
කේ.එම්.සී.කේ. දළුගභ 

ඩී.එස්. භල්කා කුභාරි 

ශ්රභ කළඳකඳ   කර තතුරු ාා ඳ්යකෂණ  ංශය  

මිනිසඵ්  ාා රැකීතේණා කදඳා්යරකම්න්තුළ 



1) ාැඳින්වීභ 

2) ඳසුබිභ 

3) ංධය නකෂ ංතුණු 

4) ංධය න    ේ කතන  ද ළයළසා ක්වළ  

5) Apexaura  නිණ්ඳාදන 

6) මූ ාශ්ර 

 

පටුන 



ඉඟිනි ආශ්රිත න නිපාප  න 

(සිද්ධි ංධය න ි) 

 

අධ්යයනනයන   ්තත න ිශ්ාේෂපයයන ා  ා ්තත න  ම්පප  නයන 

කේ.එම්.සීකේ.දළුගභ - සශළ්යධන නි ධාරි 

ඩී.එස්. භල්කා කුභාරි - සශළ්යධන නි ධාරී 

 

උපේේ්ක්තායන 

ංනුණා කගෝකු  ප්රනාන්දු 

ංධයේණ නනතාල් 

මිනිස්ඵ  ාා රැකීතේණා කදඳා්යරකම්න්තුළ 

 

ේෙේායනවීෙ ා  අධීක්පයයන 

බී. සුමි්ව නියාන්ර කඳක්යතා 

ංධයේණ සසැ සුම් ාා ඳ්යකෂණ ) 

ාා 

එල්.පී. ලි්ව ගු ත්වන 

නික ෝනය ංධයේණ 

ශ්රභ කළඳකඳ   කර තතුරු ාා ඳ්යකෂණ  

 

මංමාකරයයන 

බී.සුමි්ව නියාන්ර කඳක්යතා 

ංධයේණ සසැ සුම් ාා ඳ්යකෂණ ) 

 

පිටකාර නි්තෙ යයන 

කකෝණ ා ග ාත්රී කදගසගස්ටිය  

කර තතුරු රාේණ  නි ධාරී 
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සාම්ප්රදා ක හාාත ඳාන 
කකකතගස ංකේ තකේ ඳභ ේ 
කන ළ විකදස් ත ළ  ද කභක  
වියා  ඉල්ලුභේ ඇති වී තිකේ. 
ඊ  කාේතුළ සාම්ප්රදා ක හාාත 
ඳාන බාවිරක න් ඇරැම් 
කතෝගාඵාධළලින් හතේණා වීකම් 
ාැි ාළ තිබීභයි. යරීතකෂ 
ප්රතියේතිකත  ඳද්ධති  
හතේණා ිරීකම් ාැි ාළේ ද 
ඇරැම් හාාත ඳානළ   තිකේ. 
එකභන්භ නවීන හාාත ඳාන 
කභන් ඒළා යරීත කසෞඛ්ය   
ාානිකත කන වීභද රළ්ව 
කාේතුළි. එකසේ වුළ්ව 
සාම්ප්රදා ක හාාතඳාන 
ටිළික ඳ ිරීකම් දී ළැඩි 
කා  ේ ගරකේ. එකභන්භ 
ිසි ම් දුණ්කතරාළ න්  ද 
ුණහු  දීභ  සිදු කේ. ඒ නිසා ඒළා 
බාවිර ිරීභ  සභාන  ිසි ම් 
භැළිකභේ දේළයි. ඒ 
කාේතුකළන් එකී හාාතඳාන 
සභානක න් ඈ්ව කළමින් ඳළතී. 
ඊ  ටිළි භේ ක ස ඇරැම් 
ළයළසා ක න් එඵු  හාාතඳාන 
නවීන රාේණ   ක  දා කගන 
ංද කා    ගැ කඳන 
හකාතක න් නිණ්ඳාන  කත 
කළකඳ කඳ ඳ  ාු න්ළා දී 
තිකඵන ංළස්ථා දැි  ාැි . 
විකයේණක න් කම් ර්වළ  ඵහු ළ 

1. ාැඳින්වීභ 
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දැි  ාැේකේ හාාතළ   ළඩා ඳාන ළ්යග න් 
සම්ඵන්ධක නි.  කකෝභාරිකා, කනල්ලි, කටු 
ංකනෝදා, භාදශ, කුරුු  හදික න් නිණ්ඳාදන  
කතන  ද බීභ ළ්යග උදාාත  ක ස දැේවි  

ාැි . ඒ  ංරත  “ඉඟිනි ිරි” ද කේ. ඉඟිනි ිරි 
 නු ඉඟිනි ඇ  කුඩු කත  ඵා ගන්නා ටියළලින් 
සකස් කතන ගනු  ඵන ඳාන ි. 
 
ඉඟිනි ඇ   ඵා ගනුකෂ ඉඟිනි යාකක නි. ඉඟිනි 
යාක  ංඳ ංළ  ඳරිසතකෂ ඵහු ළ දේන  
 ැකඵන්නේ කන  කේ. එ  කඵ කාෝ වි  
ළැකළන්කන් වි ළි ක ාඳකෂ  . එළැනි යාක ක 
ඇ ළලින් තසළ්ව කභන්භ  ගු දා ක හාාතභ  
ඳාන ේ නිණ්ඳාදන  කත කභත  ඳභ ේ කන ළ 
විකදස් ත ළ ද කළකඳ කඳ ඳ කළර ක  ුණ 
ිරීභ  සභ්ව ව හ රන ේ ටිළිඵළ කභගසදී 
ංධය න  කකක්ය. එ  Apexaura INT (PVT) Ltd.  

හ රන යි. එභ හ රන  එඵු  නිණ්ඳාදන ේ 
ාු න්ළා දීභ  තකේ හ්යථිකකෂ දියුුළ  උතදීභි. 
එකභන්භ ඒ හශ්රිර නිණ්ඳාදන රි ාළලිකෂ නිතර 
ළන්නන්   ැකඵන රැි ා ංළස්ථා සැ ිල්   
ග්ව ක  එ  තකේ කසේළා නියුේති  ඉාඳ 
නැශවීභ  ද දා ක වී ඇරැයි ිළ ාැි . ඉඟිනි 
කභන් සභානකෂ ංළධා   ක  ුණ කන  ව රළ්ව 
කඵ කාෝ කද් ංඳ ංරත තිබි  ාැි . එළන් කද ේ 
ප්රක ෝනන   කගන නළ ඳානළ්යග ේ කාෝ 
හාාත ංතික්යක ේ කා  කළන්ව ිසි ම් කාෝ 
නිණ්ඳාදන ේ කළකඳකඳ ඳ  ාු න්ළා දීභ  
උනන්දුළන්නන්  කභභ ංධය නක න් ිසි ම් 
උ්වක්වනන ේ  ැකඵනු ඇරැයි  න්න ංඳකේ 
විය්ළාස යි. 

ඉඟිනි 

ඇ   
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ඉඟිනි Strychonus potato-
rum  න උද්භිද 
විදයා්වභක නාභක න් 

ාැඳින්කළන ංරත එ  Lo-
ganiacea කු    ං ්ව . 
එ  සශස්කෘර  බාණාකේන් 
කරක, ංුණබුප්රසාදන  න 
නම්ළලින් ාැඳින්කේ. එගස 
ගසශදි නාභ න් ළන්කන් 
නි්යභලී, නි්යභලීප  
හදි යි. කඵශගා  ඵසින් ද 
නි්යභලීප  නමින් 
ාැඳින්කේ. දමිඳ නාභ න් 
ළන්කන් කර්වරතම්, 
කර්වතාන්කක ේක යි 

හදි යි. Clearing Nut  නු 
ඉශග්රිසි නාභ යි.  
 
ඉඟිනි සාභානය ප්රභා කෂ 

ගසි. එගස කඳ ්වර තළු 
ස්ළබාළ ේ ගනී. එගස ඳත්ර 
දිලිකසන සුළු . භල් සුදු 
ඳැාැ ේ ගන්නා ංරත 
සුළළ්ව . ප   කක ඳ 
ඳැාැ ින් යුේර ළන 
ංරත ඉදුු ඳසු කා 
ඳැාැ ේ ගනී.  
 
ඉඟිනි ශ්රී  ශකාකේ වි ලි 
ක ාඳකෂ ළැකේ. ඊ  
ංභරතළ ඉන්දි ාකේ භධය 
ප්රකද්ය්, ඵ ගසත බිාා්ය, 
ඔරිස්සා හදි ප්රකද්යළ  ද 
ළැකේ. බුරුභ  ඉඟිනි 
ළැකළන රළ්ව  ත ි. 
 
හයු්යකේද ාා කද්ශී  
වළදය ්රභ   ංනුළ   

2. ඳසුබිභ 

ඉඟිනි ඇ   
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ඉඟිනි ඖණධී  ළයනාකම්ේ ඇති යාක ි. ප්රධාන කඳකඳේ 
හයු්යකේද ග්රන්ථ න් ළන රතක සශගසරාළ, සුශ්රැර සශගසරාළ 
ාා ංණ් ාශග ාෘද  සශගසරාළ  න ග්රන්ථළ   සත්ර ස්ථානකෂ 
සා චිි්වසා ස්ථානකෂ ද ඉඟිනි ගැන සාන්ළ තිබීකභන් ඒ 
ඵළ රාවුරු කේ. 
 
ඒ ංනුළ වළදය ක්යභකෂ දී ඉඟිනි යාකකෂ බීන, කගඩි, 
කක ඳ ාා කඳ තු විවිධ කතෝගාඵාධළ දී බාවිර   ග්ව ඵළ 
කඳකන්. ේළාථ, කල්ක, කභෝදක, ංරිණ්ඨ හදි  
නිණ්ඳාදනකෂදී ද ඉඟිනි ක  දා ගන්නා ඵළ සාන් .  
 
ඇස් කතෝග, කග කනෝරි ා කතෝග , භධුකම්ා , කක  තාළ, 
කාභ ාළ, ප්රකම්ා කතෝග, උදත කේදනා, ංය්භරී කතෝග, 
හාාත ංරුචි  ළැනි කතෝග ර්වළ න්  ඖණධ නිඳදවීකම්දී 
ඉඟිනි බාවිර කකකතන ඵළ හයු්යකේද කඳ ්වඳ්වළ  
සාන් . 

ඉඟිනි යාකකෂ ක කක  සේ 
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ංතීරකෂ වි ළි ක ාඳ 
ළාසීන් ළැේ ාා න  මූ ාශ්ර 
හසන්නකෂ ඉඟිනි යාක 
කතෝඳ   කඳ ඵළේ 
දේන   ැකේ. ඉඟිනි 
යාකකෂ බීන ළැළ  කාෝ න  
මූ ාශ්ර   ළැටුු වි  එභ 
න   ටිරිසිදු ළන ඵළ 
ඔවුන්කේ විය්ළාස යි.  
න කෂ ඳළතින ඵැතක ෝා 
ං න සාන්ද්ර  න් 20  – 
70  ේ ඳභ  ඉඟිනි බීන 
භගින් ංළකයෝණ   
කතගැනීකභන් න   ටිරිසිදු 
ිරීභ සිදුකතන ඵළ 
විදයා්වභකළ ද ඔේ ව වී ඇර.  
 
න   ගසඟ කා ළ  දී 
ඳැරැන්කනෝ නිළස  කගනා 
න   ටිරිසිදු කත ගැනීභ  ද 
ඉඟිනි බීන ක  දා ග්ව ඵළ 
කඳකන්. එගස දී ංනුගභන  

කතන  ද ්රභකේද  
කභකසේ . ඳඳුණළ ළිශ න   
කාෝ න  මූ ාශ්ර ින් 
 ඵාග්ව න   කඳ ක  
දභාගනු  ැකේ. ඉන්ඳසු 
ඉඟිනි බීන කාෝ බීන කක  ස් 
කඳකෂ ඳතු   දභා  කඳ  
කතකළභන් ඇතුල් ඳෘණ්ඨ  
ඉරා කා ඳින්  ටිරිභදිනු 
 ැකේ. 
 
කභභ ටිරිභැදීභ විනාඩි 10ේ 
ඳභ  සිදු කතනු  ඵන ංරත 
ඳැාැදිලි ාා ටිරිසිදු න   
 ඵා ගර ාැි  . ංනතුරුළ 
එභ ටිරිසිදු න   කළන්ව 
බානන ක  කඳතා ගනු 
 ැකේ. එගස දී භඩ සා 
ංළ ම්බිර ංශශු සි ල්  
කඳකෂ ඳතුකල් රැන්ඳ්ව 
කේ. 
 

ඉඟිනි භල් 
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 ළයාඳාත ේ ක ස ඉඟිනි හශ්රිර නිණ්ඳාදන සිදු ිරීභ 
සාා ංළයය භා්යකගෝඳකද්ය න් සැඳීභ 

 
 නිණ්ඳාදන ේකණේත්රකෂ කාෝ ළයාඳාරික ේකණේත්රකෂ කාෝ 
නළ භශකඳ්ව එළි කඳකාළි කත ගැනීභ කකකතගස 
සභාන  තුඳ උනන්දුළේ ඇති කතවීභ 

3. අධ්යයනනේ  අරුණු 

4. අධ්යයනනයනට කක් කරන ක  

    ායාම යනක්තායන 

කභභ ංධය න  සාා ක  දා ගන්නා  ද්කද් Apexaura INT 
(PVT) Ltd. හ රන යි. එ  823/E, කඩුකළ  ඳාත, භා කේ 
 න ලිටිනකෂ ටිගස ා තිකේ. එගස ප්රධාන නිණ්ඳාදන  ළන්කන් 
ඉඟිනි බීන ක  දා කගන කතනු  ඵන ඉඟිනි ිරි ඳාන යි. ඊ  
ංභතරතළ ඉඟිනි කඵකා්ව කතල් සIngini Capsules/
Clearing Nut) ද නිණ්ඳාදන  කකක්ය. කභභ නිණ්ඳාදන න් 
කද්ශී  කභන්භ විකද්ශී  කළකඳ කඳ ඳ තුඳද දැි  ාැි ංරත 
භා්යගගර ්රභ   ද ංක වි කකක්ය.  
 
ඉඟිනිළලින් කතනු  ඵන නිණ්ඳාදනළ   ංභරතළ කළන්ව 

නිණ්ඳාදන ිගසඳ ේ භ Apexaura කළකඳ නාභ    ක්ව 
ාු න්ළා දී තිකේ. ුණරුශගා, කග තකා, ක ාදුරු, කක ල්ලු, 
ළේ ේකා ඇ  හදික න් කතනු  ඵන නිණ්ඳාදන කභන්භ 
රඳ ාළනය නිණ්ඳාදන ද ඒ ංරත කේ. 
 
Apexaura INT (PVT) Ltd. හ රන  කතනු  ඵන නිණ්ඳාදන න් 
සාා හයු්යකේද කදඳා්යරකම්න්තුකේ ංනුභැති  ගසමි වී ඇර. 
එභ හ රන  ISO 9001-2015, ISO2200-2018  න ප්රමිති 
සාතික  ඵා ඇති ංරත ිසිදු කක  සේ ඵැාැත කන  ිරීකම් 
සශකල්ඳ    ක්ව සZero Waste) ඳළ්වළාකගන  නු  ැකේ. 
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5. Apexaura  නිණ්ඳාදන 

6. මූක ශ්ර 

1. AYURVEDA PHARMACOPOEIA – VOLUME 1, PART 2 

(Published by the Department of Ayurveda, Colombo, Sri 

Lanka) 

2. ඔසුඳැඳ ගු ළරු  1, වළදය ිරකතෝභී  ඳ්ඩඩිර න කසේන 

දානා ක සප්රකායක - ජිනකසේන  වහුු ිරීම් ාා  වනරු්වථාඳන 

බාත ) 


