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ਿਸੱਖ ਹੀਿਲੰਗ ਕੁਲੈਕਿਟਵ ਵਲ�  ਜਾਨਕਾਰੀ 

ਜੀਵਤ-ਰਿਹਣ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਿਨਬੜ ਸਕਦ ੇਹ�?  

ਜੀਵਤ-ਰਿਹਣ ਦੋਸ਼  
ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਯਾ ਜੀਵਨ-ਖ਼ਤਰੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਜਦ� ਲੋਕ ਸੋਗ ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤ� ਇਹ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਵਜ� ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਿਕ�ਆ ਦਾ 

ਿਹਸਾ ਹੈ। ਦੋਸਤ, ਪਿਰਵਾਰ ਯਾ ਕਿਮਯੂਿਨਟੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਖਮੀ ਯਾ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸ� ਕਈ ਵਾਰ ਸਦਮਾ, ਘਟਣਾ ਨੰੂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣ ਦੀ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਯਾ 

ਜੀਵਤ ਰਿਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ “ਜੀਵਤ-ਰਿਹਣ ਦੋਸ਼” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ 

ਸਾਧਾਰਨ ਪ�ਸ਼ਨ ਜੁ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

“ਮ� ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਿਕ� ਨਹ� ਹੋਇਆ?” 

“ਮ� ਜੀਵਤ ਿਕ� ਿਰਹਾ ਜਦ� ਿਕ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਮਰੇ ਜ� ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ?” 

“ਮ� ਅੱਲਗ ਤੋਰ ਤੇ ਇਸਨੰੂ ਹੋਣ ਤ� ਿਕਵ� ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸ�?”  

ਇਹ ਪ�ਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਵਨ�ਵ� ਆਮ ਹੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਿਹਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਪ�ਸ਼ਨ ਵੀ ਆਮ ਹੋਵਗਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਜੀਵਤ ਰਿਹਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ। ਕਈ 

ਵਾਰ ਜੀਵਤ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨ�ਵ�, ਭੈ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋਣਗੇ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੀ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਧਆਨ ਤੇ 

ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।  

ਜੀਵਤ-ਰਿਹਣ ਦੋਸ਼ ਦੀਆ  ਂਆਮ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆ :ਂ 
• ਅਿਤ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ - ਇਸ ਤਰ� ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਜੀਵਨ-ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘਟਣਾ ਿਵਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਪਏ ਹੋ 

• ਹੌਲ ਪੈਣੇ 

• ਢਿਹੰਦੀ ਕਲਾ - ਹਮੇਸ਼� ਉਦਾਸ ਰਿਹਣਾ, ਿਚੱਲਲਾਣਾ ਯਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਿਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 

• ਉਤਾਵਲਾਪਣ - ਘਬਰਾਹਟ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਯਾ ਹੱਥ� ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜਕਾ ਆਉਣਾ 

• ਸੌਣ ਲੱਿਗਆਂ ਕਠਨਾਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨੀ 

• ਅੰਦਰਲੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਦਾ ਗੁਆਚਣਾ - ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਿਚੱਤ ਨਾ ਕਰਨਾ 

• ਸਮਾਜ ਤ� ਅਲਿਹਦਾ ਹੋਣਾ – ਆਸ ਪਾਸ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਰਖਣ ਦਾ ਿਚੱਤ ਨਾ ਕਰਨਾ 

ਇਸ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਨਿਜੱਠਨਾ ਹ ੈ

•  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਹ�ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। 

• ਜਦ� ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਨ� � ਦੀ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਉਨ� � ਿਵਚ ਹੀ ਸੰਕੁਚਣ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ੁਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨ�ਵ� ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

• ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਣਾ ਤ� ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੀਵਤ ਨਹ� ਸੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

• ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾ ਅਜ ੇਨਹ� ਸੀ ਆਇਆ।  

• ਇਸ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਤਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਸਮਾ ਿਦਉ। 

• ਦੇਖੋ ਿਕ ਦੋਸ਼ ਤ� ਪਰ�� ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਕਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ �ਚੀਆਂ ਉਮੀਦ� ਤੇ ਨਹ� ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਪ�ਤੀ ਭਾਵਨ�ਵ� 

ਨਹ� ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾਵੇਗਾ। 

• ਜ ੁਮਰੇ ਹਨ ਜ� ਿਜਨ� ਾ ਦੁਖ ਸਿਹਆ ਹੈ ਉਨ� ਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੰੂ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�: ਸਰਗਰਮੀਆਂ 

ਲਈ ਸੇਵ�ਵ� ਅਰਪਣ ਕਰਨੀਆਂ,ਯਾਦਗਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨੀ,ਯਾ ਜ ੁਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ� ਾ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵਚ ਰੱੁਖ ਲਾਉਣੇ। ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ 

ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਟ ਲਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ੇਗੀ । 

• ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਦਾ ਨ� ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸਮੱੁਚੇ ਤੋਰ ਤੇ ਿਬਹਤਰੀ ਪ�ਧਾਨ ਕਰੇਗੀ।  

• ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਯਾਦ ਰਖੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਜੀਵਤ ਅਤ ੇਠੀਕ ਹੋ। 
• ਸਕੂਨ ਪ�ਧਾਨ ਕਰਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਿਵਧੀਆਂ ਿਸਖੋ ਅਤੇ ਜਦ� ਦੋਸ਼ ਜ� ਉਤਾਵਲਾਪਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ ਤ� ਉਨ� ਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ: ਡੰੂਘ ੇ

ਸਾਹ ਲੈਣੇ, ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਕਰਤੇ ਦਾ ਿਧਆਨ।  


