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மைழ ெவள்ளத்தால் பள்ளிகளுக்கு விடப்பட்ட ெதாடர் விடுமுைறைய ஈடுகட்ட பள்ளிகள்
தற்ேபாது கூடுதல் நாட்களும் கூடுதல் ேநரமும் இயக்கப்படுகின்றன. மாணவர்களின் ேதர்ச்சி
விகிதம் எந்த சூழ்நிைலயிலும் பாதித்துவிடக்கூடாேத என்று ஆசிrயர்களும், பிள்ைளகள்
நன்றாக ேதர்வு எழுதி நல்ல மதிப்ெபண்கைள ெபறேவண்டுேம என்று ெபற்ேறார்களும்
கவைலப்படுகிறார்கள். மாணவர்களுக்கு இதனால் ஒருவித மன-அழுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த பிரச்ைனைய எளிதில் சமாளித்துவிடலாம்.

முதற்கண் ெபற்ேறார்கள் ெசய்யேவண்டியது, மாணவர்களுக்கு பrட்ைச முடியும்வைர
அவர்கள் சில தியாகங்கைள ெசய்யேவண்டும். பிள்ைளகள் மனம் பாதிக்கும்படி ேபசுவது,
அவர்கள் எதிrல் சண்ைடயிடுவது, டி.வி. பார்ப்பது இெதல்லாம் தவர்க்கப்படேவண்டும்.
அவர்கைள “படி… படி…” என்று நச்சrப்பது கூடேவ கூடாது. பாஸிட்டிவான உற்சாகப்படுத்தும்
அணுகுமுைறேய பலன் தரும்.

இது ேபான்ற தருணங்களில் மாணவர்களிைடேய ஏற்படும் ேதர்வு குறித்த பயத்ைத
ேபாக்கேவண்டும். அதற்கு இந்த கட்டுைர உதவியாக இருக்கக்கூடும்.

(இறுதியில் இந்த பதிவின் PDF லிங்க் உள்ளது. பிள்ைளகளுக்கு ெகாடுப்பதற்கு வசதியாக
அைத டவுன்ேலாட் ெசய்து பிrண்ட் எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்!)

– ைரட்மந்த்ரா சுந்தர், ைரட்மந்த்ரா.காம்

Please check : பிள்ைளகளின் படிப்ைப பற்றி இனி கவைலப்படேவண்டாம் – கைலமகளார்
திருப்பதிகம்

========================================================

இன்ைறய மாணவர்களின் கவனத்ைத சிதறடிக்க பல ேவண்டாத விஷயங்கள் அவர்கைள
ஆட்ெகாள்கின்றன. அவற்றுள் ஒன்று, மாணவ மாணவிகளிடத்தில் உள்ள வணீ் பயம். அது
அவர்களின் மனதின் ஆழத்தில் ேதங்கிய குட்ைடயாக கிடக்கிறது. அந்த பயம் அவர்கது
பrட்ைச ேநரத்தில் அதிகமாக ெவளிப்படுவது பலரும் அறிந்த ஒன்றாகி விட்டது.

மாணவர்களிடத்தில் படிக்கும் காலத்திேலேய ெதாடங்கும் பயம் அவர்களது அந்திமக்காலம்
வைர அவர்கைள அல்லல் படுத்திக் ெகாண்ேட இருக்கிறது. ேதர்வு பயம், ேநர்முகத் ேதர்வில்
வளர்கிறது. பிறகு அலுவலகத்தில், சமுதாயத்தில் என்று அைனத்து இடங்களிலும்
வியாபிக்கிறது.

பயத்ைத முைளயிேலேய கிள்ளி எறி என்பது சுவாமி விேவகானந்தrன் ஒரு முக்கிய
சிந்தைன.

‘பயமற்றிரு’ என உபேதசமாக அல்ல, ஆசிர்வாதமாகேவ சுவாமிஜி இைளஞர்களுக்கு
கூறியுள்ளார். இந்த ஆசிைய நம் மாணவ மாணவிகள் அைனவரும் ெபற ேவண்டும். அது
ேபான்று, ேதர்வில் மதிப்ெபண்கள் ெபறுவது எந்த அளவிற்கு முக்கியேமா, அைதவிட அதிக
அளவிற்கு நம் மாணவர்கள் மதிப்பு மிக்கவர்களாக விளங்குவது முக்கியம்.

ஒரு லட்சியத்துடன் மாணவர்கள் படித்து ேதர்வு எழுதும் ேபாது அவர்களுக்கு Marks என்பது
சிரமமிருக்காது. அப்ேபாது அவர்கள் நல்ல Remarks வாங்கி Remarkable – குறிப்பிடத்தக்கவர்
என்று ேபாற்றும்படி வளர்வார்கள்.
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பல வருடங்களாக தீவிரவாதிகளால் மணிப்பூர் மாநிலத்திற்கு ெகட்டப் ெபயேர நிலவி வந்தது.
அந்த அவப்ெபயைர நீக்கித் தன் மாநிலத்திற்கு நற்ெபயைர ஏற்படுத்தேவண்டும் என்ற உயர்ந்த
ேநாக்கத்துடன் படித்து முகமது இஸ்மத் என்ற மாணவர் 2012- ல் சி.பி.எஸ்.இ +2 -ல்
இந்தியாவிேலேய முதல் மாணவராக ேதர்ச்சி ெபற்றார்.

இந்த பதிவில் இடம்ெபற்றுள்ள ேகள்விகளும் அதற்கான பதில்களும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண
விஜயத்தில் ‘சுவிர்’ எழுதும் மாணவர் சக்தி’ என்ற பகுதியில் ெவளிவந்தைவ.

ேகள்வி: ேதர்வு எழுத ெசல்லும்ேபாது மனைத எப்படி ைவத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்?

பதில்: பrட்ைச என்ற வார்த்ைதைய இப்படி பிrத்து பார். பrட்ைச = பார் + இச்ைச.

நல்ல மார்க் வாங்கி வாழ்வில் ெபrய நிைலக்கு வர ேவண்டும் என்பது ேபான்ற உன்
விருப்பங்கைள இச்ைசகளாகப் பார்.

அந்த இச்ைசகள் நிைறேவறிட எப்படிெயல்லாம் இப்ேபாது ெசயல்பட ேவண்டும்; முக்கியமாக
இன்று இந்த ேநரத்தில் பrட்ைசக்காக எப்படிெயல்லாம் உைழத்தால் அந்த இச்ைசகைள
அைடயலாம் என்று பார்.

ேகள்வி: நான் பrட்ைசக்கு நன்றாகப் படிக்கிேறன்.ஆனால் பrட்ைச ஹாலுக்குச்
ெசன்றதும் படித்தது எல்லாத்ைதயும் மறந்து விடுகிேறன். ஏன்?

பதில்: நீ வடீ்டில் இருந்தபடி படிக்கிறாய். படித்தெதல்லாம் நிைனவிற்கு வருகிறது. வடீ்டில்
உன் மனம் அைலபாயவில்ைல. அதனால் பயம் இல்ைல.

இனி நீ படிக்கும் ேபாேத பrட்ைச ஹாலில் இருப்பது ேபால் நிைனத்துக் ெகாள். எைத
படித்தாேயா அைத எழுதி பார்.

ேகள்வி: நான் பாடங்கைள முழுைமயாக படித்து வருகிேறன். ஆனால் படித்தைத
ேதர்வில் எழுதி நல்ல மார்க் ெபற முடியவில்ைல?
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பதில்: பrட்ைசக்கு முன்பு நீ ெசய்வேதா எழுதுவது. பrட்ைசக்கு முன்பு பலமுைற படித்து
பயிற்சி ெபறுகிறாய். ஆனால் பrட்ைசக்காக எத்தைன முைற எழுதி நீ பயிற்சி ெபறுகிறாய்
என்று ேயாசி. எழுதிப் பார்த்தால் அதுேவ பrட்ைச ேநரத்தில் உன்ைன பாடாய் படுத்தும்
பயத்திலிருந்து நீக்கும். ைதrயமாக எழுதி நல்ல மதிப்ெபண் ெபறுவாய்.

ேகள்வி: ேதர்வுக்கு முன் பதற்றம், மறந்து ேபாகுேமா என்ற பயம் வருவைத எப்படி
தவிர்ப்பது?

பதில்: ேதர்வு 10 மணிக்கு எனில் அதற்கு முன் குைறந்தது, ஒரு மணி ேநரத்திற்கு முன்ேப
படிப்பைத நிறுத்தி விடு. மனைத ெடன்ஷன் இன்றி ெநகிழ்ச்சியாக ைவத்திரு. அது
மகிழ்ச்சிைய தரும்.

பrட்ைசக்கு முன் மகிழ்ச்சி ேவண்டினால், அதற்குமுன் தளர்ச்சி இன்றி நீ படித்திருக்க
ேவண்டும். அதனால் பதட்டமும் பயமும் ேபாய் விடும். தன்னம்பிக்ைக பிறக்கும்.

மகிழ்ச்சியும் தன்னம்பிக்ைகயும் ெகாண்டு, ேதர்வு கூடத்திற்கு ேபா. அங்கு ஐந்து R கைள
நிைனவில் ெகாள். அவற்றின் படி நட. Relax, Receive, Read, Reflect & Respond .

Relax : மன உைளச்சல் அைடயாேத. உன் மனம் பளுவின்றி, பஞ்சு ேபான்று இருப்பைத நிைன.

Receive : கடவுைள ேவண்டிக் ெகாண்ேட வினாத்தாைள ைதrயமாக வாங்கு.

Read : வினாக்கைள அைமதியாகப் படி.

Reflect : விைடகைள இதுவைர படித்தவற்றிலிருந்து மனத்திைரயில் பார்.

Respond : எந்ெதந்த வினாக்களுக்கு உடனடியாக விைடயளிக்க முடியும் என்பது உனக்ேக
ெதrயும். அவற்ைற முதலில் எழுதிவிடு.

நீ ைதrயமாக விைடயளித்தால் உன் மனதிலிருந்ேத உனக்கு விைடகள் எளிதாக வரும்.
இைவ இல்லாமல் நீ அங்கு ெசன்றால் அது ேதர்வு கூடமாக இருக்காது. ேதர்வுக் கூண்டாகி
விடும். கூண்டில் சிக்கியவனின் கதி உனக்கு ஏன்?
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ேகள்வி: பrட்ைசக்கு ெசல்லும் முன் நாம் நம்ைம எவ்வாறு தயார் ெசய்ய ேவண்டும்?

பதில்: பrட்ைசக்கு தயார் ெசய்வது என்பது ஒேர நாளில் நடந்து விடாது. அர்ஜூனன் ேபாருக்கு
முதல் நாள் மட்டும் விற்பயிற்சி ெசய்தவனல்ல.

அதுேபால, நீயும் தினமும் உன் பாடங்கைள படி. மனப்பாடம் ெசய்வைதவிட புrந்துக் ெகாண்டு
படிக்கும் பாடம் மறக்காது. படிப்பதற்கு ஒரு நிமிடமாவது இைறவனிடம் பிரார்த்தைன ெசய்.
படித்தப் பின் படித்தவற்ைற எழுதிப் பார்.

சிலர் பrட்ைசக்கு ேபாகுமுன் ஏேதா ேபாருக்கு ேபாவதாக நிைனத்துக் ெகாண்டு பயத்துடன்
புறப்படுகிறார்கள். ேவறு சிலர் மதிப்ெபண் சrயாக வராததால் ெபாசுங்கி ேபாகிறார்கள். நீ
ெபாறுக்கும் ேபாகாேத, ெபாசுங்கியும் ேபாகாேத. பrட்ைச உன் நிைனவாற்றைல ேசாதிக்கிறது:
குைறந்த ேநரத்தில் நீ பயமில்லாமல் ெசயல்படுகிறாயா என உன்ைனப் பrேசாதிக்கிறது.

ேதர்வில் குைறந்த ேநரத்தில் ேவகமாகவும் ெதளிவாகவும் நீ ஒன்ைற கூற ேவண்டும் என்றால்,
ேதர்வுக்கு முன் நீ தினமும் படி. அவ்வாறு படித்தைத அடிக்கடி நிைனவுபடுத்தி பார். அப்படி
ெசய்தால் பrட்ைசக்கு ேபாவது படுக்கப் ேபாவதுேபால பரபரப்பின்றி இருக்கும்.

ேகள்வி: ேதர்வில் விைடகள் மறந்து விடுவது ஏன்?

பதில்: மூன்று மணி ேநரம் பரபரப்பின்றித் ேதர்வு எழுத ேவண்டும் எனில், அதற்கு முன் நீ
தினமும் மூன்று மணி ேநரமாவது சுறுசுறுப்ேபாடு படி. இந்த சுறுசுறுப்ைபக் ெகாண்டு ேதர்வு
ேநர பரபரப்ைப முறியடி.

பrட்ைசயின்ேபாது நிைனவாற்றலுடன் இருக்க ேவண்டும் என்றால், மற்றத் தினங்களில்
படித்தைத அடிக்கடி நிைனவு படுத்திப் பார்.

ஒரு விைளயாட்டு வரீன் ைகயில் ெவற்றிக் ேகாப்ைபயுடன் 15 வினாடிகள் உலகம் ேபாற்ற
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நிற்கிறான். அந்த சில வினாடிகளுக்காக அவன் எத்தைன ஆண்டுகைள ெசலவழித்து பயிற்சி
ெசய்திருப்பான் என்பைத நிைனத்துப் பார்.

விைதப்பைதேய அறுக்கிறாய். பrட்ைசக்குமுன் நிைனவாற்றைலயும் படிப்புத் திறைமையயும்
விைத. பrட்ைசயில் நல்ல மதிப்ெபண்கைள அறுவைட ெசய்.

ேகள்வி: முந்ைதய ேதர்வுகளில் நல்ல மதிப்ெபண்கள் எடுத்திருந்தும், வரப்ேபாகும்
ேதர்வுகைள நிைனத்தால் பயப்படுகிேறேன….?

பதில்: நல்லதுதாேன! பயம் உைடயார் பயன் அைடவார்.

அஞ்சுவதற்கு அஞ்சுவது அச்சமல்ல.

ேதர்வுக்குமுன் உனக்கு வந்துள்ள பயம் உன்ைன நன்கு படிக்க ைவத்தால் அது ஒரு
வரப்பிரசாதம்தான்.

– இராமகிருஷ்ண மடம் ெவளியிட்ட ‘சாதைன மாணவர்கைள உருவாக்கும் சுவாமிஜி ‘ என்னும்
நூலிலிருந்து…!

To download the above article as pdf :
http://rightmantra.com/wp-content/uploads/2016/01/RightMantra_Exam-Guide.pdf
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Rightmantra.com is a website that focuses on Spirituality, Self-development and True values without any
commercial interest. Join our ‘Voluntary Subscription’ scheme to run this website without break.
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ைரட்மந்த்ரா ெதாய்வின்றி ெதாடர உதவிடுங்கள்!

நமது தளத்தின் ‘விருப்ப சந்தா’ திட்டத்தில் ேசர்ந்துவிட்டீர்களா?
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