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व्यक्तीगत विकार
व्यक्तित्व भनेको सोचव्वचार गनने, व्य्वहार गनने र व्य्वहार गनने तररका 
हो। यो हामी को हो र हामी आफैं लाई कसतो महसुस गर्छौं भन्े हो। 
धेरै व्यक्तिहरूको लावग यो पररस्थिवत र समय भरमा एकरूप रहनर्। 
तथापी केही व्यक्तिहरू उनीहरूले आफू र अरूको बारेमा सोचन ्वा 
महसुस गन्नमा कठिनाइहरू अनुभ्व गन्न सक्दर्न्।

एक व्यक्तित्व अस्वथिता एक प्रवतकूल जी्वन अनुभ्व ्वा आघातको 
पररणामस्वरूप एक सामना गनने संयनत्र हुन सकर्; यो के्वल कोही 
खास तररकामा व्य्वहार गन्न रोजने होइन।

सबैको व्यक्तित्वहरु अववितीय र्न्। व्यक्तित्वको व्वकास हुनर् जब 
व्यक्ति व्वभभन् जी्वन अनुभ्वहरूमा जानर्न्। अधधकांश व्यक्ति 
व्वगतका अनुभ्वहरूबाट जान् र आ्वशयक परेको बेला उनीहरूको 
व्य्वहार परर्वत्नन गन्न पया्नपत लक्चलो हुनर्न्। व्यक्तित्व व्वकार 
भएको कसैले उनीहरूको व्य्वहारलाई वनयनत्रण गन्न धेरै गाह्ो 
महसुस ग्द्नर्न्। वतनीहरूले चरम व्वचारहरू र भा्वनाहरूको 
अनुभ्व गर््नन् जुन यती तीव्र हुनर् वक ठ्दन प्रवत ठ्दनको जी्वनसँग 
सामना गन्न उनीहरूलाई समसया हुनर्। पररस्थिती र व्यक्तिसँग 
समबन्धित संघर्न गन्नको लावग वतनीहरू वनयनत्रण गन्न नसकने 
तररकामा काम ग्द्नर्न्। यी चुनौवतहरूको पररणाम स्वरूप, 
उनीहरूले प्रायः आफना समबधिहरू, सामाजजक भभडनतहरू, काम 
र सकूली क्शक्ामा महत्वपूण्न समसयाहरू र सीधमतताहरूको अनुभ्व 
गर््नन्।1 

कवहलेकाँही मावनसहरू बाईपोलर व्वकारको साथ भ्रम व्यक्तित्व 
व्वकार हुनर्न्। एक व्यक्तित्व अस्वथिता अचानक, समय समयको 
धमजास र व्य्वहारमा परर्वत्नन को लामो समय्ेदखख को ढाँचा 
समा्वेश ग्द्नर्। बाईपोलरमा मेवनया ्वा वडप्रेशनको वबभभन् 
एवपसोडहरू सामेल ग्द्नर्। बाईपोलरको बारेमा थप जानकारी यस 
श्रंखलामा बाईपोलर तथयपत्रमा उपलब्ध र्न्।

व्यक्तित्व व्वकार मानक्सक स्वास्य मुद्ाहरू हुन् जहाँ तपाईंको 
व्यक्तित्व र व्य्वहारले तपाईंलाई ्वा अरूलाई समसयामा पार््न। तयहाँ 
धेरै प्रकारका र व्यक्तित्व व्वकारको सम्ाव्वत कारणहरू र्न्, र 
संकेत र लक्णहरू व्वव्वध र्न्।

व्यक्तित्व व्वकारहरू धेरै जठटल र्न् र तयहाँ धेरै प्रकारका र्न्। 
व्यक्तित्व व्वकार पत्ा लगाउन गाह्ो हुन सकर्।
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व्यक्क्ति विकार को प्रकार:
वबभभन् व्यक्तित्व व्वकारका प्रकारहरु:

असामाजिक व्यक्क्ति विकार (Antisocial personality 
disorder): आक्ामक र हहंसातमक हुनु ्वा अरूको अधधकारको 
उललंघन गनने कुराको खणडमा अरूको खयाल नगनने प्र्व्रभत्।

अभिाईडेण्ट व्यक्क्ति विकार (Avoidant personality 
disorder): आलोचना ्वा अस्वीकारको लावग अवतसं्वे्दनशील 
महसुस ग्ददै, र अतयधधक लजालुपनको अनुभ्व।

सीमा रेखा व्यक्क्ति विकार (Borderline personality 
disorder): आ्वेगमा काम गनने, िूलो जोखखम क्लने, महत््वपूण्न 
समसयाको अनुभ्व गनने, व्वस्ोटक स्वभा्व ्वा अस्थिर मुडहरू हुने।

नारक्सवटिक व्यक्क्ति विकार (Narcissistic personality 
disorder): व्वश्ास गनु्नहुनर् वक तपाईं सबै भन्दा राम्ो हुनुहुनर्।

अटे्रीभएर लगने व्यक्क्ति विकार (Obsessive-
compulsive personality disorder): अतयनत 
वनयनत्रणकारी हुनु, पूण्नता, वनयम र सुव्य्वथिा संग व्यसत; पुरानो ्वा 
वबवरिएको सामानहरू फयाकन मन नगनने।

स्किोट्टपल व्यक्क्ति विकार(Schizotypal personality 
disorder): अरू व्यक्तिको खयाल राखनुहुन् र असामानय 
व्वचारहरू राखनुहुन्, जसतै ‘जादुई सोच’ - जुन हो, व्वश्ास गरेर 
तपाईंले व्यक्ति र घटनाहरूलाई तपाईंको व्वचारहरूले प्रभा्व पान्न 
सकनुहुनर्।

व्यक्तित्व व्वकार भएका व्यक्तिहरू जवहले पवन महसुस ग्ददैनन् 
वक वतनीहरूसँग एक अराजकता र्न् वकनवक उनीहरूको सोचने 
र व्य्वहार गनने तरीका उनीहरूलाई कभत् स्वाभाव्वक ्ेदखखनर् र 
व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूको अंश हुनेर्। वतनीहरूको व्वचार र 
व्य्वहार आघात र ्वा प्रवतकूलता को लावग एक सुरक्ा प्रवतवक्या 
हुन सकर्।

1  What are personality disorders? | Personality disorders | ReachOut Australia -  
https://au.reachout.com/articles/what-are-personality-disorders

https://au.reachout.com/articles/what-are-personality-disorders


2 | Personality disorder - Nepali

लक्षणहरुः
व्यक्तित्व व्वकार को लक्ण व्यक्तित्व लक्ण हो वक सबैले केवह 
समयमा प्र्दश्नन गन्न सकर्न्। भभन्ता व्यक्तित्व व्वकार भएका 
व्यक्तिहरूका लावग हो वक उनीहरूको व्य्वहार चरम हो र 
सामानयतया वतनीहरू यसलाई अनुकूलन गन्न ्वा परर्वत्नन गन्न 
असमथ्न हुनर्न्।

व्यक्तित्व व्वकार सामानयतया १८ ्वर्न उमेर समम वन्दान हुँ्ैदन 
वकनभने हाम्ो व्यक्तित्व तयो उमेर समम स्थिर व्वकास भैरहेको हुनर्।

बच्ाहरू र वकशोर-वकशोरीहरूमा हाममोनल परर्वत्ननहरू हुनर्न् 
जसले उनीहरूको मुडलाई असर ग्द्नर् र लक्णहरू समान ्वा 
व्यक्तित्व व्वकार सँग धमल्दोजुल्दो हुन सकर्। यठ्द तपाईं तयसतो 
व्य्वहारको अनुभ्व गनु्नहुनर् जुन तपाईंलाई क्चनता लाग्दर् र 
तपाईंको सामानय जी्वनलाई गडबड ग्द्नर् भने क्र पया तपाई डाकटर 
भेट्नुहोस्।

केवह लक्षणहरू िुन व्यक्क्को व्यक्क्ति वडसअड्डर हुन्छ:

• बारमबार मुड ब्दक्लने

• अनय व्यक्तिमा चरम वनभ्नरता

• मा्दक प्दाथ्न (चरम व्यथ्न)

• असाधारण वनजी समबधि 

• सामाजजक अलग्वा 

• ररस उि्ने 

• अरूलाई शंका र अव्वश्ास

• साथी बनाउन कठिनाई

• ततकाल त्रपपत को लागी एक आ्वशयकता

• खराब आ्वेग वनयनत्रण

• मठ्दरा ्वा प्दाथ्नको दुव्य्न्वहार

• आतम-हानी, ्वा धमककी ्वा आतमहतया गनने प्रयास

सबैले समय-समयमा यी मधये केही अनुभ्व गन्न सक्दर्न् र 
व्यक्तित्व व्वकार भएका सबैजनासँग यी सबै संकेतहरू हुने रै्न। 
यठ्द तपाईंले ठ्दनका धेरैजसो संकेतहरू अनुभ्व गनु्नभयो भने - 
हरेक ठ्दन - ्वा यठ्द तपाईं आफूले महसुस गरररहनु भएको कुनै 
पवन भा्वनाहरूको बारेमा क्चपनतत हुनुहुनर् भने, तपाईंले आफनो 
क्चवकतसकको सहयोग क्लनुपनने हुनर्।

कारणहरुः
व्यक्तित्व व्वकारको कारण के हो भनेर ठ्ाककै थाहा भएको रै्न। 
यद्यपी केवह कारकहरूले कसैलाई व्वकक्सत गनने सम्ा्वना बढी 
हुनर्। वतनीहरूमा वनमन समा्वेश र्न्:

• व्यक्तित्व व्वकार ्वा अनय मानक्सक स्वास्य सरोकारको 
पारर्वाररक इवतहास

• बालयकालमा दुरुपयोग ्वा अपहेलना

• जी्वनको बालयकालको समयमा एक अस्थिर ्वा अराजक 
पारर्वाररक 

• बालया्वथिामा आचरण वडसआड्नरको साथ वन्दान भएको

• बालयकालमा म्रतयु, ्वा एक ्द्द्ननाक समबधि व्वचे््द माफ्न त 
आमा बुबा को हानी

• अनय महत्वपूण्न आघातहरु

व्यक्तित्व वडसअड्नर भएका व्यक्तिहरू आफूले गरेको जसतो महसुस 
गन्न र्नौट ग्ददैनन्, र कुनै पवन वहसाबले यो वडसअड्नर व्वकासको 
लावग जजममे्वार हुँ्ैदनन्।

समर्डन हाक्सल गर्दुः
उपचारको प्रकार व्यक्तित्व वडसअड्नरको प्रकारमा वनभ्नर ग्द्नर्। 
धेरै व्यक्तित्व व्वकारहरू अनय मानक्सक स्वास्य सरोकारसँग 
समबन्धित हुनर्न्, यद्यपी व्य्वहार प्रायः थिायी र ्दीघ्नकालीन 
हुनर्। उ्दाहरण को लागी, जानीबुझी बाधयकारी व्यक्तित्व व्वकार 
जानीबुझी बाधयकारी वडसऑड्नर, न्सकजोइड व्यक्तित्व वडसअड्नर 
न्सकजोफे्वनया, र सामाजजक फोवबयामा पररहार व्यक्तित्व 
वडसअड्नरहरु सँग समबन्धित र्न्। तयसकारण, केवह समान उपचार 
दृधटिकोण प्रयोग गन्न सवकनर्। सीमा रेखा व्यक्तित्व व्वकारको लावग, 
कुरा गनने थेरापीहरू मुखय उपचार पद्धती हुन्। औरधी अ्वरोधका 
पक्हरूको उपचार गन्न प्रयोग गन्न सवकनर्।

व्यक्तित्व व्वकारको वन्दान गन्न गाह्ो हुन सकर् र कवहलेकाँही 
स्वास्य पेशे्वरहरू एक व्यक्तिमा शुरु गन्न सक्दर्न्। हेरचाहकता्न 
हुनु राम्ो र सहयोगी हुन सकर् जसले व्यक्तिलाई राम्री क्चन्े 
डाकटरलाई के भइरहेको र् बताउन मद्त पुया्नउँर् र व्यक्तिले संकेत 
र लक्णहरू अनुभ्व गरररहेका व्यक्तिको लावग सहयोगका लावग 
सहयोग पुया्नउँर्।

प्रभा्वकारी उपचारको बारेमा बुझाइ गरररहँ्दा व्यक्तित्व व्वकारहरू 
अझै ्व्रजद्ध भैरहेको र्, पवहलेको उपचार यो अधधक सम्ा्वनाको 
रूपमा थप प्रभा्वकारीताको खोजी हुन सक्दर्।
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यस तथय पत्रको बारेमा

यो जानकारी क्चवकतसा सललाह होईन। यो साधारण हो र तपाईंको व्यक्तिगत 
पररस्थिवत, शारीररक सुस्वास्य, मानक्सक स्थिवत ्वा मानक्सक स्वास्य 
आ्वशयकताहरूलाई धयानमा राख्ैदन। यो जानकारीको उपचार ्वा तपाईंको 
आफनै, ्वा अकमो व्यक्तिको मेवडकल अ्वथिा पत्ा लगाउन प्रयोग नगनु्नहोस् र 
क्चवकतसा सललाहलाई बे्वासता नगनु्नहोस् ्वा यस जानकारीमा केही कारणले 
यसलाई ठढला सुसती गनु्नहुन्। कुनै पवन क्चवकतसा प्रश्नहरू एउटा योगय स्वास्य 
रेख्ेदख पेशे्वरलाई क्सफाररश गनु्न प्द्नर्। यठ्द शंका लागयो भने, क्र पया सँधै 
क्चवकतसा सललाह क्लनुहोस्।

श्ोतहर

यो तथयपत्र reachout.com को ्वेबसाइटमा प्रकाक्शत समारिीहरुबाट 
रूपानतरण गररएको हो। सककली https://au.reachout.com/articles/
what-are-personality-disorders मा हेन्न सवकनर्।

अनय श्ोतहरमाुः  

What is borderline personality disorder? - Mental health 
and psychosocial disability (nsw.gov.au) -  
https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/
psychosocial/foundations/Pages/types-bpd.aspx

तथय-पत्र उतपा्दन गननेः

Embrace Multicultural Mental Health 
Mental Health Australia
9-11 Napier Close
Deakin, ACT 2600
T +61 2 6285 3100 
E multicultural@mhaustralia.org
embracementalhealth.org.au

तपाईको मानक्सक स्वास्यकोलावग मद्त क्लने क्चवकतसकनै सुरू 
गन्नका लावग राम्ो थिान हो। यस श्रखलाको तथय पत्र Getting 
Professional Mental Health Help (पेशेवार मानसिक 
सवास्थ्य िहाथ्यता सिने) मा पेशे्वारको मद्त खोजनको लावग अधधक 
जानकारी र्न्।  

यठ्द तपाईं आफनो मानक्सक स्वास्यको बारेमा आफनो डाकटर संग 
कुरा गन्न सहज महसुस गनु्नहुन् भने, तपाईं अकमो हेन्न सकनुहुनर् जो 
संग तपाईलाई सहज महसुस हुनर्। तपाईलाई सवह डाकटर पत्ा 
लगाउन केवह समय लागन सक्दर्।

प्रोिेक्ट एयरसँग उपभोक्ाहरू र वतनीहरूका पररिारहरू, 
साझेरारहरू र कयाररयरहरू ्छन् िसमा तथय पत्रहरू, 
उपभोक्ाहरको प्रतक्य अनुभिहरू र भभवडयोहरू ्छन्। 
रप िानकारीको लावग https://www.uow.edu.au/
project-air/resources/ मा हेनु्डहोस्।

यटर तपाईलाई अवहलययै मद्दत चावहएमा

यठ्द तपाईंलाई लागर् वक कसैले तपाई आफूलाई ्वा अरूलाई चोट 
पुया्नउन सकर् भन्े लाग्दर् भने ततकाल सहयोग क्लनुहोस्।

आकस्मक सेिालाई फोन गनु्डहोला

ठरिपल जजरो डायल गनु्नहोला (000)

लाईफलाईनलाई फोन गनु्डहोला

13 11 14 मा डायल गनु्नहोला

2021 मा प्रकाक्शत गररएको

https://au.reachout.com/articles/what-are-personality-disorders
https://au.reachout.com/articles/what-are-personality-disorders
https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/psychosocial/foundations/Pages/types-bpd.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/psychosocial/foundations/Pages/types-bpd.aspx
https://www.uow.edu.au/project-air/resources/
https://www.uow.edu.au/project-air/resources/

