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ǌങ്ങള് പരീക്ഷയിെലാരുനാളും 
ഉള്െപ്പടുവാനിടയാകരുേത 
ദുഷ്ടാരൂപിയില് നിെന്നന്നും  
ǌങ്ങെള രക്ഷിച്ചരുളണേമ. 
 

എെന്തന്നാെല-ന്നാേളക്കും  
രാജയ്ം ശക്തി മഹതവ്ങ്ങള് 
താവകമേലല്ാ കര്ത്താേവ  
ആേമ്മനാേമ്മ-െനേന്നക്കും. 
 

കാർമ്മി: താതനുമതുേപാലാത്മജനും 
റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും 
ആദിമുതൽെക്കന്നതുേപാെല 
ആേമ്മനാേമ്മനനവരതം. 

 

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. 

 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 
  

കാര്മ്മി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട 
തിരുനാമത്തിൽ ഉറച്ചു വിശവ്സിക്കുകയും ആ വിശവ്ാസം 
പരമാർത്ഥതേയാെട ഏറ്റു പറയുകയും െചയയ്ുന്നവെര അങ്ങു 
ശക്തരാക്കണേമ. ആത്മശരീരങ്ങെള പവിതര്ീകരിക്കുന്ന 
ഈ പരിഹാരരഹസയ്ങ്ങൾ അവർ വിശുദ്ധിേയാെട പരി 
കർമ്മം െചയയ്െട്ട. നിർമ്മല ഹൃദയേത്താടും വിശുദ്ധ വിചാ 
രങ്ങേളാടുംകൂെട അവർ അേങ്ങ  പുേരാഹിത ശുശര്ൂഷ 
െചയയ്ുകയും അങ്ങു കനിഞ്ഞു ന ിയ രക്ഷെയപര്തി നിര 
ന്തരം അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുകയും െചയയ്െട്ട. പിതാവും പുതര് 
നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന് 

േസ്നഹത്തിെന്റ ക ന (േയാഹ. 13:34-35) 

കാര്മ്മി: അന്നാെപസഹാത്തിരുനാളില് 
കര്ത്താവരുളിയ ക നേപാല് 
തിരുനാമത്തില് േച്ചര്ന്നീടാം 
ഒരുമേയാടി ബലിയര്പ്പിക്കാം. 

 

സമുഹം: അനുരഞ്ജിതരായ് തീര്ന്നീടാം 
നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം 
ഗുരുവിന് േസ്നഹെമാടീയാഗം 
തിരുമുമ്പാെകയണച്ചീടാം. 

 

കാര്മ്മി: അതയ്ുന്നതമാം സവ്ര്േലല്ാകത്തില് 
സര്േവവ്ശനു സ്തുതി ഗീതം.  
 

സമൂഹം: ഭൂമിയിെലങ്ങും മർതയ്നു ശാന്തി 
പര്തയ്ാശയു െമേന്നക്കും.  
 

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

സമൂഹം: സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിന്,  
സ്തുതിതന് നിസ്തുല മഹിമാവാല് 
ഭൂസവ്ര്ഗ്ഗങ്ങള് നിറഞ്ഞു സദാ,  
പാവനമായി വിളങ്ങുന്നു. 
 

വാനവ മാനവ വൃന്ദങ്ങള്  
ഉദ്േഘാഷിപ്പൂ സാേമാദം 
പരിശുദ്ധന് നീ എെന്നന്നും  
പരിശുദ്ധന് നീ പരിശുദ്ധന്.  
  

സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിന്  
നാമം പൂജിത-മാകണേമ 
നിന് രാജയ്ം വന്നീടണേമ  
നിന് ഹിതമിവിെട ഭവിക്കണെമ. 
  

സവ്ര്ഗ്ഗെത്തന്നതുേപാലുലകില്  
നിന് ചിത്തം നിറേവറണേമ 
ആവശയ്കമാം ആഹാരം  
ǌങ്ങള്ക്കിന്നരുളീടണേമ. 
  

ǌങ്ങള് കടങ്ങള് െപാറുത്തതുേപാല്  
ǌങ്ങള്ക്കുള്ള കടം സകലം 
പാപത്തിന് കട ബാദ്ധയ്തയും  
അങ്ങു കനിഞ്ഞു െപാറുക്കണേമ. 
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(ഒന്നാം ശുശര്ൂഷി സല്ീവെയടുത്ത്  കാർമ്മികെന ഏ ി 
ക്കുന്നു. അേദ്ദഹം സഹകാർമ്മികെരയും ശുശര്ൂഷിക 
െളയും മറ്റു വിശവ്ാസികെളയും മുത്തിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ 
ഗായകസംഘം പാടുന്നു). 

 
നാഥനിെലന്നും നമ്മുെട ഹൃദയം ആനന്ദിച്ചീടും 
ശല്ീവാ നമ്മൾെക്കന്നും നന്മകൾതന്നുറവിടമാം 
രക്ഷിതമായതുവഴിയായ്  മർതയ്ഗണം കർത്താേവ 
കുരിശിതു ǌങ്ങൾെക്കന്നും ശക്തിെയഴും േകാട്ടയുമാം 
ദുഷ്ടെനയുമവൻെകണികെളയും  
അതുവഴി നാം േതാ ിച്ചീടെട്ട. 
 
ശരണം ǌങ്ങൾ േതടീടുന്നു തിരുനാമത്തിൽ 
ശല്ീവാ നമ്മൾെക്കന്നും നന്മകൾതന്നുറവിടമാം 
രക്ഷിതമായതുവഴിയായ്  മർതയ്ഗണം കർത്താേവ 
കുരിശിതു ǌങ്ങൾെക്കന്നും ശക്തിെയഴും േകാട്ടയുമാം 
ദുഷ്ടെനയുമവൻെകണികെളയും  
അതുവഴി നാം േതാ ിച്ചീടെട്ട. 
 
താതനുമതുേപാലാത്മജനും  
ദിവയ്റൂഹാ ം സ്തിതിെയെന്നന്നും 
രക്ഷകനാം മിശിഹാേയ, കനിെവാടു നീ തിരുസ്സഭെയ 
പാവനമാക്കണേമ, നിൻ മഹിമ ർപ്പിതമാം 
ൈദവാലയമിതിലേങ്ങക്കാരുണയ്ം െചാരിയണേമ. 
സുസ്ഥിരമാക്കണമിതിൽ നിൻബലിപീഠം, തിരുെമയയ്ും 
നിണവുമിതിൽ പരികർമ്മം െചയയ്ുന്നു ആേഘാഷെമാെട. 
 
ആദിമുത േക്ക എെന്നേന്നക്കും ആേമ്മനാേമ്മൻ. 
േചാദിേപ്പാർപ്പു ലഭിക്കും േതടുേന്നാർ കെണ്ടത്തും 
കരുണേയാേടവം ദാസേരാടരുൾെച  കർത്താേവ, 
ജീവിതവീഥികളിൽ നിൻ തിരുവിഷ്ടം നിറേവറ്റാൻ 
ആവശയ്കമാം കഴിവും തുണയുമിവർ യാചിക്കുന്നു. 
 
സർവവ്രുെമാന്നായ്  പാടിടെട്ട ആേമ്മനാേമ്മൻ. 
സല്ീവ നമ്മൾെക്കന്നും നന്മകൾതന്നുറവിടമാം 
രക്ഷിതമായതുവഴിയായ്  മർതയ്ഗണം, കർത്താേവ, 
കുരിശിതു ǌങ്ങൾെക്കന്നും ശക്തിെയഴും േകാട്ടയുമാം 
ദുഷ്ടെനയുമവൻെകണികെളയും  
അതുവഴി നാം േതാ ിച്ചീടെട്ട. 
 

(ശുശര്ൂഷി ധൂപലകശവും കുന്തുരുക്കവും െകാണ്ടുവ 
രുന്നു. കാർമ്മികൻ ധൂപകലശത്തിൽ മൂന്നു തിരി കുന്തു 
രുക്കമിട്ട്  താെഴവരുന്ന പര്ാർത്ഥന താഴ്ന്നസവ്രത്തിൽ 
െചാലല്ി ആശീർവവ്ദിക്കുന്നു). 

 

 

സങ്കീർത്തനം 144 ഗാനം 
 

കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ മമ രാജാേവ  
പാടും നിന് പുകെളന്നും ǌാന് 
സകേലശാ നിന് തിരുനാമം  
വാഴ്ത്തീടും ǌാ-നനവരതം. 
 

സമൂഹം: കര്ത്താേവ നിന് സ്തുതിപാടും 
അനുദിനമങ്ങെയ വാഴ്ത്തും ǌാന് 
നാഥന് മഹിമനിറഞ്ഞവനും 
പാരം സ്തുതയ്നു-െമെന്നന്നും. 
 

അനവദയ്ന് മമ നാഥാ നിന്  
മഹിമക്കളവി-ലല്റിവു ǌാന് 
തലമുറ തലമുറ-േയാെടന്നും  
തവ കര്മ്മങ്ങള് വിവരിക്കും. 
 

നാഥാ നിന് കരവിരുെതന്നും  
നരകുല-മഖിലം േഘാഷിക്കും 
മഹനീയം നിന് കീര്ത്തി സദാ  
മഹിയില് വര്ണ്ണിച്ചീടും ǌാന്. 
 

ഭീതിദമാം നിൻ മഹിമാവും 
ശക്തിയുമത്ഭുത െച ികളും 
വിരെവാടു കീർത്തിച്ചീടുമവർ 
തവ തിവുനാമം വാഴ്ത്തും ǌാൻ. 
 

നീ വർഷിക്കും നന്മകൾ തൻ 
ഓർമ്മകളവരുദ്േഘാഷിക്കും 
താവക നീതി പര്കീർത്തിക്കും 
ഉച്ചസവ്രത്തിൽ സാേമാദം. 
 

നാഥൻ കരുണാവാരിധിയാം 
ദയതൻ വിളനിലമവെനന്നും 
ശാന്തി നിറഞ്ഞു വസിക്കുന്നു 
നലല്വനവെനന്നറിവൂ നാം. 

 

കാർമ്മി: മേഹാന്നതനായ കർത്താേവ, അങ്ങയുെട ഭയഭ 
ക്തിജനകമായ പീഠത്തിെന്റയും ഉന്നതമായ േതര്ാേണാസി 
െന്റയും അലംകൃതവും സ്തുതയ്ർഹവുമായ സിംഹാസനത്തി 
െന്റയും മുമ്പാെക അങ്ങയുെട ശുശര്ൂഷകരായ േകര്ാേവന്മാർ 
ഇടവിടാെത സ്തുതിക്കുകയും സര്ാേപ്പന്മാർ പരിശുദ്ധൻ 
എന്ന്  നിരന്തരം ഉദ്േഘാഷിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. അവേരാടു 
േചർന്നു ǌങ്ങളും അേങ്ങക്ക്  ഭയഭക്തികേളാെട സ്തുതിയും 
ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു. 
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, 
എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
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കാർമ്മി: പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ 
സർേവവ്ശവ്രാ, അങ്ങയുെട ബഹുമാനത്തിനായി 
ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ധൂപം അങ്ങയുെട മഹ 
നീയ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ നാമത്തിൽ + ആശീർവവ്ദി 
ക്കെപ്പടെട്ട. ഇത്  അങ്ങയുെട പര്സാദത്തിനും അങ്ങ 
യുെട അജഗണത്തിെന്റ പാപങ്ങളുെട േമാചനത്തിനും 
കരണമാകെട്ട, എേന്നക്കും. 

 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 
 

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട 
േസ്നഹത്തിെന്റ പരിമളം ǌങ്ങളിൽ വീശുകയും അങ്ങ 
യുെട സതയ്ത്തിെന്റ ജ്ഞാനം ǌങ്ങളുെട ആത്മാക്കെള 
പര്കാശിപ്പിക്കുകയും െചയയ്ുേമ്പാൾ, സവ്ർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു 
പര്തയ്ക്ഷനാകുന്ന അങ്ങയുെട തിരുക്കുമാരെന സവ്ീകരിക്കു 
വാൻ ǌങ്ങൾക്ക്  ഇടയാകെട്ട. സകല സൗഭാഗയ്ങ്ങളും 
നന്മകളും നിറഞ്ഞ്  മുടിചൂടി നി ക്കുന്ന സഭയിൽ 
നിരന്തരം അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുവാനും മഹത്തവ്െപ്പടുത്തു 
വാനും ǌങ്ങൾ േയാഗയ്രാകെട്ട. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, 
അങ്ങ്  എലല്ാറ്റിെന്റയും സര്ഷ്ടാവാകുന്നു. സകലത്തിെന്റയും 
നാഥാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

(മദുബഹയുെട വിരിനീക്കുന്നു എലല്ല്ാവരും അള്ത്താര 
യിേലക്കു തിരിഞ്ഞ് ശിരസ്സു നമിക്കുന്നു) 

 

സര്വവ്ാധിപനാം കര്ത്താേവ 
നിെന്ന വണങ്ങി നമിക്കുന്നു 
ഈേശാ നാഥാ വിനയെമാെട 
നിെന്ന നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. 
 

മര്തയ്നു നിതയ്മേഹാന്നതമാ 
മുത്ഥാനം നീയരുളുന്നു 
അക്ഷയമവനുെട ആത്മാവി 
ന്നുത്തമരക്ഷയുേമകുന്നു.  
 

വചന േവദിയിലുള്ളവർ. 
കർത്താേവ, അേങ്ങക്കുൻ നന്ദിപറയുന്നത്  ഉത്തമമകുന്നു;  
അതയ്ുന്നതാ, അങ്ങയുെട നാമം പര്കീർത്തിക്കുന്നതും. 

 

സർവാധിപനാം കർത്താേവ ... 
 

സമൂ: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി 
ആദിമുതൽ എേന്നക്കും, ആേമ്മൻ. 
 

സർവാധിപനാം കർത്താേവ ... 
 

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.  
 

ശബ്ദമുയര്ത്തിപ്പാടിടുവിന് 
സര്വവ്രുെമാന്നായിപ്പാടിടുവിന് 
എെന്നന്നും ജീവിക്കും 
സര്േവവ്ശവ്രെന വാഴ്ത്തിടുവിന്. 
 

പരിപാവനനാം സര്േവവ്ശാ 
പരിപാവനനാം ബലവാേന 
പരിപാവനനാം അമര്തയ്േന 
നിന്കൃപ ǌങ്ങള്േക്കകണേമ. 

 
വചന േവദിയിലുള്ളവർ. 
പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. 
 

പരിപാവനനാം സര്േവവ്ശാ ... 

 

സമൂ: ആദിമുതൽ എേന്നക്കും, ആേമ്മൻ. 
 

പരിപാവനനാം സര്േവവ്ശാ ... 

 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട.  
 

കാര്മ്മി: വിശുദ്ധരില് സംപര്ീതനായി വസിക്കുന്ന / പരി 
ശുദ്ധനും സ്തുതയ്ര്ഹനും ബലവാനും അമര്തയ്നുമായ 
കര്ത്താേവ, അങ്ങയുെട സവ്ഭാവത്തിെനാത്തവിധം  / എ 
േപ്പാഴും ǌങ്ങെള കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗര്ഹിക്കുകയും / 
ǌങ്ങേളാടു കരുണകാണിക്കുകയും െചയയ്ണെമ. പിതാവും 
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

വചന ശുശര്ൂഷ 
(ഈേശായുെട പരസയ് ജീവിത സ്മരണ) 

 

ഒന്നാം വായന 
 

(ഓന്നാം വായനക്കാരൻ വിശുദ്ധഗര്ന്ഥെമടുത്ത്  കാർ 
മ്മികെന്റ വലത്തുവശത്തു െചന്ന്  ശിരസ്സു നമിക്കുന്നു. 
ജനങ്ങളുെട േനെര തിരിഞ്ഞ്  പറയുന്നു). 
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ശുശര്ൂഷി: സേഹാദരേര നിങ്ങള് ഇരുന്നു ശര്ദ്ധേയാെട 
േകള്ക്കുവിന്. 

(എലല്ാവരും ഇരിക്കുന്നു). 
 

വായിക്കുന്നയാള്: ..... പുസ്തകത്തില് നിന്നുള്ള വായന. 
(കാര്മ്മികനു േനെര തിരിഞ്ഞ് )  

ഗുേരാ ആശീര്വവ്ദിക്കണേമ. 
 

കാര്മ്മി: ൈദവം നിെന്ന + അനുഗര്ഹിക്കെട്ട.  
 

(വായന തീരുേമ്പാള്) 
സമൂഹം: ൈദവമായ കര്ത്താവിനു സ്തുതി. 

 
രണ്ടാം വായന 

(േമ റഞ്ഞ പര്കാരം രണ്ടാം വായനക്കാരനും 
െചയയ്ുന്നു). 

 

(വായന തീരുേമ്പാള്) 
സമൂഹം: ൈദവമായ കര്ത്താവിനു സ്തുതി. 
 

ശുശര്ൂഷി:  പര്കീര്ത്തനം ആലപിക്കുവാനായി നിങ്ങള് 
എഴുേന്ന ക്കുവിന്. 
 

കാര്മ്മി: അംബരമനവരതം,  
ൈദവ മഹതവ്െത്ത, വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു. 
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല്,  
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഗീതികളാല് 
കര്ത്താവിന് തിരു നാമത്തിന് 
(വിശുദ്ധ ... / ധനയ്ൻ ... തൻ) 
നിര്മ്മലമാകു-മനുസ്മരണം,  
െകാണ്ടാടാം, ഇന്നീ േവദികയില്. 
 

കാര്മ്മി: തൻ മഹിമാവേലല്ാ,  
വാനവിതാനങ്ങൾ, ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...  
 

കാര്മ്മി: പകലുകൾ പകലുകേളാ, ട 
വിരത-മവിടുെത്ത, പുകളുരെചയയ്ുന്നു.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...  
 

കാര്മ്മി: നിതയ്പിതാവിനും,  
സുതനും റൂഹാ ം, സ്തുതിയുണ്ടാകെട്ട.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...  
 

കാര്മ്മി: ആദിയിെലേപ്പാെല  
ഇെപ്പാഴുെമേപ്പാഴും, എേന്നക്കും ആേമ്മന്.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...  
 

ശുശര്ൂ: ഹേലല്ലുയയ്ാ, ഹേലല്ലുയയ്ാ, ഹേലല്ലുയയ്ാ.  
നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട. 
 
കാര്മ്മി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ / അങ്ങയുെട 
ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ / ക നകളുെട മധുരസവ്രം 
ശര്വിക്കുന്നതിനും ഗര്ഹിക്കുന്നതിനും / ǌങ്ങളുെട ബുദ്ധി 
െയ പര്കാശിപ്പിക്കണെമ. അതുവഴി ആത്മശരീങ്ങള്ക്കുപ 
കരിക്കുന്ന / േസ്നഹവും ശരണവും രക്ഷയും ǌങ്ങളില് 
ഫലമണിയുന്നതിനും  / നിരന്തരം ǌങ്ങള് അങ്ങെയ 
സ്തുതിക്കുന്നതിനും / അങ്ങയുെട കാരുണയ്ത്താലും അനുഗര് 
ഹത്താലും ǌങ്ങെള സഹായിക്കണെമ. പിതാവും 
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്.  
 

(ശുശര്ൂഷികൾ രണ്ടുേപരും ജനങ്ങൾക്ക്  അഭിമുഖം 
നിന്ന്  വയ്ാഖയ്ാന ഗീതം പാടുന്നു. കാർമ്മകനും ആർച്ചു 
ഡീക്കനും ഇരിക്കുന്നു). 

 

സകേലശവ്രനാം ൈദവം 
ഭൂവിന്നുടേയാൻ രാജമേഹശൻ തെന്റ 
േസ്നഹവിരുന്നിൻ ക്ഷണമുേള്ളാേര, വരുവിൻ നിങ്ങൾ. 
 

പരിേശാധിപ്പിൻ േവഗം 
സുവിേശഷത്തിൻ ദിവയ്പര്ഭയാൽ നിങ്ങൾ 
ശുചിയാക്കീടിൻ ഭൗതികചിന്താ സരണികെളലല്ാം. 
 

നാഥൻ സദയം ന ി 
സൗഭാഗയ്ത്തിൻ നിേക്ഷപങ്ങൾ മന്നിൽ 
പാപികൾ വരുവിൻ കടബാധയ്തകൾ നീക്കുക നിങ്ങൾ. 
 

ൈദവികരാജയ്ം േനടാൻ 
ഹൃദയതലങ്ങൾ ശുചിയാക്കിടുവിൻ േചലിൽ 
ശിശുവിനുതുലയ്ം നിർമ്മലരായിത്തീരുക വീണ്ടും. 
 

ൈദവാത്മാവിൻ ഗീതം 
െചാരിയുകയേലല്ാ ൈദവികരാജയ്ം കാതിൽ 
ശാശവ്തഭാഗയ്ം നിറയും വഴികൾ െവളിവാക്കുന്നു. 
 

നിഴലാം നിയമം വിട്ടു 
നൂതന നിയമം പാലിച്ചവനാം പൗേലാസ്  
ശല്ീഹാതന്നുെട മാതൃക നിങ്ങൾ ൈകെക്കാണ്ടിടുവിൻ. 
 

ഇസര്ാേയലിൻ തീക്ഷ്ണൻ 
ശാേവാലിെനയാ നാഥൻ പരിചിൽ േനടി 
തിരുസ്സഭ തന്നിൽ തീക്ഷ്ണതേയറും മാതൃക ന ാൻ. 
 

ശാേവാലന്നാൾ യൂദൻ 
നിയമം ചാർത്തും തിരശ്ശീലകളാൽ അന്ധൻ 
മിശിഹായവനിൽ തൻ നിയമത്താൽ കാ പകർന്നു. 
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െതസ് േലാനുർക്കായ്  (േറാമ്മാക്കാർക്കായ് ) പൗേലാസ്  
എഴുതിയ കത്താൽ നെമ്മയുമിേപ്പാൾ േമാദാൽ 
ൈദവികദൗതയ്ം അറിയിപ്പതുനാം േകൾക്കുക യുക്തം. 
 

(ശുശര്ൂഷി കാർമ്മികെന്റ ഇടത്തുവശത്തു െചന്ന് ) 
 

വായിക്കുന്ന ആള്: സേഹാദരേര, വി. ----- ശ് ളീഹാ ----- 
എഴുതിയ േലഖനം. (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. 

 

 നെലല്ാരാശയെമൻ മനതാരിൽ 
വന്നു നിറഞ്ഞു തുളുമ്പീടുന്നു. 
 

രാജാവിൻ തിരുമുമ്പിൽ കീർത്തന 
മധുവായ്  ǌാനെതാഴുക്കീടെട്ട. 

 

ഏറ്റമനുഗര്ഹ പൂരിതനാം കവി 
തൻ തൂലികേപാെലൻ നാവിേപ്പാൾ. 
 

താതനുമതുേപാല് സുതനും 
പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയുയരെട്ട 

 

ആദിമുതല്േക്കയിന്നും നിതയ്വു 
മായി ഭവിച്ചീടെട്ട ആേമ്മന്. 

 

ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാന്നായ്  
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ. 
 
(ഗാന സമയത്ത് കാര്മ്മികന് ധൂപം ആശീര്വവ്ദി 
ക്കുന്നു).  

 

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

ശുശര്ൂഷി: ആേമ്മന്. 
 

കാർമ്മി: (താഴ്ന്ന സവ്രത്തിൽ) പിതാവിെന്റ മഹത്തവ് 
ത്തിെന്റ േതജസ്സും അവിടുെത്ത പര്തിരൂപവുമായ മിശി 
ഹാേയ, മനുഷയ്ശരീരേത്താെട പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുകയും 
ǌങ്ങളുെട ഇരുളടഞ്ഞ ബുദ്ധിെയ സുവിേശഷത്തിെന്റ 
െവളിച്ചത്താൽ പര്കാശിപ്പിക്കുകയുംെച  നിനക്ക്  
ǌങ്ങൾ എേപ്പാഴും ആരാധനയും സ്തുതിയും കൃതജ്ഞ 
തയും സമർപ്പിക്കുന്നു. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, 
എേന്നക്കും. ആേമ്മൻ. 
 

കാർമ്മി: (സുവിേശഷഗര്ന്ഥെമടുത്തുേകാണ്ട് )േലാക 
ത്തിെന്റ പര്കാശവും സകലത്തിെന്റയും ജീവനുമായ 
മിശിഹാെയ, നിെന്ന ǌങ്ങളുെട പക്കേലക്കയച്ച 
അനന്തകാരുണയ്ത്തിന്  എേന്നക്കും സ്തുതി. ആേമ്മൻ. 
 

(കാർമ്മികൻ പര്ദക്ഷിണമായി വചനേവദിയിെലക്കു 
േപാകുേമ്പാൾ കത്തിച്ച തിരികളുമായി രണ്ടു ശുശര്ൂഷി 
കൾ ഇരുവശത്തും നിൽക്കുന്നു. സഹായി മുമ്പിൽ 
ധൂപാർച്ചന നടത്തുന്നു. സല്ീവ വഹിക്കുന്ന സഹായി 
കാർമ്മികെന്റ വലത്തുവശത്തു നി ക്കുന്നു. കാർമ്മി 
കൻ താഴ്ന്ന സവ്രത്തിൽ െചാലല്ുന്നു). 
 

കാർമ്മി: കർത്താവായ മിശിഹാെയ, നിെന്റ നിയമ 
ത്തിൽ ǌങ്ങെള ജ്ഞാനികളാക്കണേമ. നിെന്റ 
ജ്ഞാനത്താൽ ǌങ്ങളുെട മനസ്സിെന ജവ്ലിപ്പിക്ക 
ണേമ. നിെന്റ സതയ്ത്താൽ ǌങ്ങളുെട ആത്മാക്കെള 
വിശുദ്ധീകരിക്കണേമ. അങ്ങെന ǌങ്ങൾ എേപ്പാഴും 
നിെന്റ വചനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവരും ക നകൾ അനു 
സരിക്കുന്നവരുമാകെട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, 
എേന്നക്കും. ആേമ്മൻ. 

 
 

ശുശര്ൂ:  നമുക്കു  ശര്ദ്ധാപൂർവവ്ംനിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവി 
േശഷം ശര്വിക്കാം. 
 
കാർമ്മി: സമാധാനം + നിങ്ങേളാടുകൂെട. 
 
സമൂ:  അങ്ങേയാടും അങ്ങയുെട ആത്മാേവാടും കൂെട. 

 
കാർമ്മി: വിശുദ്ധ ..... അറിയിച്ച നമ്മുെട കർത്താ വീേശാ 
മിശിഹായുെട പരിശുദ്ധ സുവിേശഷം. 
 

സമൂ:  നമ്മുെട കർത്താവായ മിശിഹാ  സ്തുതി. 
 
 

(സുവിേശഷ വായന കഴിയുേമ്പാൾ)  

 

സമൂ: നമ്മുെട കർത്താവായ മിശിഹാ  സ്തുതി. 
 
 

പര്സംഗം 
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കാേറാസൂസ 
 

ശുശര്ൂ: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഉത്സാഹ 
േത്താടുംകൂെട, കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാക 
ണേമ എന്നു പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: കാരുണയ്വാനായ പിതാേവ, ആശവ്ാസദായക 
നായ ൈദവേമ, അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: ǌങ്ങളുെട രക്ഷകനും പരിപാലകനും സകലത്തി 
െന്റയും ദാതാവുമായ അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥി 
ക്കുന്നു.  
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: സമസ്ഥേലാകത്തിെന്റയും സകല സഭകളുെടയും 
സമാധാനത്തിനും ഐകയ്ത്തിനും നിലനിൽപിനുംേവണ്ടി 
അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.  
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: ǌങ്ങളുെട രാജയ്ത്തിനും മെറ്റലല്ാ രാജയ്ങ്ങൾക്കും 
അവയിൽ വസിക്കുന്ന വിശവ്ാസികൾക്കുംേവണ്ടി അങ്ങ 
േയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.  
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ ം സമൃദ്ധമായ വിളവു 
കൾക്കും, സുഭിക്ഷമായ വത്സരത്തിനും, േലാകം മുഴുവ 
െന്റയും ഐശവ്രയ്ത്തിനുംേവണ്ടി അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ 
പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.  
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: മിശിഹായുെട സഭമുഴുവെന്റയും തലവനായ ǌങ്ങ 
ളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവ്  മാർ ... പാപ്പായുെടയും, ǌങ്ങ 
ളുെട സഭയുെട തലവനും പിതാവുമായ മാർ ... േശര്ഷ്ഠ 
െമതര്ാേപ്പാലീത്തയുെടയും ǌങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരായ .... 
െമതര്ാന്മാരുെടയും അവരുെട സഹശുശര്ൂഷികളുെടയും 
േക്ഷമത്തിനുേവണ്ടി അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: എലല്ാറ്റിെനയും കൃപാപൂർവവ്ം ഭരിക്കുന്ന കാരുണയ് 
വാനായ ൈദവേമ അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.  
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: അനുഗര്ഹ സമ്പന്നനും കരുണാവാരിധിയുമായ 
അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.  

 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: നന്മതെന്ന ആയവനും സകല നന്മകളുെടയും ദാതാ 
വുമായ അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.  
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ സ്തുതിക്കെപ്പടുന്നവനും ഭൂമിയിൽ 
ആരാധിക്കെപ്പടു ന്നവനുമായ അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ 
പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.  
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: പര്കൃതയ്ാ മരണമിലല്ാത്തവനും ഉജ്ജവ്ലേശാഭയിൽ 
വസിക്കുന്നവനുമായ അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥി 
ക്കുന്നു.  
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ മിശിഹാേയ, നിെന്റ 
കൃപയാൽ ǌങ്ങെള എലല്ാവെരയും രക്ഷിക്കണേമ. നിെന്റ 
ശാന്തിയും സമാധാനവും ǌങ്ങളിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും 
ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്ത 
െരയും പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും 
സമർപ്പിക്കാം. 
 

സമൂ:  ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, അേങ്ങക്കു 
ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. 
 
കാർമ്മി: (ൈകകൾ വിരിച്ചു പിടിച്ച് ) കർത്താേവ, ബലവാ 
നായ ൈദവേമ, അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ വിനയപൂർവവ്ം 
പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട കൃപാവരം ǌങ്ങളിൽ നിറ  
ണേമ. അങ്ങയുെട ദാനങ്ങൾ ǌങ്ങളുെട കരങ്ങൾവഴി 
വർഷിക്കണേമ. അങ്ങയുെട കൃപയും അനുഗര്ഹവും അങ്ങു 
കാരുണയ്ാതിേരകത്താൽ തിരെഞ്ഞടുത്ത അങ്ങയുെട 
അജഗണമായ ജനം മുഴുവേന്റയും കടങ്ങളുെട െപാറുതിക്കും 
പാപങ്ങളുെട േമാചനത്തിനും കാരണമാകെട്ട. പിതാവും 
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

(കാേറാസൂസയുെട സമയത്ത്  ശുശര്ൂഷി ധുപകലശവു 
മായി ആർച്ചു ഡീക്കെന സമീപിക്കുന്നു. ആേദ്ദഹം 
കാസയും പീലാസയും ധൂപിക്കുകയും അപ്പവും വീഞ്ഞും 
ഒരുക്കുകയും െചയയ്ുന്നു). 
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കാര്മ്മി: കര്ത്താവായ ൈദവേമ പരിമള സസയ്ങ്ങളു 
െടയും സുഗന്ധ ദര്വയ്ങ്ങളുെടയും നാഥാ വാഗ്ദാന 
േപടകത്തിെന്റ താത്കാലിക കൂടാരത്തില് േശര്ഷ്ഠ 
പുേരാഹിതനായ അഹേറാെന്റ കാസെയ എന്നതു 
േപാെല ഈ കാസേയയും അങ്ങു സുഗന്ധപൂരിതമാക്ക 
ണെമ. പിതാവിെന്റയും പുതര്െന്റയും  + പരിശുദ്ധാത്മാ 
വിെന്റയും നാമത്തില് ആേമ്മന്. 
 
 

(കാസായില് വീഞ്ഞും െവള്ളവും ഒഴിച്ചുെകാണ്ട്) 
കാര്മ്മി: നമ്മുെട കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട 
കാസായില് അവിടുെത്ത അമൂലയ്മായ തിരുരക്തം 
ഒഴിക്കെപ്പടുന്നു. പിതാവിെന്റയും + പുതര്െന്റയും പരിശു 
ദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തില്, ആേമ്മന്. 
 

 പടയാളികളില് ഒരുവന്വന്ന് നമ്മുെട കര്ത്താവിെന്റ 
തിരുവിലാവില് കുന്തം െകാണ്ട് കുത്തി. ഉടെന 
രക്തവും െവള്ളവും പുറെപ്പട്ടു. അതുകണ്ട ആള്തെന്ന 
സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ സാക്ഷയ്ം സതയ്വു 
മാകുന്നു. പിതാവിെന്റയും + പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാ 
ത്മാവിെന്റയും നാമത്തില്, ആേമ്മന്. 
 

വീഞ്ഞ് െവള്ളേത്താടും െവള്ളം വീഞ്ഞിേനാടുംകൂടി 
കലർത്തെപ്പടുന്നു. പിതാവിെന്റയും + പുതര്െന്റയും 
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തില്, ആേമ്മന്. 
 

(ഇടതുവശെത്ത േബ ഗസായില് െചന്ന് പീലാസാ 
ധൂപിച്ചു െകാണ്ട് െചാലല്ുന്നു). 
 

 കര്ത്താവായ ൈദവേമ, വാഗ്ദാനേപടകത്തിെന്റ 
താ ക്കാലിക കൂടാരത്തില് േശര്ഷ്ഠപുേരാഹിതനായ 
അഹേറാെന്റ പീലാസെയ എന്നതുേപാെല ഈ പീലാ 
സെയയും സുഗന്ധപൂരിതമാക്കണേമ. പിതാവിെന്റയും 
+ പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമ ത്തില്, 
ആേമ്മന്. 
 

(അപ്പെമടുത്ത് പീലാസെയ ആശീര്വവ്ദിച്ചുെകാണ്ട്). 
 

നമ്മുെട കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട തിരുശ്ശരീരം 
െകാണ്ട് ഈ പീലാസ റൂശ്മാെചയയ്െപ്പടുന്നു. പിതാവി 
െന്റയും + പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമ 
ത്തില്, ആേമ്മന്. 

�������������______________________ 
 

(ആർച്ചുഡീക്കൻ സല്ീവാ കാർമ്മികെനയും കാർമ്മി 
കൻ അത്  ഒന്നാം ശുശര്ൂഷിെയയും ഏ ിക്കുന്നു. 
ആർച്ചുഡീക്കൻ സുവിേശഷഗര്ന്ഥെമടുത്ത്  കാർമ്മിക 
െനയും കാർമ്മികൻ അത്  രണ്ടാം ശുശര്ൂഷിെയയും 
ഏ ിക്കുന്നു. ശിശര്ൂഷികൾ ബലിപീഠത്തിങ്കൽ െചന്ന്  
മുഖാമുഖം നി ക്കുന്നു. കാർമ്മികനും ആർച്ചുഡീക്കനും 

സമൂഹേവദിയിൽ കുരിശടയാളമുള്ള വിരിപ്പുവച്ചിരി 
ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്  മദ്ബഹയിങ്കേല  തിരിഞ്ഞു 
നി ക്കുന്നു). 

 

ശുശര്ൂഷി: കര്ത്താേവ ആശീര്വവ്ദിേക്കണേമ / സേഹാദ 
രേര നിങ്ങള് ൈകവ ിനായി തല കുനിക്കുകയും / 
ആശീര്വവ്ാദം സവ്ീകരിക്കുകയും െചയയ്ുവിന്.  
 

(എലല്ാവരും തല കുനിച്ച്  ആശീര്വവ്ാദം സവ്ീകരി 
ക്കുന്നു.)  

 

കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ ശക്തനായ ൈദവേമ / അങ്ങയുെട 
അഭിഷിക്തന് കഠിനമായ പീഡകളനുഭവിച്ചു വീെണ്ട 
ടുത്ത / അജഗണമായ പരിശുദ്ധ കേത്താലിക്കാസഭ അങ്ങ 
യുേടതാകുന്നു. ൈദവസവ്ഭാവത്തില് അങ്ങുമായി ഒന്നായി 
രിക്കുന്ന / പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ കൃപാവരത്താല് / 
യഥാര്ത്ഥ പൗേരാഹിതയ്ത്തിെന്റ പദവികള് ൈകവ  
വഴി ന െപ്പടുന്നു. വിശവ്ാസികള്ക്ക്  ആത്മീയ ശുശര്ൂഷ 
െചയയ്ുന്നതിന്  / പരിശുദ്ധമായ സഭാശരീരത്തിെല സവി 
േശഷാംഗങ്ങളാകുവാന് / നിസ്സാരരും ബലഹീനരുമായ 
ǌങ്ങെള / അങ്ങു കാരുണയ്ാതിേരകത്താല് േയാഗയ് 
രാക്കി. കര്ത്താേവ, അങ്ങയുെട കൃപാവരം ǌങ്ങളില് 
നിറക്കുകയും / അങ്ങയുെട ദാനങ്ങള് ǌങ്ങളുെട കരങ്ങള് 
വഴി വര്ഷിക്കുകയും െചയയ്ണെമ. അങ്ങയുെട കാരുണയ്വും 
അനുഗര്ഹവും / ǌങ്ങളുെടയും അങ്ങു തിരെഞ്ഞടുത്ത ഈ 
ജനത്തിെന്റയും േമല് ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.  
 

കാര്മ്മി: കരുണാനിധിയായ ൈദവേമ, ǌങ്ങെളലല്ാവരും 
ഒന്നു േചര്ന്ന്  / അങ്ങെയ ǌങ്ങളുമായി രമയ്തെപ്പടുത്തുന്ന 
നീതിയുെട പര്വര്ത്തികളാല് / ജീവിതകാലം മുഴുവനും 
അങ്ങെയ യേഥാചിതം പര്ീതിെപ്പടുത്തുവാന് ǌങ്ങെള 
അനുഗര്ഹിക്കണെമ. അേങ്ങ  സ്തുതിയും ബഹുമാനവും 
കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും / നിരന്തരം സമര്പ്പിക്കുവാന് 
ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കുകയും െചയയ്ണെമ. പിതാവും 
പുതര്നും പരിശുദ്ധാ ത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്.  
 

ശുശര്ൂഷി: മാേമ്മാദീസാ സവ്ീകരിക്കുകയും ജീവെന്റ 
അടയാളത്താല് മുദര്ിതരാകുകയും െച വര് / ഭക്തിേയാടും 
ശര്ദ്ധേയാടുംകൂെട വിശുദ്ധ രഹസയ്ങ്ങളില് പങ്കുെകാള്ളെട്ട. 
നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട. 
 

(ഒന്നാം ശുശര്ൂഷി രണ്ടാം ശുശര്ൂഷിയിൽനിന്നു സുവി 
േശഷഗര്ന്ഥം ചുംബിച്ച്  സവ്ീകരിക്കുന്നു. രണ്ടാം ശുശര്ൂ 
ഷി ഒന്നാം ശുശര്ൂഷിയിൽനിന്നു സല്ിവാ ചുംബിച്ച്  
സവ്ീകരിക്കുന്നു. അവ രണ്ടും ബലിപീഠത്തിൽ വച്ചതി 
നുേശഷം ജനങ്ങൾക്കഭിമുഖം നിന്നുെകാണ്ടു െചാലല്ു 
ന്നു). 
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ശുശര്ൂ: നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട. 
 

കാർമ്മി: നിന്നുെട ൈവദികരണിയും നീതി;  
നിൻ വിശുദ്ധർ മഹിമാവും 
 

പാവനമാം ബലിപീെഠ വെന്നത്തി ൈവദികർ 
സവ്ർഗ്ഗേത്തക്കു കരങ്ങളുയർത്തിയവർ റൂഹാെയ 
പര്ർത്ഥനേയാെട ക്ഷണിപ്പൂ; സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുമിതാ  
റൂഹാ വന്നു വസിച്ചു, മിശിഹാതൻ തിരുഗാതര്ം 
പാവനമാക്കുകയാണീ യാഗത്തിൽ + തൻേശാണിതവും. 
 

(കാർമ്മികൻ മുട്ടുകുത്തി വിരിപ്പിേന്മൽ മൂന്നുപര്ാവശയ്ം 
ചുംബിക്കുന്നു. എഴുേന്നറ്റതിനുേശഷം തൻ േശാണി 
തവും എന്നു പാടുേമ്പാൾ ആശീർവവ്ദിക്കുന്നു. വലത്തുവ 
ശേത്തക്കു േപാകുന്നു. വിരിപ്പിെന്റ മൂന്നുവശത്തും ഇതാ 
വർത്തിക്കുന്നു). 

 

ശുശര്ൂ: കൂടാരത്തിൽ െചെന്നത്തീടാം  
അവെന വണങ്ങീടാം 
 

ഗായ: പാവനമാം ബലിപീെഠ വെന്നത്തി ൈവദികർ 
സവ്ർഗ്ഗേത്തക്കു കരങ്ങളുയർത്തിയവർ റൂഹാെയ 
പര്ർത്ഥനേയാെട ക്ഷണിപ്പൂ; സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുമിതാ  
റൂഹാ വന്നു വസിച്ചു, മിശിഹാതൻ തിരുഗാതര്ം 
പാവനമാക്കുകയാണീ യാഗത്തിൽ + തൻേശാണിതവും. 
 

(വലത്തുവശേത്തക്കു േപാകുന്നു). 
 

ശുശര്ൂ:  താതനുമതുേപാലാത്മജനും  
ദിവയ്റൂഹാ ം സ്തുതിെയന്നും. 
 
ഗായ:  പാവനമാം ബലിപീെഠ ... 
 

ശുശര്ൂ:  ആദിമുതെലന്നേന്നക്കും ആേമ്മനാേമ്മൻ. 
 

ഗായ:  പാവനമാം ബലിപീെഠ ... 
 

(മദ്ധയ്ത്തിൽ വന്നു നി ക്കുന്നു. അേപ്പാൾ ശുശര്ൂഷി 
കൾ ബലിപീഠത്തിങ്കേല  തിരിഞ്ഞു തലകുനിച്ചു 
െകാണ്ടു പാടുന്നു). 

 

ശുശര്ൂ: ഇന്നും എന്നും എേന്നക്കും. 
കർത്താവാം മിശിഹാേയ, 
നിൻ കാരുണയ്മതിൻ വലത്തുകരം നീട്ടണേമ. 
നിന്നജഗണമിവരിൽ ആശിസ്സുകേളകിടുവാൻ 
നിൻ കരുണയ്മനന്തം കർത്താേവ, ǌങ്ങെള നീ 
ദുഷ്ടാത്മാവിൻ ൈകകളിെലാരുനാളും ഏ ിക്കരുേത. 

 
(കാർമ്മികനുേനെര തിരിഞ്ഞുനിന്നുെകാണ്ടു പാടുന്നു). 

 

ശുശര്ൂ:  കരുണാമയനാം കർത്താേവ, 
ശിഷയ്ഗണത്തിനു ന ിയതാം 
വാഗ്ദാനം നീ കരുണേയാേട 
ǌങ്ങൾക്കും ന ീടണേമ. 
 

കാർമ്മി: കണ്ടാലും ǌാെനന്നാളും 
േലാകാന്തയ്ം വെരെയെന്നന്നും 
നിങ്ങെളാെടാത്തു വസിച്ചീടും 
നിങ്ങെളാെടാത്തു വസിച്ചീടും (3). 
 

ശുശര്ൂ:  കർത്താേവ, നീെയന്നാളും 
ശല്ീഹേരാെടാത്തു വസിച്ചതുേപാൽ 
ǌങ്ങെളാെടാത്തു വസിക്കണേമ 
നിൻ കൃപയന്നും ചിന്തണേമ. (3) 

 

(ഈ ഗീതം ആവർത്തിക്കുന്ന ഓേരാ പര്ാവശയ്വും 
ശുശര്ൂഷികൾ അ ാ ം നടന്ന്  കാർമ്മികെന്റ അടു 
േത്തക്കു വരുന്നു. അവർ വിരിപ്പിെന്റ കിഴക്കുവശത്ത്  
കർമ്മികന്  അഭിമുഖം നി ക്കുന്നു. അനന്തരം  എലല്ാ 
വരും േചർന്നു പാടുന്നു). 

 

ഗായ: നിൻ തിരുനാമം വാഴ്ത്തിടുവിൻ 
നന്ദി പറഞ്ഞു നമിച്ചിടുവാൻ 
ദുഷ്ടെന ദൂെരയകറ്റണേമ 
ശാന്തിദമാം ദിനേമകണേമ. 

 

(എലല്ാവരും മുട്ടുകുത്തി വിരിപ്പിേന്മൽ മുത്തുന്നു. 
അതിനുേശഷം കാർമ്മികൻ െചാലല്ുന്നു). 

 

കാർമ്മി: സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവം നിങ്ങളുെട 
ശുശര്ൂഷ സവ്ീകരിക്കെട്ട.  സകലവിധ  വരങ്ങളുംെകാണ്ട്   
അവിടുന്നു  നിങ്ങെള അലങ്കരിക്കേട്ട. 
 

(എലല്ാവരും എഴുേന്നൽക്കുന്നു). 
 

കാർമ്മി: സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവം തെന്റ 
കൃപാതിേരകത്താൽ നാെമലല്ാവേരാടും കൂെട എേപ്പാഴു 
മുണ്ടായിരിക്കെട്ട. 
 

(ആർച്ചുഡീക്കനും ശുശര്ൂഷികളും കാർമ്മികെന്റ 
തിരുവസ്ത്രം മുത്തുന്നു). 
 
(കാർമ്മികൻ ൈകകൾ കഴുകി കാ വ പ്പു നട 
ത്തുന്നു).  
 
(ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്ക്  സാധാരണ കുർബാനയുെട 
പുസ്തകം ഉപേയാഗിക്കുക). 
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