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വിവാഹം 
 

ഒന്നാം ശുശ്ശൂഷ 
 

മ നതിരാം വനഴ്വിന്റെ ശ്ര ാം 
 
( ദ്ബഹന  ുമ്പനന്റര  ണവനട്ടി  ണവനളന്റെ വലതുവശത്തനയി നില്ക്കുന്ു. മതനഴ്് കനര൯  ണവനളന്റെ ഇടത്തു വശത്തുാം  മതനഴ്് കനരി  ണവനട്ടിയുന്റട 
വലത്തുവശത്തുാം നില്കണാം) 
 
(ആരാംഭവുാം ന്റരൌ നയുാം) 
 
പട്ടകനരന് :- ശുബ്മഹന ലനന്റബന...........    ജനാം :- ബലഹിനരുാം പനപിരളു നയ........ 
 

ശ്പനരാംഭ ശ്പനര്ത്ഥന 
 
ദദവ നയ രര്ത്ത്തനമവ!, ഞങ്ങളുന്റട സമതനഷത്തിന്റെ ആരാംഭവുാം ആനന്ദത്തിന്റെ പൂര്ത്ത്തീരരണവുാം നിമന്നടുരുന്റടയു നീ  ുഖനതിരവുാം ഉണ്ടനരുവനന് 
തകവണ്ണാം അക്ഷയ നയ സമതനഷത്തിനു ഞങ്ങന്റള മയനഗ്യരനകണമ . ഞങ്ങളുന്റട  മദഹിരളുാം ആത്മനകളുാം നിന്നല്ക് ആനന്ദികു  നറനരണമ . നിന്റെ 
രരുണയനല്ക് ഞങ്ങളുന്റട ദുുഃഖങ്ങള്  നയികുന്റെടുരയുാം, നിന്റെ ദയവനല്ക് ഞങ്ങളുന്റട സുരയതങ്ങള് വര്ത്ധികുരയുാം, അനുശ്ഗ്ഹങ്ങള് നിറഞ്ഞു രവിയുരയുാം, 
ഞങ്ങളുന്റട  നസ്സനക്ഷിരള് മശ്ശഷ്ഠ നയിത്തീരുരയുാം ന്റെയ്യണമ . ഞങ്ങളുന്റട  ണവനളന് പൂര്ത്ണ്ണനുാം  ണവനട്ടി മശ്ശഷ്ഠയു നയിത്തീരണമ . നിന്റെയുാം 
ആദി ുതല്ക്  നിന്റന് ശ്പീതിന്റെടുത്തിയിട്ടുള്ളവരനയ സര്ത്വ വിശുധന്മനരുന്റടയുാം രൂട്ടത്തില്ക്  അക്ഷയ നയ ന്റസൌഭനഗ്യനവസ്ഥയില്ക് ഞങ്ങള് 
ആനന്ദികു നറനരണമ . പിതയപുശ്തപരിശുധനത്മനവനാം ദദവമ , നിന്റെ വിശുധന്മനരുന്റട രൂട്ടത്തിലുാം നിന്റെ വത്സലന്മനരുന്റട ഗ്ണത്തിലുാം മെര്ത്ന്ുനിന്ു ന്റരനണ്ട്  
ഞങ്ങള് നിനക്  സ്തുതിയുാം സ്മതനശ്തവുാം രമരറ്റു നറനരണമ ,  മഹനമശന............ ആമ്മീന്. 
 

(51 )൦  സു ൂറ) 
 
ദദവമ ! നിന്റെ രൃപയിന്ശ്പരനരാംഎമന്നടു രരുണ ന്റെയ്യണമ . നിന്റെ രരുണയുന്റട ബഹുതവത്തിന് ശ്പരനരാം എന്റെപനപങ്ങന്റള  നയിച്ചു രളുയണമ . 
 
എന്റെ അനയനയത്തില്ക് നിന്്  എന്റന് നന്നയി രഴ്ുരി എന്റെ   പനപങ്ങളില്ക് നിന്്  എന്റന് ന്റവടിെനകണമ . എന്റതന്നല്ക് എന്റെ അതിശ്ര ങ്ങന്റള ഞനന് അറിയുന്ു. 
എന്റെ പനപങ്ങളുാം എമെനഴ്ുാം എന്റെ മനമര ഇരികുന്ു. 
 
നിനകു വിമരനധ നയിത്തന്റന് ഞനന് പനപാം ന്റെയ്തു. നിന്റെ തിരു  ുമ്പില്ക് തിന്മരന്റള ഞനന് ന്റെയ്തു. അതു നിന്റെ വെനത്തില്ക് തനന് നീതീരരികന്റെടുരയുാം 
നിന്റെ നയനയവിധിരളില്ക് തനന് ജയികുരയുാം ന്റെയവനനനയിട്ടു തന്റന്. എന്റതന്നല്ക് അനയനയ ത്തില്ക് ഞനന് ഉത്ഭവിച്ചു. പനപങ്ങളില്ക് എന്റെ  നതനവ്  എന്റന് ഗ്ര്ത്ഭാം 
ധരികുരയുാം ന്റെയ്തു. 
 
എന്നല്ക് നീതിയില്ക് തനന് ഇഷ്ടന്റെട്ടു.  നിന്റെ ഇഞനനത്തിന്റെ രഹസയങ്ങള് തന്റന് തനന് അറിയിച്ചു. മസനെനന്റരനണ്ട്  എന്റെ മ ല്ക് തനന് തളികണമ . ഞനന് 
ന്റവടിെനകന്റെടുാം. അതിനനല്ക് എന്റന് നീ  ന്റവണ്മയനകണമ . ഹി മത്തകനള് ഞനന് ന്റവണ്മയനരുാം.  
 
നിന്റെ ആനന്ദവുാം സമതനഷവുാം ന്റരനണ്ട്  എന്റന് തൃപ്തിയനകണമ . ക്ഷീണതയുള്ള എന്റെ അസ്ഥിരള്സമതനഷികുാം എന്റെ പനപങ്ങളില്ക് നിന്്  തിരു ുഖാം 
തിരിച്്ച  എന്റെ അതിശ്ര ങ്ങന്റള ഒന്റകയുാം  നയിച്ചു രളയണമ . 
 
ദദവമ ! ന്റവടിെുള്ള ഹൃദയന്റത്ത എന്ില്ക് സൃഷ്ടികണമ . സ്ഥിരതയുള്ള തിരുആത്മനവിന്റന എന്റെ ഉള്ളില്ക് പുതുതനകണമ . തന്റെ തിരു ുമ്പില്ക് നിന്്  എന്റന് 
തള്ളികളയരുമത.വിശുധനത്മനവിന്റന എന്ില്ക് നിന്്  എടുകയു രുമത. 
 
എന്നമലന നിന്റെ ആനന്ദവുാം രക്ഷയുാം എനിക്  തിരിച്ചു തമരണമ .  ഹത്തവ ുള്ള തന്നത്മനവ്  എന്റന് തനങ്ങു നറനരണമ . അമെനള് ഞനന് അതിശ്രകനന്റര 
നിന്റെ വഴ്ി പഠിെികുാം. പനപിരള് നിങ്കമലകു തിരിയുരയുാം ന്റെയ്യുാം. 
 
എന്റെ രക്ഷയനയ ദദവ നയ ദദവമ ! രക്ലത്തില്ക്നിന്്  എന്റന് രക്ഷികണമ . എന്റെ നനവ്  നിന്റെ നീതിന്റയ സ്തുതികുാം. രത്തനമവ! എന്റെ അധരങ്ങള് 
എനികു തുറകണമ . എന്റെ വനയ്  തന്റെ സ്തൂതിരന്റള പനടുാം. 
 
എന്റതന്നല്ക് ബലിരളില്ക് തനന് ഇഷ്ടന്റെട്ടില്ല. മഹന ബലിരളില്ക് തനന് നിരെയതു ില്ല. ദദവത്തിന്റെ ബലിരള് തനഴ്്െയുള്ള ആത്മനവനരുന്ു. ദദവാം നുറുങ്ങിയ 
ഹൃദയന്റത്ത നിരസികുന്ില്ല 
 
തന്റെ ഇഷ്ടത്തനല്ക് ന്റസഹിമയനമനനട്  നന്മ ന്റെയ്യണമ . ഈമേ ിന്റെ  തിലുരന്റള പണിയണമ . അമെനള് നീതിമയനടു രൂടിയ ബലിരളിലുാം മഹന ബലിരളിലുാം 
തനന് ഇഷ്ടന്റെടുാം. അമെനള് തന്റെ ബലിപീഠത്തിമന്മല്ക് രനളരള് ബലിയനയി രമരറുാം. 
ദദവമ ! സ്തൂതി തനിക്  മയനഗ്യ നരുന്ു. ബനന്ററര്മ നര്ത്. 
 
ശുബമഹന...... ന്റ നഓനലാം..... 
 

ഏനിമയനന്റനന 
(ലീക്  ദ്ഹനദീ ലശ്ലനമയനമന.) 

 
ധനയന് വിണ് ണ്വനസിരന്റള-സമതന-ഷിെിമച്ചനന് 
ഭക്തര്ത്കരുളുര രരുണനബ്മധ- ്ശീ-ഹന-സമതനഷാം 
 
രക്ഷരമന! ദവദിരര്ത് തിരുനന- -ത്തില്ക്-നല്ക്രീടുാം 
മ നതിരഭൂഷരന്റള സദയാം-വനഴ്്ത്തു-ര തൃദകയ്യനല്ക്, 
മ നതിര രുളിത്തിരുസഭന്റയ- ്ശീ-ഹന-മവട്ടമെനള് 
പരിപനവന തനുരുധിരങ്ങള്-ദര-ന്റകന--ണ്ടനളവളുാം. 
 
മ നതിര തിനനല്ക് ന്റരനലയീന്ുാം-തന- ന-ര്ത് രക്ഷിതയനയ്  
അതുമപനല്ക് പനപവിമ നെന ീ-ഞ-ങ്ങള്-,മനടന്റട്ട. 
ബനന്ററര്മ നര്ത്. ശുബ്മഹന........ന്റ ന്ഓനലാം....... 
 
 നനവര്ത് വനനവര്ത് വന്ദിച്്ച -വന-ഴ്്ത്തി-െനടുന് 
ശ്രിതവരഹസയാം സാംപുജയാം-തന-തന-ത്മ നറുഹന. 
 

പ്രാര്ത്ഥന 
 
പിതയപുശ്ത പരിശുധനത്മനവനാം ദദവമ !, ആരനശന്റത്തയുാം ഭൂ ിന്റയയുാം ഉയരന്റത്തയുാം  ആഴ്ന്റത്തയുാം സാംമയനജിെിച്ചതനയ നിന്റെ സ നധനനാം ഇമെനള് പരസ്പരാം 
സ ിപിച്ചിരികുന് ഈ ഞങ്ങളുന്റട സമഹനദരങ്ങന്റള സാംമയനജിെികുരയുാം തന്മുലാം ആയുഷ്കനലാം  ുഴ്ുവന് പരസ് പരാം സ്മനഹികുരയുാം, സമതനഷപൂര്ത്വാം 
അമനയനനയാം സവീരരികുരയുാം ന്റെയ്യത്തകവണ്ണു ുള്ള ഐരയ തയാം ഇവരില്ക് ഉണ്ടനവുരയുാം ന്റെയ്യണമ .  
മഹനമശന............ ആമ്മീന്,. 
 



രുകിലിമയനന് 
(സങ്കീ. 45:1-3) 

 
നല്ക്രുര നന്റന്മനഴ്ി  നനസമ -ഹനമല...... 
മസവികുാം ഞനനരെന്റനന്റയന്ുരന്റെയ്യുാം 
ശനസ്ശ്തിവരന് തന് തൂലിരന്റയന് രസന -ഹനമല.. 
 നനവന്റരകനളതു ര നീയാം. 
 
വര്ത്ഷിച്ചനന് രൃപ നിന്ധരത്തില്ക്-ഹനമല.... 
എന്റന്മന്യ്കുാം നിന്റന് ദദവാം വനഴ്്ത്തി. 
 
വനളരയില്ക് ന്റരട്ടുര വീരന! ഹനമല.... 
വിജയികുാം നിന്  നന തുാം  ഹി നവുാം, 
ബനന്ററര്മ നര്ത്. ശുബ്മഹന........ ന്റ ന്ഓലാം... 
 
ഏക് മബന 
 
ഉപ രളനല്ക്-മശ്ല ുന് ന്റെനന്നമനവാം 
െനരു ുഖീ!-പനരാം നീ-ശ്ലനഘികുാം നിന് ശ്പിയമനവന് 
എന്നനഥന്-പതിനനയിര തിലുത്ത നനാം 
തന്പുങ്കനവനണിസറനമയല്ക് 
ശുശ്രന് യനമകനബിന് ലതയില്ക് 
 
രക്തന് നര്ത്ദീന് ദതലത്തില്ക് 
 ൃദുലന് ലബമനനന് രനരരിലില്ക് 
 
പനര്ത്കിലിവന്-ദദവസ ന്. 
വിശ്ശുതനന ിവന്റന നനാം വനഴ്്ത്തീ-ടു-ന്ു.   സ്തയന്റ ൯രനമലനസ്  രുറിമയ...... 
 

പ്രുമിയ ാന് 
 
വിജനതിയ പുശ്തിന്റയ തനികു സഭയനയി തിരന്റഞ്ഞടുത്ത്  എല്ലനവിധരളങ്കങ്ങളില്ക്നിന്ുാം  നലിനയങ്ങളില്ക് നിന്ുാം തന്റെ വിജയരക്തത്തനല്ക് അവന്റള 
ന്റവടിെനകുരയുാം, ഭൌ ിര സഭയ് കു വിവനഹനിശ്ചയാം ന്റെയ്ത്  തനന്തന്റന് അവള്ക്  വരനനയിത്തീരുരയുാം, അശുധ പിശനെുകളുന്റട ദനസയത്തില്ക്നിന്്  
അവന്റള രക്ഷിച്്ച  സര്ത്വവിധ രടങ്ങളില്ക് നിന്ുാം പനപങ്ങളില്ക്നിന്ുാം സവനശ്തനതയാം നല്ക്രുരയുാം ന്റെയ്ത സവര്ത്ലീയ  ണവനളനു സ്തുതി. തന്റെ സഭയുന്റട വിവനഹ 
വിരുന്ിമലയ്ക്  എല്ലന വിജനതിരന്റളയുാം, സവജനതിരന്റളയുാം, ദീര്ത്ഘദര്ത്ശി നന്റരയുാം, ശ്ലീഹന്മനന്റരയുാം, സരല വാംശങ്ങന്റളയുാം ക്ഷണിച്ചവനനയ രര്ത്ത്തനവ്  
വനഴ്്ത്തന്റെട്ടവനനരുന്ു. തന്റെ ദനസരുന്റട മ നതിരവനഴ്വിന്റെ ഈ സ യത്തുാം.....ബ്രുല്ക് ഹുന്................. ആമ്മീന്. 
 

സെദറാ 
 
 നുഷയരുന്റട സര്ത്വപരിജ്ഞനനത്തില്ക് നിന്ുാം ഉയര്ത്ന്്  അവയ്ക്  അതീതനനയിരികുന്വനുാം, സദന നന്മരളില്ക് സ ൃധനുാം, തിന്മരളില്ക്നിന്ു വിദൂരനുാം, 
ദദവനനുശ്ഗ്ഹങ്ങളുന്റട ഉറവയു നയ ദദവമ !, നീ അനശവര നയ ന്റവടിെുള്ള  ുമറനനുാം അനനദയത നയ നിലയില്ക് എല്ലനവിധ രഷ്ടതരള്കുാം  രണത്തിനുാം 
അതീതനു നരുന്ു. തന്റെ സൃഷ്ടിന്റയ അലങ്കരിച്്ച  മശ്ശഷ്ഠ നകുരയുാം, രരുണമയനന്റട സഹനയികുരയുാം, അതിന്റെ ശക്തികു തകവണ്ണാം നിന്ിലുള്ളുതനയ 
അതിന്റെ വിശവനസന്റത്ത  ഹന നസ്കതമയനന്റട അാംഗ്ീരരികയുാം ന്റെയ്തവന് നീയനരുന്ു. നിന്റെ വിശുധസഭയ്ക്  നശിച്ചു മപനരനത്ത വിധത്തില്ക് നീ 
അനുശ്ഗ്ഹങ്ങള് നല്ക്രുരയുാം പരി ളവനസനന്റരനണ്ട്  ദയമവനന്റട അതിന്റന നിറയ്കുരയുാം ന്റെയ്തു. നിന്റെ ദദവിരനദശവരയങ്ങള്ന്റരനണ്ട്  
രുറവുവരനതിരികു നര്  നീ അതിന്റന ഐശവരയന്റെടുത്തി.  ഹതവവസ്ശ്താം നീ അതിന്റന ധരിെിച്്ച  ന്റവള്ളാംന്റരനണ്ടുാം ആത്മനവുന്റരനണ്ടുാം അതിനു 
വിവനഹനിശ്ചയാംനടത്തി. അതിന്റന നിനകു വധുവനകിത്തീര്ത്കുരയുാം ശശ്തുവിന്റെ തലയില്ക് ശക്തിമയനന്റട െവിട്ടുരയുാം ന്റെയ്തു. അയരര നയ നിന്റെ 
ശരീരരക്തങ്ങള് അതിനു മ നതിര നയിന്റട്ടെടിമെനന്റട നീ നല്ക്രി. അതിന്റന നീ സമതനഷിെിച്്ച  നിന്റെമയനഗ്യതമയറിയ ശ്പരനശത്തനല്ക്   ഹി മയനന്റട ശ്പരനശിെിച്ചു. 
ദദവിര നയി നീ അതിന്  നല്ക്രിയ നല്ക്വരത്തനല്ക് നിന്റെരൂന്റട അതിന്റന വസിെിച്ചു. പരിശുധ ശ്ലീഹന്മനര്ത്  ുലാം ശ്ര  നയിഅതിനു നീ പൂര്ത്ണ്ണത നല്ക്രുരയുാം 
ന്റെയ്തു. ഭനരയനഭര്ത്ത്തനകന്മനരുന്റട സമതനഷാം മ നതിരത്തനല്ക് പൂര്ത്ത്തീരരികന്റെടുരയുാം, വിവനഹനിശ്ചയാം ന്റെയ്യന്റെട്ടിരികുന്വരുന്റട ആനന്ദാം 
മ നതിരത്തില്ക്രൂടി ഏരിരരികന്റെടുരയുാം ന്റെയ്യണന്റ ന്്നിശ്ചയിച്ചവന് നീയനരുന്ു! ദദവ നയ രര്ത്ത്തനമവ,ഇമെനള് നിന്റെ ബലഹീനദനസരനയ ഞങ്ങള് 
ആശീര്ത്വദിച്ചിരികുന് ഈ മ നതിരങ്ങന്റള നീ സമതനഷപൂര്ത്വാം അനുശ്ഗ്ഹികണമ  ഈ മ നതിരങ്ങന്റള നീ അനുശ്ഗ്ഹികുരയുാം ശനപ നയിരുന്ത്  ഇതിനനല്ക് 
വിശുധ നയിത്തീരുവനന് സാംഗ്തിയനകുരയുാം ന്റെയ്യണമ  എന്്  നിമന്നട്ഞങ്ങള് അമപക്ഷികുന്ു. രര്ത്ത്തനമവ!, നിന്റെ വിശുധസഭയുന്റട മ നതിരന്റത്ത നീ 
അനുശ്ഗ്ഹിച്ചതുമപനന്റല നിന്റെദദവിരനനുശ്ഗ്ഹങ്ങളനല്ക് ഈ മ നതിരങ്ങന്റളയുാം അനുശ്ഗ്ഹികണമ .” ദദവ നയ രര്ത്ത്തനമവ ഞങ്ങളുന്റട പുശ്തനനയഈ 
 ണവനളനുാം പുശ്തിയനയ ഈ  ണവനട്ടിയുാം ജഞനനസാംപൂര്ത്ണ്ണരുാം നിറവുള്ളവരുാം ആയിത്തീരുവനന് ഇടയനകണമ . രര്ത്ത്തനമവ! ഇവരുന്റട വിവനഹാം 
സരല നലിനയങ്ങളില്ക് നിന്ുാം മേച്ഛതരളില്ക് നിന്ുാം അരുന്ിരികുവനന് രൃപമയനന്റട നീ സാംഗ്തിയനകണമ . ദദവ നയ രര്ത്ത്തനമവ!, ഇഹത്തിലുാം പരത്തിലുാം 
അഭാംഗ് നയി ഇവന്റര നീ സമതനഷിെികു നറനരണമ . നശവര നയ ഈ  ണവറയില്ക് ഇവരുന്റട ആയുഷ്കനലാം  ുഴ്ുവനുാം വിവിധതരത്തില്ക് ഇവന്റര 
അലങ്കരികുരയുാം, ഈമറന്മനരുാം  നലനഖ നരുാം ഇടവിടനന്റത സമതനഷിച്ചുന്റരനണ്ടിരികുന് ആ സവര്ത്ഗീയ  ണവറയിമലയ്ക്  രരുണമയനന്റട ഇവന്റര 
ആനയികുരയുാം ന്റെയ്യണമ . രര്ത്ത്തനമവ തിരു ുമ്പനന്റര സന്ിഹിതരനയിരികുന് ഈ ജനകുട്ടന്റത്തയുാം പനപങ്ങളില്ക്നിന്ുാം, മേച്ഛതരളില്ക്നിന്ുാം, 
 നലിനയങ്ങളില്ക്നിന്ുാം, ശ്പ നദങ്ങളില്ക് നിന്ുാം സ്മനഹമത്തനന്റട നീ സവശ്ത്തരനകിന്റകനള്ളുണമ . ഇവര്ത് നിന്നല്ക് അനുശ്ഗ്ഹികന്റെടുരയുാം നിന്റന് വനഴ്്ത്തുരയുാം, 
തിരു ുമ്പനന്റര നിന്്  തൃപ്തിവരനത്തവിധാം ഇടവിടനന്റത നിന്റന്യുാം നിന്റെ പിതനവിന്റനയുാം പരിശുധറുഹനന്റയയുാം സ്തുതികുരയുാം ന്റെയ്യു നറനരണമ . 
 
മഹനമശന............ ന്റ ന് ആമലനമഹന....... ആമ്മീന്. 
 

മരനന്റലന 
 

(ഏമനനന്റനന നുഹന്ററന) 
 
പതിശ്വതയനാം-പരിപനവന സഭന്റയ 
വനമനന-ന് രനതന്-മവന്റട്ടനരു മനരാം 
ശീമ നന് മയന-ഹന്നന്റനന്ിവന്റര.- 
യനഫ്വന-നാം ന്റെ-യ്മതല്ക്െിമച്ച-വാം 

വീടിന്-ഭരണാം ശീ-മ ന-ന്റന 
സുവിമശ-ഷാം മയനഹന്നന്റന 
രല്ക്െി-ച്ചനന് വിലമയ-റീ-ടുാം 

ര-ക്ത-ത്തനല്ക് ഞനന് വനങ്ങിന്റയനരി- 
സഭന്റയ-നിങ്ങള്-സാംരക്ഷി-െിന്. 
 
എന്മപര്ത്കനയ് -ദദവന്റ നരുകി വിരു 
ന്റന്ന്ന-സതിയനാം സഭയനര്ത്കു-ന്ു 
സ്പര്ത്ശികി-ന്റല്ലന് ബലിമവദിയിന്റല 
ബലിയന: ുറ്റന്-രുറ്റന്റനയ-നയന് 

നിന്-തിര നര്ത്ന്ീ-ടു-മന്നന് 
സ് നനനാം്്രനപിച്ചി--ടന-ന്റത 
നമ്മള്-കുള്ള രഹ--സയ-ങ്ങള് 

രന-ണ്മന-നിടയനയീടരുന്റത -- 
ന്റന്മന്ന-ടുടമയന-നരുളിന്റച്ച-യ്തനന്   ബനന്ററര്മ നര്ത്. ശുബ്മഹന...... 



 ൂടുപടാം-വടി മ നതിര ിവയനല്ക് 
തന ന-ര്ത് വിജയാം-സമ്പനദി-ച്ചു 
ന്റപനകണവുാം-രല്ലുാം-രവിണയു നയ്  
ന്റവന്ന-ന് മഗ്നലയന-ത്തിന്റന ദനവീ-ദുാം 

തന നര്ത്-ഉത്ത യന-യ്   ൂ-ന്നല്ക് 
ദനവീ-ദുന്തനന-യ്   ു-ന്നല്ക് 
സാംര-ക്ഷരനനാം ശ്തി-തവ-ന്റത്ത 

വി-ശവന-സിനി പനവനസഭയനള് 
സ്തുതിഗ്ീ-തത്തനല്ക്-രീര്ത്ത്തികു-ന്ു.    ന്റ നഓലാം......... 
 
വിശവസ്മത-സഭമയ! ഭയന്റ തി- 
നുള്ളില്ക് -ര്മനശാം-മലശാം മവ-ണ്ടന 
അപരന്റന നീ-മ നഹികനത്തതിനനല്ക് 
നിന്റന്-ഞനനുാം-ദരന്റവടിക്ല. 

മലനരത്തിന്വസന-ന-ത്തില്ക് 
പനരുാം-വനനുാം  ഴ്ി-ഞ്ഞന-ലുാം 
വനഴ്ുാം-നീയനപന-ന്റത്ത-ന്മപ 

തന-തന-ത്മജ വി ലനത്മനവിന് 
മഗ്ഹാംപനര്ത്ത്തന-ല്ക് നിന് മശ്തനമണന-സനാം.    ന്റ നറിമയന. 

 
എസപ്രാ 

 
ശ്വതനിഷ്ഠയുാം ന്റവടിെു ുള്ള ആത്മനകന്റള തനികനയി വിവനഹനിശ്ചയാം ന്റെയ്യുന് സനക്ഷനല്ക് സതയ ണവനളനനയുമള്ളനമവ!, തിരു ുമ്പനന്റര നില്ക്കുന് 
ബലഹീനരനയഞങ്ങളുന്റട  നധയസ്ഥാം  ുലാം, പരസ്പരാം വിവനഹനിശ്ചയാം ന്റെയ്യന്റെടുരയുാം തങ്ങളുന്റട  ണവനളതവത്തിന്റെ  ധയസ്ഥനനയി നിന്റന് 
അാംഗ്ീരരികുരയുാം ന്റെയ്തിരികുന് ഈ ദനസരില്ക് നിന്്  സുരൃതനടപടിരളനരുന്  ധുരപരി ളാം വീശുവനന് നീ ഇവന്റര മയനഗ്യരനകണമ . ആത്മനര്ത്ഥ നയ 
സ് മനഹവുാം, മയനജിെുാം, ശനതതയുാം, വിരനരഭരിത ല്ലനത്ത ഐരയവുാം ഇവരില്ക് ഉണ്ടനരു നറനരണമ . ആത്മനവിലുാം ശരീരത്തിലുാം പരസ്പരാം നിര്ത്മ്മലത 
സാംരക്ഷികുവനന് ഇവര്ത്ക്  ശക്തി നല്ക്രരണമ . ഇവര്ത് നിനകുാം നിന്റെ പിതനവിനുാം പരിശുധ റൂഹന യ്കുാം സ്തുതിയുാം സ്മതനശ്തവുാം രമരറ്റു നറനകണമ . 
മഹന മശന..... ആമ്മീന്. 
 

(ശ്്ൃശ്ശൂഷകനരന് മ നതിരാം എടുത്തു ദരയ്യില്ക് പിടികുന) 
 

ശ്പനര്ത്ഥന 
 
പട്ടകനരന് : തന്റെ രരുണയനലുാം ബഹുല നയ രൃപയനലുാം ഈ മ നതിരങ്ങന്റള  ആശിര്ത്വദികുന് പിതനവിനുാം പുശ്തനുാം പരിശുധ റുഹനയ്കുാം സ്തുതി. 
 

(പട്ടകനരന് “ മ നതിരങ്്ങളുന്റടമ്മത്  ദര ആവസ്പിെിച്ചുന്റരനണ്ട് ) 
 

  വിശുധ സഭനസതനനങ്ങളുന്റട സമതനഷപൂര്ത്ത്തികനയി പിതനവിന്റെയുാം  പുശ്തന്റെയുാം ജീവനുള്ള പരിശുധറുഹനയുന്റടയുാം നന ത്തില്ക് ഈ മ നതിരങ്ങള് 
ആശിിീര്ത്വദികന്റെട്ടിരികുന്ു. 
 

( ണവനളന്  മ നതിരാം നല്ക്രിന്റകനണ്ട് ) 
 
പട്ടകനരന് : നമ്മുന്റട രര്ത്ത്തനവനയ മയശു ിശിഹനയുന്റട വലത്തുദര രരുണമയനന്റട നിങ്കമലക്  നീട്ടന്റെടുരയുാം, നിന്റെ വിവനഹനിശ്ചയത്തിനുള്ള ഈ 
മ നതിരമത്തനടുരൂന്റട അവിടുന്റത്ത രൃപയുാം അനുശ്ഗ്ഹവുാം നിനക്  ലഭികുരയുാം ന്റെയ്യു നറനരന്റട്ട. രൃപ നിറഞ്ഞതുാം അനുശ്ഗ്ഹശ്പദവു നയ ഈ വലങ്ദ  
ആയുഷ്കനലാം  ുഴ്ുവന് നിമന്നടുരൂന്റട ഉണ്ടന യിരുന്്  നിന്റന് രനത്തുന്റരനള്ളുരയുാം ന്റെയ്യു നറനരന്റട്ട. 
 

( ണവനട്ടിക്  മ നതിരാം നല്ക്രിന്റകനണ്ട് ) 
 
പട്ടകനരന് ;; നമ്മുന്റട രര്ത്ത്തനവനയ മയശു ിശിഹനയുന്റട അനുശ്ധഹപൂര്ത്ണ്ണ നയ വലത്തുദര അദൃശയ നയി നിങ്കമലക്  നീട്ടന്റെടുരയുാം, വി. ശ്ലീഹന്മനരില്ക് 
നിന്റന്ന്മപനന്റല ആെന രയന്മനരുന്റട ദരരളില്ക് നിന്്  നിന്റെ വിവനഹനിശ്ചത്തിനു ആള ഈ മ നതിരാം നീ ശ്പനപികയുാം ന്റെയ്യു നറനരന്റട്ട. ആത്മ ശരീരങ്ങളുന്റട 
സവസ്ഥതമയനടുാം ഹൃദയസമതനഷമത്തനടുാം രൂന്റട പിതനവിനുാം പുശ്തനുാം പരിശുധറുഹനയ്കുാം നീ സ്തുതി രമരറ്റുരയുാം ന്റെയ്യു നറനരന്റട്ട. മഹനമശന..... ആമ്മീന്. 
 
 

ശ്പനര്ത്ഥന 
 
പട്ടകനരന് : വിശുധ സഭയുന്റട സമതനഷന്റത്ത തന്റെ അഭിഷിക്തന് ( ശിഹന)  ുലാം പൂര്ത്ത്തീരരിച്ച ദദവ നയ രര്ത്ത്തനവ്  പരസ്പരാം വിവനഹനിശ്ചയാം 
രഴ്ിഞ്ഞിരികുന് ഈ നമ്മുന്റട  കന്റള സതയത്തിലുാം നീതിയിലുാം സാംപൂര്ത്ണ്ണരനകുരയുാം ഇവര്ത് ധരിച്ചിരികുന് ഈ മ നതിരങ്ങമളനടുരുന്റട സവര്ത്ഗീയ നയ 
അനുശ്ഗ്ഹങ്ങള് ഇവര്ത്ക്  നല്ക്രുരയുാം, പരി പനരതയനല്ക് ഇവന്റര അലങ്കരികുരയുാം, വിനയത്തനല്ക്ഇവന്റര മശ്ശഷ്ഠരനകുരയുാം ന്റെയ്യന്റട്ട. ഇസഹനകിന്റെയുാം 
റിമബകനയുന്റടയുാം വിവനഹനിശ്ചയന്റത്ത സവര്ത്ണ്ണനഭരണങ്ങളനല്ക് പൂര്ത്ത്തിയനകിയതുമപനന്റല ഇവന്റരയുാം നീതിയനരുന് മ നതിരങ്ങള്ന്റരനണ്ട്  പൂര്ത്ണ്ണരനകന്റട്ട. 
 ണവനളന്റന  തന്റെ രക്ഷയനല്ക് ആനനിെികുരയുാം  ണവനട്ടിന്റയ ശനശവതവുാം അക്ഷയവു  നയ  മനനഹര ഭൂഷണങ്ങളനല്ക് അലങ്കരികുരയുാം ന്റെയ്യു  നറനരന്റട്ട. 
സവര്ത്ണ്ണനഭരണങ്ങള് ന്റരനണ്ടുള്ള അലങ്കനരങ്ങന്റളകനള്  ഹി മയറിയ ന്റവടിെിന്  ുശ്ദന്റരനണ്ട്  ഇവര്ത് അലങ്കരികന്റെടു നറനരന്റട്ട. ഇവരുന്റട ഈ അമനയനനയ 
ബന്ധവുാം മെര്ത്ച്ചയുാം തന്റെ ശ്പീതികുാം മയനഗ്യ നയ വിധത്തിലുള്ള സവഭനവവളര്ത്ച്ചയ്കുാം ഉതരുവനന് ദദവ നയ രര്ത്ത്തനവ്  സാംഗ്തിയനകന്റട്ട. സരല 
രപടസ്്്മനഹന്റത്തയുാം ഇവരില്ക് നിന്ു നീകികളയുരയുാം, അമനയനനയാം സ്മനഹിെനനനയി സ്മനഹനഗ്നിന്റരനണ്ട്  ഇവരുന്റട ഹൃദയങ്ങന്റള ഉജ്ജലിെികുരയുാം 
ന്റെയ്യന്റട്ട. അക്ഷയ നയ സന്ദരയാംന്റരനണ്ട്  ഇവന്റര അലങ്കരികു നറനരന്റട്ട. സുരഭിലങ്ങളനയ ശൂശനനപുഷ്  പങ്ങന്റളകനള് ന്റസൌഈരഭയമ റിയ പരിപനരതയില്ക് 
ഇവരുന്റട  നസ്സനക്ഷിന്റയ നയികുവനന് സാംഗ്തിയനകന്റട്ട.  നുഷയവര്ത്ലന്റത്ത വിമദവഷികുന് അസുയനലുകളനയ ദുഷ്ട നുഷയ,രുന്റട ദരരളില്ക് നിന്്  ദദവാം 
ഇവന്റര സാംരക്ഷിച്ചു ന്റരന ളൂളു നറനരന്റട്ട, പനവന നയ വിവനഹത്തിന്റെ നിര്ത്മ്മല നര്ത്ഗ്ലന്റത്ത വഷളനകുന് ദുഷ്ടനത്മനകളില്ക് നിന്്  ഇവന്റര രന 
ത്തുന്റരനള്ളുരയുാം ന്റെയ്യന്റട്ട. രര്ത്ത്തനവ്  തന്റെ സന്ിധിയില്ക് നിന്ു നല്ല രനലങ്ങളുാം അനുശ്ഗ്ഹസാം പൂര്ത്ണ്ണ നയ സാംവത്സരങ്ങളുാം ഇവര്ത്കു നല്ക്രു നറനരന്റട്ട. 
 

പട്ടകനരന് രിഴ്മകനട്ടു തിരിഞ്ഞ്  
 
ദദവ നയ രര്ത്ത്തനമവ! നിന്റെ  ഹി യുന്റട  ുമ്പനന്റര നില്ക്കുന് ബലഹിനരുാം പനപിരളു നയ ദനസരനരുന് ഞങ്ങളുന്റട ശ്പനര്ത്ഥനരന്റള നീ മരള്കണമ . 
ഇവര്ത്ക്  അനു ശ്ഗ്ഹീത സതനനങ്ങന്റളയുാം ന്റസൌഭനഗ്യ രനലങ്ങന്റളയുാം നല്ക്രണമ . സല്ക്ശ്പവര്ത്ത്തിരളനരുന് സമ്പനദയാം ഇവര്ത്ക്  വര്ത്ധിെികണമ . നിന്ിലുള്ള 
സതയവിശവനസത്തില്ക് ഇവന്റര സ്ഥിരന്റെടുത്തിന്റകനള്ളണമ . അതില്ക് തന്റന് സദനസ്ഥിതി ന്റെയ്യുവനനുാം, ഇവരുന്റട  കള്കുാം അതിന്റന അവരനശ നയി 
നല്ക്രുവനനുാം രൃപ ന്റെയ്യണമ . നിന്റെ വിജയ സ്സീബനയനല്ക് ഈ  ണവനളന്റനയുാം  ണവനട്ടിന്റയയുാം രനത്തുന്റരനള്ളുരയുാം പിതനവുാം പുശ്തനുാം 
പരിശുധറൂഹനയു നയുമള്ളനമവ!  ഞങ്ങന്റളല്ലനവരുന്റടമ ലുാം നിന്റെ രരുണരള് വര്ത്ഷികുരയുാം ന്റെയ്യണമ . മഹനമശന...  ആമ്മീന്. 
 

സുഗ്ീന്റസന 
 

(ഥമറന ഈദഭ സ്കുദ്ന്റശന) 
 

സഭയനാം തിരുസഭയന- ീ-ഞനന് 
അതയുന്തനുന്റട  -ണവനട്ടി 
 
പനവനസഭ ന്റെനന്ീ-ടു-ന്ു, 



എന് വരമനവന് ഞന-ന് ധനയ 
വന്ദികുമന്ന് വ-ന്റന്-ന്റന് 
മവന്റട്ടനരു  ണവനളന്-ത-ന്റന്. 
 
ശ്പിയന്റനന്റന് മവന്റട്ടന-രു നന-ളില്ക് 
സതവര ുന്തി ഞന-ന് പു-ണ്ടു 
സൃഷ്ടിരളതിലതിശ-യ ന-ണ്ടു, 
 ഹി യണിമഞ്ഞനള് ഞന-ന് ധ-നയ! 
 
സ്മനഹിതന്റരനത്തനന--നദി-െനന് 
മ ല്ക് ണവറയവനു-ണ്ടന-കി 
എന്  ണവനളന്റനയ-തിനു-ള്ളില്ക് 
സ്തുതി ന്റെയ്യുമന്നള് ഞന-ന് ധ-നയ! 
 
വിശ്ഗ്ഹ ധയത്തീ-ന്റന്-ന്റന് 
രൂട്ടി രഹസയങ്ങള്-രന-ടി 
മലനരനതയാംവന്റര നിന്-രു-ന്റട 
ഞനനുഞ്ചന്റട/ന്റന്ന്റന്നടു ന്റെന-ന്നന് 
 
രനജതനുജന് തന-തന്-തന് 
നിലയത്തില്ക് നിന്ീ-ഭന-ഗ്യാം 
നിഖിലന്റ നികരുളു-രയന-ന്റല 
ഞനനവന്റന വന്ദി-കു-ന്ു, 
 
ബിാംബനരധനയന-ന്റല-ന്റന് 
വീഴ്്ത്തിയ ദുഷ്ടനു ഹന!-നന-ശാം! 
രക്ഷരനന ീമശന-സ്മതന-രരാം 
സാംരക്ഷിതയനാം ഞന-ന് ധ-നയ 
 
എന്റന്  നമ നദീ-സന-യനല്ക് 
ആത്മീയനയുധ ണിയി-ച്ചനന് 
വിരലിമന്മല്ക് ന്റ യ്  ര-ക്ത-ങ്ങള് 
മ നതിര നന്റയന് മപ-ര്ത്മക-രി 
 
പരമലനനു-സ ന്  -ണവന-ളന് 
പരലിന്റന്നമത്തനള്  -ണവന.ടി 
മ നഹനപരി ള വു-ക്ഷ-മത്താം. 
ന്റടനൊം മഭനജന സ-ല്ക്കന-രാം 
 
എന്ശ്പിയ െരിതാം മരനട്ട-മെനള് 
എന്ിന്റലരിഞ്ഞനുരന-ഗ്ന_ഗ്നി 
അവന്റന ദര്ത്ശികുാം- ു-ന്മപ 
ഏറ്റുപറമഞ്ഞനള് ഞനന് ധനനയ! 
 
രരയുാം രടലുാം ഞനന് െുറ്റി 
ന്റെനന്ിന്റല്ലങ്ങവന്റന-ന്ന-രുാം 
ഞനന് മബതലമഹ ില്ക് -ത്മഠന.്്ടി 
 ിസമറ ിനു മപനമയന-ന്റനന്ന_൪്് 
 
ഞനനനനന്ദമത്തനാം-ടന്റടത്തി 
പിന്നമല  ിസമറാം-നനാം-ട്ടില്ക് 
ബ്ലീലനനട്ടിന്റല ന-സമറ-ത്തില്ക് 
മപനമയ്യന്വന്റരമന്-മടന.തി 
 
അവന്റനയനുയനനാം-ന്റെയ്മശ്തന് 
ഞനന് നസമറത്തില്ക് ന്റെ-ന്-മെനള് 
മയനര്ത്ദനന് നദിയിങ്കല്ക്-മപന.യന. 
ന്റനന്റന്മന്നടു ജനാം-ന്റെനന്ു 
 
ദുര്ത്ഗ്  നര്ത്ഗ-ളിലു ന്റട 
മെനരന്മനന്റരകു-സന-ന്റത 
മയനര്ത്ദനന് നദിയിങ്കല്ക്-ഞനന്-ന്റെ. 
ന്വന്റന ജന മധയമത.ടി 
 
നിശ്ദന്റവടിഞ്ഞു വല-മഞ്ഞന-ള് ഞനന് 
 ങ്ങി യങ്ങിയുണ-ര്ത്ന്-മെനള് 
നിന്റന് വിളിച്ചു വിരു-ന്ി-ന്നയ്  
ശ്പിയന്റനന്വന്റരമന്ന-മടന-തി 
 
ശ്പിയന്റന വിരുന്ില്ക് രന-ണ്മന-ന് ഞനന് 
ന്റെന്ങ്ങുള്ളിലണ-ഞ്ഞ-മെനള് 
പനനാം ന്റെയ്യനന് മതന-ഴ്-ന്മനര്ത് 
ഭനവാം  നറ്റിയ വീ-മഞ്ഞ-രി 
 
 ണവനളമനനന്റടനൊം-മെ-ര്ത്ന്ു, 
ന്റെനല്ലുരയനയ്  മതന-ഴ്ന്മന-രുാം; 
ആമര നീയനരന-യു-ന്ുുഃ 
നിന് രനതന്  രുവില്ക് -മപന-യി 
 
അനുരനഗ് സുഗ്ന്ധാം-വീ-ശി 
വദന്ശ്പഭന്റയനടു മ ന-ദി-മച്ചന് 
അവന്റന ശൂനയനര-ണയ-ത്തില്ക് 
ജന മധയ ഞനനന-രന-ഞ്ഞു, 
 
രൂട്ടത്തിന്റലനരുത്തന്-ന്റെന-ന്നന് 
ന്റെവി െനയിമച്ചവാം-മര-മട്ടന് 
 



ഈ നിര്ത്മ്മലയുന്റട  -ണവന-ളന് 
ശ്രൂശിതനനയ്  മഗ്നഗ്ുല്ക്-ത്തന-യില്ക് 
 
സങ്കടന്റ നടു നിലവി-ളി രുടി 
സീമയനനില്ക് ഞനന് ന്റെ-ന്-മെനള് 
മരബറതിലവന്റന യു-ദ-ന്മനര്ത് 
വന്റച്ചന്വന്റരമന്ന-മടന-തി 
 
 
തരുവിമന്മന്റലന് തല തന-ങ്ങി 
മതങ്ങിമത്തങ്ങിമക-മണന്-ഞനന് 
രബറിന്ുഥനനാം-ന്റെ-യ്തനന് 
രരയരുന്റതമന്നതീ-ദൂ-തന് 
 
ശ്പിയനനദത്തനല്ക് മ ന-ദി-മച്ചന് 
ന്റതളിമവനന്റടന് വദനാം- ി-ന്ി 
അവന്റനത്തഴ്ുരിച്ചുാം-ബി-മച്ചന് 
എമന്നടന്റമ്പനടു ന്റെന-മന്-വാം: 
 
സ്കീെനയനല്ക് ഞനന് മവ:മട്ടന-ളനാം 
സു ുഖീ! സവനഗ്തമ നതു-മന്-ന് 
തനതനിമരതാം ഞന-ന് പു-രി 
 
വിട്ടിടനാം ഞനന് റു-ഹന-ന്റയ, (ന്റ നറിമയന....... 
 
 

ഹുമത്തനന്റ ന 
 
ദദവത്തനല്ക് നീതീരരികന്റെട്ട ഈ സനക്ഷയത്തിനനയി ഒരുങ്ങി വന്ിരികുന് വിശവനസിരമള നിങ്ങളുന്റട ബുധി ുട്ടിനു  ുെതുാം അറുപതുാം നൂറുാം ഇരട്ടിയനയി 
അവിടുന്ു ശ്പതി ഫ്ലാം നല്ക്രു നറനരന്റട്ട എമെനഴ്ുാം നിങ്ങള്ക്  നന്മരള് നല്ക്രു നറനരള്ന്റട. നമ്മുന്റട രര്ത്ത്തനവിന്റെ സ്ലീബനയനല്ക് രനവുാം പരലുാം നിങ്ങമളനടുരൂന്റട 
സ്ഥിതിന്റെയ്ത്  ദുഷ്ടനില്ക് നിന്ുാം അവന്റെ ദസനയങ്ങളില്ക് നിന്ുാം നിങ്ങന്റളരനത്തുന്റരനള്ളുരയുാം ന്റെയ്യന്റട്ട. 
 
ദദവമ ! നി പരിശുധനനരുന്ു.......ഇതയനദി 
 
(മ നതിരാം വനഴ്വിന്റെ ശുശ്ശുഷ സ നെിച്ചു ) 
 

രിരീടാം വനഴ്വിന്റെ ശ്ര ാം 
 
പട്ടകനരന് : ശുബമഹന...         ജനാം : വനലയിന്..... 
 

ശ്പനരാംഭ ശ്പനര്ത്ഥന 
 
ദദവ നയ രര്ത്ത്തനമവ, അനശവര നയ വിരുന്ിനുാം അഴ്ിവില്ലനത്ത  ണവറയ്കുാം ഞങ്ങന്റള മയനഗ്യരനകണമ . ആ വിരുന്ിമലയ്ക്  ക്ഷണികന്റെട്ടിരികുന് 
അതിഥിരമളനടു രൂന്റട നിന്റെ നിതയ നയ സമതനഷങ്ങളിമലയ്ക്  ഞങ്ങന്റളയുാം ക്ഷണികണമ . അവരുന്റട രൂട്ടത്തിലുാം ഇടയിലുാം നിന്ു ന്റരനണ്ട്  ഞങ്ങള് 
നിനകുാം, നിന്റെ പിതനവിനുാം, പരിശുധ റൂഹനയ്കുാം സ്തുതിയുാം സ്മതനശ്തവുാം രമരറ്റു നറനരണമ . 
 

(51 )൦  സു ൂറ) 
 
ദദവമ ! നിന്റെ രൃപയിന്ശ്പരനരാംഎമന്നടു രരുണ ന്റെയ്യണമ . നിന്റെ രരുണയുന്റട ബഹുതവത്തിന് ശ്പരനരാം എന്റെപനപങ്ങന്റള  നയിച്ചു രളുയണമ . 
 
എന്റെ അനയനയത്തില്ക് നിന്്  എന്റന് നന്നയി രഴ്ുരി എന്റെ   പനപങ്ങളില്ക് നിന്്  എന്റന് ന്റവടിെനകണമ . എന്റതന്നല്ക് എന്റെ അതിശ്ര ങ്ങന്റള ഞനന് അറിയുന്ു. 
എന്റെ പനപങ്ങളുാം എമെനഴ്ുാം എന്റെ മനമര ഇരികുന്ു. 
 
നിനകു വിമരനധ നയിത്തന്റന് ഞനന് പനപാം ന്റെയ്തു. നിന്റെ തിരു  ുമ്പില്ക് തിന്മരന്റള ഞനന് ന്റെയ്തു. അതു നിന്റെ വെനത്തില്ക് തനന് നീതീരരികന്റെടുരയുാം 
നിന്റെ നയനയവിധിരളില്ക് തനന് ജയികുരയുാം ന്റെയവനനനയിട്ടു തന്റന്. എന്റതന്നല്ക് അനയനയ ത്തില്ക് ഞനന് ഉത്ഭവിച്ചു. പനപങ്ങളില്ക് എന്റെ  നതനവ്  എന്റന് ഗ്ര്ത്ഭാം 
ധരികുരയുാം ന്റെയ്തു. 
 
എന്നല്ക് നീതിയില്ക് തനന് ഇഷ്ടന്റെട്ടു.  നിന്റെ ഇഞനനത്തിന്റെ രഹസയങ്ങള് തന്റന് തനന് അറിയിച്ചു. മസനെനന്റരനണ്ട്  എന്റെ മ ല്ക് തനന് തളികണമ . ഞനന് 
ന്റവടിെനകന്റെടുാം. അതിനനല്ക് എന്റന് നീ  ന്റവണ്മയനകണമ . ഹി മത്തകനള് ഞനന് ന്റവണ്മയനരുാം.  
 
നിന്റെ ആനന്ദവുാം സമതനഷവുാം ന്റരനണ്ട്  എന്റന് തൃപ്തിയനകണമ . ക്ഷീണതയുള്ള എന്റെ അസ്ഥിരള്സമതനഷികുാം എന്റെ പനപങ്ങളില്ക് നിന്്  തിരു ുഖാം 
തിരിച്്ച  എന്റെ അതിശ്ര ങ്ങന്റള ഒന്റകയുാം  നയിച്ചു രളയണമ . 
 
ദദവമ ! ന്റവടിെുള്ള ഹൃദയന്റത്ത എന്ില്ക് സൃഷ്ടികണമ . സ്ഥിരതയുള്ള തിരുആത്മനവിന്റന എന്റെ ഉള്ളില്ക് പുതുതനകണമ . തന്റെ തിരു ുമ്പില്ക് നിന്്  എന്റന് 
തള്ളികളയരുമത.വിശുധനത്മനവിന്റന എന്ില്ക് നിന്്  എടുകയു രുമത. 
 
എന്നമലന നിന്റെ ആനന്ദവുാം രക്ഷയുാം എനിക്  തിരിച്ചു തമരണമ .  ഹത്തവ ുള്ള തന്നത്മനവ്  എന്റന് തനങ്ങു നറനരണമ . അമെനള് ഞനന് അതിശ്രകനന്റര 
നിന്റെ വഴ്ി പഠിെികുാം. പനപിരള് നിങ്കമലകു തിരിയുരയുാം ന്റെയ്യുാം. 
 
എന്റെ രക്ഷയനയ ദദവ നയ ദദവമ ! രക്ലത്തില്ക്നിന്്  എന്റന് രക്ഷികണമ . എന്റെ നനവ്  നിന്റെ നീതിന്റയ സ്തുതികുാം. രത്തനമവ! എന്റെ അധരങ്ങള് 
എനികു തുറകണമ . എന്റെ വനയ്  തന്റെ സ്തൂതിരന്റള പനടുാം. 
 
എന്റതന്നല്ക് ബലിരളില്ക് തനന് ഇഷ്ടന്റെട്ടില്ല. മഹന ബലിരളില്ക് തനന് നിരെയതു ില്ല. ദദവത്തിന്റെ ബലിരള് തനഴ്്െയുള്ള ആത്മനവനരുന്ു. ദദവാം നുറുങ്ങിയ 
ഹൃദയന്റത്ത നിരസികുന്ില്ല 
 
തന്റെ ഇഷ്ടത്തനല്ക് ന്റസഹിമയനമനനട്  നന്മ ന്റെയ്യണമ . ഈമേ ിന്റെ  തിലുരന്റള പണിയണമ . അമെനള് നീതിമയനടു രൂടിയ ബലിരളിലുാം മഹന ബലിരളിലുാം 
തനന് ഇഷ്ടന്റെടുാം. അമെനള് തന്റെ ബലിപീഠത്തിമന്മല്ക് രനളരള് ബലിയനയി രമരറുാം. 
ദദവമ ! സ്തൂതി തനിക്  മയനഗ്യ നരുന്ു. ബനന്ററര്മ നര്ത്. 
 
ശുബമഹന...... ന്റ നഓനലാം..... 
 

എനിമയനന്റനന 
 

(ആമലനന്റഹനദ്  ബനന്ററര് ) 
 

1, ആദി നിതി-ജ്ഞന്റര വനഴ്്ത്തിയ 



ദദവാം-തന്-ബഹുരയപയന-ലീ 
 
ദനസന്റര വനഴ്്ത്ത-ദ്ന്റട ' മദവന! ദയ ന്റെയ്തീടണമ . 
2. ഹന്റവയനടനദന- ിന്റന വനഴ്്ത്തിയ ദദവാം തന്... 
 
3. സനറന്റയനടബറന- ിന്റന വനഴ്്ത്തിയ... 
 
4. റഫ്്കന്റയനടിസഹന-കിന്റന വനഴ്്ത്തിയ... 
 
5. റനമഹനന്റലനടു യന-മകനബിന്റന വനഴ്്ത്തിയ. 
ബനന്ററര്മ നര്ത്. ശുബ്മഹന....ന്റ തീഓഥുഃ.... 
 
6. ന്റ മശ്സനില്ക് ന്റയൌമസെിന്റന വനഴ്്ത്തിയ...   (ന്റ നറിമയന...) 
 

പ്രാര്ത്ഥന 
 
രര്ത്ത്തനമവ! പരസ്പരാം ബന്ധിതരനയിരികുന് ഈ ദനസന്റര നിന്റെ നല്ക്വരങ്ങളുന്റട ഐശവരയത്തനല്ക് മശ്ശഷ്ഠരനകുരയുാം നിന്റെ ദനനങ്ങളനല്ക് 
സമതനഷിെികുരയുാം ന്റെയ്യണമ . നിന്റെ ദിവയരല്ലനരളില്ക് നിന്ുള്ള ആനന്ദാം ന്റരനണ്ട്  ഇവന്റര നിറയ്കണമ .  പിതനവുാം പുശ്തനുാം പരിശുധ റൂഹനയു ുമള്ളനമവ! 
സമതനമഷനല്ലനസങ്ങമളനടുരുന്റട ഇവര്ത് നിനകു സ്തുതി പനടുരയുാം തിരുസന്ിധിയില്ക് ആഹ്ലനദികയുാം ന്റെയ്യു നറരണമ . മഹ മശന...ആമ്മീന് 
 

രുകിലിമയനന് 
 

(സങ്കീ. 21:1-4) 
 
മ നദികന്റട്ട പരാം നനഥന-ഹന-ഉ-ഹന... 
നിന് ശക്തിയിലുാം രക്ഷ-യിലുാം നൃപതി 
തന്ഭിലനഷാം നീ നിറമവറ്റി-ഹന-ഉ-ഹന. 
നിജ യനെന നിരസി-െിമല്ലതുാം 
 
നല്ല വരാം  ുമ യറവമനരി-ഹന-ഉ-ഹന. 
 ഹി നവിന്  ുടി െു-ടി തലയില്ക് 
നിന്റന്നടു ജീവന് യനെിച്ചനന്-ഹന...ഉ-ഹന. 
ദീര്ത്ഘനയുന്റസ്സമന്-കുാം നല്രി.               ബനന്ററര്മ നര്ത്, ശുബ്മഹന.....ന്റ നഓനലാം.... 
 

എക് ന്റബന 
 ണവറന്റയ-മ -ല്ക്, സവര്ത്ഗത്തില്ക്. 
സഭന്റയ! നിന് രനതന്--സ്ഥനപിച്ചനന് 
വനഗ്്ദത്താംമപനല്ക്, സവര്ത്മലമ വുാം 
ശുല്ക്മത്തനനന്മനര്ത്, ദഹമലയര്ത്മകന.- 
സ്സിവന്റരകനള് നിന്റന്-മ ലനകി.    
സ്ശ്തന്റ ന്......രുറിമയ....... 
 

ശ്പു ിമയനന് 
 
ഉണ്ടനയിരുന്വനുാം ഇമെനഴ്ുള്ളവനുാം എന്റന്മന്കുാം നിലനില്ക്കുന്വനു നയ സവയാംഭൂവുാം,  നലനഖ നര്ത് തന്റെ സിാംഹനസനത്തിനു െുറ്റുാം നിന്ുന്റരനണ്ട്  തനികു, 
ആരനധന അണനയ്കുന് അനനദയത വെനവുാം, തന്റെ ബഹുല നയ രരുണ നി ിത്താം ഞങ്ങന്റളല്ലനരുന്റടയുാം മ ല്ക് ദയ മതനന്ി തിരുസന്ിധിയിമലക്  ഞങ്ങന്റള 
തിരിന്റര വരുത്തുരയുാം തന്ില്ക് നിന്ു അനയ നയിമെനയിരുന് ഞങ്ങളുന്റട ശ്പരൃതന്റത്ത സ് മനഹപൂര്ത്വാം തമന്നടു സ ീപിെികയുാം ന്റെയ്ത  മഹനന്തനുാം, 
ഏന്റതനരു തതവജ്ഞനനികുാം തനര്ത്കിരനുാം തന്റെ തതവന്റത്ത ആരനധികുവനനല്ലനന്റത പരിമശനധികുവനമനന ആരനഞ്ഞറിയുവനമനന രഴ്ിവില്ലനതിരികുന്വനുാം, 
അധിരനരിരള്കു രിരീടാം നിര്ത്മ്മികുന്വനുാം, തന്നല്ക് അഴ്ികന്റെടുന്ന്റതല്ലനാം അഴ്ിയന്റെട്ടുാം ബന്ധികന്റെടുന് സരലതുാം ബന്ധിത നയുാം ഇരികുന്വനുാം, 
തന്റെ വല്ലഭതവത്തിന്റെ  ഹി യ്കനയി  ണവനളന്മനര്ത്കുാം  ണവനട്ടിരള്കുാം സമതനഷരിരീടങ്ങന്റള ശ്പദനനാം ന്റെയ്യുന്വനുാം ആയ രര്ത്ത്തനവിനു സ്തുതി. 
അവിടന്റത്ത ദനസരുന്റട രിരീടങ്ങള് ആശിിീര്ത്വദികന്റെടുന് ഈ സ യത്തുാം... ബ്രുല്ക്ഹുന്....     ആമ്മീന്. 
 

ന്റസദറന 
 
സരല സവര്ത്ഗീയ മസനരളുാം ഭയന്ു വിറച്ചുന്റരനണ്ട്   ഹത്ഖന്റെടുത്തുരയുാം  മഹനന്തങ്ങളില്ക് അഗ്നി യന്മനരുന്റട രൂട്ടങ്ങള് തന്റെ മശ്ശഷ്ഠതയിങ്കല്ക് പരിശ്ഭ ിച്്ച  
െഞ്ചലന്റെടുരയുാം ന്റെയ്യുന് ദദവ നയ രര്ത്ത്തനന്റവ! അവര്ത്ണയ നയ നിന്റെ രൃപനശ്പവനഹത്തനലുാം നിസീ  നയ നിന്റെ ദയവനലുാം നിസ്സനരന്മനരനയ ഞങ്ങളുന്റട 
സ്മതനശ്തങ്ങളില്ക് നീ സമതനഷികുരയുാം എളിയവരുാം  ണ്മയരു നയ ഞങ്ങളുന്റട ശുശ്ശൂഷരളില്ക് നീ ശ്പീതിന്റെടുരയുാം ന്റെയ്യുന്ു. ഞങ്ങള്കനവശയ, ുള്ളവ 
നിമന്നട്  യനെിച്ചുന്റരനള്ളുവനന് നീ ഞങ്ങമളനടനവ ശയന്റെടുന്ു. രൃപനദനനങ്ങളില്ക് നീ തിടുക ുള്ളവനനരുന്ു. ശിക്ഷനര്ത്ഹന്മനമരനടുള്ള ശ്പതിരനരത്തില്ക് നീ 
ഉദനസീനതയുാം ദീര്ത്ഘക്ഷ യുാം രനണികുന്ു. രര്ത്ത്തനമവ! എല്ലന മദശങ്ങളിലുാം സഞ്ചരികുന്വരുാം നിന്റെ മശ്ശഷ്ഠനധിരനരത്തിന്  വിമധയരനയി 
വസികുന്വരു നയ നിന്റെ ദനസന്റരയുാം ശ്പതയയരിച്ചു ഇവിന്റട സന്ിഹിതരനയി നിന്റെ രരുണയുന്റട നിഴ്ലിലുാം ദയവിന്റെ തണലിലുാം അഭയാം ശ്പനപിച്ചിരികുന് 
ഇവന്റരയുാം അനുശ്ഗ്ഹികണമ . സരലശ്പവൃത്തിരളിലുാം ഉത്ത രനയിരിെനന് തകവണ്ണാം ഇവര്ത്ക്  സവസ്ഥതയുാം രക്ഷയുാം നല്രി ഇവന്റര സമതനഷിെികണമ . 
നിന്റെ സതയ ത്തില്ക് തന്റന് െരികുവനന് തകവണ്ണാം നിന്റെ നയനയശ്പ നണ നര്ത്ഗത്തില്ക് ഇവന്റര രനത്തു നയിച്ചുന്റരനള്ളണമ . സവര്ത്ഗരനജയത്തിമലക്  നയികുന് 
മനര്ത്വഴ്ിയില്ക്രുടി ശ്പയനണാം ന്റെയ്യുവനന് ഇവര്ത്ക്  രൃപ നല്ക്രണമ . ആത്മീയ നല്ക് വരങ്ങളില്ക് തല്ക് പരരുാം ആത്മശരീരങ്ങള്കു ശ്പമയനജനരര നയ ദദവിര 
വയനപനരങ്ങളില്ക് ഏര്ത്ന്റെട്ടു ലനഭ ുണ്ടനകുന്വരുാം ആയിത്തീരുവനന് ഇവര്ത്ക്  സാംഗ്തിയനകണമ . രര്ത്ത്തനമവ! ഇവര്ത് നിതയജീവന്റന രനാംക്ഷികുന്വരുാം പന 
പ രണ ുള്ളവരില്ക് നിന്്  വിദുരസ്ഥരു നയി വര്ത്ത്തികു നറനരണമ . നിന്റെ പരിശുധതയുന്റട ഭനഗ്മത്തക്  അടുത്തു വരുവനനുാം ശപികന്റെട്ടവനനയ സനത്തനന്റെ 
ദനസയത്തില്ക് നിന്്  ഓടി രക്ഷന്റെടുവനനുാം തകവണ്ണാം ഇവരുന്റട ഹൃദയങ്ങന്റള സാംമയനജിെിച്ചു ന്റരനള്ളണമ . ഞങ്ങന്റളയുാം ഇവന്റരയുാം നിന്റെ ആത്മീയ 
 ുതിരിമത്തനെില്ക് നീതി ശ്പവര്ത്ത്തികുന് മവലകനരുാം നിമന്നടുള്ള ഭക്തിയിലുാം നിന്റെ രല്പനരളുന്റട ആെരണത്തിലുാം തീഷ്ണതയുള്ളവരുാം 
ആകീത്തീര്ത്കണമ , രര്ത്ത്തനമവ! ഞങ്ങന്റള നിന്റെ വിശുധന്മനരുന്റട രൂട്ടങ്ങള്ക്  സദൃശരുാം, പരസ്പരാം സ് മനഹികുന്വരുാം, ദുഷ്ടന്റന ന്റവറുകുന്വരുാം, നിന്റെ 
ദദവതവന്റത്ത അനുസരിര്ഴ്ുന്വരുാം, ശ്ശതുകന്റള അനുശ്ഗ്ഹികുന്വരുാം ആകിത്തീര്ത്കണമ . രര്ത്ത്തനമവ! ഞങ്ങള് നിന്റെ മശ്ശഷ്ഠതന്റയ ആരന ധികുന്വരുാം 
നിന്റെ രര്ത്തൃതവന്റത്ത ശ്പീതിന്റെടുത്തുന്വരുാം ആയിത്തീരു നറനരണമ . ദദവ നയ രര്ത്ത്തനമവ വിശവനസിരളനയ ഞങ്ങളുന്റട  രിച്ചവന്റര ആശവസിെികുരയുാം 
സവര്ത്ലരനജയത്തില്ക് അവന്റര ആനനിെികുരയുാം ന്റെയ്യണമ , നീ ഉത്ത നുാം  നുഷയ പീതിയുള്ളവനുാം ആരുന്ുവമല്ലന. നിനകുാം നിന്റെ പിതനവിനുാം പരിശുധ 
റൂഹനയ്കുാം സ്തു തിയുാം  സ്മതനശ്തവുാം ഞങ്ങള് രമരറ്റുന്ു. മഹനമശന..... ന്റ ന് ആമലനമഹന...ആമ്മീന്. 
 

മരനന്റലന 
(്്രുമകനന്റയന) 

 
സുന്ദരിരളിലതിസുന്ദരി നി-ജനതിരളില്ക്സുനു! 
നൃപതി ശമലനമ നന് വി ലസമഭ-നിന്റന് ലനളിെു 
 
നിന്ധരങ്ങള്- ധു വര്ത്ഷികുന്ു. 
വസന സുഗ്ന്ധാം-നീസനന് രുസു സ ാം 
 
സഭമയ സരലവിധാം സു ുഖീ-നീ രറ തീണ്ടനമത്തനള് 
സ്പരീബനന്റയ വന്ദിെതിനനല്ക്-രനജനവനാം  ്ശീഹന 
 
ഹനമലലുയ്യന-രനകുന്ു നിന്റന്. 



 
സുന്ദരിരളിലതിസുന്ദരി നീ-ജനതിരളില്ക് സൂനു! 
ഉലരിതിന്റലനരുമപനന്റലനളി വീശുാം-പരമലനന്റനനമത്തനള് നീ 
 
തനവര്'ഫ്നമല-സ്ലീബനയിന്  ുശ്ദ 
പനവന വദനാം-സ്തുതി പനടിടുന്ു, 
 
ദദവസുതന് തന്രക്താം നിന്-വനയ് ലരില്ക്കനണ് ൂ 
സ്തുതി പനടുന്ിരവുാം പരലുാം-നിന് സതനനങ്ങള്     ഹനമലലുയ്യന-ഉ-ഹനമലലുയ്യന         ബനന്ററര്മ നര്ത്, ശുബ്മഹന.... 
 
പുലരിയിലെരമ നന്തനനാം-ദദവന്റത്ത വനഴ്്ത്തുാം 
 ീവല്ക്െറവന്റയനന്റടനൊം തനന്-സഭ സാംഗ്ീതത്തില്ക് 
ദനവീദിന്റെ-രിന്രവുാം മപറി 
അവളീറയമരന-ന്റടനൊം പനടുന്ു 
 
നൂറ്റമ്പതു രമ്പിരളിയലുാം-താംബുരു വനദയത്തനല്ക് 
അവളുടമയനന്റന വനഴ്്ത്തീടു-ന്ുലരങ്ങളിന്റലങ്ങുാം 
ഹനമലലുയ്യന-രൃപ വര്ത്ഷിച്ചീടനന്        ന്റ നഓനലാം, 
 
സഭമയനതുന്റന്ന്റന്  ുന്് -മരനട്ടരള് െുറ്റുന്ു 
വഞ്ചരനനാം ദുഷ്ടനത്മനവി-ങ്ങുള്ളില്ക് പുരീടന 
ബന്ധിച്ചവയന-ണമനവനനയാം  ുന്ുാം 
 
മരനട്ടരളിടയില്ക്-സ്ഥല ില്ലിവ പനര്ത്ത്തനല്ക് 
തനതസുതന ലറൂഹനയന-മ രത്ൊം ശ്തിതവാം 
 ഹി ന്റയഴ്ുാം  ണവനട്ടിസ ാം- മധയ മ വുമന്ന്  ഹനമലലുയ്യന -ഉ-ഹനലലുയ്യന  ന്റ നറിമയനറനമഹാം, 
 

എന്റശ്തന 
 
ന്റരനത്തിന്റന പട്ടണത്തില്ക് രലയനണവിരുന്ിനനയി ക്ഷണികന്റെടുരയുാം ന്റവള്ളന്റത്ത മ ല്ക്ത്തരാം വീഞ്ഞനയി  നറ്റുരയുാം ന്റെയ്ത  നുഷയസ് മനഹിയുാം സനക്ഷനല്ക് 
സതയ ണവനളനു നയ രര്ത്ത്തനമവ! ഇമെനള് നിന്റെ വിശുധ ബലി പീഠത്തിന്  ുമ്പനന്റട തലരുനിച്ചു നില്ക്കുന ഈ ദനസന്റര ഈ സുഗ്ന്ധ ധൂപാം 
അാംഗ്ീരരിച്ചുന്റരനണ്ട്  അനുശ്ഗ്ഹി കണമ : രരുണയുാം ദയവുാം നിറഞ്ഞതനയ നിന്റെ വലത്തു ദര ഇവരുന്റട മ ല്ക് അവസിെികണമ . ആത്മീയ നയ നിന്റെ 
 ണവറയില്ക് ഇവന്റര സമതനഷിെികുരയുാം ന്റെയ്യണമ . നിന്റന് സ് മനഹികുരയുാം നിന്റെ രല്ക്പനരള് ആെരികുരയുാം ന്റെയ്തിട്ടുള്ളവരനയ വിശുധന്മനര്ത്ക്  
വനഗ്്ദനനാം ന്റെയ്  തിട്ടുള്ള  വിരുന്ിന്  ഞങ്ങന്റളയുാം ഇവന്റരയുാം മയനഗ്യരനകു രയുാം ന്റെയ്യണമ , ഞങ്ങളുാം ഇവരുാം നിന്റെ വലത്തുഭനഗ്ത്തു നിന്ുന്റരനണ്ട്  നിന്റെ 
രരുണന്റയ ദര്ത്ശികുരയുാം നിനകുാം നിന്റെ പിതനവിനുാം പരിശുധ റൂഹനയ്കുാം സ്തുതിയുാം സ്മതനശ്തവുാം രമരറ്റുരയുാം ന്റെയ്യു നറനരണമ  
 
ന്റഹനമശന... ആമ്മീന് 
 
മലഖനാം വനയന 
 
ന്റപൌമലനസുശ്ലീഹന ധനയന്... 
 
ശുശ്ശൂഷരന് : പരിശുധനനയ ന്റപൌമലനസ്  ശ്ലീഹന എമഫ്സയര്ത്ക്  എഴ്ുതിയ മലഖനത്തില്ക് നിന്ുാം (ആഹനയി) ബനന്ററര്മ നര്ത്  (എമഫ്സയര്ത് 5:20-6:3) 
 
നമ്മുന്റട രര്ത്ത്തനവനയ മയശു ിശിഹനയുന്റട നന ത്തില്ക് സര്ത്വദന സര്ത്വത്തിനുാംമവണ്ടി പിതനവനയ ദദവന്റത്ത സ്  തുതികുവിന്.  ിശിഹനയിലുള്ള സ്മനഹത്തനല്ക് 
പരസ്പരാം രീഴ്്ന്റപടുരയുാം ന്റെയവിന്. സ്ശ്തീരമള!, നമ്മുന്റട രര്ത്ത്തനവിന്റന എന്ശ്പരനരാം നിങ്ങള് നിങ്ങളുന്റട ഭര്ത്ത്തനകന്മനന്റര അനുസരിെിന്. എന്റതന്നല്ക് 
 ിശിഹന സഭയുന്റട തലയുാം ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷിതനവുാം ആരുന് ശ്പരനരാം ഭര്ത്ത്തനവ്  ഭനരയയുന്റട തലയനരുന്ു. സഭ  ിശിഹനയ്ക്  രീഴ്്ന്റെടുന് ശ്പരന രാം തന്റന് 
ഭനരയ നരുാം അവരവരുന്റട ഭര്ത്ത്തനകന്മനര്ത്ക്  സരലത്തിലുാം രീഴ്്ന്റെടണാം. പുരുഷന്മനമര,  ിശിഹന തന്റെ സഭന്റയ സ്മനഹിച്ചതുമപനന്റല നിങ്ങളുാം നിങ്ങളുന്റട 
ഭനരയ നന്റര സ് മനഹിെിന്. സഭന്റയ ജലത്തിലുള്ള സ്നനനാംന്റരനണ്ടുാം വെനാംന്റരനണ്ടുാം മവണ്ടുാം വണ്ണാം ശുധീരരികുവനനുാം, രുറ്റുമ ന രുറമവന തത്തുല്ലയങ്ങളനയ 
 റ്റുവല്ലതുമ ന രൂടനന്റത നിര്ത്മ്മലയുാം വിശുധയു നയ മതജസവിനിയനയി സവരീയയനകുവനനുാം ആയിട്്ട .- സഭയ്കനയി- ിശിഹന സവശ്പനണന്റന സ ര്ത്െിച്ചുവന്റല്ലന. 
അങ്ങന്റനതന്റന് പുരുഷന്മനര്ത് സവതശരീരങ്ങന്റള എന്മപനന്റല ഭനരയ നന്റര സ് മനഹിമകണ്ടതനരുന്ു. എന്റതന്നല്ക് തന്റെ ഭനരയന്റയ സ് മനഹികുന്വന് 
തന്റന്തന്റന്യനരുന്ു സ് മനഹികുന്ത് ; ആരുാം ഒരികലുാം സവത ശരീരന്റത്ത മദവഷികുന്ില്ലന്റല്ല. പിന്റന്ന്റയന  ിശിഹന സഭയ്കുമവണ്ടി എന്തുമപനന്റല അതിന്റന 
മപനഷിെികു രയുാം അതിനുമവണ്ടി ഉത്സനഹികുരയുാം, ന്റെയ്യുന്ു. നനാം അവിടന്റത്ത ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളുാം  നാംസസാംബന്ധി രളുാം അസ്ഥിസാംബന്ധിരളുാം 
ആരുന്ു. ആയതുന്റരനണ്ട്  പുരുഷന് തന്റെ പിതനവിന്റനയുാം  നതനവിന്റനയുാം വിട്ടുപിരിഞ്ഞു തന്റെ ഭനരയമയനടു മെര്ത്ന്ിരികുാം; അവരിരുവരുാം  ഏരശരിിീ 
ര നയിത്തീരുരയുാം ന്റെയ്യുാം. ഇതു ഒരു വലിയ രഹസയ നണ്   ഞനന്  ിശിഹനന്റയകുറിച്ചുാം അവിടന്റത്ത സഭന്റയകുറിച്ചുാം ആരുന്ു. പറയുന്ത് . അശ്പരനരാംതന്റന് 
നിങ്ങള് ഓമരനരുത്തരുാം തന്റന് എന്മപനന്റല തന്റെ ഭനരയന്റയ സ് മനഹികണാം. ഭനരയയനരന്റട്ട, സവഭര്ത്ത്തനവിന്റന ആദരികുരയുാം മവണാം.  കമള॥ നിങ്ങള് 
രര്ത്ത്തനവിന്റന ഓര്ത്ത്തു  നതനപിതനകന്മനന്റര അനുസരിെിന്; എന്റതന്നല്ക് അതു നീതിയനരുന്ു. നിനകു നന്മ വരുവനനുാം നീ ഭൂ ിയില്ക് 
ദീര്ത്ഘനയുസ്സനയിരിെനനു നയിട്്ട  നിന്റെ പിതനവിന്റനയുാം  നതനവിന്റനയുാം ബഹു നനികുര എന്ുള്ളത്  വനഗ്്ദത്തമത്തനടുരൂടിയ ശ്പഥ  രല്ക്പനയനരുന്ു. 
 
ആഹനയി ബനന്ററര്മ നര്ത് 
 

സരര യഗാസമാ 
(സങ്കി. 21:1) 

 
ഹനമലലുയ്യന-ഉ-ഹമലലുയ്യന-മ നദികന്റട്ട-പരാം നനഥന! 
നിന്-ശക്തിയിലുാം രക്ഷയിലുാം നൃപതി-ഹനമലലുയ്യന 

 
ഏവന്മഗ്ലിമയനന് 

 
(വി.  ത്തനയി 19:1-12) 
 
(ഈ വെനങ്ങള് സാംസനരിച്ചു രഴ്ിഞ്ഞമശഷാം) മയശു (തമ്പുരനന്) ഗ്ലിലനയില്ക്നിന്ു, യനശ്ത പുറന്റെട്്ട  മയനര്ത്ദനന്റെ  റുരരയില്ക്, യഹുദിയനയുന്റട അതൃത്തിയില്ക് 
എത്തി. ജനസ ുഹങ്ങള് അമദഹന്റത്ത അനുഗ് ികുരയുാം അവിന്റടവച്്ച  അവന്റര സുഖന്റെടുത്തുരയുാം ന്റെയ്തു. അനതരാം പരീക്ഷനര്ത്ഥാം ശ്പീശന്മനര്ത് 
അടുത്തുന്റെന്്  ഏന്റതനരു രനരണത്തനന്റലങ്കിലുാം ഒരുത്തനു തന്റെ ഭനരയന്റയ പിരിച്ചുവിടുവനന്   നയനയ ുമണ്ടന എന്ു മെനദിച്ചു. അമദഹാം അവമരനടു ഉത്തരാം 
പറഞ്ഞു. ആദിയില്ക്  സൃഷ്ടിരര്ത്ത്തനവ്  ആണുാം ന്റപണ്ണു നയി  നുഷയന്റര സൃഷ്ടിച്ചു എന്ുാം, ആയതുന്റരനണ്ട്  പുരുഷന് തന്റെ വിതനവിന്റനയുാം  നതനവിന്റനയുാം വിട്്ട  
ഭനരയമയനടു മെര്ത്ന്ിരികറുരയുാം അവരിരുവരുാം ഒരു ശരീര നയിത്തീരുരയുാം ന്റെയ്യുന്റ ന്്  അവിടുന്്  രല്ക്െിച്ചു എന്ുാം നിങ്ങള് വനയിച്ചിട്ടില്ലന്റയന ആരയനല്ക് 
അവര്ത് രണ്ടല്ല, ഒരു ശരീര നരുന്ു. അതുന്റരനണ്ട്  ദദവാം സാംമയനജിെിച്ചതിന്റന  നുഷയന് മവര്ത്പിരികരുത് . അവര്ത് അമദഹമത്തനട് ; അങ്ങന്റനന്റയങ്കില്ക് 
മ നെനപശ്താം ന്റരനടുത്തു അവന്റള പിരിച്ചുവിടുവനന് മ നശ രലെിച്ചിരികുന്ത്  എതുന്റരനണ്ട്  എന്ു മെനദിച്ചു. അമദഹാം അവമരനടു പറഞ്ഞുമ നശ നിങ്ങളുന്റട 
ഹൃദയരനഠിനയാം നി ിത്താം ഭനരയ നന്റര പിരിച്ചുവിടുവനന് നിങ്ങന്റള അനുവദിച്ചു; എന്നല്ക് ആദിയില്ക് അങ്ങന്റനയനയിരുന്ില്ല. ഞനന് നിങ്ങമളനടു പറയുന്ു: വയഭിെനര 
രുറ്റാം ന്റരനണ്ടല്ലനന്റത സവഭനരയന്റയ ഉപക്ഷിച്്ച   ന്ററ്റനരുത്തിന്റയ പരിശ്ഗ്ഹികുന്വന് ന്റെയ്യുന്ത്  വയഭിെനര നണ് . ഉമപക്ഷികന്റെട്ടവന്റള പരിശ്ഗ്ഹികുന്വന് 
ന്റെയ്യുന്തുാം വയഭിെനരാം തന്റന്. ശിഷയന്മനര്ത് അമദഹമത്തനട് . ഭനരയഭര്ത്ത്തനകന്മനരുന്റട പരസ്പരസ്ഥിതി ഈ വിധാം രുറ്റരുരന്റ ങ്കില്ക് വിവനഹാം ന്റെയ്യുന്തു 
നല്ലതല്ലന്റല്ലന എന്ു പറഞ്ഞു. അമദഹാം പറഞ്ഞു: വരാം ലഭിച്ചവനല്ലനന്റത എല്ലനവരുാം ഈ വെനത്തിനു ശക്തരല്ല; എതുന്റരനന്റണ്ടന്നല്ക് തങ്ങളുന്റട  നതനവിന്റെ  
ഉദരത്തില്ക് നിന്ുതന്റന് ഷണ്ഡന്മനരനയി ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഷണ്ഡന്മനരുണ്ട് .  നുഷയരനല്ക് ഷണ്ഡന്മനരനകന്റെടിിിട്ടുള്ള ഷണ്ഡന്മനരുണ്ട് . സവര്ത്ഗരനജയാം നി ിത്താം 
തങ്ങന്റളത്തന്റന് ഷണ്ഡന്മനരനകി ത്തീര്ത്ത്തിട്ടുള്ള ഷണ്ഡന്മനരുണ്ട് . ശക്തനനരുവനന് രഴ്ിയുന്വന് ശക്തനനരന്റട്ട. 
 

(ദബന്റത്തന മഹനമനന-രദ് - ഹമസനന്റസനര് ?) 



 
വന്ദയസ്സിബനത്തരുവിമന്മല്ക് 
നീതി ഹനരവിയനാം നിന്റന് 
നിര്ത്മ്മലയനാം സഭ രണ്ടമെനള് 
അമ്പിളിതുലയാം ശ്ര  നയ്  നിന്ി. 
ട്ടരിലനധിപനനാം നിന് ശ്പനഗ്ത്ഭ്  യന്റത്ത 
വിധിമപനല്ക് ഭാംഗ്യന മഘനഷിച്ചു. 
 
പട്ടകനരന് രിരിടങ്ങളില്ക്  ദര ആവസ്പിെിച്ചുന്റരനണ്ട്  
 
പിതനവിന്റെയുാം പുശ്തന്റെയുാം പരിശുധ റൂഹനയുന്റടയുാം നന ത്തില്ക് ഈ രിരിടങ്ങളുാം ഇവവയ്കന്റെടുന് ശിരസ്സുരളുാം എമന്മന്യ്കുാം ആശീര്ത്വദികന്റെട്്ട  
പൂര്ത്ണ്ണ നകന്റെട്ടിരികുന്ു. 
 

പട്ടകനരന൯  ണവനളന്റെ ശിരസ്സില്ക് രിരീടാം  ൂന്ു ശ്പനവശയാം ആമഘനഷിച്ചുന്റരനണ്ട് ) 
 
വനനിന്ുടമയനന് - ദരയ്യനല്ക് 
 രൂടാം മഘനഷ ിറ-ങ്ങുന്ു 
 ണവനളന്റനയന-െനരയന് 
അണിയികുാം  രുടാം-ര യാം. 
 
അന്റല്ലങ്കില്ക് 
 
രര്ത്ത്തനനല്ക് മഘനമ്നഷിച്ചിറകുാം 
ന്റരൌതുരമ റുാം-രിരീടാം 
 ണവനളന് തന് ശിരസ്സില്ക് 
ആെനരയന് െൂടി-കുന്ു. 
 
(ഓ രന ശ്പനവശയവുാം ശൃശ്ശൂഷകനരന ശ്പതിവനരയ നയിട്്ട  
 
ദവദിരന്റശമ്മന-ശശുന്മനര്ത്കന്പനലിമ്പാം-നല്ക്ര 
 ൂടിയനല്ക്  ണവന-ളന്ുാം  ണവറയനല്ക്  ണവനട്ടികുാം. 
 
 ഹിതനെനരയ-ന്മനരനല്ക്; ദമ്പതിരള്മക-രിടുവനന് 
 ിശിഹനനയപനനല്ക്-രെിതാം  രുടാം പനരാം-രുെിരാം 
 
ശനശവതശനലന-ധീശന! സതയ ണനളന/ശീ(്്ലാം 
സവിധ ണതഞ്ഞീ-ടണമ  സതതാം സമതനഷികനാം. 
 
പട്ടകനരന് രിരീടാം  ണവനളന്റെ ശിരസ്സില്ക് വച്ചുന്റരനണ്ട്  രര്ത്ത്തനവ്  നിന്റന് നീതിയിന് രിരീടാം ധരിെികുരയുാം, അക്ഷയ നയ അലങ്കനരങ്ങളനല്ക് 
അലങ്കരികുരയുാം, ശ്ശതുവിന്ററ സരല ശക്തികുാം എതിരനയി അജയ്യ നയ ആയുെികുരയുാം ന്റെയ്യന്റട്ട. ആമ്മീന്. 
 

 
(പട്ടകനരന  ണവനട്ടിയുന്റട ശിരസ്ണില്ക് രിരീടാം  ൂനു ശ്പനവശയാം ആമഘനഷിച്ചുന്റരനണ്ട് ) 

 
വനനിന്ുടമയനന്-ദരയനല്ക് 
 രുടാം മഘനഷ ിറ.ങ്ങുന്ു 
 ണവനട്ടിന്റയയന-െനരയന് 
അണിയികുാം  രുടാം-ര യാം 
 
അന്റല്ലങ്കില്ക് 
 
രര്ത്ത്തനനല്ക് മഘനഷിച്ചിറകുാം 
രയതുരമ റുാം രിരീടാം 
 ണവനട്ടിയുന്റട ശിരസ്സില്ക് 
 
ആെനരയന് െൂടികുന്ു, 
 
(്്പതിവനഷയാം) 
 
ദവദിരന്റശമ്മന-ശശന്മനര്ത്കന്പനലിമ്പ_-നല്ക്ര 
 ൂടിയനല്ക്  ണവന-ളന്ുാം  ണവറയനല്ക്  ണവനട്ടികുാം. 
 
 ഹിതനെനരയ-ന്മനരില്ക്; ദമ്പതിരള്മക-രിടുവനന് 
 ിശിഹനനയപനനല്ക്-രെിതാം  രുടാം പനരാം-രുെിരാം 
 
 ണവനളന്തന്- രുടാം തിരു ുള് ുടിമയന-ടു സദൃശയാം 
 ണവനട്ടിയുന്റട- രുടാം സതി നര്ത്  ുടിമയന-ടു സദൃശയാം 
 
( ണവനകിയുന്റട ശിരസ്സില്ക് രിരീടാം വച്ചുന്റരനണ്ട്  
 
നിതിയിന് രിരിടവുാം അക്ഷയഭാംഗ്ിയുള്ള അലങ്കന രങ്ങളുാം രര്ത്ത്തനവ്  നിന്റന് ശശരിെികന്റട്ട. പിതനവിനുാം പുശ്തനുാം പരിശുധനത്മനവിനുാം സ്തുതി രമരറ്റിന്റകനണ്ട്  
ആയു ഷ്കനലാം  ുഴ്ുവനുാം സമതനഷികുവനന് നിനകിടയനവുരയുാം ന്റെയ്യന്റട്ട. 
 
മഹനമശന..... ആമ്മീന്. 
 
(ഇന്ഡയയിന്റല പുരനതന നയ ആെനര നുസരിച്്ച   ണവനട്ടിയുന്റട രഴ്ുത്തില്ക് രുരിശു ന്റരട്ടികുന്ു) 
 
ശുഭ െിഹ്നാം തനന്- സ്ലീബ  
വിജയന്റകനടിതന-ന് സ്ലീബ 
നന്റമ്മ രക്ഷി-ച്ചീടുാം 
സ്ലീബനയില്ക് പുരഴ്ു-ന്ു നനാം          (ഇതു തന്റന് ന്റെല്ലിന്റകനണ്ട്   ണവനട്ടിന്റയ  ൂടുപടാം ധരിെികുന്ു) 
 
 

ശ്പനര്ത്ഥന 
 
 നുഷയജിവിതത്തില്ക് സമതനഷികുന്വനനയ രര്ത്ത്തനവ്  നിങ്ങളുന്റട ജീവിതത്തില്ക് ശ്പീതിന്റെട്്ട  നിങ്ങളുന്റട ബന്ധന്റത്ത അനുശ്ഗ്ഹികു നറനരന്റട്ട. സവര്ത്ഗീയ    



 ണവനളനനയ  ിശിഹന യഥനര്ത്ഥ നയ തന്റെ  ണവനളതയത്തനല്ക് നിങ്ങളുന്റട  ണവനളതവത്തിനു  ുശ്ദയിടന്റട്ട.  ിശിഹന തന്റെ സഭയില്ക് എന്മപനന്റല നിങ്ങള് 
അമനയനനയാം സമതനഷികു നറനരന്റട്ട. രരുണയുള്ള വലത്തുദര വന്്  നിങ്ങളില്ക് ആവസിച്്ച  എല്ലന ഉശ്പദവങ്ങളില്ക് നിന്ുാം നിങ്ങന്റള രനത്തുന്റരനള്ളന്റട്ട. സ നധനന 
ദൂതന് നിങ്ങമളനടുരൂന്റട ഇരുന്്  ആന്റരല്ക്കറുസ്സനയുന്റട വഞ്ചനയില്ക്നിന്്  നിങ്ങന്റള സാംരക്ഷികു  നറനരന്റട്ട.  രണരര നയ അസൂയയില്ക് നിന്്  ദദവാം 
നിങ്ങന്റളരനത്തു ന്റരനള്ളുരയുാം, നിങ്ങന്റള പരസ്പരാം സമതനഷിെികുരയുാം, നിങ്ങളില്ക്നിന്ു, ദുുഃഖങ്ങന്റള നീകികളയുരയുാം ന്റെയ്യന്റട്ട. അശ്ബഹനാം 
ഇസഹനകിലുാം, ഇസഹനക്  യനമകനബിലുാം, യനമകനബ്  യരമസെിലുാം സമതനഷിച്ച ശ്പരനരാം നിങ്ങളുാം  സമതനഷിമകണ്ടതിന്  ഉത്ത സതനനങ്ങന്റള രര്ത്ത്തനവു 
നിങ്ങള്ക്  നല്ക്രു നറനരന്റട്ട. നിങ്ങള് വര്ത്ധിച്ചുന്റപരുരി ഭൂ ിയില്ക് നിറയുവിന് എന്ു പറഞ്ഞുന്റരനണ്ട്  ദദവാം മനനഹിനുാം  കള്കു നയി നല്ക്രിയ അനുശ്ഗ്ഹാം 
നിങ്ങളില്ക് വസികന്റട്ട. ദദവാം അശ്ബഹന ിനുാം ഇസഹനകിനുാം യനമകനബിനുാം നല്ക്രിയതനയ അനുശ്ഗ്ഹവുാം നിങ്ങളില്ക് വസികന്റട്ട. ആരനശത്തുനിന്ു 
പനി ഞ്ഞുാം ഭൂ ി ഉല്ലനദിെികുന് സര്ത്വസല്ക് ഫ്ലങ്ങളുാം ദദവാം നിങ്ങള്ക്  നല്ക്രന്റട്ട. നിന്റെ പിതനവിന്റെ ദദവാം നിന്റന് സഹനയികുാം എന്ു പറഞ്ഞുന്റരനണ്ട്  
യനമകനബ്  തന്റെ പുശ്തനനയ ന്റയൌമസെിന്   നല്രിയതനയ അനുശ്ഗ്ഹാം നിങ്ങളില്ക് വസികന്റട്ട. ദദവന്റത്ത സ്മനഹികുരയുാം അവിടുന്റത്ത ഇഷ്ടാം 
ആെരികുരയുാം ന്റെയ്തിട്ടുളവരുന്റട അനുശ്ഗ്ഹാം നിങ്ങളിലുാം, പട്ടകനരുന്റട ദരരളനല്ക് നിങ്ങളുന്റട തലയില്ക് ഇന്ു വയ്കന്റെട്ടതനയ രിരിടങ്ങളിലുാം 
വസികു നറനരന്റട്ട. രര്ത്ത്തനവിന്റെ നന ാം നിങ്ങളുന്റടമ ല്ക് വിളികന്റെട്ടിരികുന്തില്ക് എല്ലന ജനതിരളുാം സമതനഷിച്്ച   ഹതയാം പനടു നറനരന്റട്ട. 
ഐശവരയങ്ങള്ന്റരനണ്ടുാം സമ്പനദയ ങ്ങള്ന്റരനണ്ടുാം സര്ത്വവിധ ന്റസൌദഭനഗ്യങ്ങള്ന്റരനണ്ടുാം ദദവാം നിങ്ങന്റള സമ്പന്രനകുരയുാം ആ പനപിനിമയനന്റടന്മപനന്റല 
നിങ്ങളുന്റട രടങ്ങളുാം പനപങ്ങളുാം ക്ഷ ികയുാം ന്റെയ്യന്റട്ട. ന്റരനള്ളുരയുാം, നിങ്ങന്റള പരസ്പരാം സമതനഷിെികുരയുാം, നിങ്ങളില്ക്നിന്ു ദുുഃഖങ്ങന്റള 
നീകികളയുരയുാം ന്റെയ്യന്റട്ട. അര്ബഹനാം ഇസഹനകിലുാം, ഇസഹനക്  യനമകനബിലുാം, യനമകനബ്  ന്റയൌമസെിലുാം സമതനഷിച്ച ശ്പരനരാം നിങ്ങളുാം 
സമതനഷിമകണ്ടതിന്  ഉത്ത സതനനങ്ങന്റള രര്ത്ത്തനവു നിങ്ങള്ക്  നല്ക്രു നറനരന്റട്ട. നിങ്ങള് വര്ത്ധിച്ചുന്റപരുരി ഭൂ ിയില്ക് നിറയുവിന് എന്ു പറഞ്ഞുന്റരനണ്ട്  
ദദവാം മനനഹിനുാം  കള്കു നയി നല്ക്രിയ അനുശ്ഗ്ഹാം നിങ്ങളില്ക് വസികന്റട്ട. ദദവാം അശ്ബഹന ിനുാം ഇസഹനകിനുാം യനമകനബിനുാം നല്ക്രിയതനയ 
അനുശ്ഗ്ഹവുാം നിങ്ങളില്ക് വസികന്റട്ട, ആരനശത്തുനിന്ു പനി ഞ്ഞുാം ഭൂ ി ഉല്ലനദിെികുന് സര്ത്വസല്ക് ഫ്ലങ്ങളുാം ദദവാം നിങ്ങള്ക്  നല്ക്രന്റട്ട. നിന്റെ 
പിതനവിന്റെ ദദവാം നിന്റന് സഹനയികുാം എന്ു പറഞ്ഞുന്റരനണ്ട്  യനമകനബ്  തന്റെ പുശ്തനനയ യരമസെിന്  നലരിയതനയ അനുശ്ഗ്ഹാം നിങ്ങളില്ക് വസികന്റട്ട. 
ദദവന്റത്ത സ് മനഹികുരയുാം അവിടുന്റത്ത ഇഷ്ടാം ആെരികുരയുാം ന്റെയ്തിട്ടുള്ളവരുന്റട അനുശ്ഗ്ഹാം നിങ്ങളിലുാം, പട്ടകനരുന്റട ദരരളനല്ക് നിങ്ങളുന്റട 
തലയില്ക് ഇന്ു വയ്കന്റെട്ടതനയ രിരീടങ്ങളിലുാം വസികു നറനരന്റട്ട. രര്ത്ത്തനവിന്റെ നന ാം നിങ്ങളുന്റടമ ല്ക് വിളികന്റെട്ടിരികുന്തില്ക്  എല്ലന ജനതിരളുാം 
സമതനഷിച്്ച   ഹതവാം പനടു നറനരന്റട്ട. ഐശവരയങ്ങള്ന്റരനണ്ടുാം സമ്പനദയ ങ്ങള്ന്റരനണ്ടുാം സര്ത്വവിധ ന്റസൌഭനഗ്യങ്ങള്ന്റരനണ്ടുാം ദദവാം നിങ്ങന്റള സമ്പന്രനകുരയുാം 
ആ പനപിനിമയനന്റടന്മപനന്റല നിങ്ങളുന്റട രടങ്ങളുാം പനപങ്ങളുാം  ക്ഷ ികയുാം ന്റെയ്യന്റട്ട. വലത്തുഭനഗ്ന്റത്ത രള്ളന്റനമെനന്റല നിങ്ങളുാം സവര്ത്ഗരനജയവരനശിരളനയി 
ഭവികന്റട്ട. നനന്റ ല്ലനവരുമടയുാം  രിച്ചുമപനയവര്ത് പനപപരിഹനരാം ശ്പനപികയുാം ന്റെയ്യന്റട്ട. ന്റ മശ്സനില്ക് നിന്ു രൂട്ടിന്റകനണ്ടുമപനന്  ണവനട്ടിമയനടു ഉടമ്പടി  ന്റെയ്  
വനനനയി സീനനയി ലയില്ക് ഇറങ്ങിവന് ആ  മഹനന്തന് നിങ്ങന്റളയുാം നമ്മുന്റട ഈ സാംഘാം  ുഴ്ുവന്റനയുാം അനുശ്ഗ്ഹികു നറനരന്റട്ട. ന ുക്  പിതനവിനുാം 
പുയ്തനുാം പരിശുധ റു. ഹനകുാം സ്തുതി രമരറ്റനാം. മഹനമശന..... ആമ്മീന്. 
 

സുഗ്ീന്റസന 
(ന്റശ വുന് ല ്ദീനസ് ) 

 
ഏദന്മതനട്ടാം നമട്ടനമന! നിയനന്റണന് യുവ ണവനള൯ 
നിന് മതനട്ടത്തീന്റന്ന്മപര്ത്കനയ്  
വീശിച്ചീടുര രുളിര്ത്ന്റതന്ല്ക് 
 
സതയ ണനളന നീതിജ്ഞ 
നനഥന! ഞനന് നിന്  ണവനട്ടി 
നീയനന്റണന് തണലുാം തനങ്ങുാം 
ന്റെയ്യണന്റ ന്റന്നടു രനരുണയാം 
 
സ്ലീബനയനലവരനശധനാം 
 ുശ്ദിത നകിെീഡരളനല്ക് 
അടി വിടുര്ത്ത്തി സവര്ത്ഗത്തില്ക് 
പതിയിന്റലന്റന് നീമയറ്റി. 
 
മെനരന്മനന്റരന് െനരിശ്താം 
തീന്റരമെനകനന് മനരിട്ടു 
നിന് മശ്പ ത്തനല്ക് ഞനനവന്റര 
മതനല്ക്പിച്ചടി ത്താം നീകി 
 
മശ്പ ത്തനല്ക് രൂത്തനടുമന്ന് 
മ നദികുമന്ന് നിന്ഴ്രില്ക് 
നീ ദദവനത്മജന്റനന് നനഥന! 
എന്റന് ഏതുര നിന് മതനളില്ക് 
 
എന്നലാംബാം നിന് മശ്പ ാം 
നിന് മശ്പ ത്തനന്റലരിയുമന്ന് 
എന് തലയിട നാം ദരയിലണ.- 
ന്റച്ചന്റന്െുണരുര  റുദരയ്യനല്ക് 
 
നനഥന! ദൂന്റരമെനരരുമത 
ഈയുമള്ളനന്റളത്തള്ളരുമത 
 നനിെനന്  ടി രനണിച്ചനല്ക് 
ക്ഷീണിച്ചന്റയ്യന ഞനന് െനവുാം 
 
നീ രതിമരനനിലുന്റ നളിയുമള്ളനന് 
നീ പനിനീരിന്  ണ ുമള്ളനന് 
ജീവന്െിതുാം നിന്ധരാം 
െുാംബിച്ചനല്ക്  തിയനവില്ല. 
 
നനഥന! മനനകുര സുന്ദരി ഞനന് 
എമന്മയറ്റുര  ണിയറയില്ക് 
നിന്ുന്റട  ടിയില്ക് ശയനാം ന്റെ-- 
യ്തിയലന്റട്ട ഞനന് സുഖനിശ്ദ. 
 
വല്ലഭനനാം  ശിഹന നനഥന് 
രല്ലറയീന്ുാം  ഹി നവില്ക് 
നന്റല്ലൌളിമയനമടന്ററ്റമന്വാം 
ന്റെനല്ലുമമ്പനള് ഞനന് ഭനഗ്യവതി 
 
 
നനളുാം  നസവു നണ്ടുാം ഞനന് 
പനപെനഴ്ിരുളില്ക് മപനകി 
നിന് ജീവധനി മരട്ടമെനള് 
രണ്ണുന്റതളിഞ്ഞനനന്ദിമച്ചന്. 
 

മ നര്ത് യനമകനബിന്റെ മബനവുന്റസന 
 



1. രര്ത്ത്തനന്റവ! നിന്നര്ത്ശ്ദത നിറയുാം വനതില്ക് തുറന്ി 
ശ്പന-ര്ത്ഥന മരട്ടിട്ടനത്മകളിലന്പുണ്ടനമരണാം. 
 
2.ദദ-വനത്മജമന। ദമ്പതിരന്റളയുാം തലയില്ക് െൂടുാം 
 -രുടങ്ങന്റളയുാം വലതുരരത്തനല്ക് വനഴ്്ത്തീമടണാം 
 
3. നന- ാം ന്റെനന്ിദമ്പതിരള്കനയ്  വരമ മരണാം 
മത-മജനമലനരത്തിവരുന്റട രനലാം ശുഭ നമരണാം. 
 
4.ധ-നൃതയനര്ത്മന്നള് പരിശുധന്മനര്ത് തന് ശ്പനര്ത്ഥനയനല്ക് 
വനഴ്് -ത്തണമ 'യീ ജനനിവഹന്റത്തന്റയന്റന്മന്യ്കുാം. 
 
5.നിന്-സ്തുതി പനടനന് രിന്രമ തി സ്മതനശ്താം ന്റെയ്യനന് 
എന്-രര്ത്ത്തനമവ! ഇവരുന്റട വനയ്രന്റള വനഴ്്ത്തീമടണാം 
  
6. സര്ത്വാം മരട്ടിട്ടയര്ത്ഥനന്റയ ദരന്റകനള്മവനമന! 
ശ്പന-ര്ത്ഥന മരട്ടിട്ടനത്മനകള്മ ല്ക് രൃപന്റെമയ്യണാം. 
 

ഹുമത്തനന്റ ന 
 
വനത്സലയ സമഹനദരങ്ങമള! നനന്റ ല്ലനവരുാം ദദവഭവനത്തില്ക് സന്ിഹിതരനയിരികുന് ഈ സന്ദര്ത്ഭത്തില്ക് വിശവനസിരന്റള ശ്പമബനധിെികുരയുാം, നമ്മുന്റട  ുമ്പില്ക് 
നില്ക്കുന് ഇവര്ത് സതയത്തിലുാം നീതിയിലുാം സല്ക്ശ്പവൃത്തിരളിലുാം തല്ക്െരരുാം നല്ല രനരയങ്ങളില്ക് ഉത്സനഹിരളുാം ആയിരികണന്റ ന്്  ഉറെനയി രല്ക്െികുരയുാം 
ന്റെയ്യുര എന് ഒരു പനരമ്പരയാം ന ുകുണ്ട് . ഇതു വിശുധ പിതനകന്മനരില്ക്നിന്ു നനാം ശ്പനപിച്ചിട്ടുള്ളതുാം, ബഹു നനയരനയ പൂര്ത്വിരന്മനര്ത് നന്റമ്മ 
ഭരമ ല്ക്പിച്ചിട്ടുള്ളതു നണ് .  കമള! ഇമെനള് നിങ്ങള് ദദവസന്ിധിയിലുാം, നമ്മു ന്റട രര്ത്ത്തനമവശു ിശിഹനയുന്റട സിാംഹനസന നയ ജീവമ ശയുന്റടയുാം, 
സ്സീബനയുന്റടയുാം, ന്റവടിെുള്ള ഏവന്മഗ്ലിമയനന്റെയുാം, ഈ ജനകൂട്ടത്തിന്റെയുാം,  ുമ്പനന്റരയനണു നില്ക്കുന്ന്റതന്ു ശ്പമതയരാം ശ്ശധിെിന്. ഹൃദയവിെനരങ്ങള് 
അറിയുന്വന്റെ സന്ിധിയിലനരുന്ു. അറിയനത്തവന്റെ  ുമ്പനന്റരയല്ല നിങ്ങള് നില്ക്കുന്ത് . ഇതന, ഈ സ യാം  ുതല്ക് ഞനന് നിങ്ങന്റള പരസ്പരാം* 
ഭരമ ല്ക്പികുന്ു, എനികുാം നിങ്ങള്കുാം ഇടയില്ക് ദദവാം  ധയസ്ഥനനയിരികന്റട്ട. നിയ വിരുധ നയി നിങ്ങള് ന്റെയ്യുന് സരലത്തിലുാം ഞനന് 
നിരപരനധിയനയിരികുാം. പട്ടകനരിലുാം, ന്റശമ്മനേൂന്മനരിലുാം, വിശയനസിരളനയ ജനത്തിലുാം,  ണവനളനിലുാം,  ണവനട്ടിയിലുാം, ക്ഷണികന്റെട്ടവരിലുാം, ക്ഷണിച്ചവരിലുാം 
ദദവത്തിന്റെ അനുശ്ഗ്ഹങ്ങളുാം രരുണയുാം വന്ു സ ൃധിയനയി ആവസികു നരനരന്റട്ട. അനുശ്ഗ്ഹീതയനയ  നതനവുാം, ദദവജനനിയു നയ വിശുധ 
രനയരന്റ നര്ത്ത്ത്   റിയന ിന്റെയുാം, നമ്മുന്റട രര്ത്ത്തനവിന്റന സ് മനഹികുരയുാം അവിടുന്റത്ത രല്ക്പനരള് ആെരികുരയുാം ന്റെയ്തിട്ടുള്ളവരനയ സര്ത്വ 
വിശുധന്മനരുന്റടയുാം ശ്പനര്ത്ഥനരളനല്ക് രര്ത്ത്തനമവശു ിശിഹനയുന്റട വലത്തുദര എന്റന്മന്യ്കുാം നിങ്ങളില്ക് ആവസികു നറനരന്റട്ട.* വീണ്ടുാം വിശവനസിരമള, 
ഈരല്ക്പനരള് നിങ്ങള് ന്റകല്ലനവര്ത്കു നയിട്ടനരുന്ു എന്്  അറിഞ്ഞുന്റരനള്വിന്. നിങ്ങളില്ക് ഓമരനരുത്തനുാം അവനവന്റെ ഭനരയമയനടുള്ള ബന്ധാം 
എങ്ങന്റനയനയിരികണന്റ ന്്  നല്ലവണ്ണാം ശ്ശധിെിന്. ഇവള് സവത നളുരന്റള ന്റവടിഞ്്ഞ  ഇവളുന്റട ഭര്ത്ത്തനവിമനനടു, സാം. മയനജിെികന്റെട്ടിരികുന്ു. ആരയനല്ക് 
അവന് അവന്റള ശ്പീ തിന്റെടുത്തുരയുാം അവമളനടു ദയവുള്ളവനനയിരികുരയുാം ന്റെയ്യണാം. അവന് നഗ്നനനയിരുന്നലുാം അവള്ക്  ധരിെനന് നല്രണാം; അവന് 
ദനഹിച്ചിരുന്നലുാം അവള്ക്  രുടികുവനന് അവള്ക്  ധരിെനന് നല്രണാം; അവന് ദനഹിച്ചിരുന്നലുാം അവള്ക്  രുടികുവനന് നല്ക്രണാം. അവളുാം 
നയനയ നയശ്പരനരാം അവന്റെ പരിെരണാം നിര്ത്വഹികുവനന് രടന്റെട്ടവളനരുന്ു. എല്ലനരനരയങ്ങളിലുാം സ്മനഹമത്തനടുാം മശ്പ മത്തനടുാംരൂടി അവള് അവന്റെ അടു 
കല്ക് വര്ത്ത്തികണാം. നമ്മുന്റട രര്ത്ത്തനമവശു ിശിഹനയുന്റട രൃപ ഞങ്ങളിലുാം നിങ്ങളിലുാം എമന്കു ുണ്ടനയിരികന്റട്ട. സവര്ത്ഗസ്ഥനനയ ഞ്ഞങ്ങളുന്റട 
പിതനമവാം...... ഇതയനദി. 
 

(വിശവനസശ്പ നണാം) 
സവശക്തിയുള്ള പിതനവുാം സവഗ്നത്തിമെയുാം ഭൂ ിയുമടയുാം 
ശ്പതിവനരയാം: രനണന്റെടുന്വയുാം രനണന്റെടനത്തവയു നയ സരലത്തിമെയുാം സൃഷ്ടനവനയ സതയ ുള്ള ഏര ദദവത്തില്ക് ഞങ്ങള് വിശവസികുന്ു. 
 
ദദവത്തിന്റെ ഏരപുശ്തനുാം സവമലനരങ്ങള്കുാം  ുമ്പില്ക് പിതനവില്ക് നിന്ു ജനിച്ചവനുാം ശ്പരനശത്തില്ക് നിന്ുള്ള ശ്പരനശവുാം സതയദദവത്തില്ക് നിന്ുള്ള 
സതയദദവവുാം ജനിച്ചവനുാം സൃഷ്ടിയല്ലനത്തവനുാം സനരനാംശത്തില്ക് പിതനവിമനനടു സ തവ ുള്ളവനുാം തന്നല്ക് സരലവുാം നിമ്മികന്റെട്ടവനുാം  നുഷയരനയ 
നമ്മള്കുാം നമ്മുന്റട രക്ഷയ്കുാം മവണ്ടി  സവര്ത്ഗത്തില്ക് നിന്ിറങ്ങി വിശുധ റൂഹനയില്ക് നിന്ുാം ദദവ നതനവനയ വിശുധ രനയ റിയനമ്മില്ക് നിന്ുാം 
ശരീരയനയിത്തീന്്   നുഷയനനയി ന്റപനതിമയനസ്  പീലനമത്തനസിന്റെ ദിവസങ്ങളില്ക് ന ുകു മവണ്ടിരുരിശില്ക് തറയ്കുന്റെട്ടു രഷ്ടാം അനുഭവിച്ചു  രിച്ചു 
അടകന്റെട്ടു തിരു  നസ്സനയ ശ്പരനരാം  ൂന്നാം ദിവസാം ഉയര്ത്ന്റത്തഴ്ുമന്റ്റു സവര്ത്ഗത്തിമലകു രമരറി തന്റെ പിതനവിന്റെ വലത്തുഭനഗ്ത്ത്  ഇരുന്വനുാം 
ജീവനുള്ളവമരയുാം  രിച്ചവമരയുാം വിധിെനന് തന്റെ വലിയ  ഹതവമത്തനന്റട ഇനിയുാം വരുവനനിരികുന്വനുാം തന്റെ രനജയത്തിനു അവസനന ില്ലനത്തവനുാം ആയ 
മയശു ്ശിഹന ആയ ഏര ദദവത്തിലുാം ഞങ്ങള് വിശവസി കുന്ു. 
 
സരലമത്തയുാം ജീവിെികുന് രത്തനവുാം പിതനവില്ക് നിന്ു പുന്റെട്ടു പിതനവിമനനടുാം പുര്തമനനടുാം രൂന്റട വന്ദികന്റെട്ടുസ്ലുതികന്റെടുന്വനുാം നിബിയന്മനരുാം 
ശ്ലീഹന്മനരുാം ുഖനതിരാംസാംസനരിച്ചവനു നയ ജീവനുാം വിശുധിയു ുള്ള ഏര റൂഹനയിലുാം രനമതനലിരവുാം അമെനസ്തലിരവു നയ ഏര വിശുധ സഭയിലുാം 
ഞങ്ങള് വി ശവസികുന്ു. 
 
പനപമ നെനത്തിനു  നമ നദീസ ഒന്ു  നശ്തമ യുള്ള എന്ു ഞങ്ങള് ഏറ്റു പറഞ്ഞു,  രിച്ചുമപനയവരുന്റട ഉയര്ത്െിനുാം വരുവനനിരികുന് മലനരത്തിന്റല 
പുതിയജീവനു നയി ഞങ്ങള്മനനകിെനകുന്ു.    ആമ്മീന് 
ബനന്ററര്മ നര്ത്, സ്ന്റരൌന്റ ന് രനമലനസ്  രുറിമയലനയിമസ്സനന് 
 
 

രുകിലിമയനന് 
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