
  ഘട്ടം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കുക
    ആഴമേമറി ക്ഷമിക്കുകയതും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക സ്മേ�ഹ�ി ക്ഷമിക്കുകർഭരവുമായബന്ധങ്ങൾക്കായി ക്ഷമിക്കുക �ാമെമല്ലാവരും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകആഗ്രഹി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു,   പമേക്ഷ�ി ക്ഷമിക്കുകർഭാഗ്യവശാൽ 
     �ാമെമല്ലാവരും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മറ്റുള്ളവരുമെ+ ഉപദ്രവവും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക ഒരുപമേക്ഷ ദുരുപമേയാഗവും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകഅനുഭവി ക്ഷമിക്കുകച്ചി ക്ഷമിക്കുകട്ടുണ്ട്.  ഇത് മേവദ�ാജ�കമാണ്,   �മ്മള്

  അതി ക്ഷമിക്കുകൽ �ി ക്ഷമിക്കുകന്ന് കഷ്ടമെ>ടുന്നു.     ശാരീരി ക്ഷമിക്കുകക മുറി ക്ഷമിക്കുകവുകൾ മേരാഗബാധി ക്ഷമിക്കുകത�ാകുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക കഠി ക്ഷമിക്കുക�മാവുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മെFയ്യുന്നതുമേപാമെH,  �ാം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക
     പ്രവർത്തി ക്ഷമിക്കുകച്ചി ക്ഷമിക്കുകമെല്ലങ്കി ക്ഷമിക്കുകൽ �മ്മുമെ+ഹൃദയത്തി ക്ഷമിക്കുകമെH മുറി ക്ഷമിക്കുകവുകൾകയ്പായി ക്ഷമിക്കുക വളരും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക.   സമയം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മാത്രം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകസുഖമെ>ടുത്തുകയി ക്ഷമിക്കുകല്ല!

         പ്രതി ക്ഷമിക്കുകകരണമായി ക്ഷമിക്കുക �മ്മള് പHമേ>ാഴും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകസ്വയം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക പി ക്ഷമിക്കുകൻവാങ്ങുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകസം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകരക്ഷണമായി ക്ഷമിക്കുക മതി ക്ഷമിക്കുകലുകൾ �ി ക്ഷമിക്കുകർമ്മി ക്ഷമിക്കുകക്കുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മെFയ്യുന്നു. 
      തൽ ഫHമായി ക്ഷമിക്കുകആമെരയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക �മ്മളുമായി ക്ഷമിക്കുകഅടുക്കാൻ�മ്മള്അനുവദി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നി ക്ഷമിക്കുകല്ല,     മാത്രമല്ല �മ്മള് ഒറ്റമെ>ടുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മെFയ്യുന്നു. 

 മമെറ്റാരു തരത്തി ക്ഷമിക്കുകൽ ,    �മ്മള് മേകാപമേത്താമെ+ പ്രതി ക്ഷമിക്കുകകരി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു,   മമെറ്റാരാൾമെക്കതി ക്ഷമിക്കുകമെര മെതറ്റുകൾ പി ക്ഷമിക്കുക+ി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു,  പ്രതി ക്ഷമിക്കുകകാരം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക
മേതടുന്നു.        ഇത് �മ്മുമെ+ Fി ക്ഷമിക്കുകന്തകൾ മമേറ്റയാൾ �മ്മൾക്ക് വരുത്തി ക്ഷമിക്കുകവച്ച ഉപദ്രവമേത്താമെ+ �ശി ക്ഷമിക്കുക>ി ക്ഷമിക്കുകക്കും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക.

  ഈ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെതന്ത്രങ്ങൾഉപമേയാഗി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നതി ക്ഷമിക്കുകലൂമെ+,       കൂടുതൽ ദുരുപമേയാഗത്തി ക്ഷമിക്കുകൽ �ി ക്ഷമിക്കുകന്നും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകസ്വയം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക പരി ക്ഷമിക്കുകരക്ഷി ക്ഷമിക്കുകക്കാൻ�മ്മൾശ്രമി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു, 
     പമേക്ഷഅവസാ�ം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക �മ്മൾ�മ്മമെള കൂടുതൽ ഉപദ്രവി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു. കൂ+ാമെത,     �മ്മൾക്ക് ഉപദ്രവമുമെണ്ടങ്കി ക്ഷമിക്കുകൽ �മ്മൾ മറ്റുള്ളവമേരാ+്

  –    മേaഹമേത്താമെ+ മെപരുമാറി ക്ഷമിക്കുകല്ല മേവദ�ി ക്ഷമിക്കുക>ി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നആളുകൾആളുകമെള മേവദ�ി ക്ഷമിക്കുക>ി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു.

      ഈ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെദുഷി ക്ഷമിക്കുകച്ച Fക്രത്തി ക്ഷമിക്കുകൽ �ി ക്ഷമിക്കുകന്നുള്ളഏകരക്ഷമെ>+ൽ ക്ഷമയാണ്,     �മുക്ക് കാര്യമായ മേവദ�അനുഭവമെ>ട്ടി ക്ഷമിക്കുകട്ടുമെണ്ടങ്കി ക്ഷമിക്കുകൽ അത് 
 വളമെരബുദ്ധി ക്ഷമിക്കുകമുട്ടാണ്. എന്നി ക്ഷമിക്കുകരുന്നാലും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക,   �മ്മൾക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കാത്തകാHമേത്താളം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക,    �മെമ്മ മേവദ�ി ക്ഷമിക്കുക>ി ക്ഷമിക്കുകച്ച വ്യക്തി ക്ഷമിക്കുകമേയാടും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക

  ഭൂതകാHമേത്താടും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക �മ്മൾബന്ധമെ>ട്ടി ക്ഷമിക്കുകരി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു.      കാരണം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മേവദ�ാജ�കമായഅനുഭവങ്ങൾ�മുക്ക് മറക്കാൻ കഴി ക്ഷമിക്കുകയി ക്ഷമിക്കുകല്ല, 
    മാത്രമല്ലഓർമ്മകമെളഅ+ി ക്ഷമിക്കുകച്ചമർത്താൻ മാത്രമേമശ്രമി ക്ഷമിക്കുകക്കൂ.      – എന്നാൽ �ാം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകസ്വതന്ത്രരാകണമെമന്ന്ദൈദവം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകആഗ്രഹി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു

  കയ്പി ക്ഷമിക്കുകൽ �ി ക്ഷമിക്കുകന്ന് മുക്ത�ാകുക,   പ്രതി ക്ഷമിക്കുകകാരമേമാഹത്തി ക്ഷമിക്കുകൽ �ി ക്ഷമിക്കുകന്ന് മുക്ത�ാകുക,    ഭൂതകാHത്തി ക്ഷമിക്കുകമെm മേവദ�യി ക്ഷമിക്കുകൽ �ി ക്ഷമിക്കുകന്ന്
മുക്ത�ാകുക.

 എന്താണ്ക്ഷമ?
       മമേറ്റ വ്യക്തി ക്ഷമിക്കുകയ്മെക്കതി ക്ഷമിക്കുകരായഎല്ലാ �ി ക്ഷമിക്കുകന്ദകളും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകആമേരാപണങ്ങളും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക ഒഴി ക്ഷമിക്കുകവാക്കാൻക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കുകയാണ് തി ക്ഷമിക്കുകരമെoടുക്കുന്നത്.  ഞാൻ

 അവമെ� /    അവമെളദൈദവത്തി ക്ഷമിക്കുകമെmദൈകകളി ക്ഷമിക്കുകൽ ഏൽ >ി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു.  �്യായവി ക്ഷമിക്കുകധി ക്ഷമിക്കുക �+>ാക്കുന്നതി ക്ഷമിക്കുകനുപകരം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക,  �ീതി ക്ഷമിക്കുകമാ�ായ
   �്യായാധി ക്ഷമിക്കുകപ�ായദൈദവമെത്തഞാൻവി ക്ഷമിക്കുകശ്വസി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു,      മമേറ്റയാൾക്ക് എന്ത്സം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകഭവി ക്ഷമിക്കുകക്കുമെമന്ന് തീരുമാ�ി ക്ഷമിക്കുകക്കാൻഅവമെ�

അനുവദി ക്ഷമിക്കുകക്കുക.        മമെറ്റാരാളുമെ+ പാപങ്ങൾഞാൻഅമേqഹത്തി ക്ഷമിക്കുകമെ�തി ക്ഷമിക്കുകമെര കണക്കാക്കുകമേയാഅവനുമേമൽ പി ക്ഷമിക്കുക+ി ക്ഷമിക്കുകക്കുകമേയാ
 മെFയ്യുന്നി ക്ഷമിക്കുകമെല്ലന്നും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക ഇതി ക്ഷമിക്കുക�ർത്ഥം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക.

  മമെറ്റാരു വി ക്ഷമിക്കുകധത്തി ക്ഷമിക്കുകൽ പറoാൽ ,       ഞാൻഇതി ക്ഷമിക്കുക�കം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകഅവമെm പാപങ്ങളുമെ+ പരി ക്ഷമിക്കുകണതഫHങ്ങളുമായി ക്ഷമിക്കുക ജീവി ക്ഷമിക്കുകക്കുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക
   ഭൂതകാHമെത്തമാറ്റാൻകഴി ക്ഷമിക്കുകയാതി ക്ഷമിക്കുകരി ക്ഷമിക്കുകക്കുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മെFയ്യുന്നതി ക്ഷമിക്കുക�ാൽ ,     ഞാൻഇമേ>ാൾഇതുമായി ക്ഷമിക്കുകസമാധാ�ി ക്ഷമിക്കുകക്കുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക

     മമേറ്റയാൾമെക്കതി ക്ഷമിക്കുകരായഎല്ലാ ക+ങ്ങളി ക്ഷമിക്കുകൽ �ി ക്ഷമിക്കുകന്നും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മേമാFി ക്ഷമിക്കുക>ി ക്ഷമിക്കുകക്കുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മെFയ്യുന്നു.   ഇതാണ് എമെmതീരുമാ�ം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക.  അവൻ /  അവൾ
     ക്ഷമ മേFാദി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നുമേണ്ടാ ഇല്ലമേയാഅമെല്ലങ്കി ക്ഷമിക്കുകൽ അവൻ /       അവൾസന്നി ക്ഷമിക്കുകഹി ക്ഷമിക്കുകത�ാമേണാഅല്ലമേയാഎന്നത് മറ്റ് വ്യക്തി ക്ഷമിക്കുകയി ക്ഷമിക്കുകൽ 
  �ി ക്ഷമിക്കുകന്ന് തി ക്ഷമിക്കുകകച്ചും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകസ്വതന്ത്രമാണ്.

     �മ്മമെള മേവദ�ി ക്ഷമിക്കുക>ി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നവ്യക്തി ക്ഷമിക്കുകമെയ�മ്മൾ ആശ്രയി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നി ക്ഷമിക്കുകല്ല.   ക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നത് മമെറ്റാരാൾക്ക് �ല്ലതാമെണങ്കി ക്ഷമിക്കുകലും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക, 
     ഒന്നാമതായി ക്ഷമിക്കുകഞാൻഅത് മെFയ്യുന്നത്എമെm�ന്മയ്ക്കാണ്. ക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കുമേvാൾ, ഭയം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക, മേകാപം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക,    കയ്>് തു+ങ്ങി ക്ഷമിക്കുകയ മെ�ഗറ്റീവ്

         വി ക്ഷമിക്കുകകാരങ്ങളി ക്ഷമിക്കുകൽ �ി ക്ഷമിക്കുകന്ന് �ാം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകസ്വതന്ത്രരാകുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക പി ക്ഷമിക്കുകന്നീ+് സുഖം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക പ്രാപി ക്ഷമിക്കുകക്കുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക വീണ്ടും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകസുഖമെ>ടുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മെFയ്യും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക.

 ക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കാനുള്ളഘട്ടങ്ങൾ
       ക്ഷമമേയാമെ+ തി ക്ഷമിക്കുകടുക്കത്തി ക്ഷമിക്കുകൽ സം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകസാരി ക്ഷമിക്കുകക്കുമേvാൾFി ക്ഷമിക്കുകHമേ>ാൾ �മ്മൾ കുറുക്കുവഴി ക്ഷമിക്കുകകൾഎടുക്കുന്നു,   പമേക്ഷ മേവദ�യുമെ+

      അവശി ക്ഷമിക്കുകഷ്ടങ്ങൾഇമേ>ാഴും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക �മ്മുമെ+ഹൃദയത്തി ക്ഷമിക്കുകൽ ഉമെണ്ടന്ന് പി ക്ഷമിക്കുകന്നീ+് മ�സ്സി ക്ഷമിക്കുകHാക്കുന്നു.    അമേ>ാൾ �മുക്ക് എങ്ങമെ�
   മറ്റുള്ളവമേരാ+് പൂർണ്ണമായി ക്ഷമിക്കുകക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കാൻ കഴി ക്ഷമിക്കുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക?     ക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നപ്രക്രി ക്ഷമിക്കുകയയി ക്ഷമിക്കുകലൂമെ+�മ്മമെള �യി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നതി ക്ഷമിക്കുകലൂമെ+ ഇ�ി ക്ഷമിക്കുക>റയുന്ന

  ഘട്ടങ്ങൾ�മ്മമെളസഹായി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു.

     ആദ്യ മൂന്ന്ഘട്ടങ്ങൾ�മ്മൾശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക ക+ന്നുമേപാകുന്നു,

1.  എന്ത്സം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകഭവി ക്ഷമിക്കുകച്ചു?
•    എന്താണ്സം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകഭവി ക്ഷമിക്കുകച്ചമെതന്ന് പ്രമേത്യകമായി ക്ഷമിക്കുക വി ക്ഷമിക്കുകവരി ക്ഷമിക്കുകക്കുക
•   മെപാതുവായ മെതറ്റ് :    �മ്മൾ മെപാതുവായതും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകഅവ്യക്തവുമായി ക്ഷമിക്കുക തു+രുന്നു.

2.   എന്താണ്എമെന്ന മേവദ�ി ക്ഷമിക്കുക>ി ക്ഷമിക്കുകച്ചത്?   എ�ി ക്ഷമിക്കുകക്ക് എങ്ങമെ� മേതാന്നി ക്ഷമിക്കുക?
•  വി ക്ഷമിക്കുകകാരങ്ങൾപ്രധാ�മാണ്,     �മ്മൾആരാമെണന്നതി ക്ഷമിക്കുകമെm ഒരുപ്രധാ� ഭാഗമാണ്.
•   മെപാതുവായ മെതറ്റ് :   �മ്മൾ മമെറ്റാരാമെള �്യായീകരി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു(      എന്നാൽ �മ്മൾഅതി ക്ഷമിക്കുകമെ� പാപം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക എന്ന്

  വി ക്ഷമിക്കുകളി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നി ക്ഷമിക്കുകമെല്ലങ്കി ക്ഷമിക്കുകൽ ക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കാൻ കഴി ക്ഷമിക്കുകയി ക്ഷമിക്കുകല്ല).       ഇമേ>ാൾ�ാം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക പ്രാർത്ഥ�യി ക്ഷമിക്കുകൽ മേപായി ക്ഷമിക്കുക എല്ലാം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകദൈദവത്തി ക്ഷമിക്കുകമേHക്ക്
മെകാണ്ടുവരുന്നു.

3.   പാപത്തി ക്ഷമിക്കുക�് മേപര് �ൽ കുക
•  മെതറ്റുകൾ മയമെ>ടുത്തരുത്, �്യായീകരി ക്ഷമിക്കുകക്കരുത്.      അവൻ മെFയ്തമേതാ മെFയ്യാത്തമേതാആയകാര്യങ്ങളി ക്ഷമിക്കുകലൂമെ+

     മമെറ്റാരാൾഎങ്ങമെ�യാണ് എ�ി ക്ഷമിക്കുകമെക്കതി ക്ഷമിക്കുകമെര പാപം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മെFയ്തമെതന്ന് തി ക്ഷമിക്കുകരി ക്ഷമിക്കുകച്ചറി ക്ഷമിക്കുകയുക.
•   മെപാതുവായ മെതറ്റ് -    �മ്മൾ മമെറ്റാരാമെള �്യായീകരി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു (      എന്നാൽ �മ്മൾഅതി ക്ഷമിക്കുകമെ� പാപം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകഎന്ന്

  വി ക്ഷമിക്കുകളി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നി ക്ഷമിക്കുകമെല്ലങ്കി ക്ഷമിക്കുകൽ ക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കാൻ കഴി ക്ഷമിക്കുകയി ക്ഷമിക്കുകല്ല).



      ഇമേ>ാൾ�ാം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക പ്രാർത്ഥ�യി ക്ഷമിക്കുകൽ മേപായി ക്ഷമിക്കുകഎല്ലാം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകദൈദവത്തി ക്ഷമിക്കുകമേHക്ക് മെകാണ്ടുവരുന്നു.

4.   അ�ീതി ക്ഷമിക്കുകമെയക്കുറി ക്ഷമിക്കുകച്ച്ദൈദവമേത്താ+് സം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകസാരി ക്ഷമിക്കുകക്കുക
•      ദൈദവമേത്താ+് വി ക്ഷമിക്കുകധി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നുഞങ്ങമെള മേദ്രാഹി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നവ്യക്തി ക്ഷമിക്കുക വാദി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നവൻ.     �ാം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക �മ്മുമെ+ഹൃദയം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകദൈദവത്തി ക്ഷമിക്കുകമേHക്ക്

         പകരുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകആദ്യമെത്തമൂന്ന്ഘട്ടങ്ങളി ക്ഷമിക്കുകൽ �ി ക്ഷമിക്കുകന്നുള്ളപ്രധാ� കാര്യങ്ങമെളല്ലാം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകഅവമേ�ാ+് പറയുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മെFയ്യുന്നു.
•   മെപാതുവായ മെതറ്റുകൾ :    �മ്മൾഈ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെഘട്ടം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക ഒഴി ക്ഷമിക്കുകവാക്കുന്നു,      അമെല്ലങ്കി ക്ഷമിക്കുകൽ �മ്മുമെ+ വി ക്ഷമിക്കുകകാരങ്ങൾദൈദവത്തി ക്ഷമിക്കുകൽ �ി ക്ഷമിക്കുകന്ന്

മറയ്ക്കുന്നു.
5.  പാപമേമാF�ം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക പറയുക

•     ഞങ്ങൾഇമേ>ാൾക്ഷമ മേFാദി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു (“  ഞാൻ ___ ”ക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു )     കൂ+ാമെത മുഴുവൻ മേകസും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകദൈദവത്തി ക്ഷമിക്കുകമെm
   ദൈകകളി ക്ഷമിക്കുകൽ ഏൽ >ി ക്ഷമിക്കുകക്കാനുള്ളതീരുമാ�ം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകഎടുക്കുന്നു.

•   മെപാതുവായ മെതറ്റുകൾ :       ആവ്യക്തി ക്ഷമിക്കുകയുമായി ക്ഷമിക്കുക എന്തുമെFയ്യണമെമന്ന് �മ്മൾദൈദവമേത്താ+് പറയുന്നു (  �മ്മൾ
 മമെറ്റാരാമെള ശപി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു).      അമെല്ലങ്കി ക്ഷമിക്കുകൽ �മ്മൾക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കണമെമന്ന് �മ്മൾപറയുന്നു (“കർത്താമേവ,  ക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കാൻ

 ”എമെന്നസഹായി ക്ഷമിക്കുകക്കൂ )   എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തി ക്ഷമിക്കുകൽ തീരുമാ�മെമടുക്കരുത്.

  അ�ീതി ക്ഷമിക്കുകമെയക്കുറി ക്ഷമിക്കുകച്ച്ദൈദവമേത്താ+് സം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകസാരി ക്ഷമിക്കുകക്കുക
 ദൈദവം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക �്യായാധി ക്ഷമിക്കുകപ�ാണ്,      എല്ലാഅ�ീതി ക്ഷമിക്കുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകഅവ�ി ക്ഷമിക്കുകൽ എത്തി ക്ഷമിക്കുകക്കാൻ �മുക്ക്അവകാശമുണ്ട്.   അവൻ�ീതി ക്ഷമിക്കുക

     മെകാണ്ടുവരുമെമന്നും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകഎല്ലാവമേരയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക വി ക്ഷമിക്കുകധി ക്ഷമിക്കുകക്കുമെമന്നും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക �മുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായി ക്ഷമിക്കുകരി ക്ഷമിക്കുകക്കാം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക -   അത്ഞങ്ങളുമെ+ മേജാHി ക്ഷമിക്കുകയല്ല.  മറ്റുള്ളവമെര
     തി ക്ഷമിക്കുകരി ക്ഷമിക്കുകച്ച+യ്ക്കാമേ�ാഅവമേരാ+് പ്രതി ക്ഷമിക്കുകകാരം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മെFയ്യാമേ�ാഞങ്ങൾക്ക്അവകാശമി ക്ഷമിക്കുകല്ല.

     ഈ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെമേHാകത്തി ക്ഷമിക്കുകൽ ഒരു ജഡ്ജി ക്ഷമിക്കുക വാദി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നവൻ മേപാമെH,     �ാം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകദൈദവത്തി ക്ഷമിക്കുകമെm �ി ക്ഷമിക്കുകരക്കുകൾ മെകാണ്ടുവരാൻ കഴി ക്ഷമിക്കുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക. അവമെ� 
  വ്രണമെ>ടുത്താൻഞങ്ങൾ ഭയമെ>മേ+ണ്ടതി ക്ഷമിക്കുകല്ല,        പമേക്ഷ�മുക്ക് തി ക്ഷമിക്കുകകച്ചും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകസത്യസന്ധതപുHർത്താനും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക �മ്മുമെ+എല്ലാ

  വി ക്ഷമിക്കുകകാരങ്ങളും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക കാണി ക്ഷമിക്കുകക്കാനും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക കഴി ക്ഷമിക്കുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക. 
  ഞങ്ങൾപൂർത്തി ക്ഷമിക്കുകയാക്കി ക്ഷമിക്കുകയ മേശഷം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക,      ആമേരാപണങ്ങൾഉമേപക്ഷി ക്ഷമിക്കുകച്ച്എല്ലാം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകദൈദവത്തി ക്ഷമിക്കുകമെmദൈകകളി ക്ഷമിക്കുകൽ ഏൽ >ി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു.  �ാം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക

   മമെറ്റാരാമെളസ്വയം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക വി ക്ഷമിക്കുകധി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നത് തു+രി ക്ഷമിക്കുകല്ല,      പമേക്ഷ�മ്മൾ�്യായവി ക്ഷമിക്കുകധി ക്ഷമിക്കുകദൈദവത്തി ക്ഷമിക്കുക�് മാത്രം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക വി ക്ഷമിക്കുകട്ടുമെകാടുക്കുന്നു.

 കൂടുതൽ സൂF�കൾ
   ഒരുസഹായി ക്ഷമിക്കുകയുമെ+ പി ക്ഷമിക്കുകന്തുണഉപമേയാഗി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു:       Fി ക്ഷമിക്കുകH വശങ്ങൾഅവഗണി ക്ഷമിക്കുകക്കാമെതക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കാനുള്ളഈ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെപ്രക്രി ക്ഷമിക്കുകയയി ക്ഷമിക്കുകലൂമെ+

  മാത്രം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക ക+ന്നുമേപാകുകപ്രയാസമാണ്.       �ി ക്ഷമിക്കുകങ്ങമേളാമെ+ാ>ം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകഈ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെഘട്ടങ്ങളി ക്ഷമിക്കുകലൂമെ+ ക+ന്നുമേപാകാൻ കഴി ക്ഷമിക്കുകയുന്ന ഒരാമെള
   തി ക്ഷമിക്കുകരയുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക �ി ക്ഷമിക്കുകങ്ങമേളാമെ+ാ>ം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക പ്രാർത്ഥി ക്ഷമിക്കുകക്കുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മെFയ്യുക!

  �മ്മുമെ+സ്വന്തം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക പാപം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക:  �മ്മൾ മേവദ�ി ക്ഷമിക്കുക>ി ക്ഷമിക്കുകക്കുമേvാൾ,       �ാം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക പHമേ>ാഴും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മ�പൂർവ്വം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മറ്റുള്ളവമേരാ+് മേമാശമായി ക്ഷമിക്കുക മെപരുമാറുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക
   അവർമെക്കതി ക്ഷമിക്കുകമെര പാപം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മെFയ്യുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മെFയ്യുന്നു.  ഇവഅവഗണി ക്ഷമിക്കുകക്കുകയല്ല,    മാ�സാന്തരമെ>ടുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകക്ഷമ മേFാദി ക്ഷമിക്കുകക്കുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക

 മെFമേയ്യണ്ടത് പ്രധാ�മാണ്.        �ി ക്ഷമിക്കുകങ്ങളുമെ+ മ�സ്സി ക്ഷമിക്കുകമേHക്ക് വരുന്നഎന്തും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകഎത്രയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മേവഗം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക ഇവി ക്ഷമിക്കുകമെ+ വ്യക്തമാക്കുക!
 സ്വയം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു:        Fി ക്ഷമിക്കുകHമേ>ാൾ �മ്മൾ�മേമ്മാ+് തമെന്ന മേദഷ്യമെ>ടുകമേയാഎമെന്തങ്കി ക്ഷമിക്കുകലും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക കുറ്റമെ>ടുത്തുകമേയാ മെFയ്യുന്നു. 

        മേയശുക്രി ക്ഷമിക്കുകസ്തുവി ക്ഷമിക്കുകലൂമെ+ �മേമ്മാ+്ക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കാനും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക ശുദ്ധീകരി ക്ഷമിക്കുകക്കാനുമുള്ള ഒരു മാർഗം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകദൈദവം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക വാഗ്ദാ�ം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മെFയ്യുന്നു.  എമേന്നാ+്
      ക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കുകമെയന്നാൽ അവമെmവാഗ്ദാ�ം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകസ്വീകരി ക്ഷമിക്കുകച്ച്എ�ി ക്ഷമിക്കുകക്കായി ക്ഷമിക്കുക പ്രമേയാഗി ക്ഷമിക്കുകക്കുകഎന്നതാണ്.

 ദൈദവമേതാ+് "ക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു":        Fി ക്ഷമിക്കുകHമേ>ാൾ �മുക്ക്ദൈദവമെത്തക്കുറി ക്ഷമിക്കുകച്ച് �ി ക്ഷമിക്കുകമേഷധാത്മകFി ക്ഷമിക്കുകന്തകളുണ്ട്അമെല്ലങ്കി ക്ഷമിക്കുകൽ അവമേ�ാ+്
ഭ്രാന്താണ്.   ദൈദവം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മെതറ്റുകൾ വരുത്തുന്നി ക്ഷമിക്കുകല്ല,       അതി ക്ഷമിക്കുക�ാൽ ആഅർത്ഥത്തി ക്ഷമിക്കുകൽ �മുക്ക്അവമേ�ാ+് ക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കാൻ കഴി ക്ഷമിക്കുകയി ക്ഷമിക്കുകല്ല. 

        എന്നാൽ അവമേ�ാടുള്ള�മ്മുമെ+ �ി ക്ഷമിക്കുകരാശയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക �ി ക്ഷമിക്കുകമേഷധാത്മകവി ക്ഷമിക്കുകകാരങ്ങളും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക �ാം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക ഉമേപക്ഷി ക്ഷമിക്കുകമേക്കണ്ടത് പ്രധാ�മാണ്.
 ക്ഷമയി ക്ഷമിക്കുകൽ ഉറച്ചു�ി ക്ഷമിക്കുകൽ ക്കുന്നു:    പഴയ വി ക്ഷമിക്കുകകാരങ്ങൾവീണ്ടും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക വന്നാൽ ,     ക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കാൻ �മ്മൾഇതി ക്ഷമിക്കുക�കം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക തി ക്ഷമിക്കുകരമെoടുത്തുമെവന്ന്

 സ്വയം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക ഓർമ്മി ക്ഷമിക്കുക>ി ക്ഷമിക്കുകക്കുക,   ആവി ക്ഷമിക്കുകകാരങ്ങൾക+ന്നുമേപാകും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക. എന്നി ക്ഷമിക്കുകരുന്നാലും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക,    �മ്മൾആദ്യമായി ക്ഷമിക്കുകഅഭി ക്ഷമിക്കുകസം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകമേബാധ�
      മെFയ്യാത്ത മറ്റ് വശങ്ങമേളാആഴത്തി ക്ഷമിക്കുകലുള്ള മുറി ക്ഷമിക്കുകവുകമേളാ ഉണ്ടാകാൻസാധ്യതയുണ്ട്.    ക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നപ്രക്രി ക്ഷമിക്കുകയയി ക്ഷമിക്കുകലൂമെ+ �മുക്ക്

  വീണ്ടും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക ക+ന്നുമേപാകാൻ കഴി ക്ഷമിക്കുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക,    അങ്ങമെ�ഈ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെപ്രമേദശങ്ങളും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകസുഖമെ>ടും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക.
 എമെന്നത്തമെന്നപരി ക്ഷമിക്കുകമേശാധി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നു

    ഇ�ി ക്ഷമിക്കുക>റയുന്ന മേFാദ്യം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകദൈദവമേത്താ+് മേFാദി ക്ഷമിക്കുകക്കാൻ 2    മി ക്ഷമിക്കുക�ി ക്ഷമിക്കുകറ്റ് എടുത്ത് കുറി ക്ഷമിക്കുകപ്പുകൾതയ്യാറാക്കുക:

ദൈദവമേമ,   ഞാൻആമേരാ+ാണ്ക്ഷമി ക്ഷമിക്കുകമേക്കണ്ടത്?
  ദൈദവമെത്തശ്രദ്ധി ക്ഷമിക്കുകക്കുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക �ി ക്ഷമിക്കുകങ്ങളുമെ+ 

   ബന്ധങ്ങളി ക്ഷമിക്കുകലൂമെ+ ക+ന്നുമേപാകുകയും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക മെFയ്യുക
(മാതാപി ക്ഷമിക്കുകതാക്കൾ, കുടും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകബം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക, ബന്ധുക്കൾ, 
സുഹൃത്തുക്കൾ, അയൽ ക്കാർ, സഹപ്രവർത്തകർ, 
സഹപാഠി ക്ഷമിക്കുകകൾ, അധ്യാപകർ, മേ�താക്കൾ, 
സ്വയം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക, ദൈദവം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക, ...)

  എമെന്നഎങ്ങമെ� മേവദ�ി ക്ഷമിക്കുക>ി ക്ഷമിക്കുകച്ചു, ആരാൽ ?

പരി ക്ഷമിക്കുകശീHി ക്ഷമിക്കുകക്കുക
      ഏത് മേവദ�യാണ്ഞാൻആദ്യം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകഅഭി ക്ഷമിക്കുകസം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകമേബാധ� മെFയ്യാൻആഗ്രഹി ക്ഷമിക്കുകക്കുന്നത്?

   ഇതി ക്ഷമിക്കുകൽ എമെന്നആരാണ് പി ക്ഷമിക്കുകന്തുണയ്മേക്കണ്ടത്?     �ി ക്ഷമിക്കുകങ്ങൾഎങ്ങമെ�തു+രുമെമന്ന് വ്യക്തമായി ക്ഷമിക്കുക വ്യക്തമാക്കുക!

  ഈ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെമേപജുകൾപകർ>വകാശരഹി ക്ഷമിക്കുകതമാണ്.   �ി ക്ഷമിക്കുകങ്ങൾക്ക് �ി ക്ഷമിക്കുകയന്ത്രണങ്ങളി ക്ഷമിക്കുകല്ലാമെത ഉപമേയാഗി ക്ഷമിക്കുകക്കാം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക,   പകർത്താം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകഅമെല്ലങ്കി ക്ഷമിക്കുകൽ മെപാരുത്തമെ>ടുത്താം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക(CCO). ).  പതി ക്ഷമിക്കുക>് 1.3

     ഒരുപ്രമേത്യക വ്യക്തി ക്ഷമിക്കുകയുമായുള്ളബന്ധം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകആമേരാഗ്യകരമാമേണാ
     അമെല്ലങ്കി ക്ഷമിക്കുകൽ ഇമേ>ാഴും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകഏമെതങ്കി ക്ഷമിക്കുകലും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക തരത്തി ക്ഷമിക്കുകൽ തകർന്നി ക്ഷമിക്കുകട്ടുമേണ്ടാ

  എന്ന് കമെണ്ടത്തുന്നതി ക്ഷമിക്കുകനുള്ളസൂF�കൾ:
•   ആവ്യക്തി ക്ഷമിക്കുകമെയക്കുറി ക്ഷമിക്കുകച്ച് Fി ക്ഷമിക്കുകന്തി ക്ഷമിക്കുകക്കുക:   �ി ക്ഷമിക്കുകങ്ങൾക്ക്അവമെ� / 

   അവൾക്ക് പൂർണ്ണഹൃദയമേത്താമെ+ആശം ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുകസി ക്ഷമിക്കുകക്കാൻ കഴി ക്ഷമിക്കുകയുമേമാ?
•     മെതരുവി ക്ഷമിക്കുകൽ വ്യക്തി ക്ഷമിക്കുകമെയ �ി ക്ഷമിക്കുകങ്ങൾകണ്ടുമുട്ടുന്നുമെവന്ന്
സങ്കൽ >ി ക്ഷമിക്കുകക്കുക:   �ി ക്ഷമിക്കുകങ്ങൾക്ക് എന്തു മേതാന്നും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക?   �ി ക്ഷമിക്കുകങ്ങൾഇമേ>ാഴും ഘട്ടമായി ക്ഷമിക്കുക

 ഒരു പകമേപാക്കHാമേണാ?
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