কাউনেসিলং (Counseling) মূ লম হল আিম আ -উ য়ন করেত পারব এই িব ােস প ছেনা( I can improve myself )
েত ক মানু ষই সারা জীবেন কখনও কখনও ি য়জন বা পিরজেনর কাউনেসিলং কের থােকন। কাউনেসিলং একধরেনর গাইেডনস বলেত পাির।

তাহেল পশাদার কাউনেসলােরর

েয়াজন হয় কন?

আসেল পশাদার কাউনেসলার তৃ তীয় ব ি । িতিন িনরেপ

দৃ ি ভি

থেক সমস ােক দখেবন। আর

িশ ণ ও অিভ তা তাঁেক এই কােজ দ

কের

তােল।
আমরা বলেত পাির কাউনেসিলং একধরেনর ন ােরশন।একজন গ কথক আর একজন গ ে াতা। সত -িমথ া ক নায় মশােনা নানা মা ার নানা কােণর
অ কােরর আেলার গ
বু ঝেবন।একজন

েন একজন কাউনেসলার ( াতা) ঐ গ কথেকর জীবন জগৎ দশন দৃ ি ভি পিরবার সমাজ সই সব িনেয় সংকট সংঘাতেক

িশি ত ব ি

তাঁর

জীবন পু নরায় িফের পাবার মেতা সু

ান, অিভ তা ও দ তা িদেয় পীিড়ত ব ি র মেনর ভার লাঘব কের,তার দু ঃখ ক দূ র কের, তােক ব বহািরক
কের তু লেব।

তাই কাউনেসলারেক হেত হেবঃ

কখনও অিভভাবক কখনও

েয়াগবাদী কখনও ব বহারজীিব

কখনও নাক-না গলােনা িনছক দশক। কখনও সব

কখন কাউনেসিলং

দশক।

িক সবসময় তাঁেক হেত হেব আশাবাদী,একটা সমাধােনর পথ িমলেবই।

েয়াজন?

য কােনা মানু েষর য কােনা মু হূ েত কাউনেসিলং

েয়াজন হেত পাের। আমােদর াভািবক যাপেন যখন কানও জিটলতা আেস, তখনই

নানান ধরেনর অসু িবধা হয়,



আেবগজাত সংকট(difficult emotions):িকছু েতই আেবগ(emotions) সংযত রাখেত না পারা। অ েতই রেগ যাওয়া।
কা াকািট করা িচৎকার করা, ভেঙ ছু েঁ ড় ফলা, মা া ছাড়া



িতি য়া দখােনা।

স েকর ভতরকার সংকট(difficult relations): বাবা-মােয়র সে স ােনর, ামী- ী, ব ু , ভাই- বােনর/ সতীথেদর
ভতেরর ঈষা, কখনও বা অিনিদ



িস া

হেণ



আচরেণর সমস া(difficult behaviors): ভয় ভয় ভাব বািতক আত



অন ান সংকট(Other Difficulties): িনিদ

কােনা স কেক িঘের।

(difficult cognitions): কী করা উিচত কানটা উিচত নয় তার দালাচলতা।
অকারণ উে গ।

কােনা শারীিরক/মানিসক(specific mental illness/disorder)

ি েজাে িনয়া(schizophrenia) িবষ তা (depression, manic depressive psychosis)

শেষর সংকটটা বােদ বািক সব েলার একটা বেড়া কারণ সংেযােগর সংকট miscommunication
আমােদর জানেত হেব সংেযােগর

ি য়াটা কমন?
Miscommunication মানিসক অি রতার

বাতা Message

কারণ
Sender আর Receiver –এর NERO ক অ ু
না রাখেত পারা।

রক Sender

াহক Receiver

communication

N- Need চািহদা
E- Emotion অনু ভূিত
R- Right অিধকার

িতবাতা Feedback

O- Opinion মতামত

WIN
Aggressive

Empathetic + Assertive

(আ মণা ক)

Sender (I) আর Receiver (YOU) –এর

(অেন র কথা বাঝা+িনেজর কথা বলা)

I
Guilt (অপরাধ)

+

Shame (ল া)

+

Rejection ( ত াখ ান)

Passive/ Aggressive
(িনি য়/আ মণা ক)

+

Depression (অবসাদ)

LOSS

Passive
(িনি য়) Cold Relation (শীতল-স ক)
WIN

YOU

NERO ক অ ু

যখন এই সংেযােগর সংকট হয়। তখনই আমােদর
স(Stress)- এক িনরিবি
নানা কারেণ

বােয়ােকিমক াল পিরবতন । আর এই

েসর আশ া আর সংকট থেক তির হয় নিত বাচক ভাবনা। তেব আরও

স হেত পাের।

Causes of Stress
a)Environ

ভতের ভতের নানা চাপ তির হয়। আমরা িঠক িনেজেদর সামলােত পািরনা। তখনই তির হয়

Effects of Stress

b) social conflict

a)Physiological

-mental

Stress Response

b)Psychologica

a)Physiological

b)Psychological

c)Cognitive

d) Behavioral

high BP

উে গ

িস া িনেত

হঠকাির িস া

high Sugar

িখটিখেট ভাব

না পারা

হঠাৎ রেগ

িবচারেবােধর

যাওয়া

অসু িবধা

িচৎকার করা

পিরক নার

মা া ছাড়া

l

পিরেবশ

পরী ােকি ক

ঘু েমর সংকট

মানিসক দু ি

দূ ষণ

চাকিরর শত র া

িখেদঃ কেম

সামািজক শত র া

যাওয়া/

হতাশা

িতেবশ

বিশ িখেদ
ওজনঃ
কম/ বিশ

া

Asthma

ভয়

চাপাকা া

Cancer

রাগ
ক কর অনু ভূিত

িঝমু িন/ঘু মঘু ম

আ িব ােসর

ভাব

অভাব

উৎক া

Dementia

ভয়

Peptic A

অবসাদ

হাত পা কাঁপা

অসু িবধা

িতি য়া

সময়

অকারণ খারাপ

পিরক না

ব বহার

করেত না

পেট ব থা

পারা

মাথা ধরা/ব থা
দীঘ িদেনর
কােনা রাগ-

কমে ে

য ণা

শারীিরক

স েকর

সমস া
যা মানিসক চাপ

িশ াে ে
সমস া

অসামািজক

সমস া

কােজ জিড়েয়
যাওয়া

তির কের।

কন এই
আমােদর

নশায় ডু ব,

স হয়?
েন সির াল কেট

িতি য়া তির হয়

বাতা পাঠায়

মেন নানা ভাবনার জ

হাইেপাথ ালামােস
হয়

নাভত উে িজত হয়

যা ব ি র বু ি বৃ ি েত আচরেণ ব বহাের

নানা শারীিরক
ভাব ফেল

তখন

বলা যেত পাের মানু ষিট মানিসক সংকেট আেছন, জীবন তখন তার কােছ অথহীন হেয় যায়। আর অথহীনতা জীব মানু ষেক মৃ তবৎ কের
তােল।
এখান থেক বর হওয়ার উপায়?
পিরি িত িবে ষণ কের দখেত হেব ব ি র চািহদা কী? সামথ কতটা?
এবার তাঁেক চািহদা কমােত হেব আর সামথ বাড়ােত হেব,ি ল আনেত হেব পির ম করেত হেব। কাউনেসিলং তাঁেক পথ দখােব সহায়তা করেব নতু ন
পেথ হাঁটেত। বারবার কথা বেলও যিদ দখা যায় ব ি

মেনর মানিচ েক (MAP, M= Sense of Meaning ,A= Actualization, P=Power) পিরণত করেত

পারেছন না, জীবেনর অথ িফের আসেছ না, তাঁর কানও choice, control, connectivity িফের আসেছ না, আর সই নানা শারীিরক ক অিত মা ায়
হয় তাহেল মেনািচিকৎসক রেয়েছন ,তাঁরা ওষু ধ িদেয় শারীিরক য ণার উপশম ঘিটেয় যাপেন িফিরেয় আনেবন। মেনািবে ষকরা ওষু েধর পাশাপািশ কথা
িদেয় (talking cure) মেনর অ কার গতটা ভরাট কের িদেত সেচ হন। যােত কের ব ি

িনেজই িনেজর পথ তির কের িনেত পােরন।

সু তরাং , কাথাও িকছু িঠক িঠক হে না মেন হেলই কেলেজর ছা -ছা ীরা যাগােযাগ করেত পােরা
িত

বার, বলা ১টা থেক ২ টা কেলেজর কাউনেসিলং

বারাসাত সরকাির কেলজ। কাউনেসিলং সল।

েম( মন িবি ং, ২তলা)

