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आत्महत्या र िड�सेन 
य�द मेरो निजकको कोही मान्छेमा आत्मघाती िवचार छ भने के गन�? 
 

यस लेखको साम�ी अनुवा�दत संस्करण हो, र िचिनया ँससं्करण �बल �नेछ।  
 
आत्महत्या र िड�सेनको निजकको सम्बन्ध छ 
⮚ यूएस िडपाटर्मेन्ट अफ हले्थ एण्ड ह्युमन स�भर्सको वेबसाइटका अनुसार आत्महत्या गरेर मन� मािनसमध्ये ६०% मूड 

िडसअडर्र (िड�ेसन, म्यािनक िडसअडर्र र हाइपो-िड�ेसन सिहत) बाट पीिडत भएको अनुमान ग�रएको छ। धेरै पटक, 
कम उमेरमा आत्महत्या गन� मािनसह� लागूपदाथर् द�ुर्सन समस्या र िड�ेसन दवैुबाट �स्त �न्छन्। 

⮚ थप �पमा, िव� स्वास्थ्य संगठनल ेपिन केही उ� आय भएका देशह� र के्ष�ह�मा (हङकङ लगायत), आत्महत्या र 
मानिसक रोगको लामो समयदेिख ज्ञात सम्बन्ध (िवशेष गरी िड�ेसन र म�पान) रहकेो �ल्याएको छ। 

⮚ धेरै अवस्थामा, संकट �दँा र �ि�ले जीवनको तनाव, जस्त ैआ�थर्क समस्या, सम्बन्ध िब�न,े दीघर्कालीन पीडा, र 
रोगको सामना गनर् नस�े अवस्थामा आत्महत्याका घटना �न्छ। 

⮚ आत्महत्याको िड�ेसनसँग निजकको सम्बन्ध रहकेो दे� स�कन्छ । आत्महत्याको िवषय बुझ्न र आत्महत्याको जोिखममा 
रहकेा मािनसह�लाई म�त गनर् हामीले िड�ेसनलाई िच�ुपछर् र त्यसको सामना गनुर्पछर्। 

 
आत्महत्या जोिखम सचूकांक 
⮚ हङकङमा ग�रएको एक आत्महत्या अध्ययनमा आत्महत्याबाट मृत्यु भएका �ि�का १५० आफन्त र बाँचेका १५० जना 

आफन्तसँग अन्तवार्तार् िलइयो र िन� ६ वटा कारणले आत्महत्या गन� सम्भावना रहकेो प�ा लगाइयो: 
■ बेरोजगारी 
■ एकल 
■ मानिसक रोग  
■ ऋण 
■ समथर्नको अभाव 
■ िवगतमा आत्महत्याको �यास 

 
 

आत्महत्या चतेावनी सकेंत 
उ� जोिखम संकेतह� तत्काल ध्यान �दन योग्य छन्। 
य�द तपा�का आफन्त र साथीह�सँग िन� �वहारह� छन ्भने, कृपया ध्यान �दनुहोस् र त�ुन्त ैम�तको लािग सो�ुहोस्: 
⮚ स्प� वा िनिहत आत्मघाती िवचार र योजनाह� 

उदाहरणका लािग: "म बाँच्न चाह�", "म मनर् चाहन्छु", "जब म टाढा छु, तपा�ल ेआफ्नो ख्याल रा�ु पछर्" र िनराश वा 
उ�ेिजत �दँा आउन ेअन्य िवचिलत िवचारह�, लु�किछपी धरैे लागऔूषध भण्डारण गन�, वा िचन्ताजनक �वहारह� 
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जस्तै ठूलो मा�ामा कोइला वा अन्य खतरनाक सामानह� िबना कारण �क�े। 
⮚ मृत्युपिछको �वस्थाको बारेमा कुरा गन�, सुसाइड नोट ले�े, ठूलो संख्यामा ि�य वस्तुह� �दन ेर आफन्त र 

साथीह�लाई अिन्तम िबदाइ गन�लगायतका घटनाको �वस्था गन�। 
 

य�द यी अवस्थाह� देखा पछर्न ्भन,े कृपया ितनीह�लाई त�ुन्त ैहरेिवचार गनुर्होस,् ितनीह�को भावना बझु्नहुोस,् 
ितनीह�मा आफूलाई चोट पयुार्उन ेकुन ैिवचार छ �क छैन भनरे ध्यान �दनहुोस,् र सकेसम्म चाडँो म�तको लािग सो�हुोस्। 
 
 
ध्यान �दन लायक चतेावनी सकेंतह� 
य�द तपा�का आफन्त र साथीह�लाई िन� समस्याह� छन ्भने, कृपया थप ध्यान �दनुहोस्। ितनीह� िनराश �न सक्छन,् वा 
आत्म-हािन गन� �वृि� पिन �न सक्छ। य�िप यो आवश्यक �पमा धेरै खतरनाक अवस्था होइन, �ारिम्भक समथर्नले जोिखम 
र िब�न ेअवसरह�लाई कम गनर् सक्छ। 
 

 
⮚ िड�ेशन र िचन्ता 

धेरै आत्महत्याका घटनाह� तब �न्छन ्जब मूड अत्यिधक िनराश �न्छ। िड�ेसनको �ारिम्भक िनदान र उपचारल े
आफैलाई हािन पुऱ्याउन स�े जोिखम कम गनर् सक्छ, �कनभन ेधेरै मािनसह� सोच्छन ्�क ितनीह� गम्भीर �पमा 
िनराश �दँा आफ्नो जीवन समा� गनुर् मा� एक मा� त�रका हो। 
 

⮚ एकान्तमा ब� ु
पृथक र असहाय मािनसह� समथर्न र ज्ञानको अभावमा अझ असहाय महसुस गछर्न्। आफ्ना आफन्त र साथीभाइबाट 
जानाजानी टा�ढएका र आत्म-संल� �ि�ह� पिन नकारात्मक र असहाय िवचारह�को लत बढी �न्छ। 
 

⮚ �ोध र आ�ोश 
जब ितनीह� आफ�  र अ�लाई पिन �ोध र घृणाले भ�रएका �न्छन,् आफूलाई र अ�लाई हािन गन� जोिखम पिन बढी 
�न सक्छ। 
 

⮚ रक्सी र �ग्सको �भाव 
केही मािनसह� अि�य भावनाह� र जीवनमा प�रवतर्नह� सामना गनर् रक्सी वा लागपूदाथर् �योग गनर् चाहन्छन,् तर 
ितनीह� आत्म-परािजत छन्। अन्धाधुन्ध लागऔुषध सेवनले आत्म-िनयन्�ण क्षमता मा� घटाउँछ, र िनराश 
�ि�ह�ल ेिव�ेषण गन�, समस्याह� समाधान गन� र भावनाह�लाई िनयन्�ण गन� क्षमता गुमाउन सक्छ। भनाइ 
अनुसार, "द:ुखी �दँा रक्सी िपउनुले तपाईलाई दखुी बनाउँछ"। रक्सीले मूड नरा�ो गछर् र आत्महत्या िवचारह� 
बढाउँछ। 
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⮚ �म�ारा िनयिन्�त 
धेरै िनराश भएका केही �ि�ह�ल ेमानिसक लक्षणह� जस्तै �म, �वण �म र �मह� अनभुव गनर् सक्छन्। "ितमी 
बेकार छौ, मन� छौ!" जस्ता �म र �मको �भावमा आत्महत्याको सम्भावना बढ्छ। 

 
 
हामी ितनीह�लाई कसरी म�त गनर् सक्छ�? 
आफन्त वा साथीको �पमा, तपा�ल ेिन� कायर् गनर् स�ु�न्छ: 

 
⮚  समथर्न �� गनुर्होस् 

"हामी सँगै क�ठनाइह�को सामना गर�!" "तपाइँलाई केही भ� ुछ भन ेभ�ुस्...!" "म धरैे म�त गनर् सक्षम न�न सक्छु, 
तर म सु� इच्छुक छु, र म तपा�लाई म�तको लािग साथ �दन तयार छु!" 
 

⮚ समाधान गन� �यास गनुर्होस् 
आफूलाई उसको/उनको भावना महसुस गनर्को लािग उसको/उनको ठाउँमा रा�े �यास गनुर्होस्, उहाँको/उनको 
भावनाह�सँग सहमत �नुहोस्, तर यो स्प� गनुर्होस् �क आत्महत्या समस्या समाधान गन� उ�म त�रका होइन। तपा� र 
उहाँ/उनको संयु� �यासबाट, समस्या िनि�त �पमा अझ �भावकारी �पमा समाधान �नछे। 
 

⮚ िड�ेशन पिहचान गनुर्होस् 
आत्महत्या गन� िवचार भएका अिधकांश �ि�ह� भावनात्मक �पमा समस्या�स्त �न्छन,् अचानक प�रवतर्नह� 
सामना गनर् असमथर् �न्छन ्वा िड�ेसनबाट पीिडत �न्छन,् र आफू बेकार, असहाय र आशाहीन महसुस गछर्न्। तसथर्, 
"उत्साह नभएको" वा "यस्ता तचु्छ कुराह�का लािग दःुखी" भएकोमा उनीह�लाई गाली गनुर् �दँैन। उनीह�लाई 
क�ठनाइह�को सामना गनर् र िड�ेसन हटाउन म�त खोज्न �ोत्सािहत गनुर्पछर्। 
 

⮚ उसको पक्षमा �नुहोस् 
यो खतरनाक अविधमा, कृपया आफन्त र साथीह�लाई सकेसम्म उहाँलाई साथ �दने �वस्था गनुर्होस्। चुपचाप उसको 
छेउमा ब�ुहोस्। शान्त र कोमल हरेचाह अिनयिमत सल्लाह जस्तै: "धरैे नसोच्नुहोस्", "समस्याह� िबसर्नुहोस्!" वा 
अन्तहीन कुराकानी भन्दा बढी �ावहा�रक र �भावकारी �न्छ।  
 

⮚ यसलाई हल्का �पमा निलनुहोस् 
आफन्त र साथीह�ले अगािड राखेका आत्मघाती िवचारह�लाई बेवास्ता नगनुर्होस्। धरैेजसो आत्महत्याका घटनाह�मा 
आत्महत्या गन� �ि�ले यो िवचार पिहल्यै �� गरेको �न्छ। उनीह�लाई हतारमा यो नगनर् भ�ु पयार्� छैन। यसको 
स�ा, तपा� ितनीह�लाई सकारात्मक �पमा सो� स�ु�न्छ य�द ितनीह�सँग आत्मघाती िवचारह� छन,् र त्यसपिछ 
ितनीह�लाई सकारात्मक �पमा �वहार गनुर्होस्। यो उपयु� दिृ�कोण हो। िचन्ता नगनुर्होस्, उनीह�लाई आत्महत्या 
गन� िवचार छ �क छैन भनेर सो�ुको अथर् उनीह�लाई आत्महत्या गनर् सम्झाउनु होइन, �कन�क य�द उनीह�सँग पिहल े
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नै यो िवचार छ भने, स्प� छलफलल ेउनीह�लाई तपा�को हरेचाह र ध्यान महसुस गराउनछे। 
 

⮚ �ावसाियक सहयोग खोज्नुहोस् 
आत्महत्या गन� िवचार भएका �ि�ह�ल ेचाँडै उपचार र परामशर् �ा� गनर् आवश्यक छ। कृपया पा�रवा�रक 
िच�कत्सक, आपतकालीन िवभाग, सामािजक कायर्कतार्, िक्लिनकल मनोवैज्ञािनक वा मनोिच�कत्सकको म�त िलनुहोस्। 
 

⮚ लुकाउन वा रो�बाट बचाउनुस् 
पालो िलन ुर 24 घण्टा �ि�सँग ब� ुउ�म समाधान न�न सक्छ। य�द कुन ैआफन्त र साथीमा आत्महत्या गन� बिलयो 
�वृि� छ भन,े उसलाई जितसक्दो चाँडो िनरीक्षण र �ापक िनदान र उपचारको लािग अस्पतालमा भनार् गनुर्पछर्। 
 

 
 

िड�ेशनका◌े उपचार गनर् स�कन्छ! आत्महत्याल ेसमस्याको समाधान गद�न! 
 

हटलाइन म�त गनुर्होस ्

समाज कल्याण िवभाग हटलाइन (24 घण्टा) 2343 2255 

साम�रटन सुसाइड ि�भेन्सन सोसाइटी (२४ घण्टा) 2389 2222 

अस्पताल �ािधकरण मनोरोग हटलाइन (24 घण्टा) 2466 7350 

लाइफ हटलाइन (२४ घण्टा) 2382 0000 

  

म�त एजने्सी 

समाज कल्याण िवभाग र िविभ� सामािजक सेवा संस्थाह�  

पा�रवा�रक डाक्टर  

दघुर्टना र आपतकालीन िवभाग वा मनोिच�कत्सक िक्लिनक र अस्पताल 
�ािधकरण अन्तगर्त अस्पतालह� 

 

 
क्यासल पीक अस्पताल (चौथो संस्करण) 


