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राम्रो �नद्रा 

यस लेखको सामग्री अनुवा�दत संस्करण हो, र �च�नयाँ संस्करण प्रबल हुनेछ। 

�नद्रा प्रश्न र उत्तर 

श्री चान: "म �हजो रा�त �नदाइनँ।" 

यस्तो लाग्दैन �क हामी रातमा सुत्दैन�। अ�नद्रा हुन ेमा�नसहरू के�ह घण्टा सुत्न सक्दछन।् हामी �नदाउनको 

ला�ग �लने समयलाई बढ� नै अनुमान गदर्छौ  तर हामीले �नन्द्रामा �बताएको समयको मात्रालाई कम अनुमान 

गदर्छौ । 

 

�मस लाउ: "म ओछ्यानमा सुत्न सिक्दन। मैले  बारम्बार प्रयास गनुर् पछर्  ।" 

सुत्ने को�ससमा ओछ्यानमा यता र उता फ�कर् रहदा बढ� �नराशा र �चन्ता पैदा गदर्छ। वास्तवमा, तपाईले ज�त 

सुत्न को�शस गनुर्हुन्छ, तपाई त्य�त �नदाउन सक्नुहुन्न। यसको सट्टामा, तपाईलाई �नन्द्रा नलागेसम्म  

आरामदा�ह  के�ह कुरा गनुर्होस।् 

 

श्री लाम: "म �हजो रा�त ५  घण्टामात्र  सुते । मसँग पक्कै प�न काम गनर् सक्ने उजार् हुनेछैन ।" 
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सुत्नको ला�ग  चा�हन ेसमय सबैको  ला�ग फरक हुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूणर् कुरा तपाईलाई कस्तो लाग्छ। 

य�द तपा� �दनमा ऊजार्वान महसुस गनुर्हुन्छ र तपा�को शर�रले राम्रो गद�छ भने, तपा�सँग पयार्प्त �नद्रा छ। 

अ�नद्राको �वश्लेषण 

अ�नद्रा हुनुमा धेरै कारणहरू हुन्छन। �नम्न�ल�खत के�ह सामान्य कारणहरू हुन:् 

 नकारात्मक �वचार 

 म सुत्न सिक्दन �क भन्ने �वस्वाश गनुर्  

  दै�नक जीवनमा अ�नद्राको प�रणामलाई बढ्त ैमहत्त्व �दनु 

 

 जीवनका समस्याहरू 

 जीवनका दबाबहरु  

  जीवनशैल� प�रवतर्नहुन ु

 शार��रक कष्टहुनु 

  शार��रक पीडाहुन ु

  अन्तःस्रावी �वकारहरू 

 कम सुत्ने वातावरण हुनु   

 सुत्ने कोठा धेरै �चसो वा धेरै तातो हुनु  

 हल्ला वातावरण हुनु   
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 भावनात्मक कष्ट हुनु  

 �चिन्तत, नवर्स, �नराश, उन्माद हुनु 

 खराब �नद्राको  बानी 

 अ�नय�मत �नद्रा र उठ्ने समय 

  �दनको समयमा सुत्न 

  ओछ्यानमा काम गनुर्  

  रक्सी �पउने, चरुोट �पउने 

 

सुत्ने सल्लाहहरूः 

स�ह हो 

 सतु्ने समयभन्दा ५ दे�ख ६ घन्टा अगा�ड व्यायाम गनुर्होस ्। 

 ओछ्यानमा जानअु�घ तातो पा�नले नहुाउनहुोस ्। 

 सतु्न ुअ�घ आराम गन� बानी �वकास गनुर्होस:् पढ्नहुोस ,  मांसपेशी �वश्राम अभ्यास गनुर्होस , सगंीत सनु्नहुोस 

। 

 सतु्ने कोठा आराम गनर् , रमाइलो ग�त�व�ध गनर् र �नद्राको ला�ग  मात्र प्रयोग ग�रन्छ । 

 ओछ्यान अ�घ एक �गलास तातो दधू �पउनहुोस ्। 
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 सतु्ने कोठामा  हावा चल्ने  र मध्यम तापमान कायम राख्नहुोस ्। 

 सतु्ने समय र उठ्ने समय �निस्चत गनुर्होस । 

 

स�ह होइन 

 सतु्ने समय भन्दा ६ दे�ख ८ घन्टा अगा�ड अत्य�धक क्या�फनको साथ खाना उपभोग गनुर्, जस्त ैक�फ, �चया, 

चकलेट र कोला आ�द  

 रक्सी, चुरोट सेवन गनुर् 

 ओछ्यानमा धेरै खान ुवा धेरै पा�न �पउन ु 

 उत्साहजनक �टभी कायर्क्रम वा पसु्तकहरू हेनुर् 

 आफूलाई सतु्न जबरजस्ती गनुर्  

 तनाव र  �चन्तालाइ सतु्ने को्ठासम्म �लएर आउन ु  

 समय जाँच गनर् मध्यरातमा उठ्न ु

स्वस्थ जीवनका ला�ग सुझावहरू 

तनावको सामना गन�  सझुावहरू 

 सकारात्मक र आशावाद� सोच 

 अ�धक आरामदायी ग�त�व�धहरू गनुर्होस ्

 हंसमुख मूड राख्नुहोस ्

 तुच्छ मा�मलाहरूमा �चन्ता न�लनुहोस ्
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स्वस्थ जीवनको तीन तत्वहरू 

 सन्त�ुलत आहार 

 व्यायाम 

 पयार्प्त �नन्द्रा 

व्यावसा�यक सहयोग खोज्नुहोस ्

धेरै �नद्राको समस्याहरूको ला�ग, तपा� मा�थ प्रदान ग�रएको सुझावहरूको प्रयोग गनर् सक्नुहुनेछ। य�द 

तपा�सँग तलका मध्ये  कुनै ल�णभएमा, कृपया प्रासं�गक पेशवेरहरूबाट सहयोग �लनुहोस:् 

 अ�नद्रा जार� रहन्छ वा गम्भीर रूपमा तपाइँको काम र दै�नक जीवनमा असर प�ररहन्छ । 

 सास फेनर् क�ठनाई वा सुत्न ेसमयमा  छाती दखु्ने,  क्रम्प्स, वा अन्य मान�सक समस्या भएमा  

 अवसाद, म�दरा वा पदाथर् दवु्यर्सन समस्याहरूसँग सम्बिन्धत के�ह क�ठनाह� भएमा । 
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