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ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ  
ਉਦ� ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਰਖਦਾ ਹੈ?   
 

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

ਖਦੁਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਿਡਪਰਸ਼ੈਨ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕ ਦਾ ਸਬੰਧੰ ਹ ੈ

 ਯੂਐਸ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਔਫ ਹੈਲਥ �ਡ ਿਹਊਮਨ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹ ੈ
ਿਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 60% ਲੋਕ ਮਨ ਦੇ ਿਵਕਾਰ (ਿਡਪਰਸ਼ੈਨ, ਮਿੈਨਕ ਿਡਸਆਰਡਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪੋ-ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਸਿਹਤ) 
ਤ� ਪੀੜਤ ਹਨI ਕਈ ਵਾਰ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮਿਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਦੋਵਾ ਂ
ਤ� ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨI  

 ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਵਸ਼ਵ ਿਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਸਆ ਿਕ ਕੁਝ ਉ�ਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ੇਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਹਾਂਗਕਾਂਗ 
ਸਮੇਤ) ਿਵੱਚ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਜਾਿਣਆ-ਪਛਾਿਨਆ ਸੰਬਧੰ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ) ਹIੈ   

 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਖਦੁਕੁਸ਼ੀ ਉਦ� ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਣਾਵ, ਿਜਵ� ਿਕ 
ਿਵੱਤੀ ਸਮਿਸਆਵਾ,ਂ ਿਰਸ਼ਤਾ ਟੱੁਟਣਾ, ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠ ਨਹ� ਪਾਦਂਾ ਹੈI  

 ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈI ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ 
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦ ੇਖਤਰ ੇਿਵੱਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈI  

 

ਖਦੁਕੁਸ਼ੀ ਜਿੋਖਮ ਸਚੂਕਾਕਂ  
 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 150 ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 

ਲੋਕਾਂ ਦੇ 150 ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਿਵਊ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਛੇ ਕਾਰਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ 
ਹਨ : 
 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ  
 ਇੱਕਲਾਪਨ   
 ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗ ਹੋਣਾ   
 ਕਰਜੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ  
 ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ  
 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ  
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ਖਦੁਕੁਸ਼ੀ ਦ ੇਚਤੇਾਵਨੀ ਸਕੰਤੇ  
ਉ�ਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਤੁਰੰਤ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਵਹਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁੱਛੋ: 
 ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਪਰ੍ਤੱਖ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂ 

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: “ਮ� ਜੀਣਾ ਨਹ� ਚਾਹੁੰਦਾ”, “ਮ� ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ�”, “ਜਦ� ਮ� ਦੂਰ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣਾ 
ਪਵੇਗਾ” ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਲੋਨਾ, ਜਾਂ ਚੁਪਚਾਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂ
ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਿਚੰਤਾਜਨਕ ਿਵਵਹਾਰ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਚਾਰਕੋਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ 
ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ਰੀਦਨਾI  

 ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸੁਸਾਇਡ ਨੋਟ ਿਲਖਣਾ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਪੰਸਦੀਦਾ ਵਸਤੂਆ ਂਦੇ ਦੇਣਾ, 
ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸੋਤਾਂ ਤ� ਅੰਿਤਮ ਿਵਦਾਈ ਲੈਣ ਆਿਦ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨਾI  
 

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ 
ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਚੋਟ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਛੋI  
 
 

ਿਧਆਨ ਦਣੇ ਯਗੋ ਚਤੇਾਵਨੀ ਸਕੰਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ  
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਮਿਸਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੋ ਿਧਆਨ ਿਦਓI ਉਹ ਉਦਾਸ ਹ ੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪਰ੍ਿਵਰਤੀ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈI ਹਾਲਾਿਂਕ ਜਰੂਰੀ ਨਹ� ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ 
ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰੁੁਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਿਵਗੜਨ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈI   
 ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ  

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਦ� ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਮੂਡ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੰੁਦਾ ਹੈI ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 
ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦ� ਬਹੁਤ 
ਿਜਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈI  
 

 ਇੱਕਲੇਪਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸੀ  
ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅਤੇ ਬਸੇਹਾਰਾ ਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਨਾ ਿਮਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨI 
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਨਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤ� ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਿਘਰੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 
ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਿਜਆਦਾ ਆਦੀ ਹ ੋਜਾਣਗੇI  
 

 ਗੱੁਸਾ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ  
ਜਦ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈI  
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 ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ  
ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਦੁਖ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਨਾਲ ਨਿਜੱਠਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾ ਂਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨI ਨਸ਼ੇ ਨੰੂ ਅੰਨਹ੍ੇਵਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ 
ਿਨਯੰਤਰਨ ਰਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਸਮਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇI ਿਜਵ� ਿਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, “ਉਦਾਸ ਹੋਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਉਦਾਸ 
ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ”I ਸ਼ਰਾਬ ਿਸਰਫ ਮਡੂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੰੂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਏਗੀI  
 

 ਭੁਲੇਖੇ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ  
ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹਨ, ਮਾਨਿਸਕ ਲੱਛਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਭੁਲੇਖੇ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਭਰਮ, 
ਅਤੇ ਭੁਲੇਖੇI “ਤੁਸ� ਬੇਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸ� ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ!” ਵਰਗੇ ਭਰਮ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਅਧੀਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਵਧ ਜਾਵੇਗੀI  
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ਅਸ� ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾ?ਂ  
ਇੱਕ ਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਜਾ ਂਦਸੋਤ ਵਜ�, ਤੁਸ� ਇਹ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ 

 ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਕਰੋ  
 “ਆਓ ਿਮਲ ਕੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਿਵੱਚ� ਲੰਘੀਏ!” “ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ... ਤਾਂ ਕਹੋ!” “ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮ� ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮ� ਸੁਣਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾਂ!”   
 

 ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ  
ਉਸ ਦੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂਨੰੂ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਸਮਿਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤ� 
ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਹ� ਹIੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਮਿਸਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI  
 

 ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪਛਾਣੋ  
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਿਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ 
ਿਸਝਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਤ� ਪੀੜਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਬੇਕਾਰ, ਲਾਚਾਰ 
ਅਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ ਹਨI ਇਸ ਲਈ, ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ “ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ” ਜਾਂ “ਇਹੋ ਿਜਿਹਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਉਦਾਸ ਹੋਣ” ਲਈ 
ਿਝੜਿਕਆ ਨਹ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾI ਉਨਹ੍ਾ ਂਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ 
ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI  
 

 ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਰਹੋ 
ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਜੰਨਾ ਮੁਮਿਕਨ ਹਵੇੋ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ 
ਕਰੋI ਚੁਪਚਾਪ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਰਹੋI ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਦੇਖਭਾਲ ਬੇਤਰਤੀਬ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾਲ�  ਵਧੇਰੇ ਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ: “ਇੰਨਾ ਨਾ ਸੋਚੋ”, “ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੰੂ ਭੁਲੱ ਜਾਓ! ਜਾਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾ ਂਕਰਨਾI”  
 

 ਇਸ ਨੰੂ ਹਲਕੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਾ ਲਓ  
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋI ਿਜਆਦਾਤਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ ਜਾਿਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈI ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 
ਿਵੱਚ  ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹ� ਹੈI ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸ� ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢਂਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋI 
ਇਹ ਉਿਚਤ ਨਜ਼ਿਰਆ ਹੈI ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਿਵਚਾਰ 
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣਾ ਨਹ� ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਇੱਹ ਿਵਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਸਪਸ਼ੱਟ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਾਏਗੀI  
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 ਪਰ੍ੋਫੇਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ  
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈI ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੈਿਮਲੀ 
ਡਾਕਟਰ, ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਕਲੀਿਨਕਲ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ ਜਾਂ ਸਾਈਕੈਿਟਰ੍ਸਟ ਤ� ਮਦਦ ਲਓI  
 

 ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਤ� ਬਚੋ  
ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਰਿਹਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਨਹ� ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈI ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ੍ਬਲ ਪਰ੍ਿਵਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ 
ਸਕੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI  

 
 

ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਿਸਆ ਦਾ ਹਲ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ! 
 

ਮਦਦ ਲਈ ਹਟੌਲਾਈਨ 

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ (24 ਘੰਟੇ) 2343 2255 

ਸਮੇਰੀਟਨ ਸੁਸਾਇਡ ਪਰ੍ੀਵੇਨਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (24 ਘੰਟੇ)   2389 2222 

ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਈਕੈਿਟਰ੍ਕ ਹੌਟਲਾਈਨ (24 ਘੰਟੇ) 2466 7350 

ਲਾਈਫ ਹੌਟਲਾਈਨ (24 ਘੰਟੇ) 2382 0000 

  

ਮਦਦ ਏਜ�ਸੀ 

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਏਜ�ਸੀਆਂ   

ਪਾਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ   

ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਜਾਂ 
ਮਨੋਿਵਿਗਆਿਨਕ ਕਲੀਿਨਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ  

 

 

ਕੈਸਲ ਪੀਕ ਹਸਪਤਾਲ (ਚੌਥਾ ਐਡੀਸ਼ਨ) 
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	 ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 60% ਲੋਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ (ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਮੈਨਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪੋ-ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਹਿਤ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨI ਕਈ ਵਾਰ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ...
	 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਨਿਆ ਸੰਬੰਧ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ) ਹੈI

