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  کرناقابو غصے کو 
اس مضمون کا مواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے چینی نسخہ کارآمد تصور 

 ہو گا۔
 

 **متوجہ ہوں**
انہیں آزما اگر آپ کرنے کے صرف بنیادی طریقے مہیا کرتا ہے۔  قابو یہ کتابچہ غصے کو 

کو اب بھی ابھرتا ہوا یا غصے  خاطرخواه نتائج حاصل نہیں کرسکے چکے ہیں لیکن
مسئلے میں آپ غصے  کے طویل مدتی مسائل سے دوچار ہیں۔ اس دیکھتے ہیں تو پھر آپ 

سے مدد لینے کی ضرورت ہوسکتی ہے تاکہ کو ماہرین (جیسا کہ نفسیاتی ماہرین وغیره) 
کرنے کے مزید طریقے سیکھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ آپ کو دیگر  قابو آپ غصے کو 

 جذباتی مسائل کا سامنا ہے یا نہیں۔ 
 

غصے کے جذبے کو سمجھنا     ۔ 1  
جیسا کہ خوشی، غصہ، اداسی ہم سب مختلف اوقات میں مختلف جذبات محسوس کرتے ہیں، 

انی جذبہ ہے، اور یہ وغیره۔ غصہ بہت سے جذبات میں سے ایک ہے۔ یہ ایک عمومی انس
ہم میں سے ہرکوئی غصہ ہوسکتا ہے اور غصہ بذات خود نہ ہی اچھا اور نہ ہی برا ہے۔ 

 ہونے کا حق رکھتا ہے۔ 
عناصر پر مبنی ہوتا ہے:بنیادی طور پر چار غصہ بھی دیگر جذبات کی طرح    
ہم غصہ محسوس چیزوں کے بارے میں فاعلی احساسات، جیسا کہ     محسوسات:      ۔ 1

 کریں گے جب دوسرے لوگ ایسی باتیں کریں گے جو ہمیں تکلیف دیتی ہوں۔ 
غصے کے منظرنامے کی ایک تشخیص یا اس کے بارے میں فیصلہ۔ مثال     سوچ:      ۔ 2

تو میں سوچوں گا کہ وه  جب کوئی مجھے تکلیف پہنچانے والی بات کرے گاکے طور پر 
سوس کروانا چاه رہا ہے۔ شخص جان بوجھ کر مجھے برا مح  

جذبات کے اظہار کا طریقہ۔ ہرکوئی مختلف برتاؤ کرسکتا ہے جب وه :     برتاؤ۔      3
ایک دوسرے سے نظریاتی مباحثہ، چیزوں کو توڑنا غصے میں ہوں۔ مثال کے طور پر 

یا اسے برداشت کرنا وغیره۔ پھوڑنا، لوگوں کو مارنا پیڻنا،   
متحرک ہوتا جواب جب غصے کا جذبہ فطری جسم کا جواب:    (جسمانی)  حیاتیاتی     ۔ 4

 ہے۔ 
 
 

 جسمانی جواب جب غصے میں ہوں
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دھڑکن کا تیز ہوجانا، دل کا درد، پیٹ کا درد، پڻھوں میں اکڑائو، سانس میں تنگی، سردرد، 
کانپنا چہره سرخ ہوجانا، پسینہ آنا،   

 
متحرک کرسکتے ہیں: وه حاالت جو غصے کو   

ساتھی ورکرز باس کی طرف سے ذمہ دار قرار دیا جانا، مثال کے طور پر       کام کاج: 
 سے اختالف

دوستوں کی مباحثہ کرنا، باہمی تعلقات:      مثال کے طور پر گھر کے ارکان سے بحث 
 طرف سے دھوکہ ملنا
  توڑ کر آپ سے آگے آجائے کوئی قطار روزمره زندگی:      

 
ہمارے لیے کچھ قدریں اور کی غصے درحقیقت کیا جائے تو  قابواگر ڻھیک طرح سے 

 استعمال ہیں: 
ردعمل دینے پر اکساتا ہے۔ کہ کچھ غلط ہورہا ہے اور ہمیں ہے کرواتا  دہانییہ ہمیں یاد  

تونائی سے بھر دیتا ہے۔ ہمارے جسموں کو   
 ہمیں اپنے عدم اطمینان اور دکھ کو بیان کرنے کی ہمت اور طاقت دیتا ہے ۔ 

اپنی عزت و وقار اور حقوق کہ ہمیں خود کو محفوظ بنانا ہے اور ہمیں یاددہانی کرواتا ہے 
 کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ 

 
درحقیقت، غصہ تشدد کے برابر نہیں ہوتا۔ حتٰی کہ ہم بہت زیاده غصے میں ہوں، ہم پھر 

سے سکون اور اور واقعات جذبات اپنے آپ کو اور دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر ھی ب
 عقل کے ساتھ نمٹ سکتے ہیں۔ 

 
 

  سے متعلق سوالنامہ۔     غصے 2
یہاں کچھ جملے دیئے گئے ہیں جو غصے سے متعلق انسانوں کے تجربات کو بیان کرتے 

برائے مہربانی ہرایک بیان کے لیے دیئے گئے جواب میں سے کسی ایک کا انتخاب ہیں۔ 
 کریں جو آپ کی حالت پر پورا اترتا ہو یا قریب ترین ہو۔ 

 
 نہیں ہاں 
   ہروقت غصہ محسوس کرتے ہیں؟
   غصے کا بہت سخت جواب دیتے ہیں؟
   کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی غصہ کم نہیں ہوتا؟
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ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جو آپ کو غصہ دالتی ہروقت 
 ہیں؟

  

دوسروں کو بالوجہ ڈانڻتے رہتے ہیں یا دوسروں کے ساتھ تنازع بھی کھڑا 
 کرلیتے ہیں؟ 
 چیزوں کو توڑتے پھوڑتے ہیں (چیزوں کو اِدھراُدھر پھینکنا یا التیں مارنا)؟

  

پہنچاتے ہیں (دیواروں پر مکے تشدد سے خود کو یا دوسروں کو نقصان 
 مارنا یا دوسروں کو مارنا)؟

  

منشیات پر انحصار کرتے یگر کرنے کے لیے شراب یا د قابوغصے کو 
 ہیں؟

  

کرنے میں  قابوکیا گھر والے اور دوست سمجھتے ہیں کہ مجھے غصے کو 
 مسائل کا سامنا ہے؟

  

 
 

کرنے کی ضرورت ہے؟  قابو۔     کیا مجھے اپنے غصے کو 3  
 قابوغصے کو تجزیہ کرسکتے ہیں کہ آیا کہ ہمیں نقطہ نظر سے ہم ذیل میں دیئے گئے تین 

 کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ 
کے لیے بھی اوپر دیئے گئے سوالنامے میں سے کسی ایک سوال آپ کا جواب اگر        ۔ 1

کرنے کے  قابواس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے غصے کے جذبے اور اِسے ہاں ہے تو 
 طریقہ کار پر  توجہ دینا شروع کردینا چاہیے۔ 

درجے پر پہنچ چکا ہے؟  قابوکیا غصہ ناقابل         ۔       2  
کسی واقعے کے رونما ہونے کے بعد،    الف)     اگر غصہ بہت دیر تک برقرار رہتا ہے:   

اپنے جذبات پر قابو پانے کے قابل نہیں ہیں، آپ باربار اسی کے بارے میں سوچ آپ اب بھی 
اور آپ کی نیند اور بھوک پر برا اثر پڑنے لگا ہے۔ رہے ہیں،   

 
جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو بیمار محسوس کرتے ہیں ب) جب غصہ بہت شدید ہو:       

تیز دھڑکن، سانس لینے میں تنگی، پڻھوں میں کھنچاؤ، سرخ چہره، ، مثال کے طور پر
سوچنے سمجھنے میں مشکل پیش آنا، مثال کے طور پر توجہ مرکوز کرنے کے قابل نہ 

مؤثر طریقے سے سوچنے کے ہونا، ایک ہی بات باربار دہرانا، اور مسائل کے  بارے میں 
کرنا۔  قابوے سے غصے کو جلدبازی سے کام کرنا اور غلط طریققابل نہ ہونا،   

نہ کرنے کے منفی اثرات  قابوکیا آپ کو کبھی غصے کو درست طریقےسے         ۔       3
 کا تجربہ ہوا ہے؟ یہاں کچھ مثالیں دی گئی ہیں: 

 زبانی طور پر اور برتاؤ میں تشدد:
قسمیں دوسرا کو ڈانڻنا ڈپڻنا، چیزوں کو توڑ پھوڑ کر غصے کا بدلہ لینا یا غصہ نکالنا، 
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یہ غصے کھانا، کسی کو مارنا۔ یہ طریقہ کار نہ صرف مسائل کو حل نہیں کرسکتے، بلکہ 
 کی شدت کو بھی بڑھاتے ہیں۔ 

 رشتوں اور تعلق داری کا نقصان: 
سکون پہنچا سکتا ہے، اور آپ کے اردگرد غصے کا تشدد سے اظہار کبھی کبھی عارضی 

موجود لوگ آپ کی ضرورت پوری کرسکتے ہیں کیونکہ وه آپ سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ 
بدمزاج شخص کے ساتھ تعلق رکھنا کوئی بھی پسند نہیں آخرکار ایک مدت کے بعد، لیکن 

پ آخرکار دوسرے لوگ آپ سے گریز کرنے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آکرتا، اور 
 اپنے قیمتی رشتوں اورتعلق داریوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ 

 جذباتی مسائل: 
بے خوابی اور دیگر مسائل میں مبتال ذہنی دباؤ، اضطراب، طویل مدت تک رہنے واال غصہ 

اپنے جلدبازی میں اڻھائے گئے کچھ اقدامات  جب غصہ ختم ہوجاتا ہے تو آپ کرسکتا ہے۔ 
۔ محسوس کریں گے ، شرمنده اور کمتر خود کو مجرمکے باعث   

 صحت کے مسائل: 
دل کے امراض، بلند فشار اگر ہمارا جسم طویل مدت تک غصے کی حالت میں رہتا ہے تو 

بہت زیاده بڑھ جاتے ہیں۔ میں مبتال ہونے کے امکانات خون، فالج اور دیگر مسائل   
 قانونی اور معاشی مسائل: 

جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ چیزوں کا عقلی طور پر تجزیہ کرنے کے قابل نہیں 
فضول برتاؤ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر رہے اور جلدبازی میں فیصلے لیتے ہیں یا 

دوسروں کو نقصان پہنچانا وغیره۔  خود کو نقصان پہنچانا،خرچی، نوکری سے استعفٰی دینا، 
آپ قانون کی خالف ورزی بھی کرسکتے ہیں۔ مثال ت میں، نہایت سنجیده نوعیت کے حاال

اپنے بچوں کی  ر انہیں گالیاں دینا کیونکہ آپ کیکے طور پر اپنے بچوں پر تشدد کرنا او
حوصلہ شکنی کی گئی۔ تربیت کے حوالے سے   

 
 

کرنا ہے؟  قابو۔     مجھے کیسے معلوم ہوکہ میں نے کب اپنے غصے کو 4  
کو ظاہر ر غصے کا ایک تھرمامیڻر ہے۔ سبز رنگ پرسکون موڈ دائیں طرف دی گئی تصوی

چڑچڑا ہونا اور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اب موڈ بے چین نارنجی رنگ کرتا ہے اور 
کرنا شروع کردینا چاہیے۔ اگر ہم اسے  قابویہ وه وقت ہے جب غصے کو شروع ہورہا ہے۔ 

تک ہم بڑھنے دیتے ہیں، یہاں نہیں کرتے اور غصے کو سرخ ایریا تک  قابووقت پر 
سے باہر  قابوغصے سے پھٹ پڑتے ہیں تو پھر غصہ غصے سے بھرپور ہوجاتے ہیں یا 

 ہوسکتا ہے۔
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
غصے    چڑچڑا   بے چین   پرسکون

سے 
 بھرپور

 پھٹ پڑنا 

 
 
 

جھے غصے کو کیسے قابو کرنا چاہیے؟ م  ۔   4  
غصہ اچھا نہیں ہوتا اور دوسروں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ بہتر ہے میں       سوال: 

 اسے اپنے اندر ہی دبا لوں یا چھپا لوں۔ ڻھیک ہے؟ 
جواب:      غصے کا ڻھیک طریقے سے اظہار اچھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ، یہ جسم 

ہمیں ورہی ہوں، جو غلط ہکو طاقت بخشتا ہے، ہمیں ان چیزوں کی یاددہانی کرواتا ہے 
ردعمل دینے پر مجبور کرتا ہے وغیره وغیره۔ اگر آپ غصے کو جھڻالئیں یا دبائیں گے تو 

جو کہ ایک عرصے بعد اچانک  ےکرلیں گجمع آپ اپنے اندر بہت زیاده منفی جذبات 
 غصے سے پھٹ پڑنے کے امکانات کو بڑھا دے گا۔ 

ایک اچھا طریقہ ہے کہ اپنے  غصے سے چھڻکاره حاصل کرنے کا یہ کیا سوال:      
چیزوں کو توڑنا غصے کو دوسروں پر یا چیزوں پر نکال دیا جائے (مثال کے طور پر 

، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، کثرت سے شراب نوشی کرنا)؟ پھوڑنا، لوگوں کو مارنا پیڻنا  
بتائے غصے کو نکالنے کے اوپر تحقیق واضح طور پر بتاتی ہے کہ نفسیاتی جواب:      

، بلکہ یہ مزید گئےطریقے نہ صرف جذبات کو مؤثر طریقے سے سکون نہیں پہنچا سکتے
خطرناک اقدامات کے امکانات کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ غصے اور تشدد کے استعمال یا   

 
پرتشدد  اور نہ ہی غصے کا نہ ہی لمبے عرصے تک غصے کواپنے اندر دبائے رکھنا

ثر طریقہ کار ہے۔ غصے کو قابو کرنے کا مؤاخراج   
 
 

اقدامات غصے سے ذیل میں ایک جذباتی ڻریفک الئٹ دی گئی ہے۔ اس میں دیئے گئے 
اس ڻریفک الئٹ کا آغاز سرخ بتی جلنے کے پہلے قدم نمڻنے میں ہماری مدد کرسکتے ہیں۔ 

ترتیب سے زرد بتی جلتی ہے اور پھر سبز بتی جلتی ہے۔ ہوتا ہے، پھر سے   
 

اپنے غصے پرتوجہ رکھیں کہ آیا کہ آپ کا غصے بڑھ رہا ہے یا نہیں۔ اگر        سرخ بتی:
آپ غصے کے تھرمامیڻر پر پانچ پوائنڻس تک پہنچ چکے ہیں (جوکہ چڑچڑا ہونا ہے) یا 
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 اس سے اوپر پہنچ چکے ہیں تو فوراً اپنے آپ کو رک جانے کا کہیں۔ 
 

اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے آہستگی سے کچھ گہری سانسیں لیں          زرد بتی:
اور اپنے آپ کو یاد دالئیں کہ غصے دالنے والے ماحول یا جگہ سے دور چلے جائیں تاکہ 

 مزید تنازع کھڑا ہونے سے بچا جاسکے۔ 
 

غصے دالنے والے ماحول سے دور چلے جانے کےبعد ذیل میں بتائی گئی          بتی: سبز
نس کی ورزش کریں یا اپنے غصے کو ڻھنڈا کرنے کے لیے دوسرے طریقہ کار اختیار سا

  کریں۔ 
 
 

باہر نکالیں اپنی سانسوں پر توجہ مرکوز کریں۔ ہربار جب آپ سانس       سانس کی ورزش:
آپ اپنی سانسوں پر مزید توجہ مرکوز کرنے کے اپنے دل میں لفظ سکون کو سوچیں۔  تو

سانس کی یہ ورزش دہراتے رہیں حتٰی کہ آپ کے لیےاپنی آنکھیں بھی بند کرسکتے ہیں ۔ 
 دل کی دھڑکن پہلے سے کم ہوجائے یا آپ پرسکون محسوس کرنے لگیں۔ 

 
 

 
ا دوڑنا، :      نمبر گننا، کھیلوں میں حصہ لینا (بھاگنسکون حاصل کرنے کے دیگر طریقے

  موسیقی سننا، گرم پانی سے نہانا وغیره وغیره۔ یوگا کرنا) 
 
 

 جذباتی ڻریفک الئٹ
 رک جائیں! اپنے آپ کو رک جانے کا کہیں!

اس غصہ دالنے والی انتظار کریں! اپنے آپ کو پرسکون کریں۔ ایک گہری سانس لیں اور 
 جگہ کو چھوڑ دیں۔ 

عمل سب سے ضروری! بہتر طریقے سے سانس لینے اور خود کو پرسکون کرنے کے 
مشق کریں۔ دیگر طریقوں کی   

 
 

غصے کو قابو کرنے کے  ڻریفک الئٹ کی ورزش کے ساتھ ساتھاوپر بتائی گئی جذباتی 
سکون حاصل کرنے کے دوسرے طریقوں کو کے طور، کچھ اور بھی طریقہ کار ہیں۔ مثال 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/
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باہمی ربط میں مہارت حاصل کرنا اور سیکھنا، مسائل حل کرنے کے طریقوں کو سیکھنا، 
 سماجی مہارت حاصل کرنا وغیره۔ 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/

