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अनिद्रा 
अनिद्रा भिेको समुदायको सामान्य समस्या हो। राम्रो शयिले हाम्रो शक्ति र संज्ञािात्मक 
प्रकाययलाई पूर्ायर्स्थामा ल्याउि मद्दि गर्य। अनिद्राको पररभाषा िर्य  अगाडि बढ्िुअनि, 
पहहले शयि चक्रको बारेमा र्लर्ल गरौं। 
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1. शयन चक्र 

शयिलाई दईुर्टा चरणहरूमा वर्भाजि गिय सककन्र्: द्रिु आँखाको चाल शयि (REM 
Sleep) र गैर-द्रिु आँखाको चाल शयि (Non-REM Sleep)। अकोिर्य , गैर-REM 
शयिलाई 4 र्टा चरणमा वर्भाजि गिय सककन्र्: चरण 1, चरण 2, चरण 3 र चरण 
4। चरणहरू 1 र 2 लाई “हलुका शयि” भनिन्र् भिे चरणहरू 3 र 4 लाई “गहहरो शयि” 
भनिन्र्। सामािय् र्यस्कको लागग, शयि चक्रको 20% देखी 25% REM शयिले निर्मयि 
हुन्र् भिे बाँकी गैर-REM शयिले निर्मयि हुन्र्। 

शयि गैर-REM शयिको हलुका शयिबाट सुरु हुन्र्, त्यसपनर् गैर-REM शयिको गहहरो 
शयि र अक्न्िममा REM शयि हुन्र्। शयिका वर्र्भन्ि चरणहरूको यो चक्रलाई शयि 
चक्र भनिन्र्। शयि चक्र 90 देखख 120 र्मिेटसम्म हुन्र्। प्राय, एउटा सामान्य र्यस्कको 
प्रनि राि 4 देखख 6 शयि चक्र हुन्र्। 

 
2. शयनको महत्तत्तव: 

शयिको महत्त्र्लाई अस्र्ीकार गिय सककन्ि र प्रत्येक शयि चरणको आफ्ि ैप्रकायय र्। 
गैर-REM शयिले हाम्रो शरीरका कोषहरू ममयि गिय मद्दि गर्य र अको हदि जीर्िमा 
आइपि ेचिुौिीहरूको सामिा गियको लागग हाम्रो शरीरमा पयायप्ि आराम र् भिी सुनिक्चचि 
गर्य। अकोिर्य , REM शयिले हामीले र्सकेका कुराहरू प्रकक्रया गिय र हाम्रो स्मनृि र र्सतिे 
क्षमिालाई सुदृढ बिाउि मद्दि गर्य। त्यसकारण, राम्रो शयिले हामी आरू् सर्ोत्कृटट 
प्रकायय गिय र आरू्लाई उगचि सोचमा राख्िको लागग दबुै शारीररक र मािर्सक रूपमा 
स्र्स्थ र्ौं भिी सुनिक्चचि गिय सतर्ौं। 

 
3. अननद्रा भनेको के हो? 

अनिद्रा भिेको एक प्रकारको शयि असन्िुलि हो। अमेररकी मिोरोग सम्बन्धी 
एसोर्सएसिको DSM-IV अिुसार, शयि असन्िुलिहरूको निदाि गिेमा दईु मुख्य 
मापदण्ि र्ि:् 1. शयि समस्याहरू 1 महहिाभन्दा बढी समयसम्म निरन्िर हुि;े 2. शयि 
समस्याहरूले उत्सुकिा, थकाि र गचन्िाहरू निम्िाउिे र्ा त्यसको कारणले कायय गिेमा 
अर्िनि हुि ेर्ा भूर्मका खराब हुिे। अकोिर्य  वर्चर् स्र्ास््य स्र्ास््य संगठिको ICD-10 
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ले अनिद्रालाई निम्ि अिुसार पररभावषि गर्य : 

 शयि र शयिको संभरणमा कहठिाइ प्राप्ि गि ेर असन्िोषजिक शयि गणुस्िर 
 शयि समस्याहरू प्रनि हप्िा 3 राि हुन्र्ि ्र कम्िीमा 1 महहिासम्म हुन्र्ि ्
 हदि भरी अनिद्राको प्रभार्को बारेमा सोच्िे 
 शयि समस्याहरूले पीडििमा कहठिाइ निम्िाउँर् र उस/उिको दैनिक जीर्ियापिलाई 

असर पार्य 

वर्र्भन्ि अिुसन्धािकिाय र अध्ययिहरूले अनिद्रालाई र्भन्ि-र्भन्ि िररकामा पररभावषि 
गर्यि।् अनिद्रालाई व्यापक रूपम 4 भागमा वर्भाजि गिय सककन्र्: 

 शयि सुरुर्ािमा कहठिाइ 
पीडििलाई बबस्िारामा शयि गियको लागग कहठिाइ भएको र् र शयि सुरुर्ाि गियको 
लागग 30 र्मिेट भन्दा बढी आर्चयक हुन्र्। पीडिि उत्िेजक, आरामवर्हीि र गचक्न्िि 
हुिेर्ि।् यो गचन्िा असन्िुलिहरू भएका मानिसहरूलाई सामान्य हो। 

 शयि संभरणमा कहठिाइ 
पीडििलाई अनिरन्िर, हलुका निद्रा लाग्र्। 

 शयिपनर् िाजा िहुि े
पीडिि अनिल्लो राि सुिकेो भए िापनि पीडििले उठ्दा थाकेको महसुस गर्यि।् 

बबहाि नर्टो उठ्िे 
पीडिि आरू् सध ैउठ्ि ेसमयभन्दा 1 देखख 2 िण्टा नर्टो उठ्र्ि ्र रे्रर सुत्ि सतदैिि।् 
यो िटिा प्रनि हप्िा 3 रािभन्दा बढी हुन्र् र पीडििले हदिको समयमा थककि, निन्द्रालु, 
उदासी र अनिसंर्ेदिशील महसुस गर्यि।् यो अिंजायि उदासीििाबाट पीडिि मानिसहरूलाई 
सामान्य हुन्र्। 
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4. अननद्राका कारणहरू 

अनिद्राका दईु मुख्य कारणहरू र्ि:् प्राथर्मक अनिद्रा र सेकेण्िरी अनिद्रा। सेकेण्िरी 
अनिद्राका कारणहरूमा निम्ि कुराहरू पर्यि:् मािर्सक र मिक्स्थनि असन्िुलि, शारीररक 
बबमारी, लागूपदाथय दवु्ययसिी र अन्य शयि असन्िुलिहरू। अनिद्राको अर्स्था उमेरसँग ै
र्वृि हुन्र् भिी अिुसन्धािले देखाउँर्। 70 र्षय र्ा सोभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूलाई, 
अनिद्राको दर 35% सम्म हुन्र्। अनिद्रा पुरूषहरूमा भन्दा महहलाहरूमा बढी प्रबल हुन्र्। 

 
5. अननद्राका प्रभावहरू 

अनियर्मि अनिद्राले शरीरमा ठूलो हानि निम्त्याउँदैि। यद्यवप, अनिद्रा निरन्िर भइरहन्र् 
भिे, यसले पीडििको शारीररक र मािर्सक स्र्ास््यमा प्रनिकूल प्रभार्हरू पािय सतर्। 
यसले पीडििको जीर्िको गुणस्िर, संज्ञािात्मक प्रकायय, स्मनृि र कायय रं्तशिमा असर 
पािय सतर् र समाजमा दीियकालीि सामाक्जक आगथयक बोझ पािय सतर्। 

 
6. शयन स्वस्थता 

शयि स्र्स्थिाले अनिद्राको वर्रूिमा लड्ि मद्दि गिय सतर्: 

 नियर्मि समयमा बबस्िारामा जािुहोस ्र उठ्िुहोस ्
 हदउँसोको समयमा सुत्िे/झपतक पिे कम गिुयहोस ्
 धेरै व्यायामहरू गिुयहोस ्िर सुत्िुभन्दा अगाडि कहठि व्यायामहरू िगिुयहोस ्
 सुत्िको लागग आरामदायी ओछ्याि र र्सरािी, शान्ि र डिम र्ािार्रण, उपयुति कोठाको 

र्ािार्रण सहहि आरामदायी सुत्िे र्ािार्रण सबै महत्त्र्पूणय हुन्र्ि ्
 एक कप िािो दधु वपउिाले शयिलाई प्रर्ियि गिय सतर् 
 सुत्िुभन्दा अगाडि एकदमै भोको र्ा एकदम ैअिाएको िहुिुहोस ्
 सुत्िुभन्दा अगाडि एकदमै धेरै पािी र कर्ी र्ा गचया िवपउिुहोस ्
 सफ्ट संगीि सुन्िे, पुस्िकहरू पढ्िे, आरामदायी व्यायामहरू गि ेर िािो बाथ गिे सहहि 

आरामदायी कक्रयाकलापहरू गिायले शयिलाई प्रर्ियि गियब सतर् 
 सुत्ि ेबाहेक अन्य समयमा बबस्िारामा िबस्िुहोस ्
 िपाईंले सुत्िुभन्दा अगाडि कुि ैकुराहरू अपूणय गिुयभएको र् र्ा समस्याहरूको समाधाि 
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भएको रै्ि भिे, नििीहरूको बारेमा बारम्बार िसोच्िुहोस।् नििीहरूलाई लेख्िे र 
नििीहरूलाई रे्रर गियको लागग अको हदि समय र्मलाउिे गिय सतिुहुन्र् 

 बबस्िारामा जािे बेलामा बत्िी बन्द गिुयहोस ्
 बबस्िारामा हँुदा िपढ्िुहोस,् टेर्लर्भजि िहेिुयहोस,् संगीि िसुन्िुहोस ्
 बबस्िारामा गएको 20 र्मिेटपनर् निद्रा लाग्दैि भि,े उठ्िुहोस ्र िपाईंलाई रे्रर निद्रालु 

महसुस भयो भिे रे्रर बबस्िारामा जािुहोस ्
 मध्य रािमा 20 र्मिेटभन्दा बढी समय उठ्िुभयो भिे मागथको कुरालाई दोहोरय्ाउिुहोस ्
 अनिल्लो रािको शयिको गुणस्िरलाई र्ास्िा िगरीकि अको बबहाि निक्चचि समयमा 

उठ्िुहोस ्
 हदउँसोको समयमा बबस्िारामा िबस्िुहोस ्

मागथका वर्गधहरू (शयि स्र्स्थिा)ले िपाईंलाई राम्रोसँग सुत्ि मद्दि गदैिि ्भिे, िपाईंले 
गचककत्सकसँग परामशय र्लि आर्चयक पियसतर्। 
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