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යහපත් මාානසික 
යහපැවැැත්මා සඳහා 
ක් රමා පහක් සහ 
බුදු දහමා
NHS විසින් නිර්දේේශ කර ඇති පරිදි ඔදේ� මාානසික දේ�ෞඛ් ය �හ 
යහපැවැැත්මා වැැඩි දියුණු කිරීමා �ඳහා පහත �ඳහන් පියවැර 
පහ �ලකා බැැලීමා ප් රදේයෝජනවැත් වැනු ඇත. �ෑමා දිනකමා 
යහපැවැැත්මා �ඳහා වූ ක් රමා පදේහන් �ෑමා ක් රමායක්මා අනුගමානය 
කිරීමා හරහා ඔදේ� මාදේනෝභාාවැය �හ යහපැවැැත්මා දේකදේරහි ඉතා 
ධනාත්මාක බැලපෑමාක් ඇති කළ හැකිය.

http://good-thinking.uk


එක

අන් අය සමඟ 
සම්බන්ධ වන්න

සංචරන සීමාා වෙවැනස් වෙවැමින් පවැතින නිසා, නිවැවෙස් අන් අය සමාඟ මිශ් ර 
වීමා පිළිබඳවැ නවැ නීතිරීති සඳහා කරැණාාකර එක්සත් රාජධාානිය රජය වෙවැබ් 
අඩවිය වෙහෝ ඔවෙබ් පළාාත් පාලන වෙවැබ් අඩවිය පරීක් ෂාා කරන්න.
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→  අන් අයද පීඩාා විදියි

→  අන් අයද ආධ්යාත්මික මාාර්ගයක ගමාන් කරයි

→  ආදරය කරැණාාවැ ඇති කිරීමා වැැනි ආධ් යාත්මික ගතිගුණා හරහා 
තමාාදේ�මා යහපැවැැත්මා දේගාඩානඟාා ගත හැකි අතරමා අදේනක් අය 
පිළිබැඳවැ වැඩාා විවැෘතවැ සිටිය හැකිය

→  ආධ් යාත්මික ගතිගුණා තියුණු මාායිම් හා කෘතිමා දේබැදීම් වැලන් සීමාා කළ 
දේනාහැක

යහපත් මාානසික යහපැවැැත්මාක් ලැවෙබන්වෙන් අප 
අන් අය සමාඟ පවැත්වැන අන්තර්-සම්බන්ධාතා වැලින් 
අපට ලැවෙබන වෙහාඳ මාානසික ආහාරවෙයන් වෙ�. අන් 
අය සමාඟ වූ සතිපට්ඨාානය හා භාාවැනා කිරීමා හරහා  
ධාර්මිෂ්ඨා සිතුවිලි සහ වෙවැනත් වෙසෞඛ්ය සම්පන්න 
මාානසික තත්ත්වැයන් වැර්ධානය කරගත හැකිය.

පහත දෑ දැකීමාට උපකාරී වීමා හරහා ඔවෙබ් මාානසික 
වෙසෞඛ්යයට අන්තර් සම්බන්ධාතා වැැදගත් වෙ�:

යහපත් සිත සහ අන් අය පිලිබඳවැ 
සැලකිලිමාත් වීමා යහපත් ආධ් යාත්මික ගති 
පැවැතුම් වෙ�. විවැෘත හදවැත යනු සැමාට 
අයිති හදවැතයි, සෑමා විටමා නිවැවෙස් සහ 
සීමාාවැන් වෙනාමාැතිවැ සිටියි.

බුදු දහවෙම් තුන්වැන ත් රිරත්නය සංගා: 

අධ්යාත්මික මාාවැවෙත් ගමාන් කරන මිනිසුන් 
සංඝ ප්රජාවැයි. වෙබෞද්ධාවෙයෝ සංඝරත්නය 
සරණා යති. 

වෙමාත්තාවැර්ධානය කිරීවෙම් භාාවැනා ක් රමාය: 
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දෙෙක

ශාාරීරිකව 
ක් රියාාශීලී වන්න

4



→  ඔබැට මාතක් වැන විට ඔදේ� ශරීරය දේකදේරහි අවැධානය දේයාමු 
කිරීමාට උත්�ාහ කරන්න

→  අවැධානය ශරීරය හරහා සුපරික්සීමා කිරීමා නි�ා විවිධ 
ප්රදේේශවැල �ංදේ�දීතාවැන්ට අවැධානය දේයාමු කරන්න

→  යහපැවැැත්මා පිළිබැඳ වැඩාාත් පදනම් වූ හැඟීමාක් වැර්ධනය කර 
ගත හැකි වැන පරිදි ශරීරය පිළිබැඳවැ වැඩාාත් අවැදේබැෝධදේයන් 
කටයුතු කරන්න

→  අධෛධර්යයට පත්වීමා දේවැනුවැට, ශරීරය තුළ වැඩාා දේහාඳින් 
පදනම් වීමාට දේහෝ ශරීරය දේක්න්ේර කර ගැනීමාට පුරැදු වීමා 
වැඩාා දේහාඳය.

→  යහපැවැැත්මා වැර්ධනය කිරීමා �ඳහා �මාබැර ප්රදේ�ශයක් ගන්න. 
දේමාය ශරීරය, හදවැත �හ මාන� රැකබැලා ගැනීමා �ඳහා වූ 
ප්රදේ�ශයන්දේගන් �ාක් ෂාාත් කරගත හැකි අතර – මාා තුනමා 
එකවැර රැකබැලා ගැනීමා

ක් රියාශීලීවැ සිටීමා ඔවෙබ් ශාාරීරික වෙසෞඛ් යයට 
සහ වෙයෝග් යතාවැයට පමාණාක් වෙනාවැ ඔවෙබ් 
මාානසික යහපැවැැත්මාට ද ඉතා වැැදගත් වෙ�.

ශාාරීරිකවැ ක්රියාකාරී වීමාට වෙබාවෙහෝ ක්රමා 
තිවෙබ්: වෙයෝග, තායි චි, කිවෙගාන්ග් වෙමාන්මා 
වෙගවැතු වැගාවැ වැැනි එළිමාහන් ක්රියාකාරකම්, 
නැටුම් වැැනි ගෘහස්ථ ක්රියාකාරකම් – තවැද 
ඔබ කරන ඕනෑමා වෙදයකට මුළු හදවැතින්මා 
කැපවීමා. 

“  වෙම් කය මාැටි භාාජනයක් වැැනි යැයි දැන, වෙම් සිත 
නුවැරක් වෙමාන් පිහිටුවැා ප් රඥාාවැ නමාැති ආයුධාවෙයන් 
මාාරයා* හා යුද්ධා කර�. එවෙස් දිනාගත් වෙද් 
විවෙ�කයක් රහිතවැ රැකගත යුතුයි.” 

 ධාම්මාපදය වැ 40

මාාරයා* - අහිතකර මාානසික තත්ත් වැයන්දේ� ප් රතිමූර්තියකි

5



තුන

සෑෑම දිනකම 
අලුත් දෙෙයක් 
ඉදෙ�න �න්න
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සීයා තමා මුනුබුරාට ජීවිතය ගැන කියා දේදමින් සිටියි.

'මාා තුළ �ටනක් සිදු දේවැමින් පවැතී,' ඔහු තරැණායාට පැවැසුදේ�ය. 
'වැෘකයන් දේදදේදදේනකු අතර �ටනක්.

අඳුරැ වැෘකයා දේකෝපය, ඊර්ෂ්යාවැ, දේශෝකය, පසුතැවීමා, කෑදරකමා, 
අහංකාරය, ස්වැයං අනුකම්පාවැ,වැරදකාරි බැවැ, අමානාපය, පහත්කමා, 
දේබැාරැවැ, කුහක උඩාඟුකමා, උ�ස් බැවැ �හ මාමාත්වැය.

ආදේලෝකමාත් වැෘක්ෂායා යනු �තුට, �ාමාය, ආදරය, බැලාදේපාදේරාත්තුවැ, 
�ාරධර්මා, නිහතමාානිකමා, කරැණාාවැ, කරැණාාවැන්තකමා, �ංදේ�දනය, 
ත්යාගශීලීත්වැය, �ත්යය �හ දයානුකම්පාවැ.

ආදර මුනුබුරා, දේම් �ටනමා ඔබැ තුළත් සිදු දේ� …. ඒ වැදේ�මා දේම් 
දේපාදේළාදේ� සිටින �ෑමා පුේගලදේයකු තුළමා දේමාමා �ටන සිදු දේ�.’

මුනුපුරා ටික දේ�ලාවැක් කල්පනා කර, "කුමාන වැෘකයා දිනයිද?” යැයි 
ඇසුදේ�ය’

සීයා සිනාදේ�මින් �රලවැ ‘ඔබැ දේපෝෂාණාය කරන වැෘකයා’ කියා  කීදේ�ය.

වැෘකයන් වෙදවෙදනාවෙග් කතාවැ
වෙසවෙමාන් වෙසවෙමාන් කතන්දරය ඔබමා කියවැා කැපී වෙපවෙනන වැචන/වැාක්ය ඛණ්ඩ 
වෙකවෙරහි අවැධාානය වෙයාමු කරන්න

→  නැවුම් බැවැ දේගන ඒමාට හා යල්පැන ගිය දෑ ජය ගැනීමාට නවැ 
අත්දැකීම් හා �ම්බැන්ධ වැන්න

→  විශ්වැා�ය වැැඩි කිරීමා, අභිමාානය ඉහළ නැංවීමා �හ මාානසික 
පීඩානය අඩු කිරීමා හා අරමුණාක් පිළිබැඳ හැඟීමාක් ලබැා ගැනීමාට 
ඔබැට උද� කිරීමා

→  ශරීරය, හදවැත �හ මාන� දේකදේරහි අවැධානය දේයාමු කිරීමා

→  කුතුහලදේයන් සිටීමා, ගදේ�ෂාණාාත්මාක �හ නිර්මාාණාශීලී වීමා

නවැ නිපුණාතා ඉවෙගනීවෙමාන් පහත වෙද් හරහා 
ඔවෙබ් මාානසික යහපැවැැත්මා වැැඩි දියුණු කළා 
හැක්වෙක් ය:

වැසංගතය අපට බුද්ධාාගමා පිළිබඳ අපවෙග් 
හුරැපුරැදුකමා තවැත් ගැඹුරැ කර ගැනීමාට අවැස්ථාවැක් 
ලබා දී ඇත. 

 ප්රමුඛ විශ්වැ විේයාල වැලින් දේනාමිදේල් දේබැෞේධ පාඨමාාලා දේමාමා ලැයිස්තුවැ 
ප්රදේයෝජනවැත් විය හැකිය දේහෝ  මුල් භාාෂාාවැලින් මුල් පිටපත කියවැන්න 
ඉදේගන දේනාගන්දේන් ඇයි (උදා. පාලි/�ංස්කෘත)?

7

https://good-thinking.s3.amazonaws.com/documents/8_best_and_free_Buddhism_courses_and_classes.pdf
https://goldenbuddha.org/?s=pali&x=10&y=15


VOLU
NTEE

R

හතර

අන් අයට දෙෙන්න

8



VOLU
NTEE

R

→  ධනාත්මාක හැඟීම් �හ ශුභාඑලය පිළිබැඳ හැඟීමාක් නිර්මාාණාය කිරීමා

→  ඔබැට අරමුණාක් හා ආත්මා වැටිනාකමාක් ලබැා දීමා

→  අන් අය �මාඟා �ම්බැන්ධ වීමාට ඔබැට උද� කිරීමා

මාානසික යහපැවැැත්මා වැැඩි දියුණු කිරීමා සඳහා 
දන් දීමා සහ කරැණාාවැ උපකාරී වැන බවැද දන්නා 
කරැණාකි:

අන් අයට උද� කිරීමාට වැැඩි උනන්දුවැක් දක්වැන අය 
තමාන් සතුටින් සිටින බවැ සිතීමාට වැැඩි ඉඩක් ඇත. 
කුඩා පුණ්ය කටයුතුවැල සිට ස්වෙ�ච්ඡාා වෙස්වැය වැැනි 
නිතිපතා දීමානා දක්වැා සෑමා වෙකවෙනකුටමා අනුකම්පාවැ 
දැක්වීමාට අප උත්සාහ කළා යුතුය.

“ඔබ සෑමා වෙකවෙනකුමා මුළු මිනිස් සංහතියටමා වැගකිවැ 
යුතුයි. අපි එකිවෙනකා සැබෑ සවෙහෝදර සවෙහෝදරියන් 
වෙලස සිතිය යුතු අතර, වෙසසු අය විඳින දුක අවැමා 
කිරීමාට අප උත්සාහ කළා යුතුයි. ධානය අත්පත් කර 
ගැනීමා සඳහා පමාණාක් වැැඩ කරනවැා වෙවැනුවැට, අපි 
අර්ථවැත් වෙදයක් කළා යුතුයි, සමාස්තයක් වෙලස මාානවැ 
වැර්ගයා බැරෑරැම් වෙලස ඉලක්ක කළා වෙදයක්.” 

 අති උතුම් දලයි ලාමාා
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→  ඔදේ� අවැධානය දේකාපමාණා වැාර ගණානක් වැර්තමාානදේයන් 
පිටත �ැරි�රන බැවැ �ැලකිල්ලට ගැනීමා; දේකාපමාණා වැාර 
ගණානක් එය අතීත ක් රියාවැන්දේගන් ආපසු ඇද ගැනුදේන්ද 
දේහෝ සිදු දේනාවූ අනාගත සිදුවීම් ගැන කනස්�ල්ලට 
පත්වීද

→  ශක්තිමාත් අභ්යන්තර ශක්තියක් වැර්ධනය කිරීමා 
�ඳහා වැර්තමාානය දේවැත අවැධානය දේයාමු කිරීමාට �ෑමා 
උත්�ාහයක්මා ගැනීමා

→  වැර්තමාාන කාලය තුළ මාන� �හ ශරීරදේ� �න්සුන් 
තත්ත්වැයට වැර්ධනය කිරීමා

→  මාන� හා ශරීරය �න්සුන් කර ගැනීමා හරහා පැහැදිලි 
දැක්මාට �හ දේත්රැම් ගැනීමාට දේ�තු විය හැකි යැයි 
දැකීමා

වෙම් වෙමාාවෙහාවෙත් සිටීමා සහ ඔවෙබ් සිතුවිලි, ඔවෙබ් 
හැඟීම්, ඔවෙබ් ශාරීරය සහ ඔබ අවැට වෙලෝකය 
පිළිබඳවැ දැනුවැත්වැ සිටීමා ඔවෙබ් මාානසික 
යහපැවැැත්මා වැැඩි දියුණු කළා හැකිය. වෙබාවෙහෝ 
විට "සතිපට්ඨාානය" වෙලස හඳුන්වැනු ලබන වෙමාය 
ඔබට ඔබවැ වැඩා වෙහාඳින් වෙත්රැම් ගැනීමාටත්, 
අභිවෙයෝගයන්ට මුහුණා වෙදන ආකාරය වෙවැනස් 
කිරීමාටත්, ජීවිතය වැඩා වෙහාඳින් රස විඳීමාටත් 
උපකාරී වෙ�. 

ඔබට වෙමාමාගින් ආරම්භා කළා හැකිය:

“එමා මානස කිසි විවෙටකත් සියලු ආකාර විදහා 
දැක්වීමා නවැතන්වෙන් නැත, 
අගණ් ය, ඇදහිය වෙනාහැකි තරම්, එකිවෙනකා 
වෙනාදන්නා. චිත්ර ශිල්පිවෙයකුට තමාාවෙග්මා මානස 
දැනගත වෙනාහැකි වෙස්මා, මානස නිසාමා පින්තාරැ 
කරයි, සෑමා වෙදයකමා ස්වැභාාවැය සම්බන්ධාවෙයන් ද එය 
එවෙස්මා වෙ�.”
තිච් නාට් හාන්
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අප ගැන
යහපත් චින්තනය �ඳහා NHS �හ ලන්ඩාන් නගර �භාා විසින් 
�හාය දේදනු ලැදේ�. මාානසික දේ�ෞඛ් ය උපදේදස් හා උද� පතන 
ලන්ඩාන් වැැසියන් හට ඔවුන් යන ගමාදේන්දී දේකාතැනක ඔවුන් 
සිටියත් උද� කිරීමාට අපි �තිදේ� දින 7 මා පැය 24 පුරාවැටමා 
දේනාමිදේල් ඩිජිටල් �හාය ලබැා දේදන්දේනමු. පහසුදේවැන් ප්රදේ�ශ 
වීමා �හ �ැරි�ැරීමා �ඳහා අපි පැය 24 පුරා �හාය �හ ස්වැයං 
රැකවැරණා විකල්ප ලබැා දේදන්දේනමු.

අවෙප් වෙමාවෙහවැර
පුේගලයන්ට ඔවුන්දේ� මාානසික දේ�ෞඛ්යය වැඩාාත් ඵලදායී දේල� 
රැකබැලා ගැනීමාට අපි �හාය දේදමු. �ෑමා දේකදේනකුමා ඔවුන්දේ� 
මාානසික දේ�ෞඛ්යය දේකදේරහි අවැධානය දේයාමු කිරීමාට ක්රියාශීලී 
වැන දේල� අපි දිරිමාත් කරන අතර, දේම් �ඳහා �හාය වීමා �ඳහා 
අපි දේමාවැලම් �හ මාග දේපන්වීම් ලබැා දේදන්දේනමු. දේමාමා දේයෝජනා 
දේහෝ යහපත් චින්තනය පිළිබැඳ �ම්පත් ඔබැට ප්රදේයෝජනවැත් 
දේනාදේ� නම්, ඔබැට වැඩාා ප්රදේයෝජනවැත් විය හැකි දේවැනත් දේේ 
පිළිබැඳවැ ඔදේ� ධෛවැේ යවැරයා �මාඟා �ාකච්ඡාා කිරීමාට උත්�ාහ 
කරන්න.

වැැඩි විස්තර සඳහා www.good-thinking.uk වෙවැත පිවිවෙසන්න

දේමාමා දේපළ  දේබැෞේධ �ංවිධාන ජාලය �හ දේබැෞේධ �මිතිය අනුමාැතිය 
පදනම් කරමින් කීත් මුනිංස් �හ මාාරියාදේනෝ මාාර්සිගා�ලියා විසිනි 
අනුවැර්තනය කර ඇත. 

https://www.good-thinking.uk/

