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کامپٹن 
سوگ کے دوران نگہداشت

اپنے غم کو نکلنے کی اجازت دیں
غم خوفناک ہو سکتا ہے اور ہمیں زد پذیر اور قابو میں نہ 

آنے کے احساس میں مبتال کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جذبات 
کو عیاں نہ ہونے دینا محفوظ محسوس ہو سکتا ہے، کیونکہ 
آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ ایک مرتبہ شروع ہونے پر آپ 

کبھی نہیں رکیں گے۔ 

روزانہ اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے اپنے غم کا تجربہ 
اور اظہار کرنے دینا مفید ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی مرضی 
کے وقت اور جگہ پر ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ طریقہ 

اپنانا زیادہ قابل نظم لگ سکتا ہے؛ جبکہ آپ کو بحفاظت اپنے 
جذبات ظاہر کرنے کا موقع بھی دے سکتا ہے۔

کیا زندگی کبھی معمول پر آ سکتی ہے؟
درد اور غم محسوس کرتے ہوئے، اس بات کا تصور کرنا 

مشکل ہو سکتا ہے کہ زندگی دوبارہ “معمول” پر آ سکے گی۔

کچھ لوگوں کے لیے، انہیں ایسی نئی مہارتیں سیکھنی اور 
عملی کردار نبھانے ہوتے ہیں، جو پہلے وفات پانے والے 

شخص کے ذمے ہوتے تھے۔ اپنے غم کے ردعمل سے نمٹنے 
کے ساتھ ہی نئے کام انجام دینا مشکل عمل ہو سکتا ہے۔

اپنی زندگی میں ایک اہم شخص کا کھو جانا ہمارے موجودہ 
تعلقات اور خاندانی محرکات کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ کچھ 

لوگوں کو جذباتی معاونت اور سننے کی پیشکش کی جا سکتی 
ہے۔ دیگر افراد زیادہ عملی طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ بعض 

اوقات ایسے لوگ، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ معاون ہوں 
گے، ہمیں مایوس کر سکتے ہیں اور ہماری توقع کے مطابق 

معاونت نہیں فراہم کرتے۔

اپنے جذبات اور غم کے ردعمل کو قبول کرنا اور ساتھ ہی 
ساتھ دوسرے لوگوں کی جانب سے معاونت آپ کو اپنی 
زندگی کا ایک نیا ‘معمول’ بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ 

بامعنی سرگرمیوں میں شامل ہونا اور اس کے ساتھ اپنے غم 

کو ظاہر ہونے کا موقع دینا آپ کو کسی کو کھونے کے اپنے 
تجربے کو سمجھنے اور آہستہ سے اپنی زندگی کو دوبارہ 

تعمیر کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔

اپنا خیال رکھیں
یہ بات ضروری ہے کہ آپ خود سے بہت زیادہ توقع نہ 

کریں اور اپنے ساتھ ہمدردی رکھیں، اگرچہ جب ہمیں اتنا برا 
محسوس ہو رہا ہو تو ہمیں اس دوران اپنی ذاتی ضروریات کو 

ترجیح دینا مشکل لگ سکتا ہے۔

غم ہمیں جسمانی طور پر متاثر کر سکتا ہے، لٰہذا اپنی 
جسمانی صحت کا خیال رکھنا، مثالً ضرورت کے مطابق 

نیند حاصل کرنا، ورزش کرنا اور غذائیت بھرا اور صحت 
بخش غذا کھانا مددگار ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے اپنا خیال 

رکھنا آپ کے احساسات پر مثبت طور پر اثر انداز ہو سکتا 
ہے۔

غم سے نمٹنے کے دیگر طریقے
جب لوگ اپنے نئے حاالت سے مطابقت اختیار کرنا شروع 

کرتے ہیں، وہ اس حوالے سے پریشان ہو سکتے ہیں کہ ایسا 
لگنا شروع ہو رہا ہے کہ وہ مرنے والے شخص کو بھول 

رہے ہیں یا یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے متعلق کم 
پرواہ کر رہے ہیں۔

اپنے اہم شخص کے ساتھ رابطہ رکھنے کے طریقے تالش 
کرنا ضروری ہے۔ یہ خاندان کے ہر فرد کے لیے مختلف ہو 
سکتا ہے: کچھ لوگوں کے لیے یہ باقاعدگی سے قبر پر جانا 

ہو سکتا ہے، یا یادوں سے جڑے رہنے کے ایک طریقے کے 
طور پر تصاویر استعمال کرنا ہو سکتا ہے، دوسروں کے 

لیے یہ اس شخص کے بارے میں باقاعدگی سے بات کرنا اور 
ان کی زندگی کی کہانیاں یاد کرنا ہو سکتا ہے۔ اہم تاریخوں، 
مثالً سالگرہ اور برسیوں کو نشان زد کرنا اس شخص کو یاد 

رکھنے اور اعزاز پیش کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔

بات کرنے کے لیے وقت نکالیں
اگرچہ کچھ لوگ اپنے غم سے نمٹنے کے لیے زیادہ عملی 
طریقہ اپنا سکتے ہیں اور اس کی بجائے مشغول رہنے اور 

اپنے ذہن کو مصروف رکھنا پسند کرتے ہیں، اپنے نقصان کے 
بارے میں بات کرنے کے لیے وقت نکالنا مفید ہو سکتا ہے۔

خاندان اور دوستوں کے ساتھ موت کے متعلق بات کرنا آپ 
کو رونما ہونے والی چیز کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے 
اور آپ کو اپنے معاونتی نیٹ ورک میں دوسرے لوگوں کے 
ساتھ مربوط ہوتے ہوئے انہیں یاد رکھنے کا ایک موقع دے 

سکتا ہے۔

اگر آپ دوسروں کے ساتھ اپنے تجربے کے متعلق بات کرنے 
میں ُپرتکلف ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کو اپنے غم 

کا اظہار کرنے اور ان کی یادوں سے جڑنے میں بھی مدد 
دے سکتے ہوں۔

بعض اوقات لوگ دیگر غمگین لوگوں سے بات کرنا مفید 
سمجھتے ہیں، جنہیں ان کے جیسا ہی تجربہ ہوا ہو۔

غم، ہدایات کے کسی کتابچے یا 
منصوبے کے ساتھ نہیں آتا۔

غمگین لوگ اکثر غم کے اپنے 
تجربے کو ایک رولر کوسٹر کے 

طور پر بیان کرتے ہیں...

غم سے گزرنے کا کوئی بھی ایک درست طریقہ 
نہیں اور آپ کو مختلف اوقات پر اپنا غم ناقابل 

برداشت اور اس کا اندازہ لگانا یا اسے قابو کرنا 
ناممکن لگ سکتا ہے۔ دیگر اوقات پر آپ کو 

محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے غم سے نمٹ 
سکتے ہیں اور دیگر سرگرمیوں میں شامل ہونے 

کے قابل ہو سکتے ہیں۔

...یہ ابتدا سے اختتام تک ایک ہموار راستے پر 
چلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو احساس ہو 

سکتا ہے کہ آپ اپنا راستہ موڑ چکے ہیں اور 
چیزیں زیادہ قابل نظم لگتی ہیں اور اس کے 

بعد آپ کو ایک دم محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ 
ابتدا میں پہنچ چکے ہیں اور ایک بار پھر ناقابل 

برداشت غم محسوس کر رہے ہیں۔

نمٹنے کے طریقے

اپنے غم کو نکلنے کی اجازت دیں

اپنے جذبات کو قبول کریں

بامعنی سرگرمیاں تالش کریں

اپنا خیال رکھیں

وفات پانے والے شخص سے مربوط رہیں

اپنے غم کے متعلق بات کریں
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