල ස ය. 

සල්ලල්ඛ් සූත්රලයහි සඳහන් ෛ  මා සික ලරෝග 44 විමසා බැලීලේදී ලමහි සතයතාෛ ම ාෛ 

ෛැටලහේ. 

ඉහත ද් ද්ැක්වූ පරිදි ලබොලහෝ ලද්  සිරුරින් නීලරෝගි වුෛත් ම සින් ලරෝගීහු ලෛති. බුදුහු 

මිනිසාලේ සිලතහි ඇතිෛ  ලකල ස ් ල ඩ මැ වින් ද්ැ , ලරෝගලේ නිද්ා ය ලහොඳින් 

ෛටහාලග  එයට සුදුසු ඖෂධ නියම කළහ. එබැවින් උන් ෛහන්ලසේ ෛරක් ලසේ   මැති 

බමු ා හට “බමු , මම සේබුේධ ලෛමි. එලමන් ම ලරේෂ්ඨතම ශ ය වෛද්යෛරයා ද් ලෛමි” 

යි පැෛසූහ. (“ලසෝහං බ්රාහ්ම  සේබුේලධෝ, සල් කත්ලතෝ අනුත්තලරෝ”) - සුත්ත නිපාතය 

- ලසේ  සූත්රය. 

ලමහි ශ යකේම යනුලෛන් අද්හස ්කලළේ රාගාදි ලකල ස ් මැති ලගඩිය පැළීම යි. 

අපද්ා  පාලිලේ 509 ෛ  ගා ාලේ ලමලසේ ද්ැක්ලේ: 

“මහා භිසක්ක සංකාලසෝ - ලද්ෝස ාධිතිකිච්ඡලකෝ 

සල් කත්ලතෝ ය ාලසට්ඨා - දිට්ඨිගණ්ඩ විචා ලකෝ” 

ලද්ෝස  මැති ලරෝගයට ප්රතිකාර කළ වෛද්යෛරයකු වූ බුදුන් ෛහන්ලසේ ද්ෘෂ්ටිය  මැති 

ලගඩිය පළ  ලරේෂඨ් ශ ය වෛද්යෛරයකැ යි ලමයින් අද්හස ්කැලේ. මිනිසුන්ලේ සිත් තුළ 

ඇනී ඇති රාගාදි උල් ඇද්ද්ැමූ අපලේ සේබුේධ පියාල ෝ ෛරක් භික්ෂූන් අමතා “මහල නි, 

ධේමය තරේ ලහොඳ ඔසුෛක් ල ොමැත. එය පා ය කරේ” යනුලෛන් ෛද්ාළහ. 

ලමෛැනි ම අද්හසක් අංගුත්තර නිකාලේ ද් ද්ැක්ලේ. “මහල නි, මම ද්හේ ලද්සුම මැ ෛැ යි 

යනුලෛන් කර  ඉල්ලීම පිළිගැනීම සඳහා සුදුසු කා යක ලසේදූ අත් ඇතිෛ සිටි  ශ ය 

වෛද්යෛරලයක්මි” යනුලෛන් එහි සඳහන් ලේ. 



 

 

ලබෞේධ මල ෝ චිකිත්සාෛ තුළ සත්ෛැද්ෑරුේ චිකිත්සක රමයක් හඳු ාගත හැකි ය. 

සබ්බාසෛ සූත්රලයහි ද්ැක්ලෛ  ලමම චිකිත්සක රම හත  ේ: 

 

1. ද්සස් ා (කාමාදි ආසෛයන්ලේ ආදී ෛ ද්ැකීම) 

2. සංෛරා (ඉන්ද්රියන්ට ලගෝචර ෛ  අරමුණු ලහොඳ ල ස ල ොගැනීම) 

3. පටිලසේෛ ා (ජීවිතය පෛත්ෛා ගැනීම පිණිස සිේපසය පරිලභෝජ ය) 

4. අධිෛාස ා (ශීත, උෂ් , කුසගිනි හා මැසි මදුරු කරද්ර ඉෛසා විඳ ද්රා ගැනීම) 

5. පරිච්ඡ ා (ලකල ස ්ප්රලකෝප කර  කරුණුෛලින් ඈත් වී සිටීම) 

6. විල ෝද් ා (කාමුක හැඟීේ, ේලේෂ සහගත හැඟීේ ආදී  ාමක අද්හස් දුරලීම) 

7. භාෛ ා (සම , විද්ේශ ා ආදි භාෛ ා ෛැඩීම) 

 

ලමමඟින් ද් ස ා  ෛන්ලන් නූත  උපලේශ  ලසේෛාෛන් අබිබෛා ගිය ලබෞේධ මල ෝ 

උපලේශ  ලසේෛාෛක් බුදුන් ෛහන්ලසේ සිදු කළ බෛ යි. එලමන් ම සංයුත්ත නිකාලේ අනුරුේධ 

සූත්රලේ ද්ැක්ලෛන්ලන් බුදුන් ෛහන්ලසේ පන්සාළිස ්ෛසරක් පුරා ලේශිත මධුර ධේමය වූකලි 

අන් ලද්යක් ල ොෛ මිනිසා විසින් දුක ඇති කරගන් ා ආකාරය සහ ඉන් මිදීලේ මාේගය බෛ 

යි. සුෛාසූ ද්හසක් ධේම ස්කන්ධය යනු ලමය යි. මිනිසා විඳින් ා වූ ලමම දුකින් 

ග ෛාගැනීමට බුදුන් ෛහන්ලසේ උපලේශ ය ලමන් ම මල ෝ ප්රතිකාර රම ද් භාවිත කළ බෛ 

ලබෞේධ ලපොතපලතහි ද්ැක්ලේ. බුදු ද්හලේ පද් ම චතුරාේය සතය ධේමය ෛ  අතර, ඒ තුළ 

සියලු මල ෝ විද්යාත්මක කරුණු අන්තේගත ෛ ඇත. 

නූත  උපලේශ  ක්රියාෛලිය තුළදී සිදු ෛන්ලන් ද් පුේග යාලේ දුක හඳු ාලග  එයට ලහේතු 

ලසොයා ඒෛා එම පුේග යාට ම ලපන්ෛා දී ඉන් මිදීලේ මඟ ද් ලහළිලපලහළි කර දීමකි. 

උපලේශකෛරයා මඟලපන්ෛ ෛා පමණි. බුදුන් ෛහන්ලසේ ද් අෛධාර ය කර ඇත්ලත් තමා 

මඟලපන්ෛන් කු පම ක් බෛත් නිෛ , සැ සීම ළඟා කරගත යුත්ලත් ඒ ඒ පුේග යන් 

විසින් ම බෛත් ය. 

“තුේලේහි කිච්චං ආතේපං - අක්ඛ්ාතාලරෝ ත ාගතා” යනුලෛනුත් “අත්  දීපා විහරත – 

අත්  සර , අ ඤ්ඤ සර ” යනුලෛනුත් තම විමුක්තිය තමා විසින් ම උද්ා කරගත යුතු 

බෛ බුදුන් ෛහන්ලසේ ලපන්ෛා දී ඇත. 



 

 

එලමන් ම ඒ ඒ පුේග යාලේ චරිත සෛ්භාෛය, ලපෞරුෂත්ෛය අනුෛ උපලේශ ය ද් විවිධ විය. 

චුල් පන් ක ලතරුන් හට සුදු ලරදිකඩක් පිරිමැදීමට දීමත්, උපතිස්ස - ලකෝලිත ලද්ලද් ාට 

ධේමය ලේශ ා කිරීමත් අතර ඇත්ලත් එම විවිධත්ෛය යි. සලහෝද්රයාලේ ආද්රය ද්, 

ආරක්ෂාෛ ද් ල ො ැබ අසර  ෛ සිටි චුල් පන් ක හිමියන් ළඟට ෛැඩි බුදු හිමියන් ක්රියා කළ 

සැටි, රහත් ඵ ය  ද් පසු ඒ හිමියන් විසින් ප්රකාශ කර ඇත්ලත් ලමලසේ ය: 

“භගෛා තත්  ආගඤජ්ි - සීසා මේහං පරාමසී 

බාහාය මං ගලහත්ෛා  - සංඝාරාමං පලේසසී” 

(ල රග ා පාලි) 

“භාගයෛතුන් ෛහන්ලසේ එතැ ට ෛැඩි ලසේක. මලේ හිස අතගෑහ. මා අතින් අල් ාලග  

සංඝාරාමයට කැඳෛාලග  ගියහ.” 

ලමම ප්රකාශලයන් තහවුරු ෛන්ලන් ආරක්ෂාෛ, ආද්රය ෛැනි චිත්තලේග පුේග යා 

අභිලප්රේර ය කිරීලමහි ා ඉතා ප්රබ  සාධක ෛ  බෛ යි. ආද්රය හා පිළිගැනීම, ආත්ම 

සේමා  ය ආදිය ප්රධා  ෛශලයන් ම මා සික වූ කරුණු ය. 

තම මුළු පවු  ම වි ාශ වීලමන් බ ෛත් මා සික පීඩ යකින් යුතු ෛ බුදුන් ෛහන්ලසේ ලෛත 

පැමිණි පාටාචාරාෛන්ට “ ැගණියනි, සිහි ඇති ෛ සිටින් ” යනුලෛන් කළ මුදු ලමොලළොක් 

ආමන්ත්ර ය ම ඇය තුළ විශා  මා සික පරිෛේත යක් සිදු කිරීමට ප්රමා ෛත් විය. එලමන් 

ම තම එක ම ද්රුෛා මිය යෑලමන් ලශෝකලයන් පීඩිත ෛ සිටි කිසාලගෝතමියට කිසිෛකුත් 

ල ොමළ ලගයකින් අබ මිටක් රැලග  එ  ල සට පෛසා ප්රාලයෝගික අත්ද්ැකීමක් තුළින් 

ඇයට ම සතයය අෛලබෝධ කරගැනීමට ඉඩ ස සාලීම කදිම උපලේශ  ක්රියාෛලියක් ල ො 

ලේ ද්? 

බුේධ චරිතලයන් පෛා ලපල න්ලන් විවිධාකාර පුේග යන්  පුරින් ලතොර ෛ ද්ම ය කිරීමට 

තැ ට ගැළලප  ආරම ශීලීත්ෛලයන් යුතු ෛ මා සික රලමෝපායන් උපලයෝගී කරගත් 

ආකාරය යි. අංගුලිමා ,  ා ාගිරි, චිංචිමා විකාෛ හා සච්චක ආදීන් ලෛත ද්ම ය ලයොමු 

වූලේ විවිධ ආකාරලයනි. භේද් ෛේගිය කුමාරෛරුන්ට තමන් කෛලරක් ද්ැ යි හඳු ාගන් ා 

ල ස උපලද්ස ්දීම ද් කදිම මල ෝ විද්යාත්මක පාඩමකි. 

අසිබන්ධ පුත්ත ගාමිණී ඇසූ පැ යකට පිළිතුරු ලද්මින් බුදුන් ෛහන්ලසේ පැෛසූලේ ද්ක්ෂ 

ලගොවියකු සරුසාර ලකත, මධයම ප්රමා ලේ සරු ලකත හා නිසරු ලකත පිළිලෛළින් 

ෛපුරන් ා ලසේ ඒ ඒ පුේග යන්ලේ බුේධි මට්ටේ අනුෛ තමන් ද්හේ ලද්ස  බෛ යි. 

උගටිතඤ්ඤ, විපවිතඤ්ඤ, ලඤයිය, පද්පරම ෛශලයන් පුේග  බුේධි මට්ටේ විවිධ බෛ 

අංගුත්තර නිකායලේ සඳහන් ලේ. 



 

 

බ්රිතා ය මල ෝ විද්යා සංගමලේ සභාපතිෛරයා ෛ සිටි මහාචාේය ලරොබට් එච්. ලතෞ ස ්

(අධඡඥපබ ඩ්. ඊඩධභතඥඵ)  ේ වූ මල ෝ විද්යාඥයාට අනුෛ “මුල් බුදුසමය 

සේපූේ ලයන් ම මල ෝ චිකිත්සාෛකි.” බුදු ද්හම නූත  මල ෝ විද්යාෛ හා සසඳමින් 

ලහලතම ලමලසේ ද් ප්රකාශ කරයි: “නූත  මල ෝ චිකිත්සාලෛහි අරමු  ලරෝගියා ලමල ොෛ 

ෛශලයන් පම ක් ල ො ෛ, සංසාරික ෛශලයන් ද් සම ය කිරීම ය. එය ලමල ොෛදී ම 

ල ොකළ ලහොත් අ ාගත භෛයන් කරා ද් රැලග  යා යුතු බරක් ලෛයි.” 

බුදුන් ෛහන්ලසේලේ භාෛ ා රමය සේපූේ  මා සික ලසෞඛ්යයත්, සාමයත්, ශාන්තියත් 

 බා ලද්  බෛ ෛල්ලපොළ රාහු  හිමිලයෝ සිය “බුදුන් ෛද්ාළ ධේමය”  ේ කෘතිලයහි සඳහන් 

කර ඇත. ලබෞේධ භාෛ ාෛ මා සික අසමබරතාලෛන්, ආතතිලයන් හා ල ොලයක් 

පීඩ යන්ලගන් අසහ යට පත් ෛ සිටි  පුේග යන් හට භාවිත කළ හැකි ප්රතිඵ ද්ායක 

ප්රතිකාර රමයක් ල ස සැ ලක්. ලබෞේධ භාෛ ාලේ ඇති මල ෝ විද්යාත්මක ෛටි ාකම 

පිළිබඳ ෛ ෛේතමා ලේ ලබොලහෝ බටහිර රටෛල් පේලේෂ ෛ  නිරත වී සිටියි. භාෛ ාලේ 

මල ෝ විද්යාත්මක හා මල ෝ චිකිත්සකමය ෛටි ාකමක් ඇති බෛ ඔවුන්ලේ පේලේෂ  

මගින් ද් ස ා  වී ඇති අතර, එය ඇතැේ මා සික ආබාධයන්ට ලයෝගය ප්රතිකාරයක් ල ස 

ද් ඔවුහු ලයෝජ ා කරති. 

 මුත් බටහිර විලශේෂඥයන්ලේ පේලේෂ ාගාර ප්රතිඵ   ැලබන් ට ෛසර ද්හස ්ග  කට 

ලපර සිට ම  ක්දිෛ ලබෞේධලයෝ භාෛ ාෛ උපලේශ ය සඳහාත්, ප්රතිකාර සඳහාත් 

ලයොද්ාගත් බෛට සාධක ඕ ෑ තරේ තිලබ්. බුදු ද්හමට අනුෛ කාමය මා සික ගැටලු ලකලරහි 

ලබලහවින් බ පායි. ලකෝපය ද් එලසේ ම ය. කාමය නිසා ඇලීම, තණ්හාෛ, රාගය ය ාදි 

ආලේග පහළ ලේ. එෛැනි ආලේග සංසිඳුෛා සිත පහන් කිරීම සඳහා සුදුසු ම ප්රතිකාරය 

භාෛ ාෛ බෛ යි, ලබෞේධ ඉගැන්වීම. 

ලබෞේධ භාෛ ාෛ ලමන් ම පිරිත් සජ්ඣාය ය ද් ඉතා ලහොඳ මා සික ප්රතිකාර රමයක් ල ස 

සැ ලක්. පිරිත් ලේශ ා කර  වශලිය හා ස්ෛර රටා මගින් ලරෝගියාට මහත් මා සික 

සහ යක් අත් ලේ. පිරිත් නූල් බැඳීම, පිරිත් පැන් පා ය ආදිලයන් ලරෝගියාලේ ආරක්ෂාෛ 

තහවුරු කළ බෛට ඔහු තුළ මා සික හැඟීමක් ජනිත ෛ  අතර එය මලමෝ විලේකයක් ල ස 

සැ ලක්. 

ලබෝධි පූජාෛ ද් ශබ්ද්ය පද් ේ කරලග  බිහි වූෛකි. කායික හා මා සික ලරෝගීන්ට 

ඖෂධෛ ට අමතර ෛ ලමබඳු ලබෞේධ මා සික ප්රතිකාර රම අතීතලේ සිට ම සිදු කර ඇති 

බෛට සාධක හමු ලේ. 

මූලික ෛශලයන් ගත් ක  බුදු සමය යනු ලෛද්කමකි. පරමාේ ය වූ විසඳුමක් හැටියට ස ක  

ඖෂධයක් නිේලේශ කර  එක ම ද්හම එය යි. ඉහත ද් සඳහන් කළ පරිදි බුදුන් ෛහන්ලසේ 



 

 

යනු කායික හා මා සික ලරෝග පිළිබඳ ලරේෂඨ්තම වෛද්යෛරයාල ෝ ය. මක් නිසා ද් යත්: 

සියලු ආකාරලේ ලරෝගෛ  උපත ෛ  සංසාර දුකට උන් ෛහන්ලසේ ඖෂධ නියම කර  නිසා 

ය. “සත් හට ෛ  බෛ දුකට ලෛද්ා න්” යනුලෛන් වීද්ාගම වමත්රී හිමිලයෝ ල ෝෛැඩ සඟරාෛ 

ආරේභලේදී ම ලපන්ෛා ලද්න්ලන් ද් එබැවිනි. 

ෛැෛයි – ද්ාගැබයි, ගමයි – පන්ස යි ය  සංකල්පය අනුෛ අතීත  ක්දිෛ බුදු ද්හමත්, 

ලබෞේධයාත්, පන්ස ත් එකිල කින් ලෛන් කළ ල ොහැකි ලසේ ද්ැඩි ෛ බැඳී තිබිණි. එක  

විහාරය උපලේශ  මධයස ්ා යක් ල ස පැෛති අතර, පුේග  චිත්ත ශක්තිය සංෛේධ ය 

කිරීලමහි ාත්, මා සික ආබාධෛලින් ෛැළකී සිටීලමහි ාත් වූ උපලේශ  ක්රියාෛලිය 

පන්සලල්  ායක හාමුදුරුෛන් විසින් ලමලහයෛ   දි. 

අද් ජ තාෛ පන්සල න් ඈත් වී ඇති අතර, පන්ස  උපලේශ  ක්රියාෛලිලයන් බැහැර වී 

ඇත. බුදු සමය හා බැඳුණු ලබෞේධ උපලේශ  ක්රියාෛලිය පන්සල න් විලයෝ වීලේ ආදී ෛ 

සමාජය ලද්ස විමසිල්ල න් බ   කා හට වුෛ ද් ලපලන්. 

 

 

Website: https://psdanthony.wordpress.com 

Portfolio: http://psdanthony.ml 

 Facebook: https://www.facebook.com/psdanthony 

Instagram: https://www.instagram.com/psd_anthony 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzRi-FPeQlez-931zY_0htw 
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