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প্রিতক্িরয়া েযমন হওয়া উিচত
“মেয়েদর মন প ৃিথবীর সবেচেয় শকাতর জায়গা। এটা অেনক কিঠন িবষয় সহেজ মেন নয়, আবার অেনক সহজ িবষয়
সহেজ মেন িনেত পাের না”-মায়ূন আহেমদ।
নারী তার গীয় মায়া-মমতা ও ভালবাসায় পিরবােরর সকলেক আগেল রােখ, সবার িত ভােলাবাসা কাশ কের। িক তােদর
কাজ িক ধু ভােলাবাসা দয়া? আসেল তারাও চান তােদর িত কউ ভােলাবাসা কাশ কক, তােদরও কউ একজন এেস
বলক
ু িচা কেরা না পােশ আিছ তামার, শষ পয থাকেবা। এবং তার জীবনসী িহেসেব তােক সমথন দয়া আপনার
দািয়ের মেধই পেড!়
িক করেবন যখন িতিন আপনার অথবা অন কােরা উপর রাগািত অথবা কাদঁেছ অথবা িসাহীনতায় ভুগেছ???- এবােরর
আিটেকেল আমরা এসব িবষয় িনেয়ই আেলাচনা করার চা করেবা:
১. যখন স আপনার উপর রাগািত
যখন স রাগািত এবং আপিন তােক ‘কমেফাট/বটার’ িফল করােত চান, তখন আপনার ধান কাজ হেব তার কথােলা
মেনােযাগ িদেয় শানা এবং একমত পাষণ করা। ধু চপ
ু চাপ নেল হেব না, তার কথার িত আপনার সমথন জািনেয়
আপনােক মব করেত হেব যােত স িনিত হয় য আপিন তার পােশ আেছন! েয়াজেন তার সমসা সমাধােন তােক পরামশ
বা সমাধােনর উপায় বাতেল িদন! আপিন িনেজও য তার সমসার বাপাের িচিত এবং এর সু ু সমাধান চান এটুকু ধু তােক
বিু ঝেয় িদন! বস! এতটুকুই যেথ। িক ভুল কেরও কথার মােঝ জায়গা ছেড় চেল যােবন না বা অন কােজ ব হেয়(িটিভ
দখা/ফােন কথা বলা) পডে় বন না, আপিন য তার বাপাের উদাসীন এটা তারই মাণ করেব।
যমন ধন বাা সামলােনা ও সাংসািরক কােজ আপনার সাহায না পেয় িতিন ত-িবর আপনার উপর। এমতাবায়
তােক বলনু কন আপিন সময় িদেত পারেছন না; তােক উপয
ু কারন দখান এবং আ কন ভিবষেত অবশই আপিন
পািরবািরক কােজ সাহায করেবন। তেব বারবার আ কেরও যিদ আপিন আপনার কথার িতফলন না ঘটান তাহেল সমসার
সমাধান কখেনাই হেব না , উো পিরিিত আেরা খারাপ হেত পাের। তাই অবশই িতিত রা করার চা করেবন।

২. যখন স অন কােরা উপর রাগািত
তার কথা মেনােযাগ িদেয় ননু এবং বাঝার চার কন আসেল স কার উপর, কন রাগ কের আেছ। উপয
ু কারন হেল
আপিন অবশই তােক সমথন করেবন। িক আপনার যিদ মেন হয় িতিন অেহতুক অন কােরা উপর রাগ কের আেছ তবও
ু তােক
আপিন ওই মু েত সমথন কন ধমু া এটা বাঝােনার জন য আপিন তার পােশ আেছন। পরবতীেত অনসমেয় আপিন তােক
বাঝােত পােরন অথবা িতিনই িনেজই িনেজর ভুল বঝ
ু েত পারেবন।
যমন ধন িতিন তার ব ের উপর রাগ কের আেছন কারন তার  তােক িমথা বেলেছ অথবা তার কােছ কান িকছ ু
গাপন কেরেছ। এমতাবায় আপিন অবশই তােক সমথন করেবন এবং ঘটনা িবািরত জানেত চাইেবন।
আবার বাসার কােজর বয়ু া িঠকমেতা বািড-় ঘর পিরার রােখিন- এই টাইেপর ছাটখাট িবষেয় অিতির রাগ দখান তেব তার
এই ধরেনর ববহার সমথন না করাই ভােলা। তেব কখেনা বলেত যােবন না য স ‘অভার-িরঅা’ করেছ এেত হীেত িবপরীত
হেত পাের। আসেল আিম আেগই বেলিছলাম য নারীর িচা চতনা প
ু েষর চেয় সূণ আলাদা, অেনক বড় বাপার তারা
সাধারন ভােব মেন িনেলও অেনক ছাট খাট বাপাের তারা বিশ িতা কের।
৩. যখন স কাদঁেছ কান বাপাের
স যখন িবষ বা কাাকািট করেছ, তখন অেনক প
ু ষই জােন না এমতাবায় তােক িক বলা উিচত। তখন যারা য সবেচেয়
বড় ভুল কাজিট কের তা হেলা তােক একা ওই অবায় ফেল চেল যায় অথবা চপ
ু চাপ বেস থােক। যটা কখেনাই করা উিচত
নয়, ওই অবায় আপনােক দাশিনেকর মেতা বড় বড় কথা বলেত হেব না, আপনার মখু থেক িনস ৃত অিত সাধারন িকছ ু বাকই
তার ঃখ শমন করেত সম।
যিদ না স বাথেম বি হেয় একা একা কােদঁ; আপিন তােক জিডে় য় ধন, কপােল আলেতা কের চমু ু িদেয় বলনু সব িঠক হেয়
যােব। িবাস কন নারীরা ধু প
ু েষর কােছ এই িজিনসটাই চায়।
৪. যখন স িসধাহীনতায় ভুগেছ
এমন অবায় আপিন েটা িজিনস করেত পােরন, িনেজ সমসার একটা সমাধান বর কের দয়া অথবা তার মনেক িকছেণর
ু
জন অনিদেক পিরচািলত করা।
িতিন যখন কান িবষেয় মীমাংসায় পৗছােত পারেছন না স অবায় আপনার মতামত সখােন অেনক পূণ হেয় উেঠ।
যেকান িবষেয় আপনার অংশহণ তােক আেরা আশাবাদী ও আিবাসী কের তােল।
আেরকটা কাজ করেত পােরন সটা হল তার মনেক অনিদেক ঘিু রেয় নয়া। যমন কাথায় ঘরু েত যাওয়া, একসােথ মিু ভ দখা,
কিফ খেত যাওয়া ইতািদ। এসব ছাট ছাট িজিনস তার মিেক আেরা সেতজ কের তােল এবং িতিন পরবতীেত সিঠক
িসা িনেত সম হেয় উেঠন।

