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प्रस्तावना

बाल लैंधगक अत्ाचाराच्ा क्षयेतात मागील काही वर� का््प करीत असताना,
बालपणी झालयेल्ा लैंधगक अत्ाचारातून वाचलयेल्ा व््तींनी त्ांना लमळालयेल्ा
उपचारातमक मदतीमळ
ु ये कयेलयेल्ा प्रचंड प्रगतीनये आमही वारं वार चक्कत झालो
आहोत. वाहतूक आणण बालपणातील लैंधगक अत्ाचारांमधून वाचलयेल्ांना
आश्र् दये णाऱ्ा संस्ांसोबत दीर्पकालीन मानसोपचारातमक प्रकलप राबवण्ाची
श््ता ्ा अनुभवानये आमच्ा पुढ््ात उरड कयेली. ्ाच शोधात असताना
अदवैत संस्ा आमच्ा संपका्पत आली. आपल्ा ्ला्ंटना मूलभूत गरजा
आणण सवु वधा परु ववण्ासाठी अदवैत अ्क पररश्रम करीत होती मात त्ांच्ा
भावननक आणण मानलसक सवस्तयेसाठी व्ावसान्क साहाय् लमळवण्ासाठी
संरर्प करीत होती. ्ा मुलींसोबत मानसोपचारातमक का्ा्पचा आरं भ कयेल्ापासून
प्रत्येक ्ला्ंटनये त्ांच्ा उपचारतजज्ांच्ा आधारानये कयेलयेला प्रगतीचा
अववशवसनी् प्रवास आमही प्रत्क्ष पाहहला आहये . हा दसतऐवज ननमा्पण करताना
अप्पण नये अदवैत सह का्ा्पकनवत कयेलयेल्ा मानसोपचारातमक हसतक्षयेपाच्ा
आदश्प नमुन्ाची पुनरावतृ ती कयेली जाऊन त्ा आरातातून बरये होत असलयेल्ा
मुलींसोबत का््प करणाऱ्ा इतर संस्ांमधूनही अंमलात आणला जाऊ शकतो.
अत्ाचाररत मल
ु गी बरये होण्ाच्ा आणण सव-का््पप्रवणतयेच्ा हदशयेनये का््प करीत
असताना उपचारातमक साहाय् हये अत्ंत प्रभावी उतप्रयेरक बनू शकतये असा
आमचा दृढ ववशवास आहये .
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ववभाग १
दीर्चकालिीन प्रकलपारी पारव्चभम
ू ी आणि संदभ्च संस्थेमधीलि
मानसोपरार
१.१ बालि लि��गक अतयारारारी समसया आणि वयावसानयक लि��गक
शोरि यांरा परररय

लैंधगक अत्ाचार आणण व्ावसान्क लैंधगक शोरण मुलींच्ा जीवनातील
सव्प सकारातमक संधी हहरावून रयेतात आणण तये नकारातमकतयेनये झाकोळून
टाकतात, ज्ामुळये त्ांच्ा भावननक आणण मानलसक ववकासात अपररवत्पनी्
ढवळाढवळ ननमा्पण होतये. आजवर अनयेक प्र्तन होऊनही, मुलींचये व्ावसान्क
लैंधगक शोरण (्ापुढये CSEC असा उललयेख असलयेलये) आणण बाल लैंधगक
अत्ाचार (्ापुढये CSA असा उललयेख असलयेलये) हये ध्कादा्क दै नंहदन वासतव
आहये . CSEC आणण CSA हये अत्लप प्रमाणात अभ््ासल्ा गयेलयेल्ा बाल
अत्ाचारांपक
ै � काही प्रकार आहये त. ्ा बऱ्ाच काळापासून लपून असलयेल्ा
समस्ा आहये त, ज्ांचा सामना करण्ास भारत अखयेरीस प्रारं भ करीत आहये .
उतरिांत होणारये मानवी अधधकार, का्दये आणण साव्पजननक आरोग् ्ांच्ा
आंतरराषट्री् प्ा्पवरणाशी हये सुसंगत आहये – ्ांपक
ै � सगळये च साधारणत:
मुलींशी गैरवत्पन, आणण ववशयेरत: CSA आणण CSEC दृश्मान होण्ासाठी
एकजुटीनये प्र्तन करीत आहये त.
अत्ाचार, शोरण आणण उपयेक्षा ्ांच्ाशी अनयेकदा संबंधधत असलयेलये व्ापक
संशोधन करण्ासाठी आणण संख्ातमक आकडयेवारी संकललत करण्ासाठी
सुसंगत का््पपद्धती आणण ननद� शांचा अभाव ्ांमुळये प्रणालीबद्ध संख्ातमक
तसयेच गुणातमक आकडयेवारी ्ांच्ा उपल्धतयेवर म्ा्पदा ्येतात. का्द्ातील
अपुऱ्ा आणण अप्रभावी तरतूदी आणण दये खरये ख व्वस्येचा अभाव ्ांमुळये दये खील
आकडयेवारी संकलन आणण समस्ांचये पररसंकलपन ्ांत अड्ळये ्येतात. CSA
आणण CSEC ्ा क्षयेतांमधील सैद्धांनतक संशोधन, वैद्क�् अभ््ास आणण
समाजाधाररत अभ््ास ही संकलपना तसयेच नतचये प्राबल् आणण प्रादभ
ु ा्पव ्ांची
आजवर सुसंगत व्ाख्ा करू शकलयेलये नाहीत.
जागनतक आरोग् संस्ा (२००६) नये बाल लैंधगक अत्ाचाराची व्ाख्ा अशी
कयेली आहये .- "बालकाचा लैंधगक क्रि्येतील सहभाग, ज्ाचये त्ाला क्कं वा नतला
पण
्प णये आकलन नाही, तो क्कं वा ती ज्ाला माहहतीपण
ू प
ू ्प संमती दये ऊ शकत
नाही, क्कं वा ज्ासाठी बालक ववकासातमकदृषट््ा त्ार नाही आणण संमती
दये ऊ शकत नाही, क्कं वा जये का्द्ाचये अ्वा समाजातील सामाकजक ननरयेधाह्प
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गोषटींचये उललंरन करतये. बालक आणण प्रौढ व््ती क्कं वा दस
ु रये असये बालक, जये
व् क्कं वा ववकासदृषट््ा जबाबदारी, ववशवास क्कं वा अधधकाराशी संबद्ध आहये ,
ज्ा क्रि्येचा उद्येश त्ा दस
ु ऱ्ा व््तीच्ा गरजांची संतुषटी क्कं वा समाधान
करणये आहये अशी क्रि्ा महणजये बाल लैंधगक अत्ाचार आहये असये सपषट होतये."
्ावर आधाररत, भारतातील बाल अत्ाचारांचा राषट्री् अभ््ास ही व्ाख्ा
अधधक सुलभ करतये.- "बालकासोबत अनुधचत लैंधगक वत्पन... बालकाच्ा
काळजीची जबाबदारी असलयेल्ा व््तीनये कयेलयेलये (उदाहरणा््प बयेबी-लसटर, पालक,
क्कं वा पाळणारर चालक), क्कं वा बालकाच्ा नात्ातील" (२००७). त्ाचप्रमाणये
गुनहये गार अपररधचत अ्वा बालकाची काळजी आणण जबाबदारीसाठी ववशवास
टाकलयेली माहहतीतली/पररधचत व््ती आहये ्ा आधारावर लैंधगक हलला आणण
लैंधगक अत्ाचार ्ांमध्ये फरक कयेला गयेला आहये .
्ा दोनही व्ाख्ांवरून ननषकर्प काढीत, ्ा अहवालानये, बाल लैंधगक
अत्ाचाराची पुढील का््पकारी व्ाख्ा ववकलसत कयेली आहये . बाल लैंधगक
अत्ाचाराची व्ाख्ा अशी कयेली आहये .- "कोणतीही कृती, जी अधधक
शक्तशाली व््तीच्ा लैंधगक संतुषटीसाठी बालकाचा (१८ वर� व्ाखालील)
उप्ोग करतये". ववववध व्ाख्ांववर्ी अद्ाप वादवववाद असतील हये मान्
करून, ्ा अहवालाच्ा उद्येशासाठी, 'बाल लैंधगक अत्ाचार' महणजये कुटुंबात
क्कं वा कुटुंबाबाहये र दोनहीकडये रडणारा असये समजलये गयेलये आहये .१
बालकाचा वापर लैंधगक उद्येशानये रोख क्कं वा ततसम उपकारांच्ा मोबदल्ात
्ला्ंट/ग्राहक आणण मुलींच्ा व्ापारात ज्ाला लाभ होतो अशा मध्स्
क्कं वा दलाल ्ांच्ा मध्ये होणाऱ्ा व्वहाराकडये मुलींचये व्ावसान्क लैंधगक
शोरण सामान्तः ननद� श करतये. अशाप्रकारये , बाल लैंधगक अत्ाचार तयेवहा लैंधगक
शोरण बनतो, जयेवहा बालकाचा समावयेश असणाऱ्ा लैंधगक संतुषटीपासून क्कं वा
१ ्ा अहवालाच्ा कक्षयेत ्येणाऱ्ा CSA च्ा वण्पपटात ववचारात रयेतलयेली वत्पनाची श्रयेणी
का््पकारी व्ाख्ा अधधक सपषट करतये. का््पकारी व्ाख्ा ससपश्प आणण ववना-सपश्प
लैंधगक अत्ाचारांमध्ये फरक करतये. ससपश्प लैंधगक अत्ाचार महणजये बालकाच्ा खाजगी
शारीररक अव्वांना सपश्प करणये क्कं वा अत्ाचारकत्ा्पच्ा खाजगी शारीररक अव्वांना सपश्प
करण्ासाठी बालकावर बळजबरी करणये. ससपश्प लैंधगक अत्ाचार पनु हा दोन प्रकारांमध्ये
ववभाकजत करता ्येऊ शकतो: प्रवयेशातमक आणण अप्रवयेशातमक. प्रवयेशातमक लैंधगक अत्ाचारात
्ोनी, मख
ु क्कं वा गद
ु दवारात ललंग, बोट क्कं वा अन् वसतू रालणये समाववषट आहये; आणण
अप्रवयेशातमक लैंधगक अत्ाचारात बालकाचये खाजगी शारीररक अव्व कुरवाळणये, लैंधगक
चब
ंु न क्कं वा बालकास अत्ाचारकत्ा्पच्ा खाजगी शारीररक अव्वांना सपश्प करण्ास लावणये
समाववषट आहये (क्फनकलहॉर १९९४). ्ा व्ाख्येवर आणण भारतातील बाल अत्ाचारावरील
राषट्री् अभ््ासात (२००७) वापरलयेल्ा व्ाख्येवर आधाररत का््पकारी व्ाख्ा ससपश्प लैंधगक
अत्ाचाराला सत
ू बद्ध करीत त्ात पढ
ु ील बाबी समाववषट करतये. (अ) गद
ु दवार, ्ोनीत प्रवयेश,
मौणखक संभोग, (ब) बालकाचये खाजगी शारीररक अव्व कुरवाळणये, (क) बालकाला खाजगी
शारीररक अव्व कुरवाळण्ास लावणये आणण (ड) बळजबरी चब
ंु न. ववना-सपश्प लैंधगक
अत्ाचारात पढ
ु ील बाबींचा समावयेश होतो. (अ) बालकाला खाजगी शारीररक अव्वांचये प्रदश्पन
करण्ास लावणये, (ब) बालकासमोर खाजगी शारीररक अव्वांचये प्रदश्पन करणये, (क) बालकाची
नगनावस्येत छा्ाधचतये काढणये, (ड) बालकाला अशलील साहहत् बरा्ला लावणये, आणण (इ)
बालकासोबत लैंधगकदृषट््ा अत्ंत उततयेजक आणण लशवराळ भारयेत संभारण.
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फा्द्ापासन
ू दस
ु रा पक्ष लाभ लमळवतो. लैंधगक अत्ाचाराच्ा ्ा बाबतीत,
बालकाला कयेवळ लैंधगक वसतू महणूनच नवहये तर एक व्ावसान्क वसतू
महणूनही वागवलये गयेलये आहये . ्ात वयेश्ाव्वसा्, कंु टणखाना आणण रसत्ावरील
लैंधगक शोरण, लैंधगक उद्येशांसाठी वाहतूक, परं परागत वयेश्ाव्वसा्,
लैंधगक प््पटन, बाल अशलील साहहत् ्ांचा समावयेश असू शकतो. लाभ
लमळवणाऱ्ांमध्ये पालक, कौटुं�बक सदस्, लमळवणारये /दलाल आणण समाजाचये
सदस् अशा ववसतत
ृ श्रयेणीचा समावयेश आहये . हये वै्क्तकररत्ा क्कं वा
सांनरकररत्ा का्ा्पकनवत असू शकतात. त्ांच्ा मुलींच्ा कमाईतून "परतफयेड"
करून रयेण्ासाठी कुटुंबांना रोख र्कम हदली जाऊ शकतये. काही वयेळा का्दये शीर
कज्पबाजारीपणा सूधचत करणारा "करारनामा" त्ार कयेला जातो, जो दबावाला
आणखी बळ प्रदान करतो (NIJ २००७). कुटुंबांना पटवूनही वाहतूकदार मुलींची
भरती करतात — "्शाच्ा" गोषटींदवारये — जसये, त्ांची मुलगी अधधक सुरक्क्षत
राहतील, त्ांची अधधक चांगली काळजी रयेतली जाईल, आणण त्ांना उप्ु्त
कौशल् क्कं वा व्वसा् लशकवला जाईल.
बाल लैंधगक शोरणाला साहाय्भूत होणारये अनयेक आणण ववववध रटक असून
तये सवभावतः संदभा्पधाररत असतात. तरीही, जगभरातील मुलींच्ा बाबतीत
एक प्रासंधगक पररकस्ती साव्प�तक आहये : अत्ाचारांचये सातत्, ज्ांची सुरुवात
वारं वार कौटुं�बक सदस्/लमत/नातयेवाईक ्ांच्ाकडून होणाऱ्ा अत्ाचारातून
होतये. ज्ांच्ावर सवतःच्ा कुटुंबातील एखादी व््ती क्कं वा लमतमंडळातील
एखाद्ाकडून लैंधगक अत्ाचार होतो अशी मुली कुटुंबाबाहये रच्ा लैंधगक
शोरणापासून क्कं वा पुढच्ा आ्ुष्ातदये खील अत्ंत असुरक्क्षत असतात. ्ुरोप
आणण लॅ हटन अमयेररकन दये शांत प्रौढ वयेश्ांमध्ये कयेलयेली सव�क्षणये असये दश्पवतात
क� त्ांपक
ै � अनयेकांनी ररात झालयेल्ा अत्ाचारांनंतर वयेश्ाव्वसा्ात प्रवयेश
कयेला. बांगलादये शात छोट््ा प्रमाणावर कयेलयेला अभ््ासही ्ाकडयेच ननद� श करतो.
अशा प्रकारये , व्ावसान्क लैंधगक शोरणाची मूलभूत वैलशषट््ये अशी आहये तः अ)
अलपव्ीन मुलींचये (ववशयेरतः आध््पकदृषट््ा वंधचत आणण दल
ु क््प क्षत समूहांतल्ा)
शोरण शोरक आणण त्ांचये ्ला्ंट ्ांचा आध््पक लाभ आणण संतुषटी ्ासाठी
कयेलये जातये; ब) नवीन "उमयेदवार" सातत्ानये शोधलये जातात; क) "अधधक
चांगल्ा आ्ुष्ा"ची खोटी आशवासनये हये भरती करण्ाचये मध्वतवी साधन आहये ;
ड) एकदा शोरण कयेल्ावर मुलींच्ा आज्ाधारकतयेची खाती करून रयेण्ासाठी
आणण त्ांच्ा सुटकयेला प्रनतबंध करण्ासाठी त्ांना नयेहमी धमकावलये जातये
क्कं वा मारहाण कयेली जातये.
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१.२ बालि लि��गक अतयारार आणि मुलिींरथे वयावसानयक लि��गक शोरि
यांरथे प्राबलय आणि प्रादभ
ु ा्चव

बाल लैंधगक अत्ाचार आणण मुलींचये व्ावसान्क लैंधगक शोरण हये अनयेक
पैलू असलयेल्ा समस्ा महणून ववकास पावल्ा आहये त कारण आपण सगळये
आपल्ावरील लशकवणींमुळये लमतभारी असल्ानये सामान्तः लैंधगकता
आणण ववशयेरतः लैंधगक अत्ाचाराच्ा बाबतीत संवाद साधण्ासाठी चपखल
श्द शोधण्ाची धडपड करीत असतो. हा छुपयेपणा समस्येभोवती कयेलयेली
सौम् श्द्ोजना आणण संहदगधतयेत भर रालतो. CSA आणण CSEC च्ा
ववसताराच्ा संदभा्पतला ववशवसनी् आकडयेवारी संकललत करण्ासाठी आजप्ांत
फारच कमी एकजट
ु ीचये, लक्षणी् प्र्तन कयेलये गयेलये आहये त. त्ाकध्त "कमी
दृश्मान" समस्ांप्रमाणयेच CSA आणण CSEC च्ा प्रभावाचये मूल्ांकन
करण्ातील सवा्पत मोठये आवहान महणजये "काळी आकृती", महणजयेच, CSA
आणण CSEC च्ा नोंदवल्ा गयेलयेल्ा प्रत्येक रटनयेसोबत नोंदवल्ा न गयेलयेल्ा
रटनांचा छडा लावणये.

१.२.१ बालि लि��गक अतयारारारथे प्राबलय आणि प्रादभ
ु ा्चव

भारतातील बाल लैंधगक अत्ाचाराशी संबंधधत उपल्ध आकडयेवारी एकत
आणणारी कोणतीही मध्वतवी आकडयेवारी आणण दये खरये ख व्वस्ा नाही. तरीही,
पोललस नोंदी आणण इतर साव्पजननक संस्ा, सयेवा प्रदातये, शैक्षणणक सव�क्षणये
आणण गैर-सरकारी संस्ांकडून लमळवलयेल्ा आकडयेवारीमधून मुलींवर लैंधगक
अत्ाचार होत असल्ाचये सातत्ानये हदसन
ू ्येत.ये मात ववद्मान आकडयेवारीचये
मूल्ांकन आणण तुलना करताना सावध राहणये आवश्क असतये, कारण
बालकाच्ा, बाल लैंधगक अत्ाचाराच्ा ववववध व्ाख्ा आणण प्रानतननधधक
नमन
ु ये वयेगवयेगळये असतात.
भारती् संदभा्पत, नॅशनल रिाइम रये कॉड््पस ््ूरो, भारत (NCRBI) हा प्रा्लमक
आकडयेवारीचा एकमयेव स्रोत आहये . मात NCRBI मुलींववरोधातल्ा गुनह्ांचये
वयेगळये वगवीकरण करीत नाही. सामान्तः, मल
ु ांववरोधात कयेलयेलये गन
ु हये क्कं वा
ज्ांना मुलये बळी पडली आहये त असये गुनहये बालकववरोधी गुनहये समजलये जातात.
हये भारती् दं ड संहहता आणण ववववध सुरक्षातमक आणण प्रनतबंधातमक 'ववशयेर
आणण स्ाननक का्द्ांचये' अनुसरण करतये, ज्ांत ज्ा गुनह्ांमध्ये मुलये
बळी असतात अशा गुनह्ांचा ववशयेरतवानये उललयेख असतो. CSA ची सवतंत
दखल रयेणारये ववलशषट IPC क्कं वा 'ववशयेर आणण स्ाननक का्दये ' नाहीत२,
२ बाल लैंधगक अत्ाचाराच्ा संपण
ू ्प पटाची दखल रयेणाऱ्ा POCSO, २०१२ च्ा आगमनानये
हये बदलण्ाची श््ता आहये .
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महणून बाल लैंधगक अत्ाचारासंबंधी व्ापक आकडयेवारी लमळवण्ाचा
कोणताही माग्प नाही. त्ामळ
्प ृ प्रकाराकडये ननद� श
ु ये , CSA च्ा एका ननरण
करणारा मुलींवरील बलातकाराशी संबंधधत आकडयेवारी आमही ववचारात रयेतला
आहये . NCRBI बालकाचये व् Juvenile Justice Act, २००० नुसार १८
वराांखालील धरतये क्कं वा संबंधधत का्दये , उदा. भारती् दं ड संहहतयेच्ा ववभाग
३७६ मध्ये हदलयेल्ा व्ाख्येनुसार १६ वराांखालील धरतये ्ाबाबत सपषटतयेचा
अभाव आहये . २०१२ साली दये शात मुलींवरील बलातकाराच्ा एकूण ८,५४१ रटना
नोंदवण्ात आल्ा, ज्ांची तुलना २०११ सालच्ा ७,११२ रटनांशी कयेली
असता २०१२ सालात २०.१% वाढ झाल्ाचये हदसतये. मध् प्रदये शात सवा्पत
मोठ््ा संख्येनये रटना नोंदवण्ात आल्ा (१,६३२), त्ा मागोमाग उततर प्रदये श
(१,०४०) आणण महाराषट्र (९१७) आहये त. दये शात नोंदवल्ा गयेलयेल्ा मुलींवरील
बलातकारांच्ा एकूण रटनांपक
ै � ४२.०% रटना ्ा तीन राज्ांत लमळून
नोंदवल्ा गयेल्ा आहये त. ही आकडयेवारी उप्ु्त असला तरी, ती मुलींववरुद्ध
रडलयेल्ा एकूण गुनहये /हहंसा ्ांचा अत्ंत लहान भाग आहये कारण तो बाल
लैंधगक अत्ाचाराचा संपूण्प पट व्ापत नाही.
बाल लैंधगक अत्ाचार समजन
ू रयेण्ासाठी आणखी एक महततवाचा दसतऐवज
महणजये २००७ सालचा बाल अत्ाचारांवरील राषट्री् अभ््ास. अशा प्रकारच्ा
्ा सवा्पत मोठ््ा असलयेल्ा अभ््ासानये २३ राज्ये व्ापली असन
ू त्ात
१२,४४७ मल
ु ी, २,३२४ तरुण प्रौढ आणण २,४४९ भागधारकांचये नमन
ु ये आहयेत. राषट्री्
अभ््ासानये पढ
ु ील गोषटी नोंदवल्ा आहयेत:
• ५३.२२% मल
ु ींनी एक क्कं वा अनयेक प्रकारच्ा लैंधगक अत्ाचाराचा सामना
कयेला असल्ाचये नोंदवलये आहये .
• आंध्र प्रदये श, आसाम, �बहार आणण हदललीत मुलगये आणण मुली दोनहींमध्ये
लैंधगक अत्ाचाराची सवा्पत मोठी ट्कयेवारी नोंदवली आहये .
• २१.९०% बाल प्रनतसादींनी लैंधगक अत्ाचाराच्ा तीव्र प्रकारांचा आणण
५०.७६% इतर प्रकारांचा सामना कयेल्ाचये नोंदवलये आहये .
• बाल प्रनतसादींपक
ै � ५.६९% जणांनी त्ांच्ावर लैंधगक हलला झाल्ाचये
नोंदवलये आहये .
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NGOs दवारये कयेलयेलये संशोधन हादये खील CSA वरील आकडयेवारी एक�तत
करण्ाचा स्रोत ठरतो.३. भारती् संदभा्पत CSA चये प्राबल् आणण प्रादभ
ु ा्पव
्ासंबंधीची माहहती ननकशचतपणये दलु म्पळ आहये . तरीही, CSA रडतये आणण
तये तरु ळक रटनांच्ा सवरूपात नवहये तर तये भारतातील क्कमान ४०%-५०%
मुलींच्ा जीवनाला सपश्प करणारये वासतव असल्ाचये सपषटपणये हदसून ्येत.ये

१.२.२ मुलिांच्या वयावसानयक लि��गक शोरिारथे प्राबलय आणि प्रादभ
ु ा्चव

मुलांचये व्ावसान्क लैंधगक शोरण (CSEC) भारतात मोठ््ा प्रमाणावर आणण
अनयेक सवरूपांत अकसततवात आहये . व्ावसान्क लैंधगक शोरणासाठी मुलींची
वाहतक
ू हये ्ाचये एक मख
ु ् प्रकटीकरण आहये , आणण ्ा बाबतीत भारत हा
एक महततवाचा स्रोत, गंतव् आणण संरिमणाचा दये श आहये (Joffres et al
२००८). सं्ु्त राषट्रांचा (UN) असा अंदाज आहये क� आलश्ामध्ये कसत्ा
आणण मुलींच्ा CSEC साठी झालयेल्ा वाहतुक�नये ३० दशलक्षांहून अधधक
लोकांना बळी बनवलये आहये . CSEC साठी वाहतुक�ची तीव्र समस्ा असलयेल्ा
आलश्ाई दये शांपक
ै � भारत हा एक दये श असल्ाचये ओळखलये गयेलये आहये (ECPAT
International २००६). भारतात २.३ दशलक्षांहून अधधक मुली आणण कसत्ा
लैंधगक उद्ोगात होत्ा असये समजलये गयेलये, आणण तजज्ांचा असा ववशवास होता
क� २००,००० पयेक्षा अधधक व््तींची दये शात, दये शांतग्पत क्कं वा दये शमाग� दर वरवी
वाहतूक कयेली गयेली. महहला आणण बाल ववकास ववभाग (भारत) ्ांनी नयेमलयेल्ा
अलीकडील अहवालानये भारतात CSEC साठी वाहतूक कयेलयेल्ा व््तींची
संख्ा सुमारये २.८ दशलक्ष असल्ाचा अंदाज कयेला आहये , पूववीच्ा अंदाजात
२२% ची वाढ. HIV/AIDS च्ा भीतीनये काही अंशी खतपाणी रातलयेल्ामुळये
लहान मुलगी आणण कुमाररकांची वाढती मागणी, वाहतूक झालयेल्ा व््तींमध्ये
नवीन स्रोतांचा आणण गंतव्स्ानांचा उद्; बहुतांशी संरटीत गुनहये गारी टोळ््ा
क्कं वा बंडखोर गटांदवारये नन्ं�तत असणाऱ्ा वाहतूक जाळ््ांमधील एकूण
अत्ाधनु नकतयेत वाढ ही ्ा वाढीची कारणये सांधगतली जातात.
आंतरराषट्री् कामगार संस्येच्ा (ILO) अंदाजानस
ु ार, दये शातील अंदाकजत
२.३ दशलक्ष लैंधगक कामगारांपक
ै � 15 ट्कये मल
ु ये होती, तर UN नये त्ांच्ापैक�
३ राही ्ा नवी हदलली कस्त NGO नये चार शहरांमध्ये (नवी हदली, मंब
ु ई, कोलकाता, चयेननई
आणण गोवा) कयेलयेल्ा अभ््ासात असये आढळलये क� ७६% प्रनतसाद्ांवर बालपणी लैंधगक
अत्ाचार झालये होतये (राही अभ््ास, १९९७); हदलली कस्त NGO साक्षी ला असये आढळलये क�
६३% मल
ु ांवर बालपणी कौटुं�बक सदस्ांकडून अत्ाचार झालये होतये (साक्षी अभ््ास, १९९७);
संवाद ्ा बंगळुरू कस्त NGO चये असये प्रनतपादन आहये क� ४७% प्रनतसाद्ांवर बालपणी
लैंधगक अत्ाचार झालये होतये (संवाद अभ््ास, १९९६).
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४० ट्कये १८ वर� व्ाखालील असल्ाचये नोंदवलये आहये (मानवाधधकार कामगार
अहवाल २००५). २००५ साली, राषट्री् मानवाधधकार आ्ोगानये (NHRC) असा
अंदाज कयेला आहये क� भारतामध्ये वाहतक
ै � सम
ू कयेलयेल्ा मल
ु ींपक
ु ारये अध्ा्प
११ आणण १४ व्ांदरम्ानच्ा आहये त; त्ांच्ावर शारीररक आणण लैंधगक
अत्ाचार कयेलये जातात आणण त्ांना गल
ु ामधगरी आणण वयेठ�बगारीसदृश्
पररकस्तीत ठये वलये जातये. ्ा जनसंख्येपक
ै � सम
ु ारये ६० ट्कये अनस
ु धू चत जाती,
जमाती आणण मागासवगवी् आहये त (UNICEF १९९५). लैंधगक शोरणामध्ये
बळजबरीनये लोटल्ा गयेलयेल्ा कसत्ांमध्ये आहदवासी व््तींचये मोठये प्रमाण आहये .
आंतरराज्ी् वाहतूक भारतातील ८९% CSEC वाहतुक�चये प्रनतननधधतव करतये.
आंध्र प्रदये श, �बहार, कना्पटक, उततर प्रदये श, महाराषट्र, मध् प्रदये श, राजस्ान
आणण पकशचम बंगाल अशा राज्ांमधून आणण राज्ांमध्ये मुलींची वाहतूक
होतये.४ शयेजारच्ा दये शांमधून भारतात कयेली जाणारी वाहतूक CSEC साठी
कयेल्ा जाणाऱ्ा वाहतुक�च्ा सुमारये १०% आहये . बांगलादये श आणण नयेपाळ हये ,
CSEC साठी कयेल्ा जाणाऱ्ा आंतरराषट्री् वाहतुक�पैक� अनुरिमये २.१७% and
२.६% वाटा असणारये , सवा्पत मोठये परु वठादार आहये त.५. कंु टणखानये, मसाज पाल्पर,
नाइट्लब, ््ूटी सलून, हॉटये ल, एसकॉट्प सयेवा, 'मधु चरि' महणून ओळखली
जाणारी खाजगी ररये , तसयेच रये लवये सटये शन, बस सटये शन, रसतये, साव्पजननक
उद्ानये, आणण अगदी अलीकडये सक्पशी ्ांमधन
ू त्ांचये लैंधगक शोरण कयेलये जातये.
भारतातील हक-बाल अधधकार क�द्र ्ांचा अहवाल व्ावसान्क लैंधगक
शोरणातन
ू सोडवल्ा गयेलयेल्ा मुलींची लक्षणी् संख्येत पुनवा्पहतूक कयेली जातये
असये सूधचत करणारये पुरयेसये पुरावये सादर करतो, ज्ातून सध्ा अकसततवात
असलयेल्ा बळींची म्
ु तता, परतणी, पन
ु व्पसन आणण पन
ु ःएक�करण
का््परिमांमधील गंभीर दोर उरड होतात. कुटुंबाकडून आणण समाजाकडून
असवीकार, उतपननाच्ा क्कं वा उपजीववकयेच्ा प्ा्प्ी स्रोतांचा अभाव आणण
कंु टणखान्ाच्ा मालकांकडून होत असलयेली तरुण मल
ु ींची वाढती मागणी हये
बळींच्ा पुनवा्पहतुक�ला साहाय्भूत होतात.

४ उदाहरणा््प, आंध्र प्रदये श ्ा राज्ातील २३ पैक� १६ कजलहये पाठवणारये कजलहये महणन
ू ओळखलये
जातात. त्ाचप्रमाणये, �बहार राज्ात ३७ पैक� २४ कजलहये कसत्ा आणण मल
ु ींच्ा वाहतक
ु �नये
मोठ््ा प्रमाणावर प्रभाववत आहये त. राजस्ान हये दये खील एक मोठये स्रोत राज् आहये , कज्ये ३२
पैक� २७ कजलहये प्रभाववत असल्ाचये आढळलये आहये .
५. CSEC साठी भारतात वाहतक
कयेल्ा गयेलयेल्ा बांगलादये शी व््तींची एकूण अंदाकजत
ू
संख्ा वावर्पक २००,००० – ३००,००० दरम्ान आहये . भारतात वाहतक
ू कयेल्ा गयेलयेल्ा नयेपाळी
व््तींची अंदाकजत संख्ा वावर्पक १००,००० तये २००,००० दरम्ान आहये .
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१.३ बालि लि��गक अतयारार आणि वयावसानयक लि��गक शोरि यांरथे
मानशसक आरो्यावर पररिाम

मानलसक आरात होतो "जयेवहा आककसमक, अनपयेक्क्षत, जबरदसत तीव्र भावननक
ध्का क्कं वा ध्््ांची माललका व््तीवर बाहये रून हलला करतये. आरात
पोहोचवणारये प्रसंग बाह् असतात, पण तये तातकाळ मनात समाववषट होतात"
(Terr १९९०). सोप््ा श्दांत, "जयेवहा अंतग्पत आणण बाह् दोनही साधनये बाह्
धो््ाशी सामना करण्ात अपरु ी पडतात तयेवहा आरातीकरण रडतये" (Van der
Kolk १९८९). ्ा व्ाख्ांवरून हये सपषट होतये क� प्रत्क्ष आरात हानी पोहोचवत
नाही. एखाद्ा व््तीचये मन आणण शरीर त्ा अनुभवाला त्ा व््तीच्ा
सामाकजक समूहाच्ा प्रनतक्रि्येच्ा सं्ोगासह सवतःच्ा ववलशषट पद्धतीनये
कशी प्रनतक्रि्ा दये तये त्ावर हये ठरतये. अशा प्रकारये , "आराताचा अनुभव संपूण्प
व््तीवर पररणाम करतो – आपण ववचार कसा करतो, आपण कसये लशकतो,
आपण गोषटी कशा आठवतो, आपल्ाला सवतःववर्ी का् वाटतये, आपल्ाला
इतर लोकांववर्ी का् वाटतये आणण आपण जगाचा कसा अ््प लावतो हये सगळये
आराताच्ा अनभ
्प ः बदलन
ु वानये पण
ू त
ू जातये" (Bloom १९९९).
आरात असुरक्क्षतता "व्ालमश्रतये"च्ा सोबतीनये ननमा्पण होतये. नतचये साधारणतः
दोन वग्प पडतात. कमी व्ालमश्र, एकल प्रौढावस्येतील रटना (उदा. कार
अपरात) कज्ये त्ा व््तीच्ा जीवनात बाक�चये सगळये कस्र असतये तो तीव्र
आरातातमक तणाव महणन
ू ओळखला जातो. दस
ू ा, व्ालमश्र आरात
ु ऱ्ा बाजल
"अनयेकदा आंतरवै्क्तक जातीचा (उपयेक्षा, शारीररक क्कं वा लैंधगक अत्ाचार),
बरये चदा कलंक क्कं वा शरमयेचये लक्षणी् प्रमाण समाववषट असलयेल्ा" आणण कज्ये
एखादी व््ती, ववववध रटकांमळ
ु ये , त्ाच्ा पररणामांपासन
ू अधधक असरु क्क्षत
असू शकयेल अशा पुनरावतृ त आणण आगंतुक आराताकडये ननद� श करतो (Briere
& Spinazzola, २००५). सातत्ाच्ा ्ा शयेवटच्ा टोकावर बाल लैंधगक
अत्ाचार आणण व्ावसान्क लैंधगक शोरण असतये.
CSA आणण CSEC चये बळी त्ांच्ा बळी पडण्ाचा पररणाम महणन
ू
अखंडपणये आरात आणण तणाव अनुभवतात. बाल लैंधगक अत्ाचारासारखये
आराताचये अनुभव बरये चदा उदधवसत करणारये आणण जीवन पालटवणारये असतात
कारण हये कयेवळ बालकाच्ा शरीरावरचयेच नवहये तर काळजी रयेणये अनस
ु ्त
ू
असलयेल्ा संबंधांतील ववशवासावरचयेही अनतरिमण असतये. बळी महणून आणण
नंतर वाचलयेली प्रौढ व््ती महणून बालक जग कसये पाहतये आणण कसये अनुभवतये
्ावर हये अनतरिमण लक्षणी् पररणाम करू शकतये. बाल लैंधगक अत्ाचार
बालपणापासूनच मानलसक आरात रयेऊन ्येतो जो एखाद्ा व््तीला त्ाच्ा/
नतच्ा सवतःबद्लच्ा आणण इतरांच्ा दै नंहदन अनभ
ु वात व्त्् आणू
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शकतो आणण त्ाचये/नतचये संभाव् ववचार, कृती आणण भावनांना ननबांधधत करू
शकतो. बालक महणून, तये ध्का, शरम, संताप, गोंधळ आणण अपराध भावना
्ांसारख्ा परसपरववरोधी भावना लगयेच अनुभवतात. लोकांची क्कं वा जागांची
अनन्लमत क्कं वा समजावता न ्येण्ासारखी भीती, द:ु सवप्नये, खाणये आणण
झोपण्ातील व्त््, आशंका, अनत-दक्षता, �बलगून राहणये, अनास्ा, सततची
दःु सवप्नये आणण अललप्तता६, सवतःवर आणण इतरांवर ववशवासाचा अभाव, अंगठा
चोखणये, अं्रूण राण करणये आणण ओलये करणये अशासारखये प्रनतगामी वत्पन
्ांचा मानलसक पररणामात समावयेश होतो. अत्ाधधक पररणाम आतमहत्येचये
ववचार आणण मनोववकृतीकडये नयेऊ शकतो. हये वत्पनातमक पररवत्पन तातकाळ
मारार, अती आनंददा्क वत्पन, वाढता ववरोध, आरिमकता आणण शैक्षणणक
कामधगरीत मूलगामी बदल ्ांमध्ये आववषकृत होऊ शकतये. बालपणातील लैंधगक
अत्ाचार लैंधगक आचरण आणण वागणक
ु �त मल
ू गामी/हदसन
ू ्येणारये पररवत्पन
रडवू शकतये. ्ांपक
ै � काहींमध्ये खूप जासत कपडये रालणये, खूप कमी कपडये
रालणये, लैंधगक आशंका, आणण प्रमाणाबाहये र हसतमै्ुन, सततचये लैंधगक चाळये
आणण लैंधगकदृषट््ा लशवराळ भारयेचा वापर ्ांचा समावयेश असू शकतो. असयेही
श्् आहये क� बाल लैंधगक अत्ाचाराच्ा आरातातून वाचलयेल्ा बालकाच्ा
मनात सवत:च्ा लैंधगक ओळखीबाबत आशंका क्कं वा गोंधळ ननमा्पण होऊ
शकतो.
बाल लैंधगक अत्ाचाराचये हये ननरीक्षणगत पररणाम बरये करून त्ांना आधार
न हदल्ास एखाद्ा व््तीच्ा पौगंडावस्येत आणण प्रौढावस्येतही त्ाच्ा/
नतच्ा जीवनात अनतरिमण करू शकतात. अलपकालीन पररणामाला दीर्पकालीन
पररणामापासन
ू वयेगळये करणये कठीण आहये कारण अलपकालीन पररणाम ही
बरये चदा दीर्पकालीन समस्ांची सुरुवात असू शकतये. त्ांची प्रौढावस्येत वाढ
होत असताना बरये चदा ्ा भावनाही सोबत राहतात आणण सामाकजक संबंधांच्ा
क्षयेतांतील अन् अका्ा्पतमक वत्पनाकडये रयेऊन जातात. ववशवासू व््ती
गमावण्ापलीकडये बालकाच्ा ववशवासराताचा अनुभव एकलकोंडयेपणा आणण
ननकट संबंध आणण आंतरवै्क्तक गनतशीलता ्ांबद्लच्ा रण
ृ येत आववषकृत
होउ शकतो. हये त्ांना म्ा्पदांच्ा संहदगध जाणीवयेकडये नयेऊन, भववष्ातील
अत्ाचार आणण पुनहा बळी पडण्ाबाबत असुरक्क्षत दये खील बनवू शकतये.
कलंक्कतपणाचा अनभ
ु व आतमसनमानाची कमतरता, अपराध भावना, शरम,
आणण सवतःला अललप्त करण्ाची आनुरंधगक प्रवतृ ती ्ांकडये नयेऊ शकतो.
६ “ववगमन Dissociation हा माहहतीचये संरटन करण्ाचा एक माग्प आहये ...(जो) अनभ
ु वांच्ा
वगवीकरणाकडये ननद� श करतो: आराताचये रटक एकातम संपण
्प ा क्कं वा सवतःववर्ीच्ा
ू त
एकाकतमक जाणीवयेत एक�तत कयेलयेलये नसतात” (Kolk et al १९९६)
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शक्तहीनतयेचा अनुभव उदासीनता, मारार क्कं वा समाजववरातक वत्पन (अंमली
पदा््प, दारू), लैंधगकदृषट््ा आक्षयेपाह्प वत्पन आणण सवतःवरचा अत्ाचार पुनःअलभनीत करणये अशा अपराधांमध्ये आववषकृत होऊ शकतो. लहान व्ात
आलयेलये लैंधगक�करणाचये अनभ
ु व लैंधगकदृषट््ा सवैराचारी वत्पनाकडये नयेऊ शकतात
क्कं वा अत्ाचाराच्ा अनुभवाची पूववीची दृश्ये मनाशी ्येणये, उद्ीपनातील आणण
संभोगाच्ा (पूववीची) उतकटावस्येतील अडचण, तसयेच सवतःववर्ी आणण
लैंधगकतयेववर्ी लावलयेला नकारातमक अ््प ्ा कारणांमळ
ु ये संभोगाववर्ी रण
ृ ा
ननमा्पण करू शकतात.
व्ावसान्क लैंधगक शोरणाचा सामना करणाऱ्ा मुली सतत मानलसक,
शारीररक आणण लैंधगक अत्ाचार अनुभवत असतात. त्ांना जी कृत्ये करण्ास
बळजबरी करण्ात आली त्ाचा, तसयेच वाहतक
ू दार/शोरक ्ांच्ाकडून
अनुभवलयेला मानलसक आणण भावननक अत्ाचार ्ाचा पररणाम महणून ती
अपराधभावना, शरम आणण क्षुललकपणाच्ा भावना प्रदलश्पत करू शकतात
(Raymond & Hughes, २००१). मानवी वाहतक
ु �च्ा बळींना सामना
कराव्ा लागणाऱ्ा समस्ांची सूची खूप लांब आहये आणण मानसोपचारतजज्
आणण संशोधन अभ््ास हये वासतव प्रमाणणत करतात क� बळींना सामोरये
जावये लागलयेलये अनुभव आणण पररकस्तींची प्रनतक्रि्ा महणून पुढील समस्ा
आणण आवहानये उद्भवतात: आरातोततर तणाव दरु वस्ा (PTSD), व्ालमश्र
PTSD क्कं वा अन् प्रकारये अननहद्प षट पराकोटीची तणाव््
ु त दरु वस्ा,
औदालसन्, भावननक प्रनतक्रि्ांचा अभाव, आशंका दरु वस्ा, सवतःला दोर
दये णये, असहा्ता आणण अ््पशून्ता, द:ु सवप्नये, राग आणण संताप नन्ंतणातील
समस्ा, आतमरातक� ववचार आणण प्र्तन, ववभ्रमावस्ा, सटॉकहोम लसंड्रोम,
धचडून तागा करणये, मानलसकतयेवर पररणाम करणाऱ्ा पदा्ाांचये व्सन, दारूचये
व्सन, दै नंहदन ननगा राखण्ातील समस्ा, झोप ्येण्ातील अडचणी आणण
अललप्तता दरु वस्ा. बालपणी अनुभवलयेल्ा मोठ््ा प्रमाणावरील आराताचा
पररणाम आणण लैंधगक अत्ाचाराचये बळी महणून अनयेक बळींमध्ये अललप्तता
दरु वस्ा आणण व्क्तमतव दरु वस्ा ननमा्पण होऊ शकतये (Ross, Farley, &
Schwartz, २००३; Farley, २००६; Williamson & Prior, २००९; Raymond
& Hughes, २००१).
आरातातन
ू वाचलयेल्ा जवळपास सगळ््ांमध्ये आराताच्ा रटनयेनंतर तीव्र
लक्षणये ननमा्पण होतात, पण सामान्तः काही काळानये ती कमी होतात. बरये
होण्ाची प्रक्रि्ा ववववध रटक कठीण करू शकतात: दीर्पकालीन उपयेक्षा,
शारीररक अत्ाचार, क्कं वा काळजीवाहकापासून अकसमात ताटातूट, आराताचा
सामना करण्ाचा कालावधी, सामना करण्ातील तीव्रता, अत्ाचार करणाऱ्ाशी
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संबंध, लैंधगक अत्ाचाराचा प्रकार, बळीचये व् आणण ललंग, बळीभोवतीची
आधार व्वस्ा, सामन्ानंतर काळजीवाहकाचा प्रनतसाद आणण अत्ाचाराच्ा
वयेळी बळीची मानलसक अवस्ा ्ांसह आराताशी पूववी कयेलयेला सामना. मुलींना
अगोदरचा आरात असलयेल्ा रटनांमध्ये, लैंधगक अत्ाचार आणण शोरण
अशा आराताचये प्रनतननधधतव करतये जये त्ा व््तीनये जीवनातल्ा आधीच्ा
अवस्ांमध्ये भोगलयेल्ा आरातामध्ये एक�ततपणये भर रालतये. महणून, आमही
अशा व्ालमश्र आराताबद्ल बोलतो आहोत ज्ात त्ा व््तीनये मोठ््ा
प्रमाणावर आराताचये अनुभव रयेतलये आहये त आणण ज्ांवर नतचये लैंधगक शोरण
होण्ाअगोदर मानसशासती् प्रक्रि्ा कयेली गयेली नाही.

१.४ अप्चि आणि संस्थेमधीलि दीर्चकालिीन मानसोपरारातमक काया्चवरीलि
प्रकलपारा परररय

मानलसक आरोग् हा भारतात अत्ंत ननवरद्ध ववर् आहये आणण मानलसक
आरोग् सयेवांप्ांत पोहोचण्ात बरये च सामाकजक आणण सांसकृनतक क्कं तू आणण
अड्ळये आहये त. CSA आणण CSEC च्ा बाबतीत, ्ा ववर्ासंबंधी सामाकजकसांसकृनतक ननबांध तसयेच मानसोपचारातमक साहाय् लमळवण्ास पडणारी बंधनये
्ांमुळये ्ला्ंटंची दप्ु पट गैरसो् होतये. बहुतक
ये बळींच्ा बाबतीत मानलसक
आरोग् सयेवांचा लाभ रयेण्ापासून त्ांना प्रवतृ त करणारा शरम हा सवा्पत मोठा
अड्ळा असल्ाचये हदसून ्येत.ये मानलसक आजाराशी ननगडीत असलयेला कलंक
हये CSA आणण CSEC च्ा बळींसोबत संपक्प साधण्ातील एक प्रमुख आवहान
आहये ्ाची प्रदातये नोंद रयेतात. ्ाचये कारण CSA आणण CSEC चये बळी हये
पोकळीत जगत नाहीत. त्ांची वाढ संकट आणण संरिमणावस्ा, साधनांचा
अभाव, ललंगभयेदाचा अंमल असलयेला वपतस
ृ तताक समाज, ललंगाधाररत हहंसा,
कसत्ा, मल
ी
आणण
अलपसं
ख
्ां
ब
ाबतचा
द
ज
ु
ु ाभाव अशा पररकस्तींमध्ये होतये. हये
सामाकजक रटक असये ववसतत
ृ प्ा्पवरण ननकशचत करतात, ज्ामध्ये बळीवर
मानसोपचार होतात आणण बचावलयेल्ांच्ा व्ालमश्र आवश्कतांप्रती त्ा
सयेवांच्ा प्रनतसादक्षमतयेला अवरोध होतो. CSA आणण CSEC च्ा बळींच्ा
अनयेक आवश्कता त्ांचये आराताचये अनुभव आणण अववरत धो््ाचये क्कं वा
प्रत्क्ष लैंधगक अत्ाचाराचये रिूर वासतव ्ांमधन
ू ्येट उगम पावतात. अशा
आवश्कता ओळखून त्ांची पूतवी करणये, ववशयेरतः मानलसक आरोग् साहाय्
आणण आरात-माहहती आधाररत सयेवा, ्ांनी अप्पण ला संस्ांमधून 'दीर्पकालीन
मानसोपचार' सरू
ु करण्ास उद््
ु त कयेलये.
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अप्पण ही भारतातील बाल लैंधगक अत्ाचाराची समस्ा हाताळ्ण्ात का््प
करणारी पुरसकारववजयेती संस्ा आहये . मुंबई कस्त, अप्पण ही आज ्ा ववलशषट
क्षयेतातील, मुलं आणण प्रौढांना प्रनतबंध आणण हसतक्षयेप पुरवणारये ८० पयेक्षा अधधक
सामाकजक का््पकत� आणण समप
ु दये शक असलयेली जगातील सवा्पत मोठी NGO
आहये . माच्प २०१७ प्ांत अप्पण नये ववववध भागधारकांचये प्रलशक्षण आणण क्षमता
बांधणी कयेली आहये तसयेच प्रत्क्ष १६०,००० आणण अप्रत्क्ष ४६०,००० हून अधधक
मल
ु ं आणण प्रौढांप्ांत सयेवा पोहोचवली आहये .
्ा लोकसंख्येला मानसोपचारातमक सयेवा पुरवण्ात ्येणाऱ्ा सामाकजक
प्रनतबंधांची जाणीव असल्ानये अप्पण नये अशा समुपदये शन आणण
मानसोपचारातमक सयेवा रडववल्ा आहये त, ज्ा बाल लैंधगक अत्ाचार आणण
व्ावसान्क लैंधगक शोरणातन
ू वाचलयेल्ा प्रत्येक बालक आणण प्रौढासाठी
सव-्ोग्तयेची जाणीव, ववशवास आणण आतमसनमान पुनस्ा्पवपत करून
बरये होण्ाच्ा हदशयेचा प्रवास सुलभ करण्ाचये उहद्षट ठये वतात. संस्येमधील
बचावलयेल्ा अलपव्ीन मल
ु ींना ल�् करणाऱ्ा दीर्पकालीन समप
ु दये शन आणण
मानसोपचारातमक सयेवा अशा प्रकारये ्ांच्ासोबत का््प करण्ावर लक्ष क�हद्रत
करतात:
• CSA चये मानलसक, सामाकजक, लैंधगक आणण शारीररक पररणाम बरये होणये
सुलभ करण्ासाठी CSA दवारये आणण/क्कं वा CSEC दवारये लैंधगक अत्ाचार
झाल्ाचा इनतहास असणाऱ्ा, सोडवलयेल्ा अलपव्ीन मल
ु ींचये संस्ातमक
संरचनांमधील ववलशषट गट.
• काळजीवाहक, आश्र्स्ान प्रभारी, आदींसारख्ा संस्ातमक कम्पचाऱ्ांची
क्षमता बांधणी करणये, जयेणयेकरून बाल लैंधगक अत्ाचाराच्ा मानलसकसामाकजक आणण शारीररक पररणामाववर्ी तये जागरूक असतील आणण तये
संस्ातमक संरचनयेअत
ं ग्पत मुलींना प्रनतसाद दये णये आणण आवश्क साहाय्
पुरवणये ्ांमध्ये त्ांना सक्षम करील.
ही उहद्षटये अंमलात आणण्ासाठी, सवारस् असलयेल्ा संस्ांसोबत अप्पण
औपचाररक भागीदारीत प्रवयेश करतये आणण संस्ातमक संरचनयेअत
ं ग्पत ्ला्ंटना
मानसोपचारातमक सयेवा पुरवतये. ्ा का््परिमाचा एक महततवाचा पैलू महणजये
बाल लैंधगक अत्ाचाराच्ा मानलसक-सामाकजक आणण शारीररक पररणामांच्ा
माहहतीसाठी सक्षम करण्ाच्ा दृषटीनये आणण मल
ु ींना प्रभावीपणये प्रनतसाद
दये ण्ासाठी ज्ान आणण कौशल्ांमध्ये त्ांना सक्षम करण्ासाठी संस्ातमक
व्वस्ापन आणण कम्पचाऱ्ांसोबत का््प करणये.
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ववभाग २
प्रक्क्रया दस्तऐवजीकरिारी वयाप्ती आणि उपयक
ु ्त्ता
२.१ संस्थेमधीलि दीर्चकालिीन मानसोपरारातमक काया्चवरीलि प्रकलपाच्या
प्रक्क्रया दस्तऐवजीकरिारी सयुगक्तक्ता

प्रत्येक सामाकजक संरचना, संस्ा नतची सवतःची सुसपषट अशी ववचारप्रणाली,
कामधगरी आणण दृकषटकोनातून का््प करतये. अलभव््ती आणण अंमलबजावणी
्ांच्ा दरम्ान ववववध प्रक्रि्ा रडून ्येतात. प्रक्रि्ा आकडयेवारी
दसतऐवजीकरण हये असये साधन आहये , जये ववववध प्रक्रि्ांमधील आकडयेवारी
पद्धतशीरपणये संकललत करण्ात मदत करतये. धोरणातमक आणण का्ा्पतमक
चौकटीसाठी धोरणांचये सतत धचंतन, ववशलयेरण आणण पुनप्पररक्षण करण्ासाठी
सगळा आकडयेवारी गोळा करण्ासाठी हा अभ््ास आहये . अशा प्रकारये , प्रक्रि्ा
दसतऐवजीकरण७ हये मूल्ांकन धोरण क्कं वा रटनोततर अभ््ास नाही. खरये तर,
अंमलबजावणीतील अनुभवांतून लशकणये आणण त्ा संदभा्पत भूलमकयेतील आणण
अंततः धोरणातील फयेरबदल ्ांसाठी प्रक्रि्ा दसतऐवजीकरणावर कटाक्ष आहये .
संकलपना, उतरिांती, वाढ आणण प्रक्रि्ा दसतऐवजीकरणासाठी अंमलबजावणी
धोरणये एका संस्ा/प्रकलपापासून दस
ु ऱ्ाप्ांत लभनन असतात. प्रत्येक प्रकलप
क्कं वा संस्येकडये मानलसक-सामाकजक ववकासाच्ा अनाकलनी् ववर्ावर सखोल
अंतदृ्पषटी पुरवण्ाची क्षमता असतये, पण वयेगळ््ा तऱहये न.ये मानलसक हसतक्षयेपाच्ा
क्षयेतातील लशक्षण प्रक्रि्येत ्ोगदान दये ण्ासाठी प्रत्येक रटनयेकडये काहीतरी
असतये, कारण "्लू वप्रंट" दृकषटकोन असा प्रकार नसतो आणण पद्धत, नमुनये,
ननकर हये पररकस्ती आणण संदभ्पननहद्प षट असतात. संस्येमधील दीर्पकालीन
मानसोपचारातमक का्ा्पच्ा संदभा्पत प्रक्रि्ा दसतऐवजीकरण (PD) अभ््ास
का्ा्पकनवत करण्ाचा स्ुक्तकता, का््परिम, धोरणांची अंमलबजावणी
आणण संस्ांचये ववकासतंत ्ांमध्ये अंतदृ्पषटी पुरवण्ासाठी वारं वार होणाऱ्ा
रटनांववर्ीची अससल आकडयेवारी सातत्ानये संकललत करण्ासाठी सजज करतये.

७ प्रक्रि्ा दसतऐवजीकरण ही संज्ा माग्पदश्पक प्रकलपाकडये ननद� श करण्ासाठी १९७८ साली
क्फललवपनसमध्ये वापरण्ात आली. ्ा प्रकलपाअंतग्पत पण
्प येळ समाजवैज्ाननक खयेड््ांमध्ये
ू व
राहहलये आणण त्ांनी तपशीलवार ननरीक्षणये करून वापरकत्ा्प समह
ू ाच्ा (शयेतकऱ्ांच्ा)
रचनयेचये आणण का्ा्पच्ा प्रक्रि्येचये दसतऐवजीकरण कयेलये.
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्ोड््ात 'प्रक्रि्ा दसतऐवजीकरण' चा अ््प आणण त्ातून धवननत होणारी
गोषट महणजये ननरीक्षण हये अनम
ु ानजन् आणण ववशलयेरणातमक असल्ानये तये
संदभ्पचौकट ववसतत
्प ः "ववकास प्रकलप
ृ करतये. अशा प्रकारये , प्रक्रि्ा माहहती पूणत
क्कं वा का््परिमांच्ा बंहदसत, अंदाज्ोग् आणण नन्ं�तत करण्ासारख्ा तंततक्पसंगत प्रणाली अशा साधारण प्रनतमयेपासून ववलग होतये" (Mosse१९९८).

२.२ प्रक्क्रया दस्तऐवजीकरिारी उ�द्दष्टथे

्ा संदभा्पत, संस्येमधील दीर्पकालीन मानसोपचारातमक का््प प्रकलपासाठी
प्रक्रि्ा दसतऐवजीकरण, सोडवलयेल्ा अलपव्ीन मुलींमधील मानसोपचारातमक
हसतक्षयेपाचा समावयेश असणारा, नमुन्ाचा रटना अभ््ास पुरवणारा प्रकलप, जो
प्रामुख्ानये दोन प्रकारये उप्ु्त आहये :
१. ्ासारखा उपरिम मोठ््ा प्रमाणावर राबवण्ासाठी आणण संस्ातमक क्षमता
बांधणी साठी अप्पण कडून अंतदृ्पषटी लमळवणये.
२. प्रकलपाचये फललत नमुना महणून वापरून इतर संस्ांदवारये ्ासारख्ा
उपरिमाचये सूतीकरण आणण अंमलबजावणी करण्ासाठी धोरणातमक अंतदृ्पषटी
लमळवणये.
प्रक्रि्ा दसतऐवजीकरणाची ववशयेर उहद्षटये अशी आहये त:
• प्रकलप अधधक चांगल्ा प्रकारये समजून रयेणये सुलभ करण्ासाठी प्रक्रि्ा
रडत असताना त्ा नोंदवणये
• संस्ये अंतग्पत महततवाचये का््पकत� ओळखणये, भागीदार क्कं वा ज्ांचये
फललतांमध्ये हहतसंबंध आहये त अशा व््ती
• रटनांचा कालरिम ओळखणये
• भागीदारांचा सहभाग आणण प्रकलपाची पुढची वाटचाल समजून रयेणये
• संस्येसाठी अदृश् असणारये अड्ळये ओळखणये आणण अगदी अलभजात
का््पपद्धतींमध्येही सुधारणयेसाठी जागा शोधणये
• संस्ातमक आणण प्रकलप जानतववज्ानाची रचना करणये

२.३ प्रक्क्रया दस्तऐवजीकरिारी काय्चपद्ध्ती

संस्येची उहद्षटये समजून रयेणये, सध्ाच्ा प्रक्रि्ांचये मोजमाप करणये आणण नंतर
अकसततवात असू शकणाऱ्ा फटी बज
ु ववण्ाचये का््प करणये ्ांपासन
ू प्रक्रि्ा
दसतऐवजीकरणाची सुरुवात होतये. प्रसतुत अहवालामध्ये प्रकलपाववर्ीची समज
प्रकट होण्ासाठी खालील साधनये वापरली गयेली:
• प्रारं लभक अवस्ा समजून रयेणये आणण ऐनतहालसक दाखलये ओळखण्ासाठी
पन
ु रावलोकनाची आठवण आणण ललणखत दसतऐवज
27

• उपल्ध दसतऐवजाचये पुनरावलोकन
• रटना फा्लींचये पन
ु रावलोकन
• क्षयेत-सतरावरील गनतववधींचये ननरीक्षण
• भागीदारांसोबत अध्परधचत मुलाखतींचये आ्ोजन
• ्ला्ंटंसोबत अध्परधचत मुलाखतींचये आ्ोजन
वर ननद� लशत कयेल्ाप्रमाणये, प्रा्लमक आकडयेवारी संकलनात तीन वयेगवयेगळ््ा
आकडयेवारी स्रोतांचा (रटना फा्ली/दसतऐवज, महततवाचये प्रौढ माहहतीदार आणण
वाचलयेल्ा मल
ु ी) आणण दोन वयेगवयेगळ््ा आकडयेवारी संकलन पद्धतींचा (मल
ु ाखती
आणण रटना फाइल/दसतऐवजाचये पन
ु रावलोकन) समावयेश होता. उपल्ध
दसतऐवजांचये पन
रावलोकन
आणण
त्ानं
तर महततवाच्ा प्रौढ माहहतीदारांच्ा
ु
मल
ु ाखतींनी आकडयेवारी संकलन सरू
ु झालये: अप्पण चये CEO, का्ा्परंभा दरम्ान
प्रकलपाचये नयेततृ व करणारये अप्पण चये समप
ु दये शक, भारती प्रकलप, अदवैत चये
समनव्क; संस्येचये उपचारतजज् आणण काळजीवाहक. आकडयेवारी संकलनाच्ा
पढ
ु ील रटकात वाचलयेल्ा मल
ु ींच्ा मल
ु ाखतींचा आणण नंतरच्ा रटना फाइल
पन
्प
ु रावलोकनांचा समावयेश होता. आकडयेवारी संकलनाचा हा अनरि
ु म जाणीवपव
ू क
होता कारण प्रौढांच्ा मल
ु ाखतींनी मल
ु ाखतकारांना वाचलयेल्ांच्ा मल
ु ाखती
रयेण्ासाठी आणण सयेवा प्रदात्ांच्ा ननवयेदनांची मल
ु ींच्ा ननवयेदनांशी तल
ु ना
करण्ासाठी अधधक सजज राहण्ात मदत कयेली. मल
ीं
च
्ा
इनतहासानये
भारावलयेल्ा
ु
आणण आपला भत
ू काळ ननवयेदन करण्ाबाबत वाचलयेल्ांकडून अनतरर्त अपयेक्षा
असलयेल्ा मल
ु ाखतकारांभोवती म्ा्पदा आखण्ासाठी फाइल कयेलयेल्ा रटनांचये
पन
ु रावलोकन शयेवटी करण्ात आलये.
वाचलयेल्ा मल
ु ी आणण त्ांचये सयेवा प्रदातये ्ांच्ासोबत जानतवैज्ाननक मल
ु ाखती
वापरण्ात आल्ा जयेणयेकरून त्ांनी संशोधन का््पसंराला अज्ात आणण
अनपयेक्क्षत अंतदृ्पषटी द्ाव्ात. ववशलयेरणातमक प्रशन वापरल्ानये वाचलयेल्ांसाठी
महततवाचये असलयेलये मुद्ये प्रकट करणये सुलभ झालये आणण त्ांना मुलाखतींमध्ये
पढ
ु ाकार रयेण्ास प्रोतसाहन लमळालये.
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२.४ नैन्तक ववराराह्च्ता

प्रक्रि्ा दसतऐवजीकरण अशा क्षयेतात होतये, जये सवभावतः अत्ंत संवयेदनशील
असतये. महणन
ू सहभागींच्ा सरु क्षयेची खाती करून रयेण्ासाठी परु ये सये उपा्
करण्ात आलये ज्ांमध्ये पुढील गोषटी समाववषट होत्ा पण तयेवढ््ापुरत्ाच
म्ा्पहदत नवहत्ा - सोडून जाणये, उततर न दये णये, सुचवणये आणण प्रशन ववचारणये
्ांचा अधधकार; भूतकाळातील लैंधगक अत्ाचार आणण शोरणाचये वण्पनातमक
तपशील काढून रयेण्ाचा प्र्तन झाला नाही तसयेच दये वाणरयेवाण करण्ाच्ा
इचछये नुसार वाचलयेल्ाच्ा ननण्प्बुद्धीवर हये सोडण्ात आलये होतये; माहहती काढून
रयेण्ासाठी कोणतयेही अनाहूत साधन पुरवण्ात आलये नवहतये; खऱ्ा अ्ा्पनये
माहहतीपूण्प संमती आचरली गयेली; मुलींसाठी मुलाखतींच्ा आधी, दरम्ान
आणण नंतर सरु क्षा जाळये ननमा्पण करण्ात आलये ज्ात त्ारी, साहाय् आणण
बंहदसतपणा पुरवण्ासाठी संशोधन का््पसंरात उपचारतजज्ाचा समावयेश होता.
सव्प वाचलयेल्ांच्ा गोपनी्तयेला सवा्पधधक प्राधान् दये ण्ात आलये होतये तसयेच
टाकलयेल्ा ववशवासाचये मोल कयेलये जाईल आणण आदर कयेला जाईल ्ाची खाती
करून रयेण्ासाठी सव्प उपा् कयेलये गयेलये.

२.५ प्रक्क्रया दस्तऐवजीकरिाच्या मया्चदा

• प्रक्रि्ा दसतऐवजीकरणाची व्ाप्ती भारती प्रकलप, अदवैत ्ये्ये दीर्पकालीन
मानसोपचारातमक हसतक्षयेप प्रकलपाच्ा आरये खनाप्ांत म्ा्पहदत आहये .
त्ाचप्रमाणये, तये संस्येचये प्रक्रि्ा दसतऐवजीकरण संपूणत
्प ः वगळतये आणण
कयेवळ एकाच रटकाकडये पाहतये.
• ववशयेरतः भारती् संदभा्पत हा प्रकलप महणजये अन््ा अपररधचत प्रदये श
असल्ानये ननषकरा्पप्ांत पोहोचण्ासाठी इतर संस्ांच्ा सववोततम
आचरणपद्धतींची तुलना करणये कठीण गयेलये.
• हा प्रकलप महणजये मौन, अववशवास, गोपनी्ता, ववशवासरात, आणण ज्ा
अवकाशात हालचाली व बदल क्षणणक, अगम् आणण सू�म असतात – अशा
अधधक्षयेतात असल्ानये दसतऐवजीकरणाचा अभाव आणण गोपनी्ता तसयेच
नैनतक ववचाराह्पता ्ांमुळये त्ाच्ाकडये म्ा्पहदत पोहोच आणण पुनरुतपादन
्ांनी आकडयेवारी संकलन प्रक्रि्येला आवहान हदलये आहये .
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ववभाग ३
दीर्चकालिीन मानसोपरारातमक काया्चरथे ्तातकाळ सूक्म
पया्चवरि
३.१ अद्वै्त रा परररय

संसकृत श्दांचये साधधत असलयेला (अ = नसणये; दवैत = दोरांतील ववलगता)
अदवैत २००३ साली अकसततवात आलये, जयेवहा मल
ु ींना शोरणातमक पररकस्तीतन
ू
सोडवण्ाच्ा सामाकजक का्ा्पत दृढ आस्ा असलयेला एक उतसाही आणण
समववचारी व्ावसान्कांचा गट वाहतूक कयेल्ा जाणाऱ्ा, अत्ाचाररत आणण
लैंधगक शोरणाच्ा जाळ््ात ढकलल्ा गयेलयेल्ा मुलींच्ा सोडवणूक आणण
पन
ु व्पसनाकडये वळला. बाल अत्ाचाराचा कोणत्ाही सवरूपातील अन्ा् हा
जीवन, आतमसनमान, सवातं�् आणण आनंदीपणा ्ा बालकाच्ा मूलभूत
अधधकारांचये रोर उललंरन आहये हये वासतव ओळखून अदवैत प्रनतषठान उतप्रयेरक
महणून आणण "बालकाचा सववोततम फा्दा" ्ा माग्पदश्पक तततवाखाली बाल
अधधकारववर्क म�
ु ्ांचा पट व्ापणारा सम््पक महणन
ू का््परत आहये . अदवैत
प्रनतषठान नये बाल पुनव्पसन आणण पुनःएक�करण ्ांसाठी आपलये अलपकालीन
आणण दीर्पकालीन धोरण पाच सवा्पधधक उद्ोनमुख मु�्ांवर आधारलये आहये .
•
•
•
•

अलपव्ीन मुली व कसत्ांची वाहतूक आणण सोडवणूक
लैंधगकदृषट््ा अत्ाचाररत मुली आणण वाचलयेल्ांसाठी हसतक्षयेप
संस्ातमक काळजीखालील मल
ु ी आणण समाज पन
ु ःएक�करण
एकक�द्रालभमुखता आणण सयेवयेसाठी समववचारी संस्ांसोबत संपक्प जाळये

• ववकासाच्ा प्रशनांवर प्रलशक्षण आणण संस्ाबांधणीबाबत सलला मसलत

म�
ु ्ांच्ा अधधक व्ावहाररक आणण पद्धतशीर हाताळणीसाठी जासतीत जासत
सहभाग आणण आस्येसाठी प्र्तन करताना, अदवैत प्रनतषठान नये महाराषट्र
राज्ाच्ा ठाणये कजलह्ातील वसई ्ये्ये पुनव्पसन संस्ा शोधण्ात पुढाकार

रयेतला. भारती नावाचये ही संस्ा प्ा्प्ी उपजीववका, जीवन कौशल्ांचा ववकास,
मानलसक-सामाकजक साहाय्, आणण उपचारातमक उपा् ्ा का््परिमांवर
लक्ष क�हद्रत करून आरात आणण वयेदनांवर मात करण्ात मदत करण्ासाठी
लैंधगकदृषट््ा अत्ाचाररत मुलींना दीर्पकालीन पुनव्पसन पुरवतये (अप्रकालशत
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दसतऐवज, अदवैत प्रनतषठान). अनैनतक वाहतूक प्रनतबंध का्द्ाअंतग्पत
(ITPA) प्रकरणये सवीकारण्ाचा ्ा संस्येला परवाना आहये . तरीही, लैंधगकदृषट््ा
अत्ाचाररत अलपव्ीन मुलींना आश्र् दये णाऱ्ा संस्ांची कमतरता पाहता, ही
संस्ा लैंधगक अत्ाचार आणण लैंधगक हलल्ाचा इनतहास असलयेल्ा मुलींचाही
सवीकार करतये. ्ला्ंटचये व् १३ तये २० वराांच्ा दरम्ान असतये, कारण
काही ्ला्ंटना १८ वर� व् झाल्ावर त्ांची असरु क्क्षतता आणण सवतःच्ा
भववष्ाला आकार दये ण्ाची मुलीची क्षमता ्ांवर आधाररत मुदतवाढ हदली
जातये. संस्येदवारये कोणतीही छाननी प्रक्रि्ा वापरली जात नाही आणण CWC
(बाल संतुलन सलमती) नये ननहद्प षट कयेलयेल्ा सगळ््ा मुलींना सवीकारलये जातये,
मात अपंग क्कं वा गभ्पवती मल
ु ींना वगळलये जातये कारण संस्येकडये ववशयेर गरजा
असलयेल्ा मुलींना साहाय् करण्ासाठी आवश्क पा्ाभूत सुववधा आणण
मानवी साधनये नाहीत. बळी पडण्ापूववी ज्ा मुली औपचाररक लशक्षण व्वस्येचा
भाग होत्ा त्ांना सुद्धा परावतृ त कयेलये जातये कारण औपचाररक लशक्षणाची
खाती दये णये संस्येला श्् नाही कारण मल
ु ींच्ा हालचालींच्ा सवातं�्ावर
का्दये शीर बंधनये असतात आणण त्ांना शाळये त जाताना पोललस कम्पचारी क्कं वा
काळजीवाहकांनी सोबत करणये आवश्क असतये. संस्ा प्रत्येक ननवाश्ाला
आतमसनमानाची आणण आदराची जाणीव प्रदान करण्ाचये का््प संस्ा करतये जी
बाहये र पडतयेवयेळी त्ांचये साधन बनतात.
्ा हठकाणी, भारती प्रकलपामधील (्ापुढये भारती प्रकलप आणण अदवैत
्ांचा पररवत्पनी् उप्ोग कयेला आहये ) लैंधगकदृषट््ा अत्ाचाररत मुलींसाठी
दीर्पकालीन मानसोपचारातमक हसतक्षयेप पुरवण्ासाठी अप्पण अदवैत
प्रनतषठानशी भागीदारी करतये.

३.२ प्रकलपारथे महततवारथे भागधारक आणि कलिायं्ट

प्रकलपाच्ा फललतात सवारस् असलयेली, त्ामुळये सकारातमक क्कं वा नकारातमक
प्रभाव झालयेली क्कं वा गनतववधीला सकारातमक क्कं वा नकारातमक मागा्पनये
प्रभाववत करणये श्् असलयेली कोणतीही व््ती, समाज, समूह क्कं वा संस्ा
अशी, ्ा अहवालासाठी, भागीदाराची व्ाख्ा करण्ात आली आहये . प्रकलप
ननषपततीचा उप्ोग करणारी व््ती क्कं वा समाज महणजये ्ला्ंट. प्रकलपाचये
ननणा्प्क भागधारक असये आहये त: अप्पण व्वस्ापन, अदवैत व्वस्ापन,
समुपदये शक आणण दये णगीदार. व्ावसान्क लैंधगक शोरण आणण/क्कं वा असुरक्क्षत
ररये /संबंध ्ांमधून सोडवलयेल्ा पौगंडावस्येतील मुली ्ा का््परिमाच्ा ्ला्ंट
आहये त.
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खालील त्ता भागधारक आणण ्ला्ंटचा प्रक्रि्येवरील प्रभाव दश्पवतो.

्ावरील महततवाचा प्रभाव
भागधारक
समह
ू
अप्पण
व्वस्ापन
अदवैत
व्वस्ापन

मानसोपचारातमक
सयेवा चालू ठये वणये

मानसोपचारातमक
सयेवांची गण
ु वतता





मानसोपचारातमक
मध्स्ीचये सल
ु भ
का््प

आध््पक
्ोगदान

प्रनतषठा







समप
ु दये शक




काळजीवाहक







दये णगीदातये



्ला्ंट गट

आकृती १: भागधारक आणण ्ला्ंटचा प्रक्रि्येवरील प्रभाव ठळक करणारा त्ता

३.३ र्टनांरा कालिक्रम

अप्पण च्ा प्रवासातील आरं भीच्ा वराांत अप्पण मधील दोन महततवाच्ा
व््ती, CEO श्रीमती पूजा ताप�ड़्ा आणण ततकालीन मानसोपचार
समनव्क श्रीमती पुषपा व� कटरामन ्ांनी अशी कलपना मांडली क� एक
संस्ा महणन
ू अंनतमतः अप्पण अत्ावश्क मानसोपचारातमक साहाय्
पुरवण्ासाठी सोडवलयेल्ा अलपव्ीन मुलींसाठी शासनादवारये संचाललत
संस्�सोबत का््प करील. पहहली पा्री महणून, कुठये तरी सुरुवात करावी
महणून, "हये एक अनतप्रचंड सवरूपाचये का््प होतये" महणून (श्रीमती पुषपा
व� कटरामन ्ांच्ा मल
ु ाखतीतील अंश) त्ांनी अदवैत प्रनतषठानपासन
ू प्रारं भ
कयेला. श्रीमती संगीता पुणयेकर ्ा अदवैत प्रनतषठानच्ा भारती प्रकलपाच्ा
समनव्क श्रीमती व� कटरामन ्ांच्ा का्ा्पच्ा प्रारं भीच्ा काळातल्ा ननकट
सहकारी होत्ा आणण त्ांनी संस्येला भयेट हदली.
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श्रीमती व� कटरामन ्ांनी तो हदवस संस्येत रालवला त्ावयेळी दै नंहदन
का््पपद्धतीचा एक भाग बनन
ू , भारती प्रकलपानये एक चांगल्ा प्रकारये चालवलयेलये,
व्वकस्त आणण सवचछ, नीट आखलयेलये वयेळापतक असणारये आणण कज्ये
मुलींच्ा आवश्कतांची सुंदर रीतीनये पूतत
्प ा कयेली जातये असा आपला ठसा
उमटवला. ्ा सगळ््ामध्ये जये मनावर �बंबलये तये "ट्रये रयेऊन आत ्येणाऱ्ा
मल
ु ीची ठळक प्रनतमा ... आणण नतच्ा चयेहऱ्ावरचा भाव... एक मख
ु वटा"
(श्रीमती पुषपा व� कटरामन ्ांच्ा मुलाखतीतील अंश). सवतः मानसोपचारतजज्
असल्ानये आणण अशा लोकांसोबत काम करण्ाचा दीर्प अनुभव असल्ानये
पाहहलयेल्ा "मुखवट््ा"मुळये त्ांना वयेदना झाल्ा. "मुखवटा", "उदधवसत भाव",
"सपाट पररणाम" (श्रीमती पषु पा व� कटरामन ्ांच्ा मल
ु ाखतीतील अंश) हये
मानसोपचार आणण आरात ्ांमध्ये प्रलशक्क्षत नसणाऱ्ा लोकांना अदृश्
असणारये आणण कस्रधचतत तसयेच "प्रस्ावपत" समजलये जाणारये भाव प्रत्क्षात
ववलगतयेचये नमुनयेदार उदाहरण होतये. मुलींच्ा मूलभूत गरजाच नवहये तर त्ांच्ा
मानलसक आरोग्ाची काळजी रयेण्ासाठी दये खील कृती कयेली पाहहजये ्ाकडये
्ा ननरीक्षणानये लक्ष वयेधून रयेतलये. श्रीमती संगीता पुणयेकर आणण श्रीमती पूजा
ताप�ड़्ा ्ांच्ा हये ननदश्पनास आणून हदल्ानंतर दोरीही ्ा ध्ये्ात भागीदार
बनण्ासाठी आणण तये पुढये नयेण्ासाठी अधधक इचछुक झाल्ा. ्ापूववी, अदवैत
कडून मानसोपचारतजज्ांशी संपक्प करण्ात पढ
ु ाकार रयेण्ात आला होता कारण
त्ांना दये खील मुलींसोबत मानसोपचारातमक का््प करण्ाची आवश्कता भासली
होती आणण ्ा प्रक्रि्येचये सवरूप जाणून घ््ा्चये होतये. (श्रीमती संगीता पुणयेकर
्ांच्ा मुलाखतीतील अंश). अप्पण च्ा दृकषटकोनातून अपररधचत प्रदये शातली ही
"पा्ाभरणी" (श्रीमती पषु पा व� कटरामन ्ांच्ा मल
ु ाखतीतील अंश) करण्ासाठी
प्दशवी प्रकलपाची सुरुवात नन्ं�तत करता ्येण्ासारख्ा सुरक्क्षत गतीनये
वहावी महणून, संरधचत प्ा्पवरण, चांगल्ा पा्ाभूत सुववधा, इतर गरजा
भागवण्ाची खाती दये णारी वयेळ आणण ऊज�ची गुंतवणूक असलयेलये चांगल्ा
प्रकारये चालवलयेलये संस्ा अप्पण च्ा हसतक्षयेपाच्ा कक्षयेबाहये र ठये वलये जाऊ शकतये.
मुलींच्ा मानसोपचारातमक गरजांववर्ी क�हद्रत रीतीनये उचचतर ननलम्पतीक्षमता
आणण का्ा्पबद्ल बांधधलक� ्ांची खाती करून रयेण्ासाठी हये ननणा्प्क आणण
त्ांचये संतुलन सुलभ करणारये होतये. काही करण्ाची गरज आणण उहद्षट,
आवयेग, उतसाह, खाती आणण 'सवतःच बदल असणये' आणण क्षमता व कौशल्
हये बंधनकारक रटक होतये ज्ांनी औपचाररक रचनयेच्ा अभावात प्रक्रि्ा सुलभ
कयेली आणण लशकण्ासाठी व अनुसरण्ासाठी पहहलये उदाहरण रालून हदलये.
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पुढची कामये महणजये असा उपचारतजज् शोधणये ज्ाला ्ा अत्ंत असुरक्क्षत
लोकांसोबत काम करण्ाबद्ल आतमववशवास असयेल आणण हा प्रकलप सरू
ु
करण्ासाठी ननधी जमवणये. दोनही कामये आवहानातमक होती. भारती प्रकलप
मुंबईच्ा उपनगरात कस्त असल्ामुळये, इतर व्ावसान्क सयेवांसाठी समुपदये शक
आणण प्रलशक्षक लमळवण्ाच्ा अदवैत च्ा सुरुवातीच्ा प्र्तनांना दये खील
अडचणी आल्ा (श्रीमती संगीता पण
ु येकर ्ांच्ा मल
ु ाखतीतील अंश). काळाच्ा
एका ववलशषट टप्प््ावर मानलसक आरोग्ासाठी ननधी संकलन आवहानातमक
होतये कारण मानलसक आरोग्ववर्क मु�्ांवर दये शातील जागरुकतयेचा अभाव
(श्रीमती पूजा ताप�ड़्ा ्ांच्ा मुलाखतीतील अंश) आणण सपषट फललतांच्ा
आरये खनातील अडचणी (श्रीमती पषु पा व� कटरामन ्ांच्ा मल
ु ाखतीतील अंश).
त्ाचवयेळी, उपचारांना साहाय् वहावये महणून ्ोग वग्प सुरू करण्ात आलये.
उपचारांच्ा अभावी दये खील ्ोग एका पातळीप्ांत शांततयेचा पररणाम दये तो तसयेच
तणाव, ववफलता आणण रिोध कमी करण्ात साहाय् करतो ्ा उद्येशानये तये सरू
ु
करण्ात आलये. असये व्ा्ाम मल
ीं
म
ध्ये
एकाग्रतये
च
ी
श्ती
वाढवण्ात
आणण
ु
अधधक कालावधीसाठी ननत्रिमात गुंतून राहण्ात दये खील मदत करू शकतात.
्ाकडये सुरुवातीची एक गनतववधी, उपचार सुरू करण्ाआधी मध्ंतरीची
अवस्ा महणून पाहहलये गयेलये.
वयेळयेच्ा ्ा म्ा्पदयेत, खुद् वसईतच राहणाऱ्ा एका उपचारतजज्ाचा शोध
लागला. ्ा प्रकलपाला सुरुवात करतयेवयेळी त्ाचये अलभनन भाग असलयेलये
सव्प भागधारक असये मानत होतये क� संस्येच्ा जवळ राहणारा उपचारतजज्
लमळणये आणण तो आरातववर्क का््प समह
ू ातही सहभागी असणये८ हये "नन्त"
होतये. अदवैत च्ा भारती प्रकलपात सोडवलयेल्ा अलपव्ीन मुलींसाठी
मानसोपचारातमक हसतक्षयेपाची ही सुरुवात "स�द्री्" आणण सुनन्ोकजत होती
(श्रीमती पूजा ताप�ड़्ा ्ांच्ा मुलाखतीतील अंश). ्ाची सुरुवात ्ला्ंटना
समह
ू सतये परु वण्ासोबत झाली. तरीही, लवकरच काळजीवाहकांसोबत क्षमता
बांधणी सतये आ्ोकजत करण्ाची आवश्कता लक्षात रयेतली गयेली. ्ा मागोमाग
दस
ु ऱ्ा वरा्पपासून पुढये ्ला्ंटसोबत वै्क्तक सतये आ्ोकजत करण्ात आली.

८ आरातववर्क का््प समह
ू हये उपचारतजज्ांसाठी आरातावर प्रदीर्प संवाद आणण दये खरये ख
करण्ासाठीचये अप्पण दवारये संचाललत एक अभ््ासमंडळ आहये
36

रटनांचा कालरिम त्त्ांच्ा सवरूपात सादर कयेला आहये

अद्वै्तच्या प्रकलप भार्तीरी स्ापना

• मल
ु ींची मल
ु भत
ू तातडीची गरज भागववण्ाची गरज
• स्ै््प आणण हदलासा दये ण्ाची गरज

अप्चिरी स्ापना

• सुटका कयेलयेल्ा अलपव्ीनांसोबत काम करण्ाची आणण उपचारातमक पाठबळ
पुरववण्ाची ्ल्ूवप्रंट त्ार करणये

प्रकलपास पायलि्ट प्रकलप म्हिून सुरु करण्यारा ननि्चय

• तयेवहाच्ा मानसोपचारातमक समनव्कांदवारये भयेट आणण प्रकलप भारतीमध्ये
उपचारातमक पाठबळ पुरववण्ाच्ा गरजयेची जाणीव
• महततवाच्ा भागधारकांनी भागीदारी सुरु करण्ाचा रयेतलयेला ननण्प्
• अप्पणच्ा अभ््ासमंडळामध्ये आणण अप्पणच्ा ततकालीन मानसोपचारातमक
समनव्काच्ा संपकाांमध्ये आरात उपचारकता्प शोधणये
• त्ाचवयेळी ननधी शोधणये
• ्ोगाभ््ासाची सरु
ु वात

प्रकलपारी सुरुवा्त

• उपचारकत्ा्पची ननवड ननकशचत करणये
• ्ला्ंटसह समह
ू सतये सरू
ु करणये
• काळजीवाहकांसोबत क्षमता उभारणी सतये सुरु करणये

७ वरदे प्रकलप रालिवविथे

• दस
ु करणये
ु ऱ्ा वरा्पतील ्ला्ंटसोबत वै्क्तक सतये सरु
• समूह आणण क्षमता उभारणी सतये चालू ठये वणये
आकृती २: रटनांचा कालरिम

३.४ कलिायं्ट/कलिायं्टच्या पररगस््ती ववरलिथेरि
३.४.१ कलिायं्टच्या कु्टुंबारी सामागजक-आ�््चक गस््ती

२०१५ साली जयेवहा हये दसतऐवजीकरण कयेलये गयेलये होतये, तयेवहा ६५ मुलीना
समुपदये शन सयेवा पुरवल्ा जात होत्ा. ज्ांमध्ये २२ मुली मुलाखतीदरम्ान
उपकस्त होत्ा. ज्ांच्ा मुलाखती रयेतल्ा गयेल्ा त्ा सोडवलयेल्ा आणण
'संस्ये'त ठये वलयेल्ा २२ मुली आणण अदवैतच्ा ५ माजी ्ला्ंट समाजाच्ा
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ननमन सामाकजक-आध््पक सतरातल्ा होत्ा. कयेवळ एकच बालक आपण
मध्मवगवी् कुटुंबातील आहोत असये सांगत होती. ्ा मल
ु ी मख
ु ्तः
"असुरक्क्षत", "धो््ाच्ा छा्येत", "नागरी गरीब", आणण "ग्रामीण गरीब"
असलयेल्ा आणण दारूची व्सनाधीनता, हहंसा, वयेश्ाव्वसा्, बयेरोजगारी,
पररत््तता, अत्ाचार, कज्प, हुंडा, राहती जागा, दीर्पकालीन आणण गंभीर
आजार ्ांववर्ीच्ा आवहानांना तोंड दये णाऱ्ा कुटुंबांतील होत्ा. ननमन
सामाकजक-आध््पक कुटुंबांतील मुलींच्ा मोठ््ा संख्येमागील कारण दोन
गोषटींकडये संकयेत करतये – ननमन सामाकजक-आध््पक कुटुंबांतील मुली व्ावसान्क
लैंधगक शोरणासाठी सवा्पधधक असुरक्क्षत असतात कारण त्ांची आध््पक
पररकस्ती सध
ु ारण्ाचये आणण/क्कं वा त्ांच्ा आवडीचये माग्प अनस
ु रण्ाचये हये
उपा् आहये त असये खोटये सांगून क्कं वा फसवून त्ांना दये हव्ापारात ढकललये जातये.
कौटुं�बक सदस् आणण नातयेवाईकांची उपजीववकयेची क्कं वा अधधक चांगल्ा
जीवनाची गरजसुद्धा त्ांना त्ांच्ा मुली ववकण्ास प्रवतृ त करतये. तरीही,
व्ावसान्क लैंधगक शोरणाबाबत हये खरये असलये तरी बाल लैंधगक अत्ाचार ही
वगा्पधाररत रटना नाही. संस्येमधील CSA चा इनतहास असलयेली मुली कयेवळ
ननमन सामाकजक-आध््पक वगा्पतली असतात ्ामागील कारण अशा वासतवाकडये
ननद� श करतये क� मध्म आणण उचचवगवी् समाजातील मुलींवरच्ा लैंधगक
अत्ाचाराला दडपला जातो आणण बहुतक
ये दा तो उरड््ावर आणला जात नाही.
्ातून असयेही प्रनत�बं�बत होतये क� ्ा मुली आणण त्ांची ननमन सामाकजकआध््पक कुटुंबये ्ांना नातयेबंधांदवारये मुलींना असुरक्क्षत ररांमधून काढून सुरक्क्षत
जागी हलवण्ासाठी साहाय् व्वस्ा सहसा उपल्ध नसतये.

३.४.२ उगमस्ान

संस्येत त्ा वयेळी राहणाऱ्ा मुली मुंबई, ठाणये, मुंब्रा, पकशचम बंगाल,
उततर प्रदये श, गुजरात, राजस्ान आणण नयेपाळमधून आलयेल्ा होत्ा.
मागील ७ वराांच्ा काळात ्ा संस्येत ठये वण्ात आलयेल्ा मुलींमध्येदयेखील
बांगलादये शातून वाहतूक करण्ात आलयेल्ा मुलींचये प्रमाण लक्षणी् होतये.

३.४.३ संस्थेमध्यथे ठथे वण्यारथे कारि

रटनयेचये पुनरावलोकन, महततवाच्ा भागधारकांच्ा मुलाखती आणण शयेअर
करू इकचछणाऱ्ा ्ला्ंट दवारये उरड झालयेला गत इनतहास ्ांच्ा आधारये
्ला्ंटना संस्येत ठये वण्ाची कारणये मोठ््ा संख्येनये प्रकट झाली. हये ्ला्ंट
महणजये असा लमश्र समूह आहये ज्ानये पररधचत/अपररधचत लोक क्कं वा दोनहींकडून
व्ावसान्क लैंधगक शोरण आणण लैंधगक अत्ाचाराचा अनुभव रयेतला आहये .
त्ांच्ापैक� बऱ्ाच जणी लैंधगक शोरणाआधी लैंधगक अत्ाचारांमधन
ू आहये त
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आणण अनयेक प्रसंगी ननरननराळ््ा लोकांकडून त्ांच्ावर अत्ाचार झाला आहये .
्ांपक
ै � काही मल
ु ींची व्ावसान्क लैंधगक शोरणासाठी वाहतक
ू करण्ात आली
आणण त्ांना कंु टणखान्ांमधून सोडवण्ात आलये. काही रटनांमध्ये मुलींच्ा
वाहतुक�त पालकांचा सहभाग होता आणण त्ांना अ्ोग् रोवरत करण्ात
आलये. ्ांपक
ै � काहींनी ररातच लैंधगक अत्ाचाराचा सामना कयेला होता. काहींनी
त्ांना वयेश्ाव्वसा्ात रातलये गयेल्ामळ
ु ये ररातन
ू पळून गयेल्ानंतर अपररधचत
लोकांकडून सामूहहक बलातकारासारख्ा लैंधगक हलल्ाचा अनुभव रयेतला होता.
वाहतुक�च्ा बाबतीत, मोठ््ा शहरांमध्ये चांगला रोजगार लमळवून दये ण्ाच्ा
क्कं वा नकली प्रयेम आणण लगनाच्ा आलमरानये वाहतूकदारांकडून फसवलये क्कं वा
ठकवलये गयेल्ाचये मल
ु ींनी नोंदवलये. काही मल
ु ींना आध््पक लाभासाठी कौटुं�बक
सदस्ांकडून ववकण्ात आलये जये त्ा पैशाचा उप्ोग गंभीर आजारांवरील
उपचार, रर बांधणी, कज्पफयेड आणण/क्कं वा मोठ््ा बहहणीचये हुंडा दये ऊन लगन
लावण्ासाठी करू इकचछत होतये. दये ऊ कयेलयेला रोजगार महणजये वयेश्ाव्वसा्
आहये हये काही पालकांच्ा लक्षात आलये, तर इतरांना आपल्ा मल
ु ींच्ा पढ्
ु ्ात
का् आहये ्ाची जाणीवही नवहती. काही मुलींवर वयेश्ाव्वसा्ादवारये आणण
'बारबाला' महणून पैसये कमावण्ाची बळजबरी कयेली गयेली आणण तये मान्
करावये महणून त्ांच्ावर भरपूर शारीररक अत्ाचार करण्ात आलये. सामाकजक
ननबांधांदवारये परं परागत प्ररात महणन
ू काही मल
ु ींना वयेश्ाव्वसा्ात रातलये गयेलये
कारण ती एका ववलशषट समाजातील, महणजये बये�ड्ा समाजातील, होत्ा.
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्ला्ंटना/मुलींना संस्येमध्ये पाठवण्ाची कारणये खाली धच�तत कयेली आहये त:

आकृती ३: ्ला्ंटना संस्येमध्ये पाठवण्ाची कारणये

३.४.४ मलि
ु ींरी लिक्िथे/व्त्चनातमक समसया

मुलींना संस्येत ठये वलये गयेल्ानये उपकस्त होणाऱ्ा त्ांच्ा धचंता अनयेक आणण
ववववध सवरूपाच्ा असतात. १.४ मध्ये उललयेख कयेल्ाप्रमाणये त्ा आराताची
जवळपास सव्प लक्षणये दाखवतात. पौगंडावस्येतील आराताच्ा बळींमध्ये हये दोन
प्रकारये लक्षणी्रीत्ा प्रकट होतये - पहहल्ा प्रकारात हये संवयेदनांचा अभाव आणण
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ररतयेपणाची जाणीव महणून व््त होतये आणण दस
ु रा प्रकार दीर्प कालावधीत
आलयेल्ा सततच्ा पराभवांच्ा अनभ
वावर
आधाररत
असतो. जणू काही
ु
बालपणातील "सव" ला सोडून हदलये गयेलये आहये पण प्रौढ "सव" नये त्ाची जागा
रयेतलयेली नाही आणण ही पोकळी उचच पातळीवरील आशंकावस्ा उतपनन करतये.
जरी अनयेक बाबतींत बाल बळी प्रौढांसारख्ा हदसू आणण ववचार करू लागतात,
तरी अशा प्रकारचये "वाढणये" हये त्ांच्ावर त्ांच्ा पररकस्तीमळ
ु ये लादलये गयेलये
आहये ्ाची दखल रयेणये महततवाचये आहये . त्ा सामाकजक बहहषकाराच्ा भीतीनये
कृती करतात तसयेच सामाकजक ववफलतयेचा अनुभव रयेतात आणण पळून जाणये
क्कं वा आरिमक कृत्ये अशी वत्पनये करू लागतात (Conger १९९१).
त्ांच्ापढ
ु ील प्रारं लभक आवहानये व्वस्ाबद्ध हठकाणी कस्रावणये, नन्म
आणण वयेळापतक ्ांभोवतीची असतात, जी अनयेक बाबतीत त्ा आधी राहात
असलयेल्ा हठकाणांहून सव्पसवी वयेगळी असतात. एका पर््ा व्वस्येसोबत
त्ांना प्रत्क्षात जुळवून रयेण्ाची गरज असतये – रात तये हदवसातील झोपयेतून
उठण्ाच्ा वयेळांमधील प्रत्क्ष बदलापासन
ू सवातं�्ातन
ू (तये सवातं�् क्कतीही
हदखाऊ असलये तरी) बंहदसत आश्र्स्ानामध्ये जीवन जगणये ्ा अधधक
व्ालमश्र बदलाप्ांत. मुलींना एका ववलशषट वयेळी झोपयेतून उठावये लागतये,
सामान्तः त्ांच्ा ररच्ा रचनयेत तसयेच लैंधगक वाहतुक�च्ा बाबतीत
कंु टणखान्ांत असण्ाच्ा काळात त्ांना जये सव्ीचये होतये त्ापयेक्षा बरये च
लवकर. सनान, कपडये धुणये, वगैरये वै्क्तक ननत्कम� ननकशचत वयेळयेत पूण्प
करणये, आळीपाळीनये नयेमून हदलयेली कामये पूण्प करण्ाची जबाबदारी रयेणये ्ांची
त्ांच्ाकडून अपयेक्षा असतये आणण नंतर अनौपचाररक क्कं वा औपचाररक
व्ावसान्क प्रलशक्षणाच्ा का््परिमांसाठी त्ांनी त्ार राहणयेही अपयेक्क्षत असतये.
हा हदनरिम आणण वयेळापतक मुलींच्ा ववसकळीत आणण अननकशचत जीवनाला
आकार दये ण्ात मदत करतात पण त्ाच वयेळी हये नव्ा प्रकारचये जीवन
असल्ानये त्ाच्ाशी जुळवून रयेण्ासाठी पुरयेसा वयेळही हदला जातो महणून
हये "अती लवधचक क्कं वा अती लशसतबद्ध" असू शकत नाही (श्रीमती संगीता
पुणयेकर ्ांच्ा मुलाखतीतील अंश). ्ालशवा्, अनयेक मुलींना म्ा्पहदत जागयेत
एकत राहून म्ा्पहदत साधनये शयेअर करावी लागतात. हये गटांमध्ये वाद आणण
संरराांना जनम दये त,ये जये मुख्तः गटांच्ा एकमयेकांवर असलयेल्ा प्रभावावर
अवलंबन
ू असतये, उदाहरणा््प, जन
ु ये सदस् ववरुद्ध नवये सदस् आणण कम्पचारी
गट ववरुद्ध उपभो्ता गट (Brown, १९८९). मुलींना व्ावसान्क प्रलशक्षण
दये ण्ाची सुरुवात करतानाही ववववध समस्ा उद्भवतात कारण आराताला
सामोरये गयेलयेल्ा मुलींमध्ये बरये चदा नवीन कौशल्ये लशकण्ाची प्रवतृ ती क्कं वा
रुची नसतये; त्ांचा लक्ष दये ण्ाचा कालावधी बरये चदा खप
ू कमी असतो आणण
त्ांच्ात एकाग्रतयेचा अभाव असून बयेचन
ै असतात. महणून, त्ांच्ा शारीररक
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आणण बौवद्धक ववकासाचा अन्ोन् टप्पा आणण त्ांनी सोसलयेला तीव्र अत्ाचार
तसयेच दीर्पकालीन उपयेक्षा ्ांमळ
ु ये ्ा पौगंडावस्येतील मल
ु ींच्ा बरये होण्ाकडच्ा
प्रवासाला साहाय् करताना ववशयेर आवहानये आणण संधी सामोऱ्ा ्येतात.

३.४.५ समुपदथे शन/उपरार आरं भ कर्तानारथे प्रसंगननषठ ववरलिथेरि

भारती प्रकलप अकसततवात आल्ानंतरच्ा पाचव्ा वरवी अप्पण दवारये त्ामध्ये
समुपदये शनाची सुरुवात कयेली गयेली. ही ्ापूववीच एक ननवासीसंस्ा होती, कजनये
आवहानांची प्रारं लभक रचना तसयेच का्ा्पची व्वस्ा व लशषटाचाराची रचना
हाताळली होती. तरीही, जरी संस्ा का््पक्षम उपरिम आणण का््पशील लशषटाचार
ववकलसत करू शकली, तरी त्ांच्ासाठी तसयेच प्रक्रि्येत सहभागी असलयेल्ा
इतर भागधारकांसाठी आरात आणण मानसोपचार हये नवीन क्षयेत होतये. लशसत,
असुरक्क्षत ररांकडये परत जाण्ासाठी मुलींचये रडणये समजून रयेणये, रागाचा उद्रये क,
आतमरातक� वत्पन, भांडणये आणण प्रनतकार ्ांभोवतीच्ा समस्ांशी तये संरर्प
करीत होतये. अप्पण साठी दये खील अनवयेरण करण्ासाठी आणण लशकण्ासाठी हा
अपररधचत प्रदये शातील आणण अशा प्रकारचा पहहलाच प्रकलप होता. संस्येच्ा
समुपदये शक, श्रीमती सँड्रा फॅरये ल ्ांना आरात आणण मानसोपचार ्ांववर्ी प्रखर
सैद्धांनतक ज्ान असलये तरी त्ा अशा तीव्र आरात झालयेल्ा समूहासोबतच्ा
का्ा्पत नव्ा होत्ा. त्ांना आठवतये, "मला खूप आतमववशवास होता... मला
चांगली सैद्धांनतक पाशव्पभूमी होती" पण "त्ा वयेळी मी कशात लशरतये आहये हये
मला माहहत नवहतये".
प्रारं भकाळी संस्येत ज्ा २३ मुली ठये वल्ा होत्ा त्ा नत्ये मागील
४ वराांपासन
ू राहात होत्ा आणण संस्येच्ा हदनरिमात तसयेच नन्मांत
'प्रस्ावपत' झाल्ा होत्ा. त्ा मुली महणजये "आज्ाधारक" मुलींचा आपल्ा
सवीकारासाठी प्रौढांना संतुषट करणये अंगवळणी पडलयेला जमाव होता. पण
आराताकडये बरण्ाची दृषटी असलयेल्ा कुणालाही हये समजलये असतये क�
तो त्ांचा खरा सवभाव नवहता क्कं वा तये अपयेक्क्षत आणण ननरोगीही नवहतये.
्ला्ंटला समजून रयेण्ासाठी समुपदये शकांनी संस्येला हदलयेल्ा पहहल्ा भयेटीत
हये हाताळण्ाची गरज असलयेलये दवैत उरड झालये.
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ववभाग ४
दीर्चकालिीन मानसोपरारातमक हस्तक्थेप
४.१ दीर्चकालिीन मानसोपरारातमक हस्तक्थेपाच्या वव्तरिासाठ� समाववष्ट
मख्
ु य प्रक्क्रया
मानसोपचारातमक हसतक्षयेपाच्ा मुख् प्रक्रि्ा होत्ा:

• का््पशीलता आणण सवस्तयेत वाढ आणण तीव्र तसयेच व्ालमश्र आरात कमी
करण्ासाठी समूह आणण वै्क्तक उपचारांदवारये मुख् प्रवाहातल्ा आणण
प्ा्प्ी मानसोपचारातमक सयेवा पुरवणये.

• संस्ातमक काळजीवाहक आणण संबंधधत कम्पचाऱ्ांसाठी नन्लमत काळानये
क्षमता बांधणी सतांचये आ्ोजन.

• इनटये क शीट, सतांतील प्रकरण नोंदी, ्ला्ंट आकडयेवारीबयेस आदी सवरूपांत
्ला्ंट आकडयेवारी (संख्ातमक आणण गण
ु ातमक) नोंदवणये.

• मानसोपचारातमक हसतक्षयेपाच्ा पररणामाववर्ी ्ला्ंट आणण संस्ातमक
काळजीवाहक ्ांच्ासोबत अनुरिमये प्रनतसाद सतये आणण क्षमता बांधणी
सतांचये आ्ोजन.

४.२ समूह सत्रथे

समूह सतांमध्ये एकाच वयेळी अनयेक लोकांसोबत का््प करणाऱ्ा उपचारतजज्ाचा
सहभाग असतो. प्रसतुत संदभा्पत, व्ापक उपचार ्ोजनयेत, ज्ात
आवश्कतयेनस
ु ार वै्क्तक उपचार आणण औरधोपचारांचा समावयेश असतो,
समूह सत एकल तसयेच एक�तत साधन महणून वापरलये जातये. आरं भीच्ा दोन
वराांत ्ला्ंटना कयेवळ समूह सतांदवारये संबोधण्ात आलये, नंतर वै्क्तक सतये
सुरू करण्ात आली. समूह सतये आठवड््ातून दोन वयेळा २-३ तासांच्ा अवधीत
होतात. आरं भीच्ा वराांत, एकाच समह
ू ाला संबोधण्ात आलये कारण ्ला्ंटचा
संस्येत राहण्ाचा कालावधी साधारण सारखाच होता. तरीही, शयेवटच्ा २
वराांत ्ला्ंटचये मोठ््ा प्रमाणावर आत ्येणये आणण बाहये र जाणये रडून आल्ानये
समूहाला सुसंगतपणये संबोधणये आवहानातमक बनलये. महणून शयेवटच्ा दोन
वराांत मल
ु ींच्ा संस्येत ठये वलये जाण्ाच्ा कालावधीनस
ु ार समह
ू ाला दोन समह
ू ांत
ववभागलये गयेलये. संस्येत प्रवयेश करताच आणण उपचारतजज्ादवारये त्ांचये प्रारं लभक
मूल्ांकन होताच ्ला्ंट सामान्तः समूह सतांना उपकस्त राहणये सुरू
करतात. काही ववलशषट पररकस्तींमध्ये, उपचारतजज्ाच्ा वैद्क�् मतानुसार
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प्रारं लभक मूल्ांकन तसयेच त्ांचा समूह सतांतील सहभाग राखून ठये वलये जातात.
भत
ू काळात हये आतमरातक� वत्पनाची तीव्र प्रवतृ ती दश्पवणाऱ्ा ्ला्ंटसाठी
अनुसरण्ात आलये. आतमरातक� वत्पनात वाढ करू शकतील अशा भूतकाळातील
आराताच्ा समत
ृ ी समूह सतांनी जागवू न्येत ्ाची खाती करून रयेण्ासाठी
हये करण्ात आलये. ्ला्ंटनये समूहात असण्ाचा क्कमान कालावधी ३ आठवडये
(न्ा्ाल्ाच्ा आदये शानये मल
ु ींना हलववण्ात आल्ामळ
ु ये ) तये ३ वर� होता.
समूह सतये मुलींना समूहाच्ा इतर सदस्ांकडून मदत आणण प्रोतसाहन
लमळवण्ाची मुभा दये तात कारण अशाच गोषटींमधून इतरही जात आहये त हये ्ा
अवकाशात हदसन
ू ्येत,ये जये त्ांचये एकाक�पण कमी करण्ास साहाय् करतये.
एखाद्ाला ्शसवीपणये समस्येचा सामना करताना पाहून इतर सदस्ांना
जाणीव होतये क� अजूनही आशा आहये आणण बरये होणये श्् आहये . प्रत्येक व््ती
प्रगती करीत असताना, तये दस
ु ऱ्ा अ्वी इतरांसाठी आदश्प नमुना आणण आणण
साहाय्ाचये प्रतीक महणूनही उप्ोगी पडू शकतात. प्रत्येक व््ती इतरांना कशी
प्रनतसाद दये तये आणण सामाकजक प्रसंगी कशी वागतये ्ाचा अनभ
ु व रयेण्ात/प्रत्क्ष
पाहण्ातही हये उपचारतजज्ाला मदत करतये. ही माहहती वापरून, उपचारतजज्
प्रत्येक ्ला्ंटला बहुमोल प्रनतसाद पुरवू शकतो. समूह सतये ही खचा्पत खूप
बचत करणारीही असतात. एका वयेळी फ्त एकाच ्ला्ंटकडये लक्ष दये ण्ाऐवजी,
उपचारतजज् आपला वयेळ लोकांच्ा अधधक मोठ््ा समह
ू ाला दये ऊ शकतो आणण
सगळ््ांना सामान्क असलयेल्ा मु�्ांना संबोधधत करू शकतो.
मागील ७ वराांत, समूह सतांनी तीन मूलभूत पररक्षयेतांवर लक्ष क�हद्रत
कयेलये – मानसलशक्षण, कौशल् बांधणी आणण आवश्कताधाररत हसतक्षयेप.
आ्कवह्पन ्ालोम (२००५) नये उललयेख कयेल्ाप्रमाणये हये समूह मानसोपचाराच्ा
प्रमख
ु तततवांशी सस
ु ंगत आहये – माहहती प्रदान करणये, आशा स्ावपत करणये,
सुधारणातमक पुनरावलोकन, वैकशवकतयेची जाणीव, अकसततवासंबंधीचये रटक,
आणण सामाकजक�करण तंत,ये आंतरवै्क्तक लशक्षण आणण समूह संलगनता
्ांचा ववकास. समूहासाठी ववना धो््ाचा, सुरक्क्षत मंच ननमा्पण करणये हये समूह
सत आ्ोजनाच्ा पद्धतीचये सवरूप राहहलये आहये , जयेणयेकरून तये माहहती संकलन,
सवतःववर्ी अंतदृ्पषटी लमळवणये, दृकषटकोनातमक बदल करणये आणण आशा
�बंबवणये सुलभ करू शकयेल. महणून समूहाची ववलशषट धचंतांची क्कं वा आवहानांची
अलभव््ती आणण त्ांच्ा गरजा व आवश्कतांबद्लचये समुपदये शकाचये ननरीक्षण
्ांवर आधाररत ववर् चच�साठी ननवडण्ात आला. काही सतये संरधचत आहये त
तर बाक�ची आवश्कतांनुसार मु्त सवरूपाची आहये त. समूह सतांत वापरली
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जाणारी साधनये महणजये शयेअररंग, कौशल् ववकासासाठी भूलमका वठवणये,
मानसनाट््, धचतपटववर्क चचा्प आणण वादवववाद.
एक वरा्पच्ा कालावधीत अनुरिमये दै नंहदन आवहानांची हाताळणी आणण
समस्ांची सोडवणूक करण्ापासून तये ्ला्ंटनी समजून रयेण्ाची आणण
सोडवण्ाची गरज असलयेल्ा अधधक व्ालमश्र संकलपना आणण आवहानांप्ांत
समह
ू सतये प्रगती करतात. आपल्ा अधधक हृद्स् म�
ु ्ांची चचा्प करण्ासाठी
मुलींनी ववशवास आणण सहजता तसयेच जोडलये असल्ाची जाणीव प्राप्त करणये
हये ्ा चच�च्ा प्रगतीशी सुसंगत आहये . प्रारं लभक सतये सुरक्षा करार ववकलसत
करण्ाकडये लक्ष क�हद्रत करतात जयेणयेकरून त्ा आतमरातक� वत्पनात न
गंत
ु ता सवतःची काळजी रयेण्ासाठी सकारातमक वत्पन मनावर �बंबवन
ू
सवतःच्ा सुरक्षयेत सहभागी होतील. सुरक्षयेची संकलपना ही सवा्पधधक मध्वतवी
कलपना आहये हा सव्प सतांमधील चच�चा प्रारं लभक मुद्ा असतो. प्रारं लभक सतये
दै नंहदन आवहानांच्ा हाताळणीवर दये खील लक्ष क�हद्रत करतात, उदाहरणा््प,
काळजीवाहकांसोबतची वागणक
ू , कारण ज्ा मल
ु ींनी दीर्पकालीन उपयेक्षा क्कं वा
लैंधगक अत्ाचार अनुभवलये आहये त त्ांना सामान्तः प्रौढ व््ती क्कं वा
अधधकारस्ानावरील व््तींकडून व्ालमश्र अनुभव आलयेलये असतात. ्ा
कालावधीत, मदत लमळवण्ासाठी काळजीवाहकांप्ांत गरजा पोहोचवणये आणण
त्ांच्ाशी संबंध ववकलसत करणये हये दयेखील महततवाचये साधन आहये . महणन
ू त्ांना
ववचारण्ाची आणण नकाराला व्क्तशः न रयेण्ाची कौशल्ये प्रदान करण्ावर
कटाक्ष आहये . भूलमका वठवून काळजीवाहकांना मदतीची ववचारणा करण्ासाठी
आपल्ा गरजा आग्रहपूवक
्प पोचवता ्ाव्ात महणून त्ांना संहहता दये ऊन
हये कयेलये जातये. समप
दये
श
कानये
त्ांच्ा वतीनये व््त होण्ाऐवजी त्ांनी सवतः
ु
आपल्ा गरजा श्दांत मांडण्ाला प्रोतसाहन हदलये जातये. त्ांच्ासमोर कोणतीही
आवहानये असल्ास ती ऐकणये, त्ांची दखल रयेणये आणण ननराकरण करणये ही
समुपदये शकाची भूलमका आहये . संस्येमधील संरचनयेत कस्रावण्ासाठी त्ांना
मदत करणये आणण अधधक चांगलये वाटण्ात त्ांना साहाय् करणये, जयेणयेकरून
तये उपल्ध सुववधा, अध््न आणण व्ावसान्क प्रलशक्षणाचा अधधकाधधक लाभ
रयेऊ शकतील ्ावर ्ा सतांचा कटाक्ष आहये .
एकदा ्ा मल
ू भत
ू आवश्कतांची पत
ू वी झाल्ावर, संबंध समजन
ू रयेणये,
नकारातमक भावना व््त करणये, असुरक्क्षत वत्पन समजून रयेणये, जयेणयेकरून
मुलींना आपल्ा गता्ुष्ात आपल्ासोबत का् रडलये त्ाचये आकलन होऊ
शकयेल ्ांवर कटाक्ष हदला जातो. "जये काही रडलये त्ाला मीच जबाबदार आहये
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आणण माझ््ा पालकांना आनंदी बनवण्ाची जबाबदारी माझी आहये " [श्रीमती
सँड्रा फॅरये ल ्ांच्ा मल
ु ाखतीतील अंश] ्ाभोवती क्फरणारये जग बदलण्ास ्ाची
मदत होतये. अती-जबाबदारी, लैंधगकता, दये ह प्रनतमा, लमततव आणण एकननषठा
्ांसारख्ा महततवाच्ा क्षयेतांमधील चचा्प दये खील ्ामुळये सुरू होतये. दीर्प शवसन,
मूलभूत व्ा्ाम, बचाव तंत ओळखणये, सव-संवाद आणण वयेगवयेगळ््ा भागांशी
संवाद अशी सव-शमन तंतये �बंबवल्ानये दये खील कौशल् बांधणी होतये.
उद्भवणारये मुद्ये आणण मुलींचा मनातील धचंता ्ांच्ा समुपदये शकाच्ा ननरीक्षणावर
ही पुरवलयेल्ा माहहतीची सतये आधाररत आहये त. ज्ांनी लैंधगक अत्ाचार सोसलये
आहये त आणण जये लैंधगक शोरणातन
ू गयेलये आहये त अशा बऱ्ाच गयेल्ा मल
ु ींमध्ये
सामान्तः, "संभोगानंतर, मुलगी ही खराब झालयेली वसतू असतये" अशा
ववशवासप्रणालीचा ववकास होतो. त्ामुळये, ववववध प्रनतसाद काढून रयेण्ासाठी
वादवववादाचये साधन वापरून हा चच�चा ववर् महणून रयेण्ात आला. ्ा बाजूनये
असलयेला समह
ू आपली मतये व््त करण्ात बराच पढ
ु ये होता तसयेच त्ांच्ाकडये
उद्धृत आणण शयेअर करण्ासाठी त्ांच्ा सवतःच्ा सामाकजकतयेतली आणण
जीवनातल्ा अनुभवांची भरपूर उदाहरणये होती. मात, ्ा प्रसतावाच्ा ववरोधात
असलयेल्ा समूहाला हरवल्ासारखये वाटत होतये कारण त्ांच्ाकडये कोणतीही
माहहती नवहती. समह
ू ाच्ा सदस्ांमधील म्
ु त वादवववाद अध्ा्पवर असताना,
समुपदये शकांनी काही "ववचार करण्ा्ोग् प्रशन" मांडून चच�ला चालना हदली. हये
प्रशन आणण सतांमधील ननषपतती खाली दश्पवली आहये :
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ववरार करण्यासारखथे प्ररन:
पुरुरांनी लि्नापूव� शरीरसंबंध ठथे वलिथे ्तर तयांरी ‘अब्रू जा्तथे’ का? धाशम्चक आणि
सामागजक मान्य्तथेनथे पुनवव्चवाह करिार्या लिोकांना आपि नावथे ठथे व्तो का?
लि��गक्ता म्हिजथे काय?

सतातन
ं ठये वणये ्ाला
ू लशकण्ासारखये: व्ाच्ा १८ वराांपव
ू वी लगनाआधी शरीरसंबध

समाजात अनयेक कारणांसाठी प्रोतसाहन हदलये जात नाही. काही वासतव कारणये

अशी – लैंधगक संबध
ं ात प्रवयेश करणाऱ्ा कोणासही मानलसकदृषट््ा प्रौढ असणये,

लैंधगकतयेची जाण असणये आणण त्ातन
ंु ागत
ंु ीची जाण
ू ननमा्पण होऊ शकणाऱ्ा गत

असणये, सरु क्क्षत शरीरसंबध
ं ांववर्ी ज्ान असणये आणण लगनापव
ू वी माततृ व लाभलयेल्ा
कसत्ांना आपल्ा दये शात फारसये पाठबळ नसणये ्ाची जाण असणये आवश्क

असतये. लैंधगकतयेस क्कं वा लैंधगक भावनयेस नकारा्वी करणये हा ्ये्ये हयेतू नाही. पण

ही ननसगा्पची सद
ंु र भयेट आहये हये जाणन
ू रयेणये आणण त्ासाठी जागा, वयेळ आणण
व् असतये हये जाणन
ं ातन
ंु ागत
ंु त्ार
ू रयेणये हा आहये. कारण शरीरसंबध
ू अशी गत

होऊ शकतये ज्ासाठी मल
ु गी मानलसकररत्ा क्कं वा शारीररकररत्ा त्ार नसतये.

त्ाचवयेळी नातये हटकववण्ासाठी शरीरसंबध
ं ाच्ा मागणीस बळी पडणये ्ाचयेदयेखील

दषु पररणाम असतात. लैंधगक अत्ाचार मात जबरदसतीनये आणण/क्कं वा फसवन
ू कयेलये
जातात ज्ात बालकाची मानलसक आणण शारीररक हानी होतये. पण ्ातील काहीही

लगनापव
ं ठये वल्ानये “मल
ू वी शरीरसंबध
ु ीची अब्रू जातये” ्ास सम््पन दये त नाही.
आकृती ४: एका समह
ू सतामधील ननषपतती

लहान व्ातच लैंधगकदृषट््ा कृनतशील असण्ाबद्लच्ा अपराध भावनयेला
संबोधण्ासाठी आणण ती कमी करण्ासाठी दस
ु ऱ्ा एका प्रसंगी उपचारतजज्
चचा्प करीत होतये. लैंधगकदृषट््ा कृनतशील असण्ाबद्ल सगळ््ांचये प्रासंधगक
संदभ्प वयेगवयेगळये असतात आणण त्ामुळये व््ती महणून त्ांचये अधःपतन होत
नाही असा ्ु्तीवाद जयेवहा ्ला्ंट सवतःच करू लागलये तयेवहा एक रोचक
संवाद उलगडला.
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संभारणाचा नमुना खाली हदलयेला आहये :
समुपदथे शक: एखादी मल
ु गी शारीररक संबंध का ठये वतये?
• ती प्रयेमात असयेल तर आणण नतला खरोखर वाटलये क� माझ््ा बॉ्फ्र�डला माझये
त्ाच्ावर क्कती प्रयेम आहये हये दाखववण्ाचा हा माग्प आहये तर ती त्ाच्ासोबत
शरीरसंबध
ं ठये वतये. क्कं वा
• नाइलाज महणन
ू … कारण ती आध््पक क्कं वा इतर गरजयेमध्ये असतये.
समुपदथे शक: तर दोनही पररकस्तींमध्ये चक
ू मल
ु ीची आहये ? कसये का्?
[समप
ु दये शक ननररक्षण करतये क� एक समह
ू सदस् हमसू लागतये आणण मग रडू
लागतये.]
समुपदथे शक: (ववश्रांती रयेत)ये आमही तझ
ु ी कळ काढत आहोत का? तल
ु ा ववश्रांती
घ््ा्ची आहये का?
कलिायं्ट (जी रड्त अस्तथे): नाही. मला ्ये्ये ्ांबा्चये आहये . मला हये का् आहये तये
जाणन
ू घ््ा्चये आहये .
समप
ु दथे शक: मला खरये च तल
ु ा सांगा्चये आहये क� तल
ु ा काही वाटलये असयेल… मी
काही बोललये असयेन ज्ानये तू दख
ु ावली गयेलीस तर मला माफ कर.
[ही ्ला्ंट बलातकाराचा बळी होती; नतच्ासाठी लैंधगक संबंध प्रयेम क्कं वा
नाइलाज नवहतये तर बळजबरीनये कयेलये गयेलये होतये.]
कलिायं्ट (जी रड्त अस्तथे): पण जर तये ्ातील काहीही नसयेल तर – शरीरसंबध
ं
प्रयेमातन
ू क्कं वा नाइलाजानये नाही पण कोणीतरी नतच्ावर बलातकार कयेला महणन
ू
झालये असतील तर.
समुपदथे शक: ठीक आहये . आपण ्ा ्ादीमध्ये ्ाचीही भर राल्
ू ा. मला सांगा,
्ातील मल
ै � समाज कोणाला सवा्पत जासत पाहठं बा दये ईल?
ु ींपक
कलिायं्ट (जी रड्त अस्तथे): बलातकाराच्ा बळीला.
समप
ु दथे शक: खरये आहये . कारण त्ात नतची काहीच चक
ू नवहती. प्रयेमात असणाऱ्ा
मल
ये क� ती नतची चक
ु ीला समाज सांगल
ु � होती. तो नतच्ावर जबाबदारी टाकयेल.
नतला दोर दये तील. नतनये नाइलाजानये तसये कयेलये तरीही नतलाच दोर हदला जाईल.
पण बलातकाराच्ा प्रकरणात, जरी नतला दोर हदला गयेला तरीही, नतच्ावर
अन्ा् झाला ्ाची जाणीव असयेल.
अशा प्रकारच्ा संवाद आणण वादवववादांदवारये कयेवळ ्ला्ंटची ववशवास प्रणाली
आणण मानक मांडणीला प्रशन ववचारलये जातात एवढये च नवहये तर त्ांच्ा आशाही
पललववत होतात. त्ांच्ा लक्षात ्येतये क� आराताच्ा अनुभवांनंतर दये खील
आपण खराब झालयेलये क्कं वा आपलये वसतक
ू रण झालयेलये नाही. पण आपण प्रयेम
आणण काळजीसाठी पात असलयेल्ा, उतकरा्पची प्रचंड क्षमता असलयेल्ा सुंदर
व््ती आहोत.
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मागील सात वराांतील समूह चचाांमध्ये खालील ववर्ांचा अंतभा्पव होता जये
खाली त्त्ाच्ा सवरूपात मांडलये आहये त:
मनो

कौशलय

गरजथेनुसार

• आरात - कळीचये प्रसंग

• आकर्पण हाताळणये

• आरात - कळीचये प्रसंग

• न्रु ोबा्ोलॉजी/आरातास

• समव्सकांच्ा नखऱ्ांना • न्रु ोबा्ोलॉजी/आरातास

शशक्ि

आणण लक्षणये

म�दच
ू ा प्रनतसाद

• जवळीक

• पालकांचये आदशवीकरण
• ववलगीकरण आणण

ग्राउं �डंग

• लैंधगकता
• मैती

उभारिी

मध्यस्ी

• समस्ा ननराकरण

प्रनतसाद दये णये

• संवादकौशल्ये

• नवीन नन्मांना

प्रनतसाद दये णये

• असरु क्क्षत वातावरणात

परत जाण्ाच्ा इचछये स

हाताळणये

• प्रयेम

• समव्सकांचा दबाव

• सव-इजा

• आपातकालीन कस्ती

• दाबलयेला राग

• न्ा्ाल्ीन खटल्ांना

• समाजववरोधी व्क्तमततव
• ववशवास

परु ववणये
• अनादर करणाऱ्ा

• भावना

• बयेजबाबदार प्रौढांना

• म्ा्पदा आखणये
• वै्क्तक आणण गट सतये
• सरु क्षा

• सकारातमक प्रभाव

हाताळणये
हाताळणये

जाताना समव्सक

आणण लक्षणये

म� दच
ू ा प्रनतसाद

• जवळीक

• पालकांचये आदशवीकरण
• ववलगीकरण आणण

ग्राउं �डंग

• लैंधगकता
• मैती
• प्रयेम

• म्ा्पदा आखणये
• सव-इजा

• वै्क्तक आणण गट सतये
• दाबलयेला राग
• सरु क्षा

• समाजववरोधी

व्क्तमततव

प्रौढांना प्रनतसाद दये णये

• ववशवास

हाताळणये

• भावना

• सवतःच्ा गरजांची

काळजी रयेणये

• लभनन भावना ओळखणये

आणण त्ांना नाव

दये णये आणण त्ांना

दै नहं दनीशी जोडणये
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• सकारातमक प्रभाव

मनो

शशक्ि

कौशलय

गरजथेनुसार

उभारिी

मध्यस्ी

प्रसंग

• आरातातमक वत्पणक
ु �ची

पन
ु रावतृ ती करण्ाच्ा
स्तीवर काम करणये

• सवतःची ताकद ओळखणये
• ननरोगी आणण रोगी

ववलगीकरण ओळखणये

• संस्ातमक बदल हाताळणये
• संरर्प सोडववणये

• समव्सकांची ताकद

ओळखणये

• कौतक
ु कसये सवीकारावये
• वै्क्तक सरु क्षा

• भववष्ामध्ये अपराध्ास

हाताळणये

• नवीन नात्ामध्ये भत
ू काळ

शयेअर करणये

आकृती ५: समह
ू सतांत हाताळलयेल्ा संकलपना

मुलाखती रयेतलयेल्ा ्ला्ंटनुसार, ज्ा १९ जणांनी समूह सतांना आणण ज्ा

८ ्ला्ंटनी समूह आणण वै्क्तक दोनही सतांना उपकस्ती लावली, त्ांपक
ै �
१४ जणांच्ा मतये भावना समजून रयेणये आणण व्वस्ावपत करण्ाववर्ीच्ा

सतांचा, आणण त्ाखालोखाल सव-जागरूकता, संबंध व्वस्ावपत करणये,

सुरक्षा समजून रयेणये, उपकस्त समस्ांची हाताळणी आणण संवाद कौशल्ये ्ा
ववर्ांवरच्ा सतांचा त्ांना सवा्पधधक लाभ झाला. हये समजण्ासारखये आहये

कारण ज्ांनी व्ालमश्र आरात अनुभवला आहये अशा मुलींना भावना ओळखणये,

व््त करणये आणण व्वस्ावपत करण्ात अडचणी असतात आणण त्ांच्ाकडये
भावनांच्ा अवस्ा जाणवण्ासाठी म्ा्पहदत भारा असतये.
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आलयेख १: समह
ू सतात हाताळलयेल्ा संकलपनांचये ्ला्ंटचये मल
ू ्ांकन
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वैलशषट््पूण्प समूह सताचा प्रवाह खाली दश्पवला आहये :
भार्ती प्रकलपा्तीलि वैशशषट्यपूि्च समूह सत्र
समह
ू भावना दृढ करणारये संवाद
समुपदथे शक: रवववारी तम
ु ही कोणता धचतपट पाहहला?
कलिायं्ट: खल
ण्ास
आणण
बोलण्ास सरु
ु
ु वात करतात.

सरु क्षाववर्क मद्
ु ये
समप
ु दथे शक: हा आठवडा कसा गयेला? तम
ु ही सवतःची चांगली काळजी रयेतली का?
कुणी खाणये ्ांबवलये का? कुणी सवतःला इजा कयेली का? कुणी लशवराळ भारा
वापरली का? कुणाला एकमयेकांवर आपला हात उगारण्ाची इचछा झाली का?
कलिायं्ट १: [आपण खाललये नाही असये लाजाळूपणये सांगतये.]
समुपदथे शक: का् झालये? आपण सवतःची काळजी रयेऊ शकत नाही असये
वाटण्ासाठी काहीतरी न्क�च रडलये असणार. आपण असरु क्क्षत आहोत हये
मनातन
्प णये माहहत असताना दये खील कुणी असये असरु क्क्षत वत्पन का करावये?
ू पण
ू प
्ाची काहीतरी लशक्षा लमळाली असणार. तर कोणती लशक्षा लमळाली?
[समह
ू ातील अन् सदस् कसमत करा्ला आणण हसा्ला लागतात कारण ्ा
ववलशषट मल
ु ी सोबत का् रडत होतं ... नतनं खाणं ्ांबवल्ावर, हये त्ांना
माहहत होतं. ती खप
ू लक्ष वयेधन
ू रयेत होती.]
समुपदथे शक: ती तम
ु हाला खरोखरच आवडत असयेल तर तम
ु ही नतला का्
सांगणार आहात?
[समप
ु दये शक नतला मदत करण्ासाठी त्ांनी कसये बोलावये ्ाबद्ल लशकवतात.]
समूहा्तीलि अन्य सदसय: मला तझ
ु ा राग कळतो, तू मला काहीतरी सांगण्ाचा
प्र्तन करतये आहये स हये मला माहहत आहये पण तू मला श्दांत सांधगतल्ालशवा्
मला कसये कळणार ?
समप
ु दथे शक: ही व््ती रागावलयेली असल्ामळ
ु ये ती मला श्दांत न सांगता न
खाण्ादवारये सांगतये आहये . महणन
ू मला तये नको आहये . मी तम
ु च्ावर रागावलये
आहये असं नतनं मला सांगा्ला हवं आहये . आणण दस
ु ऱ्ा कशावर तये काढा्ला
नको आहये .
कलिायं्ट २: समह
ू ातली एक सदस् "मी मरत का नाही?" असं नयेहमी
महणत असतये.
समुपदथे शक: ्ाचा अ््प का्? ्ाचा अ््प एखादीला एवढं असहाय् वाटतये आहये ,
क� नतला नैराश् आलये आहये . तर मग आपण का् करू शकतो? ती सवतःची
असहाय्ता वयेगळ््ा प्रकारये व््त करू शकतये का?
्ला्ंटच्ा मनातील
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कलिायं्ट ३: मला माझ््ा ररून फोन आला होता. माझ््ा आईनये जये सांधगतलये
त्ामळ
ु ये मी असवस् आहये . नतनये मला ररातल्ा खप
ू समस्ा सांधगतल्ा आणण
फोन ठये वला.
समुपदथे शक: नतच्ा आईनये जये सांधगतलये तये नतच्ासाठी ्ोग् होतये असये तम
ु हाला
वाटतये का? नतला कसये वाटतये आहये ?
अन्य कलिायं्ट: ती काळजीत आहये .
समुपदथे शक: आपण प्रौढांची कत्पव्ये आणण मल
ु ींची जबाबदारी ्ाबद्ल आणण
दोनही गोषटी वयेगळ््ा कशा ठये वता ्येतील ्ाबद्ल बोलू ्ा महणजये पढ
ु च्ा वयेळी
माझ््ा आईचा फोन आला आणण नतनये शंभर काळज्ा असल्ाचये सांधगतलये तर
मी नतला का् सांगावये?
[कौटुं�बक सदस्ाकडये व््त होण्ाववर्ीच्ा संहहतयेवर समप
ु दये शक त्ांना
लशकवतात कारण त्ांना खंबीरतयेच्ा कौशल्ाची गरज असतये.]
"तल
ु ा काळज्ा असल्ाचं मला माहहत आहये आई, पण जयेवहा तू तझ्
ु ्ा
काळज्ा मला सांगतयेस तयेवहा तू फोन ठये वल्ावर मी अभ््ास करू शकत
नाही. महणन
ू मी कशी आहये असये तू ववचारा्ला मला हवये आहये आणण तझ्
ु ्ा
काळज्ांबद्ल बोला्ला दस
ु ा
ु रये कुणी शोध, मी नवहये . मी इ्ये आहये आणण तल
मदत करू शकत नाही पण तू जयेवहा मला हये सांगतयेस तयेवहा मी असवस् होतये.
मी झोपू शकत नाही, खाऊ शकत नाही आणण अभ््ास करू शकत नाही."
समप
ु दये शक: तम
ु ही तम
ु च्ा आईला मदत करताहात, नतचये नक
ु सान करीत
नाही हये तम
ु हाला माहहत आहये . महणन
ू ती इतर हठकाणाहून नतची मदत करू
शकणाऱ्ा प्रौढाकडून मदत लमळवू पाहील.
समाप्ती
आकृती ६: समह
ू सताच्ा प्रवाहाचा नमन
ु ा

समूह सतये मतांमधील लभननतयेला प्रोतसाहन दये णारये वातावरण ननमा्पण करतात
तसयेच मल
ु ींच्ा सवतःसाठी उभये राहण्ाच्ा प्र्तनांना सकारातमक प्रनतसाद
दये तात हये वासतव हा नमुना समोर आणतो. तरीही, आरातववर्क का्ा्पत
अत्ंत महततवाच्ा असलयेल्ा मुलींच्ा सुरक्षयेची खाती करण्ासाठी काही
सावधधगरीचये उपा् सुद्धा कयेलये जातात.
• सगळ््ांनी सरु क्षा करार अनस
ु रला आहये क� नाही हये तपासणये
• त्ारी करणये, खाणये, सनान आदींदवारये ्ला्ंट सवतःची काळजी रयेतात क�
नाही ्ाचये ननरीक्षण करणये
• ्ला्ंटनये सवतःचये वै्क्तक तपशील शयेअर करणये सुरू करण्ापूववी, असये
करणये सरु क्क्षत आहये का/शयेअर कयेल्ानंतर नतला चांगलये वाटये ल क� वाईट
हये तपासणये
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• शयेअररंगनंतर ्ला्ंटच्ा भावना तपासणये
• कुणी भारावन
ू गयेल्ास मध्येच ्ांबवणये आणण कोणतयेही शयेअररंग
भावनोततयेजक तर नाही हये तपासणये
• तीव्र भावनांच्ा बाबतीत, ्ला्ंटना जागा सोडण्ाची आणण सवतःला शांत
करण्ाची परवानगी दये णये
• सपकषटकरणातमक प्रशन ववचारणये आणण समह
ू ाची मतये जाणन
ू रयेणये

४.२.१ समह
ू सत्रांरथे फशलि्त
समुपदथे शकारथे मूलयांकन
मानसलशक्षण पुरवण्ावर समूह सतांचा कटाक्ष राहहला आहये जयेणयेकरून मुली
सुरक्क्षत राहण्ाववर्ी ज्ान आणण कौशल्ये प्राप्त करू शकतील आणण दै नंहदन
आवहानये हाताळू शकतील. सुरक्षा आणण सुरक्क्षत संबंध, जबाबदारी जाणून रयेणये,
आपल्ा भावनांववर्ी सव-जागरूकता, आपल्ा भावना रासत आहये त हये समजणये,
लमततव आणण लैंधगकता ्ा गोषटी समजून रयेण्ात प्रचंड पररवत्पन रडवून
आणण्ात समूह सतये पररणामकारक ठरली. ्ला्ंटच्ा सक्षमीकरणातील काही
क्षणांनी समुपदये शकावर ज्ा खुणा उमटवल्ा त्ा खाली दश्पवल्ा आहये त.

अ.१ सरु क्ा आणि सरु �क््त संबंध समजन
ू रथेिथे

जयेवहा मुली संस्येमध्ये ्येतात तयेवहा मुली त्ांच्ा पालकांकडये परत जाण्ास
आतुर असतात, जरी पालक गुनहये गार क्कं वा त्ांच्ा वाहतुक�त सहभागी असलये
तरी. महणून अशा लोकांना भयेटण्ास मुलींना प्रनतबंध करणारये नन्म बनवण्ात
आलये तरी, रागाचये उद्रये क आणण ननकटता ववलाप खप
ू प्रमाणात हदसन
ू ्येतात.
तरीही, मुली जयेवहा लक्षणी् संख्येनये समूह सतांमधून जातात तयेवहा त्ांना
्ा नन्मांमधील औधचत् हदसून ्येऊ शकतये. कारण समूह सतये त्ांना नन्म
तपासण्ासाठी मंच पुरवतात आणण त्ांमागची ताक्क्पकता जाणून रयेतल्ालशवा्
त्ांच्ावर नन्म पाळण्ाचा दबाव आणत नाहीत.
अशाच एका समह
ू सतात, कयेवळ माता आणण सरु क्क्षत व््तींनाच ्ला्ंटच्ा
भयेटीचा अधधकार असण्ाच्ा आणण ्ा जागांचा उप्ोग मुलीला पुनहा
त्ार करण्ासाठी करू शकतील अशा इतर व््तींना ननबांध असण्ाच्ा
नन्माभोवती चचा्प झाली. त्ा सतात एक ्ला्ंट, कजच्ावर सावत बापानये
लैंधगक अत्ाचार कयेला होता, खप
ू रागावली होती. नतनये आपला राग व््त
करीत महटलये, "हा नन्म का बनवण्ात आला? मला तो मान् नाही ...
जरी मला जैववक वडील नसलये... जर माझये सावत वडील मला भयेटा्ला
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्येणार असतील, तर त्ात का् नुकसान आहये ?' [श्रीमती सँड्रा फॅरये ल ्ांच्ा
मल
ु ाखतीतील अंश]. समप
ु दये शकांनी नतच्ा रागाची दखल रयेतली आणण
बालकाची काळजी रयेण्ात प्रौढांच्ा जबाबदाऱ्ांचये जाळये ्ावर चचा्प सुरू कयेली.
बालकाची पहहली जबाबदारी पालकांसह कुटुंबावर असतये; दस
ु रये मंडळ कुटुंबातील
नातयेवाईकांचये बनलयेलये असतये; जयेवहा ही दोनही मंडळये अप्शी ठरतात तयेवहा
संस्ा ताबा रयेतये आणण बालकाला सोडवन
ू CWC समोर सादर करतये, जी त्ांना
संस्ांमध्ये ठये वतये. अशा प्रकारये लोकांची ही प्रा्लमक आणण दयु ्म मंडळये मुलींचये
संरक्षण करू न शकल्ानये नंतर पुढचये मंडळ कृनतशील होतये. ्ा रूपरये खयेत,
समुपदये शकांनी मुलीच्ा रागाची दखल रयेतली कारण एखाद्ाचये पालक आणण
कुटुंब त्ांचये संरक्षण करण्ात अप्शी ठरलये हये सवीकारणये वयेदनादा्क असतये.
संभारण पुढये सावत व�डलांनी ्ला्ंटच्ा भयेटीसाठी ्येण्ाच्ा पररणामांच्ा
चच�कडये वळलये. संवादातून असये उलगडलये क� जयेवहा सावत वडील मुलीला
भयेटण्ास ्येऊन नतला प्रयेमानये आणण लक्षपव
्प आकर्पक भयेटवसतू दये त राहतात,
ू क
तयेवहा ्ला्ंट परसपरववरोधी भावना अनुभवतये. नतच्ा मनात परसपरववरोधी
भावना ्येतात कारण नतच्ा एका भागात भूतकाळातील अनुभवामुळये
नतरसकार असयेल आणण एक भाग ती आता अनुभवत असलयेल्ा प्रयेमामुळये ्ा
व््तीशी जोडलयेला असयेल. कोणत्ाही व््तीप्रमाणये प्रयेमाची (ननकटतयेची)
गरज नतरसकाराच्ा गरजयेपयेक्षा तीव्र असल्ामुळये, ्ला्ंट अत्ाचार करणाऱ्ा
अधधकारस्ानावरील व््तीचये आदशवीकरण करण्ास आणण लैंधगक अत्ाचार
हा आपलाच दोर आहये हये सवीकारण्ास सुरूवात करये ल. इ्ये संरक्षक ्ंतणा
(लढणये/पळणये/गोठणये/शरण जाणये) आणण ननकटता ववलाप दोनही एकाच वयेळी
सक्रि् होतात. कज्ये सहजतयेचा स्रोत हाच वयेदनयेचा उगम आहये अशा असंरहटत
ननकटता प्रकाराचये हये धचनह आहये . ही दह
ु ये री बाध्ता अनुभवणये आराताच्ा
बळींमध्ये सामान् आहये आणण तये त्ांच्ा जाणणवयेत आणण्ाची आवश्कता
असतये. मल
ु ीनये हा नन्म सरु क्षा उपा् महणन
ू समजन
ू रयेतला आणण तो
आतमसात कयेला आणण महणून आपल्ाला आपल्ा वप्र्जनांपासून ववलग
करण्ाचा उपा् महणून पाहहला नाही. नतनये तो एवढ््ा प्रमाणात सवीकारला क�
जयेवहा कयेवहा एखादी नवीन मुलगी समूह सतात ्येई आणण समुपदये शक सुरक्षा
करार अनस
ु रण्ाववर्ी समजावीत, तयेवहा ती प्रव्ता बनन
ू महणत असये, "आणण
फ्त सुरक्क्षत लोकांनाच तुला भयेटण्ाची परवानगी आहये . ती व््ती नातयेवाईक
आहये क� नाही ्ाबद्ल हये नाही; कोण सुरक्क्षत आहये ्ाबद्ल आहये " (श्रीमती
सँड्रा फॅरये ल ्ांच्ा मुलाखतीतील अंश). ्ला्ंटच्ा भावनांची दखल रयेऊन
आणण नतच्ा सावत व�डलांशी जोडलये असण्ाच्ा कारणाशी सहानभ
ु त
ू ी दाखवन
ू
सौम्पणये हदलयेली, वरवर पाहता क्करकोळ वाटणारी, ववना-ननणा्प्क जागयेतील
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ही माहहती नतला ्ा नन्माकडये वयेगळ््ा प्रकाशात पाहण्ास आणण सवतःच्ा
सरु क्षयेत सहभागी होण्ास प्रवतृ त करीत असये. नतनये हये सवतःसाठी आतमसात कयेलये
तसयेच दस
ु ऱ्ांच्ा जीवनातही ती पररवत्पनाची उतप्रयेरक बनली.

अ.२ सव्तःच्या काळजी्त सहभाग रथेिथे

एकदा सुरक्षा कराराचये संदयेश आतमसात कयेलये क� मुली सवतःच्ा काळजीत
सक्रि् सहभाग रयेतात, ज्ाचा समूह सतांत नन्लमत मुदतीनंतर पुनरोललयेख
कयेला जातो. ्ला्ंट वै्क्तक त्ारीत सक्रि् सहभाग रयेतात जो सवतःच्ा
काळजीचये मूल्मापन करण्ाचा दये खील महततवाचा ननदश्पक बनतो.
उपचारतजज्ाच्ा महणण्ाप्रमाणये, "कुणी गबाळ््ासारखये ्येत असयेल तर तये
सव-आकलनाववर्ी बरये च काही सांगतये. "मी पुरयेशी महततवाची नाही"... महणून
मी त्ांच्ा राहणीचये नयेहमी ननरीक्षण करतये. जर त्ा छानशा पोराखात ्येत
असतील तर मी त्ावर प्रनतक्रि्ा दये त.ये .. तये त्ांच्ाबद्ल बरये च काही सांगतये.
तये सांगतये, "तुमहाला माहहत आहये क� मी एक चांगली व््ती आहये ... आवडणारी"
तसयेच "मी माझ््ा सवतःच्ा प्रयेमात आहये ".
्ला्ंटनी आपल्ा राग, द:ु ख, असहाय्ता वगैरये नकारातमक भावनांचये
सुसूतीकरण करण्ाचये इतर माग्प शोधणये, आणण सवतःला कापून रयेणये, डोकये
आपटणये, उपाशी राहणये ्ांसारख्ा आतमरातक� वत्पनांमध्ये कपात करणये,
्ांचाही सवतःच्ा काळजीत समावयेश होतो. समह
ू सतांमध्ये सहभागी झाल्ावर
एका महहन्ात (श्रीमती सँड्रा फॅरये ल ्ांच्ा मुलाखतीतील अंश) मुली लशवराळ
भारा न वापरता क्कं वा हात न उगारता सवतःला व््त करतात कारण अनयेकदा
सवतःला तीव्र भावना अनुभवण्ापासून दरू ठये वून क्कं वा प्रनतक्रि्ा दये ण्ाआधी
शांत होण्ासाठी सव-शमन तंतये वापरून मल
ु ी सवतःच्ा भावना ओळखा्ला
आणण सवतःभोवती सुरक्क्षत अवकाश ननमा्पण करा्ला लशकतात. हा लक्षणी्
बदल आहये . भूतकाळाच्ा तुलनयेत आतमरातक� वत्पनातही प्रचंड कपात रडून
्येत.ये ्ला्ंट समूह सतांना सुरुवात करतात तयेवहा आणण क्कमान कालावधीसाठी
तये ्ाचा भाग राहहल्ावर सवतःला कयेलयेल्ा जखमांच्ा खण
ु ांच्ा संख्येचये
सू�म ननरीक्षण कयेल्ास हये उरड होतये. काही वयेळा अशा ्येतात, जयेवहा मुली
कयेवळ रडण्ादवारये आपला राग क्कं वा द:ु ख व््त करतात. समूह सतांत ्ाला
संबोधधत कयेलये जातये आणण ्ला्ंटचये दख
ु ावणये, राग क्कं वा अन् कोणत्ाही
मल
गामी
भावनां
च
ी
दखल
रये
त
ल्ानं
त
र
त्ांना सवतःला व््त करण्ाचये प्ा्प्ी
ू
माग्प शोधण्ासाठी कौशल्ांचा अंतभा्पव कयेला जातो.
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अ.३ लि��गक्ता समजून रथेिथे

एका समूह सतात, समुपदये शक लैंधगकता आणण लैंधगक गरजांची चचा्प करीत

होत्ा. चच�त आराताचा पररणाम महणून लैंधगक आववभा्पव हये सुद्धा धवजांक्कत
करण्ात आलये कारण संस्येतल्ा काही मल
ु ी इतर मल
ु ींना अनधु चतपणये सपश्प

करीत होत्ा क्कं वा लैंधगक पद्धतीनये मल
ु ींशी जवळीक करीत होत्ा. समप
ु दशयेक

्ा वासतवाची चचा्प करीत होत्ा क� लैंधगक गरजा असणये सामान् आहये ; तरीही
त्ांचये समाधान तातकाळ करणये हये बहुतक
ये दा दब
ु ळये ऊमवी-नन्मन आणण ववलं�बत
समाधानासाठी आवश्क कौशल्ांचा अभाव ्ांचये फललत असतये. चचा्प सुरू
करण्ासाठी आणण ्ला्ंटकडून प्रनतसाद लमळवण्ासाठी समुपदये शकांनी एक

प्रशन मांडला:

समप
ु दथे शक: तम
ु ही जर सरु क्क्षत ववशवात जनमला असतात तर चौदा क्कं वा
पंधराव्ा वरवी तम
ु च्ा पालकांनी तम
ु हाला कुणासोबत शारीररक संबंधांची
परवानगी हदली असती असये तम
ु हाला वाटतये का?
कलिायं्ट: नाही.
समप
ु दथे शक: का नाही? कारण तम
ु ही शारीररक आणण बौवद्धकदृषट््ा त्ार नाही.
ऊमवी आल्ावर तम
ु ही का् करता? तम
ु ही सवतःचये लक्ष ववचललत कसये करता?
सवतःच्ा त्ा भागाचा सवीकार करून आणण व्ानरू
ु प आहये असये समजन
ू ,
तम
ु ही त्ा गरजयेची क्कं वा ऊमवीची दखल घ््ा्ला हवी. तम
ु ही त्ा भागाशी
संभारण करा्ला हवये आणण समजावलये पाहहजये क� प्रत्येक गोषटीसाठी एक
्ोग् वयेळ असतये. तम
ु ही परत समह
ू ात जाऊ शकता क्कं वा सवतःला कुठल्ाही
गनतववधीत गंत
ु वू शकता – खयेळ/गंमत/रोजननशी ललहहणये वगैरये आणण इतर
रचनातमक गोषटी.
कलिायं्ट १: दीदी (समप
ु दये शकांना संबोधधत करीत) जर कुणी ३५ वर� व्ाची
असयेल आणण नतचा पती नतला सोडून गयेला असयेल तर नतला ऊमवी आल्ास नतनये
का् करावये?
[्ला्ंट नतच्ा आईकडये ननद� श करीत होती कारण नतचये वडील नतच्ा आईला
सोडून गयेल्ावरही ती लैंधगकदृषट््ा का््पशील होती. नतला समजन
ू घ््ा्चये होतये
क�, "मी लहान आहये आणण मी सवतःचये लक्ष ववचललत करा्ला हवये पण ३५ वर�
व्ाच्ा सतीनये का् करावये"... नतच्ा लैंधगक ऊमवी आणण तातकाळ समाधानाची
गरज वैध आहये का]
समप
्प णये सामान् असतये पण नतचये असरु क्क्षत मागा्पनये
ु दथे शक: ऊमवी पण
ू प
समाधान करणये ननरोगी नाही. तझ्
ु ्ा आईच्ा व्ात नतनये नतच्ा लैंधगक गरजा
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भागवण्ासाठी एखाद्ाला भयेटण्ास समाजमान्ता आहये कारण ती शारीररक
आणण बौवद्धकदृषट््ा प्रगलभ आहये . इकडये नतकडये धावणये, लपणये आणण त्ाबद्ल
शरम वाटून रयेण्ाऐवजी, पाऊल उचलन
ू ती तये सवीकारू शकतये. सवीकार
करण्ाचये अनयेक माग्प असतात आणण तये प्रत्येक व््तीच्ा मल
ू ्व्वस्येप्रमाणये
ठरतात.
्ा चच�नंतर ्ला्ंट नतच्ा आईशी बोलली: "तू लगन करून नवीन आ्षु ् का
सरू
ु करीत नाहीस".
आकृती ७: लैंधगक ऊम�वर चचा्प

जी माहहती त्ांना मदत करये ल असये समप
ु दये शकांना वाटलये होतये आणण
ती आपल्ा आपल्ा आईववर्ी ववचार करीत असयेल असये कलपनयेतही
वाटलये नवहतये, त्ा माहहतीनये एका अ्वी नतच्ा आईलाही मदत कयेली. असये
समाधानकारक आणण तप्ृ त करणारये काही क्षण आहये त जये समुपदये शकांसोबत
का्म राहहलये आहये त कारण माहहती कयेवळ ्ला्ंटपरु ती आणण त्ांच्ा मनात
ठसा उमटवण्ापुरती म्ा्पहदत नाही; तर ्ला्ंट नतचये आचरण करण्ाचये
आणण ती जगण्ाचये मोल जाणतात आणण दस
ु ऱ्ांच्ा आ्ुष्ातील पररवत्पनाचये
उतप्रयेरक होण्ाइतकये सक्षम होतात. हा एकटादक
ु टा प्रसंग नाही तर असये अनयेक
प्रसंग ्ला्ंट आणण काळजीवाहकांनी शयेअर कयेलये आहये त कज्ये ्ला्ंट आपली
रोजननशी रयेऊन बसतात (ज्ात त्ा आपण समुपदये शन सतांमधून का् लशकलो
्ाची नोंद करतात) आणण आपल्ा आ्ा तसयेच लहान भावंडांशी बोलतात
जयेणयेकरून त्ांचये कुटुंबी् त्ांच्ादवारये लशकू शकतात आणण अगोदर लशकलयेलये
पस
ु न
ू टाकू शकतात. ्ातन
ू सपषट हदसतये क� माहहती आणण ज्ान हये खऱ्ा
अ्ा्पनये मु्त करणारये असतये आणण ्ला्ंट तये पुढये नयेण्ाच्ा कस्तीत असतात.

अ.४ अ्ती जबाबदारी

आरातातून वाचलयेल्ांमध्ये आराती भूतकाळाचये पुनः-आववषकरण सामान्
असतये. प्रक्रि्ा न कयेलयेल्ा आराताच्ा सपषट क्कं वा सांकयेनतक पुनरावतृ तींचये
हये सातत्ानये प्रनतननधधतव करतये (Chu, १९९१; Messman & Long, १९९६;
Van der Kolk, १९८९). पुनः-आववषकरण मानलसकदृषट््ा, संबंधदृषट््ा आणण
शरीरदृषट््ा व््त होतये आणण तये जाणीवपूवक
्प उद्येशातून क्कं वा अलप अ्वा
ववना जागरूकतयेतून रडून ्येऊ शकतये. ्ात भर महणून, ननकटतयेच्ा असुरक्क्षत
असंरहटत नमुन्ांच्ा पररपाकात दब
्प आतमसनमान आणण आपण अत्ाचारास
ु ल
्ोग् आहोत असा ववशवास, इजा पोहोचवणाऱ्ांसोबत आरातातमक संलगनतयेचये
नमुनये आणण पालक�करण - इतरांची काळजी वाहणये, प्रसंशा लमळवू पाहणारये
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वत्पन हये ्ला्ंटला अनतरर्त शोरण, पुनहा बळी पडणये आणण जीवनातील
समस्ा ्ाबाबात ववशयेरतवानये धो््ात टाकतात.
आरातातून वाचलयेल्ांसाठी जयेवहा पालक-सदृश भूलमका अधधक सातत्पूण्प
बनतये, तयेवहा ठराववक साच्ातील व्वस्ातमक का््पशीलता बालकावर
नकारातमक पररणाम करतये असये समजलये जातये. अशा प्रकारये अती जबाबदारी
आणण पालक�करण ्ा काही प्रमख
ु संकलपना आहये त ज्ांची समह
ू सतांदवारये
हाताळणी कयेली जातये. जयेवहा ्ला्ंट समूह सतांना सुरुवात करतात तयेवहा
त्ा भारावलयेलये आणण आशंक्कत असतात. आपल्ा गैरहजयेरीत आपल्ा
कौटुं�बक सदस्ांचये का् होणार ्ाबद्ल त्ा सतत काळजीत असतात.
मानसलशक्षणादवारये तये म्ा्पदांचा ववकास करणये आणण आपल्ा भावना पोहोचवणये
तसयेच अपराधी वाटून न रयेता 'नाही' महणा्ला लशकतात. ही माहहती पुरवठा
सतये त्ांना पुनहा त्ांच्ा पौगंडावस्येतील सवतःशी जोडून रयेण्ात आणण
पौगंडावस्येतल्ा लभंगातून व्ानुरूप अधधकार आणण जबाबदारीसह जीवनाचा
शोध रयेण्ात प्रोतसाहन दये ण्ास मदत करतात. आपल्ाला सवतःची काळजी
रयेणये गरजयेचये आहये आणण आपण त्ांना मदत करण्ाच्ा कस्तीत नाही ही बाब
त्ांच्ा पालकांप्ांत पोहोचवण्ाची कौशल्ये हये त्ांना प्रदान करतये. एकदा ही
अती जबाबदारीची भावना कमी झाली, क� त्ांना उपल्ध असलयेल्ा संधींचा
उप्ोग करण्ासाठी अधधक सक्षम होतात.
एका ्ला्ंटच्ा महणण्ाप्रमाणये, "मी 'नाही' महणू शकत नवहतये". जयेवहा दीदी
[समुपदये शक] सोबत सतये सुरू झाली, तयेवहा कज्ये मला सहजता वाटत नाही
अशा कस्तींमध्ये मी 'नाही' महणण्ाची गरज आहये हये समजन
ू रयेण्ात मला
मदत झाली. मी आता तसये महणू शकतये.” [श्रीमती सँड्रा फॅरये ल ्ांच्ा तैमालसक
अहवालातील अंश]
हये बदल एका रातीतन
ू रडून ्येत नाहीत तर त्ासाठी ववशवास आणण सहजता
असलयेल्ा सुरक्क्षत जागयेतील सातत्पूण्प ववचारववननम्ाची गरज असतये.
महणून काही काळ समूह सतांचा भाग बनल्ानये ्ला्ंट अधधक बोलकये, अधधक
अ््पपूण्प बनतात, त्ांच्ात अधधक ववशवास ्येतो आणण समूहात एकमयेकांना
सामोरये जाऊन प्रनतसाद दये णये-रयेणये तसयेच जीवनातील अधधक मोठ््ा म�
ु ्ांशी
ननगडीत प्रशन उपकस्त करणये ्ांत तये सक्षम होतात. एका बाजूला मानसलशक्षण
मुलींना त्ांच्ावरील अत्ाचारांकडये आकलनातमक सतरावरील दृकषटकोनातून
पाहण्ास मदत करतये. दस
ु ऱ्ा बाजूला, आपलये पालक/काळजीवाहक आपलये
रक्षण करण्ाच्ा कस्तीत नवहतये हये समजन
ू रयेत असताना सवतःला वाटणारी
शरम कमी करण्ात तये मदत करतये. तये आमहाला सांगत त्ाप्रमाणये, "माझये
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कुटुंब मला सुरक्क्षत ठये वू शकलये नाही, कारण तये माझ््ावर प्रयेम करीत नाही
महणन
ू नवहये . तर त्ांच्ाकडये माहहती आणण साधनये नसल्ामळ
ु ये " आणण महणन
ू
"त्ाबद्ल सवतःला दोर दये ण्ात काहीच अ््प नाही" (श्रीमती सँड्रा फॅरये ल ्ांच्ा
मुलाखतीतील अंश). त्ासोबतच, समूह सतांतील कौशल् बांधणी त्ांना
आग्रही संवाद कौशल्, आंतरवै्क्तक दये वरयेव, सवतःची काळजी, लशवराळ
भारा न वापरता क्कं वा इतरांना अ्वा सवतःला इजा न करता आपल्ा
भावननक वयेदना आणण असहाय्ता व््त करण्ाचये प्ा्प्ी माग्प, आपल्ा
कुटुंबाववर्ी अती जबाबदारीच्ा जाणीवयेवर उपा् काढणये, एकमयेकांसोबत आणण
काळजीवाहकांसोबत जोडून रयेऊन मदत लमळवणये, ्ांसाठी सुसजज करतये.
बदलांचये मोजमाप करण्ासाठी वापरली जाणारी साधनये महणजये सतांतग्पत
प्रगतीचये मोजमाप करण्ासाठी समुपदये शकादवारये ननरीक्षण (वैद्क�् मूल्ांकन);
काळजीवाहकांचा प्रनतसाद, बरोबरीच्ा व््तींचा प्रनतसाद आणण बदलांचये
मोजमाप करण्ासाठी सतांबाहये रच्ा प्रगतीचये ्ला्ंटदवारये सव-मल
ू ्ांकन. हये
मोजमाप एरवही खूप प्रवाही तरीही महततवाच्ा असलयेल्ा क्षयेतातील सपषट
फललतांची अलभव््ती तसयेच ्ला्ंटच्ा आवश्कतांवर आधाररत भववष्ातील
सतांचये नन्ोजन दोनहींना मदत करतये.
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समुपदये शकाच्ा मूल्ांकनाचये ननकर त्त्ाच्ा सवरूपात
दश्पवलये आहये त:
सत्रामधीलि व्त्चिूक पॅ्टन्च

सत्राबाहथे रीलि व्त्चिूक पॅ्टन्च

सहभाग
चच�चये सवरुप
वै्क्तक शयेअररंग
परसपर अलभप्रा्
परसपरसंवाद
समह
ू क्रि्ाकलाप
• सध्ाची आवहानये शयेअर करणये
• अवप्र् गोषटींववर्ी बोलणये
भावना
• गरज व््त करणये

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

लशकण्ाची इचछा
समह
ू उपरिमांमध्ये सहभाग
वै्क्तक टापटीप
भावना व््त करण्ाची क्षमता
संवाद साधण्ात पढ
ु ाकार रयेणये
मदतीसाठी ववचारणये
भावननक सफोट
मड
ू मधील बदल
सपषटव्तयेपणा आणण
सवतःच्ा गरजांची काळजी रयेणये
अवप्र् भावना व््त
करण्ाची क्षमता
व््तींतग्पत संरर्प हाताळणये
सव-इजा
ववर्ती/एकलकोंडयेपणा
दोर दये णये

आकृती ८: समह
ू सतांच्ा मोजमापाचये ननकर
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्ा ननकरांवर आधाररत, समुपदये शकाच्ा मूल्ांकनानुसार समूह सतांत एक
वरा्पच्ा काळात सहभाग रयेतलयेल्ा ्ला्ंटमधील पढ
ु ील बदलांचये मोजमाप
करण्ात आलये.
मूलयांकनारा
ननकर –
सत्रांच्या
दरम्यान

प्रारं भीच्या काळा्त

३ म�हन्यांनं्तर

६ म�हन्यांनं्तर

९ म�हन्यांनं्तर

१ वरा्चनं्तर

सहभाग

म्ा्पहदत सहभाग;
समुपदये शक आणण
समूह तपासणये

सहजतयेत वाढ; पण
ववचारल्ानंतरच
सहभागी होण्ाकडये
प्रवतृ ती

सवा्पधधक
्ला्ंटदवारये
सवाांधगण सहभाग

सवा्पधधक
्ला्ंटदवारये
सवाांधगण सहभाग

सवा्पधधक
्ला्ंटदवारये
सवाांधगण सहभाग

चच�चये सवरूप

सवतःची काळजी,
सुरक्षा आणण
समुपदये शनाचये महततव,
चचा्प संरधचत असावी

सवतःची काळजी,
सुरक्षा आणण समूह
गनतशीलता

समस्ा
सोडवणये आणण
आंतरवै्क्तक
कौशल्ये;
सद् धचंता
आणण आवहानये
्ांच्ाभोवती चचा्प

आरात, समस्ा
सोडवणये आणण
भववष्ातील
नन्ोजन

लैंधगकता, लमततव,
कौटुं�बक धचंता

वै्क्तक
शयेअररंग

्ला्ंट सहज नाहीत;
्ला्ंटचा इनतहास
नोंदवला जाईप्ांत
वै्क्तक शयेअररंगला
प्रोतसाहन हदलयेलये
नाही; ्ला्ंटसाठी
चाचणीची वयेळ

्ला्ंट वै्क्तक
शयेअररंगववर्ी
साशंक आहये त

्ला्ंट खुलतात
पण संपण
ू ्प
समूहानये ववशवास
ववकलसत करये प्ांत
समुपदये शक
प्रोतसाहन दये त नाही

दै नंहदन आवहानये
आणण भववष्ातील
मु�्ांवर शयेअररंग
करण्ाववर्ी
सहज;
भूतकाळातील
अत्ाचाराववर्ी
वै्क्तक
शयेअररंगला
प्रोतसाहन नाही

दै नंहदन आवहानये
आणण भववष्ातील
मु�्ांवर शयेअररंग
करण्ाववर्ी
सहज;
भूतकाळातील
अत्ाचाराववर्ी
वै्क्तक
शयेअररंगला
प्रोतसाहन नाही

पारसपररक
प्रनतसाद

नवीन ्ला्ंट
पररणामांच्ा भीतीनये
वररषठांना प्रनतसाद
दये ण्ाववर्ी सावध
असतात; राग
ओढवून रयेण्ाच्ा
भीतीनये तये सावधधगरी
बाळगत होतये

अद्ाप प्रनतसाद
दये ण्ाबाबत सहज
नाहीत; गरजा
भागवल्ा न
गयेल्ास आरिमक
बनतात

काही ्ला्ंट
सहज आहये त; तर
काही अद्ाप
दववधा अवस्येत
आहये त

्ला्ंट त्ांच्ा
समूहात एकमयेकांना
प्रनतसाद
दये ण्ाववर्ी
सहज आहये त; पण
इतरांसोबत सहज
नाहीत

्ला्ंट त्ांच्ा
समूहात प्रनतसाद
दये ण्ाववर्ी दये खील
सहज आहये त; ज्ा
उततयेकजत होतात
्ोडा वगळू न

त्ांच्ा
सामथ््ाांना
श्दांत मांडणये

सवतःचये सामथ्््प
ओळखण्ाबाबत
दये खील खूप साशंक

अद्ाप सहज
नाहीत

प्र्तन करीत
आहये त पण
प्र्तनांमध्ये
एकाग्रतयेची गरज

समुपदये शकाच्ा
मदतीनये व््त
होऊ शकतात;
पण अद्ाप
उतसफूत्प नाहीत
कारण तये अजून
बढाईखोरपणाचये
आणण शरमयेशी
ननगडीत आहये असये
वाटतये

समुपदये शकाच्ा
मदतीनये व््त
होऊ शकतात;
पण अद्ाप
उतसफूत्प नाहीत
कारण तये अजून
बढाईखोरपणाचये
आणण शरमयेशी
ननगडीत आहये असये
वाटतये

मदत शोधणये

मदत शोधण्ाववर्ी
दववधा अवस्येत

वै्क्तक सत
आणण कौटुं�बक
समस्ांसाठी
समुपदये शकासोबत
जोडून रयेण्ात
पुढाकार रयेत आहये त

समूह सतात मदत
शोधू शकतात;
समुपदये शक समूह
सतोततर सामावून
रयेऊ न शकल्ास
ननराश होतात;
अद्ाप समुपदये शक
वगळता अन्
साधनांतून मदत
शोधू शकत नाहीत

सतांतग्पत
सहजरीत्ा
मदत शोधू
शकतात आणण तये
प्रोतसाहहत आणण
प्रशंलसत कयेलये जातये

सतांतग्पत तसयेच
सताबाहये रूनही
मदत शोधू
शकतात
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मल
ू यांकनारा
ननकर –
सत्राच्या
दरम्यान

प्रारं भीच्या काळा्त

३ म�हन्यांनं्तर

६ म�हन्यांनं्तर

९ म�हन्यांनं्तर

१ वरा्चनं्तर

नकारातमक
भावनयेबद्ल
बोलणये

भावना ओळखणये
आणण नतला नाव
दये ण्ाववर्ी अनलभज्

्ला्ंटचा भूलमका
वठवण्ावर अधधक
भर

शरम, द:ु ख, राग,
दख
ु ावलयेपण आणण
भीती ्ांसारख्ा
त्ांच्ा भावना
ओळखून त्ांना
नावये दये ऊ शकतात

हये वा आणण
मतसर ्ांसारख्ा
भावनांबद्ल
बोलण्ास अद्ाप
दववधा अवस्येत

बरये च ्ला्ंट
शरम न वाटता
भावना शयेअर करू
शकतात आणण
इतरसुद्धा ती
सवीकारू शकतात

आकृती ९: समह
ू सतांतग्पत ्ला्ंटची प्रगती
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्ला्ंटच्ा शयेअररंगवर आधाररत ्ला्ंटची सतांबाहये रची प्रगती, बरोबरीच्ा
व््तींचा प्रनतसाद आणण काळजीवाहकांचा प्रनतसाद ्ांवर आधाररत समप
ु दये शकाचये
मूल्ांकन :
मल
ू यांकनारा
ननकर – समह
ू
सत्राच्या बाहथेर

प्रारं भीच्या काळा्त

३ म�हन्यांन्त
ं र

६ म�हन्यांन्त
ं र

९ म�हन्यांन्त
ं र

१ वरा्चन्त
ं र

वै्क्तक
त्ारी

काळजीवाहकाच्ा
आग्रहामळ
ु ये पाळलये
जातये; काही गबाळा
पोराख रालतात

वै्क्तक
त्ारी ही समह
ू
सतातील सवतःची
काळजी आणण
सरु क्षा कराराचा
एक भाग
समजली जातये

ती गंभीरपणये रयेतली
जातये आणण ्ला्ंट
सवतःला त्ार करतात

ती गंभीरपणये
रयेतली जातये आणण
्ला्ंट सवतःला
त्ार करतात

ती गंभीरपणये रयेतली
जातये आणण ्ला्ंट
सवतःला त्ार
करतात

लशकण्ाची
इचछा

नवये लशकण्ाची
भीती; व्ावसान्क
लशक्षणाचये मोल
कळलये नाही; काही
्ला्ंट लशवणकाम
लशकण्ास ववरोध
दश्पवतात

नवीन लशकण्ात
रस दाखवण्ास
सरु
ु वात; ववरोध
दश्पवला नाही

प्रत्येक ्ला्ंट
वयेगळ््ा पातळीवर
आहये आणण पराज्
मानत नाही

त्ांच्ातील
बरये च जण लशकू
इकचछतात; परीक्षा
दये ण्ाची त्ारी
करीत आहयेत;
भववष्ात परीक्षा
दये ता ्ावी महणन
ू
नवीन भारा लशकत
आहयेत

लशक्षण हा अधधक
चांगल्ा भववष्ाचा
माग्प असल्ाचये
पटलये आहये; कामये
पण
ू ्प करण्ासाठी
तये एकमयेकांच्ा
सामथ््ा्पचाही वापर
करीत आहयेत

समह
ू
गनतववधींमध्ये
सहभाग

समह
ू गनतववधींमध्ये
सहभाग रयेत आहयेत
कारण तये संस्येचये
धोरण आहये; काही
ववरोध दये खील
करतात; समह
ू ाच्ा
सदस्ांमध्ये बरये चदा
संरर्प होतो

संरर्प का्म
आहये; पण ननरोगी
आणण रोगट
मतभयेदांमध्ये
फरक करू
शकतात;
प्रौढांच्ा
सहभागालशवा्
संरर्प सोडवू
शकतात

गँग/टोळी मानलसकता
हदसन
ू ्येत नाही;
वररषठ संस्ावासी्ांनी
नव्ांशी गड
ुं धगरी
करणये ्ांबवलये आहये
आणण तये त्ांना मदत
करण्ासाठी पढ
ु ये ्येत
आहयेत

नवीन ्ला्ंट
वररषठ
संस्ावासी्ांकडून
मदत शोधण्ास
त्ार आहयेत

समह
ू गनतशीलतयेवरील
उपा्ांसाठी अधधक
चांगलये माग्प ववकलसत
कयेलये आहयेत

अभ््ासावर
लक्ष क�हद्रत
करण्ाची
क्षमता

कमी एकाग्रता आणण
कटाक्ष

लक्ष क�हद्रत करणये
सरू
ु कयेलये

बरये च ्ला्ंट लक्ष
क�हद्रत करू शकतात;
काही ्ला्ंट ववचललत
होतात कारण तये
लैंधगक भलू मका वठववत
आहयेत

लैंधगक भलू मका
वठवण्ाला
संबोधधत कयेल्ानये
्ला्ंटना चांगल्ा
प्रकारये लक्ष क�हद्रत
करण्ास मदत
झाली पण आणखी
मदत आणण
सवीकाराची गरज
आहये

बरये च ्ला्ंट
लक्ष क�हद्रत करू
शकतात; लैंधगक
भलू मका वठवण्ासाठी
उततयेकजत होणारये
काही ्ला्ंट आता
त्ाचा सामना अधधक
चांगल्ा प्रकारये करीत
आहयेत
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मल
ू यांकनारा
ननकर – समह
ू
सत्रांच्या बाहथेर

प्रारं भीच्या काळा्त

३ म�हन्यांन्त
ं र

६ म�हन्यांन्त
ं र

९ म�हन्यांन्त
ं र

१ वरा्चन्त
ं र

संवादासाठी
पढ
ु ाकार रयेणये

पढ
ु ाकार रयेणये आणण
संवाद साधण्ासाठी
दववधा अवस्येत;
काहींना आपण
असहाय् आहोत
असये वाटतये

काळजीवाहकांना
चांगलये आणण
वाईट अशी नावये
दये णये प्रभावी
संवादाची प्रक्रि्ा
्ोपवतये

बऱ्ाच मल
ु ींनी
क्कमान एका
काळजीवाहकासोबतच्ा
त्ांच्ा सहजतयेवर
अवलंबन
ू संभारण
सरू
ु करण्ात
पढ
ु ाकार रयेतला आहये;
समप
ु दये शक क्कं वा
त्ांच्ा बरोबरीच्ा
व््तींकडून
प्रोतसाहनाची गरज
आहये

बऱ्ाच मल
ु ी
संभारणात पढ
ु ाकार
रयेत आहयेत

बऱ्ाच मल
ु ी
संभारणात पढ
ु ाकार
रयेत आहयेत; प्रत्येक
काळजीवाहकासोबतची
सहजता वयेगवयेगळी
आहये; काही
्ला्ंटनी नयेततृ वगण
ु
दाखवण्ास सरु
ु वात
कयेली आहये आणण तये
त्ांच्ा बरोबरीच्ा
व््तींना साहाय्
करीत आहयेत

भावननक उद्रये क

आपल्ा भावनांचये
दमन करणये

काही ्ला्ंट
सामना करण्ाची
्ंतणा महणन
ू
भावननक
उद्रये क दाखवत
आहयेत; त्ानंतर
कोणताही
पशचातताप
दाखवत नाहीत

जये ्ला्ंट भावननक
उद्रये क वापरत होतये
तये त्ाबद्ल नंतर
बोलण्ास त्ार आहयेत

औरधोपचार सरू
ु
असलयेला एक
्ला्ंट वगळता
बहुतक
ये दा ्ला्ंट
भावननक उद्रये क
दाखवत नाहीत

भावननक उद्रये काची
कोणतीही रटना
नोंदवली गयेली नाही;
जरी ्ला्ंटला
नकारातमक भावना
जाणवली तरी तये
लगयेच पनु हा जोडलये
जातात; काळजीवाहक
दये खील नकारातमक
भावना सवीकारत
आहयेत

भावना व््त
करणये

व््त होण्ाववर्ी
दववधा अवस्येत,
ववशयेरतः
काळजीवाहकासोबत

्ला्ंट अद्ाप
नाखश
ू आहयेत

्ला्ंटनी सरु
ु वात
कयेली आहये

काळजीवाहकांसोबत
आपलये दख
ु ावलये
जाणये व््त
करण्ासाठी सवतंत
जागा मागणये
्ला्ंटनी सरू
ु
कयेलये आहये

भावना व््त
करण्ात अधधक
सहज आहयेत

दोर दये णये

सवतःच्ा भावनयेची
जबाबदारी रयेणये
्ला्ंटना
आवहानातमक वाटतये

समप
ु दये शकाच्ा
मदतीनये ्ला्ंट
सतात जबाबदारी
रयेतात; अती
जबादारी आणण
जबाबदारी
्ांमध्ये आंदोललत
होतात

जबाबदारी आणण अती
जबाबदारी ्ांमधला
फरक तये जाणीवपव
्प
ू क
समजन
ू रयेतात; काही
प्रमाणात बरोबरींच्ा
व््तींसोबत हये
हाताळू शकतात पण
प्रौढांसोबत नवहये

त्ांना सरु क्क्षत
वाटत असयेल तरच
तये जबाबदारी
रयेतात

त्ांना सरु क्क्षत वाटत
असयेल तरच तये
जबाबदारी रयेतात

आकृती १०: सताबाहये र ्ला्ंटची प्रगती

ब. कलिायं्टद्वारथे मूलयांकन

्ला्ंटदवारये समुपदये शन प्रक्रि्येचये मूल्ांकन आणण त्ांच्ातील बदलांचये
सव-मूल्ांकन जाणून रयेण्ासाठी २ आठवडये तये २ वर� अशा कालावधीत
समह
ू सतांना उपकस्त राहहलयेल्ा १९ मल
ु ींच्ा मल
ु ाखती रयेण्ात आल्ा.
्ला्ंटच्ा सव-मूल्ांकनासाठी पाच ननकर वापरण्ात आलये - समूह सतांना
उपकस्त राहण्ापूववी आणण नंतरची प्रबळ भावना, भावना हाताळण्ात
लमळवलयेली कौशल्ये, संवाद आणण गरजा व््त करण्ात लमळवलयेली कौशल्ये,
भववष्ासाठी आशा आणण उहद्षटये �बंबवणये आणण पररवत्पनाचा उतप्रयेरक बनणये.
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ब.१ कलिायं्टरथे सव-मूलयांकन
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ब.१.१ प्रबळ भावननक अवस्ा – उपरारपूव्च आणि उपरारोत्तर

आलयेख २ आणण ३: सतपव
ू ्प आणण सतोततर प्रबळ भावना आणण आनर
ु ंधगक सकारातमक बदल

भावनांची व्ाख्ा करणये कठीण आहये . आमच्ा उद्येशांसाठी, आमही भावनयेची
व्ाख्ा अशी कयेली आहये - जयेवहा एखादी व््ती त्ाला क्कं वा नतला, ववशयेरतः
त्ाच्ा क्कं वा नतच्ा सवस्तयेसाठी, महततवाच्ा असलयेल्ा कस्तीत क्कं वा
परसपरसंवादात असताना रडून ्येणारी जाणीव क्कं वा प्रभाव (Campos, २००४).
जयेवहा ्ला्ंटना संस्ांमध्ये ठये वलये जातये तयेवहा त्ा बरये चदा ररांपासून उखडून
ननरालयेल्ा, अनयेक बाबतींत असुरक्क्षत, क्कं वा दीर्पकालीन मु्कामासाठी दस
ु ऱ्ा
संस्येतन
बदली
झालये
ल
ये
,
क्कं
वा
क
ं
टणखानये
/
डानस
बार
मध
न
सोडवलये
ल
्ा
असतात.
ू
ू
ु
तरीही, त्ांच्ा दीर्पकालीन आराताच्ा इनतहासासोबतच ववस्ापन झाल्ामुळये
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मुली असवस्, रागावलयेल्ा, द:ु खी, बधीर, भ्भीत, गोंधळलयेल्ा आणण
आशंक्कत असतात. समप
ु दये शनाच्ा प्रक्रि्येला सरु
ु वात करण्ापव
ू वी, बहुसंख्
्ला्ंटना द:ु खी, भ्भीत आणण रागावलयेलये असल्ाचये आठवतये. तरीही समूह
सतांमध्ये सामील झाल्ानंतर मुली प्रबळपणये आनंदी असल्ाचये (57.८९%)
तसयेच द:ु खी, रागावलयेल्ा आणण भ्भीत असण्ात लक्षणी् कपात झाल्ाचये
नोंदवलये गयेलये आहये . हा बदल प्रोतसाहहत करणारा आहये कारण परु ावा असये सच
ु वतो
क�, लोकांना बरये वाटण्ाची जाणीव करून दये ण्ापलीकडये, हर्प, आनंदीपणा
आणण तप्ृ तता अशा सकारातमक भावनांच्ा अनुभवांमध्ये एखाद्ा व््तीसाठी
असंख् सामाकजक, बौवद्धक आणण शारीररक लाभ सामावलयेलये असतात
(Fredrickson २००१). महणन
ू च आरात सोसलयेल्ा लोकांच्ा सकारातमक
भावनांची पातळी वाढवणये हये महततवाचये प्रा्ोधगक उहद्षट असल्ाचये हदसून ्येत.ये
३ महहन्ांसाठी समूह सतांचा भाग असलयेल्ा ७ पैक� ३ ्ला्ंटनी (४२.८%)
१५१% तये २००% ्ा श्रयेणीत सकारातमक बदल रडल्ाचये नोंदवलये आहये . हा
नाट््म् बदल आणण सवस्तयेची उं चावलयेली जाणीव उपचारांच्ा सरु
ु वातीलाच
लक्षात आली. ववना-ननणा्प्क सुरक्क्षत जागयेचा भाग असणये त्ांना जोडलये
असण्ाची जाणीव आणण प्रमाणीकरण करून दये तये जये त्ांना नकारातमक
भावनांचा त्ाग करून सवतःला सांभाळणये आणण सावरणये ्ात मदत करतये.

"मी द:ु खी आणण भ्भीत होतये. मला हरवल्ासारखये वाटत होतये. मी माझ््ा
कुटुंबापासन
ू दरु ावलये होतये. मला पळून जा्चये होतये. आता मला आनंदी वाटतये.
मला इ्ये मी सरु क्क्षत असल्ासारखये वाटतये. मी भरपरू लशकतये आणण अभ््ास
करतये. मला माहहत आहये क� मी ररापासन
ू लांब आहये आणण मी एका वाईट
प्रसंगातन
ू (हादसा) गयेलये आहये . पण मला हये दयेखील माहहत आहये क� हा माझ््ा
जीवनाचा शयेवट नाही". – तीन महहनये समह
ू सतांना उपकस्त असणारी ्ला्ंट,
नतच्ा बॉ्फ्र�डकडून वाहतक
ू करण्ात आलयेली
१९ पैक� १४ ्ला्ंटनी (६८.४%) ५१% -१००% नकारातमक तये सकारातमक
भावना ्ा बदलांमधून गयेल्ाचये तसयेच नकारातमक भावनांच्ा तीव्रतयेत कपात
झाल्ाचये नोंदवलये आहये . ्ांपक
ै � 4 ्ला्ंट तीन महहनये उपचारांखाली होत्ा तर
बाक�चये त्ाहून अधधक काळ उपचार रयेत होतये. मल
ु ींनी त्ांच्ा सवस्तयेच्ा
जाणीवयेत ५१% तये १००% वाढ नोंदवण्ाचये कारण हये मुलींच्ा अधधक सू�म
भावना - दोन सुसंगत भावना, दोन ववसंगत भावना, लमळत्ाजुळत्ा भावना,
्ांसाठी अधधक सुसजज असण्ाचये ननदश्पक असू शकतये; हये असयेही सुचवू शकतये
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क� मुली उपचारांच्ा सामान् चढउतार असलयेल्ा आलयेखादवारये ववकलसत होत
आहये त; क्कं वा सरु
ु वातीच्ा अनत उलहलसततयेच्ा जाणीवयेतन
ू मल
ु ी कस्र पातळीवर
्येऊन पोहोचली आहये त. हये 'मध्ावस्ा' ्ा संकलपनयेशी दये खील सुसंगत आहये जी
सुरुवातीच्ा हवर्पतावस्येच्ा जाणीवयेनंतर 'सवस्तये'च्ा जाणीवयेत उपचारांच्ा
काहीसा उतार आलयेल्ा मधल्ा कस्तीबद्ल सांगतये.

"जये भत
ू काळात रडलं होतं तये पन
ु हा रडयेल अशी मला भीती वाटत होती.
जयेवहा मी अगोदरच्ा संस्येत होतये नत्येही १०-१५ जणी (मोठ््ा मल
ु ी) मला
मारत असत. मी सतत रडत असये. मी वाईट असल्ामळ
ु ये माझ््ाशी कुणी
बोलत नाही असये मला वाटा्चये. मी रागवा्चये आणण सगळ््ांना मला एकटी
सोडा्ला सांगा्चये. मी झोपू शकत नवहतये. मला भीतीदा्क सवप्नये पडा्ची.
मला तये सगळये आवाज ऐकू ्ा्चये, प्रकाश - कक्पशश संगीत, तये सगळये लोक,
पैसये उकळण्ासाठी मला मारणारये माझये सवतःचये लोक. आता माझी राग आणण
भीतीची जाणीव कमी झाली आहये . मी आनंदी आहये असये मी महणू शकत नाही.
दोन हदवस मी द:ु खी असतये, दोन हदवस मी बरी असतये - आणण जणू काही मी
सवतःलाच ववचारतये "मी आनंदी आहये क� द:ु खी असा्ला हवये" - सहा महहनये
समह
ू सतांत उपकस्त असणारी, कौटुं�बक सदस्ांकडून एका बारमध्ये लैंधगक
शोरणासाठी बळजबरी झालयेली ्ला्ंट.
समूह सतांत १ वरा्पहून अधधक काळ असलयेल्ा ्ला्ंटमध्ये क्कमान बदलाचये
(०%-५०%) मोजमाप करण्ात आलये. हये मुलींनी सवस्तयेकडये प्रवास सुरू
कयेल्ाचये क्कं वा त्ांनी सववोतकृषट पातळी गाठल्ाचयेही दश्पवत नाही. पण हये त्ा
भववष्ाववर्ाच्ा आशंकांबद्ल सांगतये ज्ांवर तये मुलाखतकारांशी सहमत झालये
होतये, कारण कज्ये त्ांनी जोडलये जाण्ाची आणण आपलयेपणाची सुरुवात कयेली
होती त्ा संस्येतल्ा सुखसो्ी आणण उपचारांपासून तये बाहये र जाणार होतये.
हये दोन महततवाच्ा रटकांबद्लही सांगतये. ज्ा मल
ु ी संस्येमध्ये बराच काळ
राहहली, त्ांना नवीन मुलींच्ा तुलनयेत, ज्ांना अद्ाप 'आनंददा्ी वत्पन'
प्रदलश्पत करणये गरजयेचये वाटू शकतये, नकारातमक भावना अधधक मोकळये पणानये
व््त करणये आणण पोहोचवणये हये सुरक्क्षतसुद्धा वाटतये. दस
ु रा रटक संस्येमध्ये
आरातववर्क का््प करण्ात ्येणाऱ्ा अड्ळ््ांबद्ल सांगतो. ्ाला कारण,
आराताचा इनतहास असलयेल्ा मुलींसाठी आराताची पाशव्पभूमी असलयेल्ा
इतर व््तींसोबत राहणये आवहानातमक बनतये कारण त्ांना कयेवळ आपल्ा
सवतःच्ा भावनाच नवहये तर इतरांनी भूलमका वठवण्ाववर्ीसुद्धा सहसंवयेदनशील
असावये लागतये. असयेही श्् आहये क� ववगलमत ्ला्ंटच्ा प्रकरणांतील
मुलाखतकारांनीच 'व्क्तमतवाचा वरकरणी सामान् भाग' (ANP) ऐवजी
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'व्क्तमतवाचा भावननक भाग' (EP) ्ासंबंधी मुलाखती रयेतल्ा असतील. हये
नकारातमक भावनांचये तीव्र भावना महणन
ू मल
ु ींचये आकलन ववशद करतये कारण
तीव्र भावना तयेवहा प्रबळ होतात जयेवहा दै नंहदन जीवनातील कृती प्रणालींनी
मध्स्ी कयेलयेल्ा ANP च्ा ववरुद्ध EP, बचावाच्ा कृती प्रणालींनी मध्स्ी
कयेलयेली असल्ामुळये, सपषट असतो (EP हा द:ु खी, वव्ोग झालयेला, काही वयेळा
"बालक" महणन
ू अनभ
ु वलयेला, सामाकजकदृषट््ा ववनम्र "आनंदी" भाग आणण/
क्कं वा रागावलयेला, भ्भीत, ववनम्र, गोठलयेला भाग, वगैरये असू शकतो).
ANP मध्ये एखादी व््ती पररकस्तीच्ा वसतुननषठ मूल्ांकनाची सुरुवात
करण्ासाठी अधधक चांगल्ा कस्तीत असतये.

"मी जानयेवारीत १८ वराांची होईन, मी ररी परत जाऊ शकत नाही; मला दस
ु ऱ्ा
वसनतसंस्येत जाण्ाची गरज आहये ; मला ्ा महहन्ात कोटा्पचये सत आहये ; मी
आशंक्कत आहये ; कज्ये मला काम करता ्येईल अशा वसनतसंस्येत मला जा्चये
आहये ; मी बंहदसत संस्येतच राहहलये तर १८ वराांची असण्ाला का् अ््प आहये "
- एका वरा्पहून अधधक काळ समह
ू सतांमधन
ू जाणारी ्ला्ंट, नोकरीच्ा
बहाण्ानये कुटुंबाकडून वाहतक
ू कयेली गयेलयेली.
हये असये वासतव प्रदलश्पत करतये क� प्रत्येक मल
ु गी आपल्ा सवतःच्ा प्रवासाची
सुरुवात करतये आणण उपचार प्रक्रि्येतील सवस्तयेची जाणीव कस्र असण्ाऐवजी
प्रवाही असतये. तये कयेवळ उपचार प्रक्रि्येवर अवलंबून नसतये तर त्ाचये फललत हये
उपचार, मुलींची ग्रहणक्षमता, लवधचकता आणण जीवनातील समांतर पररकस्ती
्ांचा सं्ोग असतो. तये उपचारातमक प्रक्रि्येववर्ी दीर्प काळानंतर शयेवट
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असणारये पररवत्पनाधाररत का््प आणण अंत�बंद ू नसलयेलये ननवा्पहाधाररत का््प ्ा
दोनही दृकषटकोनांतन
ू सांगतये.
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ब.१.२ भावना हा्ताळण्या्त संपादन कथेलिथेलिी कौशलयथे
आलयेख 4: उपचारापव
ू वी आणण नंतर द:ु खाची अलभव््ती

आलयेख ५: उपचारापव
ू वी आणण नंतर रागाची अलभव््ती

भावना आकलनातमक प्रक्रि्ा आणण कृतींकडये असणारा कल संरहटत करतात,
त्ादवारये सामाकजक परसपरसंवादाला लक्षणी् रीतीनये आकार दये तात. भावना
सामाकजक परसपरसंवादाला आकार दये त असल्ामळ
ु ये , भावनांची अलभव््ती,
महणजयेच आपल्ा सवतःच्ा आणण इतरांच्ा भावनांची व्ालमश्रता, हये सवतःला
समजून रयेण्ासाठी आणण सामाकजक परसपरसंवादासाठी महततवाचये कौशल्
आहये . एखादी व््ती ज्ा कस्तीत आहये त्ा कस्तीची सुखदता क्कं वा
अवप्र्ता व््त करणाऱ्ा वत्पनामळ
ु ये , क्कं वा ती अनभ
ु वत असलयेल्ा रडामोडी
्ांमधून भावनयेचये सवरूप सपषट होतये. आपल्ाला कसये वाटतये आहये ्ाचये इतरांना
सूचन करणये, आपल्ा सवतःच्ा वत्पनाचये नन्मन करणये, आणण सामाकजक
दये वाणरयेवाणीत मध्वतवी भूलमका साकारून मोजमापाचा आणखी एक ननकर
बनणये अशा महततवाच्ा का्ाांमध्ये भावननक अलभव््ती उप्ोगी पडतये. भावना
अनुभवणये साव्प�तक असलये तरीही, प्रदश्पनाचये नन्म—भावना कधी, कुठये आणण
कशा व््त कयेल्ा जाव्ात—सांसकृनतकदृषट््ा साव्प�तक नाहीत (Shiraev
& Levy, २००४; Triandis, १९९४). भारतात, आणण इतर आलश्ाई दये शांत
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सामाकजक संबंधांवर भर असतो; ननकटवतवी्ांच्ा समूहांमधील संवादात व्त््
आणू शकयेल अशा अवरड भावना प्रदलश्पत करण्ास ्वधचतच प्रोतसाहन हदलये
जातये. ्ाचये पररणाम अशा मुलींवर होतात ज्ांना अवरड भावना सुरक्क्षतपणये
व््त न करता श्् नततका वयेळ दडपून ठये वण्ास लशकवलये जातये; ज्ानंतर
नतचा सफोट होतो.
ज्ांनी व्ालमश्र आराताचा अनभ
ु व रयेतला आहये अशा मल
ु ींच्ा बाबतीत
पुढये अनयेकदा भावना ओळखणये, व््त करणये आणण व्वस्ावपत करण्ात
अडचणी ्येतात, आणण भावनांच्ा अवस्ा जाणवण्ाच्ा बाबतीत त्ांच्ाकडये
म्ा्पहदत भारा असतये. तये अनयेकदा तणावाची प्रनतक्रि्ा अंतमख
ु्प आणण/क्कं वा
बहहमख
्पु होऊन दये तात आणण पररणामी लक्षणी् उदासीनता, आशंक्कतता क्कं वा
राग अनुभवतात. त्ांचये भावननक प्रनतसाद अंदाज न ्येणारये क्कं वा सफोटक
असतात. आराताच्ा प्रसंगातील एखाद्ा आठवणीला ्र्रणये, राग, द:ु ख
क्कं वा टाळणये अशी प्रनतक्रि्ा बालक दये ऊ शकतये. व्ालमश्र आराताचा इनतहास
असलयेल्ा बालकासाठी आराताच्ा ववववध प्रसंगांच्ा आठवणी वातावरणात
सव्पत असू शकतात. असये बालक वारं वार, जोरदार प्रनतक्रि्ा दये ऊ शकतये आणण
असवस् झाल्ावर शांत होणये त्ाला कठीण जाऊ शकतये. अनयेकदा आरात
आंतरवै्क्तक सवरूपाचये असल्ानये, इतरांसोबत अगदी सौम् तणावपूण्प
परसपरसंवाद दये खील आराताच्ा आठवणी जागवू शकतो आणण तीव्र भावननक
प्रनतसादाला उततयेकजत करू शकतो.
भावनांची अलभव््ती (द:ु ख आणण रागाची भावना) दश्पवणाऱ्ा वरील
आलयेखांदवारये हये सपषट होतये क� व्ालमश्र आराताचा अनभ
ु व रयेतलयेली मल
ु ी जयेवहा
अवरड भावनांचये सुसूतीकरण करण्ाच्ा सकारातमक मागाांना आमुख कयेली
जातात तयेवहा त्ांचा उप्ोग ती अवरड भावना आग्रहीपणये व््त करण्ासाठी
करतात. मुलींसोबत जी सववोततम रीतीनये का््प करीत होती ती साधनये उतरत्ा
रिमानये अशी आहये त: रोजननशी ललहहणये, सव-शमन/ववश्रांती तंत,ये सव-संभारण,
बरोबरीच्ा व््ती क्कं वा काळजीवाहकाशी परसपरसंवाद. ्ा कौशल् बांधणीनये
रागाचये उद्रये क, रडण्ाचये उमाळये , रुसणये, उग्र वाद, भांडणये आणण आतमरातक�
वत्पन ्ांध्ये कपात करण्ात मदत कयेली. ही ्ला्ंटमधील लक्षणी्
रडामोड आहये कारण ती त्ांना राग आणण द:ु खाच्ा प्रक्रि्ा, प्रकटीकरण
आणण अलभव््तीत मदत करतये तसयेच त्ांना सक्षम झाल्ाचये जाणवून दये त,ये
जबाबदारीचये ्ोग् प्रकारये श्रये् दये त,ये म्ा्पदा स्ावपत करतये आणण सव-क्षमता
आणण सामथ््ा्पला उननत करतये.(Van Velsor and Cox २००१).
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जरी आकलनदृषट््ा मुली अवरड भावना व््त करण्ाच्ा सकारातमक
मागाांववर्ी बरीच जागरूक होती, तरी त्ांचये कृतींत रूपांतर करणये हये अववरत
आवहान होतये. त्ांच्ा आकलनात ज्ा बाबतींत प्रसंग क्षुललक होतये तयेवहां
हये अनुसरणये आणण अमलात आणणये सोपये होतये तरी, दोर दये णये, नाव दये णये
आणण त्ांच्ा आकलनानुसार ओळखीला आणण अकसततवाला प्रशन करणाऱ्ा
पररकस्तींमध्ये हये कठीण बनलये. ३ महहनये, ६ महहनये आणण एका वरा्पहून अधधक
काळ उपचारांमधून जाणाऱ्ा ्ला्ंटची ननवयेदनये खाली हदली आहये त.

"मी आधी रागावलयेली असा्चये. मला वाटये ल तयेवहा मी लोकांना मारत असये.
आता मी खप
ू शांत झालये आहये . माझ््ा कुटुंबातील कोणी मला रागावल्ास मला
चांगलयेही वाटतये. कुणीतरी बाहये र माझी काळजी वाहणारये आहये असये मला वाटतये" –
समह
ू सतांना ३ महहनये उपकस्त राहणारी ्ला्ंट, आई आणण सावत व�डलांनी
वाहतक
ू कयेलयेली.
"पव
ू वी मी माझये डोकये आपटत असये (सर पटकती ्ी). मी सवतःला इजा करत
असये; मी ओरडत असये. तये माझ््ाशी प्रयेमळपणये बोललये तरी मला राग ्येत असये.
मी भांडी फयेकत असये, मी रागानये तयेलाची वाटी फयेकली होती. मी सवतःला मारत
असये. आता, रागावलयेली क्कं वा द:ु खी असलये तर मी मला समजन
ू रयेणाऱ्ा का्ा
मल
ु ींशी बोलू शकतये. सगळ््ांशी माझ््ा भत
ू काळाबद्ल बोलणये सरु क्क्षत नाही हये
मला माहहत आहये . तये णखलली उडवू शकतात. आमही हये लशकलो [समप
ु दये शनात]
क� मी ्ोडयेसयेच शयेअर करा्ला हवये आणण ती व््ती माझा ववशवास जपणारी
आहये का ्ाची वाट बरा्ला हवी" - समह
ू सतांत ६ महहनये उपकस्त असलयेली
्ला्ंट, बारमधील लैंधगक शोरणात कौटुं�बक सदस्ांकडून बळजबरी झालयेली
"मी तये माझ््ाशीच ठये वत असये. मी कुणालाही सांधगतलये नाही. पव
ू वी मला द:ु ख
क्कं वा राग वाटणये महणजये का् हये माहहतही नवहतये. आता मला कसये वाटतये हये
मला माहहत आहये . समप
ु दये शकांनी मला एक पत हदलये, जयेवहा कयेवहा भांडण होईल
तयेवहा नाव, तारीख, वयेळ आणण भांडणाचये कारण ललहून ठये वा्ला त्ांनी मला
सांधगतलये; रागामध्ये कपात/वाढ झाली आहये का हये पाहण्ासाठी; मी सवतःला
ववचारतये क� मी एकाच व््तीशी भांडतये आहये क� सगळ््ांशी; हये कामामळ
ु ये
आहये का; कुणीतरी पाणी ठये वलये आहये आणण मी त्ात माझा हात बड
ु वला आहये
अशा गोषटी. क� दस
ु रं काही? ्ानये मदत होतये. मी रागावलये असल्ास काहीही
न खाऊन प्रनतक्रि्ा दये त नाही. तर मी लससटरना [काळजीवाहक] सांगतये क�
अनन झाकून ठये वा आणण मी शांत झाल्ावर तये खाईन" - समह
ू सतांत २ वर�
उपकस्त असलयेली ्ला्ंट
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ही ननवयेदनये ्ा वासतवाची साक्ष दये तात क� उपचारांच्ा वयेगवयेगळ््ा पातळ््ांवर
असलयेल्ा मल
ु ी सव-जागरूकतयेच्ाही वयेगवयेगळ््ा पातळ््ांवर असतात आणण
माहहतीचये रूपांतर करणये व ती त्ांच्ा दै नंहदन जीवनात आतमसात करणये ्ा
प्रक्रि्येत असतात. ३ महहन्ांच्ा उपचारांमुळये एखादी व््ती शांत होण्ासाठी
लशध्लता तंतांचा वापर करू शकतये तसयेच प्रनतसादाला चांगल्ा भावनयेनये रयेऊ
शकतये; तर उपचारांना सहा महहनये सामोर गयेलये मल
ु गी आपल्ा म्ा्पदा आणण
संबंधांबद्ल सपषटपणये बोलू शकतये; तसयेच दीर्पकालीन उपचारांखालील व््ती
आतमपरीक्षण आणण सव-जागरूकतयेववर्ी सक्षम असतये. ही वयेळयेत झालयेली सरळ
रये रत
ये ील प्रगती आहये असा दावा नाही; पण दीर्पकालीन उपयेक्षा आणण लैंधगक
अत्ाचार सोसल्ामळ
ु ये ज्ांना बरये चदा रागाचा उद्रये क, अ्ोग् हठकाणी टाकलयेला
ववशवास, आरिमक वत्पन, दब
ु ळा आतमसनमान ्ांमुळये ओळखलये जातये अशा
मुलींमध्ये जो बदल रडवून आणण्ात समूह सतये सक्षम आहये त त्ाववर्ी
सांगतये.
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ब.१.३ गरजा वयक्त करण्या्त संपादन कथेलिथेलिी कौशलयथे

आलयेख ६: उपचारानंतर ्ला्ंटदवारये गरजांची अलभव््ती

मल
ु ी आपलये आतम-मल
ू ् इतरांच्ा, ववशयेरतः जये त्ांच्ा सवा्पत जवळ आहयेत
त्ांच्ा, प्रनतक्रि्ांमधन
ू लशकतात. बालकाचये आतम-मल
ू ् अणण मोल ्ांच्ा
जाणीवयेवर काळजीवाहकांचा सवा्पधधक प्रभाव असतो. अत्ाचार आणण उपयेक्षा आपण
नाला्क आणण ननराश आहोत अशी भावना मल
ु ींमध्ये ननमा्पण करतात. अत्ाचार
झालयेलये बालक नयेहमी सवतःला दोर दये त,ये मदत शोधण्ात आतमववशवासाचा अभाव
असतो आणण इतर लोक मदत करण्ात सक्षम असतील असा ववशवास नसतो.
बरये चदा तये नकार व्क्तशः दये खील रयेतात महणन
ू 'मी वाईट आहये – मदत करा्ला
कुणीही नाही – नतनये मला मदत कयेली नाही – मला माहहत आहये क� जग हये
धोकादा्क हठकाण आहये' अशा दषु टचरिात अडकतात. महणन
ू व्ालमश्र आराताचा
इनतहास असलयेल्ा मल
ीं
म
ध्ये
शरम,
अपराध
भावना,
आतमसनमान,
आणण दब
ु
ु ळी
सव-प्रनतमा तसयेच ववशवासाचा अभाव असणये सामान् आहये. मदत शोधण्ासाठी
कुणीही असा ववशवास ठये वणये आवश्क आहये क� मदत उपल्ध आहये तसयेच आपली
गरज न्ाय् असन
ू नतला अ््प आणण मल
ू ् आहये. उपचारादवारये मल
ु ी हये समजन
ू
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रयेतात क� तये गरजा आणण अधधकार असलयेल्ा व््ती आहयेत आणण लोकांनी
आपलये ऐकावये असये वाटत असल्ास, आपण मदत मागा्ला हवी. उपचारामधन
ू
गयेल्ानंतर मल
ु ी आपल्ा गरजा बरोबरीच्ा व््ती क्कं वा काळजीवाहकांकडये
सपषटपणये मांडू शकतात हये सपषट आहये. तरीही, आरात सोसलयेली मल
ु ी आणण
असरु क्क्षत प्रौढ व््तींनी असये आतमगत कयेलये असतये क� आपल्ा गरजांचये मोल
कयेलये जाणार नाही. महणन
ू हये पन
ु हा लशकण्ासाठी वयेळ तसयेच त्ांच्ा अगोदरच
स्ावपत असलयेल्ा ववशवास प्रणालीला प्रशन करणारा सकारातमक जीवनानभ
ु व
लागतो. ३ महहनये समह
ू सतांना उपकस्त असलयेल्ा ७ पैक� ३ ्ला्ंट आणण
६ महहनये समह
ू सतांना उपकस्त असलयेल्ा ६ पैक� १ ्ला्ंट ०%- ५०% ्ा
श्रयेणीत आपल्ा बरोबरीच्ा व््तींकडये आपल्ा गरजा सपषटपणये मांडू शकत होतये.
ही अत्ंत महततवाची रडामोड आहये कारण पौगंडावस्येतील बळींना सामाकजक
सवीकाराची तसयेच बरोबरीच्ा व््तींच्ा मान्तयेची गरज असतये. समह
ू ाशी
जोडलये असण्ाची जाणीव त्ांच्ासाठी महततवाची असतये. एका ्ला्ंटचये ननवयेदन
असये दश्पवतये क� ती अद्ाप आपल्ा गरजा बरोबरीच्ा व््तींकडये सपषटपणये
मांडण्ातील आवहानांचा सामना करीत आहये कारण ती अजन
ू ही सव-प्रनतमा आणण
आतम-मल
ू ् बांधणीवर काम करतये आहये:

"तम
ु हाला मदत हवी असल्ास तम
ु ही ती मागू शकता असये समप
ु दये शन आमहाला
लशकवतये. काही गोषटी मी मागत नाही. मी आधी सवतःशी ववचार करतये क�
तये न्ाय् आहये क्कं वा नाही. नंतर मी मागतये. जर मला सवतःहून अभ््ास
करण्ात अडचण ्येत असयेल तर मी मदत मागतये कारण तये न्ाय् आहये पण
काही गोषटी अशा आहये त ज्ा मी मागू शकत नाही. उदाहरणा््प मी 'मयेक अप'
[त्ारीसाठी स�द््पप्रसाधनये] मागू शकत नाही कारण तये माझ््ाकडये तच
ु छतयेनये
पाहतील" – समह
ू सतांत 3 महहनये उपकस्त असलयेली ्ला्ंट
३ महहनये समूह सतांत उपकस्त असलयेल्ा ७ पैक� ४ ्ला्ंटनी ०%-५०% ्ा
श्रयेणीत काळजीवाहकांकडये आपल्ा गरजा सपषटपणये मांडण्ात आतमववशवास
ववकलसत कयेला.

"मला मोठ््ांशी बोलण्ात संकोच वाटतो. मला हये च लशकवण्ात आलये होतये.
मला अजन
ू ही मोठ््ांशी बोलण्ात खप
ू संकोच वाटतो. मला भीती वाटतये क� तये
मला रागावतील क्कं वा माझ््ाबद्ल गैरसमज करून रयेतील. मोकळये पणये बोलता
्येणये श्् होण्ासाठी मला वयेळ लागयेल". – समह
ू सतांत ३ महहनये उपकस्त
असलयेली ्ला्ंट
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बाक�च्ा ्ला्ंटनी ५०%-१००% ्ा श्रयेणीत आपल्ा गरजा काळजीवाहक
आणण बरोबरीच्ा व््ती दोनहीकडये सपषटपणये मांडण्ात आतमववशवास संपादन
कयेला.

"मला ररी फोन करून माझ््ा काकाशी बोला्चये होतये कारण मी माझ््ा
बहहणीबद्ल काळजीत होतये. माझ््ा काका आणण काकूनये माझी वाहतक
ू कयेली
होती आणण माझ््ा बहहणीनयेही त्ाचाच सामना करू न्ये असये मला वाटत होतये.
उपचारांमध्ये, समप
ु दये शकांनी मला ववचारलये क� मला फोन करा्चा आहये असये
मी काळजीवाहकांना सांधगतलये आहये का. सरु
ु वातीला मी खोटये बोललये. पण नंतर
मी त्ांना नाही असये सांधगतलये. त्ांनी मला सवीकारलये. त्ांनी मला का् हवये
आहये तये त्ांना जाऊन सांगण्ास सांधगतलये. त्ांनी मला भलू मका वठवण्ास
लावली जयेणयेकरून मला अधधक आतमववशवास वाटावा" – समह
ू सतांत 6 महहनये
उपकस्त असलयेली ्ला्ंट.
"सरु
ु वातीला मी संकोच करीत असये. पण समप
ु दये शनानंतर मी प्रौढांकडून मदत
शोधा्ला लशकलये आहये ; आपण न सांगता त्ांना कसये कळये ल; जरी ्ोडी
संकोचत असलये तरी मी मदत मागतये, लहान असो क्कं वा मोठी. मी बरोबरीच्ा
व््तींशी शयेअर करू शकतये पण तये मला मदत करू शकत नाहीत कारण मला
हव्ा असलयेल्ा गोषटींसारख्ाच गोषटी त्ांनाही हव्ा असतात" – एक वराांहून
अधधक काळ उपचारांमधन
ू जाणारी ्ला्ंट.

ब.१.४ भववषयासाठ� आशा आणि उ�द्दष्टथे �बंबविथे
% आशावादी
वा्टण्यारथे

३ म�हनथे

४ ्तथे ६ म�हनथे १० ्तथे १२
म�हनथे

० तये ५०
५१ तये १००

एक वरा्चहून
अ�धक
1

७

३

५

आकृती ११: आशावादी वाटण्ाची ट्कयेवारी
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३

आलयेख ७: भववष्ासाठी समप
ु दये शनातील अंतदृ्पषटी

आशा आणण उद्येशाच्ा जाणीवयेनये भववष्ाचये नन्ोजन करण्ासाठी बालकानये
आतम-मूल् ओळखणये गरजयेचये आहये . त्ासाठी आशा, नन्ंतण ्ांची जाणीव,
आणण सवतःच्ा कृतींना महततव आणण मूल् आहये असये समजून त्ांच्ाकडये
पाहण्ाची आवश्कता आहये . व्ालमश्र आरात सोसलयेलये बालक सवतःकडये दब
्प ,
ु ल
"खराब झालयेलये" महणन
पाह
शकतये
,
आणण
जग
महणजये
कज्ये
नन्ोजन
आणण
ू
ू
सकारातमक कृती ननषफळ असतये असये एक अ््पहीन हठकाण आहये असा अ््प
लावू शकतये. "तगून राहण्ाच्ा रीती" मध्ये काम करणये लशकल्ामुळये बालक
भववष्ाचा ववचार, त्ासाठी नन्ोजन क्कं वा त्ाची सवप्नये दये खील पाहण्ासाठी
न ्ांबता एका क्षणापासन
ू दस
ु ऱ्ा क्षणाप्ांत जीवन जगतये. त्ांच्ा नकारातमक
अपयेक्षा सकारातमक समस्ा-सोडवणुक�त अड्ळा आणतात, आणण त्ांच्ा
सवतःच्ा जीवनात फरक आणू शकणाऱ्ा संधींमध्ये आडकाठी आणतात.
तरीही, समप
ु दये शन प्रक्रि्येत असताना एक वगळता सव्प १९ ्ला्ंटनी
सांधगतलये क� त्ांना भववष्ाववर्ी ५०%-१००% आशावाद वाटतो; मात
एका ्ला्ंटनुसार नतला भववष्ाबद्ल ०%-५०% आशावाद वाटतो. ्ला्ंट
सांधगतलये क� त्ा भववष्ाबद्ल आशावादी आहये त कारण त्ांना माहहत
असलयेल्ा भववष्ात त्ांना सवतःला सरु क्क्षत ठये वण्ाववर्ी अधधक चांगल्ा
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अंतदृ्पषटी आहये त, त्ांना सुरक्क्षत संबंध हाताळणये समजतये, त्ा अधधक सवजागरूक आहये त, सवावलंबी बनण्ात आणण आपल्ा गरजा व््त करण्ात
तसयेच संकटकाळात मदत शोधण्ात त्ांनी कौशल्ये आणण साधनये ववकलसत
कयेली आहये त. ्ला्ंटनी असयेही सांधगतलये क� उपचार प्रक्रि्येदवारये त्ा आपल्ा
अंतग्पत साधनांबद्ल आणण सामथ््ा्पबद्ल जागरूक झालये आहये त ज्ामुळये त्ांना
भववष्ाववर्ी आतमववशवास आला आहये आणण तये सवप्नये पाहण्ाची आणण
सवतःसाठी ल�् ठरवण्ाची आकांक्षा बाळगू शकतात – मग तये ननत्पका,
�डझा्नर, लशक्षक बनणये, उचच लशक्षण रयेणये, हॉटये ल व्वस्ापन करणये क्कं वा
फ्त सवतंत राहणये ्ांपक
ै � काहीही असू शकतये.

"जर माझये कुटुंबी् मी काम करू न्ये असये सांगत असतील तर त्ांना कसये
सांगा्चये आणण पटवन
ू द्ा्चये हये मला माहहत आहये . जर तये माझ््ावर ववशवास
ठये वत नसतील तर मी त्ांना माझ््ा कामाच्ा जागी नयेऊन तये त्ांना दाखवीन"
– ३ महहनये उपचार रयेणारी ्ला्ंट.
"पव
ू वी मला समजत नसये क� एखादा मल
ु गा माझ््ासाठी सरु क्क्षत/असरु क्क्षत
आहये का. आता मी प्रौढांकडून खातरजमा करून रयेईन; मी त्ाच्ा पालकांशी
आणण शयेजाऱ्ांशी बोलयेन कारण तसये करणये मला त्ाची पारख करण्ास मदत
करये ल. मी वाटये ल त्ाच्ावर ववशवास टाकणार नाही. तो माझ््ा प्रयेमाला पात
असा्ला हवा. मी माझ््ा आ्षु ्ाचा ववचार करीन. मला वाटत असये क� जर
आमही लगनाआधी शरीरसंबंध कयेला तर आमहाला कधीच कुटुंब बनवता ्येणार
नाही; पण आता मला माहहत आहये क� मी हये करू शकतये; धचतपट तारये ही लगन
करतात…नाही का" ६ महहनये उपचार रयेणारी ्ला्ंट.
"मला ्ा संबंधांतन
ू का् हवये आहये हये मला अधधक चांगलये समजतये. मला कसा
बॉ्फ्र�ड हवा आहये हये मला माहहत आहये . माझ््ाशी लगन करा्चये असल्ास
क्कं वा शारीररक संबंध हवा असल्ास मी १८ वराांची होईप्ांत ्ांबण्ास दये खील
त्ांना मी सांगू शकतये. मला माहहत आहये क� त्ांचये माझ््ावर प्रयेम असयेल तर
तये माझ््ासाठी ्ांबतील". – १२ महहनये उपचार रयेणारी ्ला्ंट.

ब.१.५ पररव्त्चनारा उतप्रथेरक

उपचार सतये ्ला्ंटना उपयेक्षा, लैंधगक अत्ाचार आणण शोरणाचा मानलसक
पररपाक हाताळण्ात मदत करतात. त्ा त्ांना संतलु लतपणाच्ा जाणीवयेची
पुनर्प चना करण्ात मदत करतात. जयेवहा ्ला्ंटची वाटचाल बरये होण्ाच्ा
वै्क्तक अनुभवांतून 'वयेदनयेकडून सामथ््ा्पकडये', अधधक ववसतत
ृ अत्ाचार
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आणण हहंसयेच्ा सामाकजक ववशलयेरणाकडये होतये – तयेवहा तये इतर बळींना मदत
करू इकचछतात. ही प्रक्रि्ा बचावलयेल्ांना नन्ंतणाची जाणीव पन
ु प्रा्पप्त करून
दये ण्ात आणण इतरांचा बरये होण्ाचा प्रवास सुलभ करण्ाच्ा सकारातमक
प्र्तनांसाठी त्ांच्ा भ् आणण संतापाला माग्प काढून दये ण्ात मदत करतये. सव्प
१९ ्ला्ंटना असये वाटलये क� समुपदये शनामुळये त्ांनी त्ांच्ा जीवनाच्ा क्कमान
एका पैलम
ू ध्ये लक्षणी् बदल पाहहला आहये ; काहींनी तर अनयेकववध क्षयेतांत
आशच््पजनक पररवत्पन पाहहल्ाचये नोंदवलये. जीवन बदलून टाकणाऱ्ा तीव्र
रडामोडींखालून गयेलयेलये ्ला्ंटनी सांधगतलयेलये पैलू असये आहये त – गरजा आणण
मतये व््त करणये. संबंध व्वस्ावपत करणये, सव-जागरूकता, आतमसनमान
आणण एकाग्रतयेत सध
ु ारणा.

आलयेख ८: समप
ु दये शनोततर बदल

्ला्ंटनी असयेही सपषट कयेलये क� समूह सतांत असल्ानये आपण आपल्ा
व््ांमध्ये एकट्ा नसन
ू एकमयेकांना मोलाचा आधार आणण साहाय् दये ऊ
शकतो हये लक्षात ्येण्ास मदत झाली. ्ामुळये त्ांना ववशवास वाटू लागला
क� ज्ा गोषटी त्ा लशकल्ा त्ा कयेवळ त्ांच्ापुरत्ाच सीलमत न राहता
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इतरांकडयेही पोहोचाव्ात जयेणयेकरून त्ांनाही त्ाचा लाभ होईल. महणून १९ पैक�
११ ्ला्ंटनी पुढये पाऊल टाकून त्ांनी लशकलयेल्ा गोषटी त्ांना महततवाच्ा
असलयेल्ा लोकांशी शयेअर कयेल्ा – लमत, प्रामुख्ानये आ्ा आणण बहहणी असये
कौटुं�बक सदस् आणण सहननवासी ्ांच्ाशी. ११ पैक� ९ प्रनतसाददात्ांनी हये
मदत करता ्ावी महणून शयेअर कयेलये. ११ पैक� ९ प्रनतसाददात्ांनी हये मदत
करता ्ावी महणून शयेअर कयेलये.

"मी माझ््ा सवा्पत चांगल्ा मै�तणीला सांधगतलये. मला मी जये लशकलये तये नतला
सांगावयेसये वाटतये कारण असवस् झाल्ावर नतलासद्ध
ु ा त्ाचा उप्ोग वहावा. ती
मला सवा्पत जवळची असल्ानये मला नतला मदत करावीशी वाटतये" – ३ महहनये
उपचार रयेणारी ्ला्ंट.
"मी माझ््ा आईला सांधगतलये क� जर तझ
ु ये कुणावर प्रयेम असयेल आणण तो
तझ
ु ी काळजी रयेईल आणण तल
ु ा सरु क्क्षत ठये वील असा तल
ु ा ववशवास असयेल
तर - पढ
ु ये हो आणण लगन कर. तल
ु ा वाटये ल त्ाप्रमाणये कर, सवतःच्ा हृद्ाला
ववचार; तू १० लोकांना ववचारशील तर तये तल
ु ा १० गोषटी सच
ु वतील आणण तू
गोंधळशील. मला ववचारशील तर मी तल
ु ा माग्पदश्पन करू शकणार नाही कारण
मी तझ्
ु ्ाहून लहान आहये " – एक वर्प उपचार रयेणारी ्ला्ंट, नातयेवाईकांनी
वाहतक
ू कयेलयेली.
"जयेवहा नवीन मल
ु ी ्येतात तयेवहा मी त्ांना मी जये लशकलये तये लशकवतये; जर मी
नवीन मल
ु ींना लशकवलये तर त्ा इतरांशी शयेअर करू शकतील; जयेवहा मी इ्न
ू
जाईन तयेवहा त्ा इतरांना लशकवू शकतील आणण सवतःला दये खील सरु क्क्षत ठये वू
शकतील" – २ वर� उपचार रयेणारी ्ला्ंट.
एका ्ला्ंटनये पारसपररक शयेअररंगच्ा दरम्ान ्ा गोषटी शयेअर कयेल्ा;
आणण दस
ु रीनये आपला संस्येत राहणये सुरू ठये वण्ाचा ननण्प् आपल्ा पालकांना
सांधगतला:

"पालक मला ररी ्येण्ाबद्ल ववचारत होतये; पण मी त्ांना सांधगतलये क� मला
इ्ये ज्ा सवु वधा लमळतात त्ा ररी लमळणार नाहीत; मी जयेवहा काहीतरी बनयेन
तयेवहा ररी ्येईन; इ्ये राहून मी मला जये करा्ची इचछा आहये तये करू शकतये.
पालकांची ववचार करण्ाची सवतःची पद्धत आहये जी मी बदलू शकत नाही पण
मी माझी पद्धत बदलू शकतये".
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ब.२ समुपदथे शन प्रक्क्रयथेरथे मोजमाप करण्यासाठ� वापरलिथे गथेलिथेलिथे ननकर

्ला्ंटदवारये समुपदये शन प्रक्रि्येचये मोजमाप करण्ासाठी वापरलये गयेलयेलये ननकर
महणजये सयेवांची उप््
ु तता आणण अन्ोन्ता, समप
ु दये शन प्रक्रि्येतील सवीकार
आणण समुपदये शकासोबतची सहजता.

ब.२.१ मानसोपरारातमक सथेवथेरी उपयुक्त्ता

आलयेख ९: मानसोपचारातमक सयेवयेची उप््
ु तता

त्ांचा उपचारातमक प्रक्रि्येतील कालावधी लक्षात न रयेता, १९ पैक�
१९ ्ला्ंटनी असये सांधगतलये क� ही प्रक्रि्ा ५०% तये १००% ्ा श्रयेणीत उप्ु्त
आहये ; कयेवळ २ ्ला्ंटनी ही प्रक्रि्ा ०% -५०% ्ा श्रयेणीत उप्ु्त असल्ाचा
दावा कयेला. इतर संस्येमधील मानसोपचाराचा पूवा्पनुभव असलयेल्ा १९ पैक�
८ ्ला्ंटनी सपषट कयेलये क� पुरवली गयेलयेली वत्पमान मानसोपचारातमक सयेवा
सव्पसवी वयेगळी आहये आणण ती ५०% -१००% ्ा श्रयेणीत मोडतये. ्ला्ंटनी
समुपदये शनाच्ा मूलततवाचये सार सांगणाऱ्ा मानसोपचार प्रक्रि्येची त्ांची
सवतःची व्ाख्ा कशी ववकलसत कयेली हये पाहणयेसुद्धा मनोरम आहये . काहींनी
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नतची व्ाख्ा सव-जागरूकतयेसाठी प्रक्रि्ा अशी कयेली; काहींसाठी ती मदत
शोधणये आणण लमळवणये ्ासाठीची ववशवासाची जागा होती; इतर काहींसाठी ती
भावना व्वस्ावपत करणये, संवाद साधणये आणण सवतःला सुरक्क्षत ठये वण्ाची
कौशल्ये �बंबवणारी लशक्षण प्रक्रि्ा होती.

ब.२.२ समुपदथे शन प्रक्क्रयथेमधीलि सवीकार

आलयेख १०: समप
ु दये शन प्रक्रि्येमधील सवीकार

समुपदये शन सतांच्ा कालावधीदरम्ान १९ पैक� १६ ्ला्ंटना आपला प्रक्रि्येत
संपूण्प सवीकार झाला आहये असये वाटलये. त्ांना असये वाटलये क� समुपदये शकाचये
ववनाशत्प सकारातमक मत आणण सहानुभूतीपूण्प समज हये त्ांच्ा एरवीच्ा
ववसकळीत जीवनात बदल आणण्ात महततवाचये रटक होतये. ्ला्ंटच्ा
अनुभवाच्ा सव्प पैलूंववर्ी खुलयेपणा आणण ्ा अनुभवांमधून ्ला्ंटला
प्रनतसाद दये ण्ाची क्षमता त्ांच्ामधील बदलास कारणीभूत होती. ्ा सतांना
३ महहनये उपकस्त असलयेलये कयेवळ २ ्ला्ंट आणण एक वरा्पहून अधधक काळ
उपचारामध्ये असलयेल्ा १ ्ला्ंटला ०% -५०% ्ा श्रयेणीत सवीकार झाला आहये
असये वाटलये.

87

“मी एकावर प्रयेम करीत होतये; मला असये कळलये क� तो वववाहहत आहये ; मी फार
द:ु खी झालये; मी खप
ू रडलये; मग समप
ु दये शकांनी मला फार मदत कयेली; त्ांनी
मला समजावलये क� तये प्रयेम नसन
ू आकर्पण होतये; आकर्पण हये प्रयेमाहून अधधक
तीव्र कसये असतये; माझ््ा आईला नोकरी नसताना आमहाला मदत करणारये
कुणीही नवहतये. त्ा वयेळीसद्ध
ु ा मला समप
ु दये शकांनी मदत कयेली. मला माझ््ा
गरजा श्दांत मांडता ्येऊन काळजीवाहकांकडये मदत मागता ्ावी महणन
ू त्ांनी
माझ््ात कौशल्ये �बंबवली" –११ महहनये उपचार रयेणारी ्ला्ंट.; ववसताररत
कुटुंबाकडून वाहतक
ू कयेली गयेलयेली

ब.२.३ समप
ु दथे शकासोब्त सहज्ता

आलयेख ११: समप
ु दये शकासोबत सहजता

समप
ु दये शकासोबत सहजता सवीकार झाल्ाच्ा जाणीवयेमागोमाग ्येट ्येत.ये
एक वरा्पहून अधधक काळ उपचारामधून जाणाऱ्ा एका ्ला्ंटला वगळता
सव्प ्ला्ंटनी सांधगतलये क� आमही उपचारतजज्ासोबत कमालीचये सहज
राहहलो आहोत.

"आमहाला समप
ु दये शक ज्ा प्रकारये समजन
ू रयेतात तसये दस
ु रये कुणीही करू शकत
नाही. ्ा सतांमळ
ु ये मी सवतःबद्ल बरये च काही लशकतये आहये . आमही त्ांना
काहीही सांगू शकतो. त्ा लगयेच मतये बनवत नाहीत. आपल्ा भत
ू काळाबद्ल
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बोलण्ाच्ा बाबतीत आमही फार धाडसी आहोत असये त्ा आमहाला सांगतात.
मी त्ांना पाहून फार उतसाहहत होतये कारण नंतर मला अधधक चांगलये वाटणार
असतये!" – ६ महहनये उपचार रयेणारी ्ला्ंट.
उपचारामधन
्प ः सवीकार झाल्ाचये क्कं वा
ू गयेल्ानंतरसद्ध
ु ा एका ्ला्ंटला पण
ू त
उपचारतजज्ासोबत सहज असल्ाचये वाटत नाही हये वासतव आपल्ाला अववशवास
ही आराताची सामान् प्रनतक्रि्ा असल्ाच्ा वासतवाला आमख
ु करतये. प्रौढ
व््ती एकतर चांगल्ा क्कं वा वाईट असतात असये वाटण्ाच्ा प्रवतृ तीचये एकूण
अववशवासाशी लमश्रण होतये (महणजये ववभागणी). ववशवासरात कयेला जाईल ही
सततची साशंकता असा आकृतीबंध ननमा्पण करतये ज्ात ्ला्ंटला नतला हवये
असलयेलये सव्प काही लमळतये तयेवहा एखादी व््ती आदश्पवत बनतये, पण ्ोडासाही
अपयेक्षाभंग झाल्ास नतच्ाकडये लगयेच पण
्प णये ववशवास ठये वण्ाच्ा ला्क�ची
ू प
नसल्ाचये महणन
ू बनरतलये जातये. दख
ु ावलये जाण्ाचा धोका लक्षात रयेता कोणताही
ववशवास हा आशंका ननमा्पण करत असल्ानये, अधधक सरु क्क्षत आणण कमी
आशंका ननमा्पण करणारी अववशवासाची अपयेक्षा ्ला्ंटला श्रये्सकर वाटू शकतये.

"काही धचंतांची दखल रयेतली जातये पण बाक�च्ांची नाही. भत
ू काळात
माझ््ासोबत असये काही रडलये क� ज्ामळ
ु ये मी अजन
ू ही भ्भीत आहये . महणन
ू
कशाचीही मदत होईल ्ाची मला खाती नाही; काही वयेळा मी व््त करू
शकतये; पण काही वयेळा नाही; असये काही जये मी शयेअर करू शकतये; असये काही
जये माझये मन मला शयेअर करण्ापासन
ू रोखतये; मला भीती वाटतये; मी शयेअर
कयेल्ास का् रडयेल; काहीही न करता मला दोर हदला जाईल क� का्; माझा
दीदीवर [समप
ु दये शक] ववशवास आहये पण मी मल
ु ींवर ववशवास ठये वू शकत नाही;
माझा ववशवास अधधक हहरावन
ू रयेणारये आणखीही काही रडलये आहये . सव्ंपाक
समह
ात
माझये
भां
ड
ण
झालये
तये
वहा मी दीदींना [समप
ू
ु दये शक] मला बोला्चये आहये
असये सांधगतलये. पण बऱ्ाच मल
ु ी त्ांच्ाशी बोलत होत्ा. महणन
ू त्ा माझये
ऐकू शकल्ा नाही. मी त्ांना महटलये क� तम
ु ही माझये ऐकलये नाहीत तर मला
राग ्येतो. कुणी समजन
ू रयेईल असये मला वाटत नाही; मी सांधगतलये नाही तर
त्ांना [समप
दये
श
क]
कसये
कळये ल? पण मग मला वाटतये "जर त्ा [समप
ु
ु दये शक]
इतरांना समजन
ू रयेतात तर मला का समजन
ू रयेत नाहीत?" - एक वरा्पहून
अधधक काळ उपचार रयेणारी ्ला्ंट.
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४.३ कलिायं्टसोब्त वैयगक्तक उपरार

वै्क्तक उपचार (काही वयेळा "मानसोपचार" क्कं वा "समुपदये शन" संबोधलये
जाणारये ) ही अशी प्रक्रि्ा आहये ज्ादवारये ्ला्ंट—सरु क्क्षत, आस्ापण
ू ्प आणण
खाजगी वातावरणात—आपल्ा भावना, समजूती क्कं वा वत्पन ्ांचये अनवयेरण
करण्ासाठी, आवहानातमक आणण प्रभाव टाकणाऱ्ा आठवणींमधून माग्प
काढण्ासाठी, सवतःला आणण इतरांना अधधक चांगल्ा प्रकारये समजून
रयेण्ासाठी, वै्क्तक उहद्षटये ननकशचत करण्ासाठी आणण इकचछत बदलांकडये
वाटचाल करण्ासाठी प्रलशक्क्षत उपचारतजज्ासोबत एकास एक पद्धतीनये का््प
करतात. वै्क्तक उपचार हा उपचारतजज् आणण ्ला्ंट ्ांच्ामधील
्ला्ंटला इकचछत बदलाकडये आणण जीवनाचा दजा्प सुधारण्ाकडये नयेण्ाचा
एक प्रभावी सहकारातमक माग्प आहये . वै्क्तक सतांमध्ये, ्ला्ंट आणण
उपचारतजज् आंतरवै्क्तक संवादादवारये वै्क्तक सामथ््ा्पत वाढ करण्ाच्ा
हदशयेनये का््प करतात. वै्क्तक उपचाराचा एक मोठा लाभ असा क� ्ला्ंटचये
महणणये काळजीपूवक
्प आणण पररणामकारकपणये ऐकून रयेईल आणण गरज पडयेल
तयेवहा माग्पदश्पन करील अशा व््तीशी खऱ्ा अ्ा्पनये जोडलये जाण्ाची संधी
लमळणये. उपचारतजज् आणण ्ला्ंट ्ांच्ामधील दये वाणरयेवाणीचये अत्ंत
वै्क्तक सवरूप उपकस्त मु�्ांवर ववलशषट कटाक्ष टाकणये सुलभ करतात.
उपचारतजज् आणण ्ला्ंट ्ांच्ामधील संबंधांची गनतशीलता ववशयेरतवानये
महततवाची समजली जात असतानाच, उपचारातमक पररणाम रडवू शकण्ाआधी
त्ांना ती हदसून ्येण्ासाठी काही काळ जावा लागतो.
उपचारतजज्ासोबतची वै्क्तक सतये सरासरी ४५ लमननटये तये एक तास चालत
असन
ू आठवड््ातन
ू एक वयेळ होतात. समप
ु दये शकाचये मल
ू ्ांकन, काळजीवाहकांचा
प्रनतसाद आणण ्ला्ंटची गरजांची अलभव््ती ्ांच्ा आधारये वै्क्तक
उपचारासाठी ्ला्ंटची ननवड कयेली जातये. ्ला्ंटचा समूह सतांत साधारणतः
लक्षणी् काळ सहभाग राहहल्ानंतर त्ांना वै्क्तक उपचार सतांत रयेतलये
जातये जयेणयेकरून वै्क्तक उपचारांना आरं भ करण्ापव
ू वी ्ला्ंटना भरीव
मानसलशक्षण लमळालयेलये असावये. एखाद्ा ववलशषट ्ला्ंटच्ा मनात तीव्र
आतमहत्येच्ा भावना ्येत असल्ाचये समुपदये शकाचये मूल्ांकन असयेल आणण
त्ासाठी समूह सतये पुरयेशी नाहीत असये त्ांचये वैद्क�् ननण्प्न सपषट
करीत असयेल तर ्ाला अपवादही कयेलये जातात. ननकटच्ा भववष्ात ्ला्ंट
आपल्ा कुटुंबात पुनहा समाववषट होणार असयेल तर अशा बाबतीतही अपवाद
कयेलये जातात. दोनहींपक
ै � दस
ु ऱ्ा बाबतीत, संस्ाकत धरलयेल्ा उततयेकजत करू
शकणाऱ्ा बाबींवर उपा् करण्ाच्ा अलपकालीन उहद्षटावर वै्क्तक उपचार
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आधाररत असतात जयेणयेकरून ्ला्ंट बाहये रच्ा जगाचा सामना करण्ास सजज
असयेल. अशा प्रकारये , ्ला्ंटसोबत वै्क्तक उपचार २-३ आठवडये (एक वयेळच्ा
गरजयेवर आधाररत हसतक्षयेप) तये ३ वर� आणण अधधक (दीर्पकालीन उपचारातमक
का््प) असये वयेगवयेगळ््ा कालावधीचये असतात.
वै्क्तक उपचार उपचारतजज्ाच्ा धचक्कतसाल्ात कयेलये जातात. उपचारतजज्ाचये
का्ा्पल् वै्क्तक उपचारांचये स्ळ महणून ननवडलये गयेलये कारण संस्येच्ा
तुलनयेत तये सुरक्क्षत आणण तटस् स्ान असतये. जरी हये स्ळ उततयेकजत
करणाऱ्ा बाबींमध्ये कपात करण्ासाठी ननवडलये गयेलये असलये तरी उततयेकजत
करणाऱ्ा सव्प बाबींना संस्ाकत धरणये आणण टाळणये कठीण असतये कारण
उपचारांच्ा आरं भी उपचारतजज्ाला ्ला्ंटचा संपूण्प इनतहास माहहत
नसतो. उदाहरणा््प, वै्क्तक उपचाराच्ा पहहल्ा वरा्पत, उपचारतजज्ाच्ा
धचक्कतसाल्ात ्येण्ासाठी वापरली जाणारी ललफ्ट हीच एका ्ला्ंटसाठी
उततयेकजत करणारी बाब होती. नतच्ा वाहतक
ु �च्ा अनभ
ु वाशी ललफ्ट ननगडीत
होती आणण ती आपला तीव्र भीतीच्ा हलल्ाचा अनुभव पुनहा जगत होती.
नतच्ासोबत असलयेल्ा काळजीवाहकाला ती आपल्ा दडपवून टाकणाऱ्ा भावना
सांगू शकत नवहती. उपचारतजज् आपलये वैद्क�् ननण्प्न वापरून नतची
भावननक अवस्ा ओळखू शकल्ा आणण त्ांनी हसतक्षयेप कयेला [श्रीमती सँड्रा
फॅरये ल ्ांनी श्रीमती पूजा ताप�ड़्ा, CEO अप्पण ्ांना ललहहलयेल्ा पतातील
अंश]
सध्ा ्ला्ंट सवतःच समह
ू ानये उपचारतजज्ाच्ा धचक्कतसाल्ात वै्क्तक
उपचारासाठी प्रवास करतात. तये वाहनांचये दोन क्कं वा तीन प्रकार बदलतात
आणण धचक्कतसाल्ात ्येतात. तरीही, हये सक्षमीकरण का््प एका रातीतून सुरू
झालये नाही तर तये रिमारिमानये ववकलसत झालये. सुरुवातीला, काळजीवाहक त्ांना
सोबत करीत असल्ामळ
ु ये आपण ववशवासपात नाही अशी असवस् करणारी
भावना मुलींमध्ये ननमा्पण होत असये. मग उपचारतजज्ानये काळजीवाहकांच्ा
आशंक्कततयेवर तसयेच मुलींना पुरयेसये ववशवासपात होण्ासाठी सजज करण्ासाठी
उपा् करणये सुरू कयेलये. त्ानंतर ्ला्ंटनी ओळखीचा चालक असलयेल्ा एका
ठरवलयेल्ा रर्शामधन
ू प्रवास करणये सरू
ु कयेलये जो त्ांची नत्न
ू नये-आण करीत
असये. तरीही, त्ा नत्येच ्ांबल्ा नाहीत कारण उपचारतजज्ांना वाटत होतये क�
त्ांनी सवावलंबन आणण सवातं�् ्ांचये अनवयेरण करावये कारण एकदा संस्येतन
ू
बाहये र पडल्ावर त्ांच्ावर दये खरये ख असणार नाही.
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ही उपचारातमक संबंध ननमा्पण करण्ाची पहहली पा्री आहये . ्ला्ंट आणण
समप
ं ग्पत ्ला्ंटनये
ु दये शक ्ांच्ामधील संबंधांना उपचारातमक संरचनयेअत
अनुभवलयेल्ा ववशवासाची आणण सुरक्क्षततयेच्ा जाणीवयेची गरज असतये.
लैंधगक आरात सोसलयेल्ा पौगंडावस्येतील कसत्ांसाठी हये कतत्प ृ व लहान नाही.
ववशवासाच्ा क्कं वा प्रभावाच्ा स्ानी असलयेल्ा व््तींकडून ्ा मुलींवर
अत्ाचार झालयेलये असल्ानये, त्ांची लोकांवर ववशवास टाकण्ाची क्कं वा
त्ांच्ासोबत सुरक्क्षत वाटण्ाची मूलभूत क्षमता उदधवसत झालयेली असतये.
अशा प्रकारये आरात सोसलयेल्ा पौगंडावस्येतील व््ती बरये चदा नकारातमक
पररणामांची हाताळणी करण्ासाठी टाळणये, नाकारणये, सवतःलाच पटवून दये णये
आणण लक्ष ववचललत करणये हये अधधक श्रये्सकर धोरणये महणन
ू वापरतात.
ही बचाव तंतये सवाभाववकपणये उपचारांच्ा प्रनतकाराकडये नयेतात एवढये च नवहये ,
तर नकारातमक भावना आणण उततयेजनांच्ा ्ोग् हाताळणीसाठी पररप्व
होण्ाच्ा क्षमयेततही व्त्् आणतात. पररणामी, समुपदये शकाकडून उचललये
जाणारये पहहलये पाऊल महणजये आराताला ्येट संबोधण्ाअगोदर प्रभावी
उपचारातमक संरटन बांधणये. कारण जोवर ्ा व््तींसोबत ववशवासपूण,्प
ननरोगी संबंध स्ावपत कयेलये जात नाहीत तोवर पररणामकारक उपचार सरू
ु
होऊ शकत नाहीत (Sapsford, १९९७). त्ाही पुढये, लैंधगक अत्ाचारामुळये
ननकटता प्रकारांची संभाव्ता वाढत असल्ामळ
ु ये , आराताच्ा नकारातमक
सूचक आठवणींचये संबंधववर्क ्ोजनांमध्ये रूपांतर होतये (Schore, १९९६).
आरात सोसलयेल्ा ्ला्ंटसोबत ननरोगी उपचारातमक संबंध ववकलसत कयेल्ानये
सकारातमक संबंधाववर्क परसपरसंवादाची नवीन रूपांतरये त्ार होतात
आणण मग नवीन संबंधातमक प्रनतननधधतव अंतभत
ू्प कयेलये जातये (Rothschild,
२०००). समुपदये शक-्ला्ंट संबंध ववकलसत होऊन सुरक्क्षततयेची जाणीव
अनुभवली जाईप्ांत पररणामकारक आरातववर्क का््प सुरू होऊ शकत नाही.
आरातववर्क का्ा्पतील उपचारामध्ये सुरक्क्षतता ही पहहली पा्री आहये .
आरात सोसलयेल्ा ्ला्ंटसोबत वै्क्तक उपचार हये स्ै्वोततर आरात
प्रक्रि्येवर क�हद्रत असल्ाचये आणण अंनतमतः पुनःएकतीकरणाकडये जाणारये
असल्ाचये सामान्तः समजलये जातये. तरीही, दीर्पकालीन उपयेक्षा आणण हहंसयेच्ा
इतर प्रकारांचा सामना कयेलयेल्ा, लैंधगक अत्ाचारांच्ा तसयेच व्ावसान्क
लैंधगक शोरणाच्ा बळींसोबत का््प करण्ासाठी 'स्ै्-्प आरात प्रक्रि्ापुनःएकतीकरण' अशी सरळ रये रत
ये ील प्रगती महणजये आदश्पवादी ववचारांलशवा्
दस
ु रये काहीही नाही. समूह सतांतून मानसलशक्षण लमळवल्ानंतर ्ला्ंट
आपल्ावरील भत
ू काळातलये अत्ाचार उरड करतील आणण भत
ू काळावर काम
करण्ास त्ार होतील असये समजणये बरोबर नाही. संस्येच्ा समुपदये शक
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नमूद करतात त्ाप्रमाणये, "हये असये रडत नाही. हये असये रडत नसतये. आणण
हळूहळू मी त्ासाठी त्ार होत आहये . ्ा मल
ु ींनी हहंसा आणण उपयेक्षयेचा दीर्प
काळ सामना एवढ््ा प्रचंड प्रमाणात कयेला आहये क� तो समुपदये शकाला अशा
दवु वधयेत आणून ठये वतो क� बरये होण्ाच्ा प्रवासाकडये जाण्ासाठी कोणत्ा
पैलूपासून सुरुवात करावी – "अत्ाचार क� नुकसान" [श्रीमती सँड्रा फॅरये ल
्ांच्ा मल
ु ाखतीतील अंश].
्ा दवु वधयेत, ननकटता लसद्धांत आणण नयेत चलनवलन असंवयेदीकरण आणण
पुनप्र्पक्रि्ा (EMDR) दोनही पररणामकारक साधनये ठरली आहये त. ननकटता
लसद्धांत हा आता सपषट रूपानये वै्क्तक उपचारांमधील हसतक्षयेपाची माहहती
दये ण्ासाठी वापरला जातो (Fosha २०००; Holmes, १९९६), आणण तो
वै्क्तक उपचारातील एक सववोततम अनुभवावर-आधाररत आणण सवा्पधधक
पररणामकारक साधनाचा आधार बनला आहये (Fosha २०००; Holmes,
१९९६). दस
ू ा, EMDR ही अशी उपचार प्रणाली आहये , जी आराताच्ा
ु ऱ्ा बाजल
आठवणी आणण मानलसक लक्षणये कमी क्कं वा नषट करतये असये महटलये जातये.
EMDR ची अंमलबजावणी ्ला्ंटला ल्बद्ध सवरूपात (Erwin, २००१),
आराताच्ा प्रनतमयेचा, आराताच्ा शारीररक संवयेदनयेचा आणण नकारातमक
आतमभान क्कं वा भावना ्ांचा ववचार करीत असताना, डोळ््ाच्ा उजव्ाडाव्ा हालचालींनी उपचारतजज्ाच्ा बोटाचये अनुसरण करा्ला सांगून सुरू होतये
(Wilson, Becker, & Tinker, १९९५). हये अवलंबण्ामागचा आधार असा क�
्ला्ंट प्रनतमा, आकलन, भावना क्कं वा शारीररक अनुभव नोंदवत असताना
असंवयेदनीकरण रडून ्येईल. प्रारं भीच्ा EMDR वरील अभ््ासानये (Shapiro,
१९८९) त्ाचये वैद्क�् महततव दश्पवलये, मात प्रणालीववर्क तट
ु ींवर टीका कयेली.
EMDR वरील संशोधनाचये प्रमाण १९९० च्ा मध्ात वाढलये पण तये त्ाच्ा
प्रभावीपणाबाबत लमश्र पररणाम दश्पवतये. एका अभ््ासातून लक्षणांमध्ये कपात
आणण सकारातमक आकलनात वाढ हदसन
ू आल्ानंतर APA ववभाग १२ का््प
बल (Erwin, २००१) दवारये EMDR हा अनुभवावर-आधाररत उपचार ठरवला
गयेला. EMDR ववर्ी संशोधनात अजूनही वाढ होत असल्ानये, त्ाचा अवलंबही
अनयेक पररवत्पनांमधून गयेला आहये .
EMDR लशषटाचार उपचारतजज्ाला ्ला्ंटची लक्षणये नोंदवण्ास, भूतकाळात
जाण्ास, मुळये शोधण्ास, त्ावर का््प करून मग वत्पमान आणण भववष्ातील
उततयेकजत करणाऱ्ा बाबींवर ्शसवीपणये का््प करण्ाचये हदशाननद� श दये तो.
तरीही, ्ला्ंटसोबत ५ वर� कयेलयेल्ा का्ा्पच्ा ्ा ववसतत
ृ पटावर, हा आदश्प
लशषटाचार व्ालमश्र PTSD असलयेल्ा आणण उचच पातळीची ववलगता
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असलयेल्ा ्ला्ंटच्ा बाबतीत कामास ्येत नाही. ्ा अवकाशात, EMDR
उलट लशषटाचार हये पररणामकारक साधन ठरलये आहये – “भववष्ावर काम करा
- वत्पमानावर काम करा – भूतकाळावर काम करा” [श्रीमती सँड्रा फॅरये ल ्ांच्ा
मुलाखतीतील अंश]. अशा प्रकारये भववष्ासाठी आशा सुगम करण्ावर कटाक्ष
राहहला आहये (्ला्ंट आपल्ा भववष्ाची कशी कलपना करतील); त्ानंतर
वत्पमानातील उततयेकजत करू शकणाऱ्ा बाबींकडये वळणये. बऱ्ाच बाबतींत,
वत्पमानातील उततयेकजत करू शकणाऱ्ा बाबी खूप दडपवून टाकणाऱ्ा असतात
कारण आपली पुनव्पसन क�द्रये आरातापासून मु्त असण्ाएवढी सुसजज
नाहीत. उलट, प्रौढांचये अज्ान आणण अपयेक्षा तसयेच कुशल व्ावसान्कांच्ा
अभावामळ
ु ये ती पन
ु रारात करणारी असू शकतात. महणन
ू स्ै्वीकरण प्रदीर्प
काळ चालू शकतये. सद् द:ु खावस्येला कारणीभूत असणाऱ्ा आराताशी संबंधधत
वत्पमानातील उततयेकजत करू शकणाऱ्ा बाबी ओळखण्ासाठी समुपदये शक
्ला्ंटला सजज करतो. उदाहरणा््पः संताप, नैराश् क्कं वा वैफल्, आशंका
क्कं वा दहशत. उततयेकजत करू शकणाऱ्ा बाबी ओळखणये आणण शांततयेची,
सव-शमनाची धोरणये आणण प्रभाव नन्मन लशकवणये ्ांदवारये उततयेकजत करू
शकणाऱ्ा बाबींच्ा उगमांववर्ीची संभारणये अधधक नैसधग्पकपणये प्रवाहहत
होतात. ्ानंतर समुपदये शक ्ला्ंटच्ा सवतःववर्ीचा दृकषटकोनाचये अनवयेरण
करणये आणण ववकृतींना संबोधधत करणये, त्ांचये सामान्ीकरण करून त्ांना
अपयेक्षाभंग आणण लहान अन्ा्ांववर्ी कमी प्रनतक्रि्ातमक बनवण्ास
्ला्ंटना मदत करणये सुरू करतात, जयेणयेकरून तये संस्येत स्ावपत होतील,
आपल्ा अभ््ासात आणण इतर व्ावसान्क प्रलशक्षणात लक्ष क�हद्रत करतील.
्ासोबतच, “तुकड््ावर काम करणये” ही दये खील प्रभावी पद्धत आहये , ्ात
गतकाळातील कयेवळ एकाच आठवणीवर काम कयेलये जातये आणण तयेही १५
लमननटांपयेक्षा जासत काळ नाही, अगदी ्ला्ंटची प्रगती चांगली असली तरीही.
्ा प्रक्रि्येमध्ये मल
ु ी सरु क्षयेस उचचतम महततव हदलये जातये आणण समप
ु दये शक
्ला्ंट भावनावश होण्ाची वाट पाहत नाही. ही पद्धत गयेल्ा ७ वराांच्ा
अनुभवातून ववकलसत झालयेली आहये कारण आरात प्रक्रि्येच्ा एक तासाच्ा
सतामध्ये ्ला्ंट अनयेकदा भावनावश होतो आणण मूळ आरात पचववण्ासाठी
त्ांच्ा मळ
ू च्ा चक
ु �च्ा प्रनतसादाचा आधार रयेतो. काहीजण ववलग होऊ
शकतात, तर काहीजणांची अधोगती होऊ शकतये क्कं वा तये आरातातमक
साहहत्ाचा सामना करण्ासाठी व्सनांचा आधार रयेऊ शकतात. ्ामुळये आरात
प्रक्रि्येत अड्ळा तर ्येतोच पण ्ला्ंटची सद् पररकस्तीदये खील अधधक
�बरडू शकतये. महणन
ू च, अशा ्ला्ंटवगा्पसाठी EMDR वापरण्ाचा कलपक
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माग्प, ज्ात भववष्, भूत आणण वत्पमान असये नतनही कालखंड एक�ततपणये
हाताळलये जातात, सववोततम प्रकारये काम करतो. एका वयेळी एका ्ला्ंटमध्ये
आरातास अनावतृ त होण्ाची तीव्रता समा्ोकजत कयेली जातये जयेणयेकरुन तीव्रता
उपचारातमक णखडक�मध्ये राहील आणण ती पुनहा आरात करणार नाही (ब्रीएर
आणण सकॉट २००६). ्ामुळये ्ला्ंटना “त्ांचये समुपदये शन त्ांच्ा नन्ंतणामध्ये
आहये ” असये वाटण्ासदये खील मदत होतये; लैंधगक अत्ाचारांचा बळी असणाऱ्ा
्ला्ंटच्ा बाबतीत हये खूपच महततवाचये असतये. समुपदये शकाच्ाच श्दात
सांगा्चये तर, “जर मी एक गोषट पूण्प होण्ाची वाट पाहहली आणण मग पुढील
गोषटीस हात रालण्ाचये ठरववलये, तर हये कधीच होणार नाही. मी एका मुलीवर
गयेली दोन वर� काम करत आहये आणण तये नयेहमी असयेच असतये. ती अजन
ू ही
भूतकाळात मागये जाताना भावनावश होतये. कारण नतच्ामागये वयेश्ावसतीमध्ये
राहण्ाचा खूप मोठा इनतहास आहये . ती तये्ये जवळपास दीड तये दोन वर� राहहली
होती” [श्रीमती सॅणड्रा फॅरये ल ्ांच्ा मुलाखतीतील अंश]. त्ामुळये व्ालमश्र
आरातोततर तणाव््
ु त दरु वस्ा असणाऱ्ा ्ला्ंटवर उपचारादरम्ान
पुनहा आरात होण्ापासून वाचववण्ाची जबाबदारी समुपदये शक सवीकारतात.
अनतउतसाहीपणा, भूतकाळात परत जाणये आणण सतांमधील ववलगता ्ांवर नजर
ठये वण्ासोबतच नन्लमत मागोव्ाच्ा आधारये काळजीवाहकांशी संवाद साधन
ू
सतांबाहये रील लक्षणांच्ा वाढीवर नन्ंतण ठये वणयेदयेखील महततवाचये आहये . महणन
ू च
आरातावर उपचार करणये ही खूप प्रवाही प्रक्रि्ा आहये .
समुपदये शनादरम्ान आरातातमक साहहत्ास अनावतृ त करण्ाची तीव्रता
हाताळण्ासाठी समप
ु दये शक जबाबदार असतात असये सच
ु ववणाऱ्ा आरात
उपचाराच्ा सध्ाच्ा प्रारुपाशी हये समरिलमत आहये . आरात उपचारांच्ा
सुरुवातीच्ा प्रारुपांमध्ये आराताचये पुनक्प्न करणये हये उपचारांच्ा मध्वतवी
असये आणण तये उपचारातमक आणण आवश्क असल्ाचये मानलये जाई; परं तु
्ाववरुद्ध, अलीकडील संशोधन असये दश्पववतये क� आराताववर्ी बोलल्ानये काही
व््तींमध्ये वागण्ातील सहजता लमळाल्ाची लक्षणये हदसून ्येतात मात
इतरांमध्ये लक्षणये अधधक �बरडल्ाचये हदसतये (वॅन दये र कॉलक व मॅकफाल�न,
१९९६). वासतववक, काही ्ला्ंटमध्ये तर आराताच्ा आठवणींना उरडये करणये
हानीकारकदये खील असू शकतये. “जयेवहा उपचार प्रक्रि्ा ्ला्ंटच्ा क्षमतयेपयेक्षा
जासत वयेगानये जातये तयेवहा नतचा पररणाम महणून ्ला्ंट भावनावश होण्ाची,
कदाधचत त्ाच्ावर पुनहा आरात होण्ाची श््ता खूप जासत असतये
(श्दशः)” (रॉथ्सचाईलड २०००).
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महणन
ू च, ्ा आश्ामध्ये, ्ला्ंटना सतांमध्ये आरात पन
ु हा अनभ
ु वण्ास
सांगण्ापव
वी
्ला्ं
ट
ना
मात
करण्ाची
अधधक
प
र
क
धोरणये
ववकलसत
करण्ात
ू
ू
मदत करणये (उदा., ववश्रांती प्रलशक्षण, तणाव कमी करणारये व्ा्ाम, सवत:शी

चच�च्ा माध्मातन
ू मनावर होणाऱ्ा पररणामांवर नन्ंतण करणये) वै्क्तक
उपचारांदवारये आरातावर उपचार करण्ाच्ा ध्ये्ांमध्ये समाववषट असतये.

अलभव््ती नन्मनात आणण नातयेसब
ं ध
ं कौशल्ये सध
ु ारण्ात मदत वहावी महणन
ू
समस्ा-ननवारण, वत्पणक
ू बदल आणण भावननक नन्मन अशा पद्धतींचीदये खील
अंमलबजावणी कयेली जातये. असवस्ता, औदालसन् आणण सव-ववधवंसक क्कं वा

व्सनी वत्पणक
ू ्ांसारख्ा लक्षणांवर उपा् करण्ासाठी इतर पारं पाररक मानलसक
वत्पणक
ू उपचारपद्धती (उदा., ववरुवपत ववशवासांना आवहान दये ण,ये वत्पणक
ू �त बदल
अंमलात आणणये, दक्षता का््परिम आखणये) वापरल्ा जातात. गयेल्ा ७ वराांमध्ये
वै्क्तक उपचारामध्ये मध्स्ीचये मख
ु ् लक्ष असणारी क�द्रये होती:
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मूलयांकन, उपरार ध्यथेय

आरा्तावर प्रक्क्रया

गरजथेनुसार

• इनतहास रयेणये, मल
ू ्ांकन,

• EMDR साठी त्ारी

• करर्र नन्ोजन

• मनोलशक्षण – आरात,

• ववलगीकरणाची चाळणी

• कुटुंबाशी पन
ु हा

आणि स्ैय�करि

उपचार ध्ये्ये
ववलगीकरण,

जवळीक, सकारातमक
प्रभाव, सहनशीलता,

करिथे

• EMDR प्रक्रि्येचये काम
• ववलगीकरणाचये काम

• सध्ाचये तणाव दये णारये

• उपचारात हसतक्षयेप

• जवलळक�वरील काम

- असवस्ता कमी

करणये, आपातकालीन

ननवारण

काम

महततव, सीमारये रव
ये रील
व्क्तमततव ववकार

भयेटण्ासंबंधी समस्ा

• सहलीसाठी त्ारी करणये

• तीव्र भावनयेच्ा प्रक्रि्येचये

• कौशल् उभारणी

• समस्ा ननराकरण

प्रक्रि्येचये काम

समप
ु दये tशनाची लमथ््ये,
दःु ख, औरधोपचारांचये

मध्यस्ी

• लक्षणये कमी करणये

• संरक्षण तंतावर काम
करणये

• भववष्ाची भीती
करणारी वत्पणक
ू

• पररक्षयेची असवस्ता
आणण संबंधधत

• अपराध्ास हाताळणये
• अप्श हाताळणये

व्वस्ापन, भावनावयेश

उपचार समाप्तीसाठी

नन्ंतण, भागांशी संवाद,

त्ारी करणये

सवतःला शांत करण्ाची

• पररक्षयेपशचात तणाव

तंतये

• सरु क्क्षत भववष्ाचये

• संसाधन उभारणी –

नन्ोजन, वववाहाची

सरु क्क्षत/शांत प्रनतमा,

त्ारी/नवीन नातयेसंबंध

कुशलता तंत,ये सतांच्ा

पन
ु व्पसन प्ा्प्

मधील काळामध्ये

कुटुंबाच्ा दबावास

तोंड दये ण्ाची धोरणये,

हाताळणये

आपातकालीन संसाधनये

• कामाशी ननगडीत तणाव

• म्ा्पदा आखणये

आध््पक बाजू हाताळणये

• कस्त्ंतर समस्ा

• न्ा्ाल्ीन प्रकरणये
आणण CWC साठी
त्ारी करणये

• कामाशी ननगडीत
आवहानये

आकृती १२: व्क्तगत उपचारांसाठी क�द्रस्ानी असणारी क्षयेतये
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४.३.१ वैयगक्तक उपरारारी ननषप्ती
अ. समुपदथे शकारथे मूलयांकन
्ला्ंट अ ला खप
ू च आरातातमक इनतहास होता कारण ती सट
ु का होईप्ांत
बराच काळ वयेश्ावसतीमध्ये राहहली होती. समह
ू सतांमध्ये असताना ती ्र्र
कापत असये… ती भीतीचा झटका आणण सव्पसाधारण असवस्ता ्ांच्ा
सीमारये रव
ये र होती. जयेवहा ती वै्क्तक उपचारासाठी आली तयेवहा ती अगदी
पालकाच्ा भलू मकयेत होती, नतचा का्म असा ववशवास होता क� नतच्ा आईची
काळजी रयेणये ही नतची जबाबदारी आहये आणण ती नतच्ा आईची काळजी कशी
रयेऊ शकयेल ्ा ववचारानये नतच्ा पोटात गोळा ्येत असये. नतच्ा वै्क्तक
सतांनंतर नतला समजलये क� ती अनत-जबाबदारीस बळी पडत आहये . जयेवहा
सरतयेशव
ये टी ती नतच्ा आईसोबत राहण्ास गयेली तयेवहा ती महणाली, “मी तझ
ु ी
काळजी रयेईन आणण तल
ु ा का् हवये नको तये सव्प पाहीन पण तू हये जासतीची
जबाबदारी रयेतली नाहीस तर माझ््ा बयेजबाबदार भावाची अनतरर्त जबाबदारी
रयेऊ न्येस कारण त्ाचा माझ््ावर अनतरर्त भार पडतो. जर त्ाला [भावाला]
आनंदी राहा्चये असयेल तर त्ानये माझ््ासारखी सवतःची काळजी रयेण्ास
लशकावये. आणण जर तल
ु ा त्ाची काळजी रयेण्ासाठी पैसये खच्प करा्चये असतील
तर ती जबाबदारी मी रयेणार नाही”.
ही मल
ु गी सध्ा आदरानतथ्् क्षयेतातील नामांक्कत कंपनीमध्ये व्वस्ापक
महणन
ू काम करत आहये आणण नतचये सवतःचये एक ररही आहये .
आकृती १२: वै्क्तक उपचारांमधन
ू जाणाऱ्ा ्ला्ंटमधील बदल

उपचारातमक मध्स्ीलशवा् नतनये नतच्ा आईला आनंदी करण्ासाठी
काहीही कयेलये असतये. नतच्ा भावाची काळजी रयेतल्ानये नतच्ा आईला आनंदी
वाटतये आणण आईची काळजी रयेतल्ानये नतला आनंदी वाटतये, असये हये रातक
मंडळ चालत राहहलये असतये पण नतनये तये ्ांबववलये आणण त्ास नकार हदला.
नतनये खंबीरपणये नतच्ा म्ा्पदा आणण धचंता मांडल्ा. नतच्ा आईची पसंती
लमळववण्ासाठी आपल्ा ननण्प्ाशी तडजोड कयेल्ालशवा् क्कं वा आपल्ाला
नकार लमळये ल ्ाच्ा भीतीलशवा् संवाद साधण्ाची ही सक्षमता लहानशी
वाटू शकयेल, पण व्ालमश्र PTSD ची लक्षणये दाखववणाऱ्ा आणण गंभीरपणये
आरातातमक असणाऱ्ा आठवणींना सामोरये गयेलयेल्ा मल
ु ीमध्ये ती खप
ू
महततवाची आहये .
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ही कयेवळ एकच अशी ननषपतती नवहये . वै्क्तक उपचारांमध्ये असणाऱ्ा अनयेक
मल
ु ींनी त्ांची आ्षु ्ये रडववली आहये त– त्ांना कलपना करता ्येणार नाही अशा
प्रकारये – काहींनी लशक्षण रयेतलये, काम करण्ास सुरुवात कयेली, लगन कयेलये. इतर
काहीजणांनी त्ांच्ा पालकांना खंबीरपणये सांधगतलये क� तये त्ांच्ा ररी परतणार
नाहीत कारण त्ांना तये्ये सुरक्क्षत वाटत नाही. इतरही काहीजणी आहये त ज्ांनी
आतमववशवासानये आपल्ा बॉ्फ्र�डला सांधगतलये क� कयेवळ त्ा १८ वरा्पच्ा
झाल्ा महणून लगन करणार नाहीत, लगन करण्ापूववी त्ा पुढये लशकणार
आहये त आणण आध््पकदृषट््ा सवतंत होणार आहये त. ही एका रातीत रडलयेली जाद ू
नाही, त्ामागये हळूहळू होणारी प्रगती आहये . एका समुपदये शकानये महटल्ाप्रमाणये,
“आरातावर काम करताना धीमयेच जलद असतये” [श्रीमती सॅणड्रा फॅरल ्ांच्ा
मुलाखतीतील अंश]. महणूनच, वै्क्तक सतये रागाचये सफोट, ववचललत झोप,
नातयेसंबंधातील समस्ा, झोपयेच्ा तरिारी कमी होण्ाच्ाही पलीकडये गयेलयेली
आहये त आणण त्ांनी मुलींना अधधक चांगलये आ्ुष् जगण्ाची आशा आणण
कौशल्ये हदलयेली आहये त हये पाहणये आशच््पकारक आहये . ्ला्ंटना सवतःला गरज
ओळखता ्येणये हये सवा्पत महततवाचये आहये . समुपदये शकानये एका ्ला्ंटववर्ी
नमूद कयेल्ाप्रमाणये, नतला १८ वर� पूण्प झाल्ावर दस
ु ऱ्ा ररामध्ये ठये वलये
जाईल तयेवहा ती अनयेकदा काळजीवाहकांना ववचारतये क� ती नतची समुपदये शनाची
सतये चालू ठये वू शकतये का. नतनये समप
ु दये शकासदये खील सांधगतलये क�, जर मी
अदवैतमधून बाहये र पडल्ावर कोणी माझ््ा समुपदये शनाचा खच्प करण्ास
त्ार नसयेल तर मी सवतः पैसये साठवून माझी सतये चालू ठये वयेन [श्रीमती सॅणड्रा
फॅरल ्ांच्ा मुलाखतीतील अंश]. वै्क्तक सतांमध्ये असलयेल्ा मुलींनी
त्ांच्ा आ्षु ्ावर परत नन्ंतण लमळवलये आहये आणण त्ाला त्ांना हवये तसये
वळण दये ण्ास सुरुवात कयेली आहये , इतकयेच नवहये तर ती इतरतही बदल रडवून
आणण्ास कारणीभूत ठरलयेली आहये त. उपचारांमध्ये असलयेल्ा एका ्ला्ंटनये
हट्ट धरला क� नतच्ा भावी पतीनयेदयेखील उपचारासाठी ्ावये. नतची सवतःची
समप
ु दये शक जोडप््ांचये समप
ु दये शन करत नसल्ानये नतनये नतला दस
ु दये शक
ु रा समप
शोधण्ास सांधगतलये कारण एखाद्ाचये आ्ुष् रडववण्ामध्ये ्ाचा मोलाचा
वाटा असल्ाचये नतला कळकळीनये वाटलये.
महणन
ू च, समव्सक आणण काळजीवाहक ्ांच्ासोबतचये आठवड््ाभरातील
रागाचये सफोट, झोपयेच्ा आकृतीबंधाचये सवरुप, त्ांच्ा संलगनताववर्क समस्ा,
एकाग्रतयेच्ा समस्ा, आंतरव््ती् नातयेसंबंधांतील अड्ळये , पालक क्कं वा
इतरांची खूप जासत जबाबदारी जाणणये, एखाद्ास आवडावये क्कं वा पसंतीस
उतरावये ्ासाठी वत्पणूक, भ्सवप्नये, शरीरदख
ु ीसारख्ा झोपयेच्ा तरिारी,
अनन्लमत मालसक पाळी, कमी भूक क्कं वा अनतखाणये, असवस्ता, भावना
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आणण गरजा व््त करणये अवरड जाणये,
सवतःची काळजी आणण सवा्पत महततवाचये
चांगल्ा भववष्ाची उमयेद ्ांच्ा आधारये
अलभप्रा् आणण प्रौढांचा अलभप्रा् ्ांच्ा

वररषठांववर्ीची अनुधचत भीती,
महणजये त्ांचा आशावाद आणण
प्रगती मापली जातये. ्ला्ंटचा
आधारये हये मापलये जातये.

उदाहरणा््प, समुपदये शकानये अजून एका ्ला्ंटचये उदाहरण हदल्ाप्रमाणये, कजनये
संस्येमध्ये सामील झाल्ापासून तीन महहन्ांतच नतनये वै्क्तक सतये सुरु कयेली
आणण अजन
ू ही उपचार रयेत आहये :

“जयेवहा ती उपचारासाठी आली तयेवहा ती मत
ृ ासारखी होती. ती तास दये त नसये.
ती तास दये णाऱ्ांपक
ै � नाही. पण ती ्ा दनु न्येत नसा्चीच, त्ामळ
ु ये का् करावये
तये काळजीवाहकांना कळये ना. ती का्म हरवलयेली असये. सध्ा नतनये १० वीची
परीक्षा हदली आहये ; आता ती ररातील सवा्पत जबाबदार मल
ु गी आहये त्ामळ
ु ये
काळजीवाहकांनी नतच्ाकडये रराच्ा चाव्ा हदलयेल्ा आहये त. त्ा नतला बाहये र
पाठवन
ू साधी कामये करवन
ू रयेऊ शकतात उदा. झयेरॉ्स काढणये. हा खप
ू मोठा
बदल आहये . [मात] आरातावर खप
कमी
काम
झालये
ल
ये
आहये
.
पण
नतचये
सध्ाचये
ू
कळीचये प्रसंग कमी झालयेलये आहये त आणण नतचा आतमववशवास खप
ू च वाढलयेला
आहये .” [श्रीमती सॅणड्रा फॅरल ्ांच्ा मल
ु ाखतीतील अंश]
काही ्ला्ंटच्ा दीर्पकालीन मनोपचारातमक मध्स्ीदवारये सादर होणाऱ्ा
धचंता आणण हालचाली खाली हदलयेल्ा आहये त. ्ातन
ू असये हदसतये क� पहहल्ा
३ महहन्ांतच लहान बदल हदसू लागतात कारण ्ला्ंटला ऐकून रयेणारये ,
नतच्ावर ववशवास ठये वणारये आणण नतच्ाववर्ी मत न बनववणारये कोणीतरी
त्ांना सापडतये. हये सुरक्क्षत वातावरण सवतःच उपचारातमक बनतये आणण
सवतःला दोर दये ण्ाचये प्रमाण रटू लागतये.
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कलिायं्ट

सत्र
संख्या

�दसिारी लिक्िथे

वर्च १
२०११

वर्च २
२०१२

वर्च ३
२०१३

१

५६

• आजूबाजूच्ा
लोकांववर्ी खूप
संश्ी
• खूप राग ्येतो आणण
आजूबाजूच्ा सवाांशी
भांडतये
• समव्सक
तसयेच प्रौढांसोबत
नातयेसंबंधांमध्ये
समस्ा
• समरणश्तीववर्क
अनयेक समस्ा
• अलभप्रा् सवीकारु
शकत नाही
(सकारातमक आणण
नकारातमकही)
• सवतःला खूपच कमी
लयेखतये
• खूपच आळशी
आणण व्ावसान्क
प्रलशक्षणामध्ये रस
रयेत नाही

• नतच्ा
समव्सकांववर्ी
कमी संश्ी
• नतच्ा
समव्सकांसोबत
आणण प्रौढांसोबत
अधधक चांगलये
नातयेसंबंध
• काही मै�तणी
झाल्ा आहये त
ज्ा नतच्ावर
ववशवास ठये वू
लागल्ा आहये त
• आनंदी
असल्ाचये हदसतये
आणण नतच्ा
भूतकाळानये नतच्ा
वत्पमानाकाळास
कसये पछाडलयेलये
आहये हये इतरांना
सांगतये
• व्ावसान्क
प्रलशक्षणात रस
रयेतये

• सवतःसाठी
्ोग्शी नोकरी
शोधली आहये
• सवतःववर्ी
सकारातमक
वाटतये
• काही नवीन
समस्ांना
सामोरी जात
आहये पण अद्ाप
त्ांच्ातून माग्प
काढण्ासाठी
असरु क्क्षत माग्प
अवलंबलयेलये
नाहीत
• खूप सक्रि् आहये
आणण नतच्ा
कामामध्ये रस
दाखववतये
• गंभीर प्रमाणात
ववलग झालयेली
आहये आणण
अजन
ू खप
ू काम
करण्ाची गरज

लगन करुन
कस्रस्ावर झाली
आहये
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कलिायं्ट

सत्र
संख्या

�दसिारी लिक्िथे

वर्च १
२०११

वर्च २
२०१२

वर्च ३
२०१३

२

३१

• लोक नतच्ाववर्ी
बोलत असल्ाचा
संश्
• रागाचये सफोट –
अनन्ं�तत रिोध
• मदतीसाठी ववचारण्ात
संकोच
• अपराध्ाकडून इजा
होण्ाची भीती
• समव्सकांप्रती
टीकावादी आणण कटू
• पररपूणत
्प ावादी
• परीक्षयेववर्ी असवस्ता
आणण भीती
• सवतःववर्ी शंका
• मुलींच्ा अवतीभोवती
कामुकतयेनये वागणये
• आईसोबतचये संबंध
तणावपूण्प

जून २०११ मध्ये
सामील झाली

• १० वी पास झाली
आणण अजून
लशकण्ाची इचछा
आहये .
• नोकरी आणण
अधधक
आतमववशवास
• नतनये रराबाहये र
व्ावसान्क
अभ््ासरिमामध्ये
प्रवयेश रयेतल्ापासून
कामुकतयेनये वागणये
अधधक ठळकपणये
हदसून आलये. ्ा
क्षयेतातील प्रक्रि्ा
काम पूण्प करता
आलये नाही.
• नतच्ा आईसोबत
चांगलये संबंध आणण
नतच्ा म्ा्पदांचये
संरक्षण करण्ास
सक्षम

• सध्ाची संस्ा
सोडल्ावर
वै्क्तक सतये
चालू ठये वत आहये
• करर्र
नन्ोजन आणण
आरातातमक
आठवणींवर काही
काम.
• कामक
ु तयेनये
वागण्ावर आणण
ववरुद्ध ललंगाच्ा
व््तींसोबतच्ा
नातयेसंबंधांवर काम
कयेलये.
• समुपदये शनामध्ये
करर्र करण्ाचा
ववचार
• सध्ा ती
सामाकजक
क्षयेतामध्ये सक्रि्
आहये
• अनत-जबाबदार
क्कं वा अपराधी
न वाटता नतच्ा
भावंडाची काळजी
रयेण्ास सक्षम.
• खूपच चांगलये
चाललये आहये
आणण नतच्ा
आजूबाजूच्ा
बहुतक
ये
लोकांसोबत म्ा्पदा
आखण्ास सक्षम.

३

२०
सतये

•
•
•
•
•
•
•
•
•

सप्ट� २०११ मध्ये
सामील झाली

• झोप सुधारली आहये
• १० वीची परीक्षा
दये त आहये
• नतच्ा
समव्सकांसोबत
चांगलये नातयेसंबंध
• समव्सक तसयेच
प्रौढांशी अवप्र्
भावना व््त
करण्ास सक्षम
• अजून बरये च काम
बाक�
आपल्ा करी्रवर
लक्ष क�द्रीत
करण्ास सक्षम
• भववष्ात चांगलये
करण्ासाठी
अधधक प्रयेररत
• बहुतक
ये काळ
सवतःला
वत्पमानकाळात
ठये वण्ास आणण
मन एकाग्र
करण्ास सक्षम

• परीक्षयेला बसतये
आहये .
• खूपच ववलग
आणण काम
बऱ्ाच धीम्ा
गतीनये चालू आहये .
• आरातातमक
आठवणी आणण
ववलग करणाऱ्ा
लक्षणांवर काम
करीत आहये .
अजूनही सतये
चालू.

PTSD चये प्रकरण
फ्लॅ शबॅक
भीतीदा्क सवप्नये
टाळाटाळ
हदवासवप्नये पाहणये
एकाग्रतयेची कमी
मनो-ननद्रातमक आजार
छुपा आरिमकपणा
ववशवास ठये वण्ात
समस्ा

आकृती १३: वै्क्तक उपचारांमध्ये असणाऱ्ा ्ला्ंटमधील प्रगती
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्ा ननषपतती, बहुतक
ये दा अमत
ू ,्प क्षणणक आणण दृश् परु ाव्ाचा अभाव असणाऱ्ा
्ा प्रक्रि्येचा एक पैलू बनल्ा आहये त. ्ा त्त्ामधन
ू हये सपषट होतये क�
उपचार सतामध्ये ्ला्ंटची हालचाल धीम्ा गतीनये होत असतये. मात
२-३ वराांच्ा कालावधीमध्ये, त्ांचये सध्ाचये कळीचये प्रसंग कमी होतात आणण
्ला्ंट बाहये रील जगामध्येदयेखील बऱ्ापैक� काम करु शकतात, मात त्ांच्ा
गतकाळातील आठवणींवरील आरात का््प क्कं वा ववलगकरणावरील प्रक्रि्ा का््प
्ाला जासत वयेळ लागतो. समप
्प ः वै्क्तक
ु दये शक मात, ्ांच्ाकडये पण
ू त
उपचारांशी संबंधधत असल्ाच्ा नजरये नये पाहण्ाचा इशारा दये तये – “हा अनयेक
गोषटींचा सं्ोग आहये - काळजीवाहकाच्ा कौशल्ांमधील बदल आणण
अदवैतमधील सकारातमक लशसतववर्क धोरणये, समह
ू सतये आणण वै्क्तक
उपचारांमधील ्ला्ंटचा सहभाग” आणण सवतःच्ा आ्षु ्ाचये नन्ंतण रयेऊन
पढ
ु ये जाण्ाबद्लची त्ांची लवधचकता आणण उमयेद सवा्पत मल
ु भत
ू ननषपतती ही
असतये क� ्ला्ंट ही लशकवणी त्ांच्ासोबत रयेऊन जातात, जरी त्ांची सतये
का्दये शीर कारणांनी मध्येच ्ांबली तरीही. ्ला्ंटची उचच गमनशीलता
पाहता, समप
ु दये शकासाठी ही सवा्पत मोठी समाधानाची बाब आहये . समप
ु दये शक
नमद
ू करतये क�, “आधी जयेवहा मी नवखी समप
ु दये शक होतये, तयेवहा मी काही
बाबतींत ननरागस होतये, पण सरु
ु वातीस जयेवहा मी माझ््ा सव्पश्तीमानपणामध्ये
ववशवास ठये वा्ची आणण मला वाटये क� उपचार महणजये जगाचा शयेवट आहये …
जयेवहा मल
ु ी ननरन
ू जात तयेवहा मला खप
ू असहाय् वाटये , मला वाटये क�… अरये
बापरये … आता नतचये कसये होणार? पण आता मी राबरत नाही. आता माझा
ववशवास आहये क� त्ा जये काही लशकल्ा आहये त तये कसये वापरा्चये तये त्ांना
कळये ल आणण मी त्ांना दाखवतये क� माझा त्ांच्ावर ववशवास आहये … हये त्ांना
मदत करतये, त्ांन ताकद दये त.ये आणण EMDR तततवज्ान मला खप
ये
ू श्ती दये त…
प्रत्येक व््तीकडये ननस्पगतःच बरये होण्ाची क्षमता असतये. पण तम
ु हाला पाठबळ
दये ण्ाची ्ंतणा परु वा्ला हवी. आ्षु ्ात का् होतये तये त्ांच्ा नन्ंतणामध्ये
नसतये. त्ांचा अपराधी आजही त्ांच्ासमोर ्येऊ शकतो क्कं वा त्ांना पन
ु हा
अशा सवरुपाच्ा शोरणास सामोरये जावये लागू शकतये पण आता त्ा फोन उचलन
ू
कळवू शकतात क�, “ताई [काळजीवाहक], कोणीतरी माझ््ाशी असये वागत आहये .”
हये त्ांना सतत सांगावये लागतये क� तम
ु ही आता एकटये नाही आहात. जयेवहा तये
[मागये] झालये तयेवहा तम
ही
एकट््ा
होता,
का् करा्चये तये तम
ु
ु हाला ठाऊक नवहतये.
आता तम
ु च्ा म्ा्पदांचये उललंरन करणारी कोणतीही अवप्र् गोषट झाल्ास,
लगयेच फोन उचला, कॉल करा आणण तम
ु हाला मदत हदली जाईल. ही गोषट मला
खप
ू आतमववशवास आणण शांती दये तये आणण त्ांनाही सक्षम करतये. कारण, सरतये
शयेवटी, त्ा बाहये रच्ा वासतव जगामध्ये जात आहये त आणण तये्ये कोण सरु क्क्षत
असतये? तम
ु ही सरु क्क्षत नाही. मी सरु क्क्षत नाही तर त्ा उपचारांनंतर सरु क्क्षत
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राहतील ्ाची हमी मी कशी का् दये ऊ शकतये? हा प्रशन सरु क्षयेचा नाही, तो आहये
“मला का् करा्चये हये ठाऊक आहये ”. ही ववशवास प्रणाली हवयेतन
ू आलयेली नाही,
ती अनभ
ु वातन
ू आलयेली आहये .
“आताप्ांत प्रत्येकजण जी परत गयेली आहये , नतनये कधी ना कधी
काळजीवाहकांशी संपक्प साधलयेला आहये आणण एखाद्ा समस्येववर्ी मदत
माधगतलयेली आहये ”. [श्रीमती स�ड्रा फॅरल ्ांच्ा मल
ु ाखतीतील अंश]

ब. कलिायं्टरथे मल
ू यांकन
ब.१ वैयगक्तक उपरार शमळिार्या कलिायं्टरथे सव-मूलयांकन

्ला्ंटचये त्ांच्ातील बदलांचये सव-मूल्ांकन आणण समुपदये शन प्रक्रि्येचये त्ांचये
मूल्ांकन जाणून रयेण्ासाठी ८ ्ला्ंटच्ा मुलाखती रयेतल्ा गयेल्ा. त्ातील
३ ्ला्ंट सध्ा वै्क्तक सतांमध्ये आहये त आणण ५ ्ला्ंटनी संस्ा
सोडलयेली असून अदवैतच्ा समुपदये शकासह वै्क्तक उपचार बंद कयेलयेलये आहये त.
्ला्ंटना त्ांच्ा सवतःच्ा गरजांच्ा आधारये तसयेच उपचारकत्ा्पचये
धचक्कतसाल्ीन मूल्ांकन आणण काळजीवाहकांचये ननररक्षण ्ांच्ा आधारये
वै्क्तक उपचारांमध्ये रयेतलये गयेलये होतये. ्ा सव्प ्ला्ंटनी ६ महहनये तये २ वर�
वै्क्तक उपचारांमध्ये व्नतत कयेली. त्ांतील सव्पजणी वै्क्तक सतये सरु
ु
करण्ापूववी ३ महहनये तये २ वर� क्कं वा अधधक काळासाठी समूह सताचा भाग
होत्ा, आधी नमूद कयेल्ाप्रमाणये त्ांच्ा व्क्तगर उपचारांचा प्रारं भ
करण्ामागील कारणाच्ा आधारये [वै्क्तक उपचारावरील ववभाग]. अदवैतच्ा
माजी ्ला्ंटच्ा बाबतीत, त्ांचये वै्क्तक उपचार त्ा अदवैतमधून बाहये र
पडल्ावर ्ांबलये आणण काही कालावधीनंतर तये परत सुरु झालये कारण
्ला्ंटना तये चालू ठये वा्चये होतये. एक ्ला्ंट महणतये त्ाप्रमाणये:

“त्ावयेळी मी नवीन ररामध्ये गयेली होती; माझ््ा गतकाळातील आठवणी
परतपरत माझ््ासमोर ्येत होत्ा आणण मी खप
ू असवस् होती. त्ा नवीन
जागयेमध्ये मी कोणाशी हये शयेअर करु शकयेन ्ाची मला खाती नवहती. हये का्
होत आहये ्ावर ववचार करण्ासाठी मी सवतःला ्ोडा वयेळ हदला. मला जाणवलये
क� ्ाचा वत्पमानाशी काहीही संबंध नाही पण ्ाची मळ
ु ये माझ््ा भत
ू काळामध्ये
आहये त, मी ववचार कयेला क� मला ्ाववर्ी काहीतरी करा्ला हवये अन््ा
तये सतत माझ््ाकडये परत ्येत राहील आणण माझ््ा वत्पमानकाळास हानी
पोहोचवयेल. महणन
ू मी समप
ु दये शन पन
ु हा सरु
ु कयेलये”. – अदवैतची माजी ्ला्ंट
कजनये संस्ा सोडल्ानंतर समप
ु दये शन पन
ु हा सरु
ु कयेलये.
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्ला्ंटच्ा सव-मूल्ांकनासाठी ५ ननकर वापरलये गयेलये - उपचार सतांना
उपकस्त राहण्ापव
ू वीची आणण नंतरची मख
ु ् भावना, भावना हाताळण्ामध्ये
लशकलयेली कौशल्ये, संवाद आणण गरजा व््त करण्ासाठी लशकलयेली कौशल्ये,
जगण्ाववर्ीची आशा आणण भववष्ाचये आणण बदलाचा उतप्रयेरक होण्ाचये ध्ये्.

ब.१.१ उपरारांना उपगस््त राहण्यापव
ू �री आणि नं्तररी मख्
ु य भावना

आलयेख १२: सतांना उपकस्त राहण्ापव
ू वीची आणण नंतरची मख
ु ् भावना

८ पैक� ७ ्ला्ंटनी (८७.५%) सांधगतलये क� त्ांची मनकस्ती सध्ा बराच
काळ आनंदी असतये. एक ्ला्ंट महणतये तसये,

“मी ्ये्ये [दस
ू आलये; जयेवहा त्ांनी मला ्ये्ये आणलये
ु ऱ्ा संस्येचये नाव] मधन
तयेवहा तये मला महणालये क� तये मला दाखवतील आणण जर मला आवडलये तर तये
मला तये्ये ठये वतील. मात त्ांनी मला ्ये्ये राहण्ास लावलये. मी रागावलये होतये
कारण त्ांनी मला खोटये सांधगतलये; मी दःु खी होती, ही नवीन जागा होती; मी
पा्ऱ्ांवर बसन
ू रडा्ची. मी खप
ू खप
ू दःु खी होती कारण माझा माझ््ा आई
क्कं वा कुटुंबासोबत काहीही संपक्प नवहता. मला माझ््ा आईनये फोनही कयेला
नाही, कोणी मला भयेटा्लाही आलये नाही. हये मला आतन
ू खात होतये; जर कोणी
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्येऊन माझ््ाशी काही बोललये, ता�सह [काळजीवाहक], मी त्ांना उलट उततर
दये ई. मी समप
ु दये शकाशी माझ््ा भावनांववर्ी बोलू लागल्ावर मला उपा्
सापडला आणण माझये दःु ख कमी झालये” – अदवैतची माजी ्ला्ंट.
एक ्ला्ंट जी खूप कमी काळासाठी वै्क्तक उपचारांमध्ये आहये नतला
अजन
ू ही भीती वाटतये, मात त्ाची तीव्रता कमी झालयेली आहये . ती सांगतये:

“मला अजन
ू ही कधीकधी राबरा्ला होतये. अनयेक गोषटी आहये त ज्ा छळत
राहतात. मला माझ््ा भत
ू काळाची आठवण करुन दये त राहतात”. – उपचारांखाली
असणारी ्ला्ंट
वै्क्तक उपचारांचा भाग असणाऱ्ा सव्प ्ला्ंटना बदलामागील कारण
सांगता आलये. त्ांनी प्रा्लमकतः उपचार प्रक्रि्येला बदलाचये श्रये् हदलये; मात
त्ांपक
ै � काहींनी समव्सक आणण काळजीवाहकांचा आधार त्ांच्ा प्रवासात
महततवाचा असल्ाचये नमूद कयेलये. त्ांनी उपचार ही सव-भान दये णारी, बोलण्ाचये,
भावना हाताळण्ाचये कौशल् दये णारी आणण त्ांच्ाववर्ी मतये न बनववता
त्ांचये महणणये ऐकून रयेणारी ववशवासू व््ती दये णारी प्रक्रि्ा असल्ाचये मत
हदलये आणण त्ांचा ्ा सवाांतील ववशवास त्ांच्ातील सकारातमक बदलास
कारणीभूत ठरला. वै्क्तक उपचार लमळणाऱ्ा ्ला्ंटमध्ये त्ांच्ा समूह
सतांतील सहभाग्ांपयेक्षा अधधक जासत सव-भान आलये होतये. ्ातही, बराच काळ
उपचारांमध्ये असणाऱ्ा आणण उपचार व्वकस्त पूण्प कयेलयेल्ा माजी ्ला्ंट
त्ांच्ा भावनांशी अधधक समरिलमत असल्ाचये आढळलये. वै्क्तक सतांमध्ये
असणाऱ्ा ्ला्ंटदवारये आणण एका माजी ्ला्ंटनये शयेअर कयेलयेलये हये अनुभव ्ा
सव-भानाच्ा आणण सव-सवीकाराच्ा पातळीवर प्रकाश टाकतात.

“कसली अपयेक्षा करावी हये मला कळत नवहतये. मी एकटी होतये. मला काळजी
होती क� लोक माझ््ाववर्ी गैरसमज करुन रयेतील आणण मला मारतील. मी
वै्क्तक सतये सरु
ु करण्ापव
ू वी खप
ू रागीट असा्चये. आता मी सवतःला समजन
ू
रयेऊ लागलये आहये आणण सवतःवर प्रयेम करु लागलये आहये आणण महणन
ू मी
इतरांना समजन
रये
ऊ
शकतये
आणण
त्ां
च
्ावर
प्रये
म
करु
शकतये
.
मी
खप
ू
ू मोकळी
झाली आहये . मी खप
ू मसती करतये. मी माझ््ा गरजांववर्ी सपषटव्ती होऊ
शकतये”. – वै्क्तक उपचारांखाली असणारी ्ला्ंट

107

“मला समजू लागलये क� मी आतन
ू रागावलयेली आहये . मला समजलये क� मला
सवतःमध्ये का् बदल कयेलये पाहहजयेत. माझ््ासोबत जये झालये त्ाचा मला खप
ू
राग होता पण समप
ु दये शनासह मी राग हाताळा्ला लशकलये. मी सामान्तः
आनंदी असतये. पण कधीकधी माझ््ासाठी तये कठीण होतये. कधीकधी मला
माझ््ासोबत का् झालये तये आठवतये आणण त्ाचा मला तास होतो. मी
तयेवहा जराशी असवस् होतये पण काही वयेळानये पन
ु हा सामान् होतये. जर मी
माझ््ासारखी कस्ती ओढावलयेल्ा एखादीस पाहहलये क� मला राग ्येतो.”
- अदवैतची माजी ्ला्ंट
ही क्नये ्ला्ंटचा सव-भानाच्ा हदशयेनये होणारा प्रवास दश्पववतात – त्ांना
भावना ओळखता ्येतात, त्ांना हाताळता ्येतये पण त्ाच वयेळयेला त्ांना त्ांच्ा
कळीच्ा प्रसंगांचयेही भान आहये . ्ला्ंटना त्ांच्ातील बदलामगचये कारण
ठामपण सांगता आलये पण त्ांना सवतःमध्ये बदल कधी हदसू लागला ्ाववर्ी
त्ा काहीशा असपषट होत्ा. त्ांच्ातील दोरी महणाल्ा क� त्ांना सहा
महहन्ांत त्ांच्ात फरक हदसून आला, एक जण महणाली क� हा काळ तीन
महहनये होता आणण अजून एक�नये तो १ वर्प असल्ाचये सांधगतलये. इतरांना वाटलये
क� ती हळूहळू झालयेली प्रक्रि्ा होती कजची ठाम सुरुवात नवहती. एक ्ला्ंट
संद
ु रररत्ा हये सांगतये:

“बदल न्क� कधीपासन
ू वहा्ला लागला हये मी तम
ु हाला सांगू शकत नाही…
दर हदवशी मी नवी होत गयेलये, प्रत्येक चक
ु �तन
ू मी काहीतरी नवीन लशकलये… हये
हळूहळू आणण धीम्ा गतीनये झालये”.
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ब.१.२ भावना हा्ताळण्यारथे कौशलय प्राप्त कथेलिथे

आलयेख १३: दःु खाची अलभव््ती सताआधी आणण नंतर
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आलयेख १४: रागाची अलभव््ती – सताआधी आणण नंतर

आराताच्ा बळींना भावना (राग आणण दःु ख) व््त करणये आणण व्वस्ावपत
करणये ्ांमध्ये अडचणी ्येतात (समूह सतांच्ा आधीच्ा ववभागामध्ये नमूद
कयेल्ानुसार). ज्ा ्ला्ंटना वै्क्तक उपचार लमळालयेलये आहये त त्ांना त्ांच्ा
कठीण भावनांना वाट करुन दये ण्ामध्ये सकारातमक माग्प लमळालयेलये आहये त –
जन्पल ललहहणये, सवतःला शांत करण्ाची तंत,ये आधारासाठी समप
ु दये शक,
समव्सक आणण काळजीवाहकांची संसाधनये असणये, त्ांचा राग आणण दःु ख
व््त करण्ासाठी सपषटव्त वत्पणूक ववकलसत करणये. हये वारं वार रडणये, रागाचये
सफोट, तसयेच न खाणये, नस कापून रयेणये, आतमहत्येचये ववचार करणये, वारं वार
धचडधचडणये ्ांसारखी आतमरातक� वत्पन करुन रयेणये अशा दीर्पकालीन
वत्पणूक�पासून दरू गयेल्ाचये धचनह आहये . ्ला्ंटना सवतःला त्ांच्ामधील हये
बदल जाणवलये आहये त आणण तये त्ांच्ा सक्षमतयेचा सतोत बनलये आहये त.
सध्ा उपचार रयेत असणारये ्ला्ंट ्ा बदलांववर्ी बोलतात:
“आधी मला का् जाणवतये आहये हये मला समजा्चये नाही. त्ामळ
ु ये मी मला बरये
वाटावये महणन
ू इतरांवर आरडाओरडा करत असये. मी खप
ू रडा्ची. समप
ु दये शनानये
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मला सवतःला अधधक चांगल्ा ररतीनये समजन
ू रयेण्ात मदत कयेली. माझये
माझ््ा भावनांवर अधधक चांगलये नन्ंतण आहये . ववशयेरतः माझ््ा रागावर. आता
मला का् वाटतये आहये हये मला कळतये. माझ््ा ्ये्ील समव्सकांसोबतचये आणण
ता�सोबतचये नातये खप
ू सध
ु ारलये आहये . जरी मी माझ््ा कुटुंबाशी आता बोलत
नसलये तरीही मी त्ांच्ाववर्ीच्ा माझ््ा रागाशी समझोता कयेलयेला आहये .” –
वै्क्तक उपचारांखाली असणारी ्ला्ंट.
“आधी मी सव्प संताप बाहये र काढा्ची क्कं वा माझ््ा भावनांकडये दल
्प करा्ची.
ु क्ष
आता मला माझ््ा दःु खाचा सामना करण्ाच्ा ववववध पद्धती माहहत आहये त.
मी सवतःला सांगतये क� दःु खी होणये ठीक आहये आणण त्ात माझा काहीही दोर
नाही.”– वै्क्तक उपचारांखाली असणारी ्ला्ंट.
वै्क्तक उपचारांमध्ये असणाऱ्ा ्ला्ंटना त्ांच्ातील बदलांववर्ी जाणीव
आहये , तसयेच दीर्पकालीन उपचारांमध्ये असणाऱ्ा ्ला्ंटदये खील एक पाऊल पढ
ु ये
गयेलयेल्ा आहये त. माजी ्ला्ंटचये खाली हदलयेलये महणणये कयेवळ नतच्ातील बदल
दाखवतये इतकयेच नवहये तर नतची भारा आणण इतरांववर्ीचा दृकषटकोन
उपचारातमक तततव नतच्ा दै नंहदन परसपरसंवादांमध्ये कसये मुरलयेलये आहये हये ही
दाखववतये. ्ये्ये ती लैंधगक अत्ाचाराचा बळी महणन
ू न वावरता आपल्ा
आ्ुष्ास पुढये नयेण्ास सजज असणारी व््ती महणून समोर ्येत.ये जयेवहा
्ला्ंट ज्ांसह वै्क्तक उपचारांच्ा प्रवासावर ननराली आहये त्ा सद्
धचंतांच्ा आश्ामध्ये बसवू तयेवहा ्ा बदलांचा, ननःशंकपणये, खूप मोठा अ््प
आहये . मात, ्ा पातळीचये सव-भान आणण तदानभ
ु त
ू ी मळ
ु ातच उललयेखनी् आहये .

“आधी .... (ती हसतये)… जयेवहा मी दःु खी असा्चये तयेवहा मला काही समजा्चये
नाही… मला कळा्चये नाही क� मी कोणत्ा अवस्येतन
ू जात आहये ; मी माझ््ा
भावनांपासन
द
र
पळ
न
जात
असये
.
मी
लोकां
श
ी
भां
ड
ा्चये
, लहान-लहान
ू
ू
ू
गोषटींवरुन धचडधचड करा्चये, कोणाशीही बोला्चये नाही. जयेवहा मला राग ्येई
तयेवहा मी सवतःला इजा करा्ची, मी असये अनयेकदा कयेलयेलये आहये , मी एकदा तर
गॅस चालू करुन आतमहत्ा करण्ाचा दये खील प्र्तन कयेला आहये ; मला ्ये्ये
राहा्चये नवहतये. मला इतका राग ्ा्चा आणण मी सवतःला दोर द्ा्ची. मी
नयेहमी ववचारा्ची “असये का झालये”. पण आता मी असये करत नाही. कधीकधी
असये ववचार माझ््ा डो््ात ्येतात पण मी तयेवहा मी सवतःशी बोलतये, संगीत
ऐकतये, नतृ ् करतये कारण ती माझी पॅशन आहये , मी डा्री ललहहतये आणण हये सव्प
मला शांत करतये. समप
ु दये शनापव
ू वी, जर कोणी माझ््ावर रागावलये असयेल तर
मीदये खील त्ांच्ावर रागवा्ची आणण भांडा्ची. माझ््ा समप
ु दये शक मला नयेहमी
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सांगत क� जर एखादा माणस
ू रागवला असयेल तर त्ामागये न्क�च काहीतरी
कारण असयेल; कदाधचत ती असवस् असयेल क� आतन
ू राबरली असयेल; नतची
पररकस्ती कदाधचत वयेगळी असयेल महणन
ू ती रागावली असयेल, ती हये मद्
ु ामहून
करत नाही, हा माझ््ासाठी नवा धडा होता. तर आता जर कोणी माझ््ावर
रागावलये असयेल आणण मलादये खील राग आला असयेल तर मी लगयेच प्रनतक्रि्ा दये त
नाही; ्ाचा अ््प मी कधीही भांडत नाही असा नही; पण बहुतक
ये दा मला
समजतये क� ती माझ््ावर रागावलयेली नाही; कदाधचत नतच्ा रागाचये कारण
नतच्ा भत
ू काळामध्ये आणण आत खोलवर आहये . मी हये आता करु शकतये कारण
मला समजतये क� प्रत्येक माणसाला भावना असतात आणण भावना असणये
सामान् आहये ; मला कळतये क� आपल्ाला आपल्ा भावनांपासन
ू पळण्ाची
गरज नाही, आपल्ाला त्ांना सामोरये गयेलये पाहहजये कारण भावना बाहये र ्येतात
त्ा आपल्ाला सरु क्क्षत ठये वण्ासाठी; आपण त्ांच्ापासन
ू पळत राहहलो तर
त्ा परत बाहये र ्येतील आणण जर आपण त्ांना दाबलये आणण शांत कयेलये तर
कदाधचत आपण चक
ु �चा ननण्प् रयेऊ; पण भावना बाहये र ्येतात तये आपल्ाला
सरु क्क्षत ठये वण्ासाठी त्ामळ
ु ये आपण त्ांना सामोरये गयेलये पाहहजये आणण त्ांचये
ऐकलये पाहहजये आणण त्ा इतरांसोबत सरु क्क्षतपणये अलभव््त कयेल्ा पाहहजयेत”.
– माजी ्ला्ंट कजच्ावर २ वर� उपचार चाललये होतये

ब.१.३ संवाद साधण्यारी आणि गरजा वयक्त करण्यारी कौशलयथे
आतमसा्त कथेलिी

्ला्ंटचये महणणये आहये क� त्ांच्ा गरजा समव्सक आणण काळजीवाहकांकडये
व््त करणये हा एक भाग जये्ये उपचार प्रक्रि्येचा सवा्पधधक प्रभाव पडलयेला आहये
सव्प ्ला्ंटचये महणणये होतये क� उपचारांपूववी त्ांना काळजीवाहकाची भीती वाटत
असये आणण त्ांच्ाकडून काही मदत लमळये ल असये त्ांना वाटत नसये (्ावरील
तपशीलवार चच�साठी गट समूह ववशलयेरण पहा), त्ामुळये गरजांववर्ी संवाद
साधण्ाचये प्रमाण अत्ंत कमी होतये; त्ांचा समव्सकांसोबतचा संवाद लमश्रआरिमक क्कं वा ननकषरि् असये कारण त्ा एकतर राबरलयेल्ा असत, क्कं वा
उदववगन, गोंधळलयेल्ा क्कं वा रागवलयेल्ा असत.
८ पैक� ४ ्ला्ंटनी सांधगतलये क� त्ा समव्सकांशी संवाद साधण्ामध्ये
खंबीर बनलयेल्ा आहये त; तर इतरजणींचये महणणये होतये क� त्ा अजून ्ावर काम
करत आहये त आणण त्ांचये वागणये आरिमक – ननकषरि् आणण खंबीर ्ांमध्ये
दोला्मान आहये .
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“जयेवहा मी इतर मल
ु ींसोबत राहतये आणण जर कोणासोबत माझये गैरसमज झालयेलये
असतील तर मी नतला सांगू शकतये क�, “तू जये काही कयेलये त्ामळ
ु ये मला खप
ू
वाईट वाटलये”. ्ाआधी जर कोणी मला काही बोललये असतये तर मी नतला लशव्ा
रातल्ा असत्ा आणण नतच्ाशी भांडलये असतये; मी खप
ू रागावलये असतये आणण
ताबडतोब प्रनतक्रि्ा हदली असती”. – माजी ्ला्ंट कजच्ावर २ वर� उपचार
चाललये होतये.
८ पैक� २ ्ला्ंटनी दावा कयेला क� त्ा त्ांच्ा गरजा काळजीवाहकांकडये
व््त करण्ास १००% खंबीर आहये त.

“मी मदत मागू शकतये. पण कुठये तरी मनात भीतीदये खील असतये. भीती ्ाची
असतये क� त्ा मदत करतील क� नाही; त्ा रागवतील का; त्ामळ
ु ये मला मदत
मागण्ापव
ू वी त्ारी करावी लागतये; मग मला त्ांना ववचारा्चये धाडस ्येत.ये
्ाआधी दये खील मी ववचारत असये; खरये तर मी मदतीसाठी ववचारु शकतये; पण
आधी माझ््ाकडये ती गरज व््त करण्ासाठी लागणारये कौशल् नवहतये;
त्ामळ
ु ये गैरसमज ननमा्पण होत”. आता मी हये नीट करु शकतये. – माजी ्ला्ंट
कजच्ावर २ वर� उपचार चाललये होतये.
्ाआधी मला ज्ाची गरज आहये तये लमळये ल असा ववचार मी कधी कयेला नवहता.
हये मला उदववगन करत असये. आता मला माहहत आहये क� मला सवतःला व््त
करण्ाचा आणण माझ््ा गरजा पण
ू ्प करण्ाचा अधधकार आहये . जयेवहा मी माझी
नस कापन
रये
त
ली
होती
तये
व
हा
ता�नी
मला समजावलये क� मी जये काही कयेलये तये
ू
चक
ु �चये होतये. मला हये प्रयेमानये समजावन
ू सांगणारये , माझी काळजी रयेणारये कोणीतरी
आहये हये पाहून मला खप
ू च छान वाटलये”. – वै्क्तक सतांमध्ये असणारी
्ला्ंट.
इतर ६ जणींना वाटलये क� त्ा सवतःला ५०% -७५% वयेळा व््त करु शकतात
पण त्ांना काही वयेळा ्ोडी भीती वाटतये.
्ाआधी मला भीती वाटये क� मी सवतःला व््त कयेलये तर मला दोरी धरलये
जाईल. मला वाटये क� माझ््ा इनतहासामळ
ु ये लोक माझ््ाववर्ी ननरननराळी मतये
बनवतील. मला आजही त्ांची ्ोडी भीती वाटतये. तये आपल्ापयेक्षा मोठये आहये त.
आपण त्ांना सव्पच सांगू शकत नाही”. – वै्क्तक सतांमध्ये असणारी
्ला्ंट.
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मात, माजी ्ला्ंटच्ा क्नांमध्ये समोर आलयेली बाब महणजये त्ांनी प्रौढांकडये,
ववशयेरतः काळजीवाहकांकडये आपल्ा गरजा व््त करण्ाचये प्रमाण प्रौढांच्ा
प्रनतसादकतयेवर अवलंबून असतये. महणूनच, समस्येची जाण, शरीरववरि्ाववर्ीचये
मत आणण आरात झालयेल्ा मुलींची काळजी रयेण्ास आवश्क कौशल्ांचा
अभाव ्ांमुळये जयेवहा काळजीवाहक पुरयेसा प्रनतसाद दये ण्ात कमी पडतात तयेवहा
त्ावर ववपररत पररणाम होतो. ्ाचा परु ावा ्ला्ंटच्ा बोलण्ातन
ू हदसतो
जयेवहा त्ा सांगतात क� सध्ाच्ा ररातून बाहये र पडल्ावर आपल्ा गरजा
व््त करण्ात त्ा कमी पडल्ा आणण त्ांची क्षणणक पीछये हाट झाली. ही
संस्ातमक उभारणीमध्ये काळजीवाहकांची कौशल्ये ववकलसत करण्ाचये महततव
अधोरये णखत करतये.

ब.१.४ आशा जागवविथे आणि भववषयारी ध्यथेयथे ननमा्चि करिथे

आलयेख १५: भववष्ाच्ा समप
ु दये शनासाठी ज्ान
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आलयेख १६: वै्क्तक सतांनंतरचये आ्षु ्ातील बदल

पुनव्पसन पूण्प झालये क� क्कं वा बालक १८ वराांचये झालये क� नतला बाहये रच्ा जगात
जावये लागतये, जये्ये पन
ु व्पसन संस्येइतकये सरु क्क्षत वातावरण नसतये. मल
ु ीला
छळणूक आणण शोरण, ववरि्, समाजातील काही रटकांकडून नकार क्कं वा
आपल्ा भूतकाळाचा सततचा पाठलाग ्ांना सामोरये जावये लागतये. नतला ्ा सव्प
पररकस्तींना तोंड दये ण्ास लशकावये लागतये, कोणासोबत मैती करावी आणण
कोणावर ववशवास ठये वावा हये लशकावये लागतये आणण नतला धोका ननमा्पण करु
शकणाऱ्ांपासून सवतःला वाचवावये लागतये. महणूनच, वै्क्तक उपचारांचये लक्ष
्ा समस्ा हाताळण्ाकडये, अशा पररकस्ती कृ�तमपणये ननमा्पण करुन नतला
बाहये रच्ा जगास तोंड दये ण्ास अधधक चांगल्ा प्रकारये त्ार करणारी कौशल्ये
�बंबवणये ्ांवरदये खील असतये.
भववष्ासाठीचये समुपदये शन आणण त्ांचये ववचार, भावना आणण
समुपदये शनानंतरच्ा कृती ्ांतील सवा्पत महततवाचये बदल ्ांतून लमळालयेल्ा
अंतरं गावरील आलयेखांचये ववशलयेरण ्ला्ंटनी सवतः मल
ू ्ांकन कयेल्ाप्रमाणये
सव-भान आणण सवतःचा सवीकार हा सवा्पत प्रा्लमक बदल असल्ाचये
अधोरये णखत करतये.
मल
ु ींना सरु क्क्षत नाती ओळखता ्येणये, त्ांच्ाकडये आवयेशावर नन्ंतण
आणण्ासाठी कठीण भावनांना सकारातमकपणये वाट करुन दये ण्ाचा माग्प असणये
आणण आतमरातक� वत्पन करण्ाची प्रवतृ ती कमी होणये आणण एकाग्रता सुधारणये
्ांमधून हये सपषट होतये. ननराशा, दःु खाच्ा गत�तून बाहये र पडून त्ांना सवतःच्ा
पा्ावर उभये राहण्ास आणण ्येणाऱ्ा आ्षु ्ास धीरानये सामोरये जाण्ास
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उपचारांची मदत झालयेली आहये हये ्ला्ंटच्ा क्नांमधून सपषट हदसतये:

“मी EMDR ववर्ी लशकलये आहये . मी टॅ प करणये, पररकस्तीची आणण संबंधधत
भावनांची कलपना करणये ्ांसारख्ा पद्धतीदये खील लशकलये आहये . ्ामळ
ु ये समस्ांना
तोंड दये ताना वाढणारी माझी असवस्ता कमी झाली आहये . त्ामळ
ु ये मला
अभ््ासावर लक्ष क�हद्रत करता ्येत.ये समप
ु दये शन सतांमळ
ु ये मी सवतःला अधधक
चांगल्ा प्रकारये समजू शकतये. माझ््ात का् चांगलये आहये तये मला माहहत आहये
आणण माझ््ाकडये कोणती कौशल्ये आहये त हये दयेखील मला माहहत आहये ! मला
माहहत आहये क� मी चांगलये जयेवण बनवतये आणण लशवणकाम करतये”.
माझ््ाववर्ीच्ा ्ा गोषटींचये मला कौतक
ु वाटतये”. – वै्क्तक उपचार रयेत
असणारी ्ला्ंट.
“माझ््ासाठी समप
ु दये शन अनयेक प्रकारये उप्ोगचये ठरलये आहये . त्ाववर्ी कसये
बोला्चये हये मला कळत नाही. माझ््ा समप
ु दये शक कधीही कडक नवहत्ा क�
आपण माझ््ा भत
काळाववर्ीच
बोललये
पाहहजये
; पण मला वत्पमानाकाळात
ू
दये खील तास दये णाऱ्ा कशाववर्ीही मी त्ांच्ाशी बोला्ची. मला ्ा प्रक्रि्येतन
ू
खप
ू काही लशका्ला लमळालये – माझ््ा कुटुंबाशी, वडीलधाऱ्ांशी कसये वागा्चये,
लमत कसये बनवा्चये, माझ््ा भावना, नातयेसंबंध. समप
ु दये शकांनी मला एक
उदाहरण सांधगतलये – एक मल
ु गी होती, नतला एका मल
ु ानये पळवन
ू नयेलये. तो
मल
ु गा त्ा मल
ु ीचा सतत छळ करये आणण नतच्ावर सतत बलातकार करये . पण
जयेवहा मल
ु ाला पोललसांनी पकडलये तयेवहा ती मल
ु गी त्ाला माफ करा्ला आणण
त्ाच्ासोबत राहा्ला त्ार होती. त्ांनी सांधगतलये क� ती मल
ु गी ववधचत
वागत नवहती; ्ाला त्ा व््ती प्रनत ओढ महणतात. नतच्ासाठी त्ा
मल
ु ासोबत राहण्ातच समाधान होतये आणण महणन
ू च ती त्ाच्ाकडये खयेचली
गयेली. त्ाक्षणी ती कयेवळ तयेच करु शकत होती, त्ामळ
ु ये नतचये वागणये चक
ू
नवहतये पण जयेवहा आपण त्ा असरु क्क्षत पररकस्तीतन
बाहये
र
पडतो
तये
व
हा
ू
आपल्ाला जाणवतये क� आपल्ाला त्ाची [शोरक नात्ाची] आता गरज नाही.
आधी मी माझ््ा कुटुंबाच्ा खप
ू जवळ होती; पण मला आता कळलये आहये क�
तये मला धोका ननमा्पण करु शकतात. महणन
ू च मी आता त्ांच्ाशी ्वधचतच
बोलतये. समप
ु दये शनालशवा् मी सवतःला जाणन
ू रयेऊ शकलये नसतये. माझ््ा
समप
दये
श
क
नये
ह
मी
महणतात
तसये
,
सम
प
दये
श
न
आरश्ासारखये असतये. आधी मी
ु
ु
माझ््ा भावनांपासन
ू दरू पळा्ची, आता मी ्ांबतये आणण त्ांच्ाशी बोलतये.
समप
ु दये शनालशवा् मी आजही माझ््ा भावनांपासन
ू दरू पळत राहहली असती तर
सवतःला कधी समजन
रये
ऊ
शकली
नसती.
भववष्ात,
माझ््ा समप
ू
ु दये शक
माझ््ासोबत नसतील पण त्ांची लशकवण का्म माझ््ासोबत राहील”. –
माजी ्ला्ंट कजच्ावर २ वर� उपचार चालू होतये.
117

ओढीचये आकृतीबंध, भावना व नात्ांचये व्वस्ापन आणण सव-समाधानासाठी
कौशल्ये ववकलसत करणये ्ाववर्ीच्ा मनो-लशक्षणाववर्ी ही ्ला्ंट सखोलपणये
बोलतये, तर इतर काहीजणी उपचारांमुळये त्ांना आवयेशावर नन्ंतण लमळवण्ास
– जसये क� चोरी करण्ाची क्कं वा लैंधगक संबंधांची इचछा - आवश्क कौशल्ये
ववकलसत करण्ात कशी मदत झाली आहये हये सांगतात.

“आधी मला सव्पकाळ लैंधगक संबंध हवयेहवयेसये वाटा्चये. मी त्ाववर्ीच ववचार
करत असये. समप
ु दये शकांनी मला सांधगतलये क� जयेवहा मला कशाववर्ी धचंतीत
वाटतये तयेवहा मी असये ववचार करतये. त्ांनी मला माझ््ा तणावावर मात
करण्ासाठी ववववध माग्प दाखववलये जयेणयेकरुन मी कयेवळ संभोगाचाच ववचार
करणार नाही”. – वै्क्तक उपचार सरु
ु असणारी ्ला्ंट.
इतर काही जणींना समुपदये शनानये भूतकाळातून वत्पमानकाळात ्येण्ास मदत
कयेली आहये .
एक माजी ्ला्ंट महणतये त्ाप्रमाणये,
“मी माझ््ा भत
ू काळात अडकली होती; भत
ू काळात झालयेल्ा गोषटींसाठी मी
सवतःला दोरी मानत होतये; मला वाटत होतये क� त्ाला मीच जबाबदार आहये ; तो
[बॉ्फ्र�ड ज्ानये नतला ववकलये होतये] आता गजांआड आहये ; माझ््ामळ
ु ये नाही पण
दस
ु ीमळ
ु ये ; पण मला जबाबदार असल्ासारखये वाटये ; समप
ु दये शनानये
ु ऱ्ा एका मल
मला ्ातन
ू बाहये र पडण्ात मदत कयेली”.
्ाव्नतरर्त, समुपदये शनानये त्ांच्ात भववष्ाववर्ी अशा ननमा्पण कयेली आहये ;
त्ा सवतःचये मूल्ांकन करतात तयेवहा त्ांच्ाकडये आ्ुष्ातील आवहानांना
सामोरये जाण्ास अधधक चांगली कौशल्ये असल्ाचये त्ा सांगतात. ही आशा
त्ांच्ा नव्ा ओळखीसह नवये आ्षु ् सरु
ु करण्ाच्ा इचछये स कारणीभत
ू आहये
– मग तये सवतःची काळजी रयेण्ाचये ध्ये् असो क्कं वा सव्पकाही लमळववण्ाचा
आतमववशवास क्कं वा मुख् पररचाररका, वक�ल, ब�क सहाय्क क्कं वा समुपदये शक
बनण्ासारखी ववलशषट ध्ये्ये असोत.

“मला माझी पदवी पण
ू ्प करा्ची आहये आणण मग मला समप
ु दये शक बना्चये
आहये ; आधी मी सामकजक का््पकतवी बनण्ाचा ववचार करत होतये त्ामळ
ु ये
भववष्ात मी अजन
ू काही बनण्ाचा ववचार करये न असये वाटत नाही. अशा प्रकारये
मला नयेमकये का् हवये आहये तये मला कळलये आहये ”. – उपचारांमध्ये असलयेली माजी
्ला्ंट
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तर हये सपषट आहये क� ्ा मुली नवी ओळख आणण ननरोगी नाती त्ार करत
आहये त. त्ांना आरात, पररत्ाग, अड्ळये ्ांनी भरलयेल्ा त्ांच्ा
पुवा्प्ुष्ापासून दरू जा्चये आहये .

ब.१.५ बदलिांरा उतप्रथेरक

८ पैक� ६ ्ला्ंटचा असा ववशवास आहये क� समुपदये शन अत्ंत गरजयेचये आहये
तर २ जणींना वाटलये क� ५ पैक� ४ इतकये महततवाचये आहये . ्ला्ंटनी सांधगतलये
क� त्ांच्ा ववचारप्रक्रि्येमध्ये झालयेलये आमूलाग्र बदल पाहता उपचारांमुळये खूप
मोठा फरक पडू शकतो ्ाववर्ी त्ांची खाती पटली आहये . मात, त्ांना
तयेवढ््ावरच ्ांबा्चये नाही, त्ांना दस
ु ऱ्ा एखाद्ाच्ा आ्ुष्ात बदलाचा
उतप्रयेरक बना्चये आहये . त्ामळ
ये
“एखाद्ासाठी
संसाधन” असणये हये समप
ु
ु दये शन
आणण त्ांच्ातील आमूलाग्र बदलाचये महततवाचये कारण असल्ाचये ्ला्ंट
सांगतात.
एक ्ला्ंट महणतये त्ाप्रमाणये:
“मी अनयेक वयेळा पडली आहये ; पण मी पन
ु हा उभीदये खील राहहली आहये .
माझ््ासारखी पररकस्ती असणाऱ्ा अनयेक मल
ु ींना वाटतये क� ्ातन
ू बाहये र
पडण्ाचा कोणताच माग्प नाही आणण त्ा आतमहत्ा करतात. मला वाटतये क�
दये वसद्ध
ु ा आपल्ाला उभये राहण्ासाठी अनयेक वयेळा संधी दये तो आणण आपण आशा
सोडली नाही पाहहजये. मला असये कळकळीनये वाटतये. जयेवहाजयेवहा मी माझ््ा
आ्षु ्ाकडये वळुन पाहतये… मला माझ््ात आमल
ू ाग्र बदल झालयेलये हदसतात.
अनयेकवयेळा तर माझा ववशवासच बसत नाही क� मी आज ्ये्ये आहये . मला वाटतये
क� न्क�च काहीतरी जाद ू झाली असली पाहहजये. काहीवयेळा मला वाटतये क� मी
झोपडपट्टीतन
ू आलयेली एक मल
ु गी आहये आणण आज मी एक संस्येमध्ये काम
करत आहये . कधीकधी मी सवतःला ववचारतये… हये सवप्न तर नाही… एखाद्ा
परीनये ्येऊन जादच
ू माझये आ्षु ् बदलवन
ू टाकलये क� का्…
ू ी कांडी क्फरवन
पण मला माहहत आहये क� ही माझ््ा डोळ््ांसमोर हळूहळू रडलयेली बदलाची
प्रक्रि्ा आहये … ्ात माझये काही ्ोगदान आहये … काही ्ोगदान माझ््ा
आजब
ू ाजच
ू ्ा मोठ््ा माणसांनी हदलयेल्ा पाठबळाचये आहये . ्ातन
ू मला हये
कळलये आहये क� प्रत्येक व््तीमध्ये सवतःला पन
ु हा रडववण्ाची आणण
सवतःच्ा आ्षु ्ाला नवये वळण दये ण्ाची ताकद असतये”. – माजी ्ला्ंट जी
२ वर� उपचार रयेत होती.
समुपदये शनातील आ्ुष् बदलववण्ाच्ा ्ा ताकदीववर्ीची ्ा मुलींची ननषठा
त्ांना इतरजणांसाठी संसाधन बनण्ास आणण इतर मुलींसाठी उपचारातमक
मध्स्ी सुचववण्ास प्रयेररत करतये. ्ला्ंटनी त्ांच्ा आ्ुष्ातील १ तये १२
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प्ांत व््तींना मदत करण्ासाठी त्ांच्ा उपचारातील लशकवणी शयेअर कयेली
आहये . ्ला्ंट मुख्तवये पालक, भावंड,ये ररसोबती आणण लमतांसोबत ही लशकवणी
वाटतात. लशकवणी शयेअर करण्ाचये मुख् कारण त्ांचा भूतकाळ सोडववण्ास
त्ांना मदत करणये, त्ांच्ा भावनांचये व्वस्ापन करण्ात मदत करणये आणण
आतमरातक� वत्पन करण्ाची प्रवतृ ती कमी करणये आणण त्ांच्ात सकारातमक
बदल रडवून आणणये हये होतये.

“मी माझ््ा धाकट््ा बहहणीमध्ये ववशवास ननमा्पण कयेला जयेणयेकरुन ती
माझ््ासोबत सव्पकाही शयेअर करु शकयेल आणण मी कधीही नतच्ाववर्ी
उलटसल
ु ट मतये बनववणार नाही क्कं वा नतच्ाकडये बोट दाखववणार नाही; क्कं वा
काही चक
ु ल्ास नतला दोर दये णार नाही. मी नतला समजन
ू रयेऊ शकतये, त्ामळ
ु ये
मला वाटतये क� त्ाची मला आणण माझ््ा कुटुंबाला मदत होईल; आधी माझी
बहीण माझ््ाशी काहीही शयेअर करा्ची नाही पण आता ती खल
ु ली आहये ; मी
नतला सांगतये क� तो नतचा दोर नाही; जये काही झालये तये न्क�च चांगलये नवहतये
पण ्ात तझ
ु ा काहीही दोर नाही; तझ्
ु ्ा कुटुंबाचये ऐकू नकोस आणण सवतःला
दोर दये ऊ नको”. उपचार रयेतलयेली माजी ्ला्ंट.
मी अदवैतमधन
ू ननरालये आहये आणण तरीही समप
ु दये शन सतांना जाण्ाची
संधी मला लमळाली… मी हळूहळू पव
्प दावर ्येत आहये . पण अनयेक अशा मल
ू प
ु ी
आहये त ज्ांना समप
ु दये शन लमळालये नाही. मला वाटतये क� त्ा सवाांना दये खील
ही संधी लमळाली पाहहजये. उपचार खप
ू च चांगलये पाठबळ परु वतात. मी माझ््ा
भत
काळात
ख
प
अडकलये
ल
ी
होती.
मी
प्रत्येक गोषटीसाठी सवतःला दोर दये त असये.
ू
ू
मला खप
ू वाटतये क� माझ््ासारख्ा इतर मल
ु ींनीदये खील सतांमध्ये जावये. मला
माझ््ासारख्ा अनयेक लोकांना मदत करा्ची आहये जयेणयेकरुन तये सवतःला दोर
दये णार नाहीत क्कं वा सवतःचये आ्षु ् खराब करणार नाहीत.
– माजी ्ला्ंट जी एक वर्प उपचार रयेत होती.

ब.२ समुपदथे शन प्रक्क्रया मापण्यासाठ� वापरलिथेलिथे ननकर

समुपदये शन प्रक्रि्ा मापण्ासाठी ्ला्ंटनये वापरलयेल्ा ननकरांमध्ये सयेवयेची
उप्ु्तता आणण अनन्ता, समुपदये शन प्रक्रि्येमध्ये सवीकार आणण
समुपदये शकासोबत वागण्ातील सहजतादा्ी वाटणये हये समाववषट होतये.
दोन ्ला्ंट वगळता इतर सव्प ्ला्ंटनी त्ांना सयेवा उप्ु्त असल्ाचये
आणण ५ गुणांच्ा पट्टीवर ४ इतक� प्रभावी असल्ाचये सांधगतलये. दोन
्ला्ंटपैक� एक सध्ा उपचारांमध्ये आहये आणण दस
ु री माजी ्ला्ंट आहये ;
त्ांनी प्रभावीपणा आणण उप्ु्तता ्ांसाठी ५ गुणांच्ा पट्टीवर ५ गुण हदलये.
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त्ांनी ववववध प्रकारये उप्ु्ततयेच्ा मुख् रटकास गुण हदलये – त्ांच्ापैक�
एक�साठी समुपदये शकास भयेटणये ही प्रयेरणा होती कारण नतची उपकस्तीमुळये
शांतता आणण वागण्ातील सहजता लमळये असये नतचये महणणये होतये; इतर दोरींनी
सांधगतलये क� त्ांच्ासाठी त्ांना लमळणारी लशकवण आणण माहहती ही प्रयेरणा
होती तर २ ्ला्ंटच्ा मतये त्ांच्ा समस्ा सोडववण्ासाठी त्ा आठवड््ाच्ा
सताची वाट पाहत. उव्परीत ३ पैक� दोरी समुपदये शकासाठी बोलण्ासाठी उतसुक
होत्ा तर उव्परीत एकजण महणाली क� नतच्ा सतामध्ये जाण्ामागये कधी ना
कधी ही सव्प कारणये होती.
्ा मुली समूह आणण वै्क्तक अशा दोनही सतांचा भाग होती, त्ामुळये
वै्क्तक क्कं वा समूह सतांचा त्ांना क्कती फा्दा झाला ्ाववर्ी त्ा
बोलल्ा. त्ांचये प्रनतसाद लमश्र होतये – काहींना त्ाच्ा गुणवततयेमुळये फा्दा
झाला तर काहींना वाटलये क� वै्क्तक सतये जासत प्रभावी होती.
एक माजी ्ला्ंट सांगतये त्ानस
ु ार:
“माझ््ासाठी दोनही लभनन पण महततवाची होती. समह
ू सतामध्ये सव्पजण
त्ांची मतये मांडतात त्ामळ
ु ये आपल्ाला वयेगवयेगळ््ा कलपना सच
ु तात.
आपल्ाला त्ांच्ा गोषटींमधन
ू प्रयेरणा लमळतये, समप
ु दये शकदये खील नतची गोषट
सांगतये ज्ामळ
ु ये आपल्ाला आतन
ू सक्षमता लमळतये. पण आपण समह
ू सतामध्ये
आपल्ा भत
काळाववर्ी
बोल
शकत
नाही
कारण
तसये
करणये
अवरडल्ासारखये
ू
ू
वाटतये. तये आपण वै्क्तक सतांमध्ये करु शकतो”.
त्ांचा प्राधान्रिम काहीही असला तरीही, ्ला्ंटनी पुढील ननकरांची ्ादी
बनववली जये समूह आणण वै्क्तक सतांना अनन् बनववतात:
भागधारक गट

मानसोपचारातमक सयेवा चालू ठये वणये

इतरांच्ा चक
ु ा आणण अनभ
ु वातन
ू लशकता
्येणये

आपल्ा भत
ू काळाववर्ी खल
ु येपणानये आणण
मोकळये पणानये बोलणये

समव्सकांमध्ये ववशवास ननमा्पण करणये
आणण तये एकमयेकांसाठी आधार बनतात

प्रक्रि्येमध्ये ववशवास ननमा्पण होणये

समव्सकांमध्ये समस्ा सोडववण्ात
मदत होणये

आपण आपला दःु खद इनतहास उरड
करण्ापूववी आपल्ाला खंबीर बनववणारी
कौशल्ये ववकलसत करणये

लशकण्ासाठी आणण माहहती
लमळववण्ासाठी जागा

गतकाळातील समस्ा सोडववण्ासाठी
सरु क्क्षत जागा

आकृती १४: वै्क्तक आणण समह
ू सतांच्ा अनन् सवरुपास हातभार लावणारये रटक
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सव्प ्ला्ंट महणाल्ा क� त्ांना सतांमध्ये १००% आधार लमळतो. ८ पैक� ४
्ला्ंटनी त्ांना ७५% वागण्ातील सहजता पडतो असये सांधगतलये तर ४ जणींनी
हये प्रमाण १००% असल्ाचये सांधगतलये. एक ्ला्ंट महणतये त्ानस
ु ार,
“समप
ु दये शनाच्ा पहहल्ाच हदवशी, दीदी (समप
ु दये शक) मला महणाली क� ्ये्ये तू
माझ््ाशी कशाववर्ीही बोलू शकतये; मी का् ववचार करये न क्कं वा तू चक
ू आहये स
असा ववचार न करता; जर तल
ा
रडा्चये
असये
ल
तर
तये
ह
ी
चालये
ल
कारण
त्ानये
ु
तल
ु ा फा्दाच होईल; मी दर शरि
ु वारी माझ््ा वै्क्तक सतांसाठी जात असये.
त्ामळ
ु ये मी नयेहमी शरि
ु वार ्येण्ाची वाट बरये; अगदी मंगळवारीदये खील जयेवहा
दीदी (समप
ु दये शक) समह
ू सत रयेई; तयेवहा मी नतला महणये क� मी तझ
ु ी आतरु तयेनये
वाट पाहत आहये कारण माझ््ा डो््ात असंख् प्रशन आहये त; आमही दोरी एकत
जा्चो आणण मी बहुतक
ये दा समप
ु दये शनाला जाणारी दस
ु री असा्ची; तये्ये एक
तास बसन
ू मी रड््ाळाकडये पहा्ची आणण ववचार करा्ची क� माझा नंबर
कधी ्येणार. ती एकच मोठी व््ती आहये जी माझये ऐकून रयेत;ये ती इतरांसारखी
नाही जये कयेवळ अध�च लक्ष दये तात आणण त्ांच्ा कामात मगन असतात.” –
माजी ्ला्ंट जी एक वर्प उपचार रयेत होती.

मला नतच्ाशी बोलण्ाची उतसक
ु ता असा्ची, मी नतच्ाशी माझ््ा समस्ा
शयेअर करण्ाची दये खील वाट पाहत असये, मला सतादरम्ान त्ा सव्पच आठवत
असये नाही; त्ामळ
ु ये समप
ु दये शकानये मला आठवड््ाभरात त्ा ललहून ठये वण्ास
सच
ु ववलये.मी कधीकधी एखादा मोठा ननण्प् रयेतानादये खील ्ांबत असये; मला वाटये
क� आधी मला माझ््ा समप
ु दये शकाशी चचा्प करु दये , मग कदाधचत मला माझये
उततर लमळये ल. मी नतच्ासोबत खप
ू वागण्ातील सहजतादा्ी असतये पण
कधीकधी मी अडखळतये. ्ात नतचा काही दोर नाही, पण माझी समप
ु दये शक खप
ू
करारी असल्ानये मी नतच्ाकडून लशकलये आहये क� मी हये का् बोलतये आहये ? हये
बोललयेच पाहहजये का? त्ामळ
ु ये बोलण्ाआधी मी ववचार करये क� नतला हये सव्प
‘बकवास’ (ननर््पक) तर वाटणार नाही? जयेवहा सत चालू असतये तयेवहा कधीकधी
आपल्ाला असये वाटतये क� आज मी का् महणालये हये नतला कळलये नाही, पण
आता मी सतांसाठी जात नाही आणण मी ती सतये माझ््ा डो््ात पन
ु हा पाहतये
तयेवहा मला वाटतये क� नतला मी १००% कळली होती. – माजी ्ला्ंट जी एक
वर्प उपचार रयेत होती.
्ला्ंटचये सव-मूल्ांकन तसयेच उपचाराची उप्ु्तता आणण प्रभावीपणा
्ाववर्ीचये त्ांचये रये टींग ्ाकडये सपषट ननद� श करतये क� उपचार प्रक्रि्येनये त्ांना
सक्षम आणण सबळ कयेलये आहये . त्ामळ
ु ये त्ांना समप
ु दये शनाची त्ांची व्ाख्ा
करता आली आहये जी पुसतक� व्ाख्येपयेक्षा खूप वयेगळी आहये आणण ्ला्ंटच्ा
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आ्ुष्ातील उपचारांचये स्ान दश्पववतये. खाली माजी ्ला्ंटच्ा समुपदये शनाच्ा
दोन व्ाख्ा पन
ु रुतपाहदत कयेल्ा आहये त ज्ा काही वयेळा एकमयेकांना
आचछादतात पण दोन लभनन माग्प आणण सव-भान दये खील दश्पववतात:
“जसये आपल्ाला जगण्ासाठी अनन आणण पाण्ाची गरज असतये, तसयेच प्रत्येक
मनषु ्ाला समप
ु दये शनाची गरज असतये असये मला वाटतये. सवाांना भावना असतात
पण त्ांचये करा्चये का् हये कोणालाच माहहत नसतये, महणन
ू च कदाधचत मला
वाटतये क� प्रत्येकाला त्ाची गरज आहये ”.

“समप
ु दये शन अशी जागा आहये जये्ये मी रडू शकतये, जये्ये मी माझ््ा मनातील सव्प
गोषटी शयेअर करु शकतये, मला खाती आहये क� मी तये्ये जये काही शयेअर कयेलये आहये
तये कधीही त्ा खोलीबाहये र पडणार नाही. मला खप
ू च ववशवास आहये . मी सवाांवरच
असा ववशवास ठये वू शकत नाही; मी एक वयेळ अभ््ास बाजल
ू ा ठये वयेन पण
समप
ु दये शन नाही”.

४.४ संस्थेच्या दृगष्टकोना्तून उपरारारी ननषपत्ती
बांगलादये शातील एका मल
ु ीला फसवन
ू आणण्ात आलयेलये होतये. पण हये इत््ा
चलाखीनये करण्ात आलये होतये क� त्ा मल
ु ीला कधी कळलयेच नाही क� ज्ा
माणसानये नतच्ाशी लगन कयेलये होतये त्ानयेच नतला २० हदवसांच्ा
शरीरसंबंधांनंतर ववकून टाकलये होतये. त्ामळ
ु ये नतचा असा ववशवास होता क� नतचा
नवरा नतला शोधत आहये . ती कदाधचत एकमयेव आशा नतच्ाकडये उरली होती.
जयेवहा ती न्ा्ाल्ात गयेली आणण त्ा माणसाला नतनये इतर आरोपींसोबत
पाहहलये तयेवहा ती हहंसक झाली. खटला तहकुब करण्ात आला आणण नतच्ा
संस्येकडये परतीच्ा मागा्पवर आणण पढ
ु ील सम
ु ारये दोन आठवडये नतला फ्त सतत
उलट््ाच. नतचा ववशवासरात झाला होता आणण ती पण
्प ः तट
ू त
ु ू न गयेली होती.
त्ावयेळी उपचारांनी नतला आधार हदला आणण का् होत आहये ्ाचये भान करुन
हदलये. ती मल
ु गी पन
ु हा सामान् अवस्येत ्येणये नतच्ासाठी खप
ू महततवाचये होतये
आणण सद
ु ै वानये नतची सारासार बद्ध
ु ी परत ्येऊन आणण वासतवाशी लढण्ाचये बळ
रयेउन ती बांगलादये शात परत गयेली. पण हा खप
ू मोठा लढा होता. नतच्ासाठी
आणण आमच्ासाठी दये खील.
आकृती १५: अदवैत संस्येदवारये मापलयेली ्ला्ंटची प्रगती

समूह आणण वै्क्तक सतांची ननषपतती कयेवळ उपचारकत� आणण ्ला्ंटदवारये च
मापली जात नाही. संस्ांचये व्वस्ापन आणण काळजीवाहक दये खील ्ा बदलांचये
साक्षीदार असतात. अ्ा्पत तये समूह आणण वै्क्तक उपचारांच्ा ननषपततीमध्ये
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फरक करत नाहीत. त्ामुळये सुरक्षा, लैंधगक भावना, म्ा्पदा आखणये, म� दच
ू ी
न्रु ोबा्ोलॉजी, भावना ्ांच्ा मनोलशक्षणानये मल
ीं
न
ा
त्ां
न
ा
आधी
न
लमळालये
लये
ु
ज्ान कसये लमळालये आहये ्ाववर्ी तये बोलतात. त्ांचा ववशवास आहये क� ्ा
सतांमुळये ररामध्ये खूप सकारातमक उजा्प त्ार झाली आहये . त्ांनी दावा कयेला
क� ्ला्ंटना आता कोणत्ा हठकाणी त्ांना मदत हवी आहये हये ठाउक आहये
आणण जयेवहा त्ांना मदत हवी असतये तयेवहा त्ा ती मागतात. त्ा त्ांचये संवाद
शयेअर करतात, त्ा अधधक समजुदार झाल्ा आहये त आणण आता त्ा ननराशयेला
अधधक चांगल्ा प्रकारये हाताळू शकतात. एक काळजीवाहक महणतये त्ाप्रमाणये,

“सरु
ु वातीला जयेवहा त्ा आल्ा होत्ा तयेवहा त्ांना बोला्ला, ऐकून रयेणारये ,
समजन
ू रयेणारये कोणीतरी हवये होतये. आणण मला वाटतये क� समप
ु दये शकानये ्ामध्ये
खप
ू मोठी भलू मका बजावली आहये ”.
ज्ा ्ला्ंटनी सवतःची नवी ओळख ननमा्पण कयेली आहये , ज्ांच्ा

कस्त्ंतराच्ा त्ा साक्षीदार आहये त त्ांच्ाववर्ीही त्ा बोलतात,
“एक मल
ु गी जी आता ्ये्ये नाही, नतला सरु
ु वातीला मानसशासतज्ाकडये जाण्ास
त्ार करण्ात खप
प्र्तन
करावये
लागलये
…
पण आता ती आज जशी आहये … ती
ू
ररी परतली आहये आणण काम करतये आहये . एकये हदवशी नतनये मला फोन कयेला
आणण महणाली क� नतला समप
ु दये शनास जा्चये आहये . ही मल
ु गी सवतःची
काळजीदये खील रयेऊ शकत नवहती पण आज ती ज्ा पद्धतीनये राहतये आहये , गोषटी
समजतये आहये तये पण
्प ः लभनन आहये .”
ू त
उपचार प्रक्रि्येमधील हा ववशवास आणण अढळ आधार प्रक्रि्येमधूनच ननमा्पण
झाला आहये . समनव्क सांगतात त्ाप्रमाणये,

“आणण जसजशी वर� सरली, तसतसा ्ला्ंटमधील ववशवास दृढ होत आहये .
त्ांना माहहत आहये क� उपचारकत्ा्पशी बोलल्ास ती तये कोणालाही सांगत नाही
आणण ती त्ांना समजन
ू रयेतये आणण कोणीही त्ांच्ाववर्ी मत बनववणार
नाही. मल
ीं
म
धील
हा
ववशवास
आणण आमची सवतःची कौशल्ये ववकलसत करणये
ु
्ांची खप
ू मदत झाली आहये . आमचये मापन मख
ु ्तः मल
ु ी कशा आहये त ्ावर
अवलंबन
ू असतये… ्ये्न
ू मल
ु ी क्कती पढ
ु ये जाऊ शकतील आणण त्ा सवतःकडये
कसये पाहतात – त्ांची कस्ती आणण भववष्ातील त्ांचये इतर सामाकजक संबंध
्ांच्ा मल
ू ्ांकनावर.”

124

४.५ काळजीवाहकांसोब्त क्म्ता उभारिी सत्रथे

आराताचा इनतहास असणाऱ्ा व््तींसोबत काम करताना शारीररक आणण
मानलसक सरु क्षा ही पव
ू ा्पवश्कता मानली जातये. ्ाचा अ््प ्ला्ंटच्ा
सध्ाच्ा सुरक्षा पातळीचये सह्ोगानये मूल्ांकन करणये आणण त्ांना सुरक्क्षत
करण्ासाठी एक�ततपणये ्ोजना आखणये. ्ाचा अ््प असाही होतो क� सुरक्षयेस
प्राधान् दये ऊन सयेवयेचा प्रत्येक रटक आखणये. ही बाब हये अधोरये णखत करतये क�
सरु क्षा कयेवळ उपचार सतये आणण उपचारकता्प ्ांपरु तीच बाळगण्ाची गोषट नाही.
त्ासाठी ्ला्ंटसोबत ्येट काम करणाऱ्ा कम्पचारीवगा्पसही लशक्षण आणण
प्रलशक्षण दये ण्ाची गरज आहये . ्ला्ंटसोबत उपचार करण्ास सुरुवात
कयेल्ानंतर ही आवश्कता समोर आली आणण ती पूण्प करण्ासाठी
काळजीवाहकांची सतये रयेण्ात आली. कम्पचारीवगा्पच्ा लशक्षणामध्ये आराताचये
जटील परसपरसंवाद, मानलसक आजार तसयेच ्ला्ंटसोबत काम करण्ातील
पा्ाभूत सुरक्षा मुद्ये आणण उपचारावरील दृषटीकोन ्ांचा समावयेश होता.
प्रलशक्षणामध्ये काळजीवाहकांना ववकलये जाण्ाचा अनुभव, बळींवरील प्रभाव
आणण पन
ु व्पसनाचा माग्प कसा हदसू शकतो हये समजण्ात मदत करणयेदयेखील
समाववषट होतये. प्रलशक्षणाची गरज अधधक तीव्रतयेनये जाणवली कारण
काळजीवाहक आरातास बळी पडलयेल्ा मुलींना हाताळण्ातील कुशल
व्ावसान्क नवहतये. तसयेच, आरातास बळी पडलयेल्ा मुलींची काळजी
रयेण्ासाठी व््तींना ववशयेर प्रलशक्षण लागतये ्ा जाणीवयेचा अभाव होता. हये काम
कोणीही प्रौढ, ववशयेरतः प्रौढ महहला करु शकतये असा समज प्रबळ होता. हा
समज मोडणये हये महततवाचये आहये कारण ज्ा प्रौढ व््ती अशा मुलींची काळजी
रयेतात त्ांना लैंधगक शोरणासंबंधीचये तसयेच आराताच्ा लक्षणांचये ज्ान आणण
समज असयेलच असये नाही.
आरातास बळी पडलयेल्ांसोबत काम करताना पूणत
्प ः वयेगळ््ा भावना अनुभवणये
असामान् नाही. ्ात अपवादातमक तदानुभूती आणण त्ांच्ासाठी काहीही
करण्ाची इचछा (अगदी एखाद्ाच्ा व्ावसान्क भलू मकयेपलीकडये जाऊन
दये खील) ्ांपासून टोकाच्ा नकारातमक भावना आणण अशा पररकस्तीपासून
लवकरात लवकर दरू पळून जाण्ाची भावना ्ांप्ांत अनयेक बाबी समाववषट
आहये त. जर काळजीवाहक बळीची क्ा आणण वत्पणूक ्ांब�लच्ा त्ांच्ा
भावननक प्रनतक्रि्ा समजण्ात आणण सवीकारण्ात, तसयेच मल
ु गी आणण त्ांची
वत्पणूक ्ांमध्ये फरक करण्ात ्शसवी झाल्ास काळजीवाहक-मुलगी ्ा
नात्ात उपचारातमक आणण आरात-मु्त होण्ाची ताकद आहये .
काळजीवाहकांसाठी अंतग्पत म्ा्पदा असणये खूपच महततवाचये आहये आणण त्ा
क्षमता उभारणी सतये आणण सव-अभ््ास करुन अधधक सबळ होतात. ववशवास न
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ठये वणारी व््ती पुनहा ववशवास ठये वा्ला लागतये असये वातावरण ननमा्पण
करण्ासाठी काळजीवाहक कस्र राहू शकतील आणण सवतःच्ा भावनांना
नन्ंतणात ठये वण्ाच्ा त्ांच्ा क्षमतयेवर प्रभुतव प्राप्त करतील अशी प्रक्रि्ा खूप
महततवाची आहये . मानलसक आरोग् हाताळण्ामधील काळजीवाहकाची भूलमका
मतये न बनववणये आणण तातप््प न काढणये ्ये्पासून तये संवाद साधणये आणण
मल
ु ींप्रती काळजी दाखववणये ्ये्प्ांत व्ापलयेली आहये . मल
ु ीला नतच्ा
असवस्तयेस वाट करुन दये ण्ासाठी तसयेच गतकाळातील अनुभवातून उभये
रहाण्ासाठीची सातत्पूण्प प्रक्रि्ा – ज्ामुळये ्ला्ंटला संपूणत
्प ा आणण धचकाटी
लमळतये - ्ांकररता अशी मध्स्ी हा उततम प्रारं भ�बंद ू होऊ शकतो. अशा
तऱहये नये, मानलसक आरोग्ाचये ्शसवीपणये पन
ु व्पसन आखण्ाच्ा समप
ु दये शकाच्ा
प्र्तनांना काळजीवाहक हातभार लावू शकतो.
एका काळजीवाहकानये सांधगतल्ाप्रमाणये काळजीवाहकांच्ा सताचये उहद्षट््:

“पहहली गोषट महणजये एकमयेकांना आधार दये णये. दस
ु री गोषट महणजये आमहाला
मल
ु ीवर झालयेला आरात समजावणये, त्ांच्ा भावना, त्ांची वत्पणक
ू ्ांववर्ी
आमहाला लशक्षण दये णये. जयेणयेकरुन आमही कयेवळ मल
ु ींचीच नाही तर आमची
सवतःचीही काळजी रयेऊ शकू.”
हा काळजीवाहकांच्ा सताचा सारांश आहये जो काळजीवाहकांची क्षमता ववकसीत
करण्ासाठी आखलयेला आहये जयेणयेकरुन त्ा ्ला्ंटना हाताळण्ास अधधक
सजज असतील आणण त्ांच्ा सवतःची काळजीही रयेऊ शकतील.
काळजीवाहकांना सुसजज करताना हये ही समोर ्येतये क� त्ांच्ासाठीच्ा क्षमता
बांधणी सताचा महततवाचा रटक आहये दस
ु ऱ्ा व््तीचा आधार – कोणतीही मतये
न बनवणारी जागा असणये जये्ये त्ांना त्ांच्ा चुकांसाठी लशक्षा कयेली जात नाही
पण त्ातन
ू त्ांना लशकण्ाची संधी हदली जातये. सताच्ा
समनव्काकडूनदये खील हये च धवननत होतये,

“काळजीवाहकांना कधीकधी अशी एखादी व््ती हवी असतये जी त्ांना सांगयेल
क� त्ा वाईट नाहीत. त्ांना माहहत आहये क� कधीकधी त्ा ्ला्ंटना
हाताळण्ामध्ये कमी पडतात पण त्ांना असये कोणीतरी हवये असतये हये त्ांना
सांगयेल क� ठीक आहये , आपण जण सव्पच चक
ु ा करतो. आणण मला वाटतये तये
त्ांना उभारी दये ईल… मला तये कधीही जाणवलये नाही पण आमच्ा एक
काळजीवाहक मला नयेहमी सांगतात क�, “तम
ु हाला माहहत आहये … मला आपल्ा
समप
ु दये शकांमध्ये का् आवडतये… त्ा खप
ू प्रोतसाहन दये तात”. आणण तयेवहा मला
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कळलये क� मी नकळत का् करत होतये… मी त्ांना प्रोतसाहन दये त होतये. मी
काळजीवाहकांना सांगतये, “तम
ु हाला कसये कळणार? तम
ु ही कधी आरातातन
ू गयेला
नाहीत… त्ामळ
ु ये राबरु नका… तम
ु ही पडाल आणण हरवाल आणण त्ात काहीही
गैर नाही… जयेवहा असये प्रोतसाहन हदलये जातये… तयेवहा त्ांना अधधक सक्षम
झाल्ासारखये वाटतये”.
त्ामळ
ु ये काळजीवाहकांसोबतची क्षमता उभारणी सतये ३ रटकांवर लक्ष क�हद्रत
करतात – मनो-लशक्षण दये ऊन आणण नवीन कौशल्ये �बंबवून क्षमता ववकलसत
करणये, काळजीवाहकांच्ा ्ला्ंटना हाताळण्ाच्ा आणण त्ांची वैधताअवैधता
ठरववण्ाच्ा त्ांच्ा दै नंहदन कामाववर्ी त्ांना अलभप्रा् दये णये आणण त्ांना
प्रोतसाहन दये णये. गतवराांतील क्षमता उभारणीच्ा ववर्ांमध्ये पढ
ु ील रटक
समाववषट होतये:
मनो-शशक्ि

• वै्क्तक उपचारातील
अड्ळये
• वै्क्तक उपचार
- संस्ातमक पातळीवर
का् करावये आणण करु
न्ये
• ववलग होणये
• बालक ववकास
• भावना आणण ववचार
• वै्क्तक समुपदये शन
सुलभ करणारये रटक
• हसतांतरणासंबंधी मुद्ये
• सवतःला समजून रयेणये
• प्रनतमा प्रक्षयेपण कसये
हाताळावये
• आरात आणण त्ाचा
प्रभाव
• पौगंडावस्येतील
मुलींसाठी लशसत
सवतःची काळजी आणण
अनतकाम
• ओढ
• आठवण
• न्ूरोबा्ोलॉजी

कौशलय बांधिी

• ओळख आवश्क
• अवरड भावना आणण
त्ा कशा हाताळाव्ात
• लशक्षयेस प्ा्प् (म्ा्पदा
आखणये)
• समस्ाग्रसत मुलींना
दै ननकपणये मदत
पुरववणये
• ्ला्ंटसोबतच्ा
समस्ा आणण त्ा
कशा हाताळाव्ात
• आराताची लक्षणये
ववचारात रयेऊन
मुलींसोबत समस्ा
ननवारण करणये
• नवीन ्ला्ंटच्ा
लक्षणांचये अंतरं ग
• ननण्प् रयेणये
• आठवड््ाच्ा
समस्येला/स्ांना
आरात लक्षणाशी
जोडणये

आकृती १६: काळजीवाहकांच्ा सतांमध्ये व्ापलयेल्ा संकलपना
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अशभप्राय

• ्ला्ंटची प्रगती आणण
धचंतांववर्ी अलभप्रा्
• गटाची प्रगती शयेअर
करणये
• काळजीवाहकासमोरील
आवहानये
• ्ला्ंटच्ा पुनव्पसनाच्ा
्ोजना

४.५.१ काळजीवाहकांच्या पा्तळीवर क्म्ता उभारिी सत्रा/त्रांरी ननषपत्ती

आलयेख १७: काळजीवाहकांचये ज्ान आणण वागण्ातील सहजता ्ांमध्ये सतांआधी आणण
नंतरची सध
ु ारणा

चालू काळजीवाहक सतांनी काळजीवाहकांना ्ला्ंटना तसयेच सवतःला समजून
रयेण्ात मदत कयेली आहये . आलयेखात दाखववल्ाप्रमाणये लैंधगक शोरण, आरात
्ांतील ज्ानात आणण आराताच्ा बळींना हाताळण्ामधील त्ांच्ा वागण्ातील
सहजतापातळीत वाढ हये ्ा बदलाचा पुरावा आहये . सतांमुळये त्ांना एकाधधक
मानलसक आरोग्ाच्ा संकलपना समजण्ास मदत झाली आहये . ्ांपक
ै � काहीची
समज काळजीवाहकांनी नमद
क
ये
ल्ाप्रमाणये
:
ू
• प�गडावस्येतील ्ला्ंट जी ५ वरा्पच्ा मुलीसारखी वागतये, जयेवहा कळीचा
प्रसंग रडतो तयेवहा ती त्ा व्ात मागये जातये;
• ्ला्ंटचये अधाशासारखये खाणये हये त्ांच्ा पोटाच्ा भुकयेचये नाही तर मनाच्ा
ररतयेपणाचये लक्षण आहये ;
• सरपटा म� द ू आणण ्ला्ंटना जरी शोरणास ववरोध करण्ाचा प्ा्प्
असल्ासारखा हदसला तरी ्ा वासतवात प्रत्क्षात तीनच प्ा्प् असतात
– गोठणये, पळून जाणये क्कं वा लढणये.
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ही समज आणण कौशल्ये ्ांनी त्ांना मुलींच्ा लभनन मानलसकता आणण

सवभावांना, त्ांच्ा मूडमधील बदलांना, त्ांच्ा भांडणांना, त्ांच्ा हहंसयेला,
त्ांच्ा दःु सवप्नांना तसयेच त्ांची पाशव्पभूमी, मानलसकता, भावना आणण

त्ांचा लढा ्ांना हाताळण्ास अधधक सजज कयेलये आहये . काळजीवाहकांनी
महटल्ाप्रमाणये:

“मी व्ावसान्क नाही पण मला माझ््ात खप
ू सध
ु ारणा झाल्ासारखी वाटत
आहये … आज मी मल
ु ींना ज्ा प्रकारये समजतये आणण ज्ा प्रकारये त्ांच्ाकडये पाहतये
तये मी पाच वराांपव
ू वी त्ांच्ाकडये पाहा्ची त्ापयेक्षा खप
ू वयेगळये आहये … जयेवहा मी
सरु
ु वातीला ्ये्ये आली तयेवहा मी त्ांच्ाशी बोलतदये खील नसये पण आता मी

त्ांना नन्लमतपणये भयेटतये, त्ांच्ाशी बोलतये. मला ्ा सतांमधन
ू जये लमळतये तये
मी मल
ु ींच्ाबाबतीत लागू करण्ाचा प्र्तन करतये – मी त्ांना सांगतये क�
ररच्ांची आठवण ्येणये सवाभाववक आहये . पण त्ांना मान खाली रालण्ास

लावण्ापयेक्षा त्ांना पढ
ु च्ा आ्षु ्ाची आशा दाखववणये महततवाचये आहये . ही सतये
आमहाला मल
ु ींना अधधक चांगल्ा प्रकारये समजण्ास, त्ांची आणण आमची
सवतःचीही काळजी रयेण्ास मदत करतात… अन््ा आमही त्ांच्ावर

आरडाओरडा करत असतो आणण मग आमहाला वाईट वाटतये… त्ामळ
ु ये ही सतये
आमहाला धीर दये तात, आधार दये तात.
अजून एक काळजीवाहक महणतात:

“माझ््ासाठी, सरु
ु वातीला ही सव्प पररकस्ती समजन
ू रयेणये खप
ू कठीण होतये…
आरात का् असतो हये पण
्प णये माझ््ा आकलनापलीकडचये होतये… आणण मग मी
ू प

आलये… मला तर असये वाटत होतये क� मी त्ांच्ासाठी काहीच करत नाहीए… पण

जशी आमही समह
ू सतये सरु
ु कयेली तसये हळूहळू आमहाला तये का् असतये हये कळू
लागलये. माझ््ासाठी व््तीशः महणा्चये तर, त्ाचा माझ््ा दै नंहदन
जीवनावरदये खील खप
ू मोठा प्रभाव पडला…. सरु
ु वातील मला वाटये क� त्ांना
नन्ंतणात ठये वण्ासाठी त्ांच्ावर ओरडणये, त्ांना लशक्षा करणये आणण त्ांना

रागावणये क्कं वा मारणये हये च उपा् आहये त. आता मी त्ांच्ाशी बोलन
ू ,
त्ांच्ासोबत बसन
ू , त्ांच्ा नजरये नये पाहून आणण त्ांना माझ््ा दृषटीकोनातन
ू
मला का् महणा्चये आहये तये समजावन
ू सांगन
ू मदत करु शकतये. मला आज

वाटतये क� तये आधीचये समज माझ््ातन
ू ननरन
ू गयेलये आहये त… त्ांना शरलमंदये
करणये, अपमाननत करणये क्कं वा मारणये ्ांमळ
ु ये व््तीला बदलवता ्येत नाही तर
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त्ासाठी त्ांना समजन
ू घ््ावये लागतये, त्ा जशा आहये त तसा त्ांचा आदर
आणण सवीकार करावा लागतो… [आपण त्ांना बदलाकडये नयेऊ शकतो]”.

काळजीवाहक आपातकालीन पररकस्तींमध्ये मध्स्ी करण्ाचये कौशल् दये खील

लशकल्ा आहये त आणण उपचारकत� आणण इतर वररषठांकडये प्रकरण कधी न्ा्चये
्ांसंबंधीचये लशषटाचारदये खील त्ांना नीटपणये कळलयेलये आहये त. उदाहरणा््प, जर

एखादी मुलगी हात कापून रयेण्ासारखी आतमरातक� वत्पन करणारी कृती करत
असयेल तर काळजीवाहक वैद्क�् साहाय्ासह त्ास प्रनतसाद दये ऊ शकतात.
तसयेच, त्ा तवरीत उपचारकत्ा्पशी संपक्प साधतात जयेणयेकरुन त्ा ्ला्ंटला

्ा टप्प््ातून बाहये र काढू शकतील. काही आपातकालीन पररकस्तींना प्रनतसाद

दये ण्ास लागणारी कौशल्ये दये खील त्ांनी ववकलसत कयेली आहये त. उदा., एका
प्रकरणामध्ये दोन ्ला्ंटचये लैंधगक संबंध होतये आणण इतर मुली त्ांना

धचडवत असत. काळजीवाहकांनी ्ला्ंटना ्ाची सा्ंकाळच्ा ररसभयेमध्ये

चचा्प करण्ास सांधगतलये तसयेच उपचारकत्ाांनादये खील समूह सतामध्ये हा ववर्
हाताळण्ास सांधगतलये. दस
ु ऱ्ा एका पररकस्तीमध्ये, एका ्ला्ंटला दस
ु ऱ्ा
्ला्ंटकडून धम््ा लमळत होत्ा कारण नतचा सध्ाचा बॉ्फ्र�ड दस
ु ऱ्ा

्ला्ंटचा माजी बॉ्फ्र�ड होता. त्ांनी समूहामध्ये ्ावर चचा्प कयेली आणण
एक�नये दस
ु रीला धमकाववण्ाची समस्ा सोडववली.

मात, लशसत, आरात आणण ल�् गटाच्ा मानलसकतयेववर्ीच्ा सवतःच्ा

ववशवास प्रणालीला प्रशन करण्ाची आणण आवहान दये ण्ाची आणण त्ाचवयेळी

लशकण्ाची आणण लशकलयेलये ववसरण्ाची ही प्रक्रि्ा सरळ आणण सोपी नवहती.
सतांचा भाग असणाऱ्ा एक काळजीवाहक सांगतात त्ाप्रमाणये:

“काही वयेळा आमहाला मल
ु ीचये आरात झालयेलये मन सवीकारण्ास आणण

समजण्ास कठीण जातये. तये कठीण आहये . आता मला सवतःववर्ी अधधक

समजतये… मला मल
ु ींववर्ी अधधक समजतये… आणण आपल्ावर का् पररणाम

करतये हये ही.”

सतांच्ा समनव्काच्ा मतये, हये अटळ आहये आणण महणूनच सातत्पूण्प

दीर्पकालीन क्षमता उभारणी सतये ही गरज आहये . ती ्ा रुपकामधून सांगतये:

“हये कठीण आहये कारण काळजीवाहकांकडये प्रलशक्षण नाही. मी त्ांना नयेहमी हये

उदाहरण दये तये क� जर मी तम
ु हाला ईलयेक्ट्रलशअनचये काम करा्ला सांधगतलये तर
तम
ु ही करु शकाल का. त्ा महणाल्ा नाही. मी महणालये, का नाही? त्ांनी
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उततर हदलये क� आमच्ाकडये त्ाचये प्रलशक्षण नाही. मी महणालये, बरोबर. तम
ु ही
ईलयेक्ट्रलशअनचये काम करु शकत नाही कारण तम
च्ाकडये
प्रलशक्षण
नाही
पण
ु

तम
ु ही आराताचये काम करणये अपयेक्क्षत आहये , जरी तम
ु च्ाकडये त्ाचये प्रलशक्षण
नसलये तरीही. मग हये बरोबर कसये? हये बरोबर नाहीच. जर तम
ु ही प्रलशक्षणालशवा्
ईलयेक्ट्रलशअनचये काम कयेलयेत तर शॉट्प सक्क्पट होईल. कारण कोणती वा्र कोठये

जोडा्ची हये तम
ु हाला ठाऊक नाही? ्ये्येही असयेच होणार आहये ”.

्ा अड्ळ््ांच्ा अपरोक्ष, सत समनव्काच्ा मतये, काळजीवाहकाची भारा,

सहनशीलता आणण नकारातमक भावनांचा सवीकार ्ांमध्ये खूप मोठा बदल
दाखववला आहये ज्ाचये उदाहरण काळजीवाहक आणण ्ला्ंटमधील सुधारलयेल्ा
नात्ामध्ये हदसत आहये . त्ामुळये काळजीवाहकांना उपचार प्रक्रि्येकडून रासत
अपयेक्षा बाळगणये आणण ६-७ सतांनंतर जादच
ू ी कांडी क्फरवल्ासारखा बदल

होणार नाही हये समजण्ात दये खील मोठी मदत कयेली आहये . त्ामुळये काळजीवाहक
्ला्ंटसाठी एक संसाधन बनल्ा आहये त. त्ांना त्ांच्ाशी बोलताना सुरक्क्षत
वाटतये जये प्रारं भीचये ध्ये् होतये. अगदी अदवैत मधन
ू बाहये र पडलयेल्ा मल
ु ीदये खील
काळजीवाहकांकडये आपलये मन मोकळये करतात. समनव्क सांगतात:

“एक ्ला्ंट समप
ु दये शन सतांस जाण्ास त्ार नवहती. ती नाराज होती आणण
ती महणाली मला वै्क्तक सतांना जा्चये नाही. काळजीवाहक नतला

महणाल्ा, “तू समप
ु दये शकाकडये गयेलीस क्कं वा नाही गयेलीस तरीही हये ध्ानात राहू
दये क� आपलये नातये संपणार नाही”. काळजीवाहकानये त्ा मल
ु ीला असये महणणये ही

खप
ू मोठी गोषट होती… कयेवळ कलपना करा त्ा मल
ु ीला हये कळल्ावर क्कती
हदलासा लमळाला असयेल क� काळजीवाहक नतला लशक्षा करणार नाही क्कं वा
नतच्ाववर्ी मत बनवणार नाही… क� काळजीवाहकानये नतला कोणत्ाही

अटीलशवा् सवीकारलये आहये , भलये ती समप
ु दये शकाकडये जावो अ्वा न जावो.
[श्रीमती स�ड्रा फॅरल ्ांच्ा मल
ु ाखतीतील अंश]

४.५.२ संस्ातमक पा्तळीवर क्म्ता उभारिी सत्रांरी ननषपत्ती
उपचार प्रक्रि्येच्ा सकारातमक ननषपतती कयेवळ ्ला्ंट आणण

काळजीवाहकांपुरत्ाच म्ा्पहदत नाहीत तर त्ांनी ्ला्ंटच्ा पुनव्पसनास मदत
करणारये आधात-मु्त वातावरण ननमा्पण करण्ासाठीच्ा संस्येच्ा धोरणांना
आकार दये ण्ातदये खील महततवाची भूलमका बजावली आहये . ्ातील काही उतरिांत
धोरणये अशी:
• प्रारं भीच्ा वराांमध्ये, ्ला्ंटना असुरक्क्षत वातावरणापासून सुरक्क्षत
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ठये वण्ासाठी कुटुं�ब्ांना भयेटण्ाची परवानगी नवहती. ्ा धोरणामागील हये तू
चांगला असला तरीही त्ाचये पररणाम ववपररत होताना हदसत होतये. अप्पणनये
मानसोपचारातमक मध्स्ी करण्ास प्रारं भ कयेला तयेवहा हये सपषट झालये.
क्षमता उभारणी सतये आणण जवलळक�च्ा लसद्धांताशी त्ांची ओळख
झाल्ानंतर त्ांना कळलये क� हा जबरदसतीचा ववभ्तपणा आठवणीनये
्येणारये रडू आणण पालकांचये आदशवीकरण करणये ्ांकडये वळत आहये ज्ामळ
ु ये
उपचाराच्ा प्रगतीत अड्ळये ्येत आहये त. त्ांना खाती हदली गयेली क�
समुपदये शक आणण काळजीवाहकांचये ध्ये् एकच आहये – मुलींना सुरक्क्षत
ठये वणये. मात, त्ांना ववभ्त करण्ापयेक्षा, त्ांच्ा जवलळक�च्ा गरजांना
उद्येशन
ू , त्ांना सरु क्षयेववर्ी लशकवन
ू आणण जयेवहा काळजीवाहक त्ांचये
संरक्षण करु शकणार नाहीत तयेवहा सवतःचये संरक्षण करण्ासाठीची कौशल्ये
लशकवून हये ध्ये् गाठता ्येऊ शकतये. त्ामुळये आता, ही पद्धत रुढ झाली
आहये – एखादी ्ला्ंट ्येऊन कस्रस्ावर झाली क� दोन आठवड््ांमध्ये
काळजीवाहक त्ांच्ा कुटुंबाशी आणण कुटुं�ब्ांशी संपक्प साधण्ाचा प्र्तन
करतात जयेणयेकरुन तये त्ांना ्येऊन भयेटतील आणण जर कुटुं�ब् ्येण्ास
त्ार नसतील तर उपचारकत� मुलीची तशी त्ारी करतात.
• आधी जयेवहा पालक ्येऊन मुलींना भयेटत तयेवहा तये फोनवर त्ांची इतर
कुटुं�ब्ांशी गाठ रालन
ू दये त. मात, ्ला्ंटसोबतच्ा संवादातन
ू
उपचारकत्ाांच्ा असये लक्षात आलये क� काही असुरक्क्षत पालक (अपराधी)
त्ांना “बॉ्फ्र�ड/दलाला”शी बोला्ला लावत कारण त्ांनी त्ा दलालांच्ा
संपका्पत राहावये असये त्ांना वाटत असये. ्ला्ंटच्ा गुप्ततयेला बाधा न
आणता ही बाब काळजीवाहकांच्ा लक्षात आणन
ू हदली गयेली. महणन
ू असये
धोरण आखलये गयेलये ज्ामध्ये ्ला्ंटना कयेवळ नजीकच्ा कुटुं�ब्ांशीच
बोलण्ाची परवानगी असयेल जयेणयेकरुन पालक मुलींना असुरक्क्षत लोकांच्ा
संपकाांमध्ये ठये वण्ात मदत करत नसल्ाची खाती करता ्येईल.
• जयेवहा पालक मल
ु ींना भयेटतात क्कं वा त्ांना फोन करतात तयेवहा तये अनयेकदा
त्ांच्ा ररातील अडचणी त्ांना सांगत. ्ामुळये ्ला्ंटना आरात
झाल्ासारखये आणण जबाबदार असल्ासारखये वाटये . हये दयेखील काळजीवाहकांच्ा
लक्षात आणून हदलये गयेलये. ्ानंतर पालकांना कळववण्ात ्येतये क� मुलींशी
संपक्प साधल्ावर त्ांचये काम मल
ु ींच्ा संतल
ु नाकडये लक्ष दये णये आणण त्ांच्ा
आ्ुष्ामध्ये रस दाखववणये आणण लशकणये हये आहये . मुलींसोबत ररातील
अडचणींवर चचा्प करणये त्ांनी टाळलये पाहहजये आणण सवतःच्ा रागाला वाट
दये ण्ासाठी इतर प्रौढ संसाधनये वापरली पाहहजयेत.
• उपचारातमक मध्स्ीनयेदयेखील संस्येत वापरली जाणारी लशसतीची तंतये
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बदलली आहये त. अधधकारवाणीनये लशसत लावण्ापयेक्षा, संस्ा एक अशी जागा
बनू पाहत आहये जये्ये मल
ु ींना त्ांच्ा नकारातमक भावना व््त करण्ात
सुरक्क्षत वाटये ल आणण त्ांच्ातील कमतरतयेसाठी त्ांना लशक्षा होणार नाही.
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ववभाग ५
आवहानथे आणि अड्ळथे
५.१ संस्ातमक पा्तळीवर उपरारातमक मध्यस्ीसमोरीलि आवहानथे

• अनयेक सव्ंसयेवी संस्ा मुलींना सोडवून CWC (बालसंतुलन सलमती) दवारये
त्ांना अदवैत मध्ये आणून सोडतात. ्ा सव्प संस्ांना साहकजकच त्ांनी
सोडववलयेल्ा मुलींववर्ी आतमी्ता असतये आणण त्ा त्ांच्ा वै्क्तक
उपचारांना प्राधान् दये तात. हये अनयेकदा उपचारकत्ा्पच्ा धचक्कतसक�्

मूल्ांकनाशी क्कं वा उपचारकता्प आणण अप्पण दवारये बनववलयेल्ा लशषटाचारांशी

सुसंगत नसतये.

• ज्ा NGO मुलींना सोडववतात त्ा अनयेकदा त्ांच्ा अंतग्पत आणण बाह्
अहवालांसाठी काळजीवाहक आणण उपचारकत्ाांकडून उपचारातमक

मध्स्ीचये तपशील मागतात. मात, जयेवहा नैनतकतयेपोटी आणण ्ला्ंटच्ा
मानलसक कल्ाणासाठी काळजीवाहक आणण उपचारकत्ाांना माहहती उरड
करता ्येत नाही, अशा पररकस्तींना खुल्ा मनानये सवीकारलये जातयेच असये

नाही. ्ामुळये अनयेकदा संबंधधत व््तींवर त्ा “सहका््प” करत नसल्ाचा

लश्का बसतो.
• अदवैत मध्ये सुटका कयेलयेल्ा अलपव्ीनांची त््येत सुधारावी महणून अनयेक
सव्ंसयेवक पुढये होउन सहभागी होतात. भूतकाळामध्ये त्ांच्ापैक� काहीजणांच्ा
कामामळ
ु ये समस्ा ननमा्पण होत असल्ाचये जाणवलये कारण त्ामळ
ु ये ्ला्ंटवर
पुनहा आरात होउन त्ांची लक्षणये अधधक खराब होत होती. अशा सव्ंसयेवकांचा
उतसाह आणण कळकळ ्ांना बाधा न आणणये आणण चालू असलयेल्ा
उपचारातमक मध्स्ीमध्ये अड्ळये न आणणये ्ांमध्ये समतोल साधणये
आवहानातमक आहये .

५.२ समूह सत्रांमधीलि आवहानथे

• गयेल्ा दोन वराांमध्ये ्ला्ंट सतत संस्येच्ा आत आणण बाहये र जात-्येत
राहहलयेल्ा आहये त. ्ामळ
ु ये समह
ू सतांच्ा प्रभावशीलतयेवर आणण सवरुपावर
ववपररत पररणाम पडू लागला कारण नवीन ्ला्ंटच्ा आणण जुन्ा
्ला्ंटच्ा गरजा आणण आवश्कता लभनन होत्ा. ्ा आवहानास
सोडववण्ासाठी, संस्येमधील आधीच्ा मुली आणण नवीन आलयेल्ा मुली
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्ांना त्ांच्ा गरजांच्ा आधारये “आशा” आणण “खुशी” अशा दोन गटांमध्ये
ववभागण्ात आलये. ्ानंतरही, ्ला्ंटची सततची ्ये-जा ्ामुळये मूलभूत

वाटाराटी अत्ावश्क संकलपनांची अनयेकदा पुनरावतृ ती झाली आणण इतर

उतरिांत चचाांना कमी वयेळ लमळाला.

• गटांच्ा ववभाजनाची सवतःची काही आवहानये होती. ्ा दोनही गटांमध्ये

मारामाऱ्ा वहा्च्ा आणण त्ा एकमयेकांना “जुन्ा” आणण “नव्ा” असये

संबोधत जये चांगलये नवहतये. जुन्ा मुली नवीन मुलींना टोमणये मारत आणण

त्ांच्ावर टीका करत आणण मतये बनवत. त्ांनी एका ववलशषट समूहामध्ये

वयेळ रालववण्ास सुरुवात कयेल्ानंतर त्ा त्ा समूहातील सदस्ांशी अधधक

जवलळक�नये वागत ज्ामुळये दस
ु ऱ्ा समूहातील सदस्ांसोबतच्ा त्ांच्ा
नात्ामध्ये अडचणी ्येऊ लागल्ा. ्ामुळये समूह गनतमानतयेवर आणण

सवतःच्ा समूहाच्ा सदस्ांशी एकननषठ राहूनदये खील दस
ु ऱ्ा समूहाच्ा
सदस्ांशी जवलळक�नये वागण्ाचये कौशल् लशकववण्ावर अधधक लक्ष दये ऊन
काम करावये लागलये.

• ्ला्ंट जर वै्क्तक आणण समूह अशा दोनही सतांमध्ये उपकस्त राहत
असयेल तर कस्त्ंतराच्ा समस्ा उभ््ा राहण्ाची श््ता असतये.

वै्क्तक उपचारांमध्ये असणाऱ्ा ्ला्ंटचये उपचारकत्ा्पसोबत ववशयेर नातये
त्ार झालयेलये असतये आणण त्ाच उपचारकत्ा्पशी समूहात असताना संवाद

साधणये हये कस्त्ंतर असतये. कारण समूह सतांमध्ये उपचारकत्ा्पची

भूलमकादये खील बरीचशी वयेगळी असतये, ्ा हठकाणी ती व््तींच्ा एका

समूहाची प्रलशक्षक असतये. ्ामुळये समूहाच्ा गनतमानतयेमध्ये समस्ा उभ््ा

राहू शकतात कारण वै्क्तक सतांमधील ्ला्ंट असये समजतात आणण
वागतात क� त्ा उपचारकत्ा्पच्ा खूप जवळ आहये त आणण त्ा कळत क्कं वा
नकळत वै्क्तक उपचारांमधील त्ांच्ा संभारणाचा संदभ्प दये ऊ शकतात.

• ्ला्ंटच्ा दृषटीकोनातून पाहता, त्ा जरी समुपदये शकासोबत त्ांचा
भूतकाळ शयेअर करण्ास सहज आणण इचछुक असल्ा तरीही समूह
सतांमध्ये त्ा तसये करु शकत नाहीत – कारण त्ांना सव्प समूह

सदस्ांसोबत वागण्ात सहजता वाटत नसतये क्कं वा त्ांच्ा शयेअररंगमुळये
इतरजण उद्वपत होतील असये त्ांना वाटतये.

137

• काही ्ला्ंटसमोर भारयेचादये खील प्रशन उभा राहतो ज्ामुळये त्ांना समूह
सतांमधून पूणप
्प णये फा्दा लमळत नाही. समूह सतये हहंदीमध्ये होतात,

त्ामुळये ज्ा मुलींना हहंदी ्येत नाही त्ांना त्ांची मतये मांडण्ात आणण
उपचारकत्ा्पचये अनुसरण करण्ात अड्ळये ्येतात.

५.३ वैयगक्तक उपरारांमधीलि आवहानथे

• उपचारकत्ा्पच्ा धचक्कतसक�् मतानुसार वै्क्तक उपचार आवश्क

असणाऱ्ा सव्प ्ला्ंटना सतांमध्ये इतर का्दये शीर कारणांमुळये जागा दये ता

्येत नाही. उदाहरणा््प, ज्ा ्ला्ंटवर मानलसक ववकारांसाठी उपचार चालू
आहये त क्कं वा ज्ांची पळून जाण्ाची श््ता जासत आहये त्ांना सुरक्षयेच्ा
कारणांसतव वै्क्तक सतांमध्ये रयेता ्येत नाही [कारण त्ा वै्क्तक

उपचारांसाठी सवतः प्रवास करतात]. अशा प्रकरणांमध्ये, उपचारकत्ा्पला ही

म्ा्पदा सवीकारावी लागतये आणण त्ा ्ला्ंटसोबत समूहामध्ये काम करावये
लागतये.

• वै्क्तक उपचारांची गरज व््त करणाऱ्ा सव्पच ्ला्ंटना सतांमध्ये

जागा दये ता ्येत नाही कारण उपचारकता्प क्कती ्ला्ंट रयेऊ शकतात ्ाच्ा
संख्येस म्ा्पदा असतात. अशा प्रकरणांमध्ये उपचारकत्ाांना ्ला्ंटना

त्ांच्ा म्ा्पदयेववर्ी आणण कोणत्ा पररकस्तींमध्ये त्ांना रयेतलये जाऊ

शकयेल ्ाववर्ी सांगावये लागतये. उपचारकत्ाांनी समूह कामदये खील वाढववलयेलये
आहये जयेणयेकरुन जरी त्ा सव्प ्ला्ंटना वै्क्तकपणये रयेऊ शकल्ा नाहीत
तरीही ्ला्ंटना अधधक लाभ लमळये ल.

• वै्क्तक उपचारात संसाधनांचा खूप वापर करतात. तीन तासांच्ा

वै्क्तक उपचारांमध्ये कयेवळ तीनच ्ला्ंटना फा्दा होतो तर तीन
तासांच्ा समूह सतांमध्ये सव्प २० मुलींना फा्दा होतो.

• वै्क्तक उपचारांमध्ये, ्ला्ंटच्ा सुरक्क्षततयेची काळजी चारपटींनी वाढतये.

प्र्म, वै्क्तक उपचारांसाठी ्ला्ंटना सवतः प्रवास करावा लागतो, काही
्ला्ंटववर्ीच्ा सुरक्षा कारणांसतव, उदाहरणा््प, मनोववकार

औरधोपचारांखाली असणाऱ्ा क्कं वा पळून जाण्ाची भीती असणाऱ्ा,

त्ांच्ा सहभागावर म्ा्पदा ्येतात. दस
ु रये , ्ला्ंटना रराबाहये र पडण्ाची ही

एकच संधी असल्ानये काळजीवाहकांना धचंता सतावतये. काळजीवाहकांच्ा ्ा
असुरक्क्षततयेस समजून रयेणये आणण सहमती दये णये हये आवहान होतये. नतसरये

आवहान होतये, मुलींचा गत आरात आणण एखादी कृती करण्ाची श््ता
पाहता, त्ा सवातं�् आणण जबाबदारी सांभाळण्ास सक्षम आहये त ्ाची
138

खाती करणये, चौ्ये महणजये उपचारकत्ा्पस ्ला्ंटच्ा सुरक्षा आणण

सवातं�्ाभोवती त्ांच्ा सवतःच्ा असवस्ता सांभाळाव्ा लागतात.

• अनयेक प्रकरणांमध्ये ववलगीकरणाची लक्षणये९ दाखववणाऱ्ा ्ला्ंटमध्ये

वै्क्तक उपचार खूपच ्कववणारये आणण हळूहळू होणारये असतात. काही

सुधारणा न हदसल्ास प्रकरण सोडून दये ण्ाचये उपचारकत्ा्पस वाटू शकतये.

मात ्ा टप्प््ामध्ये धचकाटी न सोडणये हये महततवाचये आहये कारण प्रगती होत
असतये पण आरातातून वाचलयेल्ांमध्ये हळू हये च जलद असतये.

• वै्क्तक उपचारांमधील ्ला्ंटब�लच्ा ववशवास ठये वण्ाच्ा अडचणीदये खील
अड्ळा ठरतात. ्ला्ंटनी गुवपतये ठये वू न्येत कारण भूतकाळातील गुवपतांनी
त्ांना खूप तास झालयेला आहये आणण ्ला्ंटचये कोणतयेही आणण प्रत्येक
वागणये उपचारकत्ा्पस सवीकार आहये हये सतत त्ांना सांगावये लागतये.

ववलगीकरणाच्ा आराताची लक्षणये दाखववणाऱ्ा आणण भागांचये ववभाजन

९ ववलगीकरणाची लक्षणये महणजये ्ला्ंट उपचारकत्ा्पसोबत शरीरानये असतात पण मनानये
नाही. त्ांना सतत परत आणणये आणण भत
ू काळापासन
ू वत्पमानकाळ वयेगळा करण्ास
मदत करणये हये आवहान असतये. त्ामळ
ु ये जर सतामध्ये भत
ू काळाववर्ीचये कसलयेही बोलणये
झालये ज्ामळ
ु ये ्ला्ंट हट्रगर होऊन तये क्षण पन
ु हा जगू लागतो. जयेवहा ्ला्ंट
ववलगीकरणाच्ा क्षयेतात असतात आणण तये तावातावानये सध्ाच्ा म�
ु ्ावर बोलत
असतात – तयेवहा उपचारकत्ाांच्ा मनास ठाऊक असतये हा न्क�च भत
ू काळ आहये … ती तये
भत
ू काळामध्ये पन
ु हा जगत आहये . उपचारकता्प मग त्ांना शांत करतो आणण भत
ू काळाशी
जोडतो. हये इतकये भावनावश का वाटत आहये ? कारण ्ात काहीतरी आहये . तये आवहानातमक
बनतये कारण जयेवहा तये ववलगीकरणाच्ा मोडमध्ये असतात तयेवहा त्ांना त्ांच्ा
भत
ू काळाववर्ी बोला्चये नसतये, “माझ््ा भत
ू काळाववर्ी बोलू नका कारण ्ाचा माझ््ा
भत
ू काळाशी काहीही संबंध नाही. हये आजचये आहये , ती माझ््ाशी आज असये कसये
बोलू शकतये?”
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कयेलयेल्ा१०, ्ला्ंटच्ा प्रकरणांमध्ये सव्प भागांचा पूण्प ववशवास लमळववणये ही
खूप धीमी प्रक्रि्ा असतये आणण उपचारातमक ्ुती नाजूक आणण प्रवाही

असतये. आरात झालयेल्ा व््तींची समुपदये शनास ववरोध करण्ाची आणण
अववशवास दाखववण्ाची सव् पाहता, समुपदये शकास त्ांच्ा सवतःच्ा

्प नन्ं�तत करावये
प्रनतकस्त्ंतर११ आणण मानलसक तदानुभूतीला काळजीपूवक

लागतये आणण ्ला्ंट आणण नतचये भाग लमळून ्येण्ाची वाट पाहावी लागतये.
्ला्ंटप्ांत हा संदयेश जावा लागतो क� नतला लशक्षा कयेली जाणार नाही
आणण मनोवस्ा नव्ानये ववचारात रयेतल्ानये ्ला्ंटच्ा सक्षम भागास

नन्ंतण रयेण्ात मदत होईल. ही सातत्पूण,्प उतरिांत होणारी प्रक्रि्ा आहये

जी उपचारादरम्ान कजवंत राहतये. ती अनयेकदा समुपदये शकांना ्ाची आठवण
करुन दये तये क� आरात झालयेल्ा व््तींकरता ववशवास का्म राखणये ही

उपचारांमधील सवा्पत मूलभूत आणण क�द्री् गोषट आहये . ्ला्ंट ववशवास
आणण वचनबद्धतयेची पररक्षा रयेतात त्ाचवयेळी त्ा त्ांना मदत करु

पाहणाऱ्ा समुपदये शकावर त्ांचा राग काढू शकतात. महणूनच आरात

झालयेल्ा लोकांसोबत काम करणये हये समुपदये शकासाठी तणावपूण्प असतये आणण
१० एका सवचा ववकास करण्ाऐवजी बालक अनयेक सवची प्रणाली ववकलसत करतये. ही प्रणाली
असरु क्क्षत वातावरणामध्ये खप
ू च प्रबळ होतये. सवच्ा प्रणालीमध्ये “सामान् आ्षु ्ासोबत
जात” असणाऱ्ा व्क्तमततवाचा भागदये खील असतो – दै नंहदन आ्षु ्ातील कामये करणये,
मल
ु ींना वाढववणये, मल
ू भत
ू गरजा पण
ू ्प करण्ास सक्षम असणये, अगदी सामान् ववकास
का्ाांचा आनंद रयेणये क्कं वा अ््पपण
ू ्प वै्क्तक आणण व्ावसान्क ध्ये्ये बनववणये. पण
आपल्ापैक� सवाांचा एक भाग धीरानये सामान् कामये करत असताना, दस
ु रये भाग लढणये,
पळून जाणये, गोठणये (क्कं वा राबरणये), शरण जाणये आणण बचावास “धचटकून” राहणये ही का्�
करत असतात. उदाहरणा््प, काही वयेळा वासतवाचये भान हरपणाऱ्ा व इतरांप्रती हहंसक
असणाऱ्ा पालकासोबत राहणारये बालक, त्ाच्ाकडये वयेगळा सव क्कं वा सवचा भाग असतो
जो ्ांपक
ै � ववववध आवहानांना तोंड दये ण्ासाठी उप्ोगी ्येतो: व््तीला संभाव् धो््ाची
सच
ू ना दये णाऱ्ा राबरलयेल्ा भागाच्ा (गोठणये) राबरलयेल्ा संकयेतांच्ा प्रनतसादा््प सवतःला
क्कं वा लहान मल
ु ींना हहंसक कृत्ापासन
ू वाचववण्ासाठी सवचा काळजीवाहक भाग अकाली
जबाबदार मल
ू बनू शकतये. तसयेच “वगा्पतील जोकर” भाग पालकाचा खराब मड
ू चांगला
बनववण्ासाठी प्र्तन करु शकतये आणण त्ांना हसवन
ू (जवळीक) नातयेसंबंध त्ार करु
पाहतये क्कं वा सवचा अनतदक्षता भाग (लढणये) पालकाचा मड
्प ननरखन
ू काळजीपव
ू क
ू संरक्षक
बनतो आणण बालकाचा क्रि्ाकलाप मड
ू संबंधी “राबरलयेली क्कं वा राबरववणारी”
वत्पणक
ू �ववरोधात सववोततम बचावाकडये वळववतो (क्फशर २००१).
११ उपचारातमक धाटणीमध्ये कस्त्ंतर (ट्रांसफयेर� स) हये एक असये मल
ू तततव आहये ज्ामध्ये
्ला्ंट नकळतपणये भत
ू काळातील व््ती क्कं वा कस्तीकडून त्ाच्ा/नतच्ा भावना आणण
प्रवतृ ती उपचारकत्ा्पकडये क्कं वा वत्पमान काळातील कस्तीकडये स्ानंतरीत (ट्रांसफर) करतो/
तये. प्रनतकस्त्ंतर हा ्ला्ंटच्ा नकळतपणये स्ानांतरीत होणाऱ्ा संवादांचा
उपचारकत्ा्पदवारये हदलयेला प्रनतसाद असतो. उपचारकत्ा्पच्ा प्रनत�बंबात सवतःचये ववचार
आणण भावना ्ांववर्ीची भ्कम जाणीव असणये आणण हये चांगल्ा व्ावसान्क
वत्पणक
ू �पासन
ू दरू जात आहये का ्ाची सपषट कलपना असणये महततवाचये असतये. (ह्ग
ु येस
आणण कयेर २०००).
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तये अनुकंपा दाखववण्ास अक्षम होण्ाची१२ आणण मानलसकररत्ा णझजण्ाची
भीती असतये१३.

• उपचारकता्प आणण ्ला्ंटमधील उपचाराची ध्ये्ये न जुळणये हये दयेखील

उपचारांमध्ये आवहान बनतये. खूपच कमी ्ला्ंटना त्ांच्ा असुरक्क्षत
ररातून बाहये र पडा्चये होतये, त्ांपक
ै � कोणालाही त्ांचये कुटुंब क्कं वा
बॉ्फ्र�डपासून वयेगळये वहा्चये नवहतये; त्ांची जबरदसतीनये सुटका करुन

आणण्ात आलये होतये. त्ामुळये अशा ्ला्ंटना उपचारकत्ाांकडून त्ांच्ा

सवातं�्ापयेक्षा वयेगळये काहीही नको असतये. ्ा ्ला्ंटसाठी उपचाराचये ध्ये्

असतये त्ांच्ा कुटुंबाकडये परत जाणये, मात उपचारकत्ा्पचये ध्ये् हये नसतये
कारण बहुतक
ये प्रकरणांमध्ये रर असुरक्क्षत असतये तसयेच समुपदये शकाकडये हा

ननण्प् रयेण्ाचा अधधकारदये खील नसतो. ्ाची तुलना अंमली पदा्ाांचा वापर

करणाऱ्ांशी करता ्येईल ज्ांना त्ांच्ा इचछये ववरोधात त्ांच्ा कुटुंबानये
पुनव्पसन क�द्रात राहण्ाची स्ती कयेलयेली असतये. पररकस्तीकडये धोका महणून
पाहण्ाची तीव्रता हा ववरोध दश्पववतो. ववरोध हाताळणारये उपचारकता्प ्ा

धो््ास उद्येलशत करण्ाचा आणण उपचार ध्ये्ांचा संरर्प कमी करण्ाचा
प्र्तन करतात. त्ामुळये तातडी हदसत असली तरीही ववरोध कमी
कयेल्ालशवा् उपचार पुढये जाऊ शकत नाहीत.

१२ अनक
ु ं पा महणजये एखाद्ाच्ा दःु खाववर्ी क्कं वा कमनलशबीपणाववर्ी खोल सहानभ
ु त
ू ी
असणये. अनक
ु ं वपत तणाव महणजये अनक
ु ं पयेच्ा भावनांशी संबंधधत तणाव क्कं वा मागणीची
भावना. अनक
ु ं वपत ्कवा अनक
ु ं वपत तणावापासन
ू प्रगत होत जातो आणण ती बालसंतल
ु न,
बालगन
ु हये गार न्ा् आणण इतर संबंधधत मानलसक आरोग् व्ावसान्कांमधील
्ला्ंटदवारा नोंदववलयेली आणण अनभ
ु वलयेली सकल आराताप्रती तणाव आणण व्सतता
्ांची भावनावश कस्ती असतये. अशा प्रकारच्ा ्कव्ाची पररणती ताणाच्ा लक्षणांमध्ये
होतये, काहीसये आराताचा प्र्मदश्पनी अनभ
ु व रयेतलयेल्ा ्ला्ंटसारखयेच
१३ णझजणये हळूहळू ववकलसत होतये आणण सामान्पणये त्ात एखाद्ा पदाशी ननगडीत
का््पस्ानातील रटक, करी्रची ननवड आणण ध्ये्ये आणण कामाच्ा समाधानाची पातळी
्ांववर्ी असमाधानाची कस्ती सामील असतये. अनक
ु ं वपत ्कवा णझजण्ाचा एक रटक
असू शकतो पण तो मख
ु ्तः दयु ्म आराताची तणाव प्रनतक्रि्ा आणण समोरच्ाच्ा
रुपात अनभ
ु वण्ास लमळणारये आरातीकरण असतये.
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५.४ काळजीवाहकांच्या सत्रांमधीलि आवहानथे

काळजीवाहकांना समजूतीत नन्लमत भर रालावी लागतये. त्ांना असये कोणीतरी
हवये असतये जये त्ांच्ावर ववशवास ठये वतये आणण त्ांच्ाप्रती अनुकंपा दश्पववतये
कारण ही प्रक्रि्ा मुळातच उपचारातमक आहये . ्ामध्ये, मध्स्ी आदश्प
चौकटीप्ांत पोहोचलयेली नाही:

• क्षमता उभारणी सतये कोणी घ््ावीत – ्ला्ंटच्ा उपचारकत्ाांनी क्कं वा इतर
कोणी - हा न सुटलयेला प्रशन आहये . अदवैतमध्ये दोनही प्ा्प् वापरुन पाहहलये
गयेलयेलये आहये त आणण दोनहींमध्ये काही आवहानये होती. ्ला्ंटवर उपचार
करणाऱ्ा उपचारकत्ा्पसाठी, ्ला्ंट प्राधान् असतये आणण त्ामुळये

वयेळयेअभावी काळजीवाहकांची सतये बाजूला पडतात. ्ला्ंट उपचारकत्ा्पसोबत
ववलशषट उपचारातमक ्ुतीप्ांत पोहोचयेप्ांत ववशवाससंबंधी समस्ा उभ््ा
राहण्ाचीही श््ता असतये. ्ला्ंटना काळजीवाहक आणण

उपचारकत्ाांमधील बंद दरवाज्ांमागील संवाद धोकादा्क वाटू शकतात;

आपण उपचारकत्ाांस जये सांधगतलये तये गोपनी् राहणार नाही असये त्ांना
वाटू शकतये आणण त्ातून अववशवास ननमा्पण होऊ शकतो. तसयेच

काळजीवाहकांना प्रारं भीच्ा टप्प््ामध्ये उपचारकता्प ्ला्ंटनये त्ांना जये

काही सांधगतलये त्ातील काही अंश उरड करये ल अशी काहीशी अपयेक्षा असतये
– त्ामुळये उपचारकत्ाांना समतोल साधावा लागतो. दस
ु रीकडये, क्षमता

उभारणी सतांचा समनव्क दस
ु रा उपचारकता्प असल्ास ती अलभप्रा्
सतांना क्षमता उभारणी उपरिमाशी जोडू शकत नाही कारण नतला

्ला्ंटच्ा दै नंहदन आवहांनांववर्ी नीटसये माहहत नसतये. अलभप्रा् आणण

सहमती ्ांना आवाज लमळणये ही काळजीवाहकांची महततवाची गरज असतये
कारण ती त्ांची तातडीची गरज पूण्प करतये. त्ांचये अधधक चांगल्ा

सातत्पूणत
्प स
ये ाठी एकच उपचारकता्प असण्ास प्राधान् असतये. ्ला्ंटच्ा
उपचारकत्ा्पस ही गरज भागववण्ासाठी, काळजीवाहकांच्ा आवहानये आणण
आपातकालीन कस्ती सांभाळण्ामधील कौशल्ांवरील अलभप्रा् सतये खूप

जासत वयेळ रयेतात ज्ामुळये क्षमता उभारणी भर रालण्ामध्ये तडजोड होतये.
हये आमचये दस
ु रये आवहान आहये .

• क्षमता उभारणी सतये महततवाची आहये त कारण ती कालौरात काळजीवाहकांना
सुसजज आणण कुशल करतील. ्ाचीच गरज आहये आणण हये खूप महततवाचये
कस्त्ंतरातमक काम आहये . मात, काळजीवाहकांच्ा सध्ाच्ा गरजा

अलभप्रा् सतांमधून पूण्प होत असल्ानये, ज्ामुळये त्ांना लगयेचच समाधान
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लमळतये आणण जो तातपुरता उपा् महणून प्रभावी आहये , त्ांना बऱ्ाचदा
क्षमता उभारणीच्ा दीर्पकालीन गरजयेचये महततव जाणवत नाही. ्ामुळये
उपचारकत्ा्पवर अनत अवलंबून राहण्ाची प्रवतृ ती वाढतये.

सतये आखणये आणण रयेणये ्ांतील ्ा पा्ाभूत आवहानांच्ा पलीकडये अजूनही
काही अड्ळये आहये त:

• दर ३-५ वराांनी होणाऱ्ा काळजीवाहकांच्ा बदलीमुळये क्षमता उभारणीच्ा

प्रक्रि्येत अड्ळा ्येतो कारण सातत्पूणत
्प स
ये बाधा पोहोचतये आणण प्रत्येक
नवीन सदस्ासोबत पुनरावतृ ती करण्ास खूप वयेळ जातो.

• प्रौढ समूहासोबत काम करताना, वै्क्तक मतभयेद हये मोठये आवहान असतये.

काळजीवाहकांची लभनन व्क्तमततवये, ववशवास प्रणाल्ा आणण लशसतीसंबंधी
मूल्ये, मुलींववर्ीचये ज्ान, मागील कामाचा अनुभव आणण ्ला्ंटसाठीची
ध्ये्ये लभनन असतात आणण ती त्ा आपातकालीन कस्ती आणण मुलींचये

नखरये ज्ाप्रकारये हाताळतात त्ातून प्रनत�बंबीत होतये. त्ामुळये ्ा मतभयेदावर
काम करणये आणण त्ांना दरू करणारी धोरणये असणये आणण एकमत बनववणये
आवहानातमक होतये.

• वाचण्ास काळजीवाहकांची टाळाटाळ आणण ववरोध ्ामुळये दये खील प्रक्रि्येत
अड्ळा ्येतो कारण आरातावर साहहत् वाचणये हये आराताच्ा बळींना
्ोग्पणये हाताळण्ासाठी आवश्क आहये .
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ववभाग ६
ननषकर्च
अदवैत मधील दीर्पकालीन मानसोपचारातमक मध्स्ीच्ा प्रक्रि्येच्ा

दसतवयेजीकरणामधून असये समोर आलये आहये क� मध्स्ी ्ला्ंटना बरये

करण्ात आधार दये ण्ामध्ये तसयेच संस्ा आणण नतच्ा कम्पचारीवगा्पस ‘आरात-

माहहती’ सयेवा ननमा्पण करण्ामध्येदयेखील महततवाची ठरली आहये . कस्तीचये अचूक

ननदान, प्रत्येक भागधारक आणण ्ला्ंटची कळकळ, उतसाह ्ांमुळये हये श््
झालये आहये . महणूनच प्रक्रि्ा दसतवयेजीकरणातून सववोततम ररतीदये खील पुढये

आल्ा आहये त ज्ांनी मागील ववभागांमध्ये दसतवयेकजत कयेलयेलये बदल रडवून

आणण्ात महततवाची भूलमका बजावली आहये . हये सयेवा दये णारी संस्ा (अप्पण),
सयेवा प्राप्त करणारी संस्ा (अदवैत) आणण प्रक्रि्येमध्ये गुंतलयेलये महततवाचये
व्ावसान्क ्ांच्ा पातळीवर रडून आलयेलये आहये ; आणण महततवाच्ा

रटकांमधील ध्ये्ांची जुळणी, प्रभावी समनव्, ववशवास तसयेच अनुभवातून
लशकण्ाची आणण बदलण्ाची त्ारी ्ांमुळये झालयेलये आहये .

६.१ शभन्न भागधारकांद्वारथे अनस
ु रलया जािार्या सव�त्तम रर्ती
६.१.१ अप्चिद्वारथे अनुसरलया जािार्या सव�त्तम रर्ती

• उपचारकता्प सवतंत रटक आहये ्ावर ववशवास ठये वणये आणण उपचाराचा माग्प

ठरववण्ाचा एकमयेव अधधकार कयेवळ उपचारकत्ा्पलाच आहये ्ानुसार वागणये.

उपचारकत्ाांना अपराध्ांना पकडण्ासाठी क्कं वा त्ांना लशक्षा करण्ासाठी

क्कं वा ्ला्ंटच्ा आ्ुष्ांमध्ये प्रवयेश लमळववण्ासाठी न्ा्ाल्ाचये एजंट
महणून वापरणये असा होत नाही. त्ामुळये उपचारकत्ा्पचये प्रक्रि्येवर खूप

नन्ंतण असतये आणण त्ांना प्रशनांचा भडीमार सहन करावा लागत नाही

जसये क�, “तुमही अजून नतच्ा लैंधगक शोरणाप्ांत का नाही पोहोचलात?”
मानसोपचारातमक कामामध्ये हये महततवाचये असतये कारण त्ात अनयेकदा
बाहये रील दबाव क्कं वा प्रभाव अड्ळये ननमा्पण करतात. त्ाचवयेळी, ्ांत
उपचारकत्ा्पच्ा उततरदान्तवाशी तडजोड कयेली जात नाही.

• प्रक्रि्येतून लमळालयेल्ा धड््ांना प्रभावीपणये प्रनतसाद दये णये आणण त्ांच्ावर

काम करणये. उदाहरणा््प, मध्स्ी दरम्ान असये आढळून आलये क� संस्ा
आणण ्ला्ंटसाठीचये अदवैतचये ध्ये् समजून रयेण्ासाठी का््परिम सुरु

करण्ापूववी औपचाररक गरज मूल्ांकन कयेलये गयेलये पाहहजये. हये समजल्ावर
146

त्ांनी त्ावर ववलंब न करता काम कयेलये जयेणयेकरुन ्ला्ंटला बरये

करण्ाच्ा प्रवासात तये सव्प भागधारकांना सामील करुन रयेऊ शकतील.

• अनतरिमण कमीतकमी असणाऱ्ा पद्धतीमध्ये पुढाकार रयेण्ाची जबाबदारी
सवतंत एजंटवर असतये. त्ामुळये उपचारकत्ा्पची ननवड करताना तये कयेवळ

कुशल आणण ज्ानीच नवहये तर जबाबदार दये खील असल्ाचये पाहावये लागतये.
सातत्पूण्प लशक्षण, प्रलशक्षण आणण प््पवयेक्षण आणण वै्क्तक उपचार
्ांप्रती त्ांच्ाकडये खुलये मन असावये लागतये.

• सातत् आणण अधधक प्रभावासाठी एकाच उपचारकत्ा्पस ५ वर� हटकववणये

• उपचारकत्ा्पचये मानलसक संतुलन खूप महततवाचये आहये हये समजणये आणण

त्ामुळये अप्पणच्ा सव्प प्रॅक्टशनस्पना वै्क्तक उपचार रयेण्ास प्रोतसाहहत
करणारये धोरण आखणये.

• ्ोग् ननधीदात्ांना गाठून आणण प्रक्रि्येतून मूत्प ननषपतती सादर करुन

ननधी लमळत राहण्ाची व्वस्ा करणये; ननधीदात्ांना मानलसक आरोग्
समस्ांसाठी ननधी दये ण्ास त्ार करण्ाच्ा प्रारं भीच्ा आवहानांसह.

६.१.२ अद्वै्त अप्चिद्वारथे अनुसरलया जािार्या सव�त्तम रर्ती

• अदवैतच्ा व्वस्ापनासाठी, सूचना ऐकून रयेण्ास त्ार, इचछुक असणये
आणण मुलींना बरये करण्ात पाठबळ दये णारी धोरणये अवलंबणये हये प्रकलपाच्ा

्शामागील महततवाच्ा कारणांपक
ै � एक आहये . ्ला्ंटमध्ये हदसणारये बदल
आणण उपचारांनंतरचये संस्येमधील सकारातमक वातावरण ्ामुळये उपचारांना
प्ा्प् नाही असये व्वस्ापन आणण काळजीवाहकांचये ठाम मत बनलये आहये

आणण त्ामुळये त्ांना पूरक धोरणये ननमा्पण करण्ासदये खील प्रयेररत कयेलये आहये .

• आपातकालीन पररकस्तीमध्ये उपचारकत्ाांची मदत रयेण्ाचा
काळजीवाहकांचा खुलयेपणा

• काळजीवाहकांची क्षमता उभारणी सतये चालू ठये वण्ामध्ये व्वस्ापनाचये
सहका््प

• सव्प ्ला्ंटचये मानलसक मूल्ांकन प्रवाहरये खी करण्ात व्वस्ापनाचये

सक्रि् सहका््प, कारण कामाच्ा ओरात ही गरज समोर आली होती.
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६.१.३ उपरारकतया्चद्वारथे अनुसरलया जािार्या सव�त्तम रर्ती

• वासतववादी ध्ये्ये आणण म्ा्पदा आखणये आणण म्ा्पदा सवीकारणये ्ामुळये

ल�्ये गाठण्ास आणण प्रयेरणा लमळण्ास मदत झाली आहये . त्ामुळये आरात
प्रक्रि्ाकरणाकडये जाण्ापूववी स्ै्वीकरणावर लक्ष क�हद्रत करण्ात आलये आहये
जयेणयेकरुन ्ला्ंटना त्ांच्ा वत्पमान आणण भववष्काळाववर्ी आशा

लमळये ल. ्ा कमी लश्का न मारणाऱ्ा आणण प्रयेरणादा्ी संभारणांदवारये
समुपदये शक ववशवास ननमा्पण करण्ात आणण सु्ोग् गतीवर आधारीत

लशषटाचार आखण्ात ्शसवी झालयेलये आहये त.

• ्ला्ंटमध्ये ववशवास ठये वल्ानये ताकद लमळतये. उपचारालशवा्दये खील

्ला्ंटनये अधधक वाईट कस्तीचा सामना कयेलयेला आहये हा ववशवास आणण
त्ांची जगण्ाची आणण जगण्ासाठी आवश्क तये सव्प काही करण्ाची
क्षमता ही खूप महततवाची आहये .

• काळजीवाहकांसोबत समनव् साधून सतांबाहये रील प्रगतीवर नजर ठये वणये
प्रभावी ठरलये आहये .

• ्ला्ंटच्ा उपचारांसोबतच क्षमता उभारणी सतये रयेण्ानये कौशल्ये ननमा्पण
करण्ात मदत कयेली आहये

• संसाधनांचा इषटतम वापर करण्ासाठी ्ला्ंटना दीर्पकाळ चालणाऱ्ा
समूह सतांमध्ये सहभागी होण्ास लावणये आणण वै्क्तक उपचारांपूववी
मनोलशक्षण दये णये.

• ्ला्ंटचा प्रव्ता होण्ापयेक्षा, ्ला्ंटच्ा भावना समजुन रयेणये आणण
सहमती दये णये आणण त्ांना काळजीवाहकांसोबतच्ा त्ांच्ा समस्ा

सोडववण्ात सक्षम करणये ्ामुळये म्ा्पदा आखण्ात मदत झाली आहये .

• ्ला्ंट आणण काळजीवाहकांसोबत म्ा्पदा आखल्ानयेही उपचार प्रक्रि्ा
प्रवाहरये खी करण्ात मदत झाली आहये . उदाहरणा््प, ्ला्ंट आणण

काळजीवाहकांच्ा अपयेक्षयेववरोधात जाऊन कोणत्ाही उतसवात क्कं वा

सणसमारं भात सामील न होणये ्ामुळये व्ावसान्क म्ा्पदा आणण सपषट
नातयेसंबंध पाळण्ास मदत झालयेली आहये .

• अनुकंवपत ्कवा आणण झीज ्ांचा सामना करण्ासाठी आधीच पावलये
उचलणये. व्वासान्क मंडळांचा भाग होऊन हये करता आलये आहये

(आरातावरील अभ््ासमंडळ, EMDR अभ््ासमंडळ). कारण ्ा हठकाणी,
सहव्ावसान्कांकडून पाहठं बा तसयेच सूचना, सलला आणण/क्कं वा गुरुंकडून

सललये लमळतता. हये गरजयेचये असतये कारण ववभ्तपणये काम करण्ानये अशा
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लक्षणांची जोखीम वाढतये आणण अशा पररकस्तीतून गयेलयेल्ा मुलींसोबत काम

करताना प्रनतकूल ठरतये.
• व्ावसान्क ववकासाचये नवीन माग्प शोधणये कारण ्ामुळये नवीन कलपना

आणण सवारस्ांना प्रयेरणा लमळतये. अनतरर्त प्रलशक्षण आणण लशक्षण ्ामुळये
आरात समजणये आणण त्ावर उपचार करणये ्ांसंबंधी उतरिांत होणाऱ्ा
साहहत्ाववर्ी अद््ावत राहण्ास मदत होतये.

६.२ शशफारशी

प्रकलपानये ननःशंकपणये इकचछत ध्ये्ये गाठलयेली आहये त आणण अशा प्रणाली

आणण लशषटाचार ववकलसत करण्ात मदत कयेली आहये जये इतरतही वापरता
्येऊ शकतील. मात, आवहानये सोडववण्ासाठी प्रक्रि्येतून उतरिांत झालयेल्ा
सूचना आणण लशफारशी अशा:

• आरात बळींशी ननगडीत सव्प भागधारकांना आरात आणण प्रभाव ्ांची
समज असली पाहहजये क्कं वा त्ांनी ती ववकलसत कयेली पाहहजये. ्ामुळये

नन्लमत मध्ंतरानये संस्येची धोरणये आणण प्रक्रि्ा ्ांचये पुनरावलोकन

करण्ात आणण संभाव् धोकये ओळखण्ात आणण काढून टाकण्ात मदत

होईल. आरात लभंग वापरुन अंतग्पत पुनरावलोकनये शरीरववरि्ाच्ा बळींना

हानीकारक ठरणारी धोरणये आणण प्रक्रि्ा ओळखण्ात ववशयेरकरुन मदतशीर
होऊ शकतात.

• मुलींचये उपरिम आणण नवीन नन्म ्ांच्ा प्रारं भासाठी उहद्षट््ये आणण
ननगडीत अपयेक्षा ्ांववर्ी संवाद साधणये

• सुववधयेमध्ये क्कमान वासतव् १८ महहनये असयेल ्ाची खाती करणये.

मुलींसोबत ववशवास ननमा्पण करण्ात, त्ांच्ा आरातास उद्येशण्ासाठी
आवश्क उपचार पुरववण्ास आणण “त्ांच्ा उपचार ्ोजनयेवर काम”
करण्ास सुरुवात करण्ास आणण त्ांचये आ्ुष् पुनहा उभारण्ास
१८ महहन्ांचा काळ पुरयेसा आहये असये मानलये आहये .

• प्रत्येक मुलीवर आरात झालयेला असतो आणण नतच्ाकडये त्ाचा सामना
करण्ाचये नतचये सवतःचये माग्प असतात. तसाच आरात झालयेल्ा इतर
मुलींसह राहणये हये त्ांच्ासाठी अधधक आरात करणारये असतये कारण

त्ांना सतत त्ांच्ा समव्सकांकडून भावननक सफोटास सामोरये जावये

लागण्ाची भीती असतये. रराबाहये र कमी आरातातमक पाशव्पभूमीवर लोकांशी
नन्लमतपणये संवाद साधता ्येईल (सतत भावननक सफोटाववर्ी काळजी
न करता) असा मंच ्ला्ंटना लमळावा अशी लशफारस कयेली आहये .
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रराबाहये रील सामाकजक आणण व्ावसान्क संवादातून त्ांना लमळणाऱ्ा
खुलयेपणामुळये त्ांना त्ांच्ा कौशल्ांची पररक्षा रयेण्ास आणण भववष्
आखण्ासाठी हदशा लमळये ल.

• “पुढये का् होणार माहहत नाही” हये मुलींच्ा आ्ुष्ांचये क्ानक

असल्ासारखये वाटतये, ववशयेरतः १८ वर� व् गाठण्ाच्ा मागा्पवर असणाऱ्ा
मुलींमध्ये आणण ्ामुळये एकतर अनतदक्षपणा क्कं वा मारार ननमा्पण होत
असतये. बाहये र पडल्ावर एकदम खूप साऱ्ा अडचणींना सामोरये जावये

लागल्ाचये अनयेक माजी ्ला्ंटनी नमूद कयेलयेलये आहये . बाहये र पडल्ानंतरही
का््परिमाशी जोडलयेलये राहणये आणण दीर्पकालीन ननगापशचात सयेवा ्ांचा
पाठपुरावा करावा अशी लशफारस कयेलयेली आहये .

• ्ला्ंटच्ा भारा आवहानांववर्क समस्ांना उद्येलशत करण्ासाठी ्ंतणा
ववकलसत करणये.

• सामाकजक सक्रि्ता मोजपट्टी, तणाव मोजपट्टी, भास लक्षणांची इनवह� टरी,
्ोड््ात लक्षणांची इनवह� टरी, आरात प्रशनावली, पौगंडावस्येतील

ववलगीकरण अनुभव मोजपट्टी इ. दवारये प्रवयेश�बंदव
ू र आणण मध्स्ीनंतर
गमन�बंदव
ू र पूव-्प पशचात मूल्ांकन लागू करुन प्रभाव अधधक सक्षमतयेनये
मापण्ासाठी ्ंतणा ववकलसत करणये.

• उपचारकता्प आणण/क्कं वा अप्पणनये मारार रयेतल्ास हटकाऊ प्ा्प्ी ्ोजना
ववकलसत करणये.
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आभार

आमही पुषपा वयेकंटरमन, संगीता पुणयेकर आणण अदवैत ररकुलाचा कम्पचारीवग्प
्ांचये ्ा संशोधनातील त्ांच्ा मदतीसाठी आणण ्ोगदानासाठी आभार मानतो.
दसतवयेजाचये पुनरावलोकन करण्ासाठी आणण आमहाला प्रकलपाच्ा ववववध
टप्प््ांमध्ये मौल्वान माहहती पुरववण्ासाठी आमही स�ड्रा फॅरये ल ्ांचयेही

आभार मानतो. शयेवटी, ्ा प्रकलपाच्ा ्शसवी पूणत
्प म
ये ध्ये अदवैतच्ा ्ला्ंटनी
बजावलयेल्ा महततवाच्ा भूलमकयेसाठी त्ांचये आमही आभार मानतो. त्ांचा

सातत्पूण्प पाहठं बा आणण संशोधनामध्ये सहभागी होण्ाची इचछा ्ांलशवा् हा
प्रकलप अश्् होता.
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पररशशष्ट: भागधारकांसाठ� कामारी सर
ू ी/रथेकशलिस्ट
’भागधारकांसाठी कामाची सूची/चयेकललसट’ ही आमच्ा अनुभवाची ननषपतती आहये
आणण ती तीन महततवाच्ा रटकांवर आधारीत आहये : सुरक्षा, ववशवासाह्पता आणण
सह्ोग:

उपरारातमक पाठबळ पुरवविारी संस्ा:

• सुरक्क्षत, नन्ंतणक्षम गतीनये, सुकस्तीत चालणाऱ्ा संस्येतुन सुरुवात करणये
जये्ये इतर गरजा पण
ू ्प करण्ासाठी वयेळ आणण ऊजा्प खच्प करण्ाची
आवश्कता नसयेल
• संस्ातमक व्वस्ापनाची ध्ये्ये समजून रयेण्ासाठी गरज मूल्ांकन करणये
• उपचार प्रक्रि्येच्ा लशषटाचाराववर्ी दोनही संस्ांमध्ये सपषट संवाद ठये वणये
आणण एकमत बनववणये
• प्रवयेश कयेल्ानंतर सव्प ्ला्ंटचये मानलसक मूल्ांकन करणये
• कुशल, ज्ानी आणण जबाबदार उपचारकता्प ननवडणये
• सातत्पूण्प लशक्षण, प्रलशक्षण आणण प््पवयेक्षणाप्रती खुली प्रवतृ ती असणारा
उपचारकता्प ननवडणये.
• बऱ्ाच कालावधीसाठी एकाच उपचारकत्ा्पस हटकवून ठये वणये
• उपचारकत्ा्पस सवतंत रटक महणून वागववणये
• सव्प प्रॅक्टशनरना वै्क्तक उपचार रयेण्ास प्रोतसाहन दये णारये धोरण असणये
• ्ला्ंटच्ा उपचारांसोबतच क्षमता उभारणी सतये हटकववणये
• प्रगतीच्ा धीम्ा गतीस सहन करणये आणण पाहठं बा दये णये आणण
• उपचाराच्ा ओरातील लहान ्श ओळखणये

सहभागी संस्ा

• व्वस्ापन आणण काळजीवाहकांना आरात आणण आराताच्ा लक्षणांची
समज करुन दये णये
• सव्प ्ला्ंटच्ा मानलसक मूल्ांकनास पाहठं बा दये णये
• काळजीवाहकांच्ा सातत्पूणत
्प च
ये ी खाती करणये
• ्ला्ंट क्कमान आवश्क कालावधीसाठी संस्येत असतील ्ाची खाती करणये
• ्ला्ंटच्ा सतांसोबतच काळजीवाहकांची सुसंगत क्षमता उभारणी सतये
चालू ठये वणये
• ्ला्ंटना नकारातमक भावना व््त करण्ासाठी जागा दये णये
• शारीररक आणण भावननक सुरक्षा दये णारी जागा ननमा्पण करणये
156

• मुलींच्ा सुरक्षयेची खाती करतानाच त्ांना त्ांच्ा कुटुंबाच्ा संपका्पत
राहण्ासाठी लशषटाचार त्ार करणये
• दं डातमक लशक्षयेस नकार दये णारये लशषटाचार त्ार करणये आणण सकारातमक
लशसतीसाठी माग्प त्ार करणये
• नावये ठये वण्ाची पद्धत बंद करणाऱ्ा आणण ्ला्ंटचये वण्पन करण्ास समद्ध
ृ
भारा वापरणाऱ्ा संसकृतीस प्रोतसाहन दये णये
• ्ला्ंटना प्रचंड पाठबळासह खल
ु ा संवाद आणण सत् माहहती परु ववणये
• पाठबळ कम्पचारीवगा्पस ्ला्ंटच्ा मूडमधील बदल, नखरये , वत्पणूक�तील
बदल आणण आराताची लक्षणये ्ांववर्ी सजग करणये
• आपातकालीन पररकस्तींमध्ये मदत लमळववण्ासाठी कम्पचारीवगा्पसाठी
लशषटाचार ववकलसत करणये
• मल
ु ी कमी आरातातमक पाशव्पभम
ू ीवर संस्येबाहये र इतर लोकांशी नन्लमतपणये
संवाद साधू शकतील असये मंच त्ार करणये
• प्रगतीच्ा धीम्ा गतीस सहन करणये आणण पाहठं बा दये णये आणण उपचाराच्ा
ओरातील लहान ्श ओळखणये
• ्ला्ंटच्ा मानलसक संतुलनाची जबाबदारी एकट््ा उपचारकत्ा्पची नाही
तर तो सह्ोगातमक प्र्ास आहये हये समजणये

उपरारक्ता्च/समुपदथे शक

• वासतववादी ध्ये्ये आणण म्ा्पदा आखणये आणण म्ा्पदा सवीकारणये
• आराताच्ा प्रक्रि्येपयेक्षा सुरक्षा आणण स्ै्वीकरणावर लक्ष दये णये (सवतःची
काळजी रयेणये, इतर लोकांसोबतचये संबंध आणण ववशवाववर्ी नव्ानये ववशवास
ननमा्पण करणये). मख
ु ् प्रशन ्ाभोवती क्फरलये पाहहजयेत: “तझ्
ु ्ासाठी ्ा
ववर्ावर बोलणये सुरक्क्षत आहये का? तू तसये कयेलयेस तर का् होईल? तुला
बरये वाटये ल क� तास होईल?”
• मुलींसोबत सुरक्षयेचा करार करणये – करार करण्ाचा सववोततम माग्प महणजये
बरये होण्ासाठी ्ला्ंट करणये आवश्क असलयेल्ा वचनबद्धतांची व्ाख्ा
करणये, त्ात आतमरातक� वत्पन टाळणये, अपॉइंटम� टना सातत्ानये ्येणये, इ.
समाववषट असू शकतये.
• मुलींवर ववशवास ठये वणये – प्रत्येक मुलीवर ववशवास ठये वणये आणण त्ांना
आराताववर्ी लशकववणये, नतच्ाकडये एक लहान मल
ु गी महणन
ू हये अनभ
ु व
सहन करण्ाची क्षमता असयेल तर नतच्ाकडये त्ा अनुभवांच्ा सव्प
लक्षणांमधून बरये होण्ाची ताकद आधीपासूनच आहये हये नतला लशकववणये,
सतत सांगणये
• सताबाहये रील प्रगतीवर दये खरये ख ठये वण्ासाठी काळजीवाहकांसोबत समनव्
साधणये
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• ्ला्ंट आणण काळजीवाहकांसोबत आपातकालीन कस्तीमध्ये उपचारकत्ा्पशी
संपक्प साधण्ाचये लशषटाचार/संसाधनये ्ांची व्ाख्ा करणये
• कालौरात ववशवास कमावता ्येतो आणण ्ला्ंट नातयेसंबंध प्रस्ावपत
होईसतोवर त्ाची पररक्षा रयेतील हये सवीकारणये
• जलद सुधारणयेसाठी प्रभावी तंतये आणण वै्क्तक उपचारांसाठी पूवा्पवश्कता
महणून समूह सतांमधून मनो-लशक्षण रयेणये
• रुगणानये कळीला कसा प्रनतसाद हदला आणण त्ातन
ू पढ
ु च्ा गोषटी कशा
रडत गयेल्ा तये पहा. ्ामुळये कळीचये प्रसंग कमी होतील पण त्ामुळये तये
्ांबणार नाहीत
• मन आणण शरीर शांत करणारी तंतये लशकववणये – जसये क� शवासाचये व्ा्ाम
आणण सवतःशी बोलणये.
• ‘वत्पमानकाळात राहण्ा’साठी आवश्क कौशल्ये ्ला्ंटमध्ये ननमा्पण करणये
• ्ला्ंटला सुरक्षा आणण संसाधनये ववकलसत करण्ात सम््पन दये णये
• मानलसक सव-ननगा वत्पणूक�मध्ये सामील होणये
• व्ावसान्क मंडळांमध्ये सहभागी होणये आणण कौशल्ये धारदार करणये
• श्् असल्ास प्रकरणांचये वजन इतरत हलववणये.
• उपचारकत्ा्पच्ा त्ाच्ा/नतच्ा ्ला्ंट आणण व्वस्ापनाप्रती असणाऱ्ा
भावनांववर्ी प्रामाणणक राहणये
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