St. Mary’s Syriac Church of Canada Mississauga
സുറിയാനിക്രിസത്യാനിരളായ സതക്്ീരളുടെ ശവസംസതകാരം
ഒന്നാം ശുശ്ശൂഷ
പുര നഹിതന്: ദൈവരേ! നീ പ ിശുദ്ധനനകുന്ു.
ശ്പതിവനകയാം: ബലവനരന! നീ പ ിശുദ്ധനനകുന്ു.
േ ണേില്ലനത്തവരന! നീ പ ിശുദ്ധനനകുന്ു. ഞങ്ങള്ക്കുരവണ്ടി കു ിശികപ്പെട്ട േ്ശിഹന
തമ്പു നരന ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യണപ്പേ.
(േൂന്ു ശ്പനവശയാം പ്പെനല്ലണാം)
പുര നഹിതന്: ഞങ്ങ ുപ്പട കർത്തനരവ ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യണപ്പേ.
ശ്പതിവനകയാം: ഞങ്ങ ുപ്പട കർത്തനരവ കൃപരതനന്ി ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യൂണപ്പേ.
ഞങ്ങ ുപ്പട കർത്തനരവ ഞങ്ങ ുപ്പട നേസ്ക്കന വുാം ശുശ്ശൂഷയുാം ദകപ്പകനണ്ട്
ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യണപ്പേ.
പുര നഹിതന്: ദൈവരേ സ്ക്തുതി
ശ്പതിവനകയാം: സ്കൃഷ്ടനരവ സ്ക്തുതി പനപിക നയ അടിയനര നടു ക ുണ പ്പെയ്യുന് േ്ശിഹന
നജനരവ സ്ക്തുതി, ബനപ്പെക്രേനർ.
പുര നഹിതന്: സ്കവഗ്ലസ്ഥനനയ ഞങ്ങ ുപ്പട പിതനരവ,
ശ്പതിവനകയാം: തി ുനനോം പ ിശുദ്ധേനകപ്പെടണപ്പേ. നിപ്പെ നജയാം വ ണപ്പേ. നിപ്പെ
തി ുവിഷ്ടാം സ്കവഗ്ഗത്തിപ്പലരെപ്പല ഭൂേിയിലുാം ആകണപ്പേ. ഞങ്ങള്ക്ക് ആവശയേുള്ള
ആഹന ാം ഇന്ുാം ഞങ്ങള്ക്കുത ണപ്പേ. ഞങ്ങ ുപ്പട കടകനര നപ്പട ഞങ്ങള്ക്
ക്ഷേിച്ചതുരപനപ്പലഞങ്ങ ുപ്പട കടങ്ങ ുാം പനപങ്ങ ുാം ഞങ്ങര നടു ക്ഷേികണപ്പേ.
പ ീക്ഷയിരലയ്കു ഞങ്ങപ്പ ശ്പരവശിെിക ുപ്പത. പിപ്പന്രയന തിനപ്പെട്ടവനില് നിന്ു
ഞങ്ങപ്പ
ക്ഷിച്ചുപ്പകനള്ളണപ്പേ. എന്തുപ്പകനപ്പണ്ടന്നല് നജയവുാം ശക്തിയുാം േഹതവവുാംഎരന്കുാംതനികുള്ളതനകുന്ു. ആമ്മീന്.
പുര നഹിതന്: കൃപ നിെഞ്ഞ േെിയരേ,
ശ്പതിവനകയാം: നിനകു സ്കേനധനനാം. നമ്മുപ്പട കത്തനവ് നിരന്നടു കൂപ്പട, നീ സ്ക്ശ്തീക ില്
വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവള്ക്;
നിപ്പെ
വയറ്റില്ഫലേനയ
നമ്മുപ്പട
കത്തനവീരശനേ്ശിഹന
വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവനനകുന്ു. പ ിശുദ്ധ കനയക േത്തേെിയരേ, തമ്പു നപ്പെ അരമ്മ,
പനപിക നയ ഞങ്ങള്ക്കു രവണ്ടി ഇരെനഴ്തുാം എരെനഴ്തുാം ഞങ്ങ ുപ്പട േ ണസ്കേയത്തിലുാം
ദൈവാംതമ്പു നരനനട്അരപക്ഷിച്ചുപ്പകനള്ളണപ്പേ.
ആമ്മീന്.
പുര നഹിതന്: ശുബരഹനലനരബന......
ശ്പതിവനകയാം: ബലഹീന ുാം പനപിക ുേനയ ഞങ്ങ ുപ്പട രേല് ക ുണയുാം കൃപയുാം
രലനകങ്ങ ിലുാം എരന്കുാം പ്പെന ിയപ്പെടുേനെനകപ്പട്ട.

ണ്ടു

ശ്പന ാംഭശ്പനത്ഥന
കത്തനരവ! ഈ രലനകത്തില് നിന്് യനശ്തയനയി കത്തനവിപ്പെ അടുകല് വന്ു
രെന്ി ികുന് ഈ സ്കരഹനൈ ിയുപ്പട ആത്മനവിന് ഭനഗ്യക േനയ േണവെയുാം
ആനന്ദക േനയ
വി ുന്ുാം
സ്കരന്തനഷശ്പൈേനയ
വനസ്കസ്ഥനനവുാം
നല്കണപ്പേ.
അവസ്കനനത്തില് േഹതവരത്തനടുകൂപ്പട കത്തനവ് എഴ്തുന്ള്ളകയുാം നീതിരയനപ്പട
ഭൂതലപ്പത്ത നയനയാം വിധികയുാം ഓര ന ുത്തകുാം അവനവപ്പെ അഹതയനുസ്ക ിച്ച്
ശ്പതിഫലാം നല്കുകയുാം പ്പെയ്യുന് സ്കേയത്ത് കത്തനവിപ്പെ വലത്തുഭനഗ്പ്പത്ത

കുഞ്ഞനടുക ുപ്പട കൂപ്പട രെ ുവനനുാം അവര നപ്പടനന്ിച്ച് കത്തനവിന് സ്ക്തൂതിയുാം
സ്ക്രതനശ്തവുാം പനടുവനനുാം ഇവള്ക്ക് രയനഗ്ൃത നല്കണപ്പേ. ആരബനവബ്പ്പെന.........

(51-ഠാം േസ്കുേൂർ)
ദൈവരേ! നിപ്പെ കൃപയിന്ശ്പകന ാംഎരന്നടു ക ുണ പ്പെയ്യണരേ. നിപ്പെ ക ുണയുപ്പട
ബഹുതവത്തിന് ശ്പകന ാം എപ്പെപനപങ്ങപ്പ േനയിച്ചു ക ുയണരേ.
എപ്പെ അനയനയത്തില് നിന്് എപ്പന് നന്നയി കഴ്തുകി എപ്പെ പനപങ്ങ ില് നിന്് എപ്പന്
പ്പവടിെനകണരേ. എപ്പന്തന്നല് എപ്പെ അതിശ്കേങ്ങപ്പ ഞനന് അെിയുന്ു. എപ്പെ
പനപങ്ങ ുാം എരെനഴ്തുാം എപ്പെ രനര ഇ ികുന്ു.
നിനകു വിര നധേനയിത്തപ്പന് ഞനന് പനപാം പ്പെയ്തു. നിപ്പെ തി ു േുമ്പില് തിന്മകപ്പ
ഞനന് പ്പെയ്തു. അതു നിപ്പെ വെനത്തില് തനന് നീതീക ികപ്പെടുകയുാം നിപ്പെ
നയനയവിധിക ില് തനന് ജയികുകയുാം പ്പെയവനനനയിട്ടു തപ്പന്. എപ്പന്തന്നല് അനയനയ
ത്തില് ഞനന് ഉത്ഭവിച്ചു. പനപങ്ങ ില് എപ്പെ േനതനവ് എപ്പന് ഗ്ർഭാം ധ ികുകയുാം
പ്പെയ്തു.
എന്നല് നീതിയില് തനന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിപ്പെ ഇഞനനത്തിപ്പെ ഹസ്കയങ്ങള്ക് തപ്പന്
തനന് അെിയിച്ചു. രസ്കനെനപ്പകനണ്ട് എപ്പെ രേല് തനന് ത ികണരേ. ഞനന്
പ്പവടിെനകപ്പെടുാം. അതിനനല് എപ്പന് നീ പ്പവണ്മയനകണരേ. ഹിേരത്തകനള്ക് ഞനന്
പ്പവണ്മയനകുാം.
നിപ്പെ ആനന്ദവുാം സ്കരന്തനഷവുാം പ്പകനണ്ട് എപ്പന് തൃപ്തിയനകണരേ. ക്ഷീണതയുള്ള
എപ്പെ അസ്ഥികള്ക്സ്കരന്തനഷികുാം എപ്പെ പനപങ്ങ ില് നിന്് തി ുേുഖാം തി ിച്ച് എപ്പെ
അതിശ്കേങ്ങപ്പ ഒപ്പകയുാം േനയിച്ചു ക യണരേ.
ദൈവരേ! പ്പവടിെുള്ള ഹൃൈയപ്പത്ത എന്ില് സ്കൃഷ്ടികണരേ. സ്ഥി തയുള്ള
തി ുആത്മനവിപ്പന എപ്പെ ഉള്ളില് പുതുതനകണരേ. തപ്പെ തി ുേുമ്പില് നിന്് എപ്പന്
തള്ളിക യ ുരത.വിശുദ്ധനത്മനവിപ്പന എന്ില് നിന്് എടുകയുേ ുരത.
എന്നരലന നിപ്പെ ആനന്ദവുാം ക്ഷയുാം എനിക് തി ിച്ചു തര ണരേ. േഹത്തവേുള്ള
തന്നത്മനവ് എപ്പന് തനങ്ങുേനെനകണരേ. അരെനള്ക് ഞനന് അതിശ്കകനപ്പ നിപ്പെ വഴ്തി
പഠിെികുാം. പനപികള്ക് നിങ്കരലകു തി ിയുകയുാം പ്പെയ്യുാം.
എപ്പെ ക്ഷയനയ ദൈവേനയ ദൈവരേ! ക്ലത്തില്നിന്് എപ്പന് ക്ഷികണരേ. എപ്പെ
നനവ് നിപ്പെ നീതിപ്പയ സ്ക്തുതികുാം. കത്തനരവ! എപ്പെ അധ ങ്ങള്ക് എനികു
തുെകണരേ. എപ്പെ വനയ് തപ്പെ സ്ക്തൂതികപ്പ പനടുാം.
എപ്പന്തന്നല് ബലിക ില് തനന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. രഹനേബലിക ില് തനന് നി െയതുേില്ല.
ദൈവത്തിപ്പെ ബലികള്ക് തനഴ്ത്െയുള്ള ആത്മനവനകുന്ു. ദൈവാം നുെുങ്ങിയ ഹൃൈയപ്പത്ത
നി സ്കികുന്ില്ല
തപ്പെ ഇഷ്ടത്തനല് പ്പസ്കഹിരയനരനനട് നന്മ പ്പെയ്യണരേ. ഈരേേിപ്പെ േതിലുകപ്പ
പണിയണരേ. അരെനള്ക് നീതിരയനടു കൂടിയ ബലിക ിലുാം രഹനേബലിക ിലുാം തനന്
ഇഷ്ടപ്പെടുാം. അരെനള്ക് തപ്പെ ബലിപീഠത്തിരന്മല് കന കള്ക് ബലിയനയി കര െുാം.
ദൈവരേ! സ്ക്തൂതി തനിക് രയനഗ്യേനകുന്ു. ബനപ്പെക്രേനർ.
ദൈവരേ! സ്ക്തൂതി തനിക് രയനഗ്യേനകുന്ു. ബനപ്പെക്രേനർ.

ശുബരഹന...... പ്പേന ഓനലാം.....

എനിരയനപ്പനന (േ്ശീരഹന ൈമ്ലനഖ)
ആൈനാം േകള്ക്-കുത്ഥനനാം
വനഗ്്ൈത്താം പ്പെ-യ്രകനന് േ്ശിഹന
നിന് ശ ണത്തില് നിശ്ൈിതയനാം
ൈനസ്കിരകകണേു-ത്ഥനനാം.
നിന് ക ുണനസ്ക-രങ്കതത്തില്
നിശ്ൈനവശയനാം-രസ്കനൈ ിപ്പയ
നിന് േഹിരേനൈയൈിവസ്കത്തില്
നിന്കന ുണയാം കന-രട്ട-ണാം

ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന.....പ്പേനഓലാം....

സ്ക്തുതി ശ്തിതവത്തിന്-േമ്മേതനാം
തനതന്ുാം തന്-തനയന്ുാം
ഹനരലലുയ്യ നിമ്മലനനാം
െൂഹനയ്കുാം പനടുാം-ഞ-ങ്ങ-ള്ക്.

കുകിലിരയനന്
കണ്മിഴ്തിക ുയത്തിടുരന്ന് സ്കവഗ്ലനലയരന!-ഹനരലലുയയ
സ്കവനേി സ്കേക്ഷാം-ൈനസ്കന്രപനല്
കൃപ ഞങ്ങ ിലു വനരവന ാം തി ുസ്കന്ിധിയില്-ഹനരലലുയ്യ
കൃപപ്പെയ്യുക നനഥന! കൃപപ്പെയ്ക. ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന.....പ്പേനഓലാം.....

എക്പ്പബന (േ്ശിഹന ജീവിപ്പച്ചഴ്തുരന്റ്റു)
േൃതിനിലയാം-ദൈവാം പൂകി
േൃതിയവപ്പന-നിഹനിച്ചില്ല,
അവപ്പനയുള്ക്-പ്പകനണ്ടു പര തർ ജീവന്പൂു-ണ്ടനനന്ദികുാം. സ്ക്പ്പതൌപ്പേന്കനരലനസ്ക്.

ശ്പുേിരയനന്
തപ്പെ ശ്പതയക്ഷതയില് തപ്പെ അയയ്കുകയുാം തപ്പെ
വ വിങ്കല് ഭൂേുഖപ്പത്ത
നവീക ികുകയുാം തി ുശബ്ൈത്തനല് േൃതപ്പ ജീവിെികുകയുാം തപ്പെ കല്പനയനല്
കബെടകപ്പെട്ടവപ്പ എഴ്തുരന്ലവികുകയുാം തി ുവിഷ്ടശ്പകന ാം അവപ്പ േ ണേില്ലനയ്യ
അണിയികുകയുാം തപ്പെ ഉന്ത നജയത്തിരലക് തപ്പെ ഭക്തപ്പ ഉയത്തുകയുാം
രയനഗ്യതരയെിയ
തപ്പെ
േണവെയിരലക്
അവപ്പ
ശ്പരവശിെികയുാം
തി ുരശ്ശഷ്ഠതയുപ്പട ശ്പഭ അവ ില് ഉൈിെികുകയുാം പ്പെയ്യുന് വിസ്ക്കയനീയ
പുന ുത്ഥനകനനയ കത്തനവിന്സ്ക്തുതി. തപ്പെ ൈനസ്കിയുപ്പട ശവസ്കാംസ്ക്കന ശുശ്ശൂഷ
നിവഹികപ്പെടുന് ഈ സ്കേയത്തുാം...

പ്പസ്കൈെന
ജീവനുള്ളവ ുപ്പട തലവനുാം േ ിച്ചുരപനയവ ുപ്പട നനഥനുേനയ േ്ശിഹനതമ്പു നരന!
എന്ില് വിശവസ്കികുന് ഏവനുാം േ ിച്ചനലുാം ജിവികുാം. എന്ില് സ്കരങ്കതപ്പെടുകയുാം
ശ ണാം ശ്പനപികുകയുാം പ്പെയ്യുന് ഏതനത്മനവിനുാം ഞനന് പുന ുത്ഥനനവുാം ജീവനുാം
ക്ഷകനുാം ആകുന്ു എന്്നിർ വയനജേനയിവനഗ്്ൈനനാം പ്പെയ്തിട്ടുണ്ടരല്ലഠ. കത്തനരവ!

തി ുശ്പതയനശയില് നിശ്ൈശ്പനപിച്ച് ഈ തനല്കനലിക ജീവിതപ്പത്ത വിട്ടുേനെിയി ികുന്
ഈ സ്കരഹനൈ ിയുപ്പട ആത്മനവിപ്പന ഇരെനള്ക് കൃപരയനപ്പട സ്കവീക ിച്ച് വനത്സലയപൂവ്വാം
ആശവസ്കിെിച്ച് ദധ യപ്പെടുത്തണപ്പേ. കത്തനവിപ്പെ അടുകരലക് വ ുന് േനർഗ്ഗത്തില്
ഞങ്ങ ുപ്പട ആത്മനകപ്പ അപഹ ികുവനനനയി അന്ത ീക്ഷത്തിപ്പല ഒ ിവിടങ്ങ ില്
പതിയി ികുന്വ ുാം
ൈുഷ്ടന്മന ുപ്പട
നനശത്തിനനയി
ആശ്ഗ്ഹിച്ചുപ്പകനണ്ടി ികുന്വ ുേനയ സ്കാംഘങ്ങ ില് നിന്് ഇവപ്പ
സ്കാം ക്ഷിച്ചു
പ്പകനള്ളണപ്പേ. കത്തനവിപ്പെ സ്കേനധനനൈൂതന്മനർ േൂലാം തപ്പെ വിശുദ്ധന്മന ുപ്പട
ഭനഗ്യക േനയ വനസ്കസ്ഥനനങ്ങ ിരലക് ഇവപ്പ നയിച്ചു പ്പകനള്ളണപ്പേ. പ ിശുദ്ധനനയ
ദൈവരേ! കത്തനവിപ്പെ ൈനസ്കിരയനട് ക ുണപ്പെയ്യുണപ്പേ. കന ുണയവനനനയ ദൈവരേ!
കത്തനവില്
വിശവസ്കിച്ചവ നയ
ഈ
സ്കരഹനൈ ിപ്പയ
ക്ഷിച്ചുപ്പകനള്ളൂണപ്പേ.
കൃപയുള്ളവനനയ ദൈവരേ! ഇവര യുാം കത്തനവിപ്പന സ്കമ്മതിച്ചു പെയുകയുാം
കത്തനവിപ്പെ വിജയ സ്ലീബനപ്പയ വന്ദികുകയുാം പുതിയ ജീവപ്പെ വനഗ്്ൈനനേനയ തപ്പെ
ശ ീ ക്തങ്ങള്ക് അനുഭവികുകയുാം പ്പെയ്തിട്ടുള്ള ഒ ുത്തര യുാം ഉരപക്ഷിക ുപ്പത.
ൈയനലുവനയ ദൈവരേ! േനമ്മൂൈീസ്കന േൂലാം നല്കിയനതനയ ശ്പകനശശ്വസ്ക്തവുാം
േൂരെനനനകുന്
േുശ്ൈയുാം
ഇവ ില്
നിന്്
ഉ ിഞ്ഞുക യ ുപ്പത.
കത്തനവിപ്പെ
നജയത്തിലുള്ള വനസ്കത്തില് നിന്് ൈൂപ്പ
അകറ്റി കു യുന്തനയ ആ കഠിന
ശബ്ൈാംഇവള്ക് രകള്ക്കനനിടയനക ുപ്പത. ണ്ടനാം േ ണാം അനുഭവിെനനുാം “രപനവുക,
ഞനന് നിപ്പന് അെിയുകയില്ല” എന്ു പെയുന് ശബ്ുാം രകള്ക്െനനുാം ഇവള്ക്കു
സ്കാംഗ്തിയനക ുപ്പത. ഈ േ ണാം വിശവനസ്കികള്ക്ക് ഒ ു ഉെകാം േനശ്തേനണരല്ലന.
കത്തനരവ! അെിരവനടുകൂടിരയന അെിവുകൂടനപ്പതരയന ഉള്ള ഇവ ുപ്പട പ്പതറ്റുകപ്പ
ഇരെനള്ക് പ ിഹ ികണപ്പേ. കത്തനവിപ്പെ ക്ഷയുപ്പട തുെേുഖത്ത് ബുദ്ധിേതിക നയ
കനയകേന ുപ്പട
ആത്മനക ുപ്പട
കൂട്ടത്തില്
ഇവപ്പ യുാം
ശ്കേീക ികണപ്പേ.
ഇവള്ക്കുരവണ്ടി നിരന്നടരപക്ഷികുന് പനപിക നയ ഞങ്ങപ്പ
പ ിപനകതയുള്ള
നടപട ികള്ക്കുാം വിശുദ്ധേനയ പ്പപ ുേനറ്റങ്ങള്ക്കുാം ശക്തി നല്കി സ്കഹനയികണപ്പേ.
രൈനഷ ഹിതേനയ
നി യനണത്തിനുാം
നല്ല
അവസ്കനനത്തിനുാം
ഞങ്ങപ്പ
ഒ ുകിപ്പകനള്ളണപ്പേ. അന്ത ീക്ഷത്തിപ്പല ഉപശ്് വങ്ങ നയ എതിെുക ില് നിന്്
ഞങ്ങപ്പ
ക്ഷിച്ചുപ്പകനള്ളുണപ്പേ.
കത്തനവിപ്പെ
കൃപയനകുന്
െിെകുക ുപ്പട
കീഴ്തില്ഞങ്ങപ്പ
സ്കാം ക്ഷികുകയുാം ൈുുഃഖങ്ങ ുാം പ്പനടുവീെുക ുാം ഇല്ലനത്തതനയ
കത്തനവിപ്പെ സ്കരന്തനഷഭവനങ്ങ ിരലക് ഞങ്ങപ്പ ആനയികയുാം പ്പെയ്യണപ്പേ. ഈ
രലനകാം
അവസ്കനനികുകയുാം
നിതയരലനകാം
ആ ാംഭികുകയുാം
പ്പെയ്യുന്
അവസ്കനനരത്തതുാം ആൈയരത്തതുേനയ ആ േഹനൈിവസ്കത്തില് കത്തനവിപ്പെ
ക്ഷ
ഞങ്ങള്ക്പ്പകല്ലനവകുാം
അനുഭവരയനഗ്യേനകിത്തീകണപ്പേ.
കത്തനവിപ്പെ
തി ുേുഖത്തനല് ഞങ്ങപ്പ
സ്കരന്തനഷിെികണപ്പേ. കത്തനവിപ്പെ വലത്തുഭനഗ്ത്ത്
ഞങ്ങപ്പ പന്തികി ുത്തണപ്പേ. കത്തനവിപ്പെ പുഷ്ടിരയെിയ രേച്ചില് സ്ഥലങ്ങ ില്
ഞങ്ങപ്പ
രേയിച്ചുപ്പകനള്ളുണപ്പേ.
കത്തനവിപ്പെ
പ്പപ ുന്ന നരഘനഷത്തില്
അണിനി ന്ു നില്കുന്വ നയ സ്കവ്വ ക്ഷിത സ്കാംഘരത്തനടുാം കൂപ്പട കത്തനവിപ്പെയുാം
കന ുണയവനനനയ കത്തനവിപ്പെ പിതനവിരെയുാംവിശവനസ്കികപ്പ
ജിവിെികുന്വനനയ
കത്തനവിപ്പെ വിശുദ്ധെൂഹനയുരടയുാം കൃപയനലുാം േനുഷയസ്ക്രനഹത്തനലുാം കത്തനവിപ്പെ
ഭവനത്തിപ്പല പുഷ്ടി പ്പകനണ്ട് ഞങ്ങപ്പ ല്ലനവര യുാം രപനഷിെികണപ്പേ. ഉത്തേനനയ
തപ്പന് നനാം ഓത്ത് േഹതവപ്പെടുത്തണാം. രഹനരശന.....

തക്പ്പശപ്പ്പതന
നടു നശ്തിയിലു വനയിടുേന
േഹനീവദ്ധവനി രകട്ടിടുവനന്
നനഥന! രനനകിെുകുരന്ന്
സ്കാം ഭ േക േനാം രവ യതില്
രയശുേഹന നജനവിപ്പെ

(പ്പഹനയ് ബസ്ക് രകനപ്പലന)

വിജയപ്പകനടിയുൈയാം പ്പെയ്യുാം
ആ നിേിഷത്തില് രശ്കനരബന്മനർ
േീഖനരയല് പ്പതനട്ടീരെന്മനർ
എന്ീ വത്സല സ്കാംഘത്തിന്
രത ിരന്മലവരനെി വ ുാം
അരന് പ്പത്ത ിതീെുഴ്തയില്
ഭീക സ്കിാംഹനസ്കനേുയ ുാം.
നിതയന് ബലവനന് തന് തനയന്
ബലവനനുശ്ഗ്ന് ഭീതിക ന്
വനനുാം പന ുാം നിെയുരന്നന്
കമ്മങ്ങള്ക്കനുസ്കൃതേനകുാം
ശ്പതിൈനനാം നല്കീടുരന്നന്
രലനകനധീശന് വിധിനനഥന്
തല് പീഠത്തിലി ുന്ീടുാം
ക്ഷകരന! യത്ത ുണത്തില്
പ്പെയ്യുണപ്പേപ്പന്നടു കന ുണയാം
ജീവേയന! രൈവനധീശന!
ഇരെനള്ക് ഞനനവിപ്പടത്തീടുാം
കനണുാം നിന്േുഖപ്പേരെനള്ക് ഞനന്
എന്ു വിെന ിപ്പച്ചന്നത്മാം
നിപ്പന്ശ്പതി ൈനഹികുന്ു.
എപ്പശ്തന
ഉന്തങ്ങ ില് സ്കവർഗ്ഗിയർകുാം തനപ്പഴ്ത ഭ്േികനർകുാം കബെുക ില് േൃതർകുാം തപ്പെ
സ്കുഗ്ന്ധവനസ്കന അനുഭവേനകിത്തീത്ത സ്കുഗ്ന്ധധൂപവുാം പ ിേ വനസ്കനയുേനയ
കത്തനരവ! കത്തൃകല്ലനയനല് യനശ്തയയകപ്പെട്ടി ികുന് ഈ കത്തൃൈനസ്കിയുപ്പട
ആത്മനവിനുാം കത്തനവില് വിശവസ്കിച്ചവ ുാം കത്തൃശ ണത്തില് നിശ്ൈശ് നപിച്ചവ ുേനയ
സ്കകല േ ിച്ചുരപനയവകുാം ഇരെനള്ക് ആശവനസ്കനനുഭവവുാം പനപപ ിഹന ത്തിപ്പെ
സ്കരന്തനഷവുാം നല്കണപ്പേ. കത്തനവിപ്പെ രശ്ശഷ്ഠത ഉൈികുകയുാം കത്തനവിപ്പെ
ദൈവതവാം പ്പവ ിപ്പെടുകയുാം പ്പെയ്യുന് ൈിവസ്കത്തില് കത്തനവിപ്പെ വലത്തുഭനഗ്പ്പത്ത
കുഞ്ഞനടുകര നടുകൂപ്പട കത്തനവിനുാം കത്ത്ൃൃപിതനവിനുാം പ ിശുദ്ധെൂഹനയ്കുാം
സ്ക്തുതിയുാം സ്ക്രതനശ്തവുാം കര റ്റുവനന് ഇവപ്പ അഹയനകിത്തീകുകയുാം പ്പെയ്യണപ്പേ.
രഹനരശന......

രകനരലന (കൂപ്പകനപ്പയന)
പടുവൃദ്ധതയില് കനനനനില്-േൃതയനാം സ്കനെനപ്പയ
ഇസ്കഹനപ്പകനടുരെശ്ന്ബനഹാം-പ്പെയ്തനന് സ്കാംസ്ക്കന ാം
നിന്ശ ണത്തില്-േ ണേടരഞ്ഞനപ്പ
ആത്തരേനക്തിക നല്-സ്കാംസ്ക്കന ാം പ്പെയവൂ
നനഥന! സ്ക്തൂതിപ്പയരന്വേിവള്ക്-നയനയത്തീെിന് നനള്ക്
നിന് വലേനയ് നിന്ുച്ചത്തില്-രഘനഷിച്ചീരടണാം
ഹനരലലുയ്യു-ഉ-ഹനരലലുയുയ
ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന...
സ്കതവ േൃതിയില് ഹനവനതന്-േകര ! രകഴ്തപ്പല്ല
േന്നുരേഴ്തയുേികനസ്കന-പനനാം പ്പെരയ്യണാം

രേനരെനന് തപ്പെ -േനെീന്ുണ്ടനയ
ജീവനജലവുാം-പനവന നിണവുാം നിന്
അാംഗ്ങ്ങ ില്നിപ്പന് ിതീയിന്-ജവനലകപ്പ നീകുാം
പനതകേുക്തിപ്പയ നീ രനടി-കത്തനരവ! സ്ക്തര
് ൃനരശ് ാം
ഹനരലലുയ്യ....എന്നരഘനഷികുാം.

േൈരെനരശന

(രസ്ലക് ലസ്കലീപ്പബന)

ധ-നയന് സ്കഹരജ! േൃതിയനല് നി-പ്പന് നീകി
ക-ന്ികപ്പ നലൊം-േണവെയില്-പനെിരച്ചനന്.
1.ഹന നപ്പമ്മ വി ികുന്ഴ്തലനല്-ഹനവേകള്ക്
ത-ന് േ ണൈിരന-വയഥ നമ്മള്ക്കുയ ുന്ു
തല്പനപാം-രേനെിച്ചീടണപ്പേ
സ്കത്തേ ുാം-ധനമ്മിക ുാം സ്കഹിതാം
രേനൈപ്പേഴ്തുാം-േണവെയില്-രെകണപ്പേ-നീയിവപ്പ .
2.വ-ത്സലസ്കഹരജ! േ ണത്തനല്-ഞങ്ങ ില് നിന്ീ-നനള്ക് നീ രവർ-പ്പപട്ടതിനനള്ക്-ക യ ുപ്പത
നീ േഹിേന-രവനടുത്ഥനനത്തിന്
ൈിവസ്കത്തില്-കബെീപ്പന്ഴ്തുരന്ല്കുാം
ശനശവതേനാം രലനകത്തില്-പു ുരതജസ്സണിയുാം നീ.
3.ആെനന്ദിെനന്- ഭനഗ്്ൃൃത്തിന്-േണിയെയില്
സ്കാം- ക്ഷകരന!-ൈനസ്കിപ്പയ നീ-രയറ്റണപ്പേ
ധനമ്മിക ുാം-നിമ്മലേനനസ്ക ുാം
രെന്ിവ ന- രേനൈിെനന് നനഥന!
നിന്സ്ക്ൃീബന-യനപത്തില്-പനലേതനയ്-തീ ണപ്പേ.

പ്പേനെിപ്പയന......

േനർ യനരകനബിപ്പെ രബനവൂപ്പസ്കന
ദൈ-വനത്മനജരന! ശനശവത നജയത്തനശവനസ്കാം നിന്
ൈന-സ്കിരകകുക ധനമ്മിക ശുദ്ധന്മനര നപ്പടനലൊം.
നി-ന് ദകെണിയനാം േണ്ണിരന്മലമ്പുണ്ടനരകണാം
ഉ-ത്ഥനനത്തില് ഹത ൂപപ്പത്തെുതുതനരകണാം
നി-ന് നജയത്തില് പുതുതനയിവ വകനശാം രനടീട്ടന-ത്മിയന്മനപ്പ നൊം നിപ്പന് വനഴ്ത്ത്തീടപ്പട്ട.
പന-തന ത്തില് േ ണാം കൂട്ടിപ്പയന സ്ഥികുന്ിരന്-കുക ജീവന് കൃപയനല് നിപ്പന് സ്ക്രതനശ്താം പ്പെയ്യുാം
കമ്പികള്ക് പത്തുാം േൃതയൂതകത്തിഹ പ്പേൌനാം പൂരണ്ടനീ-വീണയിപ്പലന് നനഥന! കനട്ടുക സ്കഹതനപാം നീ
കാംല്ലെയീന്ുാം േൃതപ്പ രയറ്റീട്ടുത്ഥനനത്തില്
രത-രജനേയേനാം ശ്വസ്ക്താം് നല്കുരന്നരന! സ്ക്രതനശ്താം.

സ്കുെിയനനിശ്കിസ്ക്തയനനിക നയ സ്ക്ശ്തീക ുപ്പട ശവസ്കാംസ്ക്കന ാം
ണ്ടനാം ശുശ്ശൂഷ
പുര നഹിതന്: ദൈവരേ! നീ പ ിശുദ്ധനനകുന്ു.
ശ്പതിവനകയാം:
ബലവനരന!
നീ
പ ിശുദ്ധനനകുന്ു.
േ ണേില്ലനത്തവരന!
നീ
പ ിശുദ്ധനനകുന്ു.
ഞങ്ങള്ക്കുരവണ്ടി
കു ിശികപ്പെട്ട
േ്ശിഹന
തമ്പു നരന
ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യുണപ്പേ. (േൂന്ു ശ്പനവശയാം പ്പെനല്ലണാം)
പുര നഹിതന്: ഞങ്ങ ുപ്പട കത്തനരവ ഞങ്ങര നടു ക ുണപ്പെയ്യുണപ്പേ.
ശ്പതിവനകയാം: ഞങ്ങ ുപ്പട കത്തനരവ കൃപരതനന്ി ഞങ്ങര നടു ക ുണ
പ്പെ യ്യണപ്പേ. ഞങ്ങ ുപ്പട കത്തനരവ ഞങ്ങ ുപ്പട നേസ്ക്കന വുാം ശുശ്ശൂഷയുാം
ദകപ്പകനണ്ട് ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യണപ്പേ.
പുര നഹിതന്: ദൈവരേ സ്ക്തുതി
ശ്പതിവനകയാം: സ്കൃഷ്ടനരവ സ്ക്തുതി പനപിക നയ അടിയനര നടു ക ുണ പ്പെയ്യുന് േ്ശിഹന
നജനരവ സ്ക്തുതി, ബനപ്പെക്രേനർ.
പുര നഹിതന്: സ്കവഗ്ലസ്ഥനനയ ഞങ്ങ ുപ്പട പിതനരവ,
ശ്പതിവനകയാം: തി ുനനോം പ ിശുദ്ധേനകപ്പെടണപ്പേ-തി ു നജയാം വ ണപ്പേ-തി ുവിഷ്ടാം
സ്കവഗ്ഗത്തിപ്പലരെപ്പല ഭൂേിയിലുാം ആകണപ്പേ. ഞങ്ങള്ക്ക് ആവശയേുള്ള ആഹന ാം
ഇന്ുാംഞങ്ങള്ക്കുത ണപ്പേ. ഞങ്ങ ുപ്പട കടകനര ുട ഞങ്ങള്ക് ക്ഷേിച്ചതുരപനപ്പല
ഞങ്ങ ുപ്പട കടങ്ങ ുാം പനപങ്ങ ുാം ഞങ്ങര നടു ക്ഷേികണപ്പേ- പ ീക്ഷയിരലയ്കു
ഞങ്ങപ്പ
ശ്പരവശിെിക ുപ്പത-പിപ്പന്രയന
തിനപ്പെട്ടവനില്
നിന്ു
ഞങ്ങപ്പ
ക്ഷിച്ചുപ്പകനള്ളണപ്പേ-എന്തു
പ്പകനപ്പണ്ടന്നല്
നജയവുാം
ശക്തിയുാം
േഹതവവുാം൦എരന്കുാം തനികുള്ളതനകുന്ു-ആ മ്മീന്.
പുര നഹിതന്: കൃപ നിെഞ്ഞ േെിയരേ,
ശ്പതിവനകയാം: നിനകു സ്കേനധനനാം. നമ്മുപ്പട കത്തനവ് നിരന്നടു കൂപ്പട, നീ സ്ക്ശ്തീക ില്
വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവള്ക്;
നിപ്പെ
വയറ്റില്ഫലേനയ
നമ്മുപ്പട
കത്തനവീരശനേ്ശിഹന
വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവനനകുന്ു. പ ിശുദ്ധ കനയക േത്തേെിയരേ, തമ്പു നപ്പെ അരമ്മ,
പനപിക നയ ഞങ്ങള്ക്കു രവണ്ടി ഇരെനഴ്തുാം എരെനഴ്തുാം ഞങ്ങ ുപ്പട േ ണസ്കേയത്തിലുാം
ദൈവാംതമ്പു നരനനട്അരപക്ഷിച്ചുപ്പകനള്ളണപ്പേ. ആമ്മീന്.

ശ്പന ാംഭശ്പനത്ഥന
േ ണേുള്ളവപ്പ പനപേ ണത്തില് നിന്് ക്ഷിെനനനയി ജഡശ്പകന ാം േ ിച്ച നല്ലവനുാം,
േ ണേില്ലനത്തവനുേനയുരള്ളനരവ! അനിതയേനയ ഈ രലനകത്തില് നിന്് തി ു
ക ുണയിലുള്ള ശ ണത്തില് വനങ്ങിരെനയി ികുന് ഞങ്ങ ുപ്പട സ്കരഹനൈ ിയനയ
(ഇന്നക്) രവണ്ടി ഇരെനള്ക് ഞങ്ങള്ക് അരപക്ഷികുന്ു.
ആത്മനവില് പൂണ്ണേനയ ആശവനസ്കാം ഇവള്ക്ക് പ്പസ്കൌജനയേനയി പ്പകനടുകണപ്പേ.
കത്തൃ നജയത്തിലുള്ള വി ുന്ില് രതനഴ്ത്െകന ികര നടുകൂപ്പട ഇവപ്പ ഇ ുത്തണപ്പേ.
എപ്പന്തന്നല് കത്തനവ് ജീവനുള്ളവനുാം ജീവിെികുന്വനുേനകുന്ു. ഉത്തേനുാം
േനുഷയപ്പ സ്ക്രനഹികുന്വനുേനയ പിതനവുാം പുശ്തനുാം പ ിശുദ്ധ െൂഹനയുേനയ ഏക
ദൈവവുരേ, കത്തനവിന് എരന്കുാം ബഹുേനനാം കടപ്പെട്ടി ികുന്ു. രഹനരശന.....
അമ്മീന്.

കുകിലിരയനന് (ആെനാം നിൊം)

വനഴ്ത്ത്തുക നനഥപ്പനപ്പയന്നത്മനരവ!-ഹനരലലുയ്യ
ഓകുക തല് ശ്പതിൈനനങ്ങള്ക്.
നനശപ്പേനഴ്തിച്ചവനാം പ്പെയ്യുാം- ഹനരലലുയ്യ
രവൈനകള്ക്രകകുാം ശേനാം. ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന...പ്പേനഓന..

എക്പ്പബന
എപ്പെ ശ ി ാം ഭക്ഷിപ്പച്ചന്
ക്താം പന-നാം പ്പെയ്യുരന്നന്
എന്ിലേന്ിടുേവനില്ത്തനന്
ഞനനുേേന്ിടുേവസ്കനനാം
ജീവന് ഞനനവരനകിടുപ്പേരന്നതിയ നിന് പ്പേനഴ്തി നിെരവറ്റനന്
വിശവനസ്കപ്പേഴ്തുാം േൃതരലനകാം
നിന് വ വിന്-ൈിവസ്കത്തിന്നയ്
രനനകിെനകുരന്ന് നനഥന!
നിന്ശ്പതയനശ-യില് നിശ്ൈിത നാം
നിന്ടിയനപ്പ കത്തനരവ!
കൃപയനല് ജീ-വിെിരകണാം.

സ്ക്പ്പതൌപ്പേന്കനരലനസ്ക്........

ശ്പുേിരയനന്
നനശരത്തനപ്പട വിതയ്കുപ്പെടുന് േ ിച്ചവപ്പ
നനശാം കൂടനപ്പത ഉയിെികുകയുാം,
അപേനനത്തനല് വിതയ്കുപ്പെടുന്വപ്പ , േഹതവരത്തനപ്പട ജീവിെികുകയുാം, െിതെി
ഇ ികുന്വയുാം ബലഹീനതയുള്ളവയുേനയ അസ്ഥികപ്പ
ശക്തി ധ ിെികുകയുാം,
ജഡീകേനയ
ശ ീ ങ്ങള്ക്ക്
ആത്മീയനവസ്ഥ
നല്കുകയുാം
പ്പെയ്തവനനയ
ജ്ഞനനേുള്ള ശ്സ്കഷ്ടനവുാം സ്ഥി തരയനപ്പട നവീക ികുന്വനുാം ആയ തപ്പന് നനാം ഓത്ത്
േഹതവപ്പെടുത്തണാം.
തനിക്
തപ്പെ
ൈനസ്കിയുപ്പട
ശവസ്കാംസ്ക്കന
ശുശ്ശൂഷ
നടത്തപ്പെടുന് ഈ സ്കേയത്തുാം സ്കകല പ്പപ ുന്ന ുക ിലുാം ..

പ്പസ്കൈെന
േ ണേില്ലനത്തവനുാം
അഴ്തിവില്ലനത്തവനുേനയ
ദൈവവുാം,
േ ണേുള്ളതുാം
അഴ്തിവുള്ളതുേനയ
ഞങ്ങ ുപ്പട
സ്കവഭനവത്തിപ്പെ
നനഥനുാം,
ശ്സ്കഷ്ടനവുാം
ശ ീ ങ്ങ ിലി ികുന്വ ുാം
ശ ീ ങ്ങ ില്
നിന്്
പുെപ്പെട്ടുരപനകുന്വ ുേനയ
സ്കകല ുരടയുാം രൈഹിക ുാം ആത്മനക ുാം തപ്പെ കയ്യില് ഇ ികുന്വനനയി
നീതിേനന്മന ുപ്പട ശ ണവുാം പുണയവനന്മന ുപ്പട ശ്പതയനശയുേനയുരള്ളനരവ! സ്കകല ുരടയുാം
സ്കഹനയത്തിനുാം ക്ഷയ്കുേനയി ന) കൂട്ടി സ്കൂക്ഷിച്ചുപ്പകനണ്ട് ഇവിപ്പടയുള്ള ആയുസ്സിലുാം
അവിപ്പടയുള്ള യനശ്തയിലുാം എല്ലനവനുാം ഉെിതേനയി ികുന്വപ്പയ കത്തനവ് നല്കുന്ു.
കത്തനവിപ്പെ സ്കാം ക്ഷണയുപ്പട പ ിരശനധികപ്പെടനവതല്ലനത്ത ആഴ്തത്തിന് ശ്പകന വുാം
സ്കകലപ്പത്തയുാം കവിയുന്തുേനയ കത്തയേുന്െിവനല് ഈ ആയുസ്സില് നിന്് ഈ
ആത്മനവിപ്പന
കത്തനവ്
നീകിയി ികുന്ു.
കത്തനവിപ്പെ
അനുശ്ഗ്ഹങ്ങ ുപ്പട
സ്കമ്പത്തിന്ശ്പകന വുാം, ആശ്ൈക ുണയിന് ശ്പകന വുാം ഇതിരനനടുകൂപ്പട അനുയനശ്ത
പ്പെയ്ത് അവിപ്പടയുള്ള ഭയങ്ക
കടവുക ില് അതിന് രന ിടുന്തനയ ശ്പതികൂല
എതിെുക ില് നിന്് അതിപ്പന വീണ്ടുപ്പകനള്ളുന്വ നയ സ്കേനധനനൈൂതന്മനർ േൂലാം
ഇതിപ്പന ദകപ്പകനള്ളണരേ. ഈ കത്തൃൈനസ്കി േനരസ്സനടുാം േനസ്സുകൂടനപ്പതയുാം
അെിരവനടുാം അെിവുകൂടനപ്പതയുാം തി ുേുമ്പനപ്പകയുാം അല്ലനപ്പതയുാം പ്പെയ്തിട്ടുള്ള
പനപങ്ങപ്പ യുാം
തിന്മകപ്പ യുാം
പുണയേനകി
അ വില്ലനത്ത
അനുശ്ഗ്ഹങ്ങ ുപ്പട

ബഹുതവശ്പകന ാം, ക്ഷേിച്ചു േനയിച്ചു ക യണപ്പേ. ഞങ്ങപ്പ
ല്ലനവ ുാം
പുഴ്തിയനകുപ്പന്ന്ുാം, പനപങ്ങ നല് ബന്ധികപ്പെട്ടി ികുന്ൃുപ്പവന്ുാം സ്ക്ശ്തീയില് നിന്്
ജനിച്ചവ ില് തി ുേുമ്പനപ്പക കുറ്റേില്ലനത്തവനില്ലന്ുാം, ഒ ുനനഴ്തികരപനലുപ്പേങ്കിലുാം
ഭൂേിയില്
പനപാം
കൂടനപ്പത
ജീവിെനനുാം
വസ്കിെനനുാം
കഴ്തിയുന്തല്ലുന്ുാം
ഓത്തുപ്പകനള്ളണപ്പേ. എന്നരലന കത്തനരവ! ഹൃൈയപൂവ്വാം കത്തനവിപ്പെ അടുകല്
ഞങ്ങള്ക്
സ്കങ്കടരത്തനപ്പട
നിലവി ികുന്തിനനല്
ക ുണയുള്ളവപ്പനരെനപ്പലയുാം
എല്ലനവര നടുാം ക ുണപ്പെയ്യുന് വപ്പനരെനപ്പലയുാം തവ കൃപയുാം േനുഷയസ്ക്രനഹവുാം
ഇവ ുപ്പട പകല് കനണികണപ്പേ. ശ്പകനശത്തിപ്പെൈവനങ്ങ ിലുാം സ്കവഗ്ലത്തില്
രപപ്പ ഴ്തുതപ്പെട്ടി ികുന്
ആൈയജനതന്മന ുപ്പട
ഈരേേയസ്കഭയില്
സ്കവഗ്നീയ
ആശവനസ്കസ്ഥലങ്ങ ിലുാം ഇവപ്പ വസ്കിെികണപ്പേ. നിവയനജേനയ തി ുവെനശ്പകന ാം
ശക്തിരയനടുാം വലിയ േഹതവരത്തനടുാം കൂപ്പട ആകനശരേഘങ്ങ ില് കത്തനവ് എഴ്തുന്ള്ളി
വ ുകയുാം
കത്തനവിപ്പെപ ിശുദ്ധേനലനഖനേനർേൂലാം
ആകനശത്തിപ്പെ
നനലുരകനണുക ില്
നിന്്
കത്തനവിപ്പെ
തി പ്പഞ്ഞടുകപ്പെട്ടവപ്പ
കത്തനവ്
കൂട്ടിരച്ചകുകയുാം സ്കകലരത്തയുാം ജീവിെികുന് കത്തൃശബ്ൈത്തനല് കബെുക ില്
ഇ ികുന്വർ ഉയിർപ്പത്തഴ്തുരന്ല്കുകയുാം പ്പെയ്യുരമ്പനള്ക് കത്തനരവ! ഇന്് ഞങ്ങ ുപ്പട
ഇടയില്
നിന്്
വനങ്ങിരെനയി ികുന്
ഈ
തവൈനസ്കിപ്പയഅനുശ്ഗ്ഹങ്ങ ുപ്പട
സ്ക്േ ണയനല് ഓത്തുപ്പകനള്ളണപ്പേ. അവ ു
രടയുാം ഞങ്ങ ുടരടയുാം ലഇജ്ണനക േനയ ശ്പവൃത്തികപ്പ യുാം ഞങ്ങ ുപ്പട നിന്ദയേനയ
കന യങ്ങ ുപ്പട നനണപ്പത്തയുാം കത്തനവിപ്പെ ഭയങ്ക
സ്കിാംഹനസ്കനത്തിന് േുമ്പനപ്പക
കത്ത്ൃൃക ുണ
േൂടിക യുേനെനകണപ്പേ.
കത്തനരവ!
തവ
സ്കവ ുപത്തിലുാം
സ്കനൈൃശയത്തിലുാം ഞങ്ങപ്പ
സ്കൃഷ്ടികയുാം പ ിശുദ്ധ തൃദകക നല് ഞങ്ങപ്പ
പ്പേനഞ്ഞുണ്ടനകുകയുാം
ഞങ്ങള്ക്
നഷ്ടപ്പെട്ടതിപ്പെ
രശഷാം
പ ിശുദ്ധ
കഷ്ടനനുഭവങ്ങ നല് ഞങ്ങപ്പ
ക്ഷികയുാം തി ുശ ീ ക്തങ്ങ ില് ഞങ്ങപ്പ
സ്കാംബന്ധിെികുകയുാം പ്പെയ്തു. ഞങ്ങ ുപ്പട വനകുകള്ക്കുാം ശ്പവൃത്തികള്ക്കുാം
അനുസ്ക ണേനയി
ഞങ്ങപ്പ
വിധികുപ്പേങ്കില്
േനുഷയജനതാം
പ്പെയ്തിട്ടുള്ള
ഞങ്ങള്ക്പ്പകല്ലനവകുാം
ൈു ിതേനകുന്ു.
ആകയനല്
ഉത്തേരന!ൈയരതനന്ി
ക്ഷേികണപ്പേ. ക ുണയുള്ളവരന! േനസ്സലിയണപ്പേ. തി ുേുമ്പനപ്പകയുണ്ടനകുന് സ്കകല
ലജ്ജയില് നിന്ുാം നനണത്തില് നിന്ുാം വ ുവനനി ികുന് ന കരവൈനക ില് നിന്ുാം
ഞങ്ങപ്പ
ക്ഷിച്ച് വീണ്ടുപ്പകനള്ളുണപ്പേ. വിലപിച്ചി ികുന്വപ്പ ആശവസ്കിെികണപ്പേ.
ൈുുഃഖിതപ്പ ദേ യപ്പെടുത്തണപ്പേ. പനപങ്ങ നലുാം തിന്മക നലുാം േലിനപ്പെട്ടി ികുന്വപ്പ
കുറ്റേില്ലനത്ത നല്ല അവസ്കനനത്തിനുാം കത്തനവിപ്പെ വ വിപ്പെ അവസ്കനന നന ില്
തി ുേുമ്പനപ്പകയുള്ള േുഖശ്പസ്കനൈത്തിനുാം രയനഗ്യൃ നകണപ്പേ. എപ്പത്തന്നല് ദൈവരേ!
കത്തനവ് സ്കകലര നടുാം ക ുണ പ്പെയുന് വനുാം, േനുഷയപ്പ സ്ക്രനഹികുന്വനുേനയ
ദൈവേനകുന്ു.
കത്തനവിന്
സ്ക്തൂതിയുാം
ബഹുേനനവുാം
കൃതജ്ഞതയുാം
രയനഗ്യേനകുന്ു. രഹനരശന........

േനനീപ്പസ്കന
പ്പപത്രഗ്നപ്പേനാം- നീതിയിന് വനതില്എനികനയി തുെന്ുത ണപ്പേ
സ്കവഗ്ലീയനാംഗ്യാം വത്സലര !
ആത്മപ്പത്ത പ്പേയ്യുതില് നിന്ുാം
നീകിനയിെനന് വനനവപ്പ
വിട്ടിടുേന സ്കേയാം രഘന ാം.
ൈൂതന്മനപ്പ ൈൂപ്പ കണ്ടനത്മനവന്തിക വനസ്കികപ്പ
ശ ണാം ശ്പനപിച്ചുടരന തന്
െ ിതപ്പത്തെ ിരശനധിെൂ
പനപേലീേസ്കേനപ്പണങ്കില്

തനപപ്പേനടനത്മാം രകഴ്തുന്ു
സ്കല്കമ്മങ്ങപ്പ ൈശിച്ചനല്
ഉള്ക്കുതുകരത്തനരടനതീടുാം.
രൈരവശന! നിന്തി ുപ്പേയ്യുാം
ക്തവുപ്പേപ്പന് നീ തീറ്റി
നയനയസ്ഥനനത്തവ ണ്ടുാം
ദധ യപ്പേനിരകകീടപ്പട്ട.
ശുദ്ധന്മന ുപ്പട കൂട്ടത്തില്
സ്ക്രതനശ്താം ഞനന് പനടുാം സ്ക്രശ്തനശ്താം.

രകനപ്പലന (ൃ്ശനപ്പലാം നൂഹപ്പെന)
ലിഖിതാം-രപനലവസ്കനനൈിരന
പന ുാം-വനനുാം േനയുരമ്പനള്ക്
തന ാം സ്കകലാം വീഴ്തുരമ്പനള്ക്
രജനതിന്ിക ാം നീങ്ങുരമ്പനള്ക്
നനഥന!-സ്കനധവികപ്പ നപ്പത്തപ്പന്
കനത്തീരടണാം-വനഴ്ത്ത്തുാം ഞനന് നിപ്പന്.
ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹാം....
േൃതരലന-കത്തില് ലനസ്കെിനുാം
യനയീ-രെനസ്കിന് പൂശ്തികുാം
വിധവനനന്ദനനുാം ജീവന്
ൈനനാം പ്പെപ്പയ്യന ു ശബ്ൈാം തനന്
നിപ്പന്-പുന ുത്ഥനനത്തില്
േണ്ണിതില് നിന്ുാം-ജീവിെികപ്പട്ട.

രകനപ്പലന ശ് ലപ്പകന േ്നരമനരനന)
നിന്ി-ഷ്ടാം പ്പെപ്പയ്യന ു-ധനമ്മികർതന് ശ്പനത്ഥനയനപ്പല
ജീവിതലരക്ഷയ-വിശ്ശനോം രനടി
അരന്തയ-സ്കർരവശന!-നിന്ുപ്പട ക ുണനഭനജനേനയ്
നിന്തി ുനനോം-സ്ക്തുതിപ്പെരയ്യണേിവള്ക്. ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹാം....
എന്ഗ്ന-ശ്താം ഭക്ഷി-ച്ചുയിര ലുാം അധി ാം പനനാം
പ്പെരയ്യനപ്പന ഞനന്-പ്പവടിയന ശീരയന ില്
എന്ന-ലവപ്പനന്ുാം-ജീവിെനന് ഞനന് േൃതനനപ്പയന്ീശന് പ്പെനരന്ന- നവെനാം സ്ക്തുതയാം.

േൈരെനപ്പശന (ഹബ്ന് രേനെനന്)
േൃതപ്പ യുത്ഥനനത്തില്-സ്കവ-രഗ്ല
കന-ണ്മനന്-കത്തനരവ! ഭനഗ്യാം നലകീ-രട-ണാം.
നീതിവിധീശപ്പനനടനത്മന-രവ-വാം
യന-െിരച്ചനതീടു-ന്തു ഞനന് രകരട്ട-നപ്പപ്പല്ലന
േൃതിഗ്തപ്പ ശ്പതി നനഥന!-യ-രങ്ങയ്ൃു-െികുാം ബലിക ി-പ്പലപ്പന് ര നധി-ക-രല്ല.

പനപിക ീന്ുാം ശിഷ്ട-ന്മന-പ്പ
രവ-െനകീടന നീ-രെന്മനർ വന്ീടു-രമ്പനള്ക്
കന ുണൃത്തിന് െിെകിന്-കീ-ഴ്തില്
നന-ഥന! രെത്തിവപ്പ -കനകുക ന ക-ത്തീന്ുാം.
ഇവപ്പ വിധിച്ചീട ുരത-നന-ഥന!
ജീ-വിെവ ിപ്പലവന്-വിേലന് തി ുേു-മ്പന-പ്പക
നന-ഥന! ഇവ ില് സ്ഥിതിപ്പെ:യ്ക്ൃീ-ടുാം
നി-രന്നഹ ിയഗ്നി-കിയനയ് നല്കീ-ടനരല്ല. പ്പേനെിപ്പയന......

േനർ അരശ്പേിപ്പെ രബനവൂപ്പസ്കന
ആർശ്ൈതയനല് നനഥന രൈവന!
ൈനസ്കിരകകണപ്പേ പുണയാം
നിന്മഹിരേനൈയ നനള്ക് തന്ില്
നിത്തണപ്പേ വലേനയിവപ്പ .
ഇവപ്പ ധമ്മിഷ്ഠന്മനപ്പ നത്തന്പനല് നീ പനെിരകണാം
രൈനഷപ്പത്തരയനത്തീടനപ്പത
വീഴ്ത്െകപ്പ േനയിരകണാം.
ശ്പനത്ഥനരകട്ടിവപ്പ പുണയാം
പ്പെരയ്യനര നപ്പടനന്നരകണാം
ആ നി യില് സ്ക്രതനശ്താം നനഥന!
പനടീടട്ടിവള്ക് നിന്രപകനയ്
േൃത ുാം ജീവികുരന്ന ുാം
വനഴ്ത്ത്തീടുാം നിപ്പന്പ്പയന്ുാം
ആർശ്ൈതയനല് നനഥന രൈവന!
ൈനസ്കിരകകണപ്പേ പുണയാം
നിന്മഹിരേനൈയ നനള്ക് തന്ില്
നിർത്തണപ്പേ വലേനയിവപ്പ .

സ്കുെിയനനിശ്കിസ്ക്തയനനിക നയ സ്ക്ശ്തീക ുപ്പട ശവസ്കാംസ്ക്കന ാം
േൂന്നാം ശുശ്ശൂഷ
പുര നഹിതന്: ദൈവരേ! നീ പ ിശുദ്ധനനകുന്ു.
ശ്പതിവനകയാം: ബലവനരന! നീ പ ിശുദ്ധനനകുന്ു.
േ ണേില്ലനത്തവരന! നീ പ ിശുദ്ധനനകുന്ു. ഞങ്ങള്ക്കുരവണ്ടി കു ിശികപ്പെട്ട േ്ശിഹന
തമ്പു നരന ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യണപ്പേ.
(േൂന്ു ശ്പനവശയാം പ്പെനല്ലണാം)
പുര നഹിതന്: ഞങ്ങ ുപ്പട കർത്തനരവ ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യണപ്പേ.
ശ്പതിവനകയാം: ഞങ്ങ ുപ്പട കർത്തനരവ കൃപരതനന്ി ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യൂണപ്പേ.
ഞങ്ങ ുപ്പട കർത്തനരവ ഞങ്ങ ുപ്പട നേസ്ക്കന വുാം ശുശ്ശൂഷയുാം ദകപ്പകനണ്ട്
ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യണപ്പേ.

പുര നഹിതന്: ദൈവരേ സ്ക്തുതി
ശ്പതിവനകയാം: സ്കൃഷ്ടനരവ സ്ക്തുതി പനപിക നയ അടിയനര നടു ക ുണ പ്പെയ്യുന് േ്ശിഹന
നജനരവ സ്ക്തുതി, ബനപ്പെക്രേനർ.
പുര നഹിതന്: സ്കവഗ്ലസ്ഥനനയ ഞങ്ങ ുപ്പട പിതനരവ,
ശ്പതിവനകയാം: തി ുനനോം പ ിശുദ്ധേനകപ്പെടണപ്പേ. നിപ്പെ നജയാം വ ണപ്പേ. നിപ്പെ
തി ുവിഷ്ടാം സ്കവഗ്ഗത്തിപ്പലരെപ്പല ഭൂേിയിലുാം ആകണപ്പേ. ഞങ്ങള്ക്ക് ആവശയേുള്ള
ആഹന ാം ഇന്ുാം ഞങ്ങള്ക്കുത ണപ്പേ. ഞങ്ങ ുപ്പട കടകനര നപ്പട ഞങ്ങള്ക്
ക്ഷേിച്ചതുരപനപ്പലഞങ്ങ ുപ്പട കടങ്ങ ുാം പനപങ്ങ ുാം ഞങ്ങര നടു ക്ഷേികണപ്പേ.
പ ീക്ഷയിരലയ്കു ഞങ്ങപ്പ ശ്പരവശിെിക ുപ്പത. പിപ്പന്രയന തിനപ്പെട്ടവനില് നിന്ു
ഞങ്ങപ്പ
ക്ഷിച്ചുപ്പകനള്ളണപ്പേ. എന്തുപ്പകനപ്പണ്ടന്നല് നജയവുാം ശക്തിയുാം േഹതവവുാംഎരന്കുാംതനികുള്ളതനകുന്ു. ആമ്മീന്.
പുര നഹിതന്: കൃപ നിെഞ്ഞ േെിയരേ,
ശ്പതിവനകയാം: നിനകു സ്കേനധനനാം. നമ്മുപ്പട കത്തനവ് നിരന്നടു കൂപ്പട, നീ സ്ക്ശ്തീക ില്
വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവള്ക്;
നിപ്പെ
വയറ്റില്ഫലേനയ
നമ്മുപ്പട
കത്തനവീരശനേ്ശിഹന
വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവനനകുന്ു. പ ിശുദ്ധ കനയക േത്തേെിയരേ, തമ്പു നപ്പെ അരമ്മ,
പനപിക നയ ഞങ്ങള്ക്കു രവണ്ടി ഇരെനഴ്തുാം എരെനഴ്തുാം ഞങ്ങ ുപ്പട േ ണസ്കേയത്തിലുാം
ദൈവാംതമ്പു നരനനട്അരപക്ഷിച്ചുപ്പകനള്ളണപ്പേ.
ആമ്മീന്.
പുര നഹിതന്: ശുബരഹനലനരബന......
ശ്പതിവനകയാം: ബലഹീന ുാം പനപിക ുേനയ ഞങ്ങ ുപ്പട രേല് ക ുണയുാം കൃപയുാം
രലനകങ്ങ ിലുാം എരന്കുാം പ്പെന ിയപ്പെടുേനെനകപ്പട്ട.

ണ്ടു

ശ്പന ാംഭ്ശ്പനത്ഥന
ക ുണയുള്ള ദൈവേനയ കത്തനവില് ഞങ്ങള്ക് ശ ണപ്പെടുന്ു. തവ കത്തൃകല്പനയനല്
രവർപ്പപട്ടു രപനയ ഈ ൈനസ്കിയുപ്പട ആത്മനവിനു രവണ്ടി ഞങ്ങള്ക് അരപക്ഷികുന്ു.
കത്തനരവ!
ൈുഷ്ടന്മന നയ
േത്സ കന ുപ്പട
വലക ില്നിന്ുാംകനണപ്പെടനത്ത
അന്ധകന ദസ്കനയങ്ങ ില് നിന്ുാം ഇവപ്പ
വീണ്ടുപ്പകനള്ളണപ്പേ. ഈ ആത്മനവ്
ജീവപ്പെ സ്ഥനനത്ത് നീതിേനന്മന ുപ്പട കൂട്ടത്തില് പ്പെന്് എത്തുേനെനകണപ്പേ. പിതനവുാം
പുശ്തനുാം പ ിശുദ്ധ െൂഹനയുാം ആയുരള്ളനരവ! ഇരെനഴ്തുാം എല്ലനരയ്യനഴ്തുാം എരന്കുാം ഇവള്ക്
തവ പ ിശുദ്ധന്മനര നടുകൂപ്പട വസ്കികുേനെനകണപ്പേ. രഹനരശന.....

കുകിലിരയനന് (ഏഴ്തനാം

നഗ്ാം)

നീ ജീവപ്പനടുത്തീടുരമ്പനള്ക് ഹനരലലുയ്യു-ഹനരലലുയ്യ
േൃത നയ് േണ്ണില്-രെ ുന്ു.
കത്ൃൃേഹതവാം വനഴ്തപ്പട്ടന്ുാം ഹനരലലുയ്യു-ഹനരലലുയ്യു
തന് ശ്കിയ ിലൂടരയനന്-പ്പത ിയപ്പട്ട. ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന.....പ്പേനഓലാം.....

എക്പ്പബന
ശ്പിയനനാം ലനസ്കെിപ്പനകബെീരന്ഴ്തുരന്ല്ലിരച്ചനപ്പന വനഴ്ത്ത്തനന് വന്ിടുവിന്.
േൃതിപനശത്തീന്ുാം വിധവനസ്കുതപ്പന വിടുവിരച്ചനപ്പന നനപ്പേല്ലനരയ്യനഴ്തുാം
വിശ്ശേപ്പേരന് സ്ക്തുതി പ്പെയ്തന നധിരകണാം. സ്ക്പ്പതൌനപ്പേന്കനരലനസ്ക്...

ശ്പുേിരയനന്
േ ിച്ചവപ്പ
ജീവിെികുന്വനുാം
കബെടകപ്പെട്ടവപ്പ
എഴ്തുരന്ല്ലിക്ടന്വനുാം
നയനയനധിപതിേന ുപ്പട നയനയനധിപതിയുേനയ കത്തനവിനു സ്ക്തൂതി. തപ്പെ ൈനസ്കിയുപ്പട
ശവസ്കാംസ്ക്കന ശുശ്ശൂഷ
നിവഹികപ്പെടുന്
ഈ
സ്കേയത്തുാം
തപ്പന്
നനാം
ഓത്തുേഹതവപ്പെടുത്തണാം. ബ്ക്ല്ഹൂന്,

പ്പസ്കൈെ
ആൈിയില്
ഉണ്ടനയി ുന്വനുാം
ഇരെനള്ക്
ഉള്ളവനുാം,
എപ്പന്രന്
കുാം
നിലനില്കുന്വനുാം, തപ്പെ പിതനവിപ്പെ േഹതവത്തില് വിശുദ്ധേനലനഖനേനര നടുകൂപ്പട
വ ുവനനി ികുന്വനുേനയ
േ്ശിഹന
തമ്പു നരന!
സ്കാംഖയനതീതേനയ
നി ക ുാം
ഗ്ണങ്ങ ുാം പതിനനയി ങ്ങ ുാം തി ുേുമ്പനപ്പക പ ിശ്ഭേിച്ച് വിെച്ചുപ്പകനണ്ട് നില്കുന്ു.
ഭങ്ക ന്മന നയ രശ്കനരബന്മന ുാം സ്ഥി തയുള്ള ഗ്ണങ്ങ ുാം സ്കവഗ്ലീയേനയ രേഘങ്ങ ില്
കത്തനവിപ്പന ആരഘനഷികുന്ു. കത്തനവിപ്പെ ഉശ്ഗ്േനയ ശബ്ൈത്തില് കത്തനവ്
അട്ടഹസ്കികുരമ്പനള്ക് േ ണാം വീണുരപനവുകയുാം പനതന ാം നശിച്ചു രപനവുകയുാം
ആൈിഭൂതങ്ങള്ക് അഴ്തിഞ്ഞുരപനവുകയുാം, ഭൂേിയില് ശ്ൈവിച്ചു രപനയ സ്കർവ്വശ ീ ങ്ങ ുാം
പുന നയി
സ്കൃഷ്ടികപ്പെടുകയുാംപ്പെയ്യൂന്ു.
സ്കകലത്തിരെയുാം
സ്കൃഷ്ടനവുാം
നിമ്മിതനവുപ്പേന് നിലയില് സ്കൃഷ്ടിശക്തിയുള്ള വെനത്തനല് കത്തനവു വീണ്ടുാം
അവപ്പയ
സ്കജ്ജീക ികുന്ു.
നന്മയനകപ്പട്ട
തിന്മയനകപ്പട്ട
അവനവന്
ശ്പവത്തിച്ചിടടുള്ളവപ്പയകുെിച്ച് സ്കേനധനനാം രബനധിെികുവനനനയി സ്കകല വാംശങ്ങ ുാം
രഗ്നശ്തങ്ങ ുാം
പ ിഭ്ൃൂേജനകവുാം
ഭയങ്ക വുേനയ
കത്തനവിപ്പെ
സ്കിാംഹനസ്കനത്തിന്േുമ്പനപ്പകവന്ുകൂടുകയുാം പ്പെയ്യുന്ു. ബലവനനുാം കന ുണയവനനുേനയ
ദൈവേനയ
കത്തനരവ!
ഇവപ്പയല്ലനാം
സ്കാംഭവികുകയുാം
ശ്പവത്തികപ്പെടുകയുാം
പ്പെയ്യുന്തനയ ആ സ്കേയത്ത് കത്തനവിലുള്ള ശ്പതയനശരയനപ്പട നിശ്ൈശ്പനപിച്ചി ികുന് ഈ
സ്കരഹനൈ ിപ്പയ
കത്തനവിപ്പെ
വലത്തു
ഭനഗ്ത്തു
നിെുത്തിപ്പകനള്ളണപ്പേ.
“എപ്പെശ ീ ാംഭക്ഷികുകയുാം
എപ്പെ
ക്താം
പനനാം
പ്പെയ്യുകയുാം
എന്ില്
വിശവസ്കികുകയുാം പ്പെയ്യുന് ഏവനുാം എന്ിലുാം ഞനന്അവനിലുാം വസ്കികുന്ു.
അവസ്കനനൈിവസ്കത്തില് ഞനന് അവപ്പന ഉയിപ്പത്തഴ്തുരന്ല്ലികുാം” എന്് ജീവനുള്ള
തി ുവനയ്പ്പകനണ്ട് അ ു ിപ്പച്ചയ്തിട്ടുള്ളതനയ ആ വെനാം ഞങ്ങ ിലുാം ഇവ ിലുാം
നിെരവറ്റണപ്പേ. ഞങ്ങ ുാം ഞങ്ങ ുപ്പട പര ത ുാം തവവലത്തുഭനഗ്ത്തു നിന്ുപ്പകനണ്ട്
തി ു ക ുണപ്പയകനണുകയുാം തനികുാം തപ്പെ പിതനവിനുാം പ ിശുദ്ധനത്മനവിനുാം
സ്ക്തുതിയുാം സ്ക്രതനശ്തവുാം കര റ്റുകയുാം പ്പെയ്യുേനെനകണപ്പേ. രഹനരശന......

(അല്തെഏ ൈേ്ൈീരനനപ്പസ്കന)
നഗ് കവനടാം വഴ്തിയനയ് ഞനന്-രപന-കുരന് ാം രകനരട്ടപ്പനന ു നനൈാം
ശ്ശദ്ധിരച്ചന് പ്പെന് ിരക നി-രന്റ്റാം
രഖ-ൈാം രതന-ന്ുാം നിനൈപ്പത്ത.
ല ിതകര ബ ത ുണന്മന-ര യുാം
ബന-ലന്മന-ര യുാം കരണ്ടന്
ശ്പൈുവനിതക ുാം ൈനസ്കിക ുാം-സ്കന്തനപന- നവ-ത്തില് പനടുന്ു.
വയസ്കന സ്കരേതാം രെനൈിരച്ചന്-രക-ഴ്തുപ്പന്-ന്തിരന്-വാം സ്കുന്ദ ര !

വ്ൃൃഥരയനപ്പടന്തിനു പനടീടു-പ്പന്-രന്നരടന-തീ േൂഡേന േിണ്ടനപ്പത".
നീ കനണുപ്പന്ന ു പ്പസ്കൌന്ദ യാം൦പന-തന-ത്തി-ല്-പനഴ്തനയ് രപനയീടുാം
ഈ ക്തനബ
െി തപ്പയ-ഈ-യുരള്ളന-ർതന്-ഭൂഷന സ്കുഭഗ്തപ്പയ.
േ ണേരശഷാം േനയികുാം; ഈ-പ്പസ്കൌഈന്ദ- യന ശ്പന-തുഃകനലത്തില്
പ്പത ിവനകുാം സ്കൂ യനു തുലയാം; ഈ-പ്പസ്കൌനന്ദ- യാം പനഴ്ത്പുല്പ്പകനടിയിരന്മല്.
തങ്ങുാം തൂേഞ്ഞിനു തുലയാം;- ഈ-പ്പസ്കൌന്ദ- യാം സ്ക-ന്ധയന രവ യതില്
വനടീടുാം പൂവിനു തുലയാം;-പന-തന-ത്തില് പനഴ്തനാം ൂപത്തില്.
കനിയുക കനിയുക കത്തനരവ! ജീ-വന്
നല്-കിരത്ത-രജനവസ്കനാം നീ
അതിപ്പനയണിയിച്ചീടണപ്പേ; സ്കർ-വ്വനധീ-ശന സ്ക്രതനശ്താം സ്ക്രനനശ്താം-രത.

രകനപ്പലന (ത്തൂദബക് ഈരത്തന)
രൈരവശന! നിന് പ ിെന ിക തന്നത്മപ്പത്ത
സ്കസ്കേനധനനാം ദകപ്പകനള്ക്ക
കന്മഷേഖിലാം രേനെിക
ഇവപ്പ വിധിക ുരത നനഥന!
നിമ്മനയന് നിരയ-കന്-തനന്
അപ നധിക ഹിച്ചീടുാം
ന കത്തീന്ിവള്ക് ക്ഷിതയനയ്
കല്പന കനത്തവര നപ്പടനൊം
രശനഭന േണവെ പൂ-രക-ണാം ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന......
ഹന! േൃതിരയ നീ പ്പഞ ിരയണ്ടന േൃത ന-രയനർ-രേല്
അവ ുപ്പട രേല് പ്പതല്ലലല്ല നിനകധികന വുേവകനശേതുാം
ബലവനനനാം ശ്സ്കഷയനവവപ്പ
വിസ്ക്ത ണാം പ്പെയ്യുാം-നൂ-നാം
സ്കനക്ഷനലവകനശിക ുാം തല്
സ്കുത ുാം ൈനസ്ക ുേവ രല്ലന
നിന് ദകക ില്നിന്വപ്പ വീരണ്ടകുാം സ്കവഗ്ലുേഹന- ന-ജയാം.

രകനപ്പലന (ദശ്തഹുന് ഒലപ്പേ)
അഞ്ചീ-ടന േ ണപ്പത്ത ഞനന്
നിശ്ൈനഭീതിയുേി-പ്പല്ലന്ില്
ദൈവാം-തീയില് നടത്തീടുാം

വിധിരയനത്തീടു-രന്ന് ഞനന്
നീ വനഗ്്ൈനനത്തിന് നനടനയ്
സ്കവഗ്ലേഹതവാം െനത്തിടുാം,
സ്കുനുധവനി ജീവന് നല്കി
നിപ്പന് വലത്തനയ് രെ-ത്തീടുാം.

ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന.....

േൈരെനരശന (ൃ് ർദൈപ്പസ്കന)
കനന്തനുകനരത്തന നാം-കനയന ്ത ീകപ്പ നീ
ശ്പനപികുാം സ്കഹരജ! പുന ുത്ഥനനത്തില്
1.വയനകുല രലനകേപ്പതന്-െിന്തനവിഷയേതനയ്
ആൈിേകനലരത്ത-യ്പ്പകന് േനനസ്കരേനടി
സ്കൃഷ്ടിപ്പയരയനപ്പത്തന ു ഞനന്-പ്പവമ്പീ ശനപത്തനല്
േൃതയു നിേിത്താം രവർപി ിയുാം നനള്ക്വപ്പ യുാം
നന ിക ത്ൃൃയധികാം-വൃഥയില് നനള്ക്രപനകി
രവൈനപ്പയനടു സ്കുതപ്പ -ശ്പസ്കവിച്ചീടുന്ു.
2.ജീവന് പ്പപനയ്രപനയ് രവർ-പി ിയുാം േനതനരവ!
രനനകീടുേനത്മജ ില്-പ്പനടുവീെുയ ുന്ു.
തനയില്ലനെെവ-കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്പ്പകനൊം
അതിസ്കന്തനപത്തനല് ര നൈിച്ചീടുന്ു.
ഈ ൈീനന നവാം-രകള്ക്കുരന്നപ്പ ല്ലനാം
രഖൈത്തനലവര ന-പ്പടനൊം ക യുന്ു.
3.ൈൂതന് െനര -വ-പ്പന്പ്പന്പ്പകനണ്ടിഹരപനയ്
േന കബനണത്തന-പ്പലന്ില് ഭൂേരേറ്റി
നിദ്ദയ പീഡക നല്-േദ്ദിച്ചാംഗ്ങ്ങള്ക്
കനണ്മീന് വടി േൂന്നപ്പലപ്പന്ത്തനഡിച്ചനന്
ഞനനനശ്ശയഹീന-ഞനനരയ്യന ൈീന
നിന് സ്കൃഷ്ടിപ്പയ നനഥന! കൃപയനല് പുതുതനക.

േനർ ബനലനയിയുപ്പട രബനവൂപ്പസ്കന
ക ുണനസ്കമ്പൂണ്ണുന! പുന ുത്ഥനനൈിരന
നിന്ുപ്പട സ്കൃഷ്ടിപ്പയ നീ-നവേനകീരടണാം.
പതിബന്ധാം േൃതിയനല്-രവെനയ് പ്പേയ് ണ്ടനയ്
ത്തീപ്പന്ന ു സ്കഹജയ്കനയ്-ശ്പനത്ഥിെിന് നിങ്ങള്ക്
അവപ്പ നന്നകണരേ-പുന ുത്ഥനനത്തില്
രേനെികുക പനപാം-േനയികുക രൈനഷാം
സ്കത്ൃൃപ്പേഴ്തുാം വിധിയിന്-നന ില് പനരടണാം
പ ിശുദ്ധന്മനപ്പ ന--ത്തിവള്ക് നിന് സ്ക്തുതി ഗ്ീതാം.
വന്വനുാം വ ുരവന-നുാം േൃതർ തന്ുയി ുാം
സ്ക്തൂതപ്പനന്ു ശ ീ ന-ത്മനകള്ക് പനടണപ്പേ.

സ്കുെിയനനിശ്കിസ്ക്തയനനിക നയ സ്ക്ശ്തീക ുപ്പട ശവസ്കാംസ്ക്കന ാം
നനലനാം ശുശ്ശൂഷ
പുര നഹിതന്: ദൈവരേ! നീ പ ിശുദ്ധനനകുന്ു.
ശ്പതിവനകയാം: ബലവനരന! നീ പ ിശുദ്ധനനകുന്ു.
േ ണേില്ലനത്തവരന! നീ പ ിശുദ്ധനനകുന്ു. ഞങ്ങള്ക്കുരവണ്ടി കു ിശികപ്പെട്ട േ്ശിഹന
തമ്പു നരന ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യണപ്പേ.
(േൂന്ു ശ്പനവശയാം പ്പെനല്ലണാം)
പുര നഹിതന്: ഞങ്ങ ുപ്പട കർത്തനരവ ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യണപ്പേ.
ശ്പതിവനകയാം: ഞങ്ങ ുപ്പട കർത്തനരവ കൃപരതനന്ി ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യൂണപ്പേ.
ഞങ്ങ ുപ്പട കർത്തനരവ ഞങ്ങ ുപ്പട നേസ്ക്കന വുാം ശുശ്ശൂഷയുാം ദകപ്പകനണ്ട്
ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യണപ്പേ.
പുര നഹിതന്: ദൈവരേ സ്ക്തുതി
ശ്പതിവനകയാം: സ്കൃഷ്ടനരവ സ്ക്തുതി പനപിക നയ അടിയനര നടു ക ുണ പ്പെയ്യുന് േ്ശിഹന
നജനരവ സ്ക്തുതി, ബനപ്പെക്രേനർ.
പുര നഹിതന്: സ്കവഗ്ലസ്ഥനനയ ഞങ്ങ ുപ്പട പിതനരവ,
ശ്പതിവനകയാം: തി ുനനോം പ ിശുദ്ധേനകപ്പെടണപ്പേ. നിപ്പെ നജയാം വ ണപ്പേ. നിപ്പെ
തി ുവിഷ്ടാം സ്കവഗ്ഗത്തിപ്പലരെപ്പല ഭൂേിയിലുാം ആകണപ്പേ. ഞങ്ങള്ക്ക് ആവശയേുള്ള
ആഹന ാം ഇന്ുാം ഞങ്ങള്ക്കുത ണപ്പേ. ഞങ്ങ ുപ്പട കടകനര നപ്പട ഞങ്ങള്ക്
ക്ഷേിച്ചതുരപനപ്പലഞങ്ങ ുപ്പട കടങ്ങ ുാം പനപങ്ങ ുാം ഞങ്ങര നടു ക്ഷേികണപ്പേ.
പ ീക്ഷയിരലയ്കു ഞങ്ങപ്പ ശ്പരവശിെിക ുപ്പത. പിപ്പന്രയന തിനപ്പെട്ടവനില് നിന്ു
ഞങ്ങപ്പ
ക്ഷിച്ചുപ്പകനള്ളണപ്പേ. എന്തുപ്പകനപ്പണ്ടന്നല് നജയവുാം ശക്തിയുാം േഹതവവുാംഎരന്കുാംതനികുള്ളതനകുന്ു. ആമ്മീന്.
പുര നഹിതന്: കൃപ നിെഞ്ഞ േെിയരേ,
ശ്പതിവനകയാം: നിനകു സ്കേനധനനാം. നമ്മുപ്പട കത്തനവ് നിരന്നടു കൂപ്പട, നീ സ്ക്ശ്തീക ില്
വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവള്ക്;
നിപ്പെ
വയറ്റില്ഫലേനയ
നമ്മുപ്പട
കത്തനവീരശനേ്ശിഹന
വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവനനകുന്ു. പ ിശുദ്ധ കനയക േത്തേെിയരേ, തമ്പു നപ്പെ അരമ്മ,
പനപിക നയ ഞങ്ങള്ക്കു രവണ്ടി ഇരെനഴ്തുാം എരെനഴ്തുാം ഞങ്ങ ുപ്പട േ ണസ്കേയത്തിലുാം
ദൈവാംതമ്പു നരനനട്അരപക്ഷിച്ചുപ്പകനള്ളണപ്പേ.
ആമ്മീന്.
പുര നഹിതന്: ശുബരഹനലനരബന......
ശ്പതിവനകയാം: ബലഹീന ുാം പനപിക ുേനയ ഞങ്ങ ുപ്പട രേല് ക ുണയുാം കൃപയുാം
രലനകങ്ങ ിലുാം എരന്കുാം പ്പെന ിയപ്പെടുേനെനകപ്പട്ട.

ണ്ടു

ശ്പന ാംഭശ്പനത്ഥന
ദൈവേനയ കത്തനരവ! തനല്കനലിക ജീവതത്തില് നിന്് രവർപ്പപട്ട് ഈ
വ്ൃൃയത്ഥരലനകത്തില് നിന്് പുെപ്പെട്ടി ികുന് ഈ ആത്മനവ് ആശവനസ്കവുാം
സ്കരന്തനഷവുാം ആനന്ദവുാം നിെഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങ ിരലക് ഉയെു ൈിവസ്കാം പ്പവപ്പ പ ിശുദ്ധ
േനലനഖേന നല്
വഴ്തിനടത്തുവനന്
സ്കാംഗ്തിയനകണപ്പേ.
പിതനവുാം
പുശ്തനുാം
പ ിശുദ്ധെൂഹനയുാം ആയുരള്ളനരവ, ഈ ആത്മനവ് േുഖശ്പസ്കനൈരത്തനപ്പട അവിപ്പട
കത്തനവിപ്പന എതിര ല്കുേനെനകണപ്പേ. രഹനരശന.....

കുകിലിരയനന് (എട്ടന നിൊം)

പൂകപ്പട്ടന് ശ്പത്ഥന തി ുേുമ്പില്-ഹനരലലുയ്യ
ശ്ശദ്ധിച്ചീടണപ്പേന്-യനെനപ്പയ.
െിന്തിരച്ചന് കുഴ്തിയതില് വീണവപ്പ രെനല്-ഹനരലലുയ്യ
തൂണയപ്പപ്പറ്റന ു ന പ്പന-രെനലനയ് ഞനന്.
ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന....... പ്പേനഓലാം.....

എക്പ്പബന [॥ (പ്പയൌരേനപ്പനന)
േൃതിയനരന്നര -പ്പസ്കൌഭനഗ്യാം
നിങ്ങള്ക്കുത്ഥനന-ത്തിന് നന ില്
ഉള്ക്പ്പകനരണ്ടന ുയി ിന്-തി ുപ്പേയ്യുാം
നിങ്ങപ്പ നിത്തീടുാം-വലഭനരഗ്. സ്ക്പ്പതൌപ്പേന്കനരലനസ്ക്..........

ശ്പുേിരയനന്
ആത്മനക ുപ്പട സ്കൃഷ്ടനവുാം
ശ ീ ങ്ങ ുപ്പട നിമ്മിതനവുാം നിമ്മിതേനയവയുപ്പട
ശ ണവുാം, സ്കൃഷ്ടിക ുപ്പട ശ്പതയനശയുാം കബെടകപ്പെട്ടവ ുപ്പട പുന ുത്ഥനനവുാം
േ ിച്ചുരപനയവ ുപ്പട
ഉയിെുാം
ൈുുഃഖിച്ചി ികുന്വ ുപ്പട
ആശവനസ്കവുാം
വിഷനൈിച്ചി ികുന്വ ുപ്പട ആഹ്ലനൈവുാം വിലനപത്തിലി ികുന്വ ുപ്പട സ്കരന്തനഷവുാം
േരനനരവൈനയില് ഇ ികുന്വ ുപ്പട ദധ യവുേനയ കത്തനവിന് സ്ക്തുതി. തപ്പെ
ൈനസ്കിയുപ്പട ശവസ്കാംസ്ക്കന ശുശ്ശൂഷ നിവഹികപ്പെടുന് ഈ സ്കേയത്തുാം

പ്പസ്കൈെന
ആൈയന്തേില്ലനത്ത രതജസ്സുാം േഹനകന ുണയവനനുാം സ്കതയവനനുാം, േ ണേില്ലനയ്യയുപ്പട
ശ്പഭയുാം ജീവനുാംഉെവയുാം, സ്കകലത്തിരെയുാം ശ്സ്കഷ്ടനവുാം രലനകപ്പത്തയുാം അതിപ്പല
അവസ്ഥനന്ത ങ്ങപ്പ യുാം ശ്കേീക ികുന്വനുേനയ കത്തനരവ! കത്തനവ് ഭഈങ്ക നുാം
കത്തനവിപ്പെ കല്പനയില് േഹനീയനുാം ൈീഘക്ഷേയുള്ളവനുാം കന ുണയവനനുാം ആകുന്ു.
യനപ്പതന ു ഹസ്കയവുാം തവ ൈിവ്ൃൃൈൃഷ്ടിക് അരഗ്നെ േല്ല. ആരലനെനക ുപ്പട ആഴ്തവുാം
ഹൃൈയെിന്തക ുാം
തി ുസ്കന്ിധിയില്
പ സ്കയേനയി
പ്പവ ിപ്പെട്ടി ികുന്ു.
തവതീ ുേനനങ്ങള്ക്
അപ ിേിതങ്ങ ുാം
തവ
േനഗ്ലങ്ങള്ക്
ൈുർശ്ഗ്ഹങ്ങ ുേനകുന്ു
േ ണപ്പത്ത
േനയിച്ചു
ക യുവനനുാം
േനുഷയ
സ്കാംഹന കനനയ
േഹനസ്കെപ്പത്ത
പ്പകനല്ലുവനനുേനയിട്ട് രയശുേ്ശിഹനപ്പയന് തി ു വത്സലപുശ് പ്പന രലനകത്തിരലക്
അയയ്കുകയുാം തനല്പ യേുള്ള സ്കകല ആത്മനകള്ക്കുാം ക്ഷയുാം േ ണേില്ലനയ്യയുാം
രയശുേ്ശിഹന ശ്പസ്കാംഗ്ികുകയുാം പ്പെയ്തു. തി ുകല്ലനശ്പകന ാം രക്ലശപൂണ്ണേനയ ഈ
രലനകത്തില് നിന്് രശ്ശഷ്ഠവുാം അനശവ വുേനയ രലനകത്തിരലകു ഞങ്ങള്ക്
അയയ്കപ്പെടുന്ു.
കത്തനധികത്തനവുാം
ഇ ുരലനകങ്ങള്ക്കുാം
അധികന ിയുേനയുരള്ളനരവ! ഈ തനല്കനലിക ജീവിതേനകുന് പ രൈശവനസ്കത്തില്
നിന്് രവർപ്പപട്ട് യനശ്തനനയി ികുന് ഈ തവ ൈനസ്കിയുപ്പട ശവസ്കാംസ്ക്കന ശുശ്ശൂഷയുപ്പട
ഈ സ്കേയത്ത് തി ുസ്കന്ിധിയില് ഞങ്ങള്ക് അരപക്ഷയുാം ശ്പനത്ഥയുാം സ്ക്േെികുന്ു.
ഇവിപ്പട
നിന്്
യനതയനയി
സ്കവഗ്ലീയ
ഭൂവനങ്ങ ില്
വസ്കിെികുന്വ നയ
സ്കേനധനനേനലനഖനേനർ േൂലാം ഇവ ുപ്പട ആത്മനവിപ്പന ദകപ്പകനള്ളണപ്പേ. കത്തനരവ!
ൈുഷ്ടനത്മക ുപ്പട പിടിയില് നിന്ുാം ഇവ ുപ്പട ആത്മനവിപ്പന ക്ഷിച്ചു പ്പകനള്ളണപ്പേ. ആ
എതി ന ിയുപ്പട ബന്ധനത്തില് നിന്് അതിപ്പന വിടത്തണപ്പേ. തി ുനനേഭക്ത ുാം
തി ുവിഷ്ടാം ആെ ികുന് വ ുേനയ െുറ്റി നില്കുന്തുരപനപ്പലയുള്ള രസ്കനകള്ക്
ഇവള്ക്കുാം ലഭികുേനെനകണപ്പേ. തവ േനുഷയശ്പീതിയനല് ഇവ ുപ്പട പനപങ്ങപ്പ
പൂണ്ണേനയി പ ിഹ ികണപ്പേ. ഇവ ുപ്പട പ്പതറ്റുകപ്പ
തി ുൈയയനല് പൂണ്ണേനയി
ക്ഷേികുകയാം പ്പെയ്യണപ്പേ. ഇവ ുപ്പട യനശ്തയ്ക് തി ുസ്കഹനയാം പ സ്കയേനയി
അയച്ചുപ്പകനടുകണപ്പേ. കൃപനപൂണ്ണേനയ വലാംദക ഇവള്ക്ക് നീട്ടിപ്പകനടുത്ത് ണ്ടനാം

േ ണേനകുന് െുഴ്തിയില് നിന്് ഇവപ്പ
ഉദ്ധ ിച്ചു പ്പകനള്ളുണപ്പേ. അൈൃശയേനയ
തി ുശക്തിയനല്
ഇവപ്പ
സ്കഹനയികണപ്പേ.
പിശനെുക ുപ്പട
ഭയങ്ക േനയ
ഒ ിവിടങ്ങ ില് നിന്് ഇവപ്പ
ക്ഷിച്ചുപ്പകനള്ളണപ്പേ. ഇവ ുപ്പട ശ്പേനണലാംഘനങ്ങള്ക്ക്
തകരപനപ്പല ഇവപ്പ
വിധിക ുപ്പത; തി ുസ്കന്ിധിയില് സ്കവ്വ ുാം കുറ്റകനർ
തപ്പന്യനണരല്ലന. കത്തനരവ! ഞങ്ങ ുപ്പട സ്കവഭനവികേനയ ൈുബലതയില് കനിവു
രതനന്ണപ്പേ.
ഞങ്ങ ില്
വി ികപ്പെടി ികുന്തനയ
തി ുനനേപ്പത്തയുാം
തി ുേഹനക ുണപ്പയയുാം
ഞങ്ങ ിലുാം
ഇവ ിലുാം
ഓകണപ്പേ.
ഞങ്ങ ുപ്പട
വഗ്ലത്തിപ്പെ ക്ഷയ്കുരവണ്ടിയുണ്ടനയ
തി ുഏകപുശ്തപ്പെ
കഷ്ടനനുഭവങ്ങള്ക്
കത്തനവിരനനടരപക്ഷികുേനെനകണപ്പേ. തവ കൃപയുാംക ുണയുാം ഇവ ുപ്പട രേല്
ഉൈികുാം
േനെനകണപ്പേ.
ഇവള്ക്
വിശവസ്കിച്ചതനയ ജയേുള്ളസ്ലീബന ഇവള്ക്കു;
വിശുദ്ധന്മന ുപ്പട
സ്കേൂഹത്തില്
വസ്കിെികുന്
ശ്പകനശസ്ക്താംഭേനയി
ഭവികുേനെനകണപ്പേ. ഞങ്ങ ുപ്പട വാംശ ശശ്തുവനയ സ്കനത്തനന് തപ്പെ ൈുഷ്ടേനയ
ആശ്ഗ്ഹാം നിെരവെനപ്പത ല ്ജിച്ചു രപനകത്തകവണ്ണാം തവ ക ുണ ഇവ ില്
ഉണ്ടനകുേനെനകണപ്പേ. കത്തനരവ! തി ുനനേഭക്തന്മനകുള്ള അനുശ്ഗ്ഹീത ഭവനങ്ങ ില്
എത്തുന്തുപ്പവപ്പ
ഈതവ ൈനസ്കിക്രകനട്ടയുാം അനുയനയിയുാം കനവല്കന നുാം
സ്കഹനയിയുാം ആയി ികണപ്പേ. അവിപ്പട ആൈയന്തേില്ലനത്തതനയ തി ുേഹിേയില് ഇവള്ക്
ആനന്ദികുേനെനകണപ്പേ.
അശ്ബഹനേിപ്പെ
േടിയില്
വിശ്ശേിച്ചുപ്പകനണ്ട്
എല്ലന
ൈുുഃഖങ്ങ ുാം രക്ലശങ്ങ ുാം കഷ്ടതക ുാം വിസ്ക്േ ികുവനന് ഇവള്ക്ക് സ്കാംഗ്തിയനകണപ്പേ.
കത്തനരവ!
തവ
ആ നധക നയ
ഞങ്ങപ്പ പ്പയല്ലനവപ്പ യുാം
ഇവയ്പ്പകല്ലനാം
രയനഗ്യ നകിത്തീകണപ്പേ.
പ്പവടിെുള്ളതുാം
ആനന്ദക വുാം
പനപ ഹിതവുേനയ
ജീവിതത്തില് അന്ധകന ത്തിപ്പെ ൈുഷ്ടരസ്കനകള്ക്കവിരധയേനകനത്ത സ്കേനധനന
പ േനയ
നി യനണാം
ഞങ്ങ ുാം
അനുഭവികനന്
ഇടയനകണപ്പേ.
കത്തനരവ!
ക ുണനൈൃഷ്ടിയനല് ഞങ്ങപ്പ കടനക്ഷിച്ച് വിലപിച്ചി ികുന്വപ്പ ആശവസ്കിെികുകയുാം
ൈുുഃഖിച്ചി ികുന്വപ്പ
ദധ യപ്പെടുത്തുകയുാം
മ്ലനനവൈന നയി ികുന്വക്
േുഖശ്പസ്കന്ത നല്കുകയുാം പ്പെയുണപ്പേ. കത്തനവിപ്പന സ്ക്തുതികുന് ഏവകുാം ഏതു
സ്ഥനനത്തുാം
അവനവപ്പെ
ആവശയനനുസ്ക ണാം
ശ ണവുാം
ശ്പതയനശയുാം
ആയി ുന്തുപ്പകനണ്ട്
അവ ുപ്പട
േുഖത്തു
നിന്്
കണ്ണുനീ ുാം
ൈുുഃഖവുാം
നീകിക യണപ്പേ. ദൈവരേ! കത്തനവിപ്പെ േ്ശിഹനയിലുള്ള ശ്പതയനശയില് േുന്കൂട്ടി
കത്തനവിപ്പെ അടുകരലക് യനശ്തപുെപ്പെട്ടവ ുാം രശ്ശഷ്ഠവുാം േഹനീയവുേനയ
അവിടുപ്പത്ത ശ്പതയക്ഷതപ്പയ ശ്പതീക്ഷിച്ചുപ്പകനണ്ടി ികുന്വ ുേനയ ഞങ്ങ ുപ്പട എല്ലന
േനതനപിതനകള്ക്കുാം
സ്കരഹനൈ ീസ്കരഹനൈ മ്മനകുാം
ഗ്ു ുകന്മനകുാം
ഞങ്ങപ്പ ല്ലനവര യുാം വഹിച്ചി ികുന് തവ കൃപയനല് ഭനഗ്യക േനയ ഭവനങ്ങ ില്
വിശുദ്ധന്മനര നടുകൂടിയുള്ള
ആശവനസ്കാം
നല്കണപ്പേ.
ആ
ശ്പതൃക്ഷപ്പയ
ലഇജ്ടന ഹിതേനയ
ശ്പസ്കന്േുഖങ്ങര നടുകൂപ്പട
എതിര ല്കുവനന്
ഞങ്ങ ുാം
കനത്തി ികുന്ു.
കത്തനരവ!
േുന്കൂട്ടി
നിശ്ൈ്ൃനപിച്ചവ ുാം
ഇവിപ്പട
അവരശഷികുന്വ ുേനയി ക്ഷിത ുാം അവിടുപ്പത്ത കത്തൃതവത്തിപ്പെ ൈനസ്ക ുേനയ
ഞങ്ങപ്പ ല്ലനവ ുാം ആൈയന്തേില്ലനത്ത തി ു നജയത്തില് വന്ദയവുാം ശ്ഗ്ഹണനതീതവുേനയ
തി ുനനേപ്പത്തയുാം തവ ഏകപുശ്തരനയുാം തി ുപ ിശുദ്ധ െൂഹനരയയുാം സ്ക്തുതിച്ചു
പുകഴ്ത്ത്തുവനന് രയനഗ്യ നയിത്തീ ണപ്പേ. രഹനരശന..............

േനനിപ്പസ്കന
രവഗ്ാം വപ്പന്ത്തീരടണാം നനഥന!
നിന് ൈയപ്പയന് േുമ്പില്
എന് ജീവനന്തയേടുകുരമ്പനള്ക്
എന്നത്മനവിന് കമ്മങ്ങള്ക്
ശ്പതിൈനനാം രനടീടുരമ്പനള്ക്
തുണയനകിപ്പല്ലന് രനട്ടങ്ങള്ക്
പ്പപനന്ിനു വിലയില്ലവിപ്പടങ്ങുാം

അങ്ങീരശനയനാം രൈരവശന്
വിധിപീഠത്തിലി ികുന്ു
ധനികനു ൈീനതയിപ്പല്ലങ്കില്
ധനേനലാംബാം നല്കില്ല
ൈീനനു ശുദ്ധതയിപ്പല്ലങ്കില്സ്ക
ൈീനതയുാം തുണരയകീടന
സ്കത്തേരന ന വത്സലരന!
അവിപ്പടരന്മല്ൈയരതനന്ണപ്പേന്ത്ഥിച്ചീടുരന്ന് രേരന്മല്

പ്പേനെിപ്പയന........

രകനപ്പലന (അാംഭ്കലഹുന്)
േ്ശീഹന നജനരവ! രശന-കാം
രക്ലശാം േൃ-തിയിവരയശനത്ത
ശനശവത ജീവസ്ഥനനത്തില്
പ ിശുദ്ധന്മനര നപ്പടനൊം
ൈനസ്കനത്മനള്ക്കനശവന-സ്കാം
ോംഗ് പൂ-വൃാം നല്രകണാം
ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന......
നനാം ദൈവനത്മജ നയീ-ടനന്
വനഴ്ത്െയിലു-പരൈശിരച്ചന നാം
ജനകന്മനപ്പ രയനരകണാം
ദൈവതനൂജന് സ്കവഗ്ലത്തില്
ആശവനസ്കാം പുണയനത്മന-കള്ക്പ്പകനെേവർ-രകകീടപ്പട്ട.

േൈരെനപ്പശന (൦ ഉേപ്പെന ൈ്സ്കബ്പ്പനന)
നന-ഥന! േൃതയന-േീ
ൈനസ്കിരക-കണേനശവനസ്കാം
രപനവുക സ്കഹജന-രത!
ഭൂവനസ്കാം-നി സ്കിരച്ചനര !
ആെ- നജകുേന ന്
പനെികുാം േണിയെ ത-ന്ില്
നീ-വീ-ട്ടനപ്പ യുാം
സ്കുതപ്പ യുാം രവപ്പപപ്പട്ടങ്കില്
വന-നവ ുപ്പട നന-ട്ടില്
നിപ്പന്യവന്-നിവസ്കിെികുാം
കൂ-ട്ടനയ് നിന് സ്ലീ-ബന
ഭീക േനാം കടവതിലനന്ു
പനഠ-ഴ്തി ു ിന് രന-നന
നിവഹപ്പത്ത പനയികപ്പട്ട.
സ്ലീ-ബന-ത്തനരകനലനല്
പെുൈീസ്കിന് വനതിലിരലെീട്ടന-നന്ദത്തന-ല് ഞനന്
നിന്കൃപപ്പയ വനഴ്ത്ത്തീടാംപ്പട്ട.
വനയനകന ന്: ഇഞനനിക ില് ഇഞനനിയനയ ശരലനരേനപ്പെ രശ്ശഷ്ഠ പുസ്ക്തകത്തില്
നിന്ുാം-ബനപ്പെക്രേനർ.

ശ്പതിവനകയാം:
ജ്ഞനനിക ുപ്പട
ഉടയവനു
അനുശ്ഗ്ഹങ്ങ ുാം-എരന്കുാം ഉണ്ടനയി ികപ്പട്ട.

സ്ക്തൂതിയുാം-നമ്മുപ്പടരേല്

തപ്പെ

വനയനകള്ക് േഹനജ്ഞനനാം 2: 1-5
േകരന, ഇഞനനത്തിന്ു പ്പെവി പ്പകനടുകയുാം രബനധശത്തിന്ു നിപ്പെ ഹൃൈയാം
െനയികയുാം പ്പെരയ്യണ്ടതിന്ു എപ്പെ വെനങ്ങപ്പ ദകപ്പകനണ്ടു എപ്പെ കല്പനകപ്പ
നിപ്പെ ഉള്ളില് സ്കാംശ്ഗ്ഹിച്ചനല്, നീ രബനധകത്തിന്നയി വി ിച്ചു വിരവകത്തിന്നയി
ശബ്ൈുാം
ഉയത്തുന്ു
എങ്കില്,
അതിപ്പന
പ്പവള്ളിപ്പയരെനപ്പല
അരനവഷിച്ചു
നിരക്ഷപങ്ങപ്പ രെനപ്പല തി യുന്ു എങ്കില്, നീ യരഹനവ ഭക്തി ശ്ഗ്ഹികയുാം
ദൈവപ ിജ്ഞനനാം കപ്പണ്ടത്തുകയുാം പ്പെയ്യുാം.

ഭൂവിലരശ-ഷാം
ദൈവത്തനല് രശ്പ ിത നയ
ശ്ലീഹന്മനർ രപനയ്
ജനതിക ിടയില്
ഭൂതലസ്കീേയിരതന ാം
നരല്ലവന് രഗ്രലയനന്
ദകപ്പകനള്ക്രവനപ്പകനപ്പകപ്പയഴ്തുാം
ഭനഗ്യേിപ്പത-ന്െിയിച്ചു
സ്കവഗ്ലേഹന- നജയാം
വനയനകനർ: പ ിശുദ്ധ ശ്ലീഹന്മന ുപ്പട
ഹനബീബനയ്-ബനപ്പെക്രേനർ

നടെുക ുപ്പട

പുസ്ക്തകത്തില്

ശ്പതിവനകയാം:
(ശ്ലീഹന്മന ുപ്പട)
ഉടയവനു
സ്ക്തൂതിയുാം-നമ്മുപ്പട
അനുശ്ഗ്ഹങ്ങ ുാം-എരന്കുാം ഉണ്ടനയി ികപ്പട്ട

രേല്

നിന്ുാം;

തപ്പെ

ശ്പക്സ്കീസ്ക് 9: 36-42
രയനെയില്, രപടേനന് എന്ത്ഥേുള്ള തബീഥന എന്ു രപ ുരള്ളന ു ശിഷയ ഉണ്ടനയി ുന്ു;
അവള്ക് വ പ്പ
സ്കല്ശ്പവൃത്തിക ുാം ധമ്മങ്ങ ുാം പ്പെയ്തുരപനന്വ നയി ുന്ു. ആ
കനലത്തു അവള്ക് ൈീനാം പിടിച്ചു േ ിച്ചു; അവർ അവപ്പ കു ിെിച്ചു ഒ ു േന ികേുെിയില്
കിടത്തി. ലൂദ്ദ രയനപ്പെകു സ്കേീപേനകയനല് പപ്പശ്തനസ്ക് അവിപ്പട ഉപ്പണ്ടന്ു ശിഷയന്മനർ
രകട്ടു: നീ തനേസ്കിയനപ്പത ഞങ്ങ ുപ്പട അടുകരലന ാം വര ണാം എന്ു അരപക്ഷിെനന്
ണ്ടു ആപ്പ അവപ്പെ അടുകല് അയച്ചു. പപ്പശ്തനസ്ക് എഴ്തുരന്റ്റ് അവ ുപ്പട കൂപ്പട
പ്പെന്ു. എത്തിയരെനള്ക് അവർ അവപ്പന േന ികേുെിയില് പ്പകനണ്ടുരപനയി; അവിപ്പട
വിധവേനർ എല്ലനവ ുാം ക ഞ്ഞുപ്പകനണ്ടുാം തബീഥനതങ്ങര നടുകൂപ്പട ഉള്ളരെനള്ക്
ഉണ്ടനകിയ കുെനയങ്ങ ുാം ഉടുെുക ുാം കനണിച്ചുപ്പകനണ്ടുാം അവപ്പെ െുറ്റുാം നിന്ു.
പപ്പശ്തനസ്ക് അവപ്പ ഒപ്പകയുാം പുെത്തിെകി േുട്ടുകുത്തി ശ്പനത്ഥിച്ചു ശവത്തിപ്പെ രനര
ിഞ്ഞു: തബീതനരയ എഴ്തുരന്ല്ക എന്ു പെഞ്ഞു; അവള്ക് കണ്ണു തുെന്ു
പപ്പശ്തനസ്കിപ്പന കണ്ടു എഴ്തുരന്റ്റു ഇ ുന്ു. അവന് ദകപ്പകനടുത്തു അവപ്പ
എഴ്തുരന്ല്ലിച്ചു, വിശുദ്ധന്മനര യുാം വിധവേനര യുാം വി ിച്ചു അവപ്പ ജീവനുള്ളവ നയി
അവ ുപ്പട േുമ്പില് നിെുത്തി. ഇതു രയനെയില് എങ്ങുാം ശ്പസ്കിദ്ധേനയി, പല ുാം
കത്തനവില് വിശവസ്കിച്ചു. ഹനബീബനയ്-ബനപ്പെക്രേനർ

പ്പപൌ-രലനസ്ക് ശ്ലീഹന-ധനയന് പ്പെനല് രകരട്ട-നിരത-വാം
നിങ്ങപ്പ ഞങ്ങ െീച്ചപ്പതനഴ്തി-ച്ചിപ്പങ്ങന ുവന്
വന്െിയിച്ചനല് വനനവപ്പനങ്കിലുേനൈൂതന് തനരനല്കുാം
സ്കഭയിന് ശനപാം പലത േുപരൈശങ്ങ രഹന
പന ില് േു ച്ചു പ കുന്ു ദൈവത്തിന്ുപരൈശാം
പ്പതനാം-ട്ടവസ്കനനിെിരെനന് ധ-നയന്
വനയനകനർ: പ്പപൌരലനസ്ക്ശ്ലീഹന പ്പതസ്കരലനനിക് എഴ്തുതിയ രലഖനത്തില് നിന്ുാം :
ആഹനയ്-ബനപ്പെക്രേനർ.
ശ്പതിവനകയാം: ശ്ലീഹനയുപ്പട ഉടയവനു സ്ക്തൂതിയുാം-നമ്മുപ്പട രേല് തപ്പെ അനുശ്ഗ്ഹങ്ങ ുാംഎരന്കുാം ഉണ്ടനയി ികപ്പട്ട.

(പ്പതസ്കരലനനി 4: 13-18)
സ്കരഹനൈ ന്മനര ! ശ്പതയനശയില്ലനത്ത േറ്റന ുകപ്പ രെനപ്പല നിശ്ൈ ശ്പനപികുന്വപ്പ കുെിച്ച്
നിങ്ങള്ക്
ൈുുഃഖിക ുപ്പതന്്
അെിഞ്ഞു
പ്പകനള്ക്വനന്
ഞനനനശ്ഗ്ഹികുന്ു.എന്തുപ്പകനപ്പണ്ടന്നല് രയശു േ ികയുാം പുന ുത്ഥനനാം പ്പെയ്കയുാം
പ്പെയ്തു എന്് നനാം വിശവസ്കികുന്ു എങ്കില് അശ്പകന ാം തപ്പന് ദൈവാം
രയശുവിലൂള്ക്പ്പെട്ടു േ ിച്ചുരപനയ വര യുാം അവരനനടുകൂപ്പട ഉയെികുാം. നമ്മുപ്പട
കത്തനവിപ്പെ വ വിങ്കല് ജിവരനനടു രശഷികുന്വ നയ നേുക് നിശ്ൈശ്പനപിച്ചവപ്പ
പിന്തുടര ണ്ടി വ ികയില്ലന്് കത്തനവിപ്പെ വെനാം ആധന േനകി ഞങ്ങള്ക് നിങ്ങര നടു
പെയുന്ു. നമ്മുപ്പട കത്തനവ് ശ്പധനനേനലനഖനയുപ്പട അകമ്പടി ശബ്ൈാം, ദൈവത്തിപ്പെ
കനഹ ധവനി ഇവരയനടുകൂടി സ്കവശ്നത്തില് നിന്ിെങ്ങി വ ുാം. അരെനള്ക് േ്ശിഹനയില്
ഉള്ക്പ്പെട്ടവ നയ േ ിച്ചവർ ആൈയരേ ഉത്ഥനനാം പ്പെയ്യുാം. പിപ്പന്
ജീവരനനപ്പട രശഷികുന്വ നയ നനാം- അവര നടു കൂപ്പട ഒ ുേിച്ച്- അന്ത ീക്ഷത്തില്
കത്തനവിപ്പന എതിര ല്ലനനനയിട്ട് രേഘങ്ങ ില് എടുകപ്പെടുാം. അങ്ങിപ്പന എല്ലനരയ്യനഴ്തുാം
നനാം നമ്മുപ്പട കത്തനവിരനനപ്പടന ുേിച്ച് സ്ഥിതി പ്പെയ്യുകയുാം പ്പെയ്യുാം. ആകയനല് ഈ വെ
നങ്ങള്ക് േൂലാം പ സ്ക്പ ാം ആശവസ്കിെിച്ചുപ്പകനള്ക്വിന്. ആഹനയ്-ബനപ്പെക്രേനർ.

പ്പപത്രഗ്നപ്പേ
ഹനരലലുയ്യു-ഉ-ഹനരലലുയ്യ ശ്പീതിപ്പെട്ടിടണരേയടിയനനില്
ഏെുാം കൃപയനലിവപ്പ
ക്ഷിക-ഹനരലലുയ്യ.
പ്പശമ്മനേൂന്/ശുശ്ശൂഷകന ന്: ബനപ്പെക്രേനർ. നനാം അടകരത്തനടുാം ഭയരത്തനടുാം
വണകരത്തനടുാം പ്പെവിപ്പകനടുത്ത് നമ്മുപ്പട േുമ്പഠപ്പക വനയികപ്പെടുന് നമ്മുപ്പട
കത്തനരവശുേ്ശിഹനയുപ്പട വിശുദ്ധ ഏവന്രഗ്ലിരയനനിപ്പല, ദൈവത്തിന്പ്പൃെ ജീവനുള്ള
വെനങ്ങ ുപ്പട അെിയിെിപ്പന രകള്ക്കണാം.
പുര നഹിതന്: നിങ്ങള്ക്പ്പകല്ലനവകുാം സ്കേനധനനാം ഉണ്ടനയി ികപ്പട്ട.
ശ്പതിവനകയാം: അവിടുപ്പത്ത ആത്മനവിരനനടുകൂപ്പട-ദൈവേനയ കത്തനവു ഞങ്ങര യുാം
രയനഗ്യ നകിത്തീകുേനെന-കപ്പട്ട.
പുര നഹിതന്: ജീവന് നല്കുന് സ്കുവിരശഷേനയ നമ്മുപ്പട കത്തനരവശുേ്ശിഹനയുപ്പട
വിശുദ്ധ ഏവന്രഗ്ലിരയനന്, രലനകത്തിനു ജീവനുാം
ക്ഷയുാം രഘനഷികുന്
സ്കുവിരശഷകനനയ േത്തനയി ഏവന്രഗ്ലിസ്ഥനയില് നിന്്.

ശ്പതിവനകയാം: വന്വനുാം വ ുവനനി ികുന്വനുാം വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവനനകുന്ു-നമ്മുപ്പട
ക്ഷയ്കനയ് തപ്പന് അച്ചവനു സ്ക്തൂതിക ുാം-നനാം എല്ലനവ ുപ്പടയുാം രേല് തപ്പെ
അനുശ്ഗ്ഹങ്ങ ുാം എരന് കടാം ഉണ്ടന യി ികപ്പട്ട.
പുര നഹിതന്: വിശുദ്ധകനയകേെിയനമ്മില് നിന്ു ശ ീ ിയനയിത്തീന് ദൈവവുാം,
ജീവപ്പെ വെനവുാം നമ്മുപ്പട ക്ഷകനുേനയ കത്തനരവശുേ്ശിഹനയുപ്പട വയനപന കനലത്ത്
ഇവഇശ്പകന ാം സ്കാംഭവിച്ചു.
ശ്പതിവനകയാം: അങ്ങപ്പന ഞങ്ങള്ക് വിശവസ്കിച്ച് ഏറ്റു പെയുന്ു.

ഏവന്രഗ്ലിരയനന് (പ. േത്തനയി 25: 1-13)
വീണ്ടുാം സ്കവഗ്ല നജയാം േണവന പ്പെയുാം േണവനട്ടിയുപ്പടയുാം എതിര
ലവിനനയിട്ട്
ൈീപയഷ്ടികള്ക് എടുത്തുപ്പകനണ്ടു പുെപ്പെട്ട പത്തു കനയകേനക് സ്കൈൃശയേനയി ികുാം.
അവ ില് അഞ്ചുരപർ ബുദ്ധിേതിക ുാം അഞ്ചുരപർ ബുദ്ധിഹീനക ുാം ആയി ുന്ു.
ബുദ്ധിഹീനകള്ക്
എണ്ണയില്ലനപ്പത
തങ്ങ ുപ്പട
ൈീപയഷ്ടികപ്പ
എടുത്തു.
ആ
ബുദ്ധിേതിക നകപ്പട്ട പനശ്തങ്ങ ില് എണ്ണസ്കഹിതാംൈീപയഷ്ടികള്ക് എടുത്തു. േണവന ന്
തനേസ്കിച്ചതുപ്പകനണ്ട് അവർ ഉെങ്ങി. അദ്ധ നശ്തികു ഇതന േണവന ന് വ ുന്ു; അവപ്പെ
എതിര ല്ലിനുപുെപ്പെടുവിന്”
എന്്
ആെു
വി ിയുണ്ടനയി.
അരെനള്ക്
ആ
കനയകേനർഎല്ലനവ ുാം എഴ്തുരന്റ്റ് തങ്ങ ുപ്പട ൈീപയഷ്ടികപ്പ
പ്പത ിയിച്ചു. ആ
ബുദ്ധിഹീനകള്ക് ബുദ്ധിേതികര നട്, “ഇതന ഞങ്ങ ുപ്പട ൈീപങ്ങള്ക് പ്പകട്ടു രപനയതുപ്പകനണ്ട്
നിങ്ങ ുപ്പട എണ്ണയില് നിന്് കുപ്പെ ഞങ്ങള്ക്കുാം ത ിക?” എന്ുപെഞ്ഞു. ആ
ബുദ്ധിേതികള്ക് േെുപടിയനയിട്ട്, ““ഞങ്ങള്ക്കുാം നിങ്ങള്ക്കുാം േതിയനകനപ്പത വരന്കനാം;
നിങ്ങള്ക് കച്ചവടകന ുപ്പട അടുകല്പ്പപനയി വനങ്ങുവിന്;” എന്ു പെഞ്ഞു. അവ൪
വനങ്ങുവനന് രപനയരെനള്ക് േണവന ന് വന്ു. ഒ ുങ്ങിയി ുന്വർ അവരനനടുകൂടി
വി ുന്ുശനലയില് ശ്പരവശിച്ചു; വനതില് അടയ്കപ്പെടുകയുാം പ്പെയ്തു. ഒടുകാം ആ
േരറ്റ കനയകേന ുാം വന്് “ശ്പരഭന! ശ്പരഭന! ഞങ്ങള്ക്കുാം വനതില് തുെന്ു തര ണപ്പേ” എന്ു
പെഞ്ഞു. അവന് ഉത്ത േനയിട്ട് അവര നട്, “നിങ്ങപ്പ ഞനന് അെിയുന്ില്ല, എന്്
സ്കതയേനയിട്ട് ഞനന് നിങ്ങര നട് പെയുന്ുുഃ” എന്ു പെഞ്ഞു. ആയതുപ്പകനണ്ട് ആ
ൈിവസ്കപ്പത്തയുാം
ആ
സ്കേയപ്പത്തയുാം
നിങ്ങള്ക്കെിഞ്ഞുകൂടനത്തതിനനല്
ജനശ്ഗ്തയനയി ിെിന്.

ലുത്തിനിയ
നനപ്പേല്ലനവ ുാം ൈുൈഖരത്തനടുാം സ്കങ്കടരത്തനടുാം കൂപ്പട രയനഗ്യേനയി നിന്ുപ്പകനണ്ട്
ദൈവത്തിനു ശ്പീതിക േനയ ശബ്ൈത്തില് കുെിരയലനയിരസ്സനന് എന്് ഏറ്റു പ്പെല്ലണാം.
കുെിരയലനയിരസ്സനന്
േ ണേുള്ളതനയ ഞങ്ങ ുപ്പട വഗ്ഗത്തിപ്പെ യഥനത്ഥ ജീവനനകുന് േ്ശിഹനതമ്പു നരന!
ഞങ്ങള്ക് അരപക്ഷികുന്ു. കുെിരയലനയിരസ്സനന്
സ്കതയവിശവനസ്കരത്തനടുകൂടി
നിശ്ൈശ്പനപിച്ചവ ുാം
തവ
ക ുണയ്കനയി
വനഞ്ചിച്ചുപ്പകനണ്ടി ികുന്വ ുേനയ
എല്ലനവകുാം
രവണ്ടി
തി ു
ക ുണയുാം
പനപരേനെനവുാം അവകു നല്കപ്പെടുവനനുേനയി ഞങ്ങള്ക് അരപക്ഷികുന്ു.
കുെിരയലനയിരസ്സനന്
നനാം േൂന്ു ശ്പനവശയാം കുെിരയലനയിരസ്സനന് എന്് ഏറ്റു പ്പെനല്ലണാം.
കുെിരയലനയിരസ്സനന്, കുെിരയലനയിരസ്സനന്, കുെിരയലനയിരസ്സനന്

േൈരെനപ്പശന (ന്ഹൈ്സ്കിവു നുരഹനപ്പേന)
കൃപനിെയുാം േ്ശിഹന!-േൃതയനാം നിന് ൈനസ്കിക്ടുത്ഥനനാം നല്കി-നവൃതയുാം സ്കവരഗ്ഗ
രേനൈവുരേ-രക-ണാം
കണ്ണുക ില് കണ്ണീർ-ശ്ശുതിക ിലന വാം
അയ്യാംവി ി വനയില്-വൃഥയകരേ നനഥന!
നല്കണേന-ശവന-സ്കാം
വീടതിലി വില്ലന-രതനടി നടരന്നപ്പ
കബെതിരലയ്രകന്തു-ന്പ ന്മനർ നനഥന!നല്കണേന-ശവന-സ്കാം
കനിതിന്പ നധാം-ഹനവന പ്പെയ്തരെനള്ക്
േനനവവാംശത്തില്-േൃതിപൂകി നനഥന!
നല്കണേന-ശവന-സ്കാം
ഉയി ുരള്ളനപ്പ നൊം-േന്ദി ത്തില് വനരണനള്ക്
േൃതപ്പ നടു കബെനന്നള്ക്-പുന ുത്ഥനനേിവള്ക്കഴ്തരകകീ-ടപ്പട്ട.

രകനപ്പലന (സ്കനലനവനലനയ്)
ശ്പനത്ഥിെിന് ശ്പിയപ്പ പ്പയന്-രപർപ്പകല്ലനരയ്യനഴ്തുാം പ്പേപ്പന്രയനെിന്
ഞനന് േൃതിയനല് രവർപ്പപരട്ടപ്പനന്
പനപപ്പത്തരയനത്തഞ്ചുരന്ന്
ഈ ശ്പനത്ഥനയനല് ഞനന്-രന-ടുാം
പിന്കൈ ി- ു ില് സ്കാം -ക്ഷ

ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന.....

പുണയാം പ്പെരയ്യന നാം ൈന-സ്കീ!
രശ്ലനപ്പേന നല്കനന് വന്ീടുന്ീപ്പെന്മനർ, പെുൈീസ്കനയില്
നിമ്മലേനാം നിന്നത്മപ്പത്ത
പൂകിയ്കുാം സ്കരന്തനഷി-കുാം
ധനമ്മികപ്പ ന-ൊം നീ വന-നില്

(േൃതരൈഹാം വഹിച്ചുപ്പകനണ്ടു രപനകുരമ്പനള്ക്)
രകനപ്പലന (പ്പസ്കനഹപ്പൈ ആെീസ്കുരനനയ്)
രൈരവശന/പ്പയന് േന-ഗ്ലത്തില്
കൂട്ടനയ് നിന്നസ്സീ-ബനയനല്
എന് ജീ-വന് കനത്തീ-രടണാം
കത്തനരവ! നയനയത്തീെില്
സ്ക്കീെനരേല് രേനഷ്ടനരവരെനലമ്പന-പ്പലപ്പന് വനഠ-ഴ്ത്രത്ത-ണാം
ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന.....
െനരഹല് േ ണേട-ഞ്ഞരെനള്ക്
യനരകനബവപ്പ സ്കാം-സ്ക്കന ാം
പ്പെയ്തു-ധികാം രഖൈാം-പൂണ്ടനന്
ഈ േൃതപ്പയ്യശ്പതി രക-രഴ്തണ്ടന

ജീവന് നല്കുേവള്ക്-കുള്ളില്
സ്ഥിതേനാം-തി ുപ്പേയ് -ക്തങ്ങള്ക്.

(പുര നഹിതന് േൃതരൈഹത്തില് ദതലാം ഒഴ്തിഥേന്ു) ശ്പനത്ഥന
തപ്പെ ദൈവിക കല്ലനയനലുാം കതൃഹിതശ്പകന വുാം ഈ സ്കരഹനൈ ിപ്പയ ഈ
തനല്കനലിക
ജീവതത്തില്
നിന്്
യനശ്തയനകിയ
ദൈവേനയ
കത്തനരവ!
തി ുസ്കന്ിധിയില്
നിന്്
സ്കവഗ്ലീയരസ്കനക ുപ്പട
സ്കഹനയാം
ഇവള്ക്ക്
അയച്ചു
പ്പകനടകണപ്പേ. ഇവ ുപ്പട േൃതശ ീ ത്തില് വീഴ്ത്ത്തപ്പെടുന് ഈ ദതലാം േുഖനന്തി ാം
ആയനെില്
പതിയി ുന്്
േനുഷയനത്മനക ുേനയ്
രപന നട്ടാം
നടത്തുന്ശ്പതികൂലദസ്കനയങ്ങ ില് നിന്ുാം ശ്ശ്ൃുവിപ്പെ പന യങ്ങ ില് നിന്ുാം ഇവള്ക്
ക്ഷപ്പപടുേനെനകണപ്പേ. ശ്പകനശഭവനങ്ങ ില് വിശുദ്ധന്മനര ന
ടുകൂടിയുള്ള ആനന്ദത്തിരലക് ഇവപ്പ
ആനയികുകയുാം പ്പെയ്യുണപ്പേ. ഇവള്ക്
സ്കരന്തനഷരത്തനടുാം ആനന്ദരത്തനടുാം കൂടി കത്തനവിനുാം കത്തനവിപ്പെ പിതനവിനുാം
പ ിശുദ്ധെൂ ഹനയ്കുാം സ്ക്തുതി പനടുകയുാം പ്പെയ്യുേനെനകണപ്പേ.
(േുഖത്തുാം
പ്പനഞ്ചത്തുാം
കനല്േുട്ടുക ിലുാം
കു ിശനകൃതിയില്
ദതലാം
വീഴ്ത്ത്തിപ്പകനണ്ട്)
ശ്പയത്നങ്ങ ില് നിന്ുള്ള വിശ്ശേത്തിനുാം യുദ്ധങ്ങ ില് നിന്ുള്ള സ്കാം ക്ഷണത്തിനുാം
വിശുദ്ധന്മനര നടുകൂടിയുള്ള ആനന്ദത്തിനു േനയി പിതനവിപ്പെയുാം 3- പുശ്തപ്പെയുാം 4
പ ിശുദ്ധെൂഹനയുപ്പടയുാം നനേത്തില് നിതയജീവനുരവണ്ടി ഈ ദതലാം ഒഴ്തികപ്പെ ടുന്ു.
ശ്പട്ടകന ന് േപ്പണ്ണടുത്ത് കു ിശനകൃതിയില് േൃതശ ീ ത്തില് ഇടുന്ു)
നീ േണ്ണനകുന്ു, േണ്ണിരലക് തപ്പന് തി ിപ്പക രെ ുാം, വീണ്ടുാം നവീക ികപ്പെടുകയുാം
പ്പെയ്യുാം എന് ു ിപ്പച്ചയ്ത ്പകന ാം കത്തനരവ! ഇതന തി ുവിഷ്ടാം ഈ ൈനസ്കിയില്
നിെരവെിയി ികുന്ു.

(േൃതശ ീ ാം കല്ലെയിലിെഥേന്ു) (ബർരത്തനപ്പബന)
ദൈവരേ! തി ു കൃപയില് ശ്പകന ാം... ഹനരലലുയ്യ
സ്ക്രനഹപ്പേനപ്പടത്തിയ സ്കല്പുശ്തന-േൃതിരയരറ്റനരന!
ഞങ്ങപ്പ
ണ്ടനാം േൃതിയീന്ുാം൦കനിവനല് കനകു.
എപ്പെ അനയനയത്തില് നിന്് . ഹനരലലുയ്യ
ശ്കിയകള്ക്പ്പകനൊം സ്കകലകുാം-ഫലരേകുരമ്പനള്ക്
നീതിനിേിത്താം വിധിരഗ്ഹാം-ബഹുഭീതിക ാം.
കത്തനവിനു വിര നധേനയിത്തപ്പന്ാം....... ഹനരലലുയ്യ
നിന്ുപ്പട നീതിപ്പയപ്പയന്രൈനഷാം-ലാംഘിപ്പച്ചങ്കില്
ഞനന് ന കത്തീപ്പന്നഴ്തിയുാം നിന്-വ സ്കമ്പത്തനല്.
എന്നല് നീതിയില് കത്തനവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുാം....... ഹനരലലുയ്യ
അനുതനപത്തിന്ങ്ങിടേി-പ്പല്ലരന്വാം ഞനന്
രകള്ക്െതിനനപ്പലന് രസ്കനൈ ര ! രഖൈികുരന്ന്.
കത്തനവിപ്പെ ആനന്ദവുാം സ്കരന്തനഷവുാം ൃാം....... ഹനരലലുയ്യ
േൃതിയനല് േൃതപ്പ േൃത ീന്ുാം േനയിരച്ചനരന!
ഈരശന നൃപരത! നിന്കൃപപ്പയ-വനഴ്ത്ത്തുാം ഞങ്ങള്ക്.

ദൈവരേ പ്പവടിെുള്ള ഹൃൈയപ്പത്താം....... ഹനരലലുയ്യ
ജീവനുയിെില് സ്കകലകുാം-നല്കനന് േൃതനനയ്
ജീവിരച്ചനരന! നകരലശന-ത്മജരന സ്ക്രതനശ്താം.
എന്നരലന തി ു ആനന്ദവുാം .......ഹനരലലുയ്യ
വലിയ പ്പവ ിച്ചേുൈിച്ചപ്പല്ലന-േൃതരലനകത്തില്
അസ്ഥിക ിരന്മലനശിസ്സനാം-പനിനീർ തൂകി
എപ്പെ

ക്ഷയുപ്പട ദൈവേനയ... ഹനരലലുയ്യ
േൃതരലനകത്തില് സ്ലീബനപ്പയന്-കൂട്ടനകപ്പട്ട
പ്പവല്ലുേുയിെില് ൈുഷ്ടപ്പന ഞനന്-േ ണരത്തയുാം.

എപ്പന്തന്നല് ബലിക ില്....... ഹനരലലുയ്യ
േ ണത്തിന് കനറ്റടിരയപ്പറ്റന്-ജീവന് േനഞ്ഞു
നിന് സ്കതയനത്മനപ്പവത്തിപ്പയനി-കുണർരവകപ്പട്ട
തി ു ഇഷ്ടത്തനല് പ്പസ്കഹിരയനരനനടു....... ഹനരലലുയ്യ
കബെീന്ുയിപ്പ നടു പെുൈീസ്കില്-നിപ്പന്രയറ്റുാം
തനതനത്മജ വിേലനത്മനവി-പ്പന്ന്ുാം സ്ക്നര
് ൃനശ്താം.

രകനപ്പലന (പ്പെനസ്ലി പ്പെനസ്ലി)
കത്തനവിപ്പെ ഭവനത്തിരലകു നനാം രപനകുന്ു എന്് അവർ എരന്നട് പെഞ്ഞരെനള്ക്
ഞനന് സ്കരന്തനഷിച്ചു.
നിങ്ങ ില്നിപ്പന്ന്-ശ്പിയര ! പി ിയുരന്ന്
സ്കവീക ണാം ഞനന് രനടനനത്ഥിെിന്
ഈരേരേ എപ്പെ കനലുകള്ക് നിപ്പെ വനതിലുക ില് നില്കുന്ു.
നീ േൃത നരയനർ-കുയിര കുരമ്പനപ്പഴ്തന്
േിഴ്തിപ്പവ ിവനക-വിസ്ക്േയേീക്ഷിെനന്.
രകനട്ടയനല് െുറ്റപ്പെട്ടി ികുന് പട്ടണാംരപനപ്പല ഉോം പണിയപ്പെട്ടി ികുന്ു.
രശ്ലനപ്പേന നല്കി-രശ്ലനരേനപ്പയനടു രപനവിന്
ഇനിപ്പയരന്യ്കുാം-രശ്ലനരേനയിതു തപ്പന്.
അവിരടയ്കു രഗ്നശ്തങ്ങള്ക്, കത്തനവിപ്പെ രഗ്നശ്തങ്ങള്ക് തപ്പന്, ഇശ്സ്കനരയലിപ്പെ
സ്കനക്ഷയത്തിനനയി കത്തനവിപ്പെ നനേപ്പത്ത സ്ക്നര
് ൃനശ്താം പ്പെയവനന് കയെിപ്പച്ചല്ലുന്ു
േൃതിപ്പയ! കഷ്ടാം-സ്കനത്തനരന! കഷ്ടാം!
നിങ്ങപ്പട ഭ ണാം-േ്ശിഹന േനയികുാം.
അവിപ്പട നയനയനസ്കനങ്ങള്ക്,
പ്പെയുന്ു.

ൈനവിൈുഗ്ൃഹത്തിപ്പല

നയനയനസ്കനങ്ങള്ക്

േൃതജീവൈരന!-ഈരശന നജനരവ!
േൃതി തൃദകയില്-ജീവന് തി ുവിഷ്ടാം

തപ്പന്,

സ്ഥിതി

ഈശ്രേേിപ്പെ കുശലാം അരനവഷിെിന്, തവ സ്ക്രനഹിതന്മനർ ദധ യേനയി ികപ്പട്ട. തവ
പ്പകനത്ത ങ്ങ ില് സ്കേനധനനവുാം തി ുപ്പകനട്ടന ങ്ങ ില് സ്കാംതൃപ്തിയുാം സ്ക്രതനശ്താം
േൃതപ്പ -ജീവിെിരെനരന! ഉണ്ടനകപ്പട്ട.
സ്ക്രതനശ്താം േൃ ത പ്പ – ജീവിരെനരന!
േൃതി തൃദകയില്-ജീവന് തി ുവിഷ്ടാം
എപ്പെ സ്കരഹനൈ ന്മന ുാം സ്ക്രനഹിതന്മന ുാം നിേിത്താം നിന്ില് സ്കേനധനനാം ഉണ്ടനകപ്പട്ട
എന്ു ഞനന് പെയുാം: നമ്മുപ്പട ദൈവേനയ കത്തനവിപ്പെ ആലയാം നിേിത്താം ഞനന്
നിപ്പെ നന്മ അരനവഷികുാം.
സ്കഭയുാം സ്കുത ുാം-പിതൃസ്കുത െൂഹനപ്പയ
സ്ക്തൂതിഗ്ീതരത്തന-പ്പടനത്തു വണങ്ങീടുാം.

േൈരെനരശന
ഇ ുരലനകത്തുാം-രേവുരന്ന് ഞനന്
കൃപ രതനന്ണരേ-എരന്മപ്പലങ്ങുാം.
നീ കപ്പണ്ടപ്പന്-ഞനനില്ലനയ്കപ്പക
കൃപ രതനന്ണപ്പേ-ഞനനുള്ളരെനള്ക്.
എപ്പന് േനഞ്ഞു-പുണ്ണസ്ക്രനഹനല്
നീയുയിര കില്-പനഴ്തനകന ഞനന്.
സ്കവസ്ക്രനഹിത നാം സ്കഹരൈന്മനപ്പ
േുടിെൂടിച്ച-നീതിശ്പിയരന!
ഈ ൈനസ്കിപ്പയ നീ-കന്ികപ്പ രെനല്
െൂഡനഭ ണാം-െൂടിരകണാം.
എപ്പന്രന്കുാം സ്ക്തുതി തനതന്ുാം
നതിനന്ദനനുാം-െൂഹ്കുൈ്ശനയ്കുാം.

േനർ അരശ്പേിപ്പെ രബനവൂപ്പസ്കന
ആശ്ൈതയനല് നനഥന!രൈവന!
ൈനസ്കിരകകണപ്പേ പുണയാം
നിന്േഹിരേനൈയ നനള്ക് തന്ില്
നിത്തണപ്പേ വലേനയിവപ്പ
രനടപ്പത്ത രനട്ടകനകുാം
വീടിപ്പന വനരഴ്തവനകുാം വിൈ്രടന്
രൈരവശനപ്പയന് േനഗ്ലത്തില്
നീ കൂട്ടനയ് നിന്ീരടണാം.
ഓപ്പകപ്പന് േ്ശിഹനേന്ന!
നീ രഘനഷാം വന്ിടുരമ്പനള്ക്

ഈയനത്മനവിന്നശവനസ്കാം
ധമ്മിഷ്ടപ്പകനൊം നല്ക.
ആശ്ൈതയനല് നനഥന!രൈവന!
ൈനസ്കിരകകണപ്പേ പുണയാം
നിന്േഹിരേനൈയ നനള്ക് തന്ില്
നിത്തണപ്പേ വലേനയിവപ്പ

േനലനഖേന ുപ്പട സ്ക്തുതി
അതയുന്തങ്ങ ില് േനലനഖേന ുാം ശ്പനധനന േനലനഖേന ുാം സ്ക്തുതികുന്തുരപനപ്പല
ബലഹീന ുാം പനപിക ുേനയ ഞങ്ങ ുാം നിപ്പന് സ്ക്തുതികുന്ു.
എല്ലനകനലവുാം എല്ലനസ്കേയത്തുാം ഉയ ങ്ങ ില് ദൈവത്തിനു സ്ക്തുതിയുാം ഭൂേിയില്
സ്കേനധനനവുാം നി െുാം േനുഷയ േകള്ക്കു നല്ല ശ ണവുാം ഉണ്ടനയി ികപ്പട്ട.
ഞങ്ങള്ക് തപ്പന് സ്ക്തുതികുകയുാം വനഴ്ത്ത്തുകയുാം വന്ദികുക യുാംപ്പെയ്യുന്ു. സ്ലൂതിയുപ്പട
ശബ്ൈാംതനികു ഞങ്ങള്ക് സ്കേെികുന്ു.
സ്കവ്ൃൃശക്തിയുള്ള പിതനവുാം സ്കവനധിപതിയുാം ശ്സ്കഷ്ടഠവുേനയി ികുന് ദൈവേനയ
കത്തനരവ! തരന്യുാം രയശുേ്ശിഹനആയ ഏകപുശ്തനനയ ദൈവേനയ കത്തനരവ!
വിശുദ്ധ െൂഹനരയനടു കൂപ്പട തരന്യുാം തപ്പെ സ്ക്തുതിയുപ്പട വലിൊം നിേിത്താം ഞങ്ങള്ക്
സ്ക്രതനശ്താം പ്പെയ്യുന്ു.
പിതനവിപ്പെ പുശ്തനുാം വെനവുാം രലനകത്തിപ്പെ പനപപ്പത്ത വഹികുന്വനുാം
വഹിച്ചവനുേനയ ദൈവത്തിപ്പെ കുഞ്ഞനരട! ഞങ്ങര നടു ക ുണപ്പെയ്യുണരേ.
പിതനവിപ്പെ വലത്തുഭനഗ്ത്തു േഹതവരത്തനടുകൂടിയി ികുന്വരന!
ഞങ്ങര നടു ക ുണപ്പെയ്യുണരേ.

ൈയവുണ്ടനയി

എപ്പന്തന്നല് തനന്േനശ്താംപ ിശുദ്ധനനകുന്ു. പിതനവനയ ദൈവത്തിപ്പെ േഹതവത്തി൯ൃ്
വിശുദ്ധ െൂഹനരയനടുകൂപ്പട രയശു േ്ശിഹന ആയ തനന് േനശ്താം കത്തനവനകുന്ു.
അമ്മീന്.
എല്ലനകനലവുാം ഞങ്ങള്ക് ജീവരനനടി ികുന് നനപ്പ നപ്പകയുാം തപ്പന് വനഴ്ത്ത്തുകയുാം
എരന്കുാം വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടതുാംനിത്ൃൃതയുള്ളതുേനയ തപ്പെ പ ിശുദ്ധ തി ുനനേപ്പത്ത
സ്ക്തുതികയുാം പ്പെയ്യുാം ഞങ്ങ ുപ്പട പിതനകന്മന ുപ്പട ദൈവേനയ സ്കവ്ൃൃശക്തിയുള്ള
കത്തനരവ! വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവനനകുന്ു. തി ുനനോം േഹതവേുള്ളതുാം എപ്പന്രന്കുാം
േഹതവങ്ങ ില് ശ്പനബലയേുള്ളവനുേനകുന്ു.
സ്ക്കൂതി തനികു രയനഗ്യേനകുന്ു. േഹതവാം തനികു യുക്തേനകുന്ു. സ്കകലത്തിരെയുാം
ദൈവവുാം സ്കത്ൃൃയത്തിപ്പെപിതനവുേനയവരന! തനികുാം ഏകപുശ്തനുാം ജീവനുള്ള
പ ിശുദ്ധ െൂഹനയ്കുാം പുകഴ്ത്െ രെച്ചയനകുന്ു. അത് ഇെഴ്തുാം എല്ലനയിരെനഴ്തുാം
എരന്കുാം തപ്പന്. ആമ്മീന്.

(രേനെനന് രയശുേ്ശിഹന)
ഞങ്ങ ുപ്പട കത്തനവനയ രയശുേ്ശിഹന! തവ ക ുണയുപ്പട വനതില് ഞങ്ങ ുപ്പട രനര
അടയ്കു ുപ്പത. കത്തനരവ! ഞങ്ങള്ക് പനപിക നകുന്ു എന്ു ഞങ്ങള്ക് ഏറ്റു പെയുന്ു.

ഞങ്ങര നടു ക ുണയുണ്ടനകണപ്പേ. കത്തനരവ! തവ േ ണത്തനല് ഞങ്ങ ുപ്പട േ ണാം
േനയികപ്പെടുവനനനയിട്ട്
തി ുസ്ക്രനഹാം
തവ
സ്ഥനനത്തു
നിന്്
ഞങ്ങ ുപ്പട
അടുകരലക് തപ്പന് ഇെകിപ്പകനണ്ടു വന്ു. ഞങ്ങര നടു ക ുണയുണ്ടനകണപ്പേ.
പുര നഹിതന്: ദൈവരേ! നീ പ ിശുദ്ധനനകുന്ു.
ശ്പതിവനകയാം:
ബലവനരന!
നീ
പ ിശുദ്ധനനകുന്ു.
േ ണേില്ലനത്തവരന!
നീ
പ ിശുദ്ധനനകുന്ു. ഞങ്ങള്ക്കുരവണ്ടി കു ിശികപ്പെട്ട േ്ശിഹനതമ്പു നരന ഞങ്ങര നടു
ക ുണ പ്പെയ്യണപ്പേ. (േൂന്ു ശ്പനവശയാം പ്പെനല്ലണാം)
പുര നഹിതന്: ഞങ്ങ ുപ്പട കത്തനരവ! ഞങ്ങര നട് ക ുണ പ്പെയ്യുണപ്പേ.
ശ്പതിവനകയാം: ഞങ്ങ ുപ്പട കത്തനരവ! കൃപരതനന്ി ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യുണപ്പേ.
ഞങ്ങ ുപ്പട കത്തനരവ! ഞങ്ങ ുപ്പട നേസ്ക്കന വുാം ശുശ്ശൂഷയുാം ദകപ്പകനണ്ട്
ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യുണപ്പേ.
പുര നഹിതന്:ദൈവരേ സ്ക്തുതി
ശ്പതിവനകയാം: സ്കൃഷ്ടനരവ സ്ക്തുതി പനപിക നയ അടിയനര നടു ക ുണ പ്പെയ്യുന് േ്ശിഹന
നജനരവ സ്ക്തൂതി, ബനപ്പെക്രേനർ.
പുര നഹിതന്: സ്കവഗ്ലസ്ഥനനയ ഞങ്ങ ുപ്പട പിതനരവ,
ശ്പതിവനകയാം: തി ുനനോം പ ിശുദ്ധേനകപ്പെടണപ്പേ-തി ു നജയാം വ ണപ്പേ-തി ുവിഷ്ടാം
സ്കവഗ്ഗത്തിപ്പലരെപ്പല ഭൂേിയിലുാം ആകണപ്പേ-ഞങ്ങള്ക്ക് ആവശയേുള്ള ആഹന ാം ഇന്ുാം
ഞങ്ങള്ക്കു ത ണപ്പേ ഞങ്ങ ുപ്പട കടകനര നട ഞങ്ങള്ക് ക്ഷേിച്ചതുരപനപ്പല ഞങ്ങ ുപ്പട
കടങ്ങ ുാം പനപങ്ങ ുാം ഞങ്ങര നടു ക്ഷേികണപ്പേ-പ ീക്ഷയിരലയ്കു ഞങ്ങപ്പ
ശ്പരവശിെിക ുപ്പത-പിപ്പന്രയന
തിന്മപ്പെട്ടവനില്
നിന്ുഞങ്ങപ്പ
ക്ഷിച്ചുപ്പകനള്ളണപ്പേ-എന്തുപ്പകനപ്പണ്ടന്നല് നജയവുാം ശക്തിയുാം േഹതവവുാം എരന്കുാം
തനികുള്ളതനകുന്ു ആമ്മീന്.
പുര നഹിതന്: കൃപനിെഞ്ഞ േെിയരേ നിനകു സ്കേനധനനാം, ശ്പതിവനകയാം: നമ്മുപ്പട
കത്തനവു നിരന്നടുകൂപ്പട നീ സ്ക്ശ്തീക ില് വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവള്ക്. നിപ്പെ വയറ്റിപ്പല ഫലേനയ
നമ്മുപ്പട
കത്തനവീരശനേ്ശിഹന
വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവനനകുന്ു.
ശുദ്ധേുള്ള
കനൃകേത്തേെിയരേ, തമ്പു നപ്പെ അരമ്മ, പനപിക നയ ഞങ്ങള്ക്കുരവണ്ടി ഇരെനഴ്തുാം
എരെനഴ്തുാം ഞങ്ങ ുപ്പട േ ണസ്കേയത്തിലുാം ദൈവാംതമ്പു നരനനടു അരപക്ഷിച്ചു
പ്പകനള്ളണപ്പേ. ആമ്മീന്.

പുര നഹിതന്: സ്കവ്വ ശക്തിയുള്ള പിതനവുാം സ്കവഗ്്ൃൃത്തിരെയുാം ഭൂേിയുരടയുാം
ശ്പതിവനകയാം:
കനണപ്പെടുന്വയുാം
കനണപ്പെടനത്തവയുേനയ
സ്കകലത്തിരെയുാം
സ്കൃഷ്ടനവനയ സ്കതയേുള്ള ഏക ദൈവത്തില് ഞങ്ങള്ക് വിശവസ്കികുന്ു.
ദൈവത്തിപ്പെ ഏകപുശ്തനുാം സ്കവ്വരലനകങ്ങള്ക്കുാം േുമ്പില് പിതനവില് നിന്ു
ജനിച്ചവനുാം ശ്പകനശത്തില് നിന്ുള്ള ശ്പകനശവുാം സ്കതയദൈവത്തില് നിന്ുള്ള
സ്കതയദൈവവുാം ജനിച്ചവനുാംസ്കൃഷ്ടിയല്ലനത്തവനുാം സ്കന നാംശത്തില് പിതനവിരനനടു
സ്കേതവേുള്ളവനുാം തന്നല് സ്കകലവുാം നിമ്മികപ്പെട്ടവനുാം േനുഷയ നയ നമ്മള്ക്കുാം
നമ്മുപ്പട
ക്ഷയ്കുാം രവണ്ടി സ്കവഗ്ലത്തില് നിന്ിെങ്ങി വിശുദ്ധ െൂഹനയില് നിന്ുാം
ദൈവേനതനവനയ വിശുദ്ധ കനയേെിയനമ്മില് നിന്ുാം ശ ീ യനയിത്തിന്് േനുഷയനനയി
പ്പപനന്തിരയനസ്ക്
പീലനരത്തനസ്കിപ്പെ
ൈിവസ്കങ്ങ ില്
നേുകു
രവണ്ടികു ിശില്)
തെയ്കുപ്പെട്ടു കഷ്ടാം അനുഭവിച്ചു േ ിച്ചു അടകപ്പെട്ടു തി ു േനസ്സനയ ശ്പകന ാം േൂന്നാം

ൈിവസ്കാം ഉയർപ്പത്തഴ്തുരന്റ്റ സ്കവഗ്നത്തിരലകു കര െി തപ്പെ പിതനവിപ്പെ വലത്തുഭനഗ്ത്ത്
ഇ ുന്വനുാം ജീവനുള്ളവര യുാം േ ിച്ചവര യുാം വിധിെനന് തപ്പെ വലിയ േഹതവരത്തനപ്പട
ഇനിയുാം വ ുവനനി ികുന്വനുാം തപ്പെ നജയത്തിനുഅവസ്കനനേില്ലനത്തവനുാം ആയ
രയശുേ്ശിഹന ആയ ഏക ദൈവത്തിലുാം ഞങ്ങള്ക് വിശവസ്കി കുന്ു
സ്കകലരത്തയുാം ജീവിെികുന് കത്തനവുാം പിതനവില് നിന്ു പുെപ്പെട്ടു പിതനവിരനനടുാം
പുശ് രനനടുാം
കൂപ്പട
വന്ദികപ്പെട്ടു
സ്ക്തുതികപ്പെടുന്വനുാം
നിബിയന്മന ുാം
ശ്ലീഹന്മന ുാംേുഖനന്തി ാം
സ്കാംസ്കന ിച്ചവനുേനയ
ജീവനുാം
വിശുദ്ധിയുേുള്ള
ഏക
െൂഹനയിലുാം കനരതനലികവുാം അരെനസ്ക്തലികവുേനയ ഏക വിശുദ്ധ സ്കഭയിലുാം ഞങ്ങള്ക്
വിശവസ്കികുന്ു.
പനപരേനെനത്തിനു േനരേനൈീസ്ക ഒന്ു േനശ്തരേയുള്ള എന്ു ഞങ്ങള്ക് ഏറ്റു പെഞ്ഞു,
േ ിച്ചു രപനയവ ുപ്പട ഉയെിനുാം വ ുവനനി ികുന് രലനകത്തിപ്പല പുതിയ ജീവനുേനയി
ഞങ്ങള്ക്രനനകിെനകു.ആമ്മീന്
ബനപ്പെക്േരേനർ, സ്ക്പ്പകൌപ്പേന് കനരലനസ്ക് കുെിരയലനയിരസ്സനന്
േക ിലെന് കൃപപ്പെയവതുരപനപ്പല-ഹനരലലുയയ
ഭക്തന്മന ില് ദൈവാം കൃപ പ്പെയ്യുാം
പുല്ലിനു തുലയാം ന നുപ്പട നന ുക രഹന-ഹനരലലുയ്യ
പൂകുന്ിതു വയലില് പൂ-പ്പച്ചടിരപനപ്പല
ബനപ്പെക്രേനർ ശുബരഹന.... പ്പേന ഓനലാം....
ശ ണത്തനപ്പല നിന്കൃപയില്
േ ണേടപ്പഞ്ഞന ു ൈനസ്കപ്പ നിന്
ജീവസ്കവ േതുണത്തണപ്പേ
കബെിന്ുൈയനനത്തിനനയ്
സ്ക്പ്പതൌപ്പേന്......കുെിരയലനയിരസ്സനന്
നനഥന! തനവകേി ുരലന-കാം
നിന്ധികന ാം തനപ്പനസ്ക് ീബനയനല് ജീവിതപ്പ -കന
ത്തന്പനല് േുക്തി േൃതരക-ക

ബനപ്പെക്രേനർ ശുബരഹന....

സ്ക്രതനശ്താം! േൃതജീവശ്പ-ൈപ്പന!
കബെീരന്റ്റീടുരന്ന-രന!
നിന്രശ്പഷകതനതനുേ-േലന്
െൂഹനയ്കുാം ഹനരലലുയു പ്പേനെിരയന......
തന്േ ണത്തനല്- േ ണരത്ത ജീവിെിച്ചവനനാം-ദൈവസ്കുതന! സ്ക്തൂതി ദൈവത്തിപ്പന്ന്നകനന് അടിയനര പുഴ്തീരന്റ്റണരേ.
ഉയിര കുരന്നന് നജനവുയ ത്തില്നിപ്പന്ഴ്തുപ്പന്ള്ളി
ജീവന്േൃത ന-രേവകുാം നല്കുന്ു
കബെുക ില്നിന്ിഅ്ങവ വ ുയിര നപ്പടഴ്തുരന്റ്റു

ഉയിര കുാം നി-രന് സ്ക്തൂതിപ്പെയ്തീടുന്ു. ബനപ്പെക്രേനർ.
എപ്പെ ശ ീ ാം ഭക്ഷിപ്പച്ചന് ക്താം പനനാം പ്പെരയ്യനന്
പനതന ത്തില്-രപനകനനനയ് വിടനഞനന്
എന്ുേവന് .ജീവിെനനങ്ങത്തീട്ടു േ ിച്ചതു ഞനന്
എന്ുാം കത്തന-തന് ു ിന്ു േഹതവാം.
പ്പേനെിരയനെനരഹാം.......
ക്ഷകരന നിന്ഗ്നശ്തരത്തഭക്ഷിച്ചുാം നിന്
വിലരയെുാം ക്തകനസ്കന പനനാം പ്പെയ്തുാം
േൃത നരയനര നനശാംനീകിഇജീീീവിെിച്ചു്
അണിരയണാം നിരന്രനനകുന്വ ില് കനന്തി.

ബനപ്പെക്രേനർ ശുബരഹന......

േൃതര ജീവിെിെനപ്പനഴ്തുപ്പന്ള്ളുാം നജന
േുകിലഴ്തകിന്രേലനരഘനഷിതനനയീടുന്ു
നയവനന്മനർ തന് േുന്പ്പകനമ്പിന്നനൈാം രകട്ടിട്ട്
അങ്കിയണിപ്പഞ്ഞതിര ല്ലനനനയ് രപനയീടുന്ു.
പ്പേനെിരയനെനരഹനരൃൃാം.

ഹൂരത്തനപ്പമ്മന
ഞങ്ങ ുപ്പട കത്തനവുാം നിതയ ദൈവവുരേ! തനികു സ്ക്തുതി, തനികു സ്ക്തുതി, തനികു
സ്ക്തുതി. കത്തനരവ! തി ു കൃപയനലുാം േഹന ക ുണയനലുാം ഞങ്ങ ുപ്പട ശ്പനത്ഥന
രകള്ക്കണപ്പേ.
ഞങ്ങ ുപ്പട
ശുശ്ശൂഷകപ്പ
അാംഗ്ീക ികണപ്പേ.
ഞങ്ങ ുപ്പട
സ്കഹനയത്തിനു
വന്്
ഞങ്ങ ുപ്പട
േ ിച്ചവക്
പനപപ ിഹന ാം
നല്കണപ്പേ.
സ്കതയവിശവനസ്കരത്തനപ്പട കത്തനവിലുള്ള ശ ണത്തില് നിശ്ൈ ശ്പനപിച്ചി ികുുഃന് ഈ
ൈനസ്കികു
പനപപ ിഹന ാം
നല്കുകയുാം
പ്പെയ്യണപ്പേ.
ഇരന്ൈിവസ്കാം
സ്കതയവിശവനസ്കരത്തനടുാം ദൈവികേനയ രയനഗ്്ൃൃതരയനടുാം കൂടി ശ്കിസ്ക്തയനനികുെിതേനയ
നിലയില്നിശ്ൈശ്പനപിച്ചി ികുന്
ഈ
േ്ശിഹനയുപ്പട
ഭൃതയപ്പയ
ദൈവാം
തപ്പെ
നിമ്മലേനയത്ൃൃദകക ില് അാംഗ്ീക ികുവനന് രവണ്ടി നേുപ്പകല്ലനവകുാം കൂടി
അവിടുപ്പത്ത ക ുണരയനപ്പട ശ്പനത്ഥികനാം. കത്തനവ് സ്കരന്തനഷപൂണ്ണേനയ ഉന്തസ്ഥനനാം
ഇവള്ക്ക് നല്കപ്പട്ട. സ്കവഗ്ല നജയത്തിപ്പല േണവെയുാം രതനട്ടവുാം രേശയുാം കത്തനവ്
ഇവള്ക്ക്
നല്കുേനെനകപ്പട്ട.
കണ്ണുക നല്
കനണപ്പെടുകരയന
പ്പെവിക നല്
രകള്ക്കപ്പെടുകരയന േനുഷയഹൃൈയത്തനല് ശ്ഗ്ഹികപ്പെടുകരയന പ്പെയ്തിട്ടില്ലനത്തതുാം
ദൈവാം തപ്പന് സ്ക്രനഹികുന്വകനയി ഒ ുകിയി ികുന്തുേനയ വനഗ്്ൈനനാം കത്തനവ്
ഇവ ില് നിവത്തിയനകപ്പട്ട. കത്തനവ് ഇവ ുപ്പട പനപങ്ങള്ക് പ ിഹ ികുകയുാം പ്പതറ്റുകള്ക്
ക്ഷേികുകയുാം പ്പെയ്യൂപ്പട്ട. രക്ലശപൂണ്ണുേനയ ഇഹരലനകത്തില് വച്ച്
ഇവള്ക്
പ്പെയ്തുരപനയിട്ടുള്ള പനപങ്ങ ുാം പ്പതറ്റുക ുാം ദൈവാം േനയിച്ചുക യുകയുാം തപ്പെ
േഹനക ുണയനല് അവപ്പയ ഓനകനതി ികയുാം പ്പെയ്യപ്പട്ട. നീതിേനന്മന ില് ക ുണ
പ്പെയ്യുന്തനയസ്കേയത്ത് ഇവ ിലുാം ക ുണപ്പെയ്യുേനെനകപ്പട്ട. കൃപനലുവനയ തപ്പന്
രകനപിെിച്ചു
ൈുഷ്ടന്മനര നടു ദൈവാം ശ്പതികന ാം പ്പെയ്യുന് സ്കേയത്ത്-ക ുണ
ആവശയേനയ് വ ുന് ആ ൈിവസ്കത്തില്-ദൈവാം ഇവ ില് ക ുണ പ്പെയ്യപ്പട്ട. ദൈവാം തപ്പെ
വിശുദ്ധന്മന ുപ്പടയുാം
പ്പത പ്പഞ്ഞടുകപ്പെടുന്വ ുപ്പടയുാം
കൂട്ടത്തില്
ഇവപ്പ
ആനന്ദിെികപ്പട്ട. ആ ൈ ിശ്ൈനനയ ലനസ്കെിരനനടു കൂപ്പട ഇവപ്പ യുാം ദൈവാം
ആനന്ദിെികപ്പട്ട. കന ുണയേനകുന് നല്ല എണ്ണപ്പകനണ്ട് തങ്ങ ുപ്പട ൈീപയഷ്ടികള്ക്
പ്പകട്ടുരപനകനപ്പത സ്കൂക്ഷിച്ച ബുദ്ധിേതിക നയ ആ അഞ്ചു കനൃകേനര നപ്പടനലൊം ദൈവാം
ഇവപ്പ യുാം ആനന്ദിെികുേനെനകപ്പട്ട. തങ്ങ ു

പ്പട അടുകല് നിന്ുള്ള ഇവ ുപ്പട രവർപനടില് വിലപിച്ചുാം ൈുുഃഖിച്ചുാം ഇവിപ്പട
അവരശഷിച്ചി ികുന്വപ്പ
േ്ശിഹനതമ്പു നന്ക ുണരയനപ്പട
ആശവസ്കിെിച്ച്
ദധ യപ്പെടുത്തപ്പട്ട. കത്തനവ് അവ ുപ്പട േുഖത്തു നിന്് കണ്ണുനീ ുാം ഹൃൈയത്തില് നിന്്
നീെുന് രവൈനയുാം നീകിക ഞ്ഞ് അവ ില് സ്കതൃേുശ്ൈപതികുേനെനകപ്പട്ട. ലനസ്കെിപ്പെ
സ്കരഹനൈ ികപ്പ തങ്ങ ുപ്പട സ്കരഹനൈ പ്പെ ഉയെു േൂലാം സ്കരന്തനഷിെിച്ചവനനയ ദൈവാം
ഇവ ുപ്പട
രവർപനടില്
ൈുുഃ
ഖിച്ചി ികുന്
എല്ലനവപ്പ യുാംആശവസ്കിെിച്ച്
സ്കരന്തനഷിെികപ്പട്ട.
വത്സലസ്കരഹനൈ ങ്ങപ്പ !
പ സ്ക്പ ാം
ആശവസ്കിെികുവിന്,അരനയനനയാം
ദധ യപ്പെടുത്തുവിന്, േ ിച്ചവ ുപ്പട സ്കാംസ്ക്കന ത്തില് നീതീക ണാം ശ്പനപികുവിന്.
േൃതയില് നിന്് ക ുണ പിന്വലിക ുത്. വി ുന്ുഭവനത്തില് രപനകുന്തിരനകനള്ക്
ഉത്തോം
വിലനപഭവനത്തില്
രപനകുന്തനണ്,
എന്ുള്ള
കല്പനയനുസ്ക ിച്ച്
വിശുദ്ധസ്കഭയുപ്പട ശ്പജകള്ക് എന് നിലയില് ഇരെനള്ക് നിങ്ങള്ക് വന്് ആ ദൈവികേനയ
തി ുപ്പവഴ്തുത്ത് നിവഹിച്ചി ികുന്ു. ദൈവാം നിങ്ങ ുപ്പട സ്കഹനയത്തിന് വന്് നിങ്ങള്ക്ക്
സ്കേനധനനവുാം ശനന്തിയുാം നല്കപ്പട്ട. കത്തനവ് തപ്പെ േഹനക ുണയനല് നിങ്ങ ുപ്പട
കടങ്ങള്ക് പ ിഹ ികുകയുാം പ്പതറ്റുകള്ക് ക്ഷേികുകയുാം പ്പെയ്യപ്പട്ട. ഉത്തേഹൃൈയരത്തനടുാം
പ്പവടിരെനടുാം വിശുദ്ധിരയനടുാം കൂടി നിങ്ങള്ക് വി ികുന് ഏതു സ്കേയത്തുാം കത്തനവനയ
രയശുേ്ശിഹന നിങ്ങള്ക്കുത്ത േ ു ുാം ഐശവ യപൂണ്ണുേനയ തപ്പെ ശ്ശീഭണ്ഡന ത്തില്
നിന്്
കത്തനവ് നിങ്ങ ുപ്പട യനെനകള്ക്ക് േെുപടി അയച്ചു ത ികയുാം പ്പെയ്യുാം. “എപ്പെ
പിതനവിനനല് അനുശ്ഗ്ഹികപ്പെട്ടവപ്പ ! രലനകന ാംഭത്തിനു േുമ്പു തപ്പന് നിങ്ങള്ക്കനയി
ഒ ുകപ്പെട്ടി ികുന്സ്കവഗ്ഗ നജയാം വന്് അനുഭവിച്ചുപ്പകനള്ളുവിന്"”എന് ു ിപ്പച്ചയ്യുന്
സ്കരന്തനഷ്ശ്പൈേനയ ശബ്ൈുാം രകള്ക്കുവനന് ദൈവാം നിങ്ങള്ക്ക് സ്കാംഗ്തിയനകപ്പട്ട.
നിങ്ങ ുപ്പടയുാം നിങ്ങ ുപ്പട പര ത ുപ്പടയുാം തപ്പെ ശ ണത്തില് നിശ്ൈശ്പനപിച്ചി ികുന്
ഈേ്ശിഹനയുപ്പട ൈനസ്കിയുരടയുാം പനപങ്ങള്ക് കത്തനവ് പ ിഹ ികപ്പട്ട. കത്തനവ് ഇവപ്പ
തപ്പെ
വലത്തുഭനഗ്ത്തു
വി ിച്ചു
നിെുത്തുേനെനകപ്പട്ട.
ആൈയേനുഷയന്
പനപാം
പ്പെയ്യുന്തിനു േുമ്പ് അവപ്പെ കൂടന ാം കത്തനവ് സ്ഥനപിച്ച അരത സ്ഥനനത്തുതപ്പന്
ഇവ ുപ്പട
വനസ്കവുാം
ആനന്ദവുാം
ആയിത്തീ ുേനെനകപ്പട്ട.
ദൈവേനതനവനയ
േെിയനേിപ്പെയുാം സ്കകല പ ിശുദ്ധന്മന ുപ്പടയുാം ശ്പനത്ഥനയനല് സ്കവഗ്ലീയസ്കഭയിലുാം ഈ
ഭനേികസ്കഭയിലുാം ഇവപ്പയല്ലനാം സ്കനധികുേനെനകണപ്പേ എന്ു ഞങ്ങള്ക് ശ്പനത്ഥികുകയുാം
പ്പെയ്യുന്ു.
ദൈവാം
തപ്പെ
ശ ണത്തിരന്മല്
നിശ്ൈശ്പനപിച്ചി ികുന്
തപ്പെ
ൈനസ്കിയുാം
ആ നധകയുേനയ ഇവപ്പ
കൃപരയനപ്പട ആശവസ്കിെികുേനെനകപ്പട്ട. നമ്മുപ്പട ഈ
കൂട്ടത്തിരന്മല് ദൈവത്തിപ്പെ ക ുണ എപ്പന്രന്കുാം
ണ്ടു രലനകങ്ങ ിലുാം
ഉണ്ടനയി ികുകയുാം പ്പെയ്യുേനെനകപ്പട്ട. ആമ്മീന്.
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