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പന്ത്രണ്ടാം ക്ലടസ് - ഉത്തരങ്ങൾ 
A.  

1. സഺർവത഻കം – Ch. 8, p. 59 

2. സഽവ഻ുശഷ രുഘഺഷണം – Ch. 12, p.88  

3. ഄഭ഻രഺയം  - Ch. 9. P. 66 

4. ുേക്കൺ - Ch. 11, p. 80 

5. രഺൻസ഻സ് മഺർപ്പഺപ്പ – Sathyadeepam, Nov. 9-15 
B. 6. മൗത഼ക ശര഼രം Ch. 8, 59 

7. വ഻ശവഺസവഽം യഽക്ത഻യഽം – Ch. 11, p. 80  
8. ക഻സ്തഽവഽം, ശര഼രവഽം – Ch. 8, p. 58 
9. ഏകരക്ഷകനഺയ഻ – Ch. 9, 70 
10. േന്ധ഻ക്കീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽം – John 20: 23 (Bible) 

C.  11. രക്ഷകനഺയ ആുശഺീയക്കഽറ഻ച്ചു നഺം മറ്റുള്ളവുരഺട് 
രറയഽുപഺൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് രക്ഷ സവന്തമഺക്കഺനഽം ഄനഽഭവ഻ക്കഺനഽം 
സഺധ഻ക്കഽം  
ഇുശഺ നൽക഻യ ദൗതൿമഺണ് സഽവ഻ുശഷ രുഘഺഷണം (മഺർുക്കഺസ് 
16 :15 ) 
സഭ സവഭഺവത്തഺൽ തീന്ന ുരഷ഻തയഺണ്. ുരഷ഻തയഺയ സഭയഽീെ 
ഄെ഻സ്ഥഺനരരമഺയ ദൗതൿമഺണ് സഽവ഻ുശഷ രുഘഺഷണം – Ch. 12, 
p.87 
 12. സപർക്ക മഺധൿമങ്ങൾക്കഽ മാന്നഽ ലക്ഷൿങ്ങളഺണഽള്ളത്  
1. ഄറ഻വ് നൽകഽക : ഄറ഻വ഻ൻീറ വല഻യ ുലഺകീത്ത മഺധൿമങ്ങൾ 
മനഽഷൿൻീറ മഽൻര഻ൽ തഽറന്നഽ വയ്ക്ക്കഽുപഺൾ  ക഻യഺത്ധകമഺയ഻ 
ഄത഻ീന രുയഺജനീപ്പെഽത്തഽക എന്നഽള്ളതഺണ് ഄവൻീറ ധർമ്മം  
2 രഠ഻പ്പ഻ക്കഽക : വ഻ദൿഺലയങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ന് ുനെ഻യ ഄറ഻വ് 
വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കഺനഽം വളർത്തഺനഽം മഺധൿമങ്ങൾക്കഽ കഴ഻യഽം. ശഺസ്ത 
സഺുേത഻ക രംഗങ്ങള഻ൽ വന്നഽീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന മഺറ്റീത്തക്കഽറ഻ച്ചു 
ജനങ്ങീള ുേഺധവൽക്കര഻ക്കഺൻ മഺധൿമങ്ങൾ സഹഺയ഻ക്കഽന്നഽ  
3 വ഻ുനഺദ഻പ്പ഻ക്കഽക : ത഻രക്ക഻ട്ട ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ അയഺസരഹ഻തമഺയ 
ആെുവളകൾ മനഽഷൿർക്കഺവശൿമഺണ് രഽ നഺെ഻ൻീറ 
വ഻ുനഺുദഺരഺധ഻കൾ ഄവ഻െഽീത്ത സംസ്കഺരം വ഻ള഻ുച്ചഺതഽന്നവയഺണ് 
Ch. 10, p.74 
 13. ൂകസ്തവസഺക്ഷൿത്ത഻ൻീറ രധഺന തലങ്ങൾ മാന്നഺണ്  
1 കഽെഽംേം : ഇുശഺയഽീെ വചനങ്ങൾ ഄനഽസര഻ച്ചു മഺതഺര഻തഺക്കൾ 
ജ഼വ഻ക്കഽുപഺൾ ഄത് കഽഞ്ഞഽങ്ങൾക്കഽ രഽ മഺതികയഽം 
രുചഺദനവഽമഺയ഻ത്ത഼രഽന്നഽ  



2 ആെവക : ആെവകയ഻ീല രുേഺധങ്ങള഻ൽ രേഽുചർന്നഽീകഺണ്ടഽം 
ഞഺയറഺഴ്ച്ച്ച അചരണങ്ങള഻ൽ രീേെഽത്തഽീകഺണ്ടഽം ഇുശഺക്ക് 
സഺക്ഷൿം വഹ഻ക്കഺൻ നമഽക്ക് സഺധ഻ക്കഽം. സംഘെനഺ രവർത്തനങ്ങൾ, 
കഽെഽംേയാണ഻റ്റുകൾ, വ഻ശവഺസരര഻ശ഼ലന രവർത്തനങ്ങൾ, 
ജ഼വകഺരഽണൿരവർത്തനങ്ങൾ - ഇ വ഻ധത്ത഻ലഽള്ള 
രവർത്തനങ്ങള഻ലാീെയഽം ഇുശഺക്ക് സഺക്ഷ഻കളഺകഺൻ സഺധ഻ക്കഽം  
3 . സമാഹം : സമാഹത്ത഻ൽ ഏീറ്റെഽത്ത഻ട്ടുള്ള ഈത്തരവഺദ഻തവങ്ങളും 
ുജഺല഻കളും കിതൿമഺയ഻ ന഻റുവറ്റ഻ീകഺണ്ടഽ ക഻സ്തഽവ഻നഽ 
സഺക്ഷ഻കളഺകഺൻ ൂകസ്തവന് സഺധ഻ക്കഽം – Ch. 12, p.86 
 14. മറ്റു മതങ്ങള഻ൽ കഺണഽന്ന സതൿവഽം വ഻ശഽദ്ധവഽമഺയ ന്നഽം 
കുത്തഺല഻ക്കഺ സഭ ത഻രസ്കര഻ക്കഽന്ന഻ലല.   
മറ്റു മതങ്ങള഻ീല വൿതൿസ്ത ര഼ത഻കളും സ഻ദ്ധഺന്തങ്ങളും ത഻രഽസഭ 
രഠ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻ൽ ന഻ന്നഽം വൿതൿസ്തമഺണ്, ത഻രഽസഭ ഄവീയ 
േഹഽമഺനുത്തഺീെയഺണ് ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നത്  
മറ്റു മതഺനഽയഺയ഻കളുമഺയ഻ സംഭഺഷണത്ത഻ലഽം സഹകരണത്ത഻ലഽം 
ഏർീപ്പെഺൻ സഭ ഈദുേഺധ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ.  
മറ്റു മതങ്ങള഻ൽ ദിശൿമഺകഽന്ന അദ്ധൿഺത്ധ഻കവഽം ധഺർമ഻കവഽമഺയ 
നന്ഩകളും സഺമാഹ഻ക സഺംസ്കഺര഻ക മാലൿങ്ങളും ഄംഗ഼കര഻ച്ചു 
രര഻രക്ഷ഻ക്കണീമന്നഽം സഭ രഠ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ.   
ആതര മതങ്ങൾക്ക് ൂകസ്തവസഭുയഺട് തഽലൿതയഽീണ്ടന്നഽ നഺം  
കരഽതഽന്ന഻ലല – Ch. 9, p.71 
` 15. തഺീഴ ീകഺെഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്നത഻ൽ ഏീതേ഻ലഽം നഺലഽ കഺരൿങ്ങൾ 
എഴഽത഻യഺൽ മത഻.  
1 രഽ സമാഹത്ത഻ൻീറ സദഺചഺരത്ത഻നഽ് ന഻രക്കഺത്ത രര഻രഺെ഻കള഻ൽ 
ന഻ന്നഽം വ഻ശദ഼കരണങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽം ര഻ന്ഩഺറഺൻ മഺധൿമങ്ങൾ 
തയ്യഺറഺകണം  
2 . ഄന്ധവ഻ശവഺസങ്ങൾ ഄനഺചഺരങ്ങൾ, ജഺത഼യമഺയ കാരതകൾ 
തഽെങ്ങ഻യവീക്കത഻ീര ജനത്ത഻ൻീറ ുേഺധം ഈണർത്തഽവഺനഽം ഄവീര 
സംഘെ഻ക്കഺനഽം ുരര഻പ്പ഻ക്കണം 
3 . വൿഺരകമഺയ ഄഴ഻മത഻യഽം സവജനരക്ഷരഺതവഽം 
നെത്തഽന്നവർീക്കത഻ീര സമാഹമനഃസഺക്ഷ഻ീയ ഈണർത്തഽക  
4. കുപഺളവത്കരണത്ത഻ൻീറയഽം ീരഺരഷണല഻സത്ത഻ൻീറയഽം 
ഄത഻രസരത്ത഻ൽ നഷ്ടീരട്ട ധഺർമ഻കത വ഼ീണ്ടെഽക്കണം 
5. സ്ഥഺര഻ത തഺൽരരൿങ്ങളുീെ സംരക്ഷണീമന്നത഻ലഽരര഻ 
സമാഹത്ത഻ൻീറ മനഃസഺക്ഷ഻ സാക്ഷ഻പ്പുകഺരഺയ഻ മഺധൿമങ്ങൾ മഺറണം  
6. യഥഺർത്ഥ മാലൿുേഺധത്ത഻ുലക്കഽ നയ഻ക്കഽന്ന രഽ േദൽ 
സംസ്കഺരത്ത഻ന് മഺധൿമങ്ങൾ ഉന്നൽ നൽകണം  



7. ുനര഻ീന വസ്തഽ ന഻ഷ്ഠമഺയ഻ ഄവതര഻പ്പ഻ക്കഽക വഴ഻ രഺജൿീത്ത 
രഽുരഺഗത഻യ഻ുലക്കഽം നന്ഩയ഻ുലക്കഽം നയ഻ക്കഺൻ മഺധൿമങ്ങൾക്കഽ 
കഴ഻യണം – Ch. 10, p. 76 
 16. തഺീഴ ീകഺെഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന ഄീെണ്ണത്ത഻ൽ ഏീതേ഻ലഽം 
മാീന്നണ്ണം എഴഽത഻യഺൽ മത഻ 
1 നഺം കഺണഽന്ന രരെം ചല഻ക്കഽന്ന ന്നഺണ്. ചല഻ക്കഽന്ന ഇ 
രരെത്ത഻നഽ ഄചെലനഺയ രഽ ചലനകർത്തഺവഽണ്ടഺകണം. അ 
ചലന കർത്തഺവഺണ് ൂദവം  
2 . രഽ വസ്തഽവഽം ഄത഻ൻീറ തീന്ന ഈത്ദവത്ത഻നഽ കഺരണമലല. 
തന്ന഻ൽ ന഻ന്ന് വൿതൿസ്തമഺയ രഽ കഺരണം ഒുരഺ 
വസ്തഽവ഻നഽമഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം. അ അദ഻ കഺരണമഺണ് ൂദവം  
3 എലലഺ വസ്തഽക്കളും നശവരമഺീണന്നഽം അരംഭവഽം ഄവസഺനവഽം 
ഈള്ളവയഺീണന്നഽം ഄനഽഭവം രഠ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ. നശവരങ്ങളഺയ 
വസ്തഽക്കളുീെ അദ഻യഽം ഄന്തവഽമ഻ലലഺത്ത ഄനശവര സത്തയഺണ് 
ൂദവം 
4 . സതൿം, നന്ഩ, സൗന്ദരൿം തഽെങ്ങ഻യ ഗഽണങ്ങൾ വൿതൿസ്ത 
ുതഺത഻ലഽം ഄളവ഻ലഽമഺണ് ജ഼വജഺലങ്ങള഻ൽ കഺണഽന്നത് ഇ 
ജ഼വജഺലങ്ങൾീക്കലലഺം വൿതൿസ്ത ുതഺത഻ൽ ഗഽണരേഺള഻ത്തം നൽക഻യ 
രഽ രരമഗഽണമഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം. അ സപാർണ ഗഽണീത്തയഺണ് 
ൂദവീമന്നഽ രറയഽന്നത്  
5 . ലക്ഷൿത്ത഻ുലക്കഽ കഽത഻ക്കഽന്ന ഄസ്തം ുരഺീല രരെവഽം 
ഄത഻ീല ചരഺചരങ്ങളും ലുക്ഷൿഺന്ഩഽഖമഺയ഻ ന഼ങ്ങഽന്നത് നഺം 
കഺണഽന്നഽ. ഇ രരെത്ത഻ൻീറ ന഻യതമഺയ ന഼ക്കത്ത഻ന് ര഻ന്ന഻ൽ രഽ 
ന഻യന്തഺവഽണ്ട്. അ ന഻യന്തഺവഺണ് ൂദവം.  – Ch. 11, p.83 
 17. മനസ്തഺരരകരണം - എൻീറ ൂദവുമ, ഏറ്റവഽം നലലവനഽം 

എലലഺറ്റ഻നഽം ഈരര഻യഺയ഻ സ്ുനഹ഻ക്കീപ്പെഽവഺൻ ുയഺഗൿനഽമഺയ 

ഄുങ്ങീക്കത഻ീര രഺരം ീചയ്ക്തഽ ുരഺയത഻നഺൽ രാർണ്ണ ഹിദയുത്തഺീെ 

ഞഺൻ മനസ്തര഻ക്കഽകയഽം രഺരങ്ങീള ീവറഽക്കഽകയഽം ീചയ്യുന്നഽ. 
ഄങ്ങീയ ഞഺൻ സ്ുനഹ഻ക്കഽന്നഽ. എൻീറ രഺരങ്ങളഺൽ എൻീറ 

അത്ധഺവ഻ീന ഄശഽദ്ധമഺക്ക഻യത഻നഺലഽം സവർഗ്ഗീത്ത നഷ്ടീപ്പെഽത്ത഻ 
നരകത്ത഻ന് ഄർഹനഺയ഻ (ഄർഹയഺയ഻) ത഼ർന്നത഻നഺലഽം ഞഺൻ 

ുഖദ഻ക്കഽന്നഽ. ഄങ്ങയഽീെ രസഺദവര സഹഺയത്തഺൽ 

രഺരസഺഹചരൿങ്ങീള ഈുരക്ഷ഻ക്കഽീമന്നഽം ുമല഻ൽ രഺരം ീചയ്ക്
കയ഻ല്ീളന്നഽം ദിഢമഺയ഻ ഞഺൻ രത഻ജ്ഞ ീചയ്യുന്നഽ. ഏീതേ഻ലഽീമഺരഽ 
രഺരം ീചയ്യുക എന്നത഻ുനക്കഺൾ മര഻ക്കഽവഺനഽം ഞഺൻ സന്നദ്ധനഺ 

(സന്നദ്ധയഺ) യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ  അുമ്മൻ. 



D. 18. 1 ജ഼വ഻ത സഺക്ഷൿം - മഺതികഺരരമഺയ ജ഼വ഻തം, വൿക്ത഻ജ഼വ഻തം 

ുയശഽവ഻ൻീറ രുേഺധനങ്ങൾക്കനഽസിതമഺകണം, കഽെഽംേത്ത഻ലഽം 

സഭയ഻ലഽം സമാഹത്ത഻ലഽമഽള്ള ജ഼വ഻ത ര഼ത഻ തീന്ന രഽ സഺക്ഷൿമഺയ഻ 
മഺറണം, നമ്മഽീെ ജ഼വ഻ത രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടഽ മറ്റുള്ളവർ ൂദവീത്ത 

ഄറ഻യണം, നന്ഩയഽീെ ജ഼വ഻തം നയ഻ക്കഺൻ ശദ്ധ഻ക്കണം  

2 . സഽവ഻ുശഷ രുഘഺഷണം - ുയശഽവ഻ീന കഽറ഻ച്ച് മറ്റുള്ളവുരഺട് 

രറയണം. ുയശഽ നീമ്മ ഏല്ര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന ദൗതൿമഺണ് സഽവ഻ുശഷ 

രുഘഺഷണം. രക്ഷയഽീെ സഽവ഻ുശഷം രുഘഺഷ഻ക്കണം  

3 . കൗദഺശ഻ക ജ഼വ഻തം - ഏറ്റവഽം ുശഷ്ഠമഺയ കെമ ൂദവഺരഺധനയഺണ്, 

വ഻ശഽദ്ധ കഽർേഺനയ഻ലാീെയഽം മറ്റു കാദഺശകള഻ലാീെയഽം ൂദവ഼ക ജ഼വൻ 

വ഻ശവഺസ഻കള഻ുലക്കഽ ീചഺര഻യീപ്പെഽന്നഽ. നമ്മഽീെ രേഺള഻തവത്ത഻ലാീെ 

മറ്റുള്ളവരഽീെ വ഻ശവഺസജ഼വ഻തത്ത഻ന് രുചഺദനുമകഺൻ നമഽക്ക് 
സഺധ഻ക്കഽന്നഽ. 
4 . ജ഼വകഺരഽണൿ രവർത്തനങ്ങൾ -  ുവദന഻ക്കഽന്നവീരയഽം ദഽഃഖ഻തീരയഽം 

ഄഗത഻കീളയഽം ഄവശീരയഽം ഇുശഺയഽീെ നഺമത്ത഻ൽ സഹഺയ഻ക്കഽന്ന 

രവർത്ത഻കളഺണ് ആവ. ജ഼വകഺരഽണൿ രവർത്ത഻കൾ വഴ഻ ജഺത഻മത 

ുഭദീമനൿ എലലഺവരഽം ഇുശഺയഽീെ സ്ുനഹം ഄറ഻യഽവഺനഽം 

ഄനഽഭവ഻ക്കഺനഽം ആെയഺകഽന്നഽ.  
5 സഺമാഹൿ രവർത്തനങ്ങൾ - ഇുശഺ ത഻ന്ഩീക്കത഻ീര ുരഺരഺെ഻യവനഺണ് 

സമാഹഹത്ത഻ീല ദഽഷ഻ച്ചതഽം ത഻ന്ഩ ന഻റഞ്ഞതഽമഺയഺ 

വൿവസ്ഥ഻കൾീക്കത഻ീര ശബ്ദമഽയർത്തഺനഽം സഽവ഻ുശഷ മാലൿങ്ങൾക്കഺയ഻ 
ന഻ലീകഺള്ളഺനഽം ൂകസ്തവർ ശദ്ധ഻ക്കണം  

6 സഹനജ഼വ഻തവഽം രക്തസഺക്ഷ഻തവവഽം - ക഻സ്ത഼യ ജ഼വ഻തത്ത഻ൻീറ 

ഄവ഻ഭഺജൿ ഘെകമഺണ് സഹനജ഼വ഻തം ഇുശഺീയ രത഻ 
ര഼ഡ഻പ്പ഻ക്കീപ്പട്ടുപ്പഺൾ സുന്തഺഷ഻ച്ച ശ഻ഷൿന്ഩഺീരുപ്പഺീല 

രക്തസഺക്ഷ഻കീളുപ്പഺീല ര഼ഢനങ്ങളുീെയഽം സഹനങ്ങളുീെയഽം മഽപ഻ൽ 

തളരഺത഻ര഻ക്കഺൻ രര഻ശഽദ്ധഺത്ധഺവ഻ൻീറ കിര നമഽക്കഺവശൿമഺണ് – Ch. 
12, p. 87-89 
 
 19. മഺധൿമങ്ങീള ഄനന്ത സഺധൿതകളുീെ വനുസഺതസ്സഺയ഻ 
കഺണണം. ൂദവരഺജൿത്ത഻ൻീറ രചഺരണത്ത഻ന് ഄവ വളീരുയീറ 
ഈരകര഻ക്കഽം  
നലലതഽം ഈരകഺരരദവഽമഺയതഽ ത഻ര഻ച്ച഻റ഻യഺനഽം 
സവഺംശ഼കര഻ക്കഺനഽമഽള്ള വ഻ുവകവഽം നമഽക്കഺവശൿം  
മതവ഻ശവഺസീത്ത ുരഺജവല഻പ്പ഻ക്കഺനഽം ഈദഺത്ത ച഻ന്തകളും 
വ഼ക്ഷണവഽം വളർത്തഺനഽം വചനരുഘഺഷണം സഽഗമമഺക്കഺനഽം 
മഺധൿമങ്ങൾ സഹഺയ഻ക്കഽന്നഽ. സഭ രര഻രക്ഷ഻ുക്കണ്ട വ഻ശവഺസത്ത഻ൻീറ 



സുന്ദശം രഽരമഽകള഻ൽ ന഻ന്ന് രുഘഺഷ഻ുക്കണ്ടത് 
മഺധൿമങ്ങള഻ലാീെയഺണ്.    
മനഽഷൿന് സവന്തനുമകഺനഽള്ള ഈരഺധ഻കളഺയഽം മഺധൿമങ്ങൾ 
ഈരുയഺഗ഻ക്കഺം ക഻സ്ത഼യ ജ഼വ഻തീത്ത രര഻ീശഺപ്പ഻ക്കഽന്ന 
ഈരഺധ഻കളഺയ഻ മഺധൿമങ്ങൾ ഈരുയഺഗ഻ക്കഺം \ 
രതമഺസ഻കകൾ, ുറഡ഻ുയഺ, ീെല഻വ഻ഷൻ, സ഻ന഻മ, ആൻറ്ർ ീനറ്റ്,  
ീമഺൂേൽ ുരഺൺ ആവീയലലഺം വചന രുഘഺഷണത്ത഻നഽള്ള 
മഺധൿമങ്ങൾ അണ്. –Ch. 10, p.77-78 
 20. വ഻ശവഺസവഽം യഽക്ത഻യഽം രരസ്രര രാരകങ്ങളഺയ഻ 
വർത്ത഻ക്കഽുപഺഴഺണ് ുലഺകത്ത഻ൽ സമഺധഺനവഽം 
രഽുരഺഗത഻യഽമഽണ്ടഺവഽക. രല ശഺസ്തജ്ഞന്ഩഺരഽം ഄവരഽീെ 
കണ്ടഽര഻െത്തങ്ങള഻ലാീെ ൂദവീത്ത രഽ കഴ്ച്ത്തഽകയഽം  ൂദവത്ത഻ൻീറ 
മഹതവം വ഻ള഻ച്ചറ഻യ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്ക്തവരഺണ് ഐൻൂൈൻ 
 ര഻ക്കൽ എഴഽത഻ „ഄഗഺധമഺയ വ഻ശവഺസമ഻ലലഺത്ത രഽ യഥഺർത്ഥ 
ശഺസ്തജ്ഞീന സേൽപ്പ഻ക്കഺൻ എന഻ക്ക് സഺധൿമലല മതം 
കാെഺീതയഽള്ള ശഺസ്തം വ഻കലമഺണ്. ശഺസ്തമ഻ലലഺത്ത മതം 
ഄന്ധവഽമഺണ്“.  
ുജഺൺ ുരഺൾ രണ്ടഺമൻ മഺർപ്പഺപ്പ രറഞ്ഞഽ - "സതൿീത്തക്കഽറ഻ച്ചുള്ള 
ധൿഺനത്ത഻ുലക്കഽ മനഽഷൿ മനസ്സ഻ന് രറന്നഽയരഺനഽള്ള രണ്ടഽ ച഻റകഽകൾ 
ുരഺീലയഺണ് വ഻ശഺസവഽം യഽക്ത഻യഽം. സതൿീത്ത ഄറ഻യഽന്നത഻നഽള്ള - 
സവയം ഄറ഻യഽന്നത഻നഽള്ള - രഺഗഹം  ൂദവം മനഽഷൿമനസ്സ഻ൽ 
സ്ഥഺര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്."  സതൿം ഄറ഻യഺനഽള്ള വഴ഻കൾ 
ഐന്ദ഻യഺനഽഭവങ്ങൾ, യഽക്ത഻വ഻ചഺരം, വ഻ശവഺസം, ഈൾകഺഴ്ച്ച്ച 
എന്ന഻വയഺണ്. ഇ നഺലഽ മഺർഗങ്ങളും സതൿീത്ത ഄറ഻യഽന്നത഻ന് 
സവ഼കര഻ക്കഽന്ന തഺതവ഻ക മഺർഗങ്ങൾ തീന്ന.  
സതൿഺുനവഷണത്ത഻നഺയ഻ മനഽഷൿൻ ഈയർത്തഽന്ന ുചഺദൿങ്ങൾ ന്ന് 
തീന്നയഺണ്. ഞഺൻ അരഺണ്, രരെത്ത഻ൻീറ അരംഭവഽം 
ഄവസഺനവഽം എങ്ങീന, രരെത്ത഻ൽ ത഻ന്ഩയഽണ്ടഺകഽന്നത് 
എന്തഽീകഺണ്ട് , ജ഼വ഻തത്ത഻ൻീറ ഄർത്ഥീമന്ത്, മരണുശഷം എന്ത് 
സംഭവ഻ക്കഽന്നഽ തഽെങ്ങ഻യ ുചഺദൿങ്ങൾക്കഽ വ഻ശവഺസത്ത഻ൻീറയഽം 
യഽക്ത഻യഽീെയഽം സംയഽക്ത തലത്ത഻ീല ആവയ്ക്ക്കഽത്തരം 
കീണ്ടത്തഺനഺവഽ. Ch. 11, p.80-81.  
വ഻ശവസ഻ക്കഽക എന്നത഻ൻീറ ഄർത്ഥം, യഽക്ത഻യഽീെ രസക്ത഻ - 
ആവീയക്കഽറ഻ച്ചും എഴഽത഻യഺൽ വളീര നലലത് (ുരജ് 81 -82 )   
 









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

k¨tU kvIqƒ ˛ Untπma  ]co£ c≠mw h¿jw

26-01-2012
2 pm - 4 pm

am¿°v : 50
Time : Two HoursSTD XII

PART - A

H‰-hm-°n¬ DØcw ]d-bpI 2½

1. a\p-jy-a-l-Xz-Øns‚ t]cn¬ ssZhsØ \ntj-[n-°-∂p-h¿?

2. AXn-i-tbm‡n Ie¿∂ kzbw aXn∏v ?

3. ss__n-fns‚ eØo≥ `mj-bn-ep≈ X¿÷a?

4. Cutim-bpsS ip{iq-j-]u-tcm-lnXy ZuXyw C∂pw A`w-Kpcw \ne-\n¬°p∂ k`?

5. ‘I¿Øm-hns‚ hN-\-Øns‚ i_vZhpw I¿Øm-hns‚ apJhpw F√m-bn-SØpw FØn-

°m≥ km[y-amb F√m am¿§-ß-tfbpw t{]m’m-ln-∏n-t°-≠-XmWv ’ F∂v ]Tn-∏n®

am¿]m-∏.

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

6. ‘hniz-kn-°p-hm≥ th≠n Rm≥ {Kln-°p-∂p. {Kln-°p-hm≥ th≠n Rm≥ hniz-kn-

°p-∂p.’

(hn.-tXm-akv AIzo-\mkv, hn.-]u-temkv «olm, hn.-A-K-kvXo-t\m-kv)

7. acp-`q-an-bn¬ h®v kmØms‚ {]tem-`-\-ßsf tXm¬∏n-°p-hm≥ Cutim D]-tbm-Kn®

Bbp[w?

(ssZ-h-h-N-\w, {]m¿∞-\, D]-hm-kw)

8. ‘Rm≥ h∂n-cn-°p-∂Xv \nßƒ°v Poh-\p-≠m-Ip-hm\pw AXv kar-≤-ambn D≠m-Ip-hm-

\p-am-Wv.’

(tbml 6:63, tbml 10:10, tbml 5:24)

9. a\p-jy-_p-≤n°v {Kln-°m-\m-hmØ i‡n-Isf ssZh-ambn Bcm-[n-°p∂ coXn

(_-lp-tZ-h-Xm-hm-Zw, AssZz-Xw, GI-tZ-h-Xm-hm-Zw)

10. ItØm-en°m k`sb s]¥-s°mkvXp {]ÿm-\-ß-fn¬ \n∂v th¿Xn-cn®p

\n¿Øp∂ {][m\ LSIw?

(ss«lnI ASn-Ø-d, ssZh-h-N\w, Iq´m-bva)

ct≠m aqt∂m hmIy-Øn¬ DØ-c-sa-gp-XpI: 4

11. FIyp-sa-\nkw F∂m¬ F¥v?

12. IpSpw_w {InkvXob Kpcp-Ip-e-ambn amdp-∂-sX-t∏mƒ?

Hcp t]Pn¬ Ihn-bmsX  DØ-c-sa-gp-Xp-I. 12

13. Cuiz-cm-kvXn-Xz-sØ-°p-dn®v hn.-tXm-akv AIzn-\mkv D∂-bn-°p∂ ]Rz-am¿K-ßƒ

Gh?

14. ss__nƒ hymJym-\n-°p-tºmƒ ]men-t°≠ XXz-ßƒ hni-Z-am-°pI

15. am[y-a-ß-fpsS kmaq-lnI {]Xn-_-≤X Dd-∏m-°m≥ am[y-a-cw-KØv {]h¿Øn-°p-∂-h¿

{i≤n-t°≠ Imcy-ßƒ Fs¥√mw?

c≠p-t]-Pn¬ Ihn-bmsX D]-\y-kn-°pI 7

16. {InkvXob PohnXw Xn∑-s°-Xn-sc-bp≈ t]mcm-´-am-Wv. hy‡n-X-e-Ønepw kaq-l-X-e-

Ønepw Xn∑-bpsS i‡n-Isf t\cn-Sm≥ GsX√mw Xc-Øn¬ k÷-cm-Im≥ Ign-bp-

sa∂v hy‡-am-°p-I.

PART - B
ss__nƒ ]T\w

17. ssZh-h-N\w D≤-cn-°pI tdma 14:17 (ssZ-h-cm-Py-sa-∂m¬) 1

18. ssZh-h-N\w D≤-cn-°pI tdma 15:1 (_-e-ap-≈-h-cmb \mw...) 1

19. ‘Ah≥ \ns‚ \∑-bv°p-th≠n ssZh-Øns‚ ip{iq-j-I-\m-Wv.’ (tdma 13:4)

Ah≥ Bcv 1

20. Gjy-bn¬ {InkvXp-hn-\p≈ BZy-^ew? 1

21. Hs∂m-gnsI \nßƒ°v BtcmSpw Hcp IS-∏m-Sp-ap-≠m-I-cp-Xv. F¥m-WXv? 1

\akvIm-c-ßƒ

22. ImcpWy {]h¿Ø-nIƒ (B-≤ym-fln-I-ßƒ) Fgp-XpI 2½

23. Cutim-bpsS Xncp-lr-Zb P]-am-e-bnse ImgvN-hbv∏v {]m¿∞\ Fgp-XpI 2½

Hcp t]Pn¬ Ihn-bmsX hni-I-e\w sNøpI 6

24. C∂v tIc-f-Øn¬ ]W-an-S-]mSp X´n-∏p-Iƒ s]cpIn hcp-∂p. [\m¿Øn-bpw, BUw-_c

{`ahpw A‘-am-°nb ae-bmfn kaq-l-Øns‚ ]›m-Ø-e-Øn¬, A[zm-\n-°msX kzØv

kºm-Zn-°p-hm-\p≈ Cu {]h-W-Xsb ss{IkvXh ImgvN-∏m-Sn-eqsS hne-bn-cp-Øp-I.

25. ‘htbm-P-\-ßƒ°v ({]m-b-am-b-h¿°v) th≠Xv Icp-Wbpw ]cn-K-W-\-bp-am-Wv. AXv ]pXp-

X-e-apd sNøp∂ HuZm-cy-a-√. {]mbw sN∂ amXm-]n-Xm-°-fpsS Ah-Im-i-am-Wv.’ sXcp-hn-

en-d-°-s∏-Sp∂ hr≤-P-∑-ß-fpsS ]›m-Ø-e-Øn¬ ss{IkvXh a°-sf∂ \ne-bn¬ {]Xn-

I-cn-°p-I.

c≠p-t]-Pn¬ Ihn-bmsX D]-\y-kn-°p-I. 6

26. PohnX hnP-b-Øn\v sshIm-cnI ]IzX AYhm sshIm-cnI km£-cX A\n-hm-cy-am-

Wv. {InkvXp hnizm-kn-sb∂ \ne-bn¬ kz¥w \nb-{¥-W-Øns‚ A\n-hmcy ]mT-ßƒ

hni-Zo-I-cn-°p-I.
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Fd-Wm-Ipfw ˛ A¶-amen AXn-cq-]X aX-t_m-[-\-tI{μw

k¨tU kvIqƒ ˛ Untπma ]co£

26-01-2011
2 pm - 4 pm

am¿°v : 50
Time : Two HoursSTD XII

PART - A

H‰-hm-°n¬ DØcw ]d-bpI 2½

1. hnip≤ {KŸ ZrjvSn-bn¬ G‰hpw henb Xn∑?

2. F¥p-sIm≠v Xn∑sb Pbn-°m-\mWv Cutim ]Tn-∏n-®Xv ?

3. hnizmkw Xe-ap-d-I-fn-te°v ssIam‰w sNø-t∏-tS≠ Xew?

4. F¥n-eq-sS-bmWv ssZhw Xs‚ kvt\lhpw Imcp-Wyhpw BZy-ambn shfn-s∏-Sp-Øn-

bXv?

5. ‘’Ah\pw Ahƒ°pw hnip-≤-cm-Im-sa-¶n¬ F¥p-sIm≠v F\n°pw Bbn-°qSm?’

F∂v Nn¥n® hnip-≤≥?

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

6. ‘’bp‡n-sIm≠v sXfn-bn-°m-\m-hm-ØXv bmYm¿∞y-a-√.’

(A-t⁄-b-hm-Zw, bp‡n-hm-Zw, `uXn-I-hm-Zw)

7. tIc-f-Øn¬ s]¥-t°m-kvXp-{]-ÿm\w Bcw-`n-®Xv ?

(19-˛mw \q‰m-≠n¬, 18-˛mw \q‰m-≠n¬, 20-˛mw \q‰m-≠n¬)

8. ImtXm-enIw F∂ ]Z-Øns‚ A¿∞w?

(G-Iw, hnip-≤w, km¿Δ-{Xn-Iw)

9. ‘hniz-kn-°p-∂-h\v F√m-°m-cy-ßfpw km[n-°pw.’

(a¿t°mkv 9:23, eq°m 9:23, tbml-∂m≥ 9:23)

10. ‘k` kz`m-h-Øm¬Xs∂ t{]jn-X-bmWv’

(kp-hn-ti-j-h-Xv°-c-Ww 45, t{]jn-X-{]-h¿Ø\w 45, C‚-¿an-cn-^n° 45)

ct≠m aqt∂m hmIy-Øn¬ DØ-c-sa-gp-XpI: 4

11. F¥p-sIm≠v \Ωƒ ItØm-en-°-cm-bn-cn-°Ww?

12. ‘Ass{I-kvX-h-a-X-ßƒ’ F∂ c≠mw-h-Øn-°m≥ Iu¨kn¬ {]Jym-]-\-Øns‚ shfn-

®-Øn¬ a‰p aX-ß-tfm-Sp≈ \ΩpsS kao-]\w Fß-s\-bm-bn-cn-°Ww?

Hcp -t]-Pn¬ Ihn-bmsX D]-\y-kn-°pI: 12

13. am[y-a-ßsf icn-bmbn hne-bn-cp-Øp∂-Xn¬ {i≤n-t°≠ Imcy-ßƒ GsX√mw?

14. hN-\m-[n-jvTnX PohnXw \bn-°m≥ \mw {i≤n-t°≠ Imcy-ßƒ Gh?

hni-Zo-I-cn-°p-I.

15. Xn∑-s°-Xn-sc-bp≈ t]mcm-´-Øns‚ c≠v Xe-ßƒ Gh? hni-Zo-I-cn-°p-I.

c≠p-t]-Pn¬ Ihn-bmsX D]-\y-kn-°pI 7

16. {InkvXob PohnX e£y-Øns‚ hnhn[ coXn-Iƒ hni-Zo-I-cn-°p-I.

PART - B

ss__nƒ]T\w:

17. B¿°mWv A[n-Im-cn-Iƒ `oj-Wn-bm-bn-cn-°p-∂Xv ? 1

18. F¥n-emWv \nb-a-Øns‚ ]q¿Øo-I-cWw? 1

19. ]utemkv «olm-bpsS ho£-W-Øn¬ Pohn-®mepw acn-®mepw \mw

B¿°p-≈-h-cmWv? 1

20. BcpsS i‡n-bm¬ {]Xym-i-bn¬ kar≤n {]m]n-°Ww F∂mWv ]utemkv

«olm tdma-°msc DZvt_m-[n-∏n-°p-∂Xv ? 1

21. Bsc \ncm-I-cn-°Ww F∂mWv ]utemkv «olm tdma-°msc D]-tZ-in-°p-∂Xv ?     1

\a-kv°m-c-ßƒ:

22. IqZm-i-Iƒ F{X? Gh? 2

23. Cutim-bpsS Xncp-lr-Z-b-P-]-am-e-bnse anin-lm-bpsS Znhymflm-th..... F∂

{]mcw-`-{]m¿∞\ Fgp-Xp-I. 3

Hcp t]-Pn¬ Ihn-bmsX hni-I-e\w sNøp-I. 6

24. e£yw t\Sm≥ GXp am¿§hpw kzoI-cn°mw F∂ \ne-]m-Sn-t\mSv ss{IkvX-h≥ F∂

\ne-bn¬ \nß-fpsS {]Xn-I-cWw F¥m-bn-cn-°Ww?

25. bp‡n-am-{X-amWv kXyw, hnizmkw shdpw sshIm-cnI tXm∂-emWv F∂p ]d-bp∂

kplr-Øns\ hnizm-k-Øns‚ {]k‡n \nßƒ Fßs\ t_m≤y-s∏-SpØpw?

c≠p-t]-Pn¬ Ihn-bmsX D]-\y-kn-°p-I. 6

26. {Klmw sÃbn≥kv h[-t°-kns‚ shfn-®-Øn¬, ItØm-en°m k`-bpsS h[-in-£-

s°-Xncmb \ne-]m-Sns\ A]-{K-Yn-°p-I.
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