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मानिसक स्वास्थ्य कायम रा� सझुावह� 

हङकङ कलेज अफ साइ�कया��स्ट 

 

यस लेखको साम�ी अनुवा�दत संस्करण हो, र िचिनया ँससं्करण �बल �नेछ। 

 

हङकङ कलेज अफ साइ�कया��स्ट्सल े �स्तािवत सुपुदर्गी िवधेयकको संशोधनको सन्दभर्मा हालैका सामािजक 

घटनाह�को �ित��यामा केही �ि�ह�ल ेअनुभव गरेको भावनात्मक अशािन्त�ित गिहरो िचन्ता �� गदर्छ। 

�न्�का दशृ्यह�को पीडादायी अनुभव, चाह े�त्यक्ष �पमा सामना ग�रयो वा िमिडया माफर् त, सम्भवतः ती� तनाव 

�ित��याह�को लक्षणह� ��गर गनर् सक्छ। कलेजले घटनाको पिछल्लो िवकासलाई प�ाउँद ैजनतालाई हा�ो आफ्नै 

मानिसक स्वास्थ्यको बारेमा सचेत �न सम्झाउन चाहन्छ। कृपया कुन ैपिन भावनात्मक �ित��याह�, िवचारह� वा 

शारी�रक लक्षणह�को लािग ध्यान �दनहुोस् जसले मानिसक स्वास्थ्य िचन्ताह�लाई संकेत गनर् सक्छ। 

मनोिच�कत्सकह�को हङकङ कलेजले तपा�लाई मानिसक �पमा स्वस्थ रहन म�त गन� िन� सुझावह� सबैको 

ध्यानाकषर्ण गराउन चाहन्छ। आफ्नो हरेचाह गरेर, हामी रा�ो भिवष्यको लािग �यास गनर् सक्छ�। कलेजले 

जनतालाई एउटा मह�वपूणर् सन्दशे �दन चाहन्छ: वतर्मान सामािजक अवस्थाको सामना गदार्, कसैलाई ती� 

भावनात्मक �ित��याह� अनुभव गनर् सक्छन्, र कसैलाई असहायता र िनराशाको भावना पिन �न सक्छ। आत्महत्या 

वा आत्म-िवनाशकारी िवचारह�को सम्भािवत वृि�ह�बाट िवशेष �पमा सतकर्  रहनुहोस्। यी भावनात्मक 

उथलपुथल र िवचारह� सामान्यतया समयको साथ कम �न्छन्। कृपया उनीह�लाई तपा�को कायर्ह� िलन 

न�दनुहोस ्र आफू र तपा�का ि�यजनह�लाई अप�रवतर्नीय क्षित पुर्याउन न�दनहुोस,् समाजमा अथर्पूणर् �पमा 

योगदान गन� थप अवसरह�बाट बि�त �न न�दनसु्। कलेजले सबैलाई जीवनको कदर गनर् र हा�ो वरपरका सबैको 

हरेचाह गनर् अपील गदर्छ। 
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मानिसक स्वास्थ्य कायम रा� सझुावह� 

1. हा�ा भावनाह� र �ित��याह�, साथ ैहा�ा वरपरकाह�लाई ध्यान �दनहुोस;् के हामीमा एक ती� तनाव 

�ित��या दखेा परेको छ? 

�न्�ात्मक घटनाको साक्षी वा सामना गदार् (सामािजक िमिडयाको सन्दभर्मा वा अन्य प्लेटफमर्ह� माफर् त पिन) 

हामीलाई केही �दन िभ�ै ती� तनाव �ित��याको �पमा अनुभव गनर् सक्छ। 

लक्षणह�मा िन� समावेश �न सक्छन्: 

• के भयो भनेर सोची रहन,े वा  �दमागमा दशृ्यह� द�ेे 

• दःुस्व� �नु 

• आराम गनर् गा�ो महसुस �नु, मान� तपा� िनरन्तर सतकर्  �न�ुन्छ 

• सु� गा�ो �नु, र बेचैन �न ु

• के भयो भनेर सम्झाउन ेकुनै पिन चीज वा ब्यि�बाट  टाढा �न खोज्न ु

यी सबै सामान्य �ित��याह� �न् र तपा�ल ेधेरै िचिन्तत �नुपद�न। 

य�द तपा�लाई शकंा लाग्छ �क तपा�ल ेती� तनाव �ित��याको अनभुव ग�ररहनभुएको छ र यसल ेतपा�लाई 

अप्�ारो पा�ररहकेो छ भन ेहामी आशा गछ� �क िन� गन� र नगन� कायर्ह�ल ेतपा�लाई म�त गनर् सक्छ: 

गनर् न�न:े िमनटे-िमनटे, सकेेन्ड सकेेन्डमा उ�िेजत समाचारह�लाई प�ाउन े

अिडयोिभजुअल �रपो�टर्ङ, जस्तै पोडकास्ट वा लाइभ िस्�िमङले हा�ो समस्या र िचन्तालाई िबगानर् सक्छ। यसको 

स�ा, य�द तपाई आफ�लाई अपडटे रा� चाहन�ुन्छ भन,े वा, य�द तपाई सा�ँै अप्�ारो महसुस गद� �न�ुन्छ भन,े 

जबसम्म भावना समा� �दँनै, केही समयको लािग समाचारबाट टाढा �नुहोस्। 

 

गनुर्पन�: तपाईलाई रमाइलो ला� ेवा आराम गन� चीजह� 
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शान्त �न आफैलाई समय र ठाउँ �दनुहोस्। य�द तपा�को साथी वा ि�यजन भावनात्मक, �ोिधत, िनराश, वा दखुी 

र अन्धकार महससु गद� �न�ुन्छ भने, उनीह�लाई कुरा गनर् िव�ास गनर् स�े �ि� खोज्न म�त गनुर्होस्। आफ्नो 

मनबाट भारी भावनाह� �कट गदार् उनीह�लाई धरैे रा�ो महसुस गराउन सक्छ। 

 

य�द तपाइँ, वा तपाइँका साथीह�ले लगातार 4 ह�ा भन्दा बढीको लािग ती� तनावका लक्षणह� अनुभव 

ग�ररहनभुएको छ, र ितनीह�ले तपाइँको काम वा तपाइँको दिैनक जीवनमा पिन बाधा पुयार्इरहकेो छ भन,े तपाइँ 

पोस्ट �ाउमे�टक स्�ेस िडसअडर्र (PTSD) िवकिसत गरेको �न सक्छ। )। त्यस अवस्थामा, सकेसम्म चाँडो पेशेवर 

म�त र समथर्न खोज्नहुोस्। 

 

 

2. िड�सेन आउन ुअिघ होिशयार रहनहुोस ्

अक�तफर् , कितपय मािनसह� दःुखी समाचारह� हरेेपिछ उदास वा िनराश महसुस गछर्न्। 

उदास �न ुर िड�सेन �नमुा के फरक छ? 

उदासी एक सामान्य भावना हो। यस्ता अनुभूित घण्टा दिेख केिह �दन सम्म रहन सक्छ, तर यो अन्ततः 

िब�ेछ। 

तर, िड�सेन धेरै लामो समय सम्म रहन्छ। िनराशा, �ोध वा संकटको भावना २ ह�ा वा सोभन्दा बढी समयसम्म 

रहन सक्छ। तपा�ल ेआफ्नो शरीरमा प�रवतर्नह� पिन महसुस गनर् स�ु�न्छ, जस्त ैभोक नला�े, तौल घट्ने र 

�दनभ�र थ�कत महसुस गदार् पिन अिन�ा �ने, आ�द। तपा�को िवचारह� पिन नकारात्मक �न सक्छ, र तपा� 

बेकार, असहाय र आशाहीन महसुस गनर् स�ु�न्छ। गम्भीर अवस्थाह�मा, िड�ेसनले तपा�को िव�ालय, काम, 

सामािजक जीवनलाई असर गनर् सक्छ र आत्महत्या गन� िवचारह� पिन िनम्त्याउन सक्छ। य�द तपाइँसँग यस्ता 

लक्षणह� छन ्भने, कृपया सकेसम्म चाँडो पेशेवर म�त खोज्नुहोस्। 
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थप जानकारीको लािग, यस कागजातको अन्त्यमा हाइपरिलङ्कह� माफर् त िभिडयोह� हनेुर्होस्। 

 

3. हटलाइनह� र कहा ँम�त खोज्न े

य�द तपाइँ िचिन्तत �नु�न्छ �क तपाइँ, वा तपाइँको साथीमा, िन� सतर्ह� छन:् 

1) पोस्ट �ाउमे�टक स्�ेस िडसअडर्र वा ती� तनाव �ित��याबाट िवकिसत भएको कुनै पिन अवस्था 

२) िड�ेसनका लक्षणह� 

३) आत्मघाती िवचार 

य�द उपरो� सतर्ह� दखेा परेमा सकेसम्म चाँडो �ावसाियक म�त (सामािजक कायर्कतार्, सल्लाहकारह�, 

िक्लिनकल मनोवैज्ञािनकह�, सामान्य िच�कत्सकह�, वा मनोिच�कत्सकह�बाट) �ा� गनुर्होस्। 

 

तपा�ल ेम�त खोज्न वा पशेवेरह�लाई िसफा�रस गनर्को लािग िन� हटलाइनह�मा कल गनर् स�ु�न्छ 

हटलाइन नाम / हटलाइन सगंठन सम्पकर्  सवेा �ावधान घण्टा 

ओपन अप (आपतकालीन भावनात्मक समथर्न सेवाह�) 

हङकङ जोक� क्लब च्या�रटी �स्ट 

9121 2012 

 

FB / IG: 

hkopenup 

24 घण्टा 

आत्महत्या रोकथाम सेवाह� 2382 0000 24 घण्टा 

साम�रटन बे�ेन्डसर् हङकङ 2389 2222 24 घण्टा 

अस्पताल �ािधकरण मानिसक स्वास्थ्य �त्यक्ष 2466 7350 24 घण्टा 

समाज कल्याण िवभाग हटलाइन 2343 2255 24 घण्टा 
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तुङ वाह �ुप अफ हिस्पटल  CEASE �ाइिसस सेन्टर  18281 24 घण्टा 

ब्यािप्टस्ट ओई �ान सेवा 

बाल र �कशोर मनोिच�कत्सक स्वास्थ्य 

3413 1543 09:00-18:00 

(सोमबार दिेख शु�बार) 

युवा रेखा  

हङकङ युवा समूहह�को महासंघ 

2777 8899 14:00-02:00 

(सोमबार दिेख शिनबार) 

हङकङ रेड �स मनोवैज्ञािनक सहयोग 

 (अं�ेजी र िचिनयाँ) 

3628 1180 - 

स्टेवाडर्स् 2635 7709 10:00-17:00 

(सोमबार दिेख शु�बार) 

हङकङ युवा मिहला ईसाई संघ 2711 6622 सोमबार दिेख शु�बार 

14:00-16:00 

(मिहला हटलाईन) 

हङकङको केटा र केटीह�को क्लब संघ - अिभभावक 

हटलाइन 

2866 6388 19:00-21:30 

(परामशर् हटलाईन) 

तुङ वाह केर हटलाइन 

तुङ वाह �ुप अफ हिस्पटल 

2548 0010 14:00-16:00 

(सोमबार दिेख बुधबार) 

 

 

हामी कसरी आफू र हा�ा ि�यजनह�लाई मानिसक �पमा स्वस्थ रा� सक्छ�? 

1. आत्महत्याको खबर साझा गदार् के गन� र नगन�: 
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स्माटर्फोन र सोशल िमिडयाको युगमा, सबैजना कम वा बढी एक एमेच्योर �रपोटर्र ब�ु अप�रहायर् छ। तैपिन, 

आत्महत्या सम्बन्धी कुन ैपिन समाचार पठाउन ुवा साझा गनुर् अिघ यो आवश्यक छ �क छैन भनरे दईु पटक 

सोच्नहुोस्। य�द तपा�ल ेआत्महत्यासँग सम्बिन्धत समाचार वा जानकारी साझा गनुर् पछर् भन,े कृपया िन� कुरा 

नोट गनुर्होस:् 

गनुर् न�न：े 

⮚ मृतकको ससुाइड नोटको तिस्वर र साम�ीह� फवार्डर् वा सेयर गन� 

⮚ आत्महत्याको मिहमा, रोमािन्टक वा सनसनीपूणर् बनाउन े

⮚ आत्महत्याको कारणलाई सरल बनाउन े

⮚ आलोचना गनर् वा अ�लाई दोष �दन आत्महत्याको फाइदा उठाउने 

गनुर्पन�: 

⮚ समस्या समाधान गनर् अन्य, रा�ो माध्यमह� छन् भनेर बुझ्नुहोस ्

⮚ आत्महत्या रोकथाम सेवाह�, सामुदाियक �ोतह�, र हटलाइनह� जस्ता म�त खोज्न ेत�रकाह� बारे 

जानकारी �दनुहोस ्

 

2. आत्महत्या गन� िवचार भएकाह�लाई म�त गन� 

पिहलो कायर् रा�ोसँग �ान्डल गनुर्पछर्। य�द कसैले आत्महत्या गरेको महसुस ग�ररहकेो छ र म�तको लािग कल 

गदर्छ भने, उनीह�लाई सो�ुहोस ् �क उनीह� कहाँ छन्, के गद�छन्, उनीह�लाई थाहा �दनहुोस ् �क तपा� 

उनीह�सँग �न�ुन्छ, र उनीह�लाई भेट्ने �यास गनुर्होस् जहाँ तपा� दवैु सुरिक्षत �नु�न्छ। 

िनि�त गनुर्होस् �क तपा�सगँ पयार्� समय छ, र सु� तयार �नहुोस्। तपा�ले सुिनरहनुभएको छ, र तपा�ले 

ख्याल रा�ु�न्छ भनी थाह पाउनु नै िनराशामा परेको �ि�को लािग पिहलो सान्त्वनाको �ोत �न सक्छ। 

धैयर् रा�ुहोस्। खुला, सम्मानजनक, र गैर-िनणार्यक �नहुोस्। जब तपाईले �ि�को खतराको स्तर मूल्याङ्कन 
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गनुर्�न्छ तपा� साँचो र इमान्दार �नहुोस्। 

झूटा वाचा नगनुर्होस्। य�द तपा�ल ेअ�लाई उनीह�को समस्याह�को बारेमा थाहा �दन र ितनीह�लाई सरुिक्षत 

रा� आवश्यक छ भने तपा�ल ेितनीह�को कुरा गोप्य रा�े वाचा गनर् स�ु��। उनीह�ले आफैलाई हािन पुऱ्याउन 

स�े सम्भावना कि�को छ भनेर उनीह�लाई सीध ैसो� नडराउनुहोस्। उदाहरणको लािग, के आफैलाई हािन 

पुर्याउने त�रकाह� सिजल ैप�चँयोग्य छन्? के म�त निजकै छ? 

य�द खाचँोमा परेको �ि� तत्काल खतरामा छैन भन,े तब: 

● आत्महत्या गन� िवचारह� िव�� लड्ने त�रकाह� सम्झन ितनीह�लाई मागर्दशर्न गनुर्होस् (एक साथीसँग 

कुराकानी, िव�ाम कौशल केही उदाहरणह� �न्) 

● उनीह�लाई आत्महत्या रोकथाम सेवाह� र हटलाइनह� जस्ता उपलब्ध म�त बारे जानकारी �दनुहोस ्

● उनीह�लाई थाहा �दनुहोस ्�क तपा�ल ेउनीह�लाई �ावसाियक सहायता खोज्न म�त गनुर्�नेछ 

(सामािजक कायर्कतार्ह�, मनोवैज्ञािनकह� र मानिसक स्वास्थ्य सेवाकम�ह� माफर् त) 

● आफ्नो िचन्ताको बारेमा उनीह�को प�रवारलाई सचते गराउनुहोस ्

य�द खाँचोमा परेको �ि� तत्काल खतरामा रहकेो दिेखन्छ भन,े तत्काल ९९९ डायल गनुर्होस,् त्यसपिछ: 

● आकिस्मक सेवाह� नआउन्जलेसम्म उनीह�सँग ब�को लािग साथी वा प�रवारको सदस्य रा�ुहोस ्

● य�द खाँचोमा परेको �ि� एक्लै छ भन,े म�त नआउन्जले ितनीह�सँग िस्थर सम्पकर्  रा�ुहोस ्

खतरामा परेको कसैलाई म�त गदार्, सध� मनमा रा�ुहोस ्�क तपा�सँग आफ्नो सीिमतताह� छन्। जब तपा� 

ितनीह�लाई समथर्न गनर् र ितनीह�लाई आशा �दन सक्दो �यास गनर् स�ु�न्छ, ितनीह�का समस्याह� 

"समाधान" गनर् सध� सम्भव न�न सक्छ। आफ�मा क�ठन प�रिस्थितको सामना नगनुर्होस्। प�रवार, साथीह� र 

मानिसक स्वास्थ्यकम�ह�बाट म�त िलनुहोस्। 
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3.  प�रवार र साथीह�लाई समथर्न गनुर्होस।् स�ुहुोस ्र एक अकार्को हरेचाह गनुर्होस।् 

पुरानो पुस्ता र युवा पुस्ताल ेआ-आफ्नो जीवनका अनुभवका आधारमा फरक-फरक िवचार र मूल्य मान्यता रा�ु 

बुझ्न सक्छ। जहाँ िवचार फरक छ, अिलकित रो�ुहोस,् स�ु, स्वीकार र बुझ्न ठाउँ बनाउनुहोस्। न्याय र दोषलाई 

आफ्नो सम्बन्धको बाटोमा आउन न�दनहुोस्। 

 

आफ्नो प�रवारसगँ बहस नगनुर्स्: गनर् �न ेर गनर् पन� कायर्ह�: 

 

गनर् न�ने: 

⮚ एकअकार्लाई एउटै िव�ास रा� बाध्य पान� 

⮚ अत्यावश्यक कथनह� �योग गन�: "तपा�ले गनुर्पछर्" र "तपा�ले गनुर् �दँनै" का◌े स�ा "म सुझाव �दन्छु" 

र "के तपा� �यास गनर् चाहनु�न्छ...?" भनी सम्मान महसुस गराउन े

  

गनर् पन�: 

⮚ प�रवारिभ� राजनीित बारे छलफल गन� �क नगन� भ�े िवषयमा सहमित जतुाउनसु 

⮚ अन्य, असंब� पा�रवा�रक गितिविधह�मा संल� �नहुोस ्जसमा सबैले रमाइलो गछर्न् 

⮚ याद गनुर्होस् �क य�द तपा� फरक िवचारह� रा�ु�न्छ भने, तपा� अझै पिन एक प�रवार �न�ुन्छ। 

िवचारमा असहमित �न ुभनकेो �ेमको अभाव हो भ�े होइन। तपा�को प�रवारलाई यो थाहा �दनहुोस ्

⮚ य�द तपा�ल ेआफ्नो र तपा�को प�रवारको िवचारह� �वुीय िवरोधाभासह� फेला पानुर्भयो भन,े 

ितनीह�को िव�ास प�रवतर्न गनर् िज�ी नगनुर्होस्। ितनीह� जो �न ्सोही �पमा ितनीह�लाई स्वीकार 

गनुर्होस ्
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िविभ� राजनीितक िवचार रा�े अन्य �ि�ह�सँग वादिववादबाट बच्ने सुझावह�: 

गनर् न�ने: 

⮚ ितनीह�लाई आफूलाई �� गनर्बाट रो�े 

⮚ पिहले ितनीह�लाई ध्यानपूवर्क पचाउन र िव�सनीय �ोतह�बाट �माणीकरण खोजी नगरी तु�न्तै 

समाचार साझेदारी वा फवार्डर् गन� 

 

गनर् पन�: 

⮚ आफ्नो राजनीितक िव�ासलाई एक क्षणको लािग अलग रा�ुहोस् र आफैलाई ितनीह�को ठाउँमा 

रा�ुहोस्। ितनीह�को दिृ�कोणबाट मु�ा हनेर् �यास गनुर्होस् 

⮚ िविभ� �ि�ह�को िवचारलाई सम्मान गनुर्होस्। साँचो अिभ�ि�को स्वतन्�ता भनकेो फरक मत 

�दँा�दँ ैपिन सबैलाई आफ्नो िवचार �� गन� अिधकार �नु हो। 

⮚ सामािजक स�ाल प्लेटफमर्ह�ले �ायः तपा�को �ाथिमकताह�मा आधा�रत पो�ह� र समाचार 

�रपोटर्ह� �फल्टर गरी दखेाउँछन्। केवल एकल राजनीितक अडानबाट समाचार �ा� गदार् हा�ो िवचार 

पक्षपाती �न सक्छ। अक� दिृ�कोण �ा� गनर् िविभ� �ोतह�बाट एउटै समाचार हनेर् �यास गनुर्होस ्

⮚ खराब भावनाह� िनम्त्याउन ेसाथीह� र प�रवार सदस्यका जसको पोस्टह� रो� "अन�ेन्ड" गनुर् अिघ 

दईु पटक सोच्नुहोस्। यसको स�ा "अनफलो गन�" कायर्लाई िवचार गनुर्होस्, र आरामदायी दरूी रा�ुहोस ्

⮚ सामािजक िमिडया, फोरम, र समूह च्याट सावधानीपूवर्क �योग गनुर्होस्। सदस्यह� बीचको 

राजनीितकरणबाट सावधान रहनहुोस ्


