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પરીક્ષાનો ભય શા માટ ે? 
 

શ્રીમાળી વિષ્ણુભાઈ વિરમભાઈ 

વિ.સહાયક,  

 ખીમાણાિાસ પે.કેન્દ્ર શાળા 

તા.િાિ વિ. બનાસકાાંઠા 

૧. પ્રસ્તાિના 

વશક્ષણ માનિીને સારી રીતે જીિન જીિતા શીખિ ે છે. વિવભન્દ્ન પરરવસ્િવતમાાં માનિીએ કેિી રીતે વ્યિહાર કરિો એ 

વશક્ષણ દ્િારાિ શીખિા મળે છે. મનષુ્ણયએ જીિનમાાં અનેક પરીક્ષાઓમાાંિી પસાર િિુાં પડે છે,અન ે આ વિવભન્દ્ન 

પરીક્ષાઓને તે સફળતાપિૂવક પર પાડે છે. િે હહાંમતપિૂવક સામનો કરેછે તે પોતાના જીિનની હરેક પરીક્ષાઓમાાં ચોક્કસ 

સફળતા પ્રાપ્ત કરેછે.તો... પરીક્ષાઓ િી ભય શામાટ ે? 

 

ટૂાંક સમયમાાંિ ધોરણ૧૦ અને ૧૨ના વિદ્યાિીઓની પરીક્ષા શરુ િશ.ે માચવ અન ેએવપ્રલ મવહનાનો સમયગાળો એટલે 

શાળા,મહાશાળા,વિદ્યાલય અન ેવિશ્િવિદ્યાલયોમાાં પરીક્ષાઓની મોસમનો સમય.પરાંતુ આિે િાત કરીશુાં ધોરણ૧૦અન ે

૧૨ ની પરીક્ષાઓની. િેને આપને બોડવ તરીકે ઓળખીએ છીએ.  

 

હમણાાંિ િોડા સમય પહેલાાંઆપના િડાપ્રધાન માનનીયશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વિદ્યાિીઓ સાિ ેપરીક્ષાના સાંદભવમાાં 

ગોષ્ઠી કરી.િેમાાં દેશની અનકે શાળા,મહાશાળા,વિદ્યાલય અન ેવિશ્િવિદ્યાલયોમાાંિી આિેલા બાળકોએ પરીક્ષા સાંદભવમાાં 

અનેક સુાંદર પ્રશ્નો કયાવ િેના પ્રધાનમાંત્રી શ્રીએ યોગ્ય ઉત્તરો આપ્યા.પરાંતુ સૌિી અગત્યની િાત એમણે કાયવક્રમની 

શરૂઆતમાાંિ કરી કે આિે તમારી સમક્ષ ઉભાછે તેને તમ ેદેશના િડાપ્રધાન માનશો નવહ. પરાંતુ તમ ેતમારા વમત્ર સાિેિ 

િાત કરી રહ્યાછો.આ િાત માત્રિી િ કાયવક્રમ હળિોફૂલ િઇ ગયો. બસ આિ કાયવ િાલી તરીકે માતાવપતા તરીકે  આપણે 

આપણા બાળકો સાિ ેકરિાનુાં છે.  

 

૨. આ પરીક્ષા અન્દ્ય પરીક્ષાઓનીમાફક સામાન્દ્યપરીક્ષા િ છે. 

 તમારા બાળકે  અગાઉ આપલે કરેલી પરીક્ષાઓ ની માફકિ આ પરીક્ષા છે. તેને િધાર ેગાંભીરતા િી લેિાની િરૂર નિી. 

ખાસ કરીને િયાર ેઘરમાાંિી કોઈબાળકને ૧૦કે ૧૨ મા  ધોરણની પરીક્ષા હોય ત્યાર ેજાણે િાલીને પરીક્ષા હોય તેિુાં  સમગ્ર 

ઘરનુાં િાતાિરણ િોિા મળતુાં હોય છે. તેનેકારણે બાળક િધારે તણાિ અનુભિે છે.માટ ે િાલીઓએ બાળક માનવસક 
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તણાિમાાંિી દૂર રહે તેની કાળજી રાખિા માટ ેબાળક સાિ ેપ્રેમપૂિવકની િતવણૂક કરિાની છે. આ પરીક્ષા અગાઉ પાસ કરેલી 

પરીક્ષાઓ ની માફક િ સામાન્દ્ય પરીક્ષા છે તેિો વિશ્િાસ બાળકમાાં પેદા કરિાનુાં કામ િાલી તરીકે કરિાનુાં છે.  

 

૩. ગોખણપટ્ટી િી દરૂ રહો    

કોઈપણ ક્ષેત્રમાાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાિીઓએ પરીક્ષાને સફળતાપિૂવક પર પાડિા માટ ેકોઈ પણ વિષયની તૈયારી ખૂબિ 

પદ્ધવતસર કરિી િોઈએ. વિદ્યાિીઓએ ગોખણપટ્ટી િી દૂર રહી વિષયિસ્તનુુાં ધ્યાન પૂિવક િાાંચન કરિુાં િોઈએ.ગોખેલી 

માવહતી િો યાદ આિી જાયતો પૂરા પ્રશ્ન નો ઉત્તર સારી રીતે લખીશકાયછે. પરાંતુ ડર,ગભરામણ,કે મુાંિિણણે કારણે િો 

યાદ ના આિેતો સમગ્ર ઉત્તર વિસ્મૃવતમાાં ચાલ્યો જાયછે. અન ે તેની અસર સમગ્ર પ્રશ્નપત્ર પર િાયછે. અન ે આિુાં િો 

પરીક્ષાના પ્રારાંવભક પપેરમાાં િાયતો સમગ્ર પરીક્ષા પર તેની અસર િતાવય છે. માટ ે હમેશા ગોખણ પટ્ટી િી દૂર રહેિુાં 

િોઈએ. અન ેકોઈપણ વિષયિસ્તુ સમજી વિચારીને િાાંચિુાં િોઈએ. 

 

૪. અગત્યના મદુ્દાની નોંધ તયૈાર કરો 

િાાંચન સમયે અગત્યના મુદ્દાઓની નોંધ કરતા રહેિુાં િોઈએ કે પછી તેની નીચે લીટી દોરિી િોઈએ. સામાવિકવિજ્ઞાન 

િેિા વિષયમાાં સાલિારી યાદ રાખિા માટ ેઆ પદ્ધવત ઉપયોગી છે.ઘરકામ કરતાાં કરતાાં એકિાર સાાંભળેલુાં ગીત યાદ રહીન ે

હોંઠો પર રહી િતુાં હોયતો િારાંિાર િાાંચિામાાં આિેલુાં શા માટ ેયાદ ના રહે? કિુામાાંિી દોરડા િડે પાણી ખેચિામાાં આિેતો 

કૂિાની દીિાલ પર પણ દોરડી ના વનશાન બની િતા હોય છે, તો આતો મગિ છે. િો ધ્યાનપિૂવક િાાંચિામાાં આિેતો યાદ 

રાખિુાં કાંઈપણ અશક્ય નિી.  

 

૫. પનુઃસ્મવૃત માટ ેઆ પણ કરી શકાય 

ઘણી િખતે ઘરમાાં કોઈ િસ્ત ુઆપણાિી મૂકાઈ જાયતો ઘણી બધી શોધખોળ કરિા છતા પણ એ િસ્ત ુપ્રાપ્ત િતી નિી. 

અાંતે િાકીને એ િસ્ત ુક્યાાં મકૂી હતી એ યાદ કરિાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણા મગિ પર યાદ કરિા માટ ેપ્રસેર કરીએ 

છીએ. ત્યારબાદ એ િસ્ત ુ અાંતમાાં ક્યાાં મૂકી હતી ?એમ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ યાદ કરીએ છીએ અને તરતિ મગિમાાં એક 

ઝબકારો િાયછે. અન ેિસ્તુ પ્રાપ્ત િઇ જાય છે. પનુઃસ્મવૃત માટ ેપણ આ પદ્ધવતનો ઉપયોગ કરિો િોઈએ.  

 

માતા-વપતાએ નેગેટીિીટી છોડિી િોઈએ બાળકને આટલુાં પરરણામ લાિિુાંિ પડશ.ે અમુક ભાઈ નો છોકરો કે છોકરી 

આટલા ટકા લાવ્યો હતો માટ ેતારે પણ એટલા તો લાિિા િ િોઈએ આિી માનાવસકતા ત્યાગિી પડશે.કોઈના સાંતાન ની 

સાિ ેઆપણા સાંતાનની તુલના ક્યારયે ના કરશો. કારણકે દરેક બાળક એકબીજાિી તદ્દન વભન્દ્ન છે. 
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આ ઉપરાાંત િાાંચન માટ ેયોગ્ય સમયપત્રક બનાિિુાં િોઈએ.પહેલા રસ પડે એિુાં િાાંચન કરિુાં અને પછી કઠીન વિષયો ન ુ

િાાંચન કરિુાં િોઈએ અને મનોવિજ્ઞાન ના સરળિી કઠીન એ સૂત્રને આધાર ેિો અભ્યાસ કરિામાાં આિેતો સરળતાિી યાદ 

રહી જાય છે અન ેપરીક્ષામાાં સારી રીતે  રી-કોલ પણ કરી શકાય છે. 

 

આમ;િો યોગ્ય અને પદ્ધવતસર રીતે પરીક્ષાની તૈયારી કરિામાાં આિેતો પરીક્ષાિી ગભરાિાની િરૂર નિી.નવ્િા ાું 

પરીક્ષામાાં નાપાસ િયા પછી િોમસ આલ્િા એરડસને િીિળી ના  બલ્બની શોધ કરી હતી.એટલેકે િીિળીનો બલ્બ 

બનાિિા માટેના એમના નવ્િા ાું પ્રયત્નો વનષ્ણફળ ગયા હતા.િો તેમણે બે ત્રણ પ્રયત્નો પછી કાંટાળીને આ કાયવ મૂકી દીધુાં 

હોત તો?.પરાંતુ તેમણે હહાંમત હાયાવ વિના આ કાયવમાાં સતત રસ દાખવ્યો અન ેઅાંતે તેમાાં સફળતા મળી.બસ આિીિ હહાંમત 

દરેક પરીક્ષાિી એ રાખિાની િરૂર છે. 

 

અાંતે માતૃભાષા માાં પણ એક સરસ િાક્ય છે કે “વનષ્ણફળતા િ સફળતાની ચાિી છે.”માટ ેવનષ્ણફળતાિી ડરી િિાની િરૂર 

નિી તેનો હહાંમત પૂિવક સામનો કરીને વનષ્ણફળતા માાંિીિ શીખિાની િરૂર છે.કારણકે કરોવળયો પણ પોતાનુાં જાળુાં બનાિિા 

ભીંત પર ચડિા િતા અનેકિાર પછડાટ ખાય છે ત્યાર ેકરીને તેને સફળતા પ્રાપ્ત િાય છે.માટ ેહહાંમત રાખો.વનષ્ણફળતા મળે 

તો નાસીપાસ િિાની િરૂર નિી અન ેહહાંમત રાખીને નીષ્ણફળતામાાંિીિ પદાિવપાઠ શીખિાની િરૂર છે.િેનામાાં હહાંમત 

હોય તેનીિ ભગિાન મદદ કર ેછે. બસ મહેનત કરો “યા હોમ કહીને પાડો ફતેહ્છે આગે”. 

 

સાંદભવસવૂચ 

૧. દૂરદશવન પર પ્રસારરત િયલે પ્રધાનમાંત્રી શ્રી નરને્દ્રભાઈ મોદીજીના પરીક્ષા અાંગેના સિાલ-િિાબ . 


