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സന്ധ്യാപ്രാര്ത്ഥന 

 

പിതാവുും പുത്തനുും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ സതയ ദൈവത്തിന്റെ തിരുനാമത്തില്, 
തനിക്ക് സത്ുതി. നമ്മുന്റെ മമല് തന്റെ കരുണയുും മമനാഗുണവുും എമേക്കുും 
ഉണ്ടായിരിക്കന്റെ. ആമ്മീന്. 

ആകാശവുും ഭൂമിയുും തന്റെ സ്തുതികള് ന്റകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുേ ബലവാനായ 
ദൈവും തമ്പുരാന് പരിശുദ്ധന്, പരിശുദ്ധന്, പരിശുദ്ധന് ഉയരങ്ങളില് സ്തുതി. 
ദൈവമായ കര്ത്ത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തില് വേവനുും വരുേവനുും ആയവന് 
വാഴ്ത്ത്തന്റെെവനാകുേു, ഉയരങ്ങളില് സ്തുതി. 

ദൈവമമ! നീ പരിശുദ്ധനാകുേു. ബലവാമന! നീ പരിശുദ്ധനാകുേു. 
മരണമില്ലാത്തവമന! നീ പരിശുദ്ധനാകുേു. ഞങ്ങള്ക്കുമവണ്ടി കുരിശിക്കന്റെെവമന! + 
ഞങ്ങളുന്റെ മമല് കരുണയുാകണന്റമ.  (3 ത്പാവശയും) 

ഞങ്ങളുന്റെ കര്ത്ത്താമവ! ഞങ്ങമളാെു കരുണ ന്റെയ്യണന്റമ. ഞങ്ങളുന്റെ കര്ത്ത്താമവ! 
കൃപയുായി ഞങ്ങമളാെു കരുണ ന്റെയ്യണന്റമ. ഞങ്ങളുന്റെ കര്ത്ത്താമവ! ഞങ്ങളുന്റെ 
ശുത്ശൂഷയുും ത്പാര്ത്ഥനകളുും ദകന്റക്കാണ്ട് ഞങ്ങമളാെ്  കരുണ ന്റെയ്യണന്റമ. 

ദൈവമമ! നിനക്ക് സത്ുതി. സൃഷ്ൊമവ! നിനക്ക് സ്തുതി. പാപികളായ അെിയാമരാെ ്
കൃപ ന്റെയ്യുേ മശ്ിഹാ രാജാമവ! നിനക്ക് സത്ുതി. ബാന്ററക്മമാര്ത്. 

സവര്ത്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുന്റെ പിതാമവ! നിന്റെ നാമും പരിശുദ്ധമാക്കന്റെമെണന്റമ. നിന്റെ 
രാജയും വമരണമമ. നിന്റെ തിരുവിഷെ്ും സവര്ത്ഗത്തിന്റലമൊന്റല ഭൂമിയിലുും ആകണന്റമ. 
ഞങ്ങള്ക്ക് ആവശയമായിരിക്കുേ ആഹാരും ഇേ് ഞങ്ങള്ക്ക് തമരണന്റമ. ഞങ്ങളുന്റെ 
കെക്കാമരാെ് ഞങ്ങള് ക്ഷമിക്കുേതുമപാന്റല ഞങ്ങളുന്റെ കെങ്ങളുും പാപങ്ങളുും 
ഞങ്ങമളാെ് ക്ഷമിക്കണന്റമ. പരീക്ഷയിമലക്ക് ഞങ്ങന്റള ത്പമവശിെിക്കരുമത. പിന്റേമയാ 
ൈുഷ്െനില്നിേുും ഞങ്ങന്റള രക്ഷിച്ചു ന്റകാള്ളണന്റമ. എന്തുന്റകാന്റോല് രാജയവുും 
ശക്തിയുും മഹതവവുും എമേക്കുും നിനക്കുള്ളതാകുേു. ആമ്മീന്. 

കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയന്റമ! നിനക്കു സമാധാനും. ഞങ്ങളുന്റെ കര്ത്ത്താവ് നിമോെു കൂന്റെ. 
സ്ത്തീകളില് നീ വാഴ്ത്ത്തന്റെെവളാകുേു. നിന്റെ ഉൈരഫലമായ ഞങ്ങളുന്റെ 
കര്ത്ത്താമവശുമശ്ിഹ വാഴ്ത്ത്തന്റെെവനാകുേു. ദൈവമാതാവായ വിശുദ്ധ കനയക 
മര്ത്ത്തമറിയമമ! ഇമൊഴ്തുും എമൊഴ്തുും ഞങ്ങളുന്റെ മരണസമയത്തുും പാപികളായ 
ഞങ്ങള്ക്കുമവി അമപക്ഷിച്ചുന്റകാമള്ളണന്റമ. ആമ്മീന്. 

 

മാര്ത് ബാലായിയുടെ ബബാവൂബസാ 

അനുത്ഗഹങ്ങള് നിറഞ്ഞിരിക്കുേവന്റന! അനുകൂലത്തിന്റെ ൈിവസത്തില് നിന്റെ 
സൃഷെ്ിന്റയ നീ പുത്തനാക്കി അനുകൂലമാമക്കണമമ. കര്ത്ത്താമവ! നിന്റെ 
ആത്ശയന്റത്തക്കുറിച്ച് മരിച്ച്, നിന്റെ വരവിനായി മനാക്കിൊര്ത്ക്കുേ ഞങ്ങളുന്റെ 
മരിച്ചുമപായവന്റര നീ പുണയമാക്കണമമ. അത്ബഹാമിന്റെയുും ഇസഹാക്കിന്റെയുും 
യാമക്കാബിന്റെയുും മെിയില് അവന്റര നീ പാര്ത്െിമക്കണമമ. വേവനുും വരുേവനുും 
മരിച്ചവന്റര  അനുകൂലമാക്കുേവനുമായവന് വാഴ്ത്ത്തന്റെെവനാകുേു എേ ്
ശരീരങ്ങളുും ആത്മാക്കളുും ശരിയായിെു നിലവിളിച്ചു പറയുമാറാകണമമ. 



 

 

 

51 ാാാ  മസുമൂറ 

 

ദൈവമമ! നിന്റെ കൃപമപാന്റല എമോെു കരുണ ന്റെമയ്യണന്റമ. നിന്റെ കരുണയുന്റെ 
ബഹുതവത്തിന് ത്പകാരും എന്റെ പാപങ്ങള് മായിച്ചു കളമയണന്റമ. 

എന്റെ അനയായത്തില്നിേ് എന്റേ നോയി കഴ്തുകി എന്റെ പാപങ്ങളില് നിേ് എന്റേ 
ന്റവെിൊമക്കണന്റമ. എന്റന്തോല് എന്റെ അതിത്കമങ്ങള് ഞാന് അറിയുേു. എന്റെ 
പാപങ്ങളുും എമൊഴ്തുും എന്റെ മനന്റര ഇരിക്കുേു. 

നിമോെുതന്റേ ഞാന് പാപും ന്റെയ്തു. നിന്റെ തിരുമുമ്പില് തിന്മകള് ഞാന്ന്റെയ്തു. 
എന്റന്തോല് നിന്റെ വെനത്തില് നീ നീതീകരിക്കന്റെെുകയുും നിന്റെ നയായവിധികളില് 
നീ ജയിക്കയുും ന്റെയ്യുും. എന്റന്തോല് അനയായത്തില് ഞാന് ഉത്ഭവിച്ചു. പാപങ്ങളില് 
എന്റെ മാതാവ് എന്റേ ഗര്ത്ഭും ധരിക്കയുും ന്റെയ്തു. 

എോല് നീതിയില് നീ ഇഷ്െന്റെെു. നിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ രഹസയങ്ങള് എന്റേ നീ 
അറിയിച്ചു. നിന്റെ മസാൊന്റകാണ്ട് എന്റെ മമല് തളിമക്കണന്റമ. 

ഞാന് ന്റവെിൊകന്റെെുും. അതിനാല് എന്റേ നീ ന്റവണ്മയാമക്കണന്റമ. ഉറച്ച 
മഞ്ഞിന്റനക്കാള് ഞാന് ന്റവണ്മയാകുും. 

നിന്റെ ആനന്ദവുും സമന്താഷവുും ന്റകാ് എന്റേ തൃപ്തിയാമക്കണന്റമ. ക്ഷീണമുള്ള എന്റെ 
അസ്ഥികള് സമന്താഷിക്കുും. എന്റെ പാപങ്ങളില്നിേു നിന്റെ മുഖും തിരിച്ച് എന്റെ 
അതിത്കമങ്ങന്റള ഒന്റക്കയുും മായിക്കണന്റമ. 

ദൈവന്റമ ന്റവെിെുള്ള ഹൃൈയും എേില് സൃഷെ്ിമക്കണന്റമ. സ്ഥിരതയുള്ള നിന്റെ 
ആത്മാവിന്റന എന്റെ ഉള്ളില് പുതുതാമക്കണന്റമ. നിന്റെ തിരുമുമ്പില് നിേ് എന്റേ 
തള്ളിക്കളയരുമത. നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റന എേില് നിേുും എെുക്കയുും അരുമത. 

എോമലാ നിന്റെ ആനന്ദവുും രക്ഷയുും എനിക്കു തിരിച്ചു തമരണന്റമ. മഹതവമുള്ള നിന്റെ 
ആത്മാവ് എന്റേ താങ്ങുമാറാമകണന്റമ. അമൊള് ഞാന്അതിത്കമക്കാന്റര നിന്റെ വഴ്തി 
പഠിെിക്കുും. പാപികള് നിങ്കമലക്കു തിരികയുും  ന്റെയ്യുും. 

എന്റെ രക്ഷയുന്റെ ദൈവമായ ദൈവമമ! രക്തത്തില് നിേ് എന്റേ രക്ഷിമക്കണന്റമ. 
എന്റെ നാവ് നിന്റെ നീതിന്റയ സ്തുതിക്കുും. കര്ത്ത്താമവ! എന്റെ അധരങ്ങള് എനിക്കു 
തുറമക്കണന്റമ. എന്റെ വായ് നിന്റെ സ്തുതികള് പാെുും. 

എന്റന്തോല് ബലികളില് നീ ഇഷ്െന്റെെുേില്ല. മഹാമ ബലികളില് നീ നിരൊയതുമില്ല. 
ദൈവത്തിന്റെ ബലികള് താഴ്ത്മയുള്ള ആത്മാവാകുേു. ദൈവും നുറുങ്ങിയ ഹൃൈയന്റത്ത 
നിരസിക്കുേില്ല. 

നിന്റെ ഇഷെ്ത്താല് ന്റസഹിമയാമനാെു നന്മ ന്റെമയ്യണന്റമ. ഊര്ത്മേമിന്റെ മതിലുകന്റള 
പണിമയണന്റമ. അമൊള് നീതിയുന്റെ ബലികളിലുും മഹാമ ബലികളിലുും നീ ഇഷ്െന്റെെുും. 
അമൊള് നിന്റെ ബലിപീഠത്തിമന്മല് കാളകള്ബലിയായി കമരറുും. ദൈവമമ സ്തുതി 
നിനക്കു മയാഗയമാകുേു. ബാന്ററക്മമാര്ത്. 

 

 



 

(140, 141, 118, 116 മസ്മൂര്ത്കള്) 

 

കുറിമയലായിമസാന് 

കര്ത്ത്താമവ! നിന്റേ ഞാന് വിളിച്ചുവമല്ലാ, എമോെ് ഉത്തരമരുളിന്റച്ചമയ്യണന്റമ. എന്റെ 
വെനങ്ങന്റള സൂക്ഷിച്ച് മകെ് ദകന്റക്കാള്ളുകയുും ന്റെമയ്യണന്റമ. 

 

എന്റെ ത്പാര്ത്ഥന നിന്റെ മുമ്പാന്റക ധൂപും മപാന്റലയുും എന്റെ ദകകളില് നിേുള്ള 
കാഴ്ത്െ സന്ധ്യയുന്റെ വഴ്തിപാെുമപാന്റലയുും ഇരിക്കുമാറാകണന്റമ. എന്റെ ഹൃൈയും 
ൈുഷക്്കാരയത്തിന് ൊയാന്റതയുും ഞാന് അനയായകിയകള് ത്പവര്ത്ത്തിക്കാന്റതയുും 
ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണും എന്റെ വായക്്കുും അധരങ്ങള്ക്കുും കാവല്ക്കാന്റര 
നിയമിമക്കണന്റമ. 

ൈുഷ്െമനുഷയമരാെുകൂന്റെ ഞാന് മെരുമാറാകരുമത. നീതിമാന് എന്റേ പഠിെിക്കുകയുും 
ശാസിക്കുകയുും ന്റെയ്യന്റെ. ൈുഷെ്ന്മാരുന്റെ എണ്ണ എന്റെ തലയക്്ക ്
ന്റകാഴ്തുൊകാന്റതയിരിക്കന്റെ. എന്റന്തോല് എന്റെ ത്പാര്ത്ഥന അവരുന്റെ മൈാഷും 
നിമിത്തമാകുേു. അവരുന്റെ വിധികര്ത്ത്താക്കള് പാറയാല് തെയന്റെെു. എന്റെ 
വെനങ്ങള് ഇമ്പമുള്ളത് എേവര്ത് മകള്ക്കന്റെ.  

ന്റകാഴ്തുവുഭൂമിന്റയ പിളര്ത്ക്കുേ മപാന്റല ശവക്കുഴ്തിയുന്റെ വായക്്കരിന്റക അവരുന്റെ 
അസ്ഥികള് െിതറന്റെെു. കര്ത്ത്താമവ! ഞാന് എന്റെ കണ്ണുകന്റള നിന്റെ 
അെുക്കമലയ്ക്കുയര്ത്ത്തി നിേില് ശരണന്റെെു. എന്റെ ആത്മാവിന്റന 
തള്ളിക്കളയരുമത. 

എനിക്കായി ന്റകണികള് മറച്ചുന്റവച്ചിെുള്ള പരിഹാസികളുന്റെ കയ്യില് നിേ് എന്റേ 
കാത്തുന്റകാള്ളണമമ. ഞാന് കെേുമപാകുമമ്പാള് അനയായക്കാര്ത് അവരുന്റെ 
ന്റകണികളില് ഒരുമിച്ച് വീഴ്തന്റെ. 

എന്റെ ആത്മാവ് കുണ്ഠിതന്റെെമൊള് ഞാന് എന്റെ ശബ്ൈത്താല് ഞാന് 
കര്ത്ത്താവിന്റന വിളിച്ചു. എന്റെ ശബൈ്ത്താല് ഞാന് കര്ത്ത്താവിമനാെ് ത്പാര്ത്ഥിച്ചു. 
അവന്റെ മുമ്പാന്റക ഞാന് എന്റെ സങ്കെും മബാധിെിച്ചു. അവന്റെ മുമ്പാന്റക ഞാന് 
എന്റെ ന്റഞരുക്കും അറിയിക്കുകയുും ന്റെയ്തു. എന്റെ ആത്മാവ് വിഷാൈിച്ചിരിക്കുമമ്പാള് 
നീ എന്റെ ഊെുവഴ്തികള് അറിയുേുവമല്ലാ. 

എന്റെ നെെുകളുന്റെ വഴ്തിയില് അവര്ത് എനിക്കായി ന്റകണികള് മറച്ചു ന്റവച്ചു. ഞാന് 
വലമത്താെ് മനാക്കി എന്റേ അറിയുേവനിന്റല്ലേു ഞാന് കണ്ടു. സമങ്കത സ്ഥലും 
എനിക്കില്ലാന്റതയായി, എന്റെ മൈഹിക്കുമവണ്ടി പകരും മൊൈിക്കുേവനുും ഇല്ല. 
കര്ത്ത്താമവ! ഞാന് നിന്റെ അെുക്കല് നിലവിളിച്ചു. കര്ത്ത്താമവ! ജീവിച്ചിരിക്കുേവരുന്റെ 
മൈശത്ത് എന്റെ ആത്ശയവുും എന്റെ ഓഹരിയുും നീയാകുേു എേ് ഞാന് പറഞ്ഞു. 

ഞാന് ഏറ്റവുും എളിമന്റെെിരിക്കുേതുന്റകാ്എന്റെ അമപക്ഷന്റയ സൂക്ഷിച്ച ്
മകള്മക്കണമമ. എന്റേ പീഡിെിക്കുേവര്ത് എന്റേക്കാള് ബലവാന്മാരായതു 
ന്റകാ്അവരില്നിേ് എന്റേ രക്ഷിമക്കണന്റമ. ഞാന് നിന്റെ നാമന്റത്ത സമ്താത്തും 
ന്റെയ്യുവാനായിെ് എന്റെ ത്പാണന്റന കാരാഗൃഹത്തില്നിന്മ്പുറന്റെെുവിമക്കണന്റമ. നീ 
എനിക്ക് ഉപകാരും ന്റെയ്യുമമ്പാള് നിന്റെ നീതിമാന്മാര്ത് എന്റേ ത്പതീക്ഷിച്ചിരിക്കുും. 

നിന്റെ വെനും എന്റെ കാലുകള്ക്ക് വിളക്കുും എന്റെ ഊെുവഴ്തികള്ക്ക് ത്പകാശവുും 
ആകുേു. നിന്റെ നീതിയുള്ള വിധികള് ആെരിൊനായിെ് ഞാന് ആണയിെ് നിശ്ചയിച്ചു. 
ഞാന് ഏറ്റവുും ക്ഷീണിച്ചു. കര്ത്ത്താമവ! നിന്റെ വെനത്പകാരും എന്റേ ജീവിെിമക്കണമമ. 



കര്ത്ത്താമവ! എന്റെ വായിന്റല വെനങ്ങളില് നീ ഇഷ്െന്റെെണമമ. നിന്റെ 
നയായങ്ങളില്നിേ് എന്റേ പഠിെിമക്കണന്റമ. 

എന്റെ മൈഹി എല്ലായ്മൊഴ്തുും നിന്റെ ദകകളില് ഇരിക്കുേു. നിന്റെ മവൈത്പമാണും ഞാന് 
മറേില്ല. പാപികള് എനിക്കായിെ് ന്റകണികള് ന്റവച്ചു. എോലുും ഞാന് നിന്റെ 
കല്പനകളില്നിേുും മാറിമൊയില്ല. ഞാന് നിന്റെ സാക്ഷിന്റയ എമേക്കുും 
അവകാശമായി സവീകരിച്ചു. എന്റന്തോല് അത് എന്റെ ഹൃൈയത്തിന്റെ ആനന്ദമാകുേു. 
നിന്റെ കല്പനകള് എമേക്കുും സതയമത്താന്റെ നിവര്ത്ത്തിൊനായിെ് ഞാന് എന്റെ ഹൃൈയും 
തിരിച്ചു. 

സകല ജാതികളുമമ! കര്ത്ത്താവിന്റന സത്ുതിെിന്. സകല ജനങ്ങളുമമ! അവന്റന 
സ്തുതിെിന്. എന്റന്തോല് അവന്റെ കൃപ നമ്മുന്റെമമല് ബലന്റെെിരിക്കുേു. അവന് 
സതയമായിെ് എമേക്കുും കര്ത്ത്താവാകുേു. ദൈവമമ! സത്ുതിനിനക്ക് മയാഗയമാകുേു. 
ബാറക്മമാര്ത്. 

എക്ടബാ 

കര്ത്ത്താമവ! കരുണമയാന്റെ നിന്റെ ന്റെവിൊയിച്ച് ഞങ്ങളുന്റെ ത്പാര്ത്ഥനമകെ ്
ഞങ്ങമളാെുത്തരമരുളിന്റച്ചയ്യണമമ. ഞങ്ങളുന്റെ ശുത്ശൂഷയുും ത്പാര്ത്ഥനകളുും 
ൈയമവാന്റെ ദകന്റക്കാള്ളുവാന് നിനക്ക് ഇഷ്െമുാകുകയുും ന്റെയ്യണമമ. 
സ്തൗന്റമന്കാമലാസ്, കുറിമയലായിമസാന്. 

ബകാബലാകള് - ധൂരപ്രാര്ത്ഥന 

കര്ത്ത്താമവ! ഞങ്ങളുന്റെ ത്പാര്ത്ഥന നിന്റെ സേിധിയില് സുഗന്ധ്വര്ത്ഗും മപാന്റല 
ഇമ്പമായി ഭവിക്കണന്റമ. സുഗന്ധ്ധൂപും മപാന്റല അത് നിന്റെ സേിധിയിമലക്ക ്
ഉയരുമാറാമകണന്റമ. സുഗന്ധ്വര്ത്ഗങ്ങളുന്റെ വാസന നിനക്കിമ്പമായിരിക്കുേതു 
മപാന്റല, അമയാഗയരായ ഞങ്ങളുന്റെ നമസക്്കാരങ്ങളുും ത്പാര്ത്ഥനകളുും അമപക്ഷകളുും 
സ്മതാത്തങ്ങളുും ത്പീതിമയാന്റെ നീ ദകന്റക്കാള്ളുകയുും ഞങ്ങളുന്റെ യാെനകള്ക്ക് 
മറുപെി നല്കുകയുും ന്റെയ്യണമമ. ബാന്ററക്മമാര്ത്. 

ദൈവമാതാവിബനാെ് 

കനയകയായ ദൈവമാതാമവ! എല്ലാ ഭാഗങ്ങളില്നിേുും ഞങ്ങള്ക്ക് വേുകൂെുേ 
ഉപത്ൈവങ്ങന്റളയുും ഈ മലാകസമുത്ൈത്തിന്റെ ഓളങ്ങന്റളയുും െുഴ്തലികന്റളയുും നീ 
തെയണന്റമ. മാതാമവ! ദൈവസേിധിയില് നിനക്കുള്ള ദധരയമായ ത്പമവശനും മൂലും 
ദൈവും ഞങ്ങള്ക്ക ് കരുണയുും പാപമമാെനവുും മരാഗികള്ക്ക് സൗഖയവുും 
ന്റഞരുക്കത്തില് ഇരിക്കുേവര്ത്ക്ക് ആശവാസവുും അകന്റല മപായിരിക്കുേവര്ത്ക്ക് 
തിരിച്ചുവരവുും നല്കുവാനായിെ്ഞങ്ങള്ക്കുമവിഅമപക്ഷിക്കണമമ. 

രരിശുദ്ധന്മാബരാെ് 

നീതിമാനായ മനാഹ, ജലത്പളയകാലത്തില് തമോെുകൂന്റെ ന്റപെകത്തിനകത്ത് 
ത്പമവശിച്ച ജീവജന്തുക്കന്റള അതിന്റെ ഉള്ളില് മറച്ചുന്റകാണ്ടത്പകാരും നിങ്ങള് 
മലാകന്റത്ത െുറ്റിയിരിക്കുേ തിരമാലകളില്നിേുും െുഴ്തലികളില്നിേുും അതിന്റന 
നിങ്ങള് മറച്ചുന്റകാള്ളണമമ. 

ഏകരരിശുദ്ധബനാെ് 

(മമാര്ത് ഇഗ്നാത്തിമയാസ് ബാവാ!) നിന്റെ മശാഭ മമലുള്ളവന്റര വിസ്മയിെിച്ചു നിന്റെ 
മത്ശഷ്ഠമായ നാമും താന്റഴ്തയുള്ളവരുന്റെ ഇെയില് പുകഴ്തത്്തന്റെെുേു. നിന്റെ 
യജമാനനായ മശ്ീഹ നിന്റെ നല്ല നെപെികന്റള കണ്ട് നിന്റെ ഓര്ത്മ്മന്റയ ബഹുമാനിച്ച ്
മത്ശഷ്ഠതന്റെെുത്തിയിരിക്കുേു. നിന്റെ ത്പാര്ത്ഥന ഞങ്ങമളാെു കൂന്റെ ഉണ്ടാ 
യിരിക്കണമമ. 



 

 

 

അനുതാരത്തിടെ 

പരമാര്ത്ഥികന്റള സമ്നഹിക്കുേ നിര്ത്മ്മലനായിരിക്കുേ ദൈവമായ കര്ത്ത്താമവ! 
ഞങ്ങള്ന്റക്കല്ലായമ്ൊഴ്തുും നിര്ത്മ്മല ഹൃൈയന്റത്ത തരണമമ. നിനക്കിഷ്െമില്ലാത്ത വയര്ത്ഥ 
വിൊരങ്ങന്റളയുും ൈുഷെ്ിന്തകന്റളയുും ഞങ്ങളില്നിേുും നീക്കിക്കളയണമമ. 
കര്ത്ത്താമവ! കള്ളന് നീ തുറേുന്റകാെുത്ത ത്പകാരും നിന്റെ കരുണയുന്റെ വാതില് 
ഞങ്ങള്ക്കുും തുറേുതമരണന്റമ. െുങ്കക്കാരന്റെയുും പാപിനിയായ സ്ത്തീയുന്റെയുും 
അനുതാപന്റത്ത ദകന്റക്കാതുമപാന്റല ഞങ്ങളുന്റെ അനുതാപമത്തയുും 
ദകന്റക്കാള്ളണമമ. മാനസാന്തരന്റെെ് തന്റെ അെുക്കമലക്ക് വരുേ അനുതാപക്കാരില് 
ത്പീതിന്റെെുേ കരുണാസമ്പൂര്ത്ണ്ണനായ കര്ത്ത്താമവ! നിന്റേ ഉമപക്ഷിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ 
മശഷും ന്റശമഓന്റന നീ പുണയന്റെെുത്തിയ ത്പകാരും ഞങ്ങളുന്റെ കെങ്ങന്റളയുും 
പാപങ്ങമളയുും പരിഹരിമക്കണമമ. 

കര്ത്ത്താമവ! നിന്റെ അന്തയമായ നയായവിസ്താരത്തില് മുഖപക്ഷമില്ലാത്തതിന്റന 
ഓര്ത്ത്ത് കുറ്റക്കാരായ ഞങ്ങള് ഏറ്റും ൈു$ഖിക്കുേു. ഭയങ്കരമമറിയ കണക്കു 
പുസ്തകങ്ങള് തുറക്കന്റെെ് ഞങ്ങളുന്റെ കുറ്റങ്ങള് വായിക്കന്റെെുേ സമയത്ത് നിന്റെ 
കൃപ ത്പബലന്റെെ് നിന്റെ നീതിയാല് ഞങ്ങന്റള സഹായിക്കണമമ. കുറ്റക്കാരായ 
ഞങ്ങള്ക്ക് മമാെനും ലഭിക്കുകയുും ന്റെയ്യുമാറാകണമമ. കര്ത്ത്താമവ! ഞങ്ങള് പാപും 
ന്റെയ്തുമപായി എേ ് ഞങ്ങള് സമ്മതിക്കുേു. ൈയമവാന്റെ ഞങ്ങമളാെ് കരുണ 
ന്റെയ്യണമമ. 

വാങ്ങിബപായവര്ത്കുബവണ്ടി 

കര്ത്ത്താമവ! പുണയന്റെെുത്തുേതായ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ശരീരന്റത്തയുും രക്തമത്തയുും 
അനുഭവിച്ചിെുള്ള വിശവാസികളായ മരിച്ചുമപായവന്റരക്കുറിച്ച് നല്ല 
സ്മരണയുാകുമാറാകണമമ. മശ്ീഹാ കര്ത്ത്താമവ! നിന്റെ മാലാഖമാമരാെുകൂന്റെ 
മഹതവത്തില് നീ വരുമമ്പാള് ഞങ്ങളുന്റെ മരിച്ചുമപായവര്ത് മുഖത്പസാൈമത്താെുകൂന്റെ 
നിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തുനിേുന്റകാ്നിന്റെ ദൈവതവന്റത്ത സ്തുതിക്കുമാറാകണമമ. 
ന്റമാറിന്റയാ.... 

ബമാര്ത് യാബകാബിടെ ബബാവൂടസാ 

കര്ത്ത്താമവ! നിന്റെ മാതാവിന്റെയുും, നിബിയന്മാര്ത്, േീഹന്മാര്ത്, സഹമൈന്മാര്ത് മുതലായ 
എല്ലാ പരിശുദ്ധന്മാരുന്റെയുും ഓര്ത്മ്മയില് ഞങ്ങന്റള സുംബന്ധ്ിെിക്കണമമ. ഇവരുന്റെ 
ത്പാര്ത്ഥനകളാല് ജീവമനാെിരിക്കുേ ഞങ്ങന്റള കാത്തുന്റകാള്ളുകയുും വിശവാസികളായി 
ഞങ്ങളുന്റെ വാങ്ങിമൊയവന്റര നിന്റെ കരുണയാല് പുണയന്റെെുത്തുകയുും ന്റെയ്യണമമ. 

മമാറാന് മയശുമിശിഹാ നിന്റെ അനുത്ഗഹങ്ങളുന്റെ വാതില് ഞങ്ങളുന്റെ 
മുഖങ്ങള്ക്കുമനന്റര നീ അെയ്ക്കരുമത. കര്ത്ത്താമവ! ഞങ്ങള് പാപികളാകുേു എേു 
ഞങ്ങള് ഏറ്റു പറയുേു. ഞങ്ങളുന്റെ മമല് അനുത്ഗഹും ന്റെയ്യണമമ. കര്ത്ത്താമവ! നിന്റെ 
മരണത്താല് ഞങ്ങളുന്റെ മരണും മാഞ്ഞുമപാകുവാനായിെ് നിന്റെ സ്ഥാനത്തുനിേ ്
ഞങ്ങളുന്റെ അെുക്കമലക്ക് നിന്റേ ഇറക്കി ഞങ്ങമളാെു കരുണയുാകണമമ. 

ദൈവമമ! നീ പരിശുദ്ധനാകുേു.... ഇതയാൈി. 

 

 



 

സൂത്താറാ പ്രാര്ത്ഥന 

(ദൈവമമ! നീ പരിശുദ്ധനാകുേു ഇതയാൈി കൗമായുും ന്റൊല്ലിയതിന്റെ മശഷും) 

ബകാബലാകള് (അനുതാരത്തിടെ) 

കര്ത്ത്താമവ! നിന്റെ സര്ത്വ കല്പനകളുന്റെയുും വഴ്തി ഞങ്ങന്റള പഠിെിക്കണമമ. ഞങ്ങള് 
അവന്റയ ആെരിച്ച് നിന്റെ കൃപയാല് ജീവിക്കുമാറാകണമമ. നിന്റെ ൈാനത്തിന്റെ 
ഭണ്ഡാരും അെയക്്കന്റെൊതിരിൊനായിെ് ഞങ്ങളുന്റെ അവയവങ്ങളുന്റെ തുറക്കന്റെെ 
വാതിലുകള്ക്ക് നീ കാവല്ക്കാന്റര നിയമിക്കണന്റമ. ബാന്ററക്മമാര്ത്. 

വിശുദ്ധന്മാരാല് തന്റെ വിശുദ്ധത ന്റകാാെന്റെെുേ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമമ! കര്ത്ത്താവ ്
പരിശുദ്ധന്റനേുും തന്റെ നാമും വാഴ്ത്ത്തന്റെെന്റതേുും മത്സാമെന്മാര്ത് 
സ്തുതിക്കുേതുമപാന്റല ഞങ്ങള് നിന്റേ സത്ുതിൊനായിെ് ഞങ്ങന്റളല്ലാവരു ന്റെയുും 
വിൊരങ്ങന്റള നീ വിശുദ്ധീകരിച്ച് ന്റവെിൊമക്കണമമ. 

ന്റമാറിന്റയാ.... 

ബബാവൂടസാ 

ഞങ്ങളുന്റെ കര്ത്ത്താമവ! ഞങ്ങമളാെ് കരുണയുായി ഞങ്ങളുന്റെ ശുത്ശൂഷ 
ദകന്റക്കാള്ളണമമ. നിന്റെ ത്ശീഭണ്ഡാരത്തില് നിേ് കരുണയുും കൃപയുും മമാെനവുും 
ഞങ്ങള്ക്കയച്ചു തരണന്റമ. ഞങ്ങളുന്റെ ത്പവര്ത്ത്തികള് നിന്റേ മകാപിെിൊന് 
തക്കവയാകുേുന്റവങ്കിലുും നീ മകാപത്തിന് ആത്ഗഹമില്ലാത്തവനാകുേു. നീ 
കരുണാപൂര്ത്ണ്ണനായിരിക്കുേതു ന്റകാ്നിന്റെ ശാന്തത കലങ്ങാത്തതുമാകുേു. നിന്റെ 
കരുണാസമുത്ൈത്തിന്റെ വലിെത്തിങ്കല് ഞങ്ങളുന്റെ പാപും അസുംഖയന്റമങ്കിലുും അത് 
ന്റെളിയുന്റെ ഒരു തുള്ളി മപാന്റല മാത്തും ഇരിക്കുേു. മഹാസമുത്ൈന്റത്ത ഒരു തുള്ളി ന്റെളിക്ക ്
കലക്കുവാന് കഴ്തിയുേതല്ലമല്ലാ. ത്പാര്ത്ഥനകന്റള മകള്ക്കുേവനുും യാെനകള്ക്ക ്
മറുപെി നല്കുേവനുമമ! ഞങ്ങളുന്റെ ത്പാര്ത്ഥനകള് മകെ് ഞങ്ങളുന്റെ മമല് ത്പീതി 
മതാേി നിന്റെകരുണയാല് ഞങ്ങളുന്റെ യാെനകള്ക്ക് ഉത്തരമരുളണമമ. 

(അന്റല്ലങ്കില്) 

അന്പുെമയാന്റന നിന്വാതില് 

മുെുേൂ ൈാസര്ത്നാൈും 

ആവശയത്താല് യാെിക്കുും 

അെിയാന്റര തള്ളീെമല്ല ബാന്ററക്മമാര്ത്. 

നിന്റേ വിളിക്കുമേ നാഥാ 

നിേുതവിക്കായ് ബലഹീനര്ത് 

നല്ലവമന കാരുണയത്താല് 

നല്കണന്റമ യാെിെുകന്റള    ന്റമാറിന്റയാ റാമഹും.... 

ബമാര്ത് ബാലായിയുടെ ബബാവൂസാ 

ൈുഷ്െന്മാരില് കാരുണയുംപൂാമനമ  

കാരുണയുംന്റെയ് നിന്  

നയായത്തീര്ത്െിന്നാള് 



ൈു$ഖുംപൂാര്ത്മ  

നിന് വാതില്മുെുേു 

കാരുണയത്താല് നല്മകണും യാെനന്റയ 

സവര്ത്ഗസ്ഥന് താതാ ത്പാര്ത്ഥിക്കുേമയ്യാ 

ദകന്റക്കാിക്ക 

ര്ത്മ്മും കാരുണയുംന്റെയ്ക 

വിണ്ണവര്ത്തന് നാഥാ മണ്മയരാശയുമമ 

ദകന്റക്കാിക്ക 

ര്ത്മ്മും കാരുണയും ന്റെയക്. 

ബമാര്ത് അബപ്രമിടെ ബബാവൂബസാ 

കര്ത്ത്താമവ കൃപ ന്റെയ്യണന്റമ 

ത്പാര്ത്ഥന നീ ദകന്റക്കാള്ളണമമ 

മമാെനവുും ൈയവുും വാഴ്തവുും 

നിേറയില് നിമേകണമമ. 

 

എേുെമയാമന! സേിധിയില് 

നിത്ൈന്റതളിഞ്ഞിേീയെിയാന് 

വേുണര്ത്മവാന്റെ നില്െതിനായ് 

ഉേതന്റന നീ കൃപ ന്റെയ്ക 

 

പിന്റേയുമീ നിേെിയാന് ഞാന് 

നിത്ൈയിലാന്റയോകിലുമമ 

എന്റെയുറക്കും സേിധിയില് 

പാപും കൂൊതാകണമമ 

 

തിന്മന്റയ ഞാനുണര്ത്വില് ന്റെയ്താല് 

നിന് കൃപയാലതു മപാക്കണമമ 

നിത്ൈയില് ഞാന് പിഴ്തന്റെയ്ന്റതങ്കില് 

നിന് ൈയ മമാെിച്ചീെണമമ 

 

താഴ്ത്മന്റയഴ്തുും നിന് കുരിശാമല 

നല്ലയുറക്കും നല്കണമമ 



മായകള് ൈുസവപ്നാൈികള് നിന് 

ൈാസനു കാണാറാകരുമത 

 

ഇേു സമാധാനും നിറയുും 

നിത്ൈന്റയാന്റെന്റേ കാക്കുക നീ 

എേിലസത്തുും ൈുര്ത്നിനവുും 

വേധികാരും ന്റെയ്യരുമത 

 

നിേെിയാന് ഞാന്റനേതിനാല് 

എേുെലിേുും കാവലിനായ് 

നിന് ന്റവളിവിന്റെ ൈൂതന്റന നീ 

എേരികത്താക്കീെണമമ 

 

മയശുമവ! ജീവനിരിക്കുും നിന് 

ൈിവയശരീരും തിേതിനാല് 

നാശമുൈിക്കുോത്ഗഹന്റമന് 

െിത്തമതില് മതാേീെരുമത 

 

രാവിലുറങ്ങുമമ്പാളരികില് 

കാവന്റലനിക്കായ്തിരുരക്തും 

നിേുന്റെ രൂപത്തിേുസൈാ 

നീ വിെുതല് തേീെണമമ 

 

നിന്ദക ന്റമനമഞ്ഞാന്റരേുെലില് 

നിന്റെ വലദങ്കയാകണമമ 

നിന് കൃപ െുറ്റുും മകാെയുമായ ്

കാവലതായുും തീരണന്റമ 

 

അുംഗമെങ്ങുും നിത്ൈയതില് 

നിന്ബലന്റമന്റേ കാക്കണമമ 

എന്റെയുറക്കും തിരുമുമ്പില് 

ധൂപും മപാന്റലയുമാകണമമ 



 

അന്റമ്പാെുനിന്റേ ത്പസവിന്റച്ചാ- 

രമ്മയുന്റെ നല് ത്പാര്ത്ഥനയാല് 

എന്ശയനത്തിമന്മല് രാവില് 

ൈുഷ്െനെുക്കാറാകരുമത 

 

എന് ൈുരിതത്തിന് പരിഹാരും 

നല്കിയ നിന്റെ ബലിയാമല 

എന്റേ ന്റഞരുക്കീൊന്റത മഹാ 

ൈുഷ്െന്റന നീ മാറ്റീെണമമ 

 

നിേുന്റെ വാഗ്ൈാനും കൃപയാല് 

നിറമവറ്റണമമ നീന്റയേില് 

നിന്കുരിശാന്റലന് ജീവന്റന നീ 

മുംഗലമമാെുും കാക്കണമമ 

 

ഏറിന്റയാന്റരന്റെ ഹീനതയില് 

ത്പീതിന്റയ നീ കാണിച്ചതിനാല് 

ഞാനുണരുമമ്പാള് നിന്കൃപന്റയ 

ഓര്ത്ത്തു പുകഴ്തത്്താറാകണമമ 

 

നിന്തിരുവിഷെ്ും നിേെിയാന് 

അമ്പിലറിഞ്ഞായതുമപാന്റല 

തന്റേനെൊന് നിന്കൃപയാല് 

എേില് നിതയും കൃപന്റെയ്ക 

 

നന്മനിറമഞ്ഞാരന്തിന്റയയുും 

പുണയും നിറയുും രാവിന്റനയുും 

എേുെമയാനാും മ്ശീഹാമയ! 

നിേെിയങ്ങള്മക്കകണമമ 

 

സതയന്റവളിച്ചും നീ പരമന! 



നിന്റെ മഹത്തവും ന്റവളിവില് താന് 

നല്ന്റവളിവിന് സുതരായവരുും 

നിന്മഹിമയ്ക്കായ് സത്ുതിപാെുും 

 

മാനവരക്ഷകമന! സ്തുതിനിന് 

ൈാസരിന്റലേുും നിന്കൃപന്റയ 

ഈയുലകില് നീന്റയേതുമപാല് 

ആമലാകത്തിലുമമകണമമ 

 

എേുെമയാന്റന! സ്തുതി നല്കീ- 

െുേുനിനന്റക്കന് രക്ഷകമന 

ആയിരമമാന്റൊത്തായിരമായ ്

മയശുമവ! നിന്റേ സ്തുതിപാെുും 

 

ത്പാര്ത്ഥനന്റയ മകള്ക്കുേവമന! 

യാെനന്റയ നല്കുേവമന! 

ത്പാര്ത്ഥന മകെീൈാസരുന്റെ 

യാെനന്റയ നല്കീെണമമ. 

കുറിമയ... കുറിമയ.... കുറിമയ.... 

 

91, 120 മസ്മൂര്ത്കള് 

 

(കൂെമായി ത്പാര്ത്ഥിക്കുമമ്പാള് രുമപര്ത് മാത്തും ഓമരാ നിറുത്ത് മാറിമാറി 
ന്റൊമല്ലതാകുേു). 

ബാന്ററക്മമാര്ത്, അതയുേതന്റെ മറവില് ഇരിക്കുേവനുും ദൈവത്തിന്റെ നിഴ്തലില് 
മഹതവന്റെെുേവനുും ആയുമള്ളാമവ! 

ബാന്ററക്മമാര്ത്, എന്റെ ശരണവുും സമങ്കതസ്ഥലവുും ഞാന് ആത്ശയിച്ചിരിക്കുേ 
ദൈവവുും നീയാകുേുന്റവേ് കര്ത്ത്താവിന്റനക്കുറിച്ച് നീ പറക. 

എന്റന്തോല് അവന് വിരുദ്ധത്തിന്റെ ന്റകണിയില്നിേുും വയര്ത്ഥസുംസാരത്തില് 
നിേുും നിന്റേ രക്ഷിക്കുും. 

അവന് തന്റെ തൂവലുകള്ന്റകാു നിന്റേ രക്ഷിക്കുും. അവന്റെ െിറകുകളുന്റെ കീഴ്തില് നീ 
മറയക്്കന്റെെുും. അവന്റെ സതയും നിന്റെ െുറ്റുും ആയുധമായിരിക്കുും. 

നീ രാത്തിയിന്റല ഭയത്തില്നിേുും പകല് പറക്കുേ അസ്ത്തത്തില്നിേുും ഇരുെില് 
സഞ്ചരിക്കുേ വെനത്തില്നിേുും ഉച്ചയിലൂതുേ കാറ്റില്നിേുും ഭയന്റെെുകയില്ല. 



നിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു ആയിരങ്ങളുും നിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് പതിനായിരങ്ങളുുംവീഴ്തുും. 

അവര്ത് നിങ്കമലക്ക് അെുക്കുകയില്ല. എോമലാ നിന്റെ കണ്ണുകള്ന്റകാണ്ടു നീ 
കാണുകമാത്തും ന്റെയ്യുും. ൈുഷ്െന്മാര്ത്ക്കുള്ള ത്പതിഫലന്റത്ത നീ കാണുും. 

എന്റന്തോല് തന്റെ വാസസ്ഥലും ഉയരങ്ങളില് ആക്കിയ എന്റെ ശരണമായകര്ത്ത്താവു 
നീയാകുേു. 

മൈാഷും നിമോെെുക്കുകയില്ല. ശിക്ഷ നിന്റെ വാസസ്ഥലത്തിനു സമീപിക്കുകയുമില്ല. 

എന്റന്തോല് നിന്റെ സകല വഴ്തികളുും നിന്റേ കാമക്കണ്ടതിനായിെ് അവന് 
നിന്റേക്കുറിച്ച് അവന്റെ മാലാഖമാമരാെു കല്പിക്കുും. 

നിന്റെ കാലില് നിനക്ക് ഇെര്ത്ച്ചയുാകാതിരിൊന് അവര്ത് തങ്ങളുന്റെ ഭുജങ്ങളിമന്മല് 
നിന്റേ വഹിക്കുും. 

മഗാര്ത്മസാ സര്ത്െന്റത്തയുും ഹര്ത്മമ്മാമനാ സര്ത്െന്റത്തയുും നീ െവിെുും. സിുംഹന്റത്തയുും 
ന്റപരുമ്പാമ്പിന്റനയുും നീ ന്റമതിക്കുും. 

അവന് എന്റേ അമനവഷിച്ചതുന്റകാണ്ട് ഞാന് അവന്റന രക്ഷിച്ച് ബലന്റെെുത്തുും. അവന് 
എന്റെ നാമും അറിഞ്ഞതുന്റകാണ്ട്  ഞാന് അവന്റന വിളിക്കുും. 

ഞാന് അവമനാെ് ഉത്തരും പറയുും. ന്റഞരുക്കത്തില് ഞാന് അവമനാെുകൂന്റെയിരുേ ്
അവന്റന ബലന്റെെുത്തി ബഹുമാനിക്കുും. 

ൈീര്ത്ഘായുസ്സുന്റകാണ്ടഞ്ാന് അവന്റന തൃപ്തിന്റെെുത്തുും. എന്റെ രക്ഷ അവനു ഞാന് 
കാണിക്കുകയുും ന്റെയ്യുും. 

ഞാന് പര്ത്വതത്തിമലക്ക് എന്റെ കണ്ണുകള് ഉയര്ത്ത്തുും. എന്റെ സഹായക്കാരന് എവിന്റെ 
നിേു വരുും. 

എന്റെ സഹായും ആകാശവുും ഭൂമിയുും സൃഷ്െിച്ച കര്ത്ത്താവിന്റെ സേിധിയില് 
നിോകുേു. 

അവന് നിന്റെ കാല് ഇളകുവാന് സമ്മതിക്കയില്ല. നിന്റെ കാവല്ക്കാരന് ഉറക്കും 
തൂങ്ങുകയില്ല. 

എന്റന്തോല് യിത്സാമയലിന്റെ കാവല്കാരന് ഉറക്കും തൂങ്ങുേുമില്ല, ഉറങ്ങുേുമില്ല. 

കര്ത്ത്താവു നിന്റെ കാവല്കാരനാകുേു. കര്ത്ത്താവു തന്റെ വലതുദക ന്റകാണ്ടു 
നിനക്കു നിഴ്തലിെുും. 

പകല് സൂരയന്റനങ്കിലുും രാത്തിയില് െത്ന്ദന്റനങ്കിലുും നിന്റേ ഉപത്ൈവിക്കയില്ല.  

കര്ത്ത്താവു സകല മൈാഷങ്ങളിലുും നിന്റേ കാത്തുന്റകാള്ളുും. കര്ത്ത്താവു നിന്റെ 
ആത്മാവിന്റന കാത്തുന്റകാള്ളുും. 

അവന് നിന്റെ ഗമനന്റത്തയുും ആഗമനന്റത്തയുും ഇേു മുതല് എമേക്കുും കാത്തു 
ന്റകാള്ളുും. ദൈവമമ സത്ുതി നിനക്കു മയാഗയമാകുേു. 

ബാറക്മമാര്ത്. 

അബരക്ഷ 

ഹാമലലുയ്യാ ഉഹാമലലുയ്യാ ഉഹാമലലുയ്യാ ന്റമനഓലും വാൈന്റമാല്ഓലും ഒല്മ്മീനാമ്മീന് 

മമഹാേതന്റെ മറവിലിരിക്കുേവനായ കര്ത്ത്താമവ! നിന്റെ കരുണയിന് െിറകുകളുന്റെ 
നിഴ്തലിന് കീഴ്തില് ഞങ്ങന്റള മറച്ചു ഞങ്ങമളാെു കരുണയുാമകണമമ. 



സകലവുും മകള്ക്കുേവമന! നിന്റെ കരുണയാല് നിന്റെ അെിയാരുന്റെ അമപക്ഷ നീ 
മകള്മക്കണമമ. 

മഹതവമുള്ള രാജാവായി ഞങ്ങളുന്റെ രക്ഷകനായ മിശിഹാ നിരെുനിറഞ്ഞിരിക്കുേ 
സന്ധ്യയുും പുണയമുള്ള രാവുും ഞങ്ങള്ക്കു നീ തരണമമ. 

ഞങ്ങളുന്റെ കണ്ണുകള് നിങ്കമലക്കു മനാക്കിന്റക്കാിരിക്കുേു. ഞങ്ങളുന്റെകെങ്ങളുും 
പാപങ്ങളുും നീ പുണയന്റെെുത്തി ഈ മലാകത്തിലുും ആ മലാകത്തിലുും ഞങ്ങമളാെു 
കരുണ ന്റെമയ്യണമമ. 

കര്ത്ത്താമവ! നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങന്റള മറച്ച് നിന്റെ കൃപ ഞങ്ങളുന്റെ മുഖങ്ങളില് 
നില്മക്കണമമ. നിന്റെ സ്ലീബാ + ൈുഷെ്നില്നിേുും അവന്റെ ദസനയങ്ങളില്നിേുും 
ഞങ്ങന്റള കാത്തുന്റകാള്ളണമമ. 

ഞങ്ങള് ജീവമനാെിരിക്കുേ നാളുകന്റളാന്റക്കയുും നിന്റെ വലത്തുദക ഞങ്ങളുന്റെ മമല് 
ആവസിെിക്കണമമ. നിന്റെ നിരെു ഞങ്ങളുന്റെ ഇെയില് വാഴ്തുമാറാകണമമ. 
നിമോെമപക്ഷിക്കുേ ആത്മാക്കള്ക്കു ശരണവുും രക്ഷയുും നീ ഉണ്ടാക്കണമമ. 

നിന്റേ ത്പസവിച്ച മറിയാമിന്റെയുും നിന്റെ സകല പരിശുദ്ധന്മാരുന്റെയുും ത്പാര്ത്ഥനയാല്, 
ദൈവമമ ഞങ്ങളുന്റെ കെങ്ങള്ക്കു നീ പരിഹാരമുണ്ടാക്കി ഞങ്ങമളാെു കരുണ 
ന്റെയ്യണമമ. 

 

പ്കൂബബന്മാരുടെ സ്തുതിപ് (കൗമാ) 

 

കര്ത്ത്താവിന്റെ ബഹുമാനും തന്റെ സ്ഥാനത്തുനിേു എമേക്കുും വാഴ്ത്ത്തന്റെെതാകുേു. 
+ വിശുദ്ധിയുും മഹതവവുമുള്ള ത്തിതവമമ, ഞങ്ങമളാെു കരുണയുാകണമമ. 

കര്ത്ത്താവിന്റെ ബഹുമാനും തന്റെ സ്ഥാനത്തുനിേു എമേക്കുും വാഴ്ത്ത്തന്റെെതാകുേു. 
+ വിശുദ്ധിയുും മഹതവവുമുള്ള ത്തിതവമമ, ഞങ്ങമളാെു കരുണയുാകണമമ. 

കര്ത്ത്താവിന്റെ ബഹുമാനും തന്റെ സ്ഥാനത്തുനിേു എേമേക്കുും വാഴ്തത്്ത 
ന്റെെതുമാകുേു. + വിശുദ്ധിയുും മഹതവവുമുള്ള ത്തിതവമമ, കൃപയുായി ഞങ്ങമളാെു 
കരുണയുാകണമമ. 

നീ എമേക്കുും വിശുദ്ധിയുും മഹതവവുമുള്ളവനാകുേു. നീ എമേക്കുും വിശുദ്ധിയുും 
മഹതവവുമുള്ളവനാകുേു. നീ എമേക്കുും വിശുദ്ധിയുള്ളവനുും നിന്റെ തിരുനാമും 
വാഴ്ത്ത്തന്റെെതുമാകുേു. 

ഞങ്ങളുന്റെ കര്ത്ത്താമവ നിനക്കു സത്ുതി, ഞങ്ങളുന്റെ കര്ത്ത്താമവ നിനക്കു സത്ുതി, 
എമേക്കുും ഞങ്ങള്ക്കുള്ള ശരണവുമമ നിനക്കു സ്തുതി. ബാറക്മമാര്ത് 

 

ആകാശത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുന്റെ ബാവാ!.... 

കൃപനിറഞ്ഞ മറിയമമ!.... 

വിശവാസപ്രമാണ  

സര്ത്വശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തിന്റെയുും ഭൂമിയുന്റെയുും, കാണന്റെെുേവയുും 
കാണന്റെൊത്തവയുമായ സകലത്തിന്റെയുും ത്സഷ്ൊവായ സതയമുള്ള 
ഏകദൈവത്തില് ഞങ്ങള് വിശവസിക്കുേു. 



ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്തനുും, സര്ത്വമലാകങ്ങള്ക്കുും മുമ്പില് പിതാവില് നിേു 
ജനിച്ചവനുും ത്പകാശത്തില് നിേുള്ള ത്പകാശവുും സതയദൈവത്തില്നിേുള്ള 
സതയദൈവവുും, ജനിച്ചവനുും സൃഷെ്ിയല്ലാത്തവനുും സാരാുംശത്തില് പിതാവിമനാെു 
സമതവമുള്ളവനുും, തോല് സകലവുും നിര്ത്മ്മിക്കന്റെെവനുും, മനുഷയരായ ഞങ്ങള്ക്കുും 
ഞങ്ങളുന്റെ രക്ഷക്കുും മവിതിരുവിഷെ്ത്പകാരും സവര്ത്ഗത്തില് നിേിറങ്ങി, 
വിശുദ്ധറൂഹായില് നിേുും ദൈവമാതാവായ വിശുദ്ധ കനയക മറിയാമില്നിേുും 
ശരീരിയായിതീര്ത്േ് മനുഷയനായി ന്റപാന്തിമയാസ് പീലാമത്താസിന്റെ ൈിവസങ്ങളില് 
ഞങ്ങള്ക്കുമവി കുരിശിക്കന്റെെ്, കഷ്െമനുഭവിച്ച്, മരിച്ച്, അെക്കന്റെെ്, മൂോും ൈിവസും 
ഉയിര്ത്ന്റത്തഴ്തുമേറ്റ്, സവര്ത്ഗത്തിമലക്കു കമരറി തന്റെ പിതാവിന്റെ വലത്തു 
ഭാഗത്തിരുേവനുും ജീവനുള്ളവന്റരയുും മരിച്ചവന്റരയുും വിധിൊന് തന്റെ വലിയ 
മഹതവമത്താന്റെ ഇനിയുും വരുവാനിരിക്കുേവനുും തന്റെ രാജതവത്തിന ്
അവസാനമില്ലാത്തവനുമായ മയശുമിശിഹാ ആയ, ഏകകര്ത്ത്താവിലുും ഞങ്ങള് 
വിശവസിക്കുേു. 

സകലന്റത്തയുും ജീവിെിക്കുേ കര്ത്ത്താവുും, പിതാവില് നിേു പുറന്റെെ്, പിതാവിമനാെുും 
പുത്തമനാെുുംകൂെി വന്ദിക്കന്റെെ് സത്ുതിക്കന്റെെുേവനുും നിബിയന്മാരുും േീഹന്മാരുും 
മുഖാന്തിരും സുംസാരിച്ചവനുമായി ജീവനുും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ഏകറൂഹായിലുും 
കാമതാലിക്കായ്ക്കുും േീഹായ്ക്കു മെുത്ത ഏക വിശുദ്ധ സഭയിലുും ഞങ്ങള് 
വിശവസിക്കുേു. 

പാപമമാെനത്തിനു മാമമാൈീസാ ഒേുമാത്തമമ ഉള്ളു എേ് ഞങ്ങള് ഏറ്റുപറഞ്ഞ ്
മരിച്ചുമപായവരുന്റെ ഉയര്ത്െിനുും വരുവാനിരിക്കുേ മലാകത്തിന്റലപുതിയ ജീവനുമായി 
ഞങ്ങള് മനാക്കിൊര്ത്ക്കുേു. ആമ്മീന്. 

ബാന്ററക്മമാര്ത്, സ്തൗമന്കാമലാസ്, കുറിമയലായിമസാന്, കുറിമയലായിമസാന്, 
കുറിമയലായിമസാന്, 

ഞങ്ങളുന്റെ കര്ത്ത്താമവ ഞങ്ങളുന്റെ മമല് നീ അനുത്ഗഹിമക്കണമമ. ഞങ്ങളുന്റെ 
കര്ത്ത്താമവ! നീ കൃപ ന്റെയ്തു ഞങ്ങളുന്റെമമല് അനുത്ഗഹിമക്കണന്റമ. ഞങ്ങളുന്റെ 
കര്ത്ത്താമവ! നീ ഉത്തരമരുളിന്റച്ചയത്ു ഞങ്ങളുന്റെമമല് അനുത്ഗഹിമക്കണന്റമ. 
ഞങ്ങളുന്റെ കര്ത്ത്താമവ നിനക്കു സത്ുതി ഞങ്ങളുന്റെ കര്ത്ത്താമവ നിനക്കു സത്ുതി 
എമേക്കുും ഞങ്ങള്ക്കുള്ള ശരണമമ നിനക്കു സത്ുതി. ബാന്ററക്മമാര്ത്. 

ആകാശത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുന്റെ ബാവാ.... 

നന്മനിറഞ്ഞ മറിയും....  
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