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പരീാേവളകളി വിദ ാ01ിക് റൊെ മാനസികസ203ം
അ4ഭവെ6ട 7ത് സ8 ാഭാവികമാണ് . േനരിയ േതാതില: ഉത് ണ
< ന2െട ശരീരം
=ട തലായി അ>ിനാലി ?വി6ി@7തി4ം അAവഴി ന2െട ഉണ0വം
ഏകാDതയം വ0Eി@7തി4ം സഹായകമാവാറF് . പേ അതിGവിH െട ഷ
പലേ6ാഴം പരീാ01ികെള മാനസികമായ ം ശാരീരികമായ ം തള0Iകയ ം
അവGെട പരീാഫല)െള Kതി=ലമായി ബാധി@കയ ം െചNാറ F് .
പരീാേ6ടി പരിധിവിടാതിരിാ

എെOാെ മാ0ഗ)ളെFQ

പരിേശാധിാം.

സ
" ഡിലീവ് ഫലKദമായി ഉപേയാഗിാം
ഒG ദിവസSി മTQനാല് വ ത സ് ത വിഷയ)േളാ അെല
U Vി പരസ് പരം
അധികം ബWമില
U ാS മTQനാല് ഭാഗ)േളാ തിരെXടS് പഠി@7ത്
ഏകാDത ദിവസം മഴവ

നിലനിാ

സഹായി@ം. പഠനSി നി7്

ZEവിH േപാേ[ാെഴാെ ഒG concentration score sheet- ഇാര ം
േരഖെ6ട I7ത് =ട ത സമയം ഏകാDത കിHാ സഹായകരമാം. തനി്
ഏ'വം =ടത ഏകാDത കിH7 സ^ല)െളയം സമയ)െളയം തിരിറിX്
അവെയ =ട ത പരിZമം േവF വിഷയ)ളം പാഠ)ളം വായിാ
മാ'ിെവ@7ത് ഫലKദമാണ് . പഠിാനിരി@7തി4 മ[ തെ7
പഠനസമയേSാവശ മായ സാമDികെളാെെയട S്
അരികിെലവിെടെയVിലം സTിാ പഠനSിനിടയി സാധന) തിരയാ
േപാവ7AെകാF് ഏകാDത നഷ് ടെ6ട 7ത് ഒഴിവാാ പ'ം.
അ[A മിനിH് Aട0യായി പഠിതി4 േശഷം ഒG പI മിനിH് “േ_് ”
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എട@7ത് ഏകാDത@ം വായിത് ഓ0മയി നി@7തി4ം
മാനസികപിരിമറ ം തടയ 7തി4ം നല
U താണ് . നി)് മാനസിേകാല
U ാസം
തG7 എa KbSികളം ഈ ഇടേവളകളി െചNാവ7താണ് . ഒQ ൈകവീശി
നട7ിH വG7ത് തലോറിേല@ം മ'് ശരീരഭാഗ)ളിേല@മ: രdചംeമണം
=ടാ4ം, രdSി മാനസികസ203ം റയാ സഹായി@7
േനാെറപിെന

ി

, എ േഡാ0ഫി4ക Aട)ിയ രാസവസ് Aളെട അളവ്

വ0Eിാ4ം സഹായി@ം. ഈ നടSSിനിടയി ഇയ0േഫാണിലTെട പാHക
േക@7Aം നല
U താണ് . െഗൗരവമില
U ാS ടിവിേKാDാമകേളാ ഇഷ് ടെ6H
ഹാസ ചിg)ളെട ഭാഗ)േളാ കാh7Aം എെOVിലം െകാറി@7Aെമല
U ാം ഈ
ഇടേവളക ഫലKദമായി വിനിേയാഗിാ4: നല
U മാ0ഗ)ളാണ് . ഈ
ഇടേവളക പഠനമറിയി നി7് ദTെരമാറി െചലവഴിാ4ം ആ സമയS്
പഠനെS@റി് േവവലാതിെ6ടാതിരിാ4ം ZEിേFതാണ് .
ഇടേവള4വദി സമയം തീGേ[ാ ഓ0മി6ിാ

ആെരെയVിലം

ചമതലെ6ട േSFതാണ് .
േറ സമയം വാരിവലി പഠി@7തിലല
U , =ട ത ZE േവF ഭാഗ)്
അവയ0ഹി@7g സമയമ4വദി@QേFാ എ7തിലാh കാര ം.
j ര മ:, ആ വിഷയSി A േDഡ്
ഉദാഹരണSിന് , െകമിസ് !ിയി താല
കിHിൊFിരി@7 ഒG വിദ ാ01ി് െകമിസ് !ി തെ7 എേ6ാഴം വായിാ4ം
j ര ം േതാ7ിേയാം. പേ ആ Hി്
അതി ക
U ാസി ഫസ
" ാവാ4ം താല
മേ'െതVിലം വിഷയSി C േDഡാh കിHിൊFിരി@7െതVി ആ
വിഷയSിന് =ട ത സമയം അ4വദി@7താവം =ട ത ഫലKദം. ഏെതാെ
ഭാഗ)ളാh പഠിേFെതQം അതിSെ7 ഏെതാെ പാഠ)ാണ്
=ട ത സമയം അ4വദിേFെതQം സ
" ഡിലീവിെ$ AടSിSെ7
തീGമാനിേFതാണ് .
മഴവ സ
" ഡിലീവ് കാലSി4െമ7 േപാെല ഓേരാ ദിവസSി4ം മ ഗണനക
നിkയിേFതാണ് . ഓേരാ ദിവസവം പഠിാനായി മാ'ിെവിരി@7
ഭാഗ)ളി നി7് ഏ'വം അത ാവശ മ:വ ആദ ം പഠിതീ0@7താണ് നല
U ത് .
എെOVിലം കാരണവശാ അവെയാഴി: ഭാഗ) ആ ദിവസം വായിാ
പ'ിയിെല
U Vി രാgിേയാെട “ഇെ7ാQം തെ7 പഠിിെല
U ”7 േതാ7
ഉടെലട ാതിരിാ
ഒG വിഷയം മഴവ

ഈെയാG ശീലം ഉപകരി@ം.
പഠി തീGക, ഒG േടമിെ$ പാഠ) മഴവ

കവ0 െചNക
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Aട)ിയ നാഴികല
U  ക പT0Sിയാേ[ാ റ=ടി നീF
ഇടേവളകെളട @7Aം സ8 യം എെOVിലം സ2ാന) ന7Aം
ആlവിശ8 ാസം =Hാ4ം മാനസികസ203ം റാ4ം ഏെറ സഹായി@ം.
ഇനിയ : അmാറ ദിവസം മഴവ സമയവം പഠിാെമQ നിkയി് ഒG ദിവസം
മഴവ പഠനSിന് അവധി െകാട@7ത് നഷ് ടവടSിലാണ്
അവസാനി@ക. സ
" ഡിലീവ് സമയS് സമയബWിതമായി കാര ) െചയ് A
ശീലി@7വ0് പരീെയഴAേ[ാ സമയeമം പാലിാ

=ട ത

എള6മായിരി@ം.
തലോറിെ$ സ ഗമമായ Kവ0SനSിന് േപാഷകമTല മ: ഭണം
നി0ബWമാണ് . സ
" ഡിലീവി പഴ), പറിക, ഇലറിക Aട)ിയവ
=ട തലായി കഴിാ4ം, എണ
n മയമ: പലഹാര), ടി7ിലട ഭണ),
േകാളക Aട)ിയവ ഒഴിവാാ4ം, ചായ, കാ6ി എ7ിവ അമിതമാവാതിരിാ4ം
ZEിേFതാണ് .
പAതായി സ8 ായSമാ@7 അറിവക ന2െട ഓ0മയിേല് ആഴSി
പതിയ 7ത് ഉറSിെ$ REM എ7 ഘHSിലാണ് . പഠനം േപാല:
KbSികളി ഏ0െ6ടേ[ാ ന2െട തലോറി മനസ
p ിെ$ ഏകാDതയം
ഉണ0വം റ@കയ ം തലോറിെ$ Kവ0Sന)െള മqീഭവി6ി@കയ ം െചN7
അഡിേനാസി

എ7 രാസവസ് A മിX =ട QF് . ഈ അഡിേനാസിെന ശരീരം

വിഘടി6ിില
U ാതാ@7Aം REM ഉറSിSെ7യാണ് . അAെകാF്
തലോറിന് =ടത കാര േശഷിയFാവാ

എല
U ാ രാgികളിലം, =ടത പഠി@7

ദിവസ)ളി Kേത കിം, ചG)ിയത് ഏഴ് മണിr0 ഉറ) 7ത് നല
U താണ് .

പഠി@7ത് തലയിയറാ റ് വിദ ക
j ര മ: കാര )ളം, തെ$ ആകാംെയ sപ
തനി് താല
t ിെ6ട I7 വിവര)ളം,
തെ$ ജീവിതവമായി ബWെ6H വസ് Aതകളമാണ് ഏെതാരാ@ം പഠിാ4ം
ഓ0Sിരിാ4ം ഏ'വം എള6െമ7് െതളിയിെ6HിHF് . ഈ തത8 ം
അവലംബി് വിദ ാ01ികെള ന7ായി പഠിാ സഹായി@7 പല രീതികളം
ശാസ് gv0 വികസി6ിിHF് . PQRST, SQ3R, 3R, എെ7ാെ അറിയെ6ട 7
ഈ പഠനരീതികളെട Kധാനഘടക) എെOാെയാെണQ േനാാം.
ഒG പാഠം വായിാ
ഔH് ൈല

Aട) 7തി4 മ[് ഒേ7ാ രേFാ മിനിെHട S് അതിെ$

, തലെHക, സബ് െഹഡി) ക, സംDഹം, പാഠാO Sിെല
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റഫറ സക Aട)ിയവ ഒQ കേണ
n ാടി േനാ@ക. പാഠSിെ$
ഉ:ടെS@റി് ഒG ധാരണ കിHാ

ഇA സഹായി@ം. അതി4 േശഷം ആ

പാഠSിെ$ ഓേരാ ഭാഗെSയ ം പ'ി റ് േചാദ ) ആേലാചിFാി
എവിെടെയVിലം റി െവ@ക. ഈ പാഠSി നി7് എെOാെ േചാദ )
Kതീിാം, തെ$ ഏെതാെ സംശയ)് ഈ പാഠം ഉSരം
നകിേയാം, ഇതിെല വിവര) തെ$ നിത ജീവിതSി എവിെടെയാെ
ഉപകാരെ6േHാം എെ7ാെ ഈ േചാദ ) തNാറാ@േ[ാ
പരിഗണിാവ7താണ് . ഓേരാ െസ4ം സബ് െസ4ം വായിാ
Aട)േ[ാഴം അവയെട തലെHകെള@റി് ഇAേപാെല േചാദ )
തNാറാേFതാണ് .
ഇgയ ം െചയ് തതി4 േശഷം പാഠം വായി Aട) ക. ഓേരാ ഭാഗം വായി@േ[ാഴം
മ[് തNാറാിയ േചാദ )് ഉSരം ലഭിോ എQം േവെറയെOVിലം
പതിയ വിവര) കിHിേയാ എQം Kേത കം ZEി@ക. ഇ)ിെന കെFI7
ഉSര) എവിെടെയVിലം റിെവ@7Aം അെല
U Vി
പസ്തകSിSെ7 Kേത കം അടയാളെ6ട I7Aം നല
U താണ് . ഈ
ഉSര) ആ പാഠെS@റി: ന2െട ആകാംെയ
sപ
t ിെ6ട I7വയാെമ7തിനാ ആ േപായി$ക പി7ീട് ഓ0Sിരിാ
=ട ത എള6മായിരി@ം.
ഇ)ിെന ഒG പാഠം മഴവ

വായിതീ0Sതി4 േശഷം പസ്തകവം േചാദ )ളം
ഉSര)ളെമാെ മാ'ിെവ@ക. എ7ിH് ആ പാഠSിെല ഓേരാ ഭാഗSിെലയം
Kധാനേപായി$ക എെOാെയാെണ7് നി)ളെട തെ7 വാചക)ളി
പതിെയ ഉGവിട ക. പതിയ അറിവകെള ന2െട തെ7 വാചക)ളി
ഉൊ:7ത് ആ അറിവക ഓ0മയി xഢമTലമാവാ
ഗേവഷണഫല) സTചി6ി@Q. ഉGവിH പഠിാ

=ട ത നല
U താെണ7്

പ'ിയ സാഹചര മെല
U Vി

ഈ േപായി$ക എവിെടെയVിലം എഴതിെവ@കയ ം െചNാം. പേ
ഉGവിട േ[ാ ന2െട ഏകാDത =ട തലായിരി@ം. മാgമല
U , ഈ വിവര)
െചവിക വഴിയ ം ന2െട തലോറിെലI7തിനാ അവ ഓ0മയി =ട ത
ന7ായി പതിയെമ7 െമവമF് . (പAതായി പഠി@7 കാര )
j ികശിഷ {ാ0ോ പറX െകാട @7Aം
സ zIോ സാVല
ഇേതരീതിയി ഉപകാരKദമാണ് .)
Kധാന േപായി$ക ഒരാവ0Sി ഇ)ിെന ഉGവിHതി4 േശഷം േനരേS
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അടയാളെ6ടIകേയാ എഴതിെയട@കേയാ െചയ് ത ഉSര) ഒേ7ാടി
വായി@ക. ഉGവിട േ[ാ േപായി$ക വല
U Aം വിHേപാേയാ, ഏെതVിലം ഭാഗം
ശരി@ മനസ
p ിലായിHിേല
U എെ7ാെ തിരിറിയാ

ഇA സഹായി@ം.

ഏെതVിലം േപായി$് വിHേപായിHെFVി അA വG7 പാഠഭാഗം ഒരാവ0Sി
=ടി മനസ
p ിGSി വായി@7Aം നല
U താണ് .
പരസ് പരം ബWെ6H കിട@7 കാര )ളാണ് ഓ0Sിരിാ

=ട ത

എള6െമQം െതളിയിെ6HിHF് . അAെകാF തെ7 പAതായി
സ8 ായSമാ@7 അറിവകെള അേന ാന വം, നമ് മേ[ അറിയാമായിG7
വിവര)ളമായ ം, സ0േവാപരി ന2െട ൈദനംദിനജീവിതവമായ ം ബWെ6ട Sി
ഉൊ:7ത് Kേയാജനം െചNം. ഓേരാ പാഠSിെ$യ ം പാഠഭാഗSിെ$യ ം
Kധാനആശയം എOാെണ7് ന2െടതെ7 വാ@കളി തിരിറിയ കയാണ്
ഇതി4: ആദ പടി. ഓേരാ പാരDാഫിേലയ ം Kധാന ആശയം എOാെണ7്
Kേത കം ZEി@ക. മിവാറ ം ഒG Kധാന ആശയവം അതിെന വിശദീകരി@7
റ വസ് Aതകളമാവം ഓേരാ പാരDാഫിലം ഉFാവക. ഇ)െന Kധാന
ആശയവം അതിെ$ വിശദീകരണ)ളം ത2ിലം, ഓേരാ പാരDാഫകളെടയ ം
Kധാന ആശയ) ത2ിലെമാെയ : ബW) മനസ
p ിലാ@7Aം, ഓേരാ
പാഠഭാഗെSയ ം അതി4 മ[ം പി[മ: ഭാഗ)ളമായി ബWെ6ട Sി
വായി@7Aം ഫലKദമായിരി@ം.
ന2െട തലോറിെ$ ഒGവശം വാ@കളിലTെട വിവര) ഉൊ:േ[ാ മേ'
വശം ചിg)ളിലTെടയം xപ)ളിലTെടയമാണ് കാര ) Dഹി@7ത് .
അAെകാF് പാഠഭാഗ)െളയ ം അവയ െട സംDഹ)െളയ ം ചാ0Hകളം ചിg)ളം
േഫ
U ാ ഡയD)ളെമാെയാി അവ േനാിമനസ
p ിലാ@7ത് Kേയാജനം
െചNം.
പഠനSി പിറകി നി@7 Hികളമായി െകൗ|സലി)ി4 വG7
അഛന2മാ0 പലേ6ാഴം പറയ7 ഒG പരാതിയാണ് “വായി@7ത് ഒ7് ഉറെ
വായിാ

എg പറXാലം ഇവ

േകില
U !” എ7ത് . പേ, ഉറെ വായി

പഠി@േ[ാ വായനയ െട േവഗം റയ Q എ7 േദാഷമF് . Kേത കി്
െമ)െളാQമില
U താ4ം.

പരീാഹാളിെല ഉത് ണ
< െയ േനരിടാ

തNാെറട ാം

എgതെ7 ന7ായി തNാെറട Sാലം പരീാഹാളിെലIേ[ാ െനmിടി6ം
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െവKാളവം പിടിെപH് മാ0് റXേപാ7 Kശ
~ മ:വ0 അSരം
അ4ഭവ) ആവ0Sിാതിരിാ4: പരിശീലനം സ
" ഡി ലീവിേല
Aടേ)FAF് . ചില വിദ ക താെഴ6റയ Q.
ദിവസവം റ സമയം “െമ$ റിേഹഴ് സ” എ7 വ ായാമSി4
മാ'ിെവാവ7താണ് . സ8 സ^മായ ഒരിടSിG7് , കണ
 കളട് , പരീാഹാ
j ി@7താണ് ഇതിെ$ ആദ പടി. പരീ പേരാഗമി@7തായ ം
മനസ
p ി സVല
താ

ഒG െട ഷ4മില
U ാെത ഉSര)െളഴA7തായ ം ഉണ
n ി കാണാ

Zമി@ക. ശ )ൊ6ം പരീാഹാളിെല ശബ് ദ), ഫാനിെ$ കാ'് ,
j ി് , അതായത് എല
കടലാസിെ$യ ം മഷിയ െടയ ം മണം Aട)ിയവയ ം സVല
U ാ
ഇിയ)ളം ഉപേയാഗി് , ആ അ4ഭവSിന് മിഴിവ പകGക. പരീെയ
ചറേ6ാെട േനരിട 7തായി ഇ)െന നിേത ന സV6ി@7 ഒരാ്
പരീാഹാളി േനരിH െചല
U  േ[ാ െവKാളം േതാ7ാ4: സാE ത റവാണ് .
പരീാഹാളി െവ് മ[് േതാ7ിയിH: െനഗ'ീവ് ചിOക (“ഞാ
േതാാ േപാവകയാണ് ...” “ഇനി എല
U ാവGം എെ7 ഒG േമാശാരനായാവം
കാhക...”) ഇട് മനപT0വം ഓ0െSട @കയ ം അേ6ാ അ4ഭവെ6ട 7
െട ഷ അടS െസനി സTചി6ി@7 റിലാേക
p ഷ വിദ കളപേയാഗി്
നിയിാ

ശീലി@കയ ം െചNാം. പരീാസമയS് അഥവാ െട ഷ

വ7ാലം തനിതിെന നിയിാ കഴിയ െമ7 ആlവിശ8 ാസം വളരാ ഇത്
സഹായി@ം. ഈ െനഗ'ീവ് ചിOക@: മറ വാദ) (“പെFാG പരീയി
േതാ'േ6ാ എെ7 ആGം ഒG േമാശാരനായി കFില
U .., ഇSവണ ഞാ
അ7േSതിലം എgേയാ ന7ായി തNാെറട SിHF് ...) സ8 xപി െവ@7ത്
പരീാേവളയി ഇSരം ചിOക Kത െ6ട േ[ാ അവെയ
Kതിേരാധിാ

സഹായകരമാം.

ട ംബാംഗ)ളം അE ാപകGം ഒG പരീാ01ിെയ6'ി അമിതKതീ
െവപല0I7ത് ആ വിദ ാ01ിയി പരീാേ6ടി ഉടെലട@7തി4
കാരണമാവാറ F് . മ':വGെട Kതീക അതിGകട7താെണQ
േതാQQെFVി അത് AറQപറയാ4ം കാര ം ച0 െചNാ4ം മടി
വിചാരിGത് . തെ$ മ Kകടന)ളെടയ ം ഇേ6ാഴെS തNാെറട 6ിെ$യ ം
അടിസ^ാനSില: Kതീക മാgം െവപല0I7താണ് അഭികാമ ം.
പഠനേവളയി ഉടെലട @7 സംശയ)െള അവഗണി@7ത് eേമണ
ആlവിശ8 ാസ@റവി4 വഴിെവാറ F് . അAെകാF് സംശയ)െള മ':വGെട
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സഹായേSാെട അ6േ6ാ ദTരീകരിാ

ZEി@ക.

ഈെയാG പരീ തെ$ ഭാവിജീവിതSിന് അതീവനി0ണായകമാണ് എQ
െത'ിEരി് അനാവശ മായി െട ഷ

വ0Eി6ിാതിരി@ക. ഒേ7ാ രേFാ

പരീകളി റXമാ0@ ലഭി@കേയാ േതാ@കേയാ െചയ് ത എgേയാ
േപ0 പി7ീട് നല
U നല
U സ^ാന)ളിെലSിയിHF് . പരീ@ മ[് െട ഷനടിിHം
നല
U മാ0് കിHിയ ഏെതVിലം മ അ4ഭവെS@റി് സ8 യം ഓ0മി6ി@ക. ഒG
പരീാഫലവം ഒG വ dിയ െട യഥാ01 കഴിവകളെട ഒG തികX
Kതിഫലനമെല
U Qം, ആ പരീ@ േചാദി േചാദ )് നി) എgേSാളം
ന7ായി ഉSരം പറX എQ മാgമാണ് ഓേരാ പരീാഫലവം
സTചി6ി@7െതQം ഓ0@7ത് അസ^ാനI: ഭീതിക ദTരീകരിാ
സഹായി@ം.

ലളിതമായ റ് റിലാേക
p ഷ

വിദ ക

അമിതമായ പരീാേ6ടി നി)ളെട പഠനസമയം നഷ് ടെ6ടIQെFVി
െവKാളവം ഉത് ണ
< യ ം നിയിാ
ഉപേയാഗിാവ7താണ് .

താെഴ6റയ 7 വിദ ക

കണ
 കളട് മTQനാല തവണ പതിെയ ദീ0ഘശ8 ാസം എട Iവിട 7ത്
മസിലകളിേല@ം തലോറിേല@ം =ട ത ഓക
U ാ4ം അAവഴി
p ിജ കടQെചല
മസിലക് അയവ കിHാ4ം മാനസികസംഘ0ഷം റയാ4ം സഹായി@ം.
ഇതി4 േശഷം, ആവശ െമVി, നി)് ഏ'വമധികം മനശ
, ാOി തG7
ഏെതVിലെമാG സ^ലം മനസ
p ി സV6ിാവ7താണ് . േനരേS
പരീാഹാളിെന@റി് പറXA േപാെല പേmിയ)ളമപേയാഗി് ആ
ശ Sിന് മിഴിവ െകാട @7ത് ശരീരSി4ം മനസ
p ി4ം ശരി@ം ആ സ^ലS്
െചQനി@7തിെ$ ആശ8 ാസം നം.
ഒG പരിശീലനവമില
U ാെത ആ0@ം െപെHQ െചNാവ7 ഒG വിദ യാണ്
ഡയ

മാ'ിക് _ീSി)് (ചിg) കാhക). അയവ റX വസ് g)

ധരി് , തല@ം കാമHക@ം താെഴ രF തലയിണക വീതം െവ് ,
കിടയി കാലനീHിിട@ക. ഒG ൈക െനmിലം മേ' ൈക വയറി4 മകളിലം
െവ@ക. എ7ിH് പതിെയ മTിലTെട ശ8 ാസം അകേSെട@ക. ഈ സമയS്
െനmി െവ ൈക ഇള7ിെല
U Qം വയറ ം അതി4 മകളിെവ കNം
മകളിേല@യGQെFQം ഉറ6 വGIക. അതി4 േശഷം കവിളക വീ06ി്
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പതിെയ വായിലTെട ശ8 ാസം പറേS@ വിടക. െനmി െവ ൈക അേ6ാഴം
ഇള7ിെല
U Qം, അേത സമയം വയറി4 മകളി െവ ൈക പതിെയ ഉ:ിേല@
താഴ് Q വGQെFQം ഉറ6വGIക. പലതവണ ഇAേപാെല വയറ വീ06ി്
ശ8 സി@േ[ാ ഡയ ം എ7 മസി ശരീരSിനകS് ഒG പിസ
" | േപാെല
മകളിേല@ം താേഴ@ം ചലി@കയം അത് മാനസികസ203ം റാ
വളെരേയെറ സഹായി@കയ ം െചNം.
ഈ ലഘവായ മാ0ഗ) േവFg ഫലം െചNാSവ0് മസ് ലാ0
റിലാേക
p ഷ

പരിശീലിാവ7താണ് . ൈകകാലക, കഴS് , െന'ി Aട)ിയ
ഭാഗ)ളിെല മസിലകെള ൈട'ാ@കയ ം പതിെയ6തിെയ അയ വിട കയ ം
െചയ് A ശീലി@7തിെനയാണ് മസ് ലാ0 റിലാേക
p ഷ

എQ പറയ 7ത് .

മാനസികസംഘ0ഷSിെ$ ഭാഗമായി മസിലക ബലം പിടിാ

Aട) 7ത്

േനരേS തിരിറിയാ4ം അവെയ െപെH7് അയവിH് മാനസികപിരിമറ െS
വറ തിയിലാാ4ം മസ് ലാ0 റിലാേക
p ഷ സഹായി@ം. ഒG
ൈസ ാ!ിസ
" ിെ$േയാ ൈസോളജിസ
" ിെ$േയാ െകൗ|സിലറ െടേയാ
േമേനാHSി മസ് ലാ0 റിലാേക
p ഷ

പരിശീലി@7താണ് അഭികാമ ം.

പരീ@ െതാHമ [് ZEിേFത്
പരീ@ =െടൊFേപാേവF സാധന) േനരേS തെ7 ഒGിെവ@ക.
പരീാSേല7് ന7ായി ഉറ)ാ

ZEി@ക. പരീാദിവസം രാവിെലയ ം

തേലQ രാgിയ ം റിവിഷ
കാര ) പഠിാ

േനാHക മാgം വായി@ക. ഈ സമയS് പതിയ
Zമി് െട ഷ =Hാതിരിാ Kേത കം ZEി@ക.

ഒരിലം െവറംവയ'ി പരീെയഴതGത് . കാ6ി, ചായ എ7ിവ െട ഷെ$
ലണ)െള അധികരി6ിേ@െമ7തിനാ അവ കഴിവAം ഒഴിവാ@ക.
പരീ@ െതാHമ[് വാരിവലി വായി@7ത് പരീാേവളയി മ[ ന7ായി
പഠി കാര ) േപാലം ഓ0െSട ാ ബEിമHFാിേയ@ം. ശരി@
തNാെറട SിHില
U ാSവGം, നി) എെOാെ പഠിിHF് , ഒഴിവാിയിHF്
എെ7ാെ ചഴിXേന8 ഷി@7വGം, ആlവിശ8 ാസം െകട I7
ഡയേലാക പറയ 7വGെമാെയായ സഹപാഠികെള ഈ േനരS്
അട 6ിാതിരി@ക. മ[് ന7ായി പഠിിH:, എ7ാ ഓ0Sിരിാ
ബEിമH:, േഫാ0മലകളം ചിg)ളം പരീ@ െതാHമ[് ഒ7് ഓടി മറി
േനാ@7ത് “േഷാ0H് േടം െമ2റി”യ െട സഹായേSാെട ഈ വിവര)െള
പരീാേ66റിെലSിാ

സഹായി@ം.
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ന7ായി പരീെയഴതാ

ചില നി0 േ3ശ)

ഏA േചാദ )് ആദ ം ഉSരെമഴതണെമ7് ചിOാ@ഴ6ം േതാ7ാറ :വ0്
“gീ െറൗF് അേ6ാ് ” ഉപേയാഗിാവ7താണ് . ആദ ം ഏ'വം എള6മ:
j െമാ7് ആേലാചി് ഉSരെമഴേതF
േചാദ )@ം, അതി4 േശഷം അല
േചാദ )@ം, ഏ'വമവസാനം ബEിമH: േചാദ )@ം ഉSരെമഴAക
എ7താണ് gീ െറൗF് അേ6ാ് െകാF് ഉേ3ശി@7ത് . േചാദ ടലാസ് കിHിയ
ഉടെന എല
U ാ േചാദ )ളം ഒ7് ഓടിവായി@കയ ം ഓേരാ േചാദ െSയ ം ഏA
െറൗFിെ6ട Sണം എ7് അടയാളെ6ട Iകയ ം, ഓേരാ േചാദ Sി4ം
അെല
U Vി ഓേരാ െറൗFി4ം ഏകേദശം എg സമയം വീതം അ4വദിാം എ7്
തീGമാനി@കയ ം െചയ് ത് ആദ െറൗF് േചാദ )ളിേല് കടാവ7താണ് .
ആlവിശ8 ാസേSാെട മഴവ േചാദ )െളയ ം േനരിടാ4ം, =ട ത മാ0്
ലഭിാ4ം, ബEിമH: േചാദ )ളെട ഉSര) =ട ത ന7ായി
ഓ0െSട ാ4ം ഈ രീതി Kേയാജനെ6ടാറ F് .
ഇട് ഏെതVിലം േചാദ Sിെ$ ഉSരം ഓ0മിെടാ ബEിമH്
േനരിട QെFVി ആ േചാദ ം വിH് ഉടെന അട Sതിേല@ കട@ക. മ'്
ഉSര) എഴA7തിനിടയി വിH േചാദ Sിെ$ ഉSരം ഓ0മ
വരികയാെണVി അത് ചGSി എവിെടെയVിലം റിെവ് പി7ീട്
സാവകാശSി വിശദമായി ഉSരം എഴAക.
ഇടിെട ശരീരSിെ$ െപാസിഷ
വരാതിരിാ
കിHാ

മാ'ിമാ'ിയിരി@7ത് െട ഷ

സഹായി@ം. െപാAെവ ഏെതാG േചാദ Sിെ$യ ം പതി മാ0്

=ട ത എള6വം ബാി പതി മാ0് കിHാ

താരതേമ ന

Kയാസവമായതിനാ എല
U ാ േചാദ )@ം ഉSരെമഴതാ Kേത കം
ZEിണം. പരീെയഴA7തിനിടയി കിHാ േപാ7 മാ0് ഗണിാ
Zമി@7Aം =െടrെട വാ േനാ@7Aം സമയം പാഴാവാ4ം െട ഷ

=ടാ4ം

മാgേമ ഉപകരിr. പരീ െപെHെ7ഴതിSീ0@7തിന് എക
p ് !ാമാ0ൊQം
ഇല
U ാ എ7തിനാ സഹപാഠിക എഴതിSീ0S് പറSിറ) 7A േനാി
െട ഷനടി@7തി കാര മില
U .

പരീിടയി ഉത് ണ
< തലെപാ@േ[ാ
േചാദ ടലാസ കിH7തി4 മ[് അമിതമായ മാനസികസ203ം
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അ4ഭവെ6ടQെFVി മ[ പറX റിലാേക
p ഷ

വിദ ക Zമിാവ7താണ് .

നമ് ആശ8 ാസം തG7 സ^ല)ളമാേയാ വ dികളമാേയാ ബWെ6H
എെOVിലം അ4േയാജ മായ വസ് A (മതപരമായ ചി), Kിയെ6Hവ0
ത7 െചറിയ സ2ാന), Aട)ിയവ) അണിയ കേയാ കNി കGAകേയാ
െചN7Aം, പരീാസമയS് അമിതമായ ഉത് ണ
< േതാQേ[ാ ആ
വസ് Aവി തിG6ിടി് ആ സ^ലെSേയാ വ dിെയേയാ റി് ഒേ7ാ0@7Aം
മനശ
, ാOി കിHാ

സഹായി@ം. “ഞാ

േതാാ

േപാവകയാണ് ...” എQ
Aട)ിയ െനഗ'ീവ് ചിOക വീFം വീFം ത:ിയറിവGQെFVി
സ
" ഡിലീവി4 പരിശീലി മറ വാദ) ഓ0മിാവ7താണ് . റൊെ ഉത് ണ
<
പരീാസമയS് സ8 ാഭാവികമാെണQം, ന7ായി പരീെയഴതണെമ7
മനസ
p ിെ$യ ം ശരീരSിെ$യ ം ആDഹSി നി7ാണ് ഈ ഉത് ണ
<
ഉFാവ7െതQം സ8 യം ഓ0മി6ി@ക. ശാരീരികേവദന് മ' വികാര)െള
അതിജയിാ കഴിവF് എ7തിനാ ൈകെവ:യി നഖ) അമ0Sിേയാ
ൈകSFയിെHിയ ഒG റബ0ബാ$് വലിവിേHാ മേ'ാ േനരിയ േവദന
ഷ് ടി@7ത് ഉത് ണ
< ് താാലിക ശമനം നം. േചാേദ ാSര)ളെട
തിരി നി7് അKസdമായ േവെറെOVിലം കാര Sിേല്
താാലികമായി മനസ
p ിെ$ ZE തിരി വിട 7Aം (മറിയിെല െഡസ് @കളെട
എണ
n െമട @ക, തെ$ Kിയതാരം അഭിനയി പI സിനിമകളെട
േപരാേലാചി@ക, Aട)ിയവ) Kേയാജനം െചയ് േതാം. ബാിയ : സമയം
മനസ
p മാധാനേSാെട പരീെയഴതാ

പ'ം എ7തിനാ ഈ
എക
p 0ൈസസ ക@ െചലവാ7 സമയെS ഒG നഷ് ടമായി കാണGത് .

പരീ@ േശഷം
മ':വGമായി താരതമ Sി4 േപാവാതിരി@ക. ഏെതാെ വിദ ക ഉത് ണ
<
നിയിാ സഹായിെവQം, ഏെതാെ വിദ ക ഉേ3ശി ഫലം ത7ില
U
എQം Kേത കം ZEി@ക. പരീാേ6ടിെയ നിയി@7തി റെVിലം
വിജയിെVി അതിെന ഒG ഭലണമാെയട @ക. ഈ േലഖനSി പറX
കാര )െളല
U ാം ZEിിHം െട ഷ
വിദസഹായം േതട ക.

നിയണവിേധയമാാ

പ'ിയിെല
U Vി

