
प"यघा&प'छको जीवन	
 

यो $कताब कसको ला+ग हो र यसले के भ1न खोजेको छ? 

यो $कताब मि+तसक प.यघात ्भएका 3यि4तह6को ला8ग, ;तनको प=रवारको ला8ग र 

@मAह6को ला8ग प;न होl  

यो $कताबले मि+त+क प.यघाDले तपाई र तपाईको प=रवारलाई के क+तो असर गनGस4छ 

र यसप;छ आJनो जीवन राMरN कसरN ;नवाGह गनO बारे जानकारN PदRछl 

v यो $कताब $कन मह8वपणु= छ? 

मि+तसक प.यघात ्कुन ैइशारा वा चेतना Xबना हुन स4छ र यसका प=रणामह6 सबमैा 

देZखन स4छl प.यघाDबारे तपाईलाई सो\न अथवा मनमा आएका Xब@भRन ^+नह6को 

उ`र यस $कताबaवारा पाउन स4नहुुRछ जसले भbवcयमा तपाईलाई मदत गनOछl 

v >बषय@म: 

१) मि2त2क प"यघा&प'छको जीवन 

२) मि&त&क प*यघा.प/छ घर गएमा क&ता प4रवत6नह9बारे आशा गन6स?छु? 

• शारN=रक प=रवतGनह6 

• सोdने र सिeझने gयमतामा प=रवतGनह6 

• उदासीपन आउने 

• अRतवाGताGमा प=रवतGनह6  

 

३) मि2तसक प"यघा&ले मेरो दै'नक <=याकलापह?लाई कसरA असर पयुाDउन सFछ?   
ज&तै: 

• सवारN साधन चलाउनमुा 

• आJनो जीवन ;नवाGह गनGलाई गनO पेशामा 

• आ8थGक ि+त8थमा 
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• पा=रवा=रक भ@ूमका र सeबRधमा 

• बdचाह6संगको सeबRधमा 
 

४) प"यघा&प'छ Iठक हुनलाई म के के गनD सFछु? 

• प.यघाDप;छ हुने प=रवतGनह6लाई सPह त=रकाले @मलाएर 

• +वाkय र फु;त Gलो रहेर 

• अ6 प.यघात ्भएका 3यि4तह6संग कुराकानी गरेरे 

५) हेरचाह गनN OयिFतको मेरो जीवनमा क2तो भRूमका हुन सFछ? 

६) पणूD प"यघात ्हुनबाट म आफुलाई कसZर बचाउन सFछु? 

• जीवनशलैNमा प=रवतGन mयाएर 

• दै;नक औष8धको सेवन गरेर 

 

v मिCतक पDयघा8पFछको जीवन 

• मि+तक प.यघाDप;छ अ+पतालबाट घर फकG दा परुानो जीवनशलैNमा ढmन 

गाrो हुRछl 

• प.यघाDले तपाईको Pहsडुल गनO त=रका, बोmने र +मरण शि4तमा असर 

गनG स4छ र पPहला भRदा यी कुराह6मा प=रवतGन mयाउन स4छl  

•  प.यघात ्भएका 3यि4तह6 अRय प.यघात ्भएका 3यि4तह6संग 

कुराकानी गनाGले र भावनाह6 साuनाले ;नकै फाइदाजनक हुRछ भRने 

ठा;नछंl 
 

v मCतीक पDयघा8पFछ घर गएमा म कCता पIरवत=नहJ बारेमा आशा 

गन= सMछु? 

• शारAZरक पZरवतDनह?:  
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प.यघाDप;छ शारN=रक प=रवतGनह6 केPह समयसeम रPहरहRछ भRने केPह चाPह आजीवन 

सधुार हुदैननl् तपाईलाई आJनो हात खuुटा चलाउन पछwसeम प;न गाrो हुनस4छl 

तपाईलाई आखाले राMरN देxु, कान सRुन ुर 8चजह6 महससू गनG प;न गrो हुRस4छl 

आफैले खाना खानप;न तपाईलाई गrो हुRस4gl तपाईलाई Pदशाbपसाबको प;न सम+या 

रPहरहन स4gl 

तपाईलाई धेरैजसो थ$कत भएको र शारN=रक उजाGमा क@म भएको प;न महससू हुन स4छl 

 

• सो]ने र सि^झने `यमतमा पZरवतDनह?: 

प.यघाDप;छ घर फकG दा तपाईलाई आJनो व=रपरN भइरहेका कुराह6 बyुन गाrो हुनस4छl 

तपाईको  +मरण सि4त पPहला भRदा कमजोर हुनस4छl तपाईले आJनो कायGह6 

पPहलाभRदा @भRन त=रकाले गनुGपनO हुRछl +मरण सि4त बढाउन तपाई आफुसंग डायरNको 

^योग गनG स4नहुुRछl 

 

• अaतवाDताD गदाD आउने पZरवतDनह?: 

 

प.यघाDले तपाईको कुराकानी गनO त=रकामा प=रवतGन mयाउन स4छl तपाईलाई 8चजह6 

बyुन, बोmन, प{न र लेx गाrो हुRस4छl यसका ला8ग तपाईले +पीच थेरbपसटसंग  
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बो@ल तथा |वनसंग सeबिRधत सम+याह6 Pठक पनO Xबदाक 3यि4तह6संग उपचार 

गराउन स4नहुुRछl यो सम+या बाहेक प;न समाजमा पPहला ज+त ैPहसा @लन ुतपाईको 

ला8ग फाइदाजनक हुRछl  

 

• उदासीनता आउन:ु 

 

प.यघाDप;छ कुन ै3यि4तलाई आJनो दै;नक कायGह6 गनG अ6संगको @मAता र मनपनO 

कायGह6 गनG ^;त 6ची घuछl आJना यसता इgयाह6 घuनकुा साथसाथ ैएकदम ैbपडा 

प;न हुRछl 

प.यघाDप;छ bपडा र दखु महससू गनुG भनेको सामाRय ^$}या हो तर यPद Dयसले गदाG 

बा;न 3यहोरामा, भावनामा प=रवतGन आएमा उसमा उदासीनता छाउछl कुन ैबेला धेरै 6न 

मन ला~छ त कुन ैबेला धेरै हा+न मन ला~छ र साथसाथ ैआफुलाई ^ोDसह गनO मनोबल 

प;न घuदै जाRछl 

 

v पDयघा8ले मेरो दैFनक $@याकलापलाई कसरQ असर पयुा=उछ? 

• सवारA साधन चलाउनमुा: 
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प.यघाDप;छ पPहला ज+त ैआJनो सवारN साधनह6 चलाउन गाrो हुRछl प.यघाDले गदाG 

हात, खuुटाको मांसपेशीह6 कमजोर हुRछ, पPहला ज+त ैसोdन स4ने र 8चजह6लाई हेनO 

�िcट प;न बद@लRछ जसले गदाG य+तो सम+या आउछl 

कुन ैप;न सवारN साधन चलाउन अगाडी आJनो डा4टरसंग शाmलाह @लनपुछG l 

• मनोरaजना&मक <=याकलापमा: 

प.यघाDप;छ कुन ैप;न $क@समको मनोरंजन गनG इdछा ला~दैनl आJनो परुानो इdछा र 

आकंdgयाह6लाई प.यघाDप;छ प;न ;नरRतता Pदराxु आव�यक हुRछl मनोरंजनमा 

लागेमा उदासीनता, bपडा र दखुको अनभु;ूत हुदैन, जसले तपाईको Pठक हुने आDमबललाई 

प;न जोगाउछ र बढाउछl 

                

• प"यघा&प'छ काम गनुDमा: 

प.यघाDप;छ पनुः आJनो कायG+थलमा गएर काम गनुG ;नकै गाrो हुन स4छl शारN=रक 

प=रवतGन, ^ोDसाहन को क@म, अ6को आJनो^;तको 3यवहार, एका�ता पयुाGउन गाrो, 

+मरण शि4तको क@म, कायG+थलको बनावटले पPहला ज+त ैआJनो कामलाई ;नरRतता 

Pदन गाrो हुRछl  
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यी कारणह6ले गदाG तपाई आJनो परुानो काममा फेरN फकG न नसके तर काम गनO इdछा 

चाहN भइराखे तपाई अ6 कामह6 गनG स4नहुुछl आफुलाई काममा संल~न राखेमा आ8थGक 

ि+थ;त राMो र आJनो आDमबल प;न ब;न रहRछl Xब@भनRन सं+थाह6ले शारN=रक तथा 

मान@शक 6पले अश4त 3यि4तह6को ला8ग  ;तनीह6को कयGg�मता अनशुार कामको 

3यव+था गरेको हुRछ जसको बारे बझुरे तपाई काम गनG स4न ुहुRछl 

• आcथDक अव2थामा: 

प.यघाDप;छ आJनो आ8थGक अव+थामा नराMो असर पनG स4छl यPद तपाई आJनो 

परुानो  

                     

काममा जान स4न ुहुदैन भने सरकारaवारा Pदइने अपांग भ`ा तपाईले @लन स4न ुहुRछl 

• यौन जीवनमा: 
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धेरै 3यि4तह6लाई प.यघाDप;छ हुने शारN=रक र मान@शक +वीकारेर जीवन Xबताउन गाrो 

हRछl ज+ले गदाG अ6संगको सeबRध Xब8�नकुा साथसाथ ैयौन जीवनमा असर पछG l 

कारणह6: 

Ø आफुले आफुलाई स4gयम नठानेर 

Ø आJनो जीवन साथीसंग खलेुर बोmन नसकेर  

Ø शारN=रक प=रवतGनका कारण 

Ø कPहलेकाPहँ औष8धको ^योगले प;न हुRछ 

क;तपय मा;नसह6लाई यौन सeपकG  राखेर फेरN प.यघात ्होला भRने डर हुRछl तर यौन 

सeपकG  र प.यघात ्बीच कुन ैसeबRध छैनl यPद तपाईको जीवन सा8थसंग सeबंध 

Xब8�न गएमा वा यस Xबषयमा चासो लागेमा, आJनो डाकटर, समाजसेवी अथवा सिजलो 

ला~ने 3यि4तलाई सो\न स4न ुहुRछl 

धेरै मा;नसह6लाई यौनको Xबषयमा खलेुर कुरा गनG असिजलो ला~नस4छ तर यसको 

बारेमा थाहा पाउन ज6=र छl कुरा गरेमा तपाईले यौन सeपकG  गनO Xब@भRन ्त=रकाह6 

शाmलाह र सझुाबह6 प;न पाउन स4नहुुRछl 

 

• पZरवारको भRूमका र स^बaधह?मा: 
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प.यघाDले तपाईको प=रवारमा प;न असर पयुाGउछl तपाईको प=रवारको सद+यले प;न 

तपाई^;तको भ@ूमकालाई प=रवतGन गनुGपनO हRछl यसले गदाG तपाईको जीवन साथीलाई 

प;न तनाब हुनस4छl प=रवतGन गनुGपनO भ@ूमका म\ये आ8थGक ि+थ;त^;त \यान PदनपुनO, 

घरयासी कामकाज^;त \यान PदनपुनO, समान $कनमेल गनुĜ ती प;न \यान PदनपुनO 

हुनस4छl तपाई र तपाईको प=रवारले अ6संग पाएको सहयोगलाई प;न अपनाउन ुपनO 

हुRछl प=रवारका सद+यह6लाई अ6संग सहयोग @लन गाrो हुनस4छ तर यसको बारे 

सबसैंग राMरN छलफल गरेर ;तनीह6लाई सeझाउन ु आव�यक हुRछl 

• ब]चह?सगंको स^बaधमा: 

बdचाह6 प=रवारमा भएमा तपाईलाई धेरै \यान PदनपुनO हुRछl बdचाह6लाई कुरा राMरN 

बझुाउन,ु प=रवारको अRय कुराकानीह6मा समावेश गरN सब ैखलुाउन ुअDयRत आव�यक 

हुRछl 

                   

 

v आफुलाई पणू= Jपमा Vठक पान=लाई म के गन= सMछु? 

मि+तक प.यघाDले तपाई र तपाईको दै;नक जीवनमा लामो समयसeम असर पयुाGई 

रहेको हुRछl आJनो अव+थालाई सधुानGमा सब ैभRदा ठूलो भ@ूमका +वयं तपाईको न ै

हुRछl आJनो +वा+kयलाई सधुानG Xब@भRन +वा+kयकम�ह6संग सmलाह @लन स4नहुुRछl  
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आJनो भइरहेका उपचार बारे सeपणूG जानकारN ^ा�त गनुG र केPह दbुवधा भएमा आJनो 

डा4टरसंग सmलाह @लने बारे तपाई सजक हुनपुछG l 

प.यघाDप;छ Pठक हुन जीवन भर ल~न स4छ तर तपाईको आJनो अव+थामा तपाई 

आफै न ैठुलो प=रवतGन mयाउन स4नहुुRछl Pठक हुनलाई तपाई Xब@भRन कुराह6 गनG 

स4नहुुRछ ज+त:ै 

१) शारAZरक ?पले 2वाhय र जागZरलो हुन:ु  

 
प.यघाDप;छ हुने शारN=रक प=रवतGनह6ले गदाG तपाईको कायGह6 गनO 

gयमतलाई Xब+तारै घाटाउदै जाRछl शारN=रक �यामले तपाईलाई                              

+वा+kय र फु;त Gलो रहन मदत गछG l तपाई समहुमा @मलेर प;न 

कसरत/�यामह6 गनG स4नहुुRछl तपाई आJनो डा4टर वा $फिजयोथेराbप+टलाई 

सeपकG  गनG स4नहुुRछl  

 

२) प"यघा&भएका अaय OयिFतह?संग कुराकानी गरेर: प.यघाDभएका अRय 

�य$कह6संग कुराकानी गरेमा तपाईलाई ;नकै फाइदा भएको अनभुव हुनस4छl 

प.यघाDले Xब@भRन 3यि4तह6लाई Xब@भRन त=रकाले असर पयुाGउछ तर यससंग 

सeबिRधत मान@सक र शारN=रक अनभुवह6 उ+त ैहुनस4छl यसरN एक 

अकाGसंग कुराकानी गनGले प;न Pठक हनमुा ;नकै महावपणूG भ@ूमका खेmछl 

य+तो समहुमा कुराकानी गनO, आJनो भावनाह6 साuने, @मAता बढाउने, 

Xब@भRन जानकारN ^ा�त गनO गनाGले तपाईको आDमबल बढाउछl 
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v के म पनु=Cथापना पाउनसMछु? 

यPद प.यघाDप;छको एक, दईु Pदन प;छ प;न Pठक हुन ुभएनभने तपाई अ+पतालमा वा 

बाPहर (पनु+थाGपना केR�ह6मा) पनुG+थापना पाउन स4नहुुRछl आJनो $फिजयोथेराbप+टसंग 

यसबारे सmलाह @लएर आJनोला8ग Pठक हुने योजनाह6 बनाउन स4न ुहRछl ज+तो सकैु 

गाrो कामलाई प;न तपाई पटक-पटक दोहोयाGएर सिजल ैगनG स4नहुुRछl  

 

 

 

v हेरचाह ZयिMतहJ मेरो ला+ग के माFयने रा[छन? 
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प.यघाDप;छ घर फकO प;छ हेरचाह गनO 3यि4तह6 मा8थ तपाई ;नभGर हुनपुनO हुRछl हेरचाह 

गनO 3यि4तह6लाई प;न तपाईको अव+थाले ;नकै असर पयुाGउछl यPद तपाई हेरचाह गनO 

3यि4त हो भने-तपाईले आफुलाई एकलो ठाRन ुभएनl आJनो जीवन र भ@ूमकामा आउने 

प=रवतGनले गदाG तपाईले धेरै तनाब @लन ुभएन र यPद भएमा यसलाई कमगनG ^;त \यान 

PदनपुछG l जीवनमा य+तो प=रवतGनह6 आएप;न तपाईले आफुलाई \यान Pदने, आJनो 

इdछा, चाहनाह6लाई, कामकाजलाई ;नरRतता Pदइराxु पछG l 

 

v  पणू= पDयघात ्हुनबाट म आफुलाई कसरQ बचाउन सMछु? 

• जीवन सRैलमा पZरवतDन kयाएर: तपाईको दै;नक आहार, मPदरा सेवन गनO 

बानी, चरुोट खाने बानी, �याम गनO ज+ता बानीह6ले तपाईको +व+�थमा 

असर ग=ररहेको हुRछ र यसले प.यघात ्हुने जोZखम प;न बढाउछl यी 

कुराह6मा सकाराDमक प=रवतGन mयाएर तपाईले प.यघात ्हुने जोZखeबाट 

आफुलाई बचाउन स4नहुुRछl  

 

दै;नक आहार: तपाईले 8चmलो र 
ननु कम भएको खाने कुराह6 खान ु

पछG l                            

 

धेरै न;ुनलो खानाले तपाईको 

र4तचापलाई बढाउछ र 8चmलो खानेकुरह6 र4त नालNमा जeन स4छ 

ज+ले प.यघाDलाई ;नeDयाउछl ^स+त माAामा ह=रयो साग स�जी र 

फलफूलह6 खान ुपछG l 



प"यघा&प'छको जीवन	
 

 
 
 
 
 

कसरत/_याम: दैFनक Jपमा कसरत/_याम गना=ले पDयघात ्हुने 

स`भावनालाई कम गछ= l 
 

 
 
 

मPदरा/चुरोट: यPद तपाई अDयRत 

मPदरा सेवन गनुGहुRछ वा अDय8धक 

चरुोट खानहुुRछ भने Dयलाई कम 

गनुGहोस,् $कन$क यी पदाथGह6ले पणूG 

प.यघात ्हुने जोZखम धेरै बढाउछl 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 



प"यघा&प'छको जीवन	
 

•  दैFनक औष+धको सेवन गरेर: यVद तपाईलाई उMत रMतचाप वा 

हाई कोलेCdोल छ भने डाMटरको सfलाह अनसुार दैFनक Jपमा 

नछुटाईकन औष+ध खानहुोसl् 

 


