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तनाब �वस्थापन 

पल्मनरी पनुवार्स शिैक्षक पिुस्तका 
 
अस्पताल �ािधकरण 
�ावसाियक थरेेपीको समन्वय सिमित-�ेड 
  
यस लेखको साम�ी अनुवा�दत संस्करण हो, र िचिनया ँससं्करण �बल �नेछ। 
  

�ा�थन  
यो तनाव �वस्थापन शैिक्षक पुिस्तका हङ् कङ्  �ावसाियक िच�कत्सकह� �ारा संकिलत ग�रएको हो। यसल े
तपाइँलाई स्वास्थ्यमा तनावका �भावह�,  तनाव �वस्थापनसगं सम्बिन्धत  जीवनका िविभ� िविधह� तथा  
�ावहा�रक रणनीितह�को बारे जानकारी �दान गदर्छ। 
 
 

तनाव �वस्थापनको महत्व 
�ोिनक अब्�ि�ब पल्मोनरी रोगह� (COPD) का िबरामीह� बष� दिेख आफ्नो पुरानो दबुर्ल अवस्थासंग सामना गद� 
छन्। सास फेनर्मा क�ठनाई र काममा �गितशील कमी नै उनीह�को  तनाव को कारण हो। 
 
लगातार  तनावल ेdyspnoea िब�ने, अिन�ा, उ� र�चाप र जठरांि�य असुिवधाको जोिखम बढाउँछ। तेसैले, 
�भावी तनाव �वस्थापन र िव�ामले  COPDका  िबरामीह�मा तनाव र सास फेनर् गारो �न ेयी लक्षणह�लाई कम 
गनर् म�त गनर् सक्छ। 
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तनाबका �ोत  
हा�ो दिैनक जीवनमा िबिभ� पक्षह�ल े तनाव पैदा गनर् सक्छ, जस्त:ै 
1) काम 
२)         वरपरको वातावरण (भौितक र सामािजक) 
3)          �ि�को �ि�त्व 
4)          आ�थर्क बोझ र 
5)          घर �वस्थापनका िजम्मेवारीह� 
 
 

 तनावका कारण �न े मनोवजै्ञािनक शारी�रक �ित��याह�  
शारी�रक �भावह�: 
- मुटुको दरको वृि� 
- पिसनाको वृि� 
- जठरांि�य असुिवधा 
 
मनोवैज्ञािनक �भाव: 
- िचन्ता 
- िड�ेसन  
- अिन�ा 
- भोकको कमी 
 
 

तनाव �वस्थापन रणनीितह� 

1. आफ्नो तनावको �ोत पिहचान गनुर्होस्। 
तपाइँको समस्याह�लाई �त्यक्ष सामना गनुर् नै समाधानको सबैभन्दा �भावी तरीका हो। 

2. तपाइँको समस्या साझा गनर् कसैलाई खोज्नहुोस्। 
कसैलाई प�ा लगाउनुहोस ्जो वास्तवमा तपाइँको बारेमा िचन्ता गदर्छ, जसलाई तपाइँ आराम संग तपाइँको 
िचन्ताह�लाई �� गनर् स�ु�न्छ; वा सल्लाहको लागी एक पेशेवर हनेुर्होस्। 

3. अगािड योजना बनाउनहुोस ्
गितिविध र आरामको बीच सन्तुलन कायम रा�को लागी तपाइँको दिैनक तािलकाको योजना बनाउनुहोस्। 

4. फुसर्दको खोजी एक बानी बनाउनुहोस्। 
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तपाइँको जीवन भनेको काम वा घरको काम मा� हनै। रमाईलो गद� आफ्नो जीवनको गुणस्तर बढाउँछ। 
5. रा�ो आराम को लागी समय �दनुहोस्। 

य�द तपाइँ एक उ� स्तरको तनावमा �नु�न्छ भन ेतपाइँलै  रा�ो आरामको आवश्यकता �न्छ। आरामले 
किम्तमा तपाइँलै  अस्थायी �पमा उनीह�बाट टाढा भा� अनुमित �दन्छ। या�ा वा छोटो पैदल या�ा, संगीत 
वा सुताईले म�त गनर् सक्छ। 

6. आराम अभ्यास 
िव�ाम िविधको अभ्यासले  तपाइँको  तनावमा समायोिजत गनर्मा म�त गदर्छ। ितनीह�ल ेतपाइँको 
मांसपेशी तनाव र मानिसक तनाव कम गनर्को लागी ल�य रख्दछ। 

 
 

िव�ाम अभ्यास अिघ तयारी 
1) आफुलाई सहज बनाउनुहोस् जस्तै ओ�ान वा पलंगमा पिल्टनु, र किसलो लुगा लगाउनबाट बच्न 
2) तपाइँलाई हल्का �काश र आरामदायक कोठाको तापमान संग एक शान्त वातावरणको आवश्यकता �न्छ। 
 
* िव�ाम अभ्यास धेरै त�रकामा आउन सक्छ। ती मध्य ेकेिह तल सूचीब� छन्, र तपाइँ िव�ाम सल्लाहको लागी एक 
पेशेवर िच�कत्सक वा अन्य सम्बिन्धत पेशेवरह�संग परामशर् गनर् स�ु�न्छ। 
 
 

मन र शरीर िव�ाम िविधह� 

1)  िनयिन्�त �ास को माध्यम बाट अतोजेिनक िव�ाम 
िनयिन्�त  र आरामदाई  सासमा ध्यान केिन्�त गनर् �यास गनुर्होस्, र तनाव कम गनर्को लागी तपाइँको शरीरको 
जाग�कता कायम रा�ुहोस्। 
 
 
A. तपाइँको नाकको माध्यमबाट िबस्तारै सास ता�ुहोस, र कल्पना 

गनुर्होस् �क तपाइँको खु�ाका �लाह�बाट एक तातो हावा जाँदछै। 
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B. त्यसपिछ िबस्तारै तपाइँको मुखबाट सास फ्या�ुस , र आफैलाई 
आराम गनर्को लागी सम्झाउनुहोस्। कल्पना गनुर्होस् �क तपाइँको 
तनाव र िचन्ता साँस छोड्न ेसंगै बािहर जादछै। 

 
 
2)  �गितशील मांसपेशी िव�ाम 
यस िविधमा, तपाइँ तनाव र �त्येक मांसपेशी समूहको िव�ामको अन्तर��यामा ध्यान केिन्�त गनुर्पछर्। यो तपाइँ 
मांसपेिशय�को तनाव र िव�ामको बीच फरकको बारे सजग �न अनुभव गनर् म�त गदर्छ। 
 
 
पतैाला र ख�ुा  

 
 

 
खु�ाका �लाह� तल भुइँमा संकेत 
गनुर्होस् र त्यसपिछ आराम गनुर्होस्। 
 
 

मांसपेिशह�  कडा ग�र खु�ाका 
�लाह�लाई तपाइँको ितर ता�े र 
आराम गन�। 

खु�ाका �लाह� तल खुम्चाउने र 
आराम गन�। 
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पेट   ढाड  

  
आफ्नो पेट िभ� ता�े र आराम गन�। काँध पछाडी धकेली छाती िवस्तार गनुर्होस ्

र आराम गनुर्स। 
 

  
हत्केला  पाखरुा  

 
 

हत्केला मु�ी पान� र आराम गन�। 
 

अिघल्लो पाखुरा आफ्नो तफर्  फकार्इ बाइसेप्सलाई कडा 
पानुर्होस् र आराम गन�। 
 

 
 
काधँ  घात�   
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काँध  कान सम्म 
उठाउनुहोस् र आराम 
गनुर्होस्। 
Neck 
 

गदर्नको तनाव नगएसम्म 
टाउको मािथ र पछािड 
गनुर्स र आराम गन�। 
 

आफ्नो ठोडी तपाइँको 
छाती छुनेगरी टाउको 
तल झुकाउने  र आराम 
गन�। 
 

 
आखँा   
 

 मुख  
 

 

    
जहाँसम्म तपाइँ स�ु�न्छ 
स�ु�न्छ तपाइँको आँखीभौ 
उठाउनुहोस् र आराम गन�। 
 

दवैु आँखा कडाई संग बन्द 
गनुर्होस् र आराम गनुर्होस्। 
 

दवैु ओठ कस्सौनुस र  
आराम गनुर्स। 
  
 

बंगारा तिन्कने ग�र मुख 
खोल्न ेर आराम गन�। 

* जब तपाइँ �गितशील मांसपेशी िव�ाम अभ्यास गनुर्�न्छ, मांसपेिशह� आराम गद� िबस्तारै सासँ छोड्नुहोस ्जसल े
िव�ामलाई अझ �भावकारी बनाउँछ। 
 
 
(३) िभजअुलाइजसेन िविध 
धेरै मािनसह�लाइ  �दवास्व�को अनुभव �न सक्छ। दशृ्य इमेजरी िव�ाम �दवास्व�कोको एक �प जस्त ैहो, जसल े
हामीलाई हा�ो �दमाग आराम गनर् म�त गदर्छ। 
  
यस िविधमा, तपाइँले  एक शान्त आनन्द ठाउँ वा िस्थितको एक दशृ्य या�ा गनर्�न्छ। गन्ध, दशृ्य , ध्विन र स्पशर् 
सिहत, तपाइँ सकेसम्म धेरै इिन्�यह�को �योग गन� �यास गनुर्होस्। तपाइँको "सपना" सूयर् न्यानो �न सक्छ, 
बालुवाको दानाको भावना वा नुन पानीको गन्ध, वा ित  प�रिस्थितह� जसमा तपाइँ शान्त �न स�ु�न्छ। जब हा�ो 
मिस्तष्कल े आरामदायक दशृ्य इमेजरी सन्दशेह� �ा� गदर्छ, यसले मुटुको गित, सास फेन� दर र मांसपेशी तनावको 
कमी माफर् त आरामको अवस्थामा पुय�न्छ। 
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(4) सचतेना/ Mindfulness  
सचेतना एक गैर -न्याियक तरीकामा वतर्मानको बारे सचते �ने कुरामा आधा�रत छ। आफै �ित र दिैनक जीवन �ित 
अिधक ध्यानको िवकास गरेर, सचेतनाले  तपाइँलाई तपाइँको तनाव र िचन्तालाई अझ रा�ो संग �वस्थापन गनर् 
म�त गदर्छ। सचेतना आधा�रत रणनीितह�मा िन� शािमल छन्: 
A) सास फेन�  

- सास िभ� र बािहर गएको  िबस्तारै ध्यानमा  केिन्�त गनुर्होस्। सास फेन� अभ्यासले  नकारात्मक 
िवचारसंग सम्बिन्धत तनाव संग जु� म�त गनर् सक्छ। 

A) शरीर स्क्यािन 
- शरीर स्क्यान शरीरको िविभ� भागह�मा जाग�कता ल्याउनको लागी हो। शरीर स्क्यािनङ्ले   

तपाइँलाई शरीरमा असुिवधा नो�टस गनर्  र तपाइँको शरीरको अंगह�लाई आराम गनर् म�त गदर्छ। 
B) ध्यान  

- एक आरामदायक िस्थितमा ब�ुहोस्। तपाइँको आँखा बन्द गनुर्होस् र सास फेनर् र शरीरको अनुभूितमा 
ध्यान �दनुहोस्। ध्यानको बखत  उत्प�  भएका िवचार वा भावनाह� �ित जाग�त �नसु  र तपाइँको सास 
�ितको जाग�कता फेरी कायम रा�ुस। 

 
 
(5) सकारात्मक सोच रणनीित  
जब तपाइँ तनावपूणर् प�रिस्थितह�मा �नु�न्छ, त्यितबेला सकारात्मक दिृ�कोण रा�ु मह�वपूणर् �न्छ। 
- तपाइँको नकारात्मक िवचारह�लाई पिहचान गनुर्होस्। 
- सकारात्मक पक्षमा ध्यान केिन्�त गनुर्होस्। 
- सकारात्मक आत्म -वातार्लाप अभ्यास गनुर्होस्। 
एक आशावादी मानिसकता �ारा, तपाइँले  रा�ो संग दिैनक जीवनका तनाव सभंाल्न �नेछ। 
  
 

िनष्कसर्  
धैयर् र िनयिमत अभ्याको मदतले , तपाइँ िव�ाम िविधह�को �बंधन र लाभह�को आनन्द उठाउन सक्षम �न�ुनेछ। 
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