ડડપ્રેશન અને આત્મહત્યાનો આંતરસંબંધ
ભનોલૃત્તિ - યચના કોઠાયી
ઘણાં ફધાં વંળોધનો છી તેઓ એલા તાયણ ઉય
આવ્મા છે કે ભગજભાં કે ટરાક જૈલ-યાવામત્તણક (ફામોકે ત્તભકર)
પે યપાયો થલાથી ડડપ્રેળન થતું
શોમ છે . ભગજભાં વીયોટોનીન ,
નોયએડર ીનરીન જેલાં યવામણો શોમ છે , જે ઘટી જલાથી ડડપ્રેળન થતું
શોમ છે . ડડપ્રેળન ભાટે ભતી દલાઓ
, ભગજભાંની ફામોકે ત્તભકર
પ્રડિમાને વુધાયે છે અને ડડપ્રેળન ભટાડે છે . ણ આ દલાઓ લધુ ડતી ખાલાથી ક્માયે ક ડડપ્રેળનને
કાયણે ઉદાવ યશે તા ભાણવો અચાનક જરૂય કયતાં ણ લધાયે ખુળખુળાર અને ભજાભાં રાગલા ભાંડે છે .
જેને 'શાઇોભેત્તનમા' કશે લામ છે . જે ણ દદીને નુકવાનકતાા શોમ છે .
આ ડડપ્રેળન કે ભ થામ છે તે અંગે વાઇકોએનાત્તરસ્ટોની ભાન્મતા આણી વભજ
ફશાયની રાગે છે , ણ તેમ જાણલા , ત્તલચાયલા અને વભજલા જેલી છે . તેઓના કશે લા પ્રભાણે આણે
આણી અંદય ગભતી લસ્તુઓ કે વ્મત્તક્તઓની એક છફી જાલીએ છીએ , જે આણા જ અત્તસ્તત્લનો
એક બાગ ફની યશે છે . શલે ધાયો કે , એ ભશત્ત્લની વ્મત્તક્ત કે લસ્તુને જો આણે ગુભાલી ફેવીએ તો
તેભના પ્રત્મે આણે યો , નાયાજગી, આિોળ વ્મક્ત કયીએ , યંતુ એ વ્મત્તક્ત ગેયશાજય શોલાથી
આણો યો કે આિોળ આણી જ અંદય યશે રી (અને આણા
જ અત્તસ્તત્લનો એક બાગ ફની
ચૂકેરી) એ વ્મત્તક્તની છફી તયપ થામ છે . આણો જ એક બાગ શોલાથી આણી નાયાજગી આણા
પ્રત્મેની જ ફની યશે છે .
આભ જાત પ્રત્મે નાયાજ યશે લું અને િૂ ય ફનલું તથા જાતને
ત્તળક્ષા કયલી લગેયે પ્રકાયનાં
રક્ષણો (ત્તગલ્ટ પીત્તરંગ) જન્ભે છે . આ ડડપ્રેળન જ્માયે તીવ્ર ભાત્રાભાં શોમ છે ત્માયે દદી આત્ભશત્મા કયી
ફેવે, તેનું જોખભ યશે રું શોમ છે . આત્ભશત્માના દય ૧૦૦ભાંથી ૮૦ ડકસ્વાઓભાં ડડપ્રેળન
કાયણબૂત
શોમ છે . ણ ડડપ્રેળનનો કમો દદી આત્ભશત્મા કયી ફેવળે , એ નક્કી કયલું ભુશ્કે ર શોમ છે . ભોટે બાગે
એકરા યશે તા લૃદ્ધ , ત્તનલૃિ, ત્તનયાધાય ભાણવોને આત્ભશત્માનું જોખભ લધુ શોમ છે ણ એલો કોઈ
ત્તનમભ નથી. લી , આત્ભશત્માની લાતો કયનાય ભાણવ તેભ નથી કયતો એ ભાન્મતા ણ ખોટી છે .
પ્રપુલ્લબાઈ નાભના એક દદીની લાત વાંબો. તેઓ ડડપ્રેળનભાં ટકામા ત્માયે ખૂફ આકુ -વ્માકુ 
અને ત્તચંતાતુય યશે તા. તેઓ વતત ફોર-ફોર કમાા કયતા અને ભયી જલાની ભાગણી કયતા. અચાનક
એક ડદલવ તેઓ ળાંત થઈ ગમા. તેભણે ભયી જલાની ભાગણી કે જીદ કયલાનું ફંધ
કયી દીધુ.ં વૌએ
યાશતનો દભ ખંચ્મો.
ફયાફય ફે જ ડદલવ છી તેભના રૂભભાંથી પાંવો ખાધેરી શારતભાં તેભનો ભૃતદેશ ભી આવ્મો. કોઈને
એ ન વભજામું કે પ્રપુલ્લબાઈ જ્માયે અકામેરા , વ્માકુ  અને ભૂંઝામેરા દેખાતા શતા ત્માયે તેભણે કંઈ ન
કમું અને શલે છે લ્લા ફે ડદલવથી આટરા ળાંત અને સ્લસ્થ દેખાતા શતા ત્માયે તેભણે આત્ભશત્મા કે ભ
કયલી ડી? એ બેદ ભૃત્મુ શે રાં તેભના શાથે રખામેરી એક ત્તચઠ્ઠી ભી આલતા ખૂલ્મો. તેભાં ફે ડદલવ
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શે રાં રખેરું આ ભુજફનું રખાણ શતું. "ભાયી ફધી જ ીડાઓ અને ત્તચંતાઓ ળભી ગમાં છે . ભાયો ફધો
જ વંતા ઓગી ગમો છે . શં ુ શલે ત્તફરકુ ર ળાંત અને સ્લસ્થ છું , કે ભ કે ભં ભૃત્મુ ાભલાનું નક્કી કમું
છે ." આભ તેભની દેખીતી સ્લસ્થતા છે તયાભણી નીકી. તેઓ ભૃત્મુ અંગે ત્તનત્તિત ફન્મા શતા અને
એટરા ભાટે સ્લસ્થ જણાતા શતા , નશં કે વાયા થલાથી. તેભનાં વગાંઓ અને ડોક્ટય તેભને
વભજલાભાં થા ખાઈ ગમા. આ પ્રકાયનો ણ જયાક જુ દો ડકસ્વો દ્વાડયકાફશે નનો છે .
તેઓ ગંબીય ડડપ્રેળનભાંથી દલા કયીને ત્રણ ભડશને વાજાં થમાં અને શોત્તસ્ટરભાંથી
ઘયે ગમાં , યંતુ થોડાક જ ડદલવ છી લધુ ડતી દલા ખાઈને આત્ભશત્મા કયી ફેઠાં. તેઓ જ્માયે
ડડપ્રેળનને કાયણે ફીભાય શતાં ત્માયે તેભણે આલું ન કમું , ણ વાયા થઈને ઘયે ગમા છી આલું કમું.
આભ કે ભ ? શે રું કાયણ એ કે શોત્તસ્ટરભાં શતાં ત્માયે તેભનું ડડપ્રેળન એટરું લધાયે શતું કે
તેભનાભાં
આત્ભશત્મા કયલા જેટરી ણ ળાયીડયક કે ભાનત્તવક ક્ષભતા નશોતી. જેભ જેભ તેભનું ડડપ્રેળન ભટતું ગમું
તેભ તેભ તેઓને શરનચરન , ઊઠલું, ફેવલું લગેયે લધતાં ગમાં અને ઘયે ગમાં ત્માયે તેઓ વૌની જેભ
શયતાં પયતાં શતાં ણ તેઓની અંદયનું ખારીણું શજુ દૂય થલું ફાકી શતું. ઘયે ગમા છી તેભની ઉય
યખાતી દેખબા ઓછી થઈ ગઈ. આથી તેઓને પયી એકરલામું રાગલા ભાંડમું . આથી તેઓ તેભની
ાવે શતી તે ફધી ગોીઓ એકવાથે ગી ગમાં અને ભૃત્મુ ામ્માં. આ જ કાયણવય ભનોત્તચડકત્વકો
ણ ઉયથી સ્લસ્થ જણાતા અને ડડપ્રેળનભાંથી વાયા થમેરા દદીને તેની આંતડયક અનુબૂત્તતઓ અને
આત્ભશત્માના ત્તલચાયો અંગે ખાવ પ્રશ્નો ૂછે છે . જેથી દ્વાડયકાફશે ન જેલાં દદીને ફચાલી ળકામ. આ જ
કાયણવય ડડપ્રેળનના દદીને એકવાથે ખૂફ રાંફા વભમ ભાટે દલા ણ નથી આલાભાં આલતી જેથી
દદી તેનો આત્ભશત્મા કયલા ભાટે દુરુમોગ કયી ફેવે.
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