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अतहले, तवश्व िनसङ््ाको 1 ११% तकशोि-तकशोिीहरुले ओगटेका छन्। पकृथ्ीका हिेक १० िना 
्ातनसहरू्धे् १ िना तकशोि बाल्ावस्ारे्क्ि वयस् अवस्ातिि फि्को ्ार्दैगिेको पाइनछ। १० 
िना्धे् यो १ िना तकशोि वा तकशोिी आफनो यौवन यात्रातिि बतििहेको, सा्ातिक असहिपन सा्ना 
गरििहेको, िोि-पिीक्षण्ा लातगिहेको, ि गल्ी-भूलहरू गरििहेको, सा्सा्ै आफना भतवष्यको कल्पना 
गनदृ शुरुवाि गरििहेको हुनछ। 

हा्ीलाई ्ाहा छ, तक तकशोिवस्ाका वषदृहरु कतिन हुनछन्, ि हा्ीलाई उतु्क लागेका कुिाहरु्धे् 
एउटा कुिा उनीहरुको तकशोिावस्ाको तवश्वास यात्रा त्यो। त्यसकािण हा्ीले तवश्वभरि १३ वषदृरे्क्ि १९ 
वषदृसम्मकाहरुलाई अनलाइन सवदेक्षण पिायौ।ं 

1 युनाइटेि नेशन्स िनसङ्ि्या वतभाग, कूल िनसङ्ि्या ि््याङ्क आधाि, https://population.un.org/ 
 wpp/DataQuery/ Accessed August 2020.

परिचय

 

केन्ा, नाइिेरिया, र्तक्षण अतरिका (१,२७५ तकशोि–तकशोिीहरु बीच सवदेक्षण गरिएको)

चीन,इक्डिया,इडिोनेतशया,िापान, तभयिना् (२,१०० तकशोि–तकशोिीहरु बीच सवदेक्षण गरिएको)

इतिप्ट,नेर्िल्ाण्ड, पोचुदृगल,िो्तनया, ितसया, से्न, सङु्ति िाज्य (युके) (२,९३६ तकशोि–
तकशोिीहरु बीच सवदेक्षण गरिएको)

अिदेनक्टिना, ब्ातिल, कोलक्म्बया, ्ेक्सिको (१,६७३ तकशोि–तकशोिीहरु बीच सवदेक्षण गरिएको)

सङु्ति िाज्य अ्ेरिका (४१० तकशोि–तकशोिीहरु बीच सवदेक्षण गरिएको)

अफ्रिकाः
एफ्ियाः

युिेफ्ियाः

ल्ाफ्िन अमेरिकाः
उत्ति अमेरिकाः

२० देिहरू १४ भाषाहरू ८,३९४ फ्िफ्ििलरुपमा 
िोफ्िएका फ्किोि–

फ्किोिीहरु

उमेि १३-१९ ७० फ्िषय  
सिवेक्षण
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उनीहरुका िबाफहरु लगभग अतहलेिसै् ितटल त्ए। उनीहरुका प्रतितरिया पि्र्ािेरि हा्ी भावनाको 
िोलि कोस्टि चिाइ्ा पुगौ।ं ज्यारै् ्ोिै व्यक्तिहरूले बाइबल िोलेका िहेछन् वा धात द्ृक सेवा्ा सहभागी 
भएका िहेछन् भन् ने कुिाले शुरु्ा अचक्म्मि भयौ,ं त्यसपतछ धेिैिनासँग सकािात्मक पारिवारिक अनुभव 
भएको पाउँर्ा िुशी भयौ,ं तवश्वभरि ्ानतसक स्ास्थ्य स्स्ाहरु हा्ीले कल्पना गिेभन्ा उच्च िहेको 
्ाहा पाउँर्ा साहै् हृर्य टुट्ो, उनीहरुको पतहचान अन्ोलिाले अक्क्क भयौ,ं उनीहरु पिा्शदृको तनक्ति 
को व्यक्तितिि लाग्ा िहेछन् भने् कुिाले फेरि चतकि भयौ,ं ि उनीहरुको तवश्वास्ा व्यक्तिगि अनुभव वा 
आ्न्त्रणले पानदृ सके् प्रभाव्ा आशाका केही तकिणहरु पत्ा लगाउनु पुगौ।ं

हिेश निाई हालनुहोस् है...यो रिपोटदृ गज्जब छ! िपाईंले यसलाई अक्न्त्समै्म हेनदृ सकु्भयो भने यो 
सािगतभदृि ि अत्यनै्त उपयोगी छ। तकशोि-तकशोिहरूको तन्ादृण्ा यही कुिा लागू हुनछ। तकशोि-तकशोिी 
तन्ादृण गनदे कायदृ कतहलेकाही ंितटल, गाह्ो ि तनिाशापूणदृ हुन सकछ, िि उनीहरुले के सोतचिहेका हुनछन् भने् 
कुिा िपाईं बुझ्नहुनछ भने, िपाईंले तकशोि-तकशोिहरूलाई उनीहरुका अति चुनौिीपूणदृ िि तन्ादृणात्मक 
वषदृहरु्ा सुितक्षि िरिकाले ्ागदृतनर्दे नतशि हुन सहायिा गनदृ सकु्हुनछ। 

१३
५% 

१४
४% 

१५
६% 

१६
१३% 

१७
१५% 

१८
२७% 

१९
३०%

तकशोि–तकशोिीहरूको बािे्ा पुरुष ५१%
स्ती ४९%

उ्ेि स्ूह

अन् ध द्ृ २३%
 ्ुक्लि् १२%  बुतदिस्ट  ५%  
 तहनरु् ४%

 नाक्स्क १५%  ध द्ृ न्ान् ने  १३% 
 सने्हवार्ी ५%

ध द्ृ नभएको ३४%

इसाई ४३%
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धात द्ृक प्रवकृति  
ि व्यवहािहरु



6
युवा संस्कृ ति
तवश्व

हा्ीले पत्ा लगाएको कुिा
फ्िश्वभरिका फ्किोि–फ्किोिीहरु...

फ्रिफ्चियन फ्किोि-फ्किोिीहरू…

तवश्वभरिका तकशोि–तकशोिीहरु्धे् 
आधाभन्ा बढी (५२%) ले आफैले कफ्हलै् 
धम्मिास्त नपढेको बिाउँछन्। 

्ण्डली नगएका तकशोि–
तकशोिीहरूले यफ्द बोलाइएमा 
मण्डली िान खुला छौ ंभनी 
बिाएका छन् ि आफुले  
      तचनेका इसाईहरू दयालु ि 
      मायालु छन् भनी  
   उले्ि गिेका छन्।

आधाभन्ा बढी (५२%) तकशोि–तकशोिीहरू  
सबै धम्महरूले उफ्िकै सही सत्यिाहरू 
फ्सकाउँदछन् भनी तवश्वास गर्दृछन्। इसाईहरूले 
पतन गैि-इसाईहरूले िसै् यसो  
भने् सम्ावना हुनछ।

तवश्वभरिका िीन िना फ्किोि-फ्किोिीहरूमधे् दुईिनाले आफनो 
तवश्वास वा आक्त्मक यात्रा हाम्ो पफ्हचानको महत्वपूण्म पािो हुन्  
भनेका छन्। 

यो नछुटाउनुहोस्, 
है।

केवल ७% ले एउटा समफ्प्मि इसाईका तवश्वास ि 
बानीहरु प्रर्शदृन गिेका छन्। (पकृष्ठ ६ ्ा परिभाषा 
हेनुदृहोस्।)

४३% तकशोि-तकशोिीहरुले 
इसाईको रुपमा  
स्व-पफ्हचान तर्एको  
सवदेक्षण पाइयो। 

स्-पतहचान गनदे इसाई तकशोि-तकशोिीहरु्धे् 
४०% ले कफ्हले बाइबल नपढेको कुिा 
बिाएका छन्।

इशाई ्िका ्ुलभूि आस्ाहरु िाि् ने, तनयत्ि 
रुपले बाइबल्ा सहभागी हुने ि प्रा द्ृनाको  
बानी भएका तकशोि-तकशोिीहरुले व्यक्तिगि 
सङ् घष्महरूका दि अत्यनै् कम भएको 
उले्ि गिेका छन्।

धाफ्म्मक सेिा उपक््थिफ्ि, 
धम्मिास्त संलग्निा ि  
प्ाथि्मनाको कुिा आउँर्ा  
अन् ध द्ृकाहरू्धे्  
्ुक्लि् िवान ्ातनसहरु 
सबैभन्ा बढी अनुिाफ्सि 
हुनछन्। 
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संभविः  आि तवश्वव्यापी तकशोि-तकशोिीहरुका धात द्ृक तवश्वासको स्टि िस्ीि पाउनु गाह्ो 
छ तकनतक उनीहरु १ ्ातै्र ध द्ृ्ा सत्यिा भेट्ाउन सतकनछ भनी ्ान् ियाि हँुरै्नन्।

तवश्वव्यापी रुप्ा आधाभन्ा बिी (५२%) तकशोि–तकशोिीहरू सबै ध द्ृहरूले उतिकै सही 
सत्यिाहरू तसकाउँर्छन् भनी तवश्वास गर्दृछन्। इसाई तकशोि-तकशोिीहरुले पतन गैि-
इसाईहरूले िसै् यस्ो अिान तलने संभावना हुनछ। इलिा्, बौद्ध ि तहन रु् ध द्ृहरूिस्ा 
अन् आस्ा पतहचानका तकशोि-तकशोिीहरुले (६७%) भन्ा क् होइन—
त्योभन्ा अझै बिी यस्ो अिान तलने संभावना हुनछ।  

के यो अन्ोलपूणदृ छ? छ, िि स्मिण िहोस्, उनीहरू कुिा बुझ्न कोतसस 
गरििहेका तकशोि-तकशोिी हुन्। उनीहरूले आक्त्मक यात्रा आफनो 
पतहचानको ्हत्त्वपूणदृ पाटो हो भन्छन् भने, आक्त्मक सत्यिा कहाँ पाउन 
सतकनछ भने् बािे सीत्ि र्क्टिकोण िाि् न पतन उनीहरू इन्ाि गर्दृछन्। 

उनीहरूले सत्य िोिेको नरे्क्िनु, सत्य बिाउने कुिा झनै क् रे्क्िनुचातहँ 
सत्यप्रति उनीहरुको प्रतिवदििा कत् हुनुभन्ा पतन झनै बिी अन्ोलपूणदृ 
छ। लगभग आधा (४६%) तकशोि-तकशोिीहरू तवश्वास फिक भएका अरु 
व्यक्तिहरूतसि तवश्वासका तवषयहरू्ा छलफल गर्दैनन्।

२८% ३२% ४६% ३५%

तकशोि-तकशोिीहरू आफना तवश्वासभन्ा फिकका व्यक्तिहरूलाई धात द्ृक वा आक्त्मक कुिा 
कतिको बिाउँछन्? (्ातसक रुप्ा ि अझै बिी) 

इसाई फ्किोि-
फ्किोिीहरु पफ्न 
यस सोचले प्भाफ्िि 
भएका देक्खनछन्। 
येिू ख्ीष्टमा 
फ्िश्वासद्ािा मातै् पाप 
क्षमा संभि छ भन् ने 
भनाइफ्सि फ्नकै 
थिोिै सङ््ाका 
व्यक्तिहरु (३०%) 
असहमि छन्। 

तवश्वास बाँि्नु

सत्य के हो भने...

वास्तवकिा के हो भने ४४% इसाई फ्किोि-फ्किोिीहरू अरु व्यक्तिहरुलाई 
आफनो फ्िश्वास बिाउने दाफ्यत्व हाम्ो हो भने् कुिा समेि स्वीकाि गददैनन्। 

समू्णदृ  
तकशोि-तकशोिीहरू इसाई ्ुक्लि् अन् ध द्ृ
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७८% १६% ७% 

११% ५०% ३९%

४१% २०% ३९%

५९% ५% ३६%

५१% ११% ३९% 

तवश्वव्यापी धात द्ृक पतहचान

के्षत्रगि आधाि्ा ध द्ृ

तवश्वव्यापी रुप्ा, ५ फ्किोि–फ्किोिीहरुमधे् २ िनाले इसाईको रुपमा, अन् ध द्ृको रुप्ा 
४ िना्धे् १ िनाले आफैलाई पतहचान गिाए भने ३ िना्धे् १ िना धात द्ृक आवदििा बातहिका 
त्ए। हा्ीले अध्यन गिेका सबै के्षत्रहरू्धे् अतरिका्ा सबैभन्ा बिी इसाईहरू पाइए भने 
एतशया्ा चातहँ सबैभन्ा ्ोिै।

 इसाई   अन् ध द्ृ   ध द्ृ नभएको

अफ्रिका

एफ्िया

युिेफ्िया

ल्ाफ्िन अमेरिका

उत्ति अमेरिका

अन् ध द्ृ २३%
 ्ुक्लि् १२%  बुतदिस्ट  ५%  
 तहन रु् ४%

 नाक्स्क १५%  ध द्ृ न्ान् ने  १३% 
 सने्हवार्ी ५%

ध द्ृ नभएको ३४%

इसाई ४३%
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येशूसँगको आफनो तहँिाइ्ा गक्म्ि इसाई तकशोि-तकशोिीहरू व्यक्तित्व्ा, उनीहरूको 
परिवेश्ा ि उनीहरूको सांस्कृ तिक सन्भदृको आधाि्ा तवशाल रुप्ा फिक रे्क्िन सकछन्। 
वान होपले उत्िर्ािा स्तपदृि इसाई हो भने् कुिा इंतगि गनदे तवश्वास ि व्यवहािहरूको परिभाषा 
ियाि पािेको हो। 

स्तपदृि इसाई तकशोि-तकशोिीहरूका ६ तवशेषिाहरू

आफूलाई इसाईको रुप्ा तचनाउने िि ्ात् उले्ि गरिएको स्तपदृि इसाईका 
्ुलभूि तवश्वासहरू वा बानीहरू्धे् १ वा त्योभन्ा बिी तवश्वास वा व्यवहाि प्रर्शदृन 
नगनदे तकशोि-तकशोिीहरू नामधािी इसाई हुन्।

्ोिै ्ातै्र स्तपदृि 

पि्ेश्वि हुनुहुनछ ि 
उहाँतसि व्यक्तिगि सम्बन्ध 
स्ापना गनदृ सकछौ ंभने् 
तवश्वास गर्दृछन्।

येशू पि्ेश्विको पुत्र हुनुहुनछ 
भनी तवश्वास गछदृ न्।

येशू ख्ीटि्ा तवश्वासद्ािा 
्ातै्र पाप क्ष्ा संभव छ 
भनी तवश्वास गर्दृछन्।

बाइबल पि्ेश्विको वचन 
हो भनी तवश्वास गर्दृछन्।

* स्मिण िहोस्, यहोवाको साक्षी वा ्ो द्ृन बाहेक आफूलाई इसाईको रुप्ा तचनाउने तकशोि-
तकशोिीहरु िी स्तपदृि इसाई हुन् िोहरू क्ा्ोतलक, सेभेन्थ िे एि्भेक्टिस्ट, अ्थोिसि वा अन् 
धेिै सम्प्रर्ायहरूका हुन सकछन्। 

क्सेक् हप्ा्ा 
प्रा द्ृना गर्दृछन्। 

क्सेक् हप्ा्ा आफै 
ध द्ृशास्त्र पि्छन्।

तवश्वव्यापी रुप्ा, स्तपदृि इसाई तकशोि-तकशोिीहरू धेिै ्ोिै छन्। ४३% प्रतिशिले इसाई-्िलाई आफनो 
ध द्ृको रुप्ा र्ावी गिे िापतन ७% ले ्ातै्र आफनो इसाई तहँिाइप्रति प्रतिवदि िहेको इंतगि गनदे तवश्वास ि्ा 
व्यवहािहरू प्रर्शदृन गर्दृछन्।
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स्तपदृि इसाई हुनुका सकािात्मक फाइर्ाहरु अकाट् छन्। केही उर्ाहिणहरू ्ातै्र स्ावेश 
गरिएका छन्:

• स्तपदृि इसाईहरूले अन् तकशोि-तकशोिीहरूले भन्ा हा्ी अतहले तनिाश भइिहेका छौ ं
भने् संभावना क् हुनछ (३५% तवरुदि ४६%)।

• उनीहरू विदृ्ान आत्म-हत्या प्रयास सम्बन्धी गरिने प्रतिवेर्न सम्ावनाको आधा भन्ा ्ोिै 
हुनछन् (३% तवरुदि ७%)।

• उनीहरूले आफनो तलङ् गीय पतहचान सम्बन्धी हा्ी अन्ोलपूणदृ छौ ंभने् संभावना क् हुनछ 
(६% रे्क्ि ११%)।

• अन् तकशोि-तकशोिीहरूको तवश्वव्यापी औसिको िुलना्ा आफूहरू स्तलङ् गीप्रति 
आकतषदृि छौ ंभने् संभावना लगभग आधा छ (१२% तवरूदि २१%)।

हा्ीले ्ापन गिेको लगभग सबै कुिा्ा िोक्ि्पूणदृ व्यवहािको र्ि ि ्ानतसक स्ास्थ्य स्स्ाहरू 
इसाईहरू्ा क् भएको प्रतिवेर्न्ा पाइयो।

४२%

५४%

४९%

३९%

९%

८%

५%

२८%

२%

२%

के्षत्रगि आधाि्ा स्तपदृि इसाईहरू

१६-१७१३-१५ १८-१९

५% ६% ८%

उ्ेि आधाि्ा स्तपदृि इसाईहरू

स्तपदृि हुनुका फाइर्ाहरू

फ्िश्वव्यापी रुपमा १४ िना फ्किोि-
फ्किोिीहरूमधे् १ िना भन्ा कम 
व्यक्तिहरू बफ्लयो, इसाई फ्िश्वास ि 
व्यिहािमा फ्िउन प्फ्ििद्द छन्।

अतलक िूला तकशोि-तकशोिीहरू क् 
उ्ेिका तकशोि-तकशोिीहरूभन्ा बिी 
स्तपदृि हुने संभावना हुनछ।

अतरिका

ल्ातटन अ्ेरिका

उत्ि अ्ेरिका

युिेतशया

एतशया

ना्धािी इसाई

स्तपदृि इसाई
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५०%

२६%

२७%

८९%

८५%

६१%

धात द्ृक व्यवहाि

३५%

४२%
४५%

५१%
५३%५५%

१५%

२५%२५%

३%
७%७%

१२%

१९%२०%

६%
१०%१०%

स्तपदृि इसाईहरूले पतन ना्धािी इसाई तकशोि-तकशोिीहरूले भन्ा 
स्टि रुप्ा फिक धात द्ृक व्यवहाि प्रर्शदृन गर्दृछन्। िसै्, िपाईंले यहाँ 
हेनदृ सकु्हुनछः 

तवगि िीन ्तहना्ा ्ैले अनुभव गिेका कुिाः

व्यक्तिगि सङ् घषदृहरू

 समू्णदृ तकशोि-तकशोिीहरू    ना्धािी इसाईहरू          स्तपदृि इसाईहरू

उदासीपन

ना्धािी इसाई
स्तपदृि इसाई

मण्डली सेिामा उपक््थिफ्ि

आफनो फ्िश्वास बाँि्नु

साप्ाफ्हक रुपमा िा त्योभन्ा बढी 
मण्डली सेिा िानछन्।

उपक््थिि हुने 
िीन गुणा 
संभािना! 

बिाउने दुई गुणा 
संभािना!

अरुहरूलाई आफनो फ्िश्वास िा  
धाफ्म्मक आ्थिा बिाउने हाम्ो दाफ्यत्व हो  

भनी फ्िश्वास गछ्म न्।

आफूभन्ा फिक फ्िश्वास भएका 
व्यक्तिहरूलाई धाफ्म्मक िा आक्मिक कुिा 

कक्तिमा मफ्हनामा िा त्योभन्ा बढी 
बिाइिहेका हुनछन्।

उच्च फ्चन्ा आमि-हत्याका  
सोचहरू

आमि-हत्याका  
प्यासहरू

समफ्लङ् गी  
आकष्मण

फ्लङ् ग पफ्हचान  
अन्ोल
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आधाभन्ा बढी (५२%) फ्किोि-फ्किोिीहरूले आफूले 
कफ्हलै् धम्मिास्त नपढेको बिाउँछन्।

४०% स्-पतहचान गनदे इसाई तकशोि-तकशोिीहरूले आफूले 
कतहलै् बाइबल नपिेको बिाउँछन्। 

आफनो बाइबल पि्ने इसाई तकशोि-तकशोिीहरू (११%) को 
िुलना्ा रै्तनक रुप्ा कुिान्ा संलग्न हुने ्ुसल्ानहरू (३६%) 
िीन गुणा बिी छन्।

तकशोि-तकशोिीहरूले आफनो अन् धात द्ृक बानीहरूभन्ा 
प्रा द्ृनाको बानीचातहँ छ भन् सके् संभावना तनकै धेिै हुनछ।

ध द्ृ िेसुकै भए पतन ४२% तकशोि-तकशोिीहरूले हप्ा्ा वा 
तर्नतर्नै प्रा द्ृना गर्दृछौ ंभनी बिाएका छन्। तनम्न पकृष्ठ्ा पूणदृ 
बे्किाउन हेनुदृहोस्।

४१% इसाई तकशोि-तकशोिीहरू ि अन् ध द्ृका ३३% तकशोि-
तकशोिीहरूको िुलना्ा रै्तनक प्रा द्ृना गछछौं भनी बिाउने ७२% 
्ुक्लि्हरु ज्यारै् अनुशातसि िहेका छन्।
 
आक्त्मक रुप्ा एतकककृ ि िीवन तिउनु धात द्ृक अभ्ासहरू पालन 
गनुदृभन्ा अत्यनै्त फिक कुिा हो। िपाईंले आिाधना गनदे िाउँ ि 
ध द्ृशास्त्र्ा िपाईं संलग्न हुने तवषयले ्हत्त्व िाखर्छ ि तकशोि-
तकशोिीहरूले भोगेका अनुभवहरू सा्ै व्यक्तिगि सङ् घषदृहरू्ा 
प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दृछ।

७८%

८०%

८७%१

२

३

५७%
१०%
३३%

२६%
७%
६७%

१७%
७%
७६%

२१%
१०%
६९%

२६%
८%
६७%

৭৮%

৮০%

৮৭%১

২

৩

५२% फ्किोि-
फ्किोिीहरूले 
कफ्हलै् आफैले 
धम्मिास्त पढेका 
फ्थिएनन्।

्ण्डली सेवा्ा उपक्स्ति

ध द्ृशास्त्र संलग्निा

कतहलै् ध द्ृशास्त्र नपिेको बिाउनेहरू % 

ध द्ृशास्त्र्ा क् संलग्न भएकाहरू

िापान

से्न

नेदिल्ाण्ड

धात द्ृक बानीहरू

साप्ातहक रुप्ा वा असिि बिी
्ातसक रुप्ा
वषदृ्ा केही पटक वा असिि क्

अफ्रिका

एफ्िया

युिेफ्िया

ल्ाफ्िन अमेरिका

उत्ति अमेरिका
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४०%

४०%२१%२९%१०% ४%३२%४२%२२% ११%१३%३९%३८%

३६%२३%३२%९% ११%१५%३५% ११%९%३४%४६%

३३%१३%३४%२१%४१%१५%३०%१५%७२%११%१३%४%

तवश्वव्यापी तकशोि-तकशोिीहरूका धात द्ृक बानीहरु

हा्ीले तकशोि-तकशोिीहरूका आ-आफना आस्ा स्ुर्ायतसिको भेला, ध द्ृशास्त्र पिाई, ि प्रा द्ृनािस्ा 
धात द्ृक बानीहरू ्ापन गिेका त्यौ।ं हाम्ो अध्यन्ा सबै ध द्ृहरू्धे् ्ुक्लि् िवान ्ातनसहरूले आफनो 
आक्त्मक अभ्ासहरू्ा सबैभन्ा बिी अनुशासन प्रर्शदृन गिेका त्ए।

मुक्लिम

धाफ्म्मक सेिाहरूमा 
उपक््थिि हुनु

व्यक्तिगि रुपमा  
धम्मिास्त पढ्नु

प्ाथि्मना गनु्म

इसाई अन् धम्महरू

रै्तनक

साप्ातहक

्ातसक वा वषदृ्ा केही पटक

कर्ातप
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अचम्मको कुिो, फ्िश्वभरिका फ्किोि-फ्किोिीहरूले 
आफनो धाफ्म्मक आिद्दिा िेसुकै भए िापफ्न 
आक्मितिा खोफ्ििहेका हुनछन्।

तवश्वभरिका ३ िना तकशोि-तकशोिीहरू्धे् २ िनाले 
आफनो आस्ा वा आक्त्मक यात्रा आफनो पतहचानको 
्हत्त्वपूणदृ पाटो हुन् भनी बिाएका छन्। ध द्ृसँग 
निोतिएका झणै्ड आधा (४४%) तकशोि-तकशोिीहरुले 
पतन स्टि रुप्ा यसै भने् गछदृ न्। 

पतहले ्ण्डली नगएका ४१% िना तकशोि-
तकशोिीहरूले तन्न्त्रणा तर्इए्ा ्ण्डली आउने छौ ं
भन्छन्। ४ िना्धे् १ िनाले ्ातै्र ्ण्डली आउँतर्नँ 
भनेको पाइनछ।

अझै िुभ खिि: फ्किोि-फ्किोिीहरूले आफनो 
िीिनमा फ्िश्वासीहरूको बािेमा सकािामिक 
दृफ्ष्टकोण िाखदछन्।

७१% गैि-इसाई तकशोि-तकशोिीहरूले आफूले 
तचनेका अतधकांश इसाईहरू र्यालु ि ्ायालु 
भएको बिाए। यधतप, केही एतशयाली ्ुलुकहरू्ा 
तकशोि-तकशोिीहरूको तनकै िूलो सङ््ाले कोही 
इसाईहरूलाई तबलकुल नतचनेको बिाए।

६६% २४%

३१% ३४%

३७% ३५%

४६% ३७%

४५% ३३%

्ण्डली सेवा्ा तकशोि-तकशोिीहरू उपक्स्ि हुनछन्

२७%

३८%

५७%१

२

३

पतहचानको रुप्ा आक्त्मतिा

पफ्हला मण्डली नगएका ४१% फ्किोि-
फ्किोिीहरूले यफ्द फ्नमन्त्रणा फ्दइएमा 
मण्डली आउने छौ ंभने् िबाफ फ्दएका छन्।

३४% ले थिाह छैन भने् िबाफ 
फ्दएका छन्।

्ैले कोही इसाईहरूलाई तचनेको छैनँ।

हुनछन्           शायर्

अफ्रिका

एफ्िया

युिेफ्िया

ल्ाफ्िन अमेरिका

उत्ति अमेरिका

िापान

चीन

भािि
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प्रश्न गनदृको तनक्ति यसले हा्ीलाई रु्ः क्िि िुल्ाउँरै्न!
स्ग्र्ा, तकशोि-तकशोिीहरू आक्त्मक रुप्ा िुला हुनछन्, ि गैि-इसाईहरु 
्ण्डली्ा आउन िपाईंले सोचेको भन्ा बिी इचु्क हुन सकछन्। उनीहरू्ा 
इसाईहरूको बािे्ा र्यालु ि ्ायालु व्यक्तिको रुप्ा पतहलै् सकािात्मक 
धािणा िहेको हुनछ। िपाईं उनीहरूको अनन्त तनयति बािे्ा वास्ा िाखनहुनछ 
भने् कुिा उनीहरूलाई रे्िाउनुहोस्, ि िपाईंको आफनै पतहचानको ्हत्त्वपूणदृ 
पाटो आक्त्मक यात्रा बिाउन नििाउनुहोस्।

सही कुिा्ा तवश्वास गनुदृ ्ातै्र पयादृप् हँुरै्न।
इसाई–्िका ्ुलभूि आस्ाहरु ्ाने् ि ध द्ृशास्त्र संलग्निा ि प्रा्ादृनाको बानी 
१सा् िोि्ने तकशोि-तकशोिीहरूले आफनो िीवन्ा िूलो अन्ति रे्ि् र्छन्। 
तकशोि-तकशोिीहरूलाई पि्ेश्विको वचन ि प्रा द्ृनाद्ािा पि्ेश्वि्ा संलग्न हुन 
उर्ाहिण रे्िाउँरै् ि उत्ाह तरँ्रै् ना्धािी इसाईहरूरे्क्ि स्तपदृि इसाईहरू 
बन्तिि अग्रसि हुन सहायिा गनुदृ अत्यनै्त ्हत्त्वपूणदृ हुनछ। यी रु्ई के्षत्रहरू्ा 
तकशोि-तकशोिीहरूलाई चेलाको रुप्ा तन्ादृण गनदृ केक््रिि हुनुहोस्, ि 
िपाईंले उनीहरूको िीवन्ा अन् कुिाहरू हुन ्ालेको पाउनु सकु् हुनेछ।

ख्ीटिलाई पछ्ाउनु भनेको पतहचान ि अनुशासन रु्वै हो।
तवश्वास ्हत्त्वपूणदृ कुिा हो भनी तकशोि-तकशोिीहरू झटै् सह्ि हुन सकछन्, 
िि सबै तवश्वास्ा बचाउने शक्ति भने हँुरै्न। इसाई तकशोि-तकशोिीहरू येशू 
ख्ीटि्ा तवश्वासद्ािा ्ातै्र पाप क्ष्ा संभव छ भने् अिण्ड सत्यको तनक्ति उतभन 
ितियाि हुनु िरूिी हुनछ। हिेक िवान व्यक्तिले सुनु् ि स्य् तवश्वास्ा 
आउनु आवश्यक छ भने् कुिा नै सुस्ाचािको ् द्ृ हो।

स्मिण िहोस्, यो ि झलक ्ातै्र हो। शुभ िबि छ, तक तकशोि-तकशोिीहरूले यहाँ र्शादृएका प्रवकृति 
ि बानीहरु स्ातपि ्ान्िारे्क्ि टािा छन्। यो िोिले हा्ीलाई ्हत्त्वपूणदृ अन्तर्दृतटि प्रर्ान गर्दृछ ि 
तकशोि-तकशोिीहरूको उ्ेिअनुसाि उनीहरूलाई ्ागदृतनर्देशन गनदृ कसिी सहयोग पुि् याउने भने् 
सम्बन्ध्ा केही व्यावहारिक औतचत्य ि प्रयोगहरूिफदृ  हा्ीलाई औलं्ाउँर्छ। 

तनष्कषदृ
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व्यक्तिगि अनुभव  
ि सङ् घषदृहरू
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हा्ीले पत्ा लगाएको कुिा
फ्किोि-फ्किोिीहरूको ठूलो सङ््ा उच्च फ्चन्ा,एक्ोपन, फ्निािा, ि आमि-हत्याका सोच िथिा  

प्यासहरू िण्मन गनवे मानफ्सक स्वास्थ्यसँग िुफ्धिहेका हुनछन्।

उच्च फ्चन्ा

एक्ोपन

फ्निािा

आमि-हत्याको सोच

आमि-हत्याका प्यासहरू

१४ िना फ्किोि-
फ्किोिीहरूमधे् १  
िनाले आफनो िीवन स्ाप् गनदृ साँफ्चकै 
प्यास गिेको उले्ि छ।

्ानतसक स्ास्थ्यको कुिा आउँर्ा तकशोिहरू 
भन्ा फ्किोिीहरू बढी प्भाफ्िि हुनछन्  
भने आमि-हत्याको प्यास गिेको  
भनी बिाउने संभािना लगभग दुईगुणा  
बढी हुनछ। 

तवश्वभरिका तकशोि-तकशोिीहरू

१० िना फ्किोि-
फ्किोिीहरूमधे् ३ िनाले 

तवश्वभरि गि िीन ्तहना्ा यौतनक 
रुप्ा सतरिय िहेको उले्ि छ।

इसाईहरू

५ िना फ्किोि-

फ्किोिीहरूमधे् १ िनाले 
फ्िगि िीन मफ्हनाफ्भत् समान 
फ्लङ् गको व्यक्तिफ्सि यौफ्नक 

रुपमा आकफ्ष्मि भएको 
उले्ि छ। 

इसाईहरू माझ ि यसको  
दि झन उच्च छ  
(३ िना्ा १ िना)

नोटः  यसले अतववातहि तकशोि-तकशोिीहरूलाई प्रतितनतधत्व गर्दृछ।

फ्िश्वव्यापी रुपमा ४ िना  

फ्किोि-फ्किोिीहरूमधे् १  
िनाले गि िीन मफ्हनाफ्भत् आमि-हत्याका 

सोचहरू आएको उले्ि छ।
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्ानतसक स्ास्थ्यप्रति तचन्तापूणदृ र्तटि
कोिोना भाइिस ्हा्ािी अतघ पतन तकशोि-
तकशोिीहरू्ा, तवशेष गिी तकशोिीहरु ्ाझ एक्ोपन, 
तचन्ता, तनिाशा, आत्म-हत्या, यौन तरियाकलाप,  
स्तलङ् गी आकषदृण सम्बन्धी सङ् घषदृका ििलाग्ो  
र्ि िहेको उले्ि छ।

यो आङ् किाचातहँ तकशोि-तकशोिीहरूले िीवनलाई हेनदे 
ि अनुभूति गनदे कुिा प्रतितवक्म्बि गनदे व्यापक िि गतहिो 
व्यक्तिगि िह्ा उनीहरूको ्ानतसक स्ास्थ्य तनयालने 
एउटा झ्ाल हो।

तकशोि-तकशोिीहरूको वास्तवकिा झलक

६३%

५५%

४५%

यस अध्यनका तकशोि-तकशोिीहरू आफूले भोतगिहेका कतिपय गम्ीि व्यक्तिगि स्स्ाहरू बिाउन्ा, 
आिको संसाि्ा िवान हुनुको ितटल वास्तवकिाहरू बाँि्न्ा स्टिवार्ी त्ए। असहि हुन सके् भएकोले 
उनीहरूको नििबाट िीवन कस्ो रे्क्िर्ो िहेछ भनी तनयालन ितियाि हुनछौ ंभने ्ातै्र हा्ी उनीहरूलाई बुझ्न  
ि सहायिा गनदृ सकछौ।ं

७४%

७५%

७९%१

२

३

६२%

६८%

८१%
१

२

३

६६%

६८%

७१%१

२

३

६६%४

तवश्वव्यापी ्ानतसक 
स्ास्थ्य

सङ् घषदृ आधाि्ा ्ु् रे्शहरू

ककृ पया ध्ान तर्नुहोलाः  िास्ा यी 
कुिा तनिाश वा तचन्ताका उपचाि 
गरिने िहका स्स्ा होइनन्। 
तकशोि-तकशोिीहरूलाई प्रसु्ि 
गरिएका शब्दहरू आफैले व्या्ा 
गिे अतन यी कुिा अनुभव गिेिसै् 
्हसुस भएको आफैले बिाए। 

उच्च तचन्ता
उच्च तचन्ता

तनिाशा

एक्ोपन

िापान

सङु्ति िाज्य (यु.के.)

ब्ाफ्िल

युएसए

िापान

इक्डिया

सङु्ति िाज्य (यु.के.)

सङु्ति िाज्य (यु.के.)

दफ्क्षण अफ्रिका

युएसए

तनिाशा

एक्ोपन
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३५%

३५%

३५%१

२

३
१२%

१४%

१७%
१

२

३

११%४३३%४

१६-१७१३-१५ १८-१९

८% ७% ६%

ककृ पया ध्ान तर्नुहोलाः  यो आङ् किा अस्िालका 
अतभलेिहरू, वा रे्शको घटना प्रतिवेर्नबाट तलइएको नभएि 
तकशोि-तकशोिीहरू स्य्ले उले्ि गिेका हुन् िुनचातहँ यो 
तवषय सम्बन्धी कतिपय घटनाहरू्ा अन् िोि-अध्यनको 
आधाि बनछ भने् कुिा संझनु ्हत्त्वपूणदृ हुनछ।

तवश्वव्यापी रुप्ा 
४ िना तकशोि-
तकशोिीहरू्धे् 
१ िना्ा आत्म-
हत्याका सोचहरू 
आएको उले्ि छ।

सङ् घषदृ आधाि्ा ्ु् रे्शहरू

उ्ेि आधाि्ा आत्म-हत्या प्रयासहरू

३ िनामा १ िना िा बढीको दि भएका ४ देिहरूमा  
४ िना फ्किोि-फ्किोिीहरूमधे् १ िनाले आमि-
हत्याको सोच आएको उले्ख छ।

१० िना्धे् १ िनाभन्ा बिी र्ि उले्ि भएका 
४ रे्शहरू्ा तवगि िीन ्तहना तभत्र ७% तकशोि-
तकशोिीहरू (१४ िना्ा १ िना) ले तवश्वभरि आत्म-हत्याको 
प्रयास गिेको उले्ि छ।

हाम्ो अध्यन्ा उ्ेि प्रवकृति अवलोकन गरिँर्ा आत्म-
हत्याका प्रयासहरू क् तकशोि-तकशोिीहरू्ा सबैभन्ा 
बिी ि बिी उ्ेिका तकशोि-तकशोिीहरू्ा सबैभन्ा क् 
भएको पाइयो।

आत्म-हत्याका सोचहरु

युएसए

मेक्सिको

सङु्ति िाज्य (यु.के.)

ब्ाफ्िल

आत्म-हत्याका प्रयासहरु

इक्डिया

्ेक्सिको

अिदेनक्टिना

कोलक्म्बया
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अन्धकाि िाउँहरू

अन्धकाि िाउँहरूका तकशोि-तकशोिीहरूले रु्स्सहासपूणदृ कर््हरू उिाउने तवचाि गनदृ 
सकछन्। तनिाशा, तचन्ता, रु्व्यदृसन वा ्तर्िा कुलि, अनलाइन िि-धमकी, तलङ् गी पतहचान वा 
यौन आकषदृणिस्ा स्स्ाहरूसँग िुतधिहेका तकशोि-तकशोिीहरू आत्म-हत्याका सोच ि 
प्रयासहरूको ज्यारै् उच्च िोक्ि््ा छन् भने् कुिा हाम्ो अनुसन्धानले स्टि रुप्ा प्रकाश  
पािेको छ।

२४%

५२%

२१%

४७%

१६%

४६%

१३%

४४%

१८%

४३%

११%

३६%

१२%

३४%
२४%

५२%

२१२ %

४७%

१६%

४६%

१३%

४४%

१८%

४३%

११%

३६%

१२%

३४%

उच्च आत्म-हत्या िोक्ि्सँग िोतिएका ७ कािक ित्त्वहरू

िब आत्म-हत्याका तवचािहरू ि प्रयासहरूको कुिा आउँछ, यी तवषय पकृष्ठ्ा अतङ् कि 
प्रतिशिहरू ्ातै्र होइनन्—यी ि वास्तवक िीवन हुन्। यी आङ् किाहरू हृर्यतवर्ािक छन्। 
प्रते्यक आङ् किाले आफनो िीवन स्ाप् पािौ-ंपािौ ंलागे्न गिी सािै तनिाश हुने तकशोि वा 
तकशोिीको प्रतितनतधत्व गर्दृछ। हा्ीले अन्धकाि्ा उज्यालो ल्ाउनु पछदृ ।

“अँध्ािो्ा बसेका ्ातनसहरूले एउटा िूलो ज्योति रे्िे, ि क्ृतु्यका रे्श ि छाया्ुतन 
बसेकाहरूका लातग एउटा ज्योति उर्य भयो।” —्त्ी ४:१६

आत्म-हत्याका सोचहरु

फ्लङ् ग पफ्हचान 
अन्ोलिा 

अनलाइन िि-
धमकीको पीफ्िि

समफ्लङ् गी 
यौन आकष्मण

फ्निािा मनोिंिनामिक 
औषफ्धको प्योग

उच्च फ्चन्ा फ्पयक्कि  
अि्थिा

आत्म-हत्याका प्रयासहरू तवश्वव्यापी औसि
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तकशोिीहरूको सङ् घषदृ बिी हुनछ

६९%

५७%
६२%

४८% ५२%

३९%
३१%

१९%
९%

५%

२८%

१३% १२%
९%

के्षत्रहरू ि ध द्ृहरू सबैतिि अवलोकन गरिएका तकशोिीहरू ि तकशोिहरू बीच एकर््ै तभन्िाहरूको 
सन्भदृ्ा तकशोिीहरूको ्ानतसक स्ास्थ्य र्तटिकोण ि पतहचानको कुिा आउँर्ा तकशोिीहरूले तकशोिहरूले 
भन्ा ज्यारै् बिी सङ् घषदृ गरििहेका हुनछन्। रु्ः िलाग्ो कुिा, स्तपदृि इसाई हुनुले यहाँ क्ा परिविदृन हँुरै्न। 
स्ग्र्ा, स्तपदृि इसाईहरू ्ाझ व्यक्तिगि संघषदृ र्िहरू क् छन्, िि यी प्रते्यक तवषय्ा तकशोिहरू ि 
तकशोिीहरू बीच उले्िनीय अन्ति िहेको पाइनछ। 

तकशोि-तकशोिीहरू — इसाईहरू पतन — यौन कायदृ्ा लातगिहेका हुनछन् 

अतरिकाका तकशोि-तकशोिीहरू यौन कायदृ्ा एकर््ै बिी ि एतशयाका 
तकशोि-तकशोिीहरू धेिै क् िहेको प्रतिवेर्न्ा फ्िश्वभरि १० िना फ्किोि-
फ्किोिीहरूमधे् ३ िना यौफ्नक रुपमा फ्िगि िीन मफ्हनाफ्भत् सफ्रिय 
िहेको उले्ि छ।

साना उ्ेिका तकशोि-तकशोिीहरू (१३-१५) को िुलना्ा िूला उ्ेिका 
तकशोि-तकशोिीहरू (१८-१९) ्ाझ यौन तरियाकलाप िीन गुणा बिी िहेको 
त्यो। यधतप, १६ वषदृ ्ुतनका १० िना्धे् १ िनाभन्ा बिी तकशोि-
तकशोिीहरूले भिदृिै यौन तरियाकलाप गिेको लगायि स्-पतहचान गनदे 
इसाईहरू ्ाझ यौन तरियाकलाप र्ि कतहलेकाही ंझन उच्च िहेको पाइयो। 

४२%

४७%

५६%१

२

३
९%

८%

८%
१

२

३

रे्श आधाि्ा यौतनक रुप्ा सतरिय

ककृ पया ध्ान तर्नुहोलाः  यसले 
संभातवि व्यवहािहरूको 
व्यापक श्कृङ्िला प्रतितनतधत्व 
गर्दृछ, िि यस सवाल्ा 
स्-उले्ि गर्दै  तकशोि-
तकशोिीहरूले यौतनक रुप्ा 
सतरिय हुनुको अ द्ृ आफैले 
परिभातषि गिे। वैवातहक 
िीवन बातहिको यौनलाई  
्ातै्र प्रतितनतधत्व गनदे  
आङ् किा सुतनतचिि गनदृको 
तनक्ति तववाह भैसकेको 
बिाउने कुनै पतन तकशोि-
तकशोिीहरूलाई स्ावेश 
गरिएको त्एन। 

तकशोिीहरू तकशोिहरू

एक्ोपन उच्च तचन्ता तनिाशा आत्म-हत्याका 
सोचहरू

आत्म-हत्याका 
प्रयासहरू

स्तलङ् गी 
यौन आकषदृण

तलङ् ग 
पतहचान 

अन्ोलिा

बिी संभातवि

केन्ा

िापान

फ्भयिनाम

चीन

से्न

नाइिेरिया

क् संभातवि
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१०%
१३%

१२%

१३-१५ १६-१७ १८-१९

२४%

३०%

२४%

४०%४१%
३६%

उ्ेि आधाि्ा यौतनक रुप्ा सतरिय

यौन सम्बन्ध सही वा गलि हो भने् सोचेि वा नसोचेि तकशोि-तकशोिीहरूले यौन सम्बन्ध िाक्ििहेका 
हुनछन्। यौन सम्बन्ध तववाहको तनक्ति साँतचएको हो भने् बाइबलीय तशक्षाको बाबिुर् इसाई तकशोि-
तकशोिीहरू औसि तकशोि-तकशोिीभन्ा बिी यौन तरियाकलाप्ा संलग्न भइिहेका हुनछन्।

५७%
१८%

३३%

३३%

इसाई तकशोि-तकशोिीहरूका प्रश्न-उत्िहरू

यस तवषय्ा फिक संस्कृ तिहरू्ा फिक-फिक र्क्टिकोणहरु िहेका छन्।

उ्ेि

५१% २१% २८%

८६%
५%

तववाहपूवदृ यौन सम्बन्ध िाि् नु िीक छ ि?

सबै तकशोि-तकशोिीहरू
ना्धािी इसाईहरू
स्तपदृि इसाईहरू

फ्ििाहपूि्म यौन सम्बन्ध 
िाख् नु ठीक छ

म हालसालै यौफ्नक  
रुपमा सफ्रिय छु

सबै तकशोि-तकशोिीहरू २९% 

स्तपदृि इसाईहरू
ना्धािी इसाईहरू

 िीक छ   सायर्   िीक छैन

सबैभन्ा बढी/सबैभन्ा कफ्म 
“ठीक छ” प्फ्िफ्रिया 

यो नछुटाउनुहोस्, 
है।

पोच
ु्मगल

इडि
ोनफे्िया
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तकशोि-तकशोिीहरूले आफनो यौतनकिाको िोि  
गरििहेका हुनछन्। 

झणै्ड आधा (४८%) तकशोि-तकशोिीहरूले अश्ील सा्ाग्री 
हेिेको स्ीकार्दृछन्। 

तकशोिीहरूले भन्ा तकशोिहरूले गि ३ ्तहनातभत्र  
बिी अश्ीलिन् सा्ाग्री हेिेको कुिा पाइयो (४०%  
तवरूदि ५६%)। 

साना उ्ेिका तकशोि-तकशोिीहरूले भन्ा िूला उ्ेिका 
तकशोि-तकशोिीहरूले बिी अश्ील सा्ाग्री प्रयोग गर्दृछन्, 
िि नू्नत्् र्ि पतन अझै भयावह छ—५ िना्ा २ िना!

उ्ेि आधाि्ा सा्ाग्री

१६-१७१३-१५ १८-१९

४०% ४५% ५२%

५२%

४२%

इसाई तकशोि-तकशोिीहरूका प्रश्न-उत्िहरू

अश्ील सा्ाग्री व्यापक छ।

४८% तकशोि-
तकशोिीहरूले अश्ील 
सा्ाग्री हेिेको स्ीकाि 
गर्दृछन्।

स्तपदृि इसाईहरू
ना्धािी इसाईहरू

मैले हालसालै अश्ीलिन्  
सामाग्ी हेिेको छु।
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यौतनकिाको के्षत्र्ा इसाई तकशोि-तकशोिीहरूलाई चेलापनको आवश्यकिा पर्दृछ।
आिका धेिै तकशोि-तकशोिीहरूले यौनलाई तववाहको पतवत्र सन्भदृरे्क्ि अलग 
गरििहेका छन्। स्तपदृि इसाईहरूले तववाहपूणदृ यौन सम्बन्ध गलि हो भने् बुझाइ 
प्रर्शदृन गर्दृछन् िि उनीहरूका नैतिक तवश्वासले उनीहरूलाई पिीक्षा्ा फँस्नरे्क्ि 
बक्चिि गरििहेको छैन। बाइबलले यसो भन्छ भनेि तकशोि-तकशोिीहरूलाई 
तसकाउनु ्ातै्र पयादृप् हँुरै्न; यौतनकिाको उपहािलाई कर्ि गनदे ि िोगाउने 
बाइबलीय र्तटिकोणअनुसाि तिउनको तनक्ति तकशोि-तकशोिीहरूलाई सतरियिापूवदृक 
प्रोत्ातहि गनदे िरिका हा्ीले ्ाहा पाउनु पर्दृछ।

अश्ील सा्ाग्री प्रयोग यस पुस्ाको िूलो स्स्ा हो।
उ्ेि वा ध द्ृले तकशोि-तकशोिीलाई यौन भावना ि चहानाबाट िोगाउँछ भनी हा्ी 
कल्पना गनदृ सतैिनौ।ं येशूतसि तिइिहेको ि ध द्ृशास्त्र्ा तनयत्ि िल्ीन भइिहने 
तकशोि-तकशोिी पतन यस के्षत्र्ा सङ् घषदृिि हुने संभावना छ भनी अङ्कहरूले 
रे्िाउछन्।

तकशोिीहरूलाई ्प सा्-सहयोग आवश्यकिा पर्दृछ।
तलङ् गको आधाि्ा व्यक्तिगि सङ् घषदृ र्िका तभन्िाहरू अकाट् छन्, ि 
तकशोिीहरू बीचका उच्च र्िहरू नििअन्ाि गनदृ सतकन्। तकशोिीहरूले आफनो 
तलङ् गको सन्भदृ्ा भोगे्न तवशेष सङ् घषदृहरू ि िीिस २:३-५ ले बिाएको न्ूनािसै् 
आफना िवान स्कक्षीहरूलाई चेला बनाउनको तनक्ति अनुभवी स्त्रीहरूलाई हा्ीले 
तनिन्ति रुप्ा सशक्तिकिण गनुदृ अतनवायदृ हुनछ भने् िथ्य तवचाि गनुदृहोस्।

तकशोि-तकशोिीहरूले भोतगिहेका शािीरिक ि्ा भावनात्मक पिीक्षाहरू ि सङ् घषदृहरू ििलाग्ा 
छन्। उनीहरूको वास्तवकिा ्ाहा पाउनाले सुसूतचि भईकन स्ानुभूिीपूणदृ बनी कायदृतिि हा्ी 
अग्रसि बन् सकछौ।ं

तनष्कषदृ
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तितिटल सम्बदििा  
ि प्रभाव
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९४%

हा्ीले पत्ा लगाएको कुिा

अफ्धक इन्टिनेि प्योगकिा्म तकशोि-तकशोिीहरू 
(रै्तनक १० घण्ाभन्ा बिी) ले मानफ्सक स्वास्थ्य 

झेफ्लिहेका हुनछन्।

तकशोि-तकशोिीहरूले रै्तनक रुप्ा 
अनलाईन्ा औसि ७ घण्ा २३ फ्मनेि 

तबिाइिहेका हुनछन्।

तकशोि-तकशोिीहरूले 
हिेक फ्दन फ्भफ्ियोहरू 
हेछछौं भनेका छन्।

अतधकांश तकशोि-
तकशोिीहरूले 
सामाफ्िक 
सनिालले 

उनीहरूको 
िीिन सनु्फ्ष्टमा 

योगदान 
पुि् याइिहेको कुिा 

बिाउँछन्। 

फ्दनमा घण्ा िा 
कम सा्ातिक 

सनिाल प्रयोग 
गनदे तकशोि-

तकशोिीिहरू 

६४%
छन्।

आमि-हत्याका 
प्यासहरू

उच्च फ्चन्ा

फ्निािा
आमि-

हत्याको सोच
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८:१०

७:५०

६:५९

७:३५

७:००

अनलाइन संलग्निा

आिका तकशोि-तकशोिीहरू हि स्य अनलाइन्ा हुनछन्। िास्ा त्यस्ो ि होइन,  
िि लगभगचातहँ हो।

ध द्ृ ि रे्श आधाि्ा प्रतवतध स्य

९:२९
९:०७
८:२९
८:२८
७:५४
७:४०
७:३५
७:३४
७:२२
७:२२
७:१९
७:१९
७:०८
६:५०
६:४५
६:४३
६:४२
६:२९
६:०३
५:२४

सवदेक्षण गरिएका २० रे्शहरू्ा तकशोि-तकशोिीहरूले औसि 
७ घण्ा २३ त्नेट रै्तनक अनलाइन स्य तबिाइहिेका 
हुनछन्। ब्ातिलका तकशोि-तकशोिीहरू ९ घण्ा ५ त्नेट िति 
अतधकांश स्य अनलाइन्ा रै्तनक तबिाउँछन्, ि वणदृपटको 
अकथो छेउ्ा चीनका तकशोि-तकशोिीहरू भने नू्नत्् स्य 
५ घण्ा ५ त्नेट िति रै्तनक अनलाइन्ा तबिाउँछन्।

रै्तनक अनलाइन   
७:२३ औसि स्य

ल्ातटन अ्ेरिका

अतरिका

उत्ि अ्ेरिका

युिेतशया

एतशया

ब्ातिल
इडिोनेतशया
अिदेनक्टिना
नाइिेरिया
ितसया
केन्ा
युनाइटेि से्टट्स
इक्डिया
्ेक्सिको
र्क्षीण अतरिका
कोलक्म्बया
सङु्ति िाज्य (यु.के.)
पोचुदृगल
तभयिना्
से्न
इतिप्ट
नेर्िन्ाण्ड
िो्ातनया
िापान
चीन

रे्श
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८%

४९%

४३%

सा्ातिक सनिालले ्लाई तनिाश, तचक्न्ति, वा उर्ास िुल्ाउँछ।

लगभग सबै तकशोि-तकशोिीहरू सा्ातिक 
सनिाल प्रयोग गर्दृछन्। अतधकांश तकशोि-
तकशोिीहरू (६४%) यी पे्टफ द्ृहरू्ा तर्न्ा १ 
घण्ाभन्ा क् स्य तबिाउँछन् ि उनीहरूका 
अनुभवहरुको हक्ा उनीहरूका भावनाहरू 
एकर््ै त्तश्ि छन्:

५ िना फ्किोि-फ्किोिीहरू मधे् ३  
िनाले सा्ातिक सनिालले आफूलाई 
िीवन्ा सनु्तटि ्हसुस गनदृ सहायिा गर्दृछ 
भनेका छन्।

५०% भन्ा बढी तकशोि-तकशोिीहरूले 
सा्ातिक सनिालले आफूलाई तनिाश, 
तचक्न्ति, वा उर्ास बनाउन सकछ भनेका 
छन्।

८%

४९%

४३%

९४% तकशोि-
तकशोिीहरू प्रते्यक 
तर्न तभतियो हेछदृ न्।

तवश्वभरि तरियाकलाप आधाि्ा तबिाइएको स्य

२:२२

१:५९ २:०७

१:३०
गेम खेलाइ

फ्भफ्ियो

वगगीकिणअनुसाि ्ु् रे्श

केन्ा ३:४५

४:००

२:४७

२:३८

नाइिेरिया
युएसए

अिवेनक्न्टना

कुिाकानी

सामाफ्िक सनिाल

प्राय

तबिलै वा कतहले 
पतन होइन

कतहलेकाही ं
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७८%

८४%

७८%

१८%

७१%

८६%

४४%

३५%

७९%

५६%

४४%

२५%

इटििनेट प्रयोग ि िीवन अनुभव

प्रतवतध असि

तकशोि-तकशोिीहरूले आफना अनलाइन प्रयोग आर्िहरु ि स्य सम्बन्धी तर्एका प्रतितरियाहरूको 
तवतवधिा व्यापक त्यो, त्यसैले हा्ीले उत्िर्ािाहरूलाई हल्ा इटििनेट प्रयोगकिादृहरू (तर्न्ा ०-४ 
घण्ा अनलाइन); ्ध्् इटििनेट प्रयोगकिादृहरू (तर्न्ा ४:१-९.९ घण्ा अनलाइन); ि अतधक इटििनेट 
प्रयोगकिादृहरू (तर्न्ा १० भन्ा बिी अनलाइन) ्ा वगगीकिण ग�  यौ।ं

अत्यतधक ि हल्ा इटििनेट प्रयोगकिादृहरूका तवतभन् र्तटिकोणहरू अत्यनै्त िोचक त्ए।

सम्वदििाले तनतचिि सांस्कृ तिक र्तटिकोणहरू ि तवचािहरू तचत्रण गर्दृछ भनी िथ्याङ्क प्रवकृतिहरूले इतङ् गि 
गर्दृछन्। उर्ाहिणा द्ृ, अत्यतधक इटििनेट प्रयोगकिादृ तकशोि-तकशोिीहरूले तववाहपूवदृ यौन सम्बन्ध िीक 
छ ि फिक तलङ् ग बन्को तनक्ति िपाईंको शिीिलाई परिविदृन गनुदृ यौन सम्बन्ध स्ीकाियोग छ भन् सके् 
संभावना बिी हुनछ। अनलाइन्ा धेिै स्य तबिाइिहेका तकशोि-तकशोिीहरू तवश्वको ि नैतिकिाको 
व्यापक र्तटिकोणले प्रभातवि हुन सके् भएकाले सायर् यस्ो कतिपय कुिा सा्ान् भएको होला।

हल्ा इन्टिनेि प्योगकिा्महरू  
(तर्न्ा ०-४ घण्ा अनलाइन)

अफ्धक इन्टिनेि प्योगकिा्महरू
(तर्न्ा १० भन्ा बिी अनलाइन)

भफ्िष्यमा म व्यापाि िा आफनै 
कम्पनी िुरू गन्म चहानछु। 

यो कफ्ि लाभदायी हुनछ 
भने् कुिा मेिो भािी िीिन-
यात्ाको सबैभन्ा महत्त्वपूण्म 
कुिा हो। 

समग्मा, मेिो पारििारिक 
अनुभि सुमधुि िहेको छ। 

मलाई साक्च्चकै महत्त्व 
िाख् ने फ्िषयहरूमा म मेिा 
बुबा-आमाफ्सि कुिाकानी 
गद्मछु।

फ्ििाहपूि्म यौन सम्बन्ध िाख् नु 
गलि होइन भने् मलाई 
लागछ। 

कोही व्यक्तिले अकदै  फ्लङ् ग 
बन् आफनो ििीि परििि्मन 
गनु्म ठीक छ।

लक्ष्यहरू

परििाि

फ्िश्वास
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तितिल वास्तवक िीवनतसि िोतिर्ा

िब तकशोि-तकशोिीको अनलाइन ि वास्तवक िीवन अनुभवहरु िोतिए, अतधक इटििनेट 
प्रयोगकिादृहरू ्ानतसक स्ास्थ्यबाट बिी ग्रतसि हुनछन् भने् कुिा िथ्याङ्कले स्टि रे्िायो। 

यी तनष्कषदृहरू तचन्ताको गहन तवषय भए पतन बि्र्ो अनलाइन स्य ि बि्र्ो व्यक्तिगि  
सङ् घषदृहरू बीचको सम्बन्ध स्टि छैन। अतधक इटििनेट प्रयोगले तकशोि-तकशोिीहरूका िीवन्ा िी 
व्यक्तिगि सङ् घषदृहरूलाई बिावा तर्ने संभावना िहनछ। अकथोतिि, ्ानतसक स्ास्थ्यतसि पतहलेरे्क्ि 
नै िुतधिहेका तकशोि-तकशोिीहरू छुटकािा पाउने प्रयास स्रुप तितिटल उपायतिि लातगिहेका  
हुन सकछन्।

तकशोि उ्ेिका वषदृहरू क्िोि ्ानतसक स्ास्थ्य अवस्ा उत्पन् गनदृ सके् ह्थोन परिविदृन, 
सा्ातिक तनिाशा ि अन् बाधा-तबघ्नहरूले भरिएका हुनछन् भने् कुिा हा्ी भुलन सतैिनौ।ं तितिटल 
उपकिणहरू्ा तबिाइएको स्य ि आिका तकशोि-तकशोिीहरूका िीवन ि व्यक्तिगि िीवनलाई 
असि गरििहेका कािक ित्त्वहरूको पतहलै् ितटल सक्म्मश्ण्ा एउटा ्प ित्त्व ्ातै्र हो। 

५३%

३८%
४७%

६२%

१७%

३५%

५%
१२%

२१%

३५%

५३%

३८%
४७%

६२%

१७%

३५%५५

५%५५
१२%

२१%

३५%५५

इटििनेट प्रयोग ि व्यक्तिगि सङ् घषदृहरू

फ्निािा फ्चन्ा यौफ्नक रुपमा 
सफ्रिय

आमि-हत्याका 
सोचहरू

आमि-हत्याका 
प्यासहरू

तवगि िीन ्तहनातभत्र ्ैले अनुभव गिेका कुिाः

हल्ा इन्टिनेि प्योगकिा्महरू  
(तर्न्ा ०-४ घण्ा अनलाइन)

अफ्धक इन्टिनेि प्योगकिा्महरू
(तर्न्ा १० भन्ा बिी अनलाइन)
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तभतियोहरू तकशोि-तकशोिीहरूका िाने िाउँ ि िवान ्ातनसहरूकहाँ पुगे्न 
सशति ्ाध्् हुन्।
स्मिण िहोस्, ९४% तकशोि-तकशोिीहरू हिेक तर्न तभतियो्ा संलग्न भइिहेका 
हुनछन्। ख्ीटिको तनक्ति िवान ्ातनसहरूकहाँ पुगे्न यो आकषदृक ्ाध््लाई 
हा्ी कसिी प्रयोग गनदृ सकछौ?ं

सा्ातिक सनिाल तकशोि-तकशोिीहरूकहाँ पुगे्न प्रभावकािी िरिका बन् सकछ।
यधतप,अतधकांश तकशोि-तकशोिीहरूले हिेक तर्न यस्ा पे्टफ द्ृ्ा धेिै 
स्य तर्इिहेका हँुरै्नन् (६४% ले तर्न्ा १ घण्ा वा क् स्य तबिाउँछन्।) 
सा्ातिक सनिाल्ा तवषय-वसु् बाँि्र्ािेरि िपाईंको सने्श स्टि छ तक छैन 
भनी सुतनतचिि गनुदृ ्हत्त्वपूणदृ हुनछ िसले गर्ादृ उनीहरूले यसो हल्ा-फुल्ा 
्ातै्र नपिून्।

क््रिन्ा बिी स्य तबिाउने तकशोि-तकशोिीले चकथो स्स्ा भोतगिहेका हुन 
सके् प्रबल संभावना हुनछ।
अनलाइन्ा बिी स्य तविाउने तकशोि-तकशोिीहरू कतिपय एकर््ै गम्ीि 
्ानतसक स्स्ाहरूसँग िुतधिहेका हुन सकछन्। त्यसकािण कुिाकानी्ा 
उि्न सके् तवषयहरूप्रति प्रतु्यत्ि िनाउन िपाईं कसिी ियाि हुन सकु्हुनछ 
तवचाि गनुदृहोस्।

तकशोि-तकशोिीहरू अनलाइन हुनछन्। अनलाइनले तकशोि-तकशोिीहरूलाई प्रभाव 
पारििहेको हुनछ। हाम्ो तनक्ति यी िथ्यहरूको िात्पयदृ के हुनछ? ्नन गरिनुपनदे केही तवचािहरूः 

तनष्कषदृ
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पतहचान ि 
सम्बन्धहरू
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हा्ीले पत्ा लगाएको कुिा
झणै्ड आधा तकशोि-

तकशोिीहरू फ्लङ् ग मु्गिी 
व्यक्तिको िन्मिाि 

िनेक््रियमा आधारिि  
हुनछ भनी  

तवश्वास  
गर्दृछन्। 

तववाह बािे 
तकशोिहरू्ा भन्ा 

फ्किोिीहरू 
्ा कम पिम्पिागि 
र्तटिकोण िहेको 
पाइनछ।

िनाले चातहँ यौन ि तववाह बािे 
धम्मिास्तीय दृफ्ष्टकोण  
अङ् ग ालेको पाइनछ।

अरू बाँकी तकशोि-तकशोिीहरूचातहँ  
तलङ् ग भनेको व्यक्तिले आफनो 
व्यक्तिगि अनुभूफ्ि िा  
यौन आकष्मणहरू अनुसाि  
आफैले फ्नधा्मिण  
गनवे कुिा हो  
भने् सोच्न्। 

तकशोि-तकशोिीहरू 
तववाह भनेको पुरूष 
ि स्ती बीच मातै् हुनु 
पददैन भने् धािणा 
िाखछन्।

आफनो पारििारिक अनुभि समग्मा सुमधुि िफ्हआएको ि उही 
व्यक्तिहरूले आफूलाई िाम्िी फ्चने् घफ्नष्ट फ्मत्हरू भएको बिाउने 
८२% को प्रतिवेर्न्ा फ्किोि-फ्किोिीहरू आफना सम्बन्धहरूमा 

सनु्ष्ट िहेको उले्ि छ। 

तवश्वभरि 

४८%

१० फ्किोि-
फ्किोिीहरूमधे् १
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रुतचको रुप्ा तलङ् ग पतहचान
तकशोि-तकशोिीहरूले आफनो पतहचान कसिी तन्ादृण गछदृ न् भने् तवषय्ा स्ावेश अत्यनै्त ितटल 
समू्णदृ पक्षहरू हा्ी ्ापन गनदृ सतैिनौ,ं िि उनीहरूले आफू ि अरुहरूलाई कसिी हेछदृ न् भने् 
कुिाबाट चातहँ ्ाहा पाउन सकछौ।ं

तलङ् गको तवषय आउँर्ािेरि िीक बीचाबाट तकशोि-तकशोिीहरू छुतट्नछन्। तवश्वभरिकै झणै्ड 
आधा तकशोि-तकशोिीहरूले तलङ् गचातहँ ्ु्गिी व्यक्तिको िन्मिाि िनेक््रिय्ा आधारिि हुनछ 
भन्छन्। िि आिका अरु आधा तकशोि-तकशोिीहरू चातहँ तलङ् ग रूतच हो अ्ादृि व्यक्तिगि 
अनुभूति वा व्यक्तिका यौन आकषदृणअनुसाि स्-तनधादृरिि हुन सके् कुिा हो भने् धािणा िाखछन्। 

४५%
१३%

५%

३७%

तलङ् ग िास्ा तनम्न कुिा्ा तनधादृरिि हँुर्छ

तवश्वका धेिैिसो िाउँहरू्ा यो धािणा तक धेिै तकचातहँ ्ोिै प्रकट भएको पाइनछ।

के्षत्र आधाि्ा तलङ् गीय र्तटिकोण

७२%

२३%

५३%
४५% ४५%५०%

३८%
५७%

३३%

६१%
४५%५०%

स्ािले व्यक्तिलाई हेनदे 
र्तटिकोण:

व्यक्तिका इच्ा वा यौन 
आकषदृण:

व्यक्तिले अनुभूति गिेको कुिा:

िन्मिाि िनेक््रिय

अतरिका उत्ि अ्ेरिका एतशया युिेतशया ल्ातटन अ्ेरिका तवश्वव्यापी औसि

अनुभूति वा इच्ा

व्यक्तिको िन्मिाि  
िनेक््रिय:



35
युवा संस्कृ ति
तवश्व

उनीहरूले ध द्ृ वा नैतिकिा बािे संवार् गनदृ 
अतनचु्क भएका हुनाले, (पकृष्ठ हेनुदृहोस्) तकशोि-
तकशोिीहरू्ा तलङ् गीय पतहचान बािे तनतचिि 
धािणाहरू िहेको पाइनछ। 

तवश्वभरि १०% तकशोि-तकशोिीहरूले गि िीन 
्तहनातभत्र आफूले तलङ् गीय पतहचान अन्ोलिा 
अनुभव गिेको कुिा बिाएका छन्।

१५% तकशोि-तकशोिीहरूले आफूलाई एकर््ै तभनै् 
तलङ् गको रुप्ा ्हसुस भएको बिाएका छन्। 

आफनो तलङ् गीय पतहचानसँग िुतधिहेका छौ ंभनी 
तकशोिहरूले भन्ा तकशोिीहरूले उले्ि गनदृ सके् 
संभावना अतलकति ्ातै्र बिी छ (९% तवरुदि १२%)।

अतधकांश तकशोिीहरू (५९%) ले तलङ् ग ्ु्गिी 
व्यक्तिका अनुभूति वा इच्ाहरु्ा आधारिि हुनछ 
भनी तवश्वास गर्दृछन्। यही धािणा िाि् ने (४२%) 
तकशोिहरू िुलनात्मक रुप्ा तनकै क् छन्।

कोही व्यक्तिले अकदै  तलङ् ग बन् आफनो शिीि 
परिविदृन गनुदृ िीक छ भनी तकशोिहरूले भन्ा 
तकशोिीहरूले भने् संभावना पतन तनकै बिी िहेको 
पाइनछ (३२% तवरूदि ५२%)।

३२%

५२%

७५%

७८%

४२%

३४%

२४%

यतर् कुनै व्यक्तिले आफूलाई तभनै् तलङ् ग हँु भने् लागे्ा 
उनीहरूले त्यस सम्बन्ध्ा केही गनदृ सकु्पर्दृछ भनेि पतन 
धेिै तकशोि-तकशोिीहरू तवश्वास गर्दृछन्। कोही व्यक्तिले 
अकदै  तलङ् ग बन् आफनो शिीि परिविदृन गनुदृ स्ीकाियोग 
छ भनी तवश्वभरि ५ तकशोि-तकशोिीहरू्धे् २ िनाले 
उले्ि गिेका छन्, िि के्षत्र ि रे्शअनुसाि धािणाहरू 
भने एकर््ै तभन् िहेका छन्। 

तलङ् ग पतहचान ि परिविदृन

कोही व्यक्तिले अकदै  फ्लङ् ग  
बन् आफनो ििीि परििि्मन  

गनु्म ठीक छ?

 छ  छैन  सायर्

"छ" भने् िबाफ फ्दइएको

फ्किोिहरू फ्किोिीहरू

छैन

फ्लङ् ग फ्िभािन

हि्स्ि देि

पोचु्मगल

नाइिरेिया
छ
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ध द्ृको भूत्का
ध द्ृले तलङ् गीय पतहचान्ा तकशोि-तकशोिीको धािणा्ा प्रभाव पार्दृछ।

 ६३% गैि-धात द्ृक तकशोि-तकशोिीहरू तलङ् ग व्यक्तिले अनुभूति गनदे वा उनीहरूको यौन आकषदृण 
आधारिि स्-तनतणदृि हुनछ भनी तवश्वास गर्दृछन्।

 ६२% ्ुक्लि् तकशोि-तकशोिीहरूले तलङ् ग िन्मिाि िनेक््रिय्ा आधारिि हुनछ भनेका छन्।
 ५०% इसाई तकशोि-तकशोिीहरूले तलङ् ग िन्मिाि िनेक््रिय्ा आधारिि हुनछ भनेका छन्।

स्तपदृि इसाई बनु्ले तलङ् गीय स्स्ा सम्बन्धी तकशोि-तकशोिीको धािणा्ा प्रभाव वकृतदि गर्दृछ।

७७%
४५%

११%

४२%

इसाई तकशोि-तकशोिीहरूका प्रश्न-उत्िहरू

इसाई तकशोि-तकशोिीहरू स्तलङ् गी आकषदृणको प्रतििोधी होइनन्।

१२%

१९%

रे्श आधाि्ा स्ान तलङ् गप्रति आकषदृण

२९%

२९%

२९%
१

२

३
७%

१४%

१४%
१

२

३

स्तपदृि इसाई
ना्धािी इसाई

फ्लङ् ग खासगिी व्यक्तिले िन्मिाि 
प्ाप् िनेक््रियमा आधारिि हुनछ।

कोही व्यक्तिले अकदै  फ्लङ् ग 
बन् आफनो ििीि परििि्मन गनु्म 

ठीक छ।

मैले हालसालै समान  
फ्लङ् गको व्यक्तिप्फ्ि यौफ्नक 

रुपमा आकफ्ष्मि भएको 
महसुस गिेको छु।

बढी संभािना कम संभािना

युके फ्भयिनाम

अिवेनक्न्टना िापान

इक्डिया इडिोनेफ्िया
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स्-तलङ् ग आकषदृणतसिको सम्बन्धहरू

स्-तलङ् ग आकषदृणसँग पिस्ि सम्बन्ध हुने ४ कािक ित्त्वहरू

१८%

३५%

१३%

२९%

१४%

२७%

१३%

२७%

२०%१८%

३५%

१३%

२९%

१४%

२७%

१३%

२७%
१८%

३५%

१८१८१८%%%

३५३५३५%५५५%%%५५५%%%५५५५

१३%

२९%

१३१३१३%%%

२९२९२९%%%

१४%

२७%

१४१४१४%%%

२७२७२७%%%

१३%

२७%

१३१३१३%%%

२७२७२७%%%

िथ्यहरूलाई गतहरिएि हेर्ादृ तवतभन् िोचक सम्बन्धहरू उिागि भयो:

 तकशोिहरूको िुलना्ा रु्ई गुणा बिी फ्किोिीहरू स्-तलङ् ग आकषदृण हुने संभावना हुनछ  
(२८% तवरुदि १३%)।

 िाम्ो पारिवारिक अनुभव भएकाहरू भन्ा निाम्ो पारििारिक अनुभिका तकशोि-तकशोिीहरूले 
स्-तलङ् ग आकषदृण अनुभव गनदे संभावना बिी हुनछ (१८% तवरुदि ३०%)। 

 कुनै ध द्ृ नभएका तकशोि-तकशोिीहरूको िुलना्ा कुनै धम्मको पतहचान बोकेका तकशोि-
तकशोिीहरू स्-तलङ् ग आकषदृण हुने संभावना क् हुनछ (२५% तवरूदि १८%)।

 मुक्लिमहरू (१३%) ि समफ्प्मि इसाईहरू (१२%) बीच स्-तलङ् ग आकषदृण पतन बेस्सिी  
कत् छ।

स्-तलङ् ग आकषदृणचातहँ तबिलै आफै हुने चीि हो; यो अरु व्यवहािहरूसँगसँगै िोतिएि आउने रे्क्िनछ।

स्-तलङ् ग आकषदृण  हुनछ   हँु  रै्न

मनोिनिनपूण्म 
औषफ्ध प्योग

फ्निािा अश्ील  
सामाग्ी हेनवे

उच्च फ्चन्ा

तवश्वव्यापी 
औसि
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तववाहको तवककृ तिपूणदृ र्तटिकोण

तकशोि-तकशोिीहरूले तववाह सम्बन्धीका 
पािम्ारिक आस्ाहरू इन्ाि गरििहेका छन्।

 ५७% तकशोि-तकशोिीहरू तववाह 
िीवनभरिको स्पदृण हुनुपछदृ  भने्  
्ि िाखछन्।

 २७% तकशोि-तकशोिीहरू  
अतनतचिि छन्।

 १६% तकशोि-तकशोिीहरू  
असह्ि छन्।

पक्का आधा (४८%) तकशोि-तकशोिीहरू तववाह 
पुरूष ि स्त्री बीच ्ातै्र हुनुपछदृ  भने् छैन भने् 
धािणा िाखछन् भने ४०% ले चातहँ पुरूष ि स्त्री 
बीच नै तववाह हुनुपछदृ  भनछन्। 

तकशोिहरूको भन्ा तकशोिीहरूको तववाह 
बािेको धािणाचातहँ फिक िहेको पाइनछ। औसि 
रुप्ा, तकशोिीहरू तववाह िीवनभरिको स्पदृण 
हुनुपछदृ  भने् धािणा क् िाखछन् (५३% तवरूदि 
६१%) भने तववाह पुरूष ि स्त्री बीच नै हुनुपछदृ  
भने् छैन भने् धािणा झन बिी िाखछन् (५८% 
तवरूदि ३८%)।

तववाह सम्बन्धी फिक-फिक संस्कृ तिको फिक-
फिक धािणा िहेको पाइनछ। उर्ाहिणको लातग, 
ल्ातटन अ्ेरिकाका तकशोि-तकशोिीहरू्ा 
भन्ा अतरिकाका तकशोि-तकशोिीहरू्ा तववाह 
सम्बन्धी पािम्ारिक र्तटिकोणको संभावना बिी 
िहेको पाइनछ। 

६१%

५३%

३८%

५८%

९१%
२६%

४%
८१%

तववाह्ा तकशोि-तकशोिीहरू

तववाह बािेको बाइबलीय र्तटिकोणचातहँ 
एकर््ै अल्प्िको धािणा भएको छ। 
१० िना तकशोि-तकशोिीहरू ्धे् १ 
िनाले ्ातै्र तववाह पुरूष ि स्त्री बीचको 
आिीवन स्पदृण हुनुपछदृ  ि यौनचातहँ 
तववाहकै सन्भदृको तनक्ति िोगाइनु पछदृ  
भने् धािणा िािेको पाइनछ। 

के फ्ििाह िीिनभरिको 
समप्मण हुनुपछ्म ?

के फ्ििाह पुरूष ि स्ती 
बीच मातै् हुनुपछ्म ?

अत्यतधक/नू्नत्् "पछदृ " अत्यतधक/नू्नत्् "पर्दैन"

 पछदृ   पर्दैन  शायर्  पछदृ   पर्दैन  शायर्

फ्किोि फ्किोिफ्किोिीहरू फ्किोिीहरू

"छ" भने् िबाफ फ्दइएको हँुदैन'  उत्ति फ्दएको

फ्लङ् ग फ्िभािन

हिस्ि देि

यो नछुटाउनुहोस्, 
है।

ना
इिरेिया

स्

ने

अिवेनक्न्टना

इडि
ोनफे्िया

५७% ४०%१६% ४८%२७% १२%
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सा्ीसँगका ि पारिवारिक सम्बन्धहरू
िुभ खबि पफ्न छ! िूलो सङ्ाका तकशोि-तकशोिीहरू (८२%) आफना सा्ीसँगका ि 
पारिवारिक सम्बन्धहरू्ा सनु्तटि िहेको बिाउँछन्। यस अध्यन्ा प्रतितनतधत्व भएका व्यापक 
तवतवधिाका परिवािहरू, संस्कृ तिहरू ि परिक्स्तिहरू ्ध्निि गरिएको यो एउटा उले्िनीय 
िूलो तहस्सा हो।

हाम्ो अध्यन्ा इक्डिया ्ातै्र त्यस्ो रे्श त्यो िहाँ यी रु्ई िथ्याङ्कहरू िीक तवपिीि भए। 
इक्डियाका झणै्ड आधा (४७%) फ्किोि-फ्किोिीहरूले आफूहरू एकल अफ्भभािकसँग 
बसेको, अफ्न २०% मातै्ले दुई िना अफ्भभािकसँग बसेको बिाएका छन्।

िोचक कुिा, इक्डियाका ९३% तकशोि-तकशोिीहरूले हाम्ो अध्यनका २० रे्शहरू्धे् आफनो 
पारिवारिक अनुभव्ा अत्यनै्त सनु्तटि भएको उले्ि गिेका छन्। 

आफना अतभभावकहरूसँगका ्हत्त्वपूणदृ कुिाकानीहरू गनुदृले तकशोि-तकशोिीहरूलाई आफनो 
परिवािसँग घतनटि अनुभूि गनदृ सहायिा गनदे ्हत्त्वपूणदृ कुिा बन् सकछ।

५७% फ्किोि-फ्किोिीहरू 
दुई अफ्भभािक (बुबा ि आमा) 
भएको परििािमा ब्छौ ंभनी 
उले्ख गिेका छन्।

३५% फ्किोि-फ्किोिीहरूले 
एकल अफ्भभािक िा अन् 
परििाि सदस्यहरूसँग ब्छौ ं
भनेका छन्।

फ्िश्वभरिका ८१% फ्किोि-फ्किोिहरूले 
आफना बुबा-आमाहरूसँग आफूफ्सि 
साँक्च्चकै सिोकाि िाख् ने फ्िषयहरू 
बािेमा कफ्हलेकाही ँिा प्ायः  कुिाकानी 
गनवे गिेको बिाउँछन्।

५ िना फ्किोि-फ्किोिीिहरूमधे् १ 
िना ले फ्बिलै िा कफ्हले पफ्न कुिाकानी 
नगिेको बिाएका छन्।
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बिी ि कत्

बढीः  इक्डियाका ६३% तकशोि-तकशोिहरूले आफना 
बुबा-आ्ाहरूसँग आफूतसि साँक्च्चकै सिोकाि िाि् ने 
तवषयहरू बािे्ा प्रायः  कुिाकानी गनदे गिेको बिाउँछन्।

कफ्मः  युएसएका १० िना तकशोि-तकशोिहरू्धे् ३ िनाले 
आफनो पारिवारिक अनुभव स्ग्र्ा िाम्ो नभएको बिाए।

परिवािको अलावा तकशोि-तकशोिीहरूले आफनो िीवन्ा 
बतलयो सम्बन्धहरूलाई पतन अत्यनै्त ्हत्त्व तर्नछन्। 

त्त्र सनु्तटिीको हटस्ट रे्श

२९%

६३%

५२%

४८%

५३%
३०%

तवश्वभरि ८२% तकशोि-
तकशोिीहरूले आफूलाई 
िाम्िी तचने् घतनटि सा्ीहरू 
छन् भनी उले्ि गर्दृछन्। 

८९%

२८%

८८% ८७%

२६%

८७% ८६%

२३% २१%
२६%

तकशोि-तकशोिीहरूले आफनो सा्ीहरू ि परिवाि्ा सनु्ततटि िोजे् कुिा आउँर्ा ध द्ृ ि तलङ् गले ्हत्त्व िािेको 
रे्क्िरै्न। घतनटि त्त्रिा, सकािात्मक पारिवारिक अनुभव, सा्ै उनीहरूले आफना अतभभावकहरूसँग अ द्ृपूणदृ 
कुिाकानी गरििहेका छन् तक छैनन् भने् प्रतिवेर्नको सवाल आउँर्ा तकशोि ि तकशोिी रु्वैका सा्ै तवतभन् ध द्ृका 
तकशोि-तकशोिीहरूबाटका िबाफहरू तबलकुल उसै् त्ए।

म आफना बुबा-आमा/
अफ्भभािकसहरूसँग मफ्सि 

साँक्च्चकै सिोकाि िाख् ने फ्िषयहरू 
बािेमा कुिाकानी गद्मछु।

उच्चत्तम 
पाँच

नू्नत्तम  
पाँच

दफ्

क्षण अफ्रिका

यएुसए

इक्डिया

नाइिेरिया

नेदिल्ाण्ड

इडि
ोनफे्िया

चीन

िापान

फ्भ

यिनाम

यएुसए

मके्सि
को

ब्ाफ्ि
ल

इक्डिया
पोचु्मगल

स्ने िफ्स
या

प्ाय कफ्हलेकाही

फ्बिलै िा कफ्हले पफ्न होइन
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आिका आधा तकशोि-तकशोिीहरू तलङ् ग भनेको ्ातनसका व्यक्तिगि भावनाहरू 
वा यौन इच्ाहरूअनुसाि स-तनधादृरिि हुन सके् कुिा हो भने् धािणा िाखछन्।
यस्ो तकतस्को परिर्श्य्ा तलङ् ग भनेको आफनो िोिाइ ि अतधकाि हो भने् 
धािणा पालेका िवान ्ातनसहरूलाई हाम्ो ितचि पतहचान बािे्ा बाइबलले 
बिाउने कुिा हा्ी कसिी प्रसु्ि गर्दृछौ ंि?

तकशोि-तकशोिीहरू तववाह भनेको पुरूष ि स्त्री बीचको आिीवन स्पदृण हो भने् 
पािम्ारिक र्तटिकोणरे्क्ि अलग भइिहेका छन्।
तववाहप्रतिको पि्ेश्विको योिना ्ातै्र होइन िि किािको कुिा आउँर्ा स्पदृणका 
फाइर्ाहरू स्ेि बुझ्न हा्ी तकशोि-तकशोिीहरूलाई कसिी सहायिा गर्दृछौ?ं

तकशोिहरू्ा भन्ा तकशोिीहरूको तववाह सम्बन्धी बाइबलीय र्क्टिकोण क् छ 
ि उनीहरूले तलङ् ग पतहचान स्स्ाहरू अझै चकथो गिी अनुभव गरििहेका हुन 
सकछन्।
यी तवषयहरू्ा पि्ेश्विले के भनु्हुनछ भने् बािे्ा अझै गहन रुप्ा तचन्तन-्नन 
गनदृको लातग तकशोिीहरूलाई ्ागदृतनर्देशन गनदे स्स् स् द्ृन्ा यस चेिनालाई 
कसिी बर्लन सकछौ?ं

तकशोि-तकशोिीहरू आफना पारिवारिक सम्बन्धहरू्ा एकर््ै सनु्तटि हुनछन्।
इक्डियन तकशोि-तकशोिीहरू प्रायिसो एक्ो परिवाि्ा बतसिहेका भए िापतन 
उनीहरू आफनो पारिवारिक अनुभव्ा सबैभन्ा बिी िुशी भएको रे्ि् नुचातहँ 
िोचक त्यो। तकशोि-तकशोिीहरूले आफनो संिचना िस्ो भए पतन वा यात्रा्ा 
िे-िस्ो कतिनाइहरू भोगे्न भए िापतन उनीहरूले आफनो परिवािलाई स्ाभातवक 
रुप्ा पे्र् गछदृ न् भने् कुिा रे्क्िनछ।

तकशोिावस्ाको पतहचान ितटल हुनछ, त्यसैगिी सम्बन्धहरू पतन ितटल हुनछन्! िि यसको अ द्ृ 
तकशोि-तकशोिीहरू हा्ी को हौ ंि हा्ी स्ुर्ाय ि्ा स्ाि्ा कहाँनेि छौ ंभनेि िम्ाउन 
कोतसस गर्दै  छटपटाइहिेको चुपचाप हेरिबसछौ ंभने् होइन। िपाईंलाई अचक्म्मि िुल्ाउने 
िथ्याङ्बाट शुरू गनुदृ एउटा िाम्ो अवसि हो। िपाईंलाई अचक्म्मि िुल्ाउने केही िथ्याङ्क 
बँुर्ाहरू यस प्रकाि छन्:

तनष्कषदृ
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प्रभावहरू ि  
्ागदृतनर्देशक  
आवािहरू
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GENDER IDENTITY...

हा्ीले पत्ा लगाएको कुिा

िीिनको अथि्म

फ्लङ् ग ि यौफ्नकिा
तलङ् ग ि यौतनकिाको बािे्ा कुिाकानी 

आउँर्ािेरि सामाफ्िक सनिाल ि 
साथिीहरू तकशोि-तकशोिीहरुका  

प्र्ुि प्रभावहरू हुन्।

धाफ्म्मक आ्थिा बािे आफनो मन  
परििि्मन गनवे पतहलो कािण भनेको 
व्यक्तिगि अनुभिहरू हुन् भनी  

तकशोि-तकशोिीहरू उले्ि गर्दृछन्।

धात द्ृक आस्ा बािे आफनो 
्न परिविदृन गनदे प्र्ुि कािण 
भनेको पास्टिका फ्िक्षाहरू 

हुन् भनी िुलनात्मक रुप्ा ्ोिै 
इसाई तकशोि-तकशोिीहरूले 

उले्ि गिेका छन्।

ना्धािी तकशोि-
तकशोिीहरूभन्ा समफ्प्मि 
इसाई तकशोि-तकशोिीहरू 
्ागदृर्शदृनको तनक्ति आफनो 
पास्टि िा बाइबलिफ्म  
फक्म ने संभावना चाि गुणा 
बिी हुनछ।

तकशोि-तकशोिीहरू भन्छन्—सही ि गलि 
के हो अतन िीवनको परिभाषा के हो िस्ा 
िीवनका अत्यनै्त ्हत्त्वपूणदृ कतिपय सवालहरू्ा 
्ागदृर्शदृनको तनक्ति परििाि हाम्ो अति  
्हत्त्वपूणदृ व्यक्ति हुन्।
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१

२

३

४

५

६

१

२

३

४

५

६

तकशोि-तकशोिीहरूले परिवािलाई भिोसा गछदृ न्

तकशोि-तकशोिीहरूले ्िबुि तवचाि व्यति 
गर्दृछन् िि उनीहरू प्रायः  अतनतचिि ि अरू कसैको 
र्तटिकोणको तसफदृ  प्रतिध्वतन हुनछन्। तवस्कृि नै 
नभए पतन यो िथ्याङ्कले हा्ीलाई आिका तकशोि-
तकशोिीहरूले आफना र्तटिकोणहरू कसिी तन्ादृण 
गर्दृछन् भने् अन्तर्दृतटि प्रर्ान गर्दृछ।

तकशोि-तकशोिीहरूले िीवनका कतिपय अति 
्हत्त्वपूणदृ तवषयहरू्ा आफूहरू अतधकिसो 
परिवाििफदृ  फकदृ ने गिेको बिाउँछन्। िीिनको अथि्म 
िा सही ि गलि कुिाको सेिोफेिोका सिालहरू 
आउँदा परििाि सदस्यहरू प्मुख प्भाि हुनछन्। 
तकशोि-तकशोिीहरूका प्र्ुि िीन प्रभावहरू—
तशक्षकहरू वा पिा्शदृर्ािाहरू, धात द्ृक अगुवाहरू 
वा सने्शहरु ि अफलाइन सचिाि ्ाध््हरु 
उनीहरूको सूची्ा तनकै िल्ो शे्णी्ा िही सा्ीहरू 
वा र्ौििीहरू ि सा्ातिक सनिाल ्ात्ल्ो शे्णी्ा 
िहेका छन्। 

िीवनको अक्न्त् उदेिश्य बािे व्यक्तिको धािणा 
ि त्यस धािणाबाट उत्पन् हुने नैतिकिाले उसले 
गनदे व्यवहाि्ा गतहिो सम्बन्ध िाखर्छ। तकशोि-
तकशोिीहरूले आफनो तवश्व-र्तटिकोण अ्ादृि 
्ागदृतनर्देशक आस्ाहरूको िाँचा स्ातपि गरििहेको 
अवस्ा्ा यी रु्ई ्ूलभूि प्रश्नहरू तकशोिावस्ाका 
ज्यारै् ्हत्त्वपूणदृ वषदृहरू्ा अत्यन्त ्हत्त्वपूणदृ हुनछन् 
िुन तवश्व-र्तटिकोणलाई उनीहरूले वयस् उ्ेि्ा 
अगाति तलएि िानेछन्।

नैतिकिाको कुिा आउँर्ा अन् कुनै के्षत्रका तकशोि-
तकशोिीहरूभन्ा ल्ातटन अ्ेरिकाका तकशोि-
तकशोिीहरू परिवाि्ा अझै ्िबुि रुप्ा परिवाि्ा 
भि पर्दृछन्। ल्ातटन अ्ेरिकाका ५ िना तकशोि-
तकशोिीहरू्धे् ३ िनाले सही ि गलि के हो भने् 
तवषय्ा िानकािी वा ्ागदृतनर्देशनको तनक्ति परिवाि 
नै आफनो सवदृशे्ष्ठ व्यक्तिहरु हुन् भनी उले्ि गर्दृछन्। 

िीवन बािेका 
संवार्हरूको अ द्ृ

सही ि गलि 
संवार्हरू

परिवाि सर्स्हरू ४१%
सा्ातिक सनिाल २०%
सा्ीहरू/ र्ौिंिीहरू १९%
तशक्षक-तशतक्षकाहरू/ पिा्शदृर्ािाहरू ७%
अफलाइन सचिाि ्ाध््  ७%
धात द्ृक अगुवाहरू/ सने्श ७%

परिवाि सर्स्हरू ५०%
सा्ीहरू/ र्ौिंिीहरू १६%
सा्ातिक सनिाल १४%
तशक्षक-तशतक्षकाहरू/पिा्शदृर्ािाहरू ९%
धात द्ृक अगुवाहरू/सने्श ७%
अफलाइन सचिाि ्ाध्् ५%
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६५% ६३%
२९% ३३%

४५%
४०%

३६%

१८%२०%२२%

१६%१६%

२५%

८%
११%

१%

रे्शआधाि्ा सही ि गलि कुिा सम्बन्धी पारिवारिक प्रभाव

ध द्ृ आधाि्ा प्रभावहरू-िीवनको अ द्ृ

नकािात्मक पारिवारिक अनुभवहरू उले्ि गनदे तकशोि-तकशोिीहरूका रे्शहरू्ा पतन परिवाि 
्हत्त्वपूणदृ ्ागदृतनर्देशक आवािको रुप्ा िहेको पाइनछ। उर्ाहिणा द्ृ, तकशोि-तकशोिहरूको 
पारिवारिक सनु्ततटिको सन्भदृ्ा संयुति िाज्य अ्ेरिका सबैभन्ा िल्ो शे्णी्ा िहेको रे्श हो। यधतप, 
अ्ेरिकी तकशोि-तकशोिीहरू सही ि गलि के हो (५२%) भने् बािे्ा वा िीवनको अ द्ृ (४२%) बािे 
िानकािी वा ्ागदृतनर्देशनको तनक्ति अतधकिसो परिवाि्ा िाने गिेको बिाउन्ा औसिभन्ा बिी छन्। 
यात्रा्ा बाधाहरू आए िापतन बुबा-आ्ा ि परिवाि सर्स्हरू नै तकशोि-तकशोिीहरूका िीवन्ा 
तनिन्ति तवश्वातसला प्रभावहरू भइिहनछन् भने् रे्क्िनछ। 

तकशोि-तकशोिीहरूका प्रभाव भने उनीहरूको ध द्ृको आधाि्ा फिक-फिक रे्क्िनछ। िीवनको 
अ द्ृ बािे ्ागदृतनर्देशनको तनक्ति अन् तकशोि-तकशोिीहरूभन्ा इसाई तकशोि-तकशोिीहरू आफनो 
परिवािकहाँ िाने संभावना बिी हुनछ, ि सा्ातिक सनिाल वा सा्ीहरू वा र्ौिंिीहरूकहाँ ्ागदृतनर्देशन 
िोजे् संभावनाचातहँ केही ्ात्रा्ा क्ै हुनछ। १० िना इसाई तकशोि-तकशोिीहरू्धे् १ िनाभन्ा क् 
व्यक्तिले िीवनको अ द्ृ बािे्ा ्ागदृतनर्देशनको तनक्ति असिि गिेि आफना पास्टिहरूकहाँ गएको वा 
बाइबल्ा हेिेको कुिा उले्ि गिेको छ। 

अफ्धतिम नू्नत्तम

 ध द्ृ न्ाने्   अन् ध द्ृ   इसाईहरू

परिवाि सा्ातिक  
सनिाल

सा्ीहरू ि 
र्ौिंिीहरू

धात द्ृक अगुवाहरू  
ि सने्शहरू

मेक्सि
को

कोलक्म्बया

इफ्िप्ट
चीन
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तलङ् ग ि यौतनकिा छुटै् छलफलको तवषय हो। 

३ िना फ्किोि-फ्किोिीहरूमधे् १ िनाले फ्लङ्, 
यौफ्नकिा ि यौन मुद्दाहरूका फ्िषयहरूमा िानकािी 
िा माग्मफ्नदवेिनको फ्नक्ति असिि गिी सामाफ्िक 
सनिालफ्िि उनु्मख भएको उले्ख गिेको छ। तकशोि-
तकशोिीहरू प्राय-प्राय गिी आफनो ्ागदृतनर्देशक आवाि 
बनाउन इटििनेट उनु्मि हुनछन्; त्यसपतछ उनीहरू 
स् द्ृनको तनक्ति सा्ीहरू वा र्ौिँिीहरूलाई हेछदृ न्, अतन 
िेस्ो्ा परिवाितसि पिा्शदृ तलनछन्। फेरि पतन, धात द्ृक 
अगुवाहरू वा सने्शहरू चातहँ यस सूचीको एकर््ै िल्ो 
िण्ड्ा पछदृ न्।

इसाईहरू ्ाझ पतन उपयुदृति तवषयहरू सम्बन्धी तकशोि-
तकशोिीहरूको प्र्ुि प्रभावको रुप्ा िहेको परिवािलाई 
सा्ातिक सनिालले तवस्ातपि गिेको छ। तलङ् ग ि 
यौतनकिाको तवषय आउँर्ािेरि सा्ातिक धािणाहरू 
बुलन् भइतर्नछन् भने् कुिा यसले रे्िाउँर्छ। ख्ीटितसि 
तहँतििहेका व्यक्तिहरूको हक्ा पतन संस्कृ तिको 
आवािचातहँ ध द्ृशास्त्र वा ्ण्डलीका अन् आवािहरू 
भन्ा झन चकथो भइिहेको रे्क्िनछ।

यधतप, इसाई ्िका ्ूल आस्ाहरू अाङ् गलने ि 
बाइबल अध्यन ि प्रा द्ृनाको आर्ि भएका स्तपदृि 
इसाईहरू ्ाझ उले्िनीय तभन्िाहरू रे्खर्छौ।ं यी 
तकशोि-तकशोिीहरूले आफनो आक्त्मक अगुवाहरू ि 
पि्ेश्विको वचनप्रति झन बिी चासो तर्इिहेका हुनछन्। 
ना्धािी इसाईहरूको िुलना्ा स्तपदृि इसाई तकशोि-
तकशोिीहरूले ्ागदृतनर्देशनको तनक्ति आफूहरू धात द्ृक 
अगुवाहरू ि सने्शहरूिफदृ  उनु्मि भइिहेको कुिा झडैि 
चाि गुणा बिी उले्ि गर्दृछन्। 

यो लेिाइ तु्रटी होइन, यो बँुर्ा अति ्हत्त्वपूणदृ भएकोले यसलाई पुनः  कपी गरििहेका छौ।ं

१२ िना फ्किोि-फ्किोिीहरूमधे् १ िनाले मातै् आफूहरू िीिनको अथि्म बािेमा माग्मफ्नदवेिनको 
फ्नक्ति असिि गिेि आफना पास्टिहरूकहाँ गएको िा बाइबलमा हेिेको कुिा उले्ख गिेको छ।

यो कुिा बुझ्न केही स्य लगाऔ ंि गलि िाउँहरू्ा सत्य ि अ द्ृ असिि िोज् सके् यस पुस्ाको  
तनक्ति प्रा द्ृना गिौ।ं

सा्ातिक सनिाल ३६%

सा्ीहरू/ र्ौिंिीहरू २३%

परिवाि सर्स्हरू २०%

तशक्षक/पिा्शदृर्ािाहरू ११%

अफलाइन सचिाि ्ाध्् ६%

धात द्ृक अगुवाहरू/सने्शहरू ४%

तलङ् ग ि 
यौतनकिाका  

कुिाहरू
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उनीहरूको ्न परिविदृन गनदे कुिा

प्रभावहरूले सुसूतचि हुन ि धािणाहरू तन्ादृण गनदृ सहायिा गर्दृछन्, िि तर्नको अन्त्ा हिेक 
व्यक्तिले आफूले के तवश्वास गनदे ि त्यो तवश्वास्ा कति र्ह्ो गिी अतिग िहने भनी आफनो तनक्ति तनणदृय 
गनुदृपर्दृछ।

तकशोि-तकशोिीहरूले अतघ नै अतङ् गकाि गरिसकेका धात द्ृक आस्ाहरु सम्बन्धी तकशोि-तकशोिीको 
्न के कुिाले परिविदृन गर्थोिहेछ भनी हा्ीले पत्ा लगाउन चाहेका त्यौ।ं अतधकांश व्यक्तिको हक्ा 
व्यक्तिगि अनुभव (िस्ो तक प्रा द्ृनाको उत्ि) तवश्वास परिविदृन गनदृलाई उनीहरूको तनक्ति सबैभन्ा 
तवश्वसनीय अवसि भएको रे्क्ियो।

२३%

६%

२४%

६%

१२%

३%

बािेमा िानकािी िा माग्मफ्नदवेिनको फ्नक्ति  
धाफ्म्मक अगुिाहरू िा सने्िहरूमा अफ्घ बढ्नु...

स्तपदृि इसाई

ना्धािी इसाई
िीिनको अथि्म

सही ि गलि

फ्लङ् ग ि यौफ्नकिा

धात द्ृक तवश्वास बािे िपाईंको 
्न परिविदृन गनदृलाई 

सबैभन्ा बिी संभावना के 
हुनछ होला?

प्रा द्ृनाको उत्ििस्ा व्यक्तिगि अनुभवहरू: ३७%

अनलाइन वा पुस्कहरू्ा ्ेिो आफनै िोि: २६%

्ेिा बुबा-आ्ातसिको कुिाकानी: १८%

धात द्ृक अगुवाहरूका तशक्षाहरू: १२%

सा्ीसँगको कुिाकानी: ८%
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फेरि एक पटक, इक्डियन तकशोि-तकशोिीहरू अचम्म िरिकाले फिक त्ए िहाँ झणै्ड आधा (४६%) 
तकशोि-तकशोिीहरूले आफना बुबा-आ्ातसिको संवार््ा उनीहरूको ्न परिविदृन गनदे संभावना 
सबैभन्ा बिी िहेको बिाएका त्ए भने व्यक्तिगि अनुभवहरूलाई तनकै िल्ो शे्णी (१५%) ्ा िािेका 
त्ए।

कुनै पतन ध द्ृ न्ान् ने तकशोि-तकशोिीहरू आफनै िोि्ा अति धेिै भि पर्दृछन् िि त्यसो भए पतन 
व्यक्तिगि अनुभवद्ािा अझै बिी प्रभातवि हुनछौ ंभने् कुिा गर्दृछन्। व्यक्तिगि अनुभवहरूले आफनो ्न 
परिविदृन हुनछ भने््ा अन् ध द्ृका तकशोि-तकशोिीहरू भन्ा इसाई तकशोि-तकशोिीहरू झन बिी छन्। 
सबै ध द्ृहरू्धे् ्ुक्लि्ले चातहँ व्यक्ति अनुभव्ा अत्यनै्त नू्न ि उनीहरूका धात द्ृक अगुवाहरूका 
तशक्षाहरू्ा सबैभन्ा बिी िोि तरँ्र्छ।

* यस िण्ड्ा स्ावेश सबैभन्ा िूलो स्ूह भनेका ्ुक्लि्हरू हुन्: अरू ध द्ृ िल चाटदृ्ा स्ावेश गरिएको छ।

४२%

२५%

३८%

२३%

३३%

२३% २२%२३%

३३%

१३%

१९%

६%

धात द्ृक तवश्वास बािे आफनो ्न परिविदृन गनदे प्रबल संभावना

व्यक्तिगि  
अनुभिहरू

परििाि िा 
साथिीहरूफ्सिको 

कुिाकानी

आफनै खोि धाफ्म्मक  
अगुिाहिबािका  

सने्िहरू

 ध द्ृ नभएको   अरू ध द्ृ   इसाईहरू
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िीिनका अफ्ि महत्त्वपूण्म प्श्नहरूको सन्भ्म आउँदा फ्किोि-फ्किोिीहरू 
माग्मफ्नदवेिनको फ्नक्ति भिोसासफ्हि अन्िः  आफनै परििािमा फक्म नछन्।
बुबा-आ्ाहरूले आफनो छोिाछोिीको िीवनको तनक्ति बोलने ि उनीहरूका धािणा 
ि्ा व्यवहाि्ा प्रभाव पानदे सौभागलाई हलका तलनु हँुरै्न।

फ्लङ् ग ि यौफ्नकिाको चचा्मको संस्कृ फ्िले धम्मिास्त ि मण्डलीको आिाि 
फ्नषिेि भइिहेको छ।
सा्ातिक सनिाल ि र्ौिंिी स्ूह्ाफदृ ि संस्कृ ति िोि्र्ाि ि व्यापक हुनुको सा्ै 
यसले यस्ा यी ्हत्त्वपूणदृ तवषयहरू्ा तकशोि-तकशोिीहरूको लातग ्ानक 
स्ातपि गरििहेको छ। आ् प्रचतलि धािणासँग बातझए पतन पि्ेश्विले के भनु्हुनछ 
भने् कुिालाई िोि तर्नको तनक्ति यस स्ान्ा अगुवाको रुप्ा हा्ी कसिी 
अगाति बि्न सकछौ?ं

व्यक्तिगि अनुभिहरू फ्किोि-फ्किोिीहरूका िीिनमा अत्यनै्  
प्भािपूण्म हुनछन्।
ख्ीटि्ा पतहलेरे्क्ि तहँतििहेका तकशोि-तकशोिीहरू आफनो तवश्वासका वास्तवक 
अनुभवहरूको भोका भइिहनछन् ि पि्ेश्वि हुनुहुन् भने्हरू पतन यतर् पि्ेश्वितसि 
व्यक्तिगि रुप्ा साक्षात्ाि भए्ा आफनो ्न परिविदृन गनदृ िुला िहेका छन्। 
त्यस्ा अनुभवहरू हुन तर्नलाई वािाविण ि अवसिहरु तसिदृना गनदृ हा्ी कसिी 
सहायिा पुि् याउन सकछौ?ं

तकशोि-तकशोिीहरूले आफना प्र्ुि प्रभावहरू ि ्ागदृतनर्देशक आवािहरू बिाउनुको सा्ै 
पतहचान गिे। के हा्ीले सुतनिहेका छौ ंि? उनीहरूले तर्एका िबाफहरू बािे्ा तवचाि गनुदृ पनदे 
केही कुिा यस प्रकाि छन्:

तनष्कषदृ
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यस  िोिको आधाि्ा आिका तकशोि-तकशोिीलाई कसले ि केले प्रभाव पारििहेको छ 
भने् कुिा अतहले हा्ीलाई ठ्ाकै्क ्ाहा भइसकेको छ। भावना-प्रधान संस्कृ ति ्ाझ ध्गी 
पुस्ा ििा गनदे का् असंभव लागछ, िि हाम्ो पि्ेश्वि असंभवको पि्ेश्वि हुनुहुन्; उहाँ ि 
अपरिहायदृ सत्यको पि्ेश्वि हुनुहुनछ।

आिका हाम्ा तकशोि-तकशोिीहरूले िुन कुिा भोतगिहेका छन् ठ्ाकै्क िी कुिा हा्ीले 
हाम्ा तन्ादृण हुने वषदृहरू्ा अनभव नगिेको हुन सके् भएकाले यो प्रतिवेर्निस्ो 
िोिचातहँ िुलासापूणदृ छ। यस िोिबाट हा्ी हाम्ा तकशोि-तकशोिीहरूले तर्न प्रतितर्न 
कस्ा चुनौिीहरू भोतगिहेका छन् भने् वास्तवकिा ्ाहा पाउन सकछौ।ं 

संस्कृ तिले रु्तषि िुल्ाएको तलङ् ग ि यौतनकिा िस्ा तवषयहरू्ा तकशोि-तकशोिीहरूले 
बुतदिपूणदृ पिा्शदृको चहाना गछदृ न् भने् कुिा यी पकृष्ठहरूले छलदृङ् ग पार्दृछन्। हाम्ा िवान-
िवानीहरू ्ाझ व्यक्तिगि सङ् घषदृहरू ि आत्म-हत्याका कल्पना/प्रयासहरूका भयानक 
र्िहरू भनेको सहायिाको लातग उनीहरूको टि्कािो पुकाि हुन्। उ्ल-पु्लको यस्ो 
सागि्ा तहम्मि नहानुदृहोस् तकनभने यहाँ शुभिबि छ! तकशोि-तकशोिीहरूले आफनो 
िीवनको बािे्ा िूला-िूला तनणदृयहरू गनुदृपर्ादृिेरि परिवािलाई (शािीरिक वा आक्त्मक) नै 
आफूहरू िाने पतहलो ्लोको रुप्ा तलनछन्। 

रु्भादृगको कुिो, पि्ेश्विको वचन्ा पाइने साँचो सत्यिाका स्ोिहरूतिि, पास्टिहरू ि 
्ण्डलीतिि लागु्नको सट्ा हाम्ा तकशोि-तकशोिीहरू हा्ी को िहेछौ ंि हाम्ो उदेिश्य के 
िहेछ भने् उत्िहरू िोज्को तनक्ति गुगल ि युटू्बतिि लातगिहेका रे्क्िनछन्। उनीहरूको 
अन्ोलिा नौलो भने होइन। वास्व्ा, "हा्ीले बाटो कसिी ्ाहा पाउने?" भनी िीवनको 
िूलो प्रश्न गनदे यूहन्ा १४:५-६ को शङ्का गनदे ्ो्ातसि आिका तकशोि-तकशोिीहरू धेिै 
हर्सम्म ्ेल िानछन् भने् ्लाई लागछ। 

हाम्ा तकशोि-तकशोिीहरू संस्कृ ति व्यापक ि प्रभावपूणदृ िहेको संसाितिि लागे्न प्रयास गनदे 
भएकाले उनीहरूलाई अनन्त सत्यिाको बाटो रे्िाउन सहायिा गनुदृ हाम्ो तिमे्मवािी हो। 
्ो्ाको पाला्ा िसिी सत्य िहरिए आि पतन त्यसिी नै सत्य सातबि शब्दहरूले िवाफ 
तर्नुहुने येशूिफदृ  हा्ीले तकशोि-तकशोिीहरूलाई औलं्ाउनु पर्दृछ। पतछल्ा पुस्ाले 
आफना िवाफहरू छलदृङ् ग भएका छन् भने् कुिा िानु् िरूिी हुनछ, ि यो संसाि ितिसुकै 
ितटल, अन्ोलपूणदृ ि स्स्ाग्रस् भए पतन उनीहरूले सधै ँसत्य पत्ा लगाउन ि उहाँका 
वचनहरू्ा आफनो आचिणहरू पाउन सकछन्।

"  ्बाटो हँु।"

िोब होक्स्नको पत्

के हा्ीले सुतनिहेका छौ ंि?
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तवश्वभरिका स्ानीय ्ण्डलीहरू, सेवकाइहरू ि सिकािहरूसँगको साझेर्ािी्ा एउटा-आशा 
सेवकाइले १.६ अिब भन्ा बिी बालबातलकाहरू ि तकशोि-तकशोिीहरूकहाँ पि्ेश्विको 
वचन पुि् याइसकेको छ। एउटा-आशाले रे्शतभत्र सचिालन गनदे िोि-अनुसन्धानको आधाि्ा, 
ध द्ृशास्त्रका कायदृरि्हरू उ्ेि सुहाउँर्ो ि सांस्कृ तिक सान्तभदृक बनाइएका छन्। सन  
१९८७ रे्क्ि एउटा-आशाले हिेक रे्शका बालबातलका ि तकशोि-तकशोिीहरूलाई आशाको 
िीवन परिविदृनकािी सने्श बिाउँरै् बालबातलकालाई पि्ेश्विको क्ा अनुभव गनदृ सहायिा  
पु�  याएको छ। यस बािे्ा अतधक िानकािीको तनक्ति onehope.net. ्ा हेनुदृहोस्।

यस अध्यनले २० वटा रे्शहरू्ा १३ रे्क्ि १९ वषदृका ८,३९४ तकशोि-तकशोिीहरू बीच 
सवदेक्षण ग�  यो। हिेक रे्श्ा लगभग ४०० िना तकशोि-तकशोिीहरूको प्रतितनतध न्ूनाले १३ 
रे्क्ि १९ वषदृका तकशोि-तकशोिीहरूका हक्ा िाँटी िनसङ््ा प्रतिशिको ५% तभत्रका 
प्रतिशि परिणा्हरू ९५% तनतचिि भएको ि िर्ानुरुप िथ्याङ्कीय पिीक्षण गनदृ िथ्याङ्कीय शक्ति 
प्रर्ान ग�  यो। बहु-रे्शीय के्षत्रहरू्ा ि तवश्वव्यापी रुप्ा, भिोसाको स्ि अझ उच्च िहेको ि 
तु्रतटको अन्ति अझै क् भएको पाइयो।

५ रे्शहरू (चीन, इतिप्ट, इक्डिया, िापान ि तभयिना्) ्ा ध द्ृआधारिि तवशे्षण ि िुलना 
होस् भने् उदेिश्यले कक्ति्ा १०% उत्िर्ािाहरू चातहँ इसाईहरू हुन सकून् भनी कोटा प्रणाली 
प्रयोग गरिएको त्यो। अन् केही रे्शहरू्ा चातहँ कोटा प्रणाली प्रयोग नगिी इसाईहरू वा 
्ुक्लि्हरूको नू्नत्् १०% लतक्षि न्ूना स्ूहबाट उत्ि तलइयो वा निीक-निीक  
पु�  याइयो। कक्ति्ा ४०% उत्िर्ािाहरू ्तहला हुन सकून् भनेि केन्ा्ा पतन न्ूना कोटा 
प्रयोग गरियो।

सेक्टि्ेटि रिसचदृ (Centiment Research) द्ािा ले् साधन तवििण गरिएको त्यो। गुणस्ि 
तनयन्त्रण ्ापकको रुप्ा उत्िर्ािाहरूले सा्ान् ध्ान-िाँच प्रश्नको गलि िरिकाले िवाफ 
तर्ए्ा उनीहरू अयोग िरिने्थ। रुतचका िास तवषयहरू पत्ा लगाउनलाई प्रते्यक के्षत्रको 
लातग तवशेष रूपले ियाि पारिएका केही अतिरिति प्रश्नहरूको सा््ा ७० ्ूल (आधाि) 
प्रश्नहरू रिसचदृ ले्-साधन्ा स्ावेश त्ए।

एउटा-आशा बािे

कायदृ-पदिति
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यस अध्यनको िथ्याङ् क २०२०, फेबु्अिी २४ रे्क्ि २०२०, ्ाचदृ २७ सम्म सङ् कलन गरिएको 
त्यो। अनलाइन्ा तबिाइएको कूल स्य ि ्ानतसक स्ास्थ्य सूचकहरू सा्ै तनिाशा, तचन्ता 
ि यस अध्यनको तहस्साको रुप्ा तवचाि गरिएका अन् कुिा लगायि िथ्याङ् क बँुर्ाहरूलाई 
असि पानदृ सके् भनिातनएका व्यवक्स्ि आश्य-स्ल ि क्ािेक्टिन आरे्शहरूका असिहरू 
तकशोि-तकशोिीहरूले व्यापक रूप्ा ्हसुस गनदृ ्ालनु पतहले यो िोि-अनुसन्धानले 
तकशोि-तकशोिीहरूका आस्ा ि व्यवहािहरू सही रुपले झल्ाउँछ भने् हा्ीले तवश्वास 
तलएका छौ।ं कोतभि-१९ ्हा्ािीको कािण रे्शभरि बन्ाबन्ी लागू हुनु अतघ चीन बाहेक 
सबै रे्श्ा िथ्याङ् क सङ् कलन पूिा भइसकेको त्यो। चीनचातहँ तछटोभन्ा तछटो बन्ाबन्ी 
प्रतरिया लागू गनदे ्हा्ािी उत्पति के्रिको रूप्ा तवशेष अपवार् त्यो। 

िथ्ाङ् क सङ् कलन फ्मफ्ि 
फेबु्अिी २७—्ाचदृ २, २०२०
फेबु्अिी २७—्ाचदृ ११, २०२०
फेबु्अिी २७—्ाचदृ ६, २०२०
फेबु्अिी २७—्ाचदृ २, २०२०
फेबु्अिी २७—्ाचदृ ९, २०२०
फेबु्अिी २८—्ाचदृ १७, २०२०
फेबु्अिी २७—्ाचदृ ७, २०२०
फेबु्अिी २७—्ाचदृ २३, २०२०
फेबु्अिी २५—्ाचदृ २७, २०२०
फेबु्अिी २७—्ाचदृ २, २०२०
फेबु्अिी २७—्ाचदृ ८, २०२०
फेबु्अिी २४—्ाचदृ २०, २०२०
्ाचदृ ७—्ाचदृ १८, २०२०
फेबु्अिी २८—्ाचदृ १३, २०२०
फेबु्अिी २७—्ाचदृ २, २०२०
फेबु्अिी २४—्ाचदृ ७, २०२०
्ाचदृ ७—्ाचदृ १३, २०२०
फेबु्अिी २४—्ाचदृ ३, २०२०
फेबु्अिी २४—फेबु्अरि २९, २०२०
्ाचदृ १३—्ाचदृ २६, २०२०

देि 
अिदेनक्टिना

ब्ातिल
चीन

कोलक्म्बया
इतिप्ट

इक्डिया
इडिोनेतशया

िापान
केन्ा

्ेक्सिको
नेर्िल्ाड्िस

नाइिेरिया
पोचुदृगल

िो्तनया
ितसया

र्क्षीण अतरिका
से्न

युनाइटेि तकङगि्
अ्ेरिका

तभयिना्

िथ्याङ् क सङ् कलन
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समफ्प्मि इसाई
यहोवाको साक्षी वा ्ो द्ृन बाहेक इसाई हँु भनी स्-पतहचान तर्ने ि तनम्न ्ापर्ण्ड पूिा गिेका तकशोि-
तकशोिीहरूः

 •    पि्ेश्वि हुनुहुनछ ि उहाँसँग हा्ी व्यक्तिगि सम्बन्ध स्ापना गनदृ सकछौ ंभनी तवश्वास गनदे।
 •    येशू पि्ेश्विको पुत्र हुनुहुनछ भनी तवश्वास गनदे।
 •    पाप क्ष्ा येशू ख्ीटि्ा तवश्वास गिेि ्ातै्र संभव छ भनी तवश्वास गनदे।
 •    बाइबल पि्ेश्विको वचन हो भनी तवश्वास गनदे।
 •    क्सेक् हप्ा्ा स््् बाइबल पि्ने।
 •    रै्तनक वा हप्ा्ा प्रा द्ृना गनुदृ।

स्मिण िहोस्—स्तपदृि इसाई तकशोि-तकशोिीहरू क्ा्ोतलक, सेभन्थ िे एिभाक्टिस्ट, अ्थोिसि, वा 
कुनै अरु सम्प्रर्ाय हुन सकछन्।

नामधािी इसाईहरू
यहोवाको साक्षी वा ्ो द्ृन बाहेक इसाई हँु भनी स्-पतहचान तर्ने िि स्तपदृि इसाईहरूका तनक्ति स्ातपि 
अभ्ासहरू वा ्ूलभूि आस्ाहरू ्ापर्ण्ड पूिा नगिेका तकशोि-तकशोिीहरू ना्धािी इसाई हुन्। 

अन् धम्महरू
बुतदिस्ट, तहनर्,यहूर्ी, ्ुक्लि्, वा अरू ध द्ृहरूको रुप्ा स्-पतहचान तर्ने तकशोि-तकशोिीहरू।

धम्म नभएको
नाक्स्क, संशयवार्ी, वा ्ात्को कुनै पतन होइन भनी स्-पतहचान तर्ने तकशोि-तकशोिीहरू।

प्श्नहरू?
यो िोि सम्बन्धी कुनै प्रश्नहरू? research@hopeeducation.org ्ा सम्कदृ  गनुदृहोला।

परिभाषाहरू
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ध द्ृशास्त्र होली बाइबल, नेपाली-आि.भी. बाट तलएको,
बाइबल सोसाइटी इक्डिया, अनु्तिद्ािा प्रयोग गरिएको। 
सवादृतधकाि सुितक्षि।
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