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वयस्क छोरा-छोरी र बाब-ुआमा बबचको सम्बन्ध र व्याबहार 

रबब राज थापा, सशस्र प्रहरी अतिररक्ि महातिररक्षक (अ.प्रा) 
पूवव-तिरे्दशक, कोलम्बो प्लाि लागु औषध र्दवु्यवशि रोकथाम कायवक्रम,  

 

के कसैको घरमा हुकेका छोरा छोरी छि ् कक छैिि?् यर्दी छि भिे उतिहरुको आफ्िो बाबु-आमा सँगको सम्बन्ध 
कस्िो छ? हाम्रा हुकेका छोरा-छोरीहरुले पति आफ्िो आमा-बाबु संग कसरी बोल्िे र व्याबहार गिे र कस्िो व्याबहार 
गछवि? त्यो कस्िो छ र कस्िो भएमा वेश होला भन्िेकुरामा यस लेखमा चर्दाव गररएको छ। यो लेखकको आफ्िो 
बबचार हो यसमा सहमि हुिे र असहमि हुिे पाठकवृन्र्दको स्वबबवेक र तिर्वयमा छाडिएको छ।  

एक व्यक्तीले अको व्यक्ती सगं गरे्न अन्तर्क्रि या र व्याबहारलाई प्रशिध्द मर्नोविष्लेषक एररक ब्रेर्नले “गमे्स 
वििलु प्ले”1 र “ट्रान्जाक्सर्नल एर्नालाईशसस” भरे्नर िररभावषत गररददए जसले सर्न १९६० देखी 
र्न ैप्रशिध्दी कमायो। यसमा उर्नले प्रत्यक मानर्नस शभत्र िालक, ियस्क र बाब-ुआमाको भािर्ना 
र उद्िेगहरु लकेुर बसेका हुरे्न त त्यसले मानर्नसको जीिर्नमा खेशलरे्न खेल (Life Games), 
दाम्ित्य जीिर्नमा खेशलरे्न खेल ( Marital Games), सभा समारोहमा खेशलरे्न खेल, (Party 

Games), यौर्न र्क्रडाको खले, Sex Games, भींगत िा अिराधिक ससंारको खेल Underworld Games) र 
राम्रो खेल (Good Games) जस्ता खेलका प्रकारमा बबभाजर्न गरे। उर्नले यस्त ैखेल िा अन्तर्क्रि या मा चााँजो 
र्नशमल्दा व्िन्द र समस्या िदैा हुरे्न र जसको करणल ेघर िररिार बबग्ररे्न (Dysfunctional family) , देखी 
सामाजजक विकृती (Social deviations) , अिराि (Crime) र  दवु्यििर्नको (Dependence; including Drugs 

and Substance Abuse and Dependence) हुरे्न जस्ता कुराको राम्रो र स्िष्ट सगं मर्नोविष्लेिण गरेर 
विश्िसमक्ष प्रश्ततु गररददए।    

यस्त ैएररक बरे्नि ले माथी भनर्नएको कारणले मानर्नसको व्याबहारमा कसरी व्दन्द र शमलर्न हुर्न सक्छ बन्रे्न 
िारेमा उर्नकैो शिध्दान्तलाई आिार बर्नाएर अकाि मर्नोधचर्क्कत्िक थोमस ए ह्यारीसले दईु व्यक्ती बबच हुरे्न 

अन्तर्क्रि या को अन्तर-सम्बन्िको बझुाईमा रान्ती र्न ै ल्याईददए । यसमा विश्िभरीका 
सम्िणुि मार्निमा दईु व्यक्ती बबचको हुरे्न अन्तर्क्रि यालाई उर्नले समष्टीगत रुिमा “ नतमी 
दिक छौ -  म दिक छु” (You are O.K – I am O.K)2 भन्रे्न र्क्कताब लखेेरे उर्नल े- १. नतमी 
दिक छौ - म दिक छुईर्न, ( You are O.K – I am not O.K) २. म दिक छु - नतमी दिक 
छैर्नौ, ( I am O.K – You are not O.K) ३. नतमी िनर्न दिक छौ – म िनर्न दिक छु, ( You are 

                                                           
1 Eric Berne, (2016) , Games People Play: The Psychology of Human Relationship. (Penguin Life); 

https://en.wikipedia.org/wiki/Games_People_Play_(book) 
2 Harris A. Thomas (2012), I'm Ok, You're Ok: A practical guide to Transactional Analysis Paperback 
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O.K – I am O.K) र ४. नतमी िनर्न दिक छैर्नौ – म िनर्न दिक छैर्न ( You are not O.K – I am not O.K) भरे्नर 
मखु्य चार बगिमा बबभाजर्न िा बधगिकरण गररददए।   

अब यसबाट कुर्न ै िनर्न िरु्नस्थाििर्ना, िरामिि र अन्तर्क्रि या कसरी यसलाई प्रयोगमा ल्याउर्न सर्क्कन्छ? 
िरु्नस्थाििर्ना कायिमा यो शसध्दान्तलाई प्रयोगमा ल्याएर कसरी अददकतम लाभ हाशिल गर्नि सर्क्कन्छ? भन्रे्न 
कुरामा प्रत्यक िरु्नस्थाििर्ना का िदाधिकारीले राम्ररी जान्र्न ुआिश्यक छ।    

लाग ुऔषि र कुर्न ैिनर्न प्रकारको दवु्यििर्न सगं जोडडएको समस्यामा िाररररक, भािर्नात्मक, सबंेदर्नात्मक, 
मर्नोबजै्ञानर्नक कारणले भशुमका खेल्र्ने कुरा हामी सबलैाई थाहा र्न ै छ। यस्ता सिंेदर्नाहरुसगं खले्दा यी 
माधथका र्क्कताबमा प्रश्ततु िारणाहरुको सही प्रयोग गर्नि सकेमा जार्नी िा र्नजार्नी बाब-ुआमा र िरु्नश्थाििर्ना 
केन्द्का वििषेज्ञहरुले अझै प्रभािकारी भशुमका नर्नभाउर्न सक्रे्न आिा गर्नि सर्क्कन््। मेरो बबचारमा यी दबु ै
िसु्तकले एउटै कुरा भन्र्न खोजजरहेका छर्न ् - बाब-ुआमा र छोरा-छोरीको बबचमा हुरे्न गरे्न अन्तरर्क्रयाल े
एकानतर घर, िररिार र समाजमा शमलाि, िखु, समन्िय िनर्न ल्याउर्न सक्छ भरे्न यसमा अन्तरसघंषि 
आयो भरे्न एसले िररिार  र समाजमा अिमझदारी, व्दन्द, झगडा, मर्न-मटुािको िररजश्थती िनर्न ल्याउर्न 
सक्छ जस्को र्नकारात्मक िररणाम स्िरुि घर िररिार र समाजमा लाग ुऔषि दवु्यििर्नको समस्या िनर्न 
आउर्न सक््। तसथि यसको लागी िररिार, घर र समाजका सदस्यहरु बबच सकेसम्म िेरै सकारात्मक 
अन्तर्क्रि याको जरुरत िछि। यस्तो अन्तरर्क्रया सकारात्मक हुर्नको लागी उनर्नहरु प्रत्येकको कतिव्य, हक, 
नर्नएम  मयािदाको सीमारेखा प्रष्ट र स्िष्ट हुर्न,ु गर्नुि, गराउर्न ुजरुरी छ चाहे त्यो िररिार र िररिारका 
सदस्य-सदस्यको बबचमा होस र्क्क समाजका सदस्यहरुहरुको बबचमा होस।्  

तर अब यस्ता कुराहरु स्िष्ट हुर्न सक्दैर्न त्यहााँ व्यक्ती व्यक्ती बबच, छोरा-छोरी र बाब ुआमा बबच समेत 
द्िन्द िदैा हुर्न थाल्छ जसमा कमजोर िक्ष मा नर्नरािा र बबरोि देखी विद्रोह (Frustration, Protest to 

Rebellion) त्यहााँ बाट भढेर अझ आरमकता र दहिंा (Aggression and Violence) मा जार्न सक्छ। अको 
तर्ि  यो अन्तमुिखी हुर्न िगु्यो बरे्न यसले िलाएर्न र दवु्यििर्न र आत्महत्या ( Social Withdrawal, Retreat , 

Dependence, Abuse to Addiction to Suicide) जस्ता र्नकारात्मक सामाजजक बबकृतीको रुि समेत शलर्न 
सक््।  

यी सबकुैरालाई समष्टीगतरुिमा ड्यानर्नएल गोलम्यार्न जसले इमोसर्नल ईन्टेशलजेन्स (Emotional 

Intelligence भन्रे्न र्क्कताब लेखेरविश्ि प्रशसध्दी कमाए उर्नलैे “सोशसएल इन्टेशलजेन्स” (Social 

Intelligence)  भन्रे्न र्क्कताब लेखेर मानर्नसले कसरी आरु्ले आरै्लाई र अरुलाई जान्र्ने क्षमता 
बढाउरे्न बन्रे्न कुरामा व्याख्या गरेर मर्नोविश्लेषण र िरामिि कायिमा महत्ििणुि योगदार्न गरे। 
उर्नले सामाजजक िर्नािट र समाजका सदस्यहरुसगंको ससंगि, अन्तर्क्रि या बाट बटुलेको 
अर्नभुि बाट समाजमा सर्ल अथिा असर्ल हुरे्न कुरा शसक्रे्न र शसक्र्न सक्रे्न क्षमतालाई 
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सोशसएल इन्टेशलजेन्सको र्नाम ददए। (हेर्नुिहोस ्विर्क्किेडडया3) 

जि िालक सार्नो हुन्छ-त्यसबेला उ बबरामी िलाि भन्रे्न डर हुन्छ। जब उ उररे्न कुदरे्न उमेरको हुन्छ – 
त्यसबेला लडला, हात-खुट्टा भााँच्ला भन्रे्न डर हुन्छ। जि उ ियस्क हुन्छ – उसले मोटर-साईकल र्क्कन्र्न 
जोड गछि , रु्टबल, ताई-क्िाण्डो िा अन्य जोखम िणुि खेल खेल्छ, गलत सगंतमा र्स्र्न सक्छ; चुरोट, 
रक्सी, गााँजा र लाग ुऔषिको कुलतमा र्स्र्न सक्छ।  

लेम्यार्न भन्छर्न “ कदहले काहीीँ २२ देखी २५ िषिका यिुाले िनर्न एकानतर आरु्ले आरै्लाई िणुि-ियष्क 
िानर्नरहेका हुन्छर्न ्भरे्न िोचाई र व्यािहारमा भरे्न उनर्नहरुले १५ बषिको यिुाको जस्तो िोधचरहेका हुन्छर्न।् 
उनर्नहरु शभत्रको यो अन्तरव्दन्दलाई बाब-ुआमाले राम्ररी बझु्र्न सकेर्नर्न ्भरे्न यसले अिश्यर्न ैबाब-ुआमा र 
छोरा-छोरीको सम्बन्िमा िक्कै दरार िदैा गछि। त्यसको िररणाम जे िनर्न हुर्न सक्छ। त्यसमध्य एउटा 
लाग ुऔषि दवु्यििर्न िनर्न हुर्नसक््।   

तर जब छोरा िा छोरीले आरु्लाई िरैु हुकेको र ियश्क भएको िान्छर्न,् त्यस्तो अिश्थामा कदहले काहीीँ 
हुके-बढेका छोरा-छोरीले अिज्ञा, बल र दढिी गरेिनर्न र्न ता उसलाई िरैु स्ितन्त्रता ददर्न सर्क्कन्छ। यस्तो 
अिश्थामा मर्नोविज्ञार्नका ज्ञाता र िरामसिदाता जमे्स लेम्यार्नले (4) ले हुके बढेको छोरा-छोरीलाई कसरी 
व्याबहार गरे्न भन्रे्न अध्ययर्न गरेर केही उियोगी उिायहरु बताएकाछर्न ्जसको िारेमा यहााँ चचाि गररएको 
छ। 

ले-म्यार्नको बर्नाईमा प्रत्यक घरमा त्यहााँका प्रत्येक सदस्य हरु, बबिषे गरेर हुर्क्कि सकेका ियश्का छोरा-छोरी 
हरुलाई एकै घरमा बस।दा र घर शभत्र अनर्निायि नर्नयम र धथती, मयािदा र सीमा शभत्र बााँध्र्न जरुरी हुन्छ। 
लेम्यार्नको विचारमा यस्तो अिश्तामा आजको आमा-बाबलेु हुके बढेका छोरा-छोरीलाई घरमा व्याबहार गदाि 
िररधचत िाहुर्नालाई जस्तो व्याबहार गर्नुि िछि तर उसलाई घरको मलु्य मान्यताको कदर गर्नि र िणुि रुिले 
िालर्ना गराउर्न सक्र्न ुिछि । उर्नले यो कुरा “Rules, Boundaries, and Older Children: How to Cope with an 

Adult Child Living at Home” शिषिकको लखेमा यसिारे राम्रो व्याख्या गरेकाछर्न।्(5)   

यो समस्या आज रे्निालमा राजा देखी रङ्क सम्म, अती-िर्नी देखी गररि-कङ्गालसम्म सबलैाई एकैर्नासले 
लाग ुहुरे्न गरेको छ। उदाहरणको लागी र्नारायणदहटीको राजदरिार हत्याकाण्ड जसमा रे्निालका राजा, रार्नी, 
यिुराज देखी राज िररिारका िेरै सदस्यहरुले अकालमा ज्यार्न गमुाए र राजिररिारले र देसले र्न ैसमेत 
अती र्न ैमाँहगो मलु्य चुकाउर्न ुियो।(6) हाल ैभारतको ममु्बईमा घटेको ससुान्त शसहं राजितुको आत्महत्या 

                                                           
3 en.wikipedia.org/wiki/Social_intelligence  
4 See Layman James , “Empowering Parents”  https://www.empoweringparents.com/article/parenting-responsibilities-10-things-

you-are-and-arent-responsible-for-as-a-parent/?utm_ accessed 9 September, 2020 
5
 Layman James , “Empowering Parents” Masters of Manipulation: How Kids Control You with Behavior, accessed 9 September, 

2020  
6
 हेर्नुिहोस ्https://nepalitimes.atavist.com/three-kings-in-four-days-nepal-massacre, accessed 9 September, 2020 

https://www.empoweringparents.com/article/parenting-responsibilities-10-things-you-are-and-arent-responsible-for-as-a-parent/?utm_source=Empowering+Parents+Newsletter&utm_campaign=ec244e1af6-Newsletter_2020-07-29&utm_medium=email&utm_term=0_5bbf2964fe-ec244e1af6-113252261&goal=0_5bbf2964fe-ec244e1af6-113252261&mc_cid=ec244e1af6&mc_eid=eb348f5c94
https://www.empoweringparents.com/article/parenting-responsibilities-10-things-you-are-and-arent-responsible-for-as-a-parent/?utm_source=Empowering+Parents+Newsletter&utm_campaign=ec244e1af6-Newsletter_2020-07-29&utm_medium=email&utm_term=0_5bbf2964fe-ec244e1af6-113252261&goal=0_5bbf2964fe-ec244e1af6-113252261&mc_cid=ec244e1af6&mc_eid=eb348f5c94
https://www.empoweringparents.com/article/masters-of-manipulation-how-kids-control-you-with-behavior/
https://nepalitimes.atavist.com/three-kings-in-four-days-nepal-massacre
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ड्रग्सको मदु्दागरु जसको अझै िेरै लकेुका िाटाहरु खुल्र्न र खोतल्र्न बािकी र्न ैछर्न।् यी त खाली गनतला 
प्रनतनर्निी उदाहरणहरु मात्र हुर्न।् (हेर्नुिहोस ्– सिुान्त शसहं राजितु केस)7  

दहन्द ुिाश्त्र दहतोिदेिले िनर्न छोरालाई १८ िषि िगेुिनछ उसलाई शमत्रित व्याबहार गरोस भरे्नको छ। तर 
कस्तो व्याबहारलाई शमत्रित व्याबहार भन्रे्न? कदहले काहीीँ बाब-ुआमाले िेरै कढाई गदाि गदै आर्ैं  गल्ती 
महिसु गछिर्न।् उ प्रतीको बाब ु र आमाको र्रक व्याबहारले यिुाले उनर्नहरुको िरस्िर बबरोिी िारणा र 
व्याबहारको अर्नधुचत र्ाईदा उिाउर्न सक्छर्न।् रे्निालका िेरै दवु्यििर्नीहरु यस्त ै िाररिाररक िातािरणबाट 
शसकार भएका िाईन्छर्न।् यहााँ ले-म्यार्न ले ददएका केही सझुािलाई बुाँदागत रुिले प्रश्ततु गररएको छ  

१. ियश्क छोरा-छोरी भएका भाब-ुमाले घरमा घरको नर्नयम मयािदा िालर्न गर्नि गराउर्नमा लचकता 
देखाउर्न ु हुन्र्न। जस्तो घरबाट रात-िेरात घर बादहर िाि बस्र्न र्नददर्न,ु घरमा जो िायो त्यस्तो 
िाथीलाई राम्रो िदहचार्न र्नगरेसम्म घरमा आउर्न-बस्र्न र्नददर्न ुआदी।  

२. हुकेका छोराछोरीहरुलाई जजम्मेिारी बहर्न गर्नि शसकाउर्न ुिछि। छोरा-छोरी जनत जनत जजम्मेिार भए, 
बाब-ुआमाले उनर्नहरुलाई त्यती र्न ैस्ितन्त्रत ददाँदै जारे्न िातािरण बर्नाउर्न ुिर ्र यसलाई कडाईका 
साथ कायािन्ियर्न र लाग ुिनर्न गर्नुि गराउर्न सक्र्न ुिछि।  

३. आफ्र्नो घरको यस्तो नर्नयम (िदहले यसलाई घरको िरम्िरा र चलर्न बन्रे्न गररन््यो) को िारे 
बेला-ियश्क छोरा-छोरीहरु सगं कुरा-सल्लाह िनर्न गरे्न र आिसी िमजदारी भढाउाँ दै बडाउाँ दै उसको 
सहभाधगता र सहमती िनर्न बढाउाँ दै लार्न ुिछि।   

४. ियश्क छोरा-छोरी साँग घरको चलर्न, ररत, िरम्िरा दिक बेदिक भरे्नर नर्नयम बसाल्र्न उनर्नहरुसाँग 
र्नडराईकर्न स्िष्ट रुिले राख्न सक्र्न ु िछि। यजस्त सबेंदर्निील कुरामा मौर्न बशसददिदा कनतिय 
घरमा चल्दै आएको िाररिाररक ररत, िरम्िरा, कार्नरु्न, कायदा त्यस ैलोि भएर जारे्न डर िनर्न 
रहन्छ। 

५. ियश्क छोरा-छोरी ररसाउलार्न भरे्नर डराउर्न ु हुन्र्न।् यस्तोमा उसको काल्िनर्नक र सिर्नायकु्त 
(Fantasy Talk) लाई व्याबहाररक िरातलमा झार्नुि िछि। तर ियश्कको अशभव्यक्ती लाई बालकको 
जस्तो महत्िदहर्न िारे्नर िन्छाउरे्न गर्नुि हुन्र्न।् र्क्कर्नकी ियस्क यिुा-यिुतीले व्यक्त गर्नि खोजकेो 
भािर्नात्मक कुरा आफ्र्न ैतररकाले व्यक्त गर्नि ददर्न ुिछि। उसको मर्नको कुरा खोल्रे्न िाउाँ  भरे्नको 
आफ्र्नो गर र आमा-बाब ुर्न ैसबभैन्दा उियकु्त िात्र हुन्छर्न।्  

६. ियश्क छोराले ज ेमाग्यो त्यही िरुा गररददरे्न र उसलाई अशिशमत अधिकार ददर्न ु हानर्नकारक र 
प्रनतउत्िादक हुर्नसक््। उसलाई िेरै गर्न-गरे्न बर्नाएर िनर्न काम छैर्न।  
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७. तर प्राय िररिारमा बाब-ुआमामा एउटाले हुन्छ भन्रे्न, अकोले हुन्र्न भन्रे्न आगो र िार्नी जस्ति 
व्याबहारले केटा केटीको व्यजक्तत्ि विकाि र मार्नशिक र मर्नोिजै्ञानर्नक अिर प्रर्न जान्छ। 
यस्तोमा बाब-ुआमाल ेआफ्र्नो कतिव्य र जजम्मेिारी के हो बाब-ुआमाले बझु्र्न जरुरी ्। ियश्का 
छोरा-छोरीलाइ आमरे्न-सामरे्न बसेर सामदुहक रुिमा आफ्र्नो-आफ्र्नो िारणा स्िष्ट राक्र्न े िरम्िरा 
बसाल्र्निुछि। यस्तोमा जसले आफ्र्नो घरमा जजम्मेिारीिर्नको ससं्कृती बसाल्र्न सक्यो त्यो घर 
सप्र्यो भरे्न भो।  

८. हुकेको केटा-केटीलाई स्ितन्त्र रुिले िोच्रे्न र काम गर्नि िर्न िराउाँछर्न।् उनर्नहरुले आरु्ले गर्नि 
चाहेको र गर्नि सक्र्न ेकाम उनर्नहरु आरै्लाई हस्तक्षेि र्नगरी गर्नि ददर्न ुि्ि। त्यसमा बाब ुआमा 
सहायक र सल्लाहकार बन्र्न सक्छर्न।् ियश्का छोरा-छोरीलाई आत्म-नर्नभिर हुर्न शसकाउाँर्निुछि। 
यसले ियश्कलाइ हौिला र आत्म-िन्तषु्टी ददन्छ। तर गलत काममा उन्मखु हुर्न खोजेको 
अिश्थामा भरे्न ियश्कलाई मर्न र्निरे्न कडा नर्नणिय शलर्न ुिदाि बाब-ुआमाले खुट्टा कमाउर्न ुहुन्र्न।्   

९. ियश्कलाई आरै्ले िररजस्थतीको िामर्ना गर्नि शसकाउर्न ु िछि , हौिला ददर्न ु िछि। कामको लागी 
रोजगारी खोज्रे्न, जाधगरको लागी दरखास्त हाल्र्न, कम्प्यटुर शसक्र्न, गाडी चलाउर्न उ साँिै उत्सकु 
र जगरुक रहन्छ। आफ्र्नो छोरा-छोरीलाई जजम्मेिार बर्नाउर्ने, बन्र्न शसक्रे्न शसकाउर्ने कामको 
जजम्मा िनर्न बाब-ुआमा, शिक्षक र अशभिाबकको र्न ैहो।  

र, अन्त्यमा बाब-ुआमाको िमि बरे्नको – आरु्ले सक्दो र ईमान्दारी तररकाले जती सक्दो छ, त्यती मात्र 
गरे्न हो। अती गर्नुि िनर्न खराि हो – गदै र्नगर्नुि बरे्नको िाि हो। यी दईु बबचको सरंुलर्न र्न ैसही मारे्नमा 
छोराछोरी हुकािउर्न ु (Balancing Act of Parenting) हो। यसको लागी तिाईँ िररिणुि हुर्न सक्र्नहुुन्र्न प्रयाप्त 
मात्र भदैदए िगु््।  


