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ધોયણ-10ના વલદ્યાથીઓના ભાતા-વતાને યીક્ષારક્ષી સરાહ 
સાયાાંળ 

યસ્યના વલચાયોની આ-રે કયલાની ભૈત્રીણૂણ ભવૂભકા એટરે વરાશ. વરાશની જરૂરયમાત દયેક 
વ્મક્તતને શોમ છે. વળક્ષણ ક્ષેતે્ર વરાશની જરૂરયમાત ભાત્ર વલદ્યાથીને નરશ ણ તેની વાથે વકંામેર ક્ષો જેલા 
કે વળક્ષક, ભાતા-વતા, વભાજ લગેયેને જરૂય શોમ છે. તેભા ં ણ ખાવ કયીને ધોયણ-10ભા ં અભ્માવ કયતા ં
વલદ્યાથીના ભાતા-વતાને યીક્ષારક્ષી વરાશની જરૂય શોમ છે. 

 

વલદ્યાથીઓની ળૈક્ષણણક વવદ્ધિ ય અવય કયતા અનેક રયફો છે. જેભા ંકુટંુફના વભ્મોની લધ ુડતી 
અેક્ષાઓનો વભાલેળ થામ છે. વલદ્યાથી ોતાના ભાતા-વતા કે કુટંુફની (વળક્ષણના વદંબણભા)ં અેક્ષાઓ વવિ 
કયલા પ્રમત્નળીર યશ ેછે. ભાતા-વતાની અેક્ષા લાજફી અને મોગ્મ શોમ તો વલદ્યાથી ોતાના કુટંુફ તયપથી 
ભતા પ્રેભ અને વશમોગથી યીક્ષાભા ંળૈક્ષણણક વવદ્ધિના વળખયો વય કયી નાખંે છે. ભાતા-વતાની અેક્ષા લધ ુ
ડતી અને મોગ્મ ન શોમ તો તેભજ કુટંુફ તયપથી, યીક્ષાભા ં તેને ઉચ્ચ ળૈક્ષણણક વવદ્ધિ ભેલલા ફાફત ે
દફાણ થત ુ ં શોમ તો તે ભાનવવક તાણ અનબુલે છે. ભાનવવક તાણ રાફંા વભમ સધુી યશતેા વલદ્યાથીભા ં
નકાયાત્ભક રયલતણન જોલા ભે છે. તેભજ ખોટી ટેલોનો વળકાય ફને છે અથલા અમોગ્મ ભાગણ તયપ લે છે. 
આ ગબંીય વભસ્માને વનલાયલા ભાત્રને વલદ્યાથી જ નશી ણ તેના ભાતા-વતાને યીક્ષારક્ષી વરાશ આલી 
અવનલામણ ગણામ છે. જેથી વલદ્યાથી આયોગ્મપ્રદ લાતાલયણભા ંભાનવવક યીતે સ્લસ્થ યશીને ોતાના યીક્ષાભા ં
ળૈક્ષણણક વવદ્ધિના રક્ષમાકંો પ્રાપ્ત કયી ળકે. 
પ્રસ્તાલના  

“Counselling implies a relationship between two individuals in which one gives a certain type 
of assistance to the other”1  - Myres 

ફાકના ભાતા-વતા તનેા વૌ પ્રથભ વરાશકાય છે. ણ ભાતા-વતાને ણ ફાકના વદંબણભા ં
વરાશની જરૂય ઊબી થઈ ળકે છે. ખાવ કયીને જ્માયે ફાક ધોયણ-10ભા ંઅભ્માવ કયતો શોમ ત્માયે ફાકના 
ભાતા-વતાને તેની ળૈક્ષણણક કામણના વદંબણભા ંવરાશ આલી જરૂયી ફને છે. ભાતા-વતાને જો તેભના ફાકના 
વદંબણભા ં મોગ્મ વરાશ આલાભા ં આલે, તો તે ોતાના ફાકને તેની યીક્ષા તેભજ ફાકને મુઝંલાતા 
પ્રશ્નોના મોગ્મ ઉકેર ભાટે વરાશ આી ળકે છે. 
ભહત્લ  
 બાયત દેળભા ં વલદ્યાથીઓના અને ભાતા-વતાના વફંધંભા ં બણતય ફાફતની વલચાયધાયાભા ં
વલયોધાબાવ જોલા ભે છે. આ વલયોધાબાવ ફાફત તેભના ઉષ્ભાબમાણ અન ેગાઢ વફંધંોને અલયોધે છે. વફંધંો 
તેભજ વલચાયોભા ંજોલા ભતા ભતબેદને રીધે વ્મક્તત ભાનવવક યોગનો બોગ ફને છે. આ કાયણે વલદ્યાથી કે્ષ 
ણચિંતા, ભાનવવક તણાલ ધીભે ધીભે એ શદે શોંચી જામ છે કે તે એકરલામો અને ણચડીમા સ્લબાલનો તો ફની 
જામ છે. યંત ુજે વલદ્યાથીઓ આ પ્રકાયના તણાલ કે લધ ુડતી ણચિંતાને વશન કયલાની ક્ષભતા ધયાલતા નથી, 
તેલા વલદ્યાથીઓ આઘાત કયલાનો પ્રમાવ કયે છે અથલા તો તે યસ્તે લે છે. જો આ વભસ્માના મખુ્મ કાયણ 
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અંગે અનભુાન કયીએ, તો એ શોઈ ળકે કે ભાતા-વતા દ્વાયા વલદ્યાથી (વતંાન) ને વાયી યીત ેવભજલાનો અબાલ 
અને ભાતા-વતા દ્વાયા આલાભા ંઆલતી મોગ્મ યીક્ષારક્ષી વરાશનો અબાલ શોઈ ળકે. 
 આ વભસ્માને વનલાયલા ભાટે વલદ્યાથીઓની વાથે તેભના ભાતા-વતાને યીક્ષારક્ષી વરાશ આલી 
જરૂયી જણામ છે. ભાતા-વતાને યીક્ષારક્ષી વરાશ આલાથી ોતાના વતંાન વાથે બણલાની ફાફતભા ંળક્ય 
તેટલુ ંમોગ્મ લતણન કયલાનો ખ્માર ભાતા-વતા ભેલી ળકે છે. જેનાથી વતંાન ભાનવવક યીતે સ્લસ્થ યશી ળકે 
છે. આને રીધે તે ોતાની ફોડણની યીક્ષા અને લાચંન ભાટે લધ ુવાયી યીતે આમોજન કયીને વવદ્ધિના વળખયો 
વય કયી ળકે છે. 
ભાતા-વતાને યીક્ષારક્ષી સરાહ  
 દવભા ંધોયણભા ંબણતા વલદ્યાથીના ભાતા-વતાને કઈ કઈ ફાફતો અંગે વરાશ આલી કે જેથી તેઓ 
તેભના વતંાનની યીક્ષા અંગેની ણચિંતા દૂય કયલા તેભજ તેને યીક્ષાભા ંવાયો દેખાલ કયલાભા ંભદદરૂ થઈ 
ળકે છે. નીચેની ફાફતો અંગે ભાગણદળણન આી ળકામ છે. 
1. ‘આદળશ’ લાતાલયણ વનભાશણ કયલાની સરાહ - ‘આદળણ’ લાતાલયણનો અથણ વલદ્યાથીના વદંબણભા ંએભ 

કશી ળકામ કે ફોડણ કે એવ.એવ.વી. લણ દયમ્માન વલદ્યાથીના ઘયભા ંણચિંતામતુત તેભજ તેને બૌવતક અને 
અન્મ વગલડો રુુ ાડત ુ ં લાતાલયણનો વનભાણણ કયવુ ં તેભજ વતંાનને થામ તો તે શતાળાભાથંી 
ઉગાયલાનો ભાતા-વતાએ કયેરા પ્રમત્નોનો ણ તેભા ંવભાલેળ થામ છે. 

2. ભાતા-વતાનો લાાંચનભાાં સહમોગ અંગેની સરાહ – વાભાન્મ યીતે ભાતા-વતા તેભનો વતંાન જ્માયે 
એવ.એવ.વી. લણભા ંઅભ્માવ કયતો શોમ ત્માયે ભોટા બાગે તેને માદ અાવ્મા કયતા શોમ એભ જણાલે 
છે “લાચંલા ફેવ, વભમ ફગાડ નશીં” આ લાત લાયંલાય કશલેાથી તેની બણતય પ્રત્મેની રૂણચ ઓછી 
થામ છે. જે ધીભે ધીભ ેતેના ભનભા ંલાચંન પ્રત્મે નકાયાત્ભક બાલ ેદા કયે છે. વાથે વાથે વલદ્યાથી 
ભાનવવક તાણનો અનબુલ કયે છે.  

આ ફધી નકાયાત્ભક ફાફતો દૂય કયલા ભાતા-વતાએ વલદ્યાથીની વાથે લાચંન કયવુ ંજોઈએ. 
‘તુ ંલાચંલા ફેવ’ એભ કશલેાનો ફદરે ‘ચારો આણે લાચંલા ફેવીએ’ એ લાક્યની શકાયાત્ભક અવય 
જોલા ભે છે. લાચંન વભમે વલદ્યાથી વાથે ભાતા-વતા વશમોગ આે તો વલદ્યાથી લાચંન વભમે જે 
તાણ કે ણચિંતા અનબુલે તે વશકાય અને વાતં્લના દ્વાયા દૂય કયી ળકામ છે. 

3. સહકાયયકુ્ત લાાંચન અને અભ્માસ અંગેની સરાહ – એકરા ંએકરા ંઅભ્માવ કયલાને ફદરે ફાકને 
ઘયના ફધા ફાકોને વાથે ફેવાડી અભ્માવ કયલાનો વનમભ ફનાલલો જોઈએ. એકફીજાને તલ્રીનતા 
અને ળાવંતથી લાચંતા જોઈને ફાકો ણ એકાગ્ર થઈને લાચંલા ભાટે પે્રયાળે. આ ઉયાતં ફાકન ે
લગણવભત્રો વાથે લાચંલાની તેભજ અભ્માવ કયલાની વરાશ ભાતાવતાએ આલી જોઈએ. 

4. ફાકોની આગલી ળૈરીને ઓખલા અંગેની સરાહ – ફે ફાકોની અભ્માવ કયલાની ળૈરી અરગ 
અરગ શોઈ ળકે છે. જેભ કે કેટરાક ફાકો ભોટેથી ફોરીને લાચંતા શોમ છે, કેટરાક પયતા ંલાચંતા 
શોમ છે, કેટરાક ણફરકુર ચૂચા અને ળાતં લાતાલયણભા ંજ માદ કયી ળકે છે. આલી ક્સ્થવતભા ંએક 
ફાકની લાચંલાની ટેલના રીધે ફીજા ફાકને અભ્માવ કયલાભા ંયેળાની થામ તે સ્લાબાવલક છે.  

આલા વભમે જુદી જુદી યીતે અભ્માવ કયતા ં ફે ફાકો વાથે ફેઠા શોમ તો તેભને જુદા-જુદા 
વલમનો અભ્માવ કયલા ભાટે કશી ળકામ છે.  
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5. સાંગીતના ભાધ્મભથી તણાલ દૂય કયલાની સરાહ – ળાસ્ત્રીમ વગંીત અથલા મ્યણુઝકર ઈન્સ્ુભેન્ટનો સ્લય 
ભક્સ્તષ્ક ને ળાતં અને એકાગ્ર કયલાભા ં વશામક નીલડે છે. ઘણા ફાકોને વગંીત વાબંલા વાથે 
લાચંલાની ટેલ શોમ છે. જો ફાકને આલી ટેલ શોમ અને ભાતા-વતાને મોગ્મ રાગે તો અભ્માવ 
દયવભમાન એને ધીભા સ્લયે વગંીત વાબંલાની વભંવત આી ળકામ. 

6. યીક્ષાનુાં ભહત્ત્લ સભજાલલા અંગેની સરાહ – યીક્ષાની તૈમાયી વંણૂણ વનષ્ઠાની કયલા પ્રેરયત કયલા 
ભાટે ફાકોને વભજાલલાની જલાફદાયી ભાતા-વતાની શોમ છે. ભાતા-વતા ફાકન ેવભજાલી ળકે છે 
કે જે યીતે તેઓ ઘય, ઓરપવ અને તે ઉયાતંના અનેક કાભો શોમ છે, ણ તેને તે પ્રાથવભકતા અનવુાય 
યૂા કયે છે. એ જ યીતે ફાકે ણ યભતગભત, શોભલકણ , યીક્ષાની લૂણ તૈમાયીભાથંી ભશત્લણૂણ કાભો 
શરેા ંયૂા કયલા જોઈએ. 

7. ફાકના વભત્રો અને વળક્ષકો સાથે સતત સાંકશભાાં યહલેાની સરાહ – ભાતા-વતાએ ળાાભા ં ેયેન્્વ 
વભટીંગભા ંશાજયી આલી. તેભજ વતંાનના દયેક વલમના વળક્ષક વાથે ળક્ય શોમ તો પ્રત્મક્ષ / યોક્ષ 
મરુાકાત રઈ તેની વવદ્ધિ જાણલી તેભજ વતંાન કમા વલમભા ંનફો છે તેની જાણી ળકામ. તેભા ં
સધુાયો રાલલા ભાટે મોગ્મ ગરા ંબયી ળકામ. વળક્ષકો ઉયાતં વતંાનના વભત્રો વાથે વંકણભા ંયશવે ુ ં
જોઈએ. જેથી વતંાનના વભત્ર લતુણભા ંથતી પ્રવવૃિઓ વલળે ભારશતી ભેલી ળકામ. 

8. સાંતાનની ભનગભતી પ્રવવૃિ ભાટે સભમ પાલલો – વાભાન્મ યીતે ભાતા-વતા જ્માયે તેભનો વતંાન 
એવ.એવ.વી. લણભા ંપ્રલેળે ત્માયે તેના ય કેટરાક વનમતં્રણો રગાડે છે. વતંાનની ભનગભતી પ્રવવૃિ 
જેભ કે રિકેટ યભવુ,ં કે અન્મ યભત યભલી આલી ભનગભતી પ્રવવૃિ ય ભાતા-વતા અંકુળ રગાલે છે. 
આ પ્રકાયના વનમતં્રણને રીધે વલદ્યાથી તેની ભનગભતી પ્રવવૃિથી દૂય થામ છે અને ભનગભતી પ્રવવૃિ 

ન કયલાથી તે ોતાનો અભ્માવનો તણાલ દૂય કયી ળકતો નથી જેથી તે વતત તાણ અનબુવ્મા કયે છે. 
આ ભાટે ભાતા-વતાએ અમકુ વનવિત વભમ ભમાણદાભા ંયશીને વલદ્યાથીને તેભની ભનગભતી પ્રવવૃિ ભાટે 

વભમ પાલલો જોઈએ જેથી વતંાનનો ભન પ્રફુલ્લ્રત યશ.ે 
 

ઉસાંહાય 
 ભોટાબાગના ભાતા-વતાને તેભના વતંાનના વલમ, વ્મલવાવમક આકાકં્ષાઓ અંગે વંણૂણ જાણકાયી 
શોતી નથી. તેભજ તેભની ાવે આ ફધ ુ જાણલાનો યૂતો વભમ ણ શોતો નથી. આ ઉયાતં તેભને 
ભાગણદળણનના વવિાતંોનો જ્ઞાન ણ શોતો નથી. તેથી ળાાભા ંલારીઓની ભીટીંગ કે અન્મ સ્થોએ ચચાણવબા, 
કામણવળણફય, રયવલંાદ, લગેયેનુ ંઆમોજન કયીને તેભના વતંાનો અંગે વરાશ આલી રશતાલશ છે. આ વરાશ 
ભાગણદળણનભા ંવતંાનને વફંવંધત ફાફતો જેલી કે યીક્ષા, વવદ્ધિ, યીક્ષા ણચિંતા, લાચંન, અભ્માવટેલો, ટાઈભ 
ભેનેજભેન્ટ લગેયેનુ ંવરાશ આલી જરૂયી છે. 
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