St. Mary’s Syriac Church of Canada Mississauga
മലങ്കര യാക്കാബായ സുറിയാനി സഭ വലിയ
ക്നാമ്പിന്റെ നമസ്കാര ക്കമം
ക്രഭാത നമസ്കാരം
പുത്രനുും
പരിശുദ്ധ
റൂഹായുമായ
സതരേ്യക
ദൈവത്തിന്റെ
രിരുനാമത്തിൽ,രനിക്കു
സേ്രുരി.
നമ്മുന്റെതമൽ
രന്റെ
കരുണയുും
മതനാഗുണവുും എതേയേ്ക്കുും ഉണ്ടായിരിക്കന്റെ. ആമ്മീൻ.
ആകാശവുും ഭൂമിയുും രന്റെ സേ്രുരികൾ ന്റകാണ്ടേ് നിറഞ്ഞിരിക്കുേ
ബലവാനായ ദൈവും രമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ
ഉയരങ്ങളിൽ സേ്രുരി.
ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ രിരുനാമത്തിൽ വേവനുും വരുേവനുും ആയവൻ
വാഴ്തേ്ത്തന്റെെവനാകുേു; ഉയരങ്ങളിൽ സേ്രുരി.
കൗമാ- ത്ക്തശുദ്ധ കീർത്തനം
ദൈവതമ! നീ പരിശുദ്ധനാകുേു. ബലവാതന! നീ പരിശുദ്ധനാകുേു.
മരണമില്ലാത്തവതന!
നീ
പരിശുദ്ധനാകുേു.
ഞങ്ങൾക്കുതവണ്ടി
ത്കൂശിക്കന്റെെവതന! ഞങ്ങളുന്റെ തമൽ കരുണയുണ്ടാവണതമ
ദൈവതമ! നീ പരിശുദ്ധനാകുേു ........... . ദൈവതമ! നീ
പരിശുദ്ധനാകുേു..............
ഞങ്ങളുന്റെ കർത്താതവ! ഞങ്ങതളാെു കരുണ ന്റെയ്യണതമ. ഞങ്ങളുന്റെ
കർത്താതവ! കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങതളാെു കരുണ ന്റെയ്യണതമ. ഞങ്ങളുന്റെ
കർത്താതവ!
ഞങ്ങളുന്റെ
ശുത്ശൂഷയുും
ത്പാർത്ഥനകളുും
ദകന്റക്കാണ്ടേ്
ഞങ്ങതളാെു കരുണ ന്റെയ്യണതമ.
ദൈവതമ! നിനക്കു സേ്രുരി. ത്സഷേ്ൊതവ! നിനക്കു സേ്രുരി. നിന്റെ ൈാസരായ
പാപികതളാെേ്
കരുണ
ന്റെയ്യുേ
മിശിഹാരാജാതവ!
നിനക്കു
സേ്രുരി.
ബാന്ററകേ്തമാർ
ക്മാറാനായ ക്രാർത്ഥന കർത്തൃക്രാർത്ഥന (വി. മത്തായി 6 : 914)
സവർഗസ്ഥനായ
ഞങ്ങളുന്റെ
പിരാതവ!
നിന്റെ
രിരുനാമും
പരിശുദ്ധമാക്കന്റെെണതമ. നിന്റെ രാജയും വരണതമ. നിന്റെ രിരുവിഷേ്െും
സവർഗത്തിതലതൊന്റല ഭൂമിയിലുും ആകണതമ. ഞങ്ങൾക്കേ് ആവശയമായി
രിക്കുേ ആഹാരും ഇേു ഞങ്ങൾക്കു രരണതമ. ഞങ്ങളുന്റെ കെക്കാതരാെു
ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചരുതപാന്റല ഞങ്ങളുന്റെ കെങ്ങളുും പാപങ്ങളുും ഞങ്ങതളാെു
ക്ഷമിക്കണതമ. പരീക്ഷയിതലക്കു ഞങ്ങന്റള ത്പതവശിെിക്കരുതര. പിന്റേതയാ
ൈുഷേ്െനിൽ നിേേ് ഞങ്ങന്റള രക്ഷിച്ചുന്റകാള്ളണതമ. എന്തുന്റകാന്റണ്ടോൽ
രാജയവുും ശക്തിയുും മഹത്തവവുും എതേയേ്ക്കുും നിനക്കുള്ളരാകുേു. ആമ്മീൻ.
ത്ൈവമാതാവിക്നാടുള്ള അക്രക്ഷ (വി.ലൂക്കാസ് 1:28,42,48.*എല്ലാ
കൗമകളിലും നിർബന്ധമല്ല)

കൃപനിറഞ്ഞ മറിയതമ! നിനക്കു സമാധാനും. ഞങ്ങളുന്റെ കർത്താവു
നിതോെുകൂന്റെ. സേ്ത്രീകളിൽ വാഴ്തേ്ത്തന്റെെവളാകുേു. നിന്റെ ഉൈരഫലമായ
ഞങ്ങളുന്റെ കർത്താതവശുമിശിഹാ വാഴ്തേ്ത്തന്റെെവനാകുേു. ദൈവമാരാവായ
വിശുദ്ധ കനയകമർത്തമറിയാതമ! ഇതൊഴ്തുും എതൊഴ്തുും ഞങ്ങളുന്റെ മര
ണസമയത്തുും പാപികളായ ഞങ്ങൾക്കുതവണ്ടി അതപക്ഷിച്ചുന്റകാള്ളണതമ.
ആമ്മീൻ. മാര് ബാലായിയുടെ ബബാവൂബ ാ
അനുഗ്രഹങ്ങള് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനന! അനുകൂലത്തിനെ ദിവസത്തില് നിനെ
സൃഷ്ടിനെ നീ പുത്തനാക്കി അനുകൂലമാക്കക്കണക്കമ. കര്ത്ത്താക്കവ! നിനെ
ആഗ്രെനത്തക്കുറിച്ച് മരിച്ച്, നിനെ വരവിനാെി ക്കനാക്കിപ്പാര്ത്ക്കുന്ന ഞങ്ങളുനട
മരിച്ചുക്കപാെവനര നീ പുണയമാക്കണക്കമ. അഗ്രഹാമിനെെുും ഇസഹാക്കിനെെുും
ൊക്കക്കാരിനെെുും മടിെില് അവനര നീ പാര്ത്പ്പിക്കക്കണക്കമ. വന്നവനുും
വരുന്നവനുും
മരിച്ചവനര
അനുകൂലമാക്കുന്നവനുമാെവന്
വാഴ്ത്ത്തനപ്പട്ടവനാകുന്നു എന്ന് രരീരങ്ങളുും ആത്മാക്കളുും രരിൊെിട്ടു
നിലവിളിച്ചു പറെുമാറാകണക്കമ.
(പാരിരാ നമസേ്കാരത്തിനു രുെർച്ചയാണങ്കിൽ ത്രശുദ്ധ കീർത്തനും മുരൽ മരി)
51 ാാാ മ

ുമൂറ

ദദവക്കമ! നിനെ കൃപക്കപാനല എക്കന്നാടു കരുണ നെക്കേണനമ. നിനെ
കരുണെുനട രഹുത്വത്തിന് ഗ്പകാരും എനെ പാപങ്ങള് മാെിച്ചു കളക്കെണനമ.
എനെ അനയാെത്തില്നിന്ന് എനന്ന നന്നാെി കഴ്തുകി എനെ പാപങ്ങളില് നിന്ന്
എനന്ന നവടിപ്പാക്കക്കണനമ. എനെന്നാല് എനെ അത്ിഗ്കമങ്ങള് ഞാന്
അറിെുന്നു. എനെ പാപങ്ങളുും എക്കപ്പാഴ്തുും എനെ ക്കനനര ഇരിക്കുന്നു.
നിക്കന്നാടുത്നന്ന ഞാന് പാപും നെെ്ത്ു. നിനെ ത്ിരുമുമ്പില് ത്ിന്മകള്
ഞാന്നെെ്ത്ു. എനെന്നാല് നിനെ വെനത്തില് നീ നീത്ീകരിക്കനപ്പടുകെുും
നിനെ നയാെവിധികളില് നീ ജെിക്കെുും നെേുും. എനെന്നാല് അനയാെത്തില്
ഞാന് ഉത്ഭവിച്ചു. പാപങ്ങളില് എനെ മാത്ാവ് എനന്ന രര്ത്ഭും ധരിക്കെുും
നെെ്ത്ു.
എന്നാല് നീത്ിെില് നീ ഇഷ്ടനപ്പട്ടു. നിനെ ജ്ഞാനത്തിനെ രഹസയങ്ങള് എനന്ന
നീ അറിെിച്ചു. നിനെ ക്കസാപ്പാനകാണ്ട് എനെ ക്കമല് ത്ളിക്കക്കണനമ.
ഞാന് നവടിപ്പാകനപ്പടുും. അത്ിനാല് എനന്ന നീ നവണ്മൊക്കക്കണനമ. ഉറച്ച
മഞ്ഞിനനക്കാള് ഞാന് നവണ്മൊകുും.
നിനെ ആനന്ദവുും സക്കൊഷവുും നകാണ്ട് എനന്ന ത്ൃപ്ത്ിൊക്കക്കണനമ.
ക്ഷീണമുള്ള എനെ അസ്ഥികള് സക്കൊഷിക്കുും. എനെ പാപങ്ങളില്നിന്നു
നിനെ മുഖും ത്ിരിച്ച് എനെ അത്ിഗ്കമങ്ങനള ഒനക്കെുും മാെിക്കണനമ.
ദദവനമ നവടിപ്പുള്ള ഹൃദെും എന്നില് സൃഷ്ടിക്കക്കണനമ. സ്ഥിരത്െുള്ള നിനെ
ആത്മാവിനന എനെ ഉള്ളില് പുത്ുത്ാക്കക്കണനമ. നിനെ ത്ിരുമുമ്പില് നിന്ന്
എനന്ന ത്ള്ളിക്കളെരുക്കത്. നിനെ പരിരുദ്ധാത്മാവിനന എന്നില് നിന്നുും
എടുക്കെുും അരുക്കത്.
എന്നാക്കലാ നിനെ ആനന്ദവുും രക്ഷെുും എനിക്കു ത്ിരിച്ചു ത്ക്കരണനമ.
മഹത്വമുള്ള നിനെ ആത്മാവ് എനന്ന ത്ാങ്ങുമാറാക്കകണനമ. അക്കപ്പാള്
ഞാന്അത്ിഗ്കമക്കാനര നിനെ വഴ്തി പഠിപ്പിക്കുും. പാപികള് നിങ്കക്കലക്കു
ത്ിരികെുും നെേുും.

എനെ രക്ഷെുനട ദദവമാെ ദദവക്കമ! രക്തത്തില് നിന്ന് എനന്ന
രക്ഷിക്കക്കണനമ. എനെ നാവ് നിനെ നീത്ിനെ സ്ത്ുത്ിക്കുും. കര്ത്ത്താക്കവ! എനെ
അധരങ്ങള് എനിക്കു ത്ുറക്കക്കണനമ. എനെ വാെ് നിനെ സ്ത്ുത്ികള് പാടുും.
എനെന്നാല് രലികളില് നീ ഇഷ്ടനപ്പടുന്നില്ല. ക്കഹാമരലികളില് നീ
നിരപ്പാെത്ുമില്ല. ദദവത്തിനെ രലികള് ത്ാഴ്ത്മെുള്ള ആത്മാവാകുന്നു.
ദദവും നുറുങ്ങിെ ഹൃദെനത്ത നിരസിക്കുന്നില്ല.
നിനെ ഇഷ്ടത്താല് നസഹിക്കൊക്കനാടു നന്മ നെക്കേണനമ. ഊര്ത്ക്കേമിനെ
മത്ിലുകനള പണിക്കെണനമ. അക്കപ്പാള് നീത്ിെുനട രലികളിലുും ക്കഹാമ
രലികളിലുും
നീ
ഇഷ്ടനപ്പടുും.
അക്കപ്പാള്
നിനെ
രലിപീഠത്തിക്കന്മല്
കാളകള്രലിൊെി കക്കരറുും. ദദവക്കമ സ്ത്ുത്ി നിനക്കു ക്കൊരയമാകുന്നു.
രാനറക്ക്കമാര്ത്.
63-ാാാം മസ്മൂർ
എന്റെ ദൈവതമ!! നീ എന്റെ ദൈവമാവുേു. ഞാൻ നിനക്കായി കാത്തിരിക്കുും.
ൈാഹിച്ചേ് വരണ്ടേ് ന്റവള്ളത്തിോയി ആത്ഗഹിച്ചിരിക്കുേ ഭൂമിന്റയതൊന്റല എന്റെ
ആത്മാവിനു നിനക്കായി ൈാഹിച്ചിരിക്കുേു.
എന്റെ ജഡവുും നിനക്കായി
കാത്തിരിക്കുേു.
നിന്റെ ബലവുും ബഹുമാനവുും കാണ്മാൻ ഇത്പകാരും സരയമായി ഞാൻ നിന്റേ
തനാക്കി. എന്റന്തോൽ നിന്റെ കരുണ ജീവതനക്കാൾ നല്ലരാകുേു. എന്റെ
അധരങ്ങൾ നിന്റേ സേ്രുരിക്കുും.
ഞാൻ ജീവതനാെിരിക്കുതമ്പാൾ ഇത്പകാരും
നിന്റേ പുകഴ്തേ്ത്തുകയുും നിന്റെ
നാമത്തിൽ എന്റെ ദകകൾ ഉയർത്തുകയുും ന്റെയ്യുും.
എന്റെ

ആത്മാവ് ന്റകാഴ്തുെുും തമൈസുും ന്റകാന്റണ്ടേതപാന്റല പുഷേ്െിയാകുും.

എന്റെവായേ് മഹരവമുള്ള അധരങ്ങൾ ന്റകാണ്ടേ് നിന്റേ സേ്രുരിക്കുകയുും ന്റെയ്യുും.
എന്റെ ശയ്യതമൽ ഞാൻ നിന്റേ ഓർത്തു;
രാത്രികളിൽ ഞാൻ നിന്റേ
ധയാനിക്കയുും ന്റെയേ്രു. എന്റന്തോൽ നീ എനിക്കു സഹായകനായിത്തീർേു.
നിന്റെ െിറകുകളുന്റെ നിഴ്തലിൽ ഞാൻ മറയേ്ക്കന്റെെുും
എന്റെ ആത്മാവു നിന്റേ
രാങ്ങുകയുും ന്റെയേ്രു.

പിൻരുെർേു.

നിന്റെ

വലരു

അവർ എന്റെ ആത്മാവിന്റന നശിെിൊൻ അതനേ്വഷിച്ചു.
ആഴ്തത്തിതലക്കു
ത്പതവശിക്കുും.
അവർ
വാളിനു
കുറുനരികൾക്കു ഭക്ഷണമായിത്തീരുകയുും ന്റെയ്യുും;

ദക

എന്റേ

അവർ ഭൂമിയുന്റെ
ഏൽെിക്കന്റെെുും

രാജാവു ദൈവത്തിൽ സതന്താഷിക്കുും. അവന്റനന്റക്കാണ്ടേ് സരയും ന്റെയ്യുേ
ഏവനുും പുകഴ്തേ്െയുണ്ടാകുും.
എന്റന്തോൽ അസരയവാൈികളുന്റെ വായേ് അെയേ്ക്കന്റെെുും. ദൈവതമ!! സേ്രുരി
നിനക്കു തയാഗയമാകുേു. ബാന്ററകേ്തമാർ.
എനിക്യാന്റനാ

കർത്താതവ! നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങന്റള നല്ലരുും വളമുള്ളരുമായ
നിലമാക്കിരീർക്കുകയുും നിന്റെ കൽെനകളാകുേ വിത്തേ് ഞങ്ങളിൽ വിരച്ചേ്
മുളെിച്ചേ് വളർത്തുകയുും ന്റെയ്യണതമ.
രക്ഷിരാതവ! നിന്റെ കരുണയാൽ സകല അനയായങ്ങളിൽ നിേുും, സകല
ൈുഷേ്െരകളിൽനിേുും
തലാകതമാൈങ്ങളിൽനിേുും
ഞങ്ങന്റള
രുെച്ചേ്
ന്റവെിൊക്കണതമ.
കർത്താതവ!
നിന്റെ
മുന്തിരിതത്താെത്തിൽ
നല്ല
തവലക്കാരനായിരിൊൻ കൃപതയാന്റെ ഞങ്ങന്റള സഹായിക്കണതമ. ബാറകേ്തമാർ
സവർഗ്ഗീയ കൃഷിക്കാരനായ കർത്താതവ! ൈുഷേ്െൻ ഞങ്ങളിൽ കളകൾ
വിരയേ്ക്കാന്റര നിന്റെ കാവൽ ഉണ്ടായിരിക്കണതമ. കുറിക്കെലാെിക്കസാന്.
മസ്മൂർ 19 (വിശുദ്ധ ക്രന്ഥം)
ആകാശങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹരവും അറിയിക്കുേു; ആകാശ വിരാനും
രന്റെ ദകെണിന്റയ കാണിക്കുേു.
പകൽ പകലിേു വാക്കിന്റന ഉച്ചരിക്കുേു. രാത്രി രാത്രിക്കേ് അറിവിന്റന
അറിയിക്കുകയുും ന്റെയ്യുേു. അവയുന്റെ ശബേ്ൈും തകൾക്കന്റെൊത്ത ഭാഷയുമില്ല,
വാക്കുകളുമില്ല. ഭൂമിയിൽ എല്ലായിെവുും അവയുന്റെ അറിയിെുും ഭൂരലത്തിന്റെ
അരിർത്തികതളാളും അവയുന്റെ വെനങ്ങളുും പുറന്റെെിരിക്കുേു; സൂരയോയിെേ്
അവയുന്റെ തമൽ രന്റെ കൂൊരമെിച്ചു.
അരു രന്റെ മണവറയിൽ നിേു പൂറന്റെെുേ മണവാളൻ എേ തപാന്റല
ആകുേു. ശക്തൻ എേതപാന്റല രന്റെ വഴ്തി ഓെുവാൻ സതന്താഷിക്കുും.
ആകാശത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തു നിേു അരിന്റെ ഉൈയവുും ആകാശത്തിന്റെ
അറുരിയിൽ അരിന്റെ അസേ്രമനവുും ആകുേു. അരിന്റെ ആവിയിൽനിേു
മറവായിരിക്കുേരേ് ഒേുമില്ല.
കർത്താവിന്റെ തവൈത്പമാണും കറയറ്റരുും ആത്മാവിന്റന രിരിക്കുേരുമാകുേു.
കർത്താവിന്റെ
സാക്ഷയും
വിശവാസതയാഗയവുും
ശിശുക്കന്റള
വിജ്ഞാനികളാക്കുേരുമാകുേു.
കർത്താവിന്റെ
ത്പമാണങ്ങൾ
ന്റൊവ്വുള്ളവയുും
ഹൃൈയന്റത്ത
സതന്താഷിെിക്കുേവയുും
ആകുേു.
കർത്താവിന്റെ
കല്പന
രിരന്റഞ്ഞെുക്കന്റെെരുും കണ്ണുകന്റള ത്പകാശിെിക്കുേരുും ആകുേു.
കർത്താവിന്റനക്കുറിച്ചുള്ള ഭക്തി നിർമലവുും എതേക്കുും നിലനിലേ്ക്കുേരുും
ആകുേു; കർത്താവിന്റെ നയായവിധികൾ സരയമായുള്ളവയുും സകലത്തിലുും
നീരിയുള്ളവയുും ആകുേു.
അവ രങ്കതത്തക്കാളുും നല്ല രത്നങ്ങന്റളക്കാളുും ആത്ഗഹിക്കത്തക്കവയുും
തരനിതനക്കാളുും തരൻകെന്റയക്കാളുും മാധുരയമുള്ളവയുമാകുേു;
അത്രയുമല്ല: നിന്റെ ൈാസനു അവയാൽ ത്പതബാധനും ലഭിക്കുും; അവൻ അവന്റയ
ആെരിച്ചാൽ വളന്റര ത്പരിഫലും കിെുും;
പിഴ്തകന്റള രിരിച്ചറിയുവുേവൻ ആരേ്?
കുറ്റമില്ലാത്തവനാക്കിത്തീർക്കണതമ!

രഹസയകാരയങ്ങളിൽ

നീ

എന്റേ

ൈുഷേ്െന്മാർ എേിൽ അധികാരന്റെൊരിരിൊനുും പാപങ്ങളിൽനിേേ് ഞാൻ
ഒഴ്തിഞ്ഞിരിൊനുും തവണ്ടി അനയായത്തിൽ നിേു നിന്റെ ൈാസന്റന രെുക്കണതമ.
എന്റെ സഹായകനുും, എന്റെ രക്ഷകനുമായ കർത്താതവ! എന്റെ വായിന്റല
വെനങ്ങൾ
രിരുവിഷേ്െത്പകാരവുും
എന്റെ
ഹൃൈയത്തിന്റല
ധയാനും
രിരുമുമ്പാന്റകയുും ഇരിക്കണതമ!
ദൈവതമ!! സേ്രുരി നിനക്കു തയാഗയമാകുേു. ബാന്ററകേ്തമാർ
എനിക്യാന്റനാ
രക്ഷിരാതവ!
ഞങ്ങൾ
പാപക്കുഴ്തിയിൽ
വീണിരിക്കുേു.
മഹാകരുണയാൽ അരിൽനിേു ഞങ്ങന്റള വലിച്ചു കയറ്റണതമ.

നിന്റെ

ത്പതയാജനമാരമായ ഈ തനാമ്പിന്റന ശരിയായി നിവർത്തിൊൻ ഞങ്ങൾക്കു
കൃപന്റെയ്യണതമ. കരുണതയാന്റെ ഞങ്ങളുന്റെ കറകന്റള കഴ്തുകി ന്റവെിൊക്കുകയുും
ന്റെയ്യണതമ.
ആത്മാക്കളുന്റെ ഉത്തമന്റവൈയനായ കർത്താതവ! അശുദ്ധ തമാഹങ്ങളാൽ
തരാഹന്റെെിരിക്കുേ ഞങ്ങൾക്കു നീ ഔഷധും നൽകണതമ. ബാറകേ്തമാർ
സവർഗ്ഗരാജയത്തിതലയേ്ക്കുള്ള വഴ്തി ഞങ്ങൾക്കേ് കാണിച്ചുരേവനായ മിശിഹാ!
നിന്റെ
ഇഷേ്െത്പകാരും
അരിൽകൂെി
ന്റൊവ്വായിെേ്
നെൊൻ
ഞങ്ങന്റള
തയാഗയരാക്കണതമ. കുറിക്കെലാെിക്കസാന്
ഏശായാ 42:10 - 13; 45:8 (വിശുദ്ധ ക്രന്ഥം)
(42:10-13) സമുത്ൈ മാർഗ്ഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുേവരുും അരിന്റല സകല ൈവീപുകളുും
അവയിന്റല നിവാസികളുതമ, കർത്താവിനേ് ഒരു പുരിയ പാെുും ഭൂമിസീമയിൽ
നിേേ് അവനേ് സുരുരിയുും പാെുവീൻ.
മരുഭൂമിയുും
അരിന്റല
പെണങ്ങളുും
സതന്താഷിക്കന്റെ.
തകൈാർ
തമച്ചിൽപുറങ്ങളായിരിക്കന്റെ.
പാറകളിന്റല
നിവാസികൾ
ത ാഷിച്ചുല്ലസിക്കുകയുും മലമുകളിൽനിേേ് ആർക്കുകയുും ന്റെയ്യന്റെ.
അവർ കർത്താവിനേ് മഹരവും ന്റകാെുത്തു. അവന്റെ സേ്രുരിന്റയ ൈവീപുകളിൽ
ത്പസേ്രാവിക്കന്റെ.
കർത്താവേ് ഒരു വീരന്റനതൊന്റല രീക്ഷേ്ണരന്റയ ജവലിെിക്കുും അവൻ ആർത്തു
വിളിക്കുും, അവൻ ഉച്ചത്തിൽ ആർക്കുും. രന്റെ ശത്രുക്കന്റള സുംഹരിക്കുും.
(45:8) ആകാശതമ, തമലിൽനിേു ജലും ന്റപാഴ്തിക്കുക. തമ ങ്ങൾ നീരി
വർഷിക്കന്റെ. രക്ഷവിളയുവാൻ ഭൂമി രുറേുവരന്റെ. അരേ് നീരിന്റയ മുളെിക്കന്റെ.
ദൈവമായ ഞാൻ അരേ് സൃഷേ്െിച്ചിരിക്കുേു. ദൈവതമ!! സേ്രുരി നിനക്കു
തയാഗയമാകുേു. ബാന്ററകേ്തമാർ
എനിക്യാന്റനാ
ഞങ്ങളുന്റെ രക്ഷയേ്ക്കുതവണ്ടി സാത്താതനാെു യുദ്ധും ന്റെയേ്രേ് അവന്റന
മറിച്ചിെവനായ
കർത്താതവ!
അവന്റെ
െരിവുകളിൽനിേുും
ഉപായരത്ന്തങ്ങളിൽനിേുും ഞങ്ങന്റള രക്ഷിക്കണതമ.

പാപി ജീവിൊനല്ലാന്റര മരിൊൻ എനിക്കിഷേ്െന്റല്ലേേ് ൈീർ
പറയിച്ചവനായ ദൈവതമ!!

ൈർശിന്റയന്റക്കാണ്ടേ്

ഞങ്ങൾ നിനക്കായിെേ് ജീവിൊനുും നിന്റെ ന്റരാഴ്തിത്തിതലയേ്ക്കു വരുവാനുും
കൃപന്റെയ്യണതമ.
ൈാനിതയൽ തനാമ്പുതനാറ്റേ് സിുംഹങ്ങളുന്റെ വായേ് അെച്ചുവതല്ലാ. കർത്താതവ!
ഞങ്ങന്റള
പിെിൊൻ കാത്തിരിക്കുേ പിശാെുക്കളിൽനിേേ് ഞങ്ങന്റള
രക്ഷിക്കണതമ. ബാറകേ്തമാർ
ഹാനനിയ മുരലായ ദപരങ്ങളുന്റെ തനാമ്പു മൂലും അവർ അഗ്നിയിൽനിേേ്
രക്ഷിക്കന്റെെരുതപാന്റല
കർത്താതവ!
ഞങ്ങളുന്റെ
തനാമ്പുമൂലും
അഗ്നിനരകത്തിൽനിേേ് ഞങ്ങന്റള രക്ഷിക്കണതമ. ആമ്മീൻ.
113-ാാാം മസ്മൂർ (വിശുദ്ധ ക്രന്ഥം)
ത്പകാശത്തിന്റെ
സൃഷേ്ൊവിനു
സേ്രുരി
കർത്താവിന്റെ
ഭൃരയന്മാതര!
സേ്രുരിപാെുവിൻ. കർത്താവിന്റെ രിരുനാമും സേ്രുരിെിൻ. കർത്താവിന്റെ
രിരുനാമും
ആൈിമുരൽ
എന്റേതേക്കുും
വാഴ്തേ്ത്തന്റെെരായിരിക്കന്റെ.
സൂതരേ്യാൈയും മുരൽ അരിെ അസേ്രമനുംവന്റരയുും കർത്താവിന്റെ രിരുനാമും
വലിയരാകുേു.
കർത്താവേ് സകല ജാരികൾക്കുും തമലായി ഉേരനുും അവന്റെ ബഹുമാനും
സവർഗ്ഗങ്ങൾക്കു മീന്റരയുും ആകുേു.
ആകാശത്തിലുും ഭൂമിയിലുും നമ്മുന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിതനാെേ് സൈൃശയൻ
ആരുള്ളു രാൻ ഉയരത്തിൽ വസിക്കുകയുും; അഗാധത്തിൽ തനാക്കുകയുും
ന്റെയ്യുേു;
ജനത്തന്റെ ത്പഭുക്കന്മാതരാെുകൂന്റെ ഇരുതത്തണ്ടരിനു എളിയവന്റന കുെയിൽ
നിേു ഉയർത്തുേു. രാൻ വന്ധ്യന്റയ മക്കളുന്റെ മാരാവായി സസതന്താഷും
വസിെിക്കുേു.
ദൈവതമ! സേ്രുരി നിനക്കു തയാഗയമാകുേു. ബാന്ററകേ്തമാർ
എക്ന്റബാ
കനയകമറിയാമിൽ നിേേ് ശരീരന്റമെുത്തേ് മനുഷയനായിത്തീർേേ് പാപികളായ
ഞങ്ങളുന്റെ
ഇെയിൽ
ത്പവർത്തിക്കുകയുും
പരിശുദ്ധ
തനാമ്പിന്റന
തരാറ്റുതപാകാത്ത ആയുധമായി ഞങ്ങൾക്കേ് രരികയുും ന്റെയേ്ര രക്ഷിരാതവ!
നിന്റെ ദൈവരവത്തിനേ് ഇഷേ്െമായിരിക്കുേ അവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചേ് നിനക്കേ്
വാൽസലയമുള്ളവരായിരിൊൻ
ഞങ്ങന്റള
തയാഗയരാക്കണതമ.
സേ്രൗന്റമൻകാതലാസേ് കുറിക്കെലാെിക്കസാന്
ക്കാക്ലാകൾ
തനാമ്പിനാൽ പറുൈീസായുന്റെ വാരിലുകൾ രുറക്കന്റെെുേു. അരിന്റന ശരിയായി
ആെരിക്കുേവർക്കേ് മാലാഖമാരുന്റെ ത്പഭയുും ഉയരത്തിതലയേ്ക്കു കതരറുവാൻ
ആത്മാവായ െിറകുകളുും ലഭിക്കുേു. മഹാകാരുണയുള്ള ദൈവതമ! ഞങ്ങളുന്റെ

ഈ തനാമ്പിൽ നിന്റെ വരങ്ങളുും സഹായങ്ങളുും ധാരാളമായി ഞങ്ങൾക്കു
ന്റൊരിഞ്ഞുരരണതമ. ബാറകേ്തമാർ
ഈ തലാകത്തിൽ ൈാനധർമ്മങ്ങന്റള വിരയേ്ക്കുേവനേ് ഉയിർെിന്റെ നാളിൽ
ന്റകായ്യുവാനിെയാകുും. ധർമ്മും ന്റെയ്യുേ നീരിമാന്മാർ ഭാഗയവാന്മാർ രന്റേ.
മിശിഹാ വേേ് എല്ലാവന്റെയുും ത്പവർത്തികൾ പരിതശാധിക്കുേ സമയത്തേ്
ധർമ്മും ന്റെയേ്രവർക്കേ് നിരയജീവൻ നൽകന്റെെുേു. മുഖപക്ഷമില്ലാത്ത നയായാ
ധിപരിയായ മിശിഹാരമ്പുരാനു സേ്രുരി.
ന്റമാറിതയാറാതഹതമന്റലൻ ഉ
ആൈാന്ററൻ
വീണ്ും ക്കാക്ലാകൾ
മഹാകാരുണയവാനായ
ദൈവതമ!!
നിന്റെ
വരങ്ങന്റള
ഞങ്ങൾക്കു
വർദ്ധിെിച്ചുരരണതമ. ൈയവാനായ കർത്താതവ! ഞങ്ങളുന്റെ അതപക്ഷ
ദകന്റക്കാള്ളണതമ.
നിേിൽനിേേ്
എല്ലായേ്തൊഴ്തുും
വരങ്ങൾ
ഒഴ്തുകിന്റക്കാണ്ടിരിക്കുേരിനാൽ
നിന്റേ
വിളിക്കുേ
പാപികതളാെേ്
നീ
ഉത്തരമരുളിന്റച്ചയേ്രേ് അവരുന്റെതമൽ നിന്റെ വരങ്ങന്റള ഒഴ്തുക്കണന്റമ. നിന്റെ
വാരിൽക്കൽ മുെുേവർക്കേ് രുറേുന്റകാെുക്കുകയുും ന്റെയ്യണതമ.
ബാറകേ്തമാർ
കർത്താതവ!
ഞങ്ങളുന്റെ
അതപക്ഷത്പകാരും
ഞങ്ങൾക്കു
കരുണയുും
പാപതമാെനവുും
സവർഗ്ഗരാജയത്തിൽ
പുരിയ
ജീവനുും
നൽകണതമ.
സർവ്വരഹസയങ്ങളുും ന്റവളിന്റെെുേരായ ആ മഹാൈിവസത്തിൽ ഞങ്ങന്റള
ലജ്ജിെിക്കാന്റര സവർഗ്ഗരാജയും അവകാശിൊൻ തയാഗയരാക്കിത്തിർക്കണതമ.
നിന്റെ
അൊയാരായ
ഞങ്ങളുന്റെ
തനാമ്പുും
ശുത്ശൂഷയുും
നിന്റേ
അനുകൂലന്റെെുത്തുേരായിരിക്കയുും ന്റെയ്യണതമ.ന്റമാറിതയാറാതഹതമന്റലൻ ഉ
ആൈാന്ററൻ
ക്ബാവൂന്റസാ
കർത്താതവ! നിന്റെ കരുണയുന്റെ വാരിൽ ഞങ്ങൾക്കു രുറേു രരണതമ.
ൈുഷേ്ക്കാലങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു വേുകൂെുമാറാകരുതര. ഞങ്ങളുന്റെ മുമ്പിൽ
നിന്റെ വാരിൽ അെച്ചുകളഞ്ഞാൽ പിന്റേ ഞങ്ങൾ എവിന്റെതൊയി മുതെണ്ടു.
നിന്റെ രൂപത്തിൽ സൃഷേ്െിക്കന്റെെവരായ ഞങ്ങളുന്റെ തനന്റര ൈയവു തരാേി
ഞങ്ങന്റള ദകവിെുകളായരിരിക്കണതമ. ഞങ്ങളുന്റെ അകൃരയങ്ങളുന്റെ നാറ്റും
നിമിത്തും നിന്റെ സേിധിയിൽനിേേ് ഞങ്ങന്റള പുറത്തുരള്ളിക്കളയുകയുും
അരുതര.
(രാതിക്നാമ്പിനും
നാൽപ്പാതാം
ഉാൗശാനാളുകൾകും
ഉള്ള
ക്രക്ത്യക
അവസാന ക്രജുകളിൽ ന്റകാടുത്തിട്ടുണ്് )

ന്റവള്ളിയാഴ്ചയകും
ക്രാർത്ഥനകൾ
ഇതിന്റെ

ക്രഭാത സ്തുതി
സകലത്തിന്റെയുും
ഉെയവനായ
കർത്താതവ!
ഈ
ൈിവസത്തിൽ
പാപമലിനരകൾ കൂൊന്റര നീരിയിൽ കാത്തുന്റകാള്ളന്റെെുവാൻ ഞങ്ങന്റള
തയാഗയരാക്കണതമ. ഞങ്ങളുന്റെ പിരാക്കന്മാരുന്റെ ദൈവമായ കർത്താതവ! നീ

എതേക്കുും വാഴ്തേ്ത്തന്റെെവനുും പുകഴ്തേ്ത്തന്റെെവനുും രിരുനാമമഹത്തവതത്താെു
കൂെിയിരിക്കുേവനുും ആകുേു. ആമ്മീൻ
കർത്താതവ! ഞങ്ങളുന്റെ ശരണും നിന്റെ തമൽ ഇരിക്കുേരുതപാന്റല നിന്റെ
കൃപയുും കരുണയുും ഞങ്ങളുന്റെതമൽ ഇരിക്കണതമ.
കർത്താതവ! നീ
വാഴ്തേ്ത്തന്റെെവനാകുേു. നിന്റെ കല്പനകളുന്റെ വഴ്തി ഞങ്ങന്റള പഠിെിക്കുകയുും
കാണിക്കുകയുും ന്റെയ്യണതമ. നീ വാഴ്തേ്ത്തന്റെെവനാകുേു. കർത്താതവ! നിന്റെ
കൃപയാൽ നിന്റെ തവൈത്പമാണങ്ങളുന്റെ വഴ്തി ഞങ്ങന്റള പഠിെിക്കണതമ. നീ
വാഴ്തേ്ത്തന്റെെവനാകുേു. പരിശുദ്ധനായ കർത്താതവ! നിന്റെ ത്പകാശങ്ങളാൽ
ഞങ്ങന്റള ത്പകാശിെിക്കണതമ. നിന്റെ കരുണ എതേക്കുും ഞങ്ങളുന്റെ തമൽ
ഉണ്ടായിരിക്കന്റെ.കർത്താതവ!
നിന്റെ
ദകതവലന്റയ
നീ
നിരസിച്ചു
രള്ളിക്കളയരുതര. നിനക്കു സേ്രുരി തയാഗയമാകുേു നിനക്കു സേ്രുരി
തെർച്ചയാകുേു.
പിരാവുും
പുത്രനുും
പരിശുദ്ധാളഹാവുമായുള്ളതവ!
എതേയേ്ക്കുും നിനക്കു മഹരവും യുക്തമാകുേു. ആമ്മീൻ
കർത്താതവ! നിനക്കേ് സേ്തരാത്രും ന്റെയ്യുേരുും ഉേരമായ നിന്റെ നാമത്തിനു
പാെുേരുും ത്പഭാര കാലത്തേ് നിന്റെ കൃപതയയുും രാത്രികാലങ്ങളിൽ നിന്റെ
വിശവാസതത്തയുും അറിയിക്കുേരുും എത്ര നല്ലരാകുേു. കർത്താതവ!
ത്പഭാരസമയത്തേ് എന്റെ ശബേ്ൈും നീ തകൾക്കണതമ. കർത്താതവ! ത്പഭാരസമ
യത്തേ് ഞാൻ ഒരുങ്ങി നിനക്കേ് കാണന്റെെുമാറാകണതമ. കർത്താതവ! നിന്റെ
ജനങ്ങതളാെേ് കരുണ ന്റെയ്യണതമ.
കർത്താതവ! ഞങ്ങന്റളല്ലാവരുതെയുും
പാപങ്ങന്റള പരിഹരിച്ചേ് ക്ഷമിക്കണതമ. പരിശുദ്ധനായുതള്ളാതവ! നിന്റെ
വലരുന്റക ഞങ്ങളുന്റെ തമൽ ആവസിെിച്ചേ് നിന്റെ രിരുനാമും നിമിത്തും
ഞങ്ങളുന്റെ തരാഗങ്ങളിൽനിേേ് ഞങ്ങന്റള സുഖന്റെെുത്തണതമ.

(ദൈവതമ!! നീ പരിശുദ്ധനാകുേു......ഇരയാൈി കൗമാ)

വിശവാസ ക്രാമാണം
സർവശക്തിയുള്ള പിരാവായി ആകാശത്തിന്റെയുും ഭൂമിയുന്റെയുും..............
കാണന്റെെുേവയുും
കാണന്റെൊത്തവയുമായ
സകലത്തിന്റെയുും
ത്സഷേ്ൊവായ സതരേ്യക ദൈവത്തിൽ (ഞങ്ങൾ വിശവസിക്കുേു).
ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനുും, സർവതലാകങ്ങൾക്കുും മുതമ്പ പിരാവിൽ നിേു
ജനിച്ചവനുും, ഗ്പകാരത്തില് നിേുള്ള ത്പകാശവുും, സരയദൈവത്തിൽ നിേുള്ള
സരയദൈവവുും,
ജനിച്ചവനുും
സൃഷേ്െിയല്ലാത്തവനുും,
സാരാുംശത്തിൽ
പിരാവിതനാെു ഒോയിരിക്കുേവനുും, രാൻമൂലും സകലവുും ഉളവായവനുും,
മനുഷയരായ ഞങ്ങൾക്കുും ഞങ്ങളുന്റെ രക്ഷയേ്ക്കുും തവണ്ടി ത്ിരുവിഷ്ടഗ്പകാരും
സവർഗത്തിൽ നിേിറങ്ങി, പരിശുദ്ധറൂഹായിൽ നിേുും ദൈവമാരാവായ വിശുദ്ധ
കനയക മറിയാമിൽ നിേേ് ശരീരിയായിത്തീർേു മനുഷയനായി, ന്റപാന്തിതയാസേ്
പീലാതത്താസിന്റെ ൈിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്കുതവണ്ടി കുരിശിൽ രറയേ്ക്കന്റെെേ്,
കഷേ്െര അനുഭവിച്ചു മരിച്ചേ്, അെക്കന്റെെേ്, മൂോും ൈിവസും ഉയിർന്റത്തഴ്തുതേറ്റു
സവർഗത്തിതലക്കു കതരറി രന്റെ പിരാവിന്റെ വലരുഭാഗത്തേ് ഇരുേവനുും,
ജീവനുള്ളവതരയുും മരിച്ചവതരയുും വിധിൊൻ രന്റെ വലിയ മഹത്തവതത്താന്റെ
ഇനിയുും
വരുവാനിരിക്കുേവനുും,
രന്റെ
രാജയത്തിനു
അവ

സാനമില്ലാത്തവനുമായ തയശുമേ്ശീഹാ ആയ ഏക കർത്താവിലുും (ഞങ്ങൾ
വിശവസിക്കുേു.)
സകലതത്തയുും ജീവിെിക്കുേ കർത്താവുും പിരാവിൽ നിേു പുറന്റെെു
പിരാവിതനാെുും പുത്രതനാെുും കൂന്റെ വന്ദിക്കന്റെെു സേ്രുരിക്കന്റെെുേവനുും,
നിബിയന്മാരുും ശേ്ളീഹന്മാരുും മുഖാന്തരുും സുംസാരിച്ചവനുമായ ജീവനുും
വിശുദ്ധിയുമുള്ള ഏക റൂഹായിലുും, കാതരാലികവുും, ശേ്ന്റളഹികവുമായ ഏക
വിശുദ്ധ സഭയിലുും (ഞങ്ങൾ വിശവസിക്കുേു.)
പാപതമാെനത്തിനു മാതമാൈീസാ ഒേു മാത്രമാകുേു എേു ഞങ്ങൾ ഏറ്റു
പറഞ്ഞേ്, മരിച്ചുതപായവരുന്റെ ഉയിർെിനുും, വരുവാനിരിക്കുേ തലാകത്തിന്റല
പുരിയ ജീവനുമായി ഞങ്ങൾ തനാക്കി പാർക്കുേു.
ജനും:ആമ്മീൻ
ശുത്ശൂഷകൻ:ബാന്ററകേ്തമാർ, സേ്രൗന്റമൻകാതലാസേ്
ജനും:കുറിതയലായിതസാൻ

ആമ്മീൻ- കുറിതയ....കുറിതയ.......കുറിതയ. ഞങ്ങളുന്റെ കർത്താതവ ഞങ്ങതളാെേ്
കരുണന്റെയ്യണതമ. ഞങ്ങളുന്റെ കർത്താതവ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങതളാെു കരുണ
ന്റെയ്യണതമ. ഞങ്ങളുന്റെ കർത്താതവ ഉത്തരമരുളിന്റച്ചയേ്രു ഞങ്ങതളാെു
കരുണന്റെയ്യണതമ. ഞങ്ങളുന്റെ കർത്താതവ നിനക്കു സേ്രുരി. ഞങ്ങളുന്റെ
കർത്താതവ നിനക്കു സേ്രുരി. എതേക്കുും ഞങ്ങളുന്റെ ശരണവുതമ നിനക്കു
സേ്രുരി.
ബാന്ററകേ്തമാർ.
സവർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുന്റെ പിരാതവ......
കൃപനിറഞ്ഞ മറിയതമ...
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