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Knanaya Catholic Region
St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago
(For private use only)

രണ്ടാം ഭാഗം, ൈദവാലയത്തിൽ: േപജ് 7 േകാളം 2
മൂന്നാം ഭാഗം, െസമിേത്തരിയിൽ: േപജ് 9 േകാളം 2

ഒന്നാം ഭാഗം: ഭവനത്തിൽ
(പുേരാഹിതൻ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു മൃതശരീരത്തി

െന്റ പാദത്തിങ്കൽ െചന്നുനിന്നുെകാണ്ടു കർമ്മങ്ങളാരം
ഭിക്കുന്നു. പനിനീരും ചന്ദനത്തിരിയും െവഞ്ചരിക്കുന്നു).
1. പനിനീർ െവഞ്ചരിപ്പ്

ǌങ്ങെള പര്േലാഭനത്തില് ഉള്െപ്പടുത്തരുെത. ദുഷ്ടാരൂപി
യില്നിന്നു ǌങ്ങെള രക്ഷിക്കണെമ. എന്തുെകാെണ്ട
ന്നാല് /രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും എേന്നക്കും അങ്ങയു
േടതാകുന്നു. ആേമ്മന്.
സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ / അങ്ങയുെട മഹ
തവ്ത്താല് സവ്ര്ഗ്ഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു / മാലാഖ
മാരും മനുഷയ്രും അങ്ങു പരിശുദ്ധന് പരിശുദ്ധന് പരിശു
ദ്ധന് എന്ന് ഉല്േഘാഷിക്കുന്നു.

ഉത്തരം: ആേമ്മൻ.

കാർമ്മി: കർത്താേവ, നിെന്ന ǌങ്ങളാരാധിക്കുകയും
നിെന്റ കാരുണയ്െത്ത പുകഴ്ത്തുകയും മഹനീയമായ തര്ിതവ്
ത്തിെന്റ നിഗ്ഗൂഡമായ ശക്തിെയ സ്തുതിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ നീ ആകാശത്തിെന്റയും ഭൂമിയു
െടയും രാജാവും, ജീവെന്റയും മരണത്തിെന്റയും നാഥനുമാ
കുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്
ശവ്രാ.

2. ചന്ദനത്തിരി െവഞ്ചരിപ്പ്

സമൂ: ആേമ്മൻ.

സുഗന്ധദര്വയ്ങ്ങളുെടയും പരിമള സസയ്ങ്ങളുെടയും
നാഥനായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട ബഹുമാനത്തിനും ǌങ്ങ
ളുെട പാപേമാചനത്തിനുമായി ഈ ചന്ദനത്തിരികൾ +
ആശീർവദിക്കണേമ. പിതാവിെന്റയും പുതര്െന്റയും പരിശു
ദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ.

ശുശര്ൂ: മനുഷയ്ജീവിതം പു െക്കാടിക്കു തുലയ്മാകുന്നു;
മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കുന്നവേന, നിെന്റ തിരുനാമത്തിനു
സ്തുതി.

അനുതപിക്കുന്ന പാപികളുെട നിതയ്സേങ്കതമായ ൈദ
വേമ, ǌങ്ങളുെട പാപേമാചനത്തിനായി ഈ പനിനീ
രിെന + ആശീർവദിക്കണേമ. ഈ ജലത്താൽതെന്ന
ǌങ്ങെള വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. പിതാവി
െന്റയും പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ.

ഉത്തരം: ആേമ്മൻ.

(കാർമ്മികൻ െവഞ്ചരിച്ച പനിനീർ മൃതേദഹത്തി
േന്മൽ തളിക്കുകയും ചന്ദനത്തിരി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു
നല്കുകയും െചയയ്ുന്നു).
കാര്മ്മി: അതയ്ുന്നതങ്ങളില് ൈദവത്തിനു സ്തുതി.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാര്മ്മി: ഭൂമിയില് മനുഷയ്ര്ക്കു സമാധാനവും
പര്തയ്ാശയും എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാര്മ്മി: സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ (സമൂഹ
വും േചര്ന്ന്) അങ്ങയുെട നാമം പൂജിതമാകണെമ / അങ്ങ
യുെട രാജയ്ം വരണെമ. അങ്ങയുെട തിരുമനസ്സു സവ്ര്ഗ്ഗ
ത്തിെലേപ്പാെല ഭൂമിയിലുമാകണെമ. ǌങ്ങള്ക്കു ആവശയ്
കമായ ആഹാരം / ഇന്നു ǌങ്ങള്ക്കു തരണെമ. ǌങ്ങ
ളുെട കടക്കാേരാടു ǌങ്ങള് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല, ǌ
ങ്ങളുെട കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ǌങ്ങേളാടു ക്ഷമിക്കണെമ.

സമൂഹം രണ്ടു ഗണമായി തുടരുന്നു (സങ്കീ. 103)
മനുഷയ്ജീവിതം പു െക്കാടിക്കു തുലയ്മാകുന്നു:
വയലിെല പു ം േപാെല അതു വിരിയുന്നു.
ചുടുകാറ്റടിക്കുേമ്പാൾ വാടിേപ്പാവുകയും െചയയ്ുന്നു:
അതു നിന്നിരുന്ന സ്ഥലവും അജ്ഞാതമായിത്തീരുന്നു.
കർത്താവിെന േസ്നഹിക്കുന്നവരുെട േമൽ
എന്നും അവെന്റ അനുഗര്ഹമുണ്ടായിരിക്കും.
പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി:
ആദിമുതൽ എേന്ന ം ആേമ്മൻ.
ശുശര്ൂ: മനുഷയ്ജീവിതം പു െക്കാടിക്കു തുലയ്മാകുന്നു:
മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കുന്നവേന, നിെന്റ തിരുനാമത്തിനു
സ്തുതി. പര്ാർത്ഥിക്കാം നമുക്കു സമാധാനം.
കാർമ്മി: മണ്ണിൽനിന്ന് ആദെത്ത സൃഷ്ടിച്ചവനും അയാ
ളുെട സന്താനങ്ങെള ഉത്ഥാനം വഴി നവീകരിക്കുന്നവനു
മായ കർത്താേവ, നിെന്ന ǌങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും പുക
ഴ്ത്തുകയും െചയയ്ുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, നീ ആകാശത്തി
െന്റയും ഭൂമിയുെടയും രാജാവും, ജീവെന്റയും മരണത്തി
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െന്റയും നാഥനുമാകുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാ
വുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂ: ആേമ്മൻ.

സൂചന: താെഴവരുന്ന സങ്കീർത്തനവും (39) പര്ാർത്ഥ
നയും ഉേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
ശുശര്ൂ: എെന്റ ദിവസങ്ങൾ എതര് പരിമിതങ്ങളാകുന്നു.
മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കുന്നവേന, നിെന്റ തിരുനാമത്തിനു
സ്തുതി.

സമൂഹം രണ്ടു ഗണമായി തുടരുന്നു.
എെന്റ ദിവസങ്ങൾ എതര് പരിമിതങ്ങളാകുന്നു.
എെന്റ ജീവിതം നിെന്റ മുമ്പിൽ എതര് നിസ്സാരമാകുന്നു.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
ജീവിതം നിഴൽേപാെല കടന്നുേപാകുന്നു.
മനുഷയ്േനാ നിേക്ഷപം കൂട്ടുന്നു:
അത് ആർക്കുേവണ്ടിയാെണന്ന് അവനറിയുന്നിലല്.
കർത്താേവ, നീയലല്ാെത ആെരനിക്കാശര്യം?
എലല്ാ തിന്മകളിൽനിന്നും എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ.
പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി:
ആദിമുതൽ എേന്ന ം ആേമ്മൻ.
ശുശര്ൂ: എെന്റ ദിവസങ്ങൾ എതര് പരിമിതങ്ങളാകുന്നു.
മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കുന്നവേന, നിെന്റ തിരുനാമത്തിനു
സ്തുതി. പര്ാർത്ഥിക്കാം: നമുക്കു സമാധാനം.
കാർമ്മി: കരുണയാൽ ǌങ്ങെള സൃഷ്ടിക്കുകയും നീതി
യാൽ മരണവിേധയരാക്കുകയും, ദയാധികയ്ത്താൽ ഉയിർ
പ്പിക്കുകയും െചയയ്ുന്ന കർത്താേവ, നിെന്ന ǌങ്ങൾ ആരാ
ധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും െചയയ്ുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
നീ ആകാശത്തിെന്റയും ഭൂമിയുെടയും രാജാവും, ജീവ
െന്റയും മരണത്തിെന്റയും നാഥനുമാകുന്നു. പിതാവും പുതര്
നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂ: ആേമ്മൻ.
ഗാനം
(അം െകാലേഹാൻ കന്തീൈശക്ക് ...)
നിെന്റ ദാസെന്റ ആത്മാവിെന സേന്താഷിപ്പിക്കണേമ.
നൃപനാം മിശിഹാ കർത്താേവ,
അഴലും മരണവുമിലല്ാെത
ജീവൻ വിളയും രാജയ്ത്തിൽ,
വാനവേരാേട ചിരകാലം
ആനന്ദെത്താടു വാണിടുവാൻ,
ദാസനുവരമിന്നരുേളണം.

കർത്താവു വലിയവനും സ്തുതയ്ർഹനുമാകുന്നു.
ആദിപിതാവാമാദെത്ത,
സൃഷ്ടിച്ചവനാം ൈദവത്തിൽ
ആശര്യമഖിലമണ ന്നു,
മർതയ്നു ശരണം നീയേലല്ാ:
േലാകം വയ്ർത്ഥം: സകേലശാ,
ǌങ്ങൾക്കരുളുക നവജീവൻ.
വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ കർത്താവു വിശവ്ാസയ്നാകുന്നു.
വിലപിക്കരുേത മരണത്തിൽ:
പുനരുത്ഥാനം വരുമേലല്ാ;
അരുൾ െച ിേലല് തിരുനാഥൻ:
ദൃഢമാെയന്നിൽ വിശവ്ാസം
നിേക്ഷപിക്കും മനുജനു ǌാനന്തിമദിവസമുയിർേപ്പകും..
നീതിമാൻ വിജ്ഞാനം പര്സംഗിക്കുന്നു.
പൗേലാസിൻ തിരുവാകയ്ങ്ങൾ,
ശാന്തി നിനക്കു പകർന്നീടും:
മർതയ്നമർതയ്ത പുണരുന്നു
ക്ഷയമുേള്ളാനക്ഷയനാകും.
മർതയ്തേയവം സകേലശൻ
നിതരാം നൂതനമാക്കുന്നു.
ചിറകുവിടർത്തി അവെര സവ്ീകരിക്കുന്നു
അംബരവീഥിയിലഖിേലശൻ
മിശിഹാരാജെനഴുന്നള്ളും:
പരിശുദ്ധന്മാരണിയണിയാെയതിേര ിന്നു നിരന്നീടും,
ആനന്ദത്തിൻ മണിയറയിൽ
ചിരമായ് വാണിടുമവെരലല്ാം.

സൂചന: തുടർന്നുള്ള പാദങ്ങൾ ഉേപക്ഷിക്കാവുന്ന
താണ്.
ഇന്നുമുതൽ എേന്ന ം
നിേതയ്ാന്നതമാം സായൂജയ്ം
പു ന്നതിനീയാത്മാവും
നിൻ വിളിേകട്ടു ശരീരെത്ത
വിട്ടുപിരിഞ്ഞു തിരിക്കുന്നു:
വാനവഗണമാദിനവും കാത്തക്ഷമരായിക്കഴിയുന്നു.
അവർ എനിക്കു ക ള്ള ഭക്ഷണം തന്നു.
പറുദീസായിൽ ക്കനിനീട്ടി
വൃക്ഷം മർതയ്നു മൃതിേയകി:
ഗാഗുൽ ത്തായിൽ ൈക്കനീട്ടി
കുരിശാമർതയ്നുയിർേപ്പകി:
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മിശിഹാനാഥൻ മരണത്താൽ
മരണത്തിൻ േമൽ ജയമാർന്നു.
ൈദവേമ, ǌങ്ങൾ െതളിവായിേക്കട്ടു.
നിന്നുെട നീതി വിശുദ്ധന്മാർക്കാനന്ദത്തിൻ പൂേന്തനും
ദുഷ്ടജനത്തിനു പീഡകളും
ന ീ ǌങ്ങളിതറിയുന്നു:
നാഥാ ǌങ്ങെട മൃതെരലല്ാം
നുകരാവു നിൻ കൃപെയന്നും.

ക്കുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, നമ്മുെട കർത്താവ് അധി
കാരേത്താടും, പര്ധാന മാലാഖയുെട ശബ്ദേത്താടും, ൈദവ
ത്തിെന്റ കാഹളേത്താടും കൂെട സവ്ർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് എഴുന്ന
ള്ളിവരും. മിശിഹായിൽ മരിച്ചവർ ആദയ്ം ഉയിർെത്ത
ഴുേന്ന ക്കും അേപ്പാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായ നാം കർ
ത്താവിെന്റ എതിേര ിനായി അവേരാടുകൂെട േമഘങ്ങ
ളിൽ എടുക്കെപ്പടും. നാം എന്നും കർത്താവിേനാടുകൂെട
ആയിരിക്കുകയും െചയയ്ും. ആകയാൽ, ഈ വാക്കുകളിൽ
നിങ്ങൾ പര രം ആശവ്സിപ്പിക്കുവിൻ.
സമൂ: നമ്മുെട കർത്താവായ മിശിഹാ

അവെയലല്ാം നശവ്രങ്ങളാകുന്നു.

സ്തുതി.

(മറ്റു േലഖനഭാഗങ്ങൾ േറാമ. 8:10 ..., 1 െകാറി. 15:19 ...)

േലാകവുമതിനുെട യാശകളും
നിശ്ശൂനയ്തയിൽ ത്താഴുന്നു:
സതയ്ം, നീതിയുെമെന്നന്നും
ലയമിലല്ാെത വിളങ്ങീടും:
നിലനി ക്കുന്നു സകേലശൻ
ന െന്നാരു നിതയ്ായുസ്സും.

സമൂഹം രണ്ടു ഗണമായി െചാലല്ുന്നു (സങ്കീ. 88)
കർത്താേവ, എെന്റ രക്ഷകനായ ൈദവേമ,
രാവും പകലും നിേന്നാടു ǌാൻ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
നൃപനാം മിശിഹാ കർത്താേവ,
വാഴ്ത്തിപ്പാടി നമിക്കുേന്നൻ:
വിശവ്ത്തിെന്റ വിധാതാേവ,
ന ണേമ പുനരുത്ഥാനം:
പരിശുദ്ധന്മാർ വാഴുമിടം
േചർക്കണെമെന്നയുമഖിേലശാ.
ആദിമുതൽ എേന്നക്കും ആേമ്മൻ.
മഹിമെയാടന്തിമ വിധിനാളിൽ
കർത്താേവ നീയണയുേമ്പാൾ
കരുണെയാെടെന്ന നിറുത്തണേമ
നലല്വെരാത്തു വലംഭാേഗ:
ന ണേമ നിതയ്ായുസ്സിൻ
പരേമാന്നതമാം പരിേവഷം.
േലഖനം
ശുശര്ൂ: എെന്റ സേഹാദരേര, വി. പൗേലാസ് ശല്ീഹാ
െതസേലാനിക്കക്കാർക്ക് എഴുതിയ േലഖനം.

(1 െതസ. 4:13-18)

എെന്റ സേഹാദരെര, മരിച്ചവെരക്കുറിച്ചു പര്തയ്ാശയി
ലല്ാത്തവെരേപ്പാെല നിങ്ങൾ ദു:ഖിക്കരുെതന്നു ǌാൻ
ആഗര്ഹിക്കുന്നു. ഈേശാ മരണേശഷം ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റു
എന്നു നാം വിശവ്സിക്കുന്നു. അങ്ങെന തെന്ന ൈദവം
ഈേശായിൽ മരിച്ചവെരയും അവേനാടുകൂെട ഉയിർ
പ്പിക്കും. നമ്മുെട കർത്താവ് ആഗതനാകുേമ്പാൾ ജീവിച്ചി
രിക്കുന്നവർ മരിച്ചവർക്കു മുമ്പു കടക്കുകയിലല് എന്നു നമ്മുെട
കർത്താവിെന്റ വാക്കുകളിൽ ǌങ്ങൾ നിങ്ങെള അറിയി

എെന്റ പര്ാർത്ഥന നിെന്റ പക്കെലത്തെട്ട:
എെന്റ അേപക്ഷ നീ േകൾക്കണേമ.

സുവിേശഷം
കാർമ്മി: വി. േയാഹന്നാൻ എഴുതിയ നമ്മുെട കർത്താവീ
േശാമിശിഹായുെട സുവിേശഷം. (5:24 ...)
സമൂ: നമ്മുെട കർത്താവായ മിശിഹാ

സ്തുതി.

എെന്റ വചനം േകൾക്കുകയും, എെന്ന അയച്ചവെന
വിശവ്സിക്കുകയും െചയയ്ുന്നവനു നിതയ്ജീവനുണ്ട് എന്നു
സതയ്മായി ǌാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. അവൻ വിധിക്കു
വിേധയനാവുകയിലല്; മരണത്തിൽനിന്ന് അവൻ ജീവനി
േലക്കു പര്േവശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
സതയ്മായി ǌാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: മരിച്ചവർ
ൈദവപുതര്െന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുകയും അതു േകൾക്കുന്നവർ
ജീവിക്കുകയും െചയയ്ുന്ന സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു: അലല്.
അതു വന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ജീവെന്റ ഉറ
വിടമായ പിതാവു തെന്റ പുതര്െനയും ജീവെന്റ ഉറവിടമാ
ക്കിയിരിക്കുന്നു. മനുഷയ്പുതര്നായതുെകാണ്ടു വിധികർത്താ
വാകുവാനുള്ള അധികാരവും അവനു െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ ഇതിൽ വിസ്മയിേക്കണ്ടാ; എന്തുെകാെണ്ട
ന്നാൽ, കലല്റയിലുള്ളവർ അവെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുന്ന
സമയം വരുന്നു. അേപ്പാൾ നന്മെച വർ ജീവെന്റ ഉയിർ
പ്പിനും തിന്മ െച വർ വിധിയുെട ഉയിർപ്പിനുമായി പുറ
ത്തുവരും.
സമൂ: നമ്മുെട കർത്താവായ മിശിഹാ

സ്തുതി.

(മറ്റു സുവിേശഷഭാഗങ്ങൾ: േയാഹ. 11: 17-45, മത്താ. 25:31 ...
േയാഹ. 14:1 ... മത്താ. 25:1 ...)

പര്സംഗമുെണ്ടങ്കിൽ ഈ സമയത്തു പറയുന്നു.
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സമൂഹപര്ാർത്ഥന
ശുശര്ൂ: നമുെക്കലല്ാവർക്കും അനുതാപേത്താടും ഭക്തി
േയാടും കൂെടനിന്ന് കർത്താേവ, ഈ ആത്മാവിേനാടു
കരുണ േതാന്നണേമ എന്നു പര്ാർത്ഥിക്കാം.
സമൂ: കർത്താേവ, ഈ ആത്മാവിേനാടു കരുണ േതാന്ന
ണേമ.
ശുശര്ൂ: അനന്തമായ േസ്നഹത്താൽ ǌങ്ങെള സൃഷ്ടിക്കു
കയും, അതുലയ്മായ കൃപയാൽ ǌങ്ങെള രക്ഷിക്കുകയും
െച മിശിഹാെയ, നിെന്റ ക നയാൽ ഈ േലാകം വിട്ടു
പുറെപ്പടുന്ന ഈ ആത്മാവിെന നിതയ്ാനന്ദത്തിെന്റ തുറമു
ഖത്തു സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുവാൻ നിെന്റ പരിശുദ്ധ
ദൂതൻമാെര നിേയാഗിക്കണെമന്നു നിേന്നാടു ǌങ്ങൾ
പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.
സമൂ: കർത്താേവ, ഈ ആത്മാവിേനാടു കരുണ േതാന്ന
ണേമ.
ശുശര്ൂ: ഗാഗുൽത്തായിൽ നിെന്റ അമൂലയ്മായ രക്തം ചിന്തി
രക്ഷിച്ച ഈ ആത്മാവിെന്റ അപരാധങ്ങളും കടങ്ങളും
ക്ഷമിക്കണെമന്നു നിേന്നാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.
സമൂ: കർത്താേവ, ഈ ആത്മാവിേനാടു കരുണ േതാന്ന
ണേമ.
ശുശര്ൂ: തിരുവുത്ഥാനം വഴി മനുഷയ്വർഗ്ഗത്തിനു പര്തീ
ക്ഷയും ശരണവും പര്ദാനം െച മിശിഹാേയ, വിധിദി
വസത്തിൽ നിെന്റ മഹതവ്ത്തിെന്റ പര്ഭയാൽ ഈ ആത്മാ
വിെന പര്കാശിപ്പിക്കയും സവ്ർഗ്ഗരാജയ്ത്തിന് അവകാശി
യാക്കുകയും െചയയ്ണെമന്നു നിേന്നാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥി
ക്കുന്നു.
സമൂ: കർത്താേവ, ഈ ആത്മാവിേനാടു കരുണ േതാന്ന
ണേമ.
ശുശര്ൂ: ദുഖിതെര ആശവ്സിപ്പിക്കുവാൻ േവണ്ടി ലാസറിെന്റ
മരണത്തിൽ സവ്യം കണ്ണുനീർ ചിന്തിയ മിശിഹാേയ,
കരയുന്നവരുെട കണ്ണുനീർ തുട കയും അവെര ആശവ്സി
പ്പിക്കുകയും െചയയ്ണെമന്നു നിേന്നാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥി
ക്കുന്നു.
സമൂ: കർത്താേവ, ഈ ആത്മാവിേനാടു കരുണ േതാന്ന
ണേമ.
ശുശര്ൂ: കരുണാനിധിയും പാപങ്ങൾ െപാറുക്കുന്നവനുമായ
മിശിഹാേയ, നിെന്റ ദാസെന്റ (ദാസിയുെട) പാപങ്ങൾ
െപാറുക്കുകയും അയാളുെട കുടുംബാംഗങ്ങെളയും ചാർച്ച
ക്കാെരയും ആശവ്സിപ്പിക്കുകയും െചയയ്ണെമന്നു നിേന്നാടു
ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.
സമൂ: കർത്താേവ, ഈ ആത്മാവിേനാടു കരുണ േതാന്ന
ണേമ.

വിശവ്ാസപര്മാണം
കാർമ്മി: സർവവ്ശക്തനും പിതാവുമായ ഏകൈദവത്തിൽ
ǌങ്ങൾ വിശവ്സിക്കുന്നു.

(സമൂഹവും േചർന്നു തുടരുന്നു). ദൃശയ്വും അദൃശയ്വുമായ
സകലത്തിെന്റയും / സര്ഷ്ടാവിൽ ǌങ്ങൾ വിശവ്സി
ക്കുന്നു. / ൈദവത്തിെന്റ ഏകപുതര്നും / സകല സൃഷ്ടി
കൾക്കു മുമ്പുള്ള ആദയ്ജാതനും / യുഗങ്ങൾെക്കലല്ാം മുമ്പ്
പിതാവിൽനിന്നു ജനിച്ചവനും / എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പടാ
ത്തവനും / ഏക കർത്താവുമായ ഈേശാമിശിഹായിൽ
ǌങ്ങൾ വിശവ് സിക്കുന്നു. / അവിടുന്ന് സതയ്ൈദവത്തിൽ
നിന്നുള്ള സതയ്ൈദവവും / പിതാവിേനാടുകൂെട ഏകസത്ത
യുമാകുന്നു. / അവിടുന്നുവഴി പര്പഞ്ചം സംവിധാനം െചയയ്
െപ്പടുകയും / എലല്ാം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയും െച . / മനുഷയ്
രായ നമുക്കുേവണ്ടിയും നമ്മുെട രക്ഷക്കുേവണ്ടിയും /
അവിടുന്നു സവ്ർഗ്ഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങി / പരിശുദ്ധാത്മാ
വിനാൽ കനയ്കാമറിയത്തിൽനിന്ന് ശരീരം സവ്ീകരിച്ച് /
മനുഷയ്നായിപ്പിറന്നു. / പന്തീേയാസ് പീലാേത്താസിെന്റ
കാലത്തു / പീഡകൾ സഹിക്കുകയും / സല്ീവായിൽ തറ
െപ്പട്ടു മരിക്കുകയും / സംസ്കരിക്കെപ്പടുകയും / എഴുതെപ്പട്ടി
രിക്കുന്നതുേപാെല / മൂന്നം ദിവസം ഉയിർെത്തഴുേന്നൽ
ക്കുകയും െച . / അവിടുന്ന് സവ്ർഗ്ഗത്തിേലക്ക് എഴുന്ന
ള്ളി / പിതാവിെന്റ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. / മരിച്ച
വേരയും ജീവിക്കുന്നവേരയും വിധിക്കുവാൻ / അവിടുന്നു
വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നു. / പിതാവിൽ നിന്നും പുതര്
നിൽ നിന്നും പുറെപ്പടുന്ന / സതയ്ാത്മാവും ജീവദാതാവു
മായ / ഏക പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ǌങ്ങൾ വിശവ്സി
ക്കുന്നു. / ഏകവും പരിശുദ്ധവും / ൈശല്ഹികവും സാർവവ്തര്ി
കവുമായ സഭയിലും / ǌങ്ങൾ വിശവ്സിക്കുന്നു. / പാപേമാ
ചനത്തിനുള്ള ഏക മാേമ്മാദീസയും / ശരീരത്തിെന്റ
ഉയിർപ്പും / നിതയ്ായുസ്സും ǌങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയും
െചയയ്ുന്നു. ആേമ്മൻ.
കാർമ്മി: കർത്താേവ, നിെന്റ കരുണ ǌങ്ങെള അനുഗ
മിക്കയും നിെന്റ ദയാധികയ്ം ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങൾ മായി
ച്ചുകളയുകയും െചയയ്െട്ട. നിെന്റ മഹനീയമായ തര്ിതവ്ത്തി
െന്റ അനുഗര്ഹം ǌങ്ങെള സഹായിക്കെട്ട. ജീവെന്റയും
മരണത്തിെന്റയും നാഥനും, പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാ
ത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂ: ആേമ്മൻ. കർത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
കാർമ്മി: കർത്താേവ, നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും
സ്തുതയ്ർഹനാകുന്നു. ǌങ്ങളുെട ജീവെന്റ കാരണവും
ആത്മാവിെന്റ പര്തയ്ാശയും നീയാകുന്നു. ജീവെന്റയും മര
ണത്തിെന്റയും നാഥനും, പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാ
ത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
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സമൂ: ആേമ്മൻ.

സമൂ: അെന്നാരു ദിവസം....
പര്േബാധന ഗാനം
പുരുഷന്മാർക്ക്
(യാദാഹൂശാേവ)

കാർമ്മി: മരണംവരുെമാരുനാൾ ഓർക്കുകമർതയ്ാ നീ
കൂെടേപ്പാരും നിൻ ജീവിതെച ികളും;
സൽകൃതയ്ങ്ങൾ െചയയ്ുക നീ, അലസത കൂടാെത.
സമൂ: മരണം വരുെമാരുനാൾ ...
(പുേരാഹിതൻ ധൂപം ആശീർവദിക്കുന്നു.)

കാർമ്മി: െചാലല്ുക മർതയ്ാ, നീ എന്തിനു കരയുന്നു
വയ്ാകുലമാനസനാ െയന്തിനു നീറുന്നു
തിരമാലകളാൽ, തിങ്ങിമറിഞ്ഞിളകും കടൽ േപാെല?
(പുേരാഹിതൻ മൃതശരീരത്തിെന്റ ചുറ്റും നടന്ന് ഓേരാ വശ
ത്തും മൂന്നുപര്ാവശയ്ം വീതം വിശുദ്ധ പനിനീർ തളിക്കുന്നു.)

മുടിയണിയിക്കൽ
ശുശര്ൂ: ǌാൻ നലല്വണ്ണം യുദ്ധം െച . ǌാൻ എെന്റ ഓട്ടം
പൂർത്തിയാക്കി. എെന്റ വിശവ്ാസം ǌാൻ സംരക്ഷിച്ചു.
അതിനാൽ നീതിയുെട നയ്ായാധിപനായ കർത്താവ് ഈ
ദിവസം നീതിയുെട മുടി എെന്ന അണിയിക്കുമാറാകെട്ട.
(2 തിേമാ. 4:7).
കാർമ്മി: വിശവ്സ്തരായ ഭൃതയ്ർക്കു വാഗ്ദാനം െചയയ്െപ്പട്ട
നിതയ്ാനന്ദത്തിേലക്കു ൈദവം നിെന്ന പര്േവശിപ്പിക്കുമാ
റാകെട്ട.

പുേരാഹിതൻ മൃതശരീരത്തിെന്റ ശിരസ്സിൽ പു മുടി
ചാർത്തുന്നു. തത്സമയം മറ്റുള്ളവർ റീത്തുകൾ സമർപ്പി
ക്കുകേയാ പു ദളങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ വിതറുകേയാ
െചയയ്ുന്നു.

സമൂ: മരണം വരുെമാരുനാൾ ...
കാർമ്മി: ഭീകരമരണത്തിൻ കാലടിേകൾപ്പൂ ǌാൻ:
പാപെമനിക്കുള്ളിൽ േപടി വളർത്തുന്നു:
സാത്താൻ നിറയും പകേയാെട, സതതമലട്ടുന്നു.
(പുേരാഹിതൻ മൃതശരീരത്തിെന്റ ചുറ്റും നടന്ന് ഓേരാ
വശത്തും മൂന്നുപര്ാവശയ്ം വീതം ധൂപം വീശുന്നു.)

സമൂ: മരണം വരുെമാരുനാൾ ...
സ്ത്രീകൾക്ക്
(ബ് ഹദ്മിൻ യൗമീൻ ...)
കാർമ്മി: അെന്നാരു ദിവസം േബസനിയായിൽ
േസാദരിമാരാം മർത്താമറിയം
ചുടു കണ്ണീരും വീഴ്ത്തിയിരുന്നു.
സമൂ: അെന്നാരു ദിവസം....
(പുേരാഹിതൻ ധൂപം ആശീർവദിക്കുന്നു.)

കാർമ്മി: മരണമടെഞ്ഞാരു േസാദരേനയും
ചിന്തിച്ചഴലിൽ െനടുവീർപ്പിട്ടു കരഞ്ഞു
കരഞ്ഞാക്കണ്ണുകൾ താണു.
സമൂ: അെന്നാരു ദിവസം....
(പുേരാഹിതൻ മൃതശരീരത്തിെന്റ ചുറ്റും നടന്ന് ഓേരാ വശ
ത്തും മൂന്നുപര്ാവശയ്ം വീതം വിശുദ്ധ പനിനീർ തളിക്കുന്നു.)

കാർമ്മി: ജീവനുമുയിരും ǌാനാകുന്നു
കരയരുേതവം കരുണെയാടന്തികമാർന്നഖിേലശൻ, ശാന്തി െപാഴിഞ്ഞു.
(പുേരാഹിതൻ മൃതശരീരത്തിെന്റ ചുറ്റും നടന്ന് ഓേരാ
വശത്തും മൂന്നുപര്ാവശയ്ം വീതം ധൂപം വീശുന്നു.)

ഗാനം
പു ബശല്ാമ്മാ

മരിച്ചുേപായ ആൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവേരാടു യാതര്
പറയുന്നതായും അവരുെട പര്ാർത്ഥനാ സഹായം
അഭയ്ർത്ഥിക്കുന്നതായും സങ്ക ിക്കുന്നു.
എെന്റ സേഹാദരേര, ǌാനിേപ്പാൾ നിങ്ങേളാടു യാതര്
പറയുന്നു; നിങ്ങൾ എനിക്കുേവണ്ടി പര്ാർത്ഥിക്കുവിൻ.
വിടവാങ്ങുേന്നൻ നശവ്രമുലകിൽ
വിടുതിെയനിക്കായ് ന ിയ വസതീ,
പരിശുദ്ധന്മാർ പരമാനന്ദം
നുകരുമിടത്തിൽ േപ്പാകുന്നൂ ǌാൻ.
അവെയലല്ാം കടന്നുേപാകുന്നു
ശാശവ്തഭാഗയ്ം നരനരുളീടാൻ
കഴിവിലല്ാേത്താെരൻ പാർപ്പിടേമ,
പര്ഭയുെട നാട്ടിൽ നിതയ്വിരുന്നിന്നണയെട്ട ǌാൻ - അന്തിമയാതര്.
എന്നും എേന്ന ം
സഹജന്മാേര, േസ്നഹിതഗണേമ,
യാതര്യിതാ ǌാൻ േചാദിക്കുന്നു:
നിങ്ങെളനിക്കായ് െച തിെനലല്ാം
മിശിഹാനാഥൻ പര്തിഫലേമകും.
എെന്റ പര്ാർത്ഥന നിെന്റ പക്കൽ എത്തെട്ട.
പര്ാർത്ഥിപ്പതിനായ് പരിപാവനമാം
ൈദവികഭവനം പൂകുേന്നരം
േസ്നഹാർദര്തയാർെന്നൻ പര്ിയജനേമ,
അനുദിനമലിേവാേടാർക്കണെമെന്ന.
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ഭൂമിയിൽ അവർ വിലപിക്കുന്നു.
ആഡംബരവും പര്ൗഡിയുെമലല്ാം
നാേശാന്മുഖമായ് നി ര്ഭമാകും:
േപാകുന്നു ǌാൻ ലയമിയലാേത്താരുന്നതേമാർശല്ം പര്ാപിപ്പതിനായ്.
നീ എന്നും നിലനി ക്കുന്നു.
േപാ റയുന്നീ ക്ഷണഭംഗുരമാം
േലാകവുമതിേല ജഡികാശകളും:
അക്ഷയരാജയ്ം േനടാനുതകും
നിേക്ഷപങ്ങൾ കരുതുക നമ്മൾ.
അവെന േതടി; കെണ്ടത്തിയിലല്.
ദുഷ്ടത കുടിവാണഴുകി നശിക്കും
േലാകമിെതന്നിൽ ഭീതിയുണർത്തി;
ഓടിേപ്പായ് ǌാൻ ജീവൻ പകരും
കുരിശിെന വിരേവാടാേശല്ഷിച്ചു.
നിെന്റ കരുണ എെന്നയറിയിക്കണേമ.
ശാന്തിയിൽ മകേള െപാ െക്കാള്ളുക, നിൻ
പാപത്തിനു ǌാൻ മാേപ്പകുന്നു.
പാപിനിേയാടായ് ക്ക ിച്ചതുേപാെലെന്നാടുമിേപ്പാൾ കൽപ്പിക്കണേമ.
കാഹളമൂതി അവെന പുകഴ്ത്തുവിൻ.
ദൂതർ വിളിക്കും കാഹളനാദംവിധിനാളുയരും േമാഹനഗാനം
അതുേകട്ടുണരും മൃതെരലല്ാരും
തര്ിതവ്ത്തിന്നായ് കീർത്തനേമാതും
സവ്ർഗ്ഗം ഭൂമിയിലിറങ്ങി.
ആദത്തിന്നും സന്തതികൾക്കും
പറുദീസായിൽ പുനരധിവാസം
ന ന്നതിനായ് സവ്ർഗ്ഗംതെന്ന
ഭൂവിലിറങ്ങീ - മഹിതാദ്ഭുതേമ!
വിശുദ്ധർക്ക് അന്ധകാരത്തിൽ പര്കാശമുദിച്ചു.
വിധിയുെട ദിവസം മിശിഹാരാജൻ
വിണ്ണിൽ വരുേമ്പാൾ മൃതെരഴുേന്ന ക്കും;
ജീവിപ്പവേരാ വിസ്മയകരമായ്
രൂപാന്തരവും പര്ാപിച്ചീടും.
നിെന്റ കരുണ ǌങ്ങെള അനുഗമിക്കെട്ട.
പരിശുദ്ധന്മാെരതിേര ിനുവന്നംബരമേദ്ധയ് നിരേചരുന്നു:
േസ്നഹിതേര, ǌാനവരുെടയണിയിൽ
േചരുന്നതിനായ് പര്ാർത്ഥിക്കണേമ.

നിെന്റ അരൂപിെയ അയ ക; അവ സൃഷ്ടിക്കെപ്പടും.
മിശിഹാനാഥാ, പാപികെളലല്ാം
നിൻ ക നയാ ലുത്ഥിതരായി:
ഇരുളുനിറേഞ്ഞാരവനിയിെലങ്ങും
തിരുവുത്ഥാനം ദീപ്തിപരത്തി.
ധനികരും ദരിദര്രും
മൃതിയുെട െപാതുവാം പാതയിലേലല്ാ
നീങ്ങുന്നുലകിൽ മാനവെരലല്ാം:
ധനികന്മാരും നിസ്സവ്രുെമാപ്പം
പര്തിഫലമതിനായ് പായുന്നനിശം.
അവർ ചിറകുവിരിച്ചു പറന്നുവന്നു.
ൈദവികദൂതൻ ധരയിലിറങ്ങി
കനയ്ാംബികതൻ സവിധമണഞ്ഞു
മനുജനു ശരണം ശാന്തിയുമരുളും
തിരുസേന്ദശം േമരിേക്കകി.
നീയവർക്കു പാനീയം െകാടുത്തു.
ൈപദാഹത്താൽ വലയും ധരതൻ
നീരുറവകേള, ശല്ീഹന്മാേര,
നിങ്ങളണ ം പര്ാർത്ഥനെയന്നും
ന ണമഭയം ǌങ്ങൾക്കുലകിൽ.

മൃതശരീരം വീട്ടിൽനിെന്നടുക്കുന്നു.
സൂചന: യുക്തെമന്നു േതാന്നിയാൽ അഞ്ചാമെത്ത
പാദം കഴിയുേമ്പാൾ മൃതശരീരം എടുക്കാവുന്നതാണ്.
ബാക്കിഭാഗങ്ങൾ വിലാപയാതര് നീങ്ങിതുടങ്ങിയ
േശഷം പാടിയാൽ മതി.

വിലാപയാതര്
ഗാനം

(ഇസയ്ാദവ് െറംേസ ...)

േലാകസൃഷ്ടിക്കു മുമ്പുതെന്നയുള്ളവൻ.
ദൃശയ്ാദൃശയ്ങ്ങൾ സകലം തീർേത്താേന,
നാഥാ, സകേലശാ,
നിൻ സാദൃശയ്ത്തിൽ തീർേത്താെരന്നുെടേമൽ
കൃപ നീ ചിന്തണേമ.
ആദിമുതൽ അന്തയ്ംവെരയുള്ളവെയലല്ാം.
എലല്ാമറിയുന്നൂ ൈദവം മനുജെന്റ
ഗൂഡവിചാരങ്ങൾ:
വാക്കും െച ികളും നിഖിലം മറെയേനയ്
െതളിവായ്ക്കാണുന്നൂ.
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ഹൃദയങ്ങൾ നീ പരിേശാധിക്കുന്നു.
സ്ഫുടമായ് നിന്മുമ്പിൽക്കണ്ടു ഭുവനത്തിൻ
തിന്മകെളലല്ാം നീ;
െപരുകീ പാപങ്ങൾ: ഫലമായ് പീഡകളും
തിങ്ങിനിറഞ്ഞേലല്ാ.
േകാപത്തിൽ ǌങ്ങെള ശിക്ഷിക്കരുേത.
ജനനം മുതെലന്നും മനുജൻ പാപത്തിൻ
വഴിയിൽച്ചായുന്നു:
േകാപം കലരാെത നാഥാ, കനിേവാെട
തൃക്കൺ പാർക്കണേമ.
കണ്ണുനീരുെകാണ്ടു എെന്റ കിടക്ക ǌാൻ നനച്ചു.
നാഥാ, പാപിനിയാം മറിയം മിഴിനീരിൽ
പാദം കഴുകുേമ്പാൾ.
ഹൃദയം തരളിതമായ് സഹതാപാകുലമായ്
െപാറുതിയവൾക്കരുളി.
കർത്താേവ കാരുണയ്ം വർഷിക്കണേമ.
പശ്ചാത്താപത്താെലാഴുകുെന്നൻ കണ്ണീർ
കണ്ടു കനിഞ്ഞാലും;
ൈദവാനുഗര്ഹവും കൃപയും ചിരെമന്നിൽ
െചാരിയണമഖിേലശാ.
നീ എെന്ന സൃഷ്ടിച്ച് എെന്റേമൽ ൈകകൾവച്ചു.
തീർത്തൂ െപാടിയിൽ നിന്നാദാമിെന ൈദവം
േചർത്തു ജീവനതിൽ:
സ്തുതിതൻ ഗീതങ്ങൾ നിയതം പാടിടുവാൻ
നാവുമവേന്നകി.
വലിയവരും െചറിയവരും
അനുതാപാകുലരായണയും പാപികെള
ൈകെക്കാൾവൂ ൈദവം:
പശ്ചാത്താപത്തിൻ കണ്ണീർ ചിന്തുക നാം:
ൈദവം കൃപ െചയയ്ും.
രക്ഷകനായ ൈദവേമ ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ.
നരനീ േലാകത്തിൽ ൈദവം തുണയാകാ
െതാന്നും കഴിവിലല്:
നാഥാ, ദുർബലരാം ǌങ്ങൾക്കവശതകൾ
തീർക്കണമനുനിമിഷം.
നിനക്കു ǌാനഭിവാദനമർപ്പിക്കുന്നു.
സവ്സ്തീ ദാവീദിൻ പുതര്ീ മാലാഖാ
മറിയേത്താടരുളി:
കനയ്ാമാതാേവ, െസഹിേയാൻ പുതര്ീ, നിൻ
ധനയ്ത നിസ്തുലമാം.

കർത്താവിെന പര്ാർത്ഥിച്ചു ശക്തരാകുവിൻ
നിറയും േമാദെമാെട വാനിൽ വാണരുളും
പരിശുദ്ധന്മാേര,
കൃപയും േമാചനവും ǌങ്ങൾ േനടിടുവാൻ
നിതരാം പര്ാർത്ഥിപ്പിൻ.

വഴി ദീർഘമാെണങ്കിൽ വലിയ ഒപ്പീസിെല ഗാന
ങ്ങളും പാടാവുന്നതാണ്.

രണ്ടാം ഭാഗം: ൈദവാലയത്തിൽ
വിലാപയാതര്യുെട അവസാനം മൃതശരീരം ൈദവാ
ലയ മദ്ധയ്ത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു.
കുർബാനയുെണ്ടങ്കിൽ അതിനുേശഷം പുേരാഹിതൻ
മൃതശരീരത്തിെന്റ പക്കൽ െചന്നു ജനങ്ങളുെട േനെര
തിരിഞ്ഞുനിന്നുെകാണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു.
ഗാനം
(മാറൻ ആേസ ...)
അവരതു പറഞ്ഞേപ്പാൾ ǌാൻ സേന്താഷിച്ചു.
അണയുന്നീേശാ മൃതരാമഖിലർക്കും
ജീവനുമതുേപാൽ ശരണവുമരുളീടാൻ.
കർത്താവിെന ǌാൻ നിരന്തരം പര്കീർത്തിക്കും.
മൃതിയാൽത്തെന്ന മൃതിയുെട ക െപലല്ാം
കഴുകിയനാഥാ, നിെന്ന നമിക്കുന്നു.
അവൻ ശബ്ദമുയർത്തിയേപ്പാൾ ഭൂമി കുലുങ്ങി.
മിശിഹാനാഥൻ ശബ്ദമുയർത്തുേമ്പാൾ
കലല്റ പിളരും മൃതരുടെനഴുേന്ന ക്കും.
അവെന്റ നാമം എന്നും ധനയ്മാകുന്നു.
മൃതിെയ മുറേപാൽ നാഥനയ ന്നു
ദുഷ്ടനുമിളയിൽ ശിഷ്ടനുെമാരുേപാെല.
ǌാൻ ൈദവത്തിലാനന്ദിക്കും.
അഭയം കുരിശിൽ കണ്ടവനവസാനം
വിധിയുെട നാളിൽ ൈകവരുമാനന്ദം.
നീ എെന്ന സൃഷ്ടിച്ചു എെന്റേമൽ ൈകകൾവച്ചു.
ധൂളിയിൽനിന്നും ജന്മെമനിേക്കകി;
നിെന്ന നമിക്കാൻ ന ണമുത്ഥാനം.
നീതിമാന്മാർക്ക് അന്ധകാരത്തിൽ പര്കാശമുദിച്ചു.
േമഘേത്തരിൽ നാഥെനഴുന്നള്ളും
മൃതെരവിളിക്കും ജീവനവർേക്കകും.
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വിശുദ്ധർക്കു പര്കാശമുദിച്ചു.
കനകപര്ഭയിൽ കബറിടെമാളിചിന്നും;
അതിലുള്ളവേരാ നാഥനു പുകൾപാടും.
െചറിയവരും വലിയവരും.
പര്ിയേര, നിങ്ങൾ കരയരുതഖിേലശൻ
പുനരുത്ഥാനം ന ാൻ വരുമേലല്ാ.
പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
താതനുേമവം സുതനും റൂഹാ ം
കീർത്തനെമന്നും ǌങ്ങളണ ന്നു.
ആദിമുതൽ എേന്ന ം.
ഈേശാനാഥാ, മരണവുമുയിരും നിൻ
ൈകകളിലേലല്ാ; നിെന്ന നമിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂ: നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം: നമുക്കു സമാധാനം നേമ്മാടു
കൂെട.

സമൂഹ പര്ാർത്ഥന
ശുശര്ൂ:
സതയ്വിശവ്ാസേത്താടുകൂെട
ഈ
േലാകം
വിട്ടുേപായിരിക്കുന്ന നമ്മുെട സേഹാദര (േപര്) നുേവണ്ടി
(സേഹാദരിക്ക ... േവണ്ടി) നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം. ജീവി
തകാലത്തു സൽകൃതയ്ങ്ങളാൽ ൈദവെത്ത പര്സാദിപ്പിച്ച
ഈ ആെള ൈദവം നീതിമാന്മാരുെട സമൂഹത്തിേല
പര്േവശിപ്പിക്കുമാറാകെട്ട.
സമൂ: ആേമ്മൻ.
ശുശര്ൂ: മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കുകയും നലല്വർക്കു സവ്ർഗ്ഗ
ഭാഗയ്ം ന കയും െചയയ്ുേമ്പാൾ തെന്റ അനുഗര്ഹത്താലും
തെന്റ മാതാവായ കനയ്കാമറിയത്തിെന്റ പര്ാർത്ഥനയാലും
മിശിഹാ അവേരാടുകൂെട ഈ ആെള തെന്റ വലതുഭാഗത്തു
നിറുത്തുമാറാകെട്ട.
സമൂ: ആേമ്മൻ.
ശുശര്ൂ: ജീവെന്റ പുസ്തകത്തിൽ ൈദവം ഈ ആളുെട േപെര
ഴുതുകയും, തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവരുെട ഗണത്തിൽ ഈ
ആെള േചർക്കുകയും െചയയ്ുമാറാകെട്ട.
സമൂ: ആേമ്മൻ.
കാർമ്മി: കർത്താേവ, വാത്സലയ്പൂർവവ്ം ǌങ്ങെള സന്ദർ
ശിക്കുകയും കാരുണയ്പൂർവവ്ം ǌങ്ങെള സംരക്ഷിക്കുകയും
െചയയ്ണേമ. ഉത്ഥാനം പര്തീക്ഷിച്ചുകഴിയുന്ന മരിച്ചവെര
ഉയിർപ്പിക്കണേമ. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ നീ ആകാശത്തി
െന്റയും ഭൂമിയുെടയും രാജാവാകുന്നു. ജീവെന്റയും മരണ
ത്തിെന്റയും നാഥനും പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാ
വുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.

സമൂ: ആേമ്മൻ. കർത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
കാർമ്മി: കർത്താേവ, നിെന്റ ൈപതൃകമായ പരിപാല
നെയ ǌങ്ങളാരാധിക്കുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ നീ
ǌങ്ങെള മരണവിേധയരാക്കുകയും വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കു
കയും െചയയ്ുന്നു. ഉത്ഥാനത്തിൽ ǌങ്ങളുെട ശരീരങ്ങെള
നീ മഹതവ്മണിയിക്കുന്നു. ജീവെന്റയും മരണത്തിെന്റയും
നാഥനും, പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂ: ആേമ്മൻ.
യാതര്ാവന്ദനം

സൂചന: മരിച്ചയാൾ േദവാലയേത്താടും മറ്റും യാതര്പറ
യുന്നതായി സങ്ക ിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂ: ൈദവത്തിെന്റ ഭവനേമ, ǌാൻ നിേന്നാടു യാതര്
പറയുന്നു. മാേമ്മാദീസാവഴി എെന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും
പരിശുദ്ധ കുർബാനയാൽ എെന്റ ആത്മാവിെന േപാഷി
പ്പിക്കുകയും മറ്റു കൂദാശകളാൽ എെന്റ ആത്മാവിൽ കൃപാ
വരം െചാരിയുകയും െച
പര്ിയെപ്പട്ട ൈദവാലയേമ,
ǌാൻ നിനക്കു വന്ദനം പറയുന്നു.
എെന്റ പിതാക്കന്മാരും ആത്മീയപാലകരുമായ പുേരാ
ഹിതേര, ൈദവവചനങ്ങളാൽ എെന്റ ആത്മാവിനു േപാഷ
ണം ന ിയ നിങ്ങേളാടും ǌാൻ യാതര് പറയുന്നു. ǌാൻ
നിങ്ങളിൽ നിന്നകന്നുേപാകുന്നുെവങ്കിലും എെന്റ േസ്നഹം
എന്നും നിങ്ങേളാടുകൂെടയുണ്ടായിരിക്കും. സവ്ർഗ്ഗരാജയ്
ത്തിൽ നാം ഒരുമിക്കുന്നതുവെര നിങ്ങൾ എനിക്കുേവണ്ടി
പര്ാർത്ഥിക്കണേമ.

മൃതശരീരം സിമിേത്തരിയിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്നു.
തത്സമയം താെഴെക്കാടുത്തിരിക്കുന്ന ഗാനം ആലപി
ക്കുന്നു.
ഗാനം

(ലാെതക്േറലാക്)

എെന്റ സേഹാദരെര, നെമ്മ സൃഷ്ടിക്കയും മരണവിേധയ
രാക്കുകയും, മരണേശഷം ഉയിർപ്പിച്ച് അക്ഷയരാക്കുകയും
െചയയ്ുന്ന ൈദവം വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട.
വയലി പ്പുലരും പു െക്കാടിേപാെല
ജീവിതമിളയിൽ:
ഓർേത്താർത്തിനിയും ൈനരാശയ്േമാേട
വിലപിക്കരുേത.
സ്ഫുടമാ േക്കൾക്കാം പുനരുത്ഥാനം
നവജീവിതവും
അറിയിച്ചുയരും സുവിേശഷത്തിൻ
തിരുസേന്ദശം.
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വാഗ്ദാനങ്ങൾ തിങ്ങിമുഴങ്ങും
കാഹളനാദം
ആകാശത്തിൻ സീമകെളലല്ാം
മുഖരിതമാക്കും.
തിരുലിഖിതങ്ങൾ വായിച്ചവതൻ
വയ്ാഖയ്ാനങ്ങൾ
ശരിയായ് ന ാൻ നിങ്ങൾക്കിനിയും
കഴിവിേലല്തും.
സ്ത്രീപുരുഷന്മാരന്തരമിയലാതുത്ഥാനത്തിൽ
സവ്ർഗ്ഗംതന്നിൽ ദൂതർകണേക്ക
രാജിക്കുന്നു.
മൃതനായ് മിശിഹാ മൂന്നാം ദിവസം
ജീവൻ േനടി;
ഭീകരമൃതിതൻ ചങ്ങലേയവം
െപാട്ടിനുറുങ്ങി.
മൃതിയുെട െകാടുതാം േകാട്ടകെളലല്ാം
തട്ടിനിരത്തി
നാഥൻ നവമായുത്ഥാനത്തിൻ
പാത തുറന്നു.
സവ്ർഗ്ഗമണേഞ്ഞാരജസുതനിനിയും
ജയലാളിതനായ്
വരുമീധരയിൽ കുരിശിൻ പര്ഭയാൽ
പരിേവഷ്ടിതനായ്.
ആകാശത്തിൽ ദൂതന്മാരും
ധരേമൽ നരരും
അക്ഷമരായ് നിൻ ആഗമദിവസം
പാർത്തുകഴിപ്പൂ.
വീെട്ടജമാനൻ പര്തിഫലേമകാെനത്തും ദിവസം
േവഗം പുലരാൻ ഭൃതയ്ഗണങ്ങൾ
േനാക്കിയിരിപ്പൂ.
മണവാളൻ വെന്നത്തുേന്നരം
മണവറ േചരാൻ
തിരികൾ െതളിച്ചാക്കനയ്ാമണികൾ
കാത്തുകഴിപ്പൂ.
നിശ്ചഞ്ചലരായ് ദൂതന്മാരും
തിരുസന്നിധിയിൽ
ആദരപൂർവവ്ം കാഹളമൂതാനണിനി ക്കുന്നു.

ഓശാന കളാെലതിേര തിനായ്
പരിശുദ്ധന്മാർ
ആകാശത്തിൻ മണിവാതി ക്കൽ
നിലെകാള്ളുന്നു.
മരണത്താേല വിജയമണിേഞ്ഞാരുന്നതനൃപനായ്
പരിമളമുതിരും പു കിരീടം
നിർമ്മിക്കുന്നു.
സുകൃതസുമങ്ങൾ ചാർത്തിെയാരുങ്ങി
സമലംകൃതരായ്
വരുവിൻ, വരുവിൻ നൃപെന മുറേപാെലതിേര തിനായ്.

മൂന്നാം ഭാഗം, െസമിേത്തരിയിൽ
കാർമ്മി: കർത്താേവ, നിെന്റ ദാസെന്റ (ദാസിയുെട)
ആത്മാവിെന നീതിമാന്മാരുെട രാജയ്ത്തു പര്േവശിപ്പിക്ക
ണേമ.
സമൂ: അയാൾക്കു നിതയ്ാശവ്ാസം െകാടുക്കുകയും െചയയ്
ണേമ.
കുഴിെവഞ്ചരിപ്പ്
കാർമ്മി: മണ്ണിൽനിന്നു മനുഷയ്െന സൃഷ്ടിക്കയും അവെന
മരണവിേധയനാക്കുകയും െചയയ്ുന്ന ൈദവേമ, നിെന്റ
വിശുദ്ധന്മാർ വിശര്മം െകാള്ളുന്ന കബറിടം എതര് മേനാ
ഹരമാകുന്നു! വിശുദ്ധ മാേമ്മാദീസയാൽ മുദര്ിതവും പരി
ശുദ്ധ കുർബാനയാൽ പരിപുഷ്ടവും വിശുദ്ധ ൈതലത്താൽ
അഭിഷിക്തവുമായ ഈ ശരീരത്തിനു നിെന്റ ദിവയ്പുതര്െന്റ
രണ്ടാമെത്ത ആഗമനം വെര വിശര്മം ന േകണ്ട ഈ
കബറിടം നീ പവിതര്ീകരിക്കണേമ. ജീവെന്റയും മരണ
ത്തിെന്റയും നാഥനും, പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാ
ത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂ: ആേമ്മൻ.

പുേരാഹിതൻ ധൂപം വാഴ്ത്തുന്നു.
കാർമ്മി: േസാപ്പാെകാണ്ടു നീ എെന്ന തളിക്കുക.
ǌാൻ നിർമ്മലനാകും.
കർത്താേവ, നിെന്റ അനുഗര്ഹത്തിെന്റ ദിവയ്ജലത്താൽ
ഈ ആെള ആശവ്സിപ്പിക്കണേമ.

മൃതശരീരത്തിേന്മൽ കുരിശാകൃതിയിൽ വിശുദ്ധ പനി
നീർ തളിക്കുന്നു.
അതിൽ എെന്ന കഴുകുക:
ǌാൻ മഞ്ഞിെനക്കാൾ െവണ്മയുള്ളവനാകും.
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കർത്താേവ, നിെന്റ അനുഗര്ഹത്തിെന്റ ദിവയ്ജലത്താൽ
ഈ കബറിടം പവിതര്ീകരിക്കണേമ.

കുഴിയിൽ കുരിശാകൃതിയിൽ
തളിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധ

പനിനീർ

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
കുരിശുവഴിയായി നെമ്മ രക്ഷിച്ച പുതര്നും
സ്തുതിയും ബഹുമാനവും സമർപ്പിക്കാം.

പുേരാഹിതൻ മൃതശരീരെത്ത ഈരണ്ടുവീതം മൂന്നു
പര്ാവശയ്ം ധൂപിക്കുന്നു.
ആദിമുതൽ എേന്ന ം ആേമ്മൻ.
ǌങ്ങളുെട പര്ാർത്ഥനകൾ പരിമളധൂപം േപാെല
നിെന്ന പര്സാദിപ്പിക്കെട്ട.

പുേരാഹിതൻ കുഴി ഈരണ്ടുവീതം മൂന്നുപര്ാവശയ്ം
ധൂപിക്കുന്നു.
കുന്തുരുക്കമിടൽ
കാർമ്മി: മനുഷയ്ാ, നീ െപാടിയാകുന്നു; െപാടിയിേല
തെന്ന മടങ്ങും എന്ന് അരുളിെച്ച
സകലത്തിെന്റയും
നാഥനായ ൈദവം നിെന്ന ഉയിർപ്പിെന്റ മഹതവ്േത്താ
ടുകൂെട അവസാന ദിവസം തെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു നിറു
ത്തെട്ട. നീ സവ്ീകരിച്ച വിശുദ്ധ കൂദാശകൾ അതയ്ുന്നത
ൈദവത്തിെന്റ നയ്ായാസനത്തിങ്കൽ നിെന്ന സഹായി
ക്കെട്ട. ജീവെന്റയും മരണത്തിെന്റയും നാഥനും, പിതാവും
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂ: ആേമ്മൻ.
കാർമ്മി: മനുഷയ്ാ, നീ െപാടിയാകുന്നു; െപാടിയിേല
തെന്ന മടങ്ങുെമന്ന് ഓർത്തുെകാള്ളുക.

പുേരാഹിതൻ മൃതശരീരത്തിേന്മൽ കുന്തുരുക്കമിടുന്നു.
െപട്ടി മൂടിയേശഷം കുഴിയിേല ് ഇറക്കുന്നു. തൽസ
മയം താെഴ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന ഗാനം പാടുന്നു. മറ്റുള്ള
വർ കുഴിയിൽ കുന്തുരുക്കമിടുന്നു.
സൂചന: ബന്ധെപ്പട്ടവർ ആവശയ്െപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ
മാതര്േമ താെഴക്കാണുന്ന െചറിയ ഒപ്പീസു നടേത്തണ്ട
തുള്ളൂ. അെലല്ങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള മൂന്നു പര്ാർത്ഥനകൾ
െചാലല്ി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

ഗാനം
(മ ക്കാ മിശിഹാ)
എെന്റ കർത്താേവ, നിെന്ന ǌാൻ പര്കീർത്തിക്കും.
മഹിമെയാടന്തിമവിധിനാളിൽ
കർത്താേവ, നീയണയുേമ്പാൾ

കരുണെയാെടെന്ന നിറുത്തണേമ
നലല്വെരാത്തു വലംഭാേഗ.
കർത്താേവ, നിെന്ന ǌാനാശര്യിച്ചു.
കർത്താേവ നിൻ കുരിശിെന ǌാനാരാധിച്ചുവണങ്ങുന്നു:
അതു താൻ ǌങ്ങൾക്കുത്ഥാനം
രക്ഷയുമുയിരും ന ന്നു.
ആകാശവും ഭൂമിയും നിേന്റതാകുന്നു.
ആകാശവുമീ ഭൂതലവും
താവകമേലല്ാ കർത്താേവ,
ജീവിക്കുന്നവനഭയം നീ
ന ണേമ; മൃതനായുസ്സും.
അവരാനന്ദകീർത്തനങ്ങൾ പാടും
മൃതരാം നരരുെട പാപങ്ങൾ
മാ ണേമ നിൻ കൃപയാേല:
മാേമ്മാദീസാ വഴിയേങ്ങ
സുതരാണവെരേന്നാർക്കണേമ.
അവെന്റ സേന്താഷത്തിൽ അവരാനന്ദിക്കും.
കർത്താേവ, നിൻ േശാണിതവും
ദിവയ്ശരീരവുമറിേവാെട
ഉൾെക്കാണ്ടവരാം നിൻസുതേര
നിതയ്വിരുന്നിൽ േചർക്കണേമ.
അവരിലാരും അവേശഷിച്ചിലല്.
മഴെപയയ്ുേമ്പാൾ വയലുകളിൽ
വിത്തുകൾ െപാട്ടിമുള ന്നു:
കാഹളനാദം േകൾക്കുേമ്പാൾ
മൃതരിൽ ജീവനുദിക്കുന്നു.
ആദിമുതലുള്ളവെയലല്ാം.
െതളിവാെയന്നുെട നാഥാ നിൻ
തിരുമിഴിെയലല്ാം കാണുന്നു:
നിരവധിയാെമൻ പാപങ്ങൾ
നിരയാെയണ്ണി വിധിക്കേലല്.
പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
ബാവാപുതര്ൻ റൂഹാേയ,
മൃതനാെമന്നി ക്കനിേയണം
ജീവൻ ന ി മേഹാന്നതമാം
പര്ഭയുെട നാട്ടിൽ േച്ചർേക്കണം.
ആദിമുതൽ എേന്ന ം ആേമ്മൻ.
സർവവ്ാധിപനാം കർത്താേവ,
നിെന്ന വണങ്ങി നമിക്കുന്നു
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മൃതസംസ്കാരം

ഈേശാമിശിഹാ, ǌങ്ങളിതാ
നിെന്ന നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു.
ജനെമലല്ാം പര്കീർത്തിക്കെട്ട.
ǌങ്ങെട മർതയ്ശരീരങ്ങൾക്കുത്ഥാനം നീേയകുന്നു:
നാഥാ, ǌങ്ങെടയാത്മാവും
രക്ഷിക്കുന്നവനേലല്ാ നീ.
ആേമ്മൻ ആേമ്മൻ എന്നുദ്േഘാഷിക്കുവിൻ.
സർേവവ്ശാ, നീ പരിശുദ്ധൻ
ബലവാേന, നീ പരിശുദ്ധൻ;
നിതയ്നമർതയ്ൻ പരിശുദ്ധൻ
നിൻ കൃപ ǌങ്ങൾേക്കകണേമ.
കാർമ്മി: പാപിനിക്കു െപാറുതി െകാടുത്ത് അവെള വിശു
ദ്ധീകരിച്ച കർത്താേവ, നിെന്റ അനുഗര്ഹത്താൽ മരിച്ച
വെര വിശുദ്ധീകരിക്കണേമ. മാലാഖമാേരാടുകൂെട സവ്ർഗ്ഗ
ത്തിൽ നിെന്ന സ്തുതിക്കുവാൻ അവെര േയാഗയ്രാക്കണേമ.
ജീവെന്റയും മരണത്തിെന്റയും നാഥനും പിതാവും പുതര്നും
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂ: ആേമ്മൻ. കർത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
കാർമ്മി: മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കുന്നവനും, അവർക്കു
നിതയ്ാശവ്ാസം െകാടുക്കുന്നവനുമായ കർത്താേവ, നിെന്ന
ǌങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും െചയയ്ുന്നു. ജീവ
െന്റയും മരണത്തിെന്റയും നാഥനും പിതാവും പുതര്നും
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂ: ആേമ്മൻ.

േബാധനഗാനം
(

(പുരുഷന്മാർക്ക്)

ഹദ്മിൻ യൗമീൻ ...)

കാർമ്മി: നാഥനണഞ്ഞിടുമന്തിമനാളിൽ
കാരുണയ്െമഴും വിധിയാൽ വാനവരാജയ്ം േനടും
മനുജനുഭാഗയ്ം.
സമൂ: നാഥനണഞ്ഞിടു ...
കാർമ്മി: കറയറ്റവനാ ച്ചിരമഹിമാവിൽ
മിന്നിവിളങ്ങും മുഖെമാടു കലല്റവിെട്ടഴുേന്ന ക്കും
മനുജനുഭാഗയ്ം.
സമൂ: നാഥനണഞ്ഞിടു ...
കാർമ്മി: വരിക നിനക്കായാദിമുതൽ ǌാൻ
കരുതിയരാജയ്ം േനടുക നാഥനിൽ നിന്നിതു േകൾക്കും
മനുജനുഭാഗയ്ം.
സമൂ: നാഥനണഞ്ഞിടു ...

(സ്ത്രീകൾക്ക്)

(യാദാഹുശാേവ....)

കാർമ്മി: മിശിഹാ കർത്താവിൻ ദാസീ വിധിനാളിൽ
കാഹള സംഗീതം നിെന്ന വിളിക്കെട്ട
മഗ്ദലമറിയമണിെഞ്ഞാരു െവണ്മഹിമദയ്ുതിേയാെട.
സമൂ: മിശിഹാ കർത്താവിൻ ...
കാർമ്മി: നിർമ്മലചരിതകളാം സാറാ, ഏലീശവ്ാ
മർത്തെയാടുംകൂെട കടശിയിലുത്ഥാനം നിതരാം
കനിവാർന്നരുളെട്ട കർത്താവഖിേലശൻ.
സമൂ: മിശിഹാ കർത്താവിൻ ...
കാർമ്മി: മൃതിേയാർത്തിനി നിങ്ങൾ കദനം തുടരാെത
രക്ഷാ വചനങ്ങൾ േകട്ടു നടന്നിടുവിൻ:
പുനരുത്ഥാനം വരുമേലല്ാ: മരണമുറക്കം താൻ.
സമൂ: മിശിഹാ കർത്താവിൻ ...
സങ്കീർത്തനം
(പുരുഷന്മാർക്ക്)
ശുശര്ൂ: ൈദവേമ; എെന്റ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയണേമ.
മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കുന്നവേന, നിെന്റ തിരുനാമത്തിനു
സ്തുതി.

സമൂഹം രണ്ടു ഗണമായി തുടരുന്നു (സങ്കീ. 51)
ൈദവേമ എെന്റ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയണേമ:
എെന്റ െതറ്റുകൾ തുടച്ചുമാറ്റണേമ.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ എെന്റ പാപങ്ങൾ ǌാനറിയുന്നു:
ǌാൻ അവെയലല്ാം കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
നിനെക്കതിരായി ǌാൻ പാപം െച േപായി;
നിെന്റ സന്നിധിയിൽ ǌാൻ തിന്മകൾ പര്വർത്തിച്ചു.
എെന്റ പാപങ്ങളിൽ നിന്നു മുഖം തിരിച്ചുകളയണേമ:
എെന്റ കുറ്റങ്ങെളലല്ാം തുടച്ചുമാറ്റുകയും െചയയ്ണേമ.
പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി:
ആദിമുതൽ എേന്ന ം ആേമ്മൻ.
ശുശര്ൂ: ൈദവേമ, എെന്റ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയണേമ.
മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കുന്നവേന, നിെന്റ തിരുനാമത്തിനു
സ്തുതി. പര്ാർത്ഥിക്കാം; നമുക്കു സമാധാനം.
(സ്ത്രീകൾക്ക്)
ശുശര്ൂ: കാട്ടരുവി േതടിനടക്കുന്ന മാൻേപടെയേപ്പാെല
കർത്താേവ, നിെന്ന ǌാൻ േതടിവിളിക്കുന്നു.
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സജീവനായ ൈദവെത്ത ǌാൻ ദാഹിക്കുന്നു:
ǌാൻ എേപ്പാൾ എെന്റ ൈദവെത്ത കാണും?
രാവും പകലും ǌാൻ കണ്ണീരു കുടിക്കുന്നു:
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ നിെന്റ ൈദവം എവിെട എന്ന്
അവർ നിതയ്വും എെന്ന പരിഹസിക്കുന്നു.
എെന്റ ആത്മാേവ, നീ എന്തിനു നിരാശെപ്പടുന്നു?
നീ എന്തിനു വിഷാദിച്ചു കലങ്ങുന്നു?
നീ ൈദവത്തിലാശര്യിക്കുക.
പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി:
ആദിമുതൽ എേന്ന ം ആേമ്മൻ.
ശുശര്ൂ: കാട്ടരുവി േതടിനടക്കുന്ന മാൻേപടെയേപ്പാെല
കർത്താേവ, നിെന്ന ǌാൻ േതടിവിളിക്കുന്നു. മരിച്ചവെര
ഉയിർപ്പിക്കുന്നവേന, നിെന്റ തിരുനാമത്തിനു സ്തുതി.
പര്ാർത്ഥിക്കാം നമുക്കു സമാധാനം.
കാർമ്മി: സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദത്താൽ
ലാസറിെന ഉയിർപ്പിച്ച കർത്താേവ, ആ ശബ്ദം മഹനീ
യമായ നീതിവിധിയുെട ദിവസത്തിൽ നിെന്റ ദാസെന
(ദാസിെയ) വിളിക്കുകയും നിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു നിറുത്തു
കയും െചയയ്െട്ട. പാപങ്ങൾ െപാറുക്കുന്നവനും കരുണ
നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ വിധികർത്താേവ, ജീവ
െന്റയും മരണത്തിെന്റയും നാഥനും, പിതാവും പുതര്നും
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.

മൃതസംസ്കാരം

സമൂ: ആേമ്മൻ.
കാർമ്മി: കർത്താേവ, മരിച്ചവെര നീ കരുണാപൂർവവ്ം
ജീവിപ്പിക്കണേമ. ജീവിക്കുന്നവെര ദയാപൂർവവ്ം പരിപാലി
ക്കണേമ, ഉത്ഥാനം പര്തീക്ഷിച്ചു മരണമടഞ്ഞവെര മഹിമ
േയാെട ഉയിർപ്പിക്കണേമ. ജീവെന്റയും മരണത്തിെന്റയും
നാഥനും, പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂ: ആേമ്മൻ, കർത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
കാർമ്മി: സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവം തെന്റ
നീതിമാന്മാേരാടും വിശുദ്ധേരാടും കൂെട ഉൽകൃഷ്ടമായ
ഉയിർപ്പും മഹനീയമായ നിതയ്ജീവനും ന ി സവ്ർഗ്ഗരാജയ്
മാകുന്ന ഓർശല്േത്ത ് ഈ ആെള പര്േവശിപ്പിക്കുമാറാ
കെട്ട. നമ്മിൽ നിന്നു േവർെപട്ടുേപായ മിശിഹായുെട
മൗതികശരീരത്തിെല ഈ അംഗെത്ത അനുഗമിക്കുകയും,
ഈ മൃതസംസ്കാരത്തിൽ സഹകരിച്ച് ഈ ആെള
ബഹുമാനിക്കയും െച
നിങ്ങെളലല്ാവെരയും ൈദവം
സമൃദ്ധമായി അനുഗര്ഹിക്കുമാറാകെട്ട. അവിടേത്ത കൃപ
നിരന്തരം നിങ്ങളിൽ വസിക്കയും അവിടേത്ത കാരുണയ്ം
നിതയ്ം നിങ്ങെള അനുഗമിക്കുകയും െചയയ്െട്ട. ഇേപ്പാഴും +
എേപ്പാഴും എേന്ന ം.
സമൂ: ആേമ്മൻ.

എലല്ാവരും
േപാകുന്നു.

കുരിശുെതാട്ടു

നമസ്കരിച്ചു

പിരിഞ്ഞു

