
बाल अन&शासन 

पाठ १ 

क-ठ गन&/पन0 पदह3: 4हतोप7श १३:२४; १९:१८; २२:६, १५; २३:१३-१४, २६; २९:१५ 

?ीिBयनह3D 4सEन खाGचो भएको अकK आधारभ&त कOरा भPको बाल अन&शासन हो। ?ीBको काय/को 
4निRत आगामी प&Tता अ4त महUवपWण/ छ। ?ीिBयन अिभभावकह3D उनीह3को नानीह3लाई यTतो 
त4रकाD \क]उन सEछन् जस`ारा उनीह3 पिछसRम प4न ठीक बाटोमा 4नरbतरc 4हG4डरहPछन् भनी 
परefरD g4तhा गन&/भएको छ (4हतोप7श २२:६)। अिभभावकह3 आफj प4न कOनc असल ?ीिBयन 
प4रवारमा  न\कkको  अवTथामा,  उनीह3  आफjD  बाइबलबाट  यो  महUवपWण/  मामीलाको  बाnमा 
4सEन&पछ/।  oवc  4ववा4हत  र  अ4ववा4हत  4वfासीह3D  यो  4सEन&पछ/।  4ववाह  गnर  नानीह3  प4न 
भइसpपिछ 4सEP gयास गन&/ भbदा प4हD, 4ववाह नगदq नc यी कOराह3 4सpर जानकार भएपिछ माr 
4ववाह गन&/ उsम हो।  

1. अन&शासन यथा4सt स&u गन&/पछ/ (4हतोप7श १३:२४; १९:१८)। 

4हतोप7श १३:२४मा “होिशयारीसGग” वा “समयv” शwदको अथ/ िछxो \bछ। उyपsी २६:३१ र २ 
इ4तहास ३६:१५ सGग त&लना गन&/होस्। बालकD उसको बाब&-आमाD p भ4नरzका छन् भbP कOरा 
ब&{न था|P 4बिsकj अन&शासन गन/ स&u गन&/पछ/, र yयो साधारणतया प4हलो p4ह म4हनािभrकj कOरा 
हो। य4द अन&शासन िछxc स&u ग4रएन भP 4नकj 4ढलो \न सEछ र बालकD उिचत ढ~गD g4तक�या 
4दPछcन। “आशा होउb�ल” बालकलाई अन&शासन ग4रन&पछ/। एउटा यWवालाई तािलम 4दP सवKsम 
समय भPको ऊ oध च&�� बालक \Gदा�री नc हो।  

gभ&मा स&yन&भएको पाTटर �.बी. बि�फ~�टनD भbन&भएको 4थयो, 

“vD मा4नसह3D भPको स&Pको छ&,  ‘eरा नानीह3 यWवावTथामा नप&ग&b�ल त सबc रा�c 4थए र 
yयसपिछ चा4हG pही भयो।’ तर माफ गन&/होस्, कOरा yयTतो होइन। gाय: जसो yयTतो pही \P त पाGच 
वष/ नप&�दc हो। yयसcD त म आमाह3लाई यो अत� 4दP गछ&/, ‘तपाइ� आफj र अ3 कOनc ईfरीय मा4नस 
बाzक कसcलाई प4न तपाइ�को नानीह3को धाई-आमा \न न4दन&होस्।’ ती प4हलो पाGच वष/ह3मा, 
आचरण, स&र�ा, उ���यह3, र अ3 थ&gc कOराह3 प4ह|यc 4वकास भइसpका \bछन्, र ती कOराह3 
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यWवावTथामा माr पWण/ 3पमा फ�Pगछ/न्। बालक भPको कR�यWटर जTतो हो। तपाइ� � हा|न&\bछ 
yयही नc gदश�त \Pछन्। तपाइ�D कR�यWटरमा कOनc स~pत हा|न&भएर अ3 नc कOनc थोक gदश�त होस् 
भPर gाथ/ना गन/ सEन&\bछ, तर yयसो \Gदcन। तपाइ�को समय �र नफा|न म तपाइ�ह3लाई 4वbती 
गछ&/, िछxc स&u गन&/होस”् (“How to Lose Your Teenager before He is Five Years 
Old”)  

2. अन&शासनमा छडीको gभावकारी सoपयोग गनqपछ/ (4हतोप7श १३:२४; २२:१५; २३:१३-१४; 
२९:१५) 

बालकलाई अन&शासन गन0 सवालमा 4हतोप7शमा चार पटक छडीको उ|Dख ग4रएको छ। य4ह नc 
बाइबलीय अन&शासनको उिचत साम�ी हो। छडी भPको म&Eका होइन; यो भPको झापड प4न होइन; 
यो लाठो वा छालाको �टीD 4हक]उन& होइन; यो लात होइन; यो भPको जोडD हकान&/ होइन; यो 
भPको धRकी 4दन& होइन। �wTटर १८२८ शwदकोशमा छडीलाई यसरी �या�या ग4रएको छ, “कOनc 
का�ीय बोटको लामो हाGगा वा अ~कOर; होचो बोट ब&टानको हाGगा,  वा डाGठ; zजल वनTपतीको, 
भोजव��को, कडा 4क4समको ओकव�� अथवा 4हकरी व��को लौरो” उyपsी ३०:३७ र य�मया १:११। 

1. मानव-4न�मत 4वक|पह3को सxा छडीको gयोग गनqपछ/। स&धारको 4निRत छडीको gयोग गन/ 
बाइबलD  जोड  4दएको  छ,  तर  मा4नसह3D  ध�रc  4वक|पह3  4नकाDकाछन्।  मानवीय 
मनो4वhानD मा4नस Tवभावको बाnमा परefरD भbदा प4न उसD नc ध�रc जाPको छ भनी 
सो�दछ  र  छडीको  gयोगलाई  4नuyसाह  गन/  ध�रc  gकारका  मWख/  त&|याउP  इनामह3  र 
सजायह3को gTताव रा�को छ। यहाGसRम की बाइबलमा 4वfास गन0 म-डलीह3का अ4धक�श 
?ीिBयन अिभभावकह3 प4न छडीको gयोग गन/7िख पिछ हट्छन् र अ3 gभावकारी 4वक|प 
पsा लगाउP gयास गछ/न् तर यो ब&ि मानी होइन।  

2. बालक  4व¡ोही  \Gदा  छडीको  gयोग  गनq  पछ/।  बाइबलीय  छडी  भPको  स&धारको  छडी 
हो(4हतोप7श २२:१५; २३:१३)। मौखीक आ7श र आhा पालन गन/ इbकार गन0 बालकलाई 
स&धान/को  4निRत  यसको  gयोग  ग4रbछ।  अनाhाका4रता  र  4व¡ोहलाई  स&धान/  यसको  gयोग 
ग4रbछ। तर बालकD नब&झ�को अवTथामा वा दोधारमा पnको अवTथामा अथवा अ4धकारीको 
अनाhाकारी भएको¢ला भbदा अ3 नc कOनc त4रकाD काय/ ग4ररzको ¢लामा चा4हG यसको gयोग 
ग4रGदcन।  पाBर  ड�4वड  सोnbसनD  उनको  एकजना  छोरीको  हठी  4व¡ोहको  कारणD  4तनलाई 
कसरी स&धान&/ पnको 4थयो भbP बाn वयान गन&/भएको छ: 

हा�ो एकजना छोरी सानी छGदा, 4तनD एक रात आफ£ो ओछ¤ानमा ब�� मनc नभएको 4नण/य 
ग4रन्। 4तनलाई ओछ¤ानमा रािखएको 4थयो, तर 4तनD बा4हर 4नTकP 4नण/य ग4रन्। 4तनी 
आफ£ो ओछ¤ानबाट बा4हर 4निTकन् र वcठक कोठामा आइन्। यो उसको स&yP समय हो र ऊ 
फ¥री ओछ¤ानबाट बा4हर 4नTpको ख-डमा छडी लगाइPछ भbP बाn उसलाई सRझाउP काय/ 
प4न ग4रयो। उसलाई प&न: ओछ¤ानमा रािखयो। pही िमनट पछाडी, ऊ फ¥री बा4हर आई। 



g4तhा गn बमोिजम, उसलाई छडी लगाइयो र फ¥री उसकj ओछ¤ानमा रािखयो। .....pही 
िमनटपिछ, ऊ फ¥री प4न बा4हर आई। उसलाई फ¥री प4न छडी लगाइयो र उसको 4व¡ोही 
uवाइको बावज&द प4न उसलाई ओछ¤ानमा रािखयो। उसD झोक 4नकािलरzकी 4थई। pही 
समयपिछ ऊ ओछ¤ानबाट 4नTकन र बा4हर वcठक कोठामा आउन थािलन्। हामीD ज4तसRम 
भbन सEछ¦, ऊ उठ्न& पन0 yयहाG कOनc प4न उिचत कारण 4थएन। ऊ त pवल ओछ¤ानमा ब� 
मा4नरzकी  4थइनन्।  फ¥री  प4न  उसलाई  छडी  लगाइयो।  यो  कOरा  क4रब  आधा  घ-टासRम 
चिलर¨ो, तर अbyयमा उसD सb7श ब&झी; य4द उसD आमा र ब&बालाई ख&|ला 4व¡ोह गरी 
भP, उसलाई छडी लगाइPछ। yयो छडी लगाउP काय/ द�ढ 4थयो। हर एक पटक नc छडी 
लगाउP काम भएको 4थयो।....... 

yयस रात ठWलो य& मा िजत हा4सल भयो। उसको 4व¡ोही सानो इ�छा ट&�ा-ट&�ा भयो। उसD 
अिभभावकह3को आ4धकारलाई तोड्P सEदो gयास ग4रन्, तर हार उसकj भयो।.... 

p  हामीह3  ब&बा-आमा  भएको  नाताD  उसलाई  छडी  लगाउन  रमाय¦  र?  हामीD  छडी 
लगाइएको हnक �णलाई घ�णा गर4ररzको 4थय¦। ऊ हा�ो गौरव र आनbद 4थई। उसलाई 
वcठक कोठामा हा�ो काखमा अGगाDर रा�न& भbदा ध�रc आनbद अ3 कOनc कOरामा \P4थएन, तर 
कसरी  उसको  जीवनमा  अन&शासनको  4वकास  गन&/  उसलाई  ध�रc  खाGचो  4थयो  भbP  हामी 
जाbदªय¦ (Sorenson, Training Your Children to Turn out Right, pp. 71, 
72)।   

3. छडी चलाउन छोड्न&\Gदcन (4हतोप7श १३:२४)। यसको अथ/ छडी चलाउन 7खी पिछ हट्न&, 
यसको gयोग गन/ 4वफल \न& हो।  

अिभभावकह3लाई छडी नचलाउन प4र�ा गन0 ध�रc कOराह3 छन्, जTतc बालकको uवाइ र ub« 
Tवर (4हतोप7श १९:१८), बालकको झWट (उदाहरण, छडी ¬ट्दcछ& भbP थाहा पाउन 4बिsकj 
उसD  कपटपWव/क  “मलाई  माफ  गन&/स”  भbदा),  शारी4रक  थकान,  4वTतारशील  अन&शासनको 
gक�यातफ  अधीरता,  भलो  कOरा  गन/  खो®P  तर  गलत  uपबाट  4नद0शन  गन0  साथी  र  नाता-
गोताह3`ारा हTत��प, र मान4सक नcरा�यता। तर य4द gयोग गन/ आव�यक पnको �णमा छडी 
चलाइएन भP अन&शासन gभावकारी \Gदcन। 

छडी  चलाउन  तब  छो4डएको  \bछ  जब  पWण/  uपD  छडी  रोpर  रािखएको  \bछ।  ध�रc 
अिभभावकह3D यो पाप गद/छन्। 

छडी चलाउन तब प4न छो4डएको \bछ जब gयोग गन&/पन0 अवTथा 4सज/ना \Gदा प4न बारRबार 
रो4कbछ। p4ह अिभभावकह3D उिचत ढ~गD नc छडीको gयोग गन/ स&u गछ/न्, तर yयसपिछ 
उनीह3  मbद  \bछन्।  pही  अ3ह3D  समय-समयमा  छडीको  gयोग  गछ/न्,  तर  उनीह3D 
द�ढतापWव/क  यसको  gयोग  गदqनन्।  अन&शासनमा  िTथरता  सा c̄  महUवपWण/  \bछ,  4कनभP 
अिTथरताD  नानीह3लाई  वाTतवमा  आhा  पालन  नगन/  तािलम  4दbछ।  “य4द  बालकलाई 
म-डलीमा  नदग&न/  आhा  4दइbछ,  र  बाब&-आमाD  yयो  बालक  दग&4ररzको  7�°न्  र  उEत 



क�याकलापको 4वषयमा pही प4न गदqनन्, yय4ह नc अिTथर अन&शासन हो। बाब&-आमाह3 हो! 
बालकD  4नयमह3  ब&{न&पछ/  र  य4द  उनीह3D  4नयम  तोड�  भP  उनीह3D  ताडना 
पाउPछन्” (Terry Coomer, Rearing Spiritual Children, p. 62)। ड�4वड सोnbसनD 
भPका छन्, “हामीD हा�ा नानीह3D हा�ो आhा पालन ग3न् भbP सकाराyमक त4रकाD माग 
रा�य¦। य4द उनीह3D आhा पालन गnनन् भP, yयहाG त&ubत र द�ढ न4तजा 4दइbªयो। हnक 
पटक। हर एक पटक!” 

pही  नानीह3लाई  छडीको  gयोग  गन/बाट  रोEनाD  प4न  छडी  चलाउन  छो4डएको  \bछ। 
उदाहरणको  4निRत,  अिभभावकह3D  पिछ  जिbमएका  बालकह3भbदा  प4हलो  जिbमएको 
बालकg4त  बढी  कडा  �यवहार  गन&/  नौलो  होइन।  4व²षगरी,  ब&बा-आमाह3D  व� ा  अवTथा 
प&³पिछ 4ढलो जिbमएका सbतानह3लाई छडी नचलाउन& साधारण कOरा हो।  

4. बालकलाई स&धान/ पय]�त बलको साथ छडीको gयोग गन&/पछ/ (4हतोप7श २३:१३)। बालकको 
´दयमा  बाG4धएको  मWख/तालाई  हटाउनcपछ/  (4हतोप7श  २२:१५)।  4सकाउन  खोिजएको  कOरा 
उसD ब&{Pगरी र ´दय 7िखको साGचो समप/णतामा |याउनको 4निRत छडीD उसलाई पय]�त 
माrामा oखाउन&पछ/। बालकको ´दयबाट मWख/ता हटाउनको 4निRत उिचत बल, द�ढस~क|प, र 
अथक  gयyनको  खाGचो  पछ/  (4हतोप7श  २२:१५)।  य4द  छडी  gयोग  गn  ताप4न  बालक 
अनाhाक4रतामा  नc  िज�ी  गद/छ  भP,  छडीलाई  पय]�त  माrामा  जोडD  वा  द�ढताD  gयोग 
ग4रएको छcन (अथवा छडीलाई गलत मनोभाव र अिभgायD gयोग ग4रएको छ)। gाय: जसो 
यस कOरामा अिभभावकह3 4वफल \bछन्। उनीह3D आफµD खो�को न4तजा पाउनको 4निRत 
थोरc तर अपय]�त छडीको gयोग गछ/न्, र छडीD खासc काम नगन0 रzछ भPर 4वfTत \bछन्। 
अथवा  उनीह3D  अिTथर  4क4समD  यसको  gयोग  गछ/न्।  यTतो  अवTथामा  समTया  भPको 
छडीमा होइन; समTया भPको आधा-´दय, छडीको अिTथर 4क4समको गलत gयोगमा हो। म 
एकजना ?ीिBयन िमrलाई सRझbछ& जसको oई वष/को छोरा 4थयो जो औ4ध ठWलो र औ4ध अ·री 
4थयो। आमाचा4हGD उसलाई उसको मोटो डायपर (diaper) मा4थ हातD pही “थ�पड” �याx 
हाbP ग¸थन् र उसD अ�रश: uपv हाG¹र उडाउGªयो र ऊ आफ£ो उप¡व अ4न 4व¡ोहv द�ढ 
रहbªयो। यसमा छEक पनq पदqन, yयो बालक यWवा अवTथामा प&�दा ऊ अ4नयbrीत भइसpको 
4थयो। छडीको बाइबलीय gयोगD yयस भय~कर 4व¡ोहको बाटो रोEन सEªयो र प4रवारलाई 
ध�रc टाउको o:खाइबाट र बालकलाई ध�रc शोकह3बाट बचाउन सEªयो।  

5. बारRबार दोहोय]इएको आhा र «तावनी4बना नc छडीको gयोग गन&/पछ/। ध�रc अिभभावकह3 
आफ£ा नानीह3लाई प4हलो आhाv पालन गन/ 4सकाउP zत&D धcय/तासाथ, िछटो, र द�ढतापWव/क 
छडीको gयोग गन&/को साटोमा आफ£ो नानीह3लाई बारRबार “\Gदcन” भbदc «तावनी 4दइरहP र 
तस]उP  बानीको  पासोमा  पद/छन्।  य4द  उसD  एक  आ7शमा  माbदcन  भP,  उसD  माbP 
नहोउb�लसRम छडी लगाइन&पछ/। छडी लगाउन& भbदा अगाडी बारRबार आ7श माr 4दइयो भP 
वाTतवमा, आhा पालन नगन/ उसलाई 4सकाइएको \bछ र बाब&-आमाD yयस बालकलाई तािलम 
4दन&भbदा प4न yयस बालकD चा4हG आफ£ो बाब&-आमालाई तािलम 4दइरzको \bछ। उसD जाbदछ 



4क  उसको  बाब&-आमाD  उसलाई  4दएको  आ7श  अथवा  «तावनी  वाTत4वक  होइन,  4कनभP 
बारRबार  अनाhाकारी  \Gदा  प4न  उनीह3D  उसलाई  yयसc  जान  4दbछन्।  पाBर  सोnbसनD 
भbन&\bछ: 

पाBर भएको नाताD, म हजार¦ घरह3मा प&³को छ&। 4नRन द��य अPक पटक दोहो4रएको vD 
7�को छ&।..... आमा (अथवा, क4हDका4हG ब&बा)D काbछालाई भbन&\bछ। ‘स&yन जाP समय भयो’ 
(अथवा  अbय  कOनc  अिभभावकीय  4नद0शन)।  काbछाD  उसकी  आमालाई  स&P-नस&P  झº  गछ/  र 
4ट.िभ zरी नc रहbछ।.... p4ह �णप»ात, 4तनD फ¥री भिbछन्, ‘काbछा, vD 4तमीलाई जाऊ, 
अ4न स&yनको 4निRत तयार होऊ भPको 4थएG”। उसD जवाफ 4दbछ, “¨ा, मलाई जान मन छcन”। 
आमाD  yयो  pटोलाई  yयिsकj  छा4ड4दिbछन्।  p4ह  समय  पिछ,  yयो  मामलामा  आमा  अब 
अिलक4त  तािsिbछन्।  4तनD  अब  आफ£ो  आवाज  अिलक4त  चकK  पा�छन्  र  भिbछन्  ‘vD 
4तमीलाई स&yनलाई खाटमा जाऊ भPकी 4थएG”। काbछाD जवाफ 4दbछ, ‘तर मRमी, मलाई eरो 
मन पन0 काय/�म zन/ मन ला4गरzको छ’। yयो g4तकारलाई आमाD अझc p4ह समय सहिbछन्। 
yयसपिछ 4तनD घोषणा ग�छन्,  ‘अब यो अिbतम चो4ट म 4तमीलाई भbदcछ&। जाऊ र स&त!’ 
काbछा, आमाD अब आफµलाई ध�रc पटक कराउन&भएकोD आफj �µ  भएर, जवाफ फक]उGछ, ‘vD 
तपाइ�लाई भ4नसpG 4न, मलाई जान मन छcन!’ अbyयमा, आमा कराउGिछन्, ‘म तGलाई «तावनी 
4दGदcछ&, गइहाल्, नr म तGलाई ल¼ी लगाउPछ&’। 

यTतो 4विभbन खालका द��य हnक 4दन हजार¦ पटक दोहो4रbछ। वाTत4वक दोषी काbछा होइन। 
उसकी आमालाई नकान/ स4कbछ भbP कOरा उसलाई उसको अन&भवह3बाट थाह भइसpको छ। 
आफj  उठ�र  yयस  कOरासGग  उिचत  �यवहार  गन/  4तनD  सा c̄  अि|छ  ग4ररzकी  4थइन्।  4तनD, 
वाTतवमा, 4तनको आफ£c माग/`ारा काbछाको घाGमडपनालाई सहायता 4दइरz4क 4थइन्।  

कसcD यसो भbला, “य4द vD yयTतो अवTथालाई मा4थ स|लाह 4दइए अन&सार सRहा|न खो�G 
भP,  yयहाG  घनघोर  य&   \Pछ”।  ठीक  छ,  तपाइ�D  yयो  य& मा  सहभागी  भएर  िजyन  स4कP 
¢लासRम िजyन&होस्। यTतो 4दन आउGदcछ जब तपाइ�D yयो य&  िजyन सEन&\Pछcन (Training 
Your Children to Turn out Right, pp. 69, 70)। 

6. नानीसGग  कOरा  गnकj  सbदभ/मा  र  ब&ि मानीपWव/क  छडीको  gयोग  ग4रन&पछ/।  अिभभावकह3D 
आफ£ा  नानीह3लाई  ब&{न&  आव�यक  \bछ  ता4क  उनीह3D  बालकीय  ब& ½पना  र  अलमल  र 
¢वाTता  र  4ब¡ोहको  4बचमा  िभbनता  छ&xाउन  सकOन्।  yयहाG  वात]लाप  \नcपछ/।  क4हDका4हG 
बालकसGग कOरा माr गन&/पन0 \bछ। 

यहाG तल बालकलाई कसरी छडी लगाउP भbP 4वषयमा ब&ि मानी 4नयमह3 4दइएका छन्, यी 
4नयमह3 “Raising Children in an Ungodly World” प&Tतकबाट उ�रण ग4रएका \न्।  

1. बालकह3D 4नयमह3 रा�ोसGग ब&झ�का छन् भनी 4नि»त गन&/होस्।  



2. जब अन&शासन खाGचो पद/छ, बालकलाई कतc ¢ग�c एकाbतमा लcजान&होस् र उसD कOन ग|ती 
गnको छ र ऊ कसरी अन&शासन ग4रPछ भनी उसलाई बताइ4दन&होस्।  

3. अब p \Pछ भनी बालकलाई �या�या गnर, आyम-4नयbrणसाथ अन&शासनलाई gयोगमा 
|याउन&होस्। 

4. बालकलाई अGगालो मान&/होस् र तपाइ� उसलाई g�म गन&/\bछ भनी उसलाई बताउन&होस्।  

5. यो अन&शासन गन&/ 4कन खाGचो पयK र उनीह3को �यवहार 4कन गलत 4थयो भनी वण/न 
गन&/होस्;  उनीह3D  यो  �यवहारलाई  भ4व¾यमा  कसरी  स&धान/  सEछन्  भbP  बाnमा  कOरा 
गन&/होस् र वcकि|पक �यवहारह3 बाn स|लाह 4दन&होस्। 

6. अ4धनताको  माग  परefरD  रा�न&\bछ  र  यो  pवल  हा�ो  आफ£c  माr  काय/  होइन  भbP 
कOरालाई ज4ह|यc प4न जोड 4दन&होस्। 

जब तपाइ�बाट बालकD छडी पाउGदा उEत बालकD तपाइ�लाई उसD g�म गद/छ भनी बताउन 
सEदछ  भP,  यसको  अथ/  \bछ,  उसD  तपाइ�को  g�म  र  आyम-4नयbrणलाई  ब&{न  सEछ। 
अिभभावकको uपमा हामीD हnक प|ट नc कOनc ग|ती 4बना नc यTतो काम ग4ररzका \bछ¦ भनी 
vD  भ4नरzको  होइन।  vD  eरो  जीवनको  बाटोमा  4न»य  नc  ग|तीह3  गnको  छW  (जTतc: 
एकाbतमा अन&शासन नगन0 र ?ीBको सxामा 4रसलाई प4न रा®य गन/ 4दP) तर यहाG वा yयहाG 
p4ह पापपWण/ ग|तीह3 \Gदा-\Gदc प4न परefर हा�ो अ4त-4gय नानीह3लाई अन&शासन गन0 
काममा अन&�ही \न&भएको छ (Ken Ham, Raising Godly Children in an Ungodly 
World, p. 197)। 

मWख/तापWण/ र आ�गपWण/ र �ोधपWण/ छडीको gयोगD नानीह3लाई 4रस उठाउन र अिभभावकबाट पर 
भगाउन g�4रत गन/ सEछ। नानीह3सGग कOरा गन&/ एकदम महUवपWण/ छ। नrभP उनीह3 अलमलमा पन/ 
र 4नuyसा4हत \न र अिभभावकह3 तकर4हत छन् भनी सो�न सEछन्। अन&शासन गन0 �ममा ग|ती 
\न गएकोमा अिभभावकह3D आफ£ो भWल Tवीकार गन/ तयार \न&पछ/। यो सबc काय/ gणालीह3मा 
अिभभावकह3D नानीह3लाई आफ£ो g�मको 4वषयमा 4नि»त गराउन&पछ/। 

बाल-अन&शासन भाग १ बाट प&नरावलोकनका 2नि4त 67नह9 

1. कOन पदD “बालकलाई ज&न बाटोमा yयो 4हGड्न&पछ/, yयही बाटोको तािलम 7ऊ; र ब&ढो \Gदा 
प4न ऊ yयसबाट हट्Pछcन” भbदछ? 

2. “होिशयारीसGग” वा “समयv” शwदको अथ/ p हो? 
3. बाल-अन&शासन क4हD स&u गन&/पछ/? 
4. 4कन बाल-अन&शासन िछxc स&u गन&/पछ/? 
5. कOन पदD “आशा होउb�ल आफ£ो छोरालाई ताडना 7ऊ” भbदछ? 



6. बाल-अन&शासनसGग सRबिbधत भएर क4तपटक 4हतोप7शको प&Tतकमा “छडी” शwदको gयोग 
ग4रएको छ? 

7. छडीको gयोग क4हD ग4रन&पछ/? 
8. बाइबलीय छडी भPको ___________को छडी हो। 
9. कOन तीन कOराह3`ारा छडीको gयोग गन/ छा4डbछन्? 
10. बालकको ´दयमा बाG4धएको मWख/तालाई उसबाट ____________। 
11. य4द बालकD ______ आ7शमा माbदcन भP, उसD माbP नहोउb�लसRम छडी लगाइन&पछ/।   
12.कसरी p4ह अिभभावकह3D उनीह3को नानीह3लाई आhा पालन नगन/ तािलम 4दइरzका 

\bछन्? 



बाल-अन&शासन 

पाठ २ 

क-ठ गन&/पन0 पदह3: 4हतोप7श १३:२४; १९:१८; २२:६, १५; २३:१३-१४, २६; २९:१५ 

अिघ|लो पाठमा हामीD बाल-अन&शासन सRबbधी oई महUवपWण/ सyयताह3को अ¿ययन गयÀ। यो 
िछxc स&u ग4रन&पछ/, र यसमा छडीको gभावकारी gयोग ग4रन&पछ/।  

यस पाठमा य4ह 4वषयमा ६ ओटा थप महUवपWण/ बाइबलीय 4स ाbतह3 अ¿ययन गन0छ¦।  

3. उिचत  बाल-अन&शासनमा  अभ¡  त4रकाD  कOरा  गन0  वा  खलबली  म��याउP  वा  सजायलाई 
g4तरोध गन0 अन&मती \Gदcन। 

ड�4वड सोnbसन भbदछन्,  

हा�ो घरको अकK आधारभ&त 4नयम यो 4थयो 4क हामी अिभभावकलाई अनादर गन0, अवzलना 
गन0, अभ¡ त4रकाD कOरा गन0 र अ3 कOनc प4न त4रकाD हामी g4त 4व¡ोह गन0 �यवहारह3 
अिलक4त प4न सहGदcन4थय¦। अवzलना वा अनादर गन0 अन&मती छcन भनी उनीह3लाई बारRबार 
4सकाउPगªयÀ!.....  १  शमWएल  १५:२३मा  Dिखएको  छ,  “4कनभP  4व¡ोह  गन&/  जोखना  zन0 
पापजTतc हो...” यो शcतानी मWलको हो। र 4व¡ोह बठ्याइG बो|P म&खबाट स&u \bछ। ... बाल-
बालीकाह3 4व¡ोही, अभ¡ आyमा िलएर जbमbछन्, र ज4त िछटो यसलाई को4पला अवTथाv 
च&G4डयो उती नc असल हो। 

क4हDका4हG हा�ो एकजना नानीD, छडीको g4तरोध गद/4थन्। य4द उसD झगडा र g4तरोध 
गरीन् भP, वाTत4वक सजायभbदा oई ग&णा ®यादा 4दइPछ भनी उसलाई जानकारी गराइएको 
4थयो। अब, यो अिल कडा जTतो 7िखएला। तरcप4न, ताडना 4दGदc गnको समयमा प4न 4ब¡ोहलाई 
ठाउG 4दइPछcन भbP कOरा उसलाई महस&स \न ध�रc समय ला³न। 

4ब¡ोहलाई को4पलाचरणv सामना ग4रएको \नाD फलTवuप छोरीह3 4वÁालय भन] \P उeर 
अगा4ड नc उनीह3 लगभग 4ब¡ोह म&Eत भइसpका 4थए... 

4ब¡ोहलाई 4सधc सामना गद], नानीह3लाई तपाइ�D झन् 4ब¡ोही बनाउन&\Pछ भbP मWख/तालाई 
4वfास नगन&/होस्। 4ब¡ोह र अवhा कBदायक र घातक Eयाbसरझº बढ्दछ। ज4त िछटो यसको 
सामना ग4रयो, yय4त नc उsम। 

कOनc �यिEतD हा�ो घर कठोर, 4नर~कOश, य& जbय वातावरण भएको घर हो भनी सो�न सEछ। 
तर यसको ठीक 4वपरीत, हा�ो घर bयानो, रमाइलो मन पराउP ठाउG 4थयो; अbतर`bद 4नकj 
थोरc  \न&  नc  हा�ो  घरलाई  मीठो  Tथान  बनाउP  एउटा  कारण  4थयो  (Training  Your 
Children to Turn out Right, pp. 66-68)। 



यो अ4त महUवपWण/ ब&Gदा हो। मWख/ता बालकको ´दयमा बाG4धएको \bछ भनी बाइबलD बताउGदछ, 
र 4विभbन त4रकाह3`ारा यो gमािणत \bछ। नानीह3D तकस~गत �यवहार गदqनन्! उनीह3 
मWख/तापWव/क �यवहार गद/छन्। उनीह3सGग 4व¡ोह गन0 कjय¦ त4रकाह3 \bछन्,  र य4द एउटा 
त4रका  सफल  भएन  भP  अकK  त4रका  gयोग  गद/छन्।  उदाहरणको  4निRत,  ठWलो  3Â�  Tवर 
4नका|छन् र स&Gक स&Gक गछ/न् अथवा मW�छ] पछ/न् वा भावाyमक \Gदc 3bछन् र च&प लाÃ इbकार 
गछ/न्। ती मWख/ ´दयका कामह3 \न् र 4ब¡ोहको वEत�य \न्, र बालकलाई यTतो �यवहारह3 
गन0 अन&म4त छcन भनी 4सकाइन&पछ/। उसD आhा पालन गनqपछ/। हnक पटक! उसलाई उसको 
पापी मWख/ताको कारणD घरको (चाz yयो बाब&-आमाको घर होस् अथवा अ3 कसcको) अथवा 
अनौपचा4रक आपसी ¬टघाटको वातावरण 4बगान0 अन&मती 4दन&\Gदcन। ब&ि मानी बाब&आमाD 
उनीह3को  बालक  कOन¢ला  साG�चc  o:िखत  भएर  रोइरzको  छ  वा  कOन¢ला  4ब¡ोहको  Tवाथ� 
Tवभाव 7खाउGदc छ भbP बताउन सEछन्।  

4. �यवहार र आचरण oवcको 4निRत अन&शासनको अÄयास ग4रन&पछ/।  

ध�रc अिभभावकह3D �यवहार र आचरण oवcको 4निRत अन&शासन गन&/को सxामा pवल �यवहारको 
4निRत  माr  अन&शान  गnर  बाल-अन&शासनमा  च&Eदछन्।  उनीह3D  बा4हरी  uपमा  आhाकारी 
7िखएसRम बालकलाई खराब आचरण िलएर जान 4दbछन्, तर यसD उसको खराब बानीलाई 
उyसा4हत त&|याउGदछ। यो कOराD हामीलाई एकजना बालकको सRझना गराउGदछ जसलाई उसको 
ब&बाD  ब��  आhा  4दन&भएको  4थयो।  उसD  आhा  पालन  नगnमा  उसको  ब&बाD  उसलाई  छडी 
लगाउन&\Pछ भbP थाह पाएकोD, yयो सानो बालकD माbयो, तर जब ऊ बTयो, उसD भbयो, 
“eरो  ´दयमा  म  अझc  प4न  उिभरzको  छ&!”  यTतc  त4रकाD  �यवहार  गन0  बालकह3सGग  थ&gc 
त4रकाह3  \b°न्।  उनीह3D  म4सनो  ठxÅयोली  आवाज  4नका|छन्;  उनीह3D  अन&हार  फ¥छ/न्; 
उनीह3 ठ&िTसbछन्; उनीह3 Äयाs बTछन् र ठाडो ब� इbकार गछ/न्। यTतो �यवहार परefरको 
साम&  �हणयो�य  आhाका4रता  होइन,  र  ब&ि मानी  अिभभावकह3D  यसको  अन&मती  4दGदcनन्। 
िमसनरी  बोब  4नको|स  (Missionary  Bob  Nicols)सGगको  अbतव]त]मा  मलाई  यो  कOरामा 
यसरी  जोड  4दइएको  4थयो,  “vD  अिभभावकह3मा  7�को  अकK  कOरा  यो  हो,  उनीह3D 
आचरणको वाTता गदqनन्। आचरण सा c̄ महUवपWण/ कOरा हो। तपाइ�D कOनc कOरा गलत आचरणD 
गन/ सEन&\bछ र yयसD उिचत अवTथाह3 स�जना गदqनन्। य4द तपाइ�D उनीह3D भाडा मा{न वा 
फोहर बा4हर लcजान अथवा अ3 कOनc काय/ गन/ आhा 4दन&भयो, तर उनीह3को आचरण ठीक छcन 
भP  उनीह3D  कOनc  इनाम  पाउP  छcनन्।  उनीह3  अझc  प4न  अनाhाकारी  नc  छन्,  र  स&धा4रन& 
आव�यक पnको छ। ध�रc मा4नसह3D o�य/वहारलाई स&धाद/छन्,  तर आचरणको बाnमा वाTता 
गदqनन्। हामीD आचरणको समTयालाई प4न अन&शासन गयÀ। हामीD oई िचs�पनालाई अन&मती 
4दएन¦।  झÆिEकएर  उठ�झº  ख&शी  \Gदc  प4न  सिजलc  उठ्न  स4कbछ।  अिभभावकह3D  नानीह3को 
जीवनमा oईिचs�पनलाई अन&मती 4दन& \Gदcन। हामीD yयTतो �यवहारलाई त&ubतc स&धार गयÀ। य4द 
उनीह3को खराब आचरण छ भP, yयहाG तyकाल स&धार \P गद/ªयो। हामीD यसलाई कOनc अन&मती 
4दएन¦।” 



4नको|सD यो प4न महUवपWण/ बWÇदा 4दए,  नानीह3लाई एक-अक]सGग िमDर ब� 4सकाइन&पछ/। 
अिभभावकह3D उनीह3लाई झगडा गन/ र घम-डी �यवहार गन/ 4दन&\Gदcन। “हामीD क4ह|यc प4न 
हा�ा नानीह3लाई झगडा गन/ 4दएन¦। हामीD क4ह|यc प4न उनीह3लाई एक-अक]लाई हो�याउन 
अथवा  4ग|ला  गन/  4दएन¦।  हामीD  यसको  कOनc  अन&मती  4दएन¦।  य4द  तपाइ�  eरो  प4रवारको 
व4रप4र \न&भएको भए, तपाइ�D यो महस&स गन&/\P 4थयो 4क उनीह3लाई अ3ह3का नानीह3 
g4त ग4हरो आदर छ र सबc उeरका बालकह3सGग उनीह3 घ&लिमल \न uचाGछन्।” 

यो सGग-सGगc, जसरी हामीD अिघ प4न 4स4कसEय¦, साना नानीह3लाई ठWला नानीह3को आदर 
गन/  र  आhा  पालन  गन/  4सकाइन&पछ/।  िमसनरी  बोब  4नको|स  भbछन्,  “हामीD  ज4ह|यc  प4न 
सानाह3लाई आफµभbदा ठWलालाई आदर गन/ 4सकाय¦। ध�रc जसो सानाह3D ठWला नानीह3को कOरा 
स&bन माbदcनन्, तर परefरfरD आफ£ो कOनc बनावट वा योजनामा हामी सबcलाई प4रवारमा �म 
अन&सार रा�न&\bछ। yयसcD उनीह3को yयो कOरा ब&{न&पछ/।” 

5. दयाल& भएर अन&शासन गन&/पछ/ (4हतोप7श ३:११-१२; १३:२४)। 

छडीको  gयोग  गद]\G4द  य4द  ब&बा-आमाको  ठीक  आचरण  छcन  भP  yयस  छडीD  काम  गदqन  र 
ईfरीय अधीनताको उ|टो न4तजा |याउन सEछ। हामीD g�मलाई g4तक�या 4दbछ¦। बाइबलD 
बताउGदछ 4क हामी परefरलाई g�म गद/छ¦ 4कनभP प4हD उहाGD हामीलाई g�म गन&/भयो (१ 
यWहbना ४:१९)। जब ब&बा-आमाD आफ£ा नानीह3लाई g�म गन&/\bछ र उEत g�मलाई सफासGग र 
4नरbतरता  साथ  gकट  गन&/\bछ,  नानीह3D  दयाल&पनलाई  उिचत  g4तक�या  4दGदछन्  र  ब&बा-
आमाg4त  उनीह3को  ´दय  निजकमा  रािखbछ  र  अिभभावकीय  4नद0शनg4त  उनीह3  ख&|ला 
\bछन्। ·री कµमर (Terry Coomer)D यसरी «तावनी 4दएका छन्, “हnक समय कराउP र 
िच��याउP अिभभावकह3D pवल 4बरोधलाई माr 4नम]ण ग4ररzका \bछन्। बालकD तपाइ� 
कराउन&भएको  र  िच��याउन&  भएको  स&bPछन्  र  जब  ऊ  \कbछ,  उसD  क4ह|यc  प4न  तपाइ�D 
भbन&भएको कOरालाई स&bPछcन। ¿यानसGग स&bन&होस्, बालकको ठीक gकारको अन&शासनमा �ोधपWण/ 
अन&शासनको  आव�यकता  छcन।  जब  हा�ा  नानीह3  अनाhाकरी  भए,  हामी  शाbत  भई  स&yP 
कोठामा गय¦ र उनीह3को अनाhाकारीताको बाnमा उनीह3सGग कOरा गयÀ र परefरD उपलwध 
गराउन&भएको Tथानमा छडी लगाय¦। उनीह3को �यवहारg4त हामी 4नराश भएका छ¦ र परefर 
प4न  4नराश  \न&भएको  छ  भनी  हामीD  हnक  पटक  उनीह3लाई  बताय¦।  yयसपिछ  हामीD 
उनीह3लाई  बताय¦  4क  हामी  उनीह3लाई  g�म  गद/छ¦  र  उनीह3  असल  Tवभाव  \Gदc  बढ�को 
चाहbछ¦ र परefरतफ आhाकारी भएको चाहbछ¦। हामीD उनीह3लाई यो प4न बताय¦ 4क 
ÈशWD उनीह3लाई g�म गन&/\bछ र उनीह3मा असल Tवभाव भएको चाहन&\bछ। हामीD ज4ह|यc 
प4न  उनीह3लाई  अ~कमाल  गयÀ  र  हामीD  उनीह3लाई  g�म  गद/छ¦  र  अन&शासन  उनीह3कj 
भलाइको 4निRत हो भनी उनीह3D जाPको 4न»य गयÀ। ख&Dर भbP हो भP,  हामीD साG�चc 
कसcलाई प4न चौथौ क�ापिछ छडी लगाउन&पnन (Rearing Spiritual Children, p. 58)। 

6. अन&शासन 4नरbतर र अट&ट \न&पछ/ (4हÉW १२:११)। 



ब&बा-आमाह3D गन/ सEP एउटा औ4ध महUवपWण/ कOरा भPको उनीह3को अन&शासन र तािलममा 
4नरbतर र अट&ट \न& हो। अनाhाकारीतामा सजाय, पा4रवा4रक अ¿ययन, िजReवारपWव/क 4सकाउP 
कOराह3मा  (अ3  सWची  आफÊ  4बचार  गन&/होस्)  यो  साGचो  हो।  रो4कन&  र  फ¥री  स&u  गन&/D 
अन&शासनलाई  असरर4हत  त&|याउGछ।  ब&बा-आमाह3D  ठोस  बाइबलीय  4स ाbतह3  Tथा4पत 
गन&/पछ/ र ला4गरहन&पछ/। हामीD यो कOरा छडीको सbदभ/मा बताएका 4थय¦, तर अझc यो कOरामा 
जोड 4दन चाहbछ¦। जब स&धारको कOरा आउGछ, क4हD का4हG यसD ठीक असर नगnको जTतो 7खा 
पन/ सEछ। पाBर मा4रयो िTकआभोनी (Pastor Mario Schiavoni)D यसरी �या�या गद/छन्, 
“अन&शासन भPको चाबी हो, र हामीD आफµ अट&ट \P को4सस गनqपछ/। यTतो समयह3 आएको 
मलाई थाह छ जब हा�ो प4हलो सbतानलाई ग4रएको अन&शासन असरदार छcन जTतो 7िखएको 
4थयो। 4तनी कडा इ�छा भएकी नानी 4थइन्। अन&शासन गयÀ र फ¥री अन&शासन गयÀ, तर एक4दन 
p4ह \bछ, p4ह सफलता पाइbछ। यो yय4ह कOरा हो ज&न हामीD हा�ो म-डलीलाई र म-डलीका 
सदTयह3लाई उyसाह 4दP को4सस गnका छ¦। असर नग4ररzको जTतो 7िखएला, तर असर त 
गnकj \bछ। समय 4नकj लाÃ सEछ, तर मW|य हात लाÃ� नc छ। हामीD यो कOरा आफ£c सbतानमा 
7�य¦। तपाइ�D pवल 4नरbतर अन&शासन ग4ररहन&पछ/। हा�ो �ठी छोरी क4रब छ र सात वष/को 
\Gदा हामीD ध�रc कOराह3 झ�|य¦। yयो ¢ला यो वाTत4वक य&  झº भएको 4थयो।” 

ब&बा-आमाह3, य4द अन&शासनD असर नगnको जTतो 7िखएमा, परefरको वचनमा फ¸कन&होस्, 
र तपाइ�D ठीक अÄयास र अन&शासन ग4ररहन&भएको छ 4क छcन भनी 4नि»त गन&/होस्।  

p तपाइ�D पय]�त ताकतमा छडीको gयोग ग4ररहन&भएको छ? 

p तपाइ�D छडीलाई g�मसGग िमलाएर gयोग ग4ररहन&भएको छ? 

p तपाइ�D 4नरbतरता पWव/क अन&शासन ग4ररहन&भएको? 

p तपाइ�D बालकलाई ब\स~�यक \कOम र «तावनी 4दन& नपन0 गरी तubत आhा पालन गन/ 
तािलम 4दइरहन&भएको छ? 

p  तपाइ�D  आफ£ो  बालकD  तपाइ�D  p  चा4हरहन&भएको  छ  भनी  TपB  ब&{P  गरी  कOरा 
ग4ररहन&भएको छ? 

p तपाइ�D बालकलाई खलबली म��याP वा सजायलाई g4तरोध गन0 अथवा खराब आचरण 
7खाउP अन&मती 4दन 7िख इbकार ग4ररहन&भएको छ? 

य4द जवाफ सकाराyमक छ भP, ला4गरहन&होस् र परमgभ&D तपाइ�लाई फल 4दन&\Pछ भनी भरोसा 
गन&/होस्।  

7. अन&शासनको 4निRत बालकको जीवनसGग घ4न�ता र निजकको परTपरता \न&पछ/। 

ब&बा-आमाD नानीह3को जीवनमा ठ¤ाEकj p भइरzको छ भनी रा�ो hान रा�न&पछ/ र ईfरीय 
नजर र 4नयbrण रा�P अÄयास गन&/पछ/। आफ£ो बालक कहाG छ र p गदqछ, उसको साथी को हो, 



उसD कTतो स~गीत स&bदcछ, कTतो �ल �|दcछ, कTतो प&Tतक पढ्दcछ, इbटरPटमा p चलाउGदcछ 
भनी उनीह3D जाbन& पछ/। उनीह3D बालक4सत र उसको िचनजानका मा4नसह3सGग पारTपर 
गन&/पछ/।  िमTसनरी  टोनी  इभाbस  (Tony  Evans) भbन&\bछ,  “पारTपरता  हा�ो  4निRत  ठWला 
कOराह3  म¿Èको  एउटा  भएको  छ।  जब  तपाइ�का  ध�रc  नानीह3  \bछन्,  उनीह3  समWहिभrc 
हराउGछन्,  yयसcD  हामीD  हnकका  4निRत  4दनह3  र  समयह3  िमलाएका  छ¦।  vD  कOनc 
एकजनालाई Tकµल स&u \न& भbदा अगाडी 4बहानीको खाजा खान लcजाbछ& वा कफी खान र कOरा 
गन/ िलएर जाbछ&, अ4न yयो चा4हG yय4ह बालकको 4निRत छ&x¤ाइएको समय \bछ। मलाई ला�छ 
हामीD yयसरी नc हा�ो 4बचमा पारTपरतालाई कायम रा�का छ¦। हामीD महस&स गnका छ¦ 4क 
अिभभावकह3 र बालकह3 4बचको पारTपरता चा4हG उनीह3को जीवनलाई परefरको 4निRत 
ढाDर बनाउनलाई स�म छ। ध�रcपटक जब बालकह3 यWवावTथामा प&�छन्, उनीह3 आफ£ो ब&बा-
आमाह3सGग  कOनc  सरोकार  नरा�न  uचाउGछन्,  तर  eरो  4बचारमा  अ4धक�श  अवTथामा 
समTयाचा4हG  उनीह3  सानc  \Gदा  नc  पारTपरताको  कOनc  नाता  नरा�न&  हो।  yयसcD  हामीह3 
एकअक]4सत घ&लमील भएका ह¦ र जो4डएका ह¦ भbP उ���यD उनीह3 चार र पाGच वष/को \Gदा 
नc हामीD उनीह3लाई पालcपालो, एक-एक गदq घ&माउन ल4गरzका छ¦। उनीह3को «लापनको 
सRबbधी कOरा गन0 Tथल yय4हG नc \Pगछ/। हामी Rयाकडोन|ड्स (MacDonalds)मा ब��गछÀ र 
बाइबल अ¿ययनह3 गन0 गnकाछ¦।” 

बालकह3D p-कTतो ग4ररzका छन् भनी ब&{नलाई ब&बा-आमाह3D उनीह3सGग सरोकार रा�P 
िश�कह3  र  अ3  �यिEतह3सGग  कOरा  गन&/पछ/।  एकजना  सbड�Tकµल  िश�कD  क�ाकोठामा 
gाय:जसो pटाह3D पाठमा कOनc प4न ¿यान न4दइरzको बाn मलाई बताउन&भयो। उनीह3 आफ£ा 
ब&बा-आमाको  करD  माr  क�ामा  ब4सरzका  होलान्  4क  जTतो  उनलाई  ला4गरzको  4थयो। 
उनीह3को ब&बा-आमाको बाnमा तपाइ�लाई छEक लाग�ा। p उनीह3लाई यस कOराको बाnमा थहा 
4थयो 4क उनीह3लाई वाTता नभएको हो? vD उEत सbड�Tकµल िश�कलाई क4हG उनD ब&बा-
आमाह3सGग कOनc पारTपर गन&/भयो 4क भनी सोधË, र उनD आफµ yयस काममा नभएको थ&gc समय 
भइसpको र अब यस समयमा उहाGह3सGग कOरा गन/ स~कोच मा4नरzको जवाफ 4दन&भयो। म 
4वfास  गद/छ&  4क  उनD  उनीह3का  अिभभावकह3सGग  कOरा  गन&/पछ/  र  उनD  7�को  कOरा 
बताउन&पछ/, तर नानीह3को िश�कसGग कOराकानी गन&/ ब&बा-आमाह3को प4न िजReवारी हो।  

8. ब&बा र आमा oवcजनाको समbवयमा अन&शासनको अÄयास गन&/पछ/ (4हतोप7श १:८) 

बाल-अन&शासन सRबbधी 4हतोप7शको प&TतकD बा¯ पटक oवc बाब& र आमाको उ|Dख गnको छ 
(4हतोप7श १:८; ४:३; ६:२०; १०:१; १५:२०; १९:२६; २०:२०; २३:२२,२५; २८:२४; 
३०:११,१७)। पाTटर �.बी. बि�फ~गटन (J.B. Buffington)D «तावनी यसरी 4दन&भएको छ, 
“बालकको अन&शासनमा ब&बा र आमा oवcजना सहमत नभएको 7�दा बालकD yयस अवTथाको 
लाभ  उठाउन  उसD  त&ubतc  4सEदछ।  उसD  ब&बा  र  आमाको  बीचमा  झगडा  |याउनको  4निRत 
समTया उyपbन गन0 जोिखम प4न उठाउन सEछ। जब तपाइ�D अन&शासन गन&/\bछ,  ब&बा-आमा 
oवcजनामा  समbवय  \न&पछ/  र  तपाइ�को  समbवयमा  भएको  कOरा  बालकलाई  प4न  7खाउन&पछ/। 



आमाD यसो भbनcपछ/, “य4द ब&बाD यसो भbन&भएको छ भP, yयो ठीक हो।” ब&बाD यसो भbनcपछ/, 
“य4द आमाD यसो भbन&भएको छ भP, yयो ठीक हो।” उहाGह3D एक-अक]लाई समथ/न गनqपछ/ र 
कOनc 4बचारमा िभbनता छ भP ग&�तमा बातिचत गन&/पछ/।” 

 बाल-अन&शासन भाग २ बाट प&नरावलोकनका 2नि4त 67नह9 

1. उिचत  बाल-अन&शासनमा  _________________________________  वा  __________________  वा 
_________________________________ अन&मती \Gदcन। 

2. __________ र __________ कBदायक र घातक Eयाbसरझº बढ्दछ। 
3. _____________ र __________ oवcको 4निRत अन&शासनको अÄयास ग4रन&पछ/। 
4. नानीह3लाई ____________________ िमDर ब� 4सकाइन&पछ/। 
5. साना नानीह3लाई ठWला नानीह3को _______________ र ________________ गन/ 4सकाइन&पछ/। 
6. कOन पदD परefरD आफµD g�म गnकाह3लाई ताडना 4दन&\bछ भनी बताउGछ? 
7. ब&बा-आमाह3D  गन/  सEP  एउटा  औ4ध  महUवपWण/  कOरा  भPको  उनीह3को  अन&शासन  र 

तािलममा ___________ र _______________ \न& हो। 
8. अिभभावकह3D ठीक अÄयास र अन&शासन ग4ररहन&भएको छ 4क छcन भनी 4नि»त गन/लाई 

हामीD gयोग गन/ सEP ६ ओटा जाGचह3 p-p \न्? 
9. बाल-अन&शासन  सRबbधी  4हतोप7शको  प&TतकD  क4त  पटक  oवc  बाब&  र  आमाको  उ|Dख 

गnको छ? 
10. बाल-अन&शासनमा बाब& र आमाह3को 4बचमा समbवय न\Gदा p \bछ? 



बाल-अन&शासन 

पाठ ३ 

क-ठ गन&/पन0 पदह3: 4हतोप7श १३:२४; १९:१८; २२:६,१५; २३:१३-१४,२६; २९:१५ 

अिघ|ला  oई  पाठह3मा  हामीD  बाल-अन&शासन  सRबbधी  आठ  महUवपWण/  बाइबलीय  4स ाbतह3 
zयÀ: 

1. अन&शासन यथा4सt स&u गन&/पछ/। 

2. अन&शासनमा छडीको gभावकारी सoपयोग गनqपछ/। 

3. उिचत बाल-अन&शासनमा अभ¡ त4रकाD कOरा गन0 वा खलबली म��याP वा सजायलाई g4तरोध 
गन0 अन&मती \Gदcन। 

4. �यवहार र आचरण oवcको 4निRत अन&शासनको अÄयास ग4रन&पछ/। 

5. दयाल& भएर अन&शासन गन&/पछ/। 

6. अन&शासन 4नरbतर र अट&ट \न&पछ/। 

7. अन&शासनको 4निRत बालको जीवनसGग घ4न�ता र निजकको परTपरता \न&पछ/। 

8. ब&बा र आमा oवcजनाको समbवयमा अन&शासनको अÄयास गन&/पछ/। 

यस पाठमा बाल-अन&शासन सRबbधी एउटा अिbतम 4स ाbतको अ¿ययन गन0छ¦। 

9. अन&शासनD बालकको ´दय सRहािलन&पन0 माग गद/छ (4हतोप7श २३:२६)। 

य4द  ब&बा-आमाD  नानीह3को  ´दयलाई  कjद  गnनन्  र  सRहाDनन्  भP  कOनc  प4न  तािलम  वा 
अन&शासनD उिचत काम गन/ सEदcन। य4द उनीह3को ´दय बाब&-आमाह3बाट पराई भयो भP, 
नानीह3D  आिyमक  3पमा  भताभ&~ग  भएको  जहाज  जTतc  महस&स  गन0छन्।  gyÈक  �यिEतको 
जीवनको pb¡ नc ´दय हो। प4वr-शाÌमा यो ८३३ पटक उ|Dख ग4रएको छ! “आफ£ो ´दयलाई 
पWरा यyन4सत सRहाDर राख; 4कन4क यसcबाट जीवनका धाराह3 4नTकbछन्” (4हतोप7श ४:२३)। 
जब नानीह3 साना \bछन्,  TवभावcD उनीह3D आफ£ा ´दय आफ£ा ब&बा-आमालाई 4दbछन्,  र 
ब&बा-आमाD उनीह3सGग g�ममा र ईfरीय ब&ि मा �यवहार गnमा उनीह3को ´दयलाई सRहा|न 
सEछन्।   

4नRन p4ह कारणह3D बालकको ´दय उसको ब&बा-आमाबाट टाढो \न सEछ: 



1. अिभभावकीय कपटताD ´दय टाढो \न सEछ। जब ब&बा-आमाह3 कपटी \bछन् र घरमा 
परमgभ&सGग इमाbदार भएर 4हGड्दcनन्, नानीह3 4नuyसा4हत \न र 4नराश \न सEछन् अ4न 
उनीह3को सcतानको 4निRत सिजलो 4नशाना बbन सEछन्।  

2. Íीमान  र  Íीमती  बीच  4ववादपWण/  सRबbध  भएमा  ´दय  टाढो  \न  सEछ।  बाब&D  आफ£ा 
नानीह3को 4निRत ग4र4दन सEP महUवपWण/ कOराह3 म¿È एउटा चा4हG आफ£ो Íीमतीलाई g�म 
गन&/ हो, र yयसcगरी आमाD आफ£ा नानीह3को 4निRत ग4र4दन सEP महUवपWण/ कOराह3 म¿È 
एउटा  चा4हG  आफ£ो  Íीमानलाई  g�म  गन&/  हो।  एकजनाD  यसरी  बताउन&भयो,  “तपाइ�को 
ÍीमतीसGग g�मीलो सRबbध रािखरा�नाDचा4हG नानीह3को ´दयलाई सRहा|न म�त गद/छ। 
जब  नानीह3D  yयो  7�दछन्,  उनीह3  स&रि�त  Tथानमा  छन्  भनी  उनीह3D  जाbदछन्। 
तपाइ�को पyनीलाई नानीह3को साम& g�म र माया 4दन& भPको सकाराyमक कOरा हो।” 

3. ब&बाD नानीह3लाई रीस उठाउP गरी गाली गन]D ´दय टाढो \न सEछ (एफ¥सी ६:४)। जब 
यTतो  \bछ,  ब&बाD  आफ£ा  नानीह3को  ´दय  आफµबाट  ग&माउन  सEछ  र  उनीह3  सÇसारको 
4निRत सिजलो िशकार \न सEछन्। हामीD यसको बाnमा 4क4प~ग द 4कड्स (Keeping 
the Kids) नामक प&Tतकको एउटा ख-डमा रा�री 4ट�पणी गnका छ¦। 

4. ब&बा-आमाको लापव]ही र नानीह3लाई आफ£c सÇसारमा जीउन छो4ड4दनाD ´दय टाढो \न 
सEछ। ध�रc म-डलीह3 घ&Rन&भएको र ध�रc यWवा मा4नसह3 4ब¡ोही बbन प&³को 7�न&भएको 
एकजना िमसनरीD यसो भbछन्, “नानीह3सGग निजकको सRबbध रा�न& सबcबभbदा महUवपWण/ 
कOरा हो भनी मलाई ला�छ। ध�रc अिभभावकह3 प4रवारसGग आिyमक 3पमा निजक \न&भbदा 
अ3 कOराह3मा नc अ4त �यTत \bछन्। नानीह3मा ठWलो 4ब¡ोहको प4रणाम |याउGP 4क4समका 
िभ4डयो³मह3,  चलिचrह3,  स~गीत,  zडफोन,  इbटरPट  इyया4द  जTता  आफ£c  सÇसारमा 
उनीह3 \¸कbछन्। जब उनीह3 आफ£c 4नण/य गन/सEP वयTक \bछन्, उनीह3 आफ£c माग/मा 
जाbछन् र आफ£ा आिभभावकह3को कOरा स&bदcनन्।” 

5. धीरज र g�मको कमीD, अ4न शारी4रक आलोचनाको कारणD ´दय टाढो \न सEछ। ब&बा-
आमाह3 आफ£ा नानीह3g4त 4नकj धcय/वान र दयाल& \न&पछ/। उनीह3 सÇ�दनशील \bछन्। 
हा�ा कOनc 4नयमह3 \नcपछ/ र 4नयमह3 लगाइनcपछ/ र अन&शासन प4न ग4रनcपछ/, तर उनीह3 
बालकह3 \न् भनी हामीD क4ह|यc प4न 4बस/न&\Gदcन अ4न ईfरीय च4रrको बानी र आिyमक 
\क]इ  एकjरातमा  \Gदcन।  यो  त  लामो  gक�या  हो।  अिभभावकह3  आफÊ  प4न  अ4हDको 
अवTथासRम  आइप&Ã  क4त  लामो  र  सRभवत:  क4त  क4ठन  gक�या  ला³को  4थयो  भनी 
4बस/न&\Gदcन।  

6. ब&बा-आमाह3`ारा निजकको सÇलÃताको अभावD ´दय टाढो \न सEछ। हा�ो g�नह3को 
उsर 4दGदc थ&gc मा4नसह3D यTतो जवाफ 4दएका 4थए। 



“तपाइ�को नानीह3को कOरा स&bन&होस्। साG�चc स&bन&होस् र उनीह3लाई p भइरzको छ भनी 
ब&{P gयास गन&/होस्। उनीह3को कOरा तपाइ�लाई महUवहीन ला³ प4न उनीह3सGग सरोकार 
रा�P कOराह3मा चासो 4दन&होस्” 

“जब उनीह3 तपाइ�कहाG आउGछन् र कOरा गन/ चाहbछन्, तपाइ�D स&4न4दन& महUवपWण/ कOरा हो। 
उनीह3मा4थ  जाइनलाÃ&होस्  अथवा  उनीह3का  कOराह3लाई  ¢वाTता  नगन&/होस्।  जब 
तपाइ�कहाG आएर आफ£ो मन खो|न वा आफ£ा g�नह3 तपाइ�कहाG |याउन उनीह3D स&र�ीत 
महस&स गछ/न्, तब उनीह3लाई 4सकाउन र आफ£ो ´दय खो|P स|लाह 4दन तपाइ�सGग रा�ो 
अवसर \bछ।” 

“हामीD सन् १९९० मा oईजना धम/-प&rीह3 िलGदा एकजनाD मलाई एउटा स|लाह 4दएको 
कOरा तपाइ�ह3लाई बाGड्न चाहbछ&, र yयो य4ह हो, ‘तपाइ�D आफ£ा नानीह3सGग पय]�त समय 
4बताउन  सEन&\Gदcन’  yय4त  हो।  तपाइ�D  पाउन&भएको  हnक  अवसरम  उनीह3सGग  समय 
4बताउन&होस्, तपाइ� कोठामा p4ह अ3 काम ग4ररहन&भएको भए ताप4न, उनीह3g4त टाGठो 
रहन&होस्।  उनीह3को  जीवनमा  तपाइ�  उपिTथत  रहन&होस्।  र  हnक  अवसरमा  उनीह3सGग 
कOराकानी  गन&/होस्।  पा4रवा4रक  4नण/ह3मा  उनीह3को  4बचारलाई  प4न  Tवागत  गन&/होस् 
उनीह3को कOराको स&नाइ भइरzको छ भनी उनीह3D जाPपिछ, उनीह3 सिजलc अिघ बढ्न 
सEछन्। यो कOरामा तपाइ� 4न¾कपट \न&पछ/। जब कOनc ठWलो प4रिTथतीह3 आइपछ/न्, सबcजना 
व4रप4र ब�&होस् र समाधान 4नका|P gयास गन&/होस्।” 

“नानीह3को  ´दय  िजyP  भPको  उनीह3  साना  छGदा  नc  हो,  उनीह3सGग  समय  4बताएर, 
उनीह3लाई पढाएर, र उनीह3सGग िमDर उनीह3को अिभuिचको 4वकास गराएर। तपाइ�का 
कामह3का कारणD उनीह3लाई आफµबाट पर नरा�न&होस्। अ3 कसcलाई उनीह3को ´दय 
िजyन 4दएर प4न आफµD नc ´दय िजÎको बराबर \bछ भनी नसो�न&होस्।” 

“म 4वfास गद/छ& 4क अिभभावकह3D नानीह3सGग निजकको सRबbध रा�र उनीह3को ´दय 
िजyन  सEछन्।  परefर  हा�ो  निजकमा  आउन&भएको  र  हा�ो  ´दय  उहाGको  निजकमा 
|याउन&भएको प4न yयसरी नc हो। आजको समाजमा ब&बा-आमाह3D आफ£ा नानीह3को ला4ग 
4नकj कम समय 4दPगद/छन्। नानीह3लाई घरv ग�ह-अ¿ययन गराइGदा प4न, eरो अन&भव यो 
छ 4क ग�ह-अ¿ययन गराइएका अ4धक�श नानीह3D आफÊलाई पढाइरzका \bछन्। eरो ९ वष0 
छोरा सGधc मकहाG आएर मसGग p4ह गन/ खोिजरzको \bछ। अब, vD सGधc समय 4दन सिEदनG, 
तर य4द vD ‘\bछ, आऊ हामी बस¦ र �ल¦” भbP समय क4ह|यc प4न 4नकािलनG भP उसD 
मसGग p4ह प4न गन0 इ�छा गन0छcन 4कनभP vD ऊसGग p4ह प4न गन/ नखोिजरzको उसD 
7�Pछ।  हामीD  ग4ररzको  कOराह3लाई  एकिछनको  4निRत  थाGती  रा�र  नानीह3सGग  ब�� 
समय  िमलाउन&पछ/।  हा�ो  नानीह3  \क]उन  हामीD  समय  िमलाउनcपछ/।  यसको  अथ/  हो 
परefरको वचन अ¿ययनिभr र परefरको वचन अ¿ययन बा4हर हामीD उनीह3सGग समय 
4बताउP गन&/पछ/।” 



“हामी  4वfास  गद/छ¦  4क  एउटा  कOराD  हा�ो  माझमा  रा�ो  काम  गnको  छ,  अथ]त् 
नानीह3को  जीवनको  निजक  रहन&,  4तनमा  चासो  7खाउन&,  4तनीसGग  बातिचत  गन&/,  4तनी 
हा�ो  4निRत  हामीसGग  भएका  थोकह3म¿È  एकदम  महUवपWण/  \न्  भनी  4तनलाई  महस&स 
गराउन&, 4तनलाई g�म गन&/। ज4ह|यc प4न हामी 4तनीg4त ख&|ला छ¦ र ऊसGग कOनc प4न कOरामा 
छलफल गन/ सEछ¦ भनी हामीD 4तनलाई जनाउन चाहbछ¦। फलTव3प, ज&नस&कj थोकह3को 
बाnमा हामीसGग कOरा गन/ 4तनी सिजलो महस&स ग�छन्, अथवा, p4ह लाज लाÃ� कOराह3को 
4निRत चा4हG आफ£ी आमासGग।”  

य4द यो सRबbध जोशसाथ स&रि�त र कायम रािखयो भP, नानीह3 वयTक \Gदा उनीह3D अझc प4न 
ब&बा-आमाह3सGग आफ£ो ´दय ख&|ला रा�Pछन् र स�सा4रक “प&Tताको अbतराल”  (generation 
gap) जो4डPछ। ब&बा-आमाह3D आफ£ा 4टनएज (teenage) यWवाह3लाई यस वत/मान समयको 
च4रrD भ4रएको ठWलो खाडलह3बाट बचाएर डोय]उन सफल \Pछन्।  

7. अिभभावकह3को  प�बाट  सyयता  र  Tवीकार  र  न�ताको  कमीD  ´दय  टाढो  \न  सEछ 
(एफ¥सी ५:२१; याकµब ५:१६)। 

8. TपB बाइबलीय आधार नभएका 4नयमह3 \नाD र नानीह3लाई 4नयमह3 रा�न&को कारण 
न4सकाउनाD ´दय टाढो \न सEछ। 

9. नानीह3D म&िEत  नपाउGदा  र  परefरको  वचनमा  नबसािलGदा  अ4न परefरको  वचनलाई 
आफ£ो दc4नक जीवनमा लाग& गन/ न4सEदा ´दय टाढो \न सEछ। ?ीB4सत साGचो �यिEतगत 
सRबbध नभएका र परefरको वचनमा नबसािलएका नानीह3 नc सÇसार, शरीर र शcतान`ारा 
´दय चो4रनसEP मW�य पाrह3 \न्।  

10. gाथ/नाको कमी \Gदा ´दय टाढो \न सEछ। अट&ट, gभावकारी gाथ/नाD नानीह3को ´दयलाई 
परमgभ&को 4निRत स&रि�त रा�P र शr&`ारा चो4रनबाट जोगाउP एउटा महUवपWण/ माग/ हो।  

11. स�सा4रक िमr, नाÎदार, वा िश�क \नाD ´दय टाढो \न सEछ। आमा-ब&बाह3D जोशसाथ 
र  g�मसाथ  हा4नकारक  सRबbधह3बाट  जोगाउन&पछ/  ज&न  सRबbधहD  नानीह3को  ´दयह3 
आफµबाट टाढा र oBताको निजक लcजाbछ।  

12. सÇसारको आध&4नक स~गीत (pop music) र yयसको Tव-pिb¡त, 4ब¡ोही 4वचारधारा`ारा 
´दय  टाढो  \न  सEछ।  पप  स~गीतD  जTतो  अ3  थोरc  कOराह3मा  माrc  नानीह3को  ´दय 
सÇसारतफ टाढो लcजाP सामªय/ \bछ।  

13. 4वÁालयको स�सा4रक वातावरण, चाz yयो ?ीिBयन होस् वा अbय, ती`ारा ´दय टाढो \न 
सEछ। 

14.Dखह3  वा  िभ4डयो  ³मह3बाट  \P  oB  gभावD  ´दय  टाढो  \न  सEछ  (१  को4रbथी 
१५:३३)। 



15.�लकOदह3को 4निRत शारी4रक g�मD ´दय टाढो \न सEछ, ज&नचा4हG सÇसारसGग जो4डP प&ल 
बbदछ। 

दाऊदD आफ£ो छोरा अwशालोमको ´दय आफµबाट ग&माएको नमWनालाई 4वचार गन&/होस्। यो o:खद 
कथा हामीD २ शमWएल ११-१५मा पढ्न सEछ¦। (१). दाऊदD बत²बाको 4बषयमा पाप गn र 
आफ£ो  गवाही  4बगाn  (२  शमWएल  ११-१२)।  (२).  दाऊद  अRनोनको  झWटमा  फ¹  र  तामारलाई, 
अRनोनको  ब4हनीलाई,  उसको  कोठामा  पठाए।  अRनोनD  तामारको  बलाyकार  गnपिछ,  दाऊद 
4रसाएका 4थए तर 4तनD अwशालोमg4त �द gकट गnनन् अथवा कOनc अन&शासनको अÄयास गnनन् 
अथवा उEत समTयालाई �यवहा4रक 3पमा कारोबार गnनन् (२ शमWएल १३:१-७,  २१)। (३). 
अwशालोमD अRनोनको हyया गn र भा³, दाऊदD 4तनको 4तस/ना त गn तर 4तनलाई खो®न को4ह 
पठाएनन् र 4तनीसGग �यिEतगत 3पमा �यवहार गnनन् (२ शमWएल १३:३७-३९)। (४). दाऊदD 
अwशालोमलाई फकP अन&मती 4दए ताप4न, 4तनीसGग बातिचत गन/ 4तनD इbकार गn (२ शमWएल 
१४:२१-२४)।  (५).  अwशालोमD  योआबको  बारीमा  आगो  लगाइ4दएपिछ,  योआबD  दाऊदलाई 
अwशालोमसGग ¬ट गन/ मनाए, तर अ4त 4ढलो भइसpको 4थयो; अwशालोमको ´दय प&नTथ]पना न\P 
गरी टाढो भइसpको 4थयो (२ शमWएल १४:२८-१५:६)।  

yयसcD,  दाऊदD  अwशालोमको  ´दयलाई  मा4थ  िलिखत  कRतीमा  ६  कारणह3D  गद]  ग&माए: 
कपट`ारा,  ¢वाTता`ारा,  Íीमान्  र  Íीमती4बचको  कमजोर  सRबbध`ारा  (दाऊदको  बÏ4ववाहको 
कारणD  दाऊदD  Íीमान्  र  Íीमती  4बचको  उsम  समय  4बताए  4क  भbP  कOरामा  शÇका  ला�छ), 
Tवीकार र न�ताको कमीD, बातिचतको कमीD, र अन&शासनको कमीD।  

बाल-अन&शासन भाग ३ बाट प&नरावलोकनका 2नि4त 67नह9 

1. बाइबलमा ´दय क4तपटक उ|Dख ग4रएको छ? 
2. आफ£ो  ´दयलाई  पWरा  यyन4सत  सRहाDर  राख;  4कनभP  यसcबाट  __________  ___________ 

________________। 
3. कOन १६ कारणह3D आफ£ो बाब&-आमाबाट नानीह3को ´दय टाढो \न सEछ? 
4. बाब&D आफ£ा नानीह3को 4निRत ग4र4दन सEP महUवपWण/ कOराह3 म¿È एउटा चा4हG आफ£ो 

Íीमतीलाई _______ _______ हो। 
5. दाऊदD 4तनको छोरा अwशालोमको ´दय कOन पाGच कारणह3D आफµबाट ग&माए? 


