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સમસ્યા: 
 વર્ષ ૨૦૦૦મા ૧૦ લાખ લોકોએ આપઘાત કરી જીવન ટ ૂંકાવી દીધ ૂં હત  ૂં
દર ચાલીસ સેકન્ડ ેએક વ્યક્તત  દ નનયામાૂં કોઈ સ્થળે આપઘાત કરી જીવ ગ માવી છે.

ડર ત્રણ સેકન્ડ ેકોઈ એક વ્યક્તત આપઘાતની કોનિિ કરે છે.

૧૫થી ૩૫ વર્ષની ઉંમરે થતાૂં મરણના પ્રથમ ત્રણ કારણોમાૂં આપઘાતનો સમાવેિ થાય છે.

દરેક આપઘાત ઓછામાૂં ઓછા છ  લોકોના જીવન પર અસર કરી િકે છે.



આપઘાત એક જટટલ સમસ્યા છે , એન ૂં કોઈ એક કારણ નથી.જૈનવક, આન વૂંનિક, માનનસક, સામાજજક 
અને સાૂંસ્કૃનતક અને વાતાવરણને લગતાૂં પટરબળો એમાૂં ભાગ ભજવે છે.એ કહવે  ૂં મ શ્કેલ છે કે અમ ક 
લોકો આપઘાત કરવાન ૂં કેમ પસૂંદ કરે છે જ્યારે બીજા એવી જ કે એમના કરતાૂં પણ ખરાબ 
પટરક્સ્થનતમાૂં હોવા છતાૂં આપઘાત નથી કરતા. જોકે મોટાભાગના આપઘાત અટકાવી િકાય છે. 
દ નનયાના તમામ દેિોમાૂં આપઘાત એ જાહરે આરોગ્યની મોટી સમસ્યા છે. પ્રાથનમક આરોગ્ય 
કાયષકતાષઓ આપઘાત કરનાર વ્યક્તતને પારખે, ચકાસણી કરી િકે, મદદ કરી િકે કે રીફર કરી િકે એ 
આપઘાત નનવારણ માટે અગત્યન ૂં પગલ ૂં છે. 
 . 
પ્રાથમિક આરોગ્ય કાયયકરોની ભમૂિકા: 

 પ્રાથનમક આરોગ્ય કાયષકરો લોકો સાથે લાૂંબા સમયથી અને નજીકનો  સૂંપકષ ધરાવે છે , 
તેઓ સ્થાનનક લોકોમાૂં સ્વીકૃત છે. 

 તેઓ લોકો અને આરોગ્યસેવાઓ વચ્ચે સેત  રૂપ છે, જોડનાર કડી છે. 
 ઘણા નવકાસિીલ દેિોમાૂં માનનસક આરોગ્યની સેવાઓ નવકનસત નથી , પ્રાથનમક આરોગ્ય 

કાયષકરો જ એકમાત્ર આધાર છે. 
 સમાજની જાણકારી ક ટ ૂંબ, નમત્રો કે સૂંસ્થાઓ પાસેથી મદદ મેળવવામાૂં અગત્યની છે. 
 તેઓ સતત સેવાઓ આપી િકે છે.

 પીડાતી વ્યક્તતઓના આરોગ્યસેવાઓમાૂં પ્રવેિ માટેન ૂં જાણ ેકે તેઓ બારણ ૂં છે.

ટ ૂંકમાૂં  તેઓ  ઉપલબ્ધ છે,સૂંપકષ કરી િકાય એવાૂં છે,જાણકારી ધરાવે છે,અને સૂંભાળ પ  રી પાડવા 
પ્રનતબદ્ધ હોય છે.  
 

આિઘાત અને િાનમસક રોગો: 
નવકનસત અને નવકાસિીલ એમ બૂંને દેિોમાૂં થયેલ સૂંિોધનો બે પટરબળો જણાવે છે.એક, 
મોટાભાગના આપઘાતથી મરણ પામનારા લોકોને નનદાન કરી િકાય એવો માનનસક રોગ હોય 
છે.બીજ ૂં, માનનસક રોગ ધરાવતા લોકોમાૂં  આપ્ઘાતન ૂં પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે. 
નીચેના માનનસક રોગોમાૂં આપઘાતન ૂં જોખમ વધારે છે( વધારે જોખમ છે એવાૂં રોગ પહલેાૂં જણાવેલ 
છે) 
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1. ઉદાસીરોગ 

2. વ્યક્તતત્વના રોગો( જેમાૂં સમાજનવરોધી વ્યક્તતત્વ તથા બોડષર લાઈન વ્યક્તતત્વ રોગ જેમાૂં 
આવેગિીલતા, આક્રમકતા તથા મ  ડમાૂં ઝડપી ફેરફારો મ ખ્ય લક્ષણ હોય છે) 

3. દારૂન ૂં વ્યસન (અન/ેઅથવા ટકિોરોમાૂં અન્ય વ્યસન )  
. સ્સ્કઝોફે્રનનઆ 
5. િરીરજન્ય ઉન્માદ (organic mental disorder) 
6. બીજા માનનસક રોગો. 

 

આપઘાતથી મરણ પામનારા મોટાભાગના લોકો માનનસક રોગ ધરાવે છે પરૂંત   એમાૂંના મોટાભાગના 
લોકો નવકનસત દેિોમાૂં પણ, માનનસક રોગનો ઈલાજ કરાવતા નથી.આથી આપઘાત અટકાવવામાૂં  
પ્રાથનમક આરોગ્ય કાયષકતાષઓની ભ  નમકા  વધારે અગત્યની બની જાય છે. 
 

ઉદાસીરોગ :  
આપઘાત કરનારાઓમાૂં લગભગ ૮૦% ઉદાસીરોગથી પીડાતા લોકો હોય છે..આપણે સૌ ક્યારેક ઉદાસ 
થઇ જઈએ છીએ,એકલતા અન ભવીએ છીએ કે ડગમગી જઈએ છીએ પરૂંત   સામાન્ય રીતે આવી 
લાગણીઓ દ ર થઇ જાય છે. જો આ લાગણીઓ લાૂંબો સમય ચાલ ે, વ્યક્તતના રોજજિંદા જીવન પર અસર 
કરે તો તે સાધારણ લાગણી રહવેાને બદલે રોગની નનિાની હોઈ િકે છે.  
ઉદાસીરોગનાૂં મ ખ્ય લક્ષણો નીચે મ જબ છે: 

 ટદવસનો મોટો ભાગ, લગભગ રોજ મન ઉદાસ રહવે  ૂં 
 રોજીંદી પ્રવનૃિઓમાૂં રસ ન પડવો  
 કોનિિ ન કરવા છતાૂં વજન  ઉતારવ ૂં કે વધવ ૂં 
 ઊંઘ ન આવવી,વહલેી સવારે ઊંઘ ઉડી જવી  કે વધ  પડતી ઊંઘ આવવી.

સતત થાકઅિક્તત લાગવાૂં
 હ ૂં નકામો છૂં એવી હીનતાની લાગણી,દોનર્ત હોવાની લાગણી  કે 'ભનવષ્યમાૂં કશ ૂં સાર ૂં જ નટહ 

થાય'એવી નનરાિા 
 બેચેની,ખીજાયેલા રહવે  ૂં 
 એકાગ્ર રહવેામાૂં તકલીફ,નનણષય ન લઇ િકવા,યાદ ન રહવે  ૂં 
 મરણના કે આપઘાતના સતત કે વારૂંવાર નવચારો.

 

ઉદાસીરોગનુ ંમનદાન કરિાિા ંક્ા ંથાિ  જાય છે? 

ઉદાસીરોગની અસરકારક સારવાર  ઘણી રીતે થઇ િકે  છે પરૂંત   નીચનેા કેટલાૂંક  કારણસર 
ઉદાસીરોગન ૂં નનદાન થત ૂં નથી: 

 ‘જો હ ૂં મન ઉદાસ રહ ેછે એમ કહીિ તો એણ ેમારી નબળાઈ ગણવામાૂં આવિે’ એમ સમજી 
ઘણા લોકો પોત ેઉદાસ છે એ સ્વીકારતાૂં ક્ષોભ અન ભવે છે  

 ઉદાસીનો અન ભવ બધાને છે, એટલે એ રોગની નનિાની છે એમ તઓે સમજતા નથી 
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 જ્યારે કોઈને િારીટરક રોગ થયેલો હોય ત્યારે ઉદાસીરોગની નનદાન મ શ્કેલ બને છે. 
 ઉદાસી રોગ ધરાવતા લોકોને જ દાજ દા િારીટરક ફટરયાદો હોય છે- તેઓ માથાનો દ ખાવો, 

કમરનો દ ખાવો,નબળાઈ વગેરે લક્ષણ ઉદાસીરોગને લીધે છે એમ સમજી િકતા નથી. 


ઉદાસીરોગનો સફળ ઈલાજ થઇ  િકે છે,આપઘાત અટકાવી િકાય છે. 

  
દારૂનુ ંવ્યસન  

 આપઘાત કરનારા ૧/૩ વ્યક્તતઓ દારૂન ૂં વ્યસન ધરાવે છે.

 દારૂન ૂં વ્યસન ધરાવતા ૫ થી ૧૦ %લોકો આપઘાતથી મરણ પામે છે.

 આપઘાત કરતી વખતે આમાૂંથી ઘણા લોકો દારૂના નિામાૂં હોય છે .
 જેઓ આપઘાતથી મરણ પામે છે એ દારૂના વ્યસનીઓની આ ખાનસયત હોય છે:

 તેઓ બહ  નાની ઉંમરે પીવાની િરૂઆત કરે છે 
 તેઓ બહ  લાૂંબા સમયથી દારૂન ૂં સેવન કરતાૂં હોય છે.

 તેઓ ખ  બ જ પીવે છે.

 તેમન ૂં િારીટરક સ્વાસ્્ય બરાબર હોત  ૂં નથી.
 તેમન ૂં મન ઉદાસ રહ ેછે  
 જીવનમાૂં ઘણી તકલીફો હોય છે 
 હમણાૂં કોઈ મોટી ખોટ પડી હોય છેદા.ત.પત્ની કે ક ટ ૂંબથી  છૂટા પડવ ૂં ,છૂટાછેડા,મરણ  
 કામધૂંધામાૂં તકલીફ 

 

જે આપઘાત કરે છે તે દારૂન ૂં વ્યસન ધરાવતા લોકો બહ  નાની ઉંમરે પીવાની િરૂઆત કરે છે અને 
વધારે પડત ૂં પીવે છે., તેઓનાૂં  ક ટ ૂંબોમાૂં પણ વ્યસન ધરાવતા બીજા સભ્યો હોય છે.  ટકિોરાવસ્થામાૂં 
આપઘાતને લગતા વતષન કરતાૂં ટકિોરોમાૂં વ્યાસન વધારે પ્રમાણમાૂં જોવા મળે છે. 
  
સ્સ્કઓફે્રનનઆ: 
સ્કીઝોફે્રનનયા ધરાવતાૂં લગભગ ૧૦ % વ્યક્તતઓ આપઘાતથી મરણ પામ ેછે. સ્કીઝોફે્રનનયામાૂં નીચેના 
લક્ષણ જોવા મળે છે: નવચાર, વાણી, વતષન અસામાન્ય થઇ જવાૂં, બીજાઓ ન માને એવા ખોટા ભ્રમ 
થવા, એવી બીજાઓને ન સૂંભળાતા હોય એવાૂં અવાજો સૂંભળાવા કે બીજાઓને ન દેખાતા હોય તેવી 
વ્યક્તતઓ દેખાવી, સ્વચ્છતા ન જાળવવી, પોતાની સૂંભાળ ન લેવી, બીજાઓ સાથ ેનવચચત્ર વતષન  
  
સ્કીઝોફે્રનનયા ધરાવતા નીચેના લોકોને આપઘાતન ૂં જોખમ વધારે છે: 
 

 ય વા, ક ૂંવારા ,બેકાર પ રૂર્ો. 
 રોગના િરૂઆતના તબક્કામાૂં  
 ઉદાસી 
 રોગ વારૂંવાર ઉથલો મારતો હોય  
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 વધ  ભણેલા 
 િૂંકાિીલ  

સ્કીઝોફે્રનનયા ધરાવતા લોકોને નીચેના સમયગાળામાૂં આપઘાતન ૂં જોખમ વધારે છે   
િરૂઆતના તબક્કામાૂં જ્યારે તેઓ સ્પષ્ટ નવચારી િકતા નથી અને મન ગ  ૂંચવાડામાૂં પડી જાય છે

સાજા થવાની િરૂઆતના તબક્કામાૂં  જ્યારે તેમને બહાર તો સાર ૂં દેખાય છે પણ આંતટરક રીતે તેઓ 
અસલામતી અન ભવે છે

દારૂન ૂં વ્યસન અને ઉદાસીરોગ બૂંને જો કોઈ એક વ્યક્તતને હોય તો આપઘાત ન ૂં જોખમ ખાસ છે 

રોગનો બીજા હ મલાની િરૂઆતમાૂં  જ્યારે તેમને સમસ્યા દ ર થઇ ગઈ એમ લાગત ૂં હત  ૂં પણ એ તો ફરી 
આવી એમ લાગે 
હોક્સ્પટલમાૂંથી રજા આપ્યા પછીના તરતના સમયગાળામાૂં 


શારીરરક રોગ અને આિઘાત  
કેટલાક શારીરરક રોગો સાથે આિઘાતની શક્તા િધારે છે. 
૧.ન્યરુોલોજીના રોગો: 
એિીલેપ્સી(િાઈ)  
આવેગિીલતા, આક્રમકતા અને લાૂંબા ગાળાની જીવન પર લડાયેલ મયાષદાઓ આપઘાતના 
વધારે જોખમનાૂં કારણ હોઈ િકે.દારૂ અને અન્ય વ્યસન આ જોખમ ઔર વધારી દે છે.   
૨.કિર, િગજ ને ઇજા:  
જેટલી વધારે ગૂંભીર ઇજા એટલ ૂં વધારે જોખમ. 
૩.કેન્સર 

કેન્સર જેવાૂં જીવલેણ રોગ થયેલ હોય તેમને પણ આપઘાતન ૂં જોખમ વધારે છે.આપઘાતન ૂં જોખમ 
નીચેનામાૂં વધારે છે: 

 પ રૂર્ો 
 નનદાન પછી તરતના પહલેાૂં પાૂંચ વરસમાૂં  
 કેન્સરની દવાઓ  ટકમોથેરાપીચાલતી હોય ત્યારે 

૪.એચ.આઈ.િી/એઈડ્ઝ . 
 રોગ સાથ ેજોડાયેલી કલૂંકની લાગણી, અસાધ્ય રોગ છે, નહી માટે એવી જાણકારી આપઘાતન ૂં જોખમ 
વધારે છે. નનદાન સમયે કાઉન્સેચલિંગ કરવામાૂં ન આવ્ય ૂં હોય તો આપઘાતન ૂં જોખમ વધારે છે.. 
લાબંા ગાળાની શારીરરક રોગો: 
નીચેના લાૂંબા ગાળાના શારીરરક રોગોમાૂં આપઘાતન ૂં જોખમ વધારે છે: 

 ડાયાબીટીસ (મધ પ્રમેહ)  
 મલ્ટીપલ સ્તલેરોસીસ 

 ટકડની અને લીવરના અને પાચનતૂંત્રના બીજા રોગો
 હાડકા અને સાૂંધાના પીડાદાયક રોગો 
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 હૃદયરોગ

જાતીય સિસ્યાઓ ; 
હલનચલન,સૂંભાળવા કે જોવાની તકલીફ હોય તેમને પણ આપઘાતન ૂં જોખમ વધારે છે . 
આપઘાત: સામાજજક આનથિક પટરબળો  
 

૧. સ્ત્રીઓ કરતાૂં પ ર ર્ો આપઘાતથી વધારે મરણ પામે છે જો કે સ્તરો આપઘાતની કોનિિ વધારે કરે 
છે.  
૨.ઉંમર: બે તબકે્ક આપઘાત વધાતે થાય છે. ય વાઓમાૂં( ૧૫-૩૫ વર્ષની ઉંમર વચ્ચે), અને ઘરડા 
લોકોમાૂં (૭૫ વર્ષની ઉંમર પછી.)  
૩. લગ્ન: પટરણીત લોકોની સરખામણીમાૂં ક ૂંવારા, નવધવા/ નવધ  ર, કે છૂટાછેડા થયેલ, એકલા રહતેા કે 
જ દાૂં રહતેાૂં  લોકોમાૂં  આપઘાતની વધારે િક્યતા છે. 
૪. વ્યવસાય: ડોતટર, ઢોરોના ડોતટર, ફામાષસીસ્ટ, કેનમસ્ટ અને ખેડ તમાૂં આપઘાતનો દર ઊંચો છે.   
૫. બેકારી: નોકરી છૂટી જવી એ બેકાર હોવાની સરખામણીમાૂં આપઘાત માટે ખાસ કારણ છે. 
૬. સ્થળાૂંતર  
ગ્રામ્યમાૂંથી િહરેી નવસ્તારમાૂં, કે બીજા પ્રદેિ કે નવસ્તારમાૂં  સ્થળાૂંતર થયેલાૂં લોકોમાૂં આપઘાતન ૂં 
જોખમ વધારે છે. 
િાતાિરણના ં િરરબળો  
મોટાભાગના આપઘાત કરનારાઓનાૂં જીવનમાૂં  આપઘાતના આગળના ત્રણ મટહના દરમ્યાન વધારે 
તણાિજનક બનાિો બને છે. 
દા..ત.પનત/પત્ની સાથે,ક ટ ૂંબીજન,નમત્ર કે પે્રમી સાથે ઝગડો  
ક ટ ૂંબીજન કે નમત્રોથી છૂટા પડવ ૂં 
ખોટ:પૈસા,નપ્રયજન  
કાિકાજ અને આમથિક તકલીફો:નોકરી ચાલી જવી,રીટાયર થવ ૂં,દેવ ૂં,આનથિક સમસ્યા  
સાિાજજક ફેરફાર:ઝડપી રાજકીય અને આનથિક ફેરફારો 
બીજા બનાવો જેમાૂં વ્યક્તત િરમ અન ભવે કે દોનર્ત ઠરે એવી િક્યતા 
આપઘાતન ૂં જોખમ પીડાદાયક અને લાૂંબા ચાલતા નવપરીત સૂંજોગોમાૂં વધી જાય છે. 
સહલેાઈથી આપઘાત માટે સાધન મળી રહવે  ૂં: 
 જો આપઘાત માટે એણે પસૂંદ કરેલ રસ્તે આગળ વઘવા તરત કોઈ સાધન હોય તો વ્યક્તત તરત 
આવ ૂં પગલ ૂં ભરી બેસે એવી િક્યતા વધી જાય છે. આવા સાધનો દ ર કરી દેવાૂં એ  આપઘાત  
અટકાવવા  એક અસરકારક પગલ ૂં છે.   
 
 

બીજાઓના આપઘાત: અમ ક લોકો,ખાસ  તો ટકિોરો છાપાૂં, ટીવી. દ્વારા કોઈ બીજાના આપઘાત નવિે 
જાણ ેઅથવા તેમના ક ટ ૂંબ, પડોિ કે સગામાૂં કે િાળામાૂં કોઈએ આપઘાત કરી લીધો હોય તો આપઘાત 
કરી િકે છે.  
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આપઘાત કરવા માગતી વ્યક્તતની માનનસક ક્સ્થનત: 
ત્રણ લાક્ષણીતતાઓ છે: 
૧. દ્વિધા: આપઘાત કરવા નવિે વ્યક્તતના મનમાૂં  અવઢવ રહ ેછે,નમશ્ર લાગણીઓ –‘કર ૂં કે ન કર ૂં? એવો 
સવાલ સતત રહ્ાૂં કરે છે, જજિંદગી અને મરણના નવચારોન ૂં ય દ્ધ ચાલ્યા કરે છે.. જજિંદગીના દ ખોની 
પીડાથી દ ર થઇ જવ ૂં અને જીવવાની ઈચ્છા વચ્ચે સૂંઘર્ષ ચાલ્યા કરે છે. 
આપઘાતની વાત કરતાૂં મોટાભાગના લોકો ખરેખર મરવા માગતા નથી, તેઓ જજિંદગીથી ખ િ નથી. જો 
સામાજજક ટેકો મળી જાય તો જીવવાની ઈચ્છા વધ   બળવાન બને અને આપઘાતન ૂં જોખમ ઓછૂં થાય. 
૨.આિેગશીલતા: આપઘાત આવેગમાૂં લઇ લેવામાૂં આવત ૂં પગલ ૂં પણ છે.આવેગ ટ ૂંકો સમય ચાલે છે –
મીનીટો કે કલાકો પ  રતો માયાષટદત છે રોજ બ રોજના નકારાત્મક બનાવો આવેગન ેભડકાવિે .આવી 
કટોકટી ટાળી વધારે સમય પસાર કરવામાૂં આવે તો આરોગ્ય કાયષકર આપઘાતની ઈચ્છા ઘટાડવામાૂં 
મદદ કરી િકે.  
૩. જડતા: જ્યારે વ્યક્તત આપઘાતના નવચારોથી પીડાય છે ત્યારે એ જીદ્દી બની જી િકે છે , બીજી કોઈ 
બાબતો નવચારવા મ તત રહી િકતો નથી , અંનતમ નવચારો કરી બેસે છે.   
મોટાભાગના લોકો આપઘાતના નવચારો નવિે વાત કરે છે. અને ‘મરવા માગ ૂં છૂં’, ‘બધ ૂં નકામ ૂં છે’ એવી 
વાતો કરે છે. આ મદદ માટેના પોકાર છે, તેમને ગૂંભીર ગણવા જોઈએ, લક્ષમાૂં લવેાૂં જોઈએ. 
સમસ્યા ગમ ેતે હોય, દ નનયામાૂં ગમે ત્યાૂં આપઘાતની ઈચ્છા બતાવતા લોકોનાૂં લાગણીઓ અને નવચારો 
સરખા હોય છે. 
  
  
કેવી રીતે મદદ કરવી? 

 
  
 ‘હ ૂં કૂંટાળી ગયો છૂં’, ‘જીવવાનો કોઈ અથષ નથી’ એવી  વાત કરતાૂં લોકોને ઉતારી પાડવાથી, એમનાૂં 
કરતાૂં વધારે તકલીફ વેઠી રહલેા અને જીવતા કોઈકનો દાખલો બહ  મદદ નટહ કરી િકે. આવી  
વ્યક્તતનો સૂંપકષ કરો.જો ભીડ ભરેલા દવાખાનામાૂં ,ઘરે કે જાહરે જગાએ  આવી વ્યક્તતના સૂંપકષમાૂં 
આવવાન ૂં થાય તો વાત કરવી મ શ્કેલ છે.આ વ્યક્તત માટે િાન્ત, ખલલે વગરની જગા પસૂંદ કરી 
વાતચીત કરો. ગ પ્તતા જળવાય એ જ ઓ. 
પ  રતો સમય આપો.તેઓ પોતાની લાગણીઓ વ્યતત કરે તે જરૂરી છે, અને િરૂઆતમાૂં કહ ૂં કે ન કહ ૂં 
એવી અવઢવ અન ભવતા લોકો વાત કરવા સમય માગી લે છે. 
આરોગ્ય કાયષકતાષ મદદ કરવા માટે જો કોઈ સૌથી અગત્યન ૂં  પગલ ૂં લઇ િકે તેમ હોય તો એ છે, 
ધ્યાનપ  વષક સાૂંભળવાન ૂં. 
અનવશ્વાસ, નનરાિા, હતાિા દ ર કરવા પટરક્સ્થનત બદલાઈ િકે છે એવી આિા પે્રરવી અગત્યની છે. 
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કેિી રીતે િાતચીત કરિી? 

 ધ્યાનથી, િાૂંનતથી સાૂંભળો. 
 વ્યક્તતની લાગણી સમજવા કોનિિ કરો. 
 સ્વીકાર અને આદરનો અિાસ્બ્દક સૂંદેિો આપો. 
 એનાૂં અચભપ્રાય,મ  લ્યોને આદર આપો
 પ્રામાચણક વાતચીત કરો.ખોટાૂં વચન ન આપો.
 તમને  એમન ે નવિ ેચચિંતા થાય છે,તમ ેએમની મદદ કરિો,એમ  હ  ૂંફ આપો.  
 વ્યક્તતની લાગણીઓ  પર ધ્યાન આપો. 

 

કેિીરીતે િાત ના કરિી? 

 વારેવારે એની વાતમાૂં નવક્ષપે પાડિો નટહ,અટકાવિો નટહ. 
 તમને આઘાત થાય છે, લાગણીવિ થઇ ગયાૂં છો એમ ન બતાવિો. 
 તમે બહ  વ્યસ્ત છો, ટાઈમ નથી એમ ન બતાવિો. 
 અસ્પષ્ટ કે  ચબનજરૂરી અંગત બાબતોમાૂં  ઉતારિો નટહ,ઉતારી પાડતી ટીપ્પણી કરિો નટહ 

િાન્ત ,મ તત,તટસ્થ ,વ્યક્તતને સ્વીકારતો અને સહાય કરતો અચભગમ જરૂરી છે. 

તમે એમની લાગણી સમજી િકો છો એ િબ્દોમાૂં જણાવો. 
આત્મનવશ્વાસ રાખો.  



9 
 

ખોટી િાન્યતાઓ  સત્ય હકીકત  
જે આપઘાતની વાત  કરે છે તે કદીઆપઘાત 
કરતાૂં નથી. 

મોટાભાગના આપઘાત કરનારા પોતાની 
આપઘાતની ઇચ્છાના સૂંકેતો ચોક્કસ આપે જ 
છે. 

આપઘાતની વાત કરનારા મરી જવા જ માગે 
છે . 

મોટાભાગના આપઘાતને વાત કરનારા ‘ કર ૂં 
કે ન કર ૂં?’ની ગડમથલમાૂં હોય છે.  

આપઘાત ઓચચિંતા જ થઇ જાય છે , કોઈને 
એની ગૂંધ પણ આવતી નથી. 

આપઘાત કરનારા પોતે મરવા માગે છે એમ 
જણાવે પણ છે. 

એકવાર કટોકટી ટળી જાય પછી આપઘાતન ૂં 
જોખમ પ  ર ૂં.  

ઘણા આપઘાત સારવારથી માનનસક ક્સ્થનતમાૂં 
સ ધરવાના િરૂઆતના સમયે થાય છે 
દા.ત.િક્તત આવે છે, અવઢવ દ ર થતાૂં 
આપઘાતનો નનણષય દ્રઢ થાય છે. 

બધા આપઘાત અટકાવી િકાય એવા નથી 
હોતા. 

મોટાભાગના આપઘાત અટકાવી િકાય છે. 

એક વાર કોઈને આપઘાતના નવચારો આવે તો 
એ કાયમ માટે આપઘાત માટે તૈયાર હિે. 

આપઘાતના નવચારો ફરી આવી િકે છે પરૂંત   
તે કાયમી નથી.અમ ક લોકોમાૂં એ ફરી પાછા 
આવતા નથી. 

  
   
આિઘાત કરિા િાગતી વ્યસ્તતને કેિી રીતે ઓળખશો? 

 

વ્યક્તતના વતષન અને અગાઉના ઇનતહાસ નવિે આ  જાણવ ૂં :  
 ગ  મસ  મ રહવે  ૂં, ક ટ ૂંબીજનો અને નમત્રો સાથે પણ વાતચીત ન કરવી.  
 માનનસક રોગ  
 દારૂન ૂં સેવન  
 ચચિંતા કે ગભરામણ  
 સ્વભાવમાૂં ફેરફાર: જલ્દી ખીજાઈ જવ ૂં, નનરાિા , હતાિા કે બેપરવાઈ   
 ઊંઘ  અને ભ  ખમાૂં તકલીફ  
 આ પહલેાૂં આપઘાતની કોનિિ  
 પોતાના પ્રત્યે નફરત, દોનર્ત –ગ નેગાર હોવાની લાગણી, ‘હ ૂં નકામો છૂં’ એવી લાગણી,િરમ 

અન ભવવી.  
 હમણાૂં કોઈ મોટી ખોટ પડી હોય- મરણ, છૂટાછેડા, પનત કે પત્નીથી છૂટા પડવ ૂં વગેરે. 
 ક ટ ૂંબમાૂં કોઈએ આપઘાત કયો હોય તેવો ઈનતહાસ  
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 ઓચચતા જ બધાૂં મામલા નીપટાવી દેવા , દા ત.વીલ કરવ ૂં  
 એકલતા, લાચારી, નનરાિા     
 આપઘાતની ચચઠ્ઠી  
 િારીટરક બીમારી  
 વારેવારે મરણ અને આપઘાતની વાત કરવી. 
  

આપઘાતન ૂં જોખમ કેવીરીતે ચકાસવ ૂં? 

  
જ્યારે પ્રાથનમક આરોગ્ય કાયષકરને લાગે કે કોઈ  આપઘાત કરી િકે તેમ છે તો નીચેના પટરબળો  
ચકાસવાૂં જોઈએ: 

 હમણાની માનનસક પટરક્સ્થનત અને મરણ ને આપઘાતને લગતા નવચારો  
 હમણાૂં આપઘાતને લાગતો યોજના :વ્યક્તતએ કેટલી તૈયારી કરી દીધી છે અને કેટલી જલ્દી 

આ યોજના અમલમાૂં મ  કિે 
 આપઘાત રોકવા કોણ મદદ કરી િકે તેમ છે?ક ટ ૂંબીજનો,નમત્રો,સાથીઓ.

 

વ્યક્તતના આપઘાતન ેલગતા નવચારો જાણવાનો સૌથી સારો રસ્તો એનેપ  છવાનો છે. એ માન્યતા ખોટી 
છે કે જો કોઈને આપઘાતના નવચારો આવતા ન હોય અને આપણે એને આ નવચારો નવિે પ  છીશ ૂં તો એ 
આપઘાત કરવા પ્રેરાિે..એનાથી ઉલટ ૂં આ વ્યક્તત આપઘાતના નવચારો નવિે ખ લ્લા ટદલથી એ જે 
બાબતે મ  ૂંઝવણ અન ભવી રહ્ો છે એ બાબતે વાત કરિે અને તમારો આભારી રહિેે.  
 

કેિીરીતે પછૂશો? 

આપઘાત નવિે પ  છવ ૂં સહલે ૂં નથી. આ નવિે ધીરેધીરે આગળ વધવ ૂં જોઈએ. આ પ્રશ્નો પ  છી િકાય: 
 તમાર ૂં મન કેવ ૂં રહ ેછે? 

 જીવન કેવ ૂં લાગે છે? 

 ‘આના કરતાૂં તો મરી જાઉં તો સાર ૂં’ એવા નવચારો આવે છે? 

 તમને મરી જવાના નવચારો આવે છે?  
 ક્ારે પછૂવુ?ં 

 જ્યારે વ્યક્તતને લાગત ૂં હોય કે તમે એણ ેસમજી રહ્ાૂં છો 
 જ્યારે વ્યક્તત પોતાની લાગણીઓ નવિે વાત કરવા મ તત હોય 

 જ્યારે વ્યક્તત એકલતા, લાચારી, નનરાિા વગેરે નકારાત્મક લાગણીઓ વ્યતત કરતો હોય  
  
શુ ંપછૂશો? 

૧.વ્યક્તતએ આપઘાત માટે કોઈ યોજના બનાવી છે તે જાણવા: 
 તમે જીવનનો અંત લાવવા કોઈ યોજના બનાવી છે? 

 તમે એ માટે શ ૂં કરિો? 

 તમે આ પગલ ૂં ક્યારે લેિો? 
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૩. વ્યક્તતએ આ માટે  કોઈ સાધનો લાવી રાખ્યાૂંછે ? 

 તમારી પાસે કોઈ ગોળીઓ, જ ૂંત  નાિક દવાઓ, ઝેર, એસીડ,બૂંદ ક છે? 

 આ સાધન તમને સહલેાઈથી મળી જાય એમ છે? 

૩.વ્યક્તત કોઈ ચોક્કસ સમયગાળામાૂં આપઘાત કરવા માગે છે ત ેજાણો: 
 તમે ક્યારે આ પગલ ૂં ભરવા માગો છો?
 તમે આ ક્યારે કરવા ધારો છો? 

 

ઓછૂં જોખમ  િાધ્યિ જોખિ  
 

ગભંીર જોખિ  

કેિીરીતે ઓળખશો? 

વ્યક્તતને ‘ હવે નથી વેઠાત  ૂં ’, 
‘આના કરતાૂં તો મરી જાઉં તો 
સાર ૂં’એવાૂં નવચાર આવે છે પરૂંત   
મરવાની કોઈ યોજના નથી  

 કેિીરીતે ઓળખશો? 

વ્યક્તતને આપઘાતના નવચારો 
આવે છે તથા ત ેમરી જવાની 
યોજના ઘડ ેછે પરૂંત   યોજના 
હજી અમલમાૂં મ  કી નથી.  
 

કેિીરીતે ઓળખશો? 

વ્યક્તતએ આપઘાતની ચોક્કસ 
યોજના ઘડી છે,એ માટે સાધનો 
ભેગા કરી રાખ્યાૂં છે અને 
પોતાની યોજના તરત અમલમાૂં 
મ  કવા માગે છે.   
 

   

કેિીરીતે િદદ કરશો? 

 લાગણીનો ટેકો આપો. 
 આપઘાતના નવચારો નવિ ે

વાત કરો.વ્યક્તત મ તત રીતે 
મન ખોલીને ખોટ ,એકલતા, 
નકામાૂં હોવાની લાગણી 
નવિે વાત કરિે તો તીવ્ર 
લાગણીઓનો ઉભરો ધીમે 
ધીમે િમી જિ.ે 

 વ્યક્તત પોતાની લાગણીઓ 
સમજી િકિ ેતે જરૂરી છે.  

 માત્ર વ્યક્તત પોત ેજ , બીજ ૂં 
કોઈ નટહ, આપઘાતનો 
નનણષય બદલી િકે અને 
જીવવાન ૂં પસૂંદ કરે. 

કેિીરીતે ઓળખશો? 

 લાગણીનો ટેકો પ  રો પાડો. 
 વ્યક્તતના આપઘાતના 

નવચારો નવિે નવસ્તારથી 
વાત કરો વ્યક્તતનાૂં સામ્યષ 
પર ધ્યાન કેસ્ન્દ્રત કરો   

 અવઢવની ક્સ્થનતનો લાભ 
લો,ધીરેધીરે વ્યક્તતની 
જીવવાની ઈચ્છા મજબ  ત 
થાય એમ કરો. 

 ભલે હમણાૂં તેમની પાસે 
આદિષ ઉકેલ ન હોય તો 
પણ આપઘાત ન કરે પરૂંત   
એનાૂં નવકલ્પે બીજ ૂં શ ૂં કરી 
િકાય એ જાણવા અને 
સમજવાની કોનિિ કરો . 
અંતે વ્યક્તત આમાૂંથી કોઈ 
એક નવકલ્પ પસૂંદ  કરિે 

કેિીરીતે ઓળખશો? 

 વ્યક્તતની સતત સાથેરહો. 
એ આપઘાતની કોનિિ ન 
કરી બેસે તે માટે  સતત 
સાથે રહો.તેને એકલો ન 
મ  કો. 

 વ્યક્તતની સાથ ેહળવેથી 
વાત કરી દવાઓ, છરી, 
દોરડ ૂં, બૂંદ ક, એસીડ, 
જ ૂંત  નાિક દવાઓ વગેરે દ ર 
કરી દો. 

 ‘આપઘાત નટહ કર ૂં’ એવો 
લેચખત કરાર કરો. 

 તાત્કાચલક માનનસક રોગના 
નનષ્ણાતનો કે ડોતટરનો 
સૂંપકષ સાધી ,૧૦૮ ને ફોન 
કરી એમ્બ્ય લન્સ બોલાવો, 
જરૂર પડ ેતો હોસ્પીટલમાૂં 
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એવી અપેક્ષા રાખો. 
 આરોગ્ય કાયષકતાષને મળયાૂં 

વગર અમ ક ચોક્કસ 
સમયગાળા પ  રતો 
‘આપઘાત નહી કર ૂંએવો 
લેચખત કરાર કરો. 

 વ્યક્તતને માનનસક રોગના 
નનષ્ણાત, તલીનીકલ સાયકો- 
લોજીસ્ટ, કાઉન્સેલર  કે 
ડોતટરને તાત્કાચલક રીફર 
કરો. 

 ક ટ ૂંબીજનો,નમત્રો,સહકાયષકરો 
નો સૂંપકષ સાધી એમનો ટેકો 
મેળવો  

 

દાખલ કરવાની તૈયારી 
રાખો. 

 ક ટ ૂંબીજનો,નમત્રો,સહકાયષકરો 
નો સૂંપકષ સાધી એમનો ટેકો 
મેળવો  

 

   
   
   

  
 

આ કરો  
 

આ ના કરો  
 

વ્યક્તતને સાૂંભળો ,િાન્ત રહો. 
ટેકો આપો, સૂંભાળ લો  
પટરક્સ્થનત ગૂંભીર છે એ સમજો.આપઘાતન ૂં જોખમ 
ચકાસો 
પહલેાૂં કોઈ આપઘાતની કોનિિ કરી છે કે કેમ તે 
પ  છો. 
આપઘાત નસવાય બીજ ૂં શ ૂં કરી િકાય એવાૂં 
નવકલ્પો પ  છો. 
આપઘાતની કોઈ યોજના કરી છે કે કેમ તે પ  છો. 
‘આપઘાત નટહ કર ૂં’ એવો કરાર કરો ,સમય 
મેળવો. 
કોણ ટેકો આપી િકે છે તે જાણો  
આપઘાત માટેનાૂં સાધનો દ ર કરો. 
સટક્રય થઇ જાઓ, બીજાઓને જણાવો,મદદ મેળવો  
જોખમ વધ  હોય તો વ્યક્તતને એકલો ન પડવા 
દો,સાથે રહો.  

પટરક્સ્થનતની અવગણના ન કરો. 
તમને આઘાત, ક્ષોભ, ગભરાટ થાય ય છે એમ ન 
બતાવો.                  . 
‘બધ ૂં બરાબર થઇ જિે ‘ એમ ન કહો. 
‘આપઘાત કરી બતાવ’ એવો પડકાર ન ફેંકો. 
સમસ્યા હળવી છે એમ ન બતાવો. 
ખોટાૂં આશ્વાસન ન આપો. 
આપઘાતના નવચારો કોઈ જણાવે તો એ નવિે 
ગ પ્તતા ન જાળવો. 
વ્યક્તતને એકલો ન છોડી દો. 
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આપઘાતન ૂં વલણ ધરાવતી વ્યક્તતને રીફર કરવી: ક્યારે રીફર કરિો? 

જ્યારે વ્યક્તતને  
 માનનસક રોગ હોય 

 અગાઉ આપઘાતની કોનિિ કરી હોય  
 ક ટ ૂંબમાૂં કોઈએ આપઘાત કરેલ હોય, દારૂન ૂં વ્યસન હોય કે માનનસક રોગ હોય  
 િારીટરક રોગ હોય  
 સામાજજક ટેકો ન મળતો હોય  

  
કેવીરીતે રીફર કરિો? 

 પ્રાથનમક આરોગ્ય કાયષકતાષએ સમય ફાળવીને વ્યક્તતને સમજાવવ ૂં જોઈએ કે તેને કેમ રીફર 
કરવામાૂં આવે છે  

 ફોન કરીને એપોઈન્ટમેન્ટ મળેવો. 
 વ્યક્તતને જણાવો કે રીફરનો અથષ એવો નથી કે હવે  આરોગ્ય કાયષકરન ૂં  કામ પ  ર ૂં થઇ ગય ૂં છે ,

એ સૂંપકષમાૂં રહિેે

 રીફર કરેલ નનષ્ણાતને વ્યક્તત મળી આવે તે પછી  વ્યક્તતને મળો. 
 નનયનમત ફોલો અપ માટે મળતા રહો.

. 

સાિાન્ય રીતે નીચેના િદદ કરી શકે છે: 
 ક ટ ૂંબ 

 નમત્રો 
 સાથે કામ કરનારા  
 ધાનમિક વડા, સૂંત  
 ઇમરજન્સી 
 આરોગ્ય સૂંસ્થાઓ 



કેિીરીતે િદદ િેળિિી?
 

આપઘાત કરવા તત્પર વ્યક્તતની પરવાનગી મેળવો, તે પછી એમનો સૂંપકષ સાધો.જો પરવાનગી ન 
આપે તો પણ જે કોઈ ખાસ મદદ કરી િકે તેમ હોય  તેને કેવી રીતે સૂંપકષ કરી િકાય તે તૈયારી કરો.
આપઘાત માટે તૈયાર વ્યક્તતની સાથે વાત કરો ,એણે સમજાવો કે ક્યારેક નપ્રયજનો કરતાૂં અજાણ્યા 
લોકો સાથે વાત કરવી વધારે સહલેી હોય છે 
મદદ કરી િકે તેવી વ્યક્તતઓની સાથે વાત કરો,તેમની ઉપર કોઈ આક્ષેપ મ  ક્યા નસવાય કે તેમને 
દોનર્ત હોવાની લાગણી થઇ ન આવે તે રીત ેવાત કરો.
હવે પછીના તમારા મદદના આયોજનમાૂં એમને સામેલ કરો .
આ વ્યક્તતઓની જરૂરીયાત પ્રત્યે સૂંવેદનિીલ રહો.
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અંતે  
 

જાણકારી, કૌિલ્ય, મદદ કરવા માટે તમારી પ્રનતબદ્ધતા, બીજા માનવબૂંધ ને મદદ કરવાની કરૂણા અને 
જીવનને જીવવ ૂં આર  છે એ નવશ્વાસ પ્રાથનમક આરોગ્ય કાયષકતાષઓ માટે આપઘાત  અટકાવવા માટેના   
િક્તતના સ્રોત છે.  


