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

(ഒരുക്കങ്ങൾ: താലി, മന്ത്രേകാടി, േമാതിരം, ജപ
മാല, പനിനീർ, നിലവിളക്ക്, തീെപ്പട്ടി, ൈബബിൾ,
സാക്ഷികൾ)

പര്ാരംഭ ഗീതം

തിരുനാമത്തില് േച്ചര്ന്നീടാം
ഒരുമേയാടി ബലിയര്പ്പിക്കാം.
സമുഹം: അനുരഞ്ജിതരായ് തീര്ന്നീടാം
നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം
ഗുരുവിന് േസ്നഹെമാടീയാഗം
തിരുമുമ്പാെകയണച്ചീടാം.

മാലാഖമാർ പാടുന്ന സമയം
സവ്ർഗം തുറക്കുന്ന സമയം
ഏേദൻ കുടുംബത്തിൽ കർത്താവാം ൈദവം
അനുഗര്ഹം െചാരിയുന്ന സമയം.

കാര്മ്മി: അതയ്ുന്നതങ്ങളില് ൈദവത്തിനു സ്തുതി.

ഇസര്ാേയലിൻ പര്ിയജനമായി
ആദിയിൽ ഉടമ്പടി െച ǌാൻ
ജീവിതകാലം കൃപേയാെട വാഴാൻ
വിശവ്സ്തമാം ബലിയാകാം.

സമൂഹം: ആേമ്മന്.

മാലാഖമാർ ....
തിരുസഭയിൽ നവേഗഹമായി
കര്ിസ്തുവിൽ ഉടമ്പടി െച ിടുേമ്പാൾ
ദാമ്പതയ് വലല്രി പൂവണിയാൻ
േസ്നഹത്തിൻ കൂദാശയാകാം
മാലാഖമാർ ....

പകരം
ആദിയിലഖിേലശൻ, നരേന സൃഷ്ടിച്ചു;
അവെനാരു സഖിയുണ്ടായ്; അവെനാരു തുണയുണ്ടായ്.
ആദിയിലഖിേലശൻ ...
വാനവർ സാക്ഷികളാം, പാവന മംഗലയ്ം
ആേദൻ വനികയിേല, ആദിമ ദമ്പതിമാർ
ആദിയിലഖിേലശൻ ...
ഇരുെമയയ്ലല്വരീ, ധരേമെലാരുനാളും
ഏകശരീരം േപാൽ, വാഴെണമന്നാളും.
ആദിയിലഖിേലശൻ ...

(ദിവയ്ബലി ഉെണ്ടങ്കിൽ)

േസ്നഹത്തിെന്റ ക ന (േയാഹ. 13:34-35)
കാര്മ്മി: അന്നാെപസഹാത്തിരുനാളില്
കര്ത്താവരുളിയ ക നേപാല്

സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാര്മ്മി: ഭൂമിയില് മനുഷയ്ര്ക്കു സമാധാനവും
പര്തയ്ാശയും എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.

(പകരം ഗാനം)
കാര്മ്മി: അതയ്ുന്നതമാം സവ്ര്േലല്ാകത്തില്
സര്േവവ്ശനു സ്തുതി ഗീതം.
സമൂഹം: ഭൂമിയിെലങ്ങും മർതയ്നു ശാന്തി
പര്തയ്ാശയു െമേന്നക്കും.
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.
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.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു
കൂെട.
കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, വിവാഹ
ത്താൽ ബന്ധിതരായി ഹൃദൈയകയ്ത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ
ഈ ദാസെര അങ്ങു വിളിച്ചുവേലല്ാ. സവ്ർഗ്ഗിയ വരങ്ങളാൽ
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ഈ വധൂവരന്മാെര സമ്പന്നരാക്കുകയും അങ്ങയുെട ക ന
കൾ പാലിച്ച് മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിനു
രൂപം ന വാൻ ഇവെര സഹായിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
അങ്ങയുെട മഹതവ്ത്തിനും മനുഷയ്കുലത്തിെന്റ നന്മ ം
േവണ്ടി ഈ കൂദാശ േയാഗയ്തേയാെട പരികർമ്മം െചയയ്ു
വാൻ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരി
ശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂ:

ആേമ്മൻ.
സങ്കീർത്തനം 45, 128

കാർമ്മി: എെന്റ പുതര്ീ, ശര്ദ്ധിച്ചുേകൾക്കുക.
നിെന്റ ജനെത്തയും പിതൃഗൃഹെത്തയും നീ മറന്നുകളയുക.
(കാേനാനാ) ǌങ്ങളുെട രക്ഷകെന്റ മണവാട്ടിയായ
സഭെയ, നീ സേന്താഷിക്കുക.
നിതയ്നായ ൈദവം തെന്റ േസ്നഹംമൂലം
നിെന്ന തെന്റ മണവാട്ടിയായി തിരെഞ്ഞടുത്തു.
സമൂ: രാജ പുതര്ിയുെട അഴെകലല്ാം ആന്തരികമാകുന്നു.
അവളുെട േമലങ്കി െപാന്നുെപാതിഞ്ഞതാകുന്നു.
കാർമ്മി: വിലേയറിയ കാ കളുമായി
രാജാവിെന അവൾ സന്ദർശിക്കും.
േതാഴികളായ കനയ്കമാർ അവെള അനുഗമിക്കും.
സമൂ: അവർ ഉലല്ാസഭരിതരായി
രാജെകാട്ടാരത്തിൽ പര്േവശിക്കും.
എലല്ാ തലമുറകളും അവിടുെത്ത നാമം അനുസ്മരിക്കും.
കാർമ്മി: നിെന്റ ഭാരയ് നിെന്റ ഭവനത്തിൽ
വിളഞ്ഞുകിട ക്കുന്ന മുന്തിരിവള്ളിയാകും.
നിെന്റ മക്കൾ േമശക്കു ചുറ്റും
ൈസത്തു മുളകൾേപാേലയുമായിരിക്കും.
സമൂ: കർത്താവിെന ഭയെപ്പടുന്നവെരലല്ാം
ഇപര്കാരം അനുഗൃഹീതരാകും.
ജീവിതത്തിെന്റ ഓേരാ ദിവസവും
കർത്താവ് െസഹിേയാനിൽനിന്ന്
നിെന്ന അനുഗര്ഹിക്കുമാറാകെട്ട.
കാർമ്മി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും
സ്തുതി
സമൂ: ആദിമുതൽ എേന്നക്കും ആേമ്മൻ.
കാർമ്മി: (കാേനാനാ) ǌങ്ങളുെട രക്ഷകെന്റ മണവാട്ടി
യായ സഭെയ, നീ സേന്താഷിക്കുക.
നിതയ്നായ ൈദവം തെന്റ േസ്നഹം മൂലം
നിെന്ന തെന്റ മണവാട്ടിയായി തിരെഞ്ഞടുത്തു.

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടു
കൂെട.
കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങു ന ി
യിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ കൃതജ്ഞത പര്കാശിപ്പിക്കുവാൻ
ǌങ്ങൾക്കു കഴിയാത്തതുമായ എലല്ാ സഹായങ്ങൾക്കും
അനുഗര്ഹങ്ങൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗയ്ങ്ങളും നന്മകളും
നിറഞ്ഞ് മുടിചൂടിനി ക്കുന്ന സഭയിൽ ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ
നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹതവ്െപ്പടുത്തുകയും െചയയ്െട്ട.
അങ്ങു സകലത്തിെന്റയും നാഥനും സൃഷ്ടാവുമാകുന്നു. പിതാ
വും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, എേന്ന
ക്കും.
സമൂ: ആേമ്മൻ.

(താെഴവരുന്ന പര്ാർത്ഥന െചാലല്ിെക്കാണ്ട് നിലവി
ളേക്കാ തിരിേയാ കത്തിക്കുന്നു. യൂണിറ്റി കാന്റിൽ ഈ
സമയത്ത് കത്തിക്കാം).
കാർമ്മി: ǌാൻ േലാകത്തിെന്റ പര്കാശമാകുന്നു, എെന്ന
അനുഗമിക്കുന്നവർ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുന്നിലല് എന്നരു
ളിെച്ച മിശിഹാ നമുക്കു മാർഗദീപമായരിക്കെട്ട.

(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.
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.
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ശബ്ദമുയര്ത്തിപ്പാടിടുവിന്
സര്വവ്രുെമാന്നായിപ്പാടിടുവിന്
എെന്നന്നും ജീവിക്കും
സര്േവവ്ശവ്രെന വാഴ്ത്തിടുവിന്.

ഹേലല്ലുയയ്ാ ഗീതം
ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാന്നായ്
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ.
നെലല്ാരാശയെമൻ മനതാരിൽ
വന്നു നിറഞ്ഞു തുളുമ്പീടുന്നു.

പരിപാവനനാം സര്േവവ്ശാ
പരിപാവനനാം ബലവാേന
പരിപാവനനാം അമര്തയ്േന
നിന്കൃപ ǌങ്ങള്േക്കകണേമ.

രാജാവിൻ തിരുമുമ്പിൽ കീർത്തന
മധുവായ് ǌാനെതാഴുക്കീടെട്ട.

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.
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.

ഏറ്റമനുഗര്ഹ പൂരിതനാം കവി
തൻ തൂലികേപാെലൻ നാവിേപ്പാൾ.
താതനുമതുേപാല് സുതനും
പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയുയരെട്ട
ആദിമുതല്േക്കയിന്നും നിതയ്വു
മായി ഭവിച്ചീടെട്ട ആേമ്മന്.
ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാന്നായ്
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ.
ശുശര്ൂ: നമുക്കു
ശര്ദ്ധാപൂർവവ്ംനിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവി
േശഷം ശര്വിക്കാം.
കാർമ്മി: സമാധാനം + നിങ്ങേളാടുകൂെട.
സമൂ: അങ്ങേയാടും അങ്ങയുെട ആത്മാേവാടും കൂെട.
കാർമ്മി: വിശുദ്ധ ..... അറിയിച്ച നമ്മുെട കർത്താ വീേശാ
മിശിഹായുെട പരിശുദ്ധ സുവിേശഷം.

(േയാഹ. 2:1-11 / മർേക്കാസ് 10:2-9)
സമൂ: നമ്മുെട കർത്താവായ മിശിഹാ

സ്തുതി.

(സുവിേശഷ വായന കഴിയുേമ്പാൾ)

േലഖനം
(എേഫ. 5:20-33 / 1പേതര്ാസ് 3:1-7)
വായിക്കുന്ന ആള്: സേഹാദരേര, വി. ...... ശല്ീഹാ .......
എഴുതിയ േലഖനം.

(കാര്മ്മികനുേനെര തിരിഞ്ഞ്) ഗുേരാ ആശീര്വവ്ദിക്ക
ണേമ.
കാര്മ്മി: മിശിഹാ + നിെന്ന അനുഗര്ഹിക്കെട്ട.

(ജനങ്ങൾക്കു േനെര തിരിഞ്ഞു വായിക്കുന്നു).
(വായന കഴിയുേമ്പാൾ)
സമൂഹം: നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ

സ്തുതി.

സമൂ: നമ്മുെട കർത്താവായ മിശിഹാ

സ്തുതി.

പര്സംഗം
കാേറാസൂസ
ശുശര്ൂ: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഭക്തിേയാ
ടുംകൂെട, വിവാഹെമന്ന കൂദാശവഴി ബന്ധിതരാകുന്ന
ഇവർക്കുേവണ്ടി കർത്താേവ ഈ ദമ്പതിമാരുെടേമൽ
കൃപയുണ്ടാകണേമ എന്നു പര്ാർത്ഥിക്കാം.
സമൂ: കർത്താേവ, ഈ ദമ്പതിമാരുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാ
കണേമ.
ശുശര്ൂ: നിെന്റ മണവാട്ടിയായ സഭ േവണ്ടി, സവ്ജീവൻ
അർപ്പിച്ച സവ്ർഗീയമണവാളാ, പര ര േസ്നഹത്തിലും
ഐകയ്ത്തിലും തയ്ാഗ പൂർണ്ണമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ,
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സമൂ: കർത്താേവ, ഈ ദമ്പതിമാരുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാ
കണേമ.
ശുശര്ൂ: ൈദവവചനമാകുന്ന ആത്മീയ വിരുന്നിനായി സക
ലേരയും ക്ഷണിക്കുന്ന മിശിഹാേയ, നിെന്റ പര്മാണങ്ങൾ
അനുസരിച്ച് മാതൃകാപരമായ കുടുംബജീവിതം നയിച്ച്
സവ്ർഗീയവിരുന്നിൽ പങ്കുകാരാകുവാൻ,
സമൂ: കർത്താേവ, ഈ ദമ്പതിമാരുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാ
കണേമ.
ശുശര്ൂ: വിവാഹ ബന്ധത്തിെന്റ അേഭദയ്തെയപ്പറ്റി പഠി
പ്പിച്ച മിശിഹാേയ, പര ര വിശവ്സ്തതേയാടും ചാരിതര്
ശുദ്ധിേയാടുംകൂടി സേന്താഷപര്ദമായ ദാമ്പതയ്ജീവിതം
നയിക്കുവാൻ,
സമൂ: കർത്താേവ, ഈ ദമ്പതിമാരുെടേമൽ കൃപയു
ണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂ: കാനായിെല കലല്യ്ാണവിരുന്നിൽവച്ച് തെന്റ
സാന്നിദ്ധയ്ത്താൽ വധൂവരന്മാെര അനുഗര്ഹിച്ച മിശി
ഹാേയ, നിെന്റ സഹായത്തിൽ ആശര്യിച്ചും ദിവയ് സാന്നി
ദ്ധയ്ം അനുഭവിച്ചും പര്ാർത്ഥനാനിരതരായി ജീവിക്കുവാൻ,
സമൂ: കർത്താേവ, ഈ ദമ്പതിമാരുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാ
കണേമ.
ശുശര്ൂ: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്ത
െരയും പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാതാവിനും സമർപ്പി
ക്കാം.
സമൂ: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കർത്താേവ, അേങ്ങക്കു
ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു.
കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, ഈ വധൂ
വരന്മാർ സേന്താഷേത്താടും പര്തീക്ഷേയാടുംകൂടി ആരംഭി
ച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം വിജയകരമായി നയിക്കു
വാൻ ഇവെര അനുഗര്ഹിക്കണേമ. അങ്ങയുെട ശാന്തിയും
സമാധാനവും ഇവരിൽ നിറ കയും അങ്ങയുെട ദാസർക്കു
വാഗ്ദാനം െച ിരിക്കുന്ന നിതയ്കിരിടം േനടുവാൻ ഇവെര
അർഹരാക്കുകയും െകയയ്ണേമ. അങ്ങയുെട േസ്നഹത്തിൽ
ഇവെര വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കെളയും കുടുംബാംഗങ്ങ
െളയും ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ പെങ്കടുക്കുന്ന ǌങ്ങേളവ
േരയും അനുഗര്ഹിക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാ
ത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂ:

ആേമ്മൻ

ശുശര്ൂ: പര്ിയ സേഹാദരേര, ഈ വധൂവരന്മാർ വിവാഹ
െമന്ന കൂദാശയാൽ ബന്ധിതരാകാൻ േപാകുന്നു. ഈ

കൂദാശ േയാഗയ്തേയാെട പരികർമ്മം െചയയ്ുന്നതിന് പുേരാ
ഹിതൻ തനിക്കുേവണ്ടിത്തെന്ന പര്ാർത്ഥിക്കുവാൻ തുട
ങ്ങുന്നു. നമുെക്കലല്ാവർക്കും ഭക്തിേയാടും ശര്ദ്ധേയാടുംകൂടി
മൗനമായി പര്ാർത്ഥിക്കാം.
കാർമ്മി: ആദിയിൽ പുരുഷനു ജീവിത സഖിേയ ന ിയ
ൈദവേമ, അങ്ങയുെട അനന്ത പരിപാലനെയ ǌങ്ങൾ
വാഴ്ത്തുന്നു.
ഭാരയ്ഭർത്താക്കന്മാരാകാൻ
ആഗര്ഹിക്കുന്ന
ഇവെര േസ്നഹത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ കൂദാശ േയാഗയ്
തേയാെട പരികർമ്മം െചയയ്ുവാൻ അങ്ങയുെട ഈ
ദാസെന ശക്തനാക്കണേമ. അങ്ങയുെട കൃപാവരം സമൃദ്ധ
മായി എന്നിൽ െചാരിയണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശു
ദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂ:

ആേമ്മൻ

ഗായകർ: ആഹല്ാദേത്താെട കർത്താവിെന സ്തുതിക്കുവിൻ
ആനന്ദിക്കുക പര്ിയ പുതര്ീ
ആത്മവിഭൂഷിത മണവാട്ടീ
നിെന്നയിതാ തിരുമണവാളൻ
മണവറയിങ്കൽ നയിച്ചേലല്ാ.
തൻതിരു രക്തശരീരങ്ങൾ
സര്ത്ീധനമായി നിനേക്കകി
നിെന്ന ലഭിക്കാൻ സവ്യേമവം
കുരിശിൽ പാവന ബലിയായി.
ആത്മവിശുദ്ധി പകർന്നീടാൻ
നിന്നിൽ തൻകൃപ വർഷിക്കും
നിൻപര്ിയസുതെര വളർത്താനായ്
ഹൃദയാനന്ദം ന മവൻ.
ആഹല്ാദിക്കാം േസാദരേര
നവദമ്പതിമാെരാപ്പം നാം
ഉച്ചസവ്രത്തിൽ വാഴ്ത്തീടാം
മിശിഹാനാഥനു സ്തുതിഗീതം.

അവൻ നിെന്റ നാഥനാണ് അവെന വണങ്ങുക.
ആനന്ദിക്കുക പര്ിയ പുതര്ീ ...

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാതാവിനും സ്തുതി
ആദിമുതൽ എേന്നക്കും ആേമ്മൻ
േസ്നഹം െചാരിയും കർത്താവിൻ
അപദാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തീടാം
തുണയായ് ഇണെയ ന കയാൽ
മാനവ േസ്നഹം സുരഭിലമായ്.
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അവിടുന്നരുളീ തിരുവചനം
ഏകത മർതയ്നു നന്നലല്
ആദം ഹൗവവ്ാ ദമ്പതികൾ
മാനവവംശ പിതാക്കന്മാർ.
നിൻകൃപയാെല കർത്താേവ
ജഡികാസക്തി െവടിഞ്ഞീടാം
നിർമ്മലമാെയാരു േസ്നഹത്താൽ
ജീവിതസഖിെയ വരിച്ചീടം.
അവിടുേന്നകിയ തുണെയ ǌാൻ
ഹൃദയതലത്തിൽ വരേവൽക്കാം
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ǌാൻ
ഒരുമേയാെടന്നും േമവീടാം.

വിവാഹ ഉടമ്പടി
കാർമ്മി: (വരെന്റ േപരുവിളിച്ച്) ..... മിശിഹായുെട നിയ
മവും തിരുസഭയുെട നടപടിയുമനുസരിച്ച് സവ്തന്ത്രമായ
മനേസ്സാടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതേത്താടുംകൂടി (വധുവിെന്റ
േപര്) ..... െയ നിെന്റ ഭാരയ്യായി സവ്ീകരിക്കുന്നുേവാ?
വരൻ: ǌാൻ സവ്ീകരിക്കുന്നു.
കാർമ്മി: (വധുവിെന്റ േപരുവിളിച്ച്) ..... മിശിഹായുെട
നിയമവും തിരുസഭയുെട നടപടിയുമനുസരിച്ച് സവ്തന്ത്ര
മായ മനേസ്സാടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതേത്താടുംകൂടി (വരെന്റ
േപര്) ..... െന നിെന്റ ഭർത്താവായി സവ്ീകരിക്കുന്നുേവാ?
വധു: ǌാൻ സവ്ീകരിക്കുന്നു.
കാർമ്മി: (സാക്ഷികേളാട്) നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹ ഉടമ്പ
ടിക്ക് സാക്ഷികളാണേലല്ാ?
സാക്ഷികൾ: അെത
കാർമ്മി: (വധൂവർന്മാേരാട്) നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഉട
മ്പടിയുെട അടയാളമായി പര രം വലത്തുകരം േചർത്തു
പിടിക്കുവിൻ.

(വധൂവരന്മാർ പര രം വലത്തുകരം േചർത്തുപിടിക്കു
േമ്പാൾ കാർമ്മികൻ താെഴ വരുന്ന പര്ാർത്ഥന േചാലല്ി
ആശീർവവ്ദിക്കുന്നു).
കാർമ്മി:
അബര്ാഹത്തിെന്റയും
ഇസഹാക്കിെന്റയും
യാേക്കാബിെന്റയും ൈദവം നിങ്ങേളാടുകൂടി ഉണ്ടായിരി
ക്കെട്ട. േസ്നഹേത്താടും മനസ്സിെന്റ ഐകയ്േത്താടുംകൂടി
കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മുെട കർത്താവായ
ഈേശാമിശിഹാ നിങ്ങെള വിവാഹത്തിൽ ബന്ധിക്കുമാ
റാകെട്ട. പിതാവിെന്റയും പുതര്െന്റയും + പരിശുദ്ധാത്മാ
വിെന്റയും നാമത്തിൽ, എേന്നക്കും.

സമൂ: ആേമ്മൻ.

(ദമ്പതിമാർ േചർത്തുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന
കാർമ്മികൻ വിശുദ്ധജലം തളിക്കുന്നു).

ൈകകളിൽ

താലി െവഞ്ചരിപ്പ്
കാർമ്മി: കുരിശുമരണംവഴി തിരുസഭെയ വധുവായി
സവ്ീകരിച്ച കർത്താേവ, വിശവ്ാസത്തിലും േസ്നഹത്തിലും
വധൂവരന്മാെര ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ താലി ദയാപൂർവവ്ം +
ആശീർവവ്ദിേക്കണേമ. ഐകയ്ത്തിെന്റ പര്തീകമായ ഈ
താലി അേഭദയ്മായ േസ്നഹത്തിലും പൂർണമായ വിശവ്സ്ത
തയിലും ഇവെര ബന്ധിക്കുമാറാകെട്ട. ജീവിതത്തിലുണ്ടാ
കുന്ന േകല്ശങ്ങൾ സേന്താഷപൂർവവ്ം സഹിക്കുവാനും നിെന്റ
ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാനും ഇതിൽ
മുദര്ിതമായിരിക്കുന്ന കുരിശ് ഇവർക്ക് ശക്തി ന െട്ട. ഇത്
ഇവരുെട
വിശവ്സ്തതയുെട
അടയാളമായിരിക്കുകയും
െചയയ്െട്ട.
സമൂ:

ആേമ്മൻ.

(കാർമ്മികൻ താലിയിൽ വിശുദ്ധജലം തളിക്കുന്നു).

േമാതിരം െവഞ്ചരിപ്പ്
കാർമ്മി: കർത്താവായ ൈദവേമ, ഈ ദമ്പതിമാരുെട
േസ്നഹത്തിെന്റയും വിശവ്സ്തതയുെടയും അടയാളമായി
ഇവർ പര രം അണിയിക്കുന്ന ഈ േമാതിരങ്ങൾ +
ആശീർവവ്ദിക്കണേമ. പിതാവിെന്റയും പുതര്െന്റയും പരി
ശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ.
സമൂ: ആേമ്മൻ.

(കാർമ്മികൻ േമാതിരങ്ങളിൽ വിശുദ്ധജലം തളി
ക്കുന്നു).

മന്ത്രേകാടി െവഞ്ചരിപ്പ്
കാർമ്മി: കൃപാവരത്തിെന്റ അനശവ്രവസ്ത്രത്താൽ മനുഷയ്ാ
ത്മാവിെന അലങ്കരിക്കുന്ന കാരുണയ്വാനായ കർത്താേവ,
ഈ മന്ത്രേകാടി + ആശിർവവ്ദിക്കണേമ. പൂർണമായ
ആത്മസമർപ്പണവും പര രേസ്നഹവുംവഴി നിെന്ന ധരി
ക്കുവാൻ ഈ ദമ്പതിമാെര അനുഗര്ഹിക്കണേമ. നിെന്റ
മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ സഭെയ മഹത്തവ്ത്തിെന്റ വസ്ത്രം
ധരിപ്പിച്ച കർത്താേവ, േലാകത്തിൽ നിഷ്കളങ്കരായി
ജീവിച്ച്, സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ മഹത്തവ്ത്തിെന്റ വസ്ത്രമണിയുവാൻ
ഇവെര േയാഗയ്രാക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
സമൂ: ആേമ്മൻ.
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(കാർമ്മികൻ മന്ത്രേകാടിയിൽ വിശുദ്ധജലം തളിക്കുന്നു.
താലി വരെന ഏ ിക്കുന്നു.
വരൻ അതു വധുവിെന്റ കഴുത്തിൽ െകട്ടുന്നു.
നവദമ്പതിമാർ പര രം േമാതിരം അണിയിക്കുന്നു.
ജപമാല കാർമ്മികൻ രണ്ടുേപർക്കും ന ന്നു.
കാർമ്മികൻ മന്ത്രേകാടി വരെന ഏ ിക്കുന്നു.
വരൻ അത് വധുവിെന്റ ശിരസ്സിൽ അണിയിക്കുന്നു).
(താലി െകട്ടുേമ്പാൾ താെഴക്കാണുന്ന ഗീതങ്ങളിൽ
ഒന്ന് ആലപിക്കുന്നു).
ഗാനം
മംഗലല്യ് സൗഭാഗയ്േമകാൻ
മണ്ണിെന വിേണ്ണാടുേചർക്കാൻ
കലയ്ാണരൂപനാകും േയശുനാഥൻ
കരുണാവർഷം െപാഴിയുന്നു.
യൗേസപ്പിതാവും കനയ്ാംബികയും
ഓമത്സുതനാമീേശായും
കുടുംബമാം യാഗേവദിയിൽ
ആത്മാർപ്പണം െച തുേപാൽ
അർപ്പണം െചയയ്ാൻ കുടുംബമാകാൻ
ഭാവുകം േനരുന്നിതാ.
സദ്ഗുണവതിയാം സാറയുേമാപ്പം
സൗഭാഗയ്വാനാം േതാബിയാസും
പാവനമാം േസ്നഹേവദിയിൽ
തങ്ങളിൽ ഒന്നായ് തീർന്നതുേപാൽ
തുണയായ് ഇണയായ് സാക്ഷികളാകാൻ
ഭാവുകം േനരുന്നിതാ.
പകരം
പുതിയ കുടുംബത്തിൻ, കതിരുകളുയരുന്നു.
തിരുസഭ വിജയത്തിൽ, െതാടുകുറിയണിയുന്നു.
പുതിയ കുടുംബ ...
അവനിയിലുന്നതമാം, അംബര വീധികളും
ഏേദൻ വനികയിെല, ആദിമ ദമ്പതിമാർ
പുതിയ കുടുംബ ...
നവദമ്പതിമാേര, ഭാവുകമരുളുന്നു
മഞ്ജുളവാണികളാൽ, മംഗളമണിയുന്നു.
പുതിയ കുടുംബ ...

(നവദമ്പതിമാർ സുവിേശഷഗര്ന്ഥത്തിൽ വലത്തുൈക
വച്ച്, കാർമ്മികൻ േചാലല്ിേക്കാടുക്കുന്ന പര്തിജ്ഞാ
വാചകം ഏറ്റുെചാലല്ുന്നു).

ഇന്നു മുതൽ മരണംവെര
സേന്താഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും
സമ്പത്തിലും ദാരിദര്യ്ത്തിലും
ആേരാഗയ്ത്തിലും അനാേരാഗയ്ത്തിലും
പര രേസ്നഹേത്താടും വിശവ്സ്തതേയാടുംകൂടി
ഏകമനേസ്സാെട ജീവിച്ചുെകാള്ളാെമന്ന്
ഈ വിശുദ്ധ സുവിേശഷം സാക്ഷിയാക്കി
ǌങ്ങൾ വാഗ്ദാനം െചയയ്ുന്നു.
വാഗ്ദാനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ
സർവവ്ശക്തനായ ൈദവം
ǌങ്ങെള സഹായിക്കെട്ട.
ശുശര്ൂ: സേഹാദരേര, നിങ്ങൾ തലകുനിച്ച് ആശീർവവ്ാദം
സവ്ീകരിക്കുവിൻ.

(നവദമ്പതിമാർ തലകുനിച്ച് ആശീർവവ്ാദം സവ്ീകരി
ക്കുന്നു).
കാർമ്മി: (വലത്തുകരം ദമ്പതിമാരുെട ശിരസ്സിനുമീേത
നീട്ടി കമഴ്ത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട്) സർവവ്ശക്തനായ ൈദവം
നിങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. ആന്തരിക സൗന്ദരയ്ത്താലും
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ വരങ്ങളാലും അവിടുന്ന് നിങ്ങെള
സമ്പന്നരാക്കെട്ട. തിരുസഭയുെട ശിരസ്സായ മിശിഹാ
എേപ്പാഴും നിങ്ങളുെട ഭരണകർത്താവും സംരക്ഷകനുമാ
യിരിക്കെട്ട. ജീവിതത്തിെല എലല്ാ പര്വർത്തനങ്ങളിലും
അവിടുന്നു നിങ്ങൾക്കു തുണയായിരിക്കെട്ട. മാനസികവും
ശാരീരികവുമായ ആേരാഗയ്വും ഭൗതികമായ സുസ്ഥി
തിയും അവിടുന്നു നിങ്ങളിൽ െചാരിയെട്ട. ൈദവം
നിങ്ങൾക്കു ന ന്ന മക്കെള സേന്താഷപൂർവവ്ം സവ്ീകരി
ക്കുന്നതിനും അവെര വിശുദ്ധിയുെട മാർഗത്തിൽ നയിക്കു
ന്നതിനും അവിടുന്നു നിങ്ങെള സഹായിക്കെട്ട. അവിടു
േത്തക്കു സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പി
ക്കുവാൻ നിങ്ങെള അവിടുന്ന് േയാഗയ്രാക്കുകയും െചയയ്െട്ട.
സമൂ: ആേമ്മൻ.
(കുർബാനയുെണ്ടങ്കിൽ കാ വ ിെന്റ ഗാനേത്താെട
കുർബാന തുടരുന്നു).
സമാപന പര്ാർത്ഥനകൾ
കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, ഈ ദമ്പതി
മാരുെടേമൽ അങ്ങയുെട കാരുണയ്ത്തിെന്റ വലംൈക
നീട്ടണേമ. അങ്ങയുെട സംരക്ഷണത്തിെന്റ തണലിൽ
ഇവെര കാത്തുെകാള്ളണേമ. അബര്ാഹെത്തയും സാറാ
െയയും അനുഗര്ഹിച്ച ൈദവേമ, അേഭദയ്മായ ഐകയ്
ത്തിൽ ഇവെര ഒന്നിപ്പിച്ച പരിപാലനത്തിന് ǌങ്ങൾ
നന്ദിപറയുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സർേവവ്ശവ്രാ, എേന്നക്കും.
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സമൂ: ആേമ്മൻ. കർത്താേവ, ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമ്മി: കർത്താവായ മിശിഹാേയ, ഈ ദമ്പതിമാെര
അനുഗര്ഹിക്കണേമ. നമ്മുെട അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കനയ്
കാമറിയത്തിെന്റയും, തിരുക്കുടുംബത്തിെന്റ നായകനായ
മാർ യൗേസപ്പിെന്റയും മാദ്ധയ്സ്ഥയ്ം ഇവരുെട കുടുംബ
ജീവിതെത്ത ഐശവ്രയ്പൂണ്ണമാക്കെട്ട. സകല വിശുദ്ധ
രുെടയും പര്ാർത്ഥന ഇവെര സഹായിക്കുകയും െചയയ്െട്ട.
സകലത്തിെന്റയും നാഥാ എേന്നക്കും.
സമൂ: ആേമ്മൻ.
കാർമ്മി: അനന്തമായ േസ്നഹത്താൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയു
മായി മനുഷയ്െര സൃഷ്ടിക്കുകയും സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ
അവെര പങ്കാളികളാക്കുകയും െച
കാരുണയ്വാനായ
ൈദവം വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട. വിവാഹെമന്ന കൂദാശയാൽ,
നിർമ്മലമായ േസ്നഹത്തിലും നിസവ്ാർത്ഥമായ ആത്മസ
മർപ്പണത്തിലും അവിടുന്നു നിങ്ങെള കാത്തുപരിപാലി
ക്കെട്ട. മിശിഹായുെട അവയവങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
ആലയങ്ങളുമായ നിങ്ങളുെട ശരീരങ്ങെള വിശുദ്ധവും
പര്ീതികരവുമായ സജീവബലിയായി ൈദവത്തിനു സമർ
പ്പിക്കുവാൻ ഈ കൂദാശ നിങ്ങെള ശക്തരാക്കാെട്ട. സന്താ
നസൗഭാഗയ്ം ന ി ൈദവം നിങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കെട്ട.
പര്ാർത്ഥനയുെട കൂട്ടാ യിൽ നിങ്ങളുെട കുടുംബം അഭി
വൃദ്ധി പര്ാപിക്കെട്ട. നിങ്ങളുെട ജീവിതം അവിടുന്നു
ഐശവ്രയ് പൂർണ്ണമാക്കുകയും നിങ്ങളുെട ആശകളും പര്തീ
ക്ഷകളും അവിടുന്നു സഫലമാക്കുകയും െചയയ്െട്ട. ആവശയ്
േനരത്തു സഹായിക്കുവാൻ നിരവധി ആത്മാർത്ഥ സുഹൃ
ത്തുക്കെള ൈദവം നിങ്ങൾക്കു പര്ദാനം െചയയ്െട്ട.
സവ്ർഗീയ മണവറയിൽ അവിടുേത്തക്കു സ്തുതിയും ബഹു
മാനവും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൽ േയാഗയ്
രാകെട്ട. നവദമ്പതിമാരായ നിങ്ങെളയും ഈ തിരുക്കർമ്മ
ങ്ങളിൽ പങ്കുേചർന്ന എലല്ാവേരയും ൈദവം ആശീർവദി
ക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും + എേന്നക്കും.
സമൂ:

ആേമ്മൻ

(കുർബാന െചാലല്ിെയങ്കിൽ)
കാര്മ്മി: (താഴ്ന്നസവ്രത്തിൽ) വിശുദ്ധീകരണത്തിെന്റ ബലി
പീഠെമ സവ്സ്തി. ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവിെന്റ കബറിടെമ
സവ്സ്തി. നിന്നില്നിന്നു ǌാന് സവ്ീകരിച്ച കുര്ബ്ബാന
കടങ്ങളുെട െപാറുതിക്കും പാപങ്ങളുെട േമാചനത്തിനും
കാരണമാകെട്ട. ഇനി ഒരു ബലി അര്പ്പിക്കുവാന് ǌാന്
വരുേമാ ഇലല്േയാ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ.

(നിതയ്സഹായമാതാവിെന്റ ഗാനം ആലപിക്കുേമ്പാൾ
നവദമ്പതികൾ മാതാവിെന്റ തിരുസവ്രൂപത്തിൽ
പു ാർച്ചന നടത്തുന്നു).

(ഗാനം)
നിതയ്സഹായമാേത,
പര്ാര്ത്ഥിക്കാ ǌങ്ങള്ക്കായ് നീ
നിന് മക്കള് ǌങ്ങള്ക്കായ് നീ,
പര്ാര്ത്ഥിക്ക േസ്നഹനാേഥ.
നീറുന്ന മാനസങ്ങള്,
ആയിര-മായിരങ്ങള്
കണ്ണീരിന് താഴ്വരയില്,
നിന്നിതാ േകഴുന്നേമ്മ.
േകള്ക്കേണ േരാദനങ്ങള്,
ന േണ നല്വരങ്ങള്
നിന് ദിവയ് സൂനുവിങ്കല്,
േചര്ക്കേണ മക്കേള നീ.
നിതയ്സഹായമാേത ...
(നവദമ്പതികൾ തിരിെച്ചത്തിയേശഷം കാർമ്മികരും
ഗായക സംഘവും രണ്ടു ഗണമായി ആലപിക്കുന്നു).
ബറുമറിയം ബറുമറിയം
ബറ് ആലാഹാ ദ്െയൽദസ് മറിയം
ഹാവീ കൗ േക്കവ് ബറുമറിയം
അക്നീ വിയൂസാ ബറുമറിയം
കെന്തശ് മയയ്ാ ബറുമറിയം
ബ് മാേമ്മാദീേസ ബറുമറിയം
ഏകൽ െപസഹാ ബറുമറിയം
അംതൽ മീദാവ് ബറുമറിയം
ശന്തർ റൂഹാ ബറുമറിയം
പാേറക്ക് േലത്താ ബറുമറിയം
ശൂഹാ ലശ്മാക് ബറുമറിയം
മിൻേകാൽ പൂമീൻ ബറുമറിയം
ലല്ാലം ആൽമീൻ ബറുമറിയം
ആേമ്മനുവാേമ്മൻ ബറുമാറിയം

(കാർമ്മികൻ ദമ്പതികെള ആശിർവവ്ദിച്ച് വിശുദ്ധ
ജലം തളിക്കുന്നു).

