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സൗഭാഗയ് ദായകമാം ധര്മ്മയാഗം 
വീണ്ടുമിതാ പീഠത്തിലര്പ്പിക്കുന്നു 
പാപങ്ങള് കഴുകിടുമാ ദിവയ്യാഗം 
വീണ്ടുമിതാ പീഠത്തിലര്പ്പിക്കുന്നു.  

ൈദവകുമാരന് ... 
സര്േവവ്ശാ പാവനമീ പൂജയാെല 
ǌങ്ങള്ക്കു ജീവന് പകര്ന്നിേടണം 
മൃതരില് പര്കാശം പരത്തിേടണം 
നവശാന്തി ഭൂവില് വിതച്ചിേടണം.  

ൈദവകുമാരന് ... 
 

േസ്നഹത്തിെന്റ ക ന (േയാഹ. 13:34-35) 
 

കാര്മ്മി: അന്നാെപസഹാത്തിരുനാളില് 
കര്ത്താവരുളിയ ക നേപാല് 
തിരുനാമത്തില് േച്ചര്ന്നീടാം 
ഒരുമേയാടി ബലിയര്പ്പിക്കാം. 

 

സമുഹം: അനുരഞ്ജിതരായ് തീര്ന്നീടാം 
നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം 
ഗുരുവിന് േസ്നഹെമാടീയാഗം 
തിരുമുമ്പാെകയണച്ചീടാം. 

 

മാലാഖമാരുെട കീര്ത്തനം (ലൂക്കാ 2:14) 
 

കാര്മ്മി: അതയ്ുന്നതങ്ങളില് ൈദവത്തിനു സ്തുതി. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

കാര്മ്മി: ഭൂമിയില് മനുഷയ്ര്ക്കു സമാധാനവും 
 പര്തയ്ാശയും എേപ്പാഴും എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

(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 

 

വിഭൂതി                  േപജ് 01 േകാളം 1 
ഓശാന ǌായർ         േപജ് 08 േകാളം 1 
െപസഹാ വയ്ാഴം         േപജ് 14 േകാളം 2 

വിഭൂതി 
(അനുതാപ ശുശര്ൂഷ) 

 

     (കാര്മ്മികന് പര്േവശിക്കുേമ്പാള് എലല്ാവരും എഴുേന്നറ്റു 
നിൽക്കുന്നു. പര്ദക്ഷിണമുെണ്ടങ്കില് മുമ്പില് മാര്േത്താമ്മാ 
കുരിശ് , ധൂപക്കുറ്റി, അതിനു പിന്നില് സുവിേശഷ ഗര്ന്ഥവും 
ഇരുവശങ്ങളില് തിരിക്കാലുകളും സംവഹിക്കുന്നു).  
 

പര്ാരംഭ ഗാനം 
 

ൈദവകുമാരന് കാല്വരിക്കുന്നില് 
ബലിയണച്ചു സവ്യം ബലിയണച്ചു 
പറുദീസാ നരനു തുറന്നിടാനായ്  
ബലിയണച്ചു സവ്യം ബലിയണച്ചു 

സീേറാ മലബാർ സഭയുെട വിശുദ്ധവാര കർമ്മങ്ങൾസീേറാ മലബാർ സഭയുെട വിശുദ്ധവാര കർമ്മങ്ങൾ  
(ഒന്നാം ഭാഗം) 

വിഭൂതി, ഓശാന ǌായർ, െപസഹാവയ്ാഴം,  
(For private use of the Knanaya Catholic Region only) 
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കറകൂടാെത വയ്ാപരിക്കുന്നവനും 
നീതി പര്വർത്തിക്കുന്നവനും. 
 

ഹൃദയത്തിൽ സതയ്മുള്ളവനും 
നാവുെകാണ്ട് വഞ്ചിക്കാത്തവനും. 
 

കൂട്ടുകാരേനാട് തിന്മെചയയ്ാത്തവനും 
അയൽക്കാരെനതിരായി ൈകക്കൂലിവാങ്ങാത്തവനും. 
 

പര്േകാപിപ്പിക്കുന്നവെന വിഗണിക്കുന്നവനും 
കർത്താവിെന്റ ഭക്തെര മാനിക്കുന്നവനും. 
 

അയൽക്കാരേനാടുള്ള പര്തിജ്ഞ ലംഘിക്കാത്തവനും 
പണം പലിശ  െകാടുക്കാത്തവനും 
നിർേദ്ദാഷിെക്കതിെര ൈകക്കൂലി വാങ്ങാത്തവനും. 
 

ഇവ െചയയ്ുന്നവൻ നീതിമാനാകുന്നു. 
അവൻ ഒരിക്കലും ഇളകുകയിലല്. 
 

(തുടർന്ന് സങ്കീർത്തനം 16)  
 

ൈദവേമ, എെന്ന കാത്തരുളണേമ; 
എെന്തന്നാൽ നിന്നിൽ ǌാൻ ആശര്യിച്ചിരിക്കുന്നു. 
 

നീയാണ് എെന്റ നാഥെനന്നും. 
എെന്റ നന്മ നിന്നിൽ നിന്നാെണന്നും 
കർത്താവിേനാടു ǌാൻ പറഞ്ഞു. 
 

ഭൂമിയിലുള്ള പരിശുദ്ധരും േശര്ഷ്ഠരും 
എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടെപ്പട്ടവരാെണന്നും. 
 

അനയ്േദവന്മാെര അനുഗമിക്കുന്നവരുെട 
ദുരിതങ്ങൾ ഏറിെക്കാണ്ടിരിക്കും. 
 

അവർക്ക് ǌാൻ രക്തബലി അർപ്പിക്കുകയിലല് 
അവരുെട നാമം ǌാൻ ഉരുവിടുകയിലല്. 
 

എെന്റ അവകാശവും പാനപാതര്വുമായ കർത്താേവ, 
എെന്റ ഓഹരി നീ എനിക്ക് തിരിച്ചുതന്നു. 
 

നലല് സ്ഥലത്താണ് എനിക്കു അളവുചങ്ങല വീണത്. 
എെന്റ ഓഹരി എനിക്കിഷ്ടമായി. 
 

എനിക്ക് ഉപേദശം ന ിയ കർത്താവിെന ǌാൻ വാഴ്ത്തും; 
രാതര്ിയാമങ്ങളിലും എെന്റ അന്തരംഗം എെന്ന പഠിപ്പിച്ചു. 
 

കർത്താവിെന ǌാൻ സദാ കൺമുമ്പിൽ ദർശിച്ചു. 
ǌാൻ ഇളകാതിരിേക്കണ്ടതിന്  
അവൻ എെന്റ വലത്തുഭാഗത്തുണ്ട്. 
 

അതിനാൽ എെന്റ ഹൃദയം സേന്താഷിക്കുന്നു; 
ഉള്ളം ആഹല്ാദിക്കുന്നു. 
ശരീരം ശാന്തതയിൽ വസിക്കുകയും െചയയ്ും. 
 

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. 
  

 പര്ാരംഭ പര്ാർത്ഥന 
 

കാര്മ്മി: പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന പാപികെള കാരുണയ്പൂർവവ്ം 
സവ്ീകരിക്കുന്ന േസ്നഹസമ്പന്നനായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട 
സന്നിധിയിൽ നി ക്കുന്ന / പാപികളായ ǌങ്ങെള ദയാ 
പൂർവവ്ം തൃക്കൺപാർക്കണേമ. വിനീതഹൃദയനായ ചുങ്ക 
ക്കാരെനേപ്പാെല / അങ്ങയുെട അനുഗര്ഹത്തിനു ǌങ്ങൾ 
കാത്തുനി ക്കുന്നു. ഇന്നു ǌങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന േനാമ്പ് / 
അനുതാപത്തിേലക്കും മാനസാന്തരത്തിേലക്കും /  ജീവിത 
നവീകരണത്തിേലക്കും ǌങ്ങെള നയിക്കെട്ട. തിരെഞ്ഞടു 
ക്കെപ്പട്ട ജനമായ ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങൾ /  പശ്ചാത്താപ 
ത്തിെന്റ കണ്ണുനീരാൽ കഴുകിക്കളയുവാനും /  ഭാവിയിൽ 
പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാനും സഹായിക്കണേമ. മിശി 
ഹാേയാടു േചർന്ന് / എളിമേയാടും ഹൃദയ വിശുദ്ധിേയാടും 
കൂടി / പരിഹാരത്തിെന്റയും കൃതജ്ഞതയുെടയും ഈ 
ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കണേമ. സകല 
ത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

സങ്കീര്ത്തനമാല 
(സങ്കീർത്തനം  15) 

 

കർത്താേവ, നിെന്റ കൂടാരത്തിൽ ആരു വസിക്കും? 
നിെന്റ വിശുദ്ധ ഗിരിയിൽ ആരു നിവസിക്കും? 
 

കർത്താേവ, അങ്ങയുെട വഴികൾ അേനവ്ഷിക്കുവാനും 
തിരുവചനത്താൽ നയിക്കെപ്പടുവാനും കൃപെചയയ്ണേമ. 
 

അങ്ങയുെട ഹിതം മനസ്സിലാക്കുവാൻ 
ǌങ്ങെള പഠിപ്പിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. 
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എെന്തന്നാൽ നീ എെന്ന പാതാളത്തിൽ ഉേപക്ഷിച്ചിലല്; 
നിെന്റ പരിശുദ്ധെന ജീർണിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചതുമിലല്; 
ജീവെന്റ മാർഗം നീ എെന്ന കാണിക്കും. 
 

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി 
ആദിമുതൽ എേന്ന ം ആേമ്മൻ 
 

കർത്താവ് എെന്റ ഓഹരിയും പാനപാതര്വുമാകുന്നു 
അവിടുന്ന് എേപ്പാഴും എെന്റ കൺ മുമ്പിലുണ്ട്. 
 

എെന്റ ഭാഗേധയം അവിടുെത്ത കരങ്ങളിലാകുന്നു; 
അവിടുന്ന് എനിക്ക് ജീവെന്റ മാർഗം കാണിച്ചുതരുന്നു. 
 

 

സങ്കീര്ത്തനത്തിനു േശഷം 
(കാര്മ്മികന് ധൂപം ആശീര്വവ്ദിക്കുന്നു.) 

 

കാര്മ്മി: പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ 
സര്േവവ്ശവ്രാ / അങ്ങയുെട ബഹുമാനത്തിനായി ǌ 
ങ്ങള് സമര്പ്പിക്കുന്ന ഈ ധൂപം / അങ്ങയുെട മഹനീയ 
തര്ിതവ്ത്തിെന്റ നാമത്തില് + ആശീര്വവ്ദിക്കെപ്പടെട്ട. 
ഇത്  അങ്ങയുെട പര്സാദത്തിനും / അങ്ങയുെട അജഗ 
ണത്തിെന്റ പാപങ്ങളുെട േമാചനത്തിനും കാരണമാ 
കെട്ട എേന്നക്കും. 
 

ശുശര്ൂഷി: ആേമ്മന്.  
 

കാര്മ്മി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങു ന ി 
യിട്ടുള്ളതും എന്നാല് കൃതജ്ഞത പര്കാശിപ്പിക്കുവാന് ǌ 
ങ്ങള്ക്കു കഴിയാത്തതു മായ / എലല്ാ സഹായങ്ങള്ക്കും അ 
നുഗര്ഹങ്ങള്ക്കുമായി / സകല സൗഭാഗയ്ങ്ങളും നന്മകളും 
നിറഞ്ഞു മുടിചൂടിനി ക്കുന്ന സഭയില് / ǌങ്ങള് അങ്ങ 
െയ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹതവ്െപ്പടുത്തുകയും െചയയ് 
െട്ട. അങ്ങു സകലത്തിെന്റയും നാഥനും സൃഷ്ടാവുമാകുന്നു / 
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ 
എേന്നക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്.  
 

(മദുബഹയുെട വിരിനീക്കുന്നു. ശുശര്ൂഷി മദുബഹ 
യില് പര്േവശിച്ച്  ധൂപിക്കുന്നു).  

 

(ഉത്ഥാന ഗീതം) 
 

 (എലല്ല്ാവരും അള്ത്താരയിേലക്കു 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.  
 

ൈതര്ശുദ്ധ കീര്ത്തനം 
 

ശബ്ദമുയര്ത്തിപ്പാടിടുവിന് 
സര്വവ്രുെമാന്നായിപ്പാടിടുവിന് 
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  / എ 
േപ്പാഴും ǌങ്ങെള കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗര്ഹിക്കുകയും / 
ǌങ്ങേളാടു കരുണകാണിക്കുകയും െചയയ്ണെമ. പിതാവും 
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

വചന ശുശര്ൂഷ 
പഴയ നിയമ വായനകൾ 

 

ഒന്നാം വായന (ഉ ത്തി 3:1-19) 
രണ്ടാം വായന (േയാനാ 3:1-10) 
 

ശുശര്ൂഷി: സേഹാദരേര നിങ്ങള് ഇരുന്നു ശര്ദ്ധേയാെട 
േകള്ക്കുവിന്. 
 

വായിക്കുന്നയാള്: ----- പുസ്തകത്തില് നിന്നുള്ള വായന. 
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(കാര്മ്മികനു േനെര തിരിഞ്ഞ് )  
ഗുേരാ ആശീര്വവ്ദിക്കണേമ. 
 

കാര്മ്മി: ൈദവം നിെന്ന + അനുഗര്ഹിക്കെട്ട.  
 

(വായന തീരുേമ്പാള്) 
സമൂഹം: നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ  സ്തുതി. 
 

ശുശര്ൂഷി:  പര്കീര്ത്തനം ആലപിക്കുവാനായി നിങ്ങള് 
എഴുേന്ന ക്കുവിന്. 
 

പര്കീർത്തനം    

 

കാര്മ്മി: സർവവ്ചരാചരവും,  
ൈദവമഹതവ്െത്ത, വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു. 
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല്,  
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഗീതികളാല് 
കര്ത്താവിന്നുപവാസത്തിൻ  
നിര്മ്മലമാകുമനുസ്മരണം, െകാണ്ടാടാം,  
ഇന്നീ േവദികയില്. 
 

കാര്മ്മി: തൻ മഹിമാവേലല്ാ,  
വാനിലുമൂഴിയിലും, തിങ്ങിവിളങ്ങുന്നു.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...  
 

കാര്മ്മി: ജനതകളവിടുെത്ത,  
മഹിമകൾ പാടുന്നു, താണുവണങ്ങുന്നു.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...  
 

കാര്മ്മി: നിതയ്പിതാവിനും,  
സുതനും റൂഹാ ം, സ്തുതിയുണ്ടാകെട്ട.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...  
 

കാര്മ്മി: ആദിയിെലേപ്പാെല,  
ഇെപ്പാഴുെമേപ്പാഴും, എേന്നക്കും ആേമ്മന്.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...  
 

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.  
  

േലഖനം (േറാമാ 12:1-15). 
വായിക്കുന്ന ആള്: സേഹാദരേര, വി.  പൗേലാസ് ശല്ീഹാ 
േറാമാക്കാർക്ക് 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. 
 

 ആശര്യമരുളും കർത്താവിങ്കൽ 
 ശരണമണ ക ജീവിതഭാഗയ്ം. 
 

നാഥനു സമനായാരുേണ്ടാർത്താൽ 
മണ്ണിലുമതുേപാൽ വിണ്ണിലുേമവം 
 

ൈദവിക നന്മകൾ കീർത്തിച്ചീടാൻ 
നാവിനു െതലല്ും കഴിവിലല്േലല്ാ. 
 

താതനുമതുേപാല് സുതനും 
പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയുയരെട്ട 

 

ആദിമുതല്േക്കയിന്നും നിതയ്വു 
മായി ഭവിച്ചീടെട്ട ആേമ്മന്. 

 

ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാന്നായ്  
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ. 

 

സുവിേശഷം (മത്തായി 5:1-12) 
പര്സംഗം 

(കാർമ്മികൻ ഭസ്മം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പീഠ 
ത്തിനു സമീപം െചന്നു നി ക്കുന്നു. അേപ്പാൾ 
സമൂഹം താെഴക്കാണുന്ന ഗീതം ആലപിക്കുന്നു.) 

 

അനുതാപ ഗീതം 
 

കണ്ണീരാരുതരും, പശ്ചാത്താപത്തിൽ 
പാപം കഴികിടുവാൻ, കണ്ണീരാരുതരും? 
 

നിൻ തിരുക ന വിട്ടുലകിൻ 
മറിമായങ്ങളിൽ മുഴുകി ǌാൻ 
പാഴാ േപ്പാെയാരു ദിനെമലല്ാ- 
േമാർേത്താർത്തുരുകിക്കരയാനായ് 
താപത്തിൻ കണ്ണീരാരുതരും?  
താപത്തിൻ കണ്ണീരാരുതരും? 
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ൈവരിെയനിെക്കതിരായ്, വലകൾ വിരിച്ചവയിൽ 
വീണുകുഴങ്ങി ǌാൻ, വീണുകുഴങ്ങി ǌാൻ. 
 

വലകൾ തകർെത്തൻ നാഥാ, നീ 
രക്ഷെയനിക്കു കനിഞ്ഞരുളി 
പാവനമാം തവക നകൾ 
ലംഘിേച്ചറ്റം ദുർബലനായ് 
വീണ്ടും ǌാൻ വലയിൽ വീണേലല്ാ 
വീണ്ടും ǌാൻ വലയിൽ വീണേലല്ാ. 

                     കണ്ണീരാരുതരും.... 
 

ശുശര്ൂ: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടു കൂെട.  
 

കാര്മ്മി: പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന പാപികൾക്ക് വാതിൽ തുറ 
ന്നുെകാടുക്കുന്ന കാരുണയ്വാനായ കർത്താേവ, നിെന്റ 
കൃപയുെട വാതിൽ ǌങ്ങൾക്കായി തുറക്കണേമ. മാേമ്മാ 
ദീസാവഴി ǌങ്ങെള വിശുദ്ധീകരിച്ച്  മുദര്ിതമാക്കിയതിന്  
ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. േലാകത്തിനു മരിച്ച് , നിനക്കായി 
ജീവിക്കുവാൻ ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. അനുതാപ 
ത്തിെന്റ വസ്ത്രം ധരിച്ചും, ശിരസ്സിൽ ചാരം പൂശിയും, അനു 
താപം പര്കടിപ്പിച്ച നിനിേവക്കാെര, ജീവെന്റ വഴിയി 
േല  നയിച്ച കർത്താേവ, ഈ േനാമ്പുകാലം ǌങ്ങൾക്ക്  
മാനസാന്തരത്തിെന്റയും, ജീവിത നവീകരണത്തിെന്റയും 
അവസരമായിത്തീരെട്ട. ǌങ്ങൾ മണ്ണാകുന്നുെവന്നും, 
മണ്ണിേല തെന്ന മടങ്ങുെമന്നും ǌങ്ങളറിയുന്നു. പാപ 
ങ്ങൾ െപാറുത്ത്  ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കുകയും പശ്ചാത്താ 
പത്തിെന്റ ബാഹയ്ചിഹ്നമായി, ǌങ്ങൾ പൂശുവാൻ 
േപാകുന്ന ഈ ഭസ്മം ആശീർവവ്ദിക്കുകയും + വിശുദ്ധീകരി 
ക്കുകയും െചയയ്ണേമ (ഭസ്മം ആശീർവവ്ദിക്കുന്നു). സകല 
ത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്ന ം. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

(കാർമ്മികൻ ഭസ്മത്തിേന്മൽ വിശുദ്ധ ജലം തളിക്കുകയും 
ധൂപിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. അനന്തരം സവ്ന്തം െനറ്റിയിലും 
ജനങ്ങളുെട െനറ്റിയിേന്മലും ഭസ്മം പൂശുന്നു. സമൂഹം താെഴ 
െക്കാടുത്തിരിക്കുന്ന പാട്ടുപാടുന്നു. ആവശയ്െമങ്കിൽ 
ആവർത്തിക്കുന്നു.) 

ഗീതം 
 

മനുഷയ്ാ, നീ മണ്ണാകുന്നു 
മണ്ണിേലക്കു മടങ്ങും നൂനം 
അനുതാപക്കണ്ണുനീർ വീഴ്ത്തി - പാപ- 
പരിഹാരം െച െകാൾക നീ.    മനുഷയ്ാ, നീ... 
 

ഫലം ന ാതുയർന്നു നി ക്കും - വൃക്ഷ- 
നിരെയലല്ാ മരിഞ്ഞുവീഴ്ത്തും. 
എരിതീയിെലരിഞ്ഞു വീഴും നീറി 
നിറം മാറി ചാമ്പലായ് ത്തീരും.      മനുഷയ്ാ, നീ ... 

 

ൈദവപുതര്ൻ വരുന്നൂഴിയിൽ - ധാനയ്- 
ക്കളെമലല്ാം ശുചിയാക്കുവാൻ 
െനന്മണികൾ സംഭരിക്കുന്നു - െകട്ട 
പതിെരലല്ാം ചുെട്ടരിക്കുന്നു.           മനുഷയ്ാ, നീ ... 
 

ആയിരങ്ങൾ വീണുതാഴുന്നു - മർതയ്- 
മാനസങ്ങൾ െവന്തുനീറുന്നു. 
നിതയ്ജീവൻ ന ിടും നീർച്ചാൽ - വിട്ടു 
മരുഭൂവിൽ ജലം േതടുന്നു.          മനുഷയ്ാ, നീ ... 

 

സവ്ർഗ്ഗ രാജയ്മാർഗ്ഗമേങ്ങാളം - കൂർത്ത- 
മുള്ളു മുറ്റിയിരുണ്ടു നി  
തീ നരകം തീർത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ - വീതി 
നിറഞ്ഞു പൂെചാരിഞ്ഞു നി .        മനുഷയ്ാ, നീ ... 
 

ശിേലാഹായിൽ േഗാപുരം വീണു - കൂെട 
നരേരെറ മരിച്ചു വീണു  
തപം െച വരം േനടാ ിൽ - നിങ്ങൾ 
അതുേപാെല തകർന്നുേപാകും.        മനുഷയ്ാ,  നീ ... 
 

(ഭസ്മം പൂശൽ കഴിഞ്ഞ് കാർമ്മികൽ ൈക കഴുകിത്തുട ന്നു). 
 
 

കാേറാസൂസാ 
ശുശര്ൂ: നമുെക്കലല്ാവർക്കും അനുതാപേത്താടും ശര്ദ്ധേയാ 
ടുംകൂടി കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ 
എന്നു പര്ാർത്ഥിക്കാം. 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 

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

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട േമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ 

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

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 

ശുശര്ൂ: സമസ്ത േലാകത്തിെന്റയും, സകല സഭകളുെടയും 
സമാധാനത്തിനും ഐകയ്ത്തിനും, നിലനി ിനുംേവണ്ടി 
അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 

ശുശര്ൂ: മിശിഹായുെട സഭ മുഴുവെന്റയും തലവനായ 
ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവ് മാർ (േപര്) പാപ്പായുെടയും, 
ǌങ്ങളുെട സഭയുെട തലവനും പിതാവുമായ (േപര്) 
െമതര്ാേപ്പാലീത്തയുെടയും, ǌങ്ങളുെട അതിരൂപതാധയ് 
ക്ഷനായ മാർ (േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തയുെടയും ǌങ്ങ 
ളുെട േമലധയ്ക്ഷനും പിതാവുമായ മാർ (േപര്) െമതര്ാ 
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െന്റയും അവരുെട സഹശുശര്ൂഷികളുെടയും േക്ഷമത്തിനും 
േവണ്ടി അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 

ശുശര്ൂ: നാ തുരാവും നാ തു പകലും ഉപവസിച്ച് 
ǌങ്ങൾക്കു മാതൃക ന ിയ കർത്താേവ, 

സമൂ: ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 

ശുശര്ൂ: പിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം നിറേവറ്റുവാനും, ൈദവരാജയ്ം 
സ്ഥാപിക്കാനുമായി ഭൂമിയിേലക്കുവന്ന കർത്താേവ, 

സമൂ: ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 

ശുശര്ൂ: വിശക്കുന്നവരുമായി അപ്പം പങ്കിടുന്നതും, നഗ്നെര 
വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നതും, ഭവനരഹിതർക്ക് പാർപ്പിടം 
ന ന്നതും, സവ്ന്തക്കാരിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാതിരിക്കുന്ന 
തുമാണ് യഥാർത്ഥ ഉപവാസം എന്ന്, പര്വാചകൻ വഴി 
അരുളിെച്ച  കർത്താേവ, 

സമൂ: ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 

ശുശര്ൂ: ദുഷ്ടതയുെട െകട്ടുകൾ അഴിക്കുകയും, അടിച്ചമർത്ത 
െപ്പട്ടവെര േമാചിപ്പിക്കുകയും െചയയ്ുന്നതാണ്, നീ ആഗര്ഹി 
ക്കുന്ന ഉപവാസെമന്ന് പര്വാചകൻവഴി ǌങ്ങെള പഠി 
പ്പിച്ച കർത്താേവ, 

സമൂ: ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 

 

ശുശര്ൂ: പാപികൾ നശിക്കണെമന്നാഗര്ഹിക്കാെത, 
അവെര േനർവഴിക്കു തിരിക്കുവാൻ ആഗര്ഹിക്കുന്ന 
കർത്താേവ, 

സമൂ: ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 

ശുശര്ൂ: പശ്ചാത്താപം പര്കടിപ്പിച്ച കള്ളനു, േസ്നഹപൂർവവ്ം 
മാപ്പു ന ിയ കർത്താേവ, 

സമൂ: ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 

ശുശര്ൂ: പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന പാപിെയപ്പറ്റി, സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ 
വലിയ സേന്താഷമുണ്ടാകുെമന്ന്, അരുളിെച്ച  കർത്താ 
േവ, 

സമൂ: ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 

ശുശര്ൂ: ഈ െചറിയവരിൽ ഒരുവന് നിങ്ങൾ െച േപ്പാ 
െഴലല്ാം, എനിക്കുതെന്നയാണ് െച െതന്ന്, ǌങ്ങെള 
പഠിപ്പിച്ച കർത്താേവ, 

സമൂ: ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 

ശുശര്ൂ: മനുഷയ്ൻ അപ്പം െകാണ്ടുമാതര്മലല്, ൈദവത്തിെന്റ 
വചനം െകാണ്ടുമാണ് ജീവിക്കുന്നെതന്നു പഠിപ്പിച്ച 

കർത്താേവ, 

സമൂ: ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 

ശുശര്ൂ: പര്കൃതിെയയും ജീവജാലങ്ങെളയും സൃഷ്ടിച്ചു 
പരിപാലിക്കുകയും, മനുഷയ്നന്മ േവണ്ടി അവെയ വിനി 
േയാഗിക്കുവാൻ, ǌങ്ങെള ഭരേമ ിക്കുകയും െച  
കർത്താേവ, 

സമൂ: ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 

ശുശര്ൂ: ൈദവരാജയ്വും അതിെന്റ നീതിയും ആദയ്ം അേനവ് 
ഷിക്കുവിൻ, അേപ്പാൾ മറ്റുള്ളവെയലല്ാം ലഭിക്കുെമന്ന്, 
ǌങ്ങെള ഉപേദശിച്ച കർത്താേവ, 

സമൂ: ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 

ശുശര്ൂ: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്ത 
െരയും പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും 
സമർപ്പിക്കാം. 

സമൂ: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കർത്താേവ, അേങ്ങക്കു 
ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. 

കാർമ്മി: പശ്ചാത്തപിച്ച് സുവിേശഷത്തിൽ വിശവ്സിക്കു 
വാൻ ആഹവ്ാനം െച  കർത്താേവ, ആത്മപരിതയ്ാഗ 
ത്തിെന്റയും, ഹൃദയ പരിവർത്തനത്തിെന്റയും,  അനുരജ്ഞ 
നത്തിെന്റയും ൈചതനയ്ത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ, ഈ 
േനാമ്പുകാലത്ത് ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. നീതിക്കു 
േവണ്ടി വിശപ്പും ദാഹവും അനുഭവിക്കുന്നവേരാെടാപ്പം, 
തിന്മ െക്കതിരായ േപാരാട്ടത്തിൽ ǌങ്ങളും പങ്കുേചരെട്ട. 
പര്ാർത്ഥനയും ഉപവാസവും പരേസ്നഹപര്വർത്തനങ്ങളും 
വഴി, പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരം െചയയ്ുവാനും ജീവിത 
ത്തിെല കുരിശുകൾ സഹിച്ച് സവ്ർേഗാന്മുഖരായി ജീവിക്കു 
വാനും ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും 
നാഥാ, എേന്നക്കും. 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 

(തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്ക് കുർബാന പുസ്തകം േപജ് 
116 മുതൽ) 
 

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

 

പാപം െചയയ്ാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുവിൻ 
മിശിഹാ രഹസയ്ങ്ങൾ, ൈകെക്കാള്ളുന്നവേര, 
പാവന മാനസേര, തിന്മയിലാത്മ ശരീരങ്ങൾ 
പങ്കിലമാക്കും ജനനിരയിൽ 
േചരുക വഴിയായ് വിശവ്ാസം 
നിങ്ങൾ ൈകെവടിയാെതന്നും 
കാത്തിടുവിൻ ഹൃദയം നിർമ്മലമായ്. 
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നിങ്ങെളലല്ാവരും അതയ്ുന്നതെന്റ മക്കളാണേലല്ാ. 
മിശിഹാ രഹസയ്ങ്ങൾ ... 
 

(ബാക്കി വിശുദ്ധ കുർബാനയിേലതുേപാെല) 
 
 

ദിവയ്കാരുണയ്ഗീതവും അനുഗീതവും 
(രീതി: ഹേലല്ലൂയയ് പാടീടുേന്നൻ ...) 

 
ദിവയ് വിരുന്നിനു നെമ്മ വിളിപ്പൂ 
രക്ഷാ നാഥൻ കരുണാപൂർവവ്ം. 
 

ൈകെക്കാള്ളാം തിരു ഗാതര് നിണങ്ങൾ 
തര്ിതവ്ത്തിൻ സ്തുതി ഗീതികൾ പാടാം. 
 

കാര്മ്മി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹാ 
യുെട കൃപാവരം / അവിടുെത്ത കാരുണയ്ത്താല് നാെമലല്ാ 
വരിലും + സമ്പൂര്ണ്ണമാകെട്ട (ജനങ്ങെള ആശീര്വവ്ദി 
ക്കുന്നു). 
 
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.  

 
 

വരുവിൻ പാപക്കറകൾ കഴുകാം 
ഉപവാസത്താൽ ശക്തിവരിക്കാം 
 

േസ്നഹേത്താെട ഭക്തിമയം നാം 
കർത്താവിൻ തിരുസന്നിധിപൂകാം. 
 
 

കൃതജ്ഞതാ പര്ാർത്ഥനകൾ 
 

കാർമ്മി: കർത്താവായ ൈദവേമ, ജീവദായകമായ അങ്ങ 
യുെട വചനം സവ്ീകരിച്ച്, പാപേബാധത്തിലും പരിഹാര 
മേനാഭാവത്തിലും വളരുവാനും, തിരുശരീരരക്തങ്ങൾ ഉൾ 
െക്കാണ്ട് നിതയ്ജീവന് അർഹരാകുവാനും അങ്ങു ǌങ്ങെള 
അനുഗര്ഹിച്ചു. അങ്ങയുെട ഈ ദാനത്തിന് നന്ദി പറയു 
വാൻ ǌങ്ങൾ അശക്തരാകുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശു 
ദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, എേന്നക്കും. 
 
സമൂ: ആേമ്മൻ. കർത്താേവ, ആശീർവദിക്കണേമ. 
 
കാർമ്മി: പാപങ്ങൾ െപാറുക്കുന്നവനും േരാഗങ്ങൾ സുഖ 
െപ്പടുത്തുന്നവനുമായ മിശിഹാേയ, പശ്ചാത്താപേത്താെട 
നിെന്റ പക്കലണഞ്ഞ്, ഈ പരിഹാരബലിയിൽ പങ്കുേച 
രുവാൻ നീ ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കി. നിെന്റ കാരുണയ്ം 
എന്നും പര്കീർത്തിക്കുവാൻ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. 
സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും. 
 
സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

 

                     സമാപനാശീർവാദം 
(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ്...) 

 
കാർമ്മി: മാനവരഖിലം ൈദവികമാം 
ജീവൻ നിതയ്ം പു ിടുവാൻ 
തനയെന മന്നിനു ന ിെയാരാ 
ൈദവപിതാവിെന വാഴ്ത്തീടാം 
 
മാനവവംശം പൂർണ്ണതയിൽ 
നിതയ്നവീകൃതമായിടുവാൻ 
അനുതാപത്തിൻ സേന്ദശം 
ന ിയ താതെന വാഴ്ത്തീടാം 
 
സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 
കാർമ്മി: വാനവ രാജയ്ം േതടിടുവാൻ 
ൈദവിക ഗീതം പാടിടുവാൻ 
പര്ാർത്ഥന പകരും വരദാനം 
നിങ്ങളിെലന്നും നിറയെട്ട 
 
ൈദവത്തിൻ പര്ിയജനേമ, യീ 
ഭൂവിൽ നിങ്ങൾ ചിരകാലം 
സൗഭാഗയ്ത്താൽ നിറയെട്ട + 
ഇെപ്പാഴുെമെപ്പാഴുെമേന്നക്കും 
 
സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

(അെലല്ങ്കിൽ) 
 

കാർമ്മി: എലല്ാ മനുഷയ്രും രക്ഷ പര്ാപിക്കണെമന്നും ജീവ 
െന്റ പൂർണ്ണത ഉൾെക്കാള്ളണെമന്നും ആഗര്ഹിക്കുന്ന കർ 
ത്താവായ ൈദവേമ, മനുഷയ്വംശത്തിെന്റ നവീകരണ 
ത്തിനും രക്ഷ ംേവണ്ടി ഏകജാതെന ഭൂമിയിേലക്കയച്ച 
അങ്ങയുെട അനന്തകാരുണയ്െത്ത ǌങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. അവി 
ടുന്ന് ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ സുവിേശഷം പര്സംഗിക്കുകയും 
അനുതാപത്തിെന്റയും മാനസാന്തരത്തിെന്റയും സേന്ദശം 
ǌങ്ങൾക്കു ന കയും െച . സവ്ർഗരാജയ്ത്തിെന്റ നീതി 
എേപ്പാഴും അേനവ്ഷിക്കുവാനും, പര്േതയ്കിച്ചു ഈ േനാമ്പു 
കാലത്ത് പര്ാർത്ഥനയുെടയും പാപപരിഹാരത്തിെന്റയും 
പരേസ്നഹത്തിെന്റയും ഫലങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിക്കുവാനും 
ǌങ്ങൾക്കിടയാകെട്ട. ൈദവത്തിെന്റ ജനേമ, ൈദവവചന 
ത്തിലാശര്യിച്ച് പര്േലാഭനങ്ങെള ജയിച്ച് ആത്മീയ 
സൗഭാഗയ്ം അനുഭവിക്കുവാൻ മിശിഹായുെട കുരിശ് 
നിങ്ങെള ശക്തരാക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും + 
എേന്നക്കും. 
 
സമൂ: ആേമ്മൻ. 
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ഓശാന ǌായർ 

 
 

പര്ാരംഭ ഗീ തം 
 

ഓർേശല്ംനഗരത്തിൻ, വാതിൽ തുറക്കുന്നു. 
ഒലിവിൻ ശിഖിരങ്ങൾ, ൈകകളിലുയരുന്നു 
ഓശാനകളാൽ വഴിെയലല്ാം, മുഖരിതമാകുന്നു. 

 

രാജമേഹശവ്രനാം, മിശിഹായണയുന്നു, 
കഴുതക്കുട്ടിയതാ, വാഹനമാകുന്നു 
െതരുേവാരങ്ങളിൽ ജയ് വിളികൾ 
മാെറ്റാലി തീർക്കുന്നു. 
 

വാനവേരാെടാപ്പം, പാടാം ഓശാന 
വിനയാനവ്ിതരായ് നാം, നാഥനു സ്തുതിപാടാം. 
സവ്ർഗ മേനാഹര ഭവനത്തിൽ 
േചർക്കുക ǌങ്ങെളയും. 
 

പാതകൾ േതാറും െവൺ, പട്ടു വിരിപ്പുകളും 
ൈസത്തിൻ െകാമ്പുകളും, നിെന്നതിേര ിന്നായ് 
അന്നുവിരിച്ചതു േപാൽ ഹൃദയം  
ǌങ്ങൾ വിരിച്ചീടാം. 
 

 

േസ്നഹത്തിെന്റ ക ന (േയാഹ. 13:34-35) 
 

കാര്മ്മി: അന്നാെപസഹാത്തിരുനാളില് 
കര്ത്താവരുളിയ ക നേപാല് 
തിരുനാമത്തില് േച്ചര്ന്നീടാം 
ഒരുമേയാടി ബലിയര്പ്പിക്കാം. 

 

സമുഹം: അനുരഞ്ജിതരായ് തീര്ന്നീടാം 
നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം 
ഗുരുവിന് േസ്നഹെമാടീയാഗം 
തിരുമുമ്പാെകയണച്ചീടാം. 

 

മാലാഖമാരുെട കീര്ത്തനം (ലൂക്കാ 2:14) 
 

കാര്മ്മി: അതയ്ുന്നതങ്ങളില് ൈദവത്തിനു സ്തുതി. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

കാര്മ്മി: ഭൂമിയില് മനുഷയ്ര്ക്കു സമാധാനവും 
 പര്തയ്ാശയും എേപ്പാഴും എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

(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. 

പര്ാരംഭ പര്ാർത്ഥന 
 

കാര്മ്മി: മഹത്തവ്ത്തിെന്റ രാജാവായ മിശിഹാേയ, വിനീ 
തനായി കഴുതക്കുട്ടിയുെട പുറത്ത് ജറുസെലം ൈദവാലയ 
ത്തിേലക്ക് എഴുന്നള്ളിയ നിെന്ന ǌങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. 
നീതിമാനും പര്താപവാനുമായ രാജാേവ, നിനക്ക് ഓശാന 
പാടിയ സിേയാൻ മക്കളുെട കീർത്തനങ്ങേളാടുകൂടി ǌങ്ങ 
ളുെട പര്ാർത്ഥനകളും സ്തുതിഗീതങ്ങളും സവ്ീകരിക്കണേമ. 
ഓശാനപാടി നിെന്ന എതിേരറ്റ ജനങ്ങെളേപ്പാെല,  സ്തുതി 
ഗീതങ്ങൾ ആലപിച്ചുെകാണ്ട് നിെന്ന എതിേര ക്കുവാൻ 
ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കണേമ. നിെന്റ സഹനത്തിലും മര 
ണത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിലും പങ്കുേചർന്ന് ഈ െപസഹാ 
രഹസയ്ങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കു 
കയും െചയയ്ണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

സങ്കീർത്തനമാല 
സങ്കീർത്തനം 100 

(ഗാനം - രീതി: കർത്താേവ മമരാജാേവ...) 
 

വിനയാനവ്ിതനായ് ൈദവസുതൻ 
ഓർേശല്ംനഗരം പൂകുകയായ് 
ജനനിരെയലല്ാമാഹല്ാദം  
നിറയും മനേമാെടതിേരറ്റു. 
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ഭൂവാസികെള, വന്നിടുവിൻ 
സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ പാടിടുവിൻ 
ഗാനാലാപന നാദങ്ങൾ  
ഗഗനം മുഖരിതമാക്കെട്ട 
 
തിരുമുറ്റേത്തക്കണയുക നാം  
നന്ദിേയാടങ്ങെയ വാഴ്ത്തിടുവാൻ 
കരുണാമയനാം സകേലശൻ  
നിരുപമെനന്നും വിശവ്സ്തൻ 
 
താതനുമതുേപാലാത്മജനും  
റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും 
ആദിമുത െക്കന്നതുേപാെല 
ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം 
 
വിനയാനവ്ിതനായ് ൈദവസുതൻ 
ഓർേശല്ംനഗരം പൂകുകയായ് 
ജനനിരെയലല്ാമാഹല്ാദം  
നിറയും മനേമാെടതിേരറ്റു. 

 

സങ്കീര്ത്തനത്തിനു േശഷം 
(കാര്മ്മികന് ധൂപം ആശീര്വവ്ദിക്കുന്നു.) 

 

കാര്മ്മി: പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ 
സര്േവവ്ശവ്രാ / അങ്ങയുെട ബഹുമാനത്തിനായി ǌ 
ങ്ങള് സമര്പ്പിക്കുന്ന ഈ ധൂപം / അങ്ങയുെട മഹനീയ 
തര്ിതവ്ത്തിെന്റ നാമത്തില് + ആശീര്വവ്ദിക്കെപ്പടെട്ട. 
ഇത്  അങ്ങയുെട പര്സാദത്തിനും / അങ്ങയുെട അജഗ 
ണത്തിെന്റ പാപങ്ങളുെട േമാചനത്തിനും കാരണമാ 
കെട്ട എേന്നക്കും. 
 

ശുശര്ൂഷി: ആേമ്മന്.  
 

കാര്മ്മി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങു ന ി 
യിട്ടുള്ളതും എന്നാല് കൃതജ്ഞത പര്കാശിപ്പിക്കുവാന് ǌ 
ങ്ങള്ക്കു കഴിയാത്തതുമായ / എലല്ാ സഹായങ്ങള്ക്കും അ 
നുഗര്ഹങ്ങള്ക്കുമായി / സകല സൗഭാഗയ്ങ്ങളും നന്മകളും 
നിറഞ്ഞു മുടിചൂടിനി ക്കുന്ന സഭയില് / ǌങ്ങള് അങ്ങ 
െയ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹതവ്െപ്പടുത്തുകയും െചയയ് 
െട്ട. അങ്ങു സകലത്തിെന്റയും നാഥനും സൃഷ്ടാവാകുന്നു / 
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ 
എേന്നക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്.  
 

(മദുബഹയുെട വിരിനീക്കുന്നു. ശുശര്ൂഷി മദുബഹ 
യില് പര്േവശിച്ച്  ധൂപിക്കുന്നു).  

 

(ഉത്ഥാന ഗീതം) 
 

 (എലല്ല്ാവരും അള്ത്താരയിേലക്കു 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.  
 

ൈതര്ശുദ്ധ കീര്ത്തനം 
 

ശബ്ദമുയര്ത്തിപ്പാടിടുവിന് 
സര്വവ്രുെമാന്നായ് പാടിടുവിന് 
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  / എ 
േപ്പാഴും ǌങ്ങെള കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗര്ഹിക്കുകയും / 
ǌങ്ങേളാടു കരുണകാണിക്കുകയും െചയയ്ണെമ. പിതാവും 
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 
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സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

വചന ശുശര്ൂഷ 
പഴയ നിയമ വായനകൾ 

 

ഒന്നാം വായന (ഉ ത്തി 49: 8-12, 22-26) 
രണ്ടാം വായന (സഖറിയ 9: 9-12) 
 

ശുശര്ൂഷി: സേഹാദരേര നിങ്ങള് ഇരുന്നു ശര്ദ്ധേയാെട 
േകള്ക്കുവിന്. 
വായിക്കുന്നയാള്: ----- പുസ്തകത്തില് നിന്നുള്ള വായന. 
(കാര്മ്മികനു േനെര തിരിഞ്ഞ് )  
ഗുേരാ ആശീര്വവ്ദിക്കണേമ. 
 

കാര്മ്മി: ൈദവം നിെന്ന + അനുഗര്ഹിക്കെട്ട.  
 

(വായന തീരുേമ്പാള്) 
സമൂഹം: നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ  സ്തുതി. 
 

ശുശര്ൂഷി:  പര്കീര്ത്തനം ആലപിക്കുവാനായി നിങ്ങള് 
എഴുേന്ന ക്കുവിന്. 
 

പര്കീർത്തനം    

 

കാര്മ്മി: സർവവ്ചരാചരവും,  
ൈദവമഹതവ്െത്ത, വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു. 
 

സമൂഹം: തരുനിരെയലല്ാം ൈദവത്തിൻ 
സ്തുതിഗീതങ്ങളുയർത്തെട്ട. 
ഓശാനകളാലീ സുദിനം 
ഹേലല്ലൂയയ്ാ പാടുക നാം 
വാഴ്ത്തിടാം നിതയ്ം തിരുനാമം. 
 

കാര്മ്മി: തൻ മഹിമാവേലല്ാ,  
വാനിലുമൂഴിയിലും, തിങ്ങിവിളങ്ങുന്നു.  
 

സമൂഹം: തരുനിരെയലല്ാം ൈദവത്തിൻ...  
 

കാര്മ്മി: ജനതകളവിടുെത്ത,  
മഹിമകൾ പാടുന്നു, താണുവണങ്ങുന്നു.  
 

സമൂഹം: തരുനിരെയലല്ാം ൈദവത്തിൻ...  
 

കാര്മ്മി: നിതയ്പിതാവിനും,  
സുതനും റൂഹാ ം, സ്തുതിയുണ്ടാകെട്ട.  
 

സമൂഹം: തരുനിരെയലല്ാം ൈദവത്തിൻ...  
 

കാര്മ്മി: ആദിയിെലേപ്പാെല,  
ഇെപ്പാഴുെമേപ്പാഴും, എേന്നക്കും ആേമ്മന്.  
 

സമൂഹം: തരുനിരെയലല്ാം ൈദവത്തിൻ...  
 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 

 

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.  
  

േലഖനം (േറാമാ 11:13-24). 
 

വായിക്കുന്ന ആള്: സേഹാദരേര, വി.  പൗേലാസ് ശല്ീഹാ 
േറാമാക്കാർക്ക് 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. 

 

എതര്മേനാജ്ഞം നിൻ തിരുനാമം 
കർത്താേവ ഈ ഭൂമിയിെലങ്ങും. 

 

നിെന്റ മഹത്തവ്ം വാനിനുമീേത 
കീർത്തിതമാെണന്നറിവൂ ǌങ്ങൾ 

 

നിന്നുെട ചിന്തയിെലത്താൻ മാതര്ം 
എെന്താരുേമന്മ മനുഷയ്നിലുള്ളൂ 
 

താതനുമതുേപാല് സുതനും 
പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയുയരെട്ട 

 

ആദിമുതല്േക്കയിന്നും നിതയ്വു 
മായി ഭവിച്ചീടെട്ട ആേമ്മന്. 

 

ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാന്നായ്  
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ. 

 

സുവിേശഷം (മത്തായി 21:1-17) 
 
പര്സംഗം 
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കുരുേത്താലെവഞ്ചരിപ്പ് 
 

കാർമ്മി: കർത്താവായ ൈദവേമ, നിതയ്ം ജീവിക്കുന്നവ 
നായ അേങ്ങ ം പരിശുദ്ധനായ അങ്ങയുെട അഭിഷ 
ക്തനും ǌങ്ങൾ സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും 
ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, 
എേന്ന ം. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ. 
ഗാനം 

 

ഓശാനപാടുവിൻ നാഥെന വാഴ്ത്തുവിൻ 
ദിവയ്ാപദാനങ്ങൾ കീർത്തിക്കുവിൻ 
കാഹളമൂതുവിൻ, വീണകൾ മീട്ടുവിൻ 
പാവനപാദം നമിച്ചീടുവിൻ 

 

പൂക്കൾ വിരിക്കുവിൻ വീഥിെയാരുക്കുവിൻ 
വിണ്ടലനാഥെനഴുന്നള്ളുന്നു. 
ആനന്ദഗാനങ്ങെളങ്ങും മുഴങ്ങെട്ട 
സൃഷ്ടികൾ നാഥെന വാഴ്ത്തീടെട്ട. 

                                                    ഓശാനപാടുവിൻ ... 
 

കാർമ്മി:  ǌങ്ങളുെട നാഥനും രക്ഷകനും രാജാധിരാജനു 
മായ മിശിഹാേയ, നിെന്ന ǌങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. ജറുസ 
േലം പട്ടണത്തിേല ള്ള ആേഘാഷപൂർവവ്കമായ നിെന്റ 
പര്േവശനത്തിെന്റ ഓർമ്മ െകാണ്ടാടുവാൻ ഒരുമിച്ചു കൂടിയി 
രിക്കുന്ന ഈ സമൂഹെത്ത തൃക്കൺ പാർക്കണേമ. ൈസ 
ത്തിൻ െകാമ്പുകൾ പിടിച്ചുെകാണ്ട്  നിെന്ന എതിേരറ്റവെര 
അനുഗര്ഹിച്ച മിശിഹാേയ, നിെന്റ വലതുകരം നീട്ടി ഈ 
കുരുേത്താലകൾ + ആശീർവവ്ദിക്കണേമ. (കാർമ്മികൻ 
ആശീർവവ്ദിക്കുന്നു). ǌങ്ങേളയും ഈ കുരുേത്താല സ്ഥാ 
പിക്കെപ്പടുന്ന ഭവനങ്ങെളയും സ്ഥലങ്ങേളയും നിെന്റ കൃപാ 
വരംെകാണ്ട്  നിറ ണേമ. ഓശാന പാടി ഇന്നു നിെന്ന 
എതിേരല് ക്കുന്ന ǌങ്ങൾ, മഹതവ്പൂർണ്ണമായ നിെന്റ 
പര്തയ്ാഗമനത്തിൽ നിെന്ന എതിേരല് ക്കുവാനും സവ്ർഗ്ഗീയ 
െജറുസെലമിൽ പര്േവശിച്ച്  ആനന്ദപൂർവവ്ം നിെന്ന സ്തുതി 
ക്കുവാനും അർഹരാകെട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, 
എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ. 
 

(കാർമ്മികൻ കുരുേത്താലയിൽ വിശുദ്ധ ജലം തളിക്കു 
കയും ധൂപിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. കുരുേത്താല വിതരണം 
െചയയ്ുേമ്പാൾ താെഴ വരുന്ന ഗാനം ആലപിക്കുന്നു). 
 

ഗീതം 
 

ഓശാന,ഓശാന 
ദാവീദിൻ സുതേനാശാന       ഓശാന... 

 

കർത്താവിൻ പൂജിത നാമത്തിൽ 
വന്നവെന വാഴ്ത്തി പ്പാടിടുവിൻ: 
വിണ്ണിൻപൂേവദിയിേലാശാന 
ദാവീദിൻ സൂനുവിേനാശാന  ഓശാന ... 
 

ബാലകരും തീർത്ഥകരും 
നാഥനു ജ ഗാനം പാടുന്നു. 
പുതുമലരും തളിരിലയും 
നാഥനു ജ ഗാനം പാടുന്നു.  ഓശാന ... 
 

ജയ് വിളിയാൽ ചിലല്കളുണരുന്നു: 
പാതകളിൽ േതാരണമിളകുന്നു; 
ൈദവസുതൻ വിനയവിരാജിതനായ് 
അണയുന്നു നഗര കവാടത്തിൽ ഓശാന ... 
 

വിണ്ടലവും ഭൂതലവും 
മംഗള ഗീതിയിൽ മുഴുകുന്നു: 
വാനവരും മാനവരും 
നൂതന സേന്താഷം നുകരുന്നു. ഓശാന ... 
 

െവൺനുരയാലാഴിയലംകൃതമായ്; 
നീലിമയാലംബര വീഥികളും. 
കാനനവും കാഞ്ചന പൂവനവും 
നാഥനു സൗരഭയ്ം പകരുന്നു.  ഓശാന ... 

 

കുരുേത്താല പര്ദക്ഷിണം 
 

(കുരിശ്, ധൂപം, തിരികൾ, സുവിേശഷ ഗര്ന്ഥം എന്നിവ 
വഹിക്കുന്നവർ ഏറ്റം മുമ്പിലും കാർമ്മികൻ ഏറ്റം പുറ 
കിലുമായിരിക്കണം. പര്ദക്ഷിണ സമയത്ത് താെഴക്കാ 
ണുന്ന ഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു). 
 

ഗീതം 1 
ഓശാന ഓശാന 
ദാ വീദിൻ സുതേനാശാന  ഓശാ ന... 
 

െസഹിേയാൻപുതര്ീ, േമാദം പുണരുക 
നിന്നുെട നാഥനിതാ 
പര്താപവാനായ് വരുന്നു െപാന്നിൻ 
കീർത്തന വീചികളിൽ  ഓശാന.... 
 

വിനീതനാെയാരു കഴുതക്കുഞ്ഞിൻ 
പുറെത്തഴുന്നള്ളി 
ൈസത്തിൻ ചിലല്കൾ വിതറിയ വഴിേയ 
വരുന്നു ൈദവസുതൻ  ഓശാന.... 
 

നിരയായ് നീങ്ങും ബാലികമാരുെട 
കീർത്തന മുയരുേമ്പാൾ 
ബാലന്മാരുെട ൈകയിൽ ചിലല്കൾ 
താളം തുള്ളുന്നു.   ഓശാന..... 
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ഓശാനകളാലാഴിചലിക്കു- 
ന്നംബരമുണരുന്നു; 
സവ്രവീചികളാ ലവനീവാസികൾ 
പുളകം െകാള്ളുന്നു.   ഓശാന..... 

 
ഗീതം 2 

 

ഓശാന, ഓശാന 
ദാവീദിൻ സുതേനാശാന. 

 

കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ 
വന്നവനുന്നതേനാശാ ന 
ൈദവകുമാരകേനാശാന 
വാനവ വീഥിയിേലാശാന.  ഓശാ ന... 
 

ൈസത്തിൻ ചിലല്കൾ വിതറുകയായ് 
ജയസവ്ര വീചികളുയരുകയായ് 
ബാലകനിരയുെട പാണികളിൽ 
ചിലല്കൾ താളം തുള്ളുകയായ്.  ഓശാന.... 
 

വിനയാനവ്ിതനായ് ൈദവസുതൻ 
വരുന്നു നഗര കവാടത്തിൽ 
വാനവ മാനവ വൃന്ദങ്ങൾ 
വിണ്ണിൻ നാഥെന വാഴ്ത്തുകയായ്. ഓശാന..... 
 

കീർത്തന വീചികളുയരുകയായ് 
പാർത്തല മാർത്തു വിളിക്കുകയാ യ് 
അംബര വീഥികളുണരുകയായ് 
അംബുദ വീഥികൾ െതളിയുകയായ്.  ഓശാന.... 
 

രാജാവാഗതനാകും േപാൽ 
രക്ഷാനായക നണയുകയായ് 
വിണ്ടല നാഥെനഴുന്നള്ളും 
േവളയിൽ േമാദം നിറയുകയായ്. ഓശാന.... 
 

കഴുതക്കുഞ്ഞിൻ പുറേമറി- 
ക്കരുണാ രൂപൻ വന്നണയും 
നിമിഷങ്ങളിലാ ജനവൃന്ദം 
നിർവൃതി ജയ് വിളിയാക്കുകയായ്. ഓശാന.... 
 
 

(പര്ദക്ഷിണം േദവാലയത്തിെന്റ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന 
പര്ധാന കവാടത്തിെലത്തുേമ്പാൾ കാർമ്മികൻ സവ്രമു 
യർത്തിപ്പറയുന്നു): 
 

കാർമ്മി: വാതിലുകേള, ശിരസ്സുയർത്തുവിൻ; 
             നിതയ്കവാടങ്ങെള, തുറക്കുവിൻ; 
             മഹത്തവ്ത്തിെന്റ രാജാവ് എഴുന്നള്ളുന്നു. 

 

(പര്ദക്ഷിണത്തിൽ സംവഹിക്കെപ്പടുന്ന കുരിശിെന്റ 
ചുവടുെകാണ്ട് കാർമ്മികൻ വാതിലിൽ മുട്ടുന്നു). 
 

അകത്തുള്ളവർ: ഈ മഹതവ്ത്തിെന്റ രാജാവ് ആരാകുന്നു? 
 

പുറത്തുള്ളവർ: പര്താപവാനും ശക്തനുമായ   
   കർത്താവുതെന്ന.                                  

 

(ഇപര്കാരം മൂന്നുപര്ാവശയ്ം പറയുന്നു. മൂന്നാം പര്ാവശയ്ം             
വാതിലിൽ മുട്ടുേമ്പാൾ വാതിൽ അകത്തുനിന്നു തുറക്കു 
ന്നു. കാർമ്മികെനയും സഹശുശര്ൂഷകെരയും അനുഗ 
മിച്ച് എലല്ാവരും ൈദവാലയത്തിൽ പര്േവശിക്കുന്നു). 

 

ഗീതം 
മേഹശവ്രാ, നിൻ സുദിനം കാണാൻ 
കഴിഞ്ഞ കണ്ണിനു സൗഭാഗയ്ം; 
മേനാജ്ഞമാം നിൻ ഗീതികൾ പാടാൻ 
കഴിഞ്ഞനാവിനു സൗഭാഗയ്ം 

 

നൂറുനൂറു കണ്ണുകൾ പേണ്ട 
അടഞ്ഞു നിെന്നക്കാണാെത: 
നൂറു നൂറു മലരുകൾ  പേണ്ട 
െകാഴിഞ്ഞുേപായി കണ്ണീരിൽ. 

                                          മേഹശവ്രാ..... 
കാേറാസൂസ 

 

ശുശര്ൂ: നമുെക്കലല്ാവർക്കും ഭക്തിേയാടും സേന്താഷേത്താ 
ടുംകൂെട നിന്ന്, വിനീതനായി ഓർേശല്മിൽ പര്േവശിച്ച 
മിശിഹാെയ ധയ്ാനിച്ചുെകാണ്ട്, ഓശാന പാടി ǌങ്ങൾ 
നിെന്ന സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് ഏറ്റുപറയാം. 
 

സമൂ: ഓശാന പാടി ǌങ്ങൾ നിെന്ന സ്തുതിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂ: സകല ജനപദങ്ങളും മിശിഹാെയ രക്ഷകനും നാഥ 
നുമായി അംഗീകരിക്കുവാനും ഏറ്റുപറയുവാനും ഇടയാ 
ക്കുന്ന കർത്താേവ, 
 

സമൂ: ഓശാന പാടി ǌങ്ങൾ നിെന്ന സ്തുതിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂ: ഭൂമിയിൽ മിശിഹാ ് സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപി 
ക്കുന്ന ǌങ്ങെള, സവ്ർഗത്തിൽ അവിടുെത്ത മഹത്തവ്െപ്പടു 
ത്തുവാൻ അനുഗര്ഹിക്കുന്ന കർത്താേവ, 
 

സമൂ: ഓശാന പാടി ǌങ്ങൾ നിെന്ന സ്തുതിക്കുന്നു.  
 

ശുശര്ൂ: മിശിഹാെയേപ്പാെല വിനയേത്താടും എളിമേയാടും 
കൂെട ജീവിക്കുവാൻ ǌങ്ങെള പഠിപ്പിച്ച കർത്താേവ, 
 

സമൂ: ഓശാന പാടി ǌങ്ങൾ നിെന്ന സ്തുതിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂ: െഹബര്ായ ൈപതങ്ങളുെട സ്തുതിഗീതങ്ങൾ സവ്ീക 
രിച്ച് അവെര അനുഗര്ഹിച്ച കർത്താേവ, 
 

സമൂ: ഓശാന പാടി ǌങ്ങൾ നിെന്ന സ്തുതിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂ: ǌങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാേരാടു െച  വാഗ്ദാനങ്ങൾ 
നിറേവറ്റിയ കർത്താേവ, 
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സമൂ: ഓശാന പാടി ǌങ്ങൾ നിെന്ന സ്തുതിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂ: സാർവവ്തര്ികസഭയുെട തലവനും ഭരണാധികാരിയു 
മായ മാർ (േപര്) മാർപ്പാപ്പെയയും, ǌങ്ങളുെട സഭയുെട 
തലവനും പിതാവുമായ മാർ (േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്ത 
െയയും, ǌങ്ങളുെട അതിരൂപതാധയ്ക്ഷനായ മാർ (േപര്) 
െമതര്ാേപ്പാലീത്താെയയും ǌങ്ങളുെട േമലധയ്ക്ഷനും 
പിതാവുമായ മാർ (േപര്) െമതര്ാെനയും അവരുെട സഹ 
ശുശര്ൂഷികെളയും അനുഗര്ഹിക്കുകയും പാലിക്കുകയും 
െചയയ്ുന്ന കർത്താേവ, 
 

സമൂ: ഓശാന പാടി ǌങ്ങൾ നിെന്ന സ്തുതിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂ: സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ സ്തുതിക്കെപ്പടുന്നവനും ഭൂമിയിൽ 
ആരാധിക്കെപ്പടുന്നവനുമായ കർത്താേവ, 
 

സമൂ: ഓശാന പാടി ǌങ്ങൾ നിെന്ന സ്തുതിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂ: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്ത 
െരയും പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും 
സമർപ്പിക്കാം. 
 

സമൂ: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കർത്താേവ, അേങ്ങക്കു 
ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. 
 

കാർമ്മി: സവ്ർഗ്ഗത്തിെന്റയും ഭൂമിയുെടയും കർത്താവും 
രാജാവുമായ മിശിഹാേയ, അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ ആരാ 
ധിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്െന്റ മരണത്തിലും ഉത്ഥാ 
നത്തിലും പങ്കുേചരാനും, മാനസാന്തരത്തിെന്റ ഫലങ്ങൾ 
പുറെപ്പടുവിക്കാനും ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ. ഭൂമി 
യിൽ അേങ്ങക്ക് ഓശാന ഗീതികൾ ആലപിക്കുന്ന ǌങ്ങ 
െള അങ്ങയുെട മഹതവ്ത്തിൽ പര്േവശിപ്പിക്കണേമ. സക 
ലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: : ആേമ്മൻ. 
 

(തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്ക് കുർബാന പുസ്തകം േപജ് 
116 മുതൽ) 

 

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

 

കർത്താേവ, ഭൂമിയിെലങ്ങും അവിടുെത്ത നാമം  
എതര് മഹനീയമാകുന്നു. 
 

േമഘേത്തേരറി, വന്നവെനേപ്പാെല 
ബാലകർ കീർത്തിച്ചു. 
ൈദവിക ഭവനം പൂകിടുവാൻ 
അണയുന്നീേശാ വിനയെമാെട 
ഉന്നത വീഥിയിേലാശാന, 
നിതയ്ം രക്ഷകേനാശാന, 
ഉന്നതനാം നാഥൻ സ ംപൂജയ്ൻ. 

 

അവരുെട നാവുകൾ മൂർച്ചയുള്ള വാളുകൾേപാെലയാകുന്നു. 
േമഘേത്തേരറി, വന്നവെനേപ്പാെല ... 
 

കർത്താവിെന്റ നാമം സിേയാനിൽ പര്േഘാഷിക്കെപ്പടും. 
േമഘേത്തേരറി, വന്നവെനേപ്പാെല ... 

 
ദിവയ്കാരുണയ്ഗീതവും അനുഗീതവും 

(രീതി: ഹേലല്ലൂയയ് പാടീടുേന്നൻ ...) 
 

ജനതകെളലല്ാമണയുക േവഗം 
ദിവയ്രഹസയ്ം ൈകെക്കാള്ളാനായ് 
 

മുന്നിലതാ മുറിേവറ്റ ശരീരം, 
ചിന്തിയ രക്തവു മുൾെക്കാള്ളാം നാം. 
 

പാപവിേമാചനേമകും കനലിതു 
ജീവിപ്പിച്ചു മർതയ്െരെയലല്ാം. 
 

ഏക സവ്രത്തിൽ വാഴ്ത്തിപ്പാടാം 
വാനവെരാപ്പം ഹേലല്ലൂയയ്. 
 

കാര്മ്മി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹാ 
യുെട കൃപാവരം / അവിടുെത്ത കാരുണയ്ത്താല് നാെമലല്ാ 
വരിലും + സമ്പൂര്ണ്ണമാകെട്ട (ജനങ്ങെള ആശീര്വവ്ദി 
ക്കുന്നു). 
 

സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.  
 
 

ഓശാനകളാൽ ബാലകെരലല്ാം 
നാഥെന വാഴ്ത്തിപ്പാടുകയായി 
 

ദാവീദിൻ സുതനുന്നതെനന്നും 
മാനവ രക്ഷക നവിടുന്നേലല്ാ. 
 

ദിവയ് ശരീരവു മതുേപാൽ രക്തവു- 
േമകിയ നാഥനു നന്ദി നിതാന്തം. 
 

കൃതജ്ഞതാ പര്ാർത്ഥനകൾ 
 

കാർമ്മി: കർത്താവായ ൈദവേമ, മിശിഹായുെട മരണവും 
ഉത്ഥാനവും അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ പരിഹാര ബലിയിൽ 
പങ്കുേചരാനും ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ സവ്ീകരിക്കുവാനും ഇട 
യാക്കിയതിന് ǌങ്ങൾ അങ്ങേയാടു നന്ദിപറയുന്നു. ǌങ്ങ 
ളുെട ജീവിതസമർപ്പണംവഴി നിെന്ന മഹത്തവ്െപ്പടു 
ത്തുവാൻ ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും 
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. കർത്താേവ, ആശീർവദിക്കണേമ. 
 

കാർമ്മി: ഓശാന ഗീതങ്ങളുെട മേധയ് ജറുസെലമിൽ 
പര്േവശിച്ച കർത്താേവ, ഓശാനപാടി നിെന്ന സ്തുതിക്കു 
വാൻ ǌങ്ങെളയും േയാഗയ്രാക്കിയതിന് ǌങ്ങൾ നിനക്കു 
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നന്ദി പറയുന്നു. നിെന്റ െപസഹാരഹസയ്ത്തിൽ പങ്കുേചർ 
ന്നവരായ ǌങ്ങൾ സവ്ർഗ്ഗീയ െജറുസെലമിൽ എത്തിേച്ച 
രുവാനും, അവിരാമം നിെന്ന മഹത്തവ്െപ്പടുത്തുവാനും ഇട 
യാകെട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
                       സമാപനാശീർവാദം 

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ്...) 
 

കാർമ്മി: നരരക്ഷകനും നാഥനുമായ്  
ധരയിലണെഞ്ഞാരു മിശിഹാെയ 
ന ിയ താതനു വന്ദനവും  
സ്തുതിയുമണ ാം സാേമാദം. 
 

എളിെയാരു കഴുതപ്പുറേമറി 
വെന്നാരു രാജെന വന്ദിക്കാൻ 
ഓശാനകളാൽ വാഴ്ത്തിടുവാൻ 
ഇടയാക്കണേമ റൂഹാേയ. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

കാർമ്മി: പീഢ സഹിക്കാൻ, കുരിേശറാൻ 
ഓർേശല്ം പൂകിയ തിരുനാഥൻ 
തയ്ാഗേമാെടന്നും ജീവിക്കാൻ 
നിതയ്മനുഗര്ഹമരുളെട്ട. 
 

മന്നിതിൽ നിങ്ങൾ സ്തുതിപാടി 
വിണ്ണിലുമവെന വാഴ്ത്തിടുവാൻ 
ൈദവം വരനിരെചാരിയെട്ട + 
ഇെപ്പാഴുെമെപ്പാഴുെമേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

(അെലല്ങ്കിൽ) 
 

കാർമ്മി: രക്ഷകനും നാഥനുമായി തെന്റ പര്ിയപുതര്െന 
േലാകത്തിേലക്കയച്ച പിതാവായ ൈദവെത്ത നമുക്കു 
സ്തുതിക്കാം. കഴുതപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളി വിനയത്തിെന്റ 
മാതൃക ന ിയ മിശിഹാെയ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. 
കർത്താവിെന്റ സ്തുതികൾ ആലപിക്കുവാൻ നെമ്മ ശക്ത 
രാക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിെന നമുക്കു മഹത്തവ്െപ്പടുത്താം. 
പീഢകൾ സഹിക്കുവാനും കുരിശിൽ മരിക്കുവാനും ജറുസ 
േലമിൽ പര്േവശിച്ച കർത്താവ്, തയ്ാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് 
ൈദവഹിതം നിറേവറ്റുവാൻ നെമ്മ ശക്തരാക്കെട്ട. സക 
ലരും മിശിഹാെയ രക്ഷകനും രാജാവുമായി ഏറ്റുപറയു 
വാൻ ഇടയാകെട്ട. ൈദവത്തിെന്റ ജനേമ, ഭൂമിയിൽ 
അവിടുേത്തക്ക് ഓശാനപാടി സ്തുതിക്കുന്ന നിങ്ങൾ സവ്ർഗ 
ത്തിൽ അനവരതം അവിടുെത്ത മഹത്തവ്െപ്പടുത്തുവാൻ 
േയാഗയ്രാകെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 

 
 
 
െപസഹാ വയ്ാഴം 

പര്ാരംഭ ഗീതം 
 

ജീ വൻ പകരും നാഥാ നീ,  
ജീവനു തുലയ്ം േസ്നഹിച്ചു 
ഭൂവിെന, രക്ഷാ മാർഗ്ഗത്തിൽ  
േദയ്ാവിൻ ഭാഗയ്ം ന ിടുവാൻ. 
 

നിർവൃതി ന ാൻ േസ്നഹത്തിൻ  
നിതയ്ത പകരും കൂദാശ 
സ്ഥാപിച്ചേലല്ാ െസഹിേയാനിൽ 
ദിവയ്വിരുന്നായ് ൈദവസുതൻ. 
 

കർത്താവന്നാ ശിഷയ്ർതൻ  
കാലുകൾ കഴുകീ വിനയത്താൽ 
മാതൃകന ീ മനുജർക്കായ്  
സകലരുമതുേപാൽ െച ിടുവാൻ. 
 

അന്നുമുറിച്ചവേനകിെയാരാ  
ഗാതര്വു മപ്പവുെമാന്നായി 
ജീവിതമതുേപാലഖിലർക്കും  
ഭൂവിൽ മുറിയണമപ്പം േപാൽ. 
 

നിതയ്വുമേങ്ങ സാന്നിധയ്ം  
നീക്കും നമ്മുെട േരാഗങ്ങൾ 
ഔഷധമാകുന്നീയുലകിൽ  
േദാഷ ഫലങ്ങൾ േപാക്കിടുവാൻ. 
 

പാപികളാകും മാനവെര  
പരിെചാടു നാഥൻ ദർശിപ്പൂ 
ഓസ്തിയിൽ നിന്നതി േസ്നഹെമാേട  
നിസ്തുലമാകും കൃപയാേല. 

 

േസ്നഹത്തിെന്റ ക ന (േയാഹ. 13:34-35) 

കാര്മ്മി: അന്നാെപസഹാത്തിരുനാളില് 
കര്ത്താവരുളിയ ക നേപാല് 
തിരുനാമത്തില് േച്ചര്ന്നീടാം 
ഒരുമേയാടി ബലിയര്പ്പിക്കാം. 

 

സമുഹം: അനുരഞ്ജിതരായ് തീര്ന്നീടാം 
നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം 
ഗുരുവിന് േസ്നഹെമാടീയാഗം 
തിരുമുമ്പാെകയണച്ചീടാം. 
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മാലാഖമാരുെട കീര്ത്തനം (ലൂക്കാ 2:14) 
 

കാര്മ്മി: അതയ്ുന്നതങ്ങളില് ൈദവത്തിനു സ്തുതി. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

കാര്മ്മി: ഭൂമിയില് മനുഷയ്ര്ക്കു സമാധാനവും 
 പര്തയ്ാശയും എേപ്പാഴും എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

(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. 
  

 പര്ാരംഭ പര്ാർത്ഥന 
 

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ മിശിഹാേയ, ശിഷയ് 
ന്മാരുെട പാദങ്ങൾ കഴുകിെക്കാണ്ട് ശുശര്ൂഷയുെട മാതൃക 
കാണിക്കുകയും, പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചുെകാണ്ട് 
സവ്ന്തം ശരീരരക്തങ്ങൾ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളായി ന ക 
യും െച  നിനക്കു ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. േസ്നഹ 
ത്തിെന്റ കൂദാശയായി നീ സ്ഥാപിച്ചു ന ിയ ഈ ദിവയ് 
രഹസയ്ങ്ങൾ നിർമ്മല മന:സാക്ഷിേയാടും വിശുദ്ധ വിചാ 
രങ്ങേളാടുംകൂടി അർപ്പിക്കുവാൻ ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്ക 
ണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

സങ്കീർത്തനമാല 
                          സങ്കീർത്തനം -135 
 

കാർമ്മി: കർത്താവിെന നിങ്ങൾ പര്കീർത്തിക്കുവിൻ! 
അവൻ നലല്വനാകുന്നു; അവെന്റ കാരുണയ്ം അനന്തമാണ്. 
 

സമൂ: കർത്താവിെന നിങ്ങൾ പര്കീർത്തിക്കുവിൻ! 
അവൻ നലല്വനാകുന്നു; അവെന്റ കാരുണയ്ം അനന്തമാണ്. 
 

കാർമ്മി: മേഹാന്നതനായ ൈദവെത്ത 
പര്കീർത്തിക്കുവിൻ, അവെന്റ കാരുണയ്ം അനന്തമാണ്. 
 

സമൂ: കർത്താവിെന നിങ്ങൾ പര്കീർത്തിക്കുവിൻ  
അവൻ നലല്വനാകുന്നു. അവെന്റ കാരുണയ്ം അനന്തമാണ്. 
 

കാർമ്മി: നാഥന്മാരുെട നാഥെന പര്കീർത്തിക്കുവിൻ  
അവെന്റ കാരുണയ്ം അനന്തമാണ്. 
 

സമൂ: കർത്താവിെന നിങ്ങൾ പര്കീർത്തിക്കുവിൻ 
അവൻ നലല്വനാകുന്നു. അവെന്റ കാരുണയ്ം അനന്തമാണ്. 
 

കാർമ്മി: ഈജിപ്തിെല കടിഞ്ഞൂൽ തനയെര  
സംഹരിച്ചവെന പര്കീർത്തിക്കുവിൻ 
 

സമൂ: കർത്താവിെന നിങ്ങൾ പര്കീർത്തിക്കുവിൻ  
അവൻ നലല്വനാകുന്നു. അവെന്റ കാരുണയ്ം അനന്തമാണ്. 
 

കാർമ്മി: അവരുെട ഇടയിൽ നിന്ന് /ഇസര്ാേയൽജനെത്ത 
േമാചിപ്പിച്ചവെന പര്കീർത്തിക്കുവിൻ 
 

സമൂ: കർത്താവിെന നിങ്ങൾ പര്കീർത്തിക്കുവിൻ  
അവൻ നലല്വനാകുന്നു. അവെന്റ കാരുണയ്ം അനന്തമാണ്. 
 

കാർമ്മി: കടലിെന വിഭജിച്ചവെന പര്കീർത്തിക്കുവിൻ 
അതിെന്റ നടുവിലൂെട  
അവെര നയിച്ചവെന പര്കീർത്തിക്കുവിൻ 
 

സമൂ: കർത്താവിെന നിങ്ങൾ പര്കീർത്തിക്കുവിൻ 
അവൻ നലല്വനാകുന്നു. അവെന്റ കാരുണയ്ം അനന്തമാണ്. 
 

കാർമ്മി: ഫറേവാെയയും ൈസനയ്െത്തയും  
കടലിൽ താഴ്ത്തിയവെന പര്കീർത്തിക്കുവിൻ  
 

സമൂ: കർത്താവിെന നിങ്ങൾ പര്കീർത്തിക്കുവിൻ 
അവൻ നലല്വനാകുന്നു. അവെന്റ കാരുണയ്ം അനന്തമാണ്. 
 

കാർമ്മി: ശക്തരായ രാജാക്കന്മാെര  
നിഹനിച്ചവെന പര്കീർത്തിക്കുവിൻ 
 

സമൂ: കർത്താവിെന നിങ്ങൾ പര്കീർത്തിക്കുവിൻ  
അവൻ നലല്വനാകുന്നു. അവെന്റ കാരുണയ്ം അനന്തമാണ്. 
 

കാർമ്മി: അവരുെട േദശം അവകാശമായി 
ജനത്തിേനകിയവെന പര്കീർത്തിക്കുവിൻ 
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സമൂ: കർത്താവിെന നിങ്ങൾ പര്കീർത്തിക്കുവിൻ 
അവൻ നലല്വനാകുന്നു. അവെന്റ കാരുണയ്ം അനന്തമാണ്. 
 

കാർമ്മി: ൈവരികളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചവെന  
പര്കീർത്തിക്കുവിൻ 
 

സമൂ: കർത്താവിെന നിങ്ങൾ പര്കീർത്തിക്കുവിൻ 
അവൻ നലല്വനാകുന്നു. അവെന്റ കാരുണയ്ം അനന്തമാണ്. 
 

കാർമ്മി: പിതാവിനും പുതര്നും  
പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. 
 

സമൂ: ആദിമുതൽ എേന്നക്കും, ആേമ്മൻ. 
 

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട രക്ഷകനായ ൈദവേമ, ǌങ്ങെള 
സഹായിക്കണേമ. അങ്ങയുെട തിരുനാമെത്ത പര്തി 
ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട. 
 

കാർമ്മി:  മേഹാന്നതനായ കർത്താേവ, അങ്ങയുെട ഭയഭ 
ക്തിജനകമായ പീഠത്തിെന്റയും ഉന്നതമായ േതര്ാേണാസി 
െന്റയും അലംകൃതവും സ്തുതയ്ർഹവുമായ സിംഹാസനത്തി 
െന്റയും മുമ്പാെക, അങ്ങയുെട ശുശര്ൂഷകന്മാരായ േകര്ാേവ 
ന്മാർ ഇടവിടാെത സ്തുതിക്കുകയും സര്ാേപ്പന്മാർ പരിശുദ്ധൻ 
എന്ന് നിരന്തരം ഉദ്േഘാഷിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. അവേരാടു 
േചർന്ന് ǌങ്ങളും അേങ്ങ ് ഭയഭക്തികേളാെട സ്തുതിയും 
ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുന്നു. പിതാവും 
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ:   ആേമ്മൻ. 
 

 

സങ്കീര്ത്തനത്തിനു േശഷം 
(കാര്മ്മികന് ധൂപം ആശീര്വവ്ദിക്കുന്നു.) 

 

കാര്മ്മി: പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ 
സര്േവവ്ശവ്രാ / അങ്ങയുെട ബഹുമാനത്തിനായി ǌ 
ങ്ങള് സമര്പ്പിക്കുന്ന ഈ ധൂപം / അങ്ങയുെട മഹനീയ 
തര്ിതവ്ത്തിെന്റ നാമത്തില് + ആശീര്വവ്ദിക്കെപ്പടെട്ട. 
ഇത്  അങ്ങയുെട പര്സാദത്തിനും / അങ്ങയുെട അജഗ 
ണത്തിെന്റ പാപങ്ങളുെട േമാചനത്തിനും കാരണമാ 
കെട്ട എേന്നക്കും. 
 

ശുശര്ൂഷി: ആേമ്മന്.  
 

കാര്മ്മി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങു ന ി 
യിട്ടുള്ളതും എന്നാല് കൃതജ്ഞത പര്കാശിപ്പിക്കുവാന് ǌ 
ങ്ങള്ക്കു കഴിയാത്തതു മായ / എലല്ാ സഹായങ്ങള്ക്കും അ 
നുഗര്ഹങ്ങള്ക്കുമായി / സകല സൗഭാഗയ്ങ്ങളും നന്മകളും 
നിറഞ്ഞു മുടിചൂടിനി ക്കുന്ന സഭയില് / ǌങ്ങള് അങ്ങ 

െയ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹതവ്െപ്പടുത്തുകയും െചയയ് 
െട്ട. അങ്ങു സകലത്തിെന്റയും നാഥനും സൃഷ്ടാവാകുന്നു / 
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ 
എേന്നക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്.  
 

(മദുബഹയുെട വിരിനീക്കുന്നു. ശുശര്ൂഷി മദുബഹ 
യില് പര്േവശിച്ച്  ധൂപിക്കുന്നു).  

 

(ഉത്ഥാന ഗീതം) 

 (എലല്ല്ാവരും അള്ത്താരയിേലക്കു 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.  
 

ൈതര്ശുദ്ധ കീര്ത്തനം 
 

ശബ്ദമുയര്ത്തിപ്പാടിടുവിന് 
സര്വവ്രുെമാന്നായിപ്പാടിടുവിന് 
എെന്നന്നും ജീവിക്കും 
സര്േവവ്ശവ്രെന വാഴ്ത്തിടുവിന്. 
 

പരിപാവനനാം സര്േവവ്ശാ 
പരിപാവനനാം ബലവാേന 
പരിപാവനനാം അമര്തയ്േന 
നിന്കൃപ ǌങ്ങള്േക്കകണേമ. 

 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട.  
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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 
പഴയ നിയമ വായനകൾ 

 

ഒന്നാം വായന (പുറപ്പാട് 12:1-20) 
രണ്ടാം വായന (മലാക്കി 1:10-14) 
 

ശുശര്ൂഷി: സേഹാദരേര നിങ്ങള് ഇരുന്നു ശര്ദ്ധേയാെട 
േകള്ക്കുവിന്. 
 

വായിക്കുന്നയാള്: ----- പുസ്തകത്തില് നിന്നുള്ള വായന. 
(കാര്മ്മികനു േനെര തിരിഞ്ഞ് )  
ഗുേരാ ആശീര്വവ്ദിക്കണേമ. 
 

കാര്മ്മി: ൈദവം നിെന്ന + അനുഗര്ഹിക്കെട്ട.  
 

(വായന തീരുേമ്പാള്) 
സമൂഹം: നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ  സ്തുതി. 
 

ശുശര്ൂഷി:  പര്കീര്ത്തനം ആലപിക്കുവാനായി നിങ്ങള് 
എഴുേന്ന ക്കുവിന്. 
 

പര്കീർത്തനം    

 

കാര്മ്മി: സർവവ്ചരാചരവും,  
ൈദവമഹതവ്െത്ത, വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു. 
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല്,  
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഗീതികളാല് 
കര്ത്താവിൻ തിരു െപസഹാതൻ  
നിര്മ്മലമാകുമനുസ്മരണം, െകാണ്ടാടാം,  
ഇന്നീ േവദികയില്. 
 

കാര്മ്മി: തൻ മഹിമാവേലല്ാ,  
വാനിലുമൂഴിയിലും, തിങ്ങിവിളങ്ങുന്നു.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...  
 

കാര്മ്മി: ജനതകളവിടുെത്ത,  
മഹിമകൾ പാടുന്നു, താണുവണങ്ങുന്നു.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...  
 

കാര്മ്മി: നിതയ്പിതാവിനും,  
സുതനും റൂഹാ ം, സ്തുതിയുണ്ടാകെട്ട.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...  
 

കാര്മ്മി: ആദിയിെലേപ്പാെല,  
ഇെപ്പാഴുെമേപ്പാഴും, എേന്നക്കും ആേമ്മന്.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...  
 

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.  
  

േലഖനം (1 െകാറി. 11:23-29). 
 

വായിക്കുന്ന ആള്: സേഹാദരേര, വി.  പൗേലാസ് ശല്ീഹാ 
േറാമാക്കാർക്ക് 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. 

 

 ശിഷയ്ന്മാരുെട പാദം കഴുകി 
േസ്നഹത്തിൻ പുതു മാതൃക ന ി 

 
തെന്റ ശരീരം ന ി നമുക്കായ് 
നവെമാരു ജീവൻ നമ്മിൽ പുലരാൻ. 

 
മാതൃകേയവം ൈകെക്കാണ്ടീടാൻ 
വചനം നെമ്മ മാടിവിളിപ്പു. 
 

താതനുമതുേപാല് സുതനും 
പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയുയരെട്ട 

 

ആദിമുതല്േക്കയിന്നും നിതയ്വു 
മായി ഭവിച്ചീടെട്ട ആേമ്മന്. 
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ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാന്നായ്  
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ. 

 

സുവിേശഷം (േയാഹന്നാൻ 13: 1 - 14 +  
മത്തായി 26: 26 - 30). 
 

പര്സംഗം 
 

കാൽ കഴുകൽ ശുശര്ൂഷ 
 

ശുശര്ൂ: നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട. 
 

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവും ഗുരുവുമായ മിശിഹാേയ, 
അന്തയ് അത്താഴേവളയിൽ നീ ശിഷയ്ന്മാരുെട പാദങ്ങൾ 
കഴുകിെക്കാണ്ട് എളിമയുെടയും ശുശര്ൂഷയുെടയും ആത്മസ 
മർപ്പണത്തിെന്റയും മാതൃക ന കയും അത് അനുകരിക്കു 
വാൻ ǌങ്ങേളാട് ആവശയ്െപ്പടുകയും െച വേലല്ാ. ജീവ 
ദായകമായ നിെന്റ ക ന അനുസരിച്ചുെകാണ്ട് ഈ 
ശുശര്ൂഷ യഥാേയാഗയ്ം നിർവവ്ഹിക്കുവാനും പര ര േസ്ന 
ഹത്തിലൂെട ഇതിെന്റ ൈചതനയ്ം അനുദിന ജീവിത 
ത്തിൽ നിലനിർത്തുവാനും ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ. 
സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ.   
 
 

(സമൂഹം ഇരിക്കുന്നു. കാർമ്മികൻ കാപ്പ മാറ്റി െവള്ള 
ക്കച്ച അരയിൽ ചുറ്റി, 12 േപരുെട കാലുകൾ കഴുകി 
ചുംബിക്കുന്നു). 

  

കാൽകഴുകലിെന്റ ഗീതം 
 

താലത്തിൽ െവള്ളെമടുത്തു 
െവൺകച്ചയുമരയിൽ ചുറ്റി 
മിശിഹാ തൻ ശിഷയ്ന്മാരുെട / പാദങ്ങൾ കഴുകി. 
 

വിനയത്തിൻ മാതൃക ന ാൻ 
േസ്നഹത്തിൻ െപാൻ െകാടി നാട്ടാൻ 
സകേലശൻ ദാസന്മാരുെട / പാദങ്ങൾ കഴുകി. 
 

േസ്നഹത്തിൻ ചിറകു വിരിഞ്ഞു 
രാജാളി െതളിഞ്ഞു പറഞ്ഞു, 
േസ്നഹിതേര, നിങ്ങൾക്കിെന്നാരു / മാതൃക ǌാേനകി. 
 

ഗുരുെവന്നു വിളിപ്പൂ നിങ്ങൾ 
പരമാർത്ഥതയുണ്ടതിെലങ്കിൽ 
ഗുരുന ിയ പാഠം നിങ്ങൾ / സാദരേമാർത്തിടുവിൻ. 
  

പാദങ്ങൾ കഴുകിയ ഗുരുവിൻ  
ശിഷയ്ന്മാർ നിങ്ങൾ, അേതാർത്താൽ 
അേനയ്ാനയ്ം പാദം കഴുകാൻ / ഉത്സുകരായ് ത്തീരും. 
 

വത്സലേര, നിങ്ങൾക്കായ് ǌാൻ 
ന ന്നു പുതിെയാരു നിയമം 
േസ്നഹിപ്പിൻ സവ്യെമന്നതുേപാൽ / അേനയ്ാനയ്ം നിങ്ങൾ. 
 

അവനിയിെലൻ ശിഷയ്ഗണെത്ത-  
യറിയാനുള്ളടയാളമിതാ 
േസ്നഹിപ്പിൻ സവ്യെമന്നതുേപാൽ / അേനയ്ാനയ്ം നിങ്ങൾ. 
 

േസ്നഹിതെന രക്ഷിപ്പതിനായ് 
ജീവൻ ബലി െചയ് വതിെനക്കാൾ 
ഉന്നതമാം േസ്നഹം പാർത്താൽ / മെറ്റന്തുണ്ടുലകിൽ? 
 

ǌാേനകിയ ക നെയലല്ാം 
പാലിച്ചു നടന്നിടുെമങ്കിൽ 
നിങ്ങളിെലൻ നയനം പതിയും / േസ്നഹിതരായ് ത്തീരും. 
 

ദാസന്മാെരന്നു വിളിക്കാ, 
നിങ്ങെള ǌാനിനിെയാരുനാളും 
േസ്നഹിതരായ് ത്തീർന്നൂ, ചിരെമൻ / വത്സലേര,നിങ്ങൾ. 
 

(കാലുകഴുകലിനു േശഷം കാേറാസൂസാേയാടുകൂടി കുർബാന 
തുടരുന്നു). 

കാേറാസൂസ 
 

ശുശര്ൂ: നമുെക്കലല്ാവർക്കും അനുതാപേത്താടും ഭക്തിേയാ 
ടുംകൂടി നിന്ന് കർത്താേവ ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാക 
ണേമ എന്ന് പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: നാ തു ദിനരാതര്ങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ ഉപവാസ 
ത്തിലും പര്ാർത്ഥനയിലും െചലവഴിച്ച മിശിഹാേയ, തപ 
സ്സിെന്റയും പര്ായശ്ചിത്തത്തിെന്റയും ൈചതനയ്ത്തിൽ 
ജീവിക്കുവാനും പര്ാർത്ഥനാരൂപിയിൽ വളരുവാനും ǌങ്ങ 
െള അനുഗര്ഹിക്കണെമന്ന് നിേന്നാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥി 
ക്കുന്നു. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: േലാകത്തിെന്റ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവയ്കുഞ്ഞാ 
ടായ മിശിഹാേയ, ǌങ്ങളുെടയും മറ്റുള്ളവരുെടയും പാപ 
ങ്ങൾക്കു പരിഹാരമനുഷ്ടിക്കുവാൻ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണ 
െമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: ǌാൻ സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ അപ്പമാകുന്നു. 
എെന്റ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എെന്റ രക്തം പാനംെച 
യയ്ുകയും െചയയ്ുന്നവൻ നിതയ്രക്ഷ പര്ാപിക്കും എന്നരുളി 
െച്ച  കർത്താേവ, നിെന്റ ശരീരരക്തങ്ങൾ സവ്ീകരിച്ച് 
നിതയ്ജീവിതത്തിന് േയാഗയ്രാകുവാൻ അനുഗര്ഹിക്കണ 
െമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
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സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: ǌാൻ ഈ െച ത് നിങ്ങൾ എെന്റ ഓർമ്മ ായി 
െചയയ്ുവിൻ എന്നരുളിെച്ച  കർത്താേവ, ഈ ബലിയിൽ 
പങ്കുേചർന്ന് നിെന്റ രക്ഷാകരേസ്നഹം നിരന്തരം അനുഭവി 
ക്കുവാൻ ǌങ്ങെള സഹായിക്കണെമന്ന് ǌങ്ങൾ 
പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: ശിഷയ്ന്മാരുെട പാദങ്ങൾ കഴുകി വിനയത്തി 
െന്റയും ആത്മസമർപ്പണത്തിെന്റയും മാതൃക ന ിയ കർ 
ത്താേവ, ǌങ്ങളുെട സേഹാദരങ്ങെള എളിമേയാെട 
ശുശര്ൂഷിക്കുവാൻ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണെമന്ന് ǌങ്ങൾ 
പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: നിങ്ങൾ പര രം പാദങ്ങൾ കഴുകുവിൻ എന്നരുളി 
െച്ച  കർത്താേവ, വിനയത്തിെന്റയും ശൂനയ്വത്കരണ 
ത്തിെന്റയും ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്ക 
ണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: ഒേര അപ്പത്തിൽനിന്നു ഭക്ഷിക്കുകയും ഒേര പാന 
പാതര്ത്തിൽനിന്നു പാനം െചയയ്ുകയും െചയയ്ുന്ന ǌങ്ങൾ 
േസ്നഹത്തിലും ഐകയ്ത്തിലും ജീവിക്കുവാൻ ഇടവരുത്ത 
ണെമന്ന് നിേന്നാട് ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: ǌാൻ നിങ്ങെള േസ്നഹിച്ചതുേപാെല നിങ്ങളും 
പര രം േസ്നഹിക്കുവിൻ എന്ന ക ന ന ിയ കർത്താ 
േവ, അേനാനയ്ം േസ്നഹിച്ചുെകാണ്ട് നിെന്റ ശിഷയ്ർക്ക് 
ഉചിതമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ǌങ്ങെള സഹായിക്ക 
ണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: പര്ാർത്ഥനയുെടയും പരിതയ്ാഗത്തിെന്റയും മാർഗ്ഗ 
ത്തിൽ ǌങ്ങെള ന വാൻ ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവ് 
മാർ (േപര്) പാപ്പാെയയും ǌങ്ങളുെട സഭയുെട തലവനും 
പിതാവുമായ മാർ (േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ǌങ്ങ 
ളുെട അതിരൂപതാദ്ധയ്ക്ഷനായ മാർ (േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീ 
ത്തെയയും ǌങ്ങളുെട േമലദ്ധയ്ക്ഷനും പിതാവുമായ മാർ 
(േപര്) െമതര്ാെനയും മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും ആത്മീയ 
നന്മകൾ ന ി അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥി 
ക്കുന്നു. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നാേമാേരാരുത്തെരയും പിതാ 
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം.  
 

സമൂ: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കർത്താേവ, അേങ്ങക്കു 
ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. 
 

കാർമ്മി: അങ്ങയുെട ഏകപുതര്െന െപസഹാക്കുഞ്ഞാ 
ടായി ǌങ്ങൾക്കു ന ിയ പിതാവായ ൈദവേമ, ǌങ്ങൾ 
അേങ്ങക്കു നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുെട മഹനീയമായ ഈ 
ദാനം പര ര േസ്നഹത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ǌങ്ങെള 
ശക്തരാക്കെട്ട. അവിടുെത്ത തിരുശ്ശരീരരക്തങ്ങൾ ǌ 
ങ്ങൾക്ക് നിതയ്സൗഭാഗയ്ത്തിന് കാരണമായിത്തീരുകയും 
െചയയ്െട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ.  
 

(തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്ക് കുർബാന പുസ്തകം േപജ് 
116 മുതൽ) 

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

 

വരുവിൻ നമുക്കു കർത്താവിെന വാഴ്ത്താം. 
കുരിശിൻ ഭീകരമാം, പീഡകേളറ്റിടുവാൻ 
േപാകുകയായ് നാഥൻ. 
പാവനമാം ബലി േവദികയിൽ 
കാണ്മൂ ദിവയ് രഹസയ്ങ്ങൾ 
നാമിന്നീേശാ മിശിഹാ തൻ 
ബലിതൻ ഓർമ്മയിൽ മുഴുകുന്നു. 
വാഴ്ത്തീടാം വിണ്ണിൻ ദാനങ്ങൾ. 

 

കർത്താവിെന പര്തീക്ഷിച്ച് അവനിൽ പര്തയ്ാശയർപ്പിക്കു 
വിൻ. 

കുരിശിൻ ഭീകരമാം, പീഡകേളറ്റിടുവാൻ ... 
 

ദിവയ്കാരുണയ്ഗീതവും അനുഗീതവും 
(രീതി: ഹേലല്ലൂയയ് പാടീടുേന്നൻ ...) 

 

പീഡകേളറ്റു മിശിഹാനാഥൻ 
പാപികളാകും മർതയ്ർക്കായി. 
 

ന കയായീ തിരുനാഥൻ തൻ 
മാംസവുമതുേപാൽ രക്തവുമിേപ്പാൾ. 
 

പാപവിേമാചന ചിന്തകേളാേട 
ൈകെക്കാള്ളുക നാം ദിവയ് രഹസയ്ം. 
 

കാര്മ്മി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹാ 
യുെട കൃപാവരം / അവിടുെത്ത കാരുണയ്ത്താല് നാെമലല്ാ 
വരിലും + സമ്പൂര്ണ്ണമാകെട്ട (ജനങ്ങെള ആശീര്വവ്ദി 
ക്കുന്നു). 
 

സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.  
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പാവനമാകും െപസഹാ രഹസയ്ം 
പൂർത്തീകൃതമായ്  ഈ സുദിനത്തിൽ. 
 

െപസഹാ േമഷം ൈദവ കുമാരൻ 
പാരിതിേനകി ദിവയ്ശരീരം. 
 

ൈകെക്കാള്ളുക നാമാത്തിരു ഗാതര്ം 
തിരുനിണെമാപ്പം, വിനയാനവ്ിതരായ്. 
 
 

കൃതജ്ഞതാ പര്ാർത്ഥനകൾ 
 

കാർമ്മി: കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട തിരുവചനം 
ശര്വിക്കുവാനും കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുെകാണ്ട് അങ്ങ 
െയ സ്തുതിക്കുവാനും അങ്ങ് ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കി. 
ǌങ്ങൾക്കായി അങ്ങ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സവ്ർഗ്ഗഭാഗയ്ം 
അനുഭവിച്ച് അങ്ങെയ അനവരതം പാടിപ്പുകഴ്ത്താൻ ǌങ്ങൾ 
അർഹരാകെട്ട. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ 
സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. കർത്താേവ, ആശീർവവ്ദിക്കണേമ. 
 
 

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട നാഥനും രക്ഷകനുമായ മിശിഹാേയ, 
നിെന്റ കുരിശുമരണത്താൽ ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങൾ േമാചി 
ക്കുകയും തിരുശ്ശരീരരക്തങ്ങളാൽ ǌങ്ങെള സമ്പന്നരാക്കു 
കയും െച . നിേന്നാെടാത്തു നിതയ്ം വസിക്കുവാൻ ഈ 
ദിവയ്കൂദാശ ǌങ്ങൾക്ക് കാരണമായിത്തീരെട്ട. സകല 
ത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 
 

                     സമാപനാശീർവാദം 
(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ്...) 
 
 

കാർമ്മി: േസ്നഹപിതാവാം സകേലശൻ  
പാപികളാകും മർതയ്ർക്കായ് 
പാരിലയച്ചു കനിേവാെട  
ഏക കുമാരൻ മിശിഹാെയ 
 
ജീവൻ ന ാൻ സ്ഥാപിച്ചു 
പരിപൂജിതമാം കുർബാന, 
വരദാനങ്ങൾ െചാരിയുന്നു 
പാവനരൂപൻ ദിവയ്ാത്മൻ. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

കാർമ്മി: ശിഷയ്ന്മാരുെട പാദങ്ങൾ 
കഴുകിയ നാഥൻ ന ിയതാം 
മാതൃകേപാെല സകലർക്കും 
േസവനെമന്നും െച ിടുവിൻ. 
 

ദിവയ്ശരീരവുമതുേപാെല 
രക്തവുേമകിയ തിരുനാഥൻ 
ദിവയ്ാനുഗര്ഹമരുളെട്ട + 
ഇെപ്പാഴുെമെപ്പാഴുെമേന്നക്കും. 
 
സമൂ: ആേമ്മൻ. 

 
 

 (അെലല്ങ്കിൽ) 
 
 

കാർമ്മി: തെന്റ ഏകജാതെന ന വാൻ തക്കവിധം, 
പാപികളായ നെമ്മ േസ്നഹിച്ച പിതാവായ ൈദവെത്ത 
നമുക്കു സ്തുതിക്കാം. എെന്റ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എെന്റ 
രക്തം പാനം െചയയ്ുകയും െചയയ്ുന്നവൻ, എന്നിലും ǌാൻ 
അവനിലും വസിക്കും, എന്നരുളിെച്ചയയ്ുകയും േസ്നഹത്തി 
െന്റ നിതയ്സ്മാരകമായി വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിക്കു 
കയും െച  രക്ഷകനായ മിശിഹാെയ നമുക്കു വാഴ്ത്താം. 
വരപര്സാദങ്ങൾ െചാരിഞ്ഞുെകാണ്ട്, നമ്മിൽ നിരന്തരം 
വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നന്ദി പറയാം. ശിഷയ്ന്മാ 
രുെട പാദങ്ങൾ കഴുകിയ മിശിഹാെയ അനുകരിച്ച് 
സേഹാദരങ്ങൾക്കും േസവനം െചയയ്ുവാനും, ൈദവെത്ത 
പര്ീതിെപ്പടുത്തുവാനും അവിടുന്നു നെമ്മ ശക്തരാക്കെട്ട. 
നാം സവ്ീകരിച്ച തിരുശരീരരക്തങ്ങൾ നമുക്കു നിതയ്ജീവ 
െന്റ അച്ചാരമായിരിക്കെട്ട. ഇന്നെത്ത തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ 
സംബന്ധിച്ച നിങ്ങെളലല്ാവെരയും സർവശക്തനായ 
ൈദവം അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്ന 
ക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 
 

(വിശുദ്ധ കുർബാന സവ്ീകരണേശഷം കുർബ്ബാന െചറിയ 
അൾത്താരയിേല ് ആേഘാഷമായി െകാണ്ടുേപാകുന്നു).  

 
 

മിശിഹാ കര്ത്താേവ, മാനവ രക്ഷകേന 
നരനുവി േമാചനേമകിടുവാന് 
നരനായ്  വന്നു പിറന്നവേന.           മിശിഹാ ... 
 

മാലാഖമാെരാത്തു ǌങ്ങള്, പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു നിെന്ന - 2 
പരിശുദ്ധന് പരിശുദ്ധന്, കര്ത്താേവ നീ പരിശുദ്ധന് - 2  
              മിശിഹാ ... 
 

  (ധൂപാർപ്പണം). 
 
 

(സമാപന ആശിർവാദത്തിനു േശഷം അൾത്താര 
നഗ്നമാക്കുന്നു). 
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