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സുറിയാനിക്രിസത്യാനിരളായ  പുരുഷന്മാരുടെ 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 നേസ്കക്ന വുാം ശുശ്ശൂഷയുാം ദകപ്പകനണ്ട്  
ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യണപ്പേ. 
 
പുര നഹിതന്: ദൈവരേ സ്ക്തുതി 
ശ്പതിവനകയാം: സ്കൃഷ്ടനരവ സ്ക്തുതി പനപിക നയ അടിയനര നടു ക ുണ പ്പെയ്യുന് േശ്ിഹന 
 നജനരവ സ്കത്ുതി, 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 േഹതവവുാം-
എരന്കുാംതനികുള്ളതനകുന്ു. ആമ്മീന്. 
 
പുര നഹിതന്: കൃപ നിെഞ്ഞ േെിയരേ, 
ശ്പതിവനകയാം: നിനകു സ്കേനധനനാം. നമ്മുപ്പട കത്തനവ്  നിരന്നടു  കൂപ്പട, നീ സ്ക്ശ്തീക ില് 
വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവള്ക്; നിപ്പെ വയറ്റില്ഫലേനയ നമ്മുപ്പട കത്തനവീരശനേശ്ിഹന 
വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവനനകുന്ു. പ ിശുദ്ധ കനയക േത്തേെിയരേ, തമ്പു നപ്പെ അരമ്മ, 
പനപിക നയ ഞങ്ങള്ക്കു രവണ്ടി ഇരെനഴ്തുാം എരെനഴ്തുാം ഞങ്ങ ുപ്പട േ ണസ്കേയത്തിലുാം 
ദൈവാംതമ്പു നരനനട് അരപക്ഷിച്ചുപ്പകനള്ളണപ്പേ. 
ആമ്മീന്. 
 
പുര നഹിതന്: ശുബരഹനലനരബന...... 
ശ്പതിവനകയാം: ബലഹീന ുാം പനപിക ുേനയ ഞങ്ങ ുപ്പട രേല് ക ുണയുാം കൃപയുാം  ണ്ടു 
രലനകങ്ങ ിലുാം എരന്കുാം പ്പെന ിയപ്പെടുേനെനകപ്പട്ട. 
 
  

ശ്പന ാംഭ്ശ്പനത്ഥന 
 

പുര നഹിതന്: കത്തനരവ! കഷ്ടതക ുാം ൈുുഃഖങ്ങ ുാം നിെഞ്ഞ ഈ രലനകത്തില് നിന്ു 
രവർപി ിഞ്ഞ്  യനശ്തയനയി വിൈൂ സ്ഥ േനയിത്തീന്ി ികുന് ഈ ആത്മനവ് , 
ആശവനസ്കവുാം ആനന്ദവുാം നിെഞ്ഞതനയ സ്ഥലങ്ങ ിരലക്  കത്തനവിപ്പെ വിശുദ്ധ 
േനലനഖേന നല് നയികപ്പെടുവനനുാം പുന ുത്ഥനനൈിവസ്കാം വപ്പ  അവിപ്പട ആനന്ദാം 



അനുഭവിച്ച്  പിതൃപുശ് പ ിശുദ്ധനത്മനവനയ കത്തനവിപ്പന േുഖശ്്പസ്കന്തരയനടുകൂപ്പട 
അഭിേുഖീക ികുവനനുാം ഇടയനകണപ്പേ. രഹനരശന...... 
 

(51 )൦ േസ്കുേൂെ) 
 
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 ഗർഭാം 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 സ്കത്ൂതികപ്പ  പനടുാം. 
 
എപ്പന്തന്നല് ബലിക ില് തനന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. രഹനേബലിക ില് തനന് നി െയതുേില്ല. 
ദൈവത്തിപ്പെ ബലികള്ക് തനഴ്ത്െയുള്ള ആത്മനവനകുന്ു. ദൈവാം നുെുങ്ങിയ ഹൃൈയപ്പത്ത 
നി സ്കികുന്ില്ല 
 
തപ്പെ ഇഷട്ത്തനല് പ്പസ്കഹിരയനരനനട്  നന്മ പ്പെയ്യണരേ. ഈരേേിപ്പെ േതിലുകപ്പ  
പണിയണരേ. അരെനള്ക് നീതിരയനടു കൂടിയ ബലിക ിലുാം രഹനേബലിക ിലുാം തനന് 
ഇഷട്പ്പെടുാം. അരെനള്ക് തപ്പെ ബലിപീഠത്തിരന്മല് കന കള്ക് ബലിയനയി കര െുാം. 
ദൈവരേ! സ്ക്തൂതി തനിക്  രയനഗയേനകുന്ു. ബനപ്പെക്രേനർ. 
 
ശുബരഹന...... പ്പേനഓനലാം..... 
 
 



 
 

എനിരയനപ്പന   (കനൈീപ്പശൈശ്െീശ്കിന്പ്പത്ത) 
 

ആൈനാം േകള്ക്കുത്ഥനനാം- 
വനഗ്ൈത്താം പ്പെ-യര്കനന് േശ്ിഹന 
നിന്ശ ണത്തില് നിശ്ൈിത നാം  
ഭക്തക ു ണേു-ത്ഥന-നാം. 
 
തനല്കനലികേനാം-വനസ്കത്തീ- 
ന്ടിയനപ്പന നീ-കിയ േശ്ിഹന! 
കനിപ്പവനടു ദകപ്പകനള്ളുണേിവപ്പന  
വിധിയതിരലറ്റ ുരത-നന- ഥന! 
 
പ്പവ ിവനപ്പയല്ലനാം-തൃകണ്ണനല് 
കനണുാം േ്ശിഹന- നജനരവ! 
നിന്മഹിരേനൈയ ൈിവസ്കത്തില് 
ഇവനുപ്പട കെ പ്പവ ിവന-കപ്പല്ല. 
 
നിന്ശ ണത്തനല് നിശ്ൈിതനനാം  
ൈനസ്കനു േ്ശിഹന-സ്ക്തയതി നല്കി 
നിന്മഹിരേനൈയ ൈിവസ്കത്തില്  
വലഭനഗത്തനയ്  രെ-രക-ണാം. 
 
സ്കവഗ്ലുകവനടാം-രഭൈികുാം  
പെുൈീസ്കിന് തന-രകനല് േ്ശിഹന! 
തവ ശ രണ േൃതനനാം ൈനസ്ക- 
ന്ന്പനല് വനതില് തുെ-രക-ണരേ. 
 
രപനവുക സ്കഹജന!ക യ ുരത 
നനഥന് ശ്പഭയില്-പനെികുാം 
വഴ്തി കനണികുാം പെുൈീസ്കിന് 
കനവല് രശ്കനരബ േന-ലനഖന. 
 
േൃതരലനകത്തീന്ുാം ലനസ്കർ- 
കുത്ഥനനാം ന-ല്കിയ നനൈാം 
കബെതില് നിന്ുാം നിപ്പന്  
വി ി-രച്ചറ്റീടുാം പെുൈീ-സ്കന-യില്. 
 
േ്ശിഹനനൃപരത! സ്കൃഷ്ടിപരത!  
സ്കവ്വ ഹസ്കയാം-കനരണ്മനരന!, 
നനഥന! കൃപയനല് ഞങ്ങപ്പ   
നിന് െിെകിന് േെവില് രെരകണപ്പേ. 
 
നിന്ശ ണത്തില്-നിന്കൃപയില് 
നിശ്ൈിതനനേീ-രസ്കനൈ പ്പന 
നിന്നഗേനപ്പെ ുന്ന ില്  
നിന്കൃപ രന ിട്ടീ-രട-ണാം. 
 
ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന....പ്പേനഓലാം.... 
 



 
ജനകനത്മജപന-വന െൂഹന!  
സ്കദശ്തയദകശന!-കല്ലനയനല്, 
വനങ്ങിപ്പയന നത്മനവരങ്ങയക്നയ്   
വന്ദനവുാം സ്കത്ൂതിയുാം ന-ല്കുാം. 
 

ശ്പനർത്ഥന 
 

കന ുണയവനനനയ ദൈവരേ! കത്തനവില് അഭയാം ശ്പനപിച്ചുപ്പകനണ്ട്  തി ുകല്ലനശ്പകന ാം 
ഇവിപ്പടനിന്്  യനശ്തയനയി ികുന് ഈ ആത്മനവിനുരവണ്ടി ഞങ്ങള്ക് അരപക്ഷികുന്ു. 
കത്തനരവ! ശ്കൂ ന്മന നയ അശുദ്ധപിശനെുക ുപ്പടവഞ്ചകസ്കേൂഹത്തില്നിന്ുാം 
സ്കാം ക്ഷികപ്പെട്ട്  ജീവനുള്ളവ ുപ്പട വനസ്കസ്ഥലങ്ങ ില് പ്പെപ്പന്ത്തുവനന് തകവണ്ണാം 
ഈ ആത്മനവിപ്പന കനത്തു പ്പകനള്ളണപ്പേ. പിതനവുാം പുശ്തനുാം 
പ ിശുദ്ധനത്മനവുേനയുരള്ളനരവ! ഈ ആത്മനവ്  കത്തനവിപ്പെ വിശുദ്ധന്മന ുപ്പട 
പട്ടണത്തില് അധിവസ്കികുകയുാം പ്പവടിെുള്ള സ്ഥലത്ത്  ഇരെനഴ്തുാം എരന്കുാം 
പനകുകയുാം പ്പെയ്യുേനെനകണപ്പേ. രഹനരശന..... 
 

കുകിലിരയനന് (അഞ്ചനാം  നഗാം) 
 

1. നനഥന! നിങ്കലുയത്തുപ്പന്ന്നത്മപ്പത്ത-ഹനരലലുയ്യ 
നിപ്പയന് ശ ണാം ഞനന് ലജ്ജിക ുരത-രൈരവശന! 
 
2. ദവ ികള്ക് ഡാംഭാം കനട്ട ുപ്പതരന്മല്-ഹനരലലുയ്യ 
ലജ്്ജ ിക ുപ്പത നിന്നശ്ശിത ന ുാം 
 
3. ലജ്ജികുാം രൈനഷികള്ക് വയത്ഥതയനല്-ഹനരലലുയയു 
കത്തനരവ! കനട്ടുക നിന് പനതകപ്പ . 
 
4. അെിയികണപ്പേപ്പന് നിന് പ്പെെുവഴ്തികള്ക്-ഹനരലലുയ്യ 
രന ില് നയിപ്പച്ചപ്പന്െ ിശീ-ലിെിക. 
                           ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന....പ്പേനഓലാം.... 
 

എക്പ്പബന 
 

സ്കരവ്വശന േശ്്ഹന! വിശ്ശനന്തിയുേനനന്ദേതുാം ൈന-സ്കക ുള്ക്ക. 
േ ണാം ദകപ്പകനരണ്ടനനനാം നീ-പനതന -സ്ഥിതപ്പ  
നനശാംതീപ്പത്തഴ്തുരന്ല്ലിെനന് സ്കനക്ഷനത്തനാംജീരരവനത്ഥനനങ്ങള്ക് 
വനഗ്ൈത്താം പ്പെരയ്യനതിയരപനല് ആശവനസ്കേവകുത്ഥനപ്പന നല്ക 
                              സ്ക്പ്പതൌപ്പേന്കനരലനസ്ക് .... 
 

ശ്പുേിരയനന് 
 

സ്കവന്ത ൂപത്തില് നപ്പമ്മ  ൂപപ്പെടുത്തിയ ഉത്തേനുാം, സ്കവന്ത ഛനയയില് നപ്പമ്മ നിമ്മിച്ച 
ശ്സ്കഷട്നവുാം, േണ്ണുപ്പകനണ്ട്  നപ്പമ്മ പ്പേനഞ്ഞുണ്ടനകുകയുാം തപ്പെ നീതിയില് അതിരലക്  
തപ്പന് നപ്പമ്മ തി ിച്ചയയ്കുകയുാം കൃപരയനപ്പട അതില് നിന്് വീണ്ടുാം ഉദ്ധ ികുകയുാം 
പ്പെയ്യുന് നിമ്മിതനവുാം ആയവനു സ്ക്തുതി. തപ്പെ ൈനസ്കപ്പെ ശവസ്കാംസ്കക്ന  ശുശ്ശൂഷ 
ഞങ്ങള്ക് നിവഹികുന് ഈ സ്കേയത്തുാം ....... സ്ക്തുതിയുാം ബഹുേനനവുാം 
രയനഗയേനകുന്ു. ബ്കു.. 
 

പ്പസ്കൈെന 



ബലവനനുാം രയനദ്ധനവുാം ഭയങ്ക നുാം സ്കകലരത്തയുാം ഭ ികുന്നുേനയ കത്തനരവ! നിപ്പെ 
കല്പനയനല് സ്കകലവുാം ഉണ്ടനകുകയുാം നിപ്പെ കല്പനയനല് തപ്പന് എല്ലനാം 
അഴ്തിഞ്ഞുരപനവുകയുാം പ്പെയ്യുന്ു. തി ുവിഷട്ശ്പകന ാം തപ്പന് ജീവനുാം, അവിടുപ്പത്ത 
ആാംഗയത്തനല് അവസ്കനനവുാം സ്കാംഭവികുന്ു. ദൈവരേ! ജീശ്വഘനണവുാം 
സ്കകലത്തിരെയുാം ശവനസ്കവുാം കത്തനവനകുന്ു. ദൈവത്തിലുള്ള ശ്പതയനശയില് 
അപകടപൂണ്ണേനയ ജീവിതേനകുന് ഈ തനല്കനലിക വിരൈശവനസ്കത്തില് നിന്്  
യനശ്തയനയി നിശ്ൈശ്പനപിച്ചി ികുന് ഈ ൈനസ്കനില് കനിയണപ്പേ. തി ു ആശവനസ്ക 
ഭവനങ്ങ ിരലകു കടകുരവന ാം നിപ്പെ വിശുദ്ധ രസ്കനക നല് ഇവനുസ്കഹനയാം 
നല്കണപ്പേ. േഹനകന ുണയവനനനയ ദൈവരേ! നിപ്പെ രശ്ശഷഠ്ത ഉൈികുകയുാം 
തി ുകതൃതവാം പ്പവ ിപ്പെടുകയുാം നിപ്പെ പ നശ്കോം അെിയപ്പെടുകയുാം 
കത്തനവിപ്പനകുെിച്ചുള്ള ഭയാം എല്ലനവ ിലുാം ഉണ്ടനകുകയുാം പ്പെയ്യുന്തനയ ആ 
അവസ്കനന പുന ുത്ഥനന ൈിവസ്കത്തില് േനലനഖേനർ കനഹ നനൈാം പുെപ്പെടുവികുകയുാം 
െീദശേനലനഖേനർ അട്ടഹസ്കികുകയുാം അഗ്നിേയന്മന ുപ്പട സ്കകല സ്കാംഘങ്ങ ുാം 
ദൈവീക ഭങ്ക തയുപ്പട ശ്പഭനവപ്പത്ത പ്പകനണ്ടനടുകയുാം പ്പെയ്യുരമ്പനള്ക്  നജയങ്ങള്ക് 
േനഞ്ഞുരപനവുകയുാം തലസ്ഥനനങ്ങള്ക് അഴ്തിഞ്ഞു രപനവുകയുാം ശ്പശാംസ്കകന ുപ്പട 
സ്കിാംഹനസ്കനങ്ങള്ക് നശിച്ചു േെിഞ്ഞുരപനവുകയുാം സ്കാംവത്സ ങ്ങള്ക് രഛ ൈികപ്പെടുകയുാം 
േനസ്കങ്ങ ുപ്പട സ്കാംഖയയ്ക്  അഴ്തിവുണ്ടനവുകയുാം നപകലുകള്ക് ഒടുങ്ങിരെനവുകയുാം 
സ്കൃഷട്ി േുഴ്തുവന് ശൂനയേനയി അവരശഷികുകയുാം ആകനശാം ഇ കുകയുാം സ്കൂ യന് 
അന്ധകന പ്പെടുകയുാം െശ്ന്ദനുാം നക്ഷശ്തങ്ങ ുാം കനർരേഘനവയതേനയി തീ ുകയുാം 
പ്പെയുന് സ്കേയത്ത് , കത്തനവ്  ഭയങ്ക േനയ നിലയില് ആഗതനനവുകയുാം ശ്പതയക്ഷേനയി 
കനണപ്പെടുകയുാം എല്ലന ഭൂഭനഗങ്ങപ്പ യുാം അതിത്തികര യുാം ഭയരത്തനടുാം വിെയരലനടുാം 
നിെുത്തുകയുാം നീതിേനന്മനർ ആനന്ദികുകയുാം പുണയവനന്മനർ സ്കരന്തനഷികുകയുാം 
ശ്പകനശ സ്കന്തനനങ്ങപ്പ ല്ലനവ ുാം കത്തനവിപ്പന എതിര ല്കുവനനനയി പുെപ്പെടുകയുാം 
ൈുഷ്ടന്മനർ ലജ്ജികുകയുാം വിജനതീയർ മ്ലനനവൈന നവുകയുാം ൈുഷക്മ്മികള്ക് നനണിച്ചു 
നില്രകണ്ടി വ ികയുാം പ്പെയ്യുരമ്പനള്ക്, നിപ്പെ േഹിേയുപ്പട സ്കിാംഹനസ്കനാം 
ഒ ുകപ്പെടുകയുാം ആനന്ദശ്പൈേനയ നിപ്പെ ശബ്ൈുാം എല്ലന ജഡങ്ങര യുാം ഒ ുേിച്ചു 
കൂട്ടുകയുാം നീതി രകനപിെികുയുാം അഗ്നി ജവലികുകയുാം വനള്ക് േൂച്ചകൂട്ടപ്പെടുകയുാം 
അന്ധകന ാം വയനപികുകയുാം നനശവുാം ൈണ്ഡനവുാം വിധികപ്പെടുകയുാം പല്ലുകടി 
രകള്ക്കപ്പെടുകയുാം ഉത്തേന്മനർ രവർതി ികപ്പെടുകയുാം പനപികള്ക് ശിക്ഷയക്്  
വിധികപ്പെടുകയുാം സ്കവ്വ ുരടയുാം ശ്പവൃത്തികള്ക് പ സ്കയേനയി പ ിരശനധികപ്പെടുകയുാം 
പ്പെയ്യൂന്തനയ ആ സ്കേയത്ത്  അവിപ്പടയുള്ള ശിക്ഷനവിധിയില് നിന്ുാം ഈ നിപ്പെ  
ൈനസ്കപ്പെ ആത്മനവിപ്പന സ്കാം ാംക്ഷിച്ചുപ്പകനള്ളണപ്പേ. നിപ്പെ േനുഷയസ്ക്രനഹാം േൂലാം 
ഇവനില് ക ുണപ്പെയ്യുണപ്പേ. ഇവന് പ്പെയ്തുരപനയിട്ടുള്ള ഹീനകമ്മങ്ങപ്പ  
പ ിഗണിക ുപ്പത. ഇവന് പ്പെയ്തു പനപങ്ങപ്പ  ഓമ്മികയുേ ുപ്പത. ഭയങ്ക േനയ 
തി ുനയനയവിധിയില് ഇവപ്പന ശിക്ഷിക ുപ്പത. നിപ്പെ കൃപയില് നിന്്  ഇവന് 
നിര നധികപ്പെടുകയുേ ുപ്പത. കത്തനവിപ്പന സ്ക്രനഹിച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടത്തില് നിന്്  ഇവന് 
രവർതി ികപ്പെടുവനനിടയനക ുപ്പത. തി ുക ുണയിന് െിെകു വി ിച്ച്  ഇവപ്പന 
സ്കാം ക്ഷിച്ചു പ്പകനള്ളുണപ്പേ. കത്തനവിപ്പെ ൈിവസ്കത്തിനനയി സ്കരന്തനഷപുവ്വാം 
കനത്തി ികുന് കത്തനവിപ്പെ സ്കകല സ്ക്രനഹിതന്മന ുാം വത്സലന്മന ുാം 
കത്തനവിരനനടരപക്ഷികുേനെനകണപ്പേ. കത്തനവിന്പ്പ െ  നജൃത്തിന് ് ഇവപ്പന 
അഹനനകണപ്പേ. േുഖപക്ഷേില്ലനത്തവനുാം അവനവപ്പെ ശ്പവത്തികള്ക്ക്  തകരപനപ്പല 
എല്ലനവകുാം ശ്പതിഫലാം നല്കുന്വനുേനയ നീതിയുാം സ്കതയവുേുള്ള 
നയനയനധിപതിയനയുരള്ളനരവ! ഇവന് സ്കരന്തനഷനനന്ദങ്ങര നപ്പട കത്തനവിപ്പെ കൂപ്പട 
േണവെയിരലകു ശ്പരവശികുകയുാം കത്തനവിപ്പെ ക ുണരയയുാം കൃപരയയുാം 
സ്ക്തൂതിച്ച്  പനടുകയുാം പ്പെയ്യുേനെനകണപ്പേ. കത്തനവിന്  കത്തനവിപ്പെ പിതനവിരനനടുാം 
പ ിശുദ്ധെൂഹനരയനടുാം കൂപ്പട സ്ക്കൂതി രയനഗയേനകുന്ു. രഹനരശന......                
ദൈവത്തില് നിന്് ......... 
 

തക്പ്പശപ്പ്പതന   (പ്പഹനയ്രൈന് പ്പേനൈ്രെനപ്പലനന്) 
 

സ്ഥന-ശ്നഭാംശത്തനല് സ്കൃഷ്ടിക ഖിലാം 



സ്കാംഭൂേപുവ്വാം-േെിയുരമ്പനള്ക് 
ആൈിതയനുേമ്പി ിയുാം തന ക ുാം 
ശ്പഭയില്ലനതനയ്  േെയുന്ു. 

രലനകാം ശ്സ്കഷ്ട വ-വിന് വനകനല് 
അന്തയനവസ്ഥ-യിപ്പലത്തുന്ു 

പനരട-കബെുക ി കിെി  ുന്ു 
നി യനതന്മന- ുയ ുന്ു 
രന- ുാം നീതിയുേുള്ക്പ്പകനള്ളുാം 
നിയതവിധികനയ്  വിധിരഗഹാം ശ്പനപി-കു-ന്ു.  പ്പേനെിപ്പയന...... 
 

എശ്തന 
 
കത്തനരവ! സ്കതയവിശവനസ്കരത്തനടുാം  സ്കല്ശ്പവൃത്തികര നടുാംകൂപ്പട ഈ രലനകത്തില് 
നിന്്  യനശ്ത പുെപ്പെട്ടി ികുന് വിശവനസ്കിയനയ ഈ സ്കരഹനൈ പ്പെ ആത്മനവിന്  കത്തനവ്  
വിരേനെകനുാം പനപപ ിഹന കനുാം ആയി ികണപ്പേ. ഇവപ്പെ ആയുഷക്നലത്ത്  ഇവന് 
പ്പെയ്തുരപനയിട്ടുള്ള സ്കകല പനപങ്ങ ുാം പ്പതറ്റുക ുാം രമ്ലഛതക ുാം 
അനുശ്ഗഹസ്കമ്പൂണ്ണേനയ നിപ്പെ ക ുണനസ്കേുശ്ൈത്തില് കഴ്തുകി പ്പവടിെനകണപ്പേ. 
ജീവൈനയകേനയ തി ു ദൈവതവത്തിപ്പെ കല്ലനയനലുാം ആാംഗയത്തനലുാം ഇവപ്പന 
നനശത്തില് നിന്ുാം നശവ തയില് നിന്ുാം ഉദ്ധ ികണപ്പേ. േഹനീയേനയ നിപ്പെ 
രശ്ശഷ്ഠതയിന് കല്പനയനല് ഇവപ്പെ രൈഹിപ്പയയുാം ആത്മനവിപ്പനയുാം 
വിശുദ്ധീക ികണപ്പേ. ഇവനുരവണ്ടി ഞങ്ങള്ക് അണച്ചി ികുന് ഈ ധൂപത്തനല് ഇവനു 
പനപപ ിഹന ാം നല്കണപ്പേ. ക ച്ചിരലന വിലനപരേന ഇല്ലനത്ത 
സ്കരന്തനരഷനല്ലനസ്കങ്ങ ുപ്പട സ്ഥലത്ത്  ഇവപ്പന ആശ്ധസ്കിെിച്ചുപ്പകനള്ളണപ്പേ. ഞങ്ങ ുാം 
വിശവനസ്കിക നയ സ്കകല േ ിച്ചുരപനയവ ുാം നിപ്പെ വലത്തുഭനഗത്ത്  നിന്ുപ്പകനണ്ട്  
പിതൃപുശ് പ ിശുദ്ധനത്മനവനയ തനിക്  സ്ക്തതിയുാം സ്ക്രതനശ്തവുാം കര റ്റുേനെനകണപ്പേ. 
രഹനരശന....... 
 

രകനപ്പലന (പ്പേനെഫീേിന്) 
 

1.ആൈനേിലന- ാംഭി-ച്ചനയതേനയ്  േ്ശിഹനരയന ാം 
േ ണാം നീ-ണനര നടി 

േ്ശിഹനയ-മ്മ ണത്തി-ന്ധികന ാം 
ഒഴ്തിവനകി-െനപത്തിന്-േുനനീകി 

രഘനഷികു-പ്പന്ല്ലന-ത്തലേുെയുാം സ്ക് കീെനയിരന്മല് 
രനടിയതനാം-വിജയപ്പത്ത. 

 
2.പുന ുത്ഥന-നത്തില്-േനഞ്ഞീടുാം േൃതിപ്പയനടു പനപാം 

ലജഇജ്ടിതനന-കുാം സ്കനത്തനന് 
 

നീതിപ -ന്മനപ്പ ല്ലനാം-രേനൈികുാം 
രശനഭനേനാം-വസ്കനത്തനല് ഭൂഷിത നയ്  
ൈീപികയന- ിച്ചി-ട്ടവപ്പ ത്തുാം േണവന നുേനയ്  

േണവെപ്പയപൂകിടുവനന്       
 
                        ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന....... 

3.ഗനശ്തരത്തന-ടനത്മന-രവനതുന്ു സ്കസ്കേനധനനാം 
ശ്പിയസ്കഹജന-േ ൂുവുക നീ 

 
രപനകുരന്ന്-നിന്  ി കി-ന്രന് ാം  
നിഖിരലശന് -കള്ക്െികുാം -സ്ഥനനത്തില്  
കർത്തനവില് -ഞനനന-ശികുന്ുണ്ടുത്ഥനനത്തില് 



നിപ്പന്കന-ണനന് വീണ്ടുാം. 
പ്പേനെിപ്പയന...... 

 
4.േ്ശിഹന ന-ജനവിന്-വ വിങ്കല് ൈൂതവ ന്മനർ 

കനഹ േൂ-തുരന് ാം 
കബെുക ുാം-പനെക ുാം-പ്പപന ിയുേുടന് 
േൃതപ്പ ല്ലന-േുത്ഥനനാം-പ്പെയ്തീടുാം 

ൈീപികയന- ിച്ചി-ട്ടവപ്പ ത്തുാം േണവന നുേനയ്   
േണവെപ്പയ-പൂകിടുവനന്. 
 

േൈരെനപ്പശന (തുപ്പബൌലേന്) 
 
നയനയധിപ നനഥന/-ഈ-രശനരയ! 
വിധിവിജയാം രനടു-രന്ന-ന് ധനയന് 
      1.നനപ്പേപ്പങ്ങരന്നെിന്-രസ്കന-ൈ ര ! 
      വിധിവിജയാം രനടു-രന്ന-ന് ധനയന് 
      നനേിന്നള്ക് വീട്ടില് ഭന-ഷികുാം 
      നനപ്പ കബെുക ില്-പ്പേൌ-നിക നാം 
      നിത് ൃേിരതനകുരന്നന് തനന്-ധനയന്. 
 

2.ശ്ഭനതനകന്മനര !-സ്ക-ശ്ശദ്ധാം- 
  രകട്ടെിവിന് നിങ്ങള്ക്-സ്ക-മ്പത്തുാം 
  സ്കന്ദ ൃവുേനജ്ഞന-ശ-ക്തിയതുാം 

             പ്പപനയ്രെനയ നിരേഷാം-േന-ഞ്ഞീടുാം 
             നിതയാം വനഴ്തുരന്നന്-തന-ന് ധനയന്. 
 
      3.രസ്കനൈ  രനയനനയ൦േ-ല്ലിട്ടു 
       േരദ്ധയ േൃതിരവഗാം-പ്പെ-പ്പന്ത്തി 
       ഭനഗാം ഭനഗാം രവർ-പന-ടനകി 
      കത്തനവിപ്പനയനരന്നന്-തന-ന് ധനയന്. 
 

 4.േൃതസ്കരങ്കതാം ഞനന്-ശ്പനപിച്ചു. 
 രേനൈക ാം രതജ-സ്സു-ങ്ങില്ല 
 ശനശവതരതജസ്സരെ-്നി-ന്നല് ഞന- 
 നനനന്ദസ്ഥനനാം-ശ്പന-പികുാം. 

 
ശ്ബീകു േ്ശീപ്പഹന 

 
ഉ-ത്ഥനനൈിരന-േൃതജനതയ്കുയിര കി 
രശന-ഭനഗനശ്താം-നല്കുാം േ്ശിഹന ധനയന് 
 
1.രഹ!-േൃതിഗതര ! ഉത്ഥനനാം-ശ്ൈുതപ്പേത്തുാം 
രഖ-ൈിരകണ്ടന-രൈഹത്തിന് നനശത്തില് 
സ്കുന്ദ േനയ് - നിങ്ങപ്പ  നിമ്മിരച്ചനന് 
ഗനശ്തത്തി-ന്ുത്ഥനനാം നല്കി 
സ്കവ് ൃകുാം-ശ്പതിൈനനാം-രയനഗയതരപനല ു ിടുാം 
 
2.ആശ്ൈതേൂലാം- പനതന ാം പൂകി േൃതർ- 
 
പ്പകല്ലനരപകുാം- േനഗ്ലാം കനണിരച്ചനരന! 
ആൈേയ-കുത്ഥനനാം നല്കനന് 



അന്തൃൈിരന-നീ വന്ീടുരമ്പനള്ക് 
നിന്ിലുെ-ങ്ങുാം ൈനസ്ക-ന്പ്പമ്പനടു നല്-കുക ജീവന് 
 
3.ഹന!-സ്കര്നഹിതപ്പ ! േൃതിൈൂതന്-വപ്പന്ത്തി 
രവ-ഗാം രപനവന-നവപ്പനപ്പന്-ധൃതികൂട്ടി 
പ ിെിതപ്പ -കണ്ടീടനനവരനന- 
ടനുവനൈാം-ഞനനഭ് ൃത്ഥിച്ചു 
യനെനയുാം-രകനഴ്തക ുാം-ദകപ്പകനണ്ടി-ല്ലവനരയ്യന 
 
4.ഞന-ന് പ്പെയ്യുപ്പന്-പ്പന്തന്ശ്പിയപ്പ ! വത്സലര ! 
രനന-കീടുരന്ന്-പിഴ്തപ്പയപ്പന്-വിധിനിലരയ 
എന്പനപാം-ഞനരനനകുപ്പന്പ്പന്- 
നവരതടുാം-സ്കാംഭ േേിയലുരന്ന് 
അന്പുടരയനന്-തന്വ വില്-കൃപപ്പെയവനനത്ഥിെിന്. 
 
5.ഹന! രസ്കനൈ ര ! േൃതി െിതാം-േൈക േനാം 
ഈ-പനഠനീയാം-പനകിലരഹന-ബഹുതിക്താം 
സ്കുത തിനനല്-തനതപ്പനയുാം ജനനീ 
ജനകന്മനർ-വത്സലസ്കുതപ്പ യുാം 
ഓത്തീടു-ന്ില്ലിതിപ്പന-നിയേിരച്ചനന്-വനഴ്തവുടരയനന് 
 
 

േനർ യനരകനബിപ്പെ രബനവൂപ്പസ്കന 
 

ദൈ-വനത്മജരന! ശനശവത നജയത്തനശവനസ്കാം നിന് 
ൈന-സ്കരന്കുക ധനമ്മിക ശുദ്ധന്മനര നപ്പടനൊം 
 
കാംല്ലെയീന്ുാം േൃതപ്പ രയറ്റീട്ടുത്ഥനനത്തില് 
രത-രജനേയേനാം ശ്വസ്ക്താം നല്കുരന്നരന! സ്കര്തനശ്താം 
ദൈ-വത്തനല് രശ്പഷിതനനാം ൈൂതന് ഭീതിശ്പൈനനാം 
ശീ- ്ലാം രശ്പഷിെിച്ചീടുരമ്പനര റ്റാം രഘന ന്. 
 
പഠ-പാം തീണ്ടിരയന നത്മപ്പത്ത ജവേിപ്പങ്ങത്തിപ്പക- 
ന്ീപ്പെരനനടുന്തനനാംഗയത്തനല് കല്പികുന്ു. 
ൈൂ-തന് തനണിരട്ടകീടുന്ു േൃതിയിന് ശിക്ഷ 
തന-ഡികുന്ു േ ണശ്ൈസ്ക്തത്തനല് ൈൃൈ്ുഃഗനശ്തപ്പത്ത. 
 
ഗന-ശ്തേരശഷാം ജവ േനാം ൈഹനന് ബനധികുന്ു 
രവ-ൈനയനലസ്ഥിക രനയനനയാം തികീടുന്ു. 
സ്കാം-ങ്കടഭന ാം െിത്തരത്ത ഹന! േഥനാം പ്പെയവൂ. 
േു-മ്പില് കന യാം സ്കവ്വവുപ്പേനന്നയ്  വന്ിടുന്ു. 
 
രത-രജനശ് ന്ധാം സ്കുന്ദ രെതാം േങ്ങീടുന്ു. 
െു-ണ്ടുകള്ക്  ണ്ടുാം േ ണത്തിന് വീഞ്ഞുള്ക്പ്പകനള്ളുന്ു. 
േ-ണ്ണനലനൈനേിപ്പന നിമ്മിരച്ചനന് തനതന് സ്കത്ൂതയന് 
ശ്കൂ-ശിന്പനടനല്  ക്ഷിരച്ചനനനാം പുശ്തന് വന്ദയന് 
 
അന്തയാം ജീവന് നല്കീട്ടവപ്പന േകപ്പ നപ്പടനൊം 
രത-ജസ്സണിയിച്ചീടുാം െൂഹന സ്ക്രെനശ്തനഹന് തനന്. 
കാംല്ലെയീന്ുാം േൃതപ്പ രയറ്റീട്ടുത്ഥനനത്തില് 
രത-രജനേയേനാം ശ്വസ്ക്താം നല്കുരന്നരന! സ്കര്തനശ്താം. 



 
 

സുറിയാനിക്രിസത്യാനിരളായ പുരുഷന്മാരുടെ ശവസംസതകാരം 
 

രണ്ാം ശുക്ശൂഷ 
 

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 നേസ്കക്ന വുാം ശുശ്ശൂഷയുാം ദകപ്പകനണ്ട്  
ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യണപ്പേ. 
 
പുര നഹിതന്: ദൈവരേ സ്ക്തുതി 
ശ്പതിവനകയാം: സ്കൃഷ്ടനരവ സ്ക്തുതി പനപിക നയ അടിയനര നടു ക ുണ പ്പെയ്യുന് േശ്ിഹന 
 നജനരവ സ്കത്ുതി, 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 േഹതവവുാം-
എരന്കുാംതനികുള്ളതനകുന്ു. ആമ്മീന്. 
 
പുര നഹിതന്: കൃപ നിെഞ്ഞ േെിയരേ, 
ശ്പതിവനകയാം: നിനകു സ്കേനധനനാം. നമ്മുപ്പട കത്തനവ്  നിരന്നടു  കൂപ്പട, നീ സ്ക്ശ്തീക ില് 
വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവള്ക്; നിപ്പെ വയറ്റില്ഫലേനയ നമ്മുപ്പട കത്തനവീരശനേശ്ിഹന 
വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവനനകുന്ു. പ ിശുദ്ധ കനയക േത്തേെിയരേ, തമ്പു നപ്പെ അരമ്മ, 
പനപിക നയ ഞങ്ങള്ക്കു രവണ്ടി ഇരെനഴ്തുാം എരെനഴ്തുാം ഞങ്ങ ുപ്പട േ ണസ്കേയത്തിലുാം 
ദൈവാംതമ്പു നരനനട് അരപക്ഷിച്ചുപ്പകനള്ളണപ്പേ. 
ആമ്മീന്. 
 
പുര നഹിതന്: ശുബരഹനലനരബന...... 
ശ്പതിവനകയാം: ബലഹീന ുാം പനപിക ുേനയ ഞങ്ങ ുപ്പട രേല് ക ുണയുാം കൃപയുാം  ണ്ടു 
രലനകങ്ങ ിലുാം എരന്കുാം പ്പെന ിയപ്പെടുേനെനകപ്പട്ട. 
. 

ശ്പനർത്ഥന 
 

േ ണേുള്ളവപ്പ  പനപേ ണത്തില് നിന്്   ക്ഷികനന് രവണ്ടി ശ ീ ശ്പകന ാം 
േ ണേനുഭവിച്ച ഉത്തേനുാം േ ണേില്ലനത്തവനുേനയ ദൈവരേ! നിപ്പെ  ക ുണയുപ്പട 
ശ്പതയനശയില് നശവ േനയ ഈ രലനകത്തില് നിന്്  യനശ്തയനയി ികുന് ഈ ഞങ്ങ ുപ്പട 
സ്കരഹനൈ ന്     ാം . രവണ്ടി ഞങ്ങള്ക് അരപക്ഷികുന്ു. ഇവന് ആത്മിയേനയ 
പൂണ്ണനശവനസ്കാം നല്കുകയുാം തി ു നജയത്തിപ്പല വി ുന്ില് രതനഴ്തന്മന ുപ്പട കൂപ്പട ഇവപ്പന 
ഇ ുത്തുകയുാം പ്പെയ്യണപ്പേ. ജീവനുള്ളവനുാം ജീവന് നല്കുന്വനുേനയ പിതൃപുശ്ത 
പ ിശുദ്ധനത്മനവനയ ഏക ദൈവരേ/കത്തനവ്  ഉത്തേനുാം 



േനുഷയരസ്സഹേുള്ളവനുേനകുന്ുവരല്ലന. കത്തനവിന് എന്രന്കുാം ബഹുേനനാം 
രയനഗയേനകുന്ു. 
 

കുകിലിരയനന്   (ആെനാം  നഗാം) 
 

1. വനഴ്ത്ത്തുക നനഥപ്പനപ്പയന്നത്മനരവ! ഹനരലലുയ്യ 
തി ുനനേപ്പത്തപ്പയന്സ്ഥികര ! 
 
2. വനഴ്ത്ത്തുക നനഥപ്പനപ്പയന്നത്മനരവ! ഹനരലലുയ്യ 
ഓകുക തല്ശ്പതിൈനനങ്ങള്ക് 
 
3. രേനെിച്ചീടുാം നിന് പനപങ്ങള്ക്-ഹനരലലുയ്യ 
രവൈനകള്ക്രകകുാം ശേനാം 
 
4. നനശപ്പേനഴ്തിച്ചവനാം പ്പെയ്യുാം ഹനരലലുയ്യ 
കന ുണൃത്തനല് തനങ്ങുാം നിപ്പന്. 
                                                         ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന.....പ്പേനഓലാം..... 
 

എക്പ്പബന  (പ്പഹൌ ൈത്ത്ഇന്) 
 

സ്ലനരന നിപ്പന്യണിരഞ്ഞനപ്പ   
േുടിവിനു നനഥ-പ്പവടിയ ുപ്പത 
നിന്തി ുപ്പേയ്  ഭക്ഷിരച്ചനപ്പ   
ൈഹനന് ഭക്ഷി-ച്ചീട ുപ്പത 
 
നിപ്പന്-വനഴ്തത്്തിയ വൈനങ്ങള്ക്  
വിലപിക ുരത രവൈനയനല് 
േൃതപ്പ  സ്കന്ദശിച്ച സ്കുതന!  
കൃപയടിയന ില് പ്പെ-രയ്യന-ണാം.    സ്ക്പ്പതൌനപ്പേന്കനരലനഗസ്ക്   
 

ശ്പുേിരയനന് 
 

േ ിച്ചവപ്പ  പുന ുത്ഥനനാം പ്പെയ്യികുന്വനുാം കബെടകപ്പെട്ടവപ്പ  
എഴ്തുരന്ല്ലികുന്വനുാം ജീവനുള്ളവ ുരടയുാം േ ിച്ചവ ുരടയുാം നയനയനധിപനുാം സ്കകല 
ആത്മനക ുപ്പടയുാം ജഡങ്ങ ുപ്പടയുാം ദൈവവുാം േ ിെികുകയുാം ജീവിെികുകയുാം 
പനതന ത്തിരലക്  ഇെകുകയുാം അവിപ്പട നിന്്  കയറ്റുകയുാം പ്പെയ്യുന്വനുാം േനുഷയപ്പെ 
ആയുഷ് കനലത്തിന്  പ ിേിതി നിണ്ണയികുകയുാം േ ണാം േുരഖന അതിപ്പന 
അഴ്തിച്ചുേനയിച്ചുക യുകയുാം അക്ഷയവുാം അനശവ വുേനയ ജീവിതത്തിനനയി 
വി ിപ്പച്ചഴ്തുരന്ല്പികുകയുാം പ്പെയ്യുന്വനുേനയ കത്തനവിന്  സ്ക്തുതി. തപ്പെ ൈനസ്കപ്പെ 
ശവസ്കാംസ്കക്ന  ശുശ്ശൂഷനിവഹികുപ്പെടുന് ഈ സ്കേയത്തുാം............ ഉത്തേനനയ 
തപ്പന് നനാം ഓത്തു േഹതവപ്പെടുത്തണാം. ബ്ക്ലഹൂന്, 
 

പ്പസ്കൈെന 
 

ബലവനനനയ ദൈവേനയ കത്തനരവ! േഹനീയേനയ കത്തനവിപ്പെ ശ്പതയക്ഷതയുപ്പട ആ 
അവസ്കനന ൈിവസ്കത്തില് പര തർ നനശ ഹിത നയി ഉത്ഥനനാം പ്പെയ്യുകയുാം സ്കകല 
പര ത ുരടയുാം അസ്ഥികള്ക് രശഖ ികപ്പെടുകയുാം സ്കൂ യെശ്ന്ദന്മനർ 
ഇ ുണ്ടുരപനവുകയുാം നക്ഷശ്തങ്ങള്ക് ശ്പകനശ ഹിതേനയിത്തീ ുകയുാം ഭയങ്ക  
കനഹ ങ്ങള്ക് ധവനികുകയുാം ശുശ്ശൂഷകന്മന നയ േനലനഖേനർ ഭയരത്തനപ്പട 
നില്കുകയുാം ഭയങ്ക ങ്ങ നയ പുസ്ക്തകങ്ങള്ക് തുെകപ്പെട്ട സ്കകല ുരടയുാം 



ശ്പവൃത്തികള്ക് പ ിരശനധികപ്പെടുകയുാം ഇഞനനികള്ക് പ്പേൌനേനയുാം സ്കേത്ഥന്മനർ 
വിസ്കേ്യിച്ചുാം നില്കുകയുാം നീതിേനന്മനർ േണവെയില് സ്കരന്തനഷികുകയുാം 
ൈുഷക്മ്മികള്ക് അഗ്നിക്  ഭക്ഷണേനയ്  നല്കപ്പെടുകയുാം പുണയവനന്മനർ ശ്പകനശത്തില് 
ആനന്ദികുകയുാം ൈുഷ്ടന്മനർ പുെപ്പത്ത അന്ധകന ത്തിരലക്  അയ്കുപ്പെടുകയുാം 
വിശുദ്ധന്മനർ സ്കരന്തനഷികുകയുാം രശ്ശഷഠ്ന്മനർ ആഹ്ലനൈികുകയുാം പനപികള്ക് 
ആഴ്തരേെിയ കുഴ്തിയിരലക്  വിധികപ്പെടുകയുാം വലത്തുഭനഗാം ജയത്തനല് 
രശ്ശഷ്ഠതപ്പെടുകയുാം ഇടത്തുഭനഗാം നിതയൈണ്ഡനത്തിരലക്  തള്ളപ്പെടുകയുാം 
ഇ ുഭനഗങ്ങ ുാം അവ വർ അഹികുന്ത്  ശ്പനപികുകയുാം അവയ്ക്  േനറ്റാം 
സ്കാംഭവികനതി ികുകയുാം പ്പെയ്യൂന്തനയ ആ സ്കേയത്ത് , കത്തനരവ! 
കത്ത് ൃ ൂപത്തിലുാം ഛനയയിലുാം സ്കൃഷ്ടികപ്പെട്ടവനനയ ഈ ൈനസ്കനില് കത്തനവി൯ ് 
അനുകമ്പരതനന്ണപ്പേ. കത്തനവിപ്പെ വിശുദ്ധ ദകക നല് നിമ്മികപ്പെട്ട്  
അലങ്ക ികപ്പെട്ടതനയ ഈ വനത്സലയസ്കൃഷ്ടിയില് കത്തനവിന്ന്  സ്കഹതനപാം 
രതനന്ണപ്പേ. കത്തനവിപ്പന സ്ക്തൂതികുവനനനയി നിമ്മികപ്പെട്ട ഈ പത്തു കമ്പിയുള്ള 
കിന് പ്പത്തകുെിച്ച്  അനുകമ്പ രതനന്ണപ്പേ. േ ണാം നശിെികുകയുാം െിതലിനുാം 
പുഴ്തുവിനുാം കൂടനയിത്തീ ുകയുാം പ്പെയ്യുന് ഈ േനനുഷിക ജനലുകപ്പ കുെിച്ചുാം 
രകനട്ടുകപ്പ കുെിച്ചുാം അനുകമ്പ രതനന്ണപ്പേ. പൂഴ്തിയനയിത്തീ ുന് ഈ  സ്കുന്ദ േനയ 
ആകന പ്പത്തകുെിച്ച്  കനിവുണ്ടനകണപ്പേ. േനേൂൈീസ്കനയുപ്പട െൂശേ്നയനല് 
േുശ് യിടപ്പെട്ടവനുാം ജീവനുള്ള തി ുശ ീ  ക്തങ്ങള്ക് അനുഭവിച്ചിടുള്ളവനുാം 
ശ്കിസ്ക്തുവിലുള്ള വിശവനസ്കത്തനല് തപ്പെ ജീവിതാം അവസ്കനനിെിച്ച്  നിപ്പെ 
സ്കന്ിധിയിരലക്  യനശ്തയനയി ികുന്വനുേനയ ഈ ൈനസ്കനില് കനിവു രതനന്ണപ്പേ. 
ശ്പീതിരയനപ്പടകൂപ്പട ഇവപ്പെ ആത്മനവിപ്പന ദകപ്പകനള്ളുകയുാം ൈുഷ്ടനത്മക ുപ്പട 
സ്ഥനനങ്ങ ില് നിന്്  കനത്ത്  നിപ്പെ  േനലനഖനേന നകുന് രസ്കനക ുപ്പട സ്കഹനയത്തനല് 
ഇവപ്പന സ്കാം ക്ഷിച്ചുപ്പകനള്ളുകയുാം പ്പെയ്യുണപ്പേ. കത്തനരവ! തി ു നജയത്തിപ്പെ 
േനഹനത്മൃപ്പത്ത തി ിച്ചെിയനതി ുന്വര നടുകൂപ്പട ന കശിക്ഷയക്നയി ഇവപ്പന 
വിധിക ുപ്പത. നിപ്പെ േനുഷയവതന പ്പത്ത ൈുഷിച്ചവര നടുകുപ്പട 
കത്തനവിരനനപ്പടന ുേിച്ചുള്ള ആനന്ദത്തില് നിന്്  ഇവപ്പന കള്ളിക യ ുപ്പത. 
േനുഷയശ്പീതിയനല് ഇവനില് ൈയരതനന്ി നിപ്പെ േഹനക ുണയനല് ഇവപ്പന 
ൈശികുേനെനകണപ്പേ! തി ുനിവനസ്കസ്ഥലത്ത്  ഇവപ്പന എത്തികണപ്പേ. 
കത്തയവിശുദ്ധന്മനകുള്ള ഓഹ ിയില് ഇവപ്പനയുാം ഉള്ക്പ്പെടുത്തണപ്പേ. കത്തനവിപ്പെ 
ശ്പകനശേണവെയില് ഇവപ്പനയുാം ശ്കേീക കണപ്പേ. ജീവക േനയ പുന ുത്ഥനനത്തിനുാം 
കത്തനവിപ്പെ വലത്തുഭനഗത്തുള്ള രശ്ശഷ്ഠേനയ നിലയ്കുാം ഇവപ്പന അഹനനകണപ്പേ. 
ഇവപ്പെ കടങ്ങ ുപ്പട രേനെനത്തനല് ഇവപ്പന ആനന്ദിെിക്ടുകയുാം പിഴ്തക ുപ്പട 
ക്ഷേയനല് സ്കരന്തനഷിെികയുാംപ്പെയ്യുണപ്പേ. േഹനീയേനയ തി ുരതജസ്സനല് ഇവപ്പന 
ആനന്ദിെികണപ്പേ. കത്തനവിപ്പെ വലത്തുഭനഗത്തുള്ള 
പ്പത ഞപ്്പെടുകപ്പെട്ടവര നടുകൂപ്പട േഹതവത്തില് ഇവന് രശനഭികുേനെനകണപ്പേ. 
കത്തനരവ! ക്ഷണികവുാം അപകടപൂണ്ണവുേനയ ഈ ജീവിതത്തില് അവരശഷിക്ടന് 
പനപിക ുാം നിപ്പെ ൈനസ്ക ുേനയ ഞങ്ങപ്പ  ക ുണനപൂവ്വകേനയ നി യനണത്തിനുാം 
തി ുഭവനകനകുാം വത്സലന്മനകുാം ഉെിതവുാം കത്തനവിനു ശ്പീതിക വുേനയ നല്ല 
അവസ്കനനത്തിനുാം അഹ നകണപ്പേ. ഞങ്ങ ില് ഒ ുവപ്പനരെനലുാം തി ു നജയത്തില് 
നിന്്  അന്ുാം രവർതി ികപ്പെട്ടവനുേനകിത്തീക ുപ്പത. സ്ക്രനഹപുവ്വാം ശ്കിസ്കത്ു വന്ു 
ഞങ്ങപ്പ   ക്ഷിച്ചതുരപനപ്പല വീണ്ടുാം തി ിപ്പക വന്്  കത്തനവിനു രയനഗയേനയ നിലയില് 
ഞങ്ങപ്പ  ഒ ുകിപ്പകനള്ളണപ്പേ.  ക്ഷയുാം വീപ്പണ്ടടുെുാം നിനകുാം നിപ്പെ പിതനവിനുാം  
പ ിശുദ്ധെൂഹനയ്കുാം ഉള്ളതനകുന്ു.  രഹനരശന. ദൈവത്തില് നിന്്   ....... 
 

(തക്പ്പശപ്പ്പതന   നഹരേനപ്പനന) 
 

ജീവൈരന! േൃതിയനരന്നപ്പ - 
യുത്ഥനനാം-പ്പെയ്യിരെനരന! 
ക്ഷണവുാം സ്ക്രനനശ്തവുേരറ്റന നാം  
േൃതിഗതപ്പ -ജീവിെിക. 
 



ലനസ്കെിപ്പന-കല്ലെയീന്ുാം  
ആഹവനനാം-പ്പെപ്പയ്യന ു നനൈനല് 
വിശവനസ്ക-പ്പത്തനടു േൃതിപൂരണ്ടനർ- 
കുത്ഥനനാം നല്കീടണപ്പേ.                    രേനെിപ്പയന...... 
 

എപ്പശ്തന 
 

േഹനകന ുണയവനനനയ ദൈവേനയകത്തനരവ! ഞങ്ങള്ക് അരപക്ഷികുന്ു. േ ണനിശ്ൈ 
ശ്പനപിച്ചി ികുന് ഈ നിപ്പെ  ൈനസ്കപ്പെ ആത്മനവിനുരവണ്ടി ഇരെനള്ക് ഞങ്ങള്ക് 
കത്തനവിനണച്ചതനയ ഈ ധൂപാം ദകപ്പകനണ്ട്  പനപപ ിഹന ത്തിനുാം രേനെനത്തിനുാം 
തി ുസ്കന്ിധിയിലുള്ള േുഖ്ശ്പസ്കന്തയക്ുാം ഇവപ്പന അഹനനകണപ്പേ. 
രേനെനന്വനരലനഹനന്...... 
 

രകനപ്പലന  (േല്പ്പകനേ്നഹരേനപ്പനന) 
 

ദകപ്പകന-ള്ളുക നനഥന! നിന് ൈനസ്കന് തന് സ്കാംസ്കക്ന ാം 
ഞങ്ങ ണരച്ചന- ീെ ിേ ധൂുപാം ഇതിനന-ല് നിന് ശ രണ 
േ ണേടരഞ്ഞനർകനശവനസ്കാം സ്കേ്ൃതിരയനപ്പടനൊം-നീ നല്കീടണപ്പേ 
 
ജീവ-ശ്പൈ നജന്! േഹിേയില് വനനത്തീന്ുേുൈി- 
രച്ചകുാം-േൃത ന-േഖിലകുാം ജീവന്  
ഒന്നയ് -േൃതപ്പ ല്ലനാം കബെീന്ുത്ഥിത നയ് , ശ്പനണന്  
നല്കുാം നിപ്പന്-സ്ക്ത്ര നശ്താം പ്പെയ്തീടുാം             ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന......... 
 
എന്ഗന-ശ്താം ഭക്ഷിച്ചുയിര ലുാം  ുധി ാം പനനാം 
പ്പെരയ്യനപ്പന ഞനന് പ്പവടിയന ശീരയന ില് 
എന്-ലവപ്പനന്ുാം, ജീവിെനന് ഞനന് േൃതനനപ്പയ- 
ന്ീശന് പ്പെനരന്ന- നവെനാം സ്ക്തൂതയാം                  പ്പേനഓലാം..... 
 
സ്ക്രനഹ-രത്തനപ്പടത്തി, സ്ല ീബനയനല്  ക്ഷിച്ചവനന- 
യിനിയുാം വന്ി-ട്ടനൈനേയപ്പ രയറ്റിത്ത 
േഹിേനാം-ബ രേകുാം, ജയവീ ന് ഈരശനന് ൃപപ്പന 
നനാം സ്കര്തനശ്താം പ്പെ-യക്ന നധിരകണാം. 
 

േൈരെനപ്പശന ( ് ർദൈപ്പസ്കന) 
 

നവയതയുത്ഥനരന-ക ുണനരേ! നല്ക 
നിന്ില് നിശ്ൈിത നാം-നിന്ൈനസ്കന്മനകനയ്  
 
1.രസ്കനൈ ര ! കനണ്മിന്-കബെിന് സ്കാംഹന ാം 
േതയനഗന പ്പത്ത-േൃതയ ഹനികുന്ു. 
ആൈനേിന് ക്ഷയരേന-ത്തീേൃതിയില് രകഴ്തിന് 
             േൃതിരലനകത്തില് പ്പപനടിയനേീയുലകത്തില് 
രേനഹപ്പത്ത വിടുവിന്-ക ുണനപൂണ്ണ! നിന് 
സ്കൃഷട്ി രകകണരേ-പുതുേയുയെിങ്കല്. 
 
2.േൃതയ ുപ്പട രഹനേനനില്-വരന്െികനണ്മിന് 
േൃതികൂമ്പന ാംരപനല്-കൂട്ടിയ േനനവർ തന് 
ൈുൈഗഗനശ്തങ്ങള്ക്-പനഴ്ത്േണ്പനശ്തങ്ങള്ക് 
             ഭീക േസ്ഥിക ില് കൃേികള്ക് കുടിപ്പകനള്ക്വൂ 



ഇതുകണ്ടനല് തനഴ്ത്ത്തുാം-തല ഗവിഷ്ഠന്മനർ 
നശവ രലനകപ്പത്ത-സ്ക്രനഹിരെനർ വനടുാം. 
 
3.ശ്പിയര ! സ്കുന്ദ ര ! പനതന ാം പൂകിന് 
സ്കങ്കട ാംഗത്തില്-രമ്ലച്ഛുതപ്പയ കനണ്മിന് 
അഴ്തപ്പകല്ലനാം രപനയി-െേയങ്ങള്ക് പനഴ്തനയ്  

രേനൈാം നല്കുാം പ ിേ േില്ലവിപ്പടങ്ങുാം 
ആപ്പ യുരേനടികുാം-ൈുഗന്ധാം പന ാം 
െനച്ചകന പ്പനയുാം-രന ിടുവനന് വയ്യന. 
 
4.നിന്ശ രണ േൃത നാം-ജനക ശ്ഭനതനകള്ക് 
പ്പസ്കൌഈഭനഗൃസ്ഥനന-രത്തല്കണേനശവനസ്കാം 
വാംശവിധികനയ്  നീ-ആഗതനനകുാം നനള്ക് 
                 ഉന്തേനാം രയെുശരലേില് നിന്ടിയനർ 
രേനൈനഗന ത്തില്-വിേലന്മനപ്പ നൊം 
സ്ക്തൂതി നിതയാം പനടനന്-ഭനഗയാം രനരടണാം. 
 
5.സ്കവഗ്ലപരത! േൃതപ്പ -ജീവിെികണപ്പേ 
നിന്ശ രണ ജീവന്-വി േിെിരച്ചന നാം 
സ്കകല പര തകുാം-രേനെനരേകണപ്പേ 
                    നിന്ുപ്പട വന്ൈിനേതിലവർ രേനൈികണപ്പേ 
അവ ഴ്തലില്ലനപ്പത-രതരജനധന ിക നയ്  
േണവെപ്പയ രേനൈനല്-ശ്പനപിച്ചീരടണാം. 
 
6.സ്ക്തൂതി കന ുണയത്തനല്-സ്കൃഷ്ടിരച്ചനന് ജനകന! 
സ്ക്രതനശ്താം സ്ലീബനയനല്- ക്ഷിരച്ചനന് തനയന! 
സ്ക്രതനശ്താം ശ്പനണൈനനാം-പ ിശുദ്ധനത്മനരവ! 
                       ഞങ്ങ ിപ്പലരെനഴ്തുാം േ്ശിഹന  ക്ഷകരന! 
കനിവുണ്ടനകണപ്പേ-അടിയന ുാം േൃത ുാം 
നിപ്പന്പ്പയപ്പന്ന്ുാം-സ്കത്്ര നശ്താം പ്പെയ്തീടുാം. 
 

സ്കുഗീപ്പസ്കന   (എസ്്ക കനനനശ്  ആഹനയ് ) 
 

രസ്കനൈ ര !-കൂടീന് എപ്പന്രയന-ത്തിടുവിന് 
നിങ്ങപ്പട സ്കാം-സ്കഗ്ഗാം വിരടപ്പന-രന്ന്കുാം. 
 
യനശ്തപുെ-പ്പെരട്ടന് രഭനജയപ്പേനി-കില്ല 
എപ്പന് ദക-പ്പകനള്ക്വനന് ശ്പിയപ്പ ! ശ്പന-ത്ഥിെിന്. 
 
നീ കൃപയന-പ്പലപ്പന് േണ്ണനല് സ്കൃഷട്ിച്ചു 
പനതകി ഞനന്-പുകീട ുരത പന-തന ാം. 
 
പനതകി ഞന-ന്, എപ്പന് ഞനന് നിന്ദികുന്ു. 
അമ്പുടരയന-രന നിന്മ്പത്ഥി-കുരന്ന്. 
 
സ്കൃഷട്ിപരത!-സ്കൃഷട്ിപ്പച്ചപ്പന് നിന്-വടിവില് 
വീഴ്ത ുരത-ന കത്തീയില് ഞനന്-നനഥന! 
 
അരങ്ങെന-പ്പന ുതപ്പല്ലങ്കില് തൃ-കനിവനല് 
ഞനന് രേവട്ടനപപ്പത്തരനയ വന-തില്കല്. 
 



അ യില പ്പകനട്ടീടുാം സ്ല ീബനയനാം വന നല് 
ആപല്സ്ഥന-നപ്പത്ത നീ ത ണാം പ്പെയ്യുാം. 
 
ഈശന് ജീ-വേയന് കബെീന്ുാം-നിപ്പന് 
ഏൈനിരല-യ്രകറ്റുാം ജീവന് നീ-രനടുാം. 
 
സ്കവഭനഗയാം-പുകുാം ശുദ്ധന്മനപ്പ നൊം 
നീയനരേന-ൈികുാം രഖൈാം നീ-ങ്ങിടുാം. 
 
 ക്ഷകനന-േീരശന! ജീവൈരന!-എപ്പന് 
ജീവിെി-കുക നിന്കൃപപ്പയ ഞനന്-വനഴ്ത്ത്തുാം.    പ്പേനെിപ്പയനെനരഹാം. 
 

േനർ അരശ്പേിപ്പെ രബനവൂപ്പസ്കന 
 

ആശ്ൈതയനല് നനഥന! രൈവന! 
ൈനസ്കരന്കണപ്പേ പുണയാം 
നിന്മഹിരേനൈയനനള്ക് തന്ില് 
നിത്തണപ്പേ വലേനയിവപ്പന. 
 
വത്സലര ! പനതന ത്തില് 
വഴ്തിയുാം പനെിടവുാം പനത്തനല് 
നിങ്ങപ്പ  രവർപി ിയനപ്പനപ്പന്- 
യിരെന നഹവനനാം പ്പെയത്ു. 
 
പിന്നപ്പല വരന്നന് ൈൂതന് 
വീണനപ്പനന്മീരത-രവഗാം 
ഞനനെിയനപ്പതപ്പന് രനപ്പ  
കൂട്ടിപ്പകനണ്ടരയ്യന രപനയനന് 
 
ബനന്ധവപ്പ കനണനനല്ലാം 
നില്കണപ്പേന്ഭ് ൃത്ഥിരച്ചന് 
രകട്ടിപ്പല്ലന്-വനകയാം ൈൂതന് 
വനങ്ങിച്ചിപ്പല്ലന് ദകകൂലി. 
 
ശ്സ്കഷട്നവനാം തനതന് സ്കത്ൂതയന് 
 ക്ഷകനനാം പുശ്തന് വന്ദയന് 
കബെിന്ുാം പെുൈീസ്കനയില് 
രെകുാം െൂഹന സ്ക്രെനശ്തനഹന് 
 
ആശ്ൈതയനല് നനഥന! രൈവന! 
ൈനസ്കരന്കണപ്പേ പുണയാം 
നിന്മഹിരേനൈയനനള്ക് തന്ില് 
നിത്തണപ്പേ വലേനയിവപ്പന. 

 
 

സുറിയാനിക്രിസത്യാനിരളായ   പുരുഷന്മാരുടെ ശവസംസതകാരം 
 

മൂന്ാം ശുക്ശൂഷ 
 

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 നേസ്കക്ന വുാം ശുശ്ശൂഷയുാം ദകപ്പകനണ്ട്  
ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യണപ്പേ. 
 
പുര നഹിതന്: ദൈവരേ സ്ക്തുതി 
ശ്പതിവനകയാം: സ്കൃഷ്ടനരവ സ്ക്തുതി പനപിക നയ അടിയനര നടു ക ുണ പ്പെയ്യുന് േശ്ിഹന 
 നജനരവ സ്കത്ുതി, 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 േഹതവവുാം-
എരന്കുാംതനികുള്ളതനകുന്ു. ആമ്മീന്. 
 
പുര നഹിതന്: കൃപ നിെഞ്ഞ േെിയരേ, 
ശ്പതിവനകയാം: നിനകു സ്കേനധനനാം. നമ്മുപ്പട കത്തനവ്  നിരന്നടു  കൂപ്പട, നീ സ്ക്ശ്തീക ില് 
വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവള്ക്; നിപ്പെ വയറ്റില്ഫലേനയ നമ്മുപ്പട കത്തനവീരശനേശ്ിഹന 
വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവനനകുന്ു. പ ിശുദ്ധ കനയക േത്തേെിയരേ, തമ്പു നപ്പെ അരമ്മ, 
പനപിക നയ ഞങ്ങള്ക്കു രവണ്ടി ഇരെനഴ്തുാം എരെനഴ്തുാം ഞങ്ങ ുപ്പട േ ണസ്കേയത്തിലുാം 
ദൈവാംതമ്പു നരനനട് അരപക്ഷിച്ചുപ്പകനള്ളണപ്പേ. 
ആമ്മീന്. 
 
പുര നഹിതന്: ശുബരഹനലനരബന...... 
ശ്പതിവനകയാം: ബലഹീന ുാം പനപിക ുേനയ ഞങ്ങ ുപ്പട രേല് ക ുണയുാം കൃപയുാം  ണ്ടു 
രലനകങ്ങ ിലുാം എരന്കുാം പ്പെന ിയപ്പെടുേനെനകപ്പട്ട. 
 

ക്പാത്ഥന 
 

ക ുണയുള്ള ദൈവേനയ കത്തനരവ! കത്തനവില് ഞങ്ങള്ക് അഭയാം ശ്പനപിച്ചുപ്പകനണ്ട്  
നിപ്പെ  കർശ്തകല്പനശ്പനകന ാം നിശ്ൈശ്പനപിച്ചി ികുന് ഈ ആത്മനവിനുരവണ്ടി 
അരപക്ഷികുന്ു. കത്തനരവ! ൈുഷ്ടന്മന നയ േത്സ കന ുപ്പട വലക ില് നിന്ുാം 
അൈൃശേനയ അന്ധകന രസ്കനക ില് നിന്ുാം ഇവപ്പന സ്കാം ക്ഷിച്ച്  നീതിേനന്മന ുപ്പട 
കൂട്ടത്തില്  ക്ഷനസ്ഥനനത്ത്  പ്പെന്ുരെ ുവനനുാം തി ുവിശുദ്ധന്മനര നപ്പടന ുേിച്ച്  
എപ്പന്രന്കുാം വസ്കികുവനനുാം ഇവന്  സ്കാംഗതിയനകണപ്പേ. രഹനരശന......... 
 

കുകിലിരയനന് (ഏഴ്തനാം  നഗാം) 
 

സ്കാം ക്ഷകനനാം നനഥന! രൈവന!-ഹനരല-ഉ-ഹന..... 
 നവുാം പകലുാം തി ുേു-മ്പില് രകരണന്. 
പൂകപ്പട്ടന് ശ്പനത്ഥന നിന്സ്കവിധാം-ഹനരല-ഉ-ഹന..... 
ശ്ശദ്ധിച്ചീടണപ്പേന്-യനെനപ്പയ. 
തിന്മപ്പയ രേനഹിപ്പച്ചന്നത്മാം-ഹനരല-ഉ-ഹന..... 
എന്ുയിർ പനതന- ാം പൂകി. 
കുഴ്തിയില് പ്പപരട്ടനപ്പ രെനലനപ്പയന്-ഹനരല-ഉ-ഹന..... 



തുണയരറ്റനര ന-പ്പടനരത്തന് ഞനന്.            ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന...... പ്പേനഓലാം...... 
 

എക്പ്പബന    (പ്പയൌരമ്മനപ്പനന) 
 

േൃതിയനരന്നര !-പ്പസ്കൌഈഭനഗയാം  
നിങ്ങള്ക്കുത്ഥനന-ത്തിന് നന ില് 
ഉള്ക്പ്പകനരണ്ടന ുയി ിന് തി ുപ്പേയ്യുാം  
രേനെനരേകുാം തി ു ക്ത 
േതുാം നിങ്ങപ്പ  നിത്തീടുാം-വലഭനരഗ.   സ്കപ്്പതൌപ്പേന്കനരലനസ്ക്  കുെിരയലനയിരസ്സനന് 
 

ശ്പുേിരയനന് 
 

േ ിച്ചവപ്പ  ജീവിെികുന്വനുാം കബെടകപ്പെട്ടവപ്പ  എഴ്തുരന്ല്െികൂന്വനുാം 
നയനയനധിപതിേന ുപ്പട നയനയനധിപതിയുേനയ കത്തനവിനു സ്ക്തുതി. തപ്പെ ൈനസ്കപ്പെ 
ശവസ്കാംസ്ക് കന ശുശ്ശൂഷ നിവഹികപ്പെടുന് ഈ സ്കേയത്തുാം ............. തപ്പന് നനാം ഓത്തു 
േഹത്െപ്പെടുത്തണാം. ബ്കുലഹ്ൂന്...... 
 

പ്പസ്കൈെ 
 

ആൈിയില് ഉണ്ടനയി ുന്വനുാം ഇരെനള്ക് ഉള്ളവനുാം, എപ്പന്രന്കുാം 
നിലനില്കുന്വനുാം, തപ്പെ പിതനവിപ്പെ േഹതവത്തില് വിശുദ്ധേനലനഖനേനര നടു കൂപ്പട 
വ ുവനനി ികുന്വനുേനയ േശ്ിഹനതമ്പു നരന! സ്കാംഖയനതീതേനയ നി ക ുാം ഗണങ്ങ ുാം 
പതിനനയി ങ്ങ ുാം തി ുേുമ്പനപ്പക പ ി േിച്ച്  വിെച്ചുപ്പകനണ്ട്  നില്കുന്ു. 
ഭയങ്ക ന്മന നയ രശ്കനരബന്മന ുാം സ്ഥി തയുള്ള ഗണങ്ങ ുാം സ്കവഗ്ലീയേനയരേഘങ്ങ ില് 
കത്തനവിപ്പന ആരഘനഷികുന്ു. കത്തനവിപ്പെ ഉശ്ഗേനയ ശബ്ൈത്തീല് കത്തനവ്  
അട്ടഹസ്കികുരമ്പനള്ക് േ ണാം വീണുരപനവുകയുാം പനതന ാം നശിച്ചു രപനവുകയുാം 
ആൈിഭൂതങ്ങള്ക് അഴ്തിഞ്ഞുരപനവുകയുാം, ഭൂേിയില് ശ്ൈവിച്ചുരപനയ സ്കവ്വശ ീ ങ്ങ ുാം 
പുന നയി സ്കൃഷ്ടികപ്പെടുകയുാംപ്പെയ്യുന്ു. സ്കകലത്തിരെയുാം സ്കൃഷ്ടനവുാം 
നിമ്മിതനവുപ്പേന് നിലയില്സ്കൃഷ്ടിശക്തിയുള്ള വെനത്തനല് കത്തനവു വീണ്ടുാം 
അവപ്പയ സ്കജ്ജിക ികുന്ു. നന്മയനകപ്പട്ട തിന്മയനകപ്പട്ട അവനവന് 
ശ്പവത്തിച്ചിടടുള്ളവപ്പയകുെിച്ച്  സ്കേനധനനാം രബനധിെികുവനനനയി സ്കകല വാംശങ്ങ ുാം 
രഗനശ്തങ്ങ ുാം പ ിശ്ഭേജനകവുാം ഭയങ്ക വുേനയ കത്തനവിപ്പെ സ്കിാംഹനസ്കനത്തില് 
േുമ്പനപ്പക വന്ുകൂടുകയുാം പ്പെയ്യുന്ു. ബലവനനുാം കന ുണയവനനുേനയ ദൈവേനയ 
കത്തനരവ! ഇവപ്പയല്ലനാം സ്കാംഭവികുകയുാം ശ്പവത്തികപ്പെടുകയുാം പ്പെയ്യൂന്തനയ ആ 
സ്കേയത്ത്  കർത്തനവിലുള്ള ശ്പതയനശരയനപ്പട നിശ്ൈപനപിച്ചി ികുന് ഈ സ്കരഹനൈ പ്പന 
കത്തനവിപ്പെ വലത്തു ഭനഗത്തു നിെുത്തിപ്പകനള്ളണപ്പേ. “എപ്പെശ ീ ാംഭക്ഷികുകയുാം 
എപ്പെ  ക്താം പനനാം പ്പെയ്യുകയുാം എന്ില് വിശവസ്കികുകയുാം പ്പെയ്യുന് ഏവനുാം 
എന്ിലുാം ഞനന് അവനിലുാം വസ്കികുന്ു. അവസ്കനനൈിവസ്കത്തില് ഞനന് അവപ്പന 
ഉയിപ്പത്തഴ്തുരന്ല്ലികുാം" എന്്  ജീവനുള്ള തി ുവനയ്പ്പകനണ്ട്  അ ു ിപ്പച്ചയ്തിട്ടുള്ളതനയ 
ആ വെനാം ഞങ്ങ ിലുാം ഇവനിലുാം നിെരവറ്റണപ്പേ. ഞങ്ങ ുാം ഞങ്ങ ുപ്പട പര ത ുാം 
നിപ്പെ വലത്തുഭനഗത്തു നിന്ുപ്പകനണ്ട്  നിപ്പെ ക ുണപ്പയകനണുകയുാം നിനകുാം തപ്പെ 
പിതനവിനുാം പ ിശുദ്ധനത്മനവിനുാം സ്കത്ൂതിയുാം സ്കര്തനശ്തവുാം കര റ്റുകയുാം 
പ്പെയ്യുേനെനകണപ്പേ. രഹനരശന...... 

 
തക്പ്പശപ്പ്പതന  ( ് രലനസ്്ക  അക്രസ്കബ് ) 

 
പ്പപൌരലനപ്പസ്കഴ്തുതി-േൃതിേ്ശിഹനയില് ശ്പന- 
പിരച്ചനപ്പ -േ ണാം-ബനധികി-പ്പല്ലരന്വാം 
േ്ശിഹന നിശ്ൈന-വശ നരയനർ വീണ്ടുാം 
േൃതിരയല്കി-പ്പല്ലന്ുല്-രഘനഷിച്ചനന്-ശനസ്ലീശന്       പ്പേനെിപ്പയന......... 



 
എപ്പശ്തന 

 
ബലവനനുാം േഹനകന ുണയവനനുാം ൈയനലുവുേനയ ദൈവേനയ കത്തനരവ! 
തി ുസ്കന്ിധിയിരലക്  കത്തനവ്  എടുത്തി ികുന്തിനനല് നിശ്ൈശ്പനപിച്ചി ികുന് ഈ 
സ്കരഹനൈ നുരവണ്ടി ഈ സ്കേയത്ത്  ഞങ്ങള്ക് അബണച്ചി ികുന് ഈ ധൂപാം 
ദകപ്പകനണ്ട്  സ്കവഗ്ലീയ ഈരേേില് രേനഹനീയ വനസ്കസ്ഥനനങ്ങ ില് ഇവപ്പന 
ആശവസ്കിെികുകയുാം കടങ്ങ ുപ്പട പ ിഹന ത്തിനുാം പനപങ്ങ ുപ്പട രേനെനത്തിനുാം 
തി ുേുമ്പനപ്പകയുള്ള േുഖ്ശ്പസ്കന് യ്കുാം ഇവപ്പനഅഹനനകുകയുാംപ്പെയുണപ്പേ. 
രേനെനന് വനരലനഹനന്... 
 

രകനപ്പലന   (കുരകനപ്പയന) 
 

നുക ുരന്നനു കടുാം കയ്കന-ണീ േ ണകന-സ്കന 
വ ിക ജവാം രപനകന േുടരയനന്-നിരന്യന ന-യു- 
                     പ്പന്ന്നത്മനരവന-ടന ൈൂതന് പ്പെനല്ലുാം 
                     രന ാം പന ാം-രഘന ാം രഖൈക ാം 
കണ്ണീർ കവി ിപ്പലനഴ്തുകിപ്പകന-ണ്ടനത്മനരവന-തുന്ു 
ശനന്തിപ്പയനടുത്ഥനനരത്തന ാം-തനുരവ! നിവസ്കികു.     ഹനരലലുയ്യു-ഉ-ഹനരലലുയ്യ 
 
ഞനന് ദവരൈശികപ്പനരന്വാം-പ്പെനന്ീടുന്ന-ത്മാം 
ആള്ക്വിട്ടുടരയനന് വിട്ടതിനനല്-നില്ലനന് ത േില്ല 
                   രശ്പഷിതപ്പനരന്ന-രടവാം ഭനഷിച്ചു 
                   ആലയവനസ്കാം-ദകപ്പവടിയുക വ ിക. 
കത്തനവ ു ിയനനള്ക്വപ്പ യുാം-ഞനന് രേവിയതന-കുാം 
രേനഹന നശവ േന്ദിരേ! വനഴ്ത്ക ശുഭാം പ്പേ-രയ്യ.               ഹനരലലുയ്യു-ഉ-ഹനരലലുയ്യ 
 
                         ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന..... 
ദൈവസ്കുതന! വഴ്തിയനശ്തയിപ്പലന്-പനരഥയാം നീയനാം 
ജഗതീരപനഷകരന! പശിയില്-നീപ്പയപ്പന്രെനറ്റി 
                        ഞനപ്പന ിയ ുരത-നിന് തനു ുധി ങ്ങള്ക് 
                       എന്തനുവീന്ുാം-വനസ്കന വീശുരമ്പനള്ക് 
േനരേനൈീസ്കപ്പയനിരകനത്തനല്-േുങ്ങനപ്പത്തന ുന-ക 
നനഥന! നിന് കൃപ കനണണരേ-ഞനനുത്ഥനന-ത്തില്     ഹനരലലുയ്യു-ഉ-ഹനരലലുയ്യ 
 
രവർപനടിന് രവ യിലനത്മാം-പ്പേരയ്യനടു പ്പെ-യ്യു- 
പ്പന്ന്തുപകന പ്പേനിരകകുാം-ധനസ്കമ്പനൈയ-ങ്ങള്ക് 
                        വിധിനിലയത്തില്-രെനൈികുാം സ്കുകൃതാം 
                        പ്പെപ്പയ്യന്നകില്-ഫലേു വനരയപ്പന 
വനസ്കസ്ഥലവുാം ധനവുാം ഞന-നുടേസ്ഥരക-കി 
ഭീക സ്കിാംഹനസ്കന സ്കവിധാം-രപനകുരന്പ്പന-പ്പെ. 
                       ഹനരലലുയ്യ പ്പെയ്തിക െിയിെനന്. പ്പേനെിപ്പയനെനരഹാം..... 
 

േനർ അരശ്പേിപ്പെ രബനവൂപ്പസ്കന 
 

ആശ്ൈതയനല് നനഥന! രൈവന!  
ൈനസ്കരന്കണപ്പേ-പുണയാം 
നിന് േഹിരേനൈയനനള്ക് തന്ില്  
നിത്തണപ്പേ വലേന-യിവപ്പന. 
 



 ക്ഷിെനന് വരന്നന് േശ്ിഹന!  
നീപ്പയന് സ്കരങ്കതാം-േിശ്താം 
െനവി ു ില് പനതന ത്തില്  
നിന് സ്ലീബനയനപ്പണന്-ൈീപാം. 
 
എന്രവർപനടനസ്കന്ാം ഞനന്  
നിങ്ങ ില് നിന്ിരെന-ള്ക് നീങ്ങുാം 
രവർപനരടകിയ ദൈവപ്പത്ത- 
രയനപ്പത്തപ്പന്രയനെിന്- നിങ്ങള്ക്. 
 
വത്സലര ! ശനന്തയന വനഴ്തവിന്  
തനതന്മനര ! ശ്പനത്ഥിെിന് 
ഞനനിരെനള്ക് ദൈവാം പ്പെനല്ലുാം  
സ്ഥനനാം രനനകിരെന-കുന്ു. 
 
ഏല്കുക രൈവന! നിന്ശ രണ 
നിശ്ൈയിലനരയന ന-ത്മപ്പത്ത 
നിന്കൃപ രശനഭികുാം നന ില്  
നിത്തണപ്പേ വലേന-യിവരന. 
 
ആശ്ൈതയനല് നനഥന! രൈവന!  
ൈനസ്കരന്കണപ്പേ-പുണയാം 
നിന് േഹിരേനൈയനനള്ക് തന്ില്  
നിത്തണപ്പേ വലേന-യിവപ്പന. 
 
 
 

സുറിയാനിക്രിസത്യാനിരളായ   പുരുഷന്മാരുടെ ശവസംസതകാരം 
 

നാലാം ശുക്ശൂഷ 
 

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 നേസ്കക്ന വുാം ശുശ്ശൂഷയുാം ദകപ്പകനണ്ട്  
ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യണപ്പേ. 
 
പുര നഹിതന്: ദൈവരേ സ്ക്തുതി…… 
ശ്പതിവനകയാം: സ്കൃഷ്ടനരവ സ്ക്തുതി പനപിക നയ അടിയനര നടു ക ുണ പ്പെയ്യുന് േശ്ിഹന 
 നജനരവ സ്കത്ുതി, 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 േഹതവവുാം-
എരന്കുാംതനികുള്ളതനകുന്ു. ആമ്മീന്. 
 
പുര നഹിതന്: കൃപ നിെഞ്ഞ േെിയരേ, 
ശ്പതിവനകയാം: നിനകു സ്കേനധനനാം. നമ്മുപ്പട കത്തനവ്  നിരന്നടു  കൂപ്പട, നീ സ്ക്ശ്തീക ില് 
വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവള്ക്; നിപ്പെ വയറ്റില്ഫലേനയ നമ്മുപ്പട കത്തനവീരശനേശ്ിഹന 
വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവനനകുന്ു. പ ിശുദ്ധ കനയക േത്തേെിയരേ, തമ്പു നപ്പെ അരമ്മ, 
പനപിക നയ ഞങ്ങള്ക്കു രവണ്ടി ഇരെനഴ്തുാം എരെനഴ്തുാം ഞങ്ങ ുപ്പട േ ണസ്കേയത്തിലുാം 
ദൈവാംതമ്പു നരനനട് അരപക്ഷിച്ചുപ്പകനള്ളണപ്പേ. 
ആമ്മീന്. 
 
പുര നഹിതന്: ശുബരഹനലനരബന...... 
ശ്പതിവനകയാം: ബലഹീന ുാം പനപിക ുേനയ ഞങ്ങ ുപ്പട രേല് ക ുണയുാം കൃപയുാം  ണ്ടു 
രലനകങ്ങ ിലുാം എരന്കുാം പ്പെന ിയപ്പെടുേനെനകപ്പട്ട. 
രലനകങ്ങ ിലുാം എരന്കുാം പ്പെന ിയപ്പെടുേനെനകപ്പട്ട. 
 
 

ശ്പനർത്ഥന 
 

ദൈവേനയ കത്തനരവ! തനല്കനലികേനയ ജീവതത്തില് നിന്്  ഇരെനള്ക് രവർപ്പപട്ട്  ഈ 
വയത്ഥരലനകത്തില് നിന്്  യനശ്തയനയി ികുന്ഈ ആത്മനവ്  പുന ുത്ഥനനൈിവസ്കാംവപ്പ  
ആശവനസ്കവുാം സ്കരന്തനഷവുാം ആനന്ദവുാം നിെഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങ ിരലകു കത്തനവിപ്പെ 
വിശുദ്ധ േനലനഖനേന നല് നയികപ്പെടുവനനുാം അവിപ്പട പ്പവച്ച്  
േുഖശ്പസ്കന്തരയനടുകൂുപ്പട കത്തനവിപ്പന എതിര ല്കുവനനുാം സ്കാംഗതിയനകണപ്പേ. 
ആപ്പബനവബപ്പെന....... 
 

കുകിലിരയനന്   (എട്ടനാം  നഗാം) 
 

േൃതപ്പനരെനല് ഞനന് വിസ്ക്കൃതനനയ് -ഹനരലലുയ്യ 
പനഴ്ത്പനശ്താംരപന-ലനരയന് ഞനന്. 
 
ആ ുകര റ്റപ്പേനിപ്പകതി നയ് -ഹനരലലുയ്യ 
ആരലനെികൂ-ന്തു രകരട്ടന്. 
 
എന്നത്മനപ്പേടുകനനവപ്പ നത്തു-ഹനരലലുയു 
നനഥന! ശ ണപ്പെ-രട്ടന് നിന്ില്. 
 
പ്പെനന്നന് നീ തനപ്പനന് ദൈവാം-ഹനരലലുയ്യ 
നിന് ദകയില്തനന്-കനലങ്ങള്ക്.        ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബപ്പഹന........ പ്പേനഓലാം...... 
 

എക്പ്പബന  (പ്പഹൌൈത്ത്  ഇന്) 
 

സ്കത്തേരന! ക ുണനപൂണ്ണ!  
വിധിരയല്ക ുരത നിന്ടിയനർ 
തി ുേുമ്പില് ജയേനരന്നനനർ  
വിധിപ്പെയ്യുപ്പല്ല നീയവപ്പ  

 കത്തനരവ! യവപ്പ യന്പനല് 
 ജീവിെിരകണാം നിപ്പന് 
 ഞങ്ങ ിതന വനഴ്ത്ത്തീടുന്ു.  സ്ക്പ്പതൌപ്പേന്കനരലനസ്ക്  കുെിരയലനയിരസ്സനന് 

 



ശ്പുേിരയനന് 
 

ആത്മനക ുപ്പട ശ്സ്കഷ്ടനവുാം ശ ീ ങ്ങ ുപ്പട നിമ്മിതനവുാം നിമ്മിതേനയവയുപ്പട 
ശ ണവുാം, സ്കൃഷട്ിക ു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 ൃവുേനയ കത്തനവിനു  സ്ക്തൂതി. തപ്പെ 
ൈനസ്കപ്പെ ശവസ്കാംസ്കക്ന  ശുശ്ശൂഷ നിവഹികപ്പെടുന് ഈ സ്കേയത്തുാം......... 
ബ്കുലഹ്ൂന്..... 
 

പ്പസ്കൈെന 
 

ആൈയന്തേില്ലനത്ത രതജസ്സുാം േഹനകന ുണയവനനുാം സ്കതയവനനുാം, േ ണേില്ലനയ്യയപ്പട  ശ്പ 
ഭയുാം ജീവനുാം ഉെവയുാം, സ്കകലത്തിരെയുാം ശ്സ്കഷ്ടനവുാം രലനകപ്പത്തയുാം അതിപ്പല 
അവസ്ഥനന്ത ങ്ങപ്പ യുാം ശ്കേീക ികുന്വനുേനയ കത്തനരവ! കത്തനവ്  ഭയങ്ക നുാം 
കത്തനവിപ്പെ കല്പനയില് േഹനീയനുാം ൈീഘക്ഷേയുള്ളവനുാം കന ുണയവനനുാം ആകുന്ു. 
യനപ്പതന ു  ഹസ്കയവുാം നിപ്പെ ൈിവയൈൃഷ്ടിക്  അരഗനെ േല്ല. ആരലനെനക ുപ്പട ആഴ്തവുാം 
ഹൃൈയെിന്തക ുാം തി ുസ്കന്ിധിയില് പ സ്കയേനയി പ്പവ ിപ്പെട്ടി ികുന്ു. നിപ്പെ 
തീ ുേനനങ്ങള്ക് അപ ിേിതങ്ങ ുാം നിപ്പെ േനഗ്ലങ്ങള്ക് ൈൂർശ്ഗഹങ്ങ ുേനകുന്ു േ ണപ്പത്ത 
േനയിച്ചു ക യുവനനുാം േനുഷയസ്കാംഹന കനനയ േഹനസ്കെപ്പത്ത പ്പകനല്ലുവനനുേനയിട്ട്  
രയശുേശ്ിഹനപ്പയന് തി ുവത്സല പുശ്തപ്പന രലനകത്തിരലക്  അയയ്കുകയുാം 
തനല്ല യേുള്ള സ്കകല ആത്മനകള്ക്കുാം  ക്ഷയുാം േ ണേില്ലനയ്യയുാം രയശുേശ്ിഹന 
ശ്പസ്കാംഗികുകയുാം പ്പെയ്തു. തി ുകല്ലനശ്പകന ാം രക്ലശപൂണ്ണേനയ ഈ രലനകത്തില് നിന്്  
രശ്ശഷ്ഠവുാം അനശവ വുേനയ രലനകത്തിരലകു ഞങ്ങള്ക് അയകപ്പെടുന്ു. 
കത്തനധികത്തനവുാം ഇ ുരലനകങ്ങള്ക്കുാം അധികന ിയുേനയുരള്ളനരവ! ഈ 
തനല്കനലിക ജീവിതേനകുന് പ രൈശവനസ്കത്തില് നിന്്  രവർപ്പപട്ട്  
യനശ്തയനയി ികുന് ഈ നിപ്പെ ൈനസ്കപ്പെ ശവസ്കാംസ്കക്ന ശുശ്ശൂഷയുപ്പട ഈ സ്കേയത്ത്  
തി ുസ്കന്ിധിയില് ഞങ്ങള്ക് അരപക്ഷയുാം ശ്പനത്ഥനയുാം സ്കേർെികുന്ു. ഇവിപ്പട നിന്്  
യനതയനയി സ്കവഗ്ലീയ ഭൂവനങ്ങ ില് വസ്കിെികുന്വ നയ സ്കേനധനന േനലനഖനേനർ േൂലാം 
ഇവപ്പെ ആത്മനവിപ്പന ദകപ്പകനള്ളണപ്പേ. കത്തനരവ! ൈുഷ്ടനത്മക ുപ്പട പിടിയില് 
നിന്ുാം ഇവപ്പെ ആത്മനവിപ്പന  ക്ഷിച്ചു പ്പകനള്ളണപ്പേ. ആ എതി ന ിയുപ്പട 
ബന്ധനത്തില് നിന്്  അതിപ്പന വിടത്തണപ്പേ. തി ുനനേ ക്ത ുാം തി ുവിഷ്ടാം 
ആെ ികുന് വ ുേനയ െുറ്റി നില്കുന്തുരപനപ്പലയുള്ള രസ്കനകള്ക് ഇവനുാം 
ലഭികുേനെനകണപ്പേ. നിപ്പെ േനുഷയശ്പീതിയനല് ഇവപ്പെ പനപങ്ങപ്പ  പൂണ്ണേനയി 
പ ിഹ ികണപ്പേ. ഇവപ്പെ പ്പതറ്റുകപ്പ  തി ുൈയയനല് പൂണ്ണുേനയി ക്ഷേികുകയാം 
പ്പെയ്യുണപ്പേ. ഇവപ്പെ യനശ്തയ്ക്  തി ുസ്കഹനയാം പ സ്കയേനയി അച്ചുപ്പകനടുകണപ്പേ. 
കൃപനപൂണ്ണേനയ വലാംദക ഇവന് നീട്ടിപ്പകനടുത്ത്   ണ്ടനാം േ ണേനകുന് െുഴ്തിയില് 
നിന്്  ഇവപ്പന ഉദ്ധ ിച്ചുപ്പകനള്ളണപ്പേ. അൈൃശയേനയ തി ുശക്തിയനല് ഇവപ്പന 
സ്കഹനയികണപ്പേ. പിശനെുക ുപ്പട ഭങ്ക േനയ ഒ ിവിടങ്ങ ില് നിന്്  ഇവപ്പന 
 ക്ഷിച്ചുപ്പകനള്ളണപ്പേ. ഇവപ്പെ ശ്പേനണലാംഘനങ്ങള്ക്ക്  തകരപനപ്പല ഇവപ്പന 
വിധിക ുപ്പത; തി ുസ്കന്ിധിയില് സ്കർവ്വ ുാം  കുറ്റകനർ തപ്പന്യനണരല്ലന. കത്തനരവ! 
ഞങ്ങ ുപ്പട സ്കവഭനവികേനയ ൈുൂബലതയില് കനിവു രതനന്ണപ്പേ. ഞങ്ങ ില് 
വി ികപ്പെട്ടി ികുന്തനയ  തി ുനനേപ്പത്തയുാം തി ുേഹനക ുണപ്പയയുാം ഞങ്ങ ിലുാം 
ഇവനിലുാം ഓർകണപ്പേ. ഞങ്ങ ുപ്പട വർഗ്ലത്തിപ്പെ  ക്ഷയക്ുരവണ്ടിയുണ്ടനയ 
തി ുഏകപുശ്തപ്പെ കഷ്ടനനുഭവങ്ങള്ക് കത്തനവിരനനടരപക്ഷികുേനെനകണപ്പേ. നിപ്പെ 
കൃപയുാം ക ുണയുാം ഇവപ്പെരേല്ഉൈികുേനെനകണപ്പേ. ഇവന് വിശവസ്കിച്ചതനയ 
ജയേുള്ള സ്ലീബന ഇവന വിശുദ്ധന്മന ുപ്പട സ്കേൂഹത്തില് വസ്കിെികുന് 
ശ്പകനശസ്ക്താംഭേനയി ഭവികുേനെനകണപ്പേ. ഞങ്ങ ുപ്പട വാംശശശ്തുവനയ സ്കനത്തനന് 
തപ്പെ ൈുഷട്േനയ ആശ്ഗഹാം നിെരവെനപ്പത ല ്ജിച്ചുരപനകത്തകവണ്ണാം നിപ്പെ ക ുണ 
ഇവനില് ഉണ്ടനകുേനെനകണപ്പേ. കത്തനരവ! തി ുനനേഭക്തന്മനകുള്ള അനുശ്ഗഹീത 
ഭവനങ്ങ ില് എത്തുന്തുപ്പവപ്പ  ഈ നിപ്പെ ൈനസ്കന് രകനട്ടയുാം 



അനുയനയിയുാംകനവർകന നുാം സ്കഹനയിയുാം ആയി ികണപ്പേ. അവിപ്പട 
ആൈയന്തേില്ലനത്തതനയ തി ുേഹിേയില് ഇവന് ആനന്ദികുേനെനകണപ്പേ. 
അശ്ബഹനേിപ്പെ േടിയില് വിശ്ശേിച്ചുപ്പകനണ്ട്  എല്ലന ൈുുഃഖങ്ങ ുാം രക്ലശങ്ങ ുാം 
കഷ്ടതക ുാം വിസ്ക്ത ികുവനന് ഇവന് സ്കാംഗതിയനകണപ്പേ. കത്തനരവ! നിപ്പെ 
ആ നധക നയ ഞങ്ങപ്പ പ്പയല്ലനവപ്പ യുാം ഇവയ്പ്പകല്ലനാം രയനഗയ നകിത്തീകണപ്പേ. 
പ്പവടിെുള്ളതുാം ആനന്ദക വുാം പനപ ഹിതവുേനയ ജീവിതത്തില് അന്ധകന ത്തിപ്പെ 
ൈുഷ്ടരസ്കനകള്ക്കവിരധയേനകനത്ത സ്കേനധനനപ േനയ നി യനണാം ഞങ്ങ ുാം 
അനുഭവികനന് ഇടയനകണപ്പേ. കത്തനരവ! ക ുണനൈൃഷ്ടിയനല് ഞങ്ങപ്പ  കടനക്ഷിച്ച്  
വിലപിച്ചി ികുന്വപ്പ  ആശവസ്കിെികുകയുാം ൈുഖിച്ചി ികുന്വപ്പ    
ദേപ്പെടുത്തുകയുാം മ്ലനവൈന നയി ികുന്വക്  േുഖശ്്പസ്കന്ത നല്കുകയുാം 
പ്പെയ്യണപ്പേ. കത്തനവിപ്പന സ്കത്ുതികുന് ഏവകുാം ഏതു സ്ഥനനത്തുാം അവനവപ്പെ 
ആവശയനനുസ്ക ണാം ശ ണവുാം ശ്പതയനശയുാം ആയി ുന്തുപ്പകനണ്ട്  അവ ുപ്പട േുഖത്തു 
നിന്്  കണ്ണുനീ ുാം ൈുുഃഖവുാം നീകിക ുയണപ്പേ. ദൈവരേ! കത്തനവിപ്പെ േശ്ിഹനയിലുള്ള 
ശ്പതയനശയില് േുന്കൂട്ടി കത്തനവിപ്പെ അടുകരലക്  യനശ്ത പുെപ്പെട്ടവ ുാം രശ്ശഷ്ഠവുാം 
േഹനീയവുേനയ അവിടുപ്പത്ത ശ്പതൃക്ഷതപ്പയ ശ്പതീക്ഷിച്ചുപ്പകനണ്ടി ികുന്വ ുേനയ 
ഞങ്ങ ുപ്പട എല്ലന േനതനപിതനകള്ക്കുാം സ്കരഹനൈ ീസ്കരഹനൈ മ്മനകുാം ഗു ുകന്മനകുാം 
ഞങ്ങപ്പ ല്ലനവര യുാം വഹിച്ചി ികുന് നിപ്പെ കൃപയനല് ഭനഗൃക േനയ ഭവനങ്ങ ില് 
വിശുദ്ധന്മനര നടുകൂടിയുള്ള ആശവനസ്കാം നല്കണപ്പേ. ആ ശ്പതയക്ഷപ്പയ 
ലജഇജ്ടന ഹിതേനയ ശ്പസ്കന്േുഖങ്ങര നടുകൂപ്പട എതിര ല്കുവനന് ഞങ്ങ ുാം 
കനത്തി ികുന്ു. കത്തനരവ! േുന്കൂട്ടി നിശ്ൈശ്പനപിച്ചവ ുാം ഇവിപ്പട 
അവരശഷികുന്വ ുേനയി  ക്ഷിത ുാം അവിടുപ്പത്ത കത്തൃതവത്തിപ്പെ ൈനസ്ക ുേനയ 
ഞങ്ങപ്പ ല്ലനവ ുാം ആൈയന്തേില്ലനത്ത തി ു നജയത്തില് വന്ദയവുാം ശ്ഗഹണനതീതവുേനയ 
തി ുനനേപ്പത്തയുാം നിപ്പെ ഏകപുശ്തരനയുാം തി ുപ ിശുദ്ധ െൂഹനരയയുാം സ്ക്തുതിച്ചു 
പുകഴ്ത്ത്തുവനന് രയനഗയ നയിത്തീ ണപ്പേ.  രഹനരശന.............. 
 

തക്പ്പശപ്പ്പതന  (രകനരലന ൈക്രെന) 
 

േ ണാം ശ്പനപിച്ചഴ്തുകിരെന-രയനനനാം 
ലനസ്കെിപ്പനകബെീ-ന്നഹവനനാം പ്പെയത്ു 
 സ്കഷ്ടനവിന്നഇഞനൈവനിയുത്ഥനന േഹനൈിവരസ്ക 
േൃതപ്പ -രയറ്റിരച്ചകുാം 
രയനശനഫനപ്പത്തന്-സ്കനനുസ്ഥനനത്തില് 
അ െനി ികുാം രശ്തനരണനസ്കില് 
സ്കതയവിധികനയ്  തലേുെകള്ക് വപ്പന്ത്തീടുാം 
നനഥന! സ്കരവ്വശന! എരന്ദലന്ന ില് 
കന ുണയാം പ്പെരയ്യണാം നീ-ശ്പനണശ്പൈനരല്ലന.            പ്പേനെിപ്പയനെനരഹാം..... 
 

എപ്പശ്തന 
 
കന ുണയവനനനയ ദൈവരേ! കത്തനവില് അഭയാം ശ്പനപിച്ചുപ്പകനണ്ട്  ഈ സ്കുഗന്ധധുപാം 
ഞങ്ങള്ക് അണയക്ുകയുാം തി ുകല്ലനശ്പകന ാം ഇവിപ്പടയുള്ള ജീവിതത്തില് നിന്്  
വിട്ടുേനെിയി ികുന് ഈ ആത്മനവിനുരവണ്ടി കത്തനവിരനനടരപക്ഷികുകയുാം 
പ്പെയ്യുന്ു. പിശനെുക ുപ്പട കഠിനബന്ധനത്തില് നിന്ുാം അന്ത ീക്ഷവനസ്കിക ുാം 
അൈൃശയ ുേനയ ശശ്് ുക ുപ്പട അൈൃശ് ൃഗണത്തില് നിന്ുാം ഈ ആത്മനവ്  
 ക്ഷികപ്പെടുേനെനകണപ്പേ. ഞങ്ങ ുപ്പട കത്തനവുാം നിതയദൈവവുരേ! ഈ ആത്മനവ്  
യനശ്തപ്പെയ്ത്  നിപ്പെ  വിശുദ്ധന്മന ുപ്പട ആലയങ്ങ ിലുാം ജീവനുള്ളവ ുപ്പട പട്ടണത്തിലുാം 
പ്പെന്ുരെ ുവനന് ഞങ്ങ ിലുള്ള നിപ്പെ  േഹനക ുണയനല് സ്കാംഗതിയനകുകയുാം 
പ്പെയ്യണപ്പേ. രേനെനന് വനരലന... 
 

രകനപ്പലന   ( ് ുദബക്  ഈപ്പത്തന)  ാം 
 



ധനയന്േൃശിഹന! വനകനല് േൃതപ്പ യുയ-െിരെനന് 
തന്കല്ലന പഠ-ലിരച്ചനകനയ് -രതരജന- 
ശ്വസ്ക്താം നല്കീടുാം 

                      അവപ്പന  നജയപ്പത്തതിര ല്ലനന്  
 അവർ രേഘങ്ങ ിരലെിവ ുാം 

അവനനനന്ദരത്തന-ടനകുാം- 
 വരന്-െിദകപ്പകനണ്ടിടുവിന് 

    കല്പന കനരത്തന-കനയ്  േുരമ്പ-തനതന്  
 ക ുതിടുേന- നജയാം. 

 
േനരേനൈീസ്കന-നീ ില്നിന്ുാം േശ്ീ-ഹന തന് 

െൂശേ്നരയരറ്റനര  േൃതര ! വഴ്തിനി- 
ങ്ങള്ക്കുണ്ടനശിെനന് 

                     േൃതിരലനകത്തില് ധീ തയുാം- 
ശ്പതയനശയതുാം ശ്പനപിെിന് 

ഉയിര നപ്പടഴ്തുരന്ല്കുാം നിങ്ങള്ക്  
രകരട-തുാം തീണ്ടീടനപ്പത 
കല്ലെയീന്ുാം പെുൈീസ്കന പൂകനന്  
വനസ്ക േന-സ്കന്ാം     ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന..... 

 
ധനയന് പ്പപൌരലനസ്ക് -േീഹന പ്പെനരന്വാംരകരട്ടന് 
  േൃതപ്പ രയനത്തി-ട്ടഴ്തല് നിങ്ങള്ക് ക ുപ്പത- 

ന്നശിച്ചിടുരന്ന് 
                      വനനിന് കനഹ നനൈത്തനല്- 

േൃതപ്പ ല്ലന ുപ്പേഴ്തുരന്ല്കുാം 
തനല്കനലികേനേീ-ഗനശ്താം  

നിതൃ-തപ്പയ ശ്പനപിച്ചിടുാം 
തനുപ്പവഴ്തുരന്ല്കുാം രകടില്ലന-തുത്ഥന- 
നത്തിന് വന്നന ില്.       പ്പേന ഓനലാം.. 

 
വഷികപ്പട്ട തനത-നയച്ചിട്ടന ബനരബല് 

തീച്ചൂ യില് ബന-ലന്മന ില് വീഴ്്തത്തിയ  
ജീവെനിനീ ന 

േൃതിരലനകത്തനകുലരേെുാം  
ഭവനങ്ങ ില് േ ുവുരന്ന ില്- 

 
നിന്ഭയത്തില് നിശ്ൈിത നാം  
ൈനസ്ക-ന്മനർ തന് പിഴ്തരപനകീ 
ട്ടവകനശാം നല്-കീരടണാം ശനശവ-ത 
സ്കുസ്ഥി  ന-ജയത്തില്. 

  
േൈ്രെനപ്പശന 

 
നിന്ശ രണ േൃതനനാം ൈനസ്കന്ുത്ഥനനാം 

നവയത ന-ല്കുപ്പട്ട. 
 
ഇതുേൃതിയിന് ൈിവസ്കാം-രവൈനയിന് ൈിവസ്കാം 
പ ിരൈവന ൈിവസ്കാം-കടൈിവസ്കാം നനഥന! 
                 നല്കണേന-ശവന-സ്കാം. 
 
ഏവ ുപ്പേന ുരപനലീ-േൃതിനുക ണപ്പേന്നല് 



യനവ് ൃവനേൃതി കയ്യനല്-കഠിനത ാം നനഥന! 
                 നല്കണേന-ശവന-സ്കാം 
 
സ്കകലേേത്തിടുേന-േൃതി േുന്െിപ്പവരനയ 
സ്കതവ പ്പേത്തുകയന-ലിവനുത്ഥനനത്തില് 
                നല്കണേന-ശവന-സ്കാം 
 
സ്കഹജന്  ക്ഷികന-സ്കര്നഹിതനുതകീടന 
ഏവാം നിബിവെനാം-ശ്കിയയനല് നിെരവെി 
                  തൂണനനഥന-പ്പെയ്ക. 
േൃത നേൂരറ്റനകനയ-കഷ്ടപ്പെടുവനനുാം 
നനശകനനാം േൃതിപ്പയ-േെനല്ലിക യനനുാം 
                  ബനദ്ധ് ൃയതയു-പ്പണ്ട-വനുാം. 
 
നനവുക ിപ്പന്ല്ലനാം-സ്കര്തനശ്താം കത്തനരവ! 
നിന്നല് േൃത ുയ ുാം-സ്കവഗ്ഗാം രനടീടുാം 
                സ്ക്രതനശ്താം പന-ടീ-ടുാം. 
 

േൈ്രെനപ്പശന  (പ്പയൌപ്പേനക്  രലനക് ) 
 

1.േൃതിപ്പയ നുക-ന്ുത്ഥനനത്തിന്-ശ ണാം 
തന്വനന-േുയി ിന്-നനഥന്-ധനയന്. 
 
2.സ്കീനനയ്രേ-ലവര നഹാം പ്പെയ്ശ്തീശന് 
രേനശേയ്കു- ത്ഥനനാം-പ്പവ ിവനയ് -കനട്ടി. 
 
3.സ്കവഗ്ലീയൂ-രേേില്-രശ്തനരണന-സ്കിങ്കല് 
സ്കുസ്ക്തൃതിതന്-ൈനസ്ക-രകകട്ടി-ശന്. 
 
4.ഈ ൈനസ്കന്-നനഥന! തി ുസ്കന്ിധിയില് 
പ്പെയ്ത പിഴ്ത-യ്കപ്പകല്ലനാം-ക്ഷേ നല്-രകണാം. 
 
5.എ ിതീയുാം-വിധിയുാം-നീകീ-ട്ടിവപ്പന 
കനകുക നിന്-തനുവനല്- ക്ത-ത്തനലുാം. 
 
6.നിന്ിലുെ-ങ്ങിടുേീ-ൈനസ്കന്-നനഥന! 
ശ്പനപിച്ചന-നഭയാം-നിന്സ്സീ-ബനപ്പയ. 
 
7.ഭീക േനാം-വിധിരയന-ടതിരവ-ൈനയുാം 
ന കവുരേ-ല്ക ുരത-നനഥന!-ൈനസ്കന്. 
 
8.നിപ്പന്രയ-രറ്റനനന-േീൈന-സ്കപ്പന നീ 
ഏറ്റപെ-ഞ്ഞീടണാം-വനഗ്ൈന-നാംരപനല്. 
 
9.തി ുനനോം-തള്ളന-രത്തനനന-േിവപ്പന 
ന കത്തില്-തള്ളീ-ട ുരത-നനഥന! 
 
10. ശ്ൈുതഗതിയന-യ്  േ ണാം-സ്കവിധാം-പൂകി 
നിങ്ങപ്പട കൂ-ട്ടതില്നി-പ്പന്രന്-നീകി. 

11.ശ്പനത്ഥനയില്- രേരന്മല്-എപ്പന്-രയനെിന് 



എപ്പന് േെന്ീടന-നിടയന-ക ുരത. 

12. േൃതിയനല് നിന്-ൈനസ്കന്-രവർപ്പപ-ട്ടതിനനല് 

 ക്ഷകരന!-ഞങ്ങള്ക്-വയഥയില്-േുഴ്തുകി. 

13. പ ിശുദ്ധ-ന്മനപ്പ ന-ത്തിവപ്പന-രയൈന് 

പെുൈീസ്കില്-പന്തി-രകറ്റീ-രടണാം. 

14. വിേലന്മന-പ്പ നന്ി-ച്ചിവപ്പന-ശ്പഭയിന് 

േണവെയില്-പനെി-കണരേ-നനഥന! 

15. നവജീവന്-ഉത്ഥന-നവുേനാം-നിപ്പന് 

അവര നപ്പടന൦-ത്തിവനുാം-വനഴ്തത്്തീടപ്പട്ട. 

സ്കുരമ്മനപ്പെന 
ആൈനാം നിജേകള്ക്രകകിയ കനസ്കന- 
ആ േൃതി പനനീയത്തിനു കരയ്യെുാം 
പഠനാം പ്പെയവനനനൈനേി- 
ന്നത്മജ തുേുയനയ്  ദകേനെി. 
 

വനയനകന ന്: ഒദെത്തനയുപ്പട അഞ്ചനാം പുസ്ക്തകത്തില് നിന്ുാം ബനപ്പെക്രേനർ. 

ശ്പതിവനകയാം: സ്കൃഷ്ടിക ുപ്പട ഉടയവനു സ്കത്ുതിയുാം-നമ്മുപ്പട രേല് തപ്പെ 
അനുഹങ്ങ ുാം-എരന്കുേുണ്ടനയി ികപ്പട്ട. 

വനയനകള്ക്     ആവത്തനപുസ്ക്തകാം 32: 49-52. 
 
നീ പ്പയ ിരഹനവിപ്പന്തിപ്പ  രേനവനബ്രൈശത്തുള്ള ഈ അബന ീാം പവ് ൃതത്തില് 
പ്പനരബനേലേുക ില് കയെി ഞനന് യിരശ്സ്കല് േകള്ക്കു അവകനശേനയി പ്പകനടുകുന് 
കനനനന്രൈശപ്പത്ത രനനകി കനണ്ങ്കു. നിന്പ്പ െ സ്കരഹനൈ നനയ അഹര നന് 
രഹനർപവ്വതത്തില് പ്പവച്ച്  േ ിച്ചു തപ്പെ ജനരത്തനടു രെന്തുരപനപ്പല നീ കയെുന് 
പവ് ൃതത്തില് പ്പവച്ചു നീയുാം േ ിച്ചു നിപ്പെ ജനരത്തനടു രെ ുാം. നിങ്ങള്ക് 
സ്കീന്േ ുഭൂേിയില് കനരൈശിപ്പല കലഹജലത്തിങ്കള്ക് യിശ്സ്കനരയല് േക ുപ്പട േരദ്ധയ പ്പവച്ചു 
എരന്നടു അകൃതയാം പ്പെയ്ക പ്പകനണ്ടുാം യിശ്സ്കനരയല് േക ുപ്പട േരദ്ധയപ്പവച്ചു എപ്പന് 
ശുദ്ധീക ികനയ്കപ്പകനണ്ടുാം തരന്. നീ രൈശപ്പത്ത നിപ്പെ േുമ്പില് കനണുാം; എങ്കിലുാം 
ഞനന് യിശ്സ്കനരയല് േകള്ക്കു പ്പകനടുകുന് രൈശത്തു നീ കടകയില്ല. 
 
വനയനകന ന്: ഒദെത്തനയുപ്പട അഞ്ചനാം പുസ്ക്തകത്തില് നി ന്ുാം- ബനപ്പെക്രേനർ. 
 
ശ്പതിവനകയാം: സ്കൃഷ്ടിക ുപ്പട ഉടയവനു സ്ക്തുതിയുാം-നമ്മുപ്പട രേല് തപ്പെ 
അനുശ്ഗഹങ്ങ ുാം-എരന്കുേുണ്ടനയി ിക പ്്പട. 
 

ആവത്തനപുസ്ക്തകാം 34: 1-6 
 

അനന്ത ാം രേനരശ രേനവനബ്  സ്കേഭൂേിയില് നിന്ു പ്പയ ിരഹനവിപ്പനതിപ്പ യുള്ള പ്പനരബന 
പവ്വതത്തില് പിസ്ക്തനേുക ില് കയെി 
യരത്തനവ ൈനന് പ്പവപ്പ  ഗിലയനൈ്  രൈശാം ഒപ്പകയുാം നഫ്ലനലിരൈശപ്പേനപ്പകയുാം 
എശ്ഫയീേിപ്പെയുാം േനപ്പേയുപ്പടയുാം രൈശവുാം പടിഞ്ഞനരെ കടല്പ്പവപ്പ  
പ്പയഹുൈനരൈശപ്പേനപ്പകയുാം പ്പതപ്പക രൈശവുാം ഈന്തനഗ േനയ പ്പയ ിരഹനവിപ്പെ 
തനഴ്തവീതി േുതല് രസ്കനവനർ പ്പവപ്പ യുള്ള സ്കേഭൂേിയുാം അവപ്പന കനണിച്ചു. 
അശ്ബഹനേിരനനടുാം യിസ്കഹനകിരനനടുാം യനരകനബിരനനടുാം: ഞനന് നിപ്പെ 



സ്കന്തതികുപ്പകനടുകുപ്പേന്ു സ്കതയാം പ്പെയത്ു രൈശാം ഇതു തപ്പന്; ഞനന് അതു നിപ്പെ 
കണ്ണിനു കനണിച്ചു തന്ു; എന്നല് നീഅവിരടകു കടന്ു രപനകയില്ല. എന്ു യരഹനവ 
അവരനനടു കല്ലിച്ചു. അങ്ങപ്പന യരഹനയുപ്പടൈനസ്കനനയരേനപ്പശ യരഹനവയുപ്പട 
വെനശ്പകന ാം അവിപ്പട രേനവനബു രൈശത്തു പ്പവച്ചു േ ിച്ചു. അവന് അവപ്പന രേനവനബ്  
രൈശത്തു രബത്ത് -പ്പപരയന ിരന്തിപ്പ യുള്ള തനഴ്തവ യില് അടകി; എങ്കിലുാം 
ഇന്ുപ്പവപ്പ യുാം അവപ്പെ ശവകുഴ്തിയുപ്പട സ്ഥലാം ആ ുാം അെിയുന്ില്ല. 
 
ഭൂവിലരശ-ഷാം ദൈവത്തനല് രശ്പ ിത നയ 
േീഹന്മനർ രപനയ്  ജനതിക ിടയില് 
ഭൂതലസ്കീേയിരതന ാം നരല്ലവന് രഗരലയനന് 
ദകപ്പകനള്ക്രവന-പ്പകനപ്പകപ്പയഴ്തുാം 
ഭനഗയേിപ്പത-ന്െിയിച്ചു സ്കവഗ്ലേഹന- നജയാം 
 
വനയനകനർ: പ ിശുദ്ധനനയ പരശ്തനസ്ക്  േീഹയുപ്പട പ്പപനതുരലഖനത്തില് നിന്ുാം; 
ഹനബീബനയ് -ബനപ്പെക്രേനർ 
 
ശ്പതിവനകയാം: (േീഹന്മന ുപ്പട) ഉടയവനു സ്ക്തൂതിയുാം-നമ്മുപ്പട രേല് തപ്പെ 
അനുശ്ഗഹങ്ങ ുാം-എരന്കുാം ഉണ്ടനയി ികപ്പട്ട 
 

2 പരശ്തനസ്്ക  3: 8-13. 
 

എന്നല് ശ്പിയേുള്ളവര , കത്തനവിന്ു ഒ ുൈിവസ്കാം ആയി ാം സ്കാംവത്സ ാം രപനപ്പലയുാം 
ആയി ാം സ്കാംവത്സ ാം ഒ ുൈിവസ്കാം രപനപ്പലയുാം ഉ ികുന്ുഎന്ീ കന യാം നിങ്ങള്ക് 
േെക ുത് . െിലർ തനേസ്കാം എന്ു വിെന ികുന്തുരപനപ്പല കത്തനവു തപ്പെ വനഗ്ൈത്താം 
നിവത്തിെന് തനേസ്കികുന്ില്ല. ആ ുാം നശിച്ചു രപനകനപ്പത എല്ലനവ ുാം 
േനനസ്കനന്ത പ്പെടുവനന് അവന് ഇച്ഛിച്ചു നിങ്ങര നടു ൈീഘക്ഷേ കനണികുന്രതയുള്ളു. 
കത്തനവിപ്പെ ൈിവസ്കരേനകുള്ളരനരെനപ്പല വ ുാം. അന്ു സ്കവഗ്ഗാം പ്പകനടുമ്മുഴ്തകരത്തനപ്പട 
ഒഴ്തിഞ്ഞുരപനകുാം; േൂലപൈനത്ഥങ്ങള്ക് കത്തിയഴ്തിയുകയുാം ഭൂേിയുാം അതിലുള്ള പണിക ുാം 
പ്പവന്തുരപനകയുാം പ്പെയ്യുാം. ഇങ്ങപ്പന ഇവ ഒപ്പകയുാം അഴ്തിവനനുള്ളതനയി ികയനല് 
സ്കവഗ്ഗാംെൂട്ടഴ്തിവനനുാം േൂലപൈനത്ഥങ്ങള്ക് പ്പവന്തു ുകുവനനുാം ഉള്ള ദൈവ 
ൈിവസ്കത്തിപ്പെവ വു കനത്തി ുന്ുാം ബദ്ധപ്പെടുത്തിയുാം പ്പകനണ്ട്  നിങ്ങള്ക് എശ്ത 
വിശുദ്ധജീവനുാം ഭക്തിയുാം ഉള്ളവർ ആയി ിരകണാം. എന്നല് നനാം അവപ്പെ 
വനഗ്ൈത്തശ്പകന ാം നീതി വസ്കികുന് പുതിയ സ്കവഗത്്തിനുാം പുതിയ ഭൂേികുേനയിട്ടു 
കനത്തി ികുന്ു. 
 
പ്പപൌന-രലനസ്ക്  േീഹന-ധനയന് പ്പെനല് രകരട്ട-നിരത-വാം 
നിങ്ങപ്പ  ഞങ്ങ െീച്ചപ്പതനഴ്തി- ച്ചിപ്പങ്ങന ുവന് 
വന്െിയിച്ചനല് വനനവപ്പനങ്കിലുേനൈൂതന് 
തനരനല്കുാം സ്കഭയിന് ശനപാം 
പലത േുപരൈശങ്ങ രഹന പന ില് േു ച്ചു പ കുന്ു 
ദൈവത്തിന്ുപരൈശാം പ്പതന-ട്ടവസ്കനനിെിരെനന് ധ-നയന്. 
 
 
വനയനകനർ: പ്പപൌരലനസ്കഗ്േീഹന പ്പകന ിന്തയക്  എഴ്തുതിയ ഒന്നാം രലഖനത്തില് നിന്ുാം 
: ആഹനയ് -ബനപ്പെക്രേനർ. 
 
ശ്പതിവനകയാം: േീഹനയുപ്പട ഉടയവനു സ്ക്തൂതിയുാം-നമ്മുപ്പട രേല് തപ്പെ അനുശ്ഗഹങ്ങ ുാം-
എരന്കുാം ഉണ്ടനയി ികപ്പട്ട 
 

1 പ്പകന ിന്തി 15: 34-53 
 



നീതിരയനപ്പട ഹൃൈയപ്പത്ത ഉണത്തുവിന്. നിങ്ങള്ക് പനപാം പ്പെയ്യു ുത് . െില ആ ുക ില് 
ദൈവപ്പത്തകുെിച്ചുള്ള അെിവ്  ഇല്ലനതി ികുന്ു. നിങ്ങപ്പ  
ല ്ജിെികുവനനനയിട്ടനകുന്ു ഞനന് പെയുന്ത് . നിങ്ങ ില് ഒ ുവന്, േ ിച്ചവർ 
എങ്ങപ്പന പുന ുത്ഥനനാം പ്പെയ്യുപ്പേന്ുാം ഏതു ശ ീ രത്തനടുകൂടി വ ുാം എന്ു 
രെനൈിരച്ചകനാം. രഭനഷന! നീ വിതയ്കുന് വിത്ത്  ക്ഷയികുന്ില്ലങ്കില് േു യക്ുന്ില്ല. നീ 
വിതയ്കുന്ത്  ഉണ്ടനകുവനന് രപനകുന് ശ ീ േല്ല; രഗനതമ്പിരെരയന യവത്തിരെരയന 
േരറ്റപ്പതങ്കിലുാം ധനനയത്തിരെരയന പ്പവെുാം േണിേനശ്താം. എന്നല് ദൈവാം തപ്പെ ഇഷട്ാം 
അനുസ്ക ിച്ച്  ഓര ന വിത്തിനുാം അതിരെതനയ ശ ീ ാം നല്കുന്ു എല്ലനശ ീ വുാം 
ഒന്ുരപനപ്പലയല്ല. േനുഷയപ്പെ ശ ീ ാം ഒന്് , േൃഗങ്ങ ുപ്പട ശ ീ ാം േപ്പറ്റനന്് , പക്ഷിക ുപ്പട 
ശ ി ാം രവപ്പെനന്് , േത്സയങ്ങ ുപ്പട ശ ീ ാം രവപ്പെനന്് . സ്കവഗ്ലീയ ശ ീ ങ്ങള്ക് ഉണ്ട് .ഭഈേിക 
ശ ീ ങ്ങ ുാം ഉണ്ട് . എന്നല് സ്കവഗ്ലീയ ുപ്പട രതജസ്സ്  ഒന്് , ഭനേിക ുപ്പട രതജസ്സ്  േപ്പറ്റനന്് . 
സ്കൂ യപ്പെ രതജസ്സ്  ഒന്് ; െശ്നപ്പെ രതജസ്സ്  േപ്പറ്റനന്് , നക്ഷശ്തങ്ങ ുപ്പട രതജസ്സ്  
രവപ്പെനന്് ,നക്ഷശ്തങ്ങള്ക് തമ്മിലുാം രതജസ്സിനു വയതയനസ്കേുണ്ട് . അശ്പകന ാം 
തപ്പന്യനകുന്ു േ ിച്ചവ ുപ്പട പുന ുത്ഥനനവുാം. നശവ തയില് വി യ്കുപ്പെടുന്ു; 
അനശവ തയില് ഉത്ഥനനാം പ്പെയ്യൂന്ു. ഹീനേനയി വി യ്കുപ്പെടുന്ു, േഹതവരത്തനപ്പട 
ഉത്ഥനനാം പ്പെയുന്ു. ബലഹീനതരയനപ്പട വിതയ്കുപ്പെടുന്ു. ബലിഷ്ഠതരയനപ്പട 
ഉത്ഥനനാം പ്പെയ്യുന്ു. ഭതികശ ീ ാം വിതയക്ു്പ്പപടുന്ു, ആത്മിയശ ീ ാം ഉത്ഥനനാം 
പ്പെയ്യുന്ു. ഭനതികശ ീ ാം ഉപ്പണ്ടങ്കില് ആത്മിയശ ീ വുേുണ്ട് . ആൈയേനുഷയനനയ ആൈനാം 
ജീവനുള്ളവനനയിത്തീന്ു എന്്  എഴ്തുതപ്പെട്ടി ികുന്ു. ഒടുകപ്പത്ത ആൈനാം 
ജീവിെികുന് ആത്മനവുേനയി. എന്നല് ആൈയാം ആത്മീയനല്ല ഭഈതികനനണ്  
ഉണ്ടനയത് . ആൈയ േനുഷയന് ഭൂേിയില് നിന്്  േണ്ണുപ്പകനണ്ടുണ്ടനകപ്പെട്ടവനുാം  ണ്ടനേപ്പത്ത 
േനുഷയന് സ്കവഗ്ലീയനനയ കത്തനവുാം ആകുന്ു. ഭൂേിയില് നിന്ുള്ളവന് എങ്ങപ്പന 
ഉ ികുന്ുരവന അങ്ങപ്പന തപ്പന് ഭേിക ുാം. സ്കവഗ്ലത്തില് നിന്ുള്ളവന് എങ്ങപ്പനരയന 
അങ്ങപ്പന തപ്പന്യനയി ികുാം സ്കവഗ്ലീയ ുാം. ഭേികപ്പെ സ്കനൈൃശയാം നനാം ധ ിച്ചതുരപനപ്പല 
തപ്പന് സ്കവഗ്ലീയപ്പെ സ്കനൈൃശയവുാം നനാം ധ ികുാം. എന്നല് എപ്പെ സ്കരഹനൈ ന്മനര ! 
ജഡ ക്തങ്ങള്ക്കു സ്കവഗ്ല നജയാം അഹികനവുന്തല്ല. നശവ േനയതിപ്പന അനശവ തപ്പയ 
അഹികനവുന്തല്ലനപ്പയന്ുാം ഞനന് പെയുന്ു. ഇതന ഞനന് ഒ ു  ഹസ്കയാം നിങ്ങര നടു 
പെയുന്ു. നനാം എല്ലനവ ുാം നിശ്ൈ ശ്പനപികയില്ല. അവസ്കനന കനഹ ാംഈതുരമ്പനള്ക് 
കണ്ണിേയ്കുനശ്്തരവഗത്തില് നനാം എല്ലനവ ുാം  ൂപനന്ത പ്പെടുാം. േ ിച്ചവർ അക്ഷയേനയി 
പുന ുത്ഥനനാം പ്പെയക്യുാം നനാം  ൂപനന്ത പ്പെടുകയുാം പ്പെയ്യുാം. എപ്പന്തന്നല് 
നശവ േനയത്  അനശവ തയുാം േതൃേനയത്  അേതൃതയുാം ധ ികു 
വനന് രപനകുന്ു. ആഹനയ്  ബനപ്പെക്രേനർ. 
 

പ്പപത്രഗനപ്പേന 
 

ഹനരലലുയ്യു-ഉ-ഹനരലലുയ്യ ശ്പീതിപ്പെട്ടിടണരേയടിയനനില് 
ഏെുാം കൃപയനലിവപ്പന  ക്ഷിക-ഹനരലലുയ്യു. 
 
പ്പശമ്മനേൂന്/ശുശ്ശൂഷകന ന്: ബനപ്പെക്രേനർ. നനാം അടകരത്തനടുാം ഭയരത്തനടുാം 
വണകരത്തനടുാം പ്പെവിപ്പകനടുത്ത്  നമ്മുപ്പട േുമ്പഠപ്പക വനയികപ്പെടുന് നമ്മുപ്പട 
കത്തനരവശുേ്ശിഹനയുപ്പട വിശുദ്ധ ഏവന്രഗലിരയനനിപ്പല, ദൈവത്തിന്പ്പ െ ജീവനുള്ള 
വെനങ്ങ ുപ്പട അെിയിെിപ്പന രകള്ക്കണാം. 
 
പുര നഹിതന്: നിങ്ങള്ക്പ്പകല്ലനവകുാം സ്കേനധനനാം ഉണ്ടനയി ികപ്പട്ട. 
ശ്പതിവനകയാം: അവിടുപ്പത്ത ആത്മനവിരനനടുകൂപ്പട-ദൈവേനയ കത്തനവു ഞങ്ങര യുാം 
രയനഗയ നകിത്തീകുേനെന-കപ്പട്ട. 
പുര നഹിതന്: ജീവന് നല്കുന്(സ്കുവിരശഷേനയ) നമ്മുപ്പട കത്തനരവശുേ്ശിഹനയുപ്പട 
വിശുദ്ധ ഏവന്രഗലിരയനന്, രലനകത്തിനു ജീവനുാം  ക്ഷയുാംശ്പരഘനഷികുന് 
രയനഹന്നന് േീഹനയില് നിന്് . 



ശ്പതിവനകയാം: വന്വനുാം വ ുവനനി ികുന്വനുാം വനഴ്തത്്തപ്പെട്ടവനനകുന്ു-നമ്മുപ്പട 
 ക്ഷയക്നയ്  തപ്പന് അച്ചവനു സ്ക്തൂതിക ുാം-നനാം എല്ലനവ ുപ്പടയുാം രേല് തപ്പെ 
അനുശ്ഗഹങ്ങ ുാം എരന് കടാം ഉണ്ടന യി ികപ്പട്ട. 
 
പുര നഹിതന്: വിശുദ്ധ കനയകേെിയനമ്മില് നിന്ു ശ ീ ിയനയിത്തീന് 
ദൈവവുാം,ജീവപ്പെ െനവുാംനമ്മുപ്പട ക്ഷകനുേനയകത്തനരവശുേ്ശിഹനയുപ്പട 
വയനപന കനലത്ത്  ഇവ ഇശ്പകന ാം സ്കാംഭവിച്ചു. 
 
ശ്പതിവനകയാം: അങ്ങപ്പന ഞങ്ങള്ക് വിശവസ്കിച്ച്  ഏറ്റു പെയുന്ു. 
 

ഏവന്രഗലിരയനന് (തി. രയനഹന്നന് ട: 16-29) 
 

രയശു അവര നട്  പെഞ്ഞത് : “ഞനന് സ്കതയേനയുാം സ്കതയേനയുാം നിങ്ങര നടു പെയുന്ു; 
പിതനവ്  പ്പെയ്യുന്തനയ്  കനണുന്തല്ലനപ്പത പുശ്തന്  സ്കവന്തേനയി ഒന്ുാം പ്പെയ്യുവനന് 
കഴ്തിയുകയില്ല. എപ്പന്തന്നല് പിതനവ്  പ്പെയ്യുന്വപ്പയ-അശ്പകന ാം തപ്പന്-പുശ്തനുാം 
പ്പെയ്യുന്ു. പിതനവ്  തപ്പെ പുശ്തപ്പന സ്ക്രനഹികുകയുാം തനന് പ്പെയേ്ൂന്പ്പതല്ലനാം അവന് 
കനണിച്ചുപ്പകനടുകുകയുാം പ്പെയ്യുന്ു. നിങ്ങള്ക് അത്ഭുതപ്പെടുവനനനയിട്ട 
അവയിലുപ ിയനയിട്ടുള്ള ശ്പവൃത്തികര യുാം അവന് കനണിച്ചുപ്പകനടുകുന്ു. പിതനവ്  
േ ിച്ചവപ്പ  ഉദ്ധ ിച്ച്  ജീവിെികുന്തുരപനപ്പല തപ്പന് പുശ്തനുാം തനികിഷ്ടപ്പെടുന്വപ്പ  
ജീവിെികുന്ു. പിതനവിപ്പന ബഹുേനനികുന്തുരപനപ്പല എല്ലനവ ുാം പുശ്തരനയുാം 
ബഹുേനനിെനനനയിട്ട പിതനവ്  ഒ ുവനുാം വിധി നല്കനപ്പത നയനയവിധിപ്പയല്ലനാം പുശ്തപ്പന 
ഏല് ിച്ചി ികുന്ു. പുശ്തപ്പന ബഹുേനനികനത്തവർ അവപ്പന അയച്ച പിതനവിരനയുാം 
ബഹുേനനികുന്ില്ല. ഞനന് സ്കതയേനയുാം സ്കത് ൃേനയുാം നിങ്ങര നടു പെയുന്ു, എപ്പെ 
വെനാം രകട്ട്  എപ്പന് അയച്ചവപ്പന വിശവസ്കികുന്വന് നിതയജീവന് ഉണ്ട് . അവന് 
നയനയവിസ്ക്തന ത്തിലൂള്ക്പ്പെടനപ്പത േ ണാം വിട്ട്  ജീവനിരലക്  കടന്ി ികുന്ു. ഞനന് 
സ്കതയേനയുാം സ്കതയേനയുാം നിങ്ങര നടു പെയുന്ു. േ ിച്ചവർ ദൈവപുശ്തപ്പെ ശബ്ൈാം 
രകള്ക്കുകയുാം രകള്ക്കുന്വർ ജീവികുകയുാം പ്പെയ്യുന് സ്കേയാം വ ുന്ു. അത്  
ഇരെനള്ക് തപ്പന്യുേനകുന്ു. എപ്പന്തന്നല് പിതനവിന്  തന്ില് തപ്പന് ജീവനുള്ളശ്പകന ാം 
പുശ്തനുാം തന്ില് തപ്പന് ജീവനുണ്ടനയി ിെനന് തകവണ്ണാം വ ാം പ്പകനടുത്തിടുണ്ട് . 
നയനയവിധിയുാം കൂടിയുാം നടത്തുവനന്അവപ്പന അധികന പ്പെടുത്തിയി ികുന്ു. 
എപ്പന്തന്നല് അവന് േനുഷയപുശ്തനനകുന്ു. ശവകല്ലെയില് 
സ്ഥിതിപ്പെയ്യുന്വപ്പ ല്ലനാം അവപ്പെ ശബ്ൈാം രകട്ട്  നന്മ പ്പെയ്തവർ ജീവനുരവണ്ടിയുാം 
തിന്മപ്പെയത്ുവർ ൈണ്ഡവിധികു രവണ്ടിയുാം പുന ുത്ഥനനാം പ്പെയ്യുന് സ്കേയാം വ ുന്ു. 
ഇതില് നിങ്ങള്ക് അത്ഭുതപ്പെരടണ്ട. നിങ്ങള്ക്പ്പകല്ലനവകുാം സ്കാംശ്പീതി ഉണ്ടനയി ികപ്പട്ട. 
 

ലുത്തിനിയ 
 

നനപ്പേല്ലനവ ുാം ൈുുഃഖരത്തനടുാം ഭയഭക്തിരയനടുാം കൂപ്പട രയനഗയേനയി നിന്ുപ്പകനണ്ട്  
ദൈവത്തിന്  ശ്പീതിക േനയ ശബ്ൈത്തില് കുെിരയലനയിരസ്സനന് എന്്  ഏറ്റു പ്പെനല്ലണാം.  
കുെിരയലനയിരസ്സനന്. 
 
ജീവപ്പെയുാം േ ണത്തിപ്പെയുാം രേല് അധികന േുള്ളവനുാം, േ ണത്തിപ്പെയുാം 
വിരയനഗത്തിപ്പെയുാം ഉടയവനുാം, ആത്മനക ുപ്പടയുാം സ്കവ്വജഡങ്ങ ുപ്പടയുാം 
ദൈവവുേനയ േ്ശിഹനതമ്പു നരനനട്  ഞങ്ങള്ക് അരപക്ഷികുന്ു.       
കുെിരയലനയിരസ്സനന്. 
 
“ഞനന് പുന ുത്ഥനനവുാം  ജീവനുേനകുന്ു. എന്ില് വിശവസ്കികുന് ഏവനുാം 
നിതയജീവന് ഉണ്ട് . അവന് നയനയവിധിയില് ഉള്ക്പ്പെടനപ്പത േ ണത്തില് നിന്്  
ജീവനിരലക്  േനെികഴ്തിഞ്ഞി ികുന്ു"” എന്്  അ ു ിപ്പെയ്കവനനയ 
േ്ശിഹനതമ്പു നരനനട്  ഞങ്ങള്ക് അരപക്ഷികുന്ു. കുെിരയലനയിരസ്സനന്. 
 



േ ികുന് ഏവപ്പെയുാം േ ണഗതി കനലില് തുടങ്ങി തലപ്പവപ്പ  എത്തുന്തിനിടയക്്  
അവപ്പെ േനസ്സ്  അനുതനപത്തിരലക്  ധൃതിപ്പെട്ടുപ്പകനണ്ടി ികണാം എന്്  
ഇഞഠനസ്കമ്പൂണ്ണുേനയ തപ്പെ േനുഷയനവതന ത്തില് കല്ലിച്ചു ശ്കേീക ിച്ചി ികുന്വനനയ 
േ്ശിഹനതമ്പു നരനനട്  ഞങ്ങള്ക് അരപക്ഷികുന്ു. കുെിരയലനയിരസ്സനന്. 
 
ഞങ്ങപ്പ ല്ലനവ ുപ്പടയുാം ആത്മനകപ്പ  ആപ്പകല്കെുസ്കനയുപ്പടയുാം ദസ്കനയങ്ങ ുപ്പടയുാം 
ആധിപതൃത്തില് നിന്്  സ്കവതശ്ന്തേനകി  ക്ഷിച്ചവനനയ കത്തനരവ! ൈുഷട്ന്മന ുപ്പട 
ആത്മനകപ്പ  പിടികൂടുവനനനയി അന്ത ീക്ഷത്തില് പതിയി ികുന്വ ില് നിന്്  ഈ 
ഞങ്ങ ുപ്പട സ്കരഹനൈ ന് ....... പ്പട ആത്മനവിപ്പന ക്ഷച്ച്  സ്കവഗ്ലീയ ഈരേേില് 
എത്തികുേനെനകണപ്പേ എന്്  േ്ശിഹനതമ്പു നരനനട്  ഞങ്ങള്ക് അരപക്ഷികുന്ു. 
കുെിരയലനയിരസ്സനന് 
. 
കത്തനരവ! ഞങ്ങള്ക് കത്തനവിപ്പെ  ണ്ടനേപ്പത്ത വ വില് കത്തനവിപ്പെ എതിര ല്ലിനനയി 
പുെപ്പെടുകയുാം സ്കകല പ ിശുദ്ധന്മന ുപ്പേന ുേിച്ച്  കത്തനവിരനയുാം കത്തനവിപ്പെ 
പിതനവിപ്പനയുാം പ ിശുദ്ധ െൂഹനരയയുാം സ്ക്തുതികുകയുാം പ്പെയയത്തകവണ്ണാം 
സ്കരന്തനഷശ്്പൈേനയ കത്തനവിപ്പെ പുന ുദ്ധനനത്തിപ്പെ ശ്പകനശ േീക നല് 
ഞങ്ങപ്പ ല്ലനവ ുപ്പടയുാം ആത്മനകപ്പ  ശ്പരശനഭിെികണപ്പേ. നനാം േൂന്ുശ്പനവശയാം 
കുെിരയലനയിരസ്സനന് എന്്  ഏറ്റുപ്പെനല്ലണാം. 
കുെിരയലനയിരസ്സനന്, കുെിരയലനയിരസ്സനന്, കുെിരയലനയിരസ്സനന്. 
 

(ബ്ൊംപ്പശന ലദബപ്പത്തനഖ് ) 
 

വത്സലര ! ൈൂ -പ്പത്തന്തിനു നില്കുപ്പന്- 
ന് ികില് വ ിന് രേനപ്പേന ത ുവിന് ശ്പനത്ഥിച്ചിടുവിന് 
സ്കങ്കട കീത്തനപ്പേന്-രപകനയ്  പനടിടുവിന് 
േൃതി പനതന കവനടത്തില് ബന്ധിപ്പച്ചപ്പന്. 
 
േ ണത്തിന് ൈൂതന്-പിെപ്പക വന്രെനള്ക് 
െുറ്റുാം പനരത്തന് തുണപ്പെയവനന് വന്ില്ലന ുാം 
വി ികൂട്ടുരന്നകനയ് -പ്പവ ിവനകുാം നനഥന! 
നിന് ദൈവികേനാം വലഭനരഗ നിത്തണപ്പേപ്പന്. 
 
വത്സലര ! സ്കതയാം-ഭയേനന്ീടുരന്ന് 
കഠിനഭയത്തനപ്പലകതന ി കീടുന്ു. 
ജഗതി ക്ഷകനനാം-േ്ശിഹനനൃപപ്പനന് രപർ- 
കനള്ക്വിട്ടതിനനള്ക് രപനകുരന്ന് സ്കങ്കടപുവ്വാം 
ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന..... 
 
ഭൂവനനിവനസ്കികര ! ശുഭപ്പേനടുവനണിടുവിന് 
രലനകേയന്മനകില്ല ഗുണാം കനലാം േൂലാം 
രപനകുരന്ന് നല്കന-പ്പനപ്പെ കണപ്പകല്ലനാം 
സ്കവ്വ ഹസ്കയ വിധീശന് തന് തി ുസ്കന്ിധിയില്. 
 
ദവ ൂപയാം സ്കുേുഖർ-രകകുാം േൃതിപ്പയ നീ 
സ്ക്രനഹിതപ്പനനടു രേനൈിരെനപ്പന രഖൈിെികുാം 
വന്ിനി നിന് ഭ ണാം-നീകിൈുുഃഖിതപ്പ  
സ്കവശ്പഭയനല് രേനൈിെികുാം നനഥന് ധനയന്. 
 
 പനഴ്തുഴ്തിയിലുയ ുാം-ശുശനനെൂകള്ക്  ാം 
ശ്വസ്ക്ത്ാം ദകെണിയില്ലനത്തതു െനത്തീടുാംരപനല് 
ആൈനാം േകള്ക്കനയ് -െൂഹ്കുൈിശന പ്പനയ്തു 



ശ്വസ്ക്തേുയെില് െനത്തീടുാം പുണയനത്മനകള്ക്. 
 

ശ്പട്ടകന ന് േൃതരൈഹത്തില് ദതലാം ഒഴ്തികുരമ്പനള്ക്)    ശ്പനത്ഥന 
 

തപ്പെ ദൈവിക കല്ലനയനലുാം കതൃഹിശ്തപകന വുാം ഈ സ്കരഹനൈ പ്പന ഈ 
തനല്കനലികജീവതത്തില് നിന്യനശ്തയനകിയ ദൈവേനയകത്തനരവ! 
തി ുസ്കന്ിധിയില്നിന്്  സ്കവഗ്ഗീയരസ്കനക ുപ്പട സ്കഹനയാം ഇവന് അയച്ചുപ്പകനടുകണപ്പേ. 
ഇവപ്പെ േൃതശ ീ ത്തില് വീഴ്്തത്തപ്പെടുന് ഈ ദതലാം േുഖനന്തി ാം ആയനെില് 
പതിയി ുന്്  േനുഷയനത്മനക ുേനയ്  രപന നട്ടാം നടത്തുന് ശ്പതികൂലദസ്കസ്കനയങ്ങ ില് 
നിന്ുാം ശശ്്തുവിപ്പെ പന യങ്ങ ില് നിന്ുാം ഇവന്  ക്ഷപ്പപടുേനെനകണപ്പേ. 
ശ്പകനശഭവനങ്ങ ില് വിശുദ്ധന്മനര നടുകൂടിയുള്ള ആനന്ദത്തിരലക്  ഇവപ്പന 
ആനയികുകയുാം പ്പെയ്യണപ്പേ. ഇവന് സ്കരന്തനഷരത്തനടുാം ആനന്ദരത്തനടുാം കൂടി 
കത്തനവിനുാം കത്തനവിപ്പെ പിതനവിനുാം പ ിശുദ്ധെൂഹനയക്ുാം സ്ക്തുതി പനടുകയുാം 
പ്പെയ്യുേനെനകണപ്പേ. 
 

(േുഖത്തുാം പ്പനഞ്ചത്തുാം കനല്േുട്ടുക ിലുാം കു ിശനകൃതിയില് ദതലാം 
വീഴ്്തത്തിപ്പകനണ്ട് ) 

 
ശ്പയത്നങ്ങ ില് നിന്ുള്ള വിശ്ശേത്തിനുാം യുദ്ധങ്ങ ില് നിന്ുള്ള സ്കാം ക്ഷണത്തിനുാം 
വിശുദ്ധന്മനര നടുകൂടിയുള്ള ആനന്ദത്തിനുേനയി പിതനവിപ്പെയുാം + പുശ്തപ്പെയുാം + 
പ ിശുദ്ധെൂഹനയുപ്പട യുാം +- നനേത്തില് നിതയജീവനുരവണ്ടി ഈ ദതലാം 
ഒഴ്തികപ്പെടുന്ു. 
 
ശ്പട്ടകന ന് േപ്പണ്ണടുത്ത്  കു ിശനകൃതിയില് േൃതശ ീ ത്തില് ഉടുന്ു) നീ േണ്ണനകുന്ു, 
േണ്ണിരലക്  തപ്പന് തി ിപ്പക രെ ുാം, വീണ്ടുാം നവീക ികപ്പെടുകയുാം പ്പെയ്യുാം 
എന് ു ിപ്പച്ചയ്ത ്പകന ാം കത്തനരവ! ഇതന തി ുവിഷട്ാം ഈ ൈനസ്കനില് 
നിെരവെിയി ികുന്ു. 
(േൃതശ ീ ാം കല്ലെയിലിെഥേന്ു) 
 

രകനപ്പലന  (അന്പ്പസ്കനഹരൈ) 
 

കബെില്-പൂകിടുേതിവീ ന്-തന്ധികന- ാം 
പ്പെയ്യുാം-വിസ്ക്േയേനശ്ച യാം-കൂെുാംൈൂതന്മനർ 
രെ ുാം-െിതെിപ്പയനപ്പ ല്ലഖിലാം-രനടുാം രത-ജ 
സ്കനത്മന-പ്പവനടു തനുവുാം നനശാം-കൂടന-തുയിര ല്കുാം 
 
സ്ക്തൂതയന്-േനത്തനേെിയാം തന്-രസ്കനൈ നന-കുാം 
രലനരവന-സ്കർ െിപ്പഞ്ഞന്നലുാംജീവന്-കല്ലിരച്ചനന്. 
നീ പ്പെന-ന്രെനള്ക് യനയീരെന-സ്സൂത ജീവി-ച്ചനള്ക് 
േൃത ന്തയത്തില് ജീവികുാം-നിന്ന-ഹവനനത്തനല്.    
                                                                               ബനപ്പെക്രേനർ-ശുബരഹന..... 
 
േൃതസ്ക-രങ്കരത േണ്മയനന-േനൈനരേന-ടനയ്  
നിയോം-തള്ളിയ-േണ്മയരന-രഖൈി-രകണ്ടന നീ 
േൃതിയുാം-ജീവനുരേകീടുാം-ദൈവസ്കുതന്-ഞന- 
പ്പനരന്ന-തിയ ബഹുബലവനനനാം-സ്കവഗ്ഗീയന് സ്ലൂതയന് 
 
െനതു ൃപ്പത്തനടു ഭൂവനപ്പത്ത-േ ണനുക-ത്തില് 
ബന്ധി-പ്പച്ചന ു വിജ്ഞന് ശ്സ്കഷ്ടഠ-വുന്-ത നരയ്യവുാം 
നൃപപ്പ -പൈവിക ില് നിന്ുാം ഭീക  ന-കുാം 



വിധിക-ത്തനകപ്പ  ഭ ണത്തില്-നിന്ുാം-നീകുന്ു. 
 
തൃെന-വന തനുരവനടുയി ിന്- ുധി വുരേ-പ്പറ്റന ു 
വിശവന-സ്കികള്ക് േൃതര റ്റിടുേീധൂപ-ത്തനല് പുണയാം 
ജീവ-ശ്പൈനനാം േശ്ിഹന നിന്-ദൈവികേനാം വല- 
ഭനഗ-ത്തവർ നിലപ്പകനണ്ടരങ്ങ-സ്ക്തുതി-പന-ടീടപ്പട്ട. 
 
(േണ്ണിടുരമ്പനള്ക് ഈ സ്കുഗീപ്പസ്കന പ്പെനല്ലുന്ു) 
 

പ്പപത്രഗനപ്പേന 
 

അവന് എരന്നടു പെഞ്ഞരെനള്ക് ഞനന് സ്കരന്തനഷിച്ചു. 
കത്തനവു വ ുാം േൃതപ്പ യുതിെികുാം 
ശ ണാം നല്കുാം-സ്കകല പര തകുാം. 
 
കത്തനവിപ്പെ ഭവനത്തിരലക്  നനാം രപനകുന്ു. 
നിങ്ങ ില് നിപ്പന്ന്-ശ്പിയര ! പി ിയുരന്ന് 
സ്കവീക ണാം ഞനന്-രനടനനത്ഥിെിന്. 
 
രകനഴ്തയപ്പതരനയ-ൈുഷട്പ്പന ശിഷ്ടപ്പനയുാം 
പ്പകനണ്ടിഹ രപനകുാം-േൃതിവരച്ചനന് ധനയന്. 
 
ഒ ു നിേിഷാം പ്പകൌ-ണ്ടുടരയനപ്പന! േൃതപ്പ  
ജീവിെികുാം-നിന്വ വതി ഗൂഡുഃാം. 
 
എന് കൃതയങ്ങള്ക്-െിന്തിച്ചഞ്ചുരന്ന് 
സ്കവീകൃതനനവന-പ്പനന് രപകത്ഥിെിന്. 
 
എപ്പന്രന്കുാം-രേനപ്പേന നല്കിടുവിന് 
ഓകിന് ശ്പിയപ്പ ! എപ്പന് ശ്പനത്ഥനയില് 
 
േൃതിപ്പയ! കഷട്ാം-സ്കനത്തനരന കഷ്ടാം 
നിങ്ങപ്പട ഭ ണാം-േ്ശിഹന േനയികുാം 
 
േിന്പ്പലനടുടരയന-നനഗതനനയീടുാം 
േൃതപ്പ ഴ്തുരന്ല്കുാം-സ്ക്തൂുതിഗീതാം പനടനാം. 
 
ശുഭപ്പേനടു രപനവിന്-വനതിലടച്ചിടുവിന് 
കത്തനവു വ ുാം-വനതില് തുെന്ു ത ുാം 
 
േ ണാം േനയുാം ശ്സ്കഷട്് നവിന് ധവനിയനല് 
േൃതപ്പ ഴ്തുരന്ല്കുാം-സ്കാംസ്ക് കൃതപ്പ ഴ്തുരന്ല്കുാം. 
 
രശ്കനബക നകുാം-ശ്സ്കനെികള്ക് കുഴ്തലൂതുാം 
പെുൈീസ്കന ത-ന്വകനശീ! വ ിക. 
 
സ്കാം ക്ഷകനന-േീരശനപ്പയ സ്ക്രതനശ്താം 
േൃതി തൃദകയില്-ജീവന് തി ുവിഷട്ാം. 
 
നമ്മുപ്പട  ക്ഷയ്കപ്പകഴ്തുന്ള്ളിയ നനഥന് 
നമ്മുപ്പട ജീവ-പ്പന്ഴ്തുന്ള്ളുാം നൂനാം. 



 
നിന് സ്ലീബനപ്പയ-നമ്പിയതനേനത്മാം 
നിന് വ വി-ങ്കല് നിന് കൃപ കനരണണാം. 
 
േൃതനനശകരന-ശ്പനണശ്പൈരൈവന! 
വന്ദനേീരശന!- ക്ഷനൈനയകരന! 
 
നനഥന! വിധിയില്-നീ കൃപപ്പെയ്തിടുവനന് 
നിപ്പന് നേികു-ന്നത്മ ശ ീ ങ്ങള്ക്. 
 
ആപല്സ്ഥനനാം-നീങ്ങിയ നിന് നക 
ആനന്ദത്തിന്-തുെേുഖേനന്പ്പല്ല. 
 
നിപ്പന്മരയ്യരറ്റനന്-നിന് നനൈത്തനല് ഞനന് 
ഉണപ്പവനടുയെില്-സ്ക്തൂതി പനടീരടണാം. 
 
ആപല്സ്ഥനനാം-ത ണാം പ്പെയ്തിടുവനന് 
കതൃസ്ലീബന-പനലേതനകപ്പട്ട. 
 
ജീവനി നനൈാം-രകള്ക്കുാം േൃതരലനകാം 
കല്ലെക ില്നി-ന്ുയ ുാം സ്ക്തുതിഗീതാം. 
 
കൃപപ്പെയ്യുണരേ-നിന് കൃപയനപ്പലന്ില് 
ഞനന് കനണണരേ-നിന് കൃപ നിന് വ വില്. 
 
അഭിനവസ്കൂ ് ൃയന്-കതിപ്പ ന ി വിതെീടുാം 
ശ്പനണശ്പൈപ്പന-േൃതിനിവഹാം വനഴ്ത്ത്തുാം. 
 
സ്കഭയുാം സ്കുത ുാം-പിത് ൃ സ്കുത െൂഹനപ്പയ 
സ്ക്തൂതിഗീതരത്തന-പ്പടനത്തു വണങ്ങീടുാം. 
 

ശ്തുടന്) 
 

ഞങ്ങ ുപ്പട  ക്ഷയക്ുരവണ്ടി വന്വനുാം ഞങ്ങ ുപ്പട പുന ുത്ഥനനത്തിനനയി 
വ ുവനനി ികുന്വനുേനയ കത്തനരവ! തി ുനനേപ്പത്ത സ്ക്രശ്തനശ്താം പ്പെയവനനനയി 
ബന്ധനത്തില് നിന്്  എപ്പന് രേനെിെികണപ്പേ. ഞങ്ങ ുപ്പട കത്തനവിന്  സ്ക്തൂതി. 
ഞങ്ങ ുപ്പട കത്തനവിന്  സ്ക്കൂതി. ഞങ്ങ ുപ്പട ശ ണവുരേ എരന്കുാം സ്ക്തൂതി. 
ഖനപ്പെക്രേനർ. 
 
 

േനലനഖേന ുപ്പട സ്ക്തുതി 
 

അതയുന്തങ്ങ ില് േനലനഖേന ുാംശ്പനധനന േനലനഖേന ുാം സ്ക്തുതികുന്തുരപനപ്പല 
ബലഹീന ുാം പനപിക ുേനയ ഞങ്ങ ുാം നിപ്പന് സ്ക്തുതികുന്ു. 
 
എല്ലനകനലവുാം എല്ലനസ്കേയത്തുാം ഉയ ങ്ങ ില് ദൈവത്തിനു സ്കത്ുതിയുാം ഭൂേിയില് 
സ്കേനധനനവുാം നി െുാം േനുഷയ േകള്ക്കു നല്ല ശ ണവുാം ഉണ്ടനയി ികപ്പട്ട. 
 
ഞങ്ങള്ക് തപ്പന് സ്കത്ുതികുകയുാം വനഴ്തത്്തുകയുാം വന്ദികുകയുാം പ്പെയ്യുന്ു. 
സ്ക്തുതിയുപ്പട ശബൈ്ാം തനികു ഞങ്ങള്ക് സ്കധ്െികുന്ു. 
 



സ്കർവ്വശക്തിയുള്ള പിതനവുാം സ്കവനധിപതിയുാം ശ്സ്കഷ്ട നവുേനയി ികുന് ദൈവേനയ 
കത്തനരവ! തരന്യുാം രയശുേശ്ിഹന ആയ ഏകപുശ്തനനയ ദൈവേനയ 
കത്തനരവ!വിശുദ്ധെൂഹനരയനടുകൂപ്പട തരന്യുാം തപ്പെ സ്ക്കൂതിയുപ്പട വലിൊം നിേിത്താം 
ഞങ്ങള്ക് സ്കര്തനശ്താം പ്പെയ്യുന്ു. 
 
പിതനവിപ്പെ പുശ്തനുാം വെനവുാം രലനകത്തിപ്പെ പനപപ്പത്ത വഹികുന്വനുാം 
വഹിച്ചവനുേനയ ദൈവത്തിപ്പെ കുഞ്ഞനരട! ഞങ്ങര നടു ക ുണപ്പെയ്യുണരേ. 
 
പിതനവിപ്പെ വലത്തുഭനഗത്തു േഹതവരത്തനടുകൂടിയി ിക്ടന്വരന! ൈയവുണ്ടനയി 
ഞങ്ങര നടു ക ുണപ്പെയ്യുണരേ. 
 
എപ്പന്തന്നല് തനന്േനശ്താം പ ിശുദ്ധനനകുന്ു. പിതനവനയ ദൈവത്തിപ്പെ േഹതവത്തില് 
വിശുദ്ധ െൂഹനരയനടുകൂപ്പട രയശുേ്ശിഹന ആയ തനന് േനശ്താം കത്തനവനകുന്ു. അമ്മീന്. 
 
എല്ലനകനലവുാം ഞങ്ങള്ക് ജീവരനനടി ികുന്നനപ്പ നപ്പകയുാം തപ്പന് വനഴ്ത്ത്തുകയുാം 
എരന്കുാം വനഴ്തത്്തപ്പെട്ടതുാം നിതയതയുള്ളതുേനയ തപ്പെ പ ിശുദ്ധ തി ുനനേപ്പത്ത 
സ്ക്തൂതികയുാം പ്പെയ്യുാം 
 
ഞങ്ങ ുപ്പട പിതനകന്മന ുപ്പട ദൈവേനയ സ്കർവ്വശക്തിയുള്ളകത്തനരവ! 
വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവനനകുന്ു. തി ുനനോം േഹതവേുള്ളതുാം എപ്പന്രന്കുാം േഹതവങ്ങ ില് 
ശ്പനബലയേുള്ളവനുേനകുന്ു. 
 
സ്ക്കൂതി തനികു രയനഗയേനകുന്ു. േഹതവാം തനികു യുക്തേനകുന്ു. സ്കകലത്തിരെയുാം 
ദൈവവുാം സ്കതൃത്തിപ്പെ പിതനവുേനയവരന!_ തനികുാം ഏകപുശ്തനുാം ജീവനുള്ള 
പ ിശുദ്ധ െൂഹനയ്കുാം പുകഴ്ത്െരെച്ചയനകുന്ു. അത്  ഇെഴ്തുാം എല്ലനയിരെനഴ്തുാംഎരന്കുാം 
തപ്പന്. അമ്മീന്. 
 

(രേനെനന് രയശുേ്ശിഹന) 
 

ഞങ്ങ ുപ്പട കത്തനവനയ രയശുേ്ശിഹന! നിപ്പെ  ക ുണയുപ്പട വനതില് ഞങ്ങ ുപ്പട രനര  
അടയക് ുപ്പത. കത്തനരവ! ഞങ്ങള്ക് പനപിക നകുന്ു എന്ു ഞങ്ങള്ക് ഏറ്റു പെയുന്ു. 
ഞങ്ങര നടു ക ുണയുണ്ടനകണപ്പേ. കത്തനരവ! നിപ്പെ േ ണത്തനല് ഞങ്ങ ുപ്പട േ ണാം 
േനയികപ്പെടുവനനനയിട്ട്  തി ുസ്ക്രതഹാം നിപ്പെ 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 േ്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 നേസ്കക്ന വുാം ശുശ്ശൂഷയുാം ദകപ്പകനണ്ട്  
ഞങ്ങര നടു ക ുണ പ്പെയ്യണപ്പേ. 
 
പുര നഹിതന്: ദൈവരേ സ്ക്തുതി 
ശ്പതിവനകയാം: സ്കൃഷ്ടനരവ സ്ക്തുതി പനപിക നയ അടിയനര നടു ക ുണ പ്പെയ്യുന് േശ്ിഹന 
 നജനരവ സ്കത്ുതി, 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 േഹതവവുാം-
എരന്കുാംതനികുള്ളതനകുന്ു. ആമ്മീന്. 
 
പുര നഹിതന്: കൃപ നിെഞ്ഞ േെിയരേ, 
ശ്പതിവനകയാം: നിനകു സ്കേനധനനാം. നമ്മുപ്പട കത്തനവ്  നിരന്നടു  കൂപ്പട, നീ സ്ക്ശ്തീക ില് 
വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവള്ക്; നിപ്പെ വയറ്റില്ഫലേനയ നമ്മുപ്പട കത്തനവീരശനേശ്ിഹന 
വനഴ്ത്ത്തപ്പെട്ടവനനകുന്ു. പ ിശുദ്ധ കനയക േത്തേെിയരേ, തമ്പു നപ്പെ അരമ്മ, 
പനപിക നയ ഞങ്ങള്ക്കു രവണ്ടി ഇരെനഴ്തുാം എരെനഴ്തുാം ഞങ്ങ ുപ്പട േ ണസ്കേയത്തിലുാം 
ദൈവാം തമ്പു നരനനട്  അരപക്ഷിച്ചു പ്പകനള്ളണപ്പേ. 
ആമ്മീന്. 
 
പുര നഹിതന്: സ്കവ്വ ശക്തിയുള്ള പിതനവുാം സ്കവഗ്നത്തിരെയുാം ഭൂേിയുരടയുാം 
ശ്പതിവനകയാം: കനണപ്പെടുന്വയുാം കനണപ്പെടനത്തവയുേനയ സ്കകലത്തിരെയുാം 
സ്കൃഷട്നവനയ സ്കതയേുള്ള ഏക ദൈവത്തില് ഞങ്ങള്ക് വിശവസ്കികുന്ു. 
 
ദൈവത്തിപ്പെ ഏകപുശ്തനുാം സ്കവ്വരലനകങ്ങള്ക്കുാം േുമ്പില് പിതനവില് നിന്ു 
ജനിച്ചവനുാം ശ്പകനശത്തില് നിന്ുള്ള ശ്പകനശവുാം സ്കതയദൈവത്തില് നിന്ുള്ള 
സ്കതയദൈവവുാം ജനിച്ചവനുാം സ്കൃഷട്ിയല്ലനത്തവനുാം സ്കന നാംശത്തില് പിതനവിരനനടു 
സ്കേതവേുള്ളവനുാം തന്നല് സ്കകലവുാം നിമ്മികപ്പെട്ടവനുാം േനുഷയ നയ നമ്മള്ക്കുാം 
നമ്മുപ്പട  ക്ഷയ്കുാം രവണ്ടി  സ്കവർഗ്ഗത്തില് നിന്ിെങ്ങി വിശുദ്ധ െൂഹനയില് നിന്ുാം 
ദൈവേനതനവനയ വിശുദ്ധ കനയേെിയനമ്മില് നിന്ുാം ശ ീ യനയിത്തീന്്  േനുഷയനനയി 
പ്പപനന്തിരയനസ്ക്  പീലനരത്തനസ്കിപ്പെ ൈിവസ്കങ്ങ ില് നേുകു രവണ്ടികു ിശില് 
തെയ്കുപ്പെട്ടു കഷ്ടാം അനുഭവിച്ചു േ ിച്ചു അടകപ്പെട്ടു തി ു േനസ്സനയ ശ്പകന ാം േൂന്നാം 
ൈിവസ്കാം ഉയർപ്പത്തഴ്തുരന്റ്റു സ്കവർഗ്ഗത്തിരലകു കര െി തപ്പെ പിതനവിപ്പെ 
വലത്തുഭനഗത്ത്  ഇ ുന്വനുാം ജീവനുള്ളവര യുാം േ ിച്ചവര യുാം വിധിെനന് തപ്പെ 
വലിയ േഹതവരത്തനപ്പട ഇനിയുാം വ ുവനനി ികുന്വനുാം തപ്പെ  നജയത്തിനു 
അവസ്കനനേില്ലനത്തവനുാം ആയ രയശുേ്ശിഹന ആയ ഏക ദൈവത്തിലുാം ഞങ്ങള്ക് 
വിശവസ്കി കുന്ു. 
 
സ്കകലരത്തയുാം ജീവിെികുന് കത്തനവുാം പിതനവില് നിന്ു പുപ്പെട്ടു പിതനവിരനനടുാം 
പു ്തരനനടുാം കൂപ്പട വന്ദികപ്പെട്ടുസ്ലുതികപ്പെടുന്വനുാം നിബിയന്മന ുാം 
േീഹന്മന ുാംേുഖനന്തി ാംസ്കാംസ്കന ിച്ചവനുേനയ ജീവനുാം വിശുദ്ധിയുേുള്ള ഏക െൂഹനയിലുാം 
കനരതനലികവുാം അരെനസ്ക്തലികവുേനയ ഏക വിശുദ്ധ സ്കഭയിലുാം ഞങ്ങള്ക് വി 
ശവസ്കികുന്ു. 
 
പനപരേനെനത്തിനു േനരേനൈീസ്ക ഒന്ു േനശ്തരേയുള്ള എന്ു ഞങ്ങള്ക് ഏറ്റു പെഞ്ഞു, 
േ ിച്ചുരപനയവ ുപ്പട ഉയർെിനുാം വ ുവനനി ികുന് രലനകത്തിപ്പല പുതിയജീവനുേനയി 
ഞങ്ങള്ക്രനനകിെനകുന്ു.    ആമ്മീന് 
ബനപ്പെക്രേനർ, സ്കപ്്പകൌപ്പേന് കനരലനസ്ക്  കുെിരയലനയിരസ്സനന് 
 
േക ിലെന് കൃപപ്പെയവതുരപനപ്പല-ഹനരലലുയു 
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 ാം തനപ്പന-ങ്ങുാം 
സ്ക്  ീബനയനല് ജീവിതപ്പ -കന 
ത്തന്പനല് േുക്തി േൃതരക-ക 
ബനപ്പെക്രേനർ ശുബരഹന.... 
 
 
സ്ക്രതനശ്താം! േൃതജീവശ്പ-ൈപ്പന! 
കബെീരന്റ്റീടുരന്ന-രന! 
നിന്രശ്പഷകതനതനുേ-േലന് 
െൂഹനയ്കുാം ഹനരലലുയ്യ  പ്പേനെിരയന...... 
തന്േ ണത്തനല്-േ ണരത്ത 
ജീവിെിച്ചവനനാം-ദൈവസ്കുതന! 
സ്ക്തുതി ദൈവത്തിപ്പന്-ന്നകനന് 
അടിയനര  പൂഴ്തീരന്റ്റണരേ. 
 
ഉയിര കുരന്നന്  നജന- 
വുയ ത്തില്നിപ്പന്ഴ്തുപ്പന്ള്ളി 
ജീവന്േൃത ന-രേവകുാം നല്കുന്ു 
കബെുക ില്നിന്ി- 
അവ വ ുയിര നപ്പടഴ്തുരന്റ്റു 
ഉയിര കുാം നി-രന് സ്കത്ൂതിപ്പെയ്തീടുന്ു. ബനപ്പെക്രേനർ.   ശുബരഹന... 
  
എപ്പെ ശ ീ ാം ഭക്ഷിപ്പച്ചന് ക്താം പനനാം പ്പെരയ്യനന് 
പനതന ത്തില്-രപനകനനനയ്  വിടനഞനന് 
എന്ുേവന് .ജീവിെനനങ്ങത്തീട്ടു േ ിച്ചതു ഞനന് 
എന്ുാം കത്തന-തന് ു ിന്ു േഹതവാം. 
പ്പേനെിരയനെനരഹാം....... 
 
 ക്ഷകരന നിന്ഗനശ്തരത്തഭക്ഷിച്ചുാം 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. 
പ്പേനെിരയനെനരഹാം....... 
 

ഹൂരത്തനപ്പമ്മന 
 



ഞങ്ങ ുപ്പട കത്തനവുാം നിതയ ദൈവവുരേ! തനികു സ്കത്ുതി, തനികു സ്ക്തുതി, തനികു 
സ്ക്തുതി. കത്തനരവ! തി ു കൃപയനലുാം േഹനക ുണയനലുാം ഞങ്ങ ുപ്പട ശ്പനത്ഥന 
രകള്ക്കണപ്പേ. ഞങ്ങ ുപ്പട ശുശ്ശൂഷകപ്പ  അാംഗീക ികണപ്പേ. ഞങ്ങ ുപ്പട 
സ്കഹനയത്തിനു വന്്  ഞങ്ങ ുപ്പട േ ിച്ചവക്  പനപപ ിഹന ാം നല്കണപ്പേ. 
സ്കതയവിശവനസ്കരത്തനപ്പട കത്തനവിലുള്ള ശ ണത്തില് നിശ്ൈശ്പനപിച്ചി ികുന് ഈ ൈനസ്കനു 
പനപപ ിഹന ാം നല്കുകയുാംപ്പെയ്യുണപ്പേ. 
 
ഇരന് ൈിവസ്കാം സ്കതയവിശവനസ്കരത്തനടുാം ദൈവികേനയ രയനഗയതരയനടുാം കൂടി 
ശ്കിസ്ക്തയനനികുെിതേനയ നിലയില് നിശ്ൈശ്പനപിച്ചി ികുന് ഈ േശ്ിഹനയുപ്പട ഭൃതയപ്പന 
ദൈവാം തപ്പെ നിർമ്മലേനയ തൃദകക ില് അാംഗീക ികുവനന് രവണ്ടി 
നേുപ്പകല്ലനവകുാം കൂടി അവിടുപ്പത്ത ക ുണരയനപ്പട ശ്പനത്ഥികനാം. 
 
കത്തനവ്  സ്കരന്തനഷപൂണ്ണേനയ ഉന്തസ്ഥനനാം ഇവന് നല്ക പ്്പട. സ്കവഗ്ല നജയത്തിപ്പല 
േണവെയുാം രതനട്ടവുാം രേശയുാം കത്തനവ്  ഇവന നല്കുേനെനകപ്പട്ട. കണ്ണുക നല് 
കനണപ്പെടുകരയന പ്പെവിക നല് രകള്ക്കപ്പെടുകരയന േനുഷഹൃൈയത്തനല് 
ശ്ഗഹികപ്പെടുകരയന പ്പെയ്തിട്ടില്ലനത്തതുാം ദൈവാം തപ്പന് സ്ക്രനഹികുന്വകനയി 
ഒ ുകിയി ികുന്തുേനയ വനഗ്ൈനനാം കത്തനവ്  ഇവനില് നിവത്തിയനകപ്പട്ട. കത്തനവ്  
ഇവപ്പെ പനപങ്ങള്ക് പ ിഹ ികുകയുാം പ്പതറ്റുകള്ക് ക്ഷേികുകയുാം പ്പെയ്യപ്പട്ട. 
രക്ലശപൂണ്ണേനയ ഇഹരലനകത്തില് വച്ച്  ഇവന് പ്പെയ്തു രപനയിട്ടുള്ള പനപങ്ങ ുാം 
പ്പതറ്റുക ുാം ദൈവാം േനയിച്ചുക യുകയുാം തപ്പെ േഹനക ുണയനല് അവപ്പയ 
ഓനകനതി ികയുാം പ്പെയ്യപ്പട്ട. നീതിേനന്മന ില് ക ുണപ്പെയ്യുന്തനയ സ്കേയത്ത്  
ഇവനിലുാം ക ുണപ്പെയ്യുേനെനകപ്പട്ട. കൃപനലുവനയ തപ്പന് രകനപിെിച്ചു ൈുഷ്ടന്മനര നടു 
ദൈവാം ശ്പതികന ാം പ്പെയ്യുന് സ്കേയത്ത് -ക ുണ ആവശയേനയ്  വ ുന് ആൈിവസ്കത്തില്-
ദൈവാം ഇവനില് ക ുണപ്പെയ്യപ്പട്ട. ദൈവാം തപ്പെവിശുദ്ധന്മന ുപ്പടയുാം 
പ്പത പ്പഞ്ഞടുകപ്പെടുന്വ ുപ്പടയുാം കൂട്ടത്തില് ഇവപ്പന ആനന്ദിെികപ്പട്ട. ആ ൈ ിശ്ൈനനയ 
ലനസ്കെിരനനടുകൂപ്പട ഇവപ്പനയുാം ദൈവാം ആനന്ദിെികപ്പട്ട. കന ുണയേനകുന് നല്ല 
എണ്ണപ്പകനണ്ട്  തങ്ങ ുപ്പട ൈീപയഷ്ടികള്ക് പ്പകട്ടുരപനകനപ്പത സ്കൂക്ഷിച്ച ബുദ്ധിേതിക നയ 
ആ അഞ്ചു കനയകേനര നപ്പടനലൊം ദൈവാം ഇവപ്പനയുാം ആനന ്ിെികുേനെനകപ്പട്ട. 
തങ്ങ ുപ്പട അടുകല് നിന്ുള്ള ഇവപ്പെ രവർപനടില് വിലപിച്ചുാം ൈുുഃഖിച്ചുാം ഇവിപ്പട 
അവരശഷിച്ചി ികുന്വപ്പ  േ്ശിഹനതമ്പു നന് ക ുണരയനപ്പട ആശവസ്കിെിച്ച്  
ദധ യപ്പെടുത്തപ്പട്ട. കത്തനവ്  അവ ുപ്പട േുഖത്തു നിന്്  കണ്ണുനീ ുാം ഹൃൈയത്തില് നിന്്  
നീെുന്രവൈനയുാം നീകിക ഞ്ഞ്  അവ ില് സ്കതൃേുശ്ൈത്തില് പതികുേനെനകപ്പട്ട. 
ലനസ്കെിപ്പെ സ്കരഹനൈ ികപ്പ  തങ്ങ ുപ്പട സ്കരഹനൈ പ്പെ ഉയെു േൂലാം 
സ്കരന്തനഷിെിച്ചവനനയ ദൈവാം ഇവപ്പെ രവർപനടില് ൈുുഃഖിച്ചി ികുന് എല്ലനവപ്പ യുാം 
ആശവസ്കിെിച്ച്  സ്കരന്തനഷിെികപ്പട്ട. വത്സലസ്കരഹനൈ ങ്ങപ്പ ! പ സ്കത് ാം 
ആശവസ്കിെികുവിന്, അരനയനനയാം ദധ യപ്പെടുത്തുവിന്, േ ിച്ചവ ുപ്പട 
സ്കാംസ്കക്ന ത്തില് നീതീക ണാം ശ്പനപികുവിന്. േൃതനില് നിന്്  
ക ുണപിന്വലിക ുത് . വി ുന്ുഭവനത്തില് രപനകുന്തിരനകനള്ക് ഉത്തോം 
വിലനപഭവനത്തില് രപനകുന്തനണ് , എന്ുള്ള കല്ലനയനുസ്ക ി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 ക്ഷേിക്ജുകയുാം പ്പെയ്യപ്പട്ട. ഉത്തേഹൃൈയരത്തനടുാം 
പ്പവടിരെനടുാം വിശുദ്ധിരയനടുാം കൂടി നിങ്ങള്ക് വി ികുന് ഏതു സ്കേയത്തുാം കത്തനവനയ 
രയശുേശ്ിഹന നിങ്ങള്ക്കുത്ത േ ു ുാം ഐശവ യപൂണ്ണുേനയ തപ്പെ ശ്ശീഭണ്ഡന ത്തില് 
നിന്്  കത്തനവ്  നിങ്ങ ുപ്പട യനെനകള്ക്ക്  േെൂപടി അയച്ചു ത ികയുാം പ്പെയ്യുാം. “എപ്പെ 
പിതനവിനനല് അനുശ്ഗഹികപ്പെട്ടവപ്പ ! രലനകന ാംഭത്തിനു േുമ്പു തപ്പന് നിങ്ങള്ക്കനയി 
ഒ ുകപ്പെട്ടി ികുന് സ്കവഗ്ഗ നജയാം വന്്  അനുൈവിച്ചുപ്പകനള്ളുവിന്"" എന് ു ിപ്പച്ചയ്യുന് 
സ്കരന്തനശ്ഷശ്പൈേനയ ശബ്ൈുാം രകള്ക്കുവനന് ദൈവാം നിങ്ങള്ക്ക്  സ്കാംഗതിയനകപ്പട്ട. 
നിങ്ങ ുപ്പടയുാം നിങ്ങ ുപ്പട പര ത ുപ്പടയുാം തപ്പെ ശ ണത്തില് നിശ്ൈശ്പനപിച്ചി ികുന് 



ഈ േ്ശിഹനയുപ്പട ൈനസ്കപ്പെയുാം പനപങ്ങള്ക് കത്തനവ്  പ ിഹ ികപ്പട്ട. കത്തനവ്  ഇവപ്പന 
തപ്പെ വലത്തു ഭനഗത്തു വി ിച്ചുനിെുത്തുേനെനകപ്പട്ട.  
 
ആൈയേനുഷയന് പനപാം പ്പെയ്യുന്തിനു േുമ്പ്  അവപ്പെ കൂടന ാം കത്തനവ്  സ്ഥനപിച്ച അരത 
സ്ഥനനത്തു തപ്പന് ഇവപ്പെ വനസ്കവുാം ആനന്ദവുാം ആയിത്തീ ുേനെനകപ്പട്ട. 
ദൈവേനതനവനയ േെിയനേിപ്പെയുാം സ്കകല പ ിശുദ്ധന്മന ുപ്പടയുാം ശ്പനത്ഥനയനല് സ്കവഗ്ലീയ 
സ്കഭയിലുാം ഈ ഭനേികസ്കഭയിലുാം ഇവപ്പയല്ലനാം സ്കനധികുേനെനകണപ്പേ എന്ു ഞങ്ങള്ക് 
ശ്പനത്ഥികുകയുാം പ്പെയ്യൂന്ു. 
 
ദൈവാം തപ്പെ ശ ണത്തിരന്മല് നിശ്ൈശ്പനപിച്ചി ികുന് തപ്പെ ൈനസ്കനുാം ആ നധകനുേനയ 
ഇവപ്പന കൃപരയനപ്പട ആശ്ധവസ്കിെികുേനെനകപ്പട്ട. നമ്മുപ്പട ഈ കൂട്ടത്തിരന്മല് 
ദൈവത്തിപ്പെ ക ുണ എപ്പന്രന്യ്കുാം  ണ്ടു രലനകങ്ങ ിലുാം ഉണ്ടനയി ികുകയുാം 
പ്പെയ്യുേനെനകപ്പട്ട. ആമ്മീന്. 
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