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TRANSLATION IN TELUGU  
 
ప�� 40 ��కండ� క�, ఎవ�� ఒకర� ఆత� హత��� తమ ��ా ణ�లను ��ల��త����ర�. 
 
�ి�య���న �త�� ల��ా,, 
 
ఈ సంవత�రం, ప�పంచ మ�న�ిక ఆ��గ� సమ�ఖ�,’ ప�పంచ మ�న�ిక ఆ��గ� ����త�వం’ సందర�ం�ా “ఆత�హత�            
��ారణ” ను ప���న ��పధ�ం�ా �ర��ం�ం��.  
 
ఆత�హత� ప�వర�న మ�నవ చ��త�ల� అంతట� ఉ���ల� ఉం��.�ా� అ��క ���ష�����న �ారణ�ల వలన , క���ణ� అ��              
ప�పంచంల�� అ�� ���ాలల�  �������� �ం�� , ఇం�ా గత ���� ద�ాబ�� ల��ా, ��ల� ప�మ�దకర �ా� �లక� �ే��ం�� .  
 
ఒక ��ౖప� ప�పంచ ఆ��గ� సంస� , ఎ��� ఏళ�� �ా ఆత�హత�ను ఒక ప���న అంశం�ా ప��గణ���� ం�� ఇం�ా ర����ా              
�ె�ా���న �షయం ఏ�టంట� అ�� ఎట�వంట� ప���న అంశం అంట�, ఎ���శ��బ�� ల��ా ����ప� అ��రం�ాలల�           
ఇష����న ప����ధన�ా ఆక���ండబ��ం��, అందుక�� ఇ�� ���� �క �ాస� �ం, మతం , ఔషధ రంగం , �ామ�క �ాస� �ం ,               
ఔషధ ��ౖ�క �ాస� �ం, చట�ం, మనస�త� � �ాస� �ం ఇల� �గ�� రం�ాల�� సమ�నం�ా ప����ధనక� �ారణ�����ం��. 
 
ప�పంచ ఆ��గ� సంస� ప��ారం, ఒకసంవత�రంల� 800,000 మం�� జ���� ఆత�హత� వలన మరణ�సు� ���ర�, అల�            
ఇ��15-29 సంవత��ాల య�వతల� మరణ����ప���న�ారణం అవ���ం��. 
 
�ా��రణం�ా అందర� ���ం�ే�� ఏ�టంట�, ��ద��ార� మ�త��� ఆత�హత� ప�వర�నను బ��ర�తం�ా         
�ె�య�ేయగలర� అ� , �ా� �ె�యవ��ిన�� ఏ�టంట�, ల�ౖం��క ����ంప�ల�, బ�����ంప�ల� ��ౖబ� బ�����ంప�ల�, ఇల�            
అ��క �ారణ�ల వలన ఎం�� మం�� �ిల�ల�, య�వత ఇట�వంట� ఆత�హత�ప�వర�నక�  ల�నవ�త����ర�. 
 
ఆత�హత� ఒక ప�పంచ ప�జ� ఆ��గ� సమస�, ఇ�� మ�న�ిక ఆ���ా���� సంబం��ం�న రంగంల� �మగ����న �ా�ీ� �య ,              
వృ��పర���న సంస�ల� మ�న�ిక ఆ��గ� ���గ�ల సంస�ల� �ా�� క�ట�ంబ�ల�, మ��య� �శ�����లయ�లక�          
సంబం��ం�న అంద�� దృ�ి�� మరల�గ�����. ఇం�ా జ��య ఆ��గ� అ���ార�ల ప��ే�క శ�ద� చూ�ించవల�ిన           
అవసరం ఉం�� , ఎందుకంట�, ఆత�హత�ను ��ా��ంచట����, ప�జ� మ�న�ిక ఆ���ా��� ��ం�� ం��ంచట���� �ావల�ిన           
�����ల�,మ�ర�దర��ాలను ర��� ం��ంచడం �ా�� బ�ధ�త.. మ�ద�ణ, దృశ� శ�వణ సమ���ర మ�ధ�మం , మ��య�           
�ామ��క మ�ధ�మం �ాత� క��� ఏ� తక��వ �ాదు, ఎందుకంట� �ార� �ాల�� నటం ����ా ఈ అం�ా�� ఎల�              
ప���ం��ా� �� అ�� ��� �ద ఆ��రప�� అనుక�ల, ప��క�ల ప����ాల�,  ఉంట��. 
  
ఒక ఆత�హత�క� �ోహదం �ే��ందుక� ఎ��� ల�క�ల�న�� ���ష����న అం�ాల� ఉ����. �ా� ఏ�� అ� మ�ఖ����న��             
అంట�, మన చర�ల� అ�� తప�క�ం�� ��� ��ారణ� ��శ�ా మరల���.అల� ����� సంబం��ం�న అ��            
బహ�మ�ఖ రం�ాల�, పరస�ర సంబంధ���న చర�ను   �సు���ా�. 
 
�ా� ఆత�హత� ప�వర�న అంట� ఏ�ట�? బ��ా ��ా చుర�ం �� ం��న �ర�చనం , ఉ�ే�శ�ంల� అ��ట�కంట� �ారదర�క���న ,              
ఇం�ా బ��ా �స� ృతం�ా ప���రంల�ఉన��� ఒక�ట� అ�ే దు���� , తన ప�మ�ఖ రచన”ఆత�హత� ల� �వరం�ా             
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�ె�ా�ర�.�త�ం�ా ఈ ప�స�కంల� రచ�త ఆత�హత�ను ఎల� �ర��ం��రంట� “ బ���త�డ� తనంతట ��ను�ా           
ప�త��ం�ా, ల��� ప���ం�ా �ే�ిన ఒక ప��క�ల ల��� అనుక�ల చర� వలన ఏర���న అ�� మరణ�లక� వ���సు� ం��              
,అ�ే ఫ�తం  వసు� ంద�  అత��� �ెల�సు.” 
 
 
‘ఆత�హత� ��ారణ’, అం�ా�� ఈ ప�పంచ మ�న�ిక ఆ��గ� ����త�వం 2019 �� �ర��ంచటంల� ఉ�ే�శ�ం ఏ�టంట�             
ప�భ����ల దృ�ి�� ��� ��ౖప��ా ఆక������ ,, ఈ అం�ా��� ప�పంచమం�� ప�జ� ఆ��గ� �ార�క�మ�లల� ��ా మ�ఖ�త            
��ర�గ�త�ం�� . 
 
ప�జలందర� ఇష�పడ� ఒక అంశం గ���ం� చ���ంచటం అంట� , �ే� గ���ం� అందర� �� ర�ాట��ా ����ా� ��,             
అట�వంట� ప��ాత ఆల�చనల� సంఘ���� ఏ �ధం�ా స�యపడ��యంట�, ���ల�� ప�మ�ద �ార�ాల� �ెల�సు���,           
�ాట�� త�ర�ా గ����ం�, �ాట��� ప���ా�ర మ��ా� ల�  ��ర��క���ందుక� స�యపడ���. 
 
��ను మ�� ప�నర���� ట�సు� ���ను.ఆత�హత� ��ారణ� �గ����న�� అందుక�� ���� ��ా��ం���, అందుక�� మన          
అంద�� ప�య���ల�, ప�జ� �ార�క�మ�ల� ��ారణ�ద దృ�ి���ట�� �.అ�నప�ట���, ��ల� �ార�� ప�జల� ఎవ����ే          
మ�న�ిక అ����గ�ం�� పడ����, �ార� మ�న�ికఆ��గ� ��వల��� ందల�క�� త����ర�.ఎందుకంట� ���� �ార�� �ా��         
�వ�ిం�ే ��ా ం��లల� అట�వంట� ��వల� అందుబ�ట�ల� ల�వ�. �����ార�� ��� ��సం �ాళ�� ఎ��� ��లల�            
�����ంచవల�ి ఉంట�ం��. 
 
ఇ�� �షయ�ంశంల� ఒక ��గం మ�త���. సంవత�రం గ���ే ����� ��మ� �����కల�, ప��� ల� జతపర�, �ప�ణ�లక�             
మ�త��� �ాదు సంఘ���� �త�ం�ా ఉప�గప�ే �ాధ��ల� అం��ం�ే ఉ�ే�శ�ం�� ప� �ే�ా� మ�. అప���ే �ాళ�� ఈ             
సమస�ను గ����ం� చర�ల��సు��గల�గ���ర�. 
 
మన�� ప��ఒక��� స�యం �ా�ా� అందుక�� ��మ� ఎ��� ప�య���ల� సంఘంనుం�� మ�త��� �ాదు,           
ఇం�ామ�న�ిక ఆ��గ� �ాడ�క��ర�ల��ఉన�సంస�లనుం��క��� �ాళ�క�ట�ంబ�ల� అప���ే మనం      
మనఅనుభ�ాలను పంచు��గలమ�, ఒక �షయమ�గ���ం� జ�� ���� మ�ఖ����న���ా, కలవరప���ే ఆత�హత�        
ఒక����ఒకర�. 
 
��మ� ఈ ప�పంచ మ�న�ిక ఆ��గ� ��నమ� 2019 న �మ��� ప���రంల� ��గం�ా మ��� �ేత�ల� కలపమ�              
ఆ���సు� ���మ� ఇం�ా ఈ �షయం పట�  ప�పంచమంతట� ��ద�మ�ర���సుక��ా�ాల� ��ర�క�ంట����మ�. 
 
సంవత�రం అంతట� ప�పంచంల� ప�� మ�ల� ఈ �ార�క�మ�ల ర�పకల�న వలన ��ల� ఉప�గం ఉం�� . మ��              
ప��ే�కం�ా, అ��� బ� 10 న ప�పంచ మ�న�ిక ఆ��గ� ��నం ��ద� ఎత�� న జర�ప�క�ంట�నప��డ�. మ� ప���ర �����,              
మ� ఉ�ే��ా�� మ�ందుక� న���� ��శ�ా ��ల� ఎక��వ సంఖ�ల� ప�జల� ఈ సమ����ా�� అందుబ�ట�ల�            
�����ంచుక�న�ందుక� �క� ధన��ా��ల� �ె�య�ేసు� ���మ�  
 
 
� ప��� ల� �� ట�ల�, ����ల� మ� �ామ�క మ�ధ�మంల� ఇం�ా ��బ�ౖ�ట�ల� పంచుక���ందుక� పం�ించం��. 
����నందనల�, ఇక  �ా�ా����ా��ంచట���� కల�ి ప��ే��� ం. 
 
 
��.అల�����  ట����� 
అధ��ల�, ప�పంచ మ�న�ిక ఆ��గ� సమ�ఖ� 
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ఆల��� ట����� ఉత�రం �ా��ష�ల�. 
 
 
 
TRANSLATION INTO TELUGU BY: Dr.P.V.RADHIKA,  
VIJAYAWADA,  
ANDHRAPRADESH, 
INDIA. 
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