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ശുശ്രൂഷി: മരി വെര uയിർ ിക്കു വേന നിെ  തിരുനാമ ിനു തി. 
പ്രാർഥിക്കാം നമുക്കു സമാധാനം. 

കാർമി: കരുണയു  കർ ാേവ, കരയു വർ നിെ  വിളിക്കുകയും 
സ ടെ ടു വർ നിെ  ആശ്രയിക്കുകയും െചയയ്ു . നിെ  വാ ാന 

ളുെട പ്രതീക്ഷയാൽ / നിെ  ദാസെന (ദാസിെയ / ദാസെര) ആശവ് 
സി ിക്കണേമ. ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും / പിതാവും 
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ. 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 

 (താെഴവരു  ഗാനം ര  ഗണമായി ആലപിക്കു ). 
eെ  കർ ാേവ നിെ  ǌാൻ പ്രകീർ ിക്കും. 

മഹിമേയാട ിമ വിധിനാളിൽ / കർ ാേവ നീ aണയുേ ാൾ 
കരുണെയാെടെ  നിർ ണേമ / നലല്വെരാ  വലംഭാേഗ. 

കർ ാേവ നിെ  ǌാൻ ആശ്രയി . 
കർ ാേവ നിൻ കുരിശിെന ǌാൻ / ആരാധി  വണ  
aതുതാൻ ǌ ൾക്കു ാനം / രക്ഷയുമുയിരും നല് കു . 

ആകാശവും ഭൂമിയും നിേ താകു . 
ആകാശവുമീ ഭൂതലവും / താവകമേലല്ാ കർ ാേവ 
ജീവിക്കു വനഭയം നീ / നല് കണേമ മൃതനായുസും. 

aവരാന  കീർ ന ൾ പാടും. 
മൃതരാം നരരുെട പാപ ൾ / മായ്ക്കണേമ നിൻ കൃപയാെല  
മാേ ാദിസാ വഴിയേ  / സുതരാണവെരേ ാർക്കണേമ. 
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aവെ  സേ ാഷ ിലവരാന ിക്കും. 
കർ ാേവ നിൻ േശാണിതവും / ദിവയ് ശരീരവുമറിേവാെട 
uൾെക്കാ വരാം നിൻ സുതെര / നിതയ്വിരു ിൽ േചർക്കണേമ. 

 

aവരിലാരും aവേശഷി ിലല്. 
മഴ െപയയ്ുേ ാൾ വയലുകളിൽ / വി കൾ െപാ ി മുളയ്ക്കു . 
കാഹളനാദം േകൾക്കുേ ാൾ / മൃതരിൽ ജീവനുദിക്കു . 

 

പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
ബാവാ പുത്രൻ റൂഹാെയ / മൃതനാെമ ിൽ കനിേയണം 
ജീവൻ നല് കി മേഹാ തമാം / പ്രഭയുെട നാ ിൽ േചർേക്കണം. 
 

ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. 
െതളിവാെയ െട നാഥാ നിൻ / തിരുമിഴിെയലല്ാം കാണു  
നിരവധിയാെമൻ പാപ ൾ / നിരയാെയ ി വിധിക്കേലല്. 

 

ശ്രുശ്രൂഷി: പ്രാർഥിക്കാം നമുക്കു സമാധാനം. 
 

കാർമി: കർ ാേവ, നിെ  കരുണ ǌ െള aനുഗമിക്കുകയും / 
നിെ  ദയാധികയ്ം ǌ ളുെട പാപ ൾ മായി കളയുകയും െചയയ്ുമാ 
റാകെ . മഹനീയമായ നിെ  ത്രീതവ് ിെ  aനുഗ്രഹം / ǌ െള 
സഹായിക്കുമാറാകെ . ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥാ / പിതാവും 
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ aനുഗ്രഹിക്കണേമ. 
 

കാർമി: കർ ാേവ, നീ ആകാശ ിലും ഭൂമിയിലും തയ്ർഹനാ കു . 
ǌ ളുെട ജീവെ  കാരണവും ആ ാവിെ  പ്രതയ്ാശയും നീ 
ആകു . ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥാ / പിതാവും പുത്രനും 
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
മദ് രാശാ 

 
 

കാർമി:  ൈകെക്കാ ണേമ, ഹൃദയംഗമമാം 
 വിശവ്ാസേമാെട ദാസൻ െചയയ്ും 
 ബലിെയൻ നാഥാ, തിരുസ ിധിയിൽ. 
 

സമൂഹം:    ൈകെക്കാ ണേമ ...  
 

കാർമി:  പൂർവ ാരാം േനാഹ്  aബ്രാഹം 
iസഹാക്ക് യാേക്കാബ്  മഹിതാശയർതൻ 
പരിപാവനമാം ബലികൾേപാെല. 
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സമൂഹം:    ൈകെക്കാ ണേമ ... 
 

(തറയിൽ വിശു ജലം തളിക്കു ). 
 

കാർമി:  പുരുവ ലരാം ശല്ീഹരുെമാരുേപാൽ 
 വിനിയാനവ്ിതരായ്  തവസ ിധിയിൽ 
 െചെയ്താരു നവമാം ബലിേപാൽ നാഥാ.  

 

സമൂഹം:    ൈകെക്കാ ണേമ ... 
 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി:   u തനൃപനാം മിശിഹാനാഥാ, മൃതെരലല്ാരും 
   മി ിവിള ം വദനെമാടുണരാൻ വരമരുേളണം. 
 

സമൂഹം: u തനൃപനാം ... 
 

കാർമി:  വിധിയുെട നാളിൽ വിജയപ്രഭയിൽ വി ലെമ ം 
  െപാ ിമുഴ ം കാഹളനാദം പൂജിതമേലല്ാ. 
 

സമൂഹം: u തനൃപനാം ... 
 

(തറയിൽ വിശു ജലം തളിക്കു ). 
 

കാർമി:  a യ്െമഴാേ ാരവികലേമാദം നുകരാൻ മൃതെര 
   മഹിമാെവാഴുകും മണവറയി ൽ േചർക്കണമീേശാ. 
 

സമൂഹം: u തനൃപനാം ... 
 

െമത്രാ ാരുെട മദ് രാശ 
 

കാർമി: പാവനതാതാ നിൻ, പ്രാർഥനകൾ മൂലം 
 ൈദവ ിൻ കരുണ ǌ ളിലു ാകാൻ 
 നരകുല രക്ഷകനാം മിശിഹാ നാഥേനാടായ് 
 പ്രാർഥി ീടണേമ വ യ്പിതാേവ നീ. 

 

സമൂഹം: പാവനതാതാ നിൻ ... 
 

കാർമി: eെ  േ ഹി  മക്കെള നി ൾക്കായ് 
ൈദവപിതാേവകും നിതയ്വുമാശവ്ാസം 
പുത്രൻ ത െട നൽ ആശീർവാദ ാൽ 
പ്രതയ്ാശയുമു ാംനി ൾെക്കൻ സുതേര. 

 

സമൂഹം: പാവനതാതാ നിൻ ... 
 

(തറയിൽ വിശു  ജലം തളിക്കു ). 
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കാർമി: വിലപി ീേട ാ ക ീർ െചാരിേയ ാ 
സകലരുമീ വാതിൽ തെ  കടേക്കണം. 
eൻ പ്രിയേര നി ൾ eെ  കാണുകയും 
eൻ ബലഹീനതകൾ ഓർക്കുകയും െചയ് വിൻ. 

 

സമൂഹം: പാവന താതാ നിൻ ... 
 

കാർമി: ചതിവു നിറ ീടും േലാകെ  നി ൾ 
േ ഹി ീടരുേത eൻപ്രിയ വ ലേര. 
വിലപി ീേട ാ ക ീർ െചാരിേയ ാ 
സകലരുമീവാതിൽ തെ  കടേക്കണം. 
 

സമൂഹം: പാവന താതാ നിൻ ... 
------------------------ 

 

ശുശ്രൂഷി: aഗാധ ിൽനി  നിെ  ǌാൻ വിളിക്കു .  
മരി വെര uയിർ ിക്കു വേന നിെ  തിരുനാമ ിനു തി. 
 

(ര  ഗണമായി െചാലല്ു ). 
 

aഗാധ ിൽനി  നിെ  ǌാൻ വിളിക്കു . 
 

കർ ാേവ eെ  ശ ം േകൾക്കണേമ. 
 

eെ  പ്രാർഥന െചവിെക്കാ ണേമ. 
 

കർ ാേവ നീ പാപെമലല്ാം ഓ ർ ിരിക്കുെമ ിൽ  
ആർക്കു രക്ഷയു ാകും. 
 

e െകാെ ാൽ, പാപേമാചനം 
നിെ  പക്കൽ നി ാകു വേലല്ാ. 
 

കർ ാവിൽ ǌാൻ ശരണെ ടു . 
 

eെ  പ്രതീക്ഷ aവെ  വാ ാന ിലാകു . 
 

പുലരിയാവാൻ കാ ിരിക്കു  കാവല്ക്കാെരേ ാെല, 
കർ ാേവ നിെ  ǌാൻ കാ ിരിക്കു . 
 

പുലരിയാവാൻ കാ ിരിക്കു  കാവല്ക്കാെരേ ാെല, 
iസ്രാേയലും കർ ാവിെന കാ ിരിക്കു . 
 

e െകാെ ാൽ aവൻ കരുണയു വനാകു . 
 

പൂർണമായ രക്ഷയും aവെ  പക്കലാകു . 
 

iസ്രാേയലിെന aതിെ  പാപ ളിൽ നിെ ലല്ാം, aവൻ രക്ഷിക്കും. 
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പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
 

ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. 
 

ശുശ്രൂഷി: aഗാധ ിൽനി  നിെ  ǌാൻ വിളിക്കു . മരി വെര 
uയിർ ിക്കു വേന / നിെ  തിരുനാമ ിനു തി. പ്രാർഥിക്കാം 
നമുക്കു സമാധാനം. 
 

കാർമി: സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശ ാൽ ലാസറിെന 
uയിർ ി  കർ ാേവ / ആ ശ ം മഹനീയമായ നീതിവിധിയുെട 
ദിവസ ിൽ നിെ  ദാസെന (ദാസിെയ / ദാസെര) വിളിക്കുകയും / 
നിെ  വലതുഭാഗ  നിർ കയും െചയയ്െ . പാപ ൾ െപാറുക്കു  
വനും കരുണ നിറ വനും നീതിമാനുമായ വിധികർ ാേവ / 
ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥാ / പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ 

ാവുമായ സർേവശവ്രാ.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ aനുഗ്രഹിക്കണേമ. 
 

കാർമി: കർ ാേവ മരി വെര നീ കരുണാപൂർവം ജീവി ിേക്കണേമ. 
ജീവിക്കു വെര ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണേമ. u ാനം പ്രതീക്ഷി  
മരണമട വെര / മഹിമേയാെട uയിർ ിക്കണേമ. ജീവെ യും മരണ 

ിെ യും നാഥനും / പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവ 
ശവ്രാ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ aനുഗ്രഹിക്കണേമ. 
 

സമാപനപ്രാർഥന 
 

കാർമി: സകല ിെ യും നാഥനും ൈദവവുമായ മിശിഹാേയ / നിെ  
കുരിശിെ  aടയാളേ ാടും ൈദവദൂത ാരുെട aക ടിേയാടുംകൂെട / 
വാനേമഘ ളിൽ നീ പ്രതയ്ക്ഷനാവുകയും / സവ്ർഗരാജയ് ിെ  വാതി 
ലുകൾ തുറക്കെ ടുകയും / മരി വർ aക്ഷയരായി കബറിട ളിൽ 
നി യിർക്കുകയും / ദു ജന ൾ നീതിമാ ാരിൽ നി  േവർതിരിക്ക 
െ ടുകയും െചയയ്ു  / ഭയാനകമായ വിധിദിവസ ിൽ / നിെ  െതര 
െ ടുക്കെ വർക്കായി േലാകാരംഭ ിൽതെ  സ മാക്കെ ി 
രിക്കു  സവ്ർഗരാജയ് ിേലക്കു / ǌ ളുെട ഈ സേഹാദരെന 
(സേഹാദരിെയ / സേഹാദരെര) നീ സവ്ീകരിക്കണേമ. ǌ ളിലും 
ǌ ളുെട സമൂഹ ിലും നിെ  കൃപയും aനുഗ്രഹവും നിര രം വസി 
ക്കുമാറാകെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
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സമാപനപ്രാർഥന - മരണവാർഷിക ിന് 

കാർമി: സർവശക്തനായ ൈദവേമ, േലാക ിൽ a െയ േ ഹി 
ക്കു വർക്കുേവ ി / സവ്ർഗ ിൽ a  സ മാക്കിയിരിക്കു  
മ ിര ൾ / eത്ര മേനാഹരവും മഹനീയവുമാകു . ǌ ളുെട ഈ 
പ്രിയെ  സേഹാദരെനയും (സേഹാദരിെയയും / സേഹാദരെരയും) 
പരിശു ാരുെട ആ നിതയ്വസതിയിേലക്കു സവ്ീകരിക്കുമാറാേക 
ണേമ. iേ ഹ ിെ  (iവരുെട) മരണവാർഷികമാചരിക്കു  eളിയ 
വരായ ǌ െളയും / സമൃ മായി aനുഗ്രഹിേക്കണേമ. iേ ാഴും + 
eേ ാഴും, eേ ക്കും. 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 

സമാപനപ്രാർഥന - പുലയടിയ ിര ിന് 

കാർമി: കുരിശുമരണം വഴിയായി നിതയ്മരണ ിൽനി  ǌ െള 
രക്ഷിക്കുകയും / പുനരു ാനം വഴിയായി നിതയ്ജീവനു ǌ െള 
aർഹരാക്കുകയും െചയ്ത മിശിഹാേയ / ǌ ളിൽനി  േവർപിരി 

േപായ ഈ സേഹാദരെ  (സേഹാദരിയുെട / സേഹാദരരുെട)
ഓർമയാചരിക്കു  ഈ ദിവസ ിൽ / പാപികളായ ǌ ൾ aേ  
ഹ ിനുേവ ി (aവർക്കുേവ ി) സമർ ിക്കു  പ്രാർഥനകൾ 
സവ്ീകരിക്കുമാറാകണെമ  / വിനയപൂർവം ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു . 
ജീവിതകാല  െചയ്തുേപായി  പാപ െളലല്ാംെപാറു ് / iേ  
ഹെ  (iവെര) വിശു ീകരിക്കുകയും / സവ്ർഗരാജയ് ിൽ a  
യുെട തിരുമുഖം ദർശിക്കാനു  aനുഗ്രഹം നല് കുകയും െചേയയ്ണേമ. 
ഈ തിരുക്കർമ ളിൽ സംബ ി  eലല്ാവെരയും ആശീർവദിക്ക 
ണേമ. iേ ാഴും + eേ ാഴും, eേ ക്കും. 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 


