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کامپٹن 
سوگ کے دوران نگہداشت

جذباتی ردعمل 
ہمیں کسی کی وفات کے بعد کئی قسم کے جذبات کا سامنا ہو 

سکتا ہے۔ 

ہمیں ایسے وقت پر اداسی کا سامنا ہو سکتا ہے، جب ہمیں 
اس کی سب سے کم توقع ہو اور یہ کسی بھی وقت سامنے آ 

سکتی ہے، اس کے متحرک ہونے کا سبب موسیقی، ٹی وی پر 
چیزیں، یا لوگوں کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات لوگ اسے 

اپنے اوپر آتی ہوئی لہر کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہ امر 
کئی آنسؤوں، رونے اور جذبات بھر آنے کا سبب بن سکتا ہے۔ 

یہ ہمیں بہت خالی اور تھکاوٹ زدہ محسوس کروا سکتا ہے۔ 

بعض اوقات لوگوں کو غصہ محسوس ہو سکتا ہے، جس کا 
رخ طبی پیشہ وروں، خدا، خاندان کے اراکین یا یہاں تک کہ 

مرنے والے شخص کی جانب ہو سکتا ہے۔ وہ اسے صبر میں 
کمی ہونے اور ایسی چیزوں، جن سے وہ عام طور پر تنگ 
نہیں ہوتے، کے متعلق برداشت میں کمی کے طور پر بیان 

کرتے ہیں۔

یہ مشکل ہو سکتا ہے جب آپ کے گرد لوگ ایسی چیزوں 
کے متعلق فکرمند نظر آئیں جو آپ کو اس وقت معمولی لگیں۔ 

غمگین لوگ اکثر شرمندگی کے احساسات کے بارے میں 
بات کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ ہونے والی چیزوں 

کو بدلنے کا کوئی طریقہ ہوتا، کیا وہ مزید کچھ کر سکتے 
تھے؟ لوگوں کے سامنے کئی “کیا ہوتا اگر” والے سواالت 

بھی ابھر کر آ سکتے ہیں۔ 

آپ کو صدمے کے ردعمل کا بھی احساس ہو سکتا ہے، بے 
شک اگر آپ اس موت کی توقع کر رہے ہوں۔ اس بات کا 
تصور کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ صورتحال حقیقی ہے، 
اس بات کو دیکھنا مشکل ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی 

میں اس بڑے نقصان اور تبدیلی سے گزر رہے ہیں اور دنیا 
آگے بڑھ رہی ہے۔ 

آپ کو مرنے والے شخص کی شدید یاد آ سکتی ہے، ایک 
خواہش کہ وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ 

بعض اوقات لوگوں کو اس حوالے سے آرام محسوس ہو سکتا 
ہے کہ وہ شخص وفات پا چکا ہے اور مزید تکلیف میں مبتال 
نہیں ہے۔ یہ اس وقت ایک مشکل جذبہ ہو سکتا ہے جب آپ 

چاہتے ہوں کہ وہ شخص نہ مرتا۔ 

یہ تمام ردعمل عمومی ہیں اور اس بات کو یاد رکھنا مفید 
ہو سکتا ہے کہ غم سے گزرنے کا کوئی بھی درست یا غلط 

طریقہ نہیں 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۔ روزانہ کا ایک باقاعدہ معمول برقرار رکھنے کی کوشش 

کرنا بھی مددگار ہو سکتا ہے۔

غم سے نمٹنے کے دیگر طریقے
اپنے اہم شخص کے ساتھ رابطہ رکھنے کے طریقے تالش 

کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کو قبر پر یا دفن کرنے والی 
جگہ پر جا کر بہت زیادہ سکون ملتا ہے، جبکہ دوسروں کے 

لیے ایسا کرنا بے حد مشکل ہو سکتا ہے۔

تصاویر، اور اہم چیزوں کو دیکھنا، دوسروں سے بات کرنا، 
یادوں کے متعلق لکھنا، جریدہ رکھنا، مرنے والے شخص 

سے بات کرنا، اور موسیقی سننا وہ سب طریقے ہیں جن سے 
لوگ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ متوفی سے ان کا تعلق 

برقرار ہے۔ 

گھر پر یا کسی باغ میں خاموش جگہ تالش کرنا اور 
اپنے غم کو سامنے آنے کا وقت دینا بھی اہم ہے۔ اگر آپ 

دوسروں کے ساتھ گھر کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ مشکل 
ہو سکتا ہے۔

وقت کے ساتھ آپ کو احساس ہو گا کہ آپ کے احساسات اور 
غم کے تجربے کی شدت اور تسلسل میں کمی آ رہی ہے۔ یہ 
ایک طویل عمل ہے اور اس کا انحصار ان طریقوں پر ہو گا 
جو آپ خود کو محسوس ہونے والے غم کے قدرتی رد عمل 

سے نمٹنے کے لیے تالش کرتے ہیں۔

کیا زندگی کبھی واپس معمول پر آئے گی؟
نمٹنے کے طریقے تالش کرنے کے  اپنے غم سے 

لیں گے۔ زندگی  قائم کر  دوران، آپ ایک مختلف ‘معمول’ 
اہم شخص کی  نہیں ہو گی جیسی اس  کبھی بھی ویسی 

قبل تھی۔ وفات سے 

بعض اوقات لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اپنے غمناک تجربے 
سے آگے بڑھتے ہوئے اپنی زندگی میں مشغول ہونے کا 

مطلب ہے کہ وہ مرنے والے شخص کو بھولنے کے خطرے 
میں ہیں، یہ کہ اس سے کسی نہ کسی طرح ان کے لیے 

ہمارے جذبات ختم ہو رہے ہیں۔

فوت ہونے والے شخص سے مربوط رہنے کے لیے ایسے 
بامعنی طریقے تالش کرنا اہم ہے، جو آپ کے لیے درست 

محسوس ہوں۔

بہت زیادہ توقع نہ رکھیں
غمگین ہونا ہمیں جذباتی، جسمانی، روحانی، ذہنی، عملی 
اور معاشی طور پر مشکالت میں ڈال سکتا ہے اور بہت 

سارے طریقوں سے ہماری زندگیوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ 
یہی وجہ ہے کہ اپنے آپ سے ہمدردی کرنا اور اپنے جسم 

اور ذہن کا خیال رکھنا اہم ہے اور خود یا دوسروں سے بہت 
زیادہ توقع نہ رکھیں۔

غم، ہدایات کے کسی 
کتابچے یا منصوبے کے 

ساتھ نہیں آتا۔

یہ منفرد اور عالمی، دونوں 
ہے...

جب کوئی اہم شخص فوت ہوتا ہے تو ہم پر بہت 
سارے طریقوں سے اثر پڑتا ہے اور ہمیں غم 
محسوس ہونے کے طریقے کی جڑیں ہمارے 

اپنے ماضی، ذات کے احساس، اور نمٹنے کے 
ذاتی انداز سے جڑی ہوتی ہیں۔

...اور یہ اس سے گزرنے کو مشکل بنا سکتا ہے 
کیونکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 

ہمارے حال کے سیاق و سباق میں کیا ہو رہا ہے، 
لیکن ساتھ ہی اس پر غور کرتے ہیں کہ موت 

سے پہلے قلیل اور طویل مدتی طور پر زندگی 
کیسی تھی۔
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