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ഭവന ശുദ്ധീകരണം 

 

(ഭവന ശുദ്ധീകരണ സമയം ഒരു മമശമമല് ഒരു കുരിശും രണ്ടു കത്തിച്ച മമഴുകുതിരിയും ഒരു 
പാത്തത്തില് വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച്  തളിക്കാനുള്ള മവള്ളവും കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറായി 
ഭവനത്തിമെറ ഏറ്റവും സവകരയമുള്ള സ്ഥാനത്തു മവയ്ക്കുക. ശുത്ശൂഷ നടത്താനുള്ള 
പുമരാഹിതന് ഉള്പ്മെമട എല്ലാവരും ഇതിനു പിന്നിലായി നില്ക്കുക. ഇമൊള്പ് ഭവനവാഴവ്  
ആരാധന തുടങ്ങാനുള്ള സമയമായി) 

പുമരാഹിതന്: പിതാവിനും, പുത്തനും പരിശുദ്ധ റൂഹായക്കും സ്തുതി 

ത്പതിവാകയം: ആദിമുതല് എന്നും എമന്നയക്്കും തമന്ന, ആമ്മീന്. 

പുമരാഹിതന്: തമെ സ്തൂതികളാല് സവർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും  നിറയമെട്ടിരിക്കുന്ന 
ബലവാനായ ദദവം തമ്പുരാന് പരിശുദ്ധന്, പരിശുദ്ധന്, പരിശുദ്ധന് ഉയരങ്ങളില് സ്തൂതി. 

ത്പതിവാകയം; ദദവമായ കത്താവിമെ തിരുനാമത്തില് വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും 
വാഴ്ത്തമെട്ടവനാകുന്നു, ഉയരങ്ങളില് സ്തുതി. 

പുമരാഹിതന്: ദദവമമ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു 

ത്പതിവാകയം: ബലവാമന നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവമന നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. 
ഞങ്ങള്പ്ക്കുമവണ്ടി കുരിശില് തറയക്്കമെട്ട മിശിഹാ തമ്പുരാമന ഞങ്ങമളാടു കരുണ 
മെയ്യണമമ 

(മൂന്നുത്പാവശയം) 

പുമരാഹിതന്: കത്താമവ ഞങ്ങമളാടു കരുണ മെയ്യണമമ 

ത്പതിവാകയം: കത്താമവ കൃപമതാന്നി ഞങ്ങമളാടു കരുണ മെയ്യണമമ കത്താമവ ഞങ്ങളുമട 
നമസക്്കാരവും ശുത്ശൂഷയും ദകമകാണ്ട്  ഞങ്ങമളാടു കരുണ മെയ്യണമമ. 

പുമരാഹിതന്: ദദവമമ തനിക്കു സത്ുതി 

ത്പതിവാകയം: സൃഷട്ാമവ തനിക്കു സ്തൂതി പാപികളായ അടിയാമരാടു കരുണ മെയ്യുന്ന 
മിശിഹാ രാജാമവ തനിക്കു സത്ുതി, ബാമറക്മമാർ. 

പുമരാഹിതന്: സവഗ്ലസ്ഥനായ ഞങ്ങളുമട പിതാമവ 

ത്പതിവാകയം: ഞങ്ങളുമട തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാകമെമടണമമ. തിരുരാജയം  വമരണമമ. 
തിരുവിഷ്ടം സവഗ്ലത്തിമലമപാമല ഭൂമിയിലും ആകണമമ. ഞങ്ങള്പ്ക്കാവശയമുള്ള ആഹാരം 
ഇന്നു ഞങ്ങള്പ്തമരണമമ. ഞങ്ങളുമട കടക്കാമരാടു ഞങ്ങള്പ് ക്ഷമിച്ചതുമപാമല ഞങ്ങളുമട 
കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങമളാടു ക്ഷമിക്കണമമ. പരീക്ഷയിമലക്കു ഞങ്ങമള 
ത്പമവശിെിക്കരുമത. പിമന്നമയാ മദാഷത്തില് നിന്നും ഞങ്ങമള രക്ഷിച്ചുമകാള്ളണമമ. 
എന്തുമകാമണ്ടന്നാല് രാജയവും ശക്തിയും സ്തുതിയും മഹതവവും എന്നുമമമന്നക്കും 
തനിക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമ്മീന്. 

പുമരാഹിതന്: കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമമ, തനിക്കു സമാധാനം, 

ത്പതിവാകയം: നമ്മുമട കത്താവ്  തമന്നാടു കൂമട, താന് സ്ത്തീകളില് വാഴ്ത്തമെട്ടവള്പ്; തന്മ റ 
വയറ്റില് ഫലമായ നമ്മുമട കർത്താമവ മശാമിശിഹാ വാഴ്ത്തമെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ 
കനയകമർത്തമറിയമമ, തമ്പുരാമെ അമമ്മ, പാപികളായ ഞങ്ങള്പ്ക്കു മവണ്ടി ഇമൊഴും  

 



 

എമൊഴും ഞങ്ങളുമട മരണസമയത്തിലും ദദവം തമ്പുരാമനാട്  അമപക്ഷിച്ചു മകാള്ളണമമ. 
ആമ്മീന്  

പുമരാഹിതന്: (ശുബമഹാമലാ....) പിതാവിനും പുത്തനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തൂതി. 

ത്പതിവാകയം: ബലഹീനരും പാപികളുമായ ഞങ്ങളുമട മമല്കരുണയും അനുത്ഗഹങ്ങളും രണ്ടു 
മലാകങ്ങളിലും എന്നുമമമന്നക്കും മൊരിയമെടുമാറാകണമമ. 

പുമരാഹിതന്: മയശുമിശിഹാ, ഞങ്ങളുമട കത്താമവ, തിരുസമാധാനവും ശാന്തിയും ഈ 
ഭവനത്തില് വസിെിച്ച്  ഇതിലുള്ളവരവു മെലവുകള്പ് തിരുനാമ മഹതവത്തിനും നീതിയുമട 
പരിപാലനത്തിനും ആയിരിക്കുമാറാമകണമമ. തന്നില് നിന്നു ള്ള സകല നന്മകളാലും 
അനുത്ഗഹങ്ങളാലും ഇതിമന ഐശവരയമെടുത്തി ഇതില് വസിക്കുന്നവക്കു മുഖത്പസന്നത 
നല്മകണമമ. ആയുഷക്്കാലം മുഴുവനും രഹസയ കാരയങ്ങളിരും പരസയ കാരയങ്ങളിലും ഇവർ 
തമന്ന ത്പീതിമെടുത്തുവാനിടയാകണമമ. ഞങ്ങളുമട കത്താവും നിതയദദവവുമമ! 
മയശുമിശിഹാ, ഇവരുമട മരിച്ചു മപായവക്കു ആശവാസവും നല്ല ഓർമ്മയും എമൊഴും 
നല്മകണമമ. ആമ്മീന്                 മമാറാന് വാമലാഹാന്.... 

എന്നാത്മാവിമന തങ്കലൂയത്തുമന്നന് നാഥാ! – ഹാമലലുയ്യ 
താമനന് ശരണം-ലജ്ജിക്കരുമത ഞാന്. 
ദവരികമളമന്നമച്ചാല്ലിെുകഴരുമത - ഹാമലലുയ്യ 
ലജ്ജിക്കരുമത തന്നാത്ശിതരാരും. 
മദാഷികള്പ് നാണിക്കും പാഴ്െണിയില് - ഹാമലലുയ്യ 
നാഥാ! തന്പാതകമളമന്നക്കാട്ടിടുക. 
അറിയിക്കണമമമന്ന തന് മെറുവഴികള്പ് - ഹാമലലുയ്യ 
മനരില് നയിമച്ചമന്നെരിശീലിെിക്ക. ബാമറക്മമാർ 
 
നരവത്സലമന! ജലനിധിയില് 
നിബി മയാനാമയ വീണ്ടവമന 
ദുരിതമഹാജല നിധിയതില് ത- 
ന്നടിയാമര വീണ്ടീമടണം             സ്മകൌമന്കാമലാസ്     കുറിമയലായിമസാന്  
 
പുമരാഹിതന്: നാം എല്ലാവരും ത്പാത്ഥിച്ച് കത്താവിമനാട്  അനുത്ഗഹങ്ങളും കരുണയും 
യാെിക്കണം. 

ത്പതിവാകയം: അനുത്ഗഹിക്കുന്നവനായ കത്താമവ! ഞങ്ങമളാടു കരുണ മെയ്ത്  ഞങ്ങമള 
സഹായിക്കണമമ. 

പുമരാഹിതന്: പാപികള്പ്ക്കായി തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന കരുണയുമട വാതിലും മരണമുള്ളവമര 
ജീവിെിച്ചതായ രക്ഷയുമട തുറമുഖവും അശുദ്ധമര മവടിൊക്കുന്ന മസാൊയും 
മലിനമരമവണ്മയാക്കുന്ന തളിെും ആയ കത്താവിനു സത്ുതി. തമെ ദാസമെ ഭവന 
ശുദ്ധീകരണത്തിമെ ഈ സമയത്തും സകല മപരുന്നാളുകളിലും കാലങ്ങളിലുംമനരങ്ങളിലും 
ഞങ്ങളുമട അവസാന നാള്പ് മവമരയും തനിക്കും തമെ പുത്തനും തമെ പരിശുദ്ധ റൂഹായക്്കും 
സ്തുതിയും സ്മതാത്തവും കമരറ്റുകയും മെയ്യുമാറാമകണമമ..  ബ്കുലഹുന്.... 

ത്പതിവാകയം: ആമ്മീന്. 

പുമരാഹിതന്: ഞങ്ങളുമട ത്പാത്ഥനകള്പ് സവീകരിക്കുകയും യാെനകള്പ്ക്കു ഉത്തരമരുളുകയും 
മെയ്യുന്ന ദദവമായ കത്താമവ, മയശുത്കിസത്ുമവ! ആദയ കടിഞ്ഞൂുലായ ഹാമബലിമെ കാഴെ് 
അംഗീകരിക്കമെട്ടതുമപാമല ഞങ്ങളുമട ധൂപമത്തയും ദകമക്കാള്ളണമമ. ഹാമനാക്ക്  തമെ 
ശുത്ശൂഷ മൂലം ത്പീതിമെടുത്തിയതു മപാമല ഞങ്ങളുമട ശുത്ശൂഷയും 
ത്പീതികരമായിഭവിമക്കണമമ. നീതിമാനായ മനാഹിന്മ റ ബലിയാല് സംത്പീതനായി ത്തീന്ന  

 



 

ത്പകാരം ഞങ്ങളുമട അധരഫലത്തില് ത്പീതിമെടുമാറാകണമമ. മയശുമിശിഹാ, കത്താമവ! 
ഞങ്ങളുമട പിതാവും തമെ സ്മനഹിതനുമായ അത്ബഹാമിമെ വിശവാസം 
ആനന്ദകരമായിത്തീന്നതു മപാമലഞങ്ങളുമട ത്പാത്ഥന ആനന്ദിെിക്കുമാറാകണമമ. 
നീതിമാനായ ഇമയ്യാബിമെ അടുക്കല് ദുഷ്ടന് ലജ്ജിതനായതുമപാമല ഈ ഭവനത്തിമെ 
ത്ശതുവായ ദുഷ്ടന് ലജ്ജിച്ചുമപാവാനിടയാകണമമ. മത്ശഷ്ഠാൊരൃനായ അഹമറാമെ ധൂപം 
മുഖാന്തിരം ഇത്സാമയല് ജനത്തില് നിന്നു വസന്ത നിമരാധിക്കമെട്ടതു മപാമല കഠിന 
ശിക്ഷകളും മകാപവടികളും ഞങ്ങളില് നിന്നു നിമരാധിക്കണമമ. ആൊരയനായ 
സ് ക്കറിയായക്്ക്  തമെ ശുത്ശൂഷയില് തിരു മുമന്നാടിയായ മയാഹന്നാമനക്കുറിച്ചുള്ള 
അറിയിെുണ്ടായതു മപാമല ഞങ്ങളുമട ശുത്ശൂഷ മൂലം ജീവമെയും രക്ഷയുമടയും അറിയിെു 
ഞങ്ങള്പ്ക്കും ഉണ്ടാകുമാറാകണമമ. കത്താമവ! െുങ്കക്കാരനായ സഖായിമയാമടന്ന മപാമല 
തിരുവെനം മൂലം ഞങ്ങളുമട പാപങ്ങമള ക്ഷമിക്കണമമ. ഭാഗയവാനായ ശ്ലീഹന്മാരില് 
തലവനായ മശമവൂമെ ത്പാത്ഥന അംഗീകരിക്കമെട്ടുതു മപാമല മഹാപാപികളായ ഞങ്ങളുമട 
അമപക്ഷയും മകള്പ്ക്കണമമ. ആ പാപിനിയുമട കടങ്ങള്പ് ക്ഷമിച്ചതുമപാമല ഞങ്ങളുമട 
മഹാപാപങ്ങമളയും ക്ഷമിക്കണമമ. കത്താമവ! ആസധ്്തീ അവളുമട വിഷമതരമായ 
മരാഗത്തില് നിന്ന്  സുഖം ത്പാപിച്ചതുമപാമല അനാദയന്തമായ തിരുകരുണ ഞങ്ങളിലും 
ത്പതയക്ഷമെടുമാറാകണമമ. ക്നാനായക്കാരിയുമട മകളില് നിന്ന്  ദുഷട്മന 
ഓടിച്ചുകളഞ്ഞതുമപാമല ശത്തുവിമെ ശക്തിമയ ഞങ്ങളില് നിന്നു ദുരീകരിമക്കണമമ. സുന്ദര 
പുരുഷനായ ദാനിമയലിമനമൊമല തിരുസന്നിധിയില്ഞങ്ങള്പ്ക്കും വിജയം നല്കണമമ. 
ജവലിക്കുന്ന തീച്ചൂളയില് മവച്ച്  ഹാനനിയാ ആദിയായവരുമട ബന്ധനങ്ങള്പ് അഴിക്കമെട്ട 
ത്പകാരം ദപശാെിക ബന്ധനങ്ങമള ഞങ്ങളില് നിന്ന്  അഴിച്ചുകളുയണമമ. നിമെ 
ആൊരരയന്മാക്കും മശമ്മാശ്ശുന്മാക്കുംതിരുവിഷ്ടം നിവഹിച്ചു ആെരിക്കുവാന് കൃപ 
നല്കണമമ. സവശ്ലീയമായ തവ ത്ശീഭണ്ഡാരത്തിങ്കല് അവർ വിശവസത്രായി 
ഭവിക്കുമാറാകണമമ. തിരുവെനത്പകാരം ഭക്തിമയാമട നിമെ ഇടവകയിമല ആടുകമള അവർ 
മമയിക്കുമാറാകണമമ. നിമെ വിശുദ്ധ മാഗങ്്ങളില് കൂടി അവർ സഞ്ചരിക്കുകയും 
ജീവദായകങ്ങളായ തിരു കത്തൃകല്ലനകമള ആെരിക്കുകയും മെയ്യുമാറാകണമമ. ഇമൊള്പ് 
ഈ ഭവനത്തിനും ഇതിമല നിവാസികള്പ്ക്കും മവണ്ടി കരുണയും കൃപയും യാെിക്കുന്നു. ഈ 
നിമെ  ഭൃതയമെ യാെന തിരുസന്നിധിയില് എത്തുകയും ഈ ഭവനം 
ഐശയരയമുള്ളതായിത്തീരുകയും ഇതിമല നിവാസികള്പ് കുറ്റമില്ലാത്തവരായിത്തീന്നു 
രക്ഷത്പാപിക്കയും മെയ്യുമാറാകണമമ. തവ കുഞ്ഞാടുകള്പ് നിമെ പുല്മാലകളില് 
മമയുകയും തവ മപണ്ണാടുകള്പ് തിരു നന്മകളാല് തയപ്തരാവുകയും ഞങ്ങമളല്ലാവരും കരുണ 
ത്പാപിക്കയും മെയ്യൂമാറാകണമമ. പാപികളില് കരുണ മെയ്യുന്നവനും അനുതാപികളില് 
ത്പീതിമെടുന്നവനുമായ കുത്താമവ! നിമെ മഹാകരുണയാല് ഞങ്ങളില് കനിവു മതാന്നി 
ഞങ്ങമള അനുത്ഗഹിക്കയും തിരുവുള്ളം മതാന്നി ഞങ്ങളുമട ത്പാത്ഥനകളും ധൂപവും 
അംഗികരിക്കയും ഞങ്ങളുമട ആത്മാക്കമള വിശുദ്ധീകരിക്കയും ഞങ്ങള്പ്ക്കും 
വിശവാസികളായ ഞങ്ങളുമട പമരതക്കും പാപമമാെനം നല്കുകയും മെയ്യണമമ. ഞങ്ങള്പ് 
തനിക്കും തന്മ റ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയും സ്മതാത്തവും കമരറ്റുന്നു. 
മഹാമശാ...... 

ത്പതിവാകയം: ആമ്മീന്. 

പുമരാഹിതന്: ദദവത്തില് നിന്നു കടങ്ങള്പ്ക്കു പരിഹാരവും പാപങ്ങള്പ്ക്കു മമാെനവും രണ്ടു 
മലാകങ്ങളിലും എമന്നക്കും നാം ദകമക്കാള്ളുമാറാകമട്ട. 

ത്പതിവാകയം: ആമ്മീന്. 

അന്പുടമയാമന നിന് വാതില് 
മുട്ടുന്നു ദാസർ നാദം 
ആവശയത്താല് യാെിക്കും 
അടിയാമര തള്ളീടമല്ല 
 



 
അലിമവാടു ശിക്ഷിച്ചടിയാമര 
അരിശം നീക്കി ക്കാക്കണമമ 
വാതില് തുറന്ന ത്പാത്ഥനയിന് 
നാദം മകമട്ടകീടണമമ. 
 
നിമന്ന വിളിക്കുമന്ന നാഥാ! 
നിന്നുതവിക്കായ്  ബലഹീനർ 
നല്ലവമന കാരുണയത്താല് 
നല്കണമമ യാെിെുകമള 
 

കത്താമവ കാരുണയത്താല് 
കനിവടിയാരില് മെയ്യണമമ 
നന്മനിറമഞ്ഞാമനമയമെ 
തിന്മകമള നീ മയാക്കരുമത. 
 

(അല്ലങ്കില്) 

മുട്ടുന്നു കരുണാ നിധിമയ! 
യാെനയിന്ദ്ധനി നിന്വാതില് 
നിന്നാരാധകരർെിക്കും 
യാെനമയ മരാധിക്കരുമത. 
 

നീ സദയം ശിക്ഷിച്ചിവമര 
മകാപം നീക്കിക്കാമക്കണം 
ത്പാത്ഥനകള്പ്ക്കായി വാതില് തുറ- 
ന്നന്പാലുത്തരമമകണമമ. 
 

ബാമറക്മമാർ - ശുബമഹാ.... 

മകല്െില്ലാത്തതിനാല് താങ്ങി- 
ന്നാഹവാനം മെയ്യുന്നീശാ! 
സത്തമമന! ഇത്പാത്ഥന മക- 
ട്ടന്പാലുത്തരമമകണമമ. മമനഓാലം, 
 

നാഥാ! നിന്കൃപയിന് വായ്പാല് 
മെയ്യൂണമമ കൃപ മെയ്യണമമ. 
ഓക്കരുമത കരുണാ നിധിമയ! 
മാമകമാം ദുഷ്കൃതയങ്ങള്പ്. 
 

ഹാമലലുയ്യു--ഉ ഹാമലലുയു -- നാഥാ! നിന് മവളിച്ചം വിശവാസമതും നല്കീടണമമ- 
സാന്ധവനമരുളിൊവനഗിരിശിബിരങ്ങളിമലക്കു- നയിച്ചീടണമമമന്ന—ഹാമലലുയ്യു 

ഏവന്മഗലിമയാന് 

 

 

 



 

ബാമറക്മമാർ, നാം അടക്കമത്താടും ഭയമത്താടും വണക്കമത്താടും മെവിമകാടുത്ത്  നമ്മുമട 
മുമ്പാമക വായിക്കമെടുന്ന നമ്മുമട വി. ഏവന്മഗലിമയാനിമല, ദദവത്തിമെ ജീവനുള്ള 
വെനങ്ങളുമട അറിയിെിമന മകള്പ്ക്കണം. 

പുമരാഹിതന്; നിങ്ങള്പ്മക്കല്ലാവക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കമട്ട. 

ത്പതിവാകയം: അവിടുമത്ത ആത്മാവിമനാടു കൂമട ദദവമായ കത്താവു ഞങ്ങമളയും 
മയാഗയരാക്കിത്തീക്കുമാറാകമട്ട. 

പുമരാഹിതന്: ജീവന് നല്കുന്ന സുവിമശഷമായ നമ്മുമട കത്താമവശു മിശിഹായുമട 
വിശുദ്ധ ഏവന്മഗലിമയാന്. മലാകത്തിനു ജീവനും രക്ഷയും ത്പമ ാഷിക്കുന്ന ത്പസംഗകനായ 
പ. ലൂമക്കാസ്  ഏവന്മഗലിസ്ഥായില് നിന്ന് . 

ത്പതിവാകയം: വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും വാഴ്ത്തമെട്ടവനാകുന്നു. നമ്മുമട 
രക്ഷയക്്കായി തമന്ന അയച്ചവനു സ്തുതികളും നാം എല്ലാവരുമട മമല് തന്മ റ 
അനുത്ഗഹങ്ങളും എമന്നക്കും ഉണ്ടായിരിക്കമട്ട. 

പുമരാഹിതന്: പരിശുദ്ധ കനയകമറിയാമ്മില് നിന്നു ശരീരിയായിത്തീന്ന ദദവവും ജീവമെ 
വെനവും നമ്മുമട രക്ഷകനുമായ കത്താമവശുമിശിഹായുമട വയാപാരകാലത്ത്  ഇവ ഇത്പകാരം 
സംഭവിച്ചു. 

ത്പതിവാകയം: അങ്ങിമന ഞങ്ങള്പ് വിശവസിച്ച്  ഏറ്റു പറയുന്നു 

പുമരാഹിതന്: (വി. ലൂമക്കാസ്  19: 1-10) 

മയശു മയറീഹൂവില് കൂടി കടന്നു മപാകുമമ്പാള്പ് ധനവാനും െുങ്കക്കാരുമട ത്പമാണിയുമായ 
“സഖായി?” എന്നു മപരുള്ള ഒരുവന് മയശു ഏതാമണന്നു കാണുവാനാത്ഗഹിച്ചു. പുരുഷാരം 
നിമിത്തം അതു കഴിഞ്ഞില്ല. എമന്തന്നാല് സഖായി മപാക്കും കുറഞ്ഞവനായിരുന്നു. അവന് 
മയശുവിമന കാണുവാനായിട്ട്  ഓടി മുമ്പില് കടന്ന് കാട്ടതീത്ത വൃക്ഷത്തില് കയറി. 
അതിമലയായിരുന്നു മയശുവിന്  മപാമകണ്ടിയിരുന്നത് . ആ സ്ഥലമത്തത്തിയമൊള്പ് മയശു 
അവമന കണ്ടിട്ടു അവമനാട്  “സഖായി! നീ മവഗം ഇറങ്ങി വരിക. ഇമന്നനിക്കു നിമെ വീട്ടില് 
താമസിമക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു?” എന്നു പറഞ്ഞു അവന് മവഗം ഇറങ്ങിമച്ചന്ന്  സമന്താഷമത്താമട 
മയശുവിമന സവീകരിച്ചു. എല്ലാവരും അതുകണ്ട്  നീരസമെട്ട്  “ഇവന് പാപിയായ മനുഷയമെ 
അടുക്കല് മെന്ന്  താമസിച്ചുവമല്ലാ"” എന്നു പറഞ്ഞു. സഖായി നിന്നുമകാണ്ട്  മയശുവിമനാട്  
““കത്താമവ! ഇതാ എന്മ റ വസ്തൂക്കളില് പകുതി ഞാന് ദരിത്ദക്കു മകാടുക്കുന്നു. 
ഏമതാരുവനില് നിമന്നങ്കിലും ഞാന് അപഹരിച്ചിട്ടുമണ്ടങ്കില് ഒന്നിനു നാലു വീതം തിരിച്ചു 
മകാടുക്കുകയും മെയ്യുന്നു"” എന്നു പറഞ്ഞു. മയശു പറഞ്ഞു “ഇവനും അത്ബഹാമിമെ 
പുത്രനാകമകാണ്ട്  ഇന്നു ഈ ഭവനത്തിനു രക്ഷയുണ്ടായി. എമന്തന്നാല് കാണാമത 
മപായിട്ടുള്ളതിമന അമനവഷിൊനും രക്ഷിക്കുവാനുമായിട്ടാണ്  മനുഷയപുത്തന് 
വന്നിരിക്കുന്നത് ."”  

കത്താമവ! നിന്നാത്ദത നിറയും വാതില് തുറന്ന 
ത്പാത്ഥന ക്മ ട്ടിട്ടാത്മാക്കളിലന്പുണ്ടാമകണം. 
 

ഗൂഡം വീട്ടില് ത്പാത്ഥിെതിലാണുടമയാനിഷ്ടം 
ശബ്ദുത്താലല്ലാന്നതു ഭാഗയം ധമ്മിഷ്ഠന്മാർ. 
 

മസൌമയന് മമാശ ത്പാത്ഥന മൂലം ഭാഗിച്ചാഴി 
കൂട്ടം നീങ്ങി; ദുഷയന് ഫറമവാന് മുങ്ങിമൊയി. 
 

 



 
ദാവീദിന് ത്പാത്ഥന മകട്ടീശന്നാത്ദത മതാന്നി 
പാപം മമാെിമച്ചകി വീണ്ടും ത്പവെനശക്തി. 
 

െൂളക്കുള്ളില് ഹാനനിയന്മാർ ത്പാത്ഥിച്ചുമൊള്പ് 
തീക്കുണ്ഡത്തീന്നവമര ദദവം സംരക്ഷിച്ചു. 
 
നിരയാണം നയായത്തിന് പീഠം നരകം മൂന്നും 
ഭീമയറ്റീടുമന്നന് കത്താമവ! എന്നുള്ളത്തില്. 
 

പുമരാഹിതന്: ദദവാധിദദവവും കത്താധികത്താവും വിശവാസപൂവ്വം തമന്ന 
വിളിക്കുന്നവക്കു മറുപടി നല്കുന്നവനുമായുമള്ളാമവ! ബലഹീനനും പാപിയുമായ 
ദാസനാകുന്ന ഞാന് അമയാഗയമനങ്കിലും എന്മ റ ബലഹീനമായ ത്പാത്ഥന സവീകരിമക്കണമമ. 
മനാഹിമനയും മക്കമളയും മൃഗങ്ങമളയും പക്ഷികമളയും ഇഴജന്തുക്കമളയും ജലത്പളയത്തില് 
നിന്നു മപട്ടകത്തില് സംരക്ഷിച്ചതുമപാമലയും തിരു സമ്നഹിതനായ അത്ബഹാമിമന 
രാജ്മാക്കന്മാരുമട വാളില് നിന്നും രക്ഷിച്ച്  അവമനയും അവന്മ റ സമ്പത്തുകമളയും 
അനുത്ഗഹിച്ച ത്പകാരവും മസാമദാമിമല അഗ്നിയില് നിന്നു മലാത്തിമന രക്ഷിച്ചതു മപാമലയും 
ലാബാന്മ റ ഭവനത്തില് വച്ചു യാമക്കാബിമന കാത്ത്  അവമന വലിയവനാക്കി സമ്പാദയങ്ങള്പ് 
വദ്ധിെിച്ച്  മകാടുത്തതുമപാമലയും മമമത്സമില് വച്ചു ് മയൌമസെിമന രക്ഷിച്ച 
രാജാവുംനാഥനുമാക്കിത്തീക്കുകയുംഅവന്മ റ സമ്പാദയവും വരവുകളും വദ്ധിെിക്കയും 
അപകടങ്ങളില് നിന്ന്  കാത്തുമകാള്ളുകയും മെയ്തതു മപാമലയും പുണയവാനായ 
ഇമയ്യാബിന്മ റ സമ്പാദയങ്ങള്പ് അവന്മ റ ശിക്ഷയ്ക്കു മശഷം ഇരട്ടിയായി 
വദ്ധിെിച്ചതുമപാമലയും മമാശമയയും ഇത്സാമയല് ജനമത്തയും സമുത്ദത്തില് നിന്നും 
മഫറമവാനില് നിന്നും സംരക്ഷിച്ച ത്പകാരവും മമാശയുമട ത്പാത്ഥനയും അഹമരാനന്മ റ 
ധൂപവും ഫിനഹാസിന്മ റ വാളും മൂലം ഇത്സാമയലില് നിന്ന്  മകാപവും മരണവും 
നിമരാധിച്ചതു മപാമലയും കരുണാപൂണ്ണുനും തന്മ റ സൃഷ്ടിമയാമട ദയയുള്ളവനുമായ 
കത്താമവ! തന്മ റ ഈ ദാസന്മ റ ഭവനത്തില് വസിക്കുന്ന എല്ലാവരില് നിന്നും മകാപ 
വടികളും കഠിനശിക്ഷകളും വിവധതരമരാഗങ്ങളും വയാധികളും വലിയ അപകടങ്ങളും 
കൃപമയാമട നിമരാധിക്കണമമ. ദദവമാതാവായ മറിയാമിന്മ റയും നമ്മുമട പരിശുദ്ധനും 
ഇന്തയയുമട കാവല് പിതാവായ പരിശുദ്ധ മാർമതാമ്മായുമടയും സകല പരിശുദ്ധന്മാരുമടയും 
ത്പാത്ഥനകളാല് ഞങ്ങളില് കരുണയും കൃപയും മെയ്യുമാറാകണമമ. ആമ്മീന്. 

(മവള്ളം വാഴത്തുന്ന ത്പാർത്ഥന) 

പുമരാഹിതന്: (അനന്തരം ഭവനത്തിന്മ റ വാതിലില് കുരിശടയാളം വരച്ചുമകാണ്ടു] ്) 
ഒന്നായിരിക്കുന്ന പിതാവിമെയും () പുത്തമെയും () പരിശുദ്ധ റൂഹായുമടയും (൭) നാമത്തില് 
ജീവനുള്ളതും ജീവിെിക്കുന്നതുമായ സ്ലീബായുമട അടയാളത്താല് ഈ ഭവനം 
എമന്നമന്നഷ്ക്കും അനുത്ഗഹിക്കമെട്ട്  മവടിെുള്ളതായിത്തീരമട്ട. 

മാതാവും ശുദ്ധന്മാരും 
അെിക്കും മദ്ധയസ്ഥതയാല് 
വാഴവന്മപാടിവീടിന്നും 
വീട്ടാർക്കും നാഥാ! നല്ക. 
 

പുമരാഹിതന്: സവൃശക്തിയുള്ള പിതാവും സവഗ്ഗത്തിമെയും ഭൂമിയുമത്ടയും : 

ത്പതിവാകയം: കാണമെടുന്നവയും കാണമെടാത്തവയുമായ, സകലത്തിമെയും ത്സഷ്ടാവുമായ 
സതയ ഏക ദദവത്തില് ഞങ്ങള്പ് വിശവസിക്കുന്നു. 

 



 

ദദവത്തിമെ ഏക പുത്തനും, സവ്വമലാകങ്ങള്പ്ക്കും മുമമ്പ പിതാവില് നിന്നു ജനിച്ചവനും, 
ത്പകാശത്തില് നിന്നുള്ള ത്പകാശവും, സതയ ദദവത്തില് നിന്നുള്ള സതയ ദദവവും, 
ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവനും, സാരാംശത്തില് പിതാവിമനാടു സമമതവമുള്ളവനും, 
സകലവും താന് മുഖാന്തിരമായി നിമ്മിച്ചവനും, മനുഷയരായി ഞങ്ങള്പ്ക്കും ഞങ്ങളുമട 
രക്ഷയ്ക്കും മവണ്ടിതിരുമനസ്സായത്പകാരം സവശ്ലത്തില് നിന്നിറങ്ങി, പരിശുദ്ധ റൂഹായാല്, 
ദദവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കനയകമറിയാമില് നിന്ന് , ശരീരിയായിത്തീർന്നു മനുഷയനായി, 
മപാന്തിമയാസ്  പീലാമത്താസിന്മ റ ദിവസങ്ങളില് ഞങ്ങള്പ്ക്കു മവണ്ടി കുരിശില് 
തറയ്ക്കമെട്ട, കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു മരിച്ച്  അടക്കമെട്ട, മൂന്നാം ദിവസം ഉയിർമത്തഴുമന്നറ്റ് , 
സവഗ്ഗത്തിമലയക്്കു കമരറി, തമെ പിതാവിമെ വലത്തു ഭാഗത്ത്  ഇരുന്നവനും, 
ജീവനുള്ളവമരയും മരിച്ചവമരയും വിധിൊന്, തമെ വലിയ മഹതവമത്താമട ഇനിയും 
വരുവാനിരിക്കുന്നവനും, തമെ രാജയത്തിനു അവസാനമില്ലാത്തവനുമായ മയശുമിശിഹാ ആയ 
ഏക കത്താവിലും ഞങ്ങള്പ് വിശവസിക്കുന്നു. 

സകലമത്തയും ജീവിെിക്കുന്ന കത്താവും, പിതാവില് നിന്നു പുറമെട്ടു, പിതാവിമനാടും 
പുര്തമനാടും കൂമട വന്ദിക്കമെട്ടു സ്ലൂതിക്കമെടുന്നവനും, നിബിയന്മാരും ശ്ലീഹന്മാരും 
മുഖാന്തിരം സംസാരിച്ചവനുമായ, ജീവനും വിശുദ്ധിയുള്ള ഏക റൂഹായിലും കാമതാലികവും 
ദശ്ശഹികവുമായ ഏക വിശുദ്ധ സഭയിലും ഞങ്ങള വിശവസിക്കുന്നു. 

പാപമമാെനത്തിനു മാമമാദീസാ ഒരിക്കല് മാത്തമാകുന്നുമവന്നു ഞങ്ങള്പ് ഏറ്റു പറഞ്ഞു,് 
മരിച്ചുമപായവരുമട ഉയിെിനും, വരുവാനിരിക്കുന്ന മലാകത്തിമല പുതിയ ജീവനുമായി ഞങ്ങള്പ് 
മനാക്കിൊർക്കുന്നു. ആമ്മീന് 

ബാമറക്മമാർ, സമ്തൌമന് കാമലാസ്  -കുറിമയലായിമസ്സാന് 

നിന്നാള്പ് സ്കൂതിമയാടു രാജമകള്പ് ഹാമലലുയ്യ ഹാമലലുയ്യ 
നിന് വലമായ്  രാജഭാമിനിയും   
നിന്നഴകരെന് മമാഹിൊന് ഹാമലലുയ്യ ഹാമലലൂയ 
നിന് ജനമമാക്കായ്ക പിതൃഗൃഹവും : ബാമറക്മമാർ 
 

ഭക്തർ പുകഴ്ൊ ഭാജനമമ! 
നിന്നിലുദിമച്ചാമരകസുതന് 
തൃക്കരള്പ് ഞങ്ങളിലലിവാന് തന് 
പക്കലമപക്ഷയണയ്യമക്കണം                 സ്മതൌമന് കാമലസ്  കുറിമയലായിമസാന് 
 

മന്നമകള്പ്ക്കായ്  മശ്ലാ-മ്മാ വ- 
മന്നകീ-ദുതവരന് 
നിമന്നാടുകൂമടന് നാഥന് നി- 
ന്നില് ത-ന്നുദയമതും : ബാമറക്മമാർ 
 

അഖില ജഗല്പതിമയ നായക 
നാമയറ്റി മ ാഷിച്ച- 
ങ്ങതി ബഹുമാനിച്ചു മറിയാം 
വലുതാം പടവായ്  താന്.      മമാറിമയാ റാമഹമമദലനു ആദാദറന് 
 

മമാറാനീമശാ! കുരിശും നിന് 
മാതൃജനത്തിന് ത്പാത്ഥനയും 
അടികമളയും നിന് മകാപത്തിന് 
 



 
വടികമളയും മായ്ച്ചീമടണം 
 
നീതിഇഞന് പനമപാമല തളിത്തിടുമമ ഹാമലലുയ്യ ഹാമലലുയ്യ 
വളരുമവന് മലബമനാന് കാരകില് മപാല്. 
വൃദ്ധതയിലുമവർ തളരിട്ടു തഴച്ചിടുമമ ഹാമലലുയയു ഹാമലലുയ 
വദ്ധിക്കുമവർക്കു തുഷട്ിപുഷ്ഠികളും, ബാമറക്മമാർ 
 
ഒരുമപാലിങ്ങും (മാമത്താമ്മാ) 
ഉമണ്ടമമലും നിമന്നാമ്മ 
ഉതകണമമ നിന് ത്പാത്ഥന നിന് 
ഓമ്മമയ ബഹുമാനിമച്ചാക്കായ്    സ്മതൌമന് കാമലസ്  കുറിമയലായിമസാന് 
 

ത്പാത്ഥനയിന് സമയമിതമല്ലാ (മാർമത്താമ്മാ) 
പതിവിന് പടി നിന് കൂട്ടത്തലയായ്  ത്പാത്ഥിക്ക 
ഇമ്പമമഴും നിന് പാട്ടില് ത്ശദ്ധിച്ചീടും നിന് 
ആടുകമള മൂമശമപാല് തൃദക്ക വാഴ്മത്തണം. ബാമറക്മമാർ 
 

നിമന്ന വരിമച്ചാരു താതനും (മാർമത്താമ്മാ) 
നിമന്നാമ്മമയ ബഹുമാനിച്ച സുതനും സന്്മ ാത്തം : 
നിമന്ന മുടി െൂടീടുന്ന റൂഹാ വന്ദയന് 
നിന് ത്പാത്ഥന കൃപമയറ്റമട്ട ഞങ്ങള്പ്മക്കന്നും 
                                                                   മമാറിമയാ റാമഹമമദലനൂ ആദാദറന് 
പരിശുദ്ധന്മാമര നിങ്ങള്പ് 
ത്പാത്ഥിെിന് കത്താമവാടായ്  
അടികമളയും തന് മകാപത്തിന് 
വടികമളയും മായിച്ചീടാന് 
 
പുമരാഹിതന്: സവഗ്ലസ്ഥനായ ഞങ്ങളുമട പിതാമവ  

ത്പതിവാകയം: തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാകമെമടണമമ. തിരുരാജയം  വമരണമമ. തിരുവിഷട്ം 
സവഗ്ലത്തിമലമപാമല ഭൂമിയിലും ആകണമമ. ഞങ്ങള്പ്ക്കാവശയമുള്ള ആഹാരം ഇന്നു ഞങ്ങള്പ് 
ക്ഷുതമരണമമ. ഞങ്ങളുമട കടക്കാമരാടു ഞങ്ങള്പ് ക്ഷമിച്ചതുമപാമല ഞങ്ങളുമട കടങ്ങളും 
മദാഷങ്ങളും ഞങ്ങമളാടു ക്ഷമിക്കണമമ. പരീക്ഷയിമലക്കു ഞങ്ങമള ത്പമവശിെിക്കരുമത. 
പിമന്നമയാ മദാഷത്തില് നിന്നും ഞങ്ങമള രക്ഷിച്ചു മകാള്ളണമമ. എന്തുമകാമണ്ടന്നാല് 
രാജയവും ശക്തിയും സത്ുതിയും മഹതവവും എന്നുമമമന്നക്കും തനിക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമ്മീന്.  

പുമരാഹിതന്: കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമമ, തനിക്കു സമാധാനം, 

ത്പതിവാകയം: നമ്മുമട കത്താവ്  തമന്നാടു കൂമട, താന് സ്ത്തീകളില് വാഴ്ത്തമെട്ടവള്പ്; തന്മ റ 
വയറ്റില് ഫലമായ നമ്മുമട കുത്താവീമശാമിശിഹാ വാഴ്ത്തമെവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ 
കനയകമത്തമറിയമമ, തമ്പുരാമെ അമമ്മ, പാപികളായ ഞങ്ങള്പ്ക്കു മവണ്ടി ഇമൊഴും 
എമൊഴും ഞങ്ങളുമട മരണസമയത്തിലും ദദവം തമ്പുരാമനാട്  അമപക്ഷിച്ചു മകാള്ളണമമ. 
ആമ്മീന്. 
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