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 മാന്ന് അനഺീ ഺറകൾ ഉണ്ട്. ഒന്നഺാം അനഺീ ഺറ ശ്ല഼ഹന്ഩഺരഽീെ അനഺീ ഺറയഽാം 

രണ്ടഺമുത്തത് ീതയ്ുദഺറ഻ൻീറ യഽാം മാന്നഺാം അനഺീ ഺറ 

ീനസ്ുതഺറ഻യസ്സ഻ൻീറയഽമഺണ് . നഺലഽ പഺർത്ഥന വിത്തങ്ങളഺണ് 

അനഺീ ഺറയ഻ലഽള്ളത് ഒരഽ പഺര്ഥനഺവിത്തത്ത഻ൽ പധഺനമഺയഽാം നഺലഽ 
ഘെകങ്ങളുണ്ടഺയ഻ര഻ക്ഽാം. പഺർത്ഥനഺയഺചന രഹസൿപഺർത്ഥന, പണഺമജപാം, 

സ്തഽത഻ഗ഼താം ഇവയഺണ് നഺലഽ ഘെകങ്ങൾ   (Lesson 6, Page 50)

 കഽര഻ശ഻ൽ സവയഺർപ്പണാം ീചയ്ത ഈുശഺ തീന്നയഺണ് വ഻ശഽദ്ധ കഽർബഺനയ഻ൽ 

പഽുരഺഹ഻ത ശഽശാഷയ഻ലാീെ അീത അർപ്പണാം നെത്തഽന്നത്. അപ്പത്ത഻ലഽാം 

വ഼ഞ്ഞ഻ലഽാം പുതൿകവ഻ധത്ത഻ൽ അവ഻െഽന്ന് സന്ന഻ഹ഻തനഺണ്. സവശക്ത഻യഺൽ 

അവ഻െഽന്ന് കാദഺശകള഻ൽ സന്ന഻ഹ഻തനഺകഽന്നഽ (Lesson 4, 34)

 നമസ്കഺരങ്ങൾ No. 31

 വ഻ശഽദ്ധ കഽർബഺന സവ഼കരണത്ത഻നഽള്ള അെഽത്ത ഒരഽക്മഺണ്. വ഻ശഽദ്ധ കഽർബഺന 

സവ഼കരണത്ത഻നഺയ഻ എീതഺീക് ീചയ്യണീമന്നഽാം വ഻ശഽദ്ധകഽർബഺനയഽീെ  ലങ്ങൾ 

എീതഺീക്യഺീണന്നഽാം  ഈ പഺർത്ഥന നീെ അനഽസ്മര഻പ്പ഻ക്ഽന്നഽ (Lesson 7, Page 58)

 ന഻ങ്ങൾ ശതഽക്ീള സ്ുനഹ഻ക്ഽവ഻ൻ ത഻ര഻ച്ചുക഻ട്ുാം എന്ന് പത഼ക്ഷ഻ക്ഺീത 

മറ്റുള്ളവർക്് നന്ഩീചയ്യുകയഽാം വഺയ്പ ീകഺെഽക്ഽകയഽാം 

ീചയ്യുവ഻ൻ..........അവ഻െഽന്ന് നന്ദ഻ഹ഼നുരഺെഽാം ദഽഷ്ടുരഺെഽാം  കരഽണ കഺണ഻ക്ഽന്നഽ. 
(ലാക് 6 :35)

 മഺലഺഖമഺർ ൂദവീത്ത പര഻ശഽദ്ധൻ, പര഻ശഽദ്ധൻ, പര഻ശഽദ്ധൻ എന്ന് പഺെ഻ 
സ്തഽത഻ക്ഽന്ന ഏശയ്യഺയഽീെ അനഽഭവമഺണ് നൽകഽന്നത്. ൂദവീത്ത 



സ്തഽത഻ക്ഺനഽള്ള ശഽശാഷ഻യഽീെ ആഹവഺനവഽാം ആദൿഭഺഗത്തഽാം പര഻ശഽദ്ധനഽാം 

ബലവഺനഽാം അമർതൿനഽമഺയ ൂദവീത്ത ഏറ്റുപറഞ്ഞഽ കിപ യഺച഻ക്ഽന്നതഽ രണ്ടഺാം 

ഭഺഗത്തഽാം കഺണഽന്നഽ (Lesson 5, Page 42)

 ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ തഽെരഽന്ന വ഻ശഽദ്ധ കഽർബ്ബഺന (വ഻ശദ഼കരണാം പഽസ്തകാം കഺണഽക 
Lesson 4, Pages 35-36)

 ൂദവവചനത്ത഻ൻീറ പഺധഺനൿാം - നെഽീെ വ഻ശവഺസ ജ഼വ഻തത്ത഻ൻീറ 
അെ഻സ്ഥഺനമഺയ ൂദവ഼ക ീവള഻പഺെ഻ൻീറ ഉറവ഻െമഺയ഻ ൂദവവചനാം 
ന഻ലീകഺള്ളുന്നഽ. --------ഈുശഺമ഻ശ഻ഹഺയ഻ലാീെയഺണ് ഈ ീവള഻ീപെഽത്തഺൽ 
പാർത്ത഻യഺയത്. ഈ ീവള഻പഺെ഻ൻീറ ചര഻താം വ഻ശഽദ്ധ ഗന്ഥാം നമഽക്ഽ 
വൿക്തമഺക്഻ത്തരഽന്നഽ---------നെഽീെ വ഻ശവഺസത്ത഻ൻീറ കഺതലഺയ 
ൂദവത്ത഻ൻീറ ത഻തവ രഹസൿാം, --------നഺാം ആുഘഺഷ഻ക്ഽന്നതഽാം 
(വ഻ശദ഼കരണാം പഽസ്തകാം കഺണഽക Lesson 8, Pages 63-64) നെഽീെ  

ജ഼വ഻തത്ത഻നഽ അെ഻സ്ഥഺനമഺയ഻ ൂദവവചനാം ന഻ലീകഺള്ളുന്നഽ------ൂദവവചനാം 

ുകൾക്ഽകയഽാം അതനഽസര഻ച്ചു ജ഼വ഻ക്ഽകയഽാം ീചയ്യുന്നവരഺണ് രക്ഷ 

പഺപ഻ക്ഽന്നത് ----വ഻ശവഺസുത്തഺെഽാം സ്ുനഹുത്തഺെഽാം പഺർത്ഥനുയഺെഽാം 

ൂദവവചനാം ശവ഻ക്ഽന്നവര഻ൽ ൂദവ഼ക ജ഼വൻ കഽെ഻ീകഺള്ളുാം.-------ഏതഽ 
പത഻സന്ധ഻കീളയഽാം ധ഼രതുയഺീെ തരണാം ീചയ്യഺൻ സഺധ഻ക്ഽാം ----------

(വ഻ശദ഼കരണാം പഽസ്തകാം കഺണഽക Lesson 8. Pages 64-65)

 കിതജ്ഞതഺ പഺർത്ഥനകളഺണ് സമഺപനശഽശാഷയഽീെ പധഺന ഉള്ളെക്ാം. 
സമഺപനഺശ഻ർവ്വഺദാം, വ഻െവഺങ്ങൽ പഺർത്ഥന, ബല഻പ഼ഠ ചഽാംബനാം 
എന്ന഻വയഺണ് ഇതര കർെങ്ങളുാം പഺർത്ഥനകളുാം. അവ഻െഽീത്ത രക്ഷഺകര 
പവിത്ത഻കീള അനഽസ്മര഻ച്ചുാം യഽഗഺതൿരക്ഷക്ഺയ഻ യഺച഻ച്ചുാം കർത്തഺവ് 
വർഷ഻ച്ച അനഽഗഹങ്ങീള വ഻വര഻ച്ചുാം മ഻ശ഻ഹഺയ്ക്ഽ സ്തഽത഻കളർപ്പ഻ക്ഽന്നഽ 
(വ഻ശദ഼കരണാം പഽസ്തകാം കഺണഽക Lesson 7, Page 60) പര഻ശഽദ്ധഺത്മഺവ഻ൻീറ 
കിപയഽാം ശക്ത഻യഽാം അവ഻െഽന്ന് നെ഻ൽ ന഻റച്ചു തരഽന്നഽ. തഽെർന്നഽള്ള 
ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ വഺക്഻ലാീെയഽാം പവിത്ത഻യ഻ലാീെയഽാം ൂദവവചനത്ത഻നഽ 
സഺക്ഷ഻കളഺകഺനഽള്ള ആശ഼ർവ്വഺദമഺണ് ഈുശഺ ഇതഽവഴ഻ നൽകഽന്നത് 
(വ഻ശദ഼കരണാം പഽസ്തകാം കഺണഽക Lesson 7, Page 61) ബല഻പ഼ഠാം 
ചഽാംബ഻ക്ഽന്നഽ (വ഻ശദ഼കരണാം പഽസ്തകാം കഺണഽക Lesson 7, Page 61)







































Fd-Wm-Ipfw ˛ A¶-amen AXn-cq-]X aX-t_m-[-\-tI{μw

k¨tU kvIqƒ ˛ H∂mw ska-Ã¿ ]co£

06-11-2011
kabw: 2 aWn-°q¿

am¿°v : 50
10.30 am - 12.30 pmSTD IX

PART - A
H‰-hm-°n¬ DØcw ]d-bpI 2½

1. C{km-tb-ens‚ Bcm-[-\m-ÿew

2. ssZhm-cm-[-\-bn¬ G‰hpw IqSp-X¬ D]-tbm-Kn-°-s∏-Sp∂ AS-bmfw?

3. Ir]m-h-c-Øns‚ Nmep-Iƒ

4. ‘en‰¿Pn’ F∂ hm°ns‚ {Ko°p-]Zw

5. ‘t_kv Kk’ F∂ hm°ns‚ A¿∞w

{_m°-‰n¬ \n∂pw G‰hpw icn-bmb DØcw FSp-sØ-gp-XpI 2½

6. ss{IkvXh Pohn-X-Øns‚ i‡n-tI{μw

(hn.-Ip¿_m-\, IqZm-i-Iƒ, ssZh-h-N-\w)

7. \ΩpsS hnizm-k-Po-hn-X-Øns‚ ASn-ÿm-\-amb ssZhnI shfn-]m-Sns‚ Dd-hnSw

(ssZ-h-h-N\w, ssZhm-cm-[-\, ItØm-en°m Xncp-k-`)

8. C{km-tb-en\v ASn-a-Ø-Øn¬ \n∂v tamN\w \¬In-bXv

(Hcp Bcm-[-\m-k-aq-l-am-Im≥, s]klm BN-cn-°m≥, ssZhsØ kvt\ln-°m≥)

9. C{km-tb-ens‚ aXm-flI Pohn-X-Øns‚ lrZ-b-Øp-Sn-∏p-Iƒ

(D-∞m-\-Ko-Xw, k¶o¿Ø-\-ßƒ, kvXpXn-∏p-Iƒ)

10. hn.-Ip¿_m-\-bpsS tI{μ-`mKw

(hn-`-P\ ip{iqj, A\m-s^m-d, ssZsshIy ip{iq-j)

ssZh-N\w Fgp-XpI. (G-sX-¶nepw Hsc-Æw) 3

11. tbml 7/37˛39 B¿s°-¶nepw Zmln-°p-s∂-¶n¬.....

12. a¿t°m 16/15 \nßƒ temI-saßpw t]mbn.....

ct≠m aqt∂m hmIy-Øn¬ DØcw ]d-bpI 4

13. ssZh-h-N\ {ih-W-sØ-∏-‰n-bp≈ tPm¨t]mƒ am¿]m-∏-bpsS hm°p-Iƒ.

14. ‘k`’ ]pXnb \nb-a-Ønse bYm¿∞ Bcm[\mk-aq-l-am-bn-Øo-cp-∂-sX-ßs\?

JWvUnI Fgp-XpI (G-sX-¶nepw aqs∂-Æw) 7½

15. hn.-Ip¿_m-\-bpsS dmk-{I-a-Ønse …ohm-Npw-_-\-tØm-S-\p-_-‘n-®p≈ {]m¿∞-\-

bpsS kmcmwiw F¥v?

16. _en-thZn AYhm aZv_l ˛ hni-Z-am-°p-I.

17. hN\w Pohn-X-kv]¿in-bm-Ip-hm≥ {i≤n-t°≠ Imcy-ßƒ

18. hn.-Ip¿_m-\-bpsS ^e-ßƒ

c≠p -t]-Pn¬ Ihn-bmsX D]-\y-kn-°pI 5

19. IqZm-i-Iƒ°v ss{IkvXh Pohn-X-Øn-ep≈ {]m[m-\y-sa-s¥∂v IqZm-i-Ifpw

ss{IkvX-h-Po-hn-Xhpw F∂ ]mT-`m-KsØ Bkv]-Z-am°n hnh-cn-°p-I.

PART - B

20. \nbaw \¬I-s∏-´Xv Bcp-h-gn-bmWv? 1

21. tbip Xs‚ alXzw shfn-s∏-Sp-Øm≥ {]h¿Øn® AS-bm-f-ß-fpsS Bcw`w GXv? 1

22. tbip ]d™p \o C{km-tb-ense Kpcp-ht√? F∂n´pw C°m-cy-sa∂pw

a\-kn-em-Ip-∂nt√? Btcm-SmWv ]d-™Xv? 1

23. bmt°m-_ns‚ InW¿ ÿnXn sNøp∂ ÿew GXv? 1

24. Cu h¿jw \mw P∑-i-Xm_vZn BtLm-jn-°p∂ kotdm-a-e-_m¿ k`-bpsS

am¿§-Z¿in-bmb I¿±n-\mƒ? 1

25. kotdm ae-_m¿ k`-bn¬ 2011 BKÃv 15-˛mw XobXn DZvLm-S\w sNø-s∏´

h¿jm-N-cWw GXv ? 1

26. hn.-A-K-Ãns‚ AΩ. 1

27. sshZn-I-cpsS kz¿Kob a≤y-ÿ≥ 1

28. hn.-A-K-Ãns‚ ktμiw Fgp-Xp-I. 1½

29. A‘-Imcw \nd™ Bgvkn¬ shfn®w {]k-cn-∏n-°m≥ hnbm-\n-b-®≥ kzoI-cn®

am¿K-ßƒ GsX√mw? 1½

30. ‘]cn-ip≤cm⁄n’ F∂ P]w Fgp-XpI 3

31. {XnXz-kvXpXn Fgp-Xp-I. 1½

32. c≠p -t]-Pn¬ Ihn-bmsX D]-\y-kn-°pI 5

[m¿ΩnI aqey-ßƒ XInSw adn-bp∂ Cu Ime-L-´-Øn¬ kphn-tij aqey-ßƒ°-[n-

jvTn-X-ambn hy‡n-Po-hn-X-Ønepw IpSpw-_-Ønepw kaq-l-Ønepw BZ-c-hns‚

kwkvImcw ((Respect Culture)) F{]-Imcw hf¿Øn-sb-Sp-°mw? hni-Z-am-°p-I.

33. Ct‚-W¬ Ask- vsa‚ v 5

Hmtcm hnZym¿∞n-bp-tSbpw IuZm-inI Pohn-Xw, tZhm-e-b-Ønse s]cp-am-‰w, A®-S-°w,

kz`m-h-hn-ti-j-X-Iƒ, tkh-\-a-t\m-̀ m-hw, kmap-ly-{]-Xn-_-≤-X, aX-t_m-[-\-Øn-t\m-Sp≈

Xmev]-cyw, am\-knI ]Iz-X, Ch-sb√mw hne-bn-cpØn A[ym-]-I≥ am¿°v \¬Ip-∂p.
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