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શિનવાર ૨૫ માચર્, ૨૦૨૩

ડ�ની પરીક્ષાઓ મધદ�રય ેપહોંચી છ�. ધો. 
10ની પરીક્ષાઓ પરૂી થવાન ેઆર ેછ� પણ 

ધો. 12 િવજ્ઞાનની પરીક્ષાઓ પરૂી થતાંની સાથ ેJEE-
NEETની તારીખો પણ સામ ેજ ઊભી છ�. બોડ�ના 
વષર્નાં પહેલાંથી જ ધો. 9 થી ત ેધો. 12 પરૂુ ંથાય ત્યાં 
સુધી ભણી રહેલાં િવ�ાથ�ન ેઆપણ ેસતત જતાવીએ 
છીએ ક� બોડ�નુ ંવષર્ છ�, પ�રણામ તો અવ્વલ જ આવવું 
જોઇએ. દશેની ટોપ 10 શૈક્ષિણક સંસ્થામાં �વેશ મળ� 
એવંુ પ�રણામ જોઇએ તો જ ક�ઇ ભણલંુે કહેવાય બાકી 
તો િનષ્ફળતા, કોઇ વેલ્ય ુનહીં અન ેઆમ િવ�ાથ� 
સતત બહારના �ેશરન ેઆત્મસાત કરી લે છ� અને 
ટોપ 10માં આવવાનુ ંજ એવંુ ધ્યેય ન�ી કરી અથાગ 
મહેનત કર ેછ�, સપનાનાં વાવતેર કરી દ ેછ� પણ 
િવિવધ કારણોસર બોડ�ની પરીક્ષા દરમ્યાન જયાર ેપપેર 
‘અઘરુ’ં લાગ્યુ ંહોય ત્યાર ેએના મનમાં િનષ્ફળતાનો 
ડર પસેે છ�, જ ેએનાં મનોસામાજીક કાયર્ કરવાની 
ક્ષમતા પર નકારાત્મકતા ઊભી કર ેછ�. િનષ્ફળતાનો ડર 
છ�, િનષ્ફળતા મળી નથી પણ એનુ ંપોતાનુ ંમલૂ્યાંકન 
છ� (જ ેકદાચ અન ેમોટા ભાગના �કસ્સામાં સાચુ ંપણ 
પડ� છ�) જનેી અસર િવચારસરણી પર પડ� છ� અન ેએક 
જ �� ક� જો ધારલેા માક�સ ન આવ્યા તો શંુ??? ના 
િવચારોથી ડરનાં પડળો રચાય છ�. જયાંથી ભિવષ્ય 
ધૂધંળ�� લાગ ેછ� ત્યાર ેન થવાનુ ંક� ન કરવાનુ ંપગલંુ 
ભરાઈ જાય છ�. િજદંગી ટ��કાવવાથી પ�ર�સ્થિતનો 
સામનો નહીં કરવો પડ� એવી િવચારસરણી ઘૂટંાતી 
જાય છ�. િનષ્ફળતાનો ડર ક� િનષ્ફળતાનો સામનો 
કરવાનુ ં િવ�ાથ�ઓન/ેસંતાનોન ેિશક્ષક �ારા ક� માતા-
િપતા �ારા શીખવાડવામાં આવતુ ંનથી હોતુ.ં મા� 
સફળતા જ શીખવાડીએ છીએ. ધારલંુે ધ્યયે ન આબંી 
શકાય એ પણ જીવનની વાસ્તિવકતા છ� એના પાઠો 
બહુ જ નાનપણથી શીખવાડવા પડ�.

િનિમર્ત પાંચ છ વષર્નો હતો ત્યાર ેઘરમાં ક�રમ 
રમતો, તો એ જયાર ેન જીત ેત્યાર ેધમાલ મચાવી દ,ે 
જીત તો મારી જ થવી જોઇએ. ક�મ ક� ‘Me First’ 
આટલી નાની વયમાં જ ઘૂટંાઈ ગયલંુે. ત્યાર ેએનાં 
દાદી, મમ્મી, પપ્પા બધાંનુ ંજ કાઉન્સેલીંગ કરવંુ પડયું 
હતુ ંઅન ેજીત એક �ોત્સાહન આપનારુ ંબળ છ� એની 
સાથે હાર પણ એ જ િસ�ાની બીજી બાજ ુછ� જે 
વધ ુકાયર્ક્ષમ બનવા માટ� �ોત્સાહન પરૂુ ંપાડ� છ� એવી 
સમજણ ક�ળવવી રહી. િમ�ો, માક�સ ઓછા આવશે 
તો શંુ થશે? ની િચતંામાં અન્ય પપેરની તયૈારી પર 
નકારાત્મક અસર ન પડ� ત ેજોવુ ં રહંુ્ય. િનષ્ફળતાના 
ડરનો સામનો કરીએ, કદાચ કોઇ પપેર ધાયાર્ મજુબ 
ન જાય તો એવંુ િવચારો ક� હજ ુઅન્ય પપેસર્ બાકી છ� 
જમેાં માક�સ કવર કરવાની તક છ�. તો એની તયૈારી 
વધ ુસારી રીત ેકરો. વાલીઓ તમારા ધયૈર્ની કસોટી 
કયારયે પણૂર્ થવાની નથી. એ તો ઉત્તરોત્તર વધવાની 
જ છ� માટ� વાણી-વતર્ન પર થોડો વધ ુિવવકે જાળવવો 

રહ્યો. તમારી િ�યા- �િતિ�યાની નકારાત્મક અસર 
તમારા સંતાનની કાયર્ક્ષમતા પર પડી શક� છ�. કોઇ પણ 
વ્ય�કત/િવ�ાથ� સંપણૂર્ રીત ેધારલંુે ધ્યયે મળેવી નથી 
શકતો. હંમશેાં એન ેએમ જ લાગ ેછ� ક� ‘હજ ુવધારે 
સારુ ંકરી શકયો હોત.’

 િનષ્ફળતાના ડરમાંથી બહાર આવી માનિસક 
સ્વાસ્થ્ય જાળવી રાખવંુ ખૂબ જ જરૂરી છ�:

1. મા� એક ક� બે પપેર ખરાબ જવાથી કાર�કદ� 
નહીં જ બન ેએવુ ંના િવચારો. તમારા �ચા ધ્યયેને 
તમારી આખં સામ ેલાવો. એ િવશે િવચારો, જ ેતમારે 
પ�રપણૂર્ કરવાનુ ંછ�. જો તમ ેિવચારોમાં સતત તમારા 

ધ્યયેથી દરૂ જતા રહો 
છો તો વધ ુસજાગ થઇ 
જાવ, ડર તમારા પર 
હાવી થઇ રહ્યો છ�. તમન ે
વધ ુસારુ ંકામ કરતા અટકાવે છ�. 
બહાનાંઓ બનાવવા તરફ દોરી જાય છ�. 
દા.ત. ‘િશક્ષકો માક�સ આપતા નથી’  માટ� ડરના 
�ભાવની અસરમાંથી સત્વર ેબહાર આવવુ ંજરૂરી છ�.

2. જમે જમે તમ ેતમારા ભયનાં લક્ષણોથી જાણકાર 
થશો, જા�ત થશો તમે તમે એનો સામનો કરવા માટ� 
સશકત બનશો. તમારી દ:ુખી લાગણીઓ, તમારા 

ભાવનાત્મક અપસેટ લેવલની 
જા�િત તમન ેવધ ુફાયદાકારક 
કાયર્ કરવા માટ� �ે�રત કરશે. 
તમારા પોતાના જીવનમાં 
બનલેા ઘણા અનભુવો જમેાં 
તમ ે નકારાત્મકતામાંથી 
હકારાત્મકતા તરફ વળ�લા 
હોવ એન ે યાદ કરો. ‘સ્વ’ન ે
�ોત્સાિહત કરો. આમ ડરથી ભાગવા 
કરતાં એન ેતમારા ધ્યયે સુધી પહોંચવા માટ� 
ક્ષમતાનો સાથી બનાવો. 3. ડરનાં કારણો 
જાણવાનો �યત્ન કરો. ડર ખરખેર જ વાસ્તિવક 
છ� ક� કાલ્પિનક? અન ેજો વાસ્તિવક છ� તો 

એનાં કારણો કયાં? તમારુ ંપોતાનુ ં
િવ�ષેણ એક �િતિબંિબની ગરજ 
સારશે અન ેએના ભયમાંથી બહાર 
આવવામાં મદદ કરશે.

4. િવ�ષેણમાં તમારા ધ્યયેને 
પણ તપાસો ક� ક�ટલંુ વાસ્તિવક રીતે 

ન�ી કરાયલંુે છ�? જો તમ ેસામાન્ય 
કક્ષાના િવ�ાથ� રહ્યા હો તો એનાથી 

થોડ�� �ચુ ંધ્યયે પામવામાં બહુ સ્��સ ન પડ� 
પણ જો તમ ે65-70 % લાવતા હોવ અને 
હવ ે90%+ની ઇચ્છા રાખતા હોવ તો કદાચ 

સ્��સ લેવલ વધવાની શકયતા છ� માટ� તમારી 
ક્ષમતાઓ, તમારી તૈયારીઓનુ ં�થ�રણ કરવુ ંરહંુ્ય.

5. �ોથ માઇન્ડસેટ અપનાવો: તમ ેફરી ફરીન ે
િનષ્ફળતા મળશે તો?ના ડરના િવચારોમાં ઘરેાઇ જાવ 
છો તો તમારુ ંમાઇન્ડ સેટ બદલી, બીજી પરીક્ષામાં 
વધ ુ માક�સ લાવી શકીશ એવી માનિસકતા સાથે 
આગળ વધો. િવચારો ક� ધારલેાં માક�સ ન આવશે 
તો િશક્ષણના/ કાર�કદ�ના અન્ય િવકલ્પો કયા રહેશે? 
રીયા ધો. 12ની િવ�ાિથર્ની, જીવિવજ્ઞાન સાથ ેઆગળ 
કાર�કદ� બનાવવી હતી, બોડ�ની પરીક્ષા તો ફાઇન 
ગઇ હતી. ધો. 10-12માં સમાજમાં અન ેશાળામાં 
હંમશેાં �થમ જ રહી હતી પરતં ુNEETમાં ધારલેી 
ટકાવારી/સ્કોરીંગ ન લાવી શકી, નાસીપાસ થઇ ગઇ. 
MBBSમાં �વશે લેવાનો જ માંડી વાળ્યો. ફરી NEET 
આપી Grant in aidમાં જ �વશે લેવો એવો િનણર્ય 
કરી લીધો પછી નાણાંકીય સહાય, સરકારની સ્કીમ 

વગરે ેવગરેનેી �ડાણપવૂર્કની ચચાર્ થતાં િવચારો 
બદલાયા અન ેઆજ ેસ્વિનભર્રમાં MBBSમાં 
ભણ ેછ�. ત્યાં પણ �થમ વષર્માં ફસ્ટ� કલાસ 
જ લાવી છ�. આમ િનષ્ફળતામાં સમજણ 
ક�ળવવી એ જ િહતાવહ છ� અન ેઆગળ 
વધવુ ંએ જ ઉત્તમ કાયર્ક્ષમતાની િનશાની 

છ�. િનષ્ફળતાના ડરન ેઓળખો, સ્વીકારો 
અન ેઆગળ વધો ક�મ ક� િનષ્ફળતા એ સફળતા 

કરતાં ઘણી વખત સારો િશક્ષક હોય છ�.
‘Every Failure is a stepping stone 

towards success. You are not alone. 
There is a power guiding you.’

- Sri Sri Ravi Shankar.

િનષ્ફળતાનો ડર
ધ્યયેથી દરૂ જતા રહો 
છો તો વધ ુસજાગ થઇ 
જાવ, ડર તમારા પર 
હાવી થઇ રહ્યો છ�. તમન ે
વધ ુસારુ ંકામ કરતા અટકાવ ેછ�. 
બહાનાંઓ બનાવવા તરફ દોરી જાય છ�. 

એનાં કારણો કયાં? તમારુ ંપોતાનુ ં
િવ�ષેણ એક �િતિબંિબની ગરજ 
સારશે અન ેએના ભયમાંથી બહાર 
આવવામાં મદદ કરશે.

4. િવ�ષેણમાં તમારા ધ્યયેને 
પણ તપાસો ક� ક�ટલંુ વાસ્તિવક રીતે 

ન�ી કરાયલંુે છ�? જો તમ ેસામાન્ય 
કક્ષાના િવ�ાથ� રહ્યા હો તો એનાથી 

થોડ�� �ચુ ંધ્યયે પામવામાં બહુ સ્��સ ન પડ� 
પણ જો તમ ે65-70 % લાવતા હોવ અને 
હવ ે90%+ની ઇચ્છા રાખતા હોવ તો કદાચ 

સ્��સ લેવલ વધવાની શકયતા છ� માટ� તમારી 
ક્ષમતાઓ, તમારી તયૈારીઓનુ ં�થ�રણ કરવુ ંરહંુ્ય.

બો

િનષ્ફળતાનો ડર ક� િનષ્ફળતાનો સામનો કરવાનું  િવદ્યાથ�ઓને- સંતાનોને િશક્ષક દ્વારા ક� માતા-િપતા દ્વારા શીખવાડવામાં આવતું નથી હોતું. માત્ર સફળતા જ શીખવાડીએ છીએ. ધાર�લું ધ્યેય ન આંબી શકાય એ પણ �વનની વાસ્તિવકતા છ� એના પાઠો બહુ જ નાનપણથી શીખવાડવા પડે
ભાવનાત્મક અપસેટ લેવલની 
જા�િત તમન ેવધ ુફાયદાકારક 

હકારાત્મકતા તરફ વળ�લા 
હોવ એન ે યાદ કરો. ‘સ્વ’ન ે

વગરે ેવગરેનેી �ડાણપવૂર્કની ચચાર્ થતાં િવચારો 
બદલાયા અન ેઆજ ેસ્વિનભર્રમાં MBBSમાં 

છ�. િનષ્ફળતાના ડરન ેઓળખો, સ્વીકારો 
અન ેઆગળ વધો ક�મ ક� િનષ્ફળતા એ સફળતા 

કરતાં ઘણી વખત સારો િશક્ષક હોય છ�.

 


