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കാർമ്മി: സവ്ർഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിൻ 
നാമം പൂജിതമാകണേമ 
നിൻ രാജയ്ം വന്നീടണേമ 
പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ. 

 

സമൂ:  സവ്ർഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിൻ 
സ്തുതിതൻ നിസ്തുല മഹിമാവാൽ 
ഭൂസവ്ർഗ്ഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞു സദാ 
പാവനമായി വിളങ്ങുന്നു. 

 

വാനവമാനവവൃന്ദങ്ങൾ 
ഉദ്േഘാഷിപ്പൂ സാേമാദം 
പരിശുദ്ധൻ നീ എെന്നന്നും 
പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ. 

 

സവ്ർഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിൻ 
നാമം പൂജിതമാകണേമ 
നിൻ രാജയ്ം വന്നീടണേമ 
നിൻ ഹിതമിവിെട ഭവിക്കണേമ. 
 

സവ്ർഗ്ഗെത്തന്നതുേപാലുലകിൽ 
നിൻ ചിത്തം നിറേവറണേമ 
ആവശയ്കമാമാഹാരം 
ǌങ്ങൾക്കിന്നരുളീടണേമ. 
 

ǌങ്ങൾ കടങ്ങൾ െപാറുത്തതു േപാൽ 
ǌങ്ങൾക്കുള്ള കടം സകലം 
പാപത്തിൻ കടബാദ്ധയ്തയും 
അങ്ങു കനിഞ്ഞു െപാറുക്കണേമ. 
 

ǌങ്ങൾ പരീക്ഷയിെലാരുനാളും 
ഉൾെപ്പടുവാനിടയാകരുേത 
ദുഷ്ടാരൂപിയിൽനിെന്നന്നും 
ǌങ്ങേള രക്ഷിച്ചരുളണേമ. 
 

എെന്തന്നാെമന്നാേള ം 
രാജയ്ം ശക്തി മഹത്തവ്ങ്ങൾ 
താവകമേലല്ാ കർത്താേവ 
അേമ്മനാേമ്മെനേന്നക്കും. 
 

കാർമ്മി: താതനുമതുേപാലാത്മജനും 
റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും 
ആദിമുതൽെക്കന്നതുേപാെല 
ആേമ്മനാേമ്മനനവരതം. 

 

 

കാർമ്മി: പിതാവിെന്റയും + പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാ 
വിെന്റയും നാമത്തിൽ. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

കാർമ്മി: ഉന്നതങ്ങളിൽ മേഹശവ്രന്നു കീർത്തനം. 
 

സമൂ: നരനു ഭൂമിയിൽ ശാന്തിയും പര്തയ്ാശയും. 
 

പകരം 
 

കാർമ്മി: അതയ്ുന്നതമാം സവ്ർേലല്ാകത്തിൽ  
   സർേവവ്ശനു സ്തുതിഗീതം 
 

സമൂഹം: ഭൂമിയിെലങ്ങും മർതയ്നു ശാന്തി 
പര്തയ്ാശയുെമേന്നക്കും 

               ............................. 
 

കാർമ്മി: സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ വാഴും പിതാവാം ൈദവേമ 
നിൻ നാമം പൂജിതമായിേടണം; 
നിന്നുെട രാജയ്മീ ഭൂവിൽവേരണം; 
പരിശുദ്ധനാകുന്നു നീ. 

 

സമൂഹം: നിൻ ദിവയ്കീർത്തന ഗീതങ്ങളാൽ 
ഭൂവിണ്ടലങ്ങൾ നിറഞ്ഞുനി  
മാലാഖമാരും മാനവരും 
പരിശുദ്ധൻ നീെയന്നു കീർത്തിക്കുന്നു. 

 

കാർമ്മി: സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ വാഴും പിതാവാം ൈദവേമ 
നിൻ നാമം പൂജിതമായിേടണം; 
നിന്നുെട രാജയ്മീ ഭൂവിൽവേരണം; 
നിൻചിത്തം സവ്ർേലല്ാകെത്തന്നേപാെല 
നിറേവറണം നിതയ്മൂഴിേമലും. 

 

സമൂഹം: േവണ്ടുന്ന േഭാജയ്ങ്ങെളലല്ാം 
ǌങ്ങൾക്കു നീ ന ിേടണം; 
നരേരാടു ǌങ്ങൾ േപാറുക്കുന്നേപാൽ 
ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങെളലല്ല്ാം  
കനിേവാടു നിതയ്ം െപാറുേക്കണേമ. 

 

പാപത്തിൽ വീഴാെത കാത്തീടേണ; 
തിന്മയിൽ നിന്നു നീ രക്ഷിക്കേണ; 
രാജയ്വും ശക്തിമഹതവ്ങ്ങെളലല്ാം 
നിേന്റതാകുന്നു നിതയ്ം. 

 
പകരം 
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കർത്താേവ, ജനങ്ങളുെട സാന്നിദ്ധയ്ത്തിൽ  
ǌാൻ അങ്ങെയ പാടിസ്തുതിക്കും. 
 

എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അേങ്ങ കാരുണയ്ം 
ആകാശം േപാെല വിശാലമാകുന്നു. 
 

അേങ്ങ പരമമായ വിശവ്സ്തത 
വാേനാളം ഉയർന്നു നി ക്കുന്നു. 
 

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി; 
ആദിമുതൽ എേന്നക്കും ആേമ്മൻ. 

 

(കാർമ്മികൻ ധൂപം െവഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ) 
 

കാർമ്മി: പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ് 
ശവ്രാ, അങ്ങയുെട പര്സാദത്തിനും മനുഷയ്വർഗ്ഗത്തിെന്റ 
പാപങ്ങളുെട േമാചനത്തിനുമായി ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ഈ ധൂപം അങ്ങയുെട ആരാധയ്മായ തര്ിതവ്ത്തിെന്റ നാമ 
ത്തിൽ ആശീർവവ്ദിക്കെപ്പടെട്ട. 
 

(കാർമ്മികൻ അൾത്താര ധൂപിക്കുേമ്പാൾ) 
 

ധൂപാർപ്പണ ഗാനം 
 

സമൂ:  മിശിഹാകർത്താേവ, നരകുലപാലകേന 
ǌങ്ങളണച്ചിടുമീ പര്ാർത്ഥന തിരുമുമ്പിൽ 
പരിമളമിയലും ധൂപംേപാൽ 
ൈകെക്കാണ്ടരുേളണം. 

 

(ധൂപിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് ). 
 

കാർമ്മി: നിതയ്നായ ൈദവേമ, നിതയ്വും നീ ǌങ്ങളിൽ 
കനിവിയന്നു ചിന്തിടും ദാനങ്ങൾക്കായ്  
വിനയേമാടു ǌങ്ങൾ നിെന്ന വാഴ്ത്തുന്നു. 
േമാദേമാടു സാദരം പുകഴ്ത്തീടുന്നു. 

 

സമൂ:  ജാതേമാദെമന്നും നിെന്ന വാഴ്ത്തുന്നു. 
 

കാർമ്മി: അഖിലേലാകനായകാ, വാഴ്ത്തിടുന്നു ǌങ്ങൾ 
ഈേശാ നാഥാ, പുകഴ്ത്തിടുന്നു ǌങ്ങൾ. 

 

സമൂ:  നീയേലല്ാ ശരീരങ്ങൾക്കുയിർേപ്പകുന്നു; 
നീ തെന്നയാത്മാവിനു രക്ഷേയകുന്നു. 

 

കാർമ്മി: സതയ്മായ്  േലാകനാഥാ, നീ 
ശരീരങ്ങൾക്കുയിർേപ്പകുന്നു; 
ആത്മാക്കൾെക്കന്നും നീ രക്ഷേയകുന്നു; 
ജീവിതം നിരന്തം നീ പാലിക്കുന്നു;  
നന്ദിേയാെട ǌങ്ങൾ നിെന്നയാരാധിപ്പൂ 
വിനയേമാെട ǌങ്ങൾ നിെന്ന പുകഴ്ത്തീടുന്നു. 

 

സമൂ:  നന്ദിേയാെട ǌങ്ങൾ ǌങ്ങൾ നിെന്ന യാരാധിപ്പൂ 
വിനയേമാെട ǌങ്ങൾ നിെന്ന പുകഴ്ത്തീടുന്നു. 

സമൂ:  സവ്ർഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിൻ 
നാമം പൂജിതമാകണേമ 
നിൻ രാജയ്ം വന്നീടണേമ 
പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ. 

 

സവ്ർഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിൻ 
സ്തുതിതൻ നിസ്തുല മഹിമാവാൽ 
ഭൂസവ്ർഗ്ഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞു സദാ 
പാവനമായി വിളങ്ങുന്നു. 
 

വാനവമാനവവൃന്ദങ്ങൾ 
ഉദ്േഘാഷിപ്പൂ സാേമാദം; 
പരിശുദ്ധൻ നീ എെന്നന്നും 
പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ. 

 

കാർമ്മി: ൈദവേമ, ǌങ്ങൾ നിെന്നയാരാധിപ്പു; 
സാദരം ǌങ്ങൾ നിെന്നപ്പുകഴ്ത്തീടുന്നു; 
ആശര്യം ന ി ǌങ്ങളിൽ വാണിേടണം, 
സന്തതം ǌങ്ങേള നീ കാത്തിേടണം. 

 

സമൂ:  ൈദവേമ ǌങ്ങേള നീ കാത്തിേടണം. 
നിതയ്വും നിൻ വരങ്ങൾ ന ിേടണം. 

 
സങ്കീർത്തനം (57) 

 

(രണ്ടു ഗണമായി െചാലല്ുന്നു). 
 

ൈദവേമ, ǌാൻ അങ്ങെയ ആശര്യിക്കുന്നു. 
എേന്നാടു കരുണ േതാന്നണേമ. 
 

ആപത്തുകൾ ഒഴിയുന്നതുവെര  
അേങ്ങ ചിറകുകളുെട കീഴിൽ 
എെന്ന സംരക്ഷിച്ചുെകാള്ളണേമ. 

 

ഉന്നതനായ ൈദവെത്ത ǌാൻ വിളിക്കും; 
അവിടുന്ന്  എേപ്പാഴും എെന്ന സഹായിക്കും. 
 

സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ൈകനീട്ടി 
അവിടുന്ന്  എെന്ന രക്ഷിക്കെട്ട. 

 

ൈദവം എെന്ന അനുഗര്ഹിച്ച്  
തെന്റ വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയാക്കെട്ട. 
 

എെന്റ ഹൃദയം ഒരുങ്ങിനി ക്കുന്നു; 
ൈദവേമ, എെന്റ ഹൃദയം ഒരുങ്ങിനി ക്കുന്നു. 
 

ǌാൻ പാട്ടുകൾ പാടുകയും 
അങ്ങയുെട കീർത്തനമാലപിക്കുകയും െചയയ്ും. 
 

എെന്റ ആത്മാേവ, ഉണരുക; 
വീണകെള, കിന്നരങ്ങേള, ഉണരുവിൻ. 
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(സമൂഹം രണ്ടു ഗണമായി പാടുന്നു). 
 

ആദിഗീതം 
 

സന്തതമുയരുെന്നൻ കണ്ണൂകളഖിേലശാ 
നിൻതിരുസന്നിധിയിൽ വന്നവ േചരുന്നു; 
നീതാനേലല്ാ വിലേയറും ജന്മെമനിേക്കകി. 

 

േരാഗമലട്ടുന്നു, ന ണമാേരാഗയ്ം 
കദനം തിങ്ങൂന്നു, ചിരിയണമാശവ്ാസം 
കാരുണയ്ത്തിൻ വിളനിലേമ, നീതാനവലംബം. 

 

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട 
അനന്തമായ കാരുണയ്വും നിരന്തരമായ സംരക്ഷണവു 
േമാർത്തു ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും 
െചയയ്ുന്നു. പിതാവു പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ് 
ശവ്രാ. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

സായഹ്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 
 

(സമൂഹം രണ്ടു ഗണമായി േചാലല്ുന്നു). 
 

ǌാൻ അങ്ങെയ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു 
കർത്താേവ, എനിക്കുത്തരമരുേളണേമ. 
 

എെന്റ പര്ാർത്ഥന സവ്ീകരിക്കണേമ; 
പരിമള ധൂപംേപാെല 
അത്  അേങ്ങപ്പക്കേലക്കുയരെട്ട. 
 

കർത്താേവ, എെന്റ ഈ പര്ാർത്ഥന  
എെന്റ സായാഹ്നബലിയായി സവ്ീകരിക്കണേമ. 
 

എെന്റ നാവിനും അധരങ്ങൾക്കും 
അങ്ങു കാവൽ നിറുത്തണേമ. 
 

ദു ര്വർത്തികൾ െചയയ്ുവാനും 
ദുഷ്ടന്മാേരാടു സഹവസിക്കുവാനും  
അങ്ങുന്ന്  എെന്ന അനുവദിക്കരുെത. 
 

നീതിമാനായ മനുഷയ്ൻ 
എെന്ന പഠിപ്പിക്കുകേയാ ശാസിക്കുകേയാ െചയയ്െട്ട. 
 

ദുഷ്ടന്മാരുെട ൈതലം െകാണ്ട്  
എെന്റ ശിരസ്സു പൂശുവാൻ അനുവദിക്കരുേത. 
 

എെന്റ പര്ാർത്ഥന എേപ്പാഴും  
അവരുെട പര്വർത്തികൾെക്കതിരാകുന്നു. 
 

അവരുെട വിധികർത്താക്കൾ 
കനത്ത ൈകകളാൽ തടയെപ്പട്ടു. 
 

എെന്റ വാക്കുകൾ േസ്നഹമസൃണമായിരുന്നുെവന്ന്  
അേപ്പാൾ അവർക്കു മനസ്സിലായി. 
 

ഉച്ചത്തിൽ ǌാൻ കർത്താവിെന വിളിക്കുന്നു; 
ഉച്ചത്തിൽ ǌാൻ േകണേപക്ഷിക്കുന്നു. 
 

എെന്റ ഹൃദയം നീറുേമ്പാൾ 
എെന്റ സങ്കടങ്ങളും പീഡകളും  
ǌാൻ അവിടുെത്ത അറിയിക്കും. 
 

എെന്റ വഴികെളലല്ാം 
അങ്ങുന്ന്  അറിയുന്നുവേലല്ാ. 
 

ǌാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിൽ 
അവെരനിക്കു െകണികൾവച്ചു. 
 

ǌാൻ വലേത്തക്കു തിരിഞ്ഞുേനാക്കി; 
എെന്ന അറിയുന്നവർ ആരുമിലല്. 
 

ഓടിെയാളിക്കുവാൻ എനിക്കിടമിലല്; 
എെന്ന രക്ഷിക്കുവാൻ ആളുമിലല്. 
 

ǌാൻ അങ്ങെയ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു; 
കർത്താേവ, അങ്ങ്  എെന്റ അഭയമാണേലല്ാ. 
 

ജനപദങ്ങേള, കർത്താവിെന സ്തുതിക്കുവിൻ; 
ഭൂവാസികേള, കർത്താവിെന പുകഴ്ത്തുവിൻ. 
 

അവിടുെത്ത േസ്നഹം അനന്തമാകുന്നു; 
തെന്റ വാഗ്ദാനം അവിടുന്നു പാലിക്കും. 
 

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി; 
ആദിമുതൽ എേന്നക്കും ആേമ്മൻ. 

 

കാർമ്മി: കർത്താേവ, അേങ്ങ ദാസരായ ǌങ്ങളുെട 
പര്ാർത്ഥന േകൾക്കുകയും, പാപികളായ ǌങ്ങെള അനുഗര് 
ഹിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. എെന്തന്നാൽ അങ്ങു ǌങ്ങളുെട 
ശരീരത്തിന്  അേരാഗയ്വും ആത്മാവിനു പര്കാശവും ന  
ന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ് 
ശവ്രാ. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
അനുഗീതം 

എലല്ാമറിയുന്നു ൈദവം മനുജെന്റ 
ഗൂഢവിചാരങ്ങൾ 
വാക്കും െച ികളും നിഖിലം മറെയേനയ് 
െതളിവായ് കാണുന്നു. 

 

നിറയും േമാദെമാെട വാനിൽ വാണരുളും 
പരിശുദ്ധന്മാേര, 
കൃപയും േമാചനവും ǌങ്ങൾ േനടിടുവാൻ 
നിതരാം പര്ാർത്ഥിപ്പിൻ. 
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സുവിേശഷം 
 

കാർമ്മി: സമാധാനം + നിങ്ങേളാടുകൂെട. 
 

സമൂ:  അങ്ങേയാടും അങ്ങയുെട ആത്മാേവാടും കൂെട. 
 

കാർമ്മി: വിശുദ്ധ ..... അറിയിച്ച നമ്മുെട കർത്താവീേശാ 
മിശിഹായുെട പരിശുദ്ധ സുവിേശഷം.  
 

സമൂ:  നമ്മുെട കർത്താവായ മിശിഹാ  സ്തുതി. 
 

(തിരുനാളിനു േയാജിച്ച സുവിേശഷഭാഗം വായി 
ക്കുന്നു). 

പര്സംഗം 
 

സമൂഹ പര്ാർത്ഥന 
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താ േത്താടും ഭക്തി 
േയാടുംകൂെട നിന്നു കർത്താേവ ǌങ്ങളുെട പര്ാർത്ഥന 
േകൾക്കണേമ എന്ന്  അേപക്ഷിക്കാം. 
 

സമൂ: കർത്താേവ ǌങ്ങളുെട പര്ാർത്ഥന േകൾക്കണേമ. 
 

ശുശര്ൂഷി: കര്ിസ്തീയ സഭകളുെട ഐകയ്ത്തിനും അഭിവൃദ്ധി 
ക്കുംേവണ്ടി ǌങ്ങൾ പര്ർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂഷി: േലാകരാഷ്ട്രങ്ങളുെട സമാധാനത്തിനും സുസ്ഥി 
തിക്കും സഹവർത്തിതവ്ത്തിനും േവണ്ടി ǌങ്ങൾ പര്ാർ 
ത്ഥിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങളുെട നാടിെനയും നഗരെത്തയും, പര്േതയ് 
കമായി ǌങ്ങളുെട സമൂഹെത്തയും പരിപാലിച്ചനുഗര്ഹി 
ക്കുകയും, അപകടങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുകയും െചയയ്ണ 
െമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂഷി: തിരുസ്സഭയുെട േമലദ്ധയ്ക്ഷന്മാേര സംരക്ഷിക്ക 
ണെമന്നും അവർക്കു ഭരേമ ിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവെര വിശവ്ാ 
സത്തിൽ ഉറച്ചവരും സുകൃതങ്ങളിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരു 
മാക്കിത്തീർക്കുവാൻ അവെര സഹായിക്കുകയും െചയയ്ണ 
െമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.  
 

ശുശര്ൂഷി: പര്േതയ്കമായി തിരുസ്സഭയുെട അധിപനായ 
മാർ ... പാപ്പാ േവണ്ടിയും ǌങ്ങളുെട സഭയുെട തലവനും 
പിതാവുമായ മാർ ... േശര്ഷ്ടെമതര്ാേപ്പാലീത്താക്കുേവ 
ണ്ടിയും, ǌങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരായ മാർ ... േവണ്ടിയും, 
അവരുെട സഹപര്വർത്തകർക്കുേവണ്ടിയും ǌങ്ങൾ പര്ാർ 
ത്ഥിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂഷി: നിർമ്മല ഹൃദയേത്താടും പരിശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷി 
േയാടുംകൂെട അങ്ങെയ ശുശര്ൂഷിക്കുവാനുള്ള അനുഗര്ഹം 
അേങ്ങ ൈവദികർക്കും െശമ്മാശന്മാർക്കും മറ്റുവിശവ്ാസി 
കൾക്കും പര്ദാനം െചയയ്ണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥി 
ക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങളുെട മാതാപിതാക്കന്മാർ സേഹാദരീ 
സേഹാദരന്മാർ ബന്ധുമിതര്ാദികൾ ആദിയായവർക്കു 
േവണ്ടിയും, മരിച്ചുേപായ സകല വിശവ്ാസികൾക്കും 
േവണ്ടിയും അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂഷി: േരാഗികൾക്കു സുഖവും, ആസന്ന മരണർക്കു 
സമാധാനവും ന ണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂഷി: അനാഥെരയും ദരിദര്െരയും സംരക്ഷിക്കണ 
െമന്നും ആത്മീ യേമാ ശാരീരികേമാ ആയ പീഡകൾ 
സഹിക്കുന്നവെര ആശവ്സിപ്പിക്കണെമന്നും ǌങ്ങൾ 
പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂഷി: ഈ തിരുനാളാേഘാഷങ്ങളുെട വിജയത്തി 
നായി സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും െചയയ്ുന്ന 
എലല്ാവെരയും അവരുെട കുടുംബങ്ങെളയും സമൃദ്ധമായി 
അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂഷി: നെമ്മ ഓേരാരുത്തെരയും പിതാവിനും പുതര്നും 
പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം. 
 

സമൂ:  ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കർത്താേവ, അേങ്ങക്കു 
ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. 
 

കാർമ്മി: കർത്താേവ, ബലവാനായ ൈദവേമ, ǌങ്ങളുെട 
ആത്മാവിെനയും ശരീരെത്തയും ǌങ്ങൾ അേങ്ങക്കു 
സമർപ്പിക്കുന്നു. ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങൾ െപാറുത്തു ǌങ്ങെള 
അനുഗര്ഹിക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാ 
വുമായ സർേവവ്ശവ്രാ. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

ശബ്ദമുയർത്തിപ്പാടിടുവിൻ 
സർവവ്രുെമാന്നായ്  പാടിടുവിൻ 
എെന്നന്നും ജീവിക്കും 
സർേവവ്ശവ്രേന വാഴ്ത്തിടുവിൻ. 
 

പരിപാവനനാം സർേവവ്ശാ 
പരിപാവനനാം ബലവാേന, 
പരിപാവനനാം അമർതയ്േന, 
നിൻകൃപ ǌങ്ങൾേക്കകണേമ. 

 

കാർമ്മി: ബലവാനാം നിതയ് ൈദവേമ, 
പരിശുദ്ധൻ നിതയ് ൈദവേമ, 
പര്ീതനായ്  വിശുദ്ധരിൽ 
വാണിടും മേഹശവ്രാ, 
നിൻകടാക്ഷേമകേണ 
നിൻ വരങ്ങൾ തൂകേണ. 

 

സമൂ:  നിൻകടാക്ഷേമകേണ 
നിൻ വരങ്ങൾ തൂകേണ. 
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സായാഹ്ന ഗീതം 
 

1. കർത്താവിെന്റ തിരുനാളുകൾക്ക്  
 

അനുതാപികെള ൈകേക്കാൾവാൻ 
അവനിയിൽ വന്നു പിറേന്നാേന, 
പാപിക്കഭയം ന ിയ നിൻ 
കരുണയിലഭയം േതടുേന്നൻ 
അപകടെമങ്ങും െപരുകുേമ്പാൾ 
നിൻകരെമന്നുെടയവലംബം. 
 

നിർമ്മലമാനസനാേബലിൻ 
പാവനബലി നീ ൈകെക്കാണ്ടൂ; 
അബറാഹത്തിൻ കാ കളും 
തിരുസ്സന്നിധിയിൽ പര്ിയേമകി; 
ǌങ്ങളണ ം പര്ാർത്ഥനകൾ 
ൈകെക്കാള്ളണേമ കർത്താേവ. 

 

2. മാതാവിെന്റ തിരുനാളുകൾക്ക്  
 

ൈദവിക ദൂതൻ നസറസ്സിൽ 
കനയ്ാംബികയുെട ഭവനത്തിൽ 
മംഗളമരുളാനാഗതനായ് ; 
പുരുനന്മകളാൽ പൂരിതയാം 
േമരീ, വന്ദന; മഖിേലശൻ 
നിയതം നിന്നിൽ വാഴുന്നു. 
 

സ്ത്രീകളിൽ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൾ നീ 
നിൻ തിരുസുതനാമീേശായും 
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകുന്നു. 
മനുജകുലത്തിൻ മാതൃക നീ 
വാനവനിരയുെട അഭിമാനം 
പാരിനുശാശവ്തമാശര്യവും. 

 

3. വി. യൗേസപ്പിെന്റ തിരുനാളുകൾക്ക്  
 

നീതിമാനാം യൗേസേപ്പ, കര്ിസ്തുവിൻ പിതാേവ, 
വണങ്ങുന്നു സാദരം നിൻപദം ǌങ്ങൾ   
േലാകപാലകനാം ൈദവസുതെന 
കാത്തുേപാന്നവേന, 
ൈദവസന്നിധിയിൽ പര്ീതിേയകിയ 
പുണയ്താരകേമ. 
 

നീതിമാനാം ... 
 

4. രക്തസാക്ഷികളുെട തിരുനാളുകൾക്ക്  
 

പാവനേമാഹനവിശവ്ാസത്തിന്നായ്  
േചാരെചാരിഞ്ഞു കിരീടമണിഞ്ഞവേന, 
മൃതിയാലുന്നതശാന്തി  വഴിെഞ്ഞാഴുകും 
പുതിെയാരു ഗാനമുണർത്തിയ ധീരാത്മാ, 

ǌങ്ങളിെലന്നുമചഞ്ചല വിശവ്ാസം 
തിങ്ങിവളർന്നു ഫലങ്ങൾനിറഞ്ഞിടുവാൻ 
നിന്നുെട നിർമ്മല ജീവിത േയാഗയ്തയാൽ 
നിതയ്മനുഗര്ഹേമകണമഗഖിേലശൻ. 

 

5. കനയ്കമാരുെട തിരുനാളുകൾക്ക്  
 

ദിവയ്നാഥനുൾ പര്േമാദേമറ്റുവാൻ 
സർവവ്വും പരിതയ്ജിച്ച കനയ്േക, 
നാകേലാക ജീവിതം നയിക്കുവാൻ 
തയ്ാഗേവദി ൈകവരിച്ച കനയ്േക. 
 

സന്തതം സവ്തന്ത്രനാ പ്പറന്നിടാൻ 
ഉന്നതത്തിലീശെനപ്പുണർന്നിടാൻ 
മിന്നിടുന്നെതാെക്കയും തയ്ജിച്ചിദം 
മണ്ണിൽനിന്നുവിണ്ണിേല യർന്നു നീ. 

 

6. മറ്റു വിശുദ്ധന്മാരുെട തിരുനാളുകൾക്ക്  
 

േലാകത്തിൻ വഴികളിലുഴലാെത 
പാപത്തിൻ പാതകൾ പുണരാെത 
ൈദവത്തിൻ പരിമളപൂവനിയിൽ 
പനിമലരായ്  വെന്നാരു പുണയ്ാത്മാ. 
 

മാമലേമലുയരും നഗരം നീ 
േമാഹനമാം നിർമ്മല ദീപം നീ; 
ധരയിേന്മൽ മർതയ്നു മാതൃക നീ 
വിനയെമാെട വന്ദനമരുളുന്നു. 

........................................ 
 

നമുെട കർത്താവിെന്റ തിരുനാളുകൾക്ക്  
 

കാർമ്മി: അങ്ങിൽ അഭയം േതടുന്നവെര അനുഗര്ഹിക്കുന്ന 
കാരുണയ്വാനായ കർത്താേവ, അങ്ങയുെട കൃപയുെട 
വാതി ക്കൽ മുട്ടിവിളിക്കുന്ന പാപികളായ ǌങ്ങളുെട 
പര്ർത്ഥന േകൾക്കണേമ. നിർമ്മലഹൃദയേത്താടും പരി 
ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷിേയാടും കൂെട അങ്ങെയ ശുശര്ൂഷിക്കുവാൻ 
ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശു 
ദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

വിശുദ്ധരുെട തിരുനാളുകൾക്ക്  
 

കാർമ്മി: അത്ഭുതകരമായ വരങ്ങളാൽ വിശുദ്ധെര അലങ്ക 
രിക്കുവാൻ തിരുവുള്ളമായ ൈദവേമ, ǌങ്ങൾക്കുേവണ്ടി 
പര്ാർത്ഥിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ... െന്റ സുകൃതങ്ങൾ പരിഗണി 
ച്ചുെകാണ്ട്  ǌങ്ങൾക്കു തുണയും സേങ്കതവും ദുഷ്ട ൈസനയ് 
ങ്ങളിൽനിന്നു സംരക്ഷണവും ന ി നിതയ്സൗഭാഗയ്ത്തി 
േലക്കു ǌങ്ങെള  ആനയിക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും 
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ. 
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സമൂ:  ആേമ്മൻ. 
 

(ധൂപം െവഞ്ചരിച്ചേശഷം രൂപവും അൾത്താരയും 
ധൂപിക്കുേമ്പാൾ സമൂഹം രണ്ടു ഗണമായി െചാലല്ുന്നു). 

 

1. നമ്മുെട കർത്താവിെന്റ തിരുനാളുകൾക്ക്  (സ. 11) 
 

നിതിമാന്മാരുെട സമൂഹത്തിൽ 
ഹൃദയപൂർവവ്ം ǌാൻ കർത്താവിെന സ്തുതിക്കും. 
 

അവിടുെത്ത പര്വർത്തികൾ മഹനീയങ്ങളാകുന്നു. 
അവിടുെത്ത േസ്നഹിക്കുന്നാവെരലല്ാം 
അവെയപ്പറ്റി ധയ്ാനിക്കുന്നു. 
 

അവിടുെത്ത പര്വർത്തികെളലല്ാം 
മഹതവ്വും കീർത്തിയും നിറഞ്ഞവയാകുന്നു. 
അവിടുെത്ത നീതി എന്നും നിലനിൽക്കും. 
 

തെന്റ അത്ഭുതകൃതയ്ങ്ങളുെട ഓർമ്മ 
അവിടുന്നു ശാശവ്തമാക്കി. 
 

അവിടുെത്ത തിരുനാമം, പരിശുദ്ധവും ആരാദ്ധയ്വുമാകുന്നു. 
 

ൈദവഭയം അറിവിെന്റ ആരംഭമാകുന്നു.; 
അവിടുെത്ത ഭയെപ്പടുന്നവർ ബുദ്ധിമാന്മാരാകുന്നു; 
അവിടുെത്ത മഹതവ്ം എന്നും നിലനിൽക്കും. 
 

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി; 
ആദിമുതൽ എേന്നക്കും ആേമ്മൻ. 
 

2. മാതാവിെന്റ തിരുനാളുകൾക്ക്  (സ. 45) 
 

രാജപുതര്ിയുെട അഴെകലല്ാം, ആന്തരികമാകുന്നു. 
 

അവളുെട േമലങ്കി, െപാന്നു െപാതിഞ്ഞതാകുന്നു. 
 

വിലേയറിയ കാ കളുമായി 
രാജാവിെന അവൾ സന്ദർശിക്കും. 
 

േതാഴികളായ കനയ്കമാർ, അവെള അനുഗമിക്കും. 
 

അവർ ഉലല്ാസഭരിതരായി 
രാജെകാട്ടാരത്തിൽ പര്േവശിക്കും. 
 

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി; 
ആദിമുതൽ എേന്നക്കും ആേമ്മൻ. 
 

3. മറ്റു വിശുദ്ധന്മാരുെട തിരുനാളുകൾക്ക്  (സ. 118). 
 

ൈദവപര്മാണങ്ങൾ പാലിച്ചുെകാണ്ട്  
നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിക്കുന്നവർ, ഭാഗയ്വാന്മാരാകുന്നു. 
 

അവിടുെത്ത ഇഷ്ടം നിറേവറ്റുന്നവരും 
ഹൃദയപൂർവവ്ം അവിടുെത്ത അേനവ്ഷിക്കുന്നവരും 
ഭാഗയ്വാന്മാരാകുന്നു. 

 

അവർ ദുഷ്ടത പര്വർത്തിക്കാെത  
അേങ്ങ വഴികളിലൂെട സഞ്ചരിക്കുന്നു. 
 

അേങ്ങ നിയമങ്ങെളലല്ാം പാലിക്കണെമന്ന്  
അങ്ങുന്നു ക ിച്ചിട്ടുണ്ടേലല്ാ. 
 

അേങ്ങ പര്മാണങ്ങളനുസരിക്കുവാൻ 
എെന്റ മാർഗ്ഗങ്ങൾ കര്മെപ്പടുത്തണേമ. 
 

അേങ്ങ ക നപര്കാരം ജീവിച്ചാൽ 
ǌാൻ ഒരിക്കലും നിരാശനാവുകയിലല്. 
 

അേങ്ങ നീതിവിധികൾ പഠിക്കുേമ്പാൾ 
നിഷ്കപടമായി ǌാൻ അങ്ങേയാടു നന്ദിപറയും. 
 

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി; 
ആദിമുതൽ എേന്നക്കും ആേമ്മൻ. 
 

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, പര്ശാന്ത 
മായ സായംകാലവും, ആശവ്ാസപര്ദമായ രാതര്ിയും, പര്തീ 
ക്ഷാനിർഭരമായ പര്ഭാതവും, സൽപര്വൃത്തികൾ ന ിയ 
ദിവസവും ന ി ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ. ǌങ്ങളുെട 
ജീവിതകാലം മുഴുവനും അങ്ങെയ പര്സാദിപ്പി ക്കുവാൻ 
ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശു 
ദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ, കർത്താേവ അനുഗര്ഹിക്കണേമ. 
 

കാർമ്മി: കർത്താേവ, അങ്ങയുെട തര്ിതവ്ത്തിെന്റ നിഗൂഢ 
മായ ശക്തിയും അനന്തമായ അനുഗര്ഹവും നിരന്തരമായ 
സഹായവും ǌങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുമാറാകെട്ട. ǌങ്ങൾക്കു 
േവണ്ടി പര്ാർത്ഥിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കനയ്കാമ 
റിയത്തിെന്റയും മാർ യൗേസപ്പിെന്റയും മറ്റു വിശുദ്ധരു 
െടയും (പര്േതയ്കമായി വി. ..... യും) സുകൃതങ്ങൾ പരിഗ 
ണിച്ചു ǌങ്ങ  െള സഹായിക്കണേമ.  പിതാവും പുതര്നും 
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ, കർത്താേവ അനുഗര്ഹിക്കണേമ. 
 

സമാപന പര്ാർത്ഥന 
 

കാർമ്മി: നിതയ്പിതാവിെന്റ പര്കാശമായ മിശിഹാെയ, 
ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും െചയയ്ു 
ന്നു. ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങെളലല്ാം െപാറുത്ത്  മേനാജ്ഞമായ 
അേങ്ങ പര്കാശത്തിേലക്കു ǌങ്ങെള ആനയിക്കുകയും, 
ജീവിതത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന എലല്ാ ഉപദര്വങ്ങളിലുംനിന്ന്  
വിശുദ്ധ കുരിശിെന്റ ശക്തിയാൽ ǌങ്ങെള രക്ഷി ക്കുകയൂം 
െചയയ്ണേമ. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും. 
 

സമൂ:  ആേമ്മൻ. 
-oOo- 
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