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ईर्ष्या र झगडय
ईर्ष्या, शत्रत
ु य तथय आक्रोशको भयवनयहरू सबै स्वभयववक कुरयहरू हुन ्। मयतयवितयले बच्चयहरूलयई ्स्तय
अनुभवहरूको सयमनय गना ससक्नमय सह्ोग गना सक्छन ्।

“उनीहरूले तियईँससत र एकयअकयामय गने व््वहयरहरू तियईँले उनीहरूससत गने
व््वहयरमयथथ भर िछा ”
नवजयत शििुहरू
घरमय न्याँ सशशु आउाँ दय केही बच्चयहरू कडय प्रततक्रक्र्य दे खयउाँ छन ्। कोही तनकै ररसयउन सक्छन ्, अरूहरू आफैँ
सशशु जस्तो व््वहयरहरू दे खयउन थयल्छन ् र कोही अन्् बच्चयहरू आफ्नय सयनो भयइ वय बहहनीलयई धेरै मय्य
गने हुन्छन ्।
सयनय बच्चयहरूले ्स्तो प्रततक्रक्र्य दे खयउनु आश्च्ाजनक होइन, ववशेष गरर घरमय उनीहरू एक्लो बच्चय हो
भने। उनीहरू आफ्नो न्याँ भयइ बहहनीको कयरणले तनकै भ्सभत हुनसक्छन ् र मय्य नियएको वय आफूलयई
बेवयस्तय गररएको अनुभव गना सक्छन ्।

न्याँ सशशुको जन्मको त्यरी तियईँहरू समलेर गना सक्ने कुरय हो। ्सले गदया तियईँको बच्चयले आफू संलग्न
भएको तथय िररवयरमय महत्विूणा भएको अनुभव गना सक्छ।

“मैले सयनो सशशुलयई डकयर गरयउाँ दै गदया जोलयई ितन डकयना लगयउनु िर्थ््ो”

न्याँ पयहुनयको लयगग त्यरी
•

धेरै महहनय अथग दे खख सशशु तथय उसको जन्मबयरे कुरय गदै गनह
ुा ोस ्। गभावती भएको थयहय हुन
थयलेितछ ्सो गनुा रयम्रो हुन्छ।

•

उनीहरूको प्रश्नहरूको जवयफ इमयनदयरी िूवक
ा हदनुहोस ्।

•

सशशुको नयम वय सशशुको लयथग क्रकन्नुिने चीजबीजहरूबयरे उनीहरूको रय् मयग्नुहोस ्।

•

सशशु जन्मनु भन्दय िहहलयनै आवश््क हे रफेरहरू गनह
ुा ोस ्।

•

जस्तै तियईँको ठूलो बच्चयलयई उनीहरूको कोक्रो वय िलङ्गबयट अलग सयने कयम।

•

सशशु कहयाँ जन्मने हो त््सबयरे कुरय गनह
ुा ोस ् र तियईँ अस्ितयलमय एक दईु हदनसम्म बस्नु
िनासक्छ भन्ने जयनकयरी हदनुहोस ्।

“हयमीले समलेर न्याँ सशशक
ु ो लयथग त्यरी गरे कय छौँ। मैले चेन्ज टे बलको छे उमय
स्टूल रयखेँ, हयमीले समलेर सशशुको सबै किडयहरू दरयजमय रयख््ौँ।

हयमीले न्याँ सशशुको बयरे मय धेरैवटय िुस्तकहरू साँगै बसेर िढ््ौँ। उ जन्मेको िहहलो
हदनमय उसले उसलयई हयतमय बोक््ो।”

“न्याँ सशशु जन्मनु भन्दय िहहलय तियईँको ठूलो बच्चयलयई उनीहरूको कोक्रोबयट
अलग सयनह
ुा ोस ्”

न्याँ शििु जन्माँदय
•

तियईँको अन्् बच्चयहरू छे उछयउमय आउाँ दय सशशुलयई आफ्नो हयतमय नभएर कोक्रोमय रयख्ने बयरे
सोच्नह
ु ोस ्

•

सम्भव भएसम्म चयाँडै उनीहरूलयई सशशु हयतमय बोक्न हदनह
ु ोस ्।

•

तियईँ घरमय िुगेितछ, नुहयउन, तौसल्य ल््यउन मद्दत गना लगयउनुहोस ् – तर उनीहरूले नचयहे मय
भने जबरजस्ती नगनह
ुा ोस ्।

•

तियईँले न्याँ सशशुको हे रचयह गदया तियईँको बच्चयलयई ितन धन
ु समल्ने गुडड्य खेलयउन मन
िनासक्छ।

•

सशशल
ु यई के लगयइहदनुिने भनेर उनीहरूलयई सोध्नुहोस ् (धेरै रोजयइहरू नहदनुहोस ् – “िहेँलो वय
नीलो”)।

•

ठूलय बच्चयहरूसाँग बबतयउने सम् तनकयल्नह
ु ोस ्, िस्
ु तक िढ्ने वय कुनै TV कय्ाक्रमबयरे गफ गने
कुरयहरू ितन हुनसक्छ।

•

्हद उनीहरूलयई ररस उठे र सशशुलयई चोट िुर््यउन सक्छन ् जस्तो लयगेमय, ्सबयरे छलफल
गनह
ुा ोस ्।

•

उनीहरूको मनको कुरय सोध्नह
ु ोस ् र ईर्ष्या उत्िन्न हुनु स्वभयववक कुरय हो भनेर भन्नह
ु ोस ्, तर
सशशल
ु यई चोट िुर््यउन रयम्रो कुरय होइन भनेर बतयउनुहोस ्।

•

उनीहरू ितन जन्मेको बेलय तथय सयनो छाँ दय भएको कुरयहरू सुनयउनुहोस ्। सशशुको फोटो
तनकयल्नुहोस ्।

हरे क कयममय सयमेल भएको अनुभव गनुा उनीहरूको लयथग महत्विूणा कुरय हो।
उनीहरूले आफू महत्विूणा तथय जजम्मेवयर भएको अनुभव गनि
ुा छा ।

झगडय
सबै दयज््ूभयइ हददी बहहनी झगडय गछा न ्, कोही असलक बढी गछा न ्। कुनैितन व््वहयरहरूमय जस्तै, ्समय
ितन तन्न्त्रणबयट बयहहर जयन नहदनलयई सीमय तथय बन्धनहरू हुन जरूरी छ। बच्चयहरू थक्रकत भएमय, भोक
लयगेमय वय हदक्क भएमय, उनीहरूले आफूमयथथ ध््यन आकषाण गनि
ुा रे मय अथवय कसैले उनीहरूको

सरसयमयनहरू ्तयउतय गछा न ् जस्तो लयगेमय प्रय् झगडय शुरू हुनसक्छ। सयनय बच्चयहरूससत ्स्तो

समस््यको समयधयन गने क्षमतय हुाँदैन र त््सैले समस््य उत्िन्न हुन्छ। अन्् मयतनसहरूससत कसरी समलेर

केही समयधयन तनकयल्नु भनेर बच्चयहरूलयई थयहय हुनुिछा । मयतयवितयहरूले कुरयकयनी तथय समस््य समयधयन
प्रक्रक्र्यमय प्रोत्सयहन गरे र ्समय मद्दत िुर््यउन सक्छन ्।

“मलयई मेरो छोरयहरू बीचको झगडय सल्
ु झयउनमय धेरै सम् लयग्छ। म उनीहरूलयई
धेरैजसो अलग अलग खेल्ने ठयउाँ हदने गछुा। ्हद एलेक्सलयई एक्लै खेल्न मन

लयगेमय, उसको कोठयमय हयमी एउटय बयर लगयइहदन्छौँ जसले गदया सयनो भयइ उसको
चीजबीजहरू चलयउन ियउाँ दै न; , उसको भयइलयई िन्छयउने मयत्र नगरे र कुनै खेलौनय
हदन ससकयउने प्र्यस गछुा।”

“मेरो ववचयरमय ररस उठ्ने प्रक्रक्र्यलयई हयमीले प्रयकृततक रूिमय सलनुिछा – ्सरी नै
मयतयवितयले ्सको समयधयन तनकयल्न सक्छन ्”

“्हद उनीहरू बयझ्दै छन ् भने, उनीहरूलयई ्सको समयधयन गना हदनह
ु ोस ्”

केही उपय्हरू
•

्हद तियईँको बच्चयहरू बयझयबयझ गदै छन ् भने अको कोठयमय जयनह
ु ोस ्, ्सको समयधयन गने
अवसर हदनुहोस ्। ्हद तियईँले हस्तक्षेि नगरर समयधयन तनस्केमय, उनीहरूले रयम्रो कयम गरे
भनेर भन्नह
ु ोस ्। उनीहरूमयथथ केही ध््यन लगयउनह
ु ोस ्।

•

उनीहरूलयई हदक्क, थकयइ वय भोक लयगेको छ क्रक भनेर सोध्नुहोस ्।

•

उनीहरूलयई केही अन्् कयमहरू गना हदनुहोस ्।

•

तियईँको बच्चयहरूलयई केही व््जक्तगत ध््यन हदने प्र्यस गनह
ुा ोस ् जसले गदया उनीहरू
एकयअकयाससत प्रतस्िधया गनि
ुा छा भन्ने भयवनयबयट अलग रहन्छन ्। तियईँले सकयरयत्मक
हटप्िणीहरू हदाँ दय एकरूितय कय्म रयख्नुहोस ्।

•

हरे क बच्चयकय लयथग उनीहरूलयई ववशेष मनिने र अकोससत बयाँड्नु निने खेलौनय
छुट््यउनुहोस ्। ठूलो बच्चयले सयनो बच्चयलयई चलयउन वय बबगयना नहदने गरर आफूससत ववशेष
खेलौनय रयख्नु स्वभयववक हो ।

•

केही सज
ुा ोस ्। ्हद उनीहरू कुनै क्रे्नहरूबयरे झगडय गदै छन ्
ृ नयत्मक समयधयनको प्रोत्सयहन गनह
भने, कसले गदया झगडय भएको ित्तय लगयइ नबसेर हरे कले तीन तीनवटय रोज्न सक्छन ् भन्ने
सझ
ु यव हदनह
ु ोस ्।

•

कसले झगडय शरू
ु गरे को भनेर छयनबीन नगनह
ुा ोस ्। ्हद उनीहरू समयधयनको उिय्बयरे सोच्न
सक्छन ् क्रक भनेर सोध्नुहोस ्।

•

सजय् नहदइ छुट््यउनुहोस ् – जस्तै एकजनयलयई एउटय कोठयमय खेल्न हदएर अकोलयई आफ्नो
कयममय हयत बटयउन लगयउनुहोस ्।

•

आफ्नो बच्चयहरू बीच तुलनय गने, अथवय अकोको छे उमय एउटयको प्रशंसय गने नगनह
ुा ोस ्, तर
प्रत््ेकलयई ववशेष र अनुिम अनुभव गरयउने प्र्यस गनह
ुा ोस ्।

•

बयाँडरे चलयउ” भन्नुको सयटो, “अब ...’को ियलो हो” भनेर भन्नुहोस ्।

बच्चयहरूशित अपनयउने उपय्हरू/मयतयपपतयहरूको लयगग जयनकयरी
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