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പിറവിത്തിരുനാൾ
(ഉണ്ണിയീേശായുെട രൂപം അൾത്താരയിൽ സുവിേശഷ
ഗര്ന്ഥം വ ന്ന സ്ഥാനത്തുവച്ച് വിരിയിട്ടു മറച്ചിരിക്കണം. തീയു
ഴൽച്ചയുെണ്ടങ്കിൽ പര്ഥാന കവാടത്തിനുേനെര തര്ിേകാണാ
കൃതിയിൽ വിറകുെകാള്ളികൾെവച്ച് മൂന്നു േകാണുകളിൽ തീ
െകാളുത്തുന്നതിന് സൗകരയ്ം െച ിരിക്കണം.)

പര്േവശനഗീതം
(രീതി: പുലരിയിൽ നിദര്യുണർന്നേങ്ങ ...)

വന്നണയുന്നു ൈദവസുതൻ,
മന്നിനു ശാന്തി പകർന്നിടുവാൻ
നീതി െകാളുത്താ നീയുലകിൽ,
വാനവ ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാൻ.
നിതയ് പിതാവിൻ തനയനിതാ,
മർതയ്കുലത്തിനു സമ്മാനം
തെന്റ പര്വാചകർ വഴിയായി,
മുേമ്പയരുളി തിരുവചനം.
കാലത്തികവിൽ സകേലശൻ,
പുതര്ൻ വഴിയായ് െമാഴിയരുളീ
പാപകടങ്ങൾ നീക്കിടുവാൻ,
രക്ഷകനിന്നു പിറന്നേലല്ാ.
മഹിമകൾ നിറയും സവ്ർഗത്തിൽ,
നിന്നു പിറന്നു ൈദവസുതൻ
വചനം മാംസമണിഞ്ഞേലല്ാ,
മാനവ നിരയിൽ പാർത്തിടുവാൻ.
ആട്ടിടയന്മാർ വാഴ്ത്തുകയായ്,
െബത്േലം പുലരിയിൽ തിരുസുതെന
കീർത്തിക്കാമാത്തിരുനാമം,
പാർത്തലമതിൽ നാെമന്നാളും.

(അെലല്ങ്കിൽ)
ൈദവം പിറക്കുന്നു, മനുഷയ്നായ് െബത്ലേഹമില്
മഞ്ഞു െപയയ്ുന്ന മലര്മടക്കില്, ഹേലല്ലുയയ്, ഹേലല്ലുയയ്
മണ്ണിലും വിണ്ണിലും മന്ദഹാസം െപയയ്ും,
മധുര മേനാഹര ഗാനം, (2)
ഹേലല്ലുയയ്, ഹേലല്ലുയയ്, (2)
ൈദവം പിറക്കുന്നു ............

വര്ഷാരംഭം: േപജ് 15

പാതിരാവില് മണ്ണിന്നധീരനായ്, പാരിെന്റ നാഥന്
പിറക്കുകയായ് (2)
പാടിയാര്പ്പൂ, വീണ മീട്ടു,
ൈദവത്തിന് ദാസെര ഒന്നു േചരൂ (2)
ൈദവം പിറക്കുന്നു...
പകേലാനു മുമ്പു പിതാവിെന്റ ഹൃത്തിെല,
തര്ീേയക സൂനുവാം ഉദയ സൂരയ്ന് (2)
പര്ാഭവ പൂര്ണ്ണനായ് ഉയരുന്നിതാ
പര്താപ േമാടിേന്നശുനാഥന് (2)
ൈദവം പിറക്കുന്നു .........
ഹേലല്ലുയയ്, ഹേലല്ലുയയ് (4)
(അതയ്ുന്നതങ്ങളിൽ ൈദവത്തിനു സ്തുതി ...
ഇവിെട ആലപിക്കുന്നിലല്)

കാര്മ്മി: (ഗാനം) സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിന്,
നാമം പൂജിതമാകണേമ
നിന് രാജയ്ം വന്നീടണേമ,
പരിശുദ്ധന് നീ പരിശുദ്ധന്.
സമൂഹം: (രണ്ടു ഗണമായി തുടരുന്നു).
സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാനിന്,
സ്തുതിതന്നിസ്തുല മഹിമാവാല്
ഭൂസവ്ര്ഗ്ഗങ്ങള് നിറഞ്ഞു സദാ,
പാവനമായി വിളങ്ങുന്നു.
വാനവ മാനവ വൃന്ദങ്ങള്,
ഉദ്േഘാഷിപ്പൂ സാേമാദം
പരിശുദ്ധന് നീ എെന്നന്നും,
പരിശുദ്ധന് നീ പരിശുദ്ധന്.
സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിന്,
നാമം പൂജിതമാകണേമ
നിന് രാജയ്ം വന്നീടണേമ,
നിന് ഹിതമിവിെട ഭവിക്കണെമ.
സവ്ര്ഗ്ഗെത്തന്നതുേപാലുലകില്,
നിന് ചിത്തം നിറേവറണേമ
ആവശയ്കമാ മാഹാരം,
ǌങ്ങള്ക്കിന്നരുളീടണേമ.
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പിറവിത്തിരുന്നാൾ, വര്ഷാവസാനം, വര്ഷാരംഭം പര്ാർത്ഥനകൾ

ǌങ്ങള് കടങ്ങള് െപാറുത്തതുേപാല്,
ǌങ്ങള്ക്കുള്ള കടം സകലം
പാപത്തിന് കട ബാദ്ധയ്തയും,
അങ്ങു കനിഞ്ഞു െപാറുക്കണേമ.
ǌങ്ങള് പരീക്ഷയിെലാരുനാളും,
ഉള്െപ്പടുവാനിടയാകരുേത
ദുഷ്ടാരൂപിയില് നിെന്നന്നും,
ǌങ്ങെള രക്ഷിച്ചരുളണേമ.
എെന്തന്നാെലന്നാേളക്കും,
രാജയ്ം ശക്തിമഹതവ്ങ്ങള്
താവകമേലല്ാ കര്ത്താേവ,
ആേമ്മനാേമ്മെനേന്നക്കും.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടു
കൂെട.
കാർമ്മി: കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട അനന്തകാ
രുണയ്െത്ത ǌങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. ൈദവമായിരുന്നിട്ടും തെന്ന
ത്തെന്ന ശൂനയ്നാക്കി, ദാസെന്റ രൂപം സവ്ീകരിച്ച മിശി
ഹാ, സേന്താഷത്തിെന്റയും സമാധാനത്തിെന്റയും ൈചത
നയ്ം െകാണ്ട് നെമ്മ നിറ െട്ട. പുൽക്കൂട്ടിൽ അവതീർണ്ണ
നായ മിശിഹാെയ, പൂർണ്ണ ൈദവവും പൂർണ്ണ മനുഷയ്നുമാ
യി സവ്ീകരിച്ച് നമുക്കാരാധിക്കാം. ഈ വിശുദ്ധ രഹസയ്
ങ്ങൾ ഭക്തിേയാെട പരികർമ്മം െച ്, പരിതര്ാണ കർമ്മ
ത്തിെന്റ ഫലങ്ങൾക്ക് അർഹരാകുവാൻ, അവിടുന്ന് നെമ്മ
സഹായിക്കെട്ട. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്

സങ്കീർത്തനം 97 ഗാനം

(രീതി: കര്ത്താേവ മമ രാജാേവ)
കാര്മ്മി: കർത്താെവന്നും വാഴുന്നു,
നിതയ്ം ഭൂമിക്കാേമാദം
ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകെട്ട,
ദവ്ീപ സമൂഹവു മനവരതം.
പാർത്തലമാെക ഭരിച്ചീടും,
കർത്താവിൻ തിരുസന്നിധിയിൽ
െമഴുകായുരുകിെയാലിക്കുന്നു,
െകാടുമുടിേയന്തും ൈശലങ്ങൾ.
നിസ്തുലമാകും തൻ നീതി, ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നാകാശം.
ജനതകെളലല്ാ-മവിടുെത്ത, മഹിമകൾ കണ്ടുനമിക്കുന്നു.
കർത്താേവ, നീ അഖിലാണ്ഡം,
കാത്തിടു മധിപൻ സ്തുതയ്ർഹൻ

എലല്ാ േദവ ഗണങ്ങളിലും,
വലല്ഭ-നുന്നതനേലല്ാ നീ.
നീതിയിൽ വാഴും മാനവേര, േമാദിച്ചീടുക കർത്താവിൽ
നന്ദിേയാടാ തിരുനാമെത്ത, എന്നും വാഴ്ത്തി നമിച്ചിടുവിൻ.
താതനുമതുേപാ-ലാത്മജനും,
റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും
ആദിമുതല്െക്കന്നതുേപാെല,
ആേമ്മൻ ആേമ്മ-നനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടു
കൂെട.
കാർമ്മി: കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട ഭയഭക്തിജ
നകമായ പീഠത്തിെന്റയും / ഉന്നതമായ േതര്ാേണാസി
െന്റയും / അലംകൃതവും സ്തുതയ്ർഹവുമായ സിംഹാസനത്തി
െന്റയും മുമ്പാെക / അങ്ങയുെട ശുശര്ൂഷകരായ േകര്ാേവ
ന്മാർ ഇടവിടാെത സ്തുതിക്കുകയും / സര്ാേപ്പന്മാർ പരിശു
ദ്ധൻ എന്ന് നിരന്തരം ഉദ്േഘാഷിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. അവ
േരാടു േചർന്ന് ǌങ്ങളും / അേങ്ങ ് ഭയഭക്തികേളാെട
സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും
സമർപ്പിക്കുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്

മദ്ബഹഗീതം (ഐശ്ചികം)
(രീതി: പുലരിയിൽ നിദര്യുണർന്നേങ്ങ)

ഗായകർ: ൈപതേല, അനാദിയിേല നിനക്കു ǌാൻ
ജന്മം ന ി
വിണ്ണിൻ മഹിമയിൽ നിന്നുലകിൽ
വന്നുപിറന്നു തിരുവചനം
േഗാചരനലല്ല്ാത്തവനിവിെട,
മാനവ രൂപം ൈകെക്കാണ്ടു.
അതയ്ുന്നതമാം സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ, വാഴും ദൂതേരാെടാത്തിവരും
സ്തുതി െച ങ്ങെയ സാേമാദം, വാഴ്ത്തിപ്പാടി വണങ്ങുന്നു.
ഇടയരുെമാത്തിവർ പാടുന്നു,
ഭൂവിനു ശാന്തിഭവിക്കെട്ട
കരുണ െപാഴിക്കുക ǌങ്ങളിൽ നീ,
കനയ്ാതനയാ, നീ ശരണം.
ഗായകർ: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും
സ്തുതി, ആദിമുതൽ എേന്ന ം ആേമ്മൻ.
സർവവ്ചരാചര രക്ഷകേന,
മാനവനായ് നീ കനിേവാെട
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അതിനാൽ ഭൂതലമഖിലം നിൻ,
മഹിമ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞേലല്ാ.
രക്ഷകനാഥാ, ധരണിയിതിൽ,
പാവനമാം നിൻ സല്ീവായാൽ
മാനവെരാന്നായ് േചരുകയിൽ,
അജഗണമായി, തിരുസഭയായ്.
വാനവഗണവും മാനവരും, ആനന്ദത്താൽ നിറയുന്നു
സൃഷ്ടികെളാന്നായ് തിരുനാമം, ഉദ്േഘാഷിപ്പൂ സ്തുതിപാടി.
(തീയുഴൽച്ച ഉെണ്ടങ്കിൽ ശുശര്ൂഷി തീയുഴൽച്ച ള്ള കുന്തു
രുക്കം െകാണ്ടുവരുന്നു. കാർമ്മികൻ താെഴവരുന്ന പര്ാർ
ത്ഥന െചാലല്ി ആശീര്വവ്ദിക്കുന്നു.)

കാര്മ്മി: കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട ഏക
ജാതെന്റ തിരുപ്പിറവി ആേഘാഷിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ
സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ സുഗന്ധദര്വയ്ം + ആശീർവവ്ദിക്ക
ണേമ. അങ്ങയുെട തിരുക്കുമാരെന്റ മനുഷയ്ാവതാര
ഫലങ്ങൾ ǌങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമാകുവാൻ കൃപെചയയ്
ണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്ന ം.
(ശുശര്ൂഷികൾ ധൂപകലശവും കുന്തുരുക്കവും െകാണ്ടുവരുന്നു.
കാര്മ്മികന് ധൂപകലശത്തിൽ കുന്തുരുക്കമിട്ട് താെഴവരുന്ന
പര്ാർത്ഥനെചാലല്ി ആശീര്വവ്ദിക്കുന്നു.)

കാര്മ്മി: പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സര്േവവ്ശവ്രാ / അങ്ങയുെട ബഹുമാനത്തിനായി
ǌങ്ങള് സമര്പ്പിക്കുന്ന ഈ ധൂപം / അങ്ങയുെട മഹ
നീയ തര്ിതവ്ത്തിെന്റ നാമത്തില് + ആശീർവവ്ദിക്കെപ്പ
ടെട്ട. ഇത് അങ്ങയുെട പര്സാദത്തിനും / അങ്ങയുെട
അജഗണത്തിെന്റ പാപങ്ങളുെട േമാചനത്തിനും കാര
ണമാകെട്ട എേന്നക്കും.
ശുശര്ൂഷി: ആേമ്മന്.
കാര്മ്മി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ / അങ്ങയുെട
േസ്നഹത്തിെന്റ പരിമളം ǌങ്ങളില് വീശുകയും / അങ്ങ
യുെട സതയ്ത്തിെന്റ ജ്ഞാനം ǌങ്ങളുെട ആത്മാക്കെള
പര്കാശിപ്പിക്കുകയും െചയയ്ുേമ്പാള് / സവ്ര്ഗ്ഗത്തില്നിന്നു
പര്തയ്ക്ഷനാകുന്ന / അങ്ങയുെട തിരുക്കുമാരെന സവ്ീകരി
ക്കുവാന് ǌങ്ങള്ക്ക് ഇടയാകെട്ട. സകല സൗഭാഗയ്ങ്ങളും
നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിചൂടി നി ക്കുന്ന സഭയില് / നിര
ന്തരം അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുവാനും മഹതവ്െപ്പടുത്തുവാനും
ǌങ്ങള് േയാഗയ്രാകെട്ട. എന്തുെകാെണ്ടന്നാല് അങ്ങ്
എലല്ാറ്റിെന്റയും സൃഷ്ടാവാകുന്നു. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
(മദുബഹയുെട വിരിനീക്കുന്നു. ശുശര്ൂഷി മദുബഹയില്

പര്േവശിച്ച് ധൂപിക്കുന്നു. എലല്ല്ാവരും അള്ത്താരയി
േലക്കു തിരിഞ്ഞ് ശിരസ്സു നമിക്കുന്നു.)

ഗാനം
(കാേനാനാ) ൈദവവചനം മാംസം ധരിച്ച് മനുഷയ്രുെട
ഇടയിൽ വസിച്ചു.
സര്വവ്ാധിപനാം കര്ത്താേവ, നിെന്ന വണങ്ങി നമിക്കുന്നു
ഈേശാ നാഥാ വിനയെമാെട, നിെന്ന നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു.
മര്തയ്നു നിതയ്മേഹാന്നതമാ, മുത്ഥാനം നീയരുളുന്നു
അക്ഷയമവനുെട ആത്മാവി, ന്നുത്തമരക്ഷയുേമകുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടു
കൂെട.
(കാര്മ്മികന് ജനങ്ങള്ക്കുേനെര തിരിഞ്ഞ്)

കാര്മ്മി: എെന്റ കര്ത്താേവ നീ സതയ്മായും ǌങ്ങളുെട
ശരീരങ്ങെള ഉയര്പ്പിക്കുന്നവനും / ആത്മാക്കെള രക്ഷിക്കു
ന്നവനും / ജീവെന നിതയ്ം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു.
ǌങ്ങള് എേപ്പാഴും നിനക്കു സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും
ആരാധനയും സമര്പ്പിക്കുവാന് കടെപ്പട്ടവരാകുന്നു / സകല
ത്തിെന്റയും നാഥാ എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

ൈതര്ശുദ്ധ കീര്ത്തനം
ശബ്ദമുയര്ത്തിപ്പാടിടുവിന്,
സര്വവ്രുെമാന്നായ്പ്പാടിടുവിന്
എെന്നന്നും ജീവിക്കും,
സര്േവവ്ശവ്രെന വാഴ്ത്തിടുവിന്.
പരിപാവനനാം സര്േവവ്ശാ,
പരിപാവനനാം ബലവാേന
പരിപാവനനാം അമര്തയ്േന,
നിന്കൃപ ǌങ്ങള്േക്കകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടു
കൂെട.
കാര്മ്മി: വിശുദ്ധരില് സംപര്ീതനായി വസിക്കുന്ന / പരി
ശുദ്ധനും സ്തുതയ്ര്ഹനും ബലവാനും അമര്തയ്നുമായ
കര്ത്താേവ, അങ്ങയുെട സവ്ഭാവത്തിെനാത്തവിധം
/
എേപ്പാഴും ǌങ്ങെള കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗര്ഹിക്കു
കയും / ǌങ്ങേളാടു കരുണകാണിക്കുകയും െചയയ്ണെമ.
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
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പിറവിത്തിരുന്നാൾ, വര്ഷാവസാനം, വര്ഷാരംഭം പര്ാർത്ഥനകൾ

വായനകള്
ഒന്നാം വായന
വായിക്കുന്ന ആള്: ഏശയയ്ായുെട പുസ്തകത്തില് നിന്നുള്ള
വായന. (7:10-16; 9:1-3, 6-7)
(കാര്മ്മികനു േനെര തിരിഞ്ഞ്) ഗുേരാ ആശീര്വവ്ദിക്കണേമ.
കാര്മ്മി: ൈദവം + നിെന്ന അനുഗര്ഹിക്കെട്ട.

(വായന കഴിയുേമ്പാൾ)
സമൂഹം: ൈദവമായ കര്ത്താവിനു സ്തുതി.

രണ്ടാം വായന
വായിക്കുന്ന ആള്: മിഖായുെട പുസ്തകത്തില് നിന്നുള്ള
വായന. (4:1-3; 5:2-5, 8-9)
(കാര്മ്മികനു േനെര തിരിഞ്ഞ്) ഗുേരാ ആശീര്വവ്ദിക്കണേമ.
കാര്മ്മി: ൈദവം + നിെന്ന അനുഗര്ഹിക്കെട്ട.

(വായന കഴിയുേമ്പാൾ)
സമൂഹം: ൈദവമായ കര്ത്താവിനു സ്തുതി.

പര്കീർത്തനം
(രീതി: അംബരമനവരതം ...)

കാര്മ്മി: സർവവ്ചരാചരവും, ൈദവമഹതവ്െത്ത,
വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു.
സമൂഹം: ആത്മീയതയാൽ മധുരിതമാം
ഗീതികളാെല മിശിഹാതൻ
തിരു ജനനെത്ത കീർത്തിക്കാം
ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടീടാം,
വാഴ്ത്തീടാം നിതയ്ം തിരുനാമം.
കാര്മ്മി: തൻ മഹിമാവേലല്ാ, വാനിലു-മൂഴിയിലും,
തിങ്ങി വിളങ്ങുന്നു.

ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ / ക നകളുെട മധുരസവ്രം
ശര്വിക്കുന്നതിനും ഗര്ഹിക്കുന്നതിനും / ǌങ്ങളുെട ബുദ്ധി
െയ പര്കാശിപ്പിക്കണെമ. അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങള്ക്കു
പകരിക്കുന്ന / േസ്നഹവും ശരണവും രക്ഷയും ǌങ്ങളില്
ഫലമണിയുന്നതിനും / നിരന്തരം ǌങ്ങള് അങ്ങെയ
സ്തുതിക്കുന്നതിനും / അങ്ങയുെട കാരുണയ്ത്താലും അനുഗര്
ഹത്താലും ǌങ്ങെള സഹായിക്കണെമ. പിതാവും
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

േലഖനം
വായിക്കുന്ന ആള്: സേഹാദരേര, വി. പൗേലാസ് ശല്ീഹാ
ഗലാത്തിയക്കാർെക്കഴുതിയ േലഖനം. (3:15-4:6).

(കാര്മ്മികനു േനെര തിരിഞ്ഞ്)
ഗുേരാ ആശീര്വവ്ദിക്കണേമ.
കാര്മ്മി: മിശിഹാ + നിെന്ന അനുഗര്ഹിക്കെട്ട.
(ഒരു ശുശര്ൂഷി കത്തിച്ച തിരിയുമായി സമീപത്തു
നി ക്കുന്നു).
(വായന തീരുേമ്പാള്)
സമൂഹം: നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ സ്തുതി.

ഹേലല്ലുയയ്ാ ഗീതം
ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാന്നായ്,
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ.
കർത്താവരുൾ െച െതേന്നാേടവം
നീയേലല്ാ മമ വത്സല പുതര്ൻ.
ǌാനിേന്നകി നിനക്കായ് ജന്മം,
േചാദിക്കുക നീെയേന്നാെടന്തും.

സമൂഹം: ആത്മീയതയാൽ മധുരിതമാം ...

ധരയുെട യതിരുകൾ നിൻ കീഴാകും
ജനതകളഖിലം നിന്നവകാശം.

കാര്മ്മി: ജനതകളവിടുെത്ത, മഹിമകൾ പാടുന്നു,
താണു വണങ്ങുന്നു.

താതനു-മതുേപാൽ സുതനും,
പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി-യുയരെട്ട.

സമൂഹം: ആത്മീയതയാൽ മധുരിതമാം ...

ആദിമുതൽേക്ക-യിന്നും നിതയ്വു,
മായി ഭവിച്ചീടെട്ട, ആേമ്മൻ.

കാര്മ്മി: നിതയ് പിതാവിനും, സുതനും റൂഹാ ം,
സ്തുതിയുണ്ടാകെട്ട.
സമൂഹം: ആത്മീയതയാൽ മധുരിതമാം ...
കാര്മ്മി: ആദിയിെലേപ്പാെല ഇെപ്പാഴുെമേപ്പാഴും
എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
സമൂഹം: ആത്മീയതയാൽ മധുരിതമാം ...
കാര്മ്മി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ / അങ്ങയുെട

ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാ-െമാന്നായ്,
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ.
(ഗാന സമയത്ത് കാര്മ്മികന് ധൂപം ആശീര്വവ്ദി
ക്കുന്നു).

കാര്മ്മി: എെന്റ കര്ത്താേവ പാപിനിയായ മറിയം
നിെന്റ ശിരസ്സില് സുഗന്ധൈതലം പൂശിയേപ്പാള് /
നിന്നില് നിന്നു പര്സരിച്ച ഹൃദയ്മായ പരിമളം ഈ
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ധൂപേത്താടുകൂെട + കലരുമാറാകെട്ട. നിെന്റ ബഹുമാന
ത്തിനും ǌങ്ങളുെട കടങ്ങളുെടയും പാപങ്ങളുെടയും
േമാചനത്തിനുമായി ഈ ധൂപം ǌങ്ങള് സമര്പ്പി
ക്കുന്നു. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ എേന്നക്കും.

ഏറ്റു പറഞ്ഞു നമിക്കുന്നു
ǌങ്ങൾ മിശിഹാ കർത്താേവ,
ൈദവിക സത്തയു മതുേപാെല
മാനുഷ സത്തയു െമാത്തങ്ങിൽ.
(എലല്ാവരും എഴുേന്നൽക്കുന്നു)

ശുശര്ൂഷി: ആേമ്മന്.
(സുവിേശഷ വായനയുെട സമയത്തു ശുശര്ൂഷി ധൂപാര്ച്ചന
നടത്തുന്നു.)

ശുശര്ൂഷി: നമുക്ക് ശര്ദ്ധാപൂര്വവ്ം നിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവി
േശഷം ശര്വിക്കാം.
കാര്മ്മി: സമാധാനം + നിങ്ങേളാടു കൂെട.
സമൂഹം: അങ്ങേയാടും അങ്ങയുെട ആത്മാേവാടും കൂെട.
(കാര്മ്മികന് സുവിേശഷം വായിക്കുന്നു. രണ്ടു ശുശര്ൂ
ഷികള് കത്തിച്ച തിരികളുമായി കാര്മ്മികെന്റ ഇരുവ
ശവും നി ക്കുന്നു. സഹായി മുമ്പില് നിന്ന് ധൂപാര്ച്ചന
നടത്തുന്നു).
കാര്മ്മി: വിശുദ്ധ ലൂക്കാ (2:1-10) അറിയിച്ച നമ്മുെട
നമ്മുെട കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട പരിശുദ്ധ സുവി
േശഷം.

സമൂഹം: നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാക്കു സ്തുതി.
(വായന തീരുേമ്പാള്)

സമൂഹം: നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ

സ്തുതി.

(കാർമ്മികൻ ഉണ്ണീേശായുെട രൂപത്തിെന്റ വിരി മാറ്റുന്നു.
മണിയടിക്കുന്നു. എലല്ാവരും മുട്ടുകുത്തി താെഴെകാടുത്തിരി
ക്കുന്ന പാട്ടു പാടുന്നു. കാർമ്മികൻ രൂപം ധൂപിക്കുന്നു.)

ഗാനം
(രീതി: പുലരിയിൽ നിദര്യുണർന്നേങ്ങ ...)

ആട്ടിടയന്മാർ െമാഴിയുകയായ്:
േപാകാം െബെസല്ം നഗരത്തിൽ
കാണാം, വാനവ ദൂതന്മാർ
െചാന്ന മഹാത്ഭുത മിന്നിവിെട.
േപാകുകയായവരതിേവഗം
കണ്ടു ൈദവകുമാരകെന
േകവലെമാരു െചറു പുൽക്കൂട്ടിൽ;
ജനനിയു മരികിൽ യൗേസപ്പും.
അറിയിക്കുകയായവെരലല്ാം
അത്ഭുത സംഭവ െമാെന്നാന്നായ്
അഖിലെരയും, സ്തുതി ഗീതികളാൽ
അതുല മേഹശെന വാഴ്ത്തുകയായ്.

--------- തീയുഴൽച്ച ഇെലല്ങ്കിൽ --------

(ഗാനം)
കാര്മ്മി: അതയ്ുന്നതമാം സവ്ര്േലല്ാകത്തില്
സര്േവവ്ശനു സ്തുതി ഗീതം. (3).
സമൂഹം: ഭൂമിയിെലങ്ങും മര്ത്തയ്നു ശാന്തി /
പര്തയ്ാശയുെമേന്നക്കും. (3).
(കാർമ്മികൻ ഉണ്ണീേശായുെട രൂപം വഹിച്ചുെകാണ്ട് പര്ദ
ക്ഷിണം ആരംഭിക്കുന്നു).

--------- തീയുഴൽച്ച ഉെണ്ടങ്കിൽ -------വിജ്ഞാപനം: അന്ധകാരത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന മനു
ഷയ്ർക്ക് പര്കാശമായിട്ടാണ്, മിശിഹാ േലാകത്തിൽ അവ
തരിച്ചത്. പഴയ നിയമത്തിൽ എരിയുന്ന മുൾപ്പടർപ്പിൽ
പര്തയ്ക്ഷനായി, ൈദവം േമാശെയ വിേമാചനത്തിെന്റ
സദവ്ാർത്ത അറിയിച്ചു. രക്ഷകെന്റ ആഗമനം എലല്ാ ബന്ധ
നങ്ങളിൽനിന്നും മനുഷയ്വംശെത്ത േമാചിപ്പിക്കുന്നതിനു
േവണ്ടിയായിരുന്നു. മനുഷയ്െര തമ്മിൽത്തമ്മിലും ൈദവവു
മായും അനുരജ്ഞിപ്പിക്കുന്ന മധയ്സ്ഥനാണ് മിശിഹാ.
പാപാന്ധകാരെത്ത ഇലല്ാതാക്കുന്ന പര്കാശമായിട്ടാണ്
അവിടുന്ന് െബത്ലേഹമിൽ ജനിച്ചെതന്ന സതയ്മാണ്
തീയുഴൽച്ച ശുശര്ൂഷയിലൂെട സഭ നെമ്മ അനുസ്മരിപ്പിക്കു
ന്നത്. നമുക്ക് തീയുഴൽച്ച ായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന
സ്ഥലേത്ത േപാകാം.
(കാർമ്മികൻ ഉണ്ണീേശായുെട രൂപം വഹിച്ചുെകാണ്ട് തീയു
ഴൽച്ച ായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലേത്ത േപാകുന്നു.
തത്സമയം താെഴക്കാണുന്ന ഗീതം ആലപിക്കുന്നു.)

ഗാനം
(രീതി: അവനീപതിയാം ...)

ആരാധിക്കാം ൈദവകുമാരാ,
ആദിപിതാവിൻ വത്സലപുതര്ാ!
ആദിമുതൽേക്ക വിനയാനവ്ിതനായ്
തന്നിൽ മറഞ്ഞു വസിെച്ചാരു നാഥാ!
താതനുസമനും തന്നുെട സത്താച്ഛായയുമാകും ൈദവകുമാരാ,

6

പിറവിത്തിരുന്നാൾ, വര്ഷാവസാനം, വര്ഷാരംഭം പര്ാർത്ഥനകൾ

വാഴ്ത്താമങ്ങെയ നിതയ്ം താവക
േസ്നഹ മഹത്തവ്ം കീർത്തിച്ചീടാം.
തിരുവചനം നീ ദാസനു സമനായ്
ശൂനയ്തയാക്കീ സവ്യേമ മന്നിൽ!
തനയൻ വഴിയായ് നേമ്മാെടന്നും
സംഭാഷിക്കും താതെന വാഴ്ത്താം.
ഇടയെരാെടാപ്പം ǌങ്ങളുമേങ്ങക്കർപ്പിക്കെട്ട കാ കെളലല്ാം.

2
(രീതി: പുലരിയിൽ നിദര് ...)

ആരാധിക്കാം സന്നിധിയിൽ
ആദി പിതാവിൻ പര്ിയസൂേനാ,
താതനിലങ്ങു വസിച്ചേലല്ാ
ആദിമുതൽേക്ക വിനയെമാേട.
താതനു സമനാണെങ്ങന്നും
സത്തയിെലാന്നാണതുേപാെല,
വാഴ്ത്താമങ്ങെയ സാേമാദം
േസ്നഹ മഹത്തവ്ം കീർത്തിക്കാം.
ദാസനു സമനായ്-ത്തീർന്നു നീ
മാനവ രൂപെമടുക്കുകയാൽ,
പുതര്ൻ വഴിയായ് ഭാഷിപ്പൂ
നരേരാെടന്നും സകേലശൻ.
ഇടയെരാെടാപ്പം പുൽക്കൂടിലിൽ
ǌങ്ങളുമങ്ങെയ വാഴ്ത്തെട്ട
ജ്ഞാനികെളാപ്പം കാൽത്താരിൽ
തിരുമുക്കാ -യണ െട്ട.
(തീയുഴൽച്ച ായ് ഒരുക്കിയ സ്ഥലത്ത് എത്തിയേശഷം)

കാർമ്മി: എരിയുന്ന മുൾപ്പടർപ്പിൽ േമാശ പര്തയ്ക്ഷനായ
ൈദവേമ, പാപ മാലിനയ്ങ്ങളിൽനിന്ന് ǌങ്ങെള ശുദ്ധീക
രിക്കണേമ. കാലത്തിെന്റ പൂർണ്ണതയിൽ, േലാകത്തിെന്റ
പര്കാശമായി കനയ്കയിൽനിന്ന് ജാതനായ അങ്ങയുെട
തിരുക്കുമാരെന്റ ജനനത്തിരുനാളിൽ സേന്താഷിക്കുന്ന
ǌങ്ങെള പര്കാശത്തിെന്റ മാർഗ്ഗത്തിലൂെട നയിക്കണേമ.
നിതയ്പര്കാശമായ അങ്ങയുെട പര്മാണങ്ങളിൽ വയ്ാപരി
ക്കുവാനും ഭൂമിയുെട ഉപ്പും േലാകത്തിെന്റ പര്കാശവുമായി
ജീവിക്കുവാനും ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. സകലത്തി
െന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
(കാർമ്മികൻ കുഴിയുെട മൂന്നു േകാണുകളിലും തീ െകാളു
ത്തുന്നു. തീ െകാളുത്തുന്ന ഓേരാ പര്ാവശയ്വും താെഴക്കാ

ണുന്ന ഗാനം ആലപിക്കുന്നു).

(ഗാനം)
കാര്മ്മി: അതയ്ുന്നതമാം സവ്ര്േലല്ാകത്തില്
സര്േവവ്ശനു സ്തുതി ഗീതം. (3).
സമൂഹം: ഭൂമിയിെലങ്ങും മര്ത്തയ്നു ശാന്തി
പര്തയ്ാശയുെമേന്നക്കും. (3).
കാർമ്മി: (ആശീർവവ്ദിച്ച കുന്തുരുക്കത്തിെന്റ ഏതാനും തരികൾ
തീയിൽ ഇട്ടുെകാണ്ടു െചാലല്ുന്നു). കർത്താവായ മിശിഹാേയ,
ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ധൂപം നിെന്റ പക്കേലക്കു
യരെട്ട. ഇതു നിന്നിൽനിന്നു കൃപയും അനുഗര്ഹവും സമൃ
ദ്ധമായി ലഭിക്കുവാൻ ǌങ്ങൾക്കു കാരണമാകുകയും
െചയയ്െട്ട.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
(കാർമ്മികൻ ഉണ്ണീേശായുെട രൂപം വഹിച്ചുെകാണ്ട് അഗ്നി
െയ മൂന്നു പര്ാവശയ്ം വലം വ ന്നു. തുടർന്നു ശുശര്ൂഷികളും
ജനങ്ങളും കുന്തുരുക്കം തീയിലിടുന്നു. എലല്ാവരും പര്ദക്ഷി
ണമായി ൈദവാലയത്തിേല േപാകുന്നു.)

--- പര്ദക്ഷിണ ഗീതങ്ങൾ --1
ഉണ്ണി പിറന്നു െബസല്െഹമിൽ, വന്ദനമരുളാൻ വന്നിടുവിൻ
നിർമ്മല േമാദമലിെഞ്ഞാഴുകും, മംഗളഗാനം പാടിടുവിൻ.
ഉണ്ണി പിറന്നു ...
പാതിരാവിൻ പനിനീരിൽ, പൂനിലാവിൻ പുഞ്ചിരിയിൽ
നീല വാനിെല സുരദീപം, താണിറങ്ങി വരുന്നുലകിൽ.
ഉണ്ണി പിറന്നു ...
വിണ്ണിലീശനു കീർത്തനവും, മന്നിൽ മാനവനാശകളും
േനർന്നു വാനവ ദൂതന്മാർ, േചർന്നു ഗീതികൾ പാടുന്നു.
ഉണ്ണി പിറന്നു ...
നവയ് താരമുദിക്കുന്നു, നവയ്കാന്തി പരക്കുന്നു
നാഥനർച്ചന െച ിടുവാൻ, നാടുവാഴികളണയുന്നു.
ഉണ്ണി പിറന്നു ...
ആർത്തരായ് നരരക്ഷകെന, കാത്തുകാത്തു കഴിക്കുേമ്പാൾ
പാർത്തലത്തിനു പൂംപുളകം, ചാർത്തിെയത്തിയ
സേന്ദശം.
ഉണ്ണി പിറന്നു ...
2
ശാന്തരാതര്ി തിരുരാതര്ി
പുൽക്കുടിലിൽ പൂെത്താരു രാതര്ി
വിണ്ണിെല താരകൾ ദൂതുമായിറങ്ങിയ
മന്നിൻ സമാധാന രാതര്ി

7

Knanaya Catholic Region

ഉണ്ണി പിറന്നു ഉണ്ണിേയശു പിറന്നു
ശാന്തരാതര്ി ...
ദാവീദിൻ പട്ടണം േപാെല
പാതകൾ ǌങ്ങളലങ്കരിച്ചു
വീഞ്ഞു പകരുന്ന മഞ്ഞിൽ മുങ്ങി
എന്നും മനസ്സുകൾ പാടി
ഉണ്ണി പിറന്നു ... ഉണ്ണിേയശു പിറന്നു (2)
ശാന്തരാതര്ി ...
കുന്തിരിക്കത്താെലഴുതി
സേന്ദശഗീതത്തിൻ പൂവിടർത്തി
ദൂെരനിന്നായിരമഴകിൻ ൈകകൾ
ആശംസകൾ പാടി
ഉണ്ണി പിറന്നു ... ഉണ്ണിേയശു പിറന്നു
ശാന്തരാതര്ി ...
3
സവ്ർഗകവാടം തുറന്നു
ഇന്നു ൈദവം മനുഷയ്നായ് വന്നു (2)
കനയ്കേമരിതൻ ഓമന പുതര്നായ്
േബദ് ലേഹമിൽ പിറന്നു (2)
ഉണ്ണിപിറന്നു േയശുപിറന്നു (2)
സവ്ർഗ....(1)
അതയ്ുന്നതങ്ങളിൽ ആ മഹതവ്ം
ഭൂമിയിൽ മർതയ്നുശാന്തി (2)
േചറ്റിൽ കിടന്നതാം നേമ്മ
േകാരിെയടുക്കുവാനായി (2)
സവ്ർഗസൗഭാഗയ്ം െവടിഞ്ഞ്
കാലിെതാഴുത്തിൽ പിറന്നു (2)
അതയ്ുന്നതങ്ങളിൽ ആ മഹതവ്ം
ഭൂമിയിൽ മർതയ്നുശാന്തി (2) ലലല
മാലാഖമാരുെട വൃന്ദം
വാനത്തു ഗാനം മുഴക്കി (2)
ഇന്നു ഭൂവിൽ നമുക്കായ്
ഓമന കുഞ്ഞു പിറന്നു (2)
അതയ്ുന്നതങ്ങളിൽ ആ മഹതവ്ം
ഭൂമിയിൽ മർതയ്നുശാന്തി (2) ലലല
വാനിലുദിെച്ചാരു താരം
പാതകർേക്കകി െവളിച്ചം (2)
പാതെതളിച്ചു നയിച്ചു
േബദ് ലേഹം പു ക്കൂട്ടിൽ (2)
സവ്ർഗം (2) കനയ്ക (2) ഉണ്ണി
സവ്ർഗ (1) അതയ്ു (2)

(പര്ദക്ഷിണത്തിെന്റ അവസാനം ഉണ്ണീേശായുെട രൂപം
കാർമ്മികൻ പുൽക്കൂട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച് ധൂപിക്കുന്നു.)
(പര്സംഗം. എലല്ാവരും ഇരിക്കുന്നു.
കാേറാസൂസായുെട സമയത്ത് എലല്ാവരും നി ക്കുന്നു).

കാേറാസൂസാ
(സാധാരണ കുര്ബ്ബാനപുസ്തകം േപജ് 83 മുതല് ഉപ
േയാഗിക്കുക).

ദിവയ്രഹസയ്ഗീതം (കാ

െവ ഗീതം)
(രീതി: മിശിഹാ കർത്താവിൻ തിരുെമയ്...)

കർത്താവിനു പുതിയ കീർത്തനം പാടുവിൻ
ദിവയ്മഹത്തവ്ത്താൽ, കതിരുകൾ നിറയുകയാൽ
േലാകം പര്ഭയാർന്നു
രാജാവാകും ൈദവസുതൻ, പാരിൽ വന്നു പിറന്നേപ്പാൾ
േമാദം ഭൂവിൽ തിരതലല്ീ, വാനവവൃന്ദം സ്തുതിപാടി
നവശാന്തി ചുറ്റും ചിറകാർന്നൂ

ഭൂമിയും അതിെല നിവാസികളും
മാനവരൂപത്തിൽ, വന്നുപിറന്നേലല്ാ
ൈദവത്തിൻ തനയൻ
ഉന്നതവീഥിയിൽ സ്തുതിഗീതം
നിതയ്പിതാവിനു ചിരകാലം
ജനതകെളലല്ാം വാഴ്ത്തുന്നു, കീർത്തനഗീതം പാടുന്നു
േമാദേമാേട മന്നിൽ കൃപയാകാൻ.

ദിവയ്കാരുണയ് ഗീതവും അനുഗീതവും
(രീതി: ഹേലല്ലൂയയ് പാടീടുേന്നൻ...)

വരുവിൻ നിതയ്നിഗൂഡരഹസയ്ം
ൈകെക്കാള്ളാമതി നിർമ്മലരായ് നാം
പാപവിേമാചക േഭാജയ്മെതന്നും
ഹേലല്ലൂയയ്ാ, ഹേലല്ലൂയയ്ാ.
കാര്മ്മി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹാ
യുെട കൃപാവരം / അവിടുെത്ത കാരുണയ്ത്താല് നാെമലല്ാ
വരിലും + സമ്പൂര്ണ്ണമാകെട്ട (ജനങ്ങെള ആശീര്വവ്ദി

ക്കുന്നു).

സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
കനയ്കന ീ പുതര്നു ജന്മം
എമ്മനുേവലായ് ത്തീർന്നവനിവിെട
എെന്തന്നാൽ തിരുരക്ഷകനേലല്ാ
ജാതൻ വരുവിൻ, ഹേലല്ലൂയയ്ാ.
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പിറവിത്തിരുന്നാൾ, വര്ഷാവസാനം, വര്ഷാരംഭം പര്ാർത്ഥനകൾ

ദിവയ്കാരുണയ് സവ്ീകരണഗീതങ്ങൾ
(രീതി: ഹേലല്ലൂയയ് പാടീടുേന്നൻ)
തിരുജനനത്താൽ സൃഷ്ടികെളലല്ാം
ധനയ്തേനടി, യനുഗര്ഹമാർന്നു.
നിതയ്പിതാവിനു േസ്താതര്ം പാടാൻ
നിരയായ് ǌങ്ങൾ വന്നണയുന്നു.
വാനവദൂതർ പാടും സ്തുതികൾ
വിണ്ടലെമങ്ങും േകൾക്കുകയേലല്ാ.
കർത്താേവ, നീ സവ്ർഗ്ഗവുമായി
ഭൂമിെയ ശാന്തിയിെലാന്നാക്കുന്നു.
കണ്ണുകൾ കണ്ടു, സ്ഫുടമായ് നാഥെന
വാനവദൂതർ വാഴ്ത്തി നമിപ്പൂ.
താവക പീഡാസഹനം പാവനേമാർമ്മിപ്പിപ്പൂ ദിവയ്ശരീരം.
അത്ഭുതകരമാം സംഭവനിരകൾ
തിരു ജനനത്തിൽ കാണ്മൂ ǌങ്ങൾ.
ഉന്നതവീഥിയിൽ ശാന്തി ജഗത്തിൽ
ഉത്തമ മർതയ്ർെക്കലല്ാം േമാദം.
അനുരഞ്ജിതമായ് നിന്നിൽധരയും
സവ്ർഗവുെമാരുേപാൽ തിരു ജനനത്താൽ.
2
ൈപതലാം േയശുേവ, ഉമ്മവച്ചുമ്മവച്ചുണർത്തിയ
ആട്ടിടയർ ഉന്നതേര, നിങ്ങൾതൻ ഹൃത്തിൽ
േയശു നാഥൻ പിറന്നു
ലാലലാ ...
താലെപ്പാലിേയകാൻ, തംബുരുമീട്ടുവാൻ
താരാട്ടുപാടിയുറക്കീടുവാൻ
താരാഗണങ്ങളാ ലാഗതരാകുന്നു
വാനാരൂപികൾ ഗായക േശര്ഷ്ഠർ
ഉള്ളിൽ തിരതലല്ും േമാദേത്താെടത്തും
പാരാെക േപര്ക്ഷകർ നിരനിരയായ്
നാകാധി നാഥനായ് വാഴുെമന്നീശനായ്
ഉണർേവാേടകുെന്നൻ ഉൾത്തടം ǌാൻ
3
പുതിെയാരു പുലരി വിടർന്നു മന്നിൽ
പുതിെയാരു ഗാനമുയർെന്നാഴുകി
ഇന്നേലല്ാ ഇന്നേലല്ാ വിണ്ണിെന്റ നാഥെന
മന്നിൽ പിറെന്നാരു മംഗള സുദിനം

പിറെന്നാരു മംഗള സുദിനം
ആഹാ ഹാ ആഹാ ഹാ ആഹാ ആഹാ ഹാ
മണ്ണിെന്റ ശാപം അകറ്റിടാനായ്
ൈദവം തൻ സൂനുേവ ന ിയേലല്ാ
േബത് ലേഹമിെലാരു േഗാശാല തന്നിൽ താൻ
ജാതനായ് വന്നിടുന്നു
പുതിെയാരു ...
മന്നവർ പാടുന്ന നവയ്ഗാനം
മാനവെരാന്നായ് പാടിടേട്ട
അതയ്ുന്നതങ്ങളിൽ േസ്താതര്ം മേഹശനു
പാരിൽ ശാന്തി മാനവർക്ക്
പുതിെയാരു ...

കൃതജ്ഞത-സമാപന പര്ാർത്ഥനകൾ
കാർമ്മി: കർത്താവായ ൈദവേമ, സകല മനുഷയ് സങ്ക
ങ്ങൾക്കും അതീതമായി ൈദവപുതര്നായ മിശിഹാ ഒരു
ശിശുവായി പുൽെതാട്ടിയിൽ പിറന്നുവേലല്ാ. ǌങ്ങൾ അർ
പ്പിച്ച ഈ ബലിയിൽ അവിടുന്ന് സവ്യം മറച്ച്, അപ്പത്തി
െന്റയും വീഞ്ഞിെന്റയും സാദ്ദൃശയ്ത്തിൽ തെന്നത്തെന്ന
ന ിയതിെന ഓർത്ത് ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. എളിയ
സാഹചരയ്ങ്ങളിൽേപ്പാലും അങ്ങയുെട സാന്നിധയ്ം അേനവ്
ഷിക്കുവാനും വിേവചിച്ചറിയുവാനുമുള്ള ഉൾക്കാ ǌങ്ങൾ
ക്കു പര്ദാനം െചയയ്ണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാ
ത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ. കർത്താേവ, ആശീർവവ്ദിക്കണേമ.
കാർമ്മി: കർത്താവായ മിശിഹാേയ, മനുഷയ്ാവതാരംവഴി
മനുഷയ്വർഗെത്ത ആനന്ദിപ്പിച്ചതിന് നിനക്കു ǌങ്ങൾ
നന്ദി പറയുന്നു. തിരുപ്പിറവിയുെട സദവ്ാർത്ത േകട്ട് ആന
ന്ദിക്കുവാനും അത് അറിയിക്കുവാനും എളിയവരായ ആട്ടി
ടയന്മാെര നീ അനുഗര്ഹിച്ചുവേലല്ാ. ഈ സദവ്ാർത്ത ആഴ
ത്തിൽ ഉൾെക്കാണ്ട് േലാകെത്ത അറിയിക്കുവാൻ
ǌങ്ങൾക്ക് അനുഗര്ഹം ന ണേമ. സവ്ർഗീയ ഗണങ്ങ
േളാടു േചർന്ന് "അതയ്ുന്നതങ്ങളിൽ ൈദവത്തിനു സ്തുതി"
എന്ന് നിരന്തരം പാടി സ്തുതിക്കുവാൻ ǌങ്ങൾക്കിടയാ
കെട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ

സമാപനാശീർവാദം
(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)

പൂർവപിതാക്കൾ ക്കരുളുകയായ്
വിവിധ തരത്തിൽ, കാലത്തിൽ
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പര്വചന മഖിലം, സമയത്തിൻ
തികവിൽ തിരുസുതനാഗതനായ്.
പാപത്തിൻ മതിൽ നീക്കുകയും
പരമാനന്ദം ന കയും
കനിെവാടു െച തിനാദരവായ്
കരുണാരൂപെന വാഴ്ത്തീടാം.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ
ഇന്നീ ബലിയിലണഞ്ഞീടാൻ
കഴിയാത്തവരിൽ കർത്താവിൻ
കൃപയുണ്ടാകണെമന്നാളും
ദിവയ്ാനുഗര്ഹ മതുേപാെല
പരിപാവനമീയാഗത്തിൽ
പങ്കാളികളായ് തീർന്നവരിൽ
തിരുജനനം വരമരുളെട്ട +
ഇെപ്പാഴുെമെപ്പാഴുെമേന്നക്കും
സമൂഹം: ആേമ്മൻ

അെലല്ങ്കിൽ
കാർമ്മി: പൂർവകാലങ്ങളിൽ പര്വാചകന്മാർവഴി വിവിധ
ഘട്ടങ്ങളിലും വിവിധ രീതികളിലും നമ്മുെട പിതാക്കന്മാ
േരാടു സംസാരിക്കുകയും, സമയത്തിെന്റ പൂർണ്ണതയിൽ
തെന്റ പുതര്െന അയ കയും െച ൈദവം വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവ
നാകെട്ട. പാപത്തിെന്റ ദാസയ്ത്തിൽനിന്നു േമാചിപ്പിച്ച്
ആന്തരികമായ ആനന്ദവും സമാധാനവും ഈ തിരുന്നാ
ളിൽ ǌങ്ങൾക്കു ന ിയ കർത്താേവ, അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ
ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട സമാധാനം ǌങ്ങളിൽ ശാശവ്
തമായി നിലനിർത്തണേമ. സേഹാദരേര, ഈ തിരു
ക്കർമ്മങ്ങളിൽ പെങ്കടുത്ത നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരിലും
ഇതിൽ പെങ്കടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നിങ്ങളുെട പര്ിയെപ്പ
ട്ടവരിലും കർത്താവിെന്റ കൃപയും അനുഗര്ഹവും സമൃദ്ധ
മായി ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട. സകല ജനങ്ങൾക്കും േവണ്ടി
യുള്ള വലിയ സേന്താഷത്തിെന്റ സദവ്ാർത്ത നിങ്ങൾക്കും
കർത്താവിെന അറിയാത്തവർക്കും ലഭിക്കുമാറാകെട്ട.
ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ

രൂപം വണങ്ങുേമ്പാൾ
1
െജറൂസേലമിൻ നായകെന വാഴ്ത്തുവിൻ
നിതയ്മേഹാന്നത നാഥെന വാഴ്ത്തുവിൻ
ൈദവത്തിൻ പര്ിയ ജാതനു
തപ്പുകൾ തമ്പുരു വീണകളാൽ
കീർത്തനങ്ങൾ പാടി വാഴ്ത്തുവിൻ (2)

കർണ്ണമേനാഹര രാഗം പകരും ഗീതിയാൽ
വാനവദൂതർ വാനിൽ സ്തുതികൾ പാടുന്നൂ (2)
വാനവെരാത്തു മാനവരും
ൈദവത്തിൻ തിരുസന്നിധിയിൽ
ഹേലല്ലൂയ പാടി വാഴ്ത്തുവിൻ
ജറൂസേലമിൻ.......
മഞ്ജുള േമാഹന കീർത്തനം പാടി േപാക നാം
രക്ഷകനാം ശര്ീേയശുവിൻ േസ്നഹദൂതുമായ് (2)
സുവിേശഷത്തിൻ സാക്ഷികളായ്
േലാകത്തിൻ െപാൻ ദീപമായ്
ഏകിടുവിൻ നൽ കര്ിസ്തുവിൻ സേന്ദശം (2)
െജറൂസേലമിൻ.....
2
രാജാധി രാജൻപിറന്നു
സവ്ർഗീയ വാതിൽതുറന്നു (2)
ഉണ്ണിേയശുേവ കാണാൻ
േപാകാം നാെമാന്നായി (2)
വിണ്ണിൻ താരം കിഴക്കുദിച്ചു മിന്നും താരകം
മണ്ണിൻ ദീപം മിന്നിവിളങ്ങി മിന്നാമിന്നിയായ് (2)
േലാകരക്ഷകൻ പിറന്നദിനം
ഇന്നുേലാകം േഘാഷിക്കും സുദിനം (2)
മാലാഖമാേരാടു േചർന്നുപാടി
മഹതവ്ം ന ി വണങ്ങീടാം (2)
േഗല്ാറിയ ഹാേലലൂയ
വിണ്ണിൻ താരം കിഴക്കുദിച്ചു മിന്നും താരകം
മണ്ണിൻ ദീപം മിന്നിവിളങ്ങി മിന്നാമിന്നിയായ് (2)
ദൂതർ പാടിയ നവയ്ഗാനം
ഇന്നു പാരിെല മനുജരിൽ ഗീതം (2)
മാനവർക്കാേമാദ മേഹാത്സവം
വാനിൽ പുതിയ സംഗീതം (2)
േഗല്ാറിയ ഹാേലലൂയ.
രാജാധി രാജൻപിറന്നു ...

വർഷാവസാന പര്ാർത്ഥന
(നന്ദിയും അനുതാപവും)
അനുതാപവും)

പര്ാരംഭ ഗാനം
ൈദവകുമാരന് കാല്വരിക്കുന്നില്
ബലിയണച്ചു സവ്യം ബലിയണച്ചു
പറുദീസാ നരനു തുറന്നിടാനായ്
ബലിയണച്ചു സവ്യം ബലിയണച്ചു.
സൗഭാഗയ് ദായകമാം ധര്മ്മയാഗം
വീണ്ടുമിതാ പീഠത്തിലര്പ്പിക്കുന്നു
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പിറവിത്തിരുന്നാൾ, വര്ഷാവസാനം, വര്ഷാരംഭം പര്ാർത്ഥനകൾ

പാപങ്ങള് കഴുകിടുമാ ദിവയ്യാഗം
വീണ്ടുമിതാ പീഠത്തിലര്പ്പിക്കുന്നു.
ൈദവകുമാരന് ...
സര്േവവ്ശാ പാവനമീ പൂജയാെല
ǌങ്ങള്ക്കു ജീവന് പകര്ന്നിേടണം
മൃതരില് പര്കാശം പരത്തിേടണം
നവശാന്തി ഭൂവില് വിതച്ചിേടണം.
ൈദവകുമാരന് ...

േസ്നഹത്തിെന്റ ക ന (ഗാനം)

കാർമ്മി: കാരുണയ്വാനും േസ്നഹനിധിയുമായ ൈദവേമ,
ഈ വർഷത്തിെന്റ അവസാനം കാണുവാൻ ǌങ്ങെള
അനുവദിച്ചതിന് ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു. കടന്നു
േപാകുന്ന ഈ വർഷത്തിൽ അങ്ങു ǌങ്ങൾക്കു ന ിയ
എലല്ാ അനുഗര്ഹങ്ങൾക്കും അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ നന്ദി
പറയുന്നു. ഈ വർഷം നഷ്ടമാക്കിയ ദിവയ്േപര്രണകെളയും
െച േപായ പാപങ്ങെളയുംകുറിച്ച് ǌങ്ങൾ പശ്ചാത്തപി
ക്കുന്നു. ഈ കൃതജ്ഞതാ ബലി േയാഗയ്താപൂർവവ്ം അർപ്പി
ക്കുവാൻ ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും
നാഥാ, എേന്നക്കും.

കാര്മ്മി: (ഗാനം)
സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിന്, നാമം പൂജിതമാകണേമ
നിന് രാജയ്ം വന്നീടണേമ, പരിശുദ്ധന് നീ പരിശുദ്ധന്.

സമൂഹം: ആേമ്മന്

സമൂഹം: (രണ്ടു ഗണമായി തുടരുന്നു).
സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാനിന്,
സ്തുതിതന്നിസ്തുല മഹിമാവാല്
ഭൂസവ്ര്ഗ്ഗങ്ങള് നിറഞ്ഞു സദാ,
പാവനമായി വിളങ്ങുന്നു.

കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ അങ്ങേയാടു നന്ദി പറയുവാനും
അേങ്ങ നാമം പുകഴ്ത്തുവാനും / ǌങ്ങള് കടെപ്പട്ടവരാകുന്നു.

വാനവ മാനവ വൃന്ദങ്ങള്, ഉദ്േഘാഷിപ്പൂ സാേമാദം
പരിശുദ്ധന് നീ എെന്നന്നും, പരിശുദ്ധന് നീ പരിശുദ്ധന്.
സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിന്,
നാമം പൂജിതമാകണേമ
നിന് രാജയ്ം വന്നീടണേമ,
നിന് ഹിതമിവിെട ഭവിക്കണെമ.
സവ്ര്ഗ്ഗെത്തന്നതുേപാലുലകില്,
നിന് ചിത്തം നിറേവറണേമ
ആവശയ്കമാ മാഹാരം,
ǌങ്ങള്ക്കിന്നരുളീടണേമ.
ǌങ്ങള് കടങ്ങള് െപാറുത്തതുേപാല്,
ǌങ്ങള്ക്കുള്ള കടം സകലം
പാപത്തിന് കട ബാദ്ധയ്തയും,
അങ്ങു കനിഞ്ഞു െപാറുക്കണേമ.
ǌങ്ങള് പരീക്ഷയിെലാരുനാളും,
ഉള്െപ്പടുവാനിടയാകരുേത
ദുഷ്ടാരൂപിയില് നിെന്നന്നും,
ǌങ്ങെള രക്ഷിച്ചരുളണേമ.
എെന്തന്നാെലന്നാേളക്കും, രാജയ്ം ശക്തിമഹതവ്ങ്ങള്
താവകമേലല്ാ കര്ത്താേവ, ആേമ്മനാേമ്മെനേന്നക്കും.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടു
കൂെട.

സങ്കീര്ത്തനം (നന്ദി പര്കടനം)

(രണ്ടു ഗണമായി തുടരുന്നു).
കര്ത്താേവ അങ്ങേയാടു നന്ദി പറയുവാനും
അേങ്ങ നാമം പുകഴ്ത്തുവാനും / ǌങ്ങള് കടെപ്പട്ടവരാകുന്നു.
ഓേരാ ദിവസവും പര്ഭാതത്തില്
ǌാന് അേങ്ങ കാരുണയ്ം പര്കീര്ത്തിക്കും.
സന്ധയ്ാകാലത്ത് അേങ്ങ വിശവ്സ്തതയും.
വീണയും കിന്നരവും െകാണ്ട്
അങ്ങുന്ന് എെന്ന സേന്താഷിപ്പിച്ചു.
അവയില് ǌാന് ആനന്ദിക്കുന്നു.
അേങ്ങ പര്വര്ത്തികള് എതര് ഉല്കൃഷ്ടമാകുന്നു.
അേങ്ങ ചിന്തകള് എതര് അഗാധവുമാകുന്നു.
മൂഢനായ മനുഷയ്ന് അതറിയുന്നിലല്.
േഭാഷന്മാര്ക്ക് അതു ദുര്ഗര്ഹവുമാകുന്നു.
പാപികള് പച്ചപ്പുലല്ുേപാെല തഴച്ചു വളരുന്നുണ്ടാകും.
ദുഷ്ടന്മാര് വിടര്ന്നു പു ിക്കുന്നുണ്ടാവും.
അവര് നീങ്ങുന്നത് നാശത്തിേല ാകുന്നു.
അങ്ങ് എേന്ന ം അതയ്ുന്നതനാകുന്നു.
ഭൂവാസികെള ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുവിന്.
അവിടുെത്ത നാമത്തിനു കീര്ത്തനം പാടുവിന്.
അത്ഭുതകരമായ പല കാരയ്ങ്ങളും
അവിടുന്നു മനുഷയ്ര്ക്കു േവണ്ടി െച ിട്ടുണ്ട്.
അവിടുന്നു നമുക്ക് ജീവന് ന ി.
നമ്മുെട കാലുകള് വഴുതിേപ്പാകുവാന്
അവിടുന്ന് അനുവദിക്കയിലല്.
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െവള്ളി പരിേശാധിക്കുന്നതുേപാെല
ǌങ്ങെള അവിടുന്നു പരിേശാധിച്ചു.

കര്ത്താെവ അേങ്ങ തിരുനാമം
ഭൂമിയില് എതര് മഹനീയമാകുന്നു.

ǌങ്ങെള വലയില് അകെപ്പടുത്തുകയും
പീഡകള്ക്ക് ഇരയാക്കുകയും െച .

അങ്ങുന്നു മനുഷയ്െന ഓര്ക്കുവാേനാ
അവെന സന്ദര്ശിക്കുവാേനാ
അവെനന്തു േയാഗയ്തയുണ്ട്.

തീയിലും െവള്ളത്തിലുംകൂടി
അങ്ങുന്നു ǌങ്ങെള നടത്തി.
എങ്കിലും അതിെന്റ എലല്ാം അവസാനം
ആനന്ദത്തിേല ǌങ്ങെള ആനയിച്ചു.
ൈകകള് നിറെയ കാ കളുമായി
അേങ്ങ ഭവനത്തിേല ് ǌങ്ങള് വരുന്നു.
എെന്റ ആത്മാേവ കര്ത്താവിെന വാഴ്ത്തുക.
അവിടുെത്ത അനുഗര്ഹങ്ങള് മറക്കരുെത.
നിെന്റ പാപങ്ങള് അവിടുന്നു െപാറുക്കുന്നു.
നിെന്റ േരാഗങ്ങള് സുഖമാക്കുന്നു.
അവിടുന്നു പാപത്തിെന്റ ഗൗരവം േനാക്കുന്നിലല്.
അതിെന്റ വലുപ്പമനുസ്സരിച്ചു ശിക്ഷിക്കുന്നുമിലല്.
ആകാശേത്താളം ഉയരുന്ന കാരുണയ്ം
അവിടുന്നു തെന്റ ഭക്തേരാടു പര്ദര്ശിപ്പിച്ചു.
ഉദയെത്ത അസ്തമയത്തില് നിെന്നന്നേപാെല
പാപെത്ത നമ്മില്നിന്നകറ്റി.
പിതാവു മക്കേളാെടന്നേപാെല
കര്ത്താവു തെന്റ ഭക്തേരാടു കാരുണയ്ം കാണിക്കുന്നു.
നമ്മള് േകവലം െപാടിയാെണന്ന്
അവിടുന്ന് അറിയുന്നുണ്ടേലല്ാ.
മനുഷയ്ജീവിതം പുല്െക്കാടിക്കു തുലയ്മാകുന്നു.
വയലിെല പു ം േപാെല അതു വിരിയുന്നു.
ചുടുകാറ്റടിക്കുേമ്പാള് അതു വാടിേപ്പാകുന്നു.
അതു നിന്നിരുന്ന സ്ഥലവും അജ്ഞാതമായിത്തീരുന്നു.
കര്ത്താവിെന േസ്നഹിക്കുന്നവരുെട േമല്
അവിടുെത്ത അനുഗര്ഹമുണ്ടായിരിക്കും.
അേങ്ങ ് ആയിരം വത്സരങ്ങള്
അസ്തമിെച്ചാരു ദിവസം േപാെലയും
രാതര്ിയുെട ഒരു യാമം േപാെലയുമാകുന്നു.
േലാകത്തില് മനുഷയ്െന്റ ജീവിതം
കിനാവു േപാെല കടന്നുേപാകുന്നു.
ഹൃദയവിജ്ഞാനം പര്ാപിക്കുവാനായി
ǌങ്ങളുെട ആയുസ്സിെന്റ ഹര്സവ്ത
ǌങ്ങള്ക്കു മനസ്സിലാക്കിത്തരണേമ.

മാലാഖയില് നിന്നു വലിയ േഭതമിലല്ാെത
അവെന അങ്ങുന്നു സൃഷ്ടിച്ചു.
മഹിമയും ബഹുമാനവും െകാണ്ട്
അങ്ങുന്നു അവെര അലങ്കരിച്ചു.
അേങ്ങ സകല സൃഷ്ടികളുെടയും േമല്
അവന് അധികാരം െകാടുത്തു.
നലല്വനായ കര്ത്താവിെന സ്തുതിക്കുവിന്.
അതയ്ുന്നതനായ ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുവിന്.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്,
അവിടുെത്ത കാരുണയ്ം അനന്തമാകുന്നു.
തെന്റ അനന്തമായ ജ്ഞാനത്താല്
ആകാശം സൃഷ്ടിച്ചവെന സ്തുതിക്കുവിന്.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്
അവിടുെത്ത കാരുണയ്ം അനന്തമാകുന്നു.
പകലിെന ഭരിക്കുവാന് േവണ്ടി
സൂരയ്െന സൃഷ്ടിച്ചവെന സ്തുതിക്കുവിന്.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്
അവിടുെത്ത കാരുണയ്ം അനന്തമാകുന്നു.
രാതര്ിെയ ഭരിക്കുവാന് േവണ്ടി
ചന്ദ്രതാരങ്ങെള സൃഷ്ടിച്ചവെന സ്തുതിക്കുവിന്.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്
അവിടുെത്ത കാരുണയ്ം അനന്തമാകുന്നു.
നമ്മുെട സങ്കടകാലങ്ങളില്
നെമ്മ ഓര്ത്തവെന സ്തുതിക്കുവിന്.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്
അവിടുെത്ത കാരുണയ്ം അനന്തമാകുന്നു.
നമ്മുെട ശതര്ുക്കളില് നിെന്നലല്ാം
നെമ്മ രക്ഷിച്ചവെന സ്തുതിക്കുവിന്.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്
അവിടുെത്ത കാരുണയ്ം അനന്തമാകുന്നു.
േലാകത്തിലുള്ള ജീവികള്െക്കലല്ാം
ആഹാരം ന ന്നവെന സ്തുതിക്കുവിന്.
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പിറവിത്തിരുന്നാൾ, വര്ഷാവസാനം, വര്ഷാരംഭം പര്ാർത്ഥനകൾ

എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്
അവിടുെത്ത കാരുണയ്ം അനന്തമാകുന്നു.
പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടു
കൂെട.
കാര്മ്മി: പര്കൃതയ്ാ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനും പര്വൃത്തികളാല്
സവ്യം െവളിെപ്പടുത്തുന്നവനുമായ ൈദവേമ, ആകാശവും
ഭൂമിയും ആേങ്ങ മാഹാത്മയ്െത്ത പര്കീര്ത്തിക്കുന്നു.
അേങ്ങ ് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധ
നയും സമര്പ്പിക്കുവാന് ǌങ്ങള് കടെപ്പട്ടവരാകുന്നു.
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാല്ത്താ
കാര്മ്മി: േപായ്മറയുന്നീ ക്ഷണഭംഗുരമാം
േലാകവുമതിെല ജഡികാശകളും.
സമൂഹം:

അക്ഷയരാജയ്ം േനടാനുതകും
നിേക്ഷപങ്ങള് കരുതുക നമ്മള്.

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടു
കൂെട.
കാര്മ്മി: ശൂനയ്തയില് നിന്നു ǌങ്ങെള സൃഷ്ടിക്കുകയും
പാപങ്ങളില് നിന്നു ǌങ്ങെള രക്ഷിക്കുകയും െച കാരു
ണയ്വാനായ കര്ത്താേവ, അങ്ങയുെട അനുഗര്ഹങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി ǌങ്ങള് അങ്ങേയാടു നന്ദി പറയുകയും േസ്നഹം
നിറഞ്ഞ ഹൃദയേത്താെട സ്തുതിച്ചാരാധിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു.
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

േസ്താതര്ഗീതം
ൈദവേമ നിന് ദിവയ്ദാനങ്ങള്ക്കായ്
നന്ദിേയാെട ǌങ്ങള് നിെന്ന വാഴ്ത്തുന്നൂ.
അപകടങ്ങളില് വീഴാെത
വീണുേപായാല്ത്താഴാെത
അനുദിനം ǌങ്ങെള നീ
കാത്തുേപാന്നേലല്ാ. (2)
ൈദവേമ നിന് ദിവയ്ദാനങ്ങള്ക്കായ് ...
പാപത്തിന് വഴിയിലും
േശാകത്തിന് ചുഴിയിലും

തൃക്കരങ്ങള് നീട്ടി ǌങ്ങള് ക്കാശര്യം ന ി. (2)
ൈദവേമ നിന് ദിവയ്ദാനങ്ങള്ക്കായ് ...
ആത്മാവിലാശതൂകി
അന്നന്നു േഭാജയ്േമകി
എന്നുെമന്നും ǌങ്ങളില് നീ
വാണിടുന്നേലല്ാ. (2)
ൈദവേമ ...............

അെലല്ങ്കിൽ
ൈദവേസ്നഹം വർണ്ണിച്ചീടാൻ, വാക്കുകൾ േപാരാ
നന്ദിെചാലല്ിതീർക്കുവാനീ, ജീവിതം േപാരാ
കഷ്ടപ്പാടിൻ കാലങ്ങളിൽ,
രക്ഷിക്കുന്ന േസ്നഹേമാർത്താൽ
എതര് സ്തുതിച്ചാലും, മതിവരുേമാ (ൈദവ.....)
സവ്ന്തമായ് ഒന്നുമിലല്, സർവവ്തും നിൻ ദാനം
സവ്സ്ഥമായ് ഉറങ്ങീടാൻ,
സമ്പത്തിൽ മയങ്ങാെത
മന്നിൽ സൗഭാഗയ്ം, േനടാനായാലും
ആത്മം നഷ്ടമായാൽ, ഫലെമവിെട
(ൈദവ......)
സവ്പ്നങ്ങൾ െപാലിഞ്ഞാലും, ദു:ഖത്താൽ വലഞ്ഞാലും
മിതര്ങ്ങൾ അകന്നാലും, ശതര്ുക്കൾ നിരന്നാലും
രക്ഷാകവചം നീ, മാറാെതന്നാളും
അെങ്ങൻ മുേമ്പ േപായാൽ, ഭയെമവിെട (ൈദവ.....)
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടു
കൂെട.

(ജീവിതകാലത്ത്, പര്േതയ്കിച്ച് ഈ വര്ഷത്തില്,
െച േപായ പാപങ്ങെളക്കുറിച്ചു പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു)
കാര്മ്മി: പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന പാപികെള കാരുണയ്പൂർവവ്ം
സവ്ീകരിക്കുന്ന േസ്നഹസമ്പന്നനായ ൈദവേമ, ǌങ്ങളുെട
പാപങ്ങെളക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും, അങ്ങയുെട
അനുഗര്ഹവും സഹായവും ǌങ്ങള് പര്ാര്ത്ഥിക്കുകയും
െചയയ്ുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സര്േവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാര്മ്മി: ൈദവേമ എേന്നാടു കരുണ േതന്നണേമ.
ദയാപൂര്വവ്ം എെന്റ പാപങ്ങള് മായിച്ചുകളയണേമ.

(രണ്ടു ഗണമായി തുടരുന്നു).
ൈദവേമ എേന്നാടു കരുണ േതന്നണെമ.
ദയാപൂര്വവ്ം എെന്റ പാപങ്ങള് മായിച്ചുകളയണേമ.
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എെന്റ അപരാധങ്ങള് കഴുകിക്കളയുകയും
െതറ്റുകള് തുടച്ചുമാറ്റുകയും െചയയ്ണേമ.
എെന്തന്നാല് എെന്റ പാപങ്ങള് ǌാനറിയുന്നു.
ǌാന് അവെയലല്ാം കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
അേങ്ങ െക്കതിരായി ǌാന് പാപം െച േപായി.
അേങ്ങ സന്നിധിയില് ǌാന് തിന്മ പര്വര്ത്തിച്ചു.
അേങ്ങ വചനങ്ങള് നീതിയുക്തമാകുന്നു.
അേങ്ങ വിധികള് വിജയിക്കുകയും െച .
ǌാന് പാപേത്താടുകൂടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു.
എെന്റ ഉത്ഭവം തെന്ന തിന്മയിലാകുന്നു.
അങ്ങു സതയ്വാനാണേലല്ാ.
അേങ്ങ ജ്ഞാനത്തിെന്റ രഹസയ്ങ്ങള്
എെന്നയും പഠിപ്പിക്കണെമ.
പരിമള ൈതലംെകാണ്ട് എെന്ന തളിക്കണേമ.
ǌാന് ശുദ്ധിയുള്ളവനാകെട്ട.
അതില് എെന്ന കഴുകണെമ.
ǌാന് മഞ്ഞിേനക്കാള് നിര്മ്മലനാകെട്ട.
അേങ്ങ സേന്താഷം എനിക്കു ന േകണേമ.
ǌാന് അതില് ആനന്ദം െകാള്ളെട്ട.
എെന്റ പാപങ്ങളില് നിന്നു മുഖം തിരിക്കണേമ.
എെന്റ അപരാധങ്ങള് മായിച്ചു കളയണേമ.
നിര്മ്മലമാെയാരു ഹൃദയം എന്നില് സൃഷ്ടിക്കണേമ.
എെന്റ മനസ്സിെന ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും െചയയ്ണേമ.
അേങ്ങ തിരുസന്നിധിയില് നിന്ന്
എെന്ന ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയരുേത.
അേങ്ങ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന
എന്നില് നിന്ന് എടുത്തുകളയരുേത.
പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
ആദിമുതല് എേന്ന ം ആേമ്മന്.

കീര്ത്തനം
മനുജനു ജന്മം ന ിയ നാഥാ
വിനയെമാടങ്ങെയ വാഴ്ത്തീടുന്നു.
വരുവിന് വിരെവാടു, വരുവിന് ജീവന്
പിരിയും മുേമ്പ നാഥെന വാഴ്ത്താം.
ജിതമാനസരാം സുകൃതികെളന്നും
ജീവിക്കുന്നു മൃതിയുെട വിളിയും.

പകലുള്ളേപ്പാളദ്ധവ്ാനിപ്പിന്
തമസ്സുവരുന്നു മൃതിയുെട വിളിയും.
ജാഗരണത്താല് മങ്ങിയ വദനം
കനക പര്ഭയില് മുങ്ങിവിളങ്ങും.
നിതയ്പിതാവിനു കീര്ത്തനെമന്നും
സുതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടു
കൂെട.
(കാര്മ്മികന് ധൂപം ആശീര്വവ്ദിക്കുന്നു.)
(കുര്ബാനയുെട തുടര്ന്നുള്ള ഭാഗത്തിന് സാധാരണ കുര്ബ്ബാന
പുസ്തകം േപജ് 50 മുതല് ഉപേയാഗിക്കുക).

കാേറാസൂസാ
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഭക്തി
േയാടുംകൂടി നിന്ന് / മനുഷയ്നായി പിറന്ന മിശിഹാെയ
ധയ്ാനിച്ചുെകാണ്ട് / "ൈദവേമ, ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതി
ക്കുന്നു" എന്ന് ഏറ്റുപറയാം.
സമൂഹം: ൈദവേമ ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: വിനീതരായ ആട്ടിടയെരയും / വിജ്ഞാനിക
ളായ ശാസ്ത്രജ്ഞെരയും / ദിവയ്ശിശുവിെന്റ സവിധത്തി
േലക്കു നയിച്ച ൈദവേമ,
സമൂഹം: ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തെന്റ തിരുക്കുമാരെന്റ മനുഷയ്ാവതാരംവഴി /
എളിമയുെടയും ദാരിദര്ത്തിെന്റയും മാതൃക കാട്ടുകയും /
സമാധാനവും പര്തയ്ാശയും ന ി േലാകെത്ത അനുഗര്ഹി
ക്കുകയും െച ൈദവേമ,
സമൂഹം: ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: േലാകാരംഭത്തിനു മുേമ്പ / മിശിഹായിൽ ǌങ്ങ
െള തിരെഞ്ഞടുക്കുകയും / അങ്ങയുെട രാജയ്ത്തിേലക്കു
ǌങ്ങെള വിളിക്കുകയും െച ൈദവേമ,
സമൂഹം: ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: വിവിധങ്ങളായ ജീവിതാനുഭങ്ങളിലൂെട / ǌങ്ങ
െള നയിക്കുകയും / ǌങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കഴിവുക
ളായ താലന്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ / ǌങ്ങെള സഹായി
ക്കുകയും െചയയ്ുന്ന ൈദവേമ,
സമൂഹം: ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പതിെനാന്നാം മണിക്കൂറിൽ വിളിക്കെപ്പട്ട
േവലക്കാേരാെടന്നേപ്പാെല / അേയാഗയ്രായ ǌങ്ങേളാടും
കരുണകാണിക്കുന്ന ൈദവേമ,
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പിറവിത്തിരുന്നാൾ, വര്ഷാവസാനം, വര്ഷാരംഭം പര്ാർത്ഥനകൾ

സമൂഹം: ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: അവസാനനാളിൽ / അങ്ങയുെട മുമ്പിൽ
ǌങ്ങൾ
കണക്കുേബാധിപ്പിേക്കണ്ടവരാണ്
എന്ന
സതയ്ം / തിരുവചനത്തിലൂെട ǌങ്ങെള പഠിപ്പിക്കുന്ന
ൈദവേമ.
സമൂഹം: ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: മനുഷയ്ാവതാരം വഴി ǌങ്ങളുെട നിതയ്പുേരാ
ഹിതനായ മിശിഹാേയ, ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു
മാർ (േപര്) പാപ്പാെയയും, ǌങ്ങളുെട സഭയുെട തലവനും
പിതാവുമായ മാർ (േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും, ǌങ്ങ
ളുെട അതിരൂപതാധയ്ക്ഷനായ മാർ (േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീ
ത്തെയയും, ǌങ്ങളുെട േമലധയ്ക്ഷയ്നും പിതാവുമായ മാർ
(േപര്) െമതര്ാെനയും, മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും ആത്മീ
യനന്മകൾ ന ി അനുഗര്ഹിക്കുന്ന ൈദവേമ.
സമൂഹം: ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്ത
െരയും പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർ
പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കർത്താേവ, അേങ്ങക്കു
ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു.
കാർമ്മി : ചരിതര്ത്തിെന്റ നാഥനായ ൈദവേമ, എലല്ാം
അവിടുന്നറിയുകയും, എലല്ാം ǌങ്ങളുെട നന്മ ായി പരിണ
മിപ്പിക്കുകയും െചയയ്ുന്നുെവന്ന് ǌങ്ങൾ വിശവ്സിക്കുന്നു.
അങ്ങയുെട ൈപതൃകമായ പരിപാലനത്തിെന്റ കരം,
ജീവിതത്തിെല എലല്ാ സംഭവങ്ങളിലും ദർശിക്കുവാനും,
വിശവ്ാസേത്താടും പര്തയ്ാശേയാടുംകൂടി, ഈ േലാക
ത്തിെല ǌങ്ങളുെട യാതര് പൂർത്തിയാക്കുവാനും ǌങ്ങെള
പര്ാപ്തരാക്കണേമ.
പിതാവും
പുതര്നും
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

സമാപനാശീർവവ്ാദം
(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാ വഴിയായ് ....)

സ്തുതി പാടീടാം സന്നിധിയിൽ
സതതം ൈദവപിതാവിനു നാം
രക്ഷാമാർഗ്ഗം കാണിച്ചൂ
രക്ഷകനീേശാ നിജതനയൻ.
നന്മയിേലക്കു നയിച്ചീടും
റൂഹാ െക്കലല്ാ മഹിമകളും
അർപ്പിച്ചീടാം, കൃപയാലങ്ങാത്മവിശുദ്ധി പകർന്നേലല്ാ.

സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
സവ്ർഗ വിരുന്നിൽ േചർന്നീടാൻ
സന്തതെമാരുേപാൽ നീങ്ങീടാം
നന്ദിേയാടേങ്ങ തിരുനാമം
നിതയ്ം പാടി വണങ്ങീടാം.
ചിറകുവിരിച്ചു പറന്നകലും
വർഷം നന്മ നമുേക്കകി
നന്ദിപറഞ്ഞു നമിച്ചിടുവിൻ +
ഇെപ്പാഴുെമെപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(അെലല്ങ്കിൽ)
കാർമ്മി : അനുഗര്ഹദായകനും പാപങ്ങൾ െപാറുക്കുന്നവനു
മായ ൈദവെത്ത നമുക്കു സ്തുതിക്കാം. സമയത്തിെന്റ പൂർ
ണ്ണതയിൽ മനുഷയ്നായി പിറന്ന് നമ്മിൽ ഒരുവനായി
ജീവിച്ച്, രക്ഷയുെട മാർഗ്ഗം നമുക്കു കാണിച്ചുതന്ന മിശി
ഹാെയ നമുക്കു വാഴ്ത്താം. എലല്ാം വിശുദ്ധീകരിച്ച് അനുദിനം
നന്മയുെട വഴിയിലൂെട നെമ്മ നയിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാ
വിെന നമുക്കു മഹത്തവ്െപ്പടുത്താം. കടന്നുേപായ വർഷം
ൈദവം നമുക്കു ന ിയ അനവധിയായ നന്മകൾക്ക് നന്ദി
പറയുവിൻ. മിശിഹായുെട തിരുശരീരരക്തങ്ങൾ സവ്ീക
രിച്ച നിങ്ങെള അവിടുന്ന് സവ്ർഗ്ഗീയവിരുന്നിൽ പങ്കുകാരാ
ക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

ആരാധന ് അനുതാപ ഗാനങ്ങൾ
പാപേബാധവും പശ്ചാത്താപവും
കർത്താേവ എനിേക്കകേണ
കണ്ണീേരാടും വിലാപേത്താടുെമൻ
പാപം ǌാേനറ്റു െചാലല്ീടാം (2)
നീതിമാനായ് അനയ്െര താഴ്ത്തി
ദുർവവ്ിധികൾ ǌാൻ െചയയ്ിലല്
പാപകാരണം അനയ്നാെണന്ന
നയ്ായവാദവും െചയയ്ിലല് (2)
ആത്മവഞ്ചന െച ǌാെനെന്റ
പാപെത്ത പൂഴ്ത്തിവ ിലല്
പാപേമതുേമ എന്നിലിെലല്ന്ന്
െചാലല്ും വിഢി ǌാനാകിലല്
2
പാപികെളേത്തടി വന്ന പാലകേനശുേവ
പാദതാരിൽ വന്നു നി ക്കും പാപിെയകാക്കേണ.
േലാകദര്വയ് ആശകളാൽ
നിെന്ന െവടിഞ്ഞു ǌാൻ (2)
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സേന്താഷവും സൗഭാഗയ്വും
േതടിയലഞ്ഞു ǌാൻ (2)
അന്ധകാര ശക്തികളാൽ
ബന്ധിതനായ് ǌാൻ (2)
പാപത്തിെന്റ നീർക്കയത്തിൽ
വീണു വലഞ്ഞു ǌാൻ (2)

വര്ഷാരംഭ
വര്ഷാരംഭ പര്ാര്ത്ഥന
പര്ാര്ത്ഥന
(സ്തുതി, വിേധയതവ്ം, അനുസരണം)

പര്ാരംഭ ഗാനം
പുതിെയാരു വര്ഷം പുലരുന്നു,
പുതുമയിലാശകളുണരുന്നു
കര്ത്താേവ, നിന് തനയരിതാ
നിന് തിരുസന്നിധിയണയുന്നു.
ആയിരമായിര മക്ഷികളീപ്പുതിയദിനത്തില് പൂങ്കിരണം
കാണാെതാട്ടു നിരാശതയില്
മങ്ങിയടഞ്ഞു മറഞ്ഞേലല്ാ.
പുതുവര്ഷത്തിന് പാതകളില്
പാപികള് ǌങ്ങളിറങ്ങുന്നു
വിനകളില് വീഴാതഖിേലശാ
ൈകകള് പിടിച്ചു നടത്തണേമ.
കരളില് നിരാശ നിറ രുേത
കൃപയുെട വാതിലട രുേത
കാക്കും ൈകകള് വലിക്കരുേത
കരുണ െവടിഞ്ഞു വിധിക്കരുേത.
കണ്ണുകള് നിന്നിലുറപ്പിെച്ചന്
ദിനകൃതയ്ങ്ങള് തുടങ്ങുേന്നന്
വീഴാെതെന്ന നയിക്കണേമ
വിജയാനുഗര്ഹേമകണേമ.
നാഥാ നിന് സുവിേശഷത്തിന്
പാരമിടുങ്ങിയ പാതകളില്
സിദ്ധന്മാരുെട കാ ാടില്
െതറ്റാെതെന്ന നയിക്കണേമ.
ൈദവപിതാവിന് സൗഹൃദവും
സുതനുെട കൃപയുമനുഗര്ഹവും
ൈദവാത്മാവിന് പര്ീതിയുെമന്
വഴിയില് വിശുദ്ധി വിരിക്കെട്ട.

േസ്നഹത്തിെന്റ ക ന (ഗാനം)
കാര്മ്മി: അന്നാ െപസഹാത്തിരുനാളില്
കര്ത്താവരുളിയ ക നേപാല്
തിരുനാമത്തില്േച്ചര്ന്നീടാം
ഒരുമേയാടീ ബലിയര്പ്പിക്കാം.
സമുഹം: അനുരഞ്ജിതരായ് തീര്ന്നീടാം
നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം
ഗുരുവിന് േസ്നഹെമാടീയാഗം
തിരുമുമ്പാെകയണച്ചീടാം.

(ഗാനം)
കാര്മ്മി: അതയ്ുന്നതമാം സവ്ര്േലല്ാകത്തില്
സര്േവവ്ശനു സ്തുതി ഗീതം. (3).
സമൂഹം: ഭൂമിയിെലങ്ങും മര്ത്തയ്നു ശാന്തി /
പര്തയ്ാശയുെമേന്നക്കും. (3).
കാര്മ്മി: (ഗാനം)
സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിന്
നാമം പൂജിതമാകണേമ
നിന് രാജയ്ം വന്നീടണേമ
പരിശുദ്ധന് നീ പരിശുദ്ധന്.
സമൂഹം: (രണ്ടു ഗണമായി തുടരുന്നു).
സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിന്
സ്തുതി തന് നിസ്തുല മഹിമാവാല്
ഭൂസവ്ര്ഗ്ഗങ്ങള് നിറഞ്ഞു സദാ
പാവനമായി വിളങ്ങുന്നു.
വാനവ മാനവ വൃന്ദങ്ങള്
ഉദ്േഘാഷിപ്പൂ സാേമാദം
പരിശുദ്ധന് നീ എെന്നന്നും
പരിശുദ്ധന് നീ പരിശുദ്ധന്.
സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിന്
നാമം പൂജിതമാകണേമ
നിന് രാജയ്ം വന്നീടണേമ
നിന് ഹിതമിവിെട ഭവിക്കണെമ.
സവ്ര്ഗ്ഗെത്തന്നതുേപാലുലകില്
നിന് ചിത്തം നിറേവറണേമ
ആവശയ്കമാ മാഹാരം
ǌങ്ങള്ക്കിന്നരുളീടണേമ.
ǌങ്ങള് കടങ്ങള് െപാറുത്തതുേപാല്
ǌങ്ങള്ക്കുള്ള കടം സകലം
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പിറവിത്തിരുന്നാൾ, വര്ഷാവസാനം, വര്ഷാരംഭം പര്ാർത്ഥനകൾ

പാപത്തിന് കട ബാദ്ധയ്തയും
അങ്ങു കനിഞ്ഞു െപാറുക്കണേമ.
ǌങ്ങള് പരീക്ഷയിെലാരുനാളും
ഉള്െപ്പടുവാനിടയാകരുേത
ദുഷ്ടാരൂപിയില് നിെന്നന്നും
ǌങ്ങെള രക്ഷിച്ചരുളണേമ.
എെന്തന്നാെലന്നാേളക്കും
രാജയ്ം ശക്തിമഹതവ്ങ്ങള്
താവകമേലല്ാ കര്ത്താേവ
ആേമ്മനാേമ്മെനേന്നക്കും.

നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയേത്താെട
അവിടുെത്ത നാമം പര്കീര്ത്തിക്കുവിന്.
കര്ത്താവു നലല്വനും കാരുണയ്വാനുമാകുന്നു.
അവിടുെത്ത വിശവ്സ്തത എന്നും നിലനി ക്കും.
കര്ത്താവിെന്റ വിശുദ്ധ ഭവനത്തില്
അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിന്.
പര്താപം നിറഞ്ഞ ആകാശത്തില്
അവിടുെത്ത പര്കീര്ത്തിക്കുവിന്.

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടു
കൂെട.

കര്ത്താവിെന്റ അത്ഭുതകൃതയ്ങ്ങെളക്കുറിച്ച്
അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിന്.

കാർമ്മി: സര്ഷ്ടാവായ ൈദവേമ, ഈ വർഷാരംഭത്തിൽ
ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും െചയയ്ു
ന്നു. ഈ പുതുവർഷെത്ത അങ്ങയുെട പരിപാലനത്തിന്
ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. സേന്താഷേത്താടും പര്തയ്ാശേയാ
ടുംകൂടി ǌങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ വർഷം ǌങ്ങൾക്ക്
അനുഗര്ഹപര്ദമായിത്തീരെട്ട. അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്െന്റ
രണ്ടാമെത്ത ആഗമനംവെര സഭയിൽ അർപ്പിക്കെപ്പടുന്ന
ഈ ബലി വിശവ്ാസേത്താടും തീക്ഷണതേയാടുംകൂടി അർ
പ്പിക്കുവാൻ ബലഹീനരായ ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കണേമ.
സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.

കാഹളമൂതിെക്കാണ്ട് / കര്ത്താവിെന സ്തുതിക്കുവിന്.

സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.

സങ്കീര്ത്തനം
കാര്മ്മി: ഭൂവാസികെള കര്ത്താവിെന സ്തുതിക്കുവിന്.
സേന്താഷപൂര്വവ്ം അവിടുെത്ത പൂജിക്കുവിന്.
(രണ്ടു ഗണമായി തുടരുന്നു).
ഭൂവാസികെള കര്ത്താവിെന സ്തുതിക്കുവിന്.
സേന്താഷപൂര്വവ്ം അവിടുെത്ത പൂജിക്കുവിന്.
കീര്ത്തനങ്ങള് പാടിെക്കാണ്ട്
നമ്മുെട കര്ത്താവും ൈദവവുമായ
അവിടുെത്ത തിരുമുമ്പില് പര്േവശിക്കുവിന്.
അവിടുന്നു നമ്മുെട സര്ഷ്ടാവാകുന്നു.
നാം അവിടുെത്ത ജനങ്ങളുമാകുന്നു
േസ്താതര്ങ്ങള് പാടിെക്കാണ്ട്
അവിടുെത്ത പടിവാതിലുകള് കടക്കുവിന്.
കീര്ത്തനങ്ങള് ആലപിച്ചുെകാണ്ട്
അങ്കണത്തിേലക്കു പര്േവശിക്കുവിന്.

വീണകളാലും കിന്നരങ്ങളാലും
കര്ത്താവിെന സ്തുതിക്കുവിന്.
തപ്പുകളാലും മദ്ദളങ്ങളാലും / കര്ത്താവിെന സ്തുതിക്കുവിന്.
ആരവംെകാണ്ടും ആര്പ്പുവിളിെകാണ്ടും
കര്ത്താവിെന സ്തുതിക്കുവിന്.
സര്വവ് ജീവജാലങ്ങളും / കര്ത്താവിെന സ്തുതിക്കെട്ട.

ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടു
കൂെട.

(ൈദവമാണു നമ്മുെട ആശര്യെമന്ന് ഏറ്റുപറ
യുന്നു).
കാര്മ്മി: ആകാശപ്പറവകെള േപാറ്റുകയും വയലിെല
പു ങ്ങെള അലങ്കരിക്കുകയും െചയയ്ുന്ന കാരുണയ്വാനും
േസ്നഹസമ്പന്നനുമായ ൈദവേമ, പുതിയ വര്ഷത്തിെന്റ
ആരംഭത്തില് ǌങ്ങളുെട ആത്മാവിെനയും ശരീരേത്തയും
ǌങ്ങള് അേങ്ങ സമര്പ്പിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിെന്റ എലല്ാ
ദിവസവും അങ്ങു ǌങ്ങളുെട ആശര്യമായിരിക്കണെമ.
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാര്മ്മി: ൈദവേമ ǌാന് അങ്ങെയ ആശര്യിക്കുന്നു.
അങ്ങുന്നു എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ.

17

Knanaya Catholic Region

(രണ്ടു ഗണമായി തുടരുന്നു).

ൈദവേമ ǌാന് അങ്ങെയ ആശര്യിക്കുന്നു.
അങ്ങുന്നു എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ.
എെന്റ നാഥന് അങ്ങുതെന്നയാകുന്നുെവന്ന്
കര്ത്താവിേനാടു ǌാന് ഏറ്റു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെയ കൂടാെത / എനിക്ക് ഐശവ്രയ്മുണ്ടാകുകയിലല്..
എെന്റ അവകാശവും പാനപാതര്വും / കര്ത്താവാകുന്നു.
എെന്റ അവകാശം തിരിച്ചു തരുന്നതും
അവിടുന്നു തെന്നയാകുന്നു.
കര്ത്താവ് എേപ്പാഴും എെന്റ മുമ്പില് നി ക്കുന്നു.
അവിടുന്നു എെന്റ വലത്തുഭാഗത്തുള്ളേപ്പാള്
ǌാന് ഒട്ടും ഭയെപ്പടുകയിലല്.
കര്ത്താവിെന ആശര്യിക്കുന്നവര്
ഒരു കാലത്തും േപടിക്കുകയിലല്.
െസഹിേയാന് പര്വവ്തം േപാെല / അവര് ഉറച്ചു നി ക്കും.
മലകള് ഓറശല്െത്ത എന്നേപാെല
കര്ത്താവു തെന്റ ജനെത്ത വലയം െച

രക്ഷിക്കുന്നു.

അതയ്ുന്നതെന്റ സംരക്ഷണമുള്ളവനും
ൈദവത്തിെന്റ തണലില് ജീവിക്കുന്നവനും
ഭാഗയ്വാനാകുന്നു.
എെന്റ ആശര്യവും സേങ്കതവും അങ്ങുന്നാകുന്നുെവന്ന്
കര്ത്താവിേനാടു പറയുക.
ദുഷ്ടന്മാരുെട െകണിയില് നിന്നും
വയ്ര്ത്ഥമായ സംഭാഷണത്തില് നിന്നും
അവിടുന്നു നിെന്ന രക്ഷിക്കും.
തെന്റ തൂവലുകള്െകാണ്ട്
അവിടുന്നു നിെന്ന മറച്ചുെകാള്ളും.
തെന്റ ചിറകുകളുെട കീഴില്
അവിടുന്നു നിെന്ന കാത്തുെകാള്ളും.
നിെന്റ സേങ്കതം കര്ത്താവാകുന്നു.
അതയ്ുന്നതന് നിെന്റ േകാട്ടയാകുന്നു.
നിനക്കു യാെതാരു തിന്മയും വരികയിലല്.
ബാധകള് നിെന്റ കൂടാരെത്ത ഉപദര്വിക്കയിലല്.
വഴികളില് നിെന്ന സംരക്ഷിക്കുവാന്
അവിടുന്നു മാലാഖമാേരാടു ക ിക്കും.

നിെന്റ പാദം കലല്ിേന്മല് തട്ടാെത
കരങ്ങളില് നിെന്ന അവര് വഹിച്ചുെകാള്ളും.
പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടു
കൂെട.

(ൈദവപര്മാണങ്ങളനുസരിച്ചു
അനുഗര്ഹം പര്ാര്ത്ഥിക്കുന്നു).

ജീവിക്കുവാനുള്ള

കാര്മ്മി: അക്ഷയമായ മഹതവ്ത്തിെന്റ ആസ്ഥാനമായ
ൈദവേമ, അങ്ങു ǌങ്ങള്ക്കു ന ിയിരിക്കുന്ന ഈ പുതുവ
ത്സരത്തില് അങ്ങയുെട പര്മാണങ്ങള് പാലിച്ചുെകാണ്ട്
വിചാരത്തിലും വചനത്തിലും പര്വൃത്തിയിലും വിശുദ്ധ
രായി ജീവിക്കുവാന് ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണെമ. സതയ്
മായ ജീവന് ൈകവശമാക്കുവാന് േവണ്ടി സല്പര്വർത്തി
കൾ െചയയ്ുവാനും സല്ക്കര്മ്മങ്ങളില് സമ്പന്നരാകുവാനും
ǌങ്ങെള സഹായിക്കണെമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശു
ദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാര്മ്മി: ജീവേനാെടയിരുന്ന്
അേങ്ങ ക ന അനുസരിക്കുവാന്
അേങ്ങ ദാസെന അനുഗര്ഹിക്കണെമ.

(രണ്ടു ഗണമായി തുടരുന്നു).
ജീവേനാെടയിരുന്ന് / അേങ്ങ ക ന അനുസരിക്കുവാന്
അേങ്ങ ദാസെന അനുഗര്ഹിക്കണെമ.
അേങ്ങ പര്മാണത്തിെന്റ ൈവശിഷ്ടയ്ം കാണുവാന്
എെന്റ കണ്ണുകള് തുറക്കണെമ.
ഭൂമിയില് ǌാന് ഒരു യാതര്ക്കാരനാകുന്നു.
അേങ്ങ ക ന എന്നില് നിന്നു മറച്ചുെവ രുേത.
അേങ്ങ പര്മാണങ്ങെളെയലല്ാം
ǌാന് അതയ്ധികം േസ്നഹിച്ചു.
അേങ്ങ നിയമങ്ങള് എനിക്കു മധുരമാകുന്നു.
അവ എെന്റ ഉപേദഷ്ടാക്കളുമാകുന്നു.
അേങ്ങ പര്മാണങ്ങള് അനുസരിക്കുവാന്
എെന്റ മാര്ഗ്ഗങ്ങള് കര്മെപ്പടുത്തണേമ.
അേങ്ങ ക ന പര്കാരം ജീവിച്ചാല്
ǌാന് ഒരിക്കലും നിരാശനാവുകയിലല്.
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പിറവിത്തിരുന്നാൾ, വര്ഷാവസാനം, വര്ഷാരംഭം പര്ാർത്ഥനകൾ

കര്ത്താേവ അങ്ങു വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകുന്നു.
അേങ്ങ ക നകള് എെന്ന പഠിപ്പിക്കണെമ.
അേങ്ങ നീതിവിധികെളലല്ം
ǌാന് ഉരുവിട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
സര്വവ്സമ്പത്തിലുമുപരിയായി
അേങ്ങ നിയമെത്ത ǌാന് േസ്നഹിച്ചു.
അേങ്ങ ക നകെളപ്പറ്റി ധയ്ാനിക്കുകയും
അേങ്ങ മാര്ഗ്ഗങ്ങെളപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും െച .
അേങ്ങ പര്മാണങ്ങളില് ǌാന് ആനന്ദിക്കും.
അേങ്ങ വാക്കുകള് ǌാന് വിസ്മരിക്കുകയിലല്.
പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
ശുശര്ൂഷി: പര്ാര്ത്ഥിക്കാം നമുക്കു സമാധാനം.

(പുതിയ വര്ഷം കാണുവാനിടയായതിെനക്കുറിച്ചു
ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുവാന് സൃഷ്ടികെളെയലല്ാം
ക്ഷണിക്കുന്നു).
കാര്മ്മി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ അനന്തവും
അഗര്ാഹയ്വുമായ അേങ്ങ കാരുണയ്െത്തേയാർത്തു സൃഷ്ടി
കെളലല്ാം അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും
കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവു
മായ സര്േവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

ഗാനം
അവനീപതിയാ മഖിേലശവ്രെന
വാഴ്ത്തിപ്പാടുവിനാദരേവാെട.
അവനീ ..........
നീലാകാശം തിങ്ങിപ്പുലരും
നീര്ത്തുള്ളികേള ദൂതന്മാെര.
അവനീ ...........
കര്ത്താവിന് തിരുൈസനികനിരയും
സൂരയ്ന് ചന്ദ്രന് താരാഗണവും.
അവനീ ...........
കാേറ്റ കടേല കാട്ടാറുകെള
കനേല കരയില് െപാരിയും െവയിെല.
അവനീ ..........

കാടും േമടും േമഘാവലിയും,
േതാടും പുഴയും പുല്േത്താപ്പുകളും.
അവനീ ..........
കനകം െപാഴിയും പുലരിയുമഴകിന്
കതിെരാളി ചിന്നും സായന്തനവും.
അവനീ ..........
തളിരും മലരും മലര്വാടികളും
മലയും മധുവും മാങ്കാവുകളും.
അവനീ ..........
മിന്നല്പിണരും പര്വവ്തനിരയും
പാട്ടുകള് പാടും പറവയുെമലല്ാം.
അവനീ ..........
തിരമാലകെള ജലജീവികെള
പുഞ്ചിരിതൂകും പൂേഞ്ചാലകെള.
അവനീ ..........
മഴയും മഞ്ഞും മാമലനിരയും
മലരുകള് തിങ്ങും മഞ്ഞണിവയലും.
അവനീ ..........
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടു
കൂെട.
കാര്മ്മി: ǌങ്ങേളാടുകൂെട വസിക്കുവാന് ആശവ്ാസപര്ദെന
അയച്ചുതരുെമന്നു വാഗ്ദാനം െച കര്ത്താേവ പുതുവത്സര
ത്തിെന്റ വഴികളില് അപകടം കൂടാെത ǌങ്ങെള നയിക്കു
വാനും അങ്ങയുെട പര്മാണങ്ങള് യഥാകാലം ǌങ്ങെള
അനുസ്മരിപ്പിക്കുവാനും ǌങ്ങളുെട കര്ത്തവയ്ങ്ങളുെട ഗൗര
വം ǌങ്ങെള ഗര്ഹിപ്പിക്കുവാനുമായി അങ്ങയുെട പരിശു
ദ്ധാത്മാവിെന ǌങ്ങള്ക്കു പര്ദാനം െചയയ്ണെമ. സകല
ത്തിെന്റയും നാഥാ എേന്ന ം.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

ഗാനം
പരിശുദ്ധാത്മാേവ നീെയഴുന്നള്ളി
വരണെമ എെന്റ ഹൃദയത്തില്
ദിവയ്ദാനങ്ങള് ചിന്തിെയന്നുള്ളില്
ൈദവേസ്നഹം നിറ േണ.
സവ്ര്ഗ്ഗ വാതില് തുറന്നു ഭൂമിയില്
നിര്ഗ്ഗളിക്കും പര്കാശേമ
അന്ധകാരവിരിപ്പു മാറ്റിടും
ചന്തേമറുന്ന ദീപേമ
േകഴുമാത്മാവിലാശ വീശുന്ന
േമാഹന ദിവയ് ഗാനേമ.
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പരിശുദ്ധാത്മാേവ ....
വിണ്ടുണങ്ങി വരണ്ടമാനസം
കണ്ടവിണ്ണിന് തടാകേമ
മന്ദമായ് വന്നു വീശിയാനന്ദം
തന്ന െപാന്നിളം െതന്നേല
രക്തസാക്ഷികളാഞ്ഞു പു ിയ
പുണയ് ജീവിത പാത നീ

സമാധാനത്തിെന്റയും പര്തയ്ാശയുെടയും സംവത്സരമാക്കി
ത്തീർക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: കാലത്തിെന്റ അടയാളങ്ങളിലൂെട െവളിെപ്പടുന്ന
അങ്ങയുെട തിരുഹിതം വിേവചിച്ചറിഞ്ഞ് അങ്ങയുെട
രാജയ്ം തങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരിലും യാഥാർത്ഥയ്മാക്കാനുള്ള
കൃപാവരം ന ണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.

പരിശുദ്ധാത്മാേവ ....
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടു
കൂെട.
(കാര്മ്മികന് ധൂപം ആശീര്വവ്ദിക്കുന്നു.)
(കുര്ബാനയുെട തുടര്ന്നുള്ള ഭാഗത്തിന് സാധാരണ കുര്ബ്ബാന
പുസ്തകം േപജ് 50 മുതല് ഉപേയാഗിക്കുക).

ഒന്നാം വായന: ഉ ത്തി 17:1-14
രണ്ടാം വായന: ഫിലിപ്പിയര്ക്ക് 2:4-11
സുവിേശഷം: ലൂക്കാ 2:15-21.

കാേറാസൂസാ
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഭക്തി
േയാടുംകൂടി നിന്ന് "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപ
യുണ്ടാകണേമ" എന്നു പര്ാർത്ഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: "ഇവൻ എെന്റ പര്ിയപുതര്നാകുന്നു" എന്നു
പിതാവിൽനിന്നുസാക്ഷയ്ം ലഭിച്ച മിശിഹാേയ, കർത്താ
വും ൈദവവുമായി നിെന്ന ഏറ്റുപറയുവാൻ സഭെയ അനുഗര്
ഹിക്കണെമന്ന് നിേന്നാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: ദാസെന്റയും പാപിയുെടയും രൂപംധരിച്ച മിശി
ഹാേയ, വിനീതമായ േസവനത്തിനു തങ്ങെളത്തെന്ന
പര്തിഷ്ഠിക്കുവാൻ ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ
(േപര്) പാപ്പാെയയും, ǌങ്ങളുെട സഭയുെട തലവനും
പിതാവുമായ മാർ, (േപര്) േശര്ഷ്ഠെമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും
ǌങ്ങളുെട അതി രൂപതാധയ്ക്ഷനായ മാർ (േപര്) െമതര്ാ
േപ്പാലീത്തെയയും ǌങ്ങളുെട േമലധയ്ക്ഷനും പിതാവുമായ
മാർ (േപര്) െമതര്ാെനയും മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും
ആത്മീയനന്മകൾ ന ി അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന വർഷം േലാക
െമങ്ങുമുള്ള അങ്ങയുെട മക്കൾക്ക് ഐശവ്രയ്ത്തിെന്റയും

സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: പര്പഞ്ചത്തിെന്റ സൂക്ഷിപ്പുകാരാണ് എന്ന
േബാധയ്േത്താെട േലാകെത്തയും േലാകവസ്തുക്കെളയും
വീക്ഷിക്കുന്നതിനും അവെയ ശരിയായി ഉപേയാഗിക്കുന്ന
തിനുമുള്ള വരം ǌങ്ങൾക്കു ന ണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്ത
െരയും പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും
സമർപ്പിക്കാം
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കർത്താേവ, അേങ്ങക്കു
ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു.
കാർമ്മി : യുഗങ്ങളുെട നാഥനായ ൈദവേമ, ǌങ്ങെളയും
േലാകം മുഴുവെനയും അേങ്ങക്കു ǌങ്ങൾ കാ യർപ്പി
ക്കുന്നു. േചാദിക്കുന്നതിനുമുമ്പു തെന്ന ǌങ്ങളുെട ആവശയ്
ങ്ങൾ അറിയുന്ന അങ്ങ് ഈ സമൂഹത്തിെന്റയും േലാകം
മുഴുവെന്റയും േമൽ കരുണ കാണിക്കണേമ. പിതാവും പുതര്
നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

സമാപനാശീർവവ്ാദം
(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാ വഴിയായ് ....)

േസ്നഹപിതാവാം ൈദവം തൻ
സാദൃശയ്ത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചൂ
മർതയ്െന, യതുേപാൽ രക്ഷിച്ചു
പുതര്െന ബലിയായർപ്പിച്ചും.
േമാചകനാകും രക്ഷകെന
വാഴ്ത്തി നമിക്കാം വിനയെമാെട
പുതുവർഷത്തിൽ തിരുനാമം
രക്ഷാകരമായ് ത്തീരെട്ട.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
പരിപാലനമിേന്നകെട്ട
പരിെചാടു ൈദവം മർതയ്ർക്കായ്
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പിറവിത്തിരുന്നാൾ, വര്ഷാവസാനം, വര്ഷാരംഭം പര്ാർത്ഥനകൾ

പരിപാവനമീ യാഗത്തിൽ
നിര േചർന്നവരാണേലല്ാ നാം.
സവ്ർഗപിതാവിൻ ഭവനത്തിൽ
സകലരുെമാരുേപാൽ തര്ിതവ്െത്ത
വാഴ്ത്തിടുവാനിടയാകെട്ട +
ഇെപ്പാഴു െമെപ്പാഴു െമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(അെലല്ങ്കിൽ)
കാർമ്മി : സവ്ന്തം ഛായയിലും സാദൃശയ്ത്തിലും മനു
ഷയ്െന സൃഷ്ടിക്കുകയും, തെന്റ പുതര്െന അയച്ച് അവെന
രക്ഷിക്കുകയും െച , പിതാവായ ൈദവം വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാ
കെട്ട. എലല്ാവിധ ബന്ധനങ്ങളിലും നിന്ന് നെമ്മ േമാചി
ക്കുന്ന ഈേശായുെട തിരുനാമത്തിൽ ഉറച്ചു വിശവ്സി
ച്ചുെകാണ്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ വർഷം നമുക്കു
രക്ഷാകരമായി ഭവിക്കെട്ട. ഈ പുതുവർഷത്തിൽ ൈദവ
പരിപാലനത്തിെന്റ വലംൈക നെമ്മ സംരക്ഷിക്കുകയും
എലല്ാവിധ അപകടങ്ങളിലും നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും
െചയയ്െട്ട. ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കുേചർന്ന നിങ്ങെള
ലല്ാവരും സമയത്തിെന്റ പൂർണ്ണതയിൽ സവ്ർഗ്ഗീയ
പിതാവിെന്റ ഭവനത്തിൽ ഒന്നുേചർന്ന് പരിശുദ്ധ തര്ിതവ്
െത്ത അനവരതം സ്തുതിക്കുവാൻ ഇടയാകെട്ട. ഇേപ്പാഴും +
എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

േസ്താതര്ഗാനം
ൈദവേമ! ǌങ്ങൾ അേങ്ങ വാഴ്ത്തുന്നു
അേങ്ങ ാെയന്നും േസ്താതര്ങ്ങൾ
പാരിതിന്നധിനാഥനായേങ്ങ
ǌങ്ങെളന്നും സ്തുതിക്കുന്നു
നിതയ്സൽ പിതാവാകുമങ്ങെയ
ആരാധിക്കുന്നു പാരാെക
ആരാധിക്കുന്നു പാരാെക.
ൈദവദൂതന്മാേരവരും പിെന്ന
സവ്ർഗ്ഗവാസികൾ സർവരും
സവ്ർഗ്ഗവും േകര്ാേവ സര്ാേപ്പൽ വൃന്ദവും
സവ്ർഗ്ഗസംഗീതം മീട്ടുന്നു
ൈസനയ്ാധീശനായീടും ൈദവം
സംശുദ്ധൻ! സംശുദ്ധൻ! സംശുദ്ധൻ
നിതയ്ം സംശുദ്ധൻ! സംശുദ്ധൻ!
ഭൂവും വാനവും തൻ മഹിമയാൽ
തിങ്ങിടുന്നേലല്ാ സന്തതം

ശര്ീെയഴും ദിവയ്േപര്ഷിതർ ധനയ്
നിവയ്ന്മാർ േവദസാക്ഷികൾ
നിതയ്ാനന്ദ പര്താപവാനേങ്ങ
വാഴ്ത്തീടുന്നു നിരന്തരം.
നിസ്തുലൻ പര്ഭാപൂരിതൻ താത!
നിതയ്നാം ഏകസൂനുേവ!
പാവനാത്മാ! തര്ീേയക ൈദവേമ
േസ്താതര്െമന്നുെമേന്നക്കുേമ
േലാകമാകെവ പാവനം സഭ
കീർത്തിക്കുന്നേങ്ങ സാദരം.
പര്ാഭവെമഴും രാജനാണു നീ
കര്ിസ്തുനാഥാ മേഹാന്നതാ
ഉന്നതനായ താതൻ തന്നുെട
ദിവയ്നാം സൂനുവാണു നീ
മർതയ്രക്ഷ ായ് കനയ്കയിൽ നിന്നങ്ങുമന്നിെട ജാതനായ്.
മൃതയ്ുേവ ജയിച്ചങ്ങു മക്കൾക്കായ്
സവ്ർഗ്ഗവാതിൽ തുറന്നേഹാ
ൈദവത്തിെന്റ വലതുഭാഗത്തായ്
വാ വൂ നീ ഭവയ്േശാഭയിൽ
അങ്ങുതാൻ വിധിയാളനായ് വരുെമന്നും വിശവ്സിക്കുന്നിവർ.
നിന്നനർഘമാം േശാണിതത്തിനാൽ
വീെണ്ടടുേത്താരീ ദാസരിൽ
നിൻ കൃപാമൃതം ചിന്തേണെയന്നും
യാചിപ്പൂ ǌങ്ങൾ സാദരം
നിതയ്ാനന്ദത്തിലേങ്ങ േസ്നഹിതെരാത്തു േചരാൻ കനിയേണ.
കാത്തിടൂ നാഥാ നിൻ ജനങ്ങെള
ആശിേസ്സകേണ നിതയ്വും
നീ ഭരിക്കുക നിൻ ജനങ്ങെള
ഉന്നതി യവർേക്കകേണ
നിതയ്വും ǌങ്ങളേങ്ങ വാഴ്ത്തും നിൻ
പാവനനാമവും തഥാ.
ഇന്നു ǌങ്ങളിൽ പാപേമശായ് വാൻ
നിന്നനുഗര്ഹം ന േണ
ആശര്യിച്ചിവർ തീവര്മായ് അങ്ങിൽ
തിങ്ങും കാരുണയ്ം പു വാൻ
അർപ്പിച്ചു നിന്നിലാശ സർവവ്വും
േലശം ലജ്ജിക്കയിലല് ǌാൻ.
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