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दःुखको बेला आत्म-बल बढाउने दस तर�का 

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

 
जीवनको यात्रामा, हामीले अ�नवायर् रूपमा क�ठनाइहरू र �व�भन्न सतहमा अवरोधहरूको सामना गछ�, 
जसलाई हामी दःुखको समय भन्छ�। जब दःुखको सामना गनुर्पदार्, फरक व्यिक्तको प्र�त�क्रयाको फरक 
प्रकारका हुन्छन ्।यो दःुख लाइ हटाउन प्राय जसो सबकैो आफ्नो �मतामा �नभर्र पद्र्छ। 
य�द हामी यी क�ठनाइहरूको गलत अथर् लगाउँदछ� भने, नकारात्मक प्र�त�क्रयाहरूको श्रृंखला समयको साथ 
बढ्नेछ। 

िफ्य्सओलोिज 

 मुटुको धड्कनको 
तीव्र चाल 

 गनाउने सास 

 मांसपेशी तनाव 

 रक्तचाप बढेको 
 अरु�च, घणृा र 

�डपे्रशन 

 �चसो वा पायरे�टक 
महसुस गनुर् 

 चक्कर 

 टाउको दखुाई 

मनको वेग 

 �चन्ता 
 आित्तनु 

 उदास 

 मनको वेग �नम्न 
हुनु 

 बेचैन 

 बेहोशी 
 

व्यवहार 

 चासो र उत्साह कम 
हुन्छ 

 नयाँ चीजहरूलाई 
ध्यान न�दनु 

 लगातार �दनमा 
सपना देख्नु 

 अ�नद्रा वा अत्य�धक 
�नद्रा 

 भोकको न लागनु 

अनुभू�त 

 ध्यान �दन गाह्रो हुनु 

 स्मरणशिक्तमा हानी 
 प्र�त�क्रया ग�त कम 

हुन्छ 

 �नणर्य �लन नसक्नु 

 कमजोर संगठनात्मक 
�मता 

यद्य�प, समस्याले �नम्त्याउने दबाब पणूर् रूपमा नकरात्मक हँुदैन। सह� दबाबको वास्त�वकताले हामीलाई 
हाम्रो �मता �वकास गनर् र एक सकारात्मक चालक शिक्त बन्न मद्दत गदर्छ। 

िफ्य्सओलोिज 

 स्वास्थ्य अवस्था 
सुधार गनुर्होस ्

 प्र�तर�ा प्रणाल� 
ब�लयो बनाउनुहोस ्

 दबाबको सामना 
गनुर्पदार् 
सहनशीलतालाई 

अनुभू�त 

 अवलोकन बढाउनु 
होस ्

 ल�यहरू बनाउनु 
होस ्

 एक प�छ अक� 
 जीवनको बारेमा 

सोच्नुहोस ्

मनको वेग 

 आशा पूणर् हुनु होस ्

 चुनौती स्वीकानुर्होस ्

 आत्म-�नयन्त्रण गनुर् 
होस ्

 व्यिक्तगत मूल्य 
पुिष्ट गनुर्होस ्

 आत्म जागरूकता 

व्यवहार 

 आत्म-समी�ा गनुर् 
होस ्

 अ�धक आराम 
गनुर्होस ्

 नयाँ चीजहरू 
स्वीकानुर्होस ्

 राम्रो पारस्प�रक 
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ब�लयो बनाउनुहोस ्  उद्देश्य �नणर्य कायम 
राख्नुहोस ्

पनुर् होस ् सम्बन्ध कायम 
राख्नुहोस ्

 आफ्नै �वकासको 
ला�ग खुशी हुनु होस ्

दःुखबाट बच्नको ला�ग हामीले जीवनको �व�भन्न चरणमा चुनौतीहरू सामना गनर् आफ्नो दै�नक जीवनमा 
राम्रर� तयार� गनुर्पछर्। 

 

क�ठनाइ हटाउनको ला�ग दस त�रकाहरू 

यहाँ क�ठनाई हटाउन आफ्नो �मता सधुार गनर् को लागी दश त�रकाहरू छन।् जबसम्म हामी अ�धक 
अभ्यास गछ�, तपा� आफ्नो आत्मा र �दमागको शक्ती बढाउन ुसक्नहुुनेछ, तनाव र क�ठनाइको सामना 
गनर् तपा�को �मतालाई शक्ती बढाउन ुसक्न ुहुन्छ। 

एक: आशा संग शान्त रहनुहोस ्
तपा�को ल�य र तपा�को �मता प�हचान गनुर्होस ्र त्यसप�छ ल�यको ला�ग आफैलाई धक्का �दन 
व्यावहा�रक अपे�ाहरू तयार गनुर्होस।् 

दईु: सुर�ा जाल तयार गनुर्होस ्
प�रवारहरू, साथीहरू, साझेदारहरू, र �वश्वासहरू तपा�को सब ैसरु�ा जालहरू हुन।् उनीहरूले तपा�लाई 
सरु�ाको ठूलो भावना �दन सक्छन।् 

तीन: बहादरु� संग क�ठनाइहरु पार गनुर् होस ्
जब तपा� �नराश हुनहुुन्छ, क�ठनाइहरू पार गनर् साहसी हुनहुोस,् र तपा� क�ठनाइ बात �निक्लने अवसर 
पाउनहुुनेछ। 

चार: सबै कुरा �नरन्तर प�रवतर्न हुन्छ, वास्त�वकता स्वीकानर् �सक्नुहोस ्
जब हामी वातावरणलाई स्वीकाछ� र हाम्रा भावनाहरू क�हलेकाँह� �नम्न हुन सक्छन ्भनेर स्वीकार गदर्छ�, 
हामी �तनीहरूसँग कसर� व्यवहार गन� �सक्न सक्छ�, र त्यसप�छ हामी क�ठन प�रिस्थ�तको सामना गनर्  
सजीलोसँग सक्छ�। 

पाँच: एक शब्द – नम्रता 
तपा� नम्रता हुनपुछर् र आफैमा अटे्टर� हुनहँुुदैन। तपा� वरपरको वातावरण प्र�त सवेंदनशील हुनपुदर्छ, र 

त्यसप�छ तपा� आफ्नो नम्रताको साथ क�ठनाइहरूको सामना गनर् सक्नहुुन्छ। 
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छ: आफै अग्रसर हुनुहोस ्
यो पछा�ड बसेर कुनुर् उत्तम नी�त होइन! यसको �वप�रत, आफै अग्रसर हुनहुोस ्र जीवनमा चुनौतीहरूको 
सामना  साहसपवूर्क गनुर्होस।् 

सात: आफैमा �वश्वास गनुर्होस ्
तपा�को प्रयास र उपलिब्धहरूको कदर गनुर्होस,् र तपा� आफ्नो शिक्त प्रयोग गनर् अ�धक इच्छुक हुन ु
हुनेछ। 

आठ: व्यविस्थत जीवन 
उ�चत व्यायाम, सन्त�ुलत आहार र पयार्प्त �नद्रा स्वस्थ जीवनको आवश्यक तत्वहरू हुन।् 

नौ: आशावाद� हुनुहोस ्
प्रत्येक �सक्काका दईु पाटा हुन्छन।् आशावाद� प� हेनर् प्रयास गनुर्होस।् सँधै कृत� हुनहुोस,् र तपा�को 
�वचारहरू सकरात्मक हुनेछ। 

दस: आफैमा दयालु हुनुहोस ्
यो सब भन्दा महत्त्वपणूर् �व�ध हो! आफैलाई कठोर नबनाउनहुोस,् प्रोत्साहन र आफैलाई प्रशसंा 
सम्झनहुोस।् 

 

म तपाईलाई सुखी र आशावाद� जीवनको कामना गदर्छु 
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