
ಪೋಷಕರೋ, ಇದು ಪರೋಕ್ಷೆಯ ಕಾಲ!

.ಶಿಕಷ ಣ ಕ್ಷೇತ ರದಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳ ವೈಯಕತಕ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನು ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕಷ ಕರು ಮತು ತ 
ಪೋಷಕರ ಪಾತ ರವು ಬಹಳ ಹಿರದಾಗಿದ. ಇತ್ತೋಚಿನ್ನ ದಿನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೌಲಯ ಗಳು 
ಮಾಯವಾಗುತ್ತರುವ ಸನಿನುವೋಶಗಳನ್ನು ನು ಪರತ್ನಿತಯ  ಸುದಿದಿ ಮಾಧಯ ಮಗಳು ಹೊತು ತ ತರುತ್ ತವ. 

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕಷ ಕರು ಮತು ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಜೋವನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೊೋನ್ನದ 
ಪಾಠಗಳನ್ನು ನು ಮೊಟಟಿ  ಮೊದಲು ಕಲಿಸಬೋಕು. 'ಮನೆಯೋ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ' ಎಂಬ 
ಉಕತಯಂತೆ ತಂದ-ತಾಯಿಗಳು ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಬಹಳ ಸೊಕಷ ಮವಾಗಿ ಗಮನ್ನ ಹರಸಬೋಕು. 

ಪೋಷಕರು ಈ ಕಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನು ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸ , ಕೊಡಲೆೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನು 
ತಮಮ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ತ್ಳಿಹೋಳಬೋಕು.

• ಹೈಸೊಕಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ ತರುವ ಮಕಕ ಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರೊ ಶಿಕಷ ಕರೊ 
ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೋಕು. ಈ ವಯಸಸಿನ್ನಲಲ ಗುವ ಮಾನ್ನಸಕ ತುಮುಲಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಕಕ ಳಿಗೆ 
ಮೊದಲೆೋ ಅರವು ಮೊಡಿಸಬೋಕು. ಹಾಗೆಯೋ ದಿನ್ನವೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದ 
ಚಟುವಟ್ಕಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಕಕ ಳನ್ನು ನು ವಿಚಾರಸುತ್ ತರಬೋಕು.

* ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಅಗತಯ ವಿರುವಷುಟಿ ಮಾತ ರ ದುಡು ಡು ಕೊಡಬೋಕು. ಆಗಾಗೆಗೆ ಖರ್ಚುರ-ವಚಚ ಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ವಿಚಾರಸುತ್ ತರಬೋಕು. ಇಲಲ ವಾದಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳ ದುಶಚ ಟಗಳಿಗೆ ನಿೋವೋ ದಾರ 
ತೆೊೋರದಂತಾಗುತತದ.

* ಮಕಕ ಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೋಲೆ, ಓದುವಾಗ ತಂದ-ತಾಯಿಗಳು ಹಾಗೊ ಇತರ ಸದಸಯ ರು 
ಟ್.ವಿ. ನೆೊೋಡುವುದನ್ನುನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೋಕು. ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಟ್.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಷನ್ನಲ್ ಜಯಾಗಾರಫ, 

ಹಿಸಟಿ ರ, ಅನಿಮಲ್ ಪಾಲನೆಟ, ಟೊಸ್ ಅಂರ ಅಂಡ್ ಟ್ರವಲಸಿ ್, ಮಿಕಕ  ಮೌಸ್ ಇಂತಹ 
ವಾಹಿನಿಗಳನ್ನು ನು ನೆೊೋಡುವಂತೆ ಹೋಳಬೋಕು.

* ಮಕಕ ಳು ಪರಬುದಧ ರಾಗುವವರಗೊ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೊಡಿಸಬೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೋ ವೃಥ 
ಕಂಪ್ಯಟರ್ ಮುಂದ ಕೊರುವುದನ್ನೊನು ತಪ್ ಪಿಸ.

* ನಿಮಮ  ಮಕಕ ಳನ್ನು ನು ಬೋರಯವರ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಪದೋಪದೋ ಹೊೋಲಿಸಬೋಡಿ. ಜ್ಞಾನ್ನದ ಮಟಟಿ  
ಮಕಕ ಳಿಂದ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಬೋರಬೋರ ಯಾಗಿರುತತದ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೆೊತ್ತರಲಿ.



* ಶಿಕಷ ಕರಂದ, ನೆರಹೊರಯವರಂದ ಮಕಕ ಳ ಚಟುವಟ್ಕ ಹಾಗೊ ಚಲನ್ನವಲನ್ನಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ವಿಚಾರಸುತ್ ತರ. ಅವರು ಹೋಳಿದ ಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನುಮಾನ್ನ ಬಂದರ ಮುಕತವಾಗಿಯೋ ಅವರ 
ಹತ್ ತರ ಚಚಿರಸ, ಸೊಕತ ಕ ರಮ ಕೈಗೆೊಳಿಳ. ತ್ಂಗಳಿಗೆೊಮಮಯಾದರೊ ಅವರ ಶಾಲೆಗೆ ಭೋಟ್ 
ಕೊಡಿ.

* ಮಕಕ ಳೊಂದಿಗೆ ತಂದ-ತಾಯಿಗಳು ಸ್ ನುೋಹಿತರಂತೆ ನ್ನಡೆದುಕೊಳಳ ಬೋಕು. ಇದರಂದ 
ಮಕಕ ಳು ಎಲಲ  ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನು ನಿಮಮ  ಹತ್ ತರ ಮುಚು ಚಮರ ಇಲಲ ದ ಹೋಳಿಕೊಳು ಳತಾತರ. 

ಇದರಂದ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಮಾಗರದಶರನ್ನ ನಿೋಡಲು ನಿಮಗೊ ಅನ್ನುಕೊಲವಾಗುತತದ.

* ತಂದ-ತಾಯಿಗಳು ತಮಮ  ಮಕಕ ಳ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಯಾರಂದು ಗಮನಿಸುತ್ ತರಬೋಕು. 

ಅವರ ನ್ನಡೆ-ನ್ನುಡಿ, ಹವಾಯಸ ಇತರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಗೆಯೊ ತ್ಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೋಕು. 

ಅನ್ನುಮಾನ್ನ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಸಹವಾಸವನ್ನುನು ತಪ್ ಪಿಸ .

* ಯಾವ ಪರಸಥಿತ್ಯಲೊಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳನ್ನು ನು ಎಲಲ ರ ಎದುರೊ ದಂಡಿಸಬಾರದು. 

ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಗೆ ದಿನ್ನಪತ್ರಕ ಮತು ತ ಒಳ ಳಯ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ನು ತರಸ, ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿ ಓದುವ 
ಅಭ್ಯಸ ರೊಢಿಸ. ನಿೋವೂ ಆ ಅಭ್ಯಸವನ್ನು ನು ಬಳಸಕೊಳಿಳ. ಮಕಕ ಳ ಎದುರು ಯಾರನ್ನೊನು 
ನಿಂದಿಸುವುದನ್ನುಗಲಿ, ಯದಾವಾತದಾವಾ ಹೊಗಳುವುದನ್ನುಗಲಿೋ ಮಾಡಬೋಡಿ. ಇನೆೊನುಬಬ ರನ್ನು ನು 
ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನುನು ಕೊಡ ಚಿಕಕ ಂದಿನಿಂದಲೆೋ ಹೋಳಿಕೊಡಿ.

* ಈಗಿನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂದ-ತಾಯಿ ಇಬಬ ರೊ ಕಲಸಕಕ ಹೊೋಗುವುದರಂದ ಮಕಕ ಳ 
ಚಟುವಟ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಯ ತಾಯಸ ಕಂಡುಬರುತತದ. ಅಂತಹ ತಂದ-ತಾಯಿಗಳು ಮಕಕ ಳ 
ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೋಷ ಜಾಗ ರತೆಯನ್ನುನು ವಹಿಸುವುದು ಕ್ಷೇಮ. ಇಲಲ ದಿದದಿ ರ ಮುಂದ ಪಶಾಚತಾತಪ 
ಪಡಬೋಕಾಗುತತದ.

* ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲಲ ದೋ ಶಿಸು ತಬರುವುದಿಲಲ  ಎಂಬ ತಪುಪಿ ನ್ನಂಬಿಕ ನ್ನಮಮ  ತಂದ-ತಾಯಿಗಳಲೊಲ 
ಶಿಕಷ ಕರಲೊಲ ಇದ. ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್, ಆತ್ಮೋಯತೆ ಹಾಗೊ ಭದರತೆಯ ಬಗೆಗೆ ತ್ಳಿಯಹೋಳಿದರ 
ಅದು ಪರಣಾಮಕಾರ.

* ತಮಮ  ಮಕಕ ಳು ಅತ್ೋ ಬೋಗ ಬುದಿಧವಂತರಾಗಬೋಕು, ವಿದಾಯವಂತರಾಗಬೋಕು, 

ಇಂಗಿಲಷ್ ಅಂನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲು ಕಲಿಯಬೋಕು ಎಂಬ ಆಶಾಭ್ವನೆ ತಂದ-ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 
ವಯ ಕತವಾಗುತ್ ತರುವುದು ಶೊೋಚನಿೋಯ ವಿಚಾರ. ಹಿೋಗಾಗಿ ಅರಯದ ಮಕಕ ಳ ಮೋಲೆ ವಿನ್ 



ಕಾರಣ ಒತತಡವನ್ನು ನು ಹೋರಬೋಡಿ. ಮೊದಲು ಮಕಕ ಳನ್ನು ನು ಮನ್ನುಷಯ ರನ್ನುಗಿ ಮಾಡುವುದು 
ಮುಖರ್ಯ .

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕಷ ಕರ ಪಾತ ರ
* ಎಲಲ  ತಂದ-ತಾಯಿಗಳೊ ಶಿಕಷ ಕ ವೃತ್ ತಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲಲ . ಆದರ ಎಲಲ  ಶಿಕಷ ಕರೊ ತಂದ-

ತಾಯಿಗಳಾಗಿರುತಾತರ. ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಉತತಮ ಶಿಕಷ ಣವನ್ನು ನು ಕೊಡಲು ಒಳಳಯ 
ವಾತಾವರಣವನ್ನುನು ನಿಮಿರಸಲು ಸದಧ ರಾಗಿ.

* ಮೊದಲು ಶಿಸು ತ; ನ್ನಂತರ ಕಲಿಕ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾ ಂತ ಮಕಕ ಳನ್ನು ನು ನೆೊೋಡುವಂತೆ, 

ಶಾಲೆಯಲೊಲ ಮಕಕ ಳನ್ನು ನು ತಮಮ  ಮಕಕ ಳಂತೆಯೋ ನೆೊೋಡಿ. ಕಲಿಕಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ 
ಮಕಕ ಳ ಬಗೆಗೆ ತುಸು ಹಚಿಚನ್ನ ಗಮನ್ನ ಹರಸ. ಯಾವ ಮಕಕ ಳ ಆತಮ ಗೌರವಕೊಕ ಧಕ ಕಯಾಗದಂತೆ 
ವತ್ರಸಬೋಕು.

* ಶಿಕಷ ಕರು ಪರತ್ನಿತಯ ದ ತಮಮ  ಪಾಠಗಳನ್ನು ನು ಮಾಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಜೋವನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೊೋನ್ನ 
ಪಾಠವನ್ನುನು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಹೋಳಬೋಕು.

•

ಪರೋಕ್ಷೆ ಬರವ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಟ್ಪಸಿ ್

ಇನೆನುೋನ್ನು ಎಸ್ ಸಿಸ್ ಸಿಲಿ ಸಿ ಪರೋಕ್ಷೆ ಬಂತು . ಹಿೋಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದಾಯಥಿರಗಳೊ ಅವರ 
ತಾಯತ ಂದಗಳೊ ಟೆನ್ನಶ ನ್ ಅನ್ನುಭವಿಸುತ್ ತರುತಾತರ . ಏಕಂದರ , ಇದು ಜೋವನ್ನದ ಟನಿರಂಗ  
ಪಾಯಿಂಟ . ಇದನ್ನುನು ಗಮನ್ನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೊಂಡು ಮಕಕ ಳು ಅನ್ನುಸರಸಬೋಕಾದ ಕಲವು 
ಅಂಶಗಳನ್ನು ನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಪ್ಸ್ ಅಂನ್ನಂತೆ ಕೊಡುತ್ ತದ್ದೇವ . ಮಕಕ ಳೊ ತಂದ-ತಾಯಿಗಳೊ 
ಇದನೆೊನುಮಮ ಓದಿಕೊಂಡರ ಒಳಳಯದು . ಏಪ್ರಲ್ 1 ರಂದ ಪರೋಕ್ಷೆಗೆ ಹೊೋಗುವ ಮಕಕ ಳಿಗೆ  
'ಸುಖಿ ವಿಜಯ ' ಶುಭ ಕೊೋರುತತದ .

ವಿದಯ+ಅಥಿರ=ವಿದಾಯಥಿರ ಎಂದರ 'ವಿದಯಯನ್ನುನು ಬೋಡುವವನ್ನು ' ಎಂದಥ.ರ . ಪರತ್ಯೊಬಬ ರ 
ಜೋವನ್ನದಲೊಲ ವಿದಾಯಥಿರ ಜೋವನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖರ್ಯ ವಾದುದು . ಜೋವನ್ನದ ನ್ನಡೆ , ನ್ನುಡಿ , ಶಿಸು ತ 



ಮತುತ ಸುಖರ್ಬಾಳವಾಯು ನ್ನಮಮ  ವಿದಾಯಜರನೆಯನ್ನುನು ಅವಲಂಬಿಸರುತತದ . ಅಂದಮೋಲೆ 
ಪರತ್ೋ ವಿದಾಯಥಿರಯೊ ಇದಕಕ ಬಹಳ ಮಹತವಾ ವನ್ನು ನು ಕೊಡಲೆೋಬೋಕು . ಹಾಗಾದರ ಈ 
ಕಳಕಂಡ ನ್ನುಡಿಮುತು ತಗಳನ್ನು ನು ಹಾಗೆಯೋ ಮನ್ನಸಟುಟಿ ಓದಿಕೊಳಿಳ. ಇದಲಲ ವನ್ನೊನು ನಿಮಮ  
ಜೋವನ್ನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಕೊಳಿಳ. ಹಿೋಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡುಉನ್ನನು ತ ಶರೋಣಿಯಲ್ಲಿ ತೆೋಗರಡೆ 
ಹೊಂದುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಓದಿದ ಶಾಲೆಗೊ ತಂದ -ತಾಯಿಗಳಿಗೊ ಹಾಗೊ ಸಮಾಜಕೊಕ 
ಗೌರವವನ್ನುನು ತಂದುಕೊಡಿ . ಆಗ , ನಿಮಮ  ಸುತತಲಿನ್ನ ಸಮಾಜ ನಿಮಮ  ಬಗೆಗೆ ಹಮಮ ಪಡುತತದ .

*ಪರತ್ನಿತಯ  ಎದದಿ  ನ್ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಯರಗೆ , ತಂದ-ತಾಯಿಗೆ ನ್ನಮಸಕ ರಸ . ಹಾಗೆಯೋ 
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ನು ಹದರಕಯಿಂದ ಗೌರವಿಸುವ ಬದಲು ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ 
ಗೌರವಿಸ . ಇವರನ್ನುನು ಪಾರತಃ ಸಮ ರಣಿೋಯರಂದೋ ಕರಯುತಾತರ . ಇದು ಶಿಸ ತನ್ನ ಮೊದಲ 
ಮಟ್ಟಿಲು . 

*ಕಲಿಕಗೆ ಏಕಾಗ ರತೆ, ಶ ರದ ಧ ಮತು ತ ತನ್ನನು ಲ್ಲಿರುವ ನ್ನಂಬಿಕ ಬಹಳ ಮುಖರ್ಯ . ಶ ರದ ಧಯಿಂದ 
ಅಭ್ಯಸವನ್ನು ನು ಮುಂದುವರಸುತತಲೆೋ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಏಕಾಗ ರತೆಯ ದಾರಯನ್ನುನು 
ತೆೊೋರಸುತತದ . ಅಭ್ಯಸವಂದರ ಪುನ್ನಃ ಪುನ್ನಃ ಓದುವ ಪರಯತನು .

*ಅಂದಿನ್ನ ಪಾಠವನ್ನುನು ಅಂದೋ ಅಭ್ಯಸ ಮಾಡಬೋಕು . ಯಾವ ಕಾರಣಕೊಕ 
ಮುಂದೊಡಬಾರದು . ಪಾರರಂಭದಿಂದಲೆೋ ಇಂತಹ ಹವಾಯಸವನ್ನು ನು ಬಳಸಕೊಂಡರ 
ಪರೋಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡಬೋಕಾಗಿಲಲ .

*ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೋಪಟ್ಟಿಯಂತೆ , ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗಲೊ ವೋಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನುನು 
ಹಾಕಕೊಂಡು ವಯ ವಸ ಥಿತವಾಗಿ ಓದಬೋಕು . ಇದರಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ನನ್ನು ನು 
ಓದಬೋಕಂಬುದು ಸರಯಾಗಿ ಗೆೊತಾತಗುತತದ .

*ಬಳಗೆಗೆ ಬೋಗ ಎದು ದಿ ಓದುವ ಅಭ್ಯಸ ಬಹಳ ಸೊಕತ. ಬಳಗೆಗೆ 4 ರಂದ 8 ಗಂಟೆ , 

ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸವಾ ಲಪಿ  ಆಟೆೊೋಟದ ನ್ನಂತರ 7 ರಂದ 10 

ಗಂಟೆಯವರಗೆ ಕೊತು ಓದಿರ . ಹಾಗೆಯೋ ಬಳಗಿನ್ನ ಜಾವ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದು ದಿ 
ಓದಿಕೊಳಿಳ. ಆಗ ವಿದು ಯತ್ ಕಾಂತ್ೋಯ ತರಂಗಗಳು ಶುದಧ ವಾಗಿರುವುದರಂದ ಏನ್ನನ್ನು ನು 
ಓದಿದರೊ , ಕೋಳಿದರೊ , ನೆೊೋಡಿದರೊ ಮನ್ನಸಸಿಗೆ ಬಹಳ ಬೋಗ ಅಥ.ರವಾಗುತತದ . 

ಜೊತೆಗೆ ವಾತಾವರಣವೂ ಪರಶಾಂತವಾಗಿರುತತದ .



*ಬಳಗೆಗೆ ಎದು ದಿ ಯಾವ ಪಠಯ ವನ್ನು ನು ಓದಬೋಕೊೋ ಆ ಪಠಯ ವನ್ನು ನು ಹಿಂದಿನ್ನ ರಾತ್ರಯೋ 
ಹಾಸಗೆಯ ಪಕಕ ದಲ್ಲಿ ಸದಧ ಪಡಿಸಟುಟಿಕೊಳಿಳ. ಬಳಗೆಗೆ ಎದು ದಿ ಹುಡುಕುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೋಡಿ . 

ಇದರಂದ ಸಮಯ ವಯ ಥ.ರವಾಗುತತದ .

*ಓದುವ ಕೊೋಣೆ ಪರಶಾಂತವಾಗಿ , ನಿಶಶ ಬದಿ ವಾಗಿರಲಿ . ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಲೆೊೋಟ ನಿೋರನ್ನು ನು 
ಇಟು ಟಿಕೊಳಿಳ. ನಿದ್ದೆ ಬರಲು ಶುರುವಾದರ ತಣಿಣೋರನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನುಗಿ , ಮುಖರ್ ತೆೊಳದುಕೊಳಿಳ.

*ಎಲಲ  ವಿಷಯಗಳನ್ನೊನು ಓದುವ ಕುತೊಹಲ , ಪ್ರೋತ್ಯನ್ನುನು ಬಳಸಕೊಳಿಳ. 
ಕಷಟಿ ವಾದುದನ್ನು ನು ನ್ನಂತರ ಓದುತೆ ತೋನೆಂಬ ಭ್ವನೆ ಬೋಡ . ಎಲಲ  ಪಠಯ ವನ್ನೊನು 
ಓದಲೆೋಬೋಕು . ಎಲಲ ದರಲೊಲ ತೆೋಗರಡೆ ಹೊಂದಲೆೋಬೋಕಲಲ ವೋ?

*ಸಾಯಂಕಾಲದ ವೋಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರಯುವ ಹವಾಯಸವನ್ನು ನು ಬಳಸಕೊಳಿಳ. ಹಿಂದಿನ್ನ 
ವಷರಗಳ ಪರಶ ನು ಪತ್ರಕಗಳನ್ನು ನು ಉತತರಸುವ ಅಭ್ಯಸವನ್ನು ನು ಪಾರರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದರ , 

ನ್ನಮಮ  ಅಕಷ ರವೂ ಚೆನ್ನುಗಿರುತತದ . ಮೋಲಗಿ ಪರೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತತರವನ್ನು ನು 3 ಗಂಟೆಯ 
ಅವಧಿಯೊಳಗೆೋ ಉತತರಸುವ ಸಾಮಥ.ಯ ರವನ್ನು ನು ಹೊಂದುತ್ ತೋರ .

*ಆ ದಿನ್ನ ಓದಿದ ಪಠಯ ದ ಬಗೆಗೆ ಸ್ ನುೋಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಚಚೆರ ಮಾಡುತ್ತರಬೋಕು . ಏನ್ದರೊ 
ಸಂಶಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕಷ ಕರ ಜೊತೆಯಾಗಲಿೋ ಅಥ.ವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಿರಯರಂದ ಅನ್ನುಮಾನ್ನಗಳನ್ನುನು ಪರಹರಸಕೊಳಿಳ.

*ಓದುವ ಕೊೋಣೆಯ ಗೆೊೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 
ಗಣಿತ /ಭೌತಶಾಸತರದ ಸೊತ ರಗಳನ್ನು ನು ಬರದಿಡಿ. ಅದು ಆಗಾಗೆಗೆ ನಿಮಮ ನ್ನು ನು ನೆೊೋಡು /ಓದು 
ಎಂಬಂತೆ ಎಚಚ ರಸುತ್ ತರುತತದ .

*ವಿದಾಯಥಿರ ಜೋವನ್ನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ಶತು ರಗಳಿದ್ದಾರ . ಅವೋ ಮೊಬೈಲ್ ಮತುತ ಟ್ .ವಿ . 

ಇವರಡರಂದಲೊ ಓದುವ ಮಕಕ ಳು ದೊರವಿದದಿ ರ ಒಳಳಯದು .

*ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ನನ್ನನು  ಸಹಪಾಠಿಗಿಂತ ಹಚು ಚ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನು ತೆಗೆಯಲೆೋಬೋಕಂಬ 
ಸಪಿ ಧಾರತಮ ಕ ಪರವೃತ್ ತಯನ್ನುನು ಬಳಸಕೊಳಿಳ. ಇದು ಒಳಳಯ ಹವಾಯಸ .

*ಮನ್ನಸುಸಿ ಮತು ತ ದೋಹ ಇವರಡೊ ಸಹಾ ತುಮುಲ ಪಡುವ ಕಾಲ /ವಯಸುಸಿ. ಈ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಡನ್ನೊನು ನಿಯಂತ ರಣದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೊಳಳ ಬೋಕು. ಶಾಲೆ , ಪಠಯ , ತಂದ-ತಾಯಿ , 



ಮನೆ ಇತಾಯದಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ -ವಿಶಾವಾಸ ಬಳಸಕೊಳಿಳ.

*ಹಿತ-ಮಿತವಾಗಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ಂಡಿ-ಊಟ ಮಾಡಬೋಕು . ಆಗ ಮನ್ನಸಥಿತ್ ನ್ನಮಮ  
ಹತೆೊೋಟ್ಯಲ್ಲಿದುದಿ ಓದಲು ಸಹಕರಸುತತದ .

*'ಧೈಯರಂ ಸವರತ ರ ಸಾಧನ್ನಂ' ಎಂಬಂತೆ ಯಾವಾಗಲೊ ಧೈಯರದಿಂದಿರ . 

ಹದರಕಯು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕತಯನ್ನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಿ , ಓದಿದ್ದೆಲಲ ವನ್ನೊನು ಮರಸುತತದ .

*ಇನ್ನುನು ಪರೋಕ್ಷೆಗೆ ಹೊೋಗುವ ಸಮಯ ಬಂತು , ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನವೋ ಪರೋಕ್ಷೆಯ 
ವೋಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನುನು ನೆೊೋಡಿ ಯಾವ ಪಠಯ , ಸಮಯ ತ್ಳಿದುಕೊಂಡು ಪರೋಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗೆ 
15 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೋ ಹೊೋಗಿ . ನೆೋರವಾಗಿ , ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿದಿರಸದ ಜಾಗಕಕ 
ಹೊೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳಿಳ. ಕೊನೆಯ ಕಷ ಣದಲ್ಲಿ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಪುಸತಕ 
ಮಗುಚುವುದು , ತಲೆ ಕಡಿಸಕೊಳು ಳವುದು ಏನ್ನನ್ನೊನು ಮಾಡಬೋಡಿ .

* ಅಂದಂದಿನ್ನ ಪರೋಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ತಕಷ ಣ , ಅದನ್ನುನು ಮರತುಬಿಡಿ . ನಿಮಮ  ಗಮನ್ನವೋನಿದದಿ ರೊ 
ಮರುದಿನ್ನದ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಇರಲಿ .

*ಪರೋಕ್ಷೆಯ ಕೊಠಡಿಯ ಹತ್ತರ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಸ 
ಬೋಡ .

*ಇಡಿೋ ಪರಶ ನುಪತ್ರಕಯನೆೊನುಮಮ ಮೋಲಿಂದ ಕಳಗಿನ್ನವರಗೊ ಸಮಾಧಾನ್ನವಾಗಿ ಓದಿ . 

ಇದಕಾಕಗಿಯೋ ನಿಮಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಕಾಲವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುತಾತರ . ಸುಲಭವಾಗಿರುವ
ಪರಶ ನುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೆೋ ಉತತರಸ . ಆಗ ತನಿನುಂತಾನೆೋ ನಿಮಮ  ಆತಮ ಸ್ ಥಿೈಯರ ಹಚಾಚಗುತತದ .

*ಯಾವಾಗಲೊ ನ್ನಗುತಾತ ಇರ . ಕೊೋಪದ ಸಹವಾಸ ಬೋಡ .

*'ಆರೊೋಗಯ ವೋ ಭ್ಗಯ ' ಎಂಬಂತೆ ಮೊದಲು ಆರೊೋಗಯ ವನ್ನು ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಿಳ. ಆರೊೋಗಯ  
ಚೆನ್ನುಗಿದದಿ ರ ಓದಲು ಉತಾಸಿಹ ಬರುತತದ . ಚೆನ್ನುಗಿ ಓದಿದರ ಭವಿಷಯ ದ ಬಾಳು ಅಚಚ  
ಹಸರಾಗಿರುತತದ .


