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ু ুিকভােব আিম বঝেত পারেবা �য �কান ব�ি� আ�হত�ার �বনতা অনভব করেছ?  

ুুূ ূ ূআ�হত�ার পব�-সতক�ীকরণ �বিশ�� সমহ বঝেত পারা খবই জ�রী, �য ল�ণ সমহ �দেখ �বাঝা যােব 
�কা� ব�ি� আ�হত�া�বণ।

আকার, আচরণ এবং ভােবর পিরবত�ন �যমন -
ু· কথা ও কােজ বিঝেয় �দওয়া �য তার জীবেন �বঁেচ থাকার আর �কান কারণ বা উে�শ� �নই;

· হঠাৎ ভােবই অবসাদ�� হেয় পড়া।

ুৃআ�হত�া�বণ ব�ি� আ�হত�ার �মিক িদেত পাের অথবা মত� আকা�া �কাশ করেত পাের। এটা 
ূসরাসির বা সীিমত পিরসের হেত পাের। এর ল�ণীয় �বিশ��সমহ হেলা - 

· ঔষধ �সবন, িবষ�েয়াগ, ��ড বা ছুিরর ব�বহার কের িনেজেক আহত করা এবং �য �কান প�িতেত 
  আ�হত�ার উপায় �খাঁজা। ই�ারেনেট আ�হত�ার িবিভ� উপায় �খাঁজাও (েযমন - ১০০ িম.�া ঔষধ 
  িক আমােক �মের �ফলেত স�ম?) একিট িচ�নীয় ল�ণ।  

ু ুৃ· মত� বা আ�হত�া িনেয় অযািচত �কৗতক করা।
· কথা ও কােজর মাধ�েম �বাঝােনা �য তােদর জীবন থমেক �গেছ, তারা সমস�ার �কান সমাধান করেত

ু  পারেছ না, �কান উপায় খঁেজ পাে� না। 

অেনেকই িবিভ� �কার িবপ�নক ও জীবননাশী আচরণ করেত পাের, �যমন িনেজেক আঘাত করা, �ত
ু�তির করা, �জাের গাড়ী বা বাইক চালােনা, িবষ �সবন বা �দওয়ােল মাথা ঠেক আঘাত করা।  

ূআ�হত�া�বণ ব�ি� তার িনেজর দািয়� সমহ �শষ করার �চ�া কের। �যমন - 

ূ· মল�বান স�দ িদেয় �দওয়া 
ু ৃ· মানষ এবং গহপািলত �াণীর �দখােশানা করার জন� অন�েদর দািয়� �নবার আ�ান কের।

ূআ�হত�া�বণ ব�ি�রা িনেচর এক বা একািধক ল�ণ সমহ �কাশ করেত পােরন, আবার অেনেক এই
ূিল� এর বাইেরর ল�ণ সমহ �কাশ করেত পাের �যমন –

ুহতাশ��তা, ��াভ, রাগ, �িতেশাধ �বণতা, উে�গ, অ�ি�, ঘেমর অসুিবধা, তামাক এলেকাহল বা �নশা
ৃ ু�হণ �� করা বা বি� করা, ব�বা�ব, পিরবার ও সমাজ �থেক িনেজেক দূের সিরেয় �নওয়া, 

ধম�ীয় উ�ীপনা বা পরকাল িনেয় অিত উৎসাহী হেয় ওঠা, অথবা অন� �য �কান �কার আচার আচরণ 
ূ ু ুঅথবা ভাবগত পিরবত�ন। আপিন যিদ উপেরর ল�ণসমেহর িকছ িকছ �দেখ থােকন অথবা কাউেক 

আ�হত�া�বণ সে�হ কের থােকন তাহেল তােক সরাসির িজে�স ক�ন। �যমন -  

আপিন িক আ�হত�ার িচ�া করেছন ?
আপনার মেন িক িনেজেক �শষ কের �ফলার িচ�া আসেছ ?

আ�হত�া শ�িট এিড়েয় যােবন না।  �কান �কার ভয় বা �নিতবাচক মেনাভাব না �রেখ আ�হত�ার 
িবষয়িট িনেয় সরাসির কথা বলা জ�রী। এিট আপনােক আ�িব�াসী এবং িনভ�রেযাগ� ব�ি� িহসােব 

ুউপ�াপন করেব, যা আ�হত�া �বণ মানষিটর কােছ িনভ�রেযাগ� মেন হেত পাের।



ুুআিম িকভােব বঝেবা �য অব�ািট খব জিটল/িসিরয়াস?

ুআমরা অেনেকই মেন কির �য আ�হত�া িনেয় সরাসির কথা বলেল তা আ�হত�া�বন মানেষর কােছ 
ূ�েরাচনামলক হেত পাের এবং হয়েতা তােক আ�হত�ার িদেক �ঠেল িদেত পাের। িক� এিট এেকবােরই 

বা�ব এবং সিঠক নয়। আেরকিট �চিলত িব�াস হল �য আ�হত�া িনেয় কথা বেল �স আসেল �তমন 
ু ুিসিরয়াস নয়। িক� আমােদর বঝেত হেব কতটা ক� �পেল একজন মানষ আ�হত�ার কথা বলেত পাের। 

ু ু�থেম আপনােক বঝেত হেব �য উ� ব�ি�েদর আসেলই আ�হত�ার ই�া আেছ নািক তা �ধ অিনি�ত
িচ�া। এিট �বাঝার জন� আপনােক ঐ ব�ি�েক িজে�স করেত হেব �য আ�হত�ার জন� তােদর িনিদ�� 
�কান পিরক�না আেছ িক না ? আপিন িনেচর �� িতনিট করেত পােরন -

1.  আপিন িকভােব আ�হত�া করেবন তা িনধ�ারণ কেরেছন?
2.  আপিন �কানও সময় বা িদন িঠক কেরেছন আ�হত�া করার? 

ু ু3.  আ�হত�া করার জন� কী প�িত ভাবেছন এবং �সটা কীভােব করেবন? আপিন বা �কান ওষধ, ছির বা 
   ��ড িনেজর কােছ রাখেছন বা সং�হ করেছন?  

এখােন আমােদর মেন রাখেত হেব, �য অেনকিদন ধের আ�হত�ার কথা ভাবেছন বা গভীরভােব 
ুপিরক�না কেরেছন তার পিরি�িত দি��াজনক। িক� এটাও মেন রাখেত হেব �য, সীিমত পিরসেরর 

ু ুপিরক�না মােনই উ� ব�ি� ঝঁিকম�, �তমনটা নয়। আ�হত�ার �য �কান �কার িচ�ােকই ��ে�র 
সােথ �নওয়া উিচত।

ু ূিন�িলিখত ঝঁিকপণ� িবষয়�েলা স�েক� আপনার ধারনা থাকা উিচত -

· যারা অিতির� অ�ালেকাহল বা িকছু মাদক�ব� �হন কেরন তােদর মেধ� আ�হত�ার স�াবনা �বিশ। 
ুু ূ· এই মানষিট িক আেগ কখনও আ�হত�ার �চ�া কেরেছন? কের থাকেল তা অিধক ঝঁিকপণ� এবং �সই 

  ব�ি�র আবারও আ�হত�ার �চ�া করার স�াবনা অেনক �বিশ। তাই আপনার উিচত হেব �সই ব�ি� বা 
ু  তার পিরবােরর সদস� বা ব�েদর সােথ সরাসির কথা বেল তার মানিসক পিরি�িতর কথা জানােনা।  

· যত�ণ না আপিন িনি�ত হেত পারেছন �য তার মেধ� আ�হত�ার স�াবনা আর �নই তত�ণ তার 
  পােশ থাকার �চ�া করেত হেব।  

ুআিম িকভােব একজন মানষেক িনরাপদ রাখেত পাির?

ুআ�হত�া�বণ ব�ি�েক কখনই একা রাখেবন না। তার পিরিচত কাউেক সবসময় তার সােথ রাখন তার
আ�হত�ার �েচ�া �িতহত করার জন�। ওই ব�ি�র িব�াস অজ�েনর পর আপনার উিচত হেব তার 
কাছ �থেক আ�হত�ার স�াব� উপকরণ�েলা সিরেয় �ফলা। ওই ব�ি� যিদ ���ায় ঐ উপকরণ�েলা 
িদেত রািজ না হয় তাহেল তৎ�ণাৎ জ�ির পিরেষবায় খবর �দওয়া উিচত। িক� আপনার িনেজর জীবন 
ঝুঁিকেত �ফেল িকছু করা িঠক হেব না।

আপনার উিচত হেব তার আ�হত�ার ই�ার কথা তৎ�ণাৎ তার পিরবারেক জানােনা। আপিন ও তার 
ু ুআ�ীয়�জন, ব� বা�ব ইত�ািদ সবাইেক বলন �যন �সই ব�ি� �কানভােবই �কান�কার অ�, িবষ বা 

অন� �কান�কার জীবননাশকারী উপাদান কােছ না পায়। একা একা আ�হত�ার �েচ�া �রাধ করার �থেক 
সকেল িমেল তা করা অেনক ভােলা ।



�পশাদার সহেযািগতা �নওয়া িবষয়িট আসেল কী?

আ�হত�া�বন ব�ি�র সােথ আিম িকভােব কথা বলেবা?

আপনার উিচত হেব তৎ�ণাৎ ঐ ব�ি�েক �কান ডা�ার বা মেনািচিকৎসািবদ এর কােছ িনেয় যাওয়া 
�যন তারা িবপদকালীন অব�ায় জ�রী সহেযািগতা করেত পােরন। িবেশষ কের এই ব�ি�র যিদ জিটল 

ুমানিসক অসু�তা থােক বা �স �নশা�� হয় তাহেল তার জ�রী সাহায� খবই �েয়াজন। আপনার উিচত 
ঐ ব�ি�র কাছ �থেক �জেন �নওয়া �য কারা কারা তার আ�হত�ার িচ�ার িবষেয় অবগত আেছ? যিদ 
ঐ ব�ি� তখন  সহেযািগতা না কের তেব তৎ�ণাৎ Emergency Service এর সাহায� িনন।  

ুু ুতার �িত সমানভিত (empathy) �কাশ ক�ন এবং বলন �য আপিন তার ব�পাের য�বান এবং তােক 
ু ূসাহায� করেত চান। তেব এে�ে� আপনার বলার ভি�মা খবই ���পণ�। আপনার আচরন তােক সাহস 

ুও ভরসা �দেব। আপিন অনেরাধ ক�ন, �য �কান চরম িস�া� �হেনর আেগ �যন আপনার কথা মন 
িদেয় �শােন। আপিন �কান অব�ােতই তার সােথ তক� করেবন না। বরং তােক �বাঝান �য, আ�হত�ার 

ুিচ�া জীবেনর �কান এক সময় আমােদর অেনেকর মেনই এেস থােক। আপিন ওই মানষিটর সােথ তার 
ুআ�হত�ার কারন িনেয় কথা বলন এবং �বাঝােনার �চ�া ক�ন �য তার পিরি�িত অপিরবত�নীয় নয়।  

ুআ�হত�া �বন ব�ি� অেনক সময়ই তার িবপয�� মানিসক অব�া হেত মি� �পেত অথবা অন� কারও 
সাহায� �পেত আ�হত�ার �মিক িদেত পােরন। তাই আপনার উিচত তার কে�র কারন�েলা �শানা এবং 

ুু�কন �স আ�হত�া করেত চায় তা জানা। িক� কখনই আপিন তার অনভিত�েলােক তাি�ল� করেবন না 
ুঅথবা অন� কােরা সােথ তার অব�ার তলনা করেবন না। বরং তােক �বাঝােবন �য তার আ�হত�ার িচ�া 

বা�বায়ন করার �কান কারন �নই।

অেনক সময় মানিসক �বকল� (Mental illness) আ�হত�ার িচ�ার উৎস হেত পাের। তাই আপিন 
জানার �চ�া ক�ন ঐ ব�ি�র মানিসক �বকল� আেছ িকনা? িক� তােক কখনই সরাসির িজ�াসা 
করেবন না তার মানিসক �বকল� আেছ িকনা। বরং তােক িজ�াসা ক�ন �য �কানরকম মানিসক সমস�ার 

ুকারেন কারও সাহায� িনে�ন িকনা? তােক সরাসির বলন �য আ�হত�ার িচ�ার িপছেন এমন অেনক 
কারন থাকেত পাের যা িকনা িনরাময় �যাগ�। আপনার এই আ�াস তার মেধ� আশার আেলা জাগােত পাের।
  

ুআপনার �েচ�া হেব আেলাচনার মাধ�েম ঐ মানষিটেক তার কিঠন ও জিটল জীবেনর সমস�ার সমাধােন 
ু ৃসাহায� করা। আপনার দািয়� হে� এটা খঁেজ �বর করা �য িকেসর মাধ�েম ঐ ব�ি� আেগ উপকত 

হেয়িছল, এবং �সই ব�াপার�েলা এখেনা কােজ লাগােনা যায় িকনা?

ূআপনার উিচত হেব ঐ িব�াস এবং মল�েবাধ স�েক� �জেন এবং �স�েলার সহেযািগতা িনেয় আ�হত�া 
স�েক� তার মেনাভাব পিরবত�ন করা । িক� �কানভােবই িমথ�া আ�াস অথবা অলীক �িত�িত �দওয়া 

ু ূ ু ুিঠক হেব না। আপনােক খঁেজ �দখেত হেব ঐ ব�ি�র জীবেন এমন ���পণ� িকছ (ভােলাবাসার মানষ, 
ুভােলাবাসার কাজ, ভােলালাগার জায়গা ইত�ািদ) আেছ িকনা যা তার আ�হত�ার তাৎ�িণক ঝঁিক কিমেয় 

আনেত পাের। তার আ�হত�ার ফেল অন�েদর ওপর, িবেশষ কের যােদর �স ভােলাবােস তােদর ওপর 
ুিক ধরেনর �ভাব পড়েব তা আপিন তােক �বাঝান এবং ভাবেত বলন। িক� তােক �কানভােবই িনেজেক 

ু�দাষী বা লি�ত অনভব করেত �দেবন না। বরং তােক �বঁেচ থাকার আন�, ভিবষ�েতর স�াবনা, এবং 
ুতােক যারা ভােলাবােস, তােদর জীবেন তার ��� ইত�ািদ স�েক� বলন। তােক তার িনেজর ভােলা িদক 



ুআ�হত�া না করার চি�

ু�েলা এবং �বঁেচ থাকার স�ে� ভাবেত বলন। তােক �বাঝান জীবেন �যরকম পাওয়া, আন� এবং সুখ 
ুুআেছ, �সরকমই হারােনা, �শাক এবং দঃখও আেছ। জীবেনর সামি�ক পটিচ�িট তার সামেন তেল ধরার 

�চ�া ক�ন।   

ুুআ�হত�া না করার িবষেয় তার সােথ একিট চি�েত আব� হবার �চ�া ক�ন। িক� এটা মেন রাখন �য
ুএই চি� আ�হত�া না করার �কান িন�য়তা িদেত পারেব না, এবং এটার �কান আইনগত িভি� �নই।

ুূিক� তারপরও এটা একটা ���পণ� অ�গিত। এবং ঐ আ�হত�া�বণ ব�ি� যিদ �কান িলিখত চি� 
ুকরেত না চায়, তেব �মৗিখক চি�ও করা �যেত পাের। 

ু ুূএখােন সময় একিট ���পণ� ব�াপার। কত সমেয়র জন� চি�িট করা হে� তা চি�েত উে�খ থাকেত
ু ুু ু ুহেব। চি�িট ততটক সমেয়র জন�ই করা হেব �যটক সময় তার জন� �হণেযাগ� হয় (এিট কেয়ক 

ুঘ�ার জন�ও হেত পাের) এবং যােত কের ঐ ব�ি� চি� স�ূণ�ভােব পালন করেত পাের এবং তার 
ু ুু ূ ূমেধ� একিট সফলতার অনভিত �তির হয়। এবং এই চি�েত জ�রী মহেত� (যখন তার মেন হেত পাের

ু�স আর চি�িট পালন করেত পারেছ না) �যাগােযােগর জন� পািরবািরক সদস�েদর বা আ�হত�া 
�িতেরাধক �সবাসং�ার �টিলেফান ন�র রাখার �চ�া ক�ন।

িবপদকালীন সময় অিত�ম করা 

ুঐ মানষিটর এরকম মানিসক পিরি�িত কেয়ক ঘ�া �থেক কেয়কিদন পয�� �ায়ী হেত পাের। এমন 
সমেয় আপনার উিচত তার মেনােযাগ আ�হত�ার �থেক অন� িকছুেত সিরেয় �নওয়া, �য�েলা তার জন� 

ু ূকরা সহজ এবং তােক সফলতার অনভিত �দেব। এে�ে� এমন কাজ িনব�াচন করা উিচত যা করেত 
ঐ ব�ি� পছ� কের। 

ঐ িবপদকাল �শষ হওয়ার পরও তার সােথ �যাগােযাগ রাখেত হেব এবং িনি�ত করেত হেব �য �সই
ব�ি� যথাথ� সাহায� বা িচিকৎসা পাে�ন। 

পিরেশষ

এটা মেন রাখেত হেব �য আপনার সেব�া� �চ�ার পরও িকছু �লাক আ�হত�া করেবন। তারপরও যােক 
আপিন সাহায� করেছন তার জন� আপনার সেব�া� �চ�া করা উিচত। 



ূএকিট ���পণ� িবষয় 

এই িনেদ�শনা/ গাইডলাইেনর উে�শ�

ূকীভােব এই িনেদ�শনাসমহ বা গাইডলাইন ব�বহার করেত হেব?

�-আঘাত (Self-harm) অেনক ��ে� িবিভ� িবষেয়র ইি�ত �দয়। �য ব�ি� িনেজেক আঘাত করেছ �স
ুআ�হত�ার ঝঁিকেতই থােক। আবার অেনেকই আেছন যারা �-আঘােতর পেরও আ�হত�ার িদেক যায় না। 

তাই �-আঘাত এবং আ�হত�ার �েচ�ার মেধ� পাথ�ক� করা ক�কর। �কউ �কউ বেলন �য যারা 
�-আঘাত কের তারা সবাই আ�হত�া�বণ – সেচতন বা অবেচতনভােব। আবার অন�রা বেলন �য 

ূবি�র ইে�টাই  ���পণ�। তাই �কান ব�ি� আ�হত�া�বণ িকনা তা জানার জন� তােক সরাসির 
িজ�াসা করেত হেব।

ুএই িনয়মনীিত�েলা আপনােক �ধ তখনই সাহায� করেব যখন আপিন যােক সাহায� করেছন িতিন 
একজন আ�হত�া�বণ ব�ি�। �-আঘাতকারী ব�ি�, িযিন আ�হত�া�বণ নয়, তার �বলায় এিট হয়েতা 
�েযাজ� নয়। 

ুএই গাইডলাইন�েলা �তির করা হেয়েছ �সই সব ব�ি�র জন� যারা আ�হত�ার ঝঁিকেত থাকা ব�ি�েদর 
ু ু�াথিমক িচিকতসার বা �সবা (First aid) �দান কেরন বা এরকম পিরি�িতর মেখামিখ হেত পােরন। 

িনেদ�শনা বা গাইডলাইন�েলার ��িতকরণ

ুএই গাইডলাইন�েলা ভারেতর একদল অিভ� মানিসক �া�� �পশাজীিবেদর মতামত অনযায়ী ��ত করা
ুহেয়েছ এবং এর উে�শ� হল আ�হত�ার ঝঁিকেত থাকা ব�ি�েদর সহেযািগতা করা। 

ুএই গাইডলাইন�েলা হল আ�হত�ার ঝঁিকেত থাকা ব�ি�েদর সহেযাগীতার জন� সাধারণ িকছু িনেদ�শনা। 
�েত�ক ব�ি�ই অনন� এবং তােদর �কীয় চািহদার িভি�েতই আমােদর উিচত তােদর সহেযাগীতা করা। 

ুূঅতএব, এই িনেদ�শনাসমহ আ�হত�ার ঝঁিকেত থাকা সকল ব�ি�র জন� সমানভােব �েযাজ� হেব না। 
ূ ুএছাড়া এই িনেদ�শনাসমহ �কবলমা� ভারেতর ��ি�েত �তির করা হেয়েছ। সতরাং, অন� আথ�-সামািজক 

ূ ূবা �া��-েসবামলক �দেশর ��ে� এিট �েযাজ� নাও হেত পাের। যিদও, এই িনেদ�শনাসমহ Copyright 
ুকরা আেছ, তবও িবেশষ এবং অলাভজনক ��ে� ব�বহার করা যােব যিদ উৎস উে�খ করা হেয় থােক। 

ু ূঅন�হ কের এই িনেদ�শনাসমহ িন�িলিখতভােব উ�ৃত ক�ন –
Colucci, E., Kelly, C., Minas, H.K. and Jorm, A.F., Suicide First Aid Guidelines for India. 
Melbourne: Centre for International Mental Health & ORYGEN Youth Health Research 
Centre, The University of Melbourne; 2009.



আ�হত�া স�েক� �চিলত িকছু �া� ধারণা

ু�চিলত ভল ধারনা -

ু১। যারা মেখ আ�হত�ার কথা বেল তারা আ�হত�া কের না।
২। যারা আ�হত�া কের তারা পাগল।
৩। তী� িবষ�তা �কেট �গেল আর নািক আ�হত�ার আশ�া থােক না।
৪। যিদ �কউ একবার আ�হত�া করেব বেল ি�র কের তেব �কউ আটকােত পাের না।
৫। আ�হত�া একিট বংশগত ঘটনা।
৬। যারা আ�হত�া করেত চায় তারা সাধারণত কারও সাহায� চায় না।
৭। আ�হত�া িনেয় কথা বলেল, যারা আ�হত�া করেত চায় তােদর নািক ধারনা �দওয়া হয়।

সিঠক ধারনা - 

১। �বিশরভাগ ��ে� �দখা যায়, যারা আ�হত�া কের তারা �কােনা না �কােনাভােব তােদর ই�ার কথা 

    �কাথাও না �কাথাও �কাশ কের।

ু ূ২। �বিশরভাগ আ�হত�ার ঘটনা সাইেকািসস বা পাগলািম নয়। এটা িবষ�তা, আেবগ অনভিতজিনত 

    তী� মানিসক ক� ইত�ািদ �থেক হয়।

৩। �বিশরভাগ ��ে�ই �দখা �গেছ িবশ�তা কািটেয় ওঠার সময়ই আ�হত�ার �বিশ ঘটনা ঘেট।

৪। িক� �বিশরভাগ ��ে�ই সবাই �শষপয�� বাঁচেত চায়। তারা চায় য�ণার অবসান, জীবেনর নয়।

ূ৫। এিট মলত ব�ি�র িনজ� ��তর মানিসক সমস�া। একই পিরবাের একািধক ঘটনা ঘটেলও তা 

    বংশগত কারেণ ঘেট বেল ভাবা িঠক নয়। 

ুৃ৬। অেনকে�ে� �দখা �গেছ মত�র িকছুিদন আেগও তারা িচিকৎসেকর শরণাপ� হেয়েছন।

ু৭। �দখা �গেছ �খালােমলা আেলাচনা করেল �বিশরভাগ ��ে�ই তা আ�হত�ার িচ�াকারী মানষেদর 

    সাহায� কের। 

(তথ�স�ঃ িস�হা ও �ঘাষাল, ২০১৫) ূ
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