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ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು 
 

qÁ. gÁd²æÃ J¸ï ªÀiÁgÀ£ÀÆgÀ 
 

ಸೆಪ್ೆಟೆಂಬರ್ 10 ವಿಶ್ವ ಆತ್ಮಹತ್ರಾ ವಿರೆ ೋಧಿ ದಿನರಚರಣೆ. ವಿವಿಧ ಕರರಣಗಳೆಂದರಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ 
ಪ್ಾಕರಣ ಹೆಚಚುತ್ತಿರಚವ ಹಿನೆೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ಚೆ ತ್ಡೆಯಚವುದಕರಾಗಿ, 'ಆತ್ಮಹತ್ರಾ ತ್ಡೆ ದಿನ್'ವನ್ಚೆ 
2003 ರೆಂದ ವಿಶ್ವದರದಾೆಂತ್ ಆಚರಸಿಕೆ ೆಂಡಚ ಬರಲರಗಚತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೆ ೋಗಾ ಸೆಂಸೆೆ, 
ಅೆಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೋಯ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ ತ್ಡೆ ಸೆಂಸೆೆ ಮತ್ಚಿ ವಿಶ್ವ ಮರನ್ಸಿಕ ಆರೆ ೋಗಾಗಳ ಒಕ ಾಟ 

ಜೆಂಟಿಯರಗಿ ಪ್ಾತ್ತವರ್ಷ ಸೆಪ್ೆಟೆಂಬರ 10 ರೆಂದಚ ವಿವಿಧ ಕರಯಷಕಾಮಗಳನ್ಚೆ ಆಯೋಜಿಸಚವ 

ಮ ಲಕ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ ತ್ಡೆಗಟಚಟವ ಕಚರತ್ೆಂತ್ೆ ತ್ತಳವಳಕೆ ನೋಡಚತ್ಿವೆ. ಪ್ಾತ್ತವರ್ಷವೂ 
ಒೆಂದೆ ೆಂದಚ ಘ ರ್ವರಕಾದೆ ೆಂದಿಗೆ ಈ ದಿನ್ವನ್ಚೆ ಆಚರಸಲರಗಚತ್ದಿೆ. ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಯ ಭ ತ್ 

ಯರವ ದೆೋಶ್ವನ್ಚೆ ಬಿಟಿಟಲಿ. ವಿಶ್ವದೆಲೆಿಡೆ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ ಮರಡಿಕೆ ಳಳುವವರ ಸೆಂಖ್ೆಾ ವರ್ಷದಿೆಂದ 

ವರ್ಷಕೆಾ ಹೆಚಚುತ್ಿಲೆೋ ಇದೆ. ಇದಕೆಾ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ, ಆ ದೆೋಶ್ದ ಸರೆಂಸೃತ್ತಕ, ಧರರ್ಮಷಕ, ಲ್ಲೆಂಗ 

ಅಥವರ ಜಿೋವನ್ ಶೆೈಲ್ಲಗಳಳ ಕರರಣವರಗಿರಚತ್ಿದೆ 
ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ, ಅಥವರ ಆತ್ಮಹತ್ರಾ ಪ್ಾವೃತ್ತ,ಿ ಮರನ್ಸಿಕ ಸಿೆತ್ತಯನ್ಚೆ ವಿವರಸಚತ್ಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 
ಪೋಡಿತ್ ವಾಕ್ತಿಯ ಆಲೆ ೋಚನೆಗಳಳ, ಕಲಪನೆಗಳಳ ಮತ್ಚಿ ಕ್ತಾಯೆಗಳಳ ಅವನ್ ಅಥವರ ಅವಳ 

ಸವೆಂತ್ ಸರವನ್ಚೆ ತ್ರಚವತ್ಿ ನದೆೋಷಶಿಸಲಪಡಚತ್ಿವೆ. ಈ ರರಜಾವು ನರೆಂತ್ರ, ಪ್ುನ್ರರವತ್ತಷತ್ 

ಅಥವರ ಬಿಕಾಟಿಟನ್ ಸೆಂದಭಷಗಳಲ್ಲಿ ಮರತ್ಾ ಅಸಿಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹಚದಚ. ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಯಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಹತ್ರಾ 
ಆದಶ್ಷ (ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ ಮರಡಿಕೆ ಳಳುವ ನಜವರದ ಬಯಕೆ ಇಲಿ) ಮತ್ಚಿ ತ್ಚತ್ಚಷ ಆತ್ಮಹತ್ರಾ 
ಕಲಪನೆಯ ನ್ಡಚವೆ ವಾತ್ರಾಸವನ್ಚೆ ತ್ೆ ೋರಸಲರಗಚತ್ಿದೆ, ಇದಚ ನದಿಷರ್ಟ ಆತ್ಮಹತ್ರಾ 
ಉದೆದೋಶ್ಗಳಳ ಮತ್ಚಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ಚೆ ಮರೆಮರಡಚತ್ದಿೆ. ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ ಒೆಂದಚ ರೆ ೋಗವಲಿ, 
ಆದರೆ ಆಧರರವರಗಿರಚವ ಸಮಸೆಾಯ ಲಕ್ಷಣವರಗಿದೆ. 
ಮರನ್ಸಿಕ ಸಮಸೆಾ ಎರ್ಚಟ ತ್ತೋವಾವರಗಿತ್ೆಿೆಂದರೆ ಹತ್ರಶೆ ಮತ್ಚಿ ಹತ್ರಶ್ತ್ೆ ಮರತ್ಾ ಮೋಲಚಗೆೈ 
ಸರಧಿಸಚತ್ಿದೆ. ಪೋಡಿತ್ರಚ ತ್ಮಮ ಜಿೋವನ್ವನ್ಚೆ ಅಸಹನೋಯವೆೆಂದಚ ಕೆಂಡಚಕೆ ಳಳುತ್ರಿರೆ ಮತ್ಚಿ 
ಆದದರೆಂದ ಅವುಗಳನ್ಚೆ ಕೆ ನೆಗೆ ಳಸಲಚ ಬಯಸಚತ್ರಿರೆ. ತ್ತೋವಾವರದ ಆತ್ಮಹತ್ರಾ ಪ್ಾವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ ಿ

ಪ್ಾಸಚಿತ್ ಜಿೋವನ್ವನ್ಚೆ ಉತ್ಿಮಗೆ ಳಸಚವ ಸರಧಾತ್ೆಯಿಲಿ. ಪೋಡಿತ್ ವಾಕ್ತಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ ಏಕೆೈಕ 
ಮರಗಷವರಗಿದೆ.  
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ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಯ ಚಿಕ್ತತ್ೆೆಯಚ ಎದಚರಸಚತ್ತಿರಚವ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಕಠಿಣ 
ಸವರಲಚಗಳಲ್ಲ ಿಒೆಂದರಗಿದೆ. 
'ಅಬ್ರಾ… ಈ ಜಿೋವನ್ವೆೋ ಸರಕರಗಿ ಹೆ ೋಗಿದೆ…' ಹಿೋಗೆ 
ಹೆೋಳದವರೆಲಿರ  ಒೆಂದಚ ವೆೋಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ 
ಮರಡಿಕೆ ೆಂಡಿದೆದೋ ಆಗಿದದಲ್ಲಿ ಬಹಚಶ್ಃ ಈ ಭ ರ್ಮಯ ಮೋಲೆ 
ಬ್ೆರಳೆಣಿಕೆಯರ್ಚಟ ಜನ್ರ  ಇರಚತ್ತಿರಲ್ಲಲಿವೆೋನೆ ೋ. ರರರ್ರದ 
ಪ್ಾಥಮ ಪ್ಾಜೆ ಎನಸಿಕೆ ೆಂಡಿರಚವ ರರರ್ರಪ್ತ್ತಯಿೆಂದ ಹಿಡಿದಚ 
ಕಟಟಕಡೆಯ ಭಿಕ್ಷಚಕನ್ವರೆಗ  ಅವರದೆದೋ ಆದ ಸಮಸೆಾಗಳಳ 
ಇದೆದೋ ಇವೆ. ಎಲಿರ  ಬಹಚಶ್ಃ ಒೆಂದಿಲೆ ೆಿಂದಚ ದಿನ್, 'ಅಬ್ರಾ… 
ಈ ಜಿೋವನ್ವೆೋ…' ಎೆಂದಚ ನಟಚಟಸಿರಚ ಬಿಟಟವರೆೋ. ಅಸೆಂಖ್ಾ 
ಅಭಿಮರನಗಳನ್ಚೆ ಪ್ಡೆದ ಚಿತ್ಾತ್ರರೆಯರಚ, 
ರರಜಕರರಣಿಗಳಳ, ವಿವಿಧ ಕ್ೆೋತ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಚ ಮರಡಿದ 
ದಿಗಗಜರನ್ ೆ ಖಿನ್ೆತ್ೆ ಬಿಟಿಟಲಿ. ಪ್ರತ್ರಪ್, ತ್ಳಮಳ, ತ್ಲಿಣಕೆಾ 
ಯರರ  ಹೆ ರತ್ಲಿ. ಹರಗರದರೆ ಕೆಲವರಚ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಯ 

ದರರ ತ್ಚಳಯಲಚ ಕರರಣವೆೋನ್ಚ? ಇದಕೆಾ ಉತ್ಿರವೆೋ 
ಉದೆವೋಗ. 'ಉದೆವೋಗಗಳ ಸಚನರರ್ಮಯೆೋ ಸವಹತ್ೆಾಗೆ 
ಪ್ಾಚೆ ೋದನೆ' ಎೆಂದಿದರದರೆ ಮನೆ ೋವಿಜ್ಞರನ ಜೆಸಿೆ ಬಿೋರೆಂಗ್. 

 ಜಿೋವನ್ದಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಕೆ ಳುಲರರದ ಸಮಸೆಾಗಳಳ 
ಎದಚರರದರಗ, ತ್ನ್ೆವರಚ ಯರರ  ಇಲ ಿ ಎೆಂದೆನಸಿದರಗ, 
ನೆ ೋವನ್ಚೆ ಹೆೋಳಕೆ ಳುಬ್ೆೋಕೆನಸಿದರ  ಯರರ  ಸಿಗದರಗ… 
ಸಮರಜ ಏನೆನ್ಚೆವುದೆ ೋ ಎೆಂಬ ಭಯವರದರಗ… ಭವಿರ್ಾದ 
ಚಿೆಂತ್ೆ ಕರಡಿದರಗ… ಹಿೋಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಗೆ ಕರರಣಗಳಳ 
ನ್ ರರರಚ. 'ಇನ್ಚೆ ಮಚೆಂದೆ ನ್ನೆೆಂದ ಬದಚಕಲರಗದಚ 
ಎನ್ಚೆವುದಚ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಗೆ ಕರರಣವಲಿ, ಬದಲ್ಲಗೆ ಒೆಂಟಿಯರಗಿ 
ಬದಚಕಲರಗದಚ' ಎನ್ಚೆವುದೆೋ ಇದಕೆಾ ಕರರಣ ಎನ್ಚೆತ್ರಿರೆ 
ಮನೆ ೋವಿಜ್ಞರನಗಳಳ. 
ವಿಶ್ವ ಆರೆ ೋಗಾ ಸೆಂಸೆೆಯ ಪ್ಾಕರರ ಪ್ಾತ್ತ 40ಸೆಕೆೆಂಡ್ ಗೆ 
ಒಬಾ ವಾಕ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಗೆ ಶ್ರಣರಗಚತ್ತಿದರದನೆ, ಈ ಹಿನೆೆಲೆ 
ಎಲರಿ ದೆೋಶ್ಗಳಳ ಸಹ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ ತ್ಡೆಗಟಚಟವ ತ್ೆಂತ್ಾಗಳನ್ಚೆ 
ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ಆರೆ ೋಗಾ ಮತ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 
ಅಳವಡಿಸಲಚ ಕರೆ ನೋಡಿದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಯ ಯೋಚನೆ 
ವಾಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮ ಡಚವುದಚ ಒೆಂದಚ ಕರಯಿಲೆ. ಇದಕೆಾ ಸ ಕಿ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಿಮ ಚಿಕ್ತತ್ೆೆಯ ಅಗತ್ಾವಿದೆ ಎೆಂದಚ ಖ್ರಾತ್ 
ಮರನ್ಸಿಕ ತ್ಜ್ಞರಚ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ಟಿಟದರದರೆ. 
 

ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು  
ಜರಗತ್ತಕ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಲಚಥಿಯರನ್, ರಷ್ರಾ ಮತ್ಚಿ ದಕ್ಷಿಣ 
ಅಮೋರಕದ ಗಚಯರನ್ ದೆೋಶ್ಗಳಳ ಸರಣಿಯರಗಿ ಪ್ಾಥಮ, 

ದಿವತ್ತೋಯ ಹರಗ  ತ್ೃತ್ತೋಯ ಸರೆನ್ವನ್ಚೆ ಪ್ಡೆದರೆ ಭರರತ್ 
21ನೆೋ ಯರಷೆಂಕ್ ಪ್ಡೆದಿದೆ. ಭರರತ್ದ ಒಟಚಟ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಯ 

ಪ್ಾಮರಣ ಶೆೋಕಡರ 16.3 ಆಗಿದಚದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ುರಚರ್ರ 
ಪ್ಾಮರಣ ಶೆೋಕಡರ 17.8 ಮತ್ಚಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ಾಮರಣ 
ಶೆೋಕಡರ 14.7 ಒಟ್ರಟರೆ 2,20,481 ಮೆಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಗೆ 
ಶ್ರಣರಗಚವವರ ಶೆೋಕಡರವರರಚ ಅೆಂಕ್ತಅೆಂಶ್ವರಗಿದೆ ಎೆಂದಚ 
ವಿಶ್ವ ಆರೆ ೋಗಾ ಸೆಂಸೆೆಯ ವರದಿ ತ್ತಳಸಚತ್ಿದೆ. 
ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಯ ಪ್ಾಕರಣಗಳಳ ಭರರತ್ದಲ್ಲಿಯ  ಸಹ 
ಬ್ೆಚಿುಬಿಳಸಚವೆಂತ್ತದೆ, ನರಾರ್ನ್ಲ್ ಕೆರೆಂ ರಪೋರ್್ಷ ಬ ಾರೆ ೋ 
(ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ) ಪ್ಾಕರರ, ಭರರತ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಾತ್ತವರ್ಷ ಒೆಂದಚ 
ಲಕ್ಷಕ ಾ ಹೆಚಚು ಜನ್ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ ಮರಡಿಕೆ ಳಳುತ್ತಿದರದರೆ. 
2005ರಲ್ಲಿ 1,13,914ರಷ್ಟ್ಟದದ ಪ್ಾಕರಣಗಳಳ 2015ರಲ್ಲಿ 
1,33,623ರಷ್ರಟಗಿವೆ. ಈ ದಶ್ಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಯ 

ದರವು ಶೆೋ.17.3ರರ್ಚಟ ಹೆಚರುಗಿದೆ. ಭರರತ್ದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಹೆಚಿುನ್ 
ಪ್ಾಕರಣಗಳಳ ಅನ್ಚಕಾಮವರಗಿ ಮಹರರರರ್ರ, ತ್ರ್ಮಳಳನರಡಚ, 
ಕನರಷಟಕ, ಪ್ಶಿುಮ ಬೆಂಗರಳ, ಮತ್ಚಿ ಮಧಾಪ್ಾದೆೋಶ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೆಂಡಚಬೆಂದಿವೆ. 
ಶೆೋ.51.2ರರ್ಚಟ ಪ್ಾಕರಣಗಳಳ ಈದಚ ರರಜಾಗಳೆಂದ 
ವರದಿಯರದರೆ, ಉಳದ ಶೆೋ.48.8ರರ್ಚಟ ಪ್ಾಕರಣಗಳಳ 24 

ರರಜಾ ಮತ್ಚಿ 7 ಕೆೋೆಂದರಾಡಳತ್ ಪ್ಾದೆೋಶ್ಗಳೆಂದ 
ವರದಿಯರಗಿವೆ. ಒಟಚಟ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಯ ಪ್ಾಮರಣದಲ್ಲ ಿ
ಕನರಷಟಕವು 3 ನೆೋ ಸರೆನ್ದಲ್ಲಿದಚದ, ಕೃಷ್ಟ್ವಲಯದ 
ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಯಲ್ಲಿ 2ನೆೋ ಸರೆನ್ದಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ರಟರೆ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ 
ಪ್ಾಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 18 ರೆಂದ 45 ವಯೋಮರನ್ದವರಚ ಹೆಚಿುದಚದ, 
2019 ರ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ಅಪ್ರರಧ ದರಖ್ಲೆ ಬ ಾರೆ  (ಎನ
ಸಿಆರಬಿ) ಅೆಂಕ್ತಅೆಂಶ್ದ ಪ್ಾಕರರ ಮಹರರರರ್ರದಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡ 
14.2ರರ್ಚಟ ಮೆಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಗೆ ಶ್ರಣರಗಚವ ಮ ಲಕ 
ದೆೋಶ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಾಥಮ ಸರೆನ್ದಲ್ಲಿದೆ. ತ್ರ್ಮಳಳನರಡಿನ್ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ 
ಪ್ಾಮರಣ ಶೆೋ. 11.7 ಇದದರೆ ಶೆೋ.9.7ರರ್ಚಟ ಪ್ಾಮರಣ 
ಹೆ ೆಂದಿರಚವ ಕನರಷಟಕ ಮ ರನೆೋ ಸರೆನ್ದಲ್ಲಿದೆ.ಇವರಚ 
ಉತ್ರಪದಕ ವಗಷವರಗಿರಚವುದರೆಂದ ದೆೋಶ್ದ ಆಥಿಷಕ ಮತ್ಚಿ 
ಸರಮರಜಿಕ ಕ್ೆೋತ್ಾದ ಮೋಲೆ ಗೆಂಭಿೋರ ಪ್ರಣರಮ ಬಿೋರಚತ್ಿದೆ. 
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ಪ್ುರುಷರಯೇ ಹಯಚ್ುು 
ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ ಪ್ಾಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ುರಚರ್ರ ಪ್ಾಮರಣ 
ಮಹಿಳೆಯರಗಿೆಂತ್ ಹೆಚಚು. 2015ರಲ್ಲಿ ಈ ಅನ್ಚಪ್ರತ್ವು 68.5: 
31.5ರಷ್ಟ್ಟದಚದ, 14 ವರ್ಷಕ್ತಾೆಂತ್ ಕೆಳಗಿನ್ ಹಚಡಚಗ ಮತ್ಚಿ 
ಹಚಡಚಗಿಯರ ಪ್ಾಕರಣದ ಅನ್ಚಪ್ರತ್ 53.8:46.2ರಷ್ಟ್ಟದೆ. 
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲ ಿ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಗೆ ಪ್ಾಮಚಖ್ ಕರರಣವೆೆಂದರೆ 
ವಿವರಹ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ್ ಸಮಸೆಾಗಳರದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ, 
ಅತ್ರಾಚರರ.. ಇತ್ರಾದಿ. ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಗೆ ಒಳಗರದವರ ಆಥಿಷಕ 
ಸರೆನ್ಮರನ್ವನ್ಚೆ ನೆ ೋಡಿದರೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಶೆೋ.70ರರ್ಚಟ 
ಪ್ಾಕರಣಗಳಳ ಒೆಂದಚ ಲಕ್ಷ ರ .ಗಿೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಆದರಯ 

ಹರಗ  ಶೆೋ.25ರರ್ಚಟ ಪ್ಾಕರಣವು 1 ರೆಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರ . 
ಒಳಗಿನ್ ಆದರಯ ಹೆ ೆಂದಿದವರರಗಿದರದರೆ. ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ 
ಪ್ಾಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ಚೆ ಗಮನಸಿದರಗ ಅವಿದರಾವೆಂತ್ರ 
ಪ್ಾಮರಣವು ಶೆೋ.13.8ರಷ್ಟ್ಟದದರೆ, ಪ್ರಾಥರ್ಮಕ (ಶೆೋ.19.7), 
ಮರಧಾರ್ಮಕ(ಶೆೋ.21.2), ಮೋಟಿಾಕಚಾಲೆೋರ್ನ್ (ಶೆೋ.21.7), ಶಿಕ್ಷಣ 
ಹೆಚಿುದೆಂತ್ೆ ಇದರ ಪ್ಾಮರಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಇದೆ. 
ಉದರಹರಣೆಗೆ ವೃತ್ತಿಪ್ರ ಶೆೋ.0.4, ಪ್ದವಿ ಮತ್ಚಿ ಹೆಚಿುನ್ 
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶೆೋ.2.8ರಷ್ಟ್ಟದೆ. ಈ ಅೆಂಕ್ತಅೆಂಶ್ಗಳನ್ಚೆ 
ಗಮನಸಿದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ, ವಿದೆಾ ಮತ್ಚಿ ಆದರಯವನ್ಚೆ 
ಒೆಂದಕೆ ಾೆಂದಚ ಸೆಂಬೆಂಧವಿರಚವುದಚ ಕೆಂಡಚಬರಚತ್ಿದೆ. ಕಡಿಮ 

ಆದರಯವಿರಚವ ಬಡ ಕಚಟಚೆಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ ಹೆಚಚು. 
 

ಯುವಜನತ್ಯಯಲಯಿೇ ಅಧಿಕ 
ಯಚವಜನ್ತ್ೆಯಲೆಿೋ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ ಪ್ಾಮರಣ ಹೆಚಿುರಚವುದಚ 
ಕಳವಳಕರರ. ಡಬಚಿುಎಚ್ಒ ವರದಿ ಪ್ಾಕರರ, ಭರರತ್ದಲ್ಲಿ 
ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ ಮರಡಿಕೆ ಳಳುವವರಲ್ಲಿ 15 ರೆಂದ 29 

ವಯೋಮರನ್ದವರ ಪ್ಾಮರಣ ಶೆೋಕಡ 36ರರ್ಚಟ. 
ಪ್ೆಾೋಮವೆೈಫಲಾ, ಕೌಟಚೆಂಬಿಕ ಸಮಸೆಾ, ಹಣಕರಸಚ ಸಮಸೆಾ, 
ಪ್ರೋಕ್ೆಯಲ್ಲ ಿ ಅನ್ಚತ್ತಿೋಣಷವರಗಚವುದಚ ಸೆೋರ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಸಮಸೆಾಗಳಳ, ಕ್ತೋಳರಮ ಮೊದಲರದ 
ಒತ್ಿಡಗಳನ್ಚೆ ಸ ಕಿ ರೋತ್ತಯಲ್ಲ ಿ ಎದಚರಸಲಚ 
ಸರಧಾವರಗದಿರಚವುದಚ ಇದಕೆಾ ಕರರಣ. 
 

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಯಕಾರಣಗಳು 
ಆಘಾತ್ಕಾರಿ ಘಟನಯಗಳು: ಬ್ರಲಾದಲ್ಲಿ ಅಥವರ ತ್ನ್ೆ 
ಜಿೋವನ್ದ ಯರವುದೆೋ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ ಆಘಾತ್ಕರರ 

ಘಟನೆಗಳಳ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಮರನ್ಸಿಕವರಗಿ ಅಥವರ 
ಬ್ರಹಾವರಗಿ ಕರಡಿದರಗ ಮನ್ಚರ್ಾ ಜಿೋವನ್ವನ್ಚೆ 
ಅೆಂತ್ಾಗೆ ಳಸಲಚ ಚಿೆಂತ್ತಸಚತ್ರಿನೆ. 
 

ಡರಗ್ಸ್, ಮದೆಪಾನ: ಡಾಗ್ೆ, ಮದಾಪ್ರನ್ ದೆಂಥ ಚಟಕೆಾ 
ದರಸರರಗಚವವರಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಯೆಂಥ ಕೆಟಟ ಆಲೆ ೋಚನೆಗಳಳ 
ಬರಚತ್ಿದೆ ಹರಗ  ಮತ್ತಿನ್ಲ್ಲಿರಚವ ವೆೋಳೆ ಇವರಚ ಅನಸಿದದನ್ಚೆ 
ಮರಡಚವ ಮನ್ಸಿೆತ್ತ ಉಳುವರರಗಿರಚತ್ರಿರೆ. ಈ ಸೆಂದಭಷದಲ್ಲಿ 
ಇವರಗೆ ತ್ರವು ಏನ್ಚ ಮರಡಚತ್ತಿದೆದೋವೆ ಎನ್ಚೆವ ಜ್ಞರನ್ವೂ 
ಇರಚವುದಿಲಿ. ಇೆಂತ್ಹ ಪ್ಾಕರಣಗಳೆಂದಲೆೋ ಹೆಚರುಗಿ 
ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಗಳಳ ನ್ಡೆಯಚತ್ತಿದೆ ಎನ್ೆಲರಗಿದೆ. 
 

ನಂಬಿಕಯ: ತ್ನ್ೆ ಮೋಲೆ ತ್ನ್ಗೆ ನ್ೆಂಬಿಕೆ ಇಲಿದೆ ಅೆಂತ್ತಮವರಗಿ 
ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಯ ಮ ಲಕ ಜಿೋವನ್ನ್ಚೆ 
ಅೆಂತ್ಾಗೆ ಳಸಿಕೆ ಳಳುತ್ತಿದರದರೆ. ಸರಮರಜಿಕ ಅಥವರ ದೆೈಹಿಕ 
ಸವರಲಚಗಳಳ ಎದಚರರದರಗ ಅದನ್ಚೆ ಹೆೋಗೆ ಎದಚರಸಬ್ೆೋಕಚ 
ಎನ್ಚೆವ ಭಯದಲ್ಲಿ, ತ್ನೆೆಂದ ಇದನ್ಚೆ ಎದಚರಸಲಚ 
ಸರಧಾವಿಲ ಎೆಂದಚ ಕೆಟಟ ನಧರಷರಗಳಗೆ ಮಚೆಂದರಗಚತ್ರರಿೆ. 
 

ಹಯದರಿಸುವ ಉದಯದೇಶ: ಆಕಸಿಮಕ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ ನಜಕ ಾ 
ಆಘಾತ್ಕರರ ಅೆಂಶ್. ತ್ಮಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ ಮರಡಿಕೆ ಳಳುವ 
ಉದೆದೋಶ್ ಇಲಿದಿದದರ , ಯರರನೆ ೆೋ ಹೆದರಸಚವ ಸಲಚವರಗಿ 
ನ್ಡೆಸಚವ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಯ ಯತ್ೆ ಹಲವು ಬ್ರರ ಪ್ರಾಣವನೆೆ 
ಬಲ್ಲಪ್ಡೆದಿದೆ. 
 

ಇವಯಲ್ಿವುಗಳ ಜಯೊತ್ಯಗಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಯ ಇತ್ರಯ ಹಲ್ವು 
ಕಾರಣಗಳಿವಯ 
• ಹಿೆಂದೆ ಆತ್ಮಹತ್ರಾ ಪ್ಾಯತ್ೆಗಳಳ 
• ಕಚಟಚೆಂಬ ಅಥವರ ನಕಟ ವರತ್ರವರಣದಲ್ಲಿ 

ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಗಳಳ 
• ವಾಕ್ತಿತ್ವ ಅಸವಸೆತ್ೆಗಳಳ 
• ಪ್ಾತ್ೆಾೋಕತ್ೆ ಮತ್ಚಿ ಒೆಂಟಿತ್ನ್, ಉದರಹರಣೆಗೆ 

ವೃದರಾಪ್ಾದಲ್ಲಿ. 
• ನರಚದೆ ಾೋಗ ಅಥವರ ಇತ್ರ ಕರರಣಗಳಳ ಉನ್ೆತ್ 

ಮಟಟದ ಹತ್ರಶ್ತ್ೆ ಮತ್ಚ ಿ ದೃಷ್ಟ್ಟಕೆ ೋನ್ದ ಕೆ ರತ್ೆಗೆ 
ಕರರಣವರಗಚತ್ಿವೆ 
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• ಹಿೆಂಸರತ್ಮಕ ಪ್ರಸರ 
• ಹಣಕರಸಿನ್ ತ್ೆ ೆಂದರೆಗಳಳ 
• ಪ್ತ್ತೆಯಿೆಂದ ಕ್ತರಚಕಚಳ 
• ವಿಚೆಛೋದನ್ ನ್ೆಂತ್ರ ಹಣ, ಆಸಿಿಗರಗಿ ದ ರಚ 
• ವಿಚೆಛೋದನ್ ಪ್ಡೆದ ನ್ೆಂತ್ರ ಮಕಾಳನ್ಚೆ ಬ್ೆೋಪ್ಷಡಿಸಚವುದಚ 

 

ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮಾಗಗಗಳು  
ವಯೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹರಸಿಗೆ ಇದದರ್ಚಟ ಕರಲಚ ಚರಚಬ್ೆೋಕಚ. 
ಸಪಧರಷತ್ಮಕ ಯಚಗವಿದಚ. ನ್ಮಮ ಸರಮಥಾಷವೆೋನ್ಚ 
ಎೆಂಬಚದನ್ಚೆ ಅರತ್ಚ ಅದರೆಂತ್ೆ ಜಿೋವಿಸಬ್ೆೋಕಚ.ಬ್ೆೋರೆಯವರ 
ಅನ್ಚಕರಣೆ ಬ್ೆೋಡ. ಬ್ೆೋರೆಯವರ ಜಿೋವನ್ ಶೆೈಲ್ಲ 
ನ್ಮಮದರಗದಿರಲ್ಲ.ಅತ್ತಯರದ ಧರವೆಂತ್, ಆತ್ಚರ, 
ಸಚಲಭವರಗಿಭರವೋದೆವೋಗಕೆಾಒಳಗರಗಬ್ರರದಚ. ಸಮಸೆಾಗಳ 
ನವಷಹಣೆ ಮರಡಚವ ಕೌಶ್ಲಗಳನ್ಚೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುಬ್ೆೋಕಚ. 
ಸಕರರರತ್ಮಕ ಮನೆ ೋಭರವ, ಚಿೆಂತ್ನೆಗಳನ್ಚೆ 
ಅನ್ಚಸರಸಬ್ೆೋಕಚ.ವಿಶ್ಾರ್ಮಸಿ, ಉತ್ಿಮ ಹವರಾಸಗಳನ್ಚೆ 
ಬ್ೆಳೆಸಿಕೆ ಳುರ, ಉತ್ಿಮವರದ ಹೆ ೆಂದರಣಿಕೆ 
ಮನೆ ೋಭರವವನ್ಚೆ ಹೆ ೆಂದಿರಬ್ೆೋಕಚ.ಕರ್ಟವಿದರದಗ, 
ಒತ್ಿಡವಿದರದಗ ನೆರವಿಗರಗಿ ಕೆೈಚರಚಿ, ಸೆಂಹವನ್ ಕೌಶ್ಲವನ್ಚೆ 
ಹೆ ೆಂದಬ್ೆೋಕಚ. ಮರದಕ ಪ್ದರಥಷಗಳೆಂದ ದ ರವಿರಬ್ೆೋಕಚ. 
 

ಸಮುದಾಯದ ಪಾತ್ರ: ಬ್ೆೋರೆಯವರ ಹಕಚಾಗಳನ್ಚೆ 
ಗೌರವಿಸಬ್ೆೋಕಚ. ಅಪ್ಹರಸಾ ಮರಡಬ್ರರದಚ. ಎಲಿರಗ  
ಘನ್ತ್ೆಯಿೆಂದ ಜಿೋವಿಸಚವ ಹಕ್ತಾದೆ. ಸರಧಾವರದ ಮಟಿಟಗೆ 
ಬ್ೆೋರೆಯವರಗೆ ಸಹರಯ ಮರಡಬ್ೆೋಕಚ. ಸರೆಂತ್ವನ್ 
ಹೆೋಳಬ್ೆೋಕಚ.ಬ್ೆೋರೆಯವರ ಸಮಸೆಾಗಳಗೆ ಕ್ತವಿಯರಗಿ, 
ಅನ್ಚಭ ತ್ತ ಹೆ ೆಂದಬ್ೆೋಕಚ. ಸರವವಲೆಂಬಿಗಳರಗಿ, ಸಮರಜದ 
ಮಚಖ್ಾವರಹಿನಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಯಚತ್ವರಗಿ ಜಿೋವಿಸಲಚ 
ಪ್ಾಯತ್ತೆಸಬ್ೆೋಕಚ. ಮ ಢನ್ೆಂಬಿಕೆಗಳಗೆ ಮರರಚ ಹೆ ೋಗದೆ, 
ವೆೈಜ್ಞರನಕ ಚಿಕ್ತತ್ರೆ ಪ್ದಾತ್ತಗಳಗೆ ಹೆ ೆಂದಿಕೆ ೆಂಡಚ ಉತ್ಿಮ 

ಜಿೋವನ್ ರ ಪಸಿಕೆ ಳುಬ್ೆೋಕಚ. 
 

ಮಾಧ್ೆಮದ ಪಾತ್ರ: ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಗಳ ವರದಿ ಮರಡಚವರಗ 
ಅತ್ತ ರೆಂಜನೆ ಮರಡಬ್ರರದಚ. ಸ ಕಿ ವೆೈಜ್ಞರನಕ ಮರಹಿತ್ತ 
ಅರವು ನೋಡಲಚ ಗಮನ್ಹರಸಬ್ೆೋಕಚ. 
 

ಸಕಾಗರದ ಪಾತ್ರ: ಸವಷರಗ  ಆರೆ ೋಗಾ ನೋಡಚವ ನಟಿಟನ್ಲ್ಲಿ 

ಸಮಗಾ ಆರೆ ೋಗಾ ನೋತ್ತ ಹರಗ  ಕರಯಷಕಾಮ 

ರ ಪಸಬ್ೆೋಕಚ. ಮರದಕ ವಸಚಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ಚೆ 
ಸೆಂಪ್ೂಣಷವರಗಿ ನಮ ಷಲನೆ ಮರಡಬ್ೆೋಕಚ. ನರಗರಕರ 
ಕೌಶ್ಲಗಳ ಅಭಿವೃದಿಾ ಮರಡಚವುದರ ಮ ಲಕ ಸರಮರಜಿಕ 
ಭದಾತ್ೆ ಒದಗಿಸಚವುದಚ. 
 

ಮನಯೊೇವಯೆದೆರ ಪಾತ್ರ: ಭರರತ್ತೋಯ ಮನೆ ೋವೆಾದಾಕ್ತೋಯ 

ಸೆಂಘ-ಕನರಷಟಕ ಶರಖ್ೆಯ ಎಲರಿ ಮನೆ ೋವೆಾದಾ ಸದಸಾರಚ 
ಸಮಚದರಯದಲ್ಲಿ ಮರನ್ಸಿಕ ಆರೆ ೋಗಾ, ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ 
ನಯೆಂತ್ಾಣಕರಾಗಿ ಶರಲರ ಆರೆ ೋಗಾ ಮಚಖ್ರೆಂತ್ರ, 
ಮರನ್ಸಿಕ ಆರೆ ೋಗಾ ಕರಯಷಕಾಮದ ಮಚಖ್ರೆಂತ್ರ 
ಹಲವರರಚ ಮರಹಿತ್ತ ಅರವು ನೋಡಚವ ಕರಯಷಕಾಮಗಳಳ, 
ಚಿಕ್ತತ್ರೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ಚೆ ಹರ್ಮಮಕೆ ಳುಬ್ೆೋಕಚ. 
 

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳು  
ದೆೋಶರದಾೆಂತ್ ಸಕರಷರ ಹರಗ  ಹಲವು ಸಕರಷರೆೋತ್ರ 
ಸವಯೆಂ ಸೆೋವರ ಸೆಂಸೆೆಗಳಳ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ ತ್ಡೆ ನಯೆಂತ್ಾಣ 
ಕೆೋೆಂದಾಗಳನ್ಚೆ ಆರೆಂಭಿಸಿದೆ. ಅವರ ಮ ಲ ಉದೆದೋಶ್ 
ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಯ ಪ್ಾಮರಣವನ್ಚೆ ತ್ಪಪಸಚವುದಚ. ಇೆಂತ್ಹ 
ಸಹರಯವರಣಿಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಇಲ್ಲಿದೆ. 
• ಸೆೆೋಹ ಇೆಂಡಿಯರ ಫೌೆಂಡೆೋರ್ನ- 914424640050 

• ಬ್ೆೆಂಗಳೂರನ್ ಸಹರಯವರಣಿ- 080 – 25497777  
• ಹೆೈದರರಬ್ರದ್ ನ್ ರೆ ೋಶಿೆ - 914066202000  
• ಕ ಜ್- +918322252525 

• ವೆಂದೆಾೋವರಲರ ಫೌೆಂಡೆೋರ್ನ- 18602662345 

• ಕನೆಕ್ತಟೆಂಗ್- 919922001122 
 

ಮನ್ಸಚೆ ಭರರವರದರಗ ಖಿನ್ೆತ್ೆಗೆ ಜರರಚವುದಚ, 
ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಯ ಯೋಚನೆಗಳಳ ಬರಚವುದಚ ಸಹಜ. ಇೆಂಥ 
ಸೆಂದಭಷದಲ್ಲಿ ನರವೆೋನ್ಚ ಮರಡಬಹಚದಚ ಎೆಂಬ ಬಗೆಗ 
ಮನೆ ೋವೆೈದಾರಚ ಕೆ ಟಿಟರಚವ ಟಿಪ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 
• ಮನ್ಸಚೆ ಭರರವರದರಗ ಒೆಂಟಿಯರಗಿ ಇರಲೆೋಬ್ೆೋಡಿ. 
• ಯರರ ಬಳಯರದರ  ಸಮಸೆಾಗಳನ್ಚೆ ಶೆೋರ 

ಮರಡಿಕೆ ೆಂಡಚ ಮನ್ಸಚೆ ಹಗಚರ ಮರಡಿಕೆ ಳುಬ್ೆೋಕಚ. 
ಯರರ  ಇಲಿದಿದದರೆ ಕೆ ನೆಯ ಪ್ಕ್ಷ ದೆೋವರ 
ಮಚೆಂದರದರ  ಕ ತ್ಚ ನ್ಮಮ ಮನ್ಸಿೆನ್ ದಚಗಚಡವನ್ಚೆ 
ಹೆ ರಹರಕಬ್ೆೋಕಚ. 
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• ಮನ್ಸಚೆ ಅಲೆ ಿೋಲ-ಕಲೆ ಿೋಲ ಆಗಚತ್ತಿದೆ ಎನೆಸಿದರಗ 
ಸಚೆಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ಚೆ ನೆನ್ಪಸಿಕೆ ಳುಬ್ೆೋಕಚ. ಇದಚ ಆ 
ಸೆಂದಭಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ಟ ಎನಸಿದರ  ನ್ಮಗೆ ಆ ಕ್ಷಣಕೆಾ 
ಮನ್ಸೆನ್ಚೆ ಪ್ರವತ್ಷನೆಗೆ ಳಸಬಹಚದಚ. 

• ಬಹಚಕರಲದ ಸಮಸೆಯೆಗಳಳ ಇದದರೆ ತ್ಜ್ಞರ ಜತ್ೆ 
ಸಮರಲೆ ೋಚನೆ ಮರಡಬ್ೆೋಕಚ. 

• ಯರರರದರ  ಸಮಸೆಾ ಹೆೋಳಕೆ ಳುಲಚ ಬೆಂದರೆ, 
ಇದೆೋನ್ಚ ಮಹರ ಎೆಂದಚ ಅಸಡೆೆ ತ್ೆ ೋರಬ್ರರದಚ. 
ಸಮಸೆಾ ಹೆೋಳಕೆ ಳುಲಚ ಬೆಂದವರಗೆ ಸರೆಂತ್ವನ್ 
ಹೆೋಳಬ್ೆಕಚ, ಕೆ ನೆಯ ಪ್ಕ್ಷ ನರಲಚಾ ಒಳ ುೆಯ ಮರತ್ನರಡಿ 
ಕಳಳಹಿಸಬ್ೆೋಕಚ. ಇಲಿದಿದದರೆ ಇದೆೋ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಗೆ 
ಕರರಣವರಗಬಹಚದಚ. 

 
ಒೆಂದಚ ಘಟನೆಯಿೆಂದರಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ ಸೆಂಭವಿಸಬಹಚದಚ, 
ಆದರೆ ಇದಚ ವಿಭಿನ್ೆ ಘಟನೆಗಳ ಅನ್ಚಕಾಮದಿೆಂದಲ  
ಉೆಂಟ್ರಗಚತ್ಿದೆ. ಒತ್ಿಡಗಳನ್ಚೆ ಪ್ಾತ್ೆಾೋಕವರಗಿ ಹೆೋಗೆ 
ಅನ್ಚಭವಿಸಲರಗಚತ್ಿದೆ ಎೆಂಬಚದಚ ಮ ಲಭ ತ್ವರಗಿ ತ್ಚೆಂಬ್ರ 
ಭಿನ್ೆವರಗಿರಚತ್ಿದೆ. ಸಮಸೆಾಗಳಲಿದ ಮನ್ಚಕಚಲವನ್ಚೆ 
ಊಹಿಸಚವುದಚ ಅಸರಧಾ. ಪ್ರಾಣಿ, ಪ್ಕ್ಷಿ ಸೆಂಕಚಲವೂ ಅನೆೋಕ 
ಸಮಸೆಾಗಳನ್ಚೆ ಎದಚರಸಚತ್ಿವೆ. ಸಮಸೆಾ ಬೆಂದರಗ 
ಅವುಗಳಗೆ ಸ ಕಿ ಪ್ರಹರರ ಕೆಂಡಚಕೆ ಳುಬ್ೆೋಕಚ. ಮರನ್ಸಿಕ 
ಅಸಮತ್ೆ ೋಲನ್, ಆಥಿಷಕ ಮಚಗಗಟಚಟ, ಕೌಟಚೆಂಬಿಕ ಸಮಸೆಾ, 
ಪ್ೆಾೋಮ ವೆೈಫಲಾ, ನ್ೆಂಬಿದವರೆಂದ ಮೊೋಸ, ಶೆೈಕ್ಷ ಣಿಕ 
ಹಿನ್ೆಡೆ, ಇೆಂತ್ಹ ಅನೆೋಕ ಕ್ಷಚಲಿಕ ಕರರಣಗಳಗೆ ಅನೆೋಕ 
ಪ್ಾತ್ತಭರವೆಂತ್ರಚ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಗೆ ಶ್ರಣರಗಚತ್ತಿರಚವುದಚ 
ವಿಷ್ರದನೋಯ. ಇತ್ತಿೋಚಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆೈತ್ರ 
ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಯೆಂತ್  ಪ್ಾತ್ತ ದಿನ್ದ ಸಚದಿದಯರಗಿರಚವುದಚ ಭರರ 
ಹೆ ಡೆತ್ ಉೆಂಟಚ ಮರಡಿದೆ 
ಆತ್ಮಹತ್ರಾ ಕೃತ್ಾಗಳನ್ಚೆ ಮರಡಚವ ಬಯಕೆಯ 

ಅಭಿವಾಕ್ತಿಗಳಳ ಸರಮರಜಿಕ ಪ್ರಸರಕೆಾ ಅತ್ಾೆಂತ್ 
ಒತ್ಿಡವನ್ಚೆೆಂಟಚಮರಡಚತ್ಿವೆ. ಈ ಕರರಣಕರಾಗಿ, ಈ ಸ ಕ್ಷಮ 
ವಿರ್ಯದೆ ೆಂದಿಗೆ ವಾವಹರಸಚವರಗ ತ್ತೋವಾ ಎಚುರಕೆ 
ವಹಿಸಬ್ೆೋಕಚ. ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಯ ಉದೆದೋಶ್ದ ಸೆಂದಭಷದಲ್ಲಿ, 
ಸೆಂಬೆಂಧಪ್ಟಟ ವಾಕ್ತಿಯಚ ವೃತ್ತಿಪ್ರ ಸಹರಯವನ್ಚೆ ಪ್ಡೆಯಲಚ 
ಸಲಹೆ ನೋಡಲರಗಚತ್ಿದೆ. ಸೆೈಕೆ ೋಥೆರಪಸ್ಟ್ನೆ ೆಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ 

ಮರಡಚವುದಚ ಸ ಕಿ. ಆಗರಗೆಗ, ಸೆಂಬೆಂಧಪ್ಟಟ ವಾಕ್ತಿಯಚ 
ತ್ನ್ೆದೆೋ ಆದ ಭರವನರತ್ಮಕ ಮಟಟವನ್ಚೆ ನವರರಸಲಚ 
ಸರಧಾವರಗಚವುದಿಲಿ. ಒಬಾರ ಆಲೆ ೋಚನೆಗಳಳ ಮತ್ಚಿ 
ಭರವನೆಗಳನ್ಚೆ ವಿಶರವಸರಹಷರೆ ೆಂದಿಗೆ ಬಹಿರೆಂಗವರಗಿ 
ಚಚಿಷಸಚವುದಚ ಯರವರಗಲ  ಒಳ ುೆಯದಚ. ಹೆೋಗರದರ , 
ಒಬಾರ ಸವೆಂತ್ ಜಿೋವನ್ವನ್ಚೆ ಕೆ ನೆಗೆ ಳಸಚವ ಬಯಕೆ 
ಗಟಿಟಯರದರೆ, ವೃತ್ತಿಪ್ರ ಸಹರಯದ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. ಯರವುದೆೋ 
ಸೆಂದಭಷದಲ ಿ ಪೋಡಿತ್ ವಾಕ್ತಿಯಚ ಒಬಾೆಂಟಿಯರಗಿರಬ್ರರದಚ 
ಅಥವರ ಹತ್ರಶೆ ಇನ್ ೆ ಹೆಚರುಗಚವೆಂತ್ೆ ಕರಣಚವ 
ಪ್ಾದೆೋಶ್ಗಳಳ ಮತ್ಚಿ ಸನೆವೆೋಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬ್ರರದಚ. ತ್ಚತ್ಚಷ 
ಪ್ರಸಿೆತ್ತಯಲ್ಲಿ, ಪೋಡಿತ್ ವಾಕ್ತಿಯಚ ತ್ಚತ್ಚಷ ಸೆೋವೆಗಳನ್ಚೆ 
ಸವತ್ಃ ಎಚುರಸಬಹಚದಚ. ಅಥವರ ಗರಾರ್ಮೋಣ ಆರೆೈಕೆ 
ಸೆೋವೆಯೆಂದಿಗೆ ಸೆಂಪ್ಕಷವನ್ಚೆ ಸರೆಪಸಬಹಚದಚ. ಇದಲಿದೆ, 
ಇತ್ರ ಆತ್ಮಹತ್ರಾ ವಾಕ್ತಗಿಳೂೆೆಂದಿಗೆ ವಿನಮಯವಿದದರೆ 
ಅದನ್ಚೆ ಆಹರಿದಕರ ಮತ್ಚಿ ಸಹರಯಕವೆೆಂದಚ 
ಗಾಹಿಸಬಹಚದಚ. ಇಲ್ಲಿ ಗರರ್ಠ ಅನ್ಚಭ ತ್ತ ಇದೆ, ಇದರೆಂದರಗಿ 
ಪೋಡಿತ್ ವಾಕ್ತಿಯಚ ತ್ನ್ೆ ಒತ್ಿಡದ ಪ್ರಸಿೆತ್ತಯನ್ಚೆ ಸವತ್ಃ 
ಅನ್ಚಭವಿಸಿದ ಉತ್ಿಮ ಸೆಂವರದಕನ್ನ್ಚೆ ಕೆಂಡಚಕೆ ಳಳುತ್ರಿನೆ 
ಮತ್ಚಿ ದರರಗಳನ್ಚೆ ಎತ್ತಿ ತ್ೆ ೋರಸಬಹಚದಚ. 
ವಿಶ್ವ ಆತ್ಾಹತ್ೆಾ ತ್ಡೆ ದಿನರಚರಣೆಯನ್ಚೆ ವಿಶ್ವದೆಲೆಿಡೆ 
ಆಚರಸಲರಗಚತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಉದೆದೋಶ್ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ ಮತ್ಚಿ 
ಖಿನ್ೆತ್ೆ ಬಗೆಗ ಅರವು ಮ ಡಿಸಚವುದಚ, ಜನ್ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ 
ವಿಶರವಸ ತ್ಚೆಂಬಚವುದಚ. ನ್ಮಮ ಆತ್ಮ ವಿಶರವಸ, ವಿವೆೋಚನೆ, 
ಜ್ಞರನ್, ಸರಮಥಾ್ಷ ಇವುಗಳ ಬಗೆಗ ಒಮಮ ಯೋಚಿಸಿದರೆ 
ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ ಬಗೆಗ ನ್ಮಗೆೋ ಅಸಹಾವೆನಸಚತ್ಿದೆ. ಮರನ್ಸಿಕ 
ದಚಬಷಲವರಗಿರಚವವರಗೆ ಇೆಂತ್ಹ ಕರಯಷಕಾಮಗಳ ಮ ಲಕ 
ಅವರಗೆ ಧೆೈಯಷ ತ್ಚೆಂಬಚವುದಚ, ಜಿೋವನ್ದ ಬ್ೆಲೆಯೆೋನ್ಚ 
ಎೆಂಬಚದರ ಬಗೆಗ ತ್ತಳಯಪ್ಡಿಸಚವ ಕರಯಷ ನ್ಡೆಯಬ್ೆೋಕ್ತದೆ  
ಆದರಗಿಯ  ಯರವರಗಲ  ಒೆಂದೆೋ ಅೆಂಶ್ ವಾಕ್ತಯಿನ್ಚೆ 
ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಗೆ ತ್ಳಳುವುದಿಲಿ. ಹಿೋಗರಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಗಳಗೆ 
ಹಲವರರಚ ಅೆಂಶ್ಗಳೆಂದರಗಚವ ದಚಬಷಲ ಪ್ರಸಿೆತ್ತ 
ಕರರಣವರಗಚತ್ಿದೆ. ತ್ಜ್ಞರ ಪ್ಾಕರರ ಈ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ಚೆ ಕೆಂಡಚ 
ಹಿಡಿದಚ ದಚಬಷಲ ಪ್ರಸಿೆತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸಹರಯ ಮತ್ಚಿ 
ಅನ್ಚಭ ತ್ತ ನೋಡಚವೆಂಥ ಸಮರಜ ತ್ಯರರರದರೆ ಬಹಳರ್ಚಟ 
ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಗಳನ್ಚೆ ತ್ಡೆಗಟಟಬಹಚದಚ. 
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