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आत्महत्याको बयारे्मया कुरयाकयानीको सरुुवयात। किशोरकिशोरी तथा यवुा वयसिहरूिा 
बीचमा मतृयुिो प्रमुख िारणहरूमधययेिो एउटा आतमहतया हो। मानिसहरू अब धयेरै बाँचि 
िचाहििुा िारणहरू सबिैा भिनि-भिनि हुन्छि।् तर आफिो जीवि दििये िाय्य िदहल्य ैपनि 
तयसिो जवाफ होइि। सध ैआशा हुन्छ र तपाईंलाई यसतो महससु गराउिये िारणिो समबोधि 
गिने तररिा हुन्छ। एउटा ववशवसिीय वयक्तसँगिो िुरािािी भनेको तपयाईं के गन्न जयँादै हुनहुुन्छ 
भनने कुरया बझुन र आफू लायििो मद्दत प्रापत गि्यिो लागग समानय तररिा हो। तपाईंमा 
आफैं लाई चोट पुया्यउिये वा मािने ववचारहरू आउि सरुु ग्छ्यि ्ििये नतिीहरूलाई आफूसँग मात्र 
िराखिुहोस।् ती ििारातमि ववचारहरू आफिो तररिालये अगाडि बढिये समिाविा हुिये्ैछि—उपचार 
गररएि ििये नतिीहरू खराब मात्र बनिये्छि।्

आत्महत्याकया चेतयावनी लक्षणहरू िये ही मानिसहरूलये आतमहतया गरी मिने िुरािो द्तु रूपमा निण्यय भलन्छि ्यदयवप अनयलये यसिो योजिा बिाउि 
लामो समय लगाउँ्छि।् तयसलैये िये ही चयेताविीिा लक्षणहरूलाई तपाईं प्छाडि फकि्य ि िस्िये बबनिमुा पगुििुनिा अगाडि प्रारकमिि अवसथाम ैपदहचाि गिु्य 
महततवपणू्य हुन्छ। आफैं लयाई ननमन प्रशनहरू सोधनुहोस।् तपयाईंले त्हयँा ्मध्ेकया कुन्ैमया "हो" भननुहुन्छ भने कोही व्क्तसँग कुरयाकयानी गनु्न उचचत हुन्छ।

  //  मलैये िमजोर, उिासी, वा निराश महसुस ग्ुछ्य?

  //   मलैये आफैं लाई चोट पुया्यउिये बारये सोचयेिो ्ुछ वा  
धमिकी दिएिो ्ुछ?

  //  मलैये मिोिशा पररवत्यििो अिुिव गरररहयेिो ्ुछ?

  //   मलैये मयेरा िाविाहरूबाट मु्त हुि मदिरा वा 
लागूपिाथ्य प्रयोग गरररहयेिो ्ुछ?

  //   मलैये क्ोधिा चालहरूिो अिुिव गरररहयेिो ्ुछ वा  
अनय मानिसहरूतफ्य  आक्ामि वयवहार गरररहयेिो ्ुछ?

//  मलैये मतृयुिो बारयेमा धयेरै सोचिये, लयेखिये वा बोलिये गरयेिो ्ुछ? 

//   मलैये िसलैाई आफिा सामािहरू दििये वा "शुि बबिाई" िनिये  
बारये सोचयेिो ्ुछ?

//   म मायामा ्ुछट्ीिये (ब्येि अप) जसतो तिावपूण्य घटिाबाट गुकरिएिो ्ुछ?

//  मलैये आफैं लाई मािने बारयेमा सोचयेिो ्ुछ?

हो होइन हो होइन

हो होइन

हो होइन

हो होइनहो होइन

हो होइन

हो होइन

हो होइन



कुरया गन्नको लयाचग सही व्क्त 
कसरी फेलया पयानने। तपाईंलये िकततिो ए्लो 
वा पथृि अििुव गिु्यहुन्छ िनिये िुरासँग िुि ैसमबनध 
हँुिैि, िहीँ ि िहीँ तपाईंलाई मद्दत गि्य तयार तथा 
इच्ुछि िोही वयक्त सधैं उपलबध हुन्छ। तपाईंलये 
आफूलाई लागपूिाथ्य िवुय्यसिी परामश्यिातासँग िुरािािी 
गि्य तयार रहयेिो महससु गिु्यहुनि ििये तयो पणू्य रूपमा 
राम्ो हो। आफूलये सहज महससु गिने तथा उ राम्ो श्ोता 
हुिये्छ िनिये िुरा तपाईंलाई थाहा िएिो ववशवसिीय 
वयक्तलाई यसबारये बताएर यो िुरािो सरुुवात गिु्यहोस।् 

सही वयक्तसँग आतमहतयािो वयक्तगत अिुिव 
हुिपुिदैि—उसलाई वा उिलाई तपाईंिा ववचार, िाविा 
तथा सरोिारहरूिो गमिीर रूपमा बुझि तथा तपाईंलाई 
ियाँ ििम तफ्य  लगयेर मद्दत गि्य आवशयि प्छ्य।

तपयाईंको ववशवसनी् व्क्त्मया ननमन व्क्तहरू पन्न स्न्छन।्

कुरयाकयानीको सुरुवयात कसरीगनने। तपाईंमा आउिये आतमहतया गिने खालिा सोंचाईहरू 
बारये िोही वयक्तलाई बताउिये िुि ैसही वा गलत तररिा हँुिैि। तर यहाँ िुरािािीिो सुरुवातलाई 
अझ सकजलो तथा थप उतपाििशील बिाउि तपाईंलये चालि स्िये िये ही ििमहरू ्छि।्

सहज ठयाउँ तथयास्म् फेलया पयानु्नहोस।् यसतो ठाउँ तपाईंलये वयािुलताहरू िनिा टाढा िये ही गोपिीयता प्रापत गि्य 
स्िये िफकी पसल, ववदयालय, घर, वा जहाँिहीँ पनि हुिस््छ।

प्रशनहरूकया लयाचग त्यार हुनहुोस।् तपाईं िुरा गिदै गरयेिो वयक्तलये 
समिावय रूपमा तपाईंिो अवसथा बारये थप जाििारी चाहिये्छि।् 
इमाििार बनिुहोस ्र तपयाईंलयाई बतयाउन सहज लयागेकया सब ै
कुरयाहरू सयाझया गनु्नहोस।्

कुरयाकयानी अचयानक सुरु नगनु्नहोस।् यो प्रसंग तपाईंलये िुरा गिदै 
गरयेिो वयक्तिा लागग चुिौतीपूण्य हुिस््छ तयसैलये उिीहरूलाई 
आफूलये िियेिा िुराहरू सुनिये र प्रशोधि गिने समय दििुहोस।्

सब ैस्मस्याहरू एकै पटक स्मयाधयान गनने प्र्यास नगनु्नहोस।् याि 
राखिुहोस,् यो िियेिो प्रकक्यािो सुरुवात मात्र हो।

गौरवयाकनवत हुनुहुहोस।् आफूलये गरयेिो महसुसिो बारयेमा िोही 
वयक्तलाई बताउििो लागग साहस चादहन्छ।

तपयाईंले के भनन चयाहनुहुन्छ ्ोजनया बनयाउनुहोस।् आफूलये गरयेिा 
महसुसलाई लयेखिुहोस ्वा ऐिािो अगाडि बसयेर िुरािािीिो 
अभयास गिु्यहोस।्

आफनो क्षेत्र्मया उपलबध सेवयाहरू फेलया  
पयान्न JustTellOne.org ्मया जयानुहोस ् 
वया 716.245.6JT1 ्मया फोन गनु्नहोस।् 
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कुरयाकयानी पशचयात के गनने।आशापूव्यि तपाईंिो पदहलो िुरािािी पशचात तपाईंलये आराम तथा आशावािी संवयेििािो 
अिुिव गिु्यहुिये्छ। िुराहरूलाई सिारातमि दिशातफ्य  लजैािमा सुनिकशचत हुिुहोस।्

आफनो ववशवसनी्  
व्क्तसँग समपि्य मा  
रहिुहोस ्र आफिो  
अिुिव बारये उ वा 
उिलाई अदयावगधि 
गराइराखिुहोस।् 
 

पदहलो िुरािािी तपाईंलये  
आशा गरयेिो दिशातफ्य  गएि  
ििये गचनता िगिु्यहोस ्वा िुरा  
गि्य ि्छोडिुहोस।् तपाईंलाई  
मद्दत गि्य अझ अिुिूल हुिस्िये  
अिको ववशवसिीय वयक्त खोजिये  
प्रयास गिु्यहोस।्

सवसथ जीवनशैली  
रोजयाइहरू 
बनयाउनुहोस ्
जसत,ै आहार 
अभयास  
र शयि।

नििाि वा उपचार प्रापत  
गि्यिा लागग तपाईं अिको  
ििम चालि तयार 
हुिुहुन्छ ििये मािभसि 
सवास्थय पयेशयेवर  
वा संसथासँग िुरा 
गिु्यहोस।्

तपयाईंले के भनन स्नुहुन्छ:

“मलैये मलाई बाँचििा लागग िारणहरू ्छि ्
जसतो महससु गदि्यि र िये  गिने िनिये िुरा 
थाहा ्ैछि।"

“यसबारये िुरा गिु्य मयेरा लागग िदठि िुरा हो 
तर म आतमहतया गिने बारये सोगचरहयेिो ्ुछ।”

“मलैये मलाई ि:ुख पुया्यउँ्ुछ िनियेमा  
गचकनतत ्ुछ।”

“मलाई हाल ैआतमहतया गिने सोँच आइ 
रहयेिो ्छ।” मलाई मद्दत आवशयि ्छ 
जसतो लाग्छ।”


