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मानसिक पीडा के हो?
मषानससक पीडषा भएकषा मषान र्ेहरूलरे आ-आफनो ननजी विचषाि, अनुभून्त िषा वयिहषाि अनुसषाि समसयषाहरू अनुभि 
गन्न सक्न ्। अनय शब्दहरूमषा, उनीहरूकषा सोचषाइ, भषािनषा ि वयिहषाि सब ैसमश्रण भएकषा हुन्न ्। यसलरे अनय 
मषाननसहरूसँग उनीहरूकषा समबन्ध, उनीहरूकषा कषाम ि जीिनकषा आनन्दसँग समबन्धलषाई उललरेखनीय ढङ्गमषा 
हस्तक्रेप ग ््न  ।

मषानससक पीडषा हुनरे परिससथिन्त, वयसक्त ि परििषाि, ्दिुकैषा लषागग गषाह्ो हुन सक् । ्ति, यसलरे ग्दषा्न लस्ज्त हुनरे कुन ै
कुिषा ्ैन ।

मानसिक पीडा कुन कारणले उतपनन हुन्छ?
मषानससक पीडषा भएकोमषा कसकैो ्दोष ्ैन भननरे कुिषा बुझनु महततिपूण्न ् । कस-ैकसलैरे करे  विशिषास ग ््नन ्
भनरे, यो खिषाब िग्त, सजषाय िषा ्दषु्ट आखँषालरे ग्दषा्न हुन् । अकको ्तर्न , डषाक्टिहरूकषा म्त अनुसषाि कैयौँ 
घ्टकहरूलरे ग्दषा्न मषानससक पीडषा उतपनन हुन सक् :

 Ø मसस्तषकमषा िषासषायननक असन्तुलन

 Ø ्तनषाि ि ्ैदननक समसयषा

 Ø गमभीि रूपमषा वयथिषापूण्न अनुभिहरूसँग प्रतयक्ीकिण

सब ैपरिससथिन्तहरूमषा मषानससक पीडषाकषा कषािणहरू बषािरे पूण्न्तयषा विशिस्त हुनु गषाह्ो ् । कहहलरेकषाहीं 
शषािीरिक पीडषाहरूकषा मनोिोगगक लक्ण हुन सक्न ्।

के मानसिक पीडा आनुवंसिक कुरामा आउँ्छ?
अनुसन्धषानलरे करे  इङ्गग्त ग ््न  भनरे करे ही मषाननसहरूमषा मषानससक पीडषा विकषास हुनरे आनुिंसशक प्रिसृत्त हुन सक् । 
यसमषा ्धरेिै जह्टल पक्हरू भएकषा हुनषालरे, यस विषयमषा ्तपषाईंको डषाक्टिसँग ्लरल गनु्न उगच्त ् ।

के मानसिक पीडा िरुवा हो?
मषानससक पीडषा रुघषा िषा ्दषा्दिुषा जस्तो होइन, यो सरुिषा ्ैन ।

मानसिक पीडाका मुख्य प्रकार के हुन?्
गचन्तषा विकषाि
असभघषा्तज घ्टनषापन्को ्तनषाि विकषाि (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD)
अिसषा्द
उनमत्त अिसषा्दपूण्न वयथिषा
मनोभषाजन
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 v चिन्ा ववकार 
समबसन्ध्त वयसक्तलरे चिम पीडषा, त्षास िषा गचन्तषा अनुभि गन्न सक् । सषा्धषािण लक्णमषा 
ननमनसलखख्त समषािरेश ्न ्:
•• उचच िक्तचषाप, 
•• मु्ुटको ढुकढुकीमषा िवृधि,
•• परे्ट बबग्नरे,
•• कमपन,
•• मषांसपरेशीहरूमषा ्तनषाि,
•• ््टप्टषाह्ट,
•• अननद्षा ।

 v असिघा्ज घटनापछ्छको ्नाव ववकार (Post Traumatic Stress Disorder, 
PTSD) 
ससषा्धषािण लक्णमषा ननमनसलखख्त समषािरेश ्न ्:
•• ्दःुसिपन,
•• ्तपषाईंलषाई भएको असभघषा्तको विषयमषा अतयग्धक विचषािहरू आउनरे,
•• अननद्षा,
•• ससजलै झसङ्ग हुनरे ।

 v अविाद
खखनन्तषालरे वयसक्तको मनससथिन्तमषा असि पषा ््न  ।
हलुकषा खखनन्तषा : ्धरेिै मषाननसहरूलरे आ-आफनो जीिनमषा हलुकषा खखनन्तषा अनुभि ग ््नन ्उ्दषाहिणषाथि्न, ्दःुख 
लषागनरे िषा करे ही कषाम गन्न नचषाहनरे ।

गमभीि खखनन्तषा : लक्णहरूमषा ननमनसलखख्त समषािरेश हुन सक्न ्:
 • चिम ्दःुख िषा ननिषाशषा;
 • करे ही गन्नमषा अरुगच, उ्दषाहिणकषा लषागग कषाम, सोख िषा सिसरषाइ;
 • ननद्षाको समसयषा;
 • भोकको अभषाि;
 • िजनमषा गगिषाि्ट;
 • ऊजषा्नको कमी;
 • आतमहतयषाको भषािनषा िषा मन्न चषाहनरे;
 • ्दोषी हुनरे अनुभून्त;
 • ननिषाशषा;
 • बरेकममषा हुनरे अनुभून्त
हलुकषा होस ्िषा गमभीि, खखनन्तषा जीिनकषा घ्टनषाहरू प्रन्त प्रन्तक्रियषाहरूको परिणषाम हुन सक्, 
उ्दषाहिणकषा लषागग वप्रयजनहरूकषा हिषाइ, जषागगिको हिषाइ िषा एक नयषाँ ्दरेशमषा जीिनसँग समषायोजन गनने 
प्रयषास । ्ति, यसकषा कुन ैथिषाहषा भएकषा बषाहय कषािणहरू नहुन पनन सक्न ्।

्तपषाईं खखनन्तषाको गमभीि्तषा बषािरे अननसशच्त हुनुहुन् भनरे कृपयषा वयषािसषानयक सललषाह सलनुहोस ्। 
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 v उनमत् अविादपूण्ण व्यथा 
यसलरे वयसक्तको मनससथिन्तलषाई असि ग ््न  । समबसन्ध्त वयसक्तको मनससथिन्तमषा उचच ि नयून चिमकषा चिण 
आउन सक्न ्।

एक ‘नयून’ मनससथिन्तकषा लक्णहरूमषा ननमसनलखख्त समषािरेश हुन सक्न ्:
 • विरल्तषा यषा बरेकषाममरे को भषािनषा; 
 • आतमहतयषाको भषािनषा िषा मन्न चषाहनरे;
 • उ्दषास मनससथिन्त;
 • ननद्षाको समसयषा;
 • भोकको अभषाि ।

एक ‘उचच’ मनससथिन्तकषा लक्णहरूमषा ननमनसलखख्त समषािरेश हुन सक्न ्:
 • गचडगचडषापन, 
 • अतयग्धक चषाँड ैबोलनरेलरे ग्दषा्न बोली असपष्ट संसमश्रण हुन सक्;
 • आिरेगशील्तषा;
 • सिय ंएक महततिपूण्न मषान र्े  भएको िषा ठूलो शसक्तिषालषा भएको समथयषा विशिषास ।

उनमत्त खखनन्तषापूण्न पीडषा भएको वयसक्तलषाई (यसलषाई ‘दविध्ुिी विकषाि’ पनन भननन्) मन्तभ्रम अनुभि हुन 
सक् ।

मन्तभ्रम : जब कुन ैवयसक्तलरे िषाससतिक्तषासँग समपक्न  हिषाउँ् िषा यथिषाथि्न ि कलपनषा ्ुटयषाउन असमथि्न 
हुन्, तयस अिसथिषामषा मन्तभ्रम उतपनन हुन् ।

 v मनोिाजन   
सब ैभन्दषा सषा्धषािण मषानससक विकषाि मनोभषाजन हो ।  
लक्णहरूमषा ननमनसलखख्त समषािरेश हुन सक्न ्:
 • भ्रसम्त िषा उ्दषास महसुस हुनरे; 
 • परििषाि, सषाथिीभषाइसँग अलग हुनरे ि सषामषासजक समपक्न  कम हुनरे;
 • उपससथि्त निहरेकषा मषान र्ेहरूकषा आिषाज़ सुननरे िषा तयस्तषा आिषाज़ सुननरे जुन अरू कसलैरे सुनन सक्ैदन;
 • अनय कुन ैमषाननसहरूलरे उसलषाई िषा उनीलषाई हषानन पुऱयषाउनरे चषाहनषा िषाख्द्न ्भननरे समथयषा विशिषास;
 • सिय ंप्रससधि िषा शसक्तशषाली िहरेको समथयषा विशिषास;
 • भषािनषा ि विचषािहरूमषा मरेल निहरेको, उ्दषाहिणकषा लषागग, कुन ै्दःुखी विचषािमषा कुन ैसपष्ट कषािण नभए 

्तषापनन हषाँसनरे;
 • ्ैदननक कषाय्न गन्न नसक्कनरे, उ्दषाहिणकषा लषागग, आफनषा वयसक्तग्त सिसरषाइ िषा भोजन गन्न नसक्कनरे ।.
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्यस्ो व्यक््लाई मद् गन्णलाई के गन्ण िककन्छ?
यस्तषा लक्णहि अनुभि गिी िहरेको मषान र्ेलरे मरेडडकल सहषाय्तषा खो्नु प ््न । मषानससक पीडषा एक शषािीरिक 
िोग जस्त ैहो । ननको हुनलषाई उपचषाि प्रषाप्त गनु्न महततिपूण्न ् । कुन वयसक्तलरे प्रषािसमभक चिणमषा 
न ैउपचषाि प्रषाप्त गऱयो भनरे, उसलरे झन ्चषाँड ैसकुशल्तषा प्रप्त गन्न सक् । ननमनसलखख्त मधयरे एक िषा 
एकभन्दषा अग्धककषा संयोजनलरे समबसन्ध्त वयसक्तलषाई सहषाय्तषा गन्न सक् :

 Ø मषानससक पीडषाहरूकषा करे ही प्रकषािहरूमषा औषग्धलरे सहषाय्तषा गन्न सक् । यसलरे लक्णहरूलषाई ननयनत्ण 
गन्नमषा म्द्त ग ््न ।

 Ø समथि्नन ि पिषामश्न भनरेको समबसन्ध्त वयसक्तलषाई समसयषाको समबो्धन गन्नकषा ननसम्त कुिषा गनु्न अनन 
पीडषा ि लक्णहरूको सषामनषा गन्नमषा म्द्त गनु्न हो ।

 Ø समूहहक बठैकहरूको समथि्नन गनने ि मषानससक पीडषािषालषा वयसक्तलषाई अनय मषान र्ेहरूमषाझ बसन 
प्रोतसषाहन गनने । मषानससक पीडषािषालषा स्दसय भएकषा परििषाि एक ठषाउँमषा भरेलषा हुनरे । मषाननसहरूलषाई 
अनुभि सषाझषा गनने, मषानससक पीडषाको सन्दभ्नमषा ससकनरे ि एक-अकषा्नलषाई सहयोग गनने मौकषा यी 
समूहहरूलरे ह्दन्न ्।

यसको उद्रेशय मषानससक पीडषा भएको वयसक्तको आ्दि, सममषान ि विशिषास बहषाल गनु्न ् ।

मलेै ्यो िहा्य्ा क्ाबाट प्राप् गन्ण ि््ुछ?
 Ø प्रषाइमिी करे यि प्रोिषाइडि (प्रषाथिसमक सरेिषा प्र्दषायक) 

कुन ैननहह्त शषािीरिक समसयषा ्ैन भननरे कुिषा सुननसशच्त गन्नकषा लषागग ्तपषाईंको डषाक्टिलरे जषाँच गन्न 
सकनु हुन् । उहषाँहरूलरे मषानससक पीडषाग्स्त वयसक्तको मरेडडकल उपचषाि गन्न सकनु हुन् । ्तपषाईंको 
डषाक्टिलरे अनय उपयुक्त सरेिषाहरूमषा पनन ्तपषाईंको ससरषारिस गन्न सकनु हुन् ।

 Ø कमुनन्टी मरेन्टल हरेलथि सकलननक (सषामु्दषानयक मषानससक सिषासथय सकलननक) 
कम्नचषािीहरूमषा मनोगचक्कतसक, मनोिजै्षाननक, मषानससक नस्न, परेशषाग्त डषाक्टि ि समषाजसरेिी समषािरेश 
हुन्न ्। उहषाँहरूलरे मषानससक पीडषाग्स्त ि/िषा उनकषा परििषािहरूलषाई विसभनन प्रकषािकषा सहषाय्तषा प्र्दषान 
गन्न सकनु हुन् । यसमषा संक्ट सहषाय्तषा पनन समषािरेश हुन सक् ।

 Ø सषाइकयरेहरिक (मनोगचक्क्तसषा) असप्तषाल 
कुन ैवयसक्त ्धरेिै बबिषामी ् भनरे, उनलषाई असप्तषालमषा िषाखनु आिशयक हुन सक् । उनीहरूलरे सियं 
आरैलषाई िषा अरूलषाई हषानन पुऱयषाउन सकनरे ख्तिषा ् भनरे मषाननसहरूलषाई उनीहरूकषा इच्षा विपिी्त 
पनन असप्तषाल लगन सक्कन् । कुन ैवयसक्तलषाई असप्तषालमषा भनषा्न गिरे पन्, उनीहरूकषा मषानससक 
सिषासथयहरूकषा ननयसम्त समीक्षा गरिन् । असप्तषालमषा भनषा्नको उद्रेशय यथिषासमभि चषाँडो बबिषामीको 
मषानससक सिषासथय बहषाल गनु्न ् ्तषाक्क उनीहरू घि क्र्तषा्न जषान सकून ्।

के मेरो िमस्यालाई गोपनी्य ऱाखिने ्छ?
कुन ैमरेडडकल वयषािसषानयकसँग भरे्ट गिरे पन्, ्तपषाईंको अनुमन्त बबनषा कसलैषाई पनन ्तपषाईंको समसयषा बषािरे 
जषानकषािी ह्दन सक्कनरे ्ैन । कुन ै्दोभषाषरेको िषा्तषा्नमषा उपससथिन्त ् भनरे, उहषाँहरूलरे पनन जषानकषािीलषाई गोपय 
िषाखनु पनने ् । ननको हुनलषाई मषानससक पीडषा भएको वयसक्तलरे उपचषाि प्रषाप्त गनु्न महततिपूण्न ् । जन्त 
लषामो समय मषानससक पीडषालषाई उपचषाि गरिँ्ैदन, तयन्त नै लषामो समय ननको हुनमषा हढलषाइ हुन सक् ।

मलेै थप जानकारी कहाँबाट प्राप् गन्ण ि््ुछ?
थप जानकारीको लाचग ्पाईंको प्राइमरी के्यर डा्टर (प्राथसमक हेरवविार डा्टर) िँग िोधनुहोि ्।
यह्द ्तपषाईं, ्तपषाईंको परििषािको स्दसय िषा कुन ैसमत्लषाई गमभीि मषानससक पीडषा ् ि ्तपषाईंको प्रषाइमिी 
करे यि डषाक्टि (प्रषाथिसमक हरेिविचषाि डषाक्टि) उपलब्ध ्ैन भनरे, ्तपषाईंलरे सबभैन्दषा नसजकको असप्तषालको 
आकससमक कोठषामषा जषानु प ््न ।

यो जषानकषािी ADEC (जषा्तीय सम्ुदषायसभत् अक्म्तषामषा कषािबषाही) विक्टोरियषा, असरिरेसलयषादिषािषा बनषाइएको “What is Mental 
Illness” (मषानससक िोग करे  हो) नषामक पसुस्तकषाबषा्ट अपनषाइएको हो ।


