
  മൃതസംസ്കാരം                                                                                                                                                                                  Page 1 

 

ഞങ്ങളെ പ്രല ാഭനത്തില് ഉള്പ്ളെ ടുത്തരത്തതളത. ദുഷ്ടാരൂപി 
യില്നിന്നു ഞ ഞങ്ങളെ രഷികികണമെള . എന്തുള ാളെ 
ന്നാല് /രാജ്യവം ശക്തിയം  ഹതവവം എലന്നക്കം അങ്ങയ 
ലേതാകുന്നു ഞ. ആലേന്. 

സവര്ഗ്ഗസ്ഥനായനായ ഞങ്ങെ ളേ പിതാല  / അങ്ങയളേ  ഹ 
തവത്താല് സവര്ഗ്ഗവം ിയ ിയം നിഞിിരിക്കന്നു ഞ /  ാ ാഖ 
 ാതം  നുഷ്യതം അങ്ങു പരിശുദ്ധന് പരിശുദ്ധന് പരിശു 
ദ്ധന് എന്നന  ഉല്ലോാഷ്ിക്കന്നു ഞ.  

 ാർേി:  ർത്താല , നിളന്ന ഞങ്ങൊരാധിക്ക യം 
നിളെ  ാതെയളത്ത പു ഴ്ത്തു യം  ഹനീയ ായ ത്രിതവ 
ത്തിളെ നിഗ്ഗൂഡ ായ ശക്തിളയ സ്തുതിക്ക യം ളെയ്യുന്നു ഞ. 
എന്തുള ാളെന്നാൽ നീ ആ ാശത്തിളെയം ിയ ിയ 
ളേയം രാജ്ാവം, ജ്ീ ളെയം  രെത്തിളെയം നാഥനു ാ 
കുന്നു ഞ. പിതാവം പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവ ായ സർലേ 
ശവരാ. 

സമൂ: ആലേൻ.  

ശുശ്രൂ:  നുഷ്യജ്ീ ിതം പുല്കളകണമാേിക്ക തു യ ാകുന്നു ഞ; 
 രിച്ച ളര ഉയിർെ ിക്കന്ന ലന, നിളെ തിതനാ ത്തിനു 
സ്തുതി.  

സമൂഹം രണ്ടു ഗെ ായി തുേതന്നു ഞ (സങ്കീ. 103) 
 

 നുഷ്യജ്ീ ിതം പുല്കളകണമാേിക്ക തു യ ാകുന്നു ഞ: 
 യ ിള  പുഷ്പം ലപാള  അതു  ിരിയന്നു ഞ. 
 

ചുടുത്തര ാറ്റേിക്കലപാൾ  ാേിലെ ാവ യം ളെയ്യുന്നു ഞ: 
അതു നിന്നിതന്ന സ്ഥനായ വം അജ്ഞാത ായിത്തീതന്നു ഞ. 
 

 ർത്താ ിളന ലേഹിക്കന്ന തളേ ല ൽ 
എന്നു ഞം അ ളെ അനുഗ്രഹമുൊയിരിക്കം. 
 

പിതാ ിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാ ിനും സ്തുതി: 
ആദിമുതൽ എലന്നയ്ക്കം ആലേൻ. 
 

ശുശ്രൂ:  നുഷ്യജ്ീ ിതം പുല്കളകണമാേിക്ക തു യ ാകുന്നു ഞ: 
 രിച്ച ളര ഉയിർെ ിക്കന്ന ലന, നിളെ തിതനാ ത്തിനു 
സ്തുതി. പ്രാർത്ഥികണമാം നമുക്ക സ ാധാനം. 

 ാർേി:  ണ്ണിൽനിന്നന ആദളത്ത സൃഷ്ടിച്ച നും അയാ 
െ ളേ സന്താനങ്ങളെ ഉത്ഥാനം  ഴി ന ീ രിക്കന്ന നു 
 ായ  ർത്താല , നിളന്ന ഞങ്ങൾ ആരാധിക്ക യം പു  
ഴ്ത്തു യം ളെയ്യുന്നു ഞ. എന്തുള ാളെന്നാൽ, നീ ആ ാശത്തി 
ളെയം ിയ ിയളേയം രാജ്ാവം, ജ്ീ ളെയം  രെത്തി 

 

രൊം ഭാഗം, ദദ ാ യത്തിൽ: ലപജ്ന  7 ല ാെം 2 
മൂന്നാം ഭാഗം, ളസ ിലത്തരിയിൽ: ലപജ്ന  9 ല ാെം 2 
 

ഒന്നാം ഭാഗം: ഭ നത്തിൽ 
 

     (പുലരാഹിതൻ തിത സ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു മൃതശരീരത്തി 
ളെ പാദത്തിങ്കൽ ളെന്നു ഞനിന്നു ഞള ാണ്ടു  ർേങ്ങൊരം 
ഭിക്കന്നു ഞ. പനിനീതം െന്ദനത്തിരിയം ള ഞ്ചരിക്കന്നു ഞ). 

1. പനിനീർ ള ഞ്ചരിെ ന 

     അനുതപിക്കന്ന പാപി െ ളേ നിതയസലങ്കത ായ ദദ 
 ല , ഞങ്ങെ ളേ പാപല ാെനത്തിനായി ഈ പനിനീ 
രിളന + ആശീർ ദികണമെല . ഈ ജ് ത്താൽതളന്ന 
ഞങ്ങളെ  ിശുദ്ധീ രിക്ക യം ളെയ്യെല . പിതാ ി 
ളെയം പുത്രളെയം പരിശുദ്ധാത്മാ ിളെയം നാ ത്തിൽ. 

ഉത്തരം: ആലേൻ. 

2. െന്ദനത്തിരി ള ഞ്ചരിെ ന 

     സുഗന്ധദ്ര യങ്ങെ ളേയം പരി െ സസയങ്ങെ ളേയം 
നാഥനായ ദദ ല , അങ്ങയളേ ബഹു ാനത്തിനും ഞങ്ങ 
െ ളേ പാപല ാെനത്തിനു ായി ഈ െന്ദനത്തിരി ൾ + 
ആശീർ ദികണമെല . പിതാ ിളെയം പുത്രളെയം പരിശു 
ദ്ധാത്മാ ിളെയം നാ ത്തിൽ. 

ഉത്തരം: ആലേൻ. 

( ാർേി ൻ ള ഞ്ചരിച്ച പനിനീർ മൃതലദഹത്തി 
ലേൽ തെിക്ക യം െന്ദനത്തിരി  കുടുത്തരംബാംഗങ്ങൾക്ക 
ന ന കു യം ളെയ്യുന്നു ഞ). 

 ാര്ഗ്േി: അതുന്നതങ്ങെില് ദദ ത്തിനു സ്തുതി. 
 

സമൂഹം: ആലേന്. 
 

 ാര്ഗ്േി: ിയ ിയില്  നുഷ്യര്ഗ്ക്ക സ ാധാനവം 
 പ്രതയാശയം എലെ ാഴം എലന്നക്കം. 
 

സമൂഹം: ആലേന്. 

 ാര്ഗ്േി: സവര്ഗ്ഗസ്ഥനായനായ ഞങ്ങെ ളേ പിതാല  (സമൂഹ 
വം ലെര്ഗ്ന്നന ) അങ്ങയളേ നാ ം പൂജ്ിത ാ െള  / അങ്ങ 
യളേ രാജ്യം  രെള . അങ്ങയളേ തിത നസ്സു സവര്ഗ്ഗ 
ത്തിള ലെ ാള  ിയ ിയിലു ാ െള . ഞങ്ങള്പ്ക്ക ആ ശയ 
  ായ ആഹാരം / ഇന്നു ഞ ഞങ്ങള്പ്ക്ക തരെള . ഞങ്ങ 
െ ളേ  േകണമാലരാടുത്തര ഞങ്ങള്പ് ഷിക ിച്ചിരിക്കന്നതുലപാള , ഞ 
ങ്ങെ ളേ  േങ്ങെ ം പാപങ്ങെ ം ഞങ്ങലൊടുത്തര ഷിക ികണമെള . 
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 ർത്താവ   ിയ നും സ്തുതയർഹനു ാകുന്നു ഞ. 
 

ആദിപിതാ ാ ാദളത്ത,  
സൃഷ്ടിച്ച നാം ദദ ത്തിൽ 
ആശ്രയ ഖി  െയ്ക്കന്നു ഞ,  
 ർതയനു ശരെം നീയലലാ: 
ല ാ ം  യർത്ഥം: സ ല ശാ,  
ഞങ്ങൾകണമതെ   ന ജ്ീ ൻ. 

 

 ാഗ്ദാനങ്ങെിൽ  ർത്താവ  ിശവാസയനാകുന്നു ഞ. 
 

 ി പികണമതലത  രെത്തിൽ:  
പുനതത്ഥാനം  ത ലലാ; 
അതൾ ളെയ്തിലല തിതനാഥൻ:  
ദൃഢ ാളയന്നിൽ  ിശവാസം 
നിലഷികപിക്കം  നുജ്നു ഞാ- 
നന്തി ദി സമുയിർലെ കും.. 

 

നീതി ാൻ  ിജ്ഞാനം പ്രസംഗിക്കന്നു ഞ. 
 

പൗല ാസിൻ തിത ാ യങ്ങൾ, 
ശാന്തി നിനക്ക പ ർന്നീടുത്തരം: 
 ർതയന ർതയത പുെതന്നു ഞ 
ഷികയമുലളാനഷികയനാകും. 
 ർതയതലയ ം സ ല ശൻ 
നിതരാം നൂതന ാക്കന്നു ഞ. 

 

െിഞകു ിേർത്തി അ ളര സവീ രിക്കന്നു ഞ 
 

അംബര ീഥിയി ഖില ശൻ 
 ിശിഹാരാജ്ളനഴന്നള്ളം: 
പരിശുദ്ധോരെിയെിയാ- 
ളയതിലരല്പിന്നു ഞ നിരന്നീടുത്തരം, 
ആനന്ദത്തിൻ  െിയഞയിൽ 
െിര ായന  ാെിടുത്തര  ളരലാം. 

 

സൂെന: തുേർന്നു ഞള പാദങ്ങൾ ഉലപഷികികണമാവന്ന 
താെന. 

 

ഇന്നു ഞമുതൽ എലന്നയ്ക്കം 
 

നിലതയാന്നത ാം സായൂജ്യം 
പുല്കുന്നതിനീയാത്മാവം 
നിൻ  ിെില ട്ടു ശരീരളത്ത 
 ിട്ടുപിരിഞ്ഞു തിരിക്കന്നു ഞ: 
 ാന ഗെ ാദിനവം  ാ- 
ത്തഷിക രായികണമഴിയന്നു ഞ. 

 

അ ർ എനിക്ക  യ്പുള ഭഷികെം തന്നു ഞ. 
 

പറുദീസായിൽ കണമനിനീട്ടി 
വൃഷികം  ർതയനു മൃതിലയ ി: 
ഗാഗുൽ ത്തായിൽ ദകണമനീട്ടി 
കുരിശാ ർതയനുയിർലെ  ി: 

ളെയം നാഥനു ാകുന്നു ഞ. പിതാവം പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാ 
വ ായ സർലേശവരാ. 

സമൂ: ആലേൻ. 

സൂെന: താളഴ തന്ന സങ്കീർത്തനവം (39) പ്രാർത്ഥ 
നയം ഉലപഷികികണമാവന്നതാെന. 

ശുശ്രൂ: എളെ ദി സങ്ങൾ എത്ര പരി ിതങ്ങൊകുന്നു ഞ. 
 രിച്ച ളര ഉയിർെ ിക്കന്ന ലന, നിളെ തിതനാ ത്തിനു 
സ്തുതി. 

സമൂഹം രണ്ടു ഗെ ായി തുേതന്നു ഞ. 
 

എളെ ദി സങ്ങൾ എത്ര പരി ിതങ്ങൊകുന്നു ഞ. 
എളെ ജ്ീ ിതം നിളെ മുപിൽ എത്ര നിസ്സാര ാകുന്നു ഞ. 
 

എന്തുള ാളെന്നാൽ  
ജ്ീ ിതം നിഴൽലപാള   േന്നു ഞലപാകുന്നു ഞ. 
 

 നുഷ്യലനാ നിലഷികപം കൂട്ടുന്നു ഞ: 
അതന ആർക്കല െിയാളെന്നന അ നഞിയന്നില. 
 

 ർത്താല , നീയലാളത ആളരനികണമാശ്രയം? 
എലാ തിേ െിൽനിന്നു ഞം എളന്ന രഷികികണമെല . 
 

പിതാ ിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാ ിനും സ്തുതി: 
ആദിമുതൽ എലന്നയ്ക്കം ആലേൻ. 

 

ശുശ്രൂ: എളെ ദി സങ്ങൾ എത്ര പരി ിതങ്ങൊകുന്നു ഞ. 
 രിച്ച ളര ഉയിർെ ിക്കന്ന ലന, നിളെ തിതനാ ത്തിനു 
സ്തുതി. പ്രാർത്ഥികണമാം: നമുക്ക സ ാധാനം. 

 ാർേി:  തെയാൽ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്ക യം നീതി 
യാൽ  രെ ിലധയരാക്ക യം, ദയാധി യത്താൽ ഉയിർ 
െ ിക്ക യം ളെയ്യുന്ന  ർത്താല , നിളന്ന ഞങ്ങൾ ആരാ 
ധിക്ക യം പു ഴ്ത്തു യം ളെയ്യുന്നു ഞ. എന്തുള ാളെന്നാൽ  
നീ ആ ാശത്തിളെയം ിയ ിയളേയം രാജ്ാവം, ജ്ീ  
ളെയം  രെത്തിളെയം നാഥനു ാകുന്നു ഞ. പിതാവം പുത്ര 
നും പരിശുദ്ധാത്മാവ ായ സർലേശവരാ. 

സമൂ: ആലേൻ. 

ഗാനം 
(അം ള ാ ലഹാൻ  ന്തീദശകണമന ...) 

 

നിളെ ദാസളെ ആത്മാ ിളന സലന്താഷ്ിെ ികണമെല . 
 

നൃപനാം  ിശിഹാ  ർത്താല ,  
അഴലും  രെവ ിലാളത  
ജ്ീ ൻ  ിെയം രാജ്യത്തിൽ,  
 ാന ലരാലേ െിര ാ ം 
ആനന്ദളത്താടുത്തര  ാെിടുത്തര ാൻ,  
ദാസനു ര ിന്നതലെെം. 
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 ിശിഹാനാഥൻ  രെത്താൽ 
 രെത്തിൻ ല ൽ ജ്യ ാർന്നു ഞ. 

 

ദദ ല , ഞങ്ങൾ ളതെി ായിലകണമട്ടു. 
 

നിന്നു ഞളേ നീതി  ിശുദ്ധോർ- 
കണമാനന്ദത്തിൻ പൂലന്തനും 
ദുഷ്ടജ്നത്തിനു പീഡ െ ം 
നല്കീ ഞങ്ങെിതഞിയന്നു ഞ: 
നാഥാ ഞങ്ങളേ മൃതളരലാം 
നു രാവ നിൻ കൃപളയന്നു ഞം. 

 

അ ളയലാം നശവരങ്ങൊകുന്നു ഞ. 
 

ല ാ വ തിനുളേ യാശ െ ം 
നിശ്ശൂനയതയിൽ ത്താഴന്നു ഞ: 
സതയം, നീതിയള ളന്നന്നു ഞം 
 യ ിലാളത  ിെങ്ങീടുത്തരം: 
നി നില്കക്കന്നു ഞ സ ല ശൻ 
നല്കുളന്നാത നിതയായസ്സും. 

 

പിതാ ിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാ ിനും സ്തുതി. 
 

നൃപനാം  ിശിഹാ  ർത്താല , 
 ാഴ്ത്തിെ ാേി ന ിക്കലന്നൻ: 
 ിശവത്തിളെ  ിധാതാല , 
നല്കെല  പുനതത്ഥാനം: 
പരിശുദ്ധോർ  ാഴ ിേം 
ലെർകണമെള ളന്നയ ഖില ശാ. 

 

ആദിമുതൽ എലന്നക്കം ആലേൻ. 
 

 ഹി ളയാേന്തി   ിധിനാെിൽ 
 ർത്താല  നീയെയലപാൾ 
 തെളയാളേളന്ന നിറുത്തെല  
നല ളരാത്തു   ംഭാലഗ: 
നല്കെല  നിതയായസ്സിൻ 
പരല ാന്നത ാം പരില ഷ്ം. 

 

   ല ഖനം 
 

ശുശ്രൂ: എളെ സലഹാദരലര,  ി. പൗല ാസന ശ്ലീഹാ 
ളതസല ാനികണമകണമാർകണമന എഴതിയ ല ഖനം. 

(1 ളതസ. 4:13-18) 
 

     എളെ സലഹാദരളര,  രിച്ച ളരക്കഞിച്ചു പ്രതയാശയി 
ലാത്ത ളരലെ ാള  നിങ്ങൾ ദു:ഖികണമതളതന്നു ഞ ഞാൻ 
ആഗ്രഹിക്കന്നു ഞ. ഈലശാ  രെലശഷ്ം ഉയിർളത്തഴലന്നറ്റു 
എന്നു ഞ നാം  ിശവസിക്കന്നു ഞ. അങ്ങളന തളന്ന ദദ ം 
ഈലശായിൽ  രിച്ച ളരയം അ ലനാടുത്തരകൂളേ ഉയിർ 
െ ിക്കം. നമ്മുളേ  ർത്താ ന ആഗതനാകുലപാൾ ജ്ീ ിച്ചി 
രിക്കന്ന ർ  രിച്ച ർക്ക മുമ്പു  േക്ക യില എന്നു ഞ നമ്മുളേ 
 ർത്താ ിളെ  ാക്ക െിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അഞിയി 

ക്കന്നു ഞ. എന്തുള ാളെന്നാൽ, നമ്മുളേ  ർത്താ ന അധി 
 ാരലത്താടുത്തരം, പ്രധാന  ാ ാഖയളേ ശബ്ദലത്താടുത്തരം, ദദ  
ത്തിളെ  ാഹെലത്താടുത്തരം കൂളേ സവർഗത്തിൽനിന്നന എഴന്ന 
ളി തം.  ിശിഹായിൽ  രിച്ച ർ ആദയം ഉയിർളത്ത 
ഴലന്നല്കക്കം അലെ ാൾ ജ്ീ ിച്ചിരിക്കന്ന രായ നാം  ർ 
ത്താ ിളെ എതിലരല്പിനായി അ ലരാടുത്തരകൂളേ ല ോങ്ങ 
െിൽ എടുത്തരകണമളെ ടുത്തരം. നാം എന്നു ഞം  ർത്താ ിലനാടുത്തരകൂളേ 
ആയിരിക്ക യം ളെയ്യും. ആ യാൽ, ഈ  ാക്ക െിൽ 
നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആശവസിെ ിക്ക ിൻ. 
 

സമൂ: നമ്മുളേ  ർത്താ ായ  ിശിഹായ്ക്ക സ്തുതി. 
 
( റ്റു ല ഖനഭാഗങ്ങൾ ലഞാ . 8:10 ..., 1 ള ാഞി. 15:19 ...) 

 

സമൂഹം രണ്ടു ഗെ ായി ളൊല്ലുന്നു ഞ (സങ്കീ. 88) 
 

 ർത്താല , എളെ രഷിക നായ ദദ ല , 
രാവം പ ലും നിലന്നാടുത്തര ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കന്നു ഞ. 
 

എളെ പ്രാർത്ഥന നിളെ പകണമള ത്തളട്ട: 
എളെ അലപഷിക നീ ല ൾകണമെല . 

 

സു ിലശഷ്ം 
 

 ാർേി:  ി. ലയാഹന്നാൻ എഴതിയ നമ്മുളേ  ർത്താ ീ 
ലശാ ിശിഹായളേ സു ിലശഷ്ം. (5:24 ...) 
 

സമൂ: നമ്മുളേ  ർത്താ ായ  ിശിഹായ്ക്ക സ്തുതി. 
 

      എളെ  െനം ല ൾക്ക യം, എളന്ന അയച്ച ളന 
 ിശവസിക്ക യം ളെയ്യുന്ന നു നിതയജ്ീ നുെന എന്നു ഞ 
സതയ ായി ഞാൻ നിങ്ങലൊടുത്തര പഞയന്നു ഞ. അ ൻ  ിധിക്ക 
 ിലധയനാവ യില;  രെത്തിൽനിന്നന അ ൻ ജ്ീ നി 
ല ക്ക പ്രല ശിച്ചു  ഴിിിരിക്കന്നു ഞ. 
     സതയ ായി ഞാൻ നിങ്ങലൊടുത്തര പഞയന്നു ഞ:  രിച്ച ർ 
ദദ പുത്രളെ ശബ്ദം ല ൾക്ക യം അതു ല ൾക്കന്ന ർ 
ജ്ീ ിക്ക യം ളെയ്യുന്ന സ യം അടുത്തരത്തിരിക്കന്നു ഞ: അല. 
അതു  ന്നു ഞ  ഴിഞ്ഞു. എന്തുള ാളെന്നാൽ ജ്ീ ളെ ഉഞ 
 ിേ ായ പിതാവ തളെ പുത്രളനയം ജ്ീ ളെ ഉഞ ിേ ാ 
കണമിയിരിക്കന്നു ഞ.  നുഷ്യപുത്രനായതുള ാണ്ടു  ിധി ർത്താ 
 ാകു ാനുള അധി ാരവം അ നു ള ാടുത്തരത്തിരിക്കന്നു ഞ. 
     നിങ്ങൾ ഇതിൽ  ിസ്മയിലകണമൊ; എന്തുള ാളെ 
ന്നാൽ,  ലഞയിലുള ർ അ ളെ ശബ്ദം ല ൾക്കന്ന 
സ യം  തന്നു ഞ. അലെ ാൾ നേളെയ്ത ർ ജ്ീ ളെ ഉയിർ 
െ ിനും തിേ ളെയ്ത ർ  ിധിയളേ ഉയിർെ ിനു ായി പുഞ 
ത്തു തം.  
 

സമൂ: നമ്മുളേ  ർത്താ ായ  ിശിഹായ്ക്ക സ്തുതി. 
 
( റ്റു സു ിലശഷ്ഭാഗങ്ങൾ: ലയാഹ. 11: 17-45,  ത്താ. 25:31 ... 
ലയാഹ. 14:1 ...  ത്താ. 25:1 ...) 

 

പ്രസംഗമുളെങ്കിൽ ഈ സ യത്തു പഞയന്നു ഞ. 
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സമൂഹപ്രാർത്ഥന 
 

ശുശ്രൂ: നമുളകണമലാ ർക്കം അനുതാപലത്താടുത്തരം ഭക്തി 
ലയാടുത്തരം കൂളേനിന്നന  ർത്താല , ഈ ആത്മാ ിലനാടുത്തര 
 തെ ലതാന്നെല  എന്നു ഞ പ്രാർത്ഥികണമാം. 
 

സമൂ:  ർത്താല , ഈ ആത്മാ ിലനാടുത്തര  തെ ലതാന്ന 
െല . 
 

ശുശ്രൂ: അനന്ത ായ ലേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്ക 
 യം, അതു യ ായ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ രഷികിക്ക യം 
ളെയ്ത  ിശിഹാളയ, നിളെ  ല്പനയാൽ ഈ ല ാ ം  ിട്ടു 
പുഞളെ ടുത്തരന്ന ഈ ആത്മാ ിളന നിതയാനന്ദത്തിളെ തുഞമു 
ഖത്തു സുരഷികിത ായി എത്തിക്ക ാൻ നിളെ പരിശുദ്ധ 
ദൂതൻ ാളര നിലയാഗികണമെള ന്നു ഞ നിലന്നാടുത്തര ഞങ്ങൾ 
പ്രാർത്ഥിക്കന്നു ഞ. 
 

സമൂ:  ർത്താല , ഈ ആത്മാ ിലനാടുത്തര  തെ ലതാന്ന 
െല . 
 

ശുശ്രൂ: ഗാഗുൽത്തായിൽ നിളെ അമൂ യ ായ രക്തം െിന്തി 
രഷികിച്ച ഈ ആത്മാ ിളെ അപരാധങ്ങെ ം  േങ്ങെ ം 
ഷിക ികണമെള ന്നു ഞ നിലന്നാടുത്തര ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കന്നു ഞ. 
 

സമൂ:  ർത്താല , ഈ ആത്മാ ിലനാടുത്തര  തെ ലതാന്ന 
െല . 
 

ശുശ്രൂ: തിതവത്ഥാനം  ഴി  നുഷ്യ ർഗത്തിനു പ്രതീ 
ഷികയം ശരെവം പ്രദാനം ളെയ്ത  ിശിഹാലയ,  ിധിദി 
 സത്തിൽ നിളെ  ഹതവത്തിളെ പ്രഭയാൽ ഈ ആത്മാ 
 ിളന പ്ര ാശിെ ികണമയം സവർഗരാജ്യത്തിനന അ  ാശി 
യാക്ക യം ളെയ്യെള ന്നു ഞ നിലന്നാടുത്തര ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥി 
ക്കന്നു ഞ. 
 

സമൂ:  ർത്താല , ഈ ആത്മാ ിലനാടുത്തര  തെ ലതാന്ന 
െല . 
 

ശുശ്രൂ: ദുഖിതളര ആശവസിെ ിക്ക ാൻ ല െി  ാസഞിളെ 
 രെത്തിൽ സവയം  ണ്ണുനീർ െിന്തിയ  ിശിഹാലയ, 
 രയന്ന തളേ  ണ്ണുനീർ തുേയ്ക്ക യം അ ളര ആശവസി 
െ ിക്ക യം ളെയ്യെള ന്നു ഞ നിലന്നാടുത്തര ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥി 
ക്കന്നു ഞ. 
 

സമൂ:  ർത്താല , ഈ ആത്മാ ിലനാടുത്തര  തെ ലതാന്ന 
െല . 
 

ശുശ്രൂ:  തൊനിധിയം പാപങ്ങൾ ളപാറുക്കന്ന നു ായ 
 ിശിഹാലയ, നിളെ ദാസളെ (ദാസിയളേ) പാപങ്ങൾ 
ളപാറുക്ക യം അയാെ ളേ കുടുത്തരംബാംഗങ്ങളെയം  ൊർച്ച 
കണമാളരയം ആശവസിെ ിക്ക യം ളെയ്യെള ന്നു ഞ നിലന്നാടുത്തര 
ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കന്നു ഞ. 
 

സമൂ:  ർത്താല , ഈ ആത്മാ ിലനാടുത്തര  തെ ലതാന്ന 
െല . 

 

 ിശവാസപ്ര ാെം 
 

 ാർേി: സർേശക്തനും പിതാവ ായ ഏ ദദ ത്തിൽ 
ഞങ്ങൾ  ിശവസിക്കന്നു ഞ. 

(സമൂഹവം ലെർന്നു ഞ തുേതന്നു ഞ). ദൃശയവം അദൃശയവ ായ 
സ  ത്തിളെയം / സ്രഷ്ടാ ിൽ ഞങ്ങൾ  ിശവസി 
ക്കന്നു ഞ. / ദദ ത്തിളെ ഏ പുത്രനും / സ   സൃഷ്ടി 
 ൾക്ക മുമ്പുള ആദയജ്ാതനും / യഗങ്ങൾളകണമലാം മുപന  
പിതാ ിൽനിന്നു ഞ ജ്നിച്ച നും / എന്നാൽ സൃഷ്ടികണമളെ ോ 
ത്ത നും / ഏ   ർത്താവ ായ ഈലശാ ിശിഹായിൽ 
ഞങ്ങൾ  ിശവ സിക്കന്നു ഞ. / അ ിടുത്തരന്നന  സതയദദ ത്തിൽ 
നിന്നു ഞള സതയദദ വം / പിതാ ിലനാടുത്തരകൂളേ ഏ സത്ത 
യ ാകുന്നു ഞ. / അ ിടുത്തരന്നു ഞ ഴി പ്രപഞ്ചം സം ിധാനം ളെയ്യ 
ളെ ടുത്തര യം / എലാം സൃഷ്ടികണമളെ ടുത്തര യം ളെയ്തു. /  നുഷ്യ 
രായ നമുക്കല െിയം നമ്മുളേ രഷികക്കല െിയം / 
അ ിടുത്തരന്നു ഞ സവർഗത്തിൽനിന്നിഞങ്ങി / പരിശുദ്ധാത്മാ 
 ിനാൽ  നയ ാ ഞിയത്തിൽനിന്നന  ശരീരം സവീ രിച്ചന  / 
 നുഷ്യനായിെ ിഞന്നു ഞ. / പന്തീലയാസന  പീ ാലത്താസിളെ 
 ാ ത്തു / പീഡ ൾ സഹിക്ക യം / സ്ലീ ായിൽ തഞയ്ക്ക 
ളെ ട്ടു  രിക്ക യം / സംസ്കരികണമളെ ടുത്തര യം / എഴതളെ ട്ടി 
രിക്കന്നതുലപാള  / മൂന്നം ദി സം ഉയിർളത്തഴലന്നൽ 
ക്ക യം ളെയ്തു. / അ ിടുത്തരന്നന  സവർഗത്തില കണമന  എഴന്ന 
ളി / പിതാ ിളെ   തുഭാഗത്തിരിക്കന്നു ഞ. /  രിച്ച 
 ലരയം ജ്ീ ിക്കന്ന ലരയം  ിധിക്ക ാൻ / അ ിടുത്തരന്നു ഞ 
 ീണ്ടും  ത ാനിരിക്കന്നു ഞ. / പിതാ ിൽ നിന്നു ഞം പുത്ര 
നിൽ നിന്നു ഞം പുഞളെ ടുത്തരന്ന / സതയാത്മാവം ജ്ീ ദാതാവ 
 ായ / ഏ  പരിശുദ്ധാത്മാ ിലും ഞങ്ങൾ  ിശവസി 
ക്കന്നു ഞ. / ഏ വം പരിശുദ്ധവം / ദശ്ലഹി വം സാർേത്രി 
 വ ായ സഭയിലും / ഞങ്ങൾ  ിശവസിക്കന്നു ഞ. / പാപല ാ 
െനത്തിനുള ഏ   ാലോദീസയം / ശരീരത്തിളെ 
ഉയിർപ്പം / നിതയായസ്സും ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപഞയ യം 
ളെയ്യുന്നു ഞ. ആലേൻ. 
 

 ാർേി:  ർത്താല , നിളെ  തെ ഞങ്ങളെ അനുഗ 
 ികണമയം നിളെ ദയാധി യം ഞങ്ങെ ളേ പാപങ്ങൾ  ായി 
ച്ചു െയ യം ളെയ്യളട്ട. നിളെ  ഹനീയ ായ ത്രിതവത്തി 
ളെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായികണമളട്ട. ജ്ീ ളെയം 
 രെത്തിളെയം നാഥനും, പിതാവം പുത്രനും പരിശുദ്ധാ 
ത്മാവ ായ സർലേശവരാ. 
 

സമൂ: ആലേൻ.  ർത്താല , അനുഗ്രഹികണമെല . 
 

 ാർേി:  ർത്താല , നീ ആ ാശത്തിലും ിയ ിയിലും 
സ്തുതയർഹനാകുന്നു ഞ. ഞങ്ങെ ളേ ജ്ീ ളെ  ാരെവം 
ആത്മാ ിളെ പ്രതയാശയം നീയാകുന്നു ഞ. ജ്ീ ളെയം  ര 
െത്തിളെയം നാഥനും, പിതാവം പുത്രനും പരിശുദ്ധാ 
ത്മാവ ായ സർലേശവരാ. 
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സമൂ: ആലേൻ. 
 

പ്രലബാധന ഗാനം 
പുതഷ്ോർകണമന 
(യാദാഹൂശാല ) 

 
 ാർേി:  രെം തള ാതനാൾ ഓർക്ക  ർതയാ നീ 

കൂളേലെ ാതം നിൻ ജ്ീ ിതളെയ്തി െ ം; 
സൽകൃതയങ്ങൾ ളെയ്യു  നീ, അ സത കൂോളത. 

 

സമൂ:  രെം  തള ാതനാൾ ... 
 

(പുലരാഹിതൻ ധൂപം ആശീർ ദിക്കന്നു ഞ.) 
 

 ാർേി: ളൊല്ലു   ർതയാ, നീ എന്തിനു  രയന്നു ഞ 
 യാകു  ാനസനാ ളയന്തിനു നീറുന്നു ഞ 
തിര ാ  ൊൽ, തിങ്ങി ഞിിിെകും  േൽ ലപാള ? 

 

(പുലരാഹിതൻ മൃതശരീരത്തിളെ ചുറ്റും നേന്നന ഓലരാ  ശ 
ത്തും മൂന്നു ഞപ്രാ ശയം  ീതം  ിശുദ്ധ പനിനീർ തെിക്കന്നു ഞ.) 

 

സമൂ:  രെം  തള ാതനാൾ ... 
 

 ാർേി: ഭീ ര രെത്തിൻ  ാ േില ൾപ്പൂ ഞാൻ: 
പാപള നിക്കളിൽ ലപേി  െർത്തുന്നു ഞ: 
സാത്താൻ നിഞയം പ ലയാളേ, സതത  ട്ടുന്നു ഞ. 

 

(പുലരാഹിതൻ മൃതശരീരത്തിളെ ചുറ്റും നേന്നന ഓലരാ 
 ശത്തും മൂന്നു ഞപ്രാ ശയം  ീതം ധൂപം  ീശുന്നു ഞ.) 

 

സമൂ:  രെം  തള ാതനാൾ ... 
 

സ്ത്രീ ൾകണമന 
(ബന ഹദ് ിൻ യൗ ീൻ ...) 

 

 ാർേി: അളന്നാത ദി സം ലബസനിയായിൽ 
ലസാദരി ാരാം  ർത്താ ഞിയം  
ചുടുത്തര  ണ്ണീതം  ീഴ്ത്തിയിതന്നു ഞ. 

 

സമൂ: അളന്നാത ദി സം.... 
 

(പുലരാഹിതൻ ധൂപം ആശീർ ദിക്കന്നു ഞ.) 
 

 ാർേി:  രെ േളിാത ലസാദരലനയം  
െിന്തിച്ചഴ ിൽ ളനടുത്തര ീർെ ിട്ടു  രഞ്ഞു 
 രിാകണമണ്ണു ൾ താണു. 

 

സമൂ: അളന്നാത ദി സം.... 
 

(പുലരാഹിതൻ മൃതശരീരത്തിളെ ചുറ്റും നേന്നന ഓലരാ  ശ 
ത്തും മൂന്നു ഞപ്രാ ശയം  ീതം  ിശുദ്ധ പനിനീർ തെിക്കന്നു ഞ.) 

 

 ാർേി: ജ്ീ നുമുയിതം ഞാനാകുന്നു ഞ 
 രയതലത ം  തെളയാേന്തി - 
 ാർന്നഖില ശൻ, ശാന്തി ളപാഴിഞ്ഞു. 
 

(പുലരാഹിതൻ മൃതശരീരത്തിളെ ചുറ്റും നേന്നന ഓലരാ 
 ശത്തും മൂന്നു ഞപ്രാ ശയം  ീതം ധൂപം  ീശുന്നു ഞ.) 

 

സമൂ: അളന്നാത ദി സം.... 
 
 

മുേിയെിയികണമൽ 
 

ശുശ്രൂ: ഞാൻ നല ണ്ണം യദ്ധം ളെയ്തു. ഞാൻ എളെ ഓട്ടം 
പൂർത്തിയാകണമി. എളെ  ിശവാസം ഞാൻ സംരഷികിച്ചു. 
അതിനാൽ നീതിയളേ നയായാധിപനായ  ർത്താ ന ഈ 
ദി സം നീതിയളേ മുേി എളന്ന അെിയിക്ക ാഞാ ളട്ട. 

(2 തില ാ. 4:7). 
 

 ാർേി:  ിശവസ്തരായ ഭൃതയർക്ക  ാഗ്ദാനം ളെയ്യളെ ട്ട 
നിതയാനന്ദത്തില ക്ക ദദ ം നിളന്ന പ്രല ശിെ ിക്ക ാ 
ഞാ ളട്ട. 
 

പുലരാഹിതൻ മൃതശരീരത്തിളെ ശിരസ്സിൽ പുഷ്പമുേി 
ൊർത്തുന്നു ഞ. തത്സ യം  റ്റുള ർ ഞീത്തു ൾ സ ർെ ി 
ക്ക ലയാ പുഷ്പദെങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ  ിതറു ലയാ 
ളെയ്യുന്നു ഞ. 

 

ഗാനം 
പുശ്ബശ്ലാോ 

 

 രിച്ചുലപായ ആൾ ജ്ീ ിച്ചിരിക്കന്ന ലരാടുത്തര യാത്ര 
പഞയന്നതായം അ തളേ പ്രാർത്ഥനാ സഹായം 
അഭയർത്ഥിക്കന്നതായം സങ്കല്പിക്കന്നു ഞ.  
 

എളെ സലഹാദരലര, ഞാനിലെ ാൾ നിങ്ങലൊടുത്തര യാത്ര 
പഞയന്നു ഞ; നിങ്ങൾ എനിക്കല െി പ്രാർത്ഥിക്ക ിൻ. 
 

 ിേ ാങ്ങുലന്നൻ നശവരമു  ിൽ 
 ിടുത്തരതിളയനികണമായന നല്കിയ  സതീ, 
പരിശുദ്ധോർ പര ാനന്ദം 
നു ത ിേത്തിൽ ലെ ാകുന്നൂ ഞാൻ. 

 

അ ളയലാം  േന്നു ഞലപാകുന്നു ഞ 
 

ശാശവതഭാഗയം നരനതെീോൻ 
 ഴി ിലാലത്താളരൻ പാർെ ിേല , 
പ്രഭയളേ നാട്ടിൽ നിതയ ിതന്നി- 
ന്നെയളട്ട ഞാൻ - അന്തി യാത്ര. 

 

എന്നു ഞം എലന്നയ്ക്കം 
 

സഹജ്ോലര, ലേഹിതഗെല , 
യാത്രയിതാ ഞാൻ ലൊദിക്കന്നു ഞ: 
നിങ്ങളെനികണമായന ളെയ്തതിളനലാം 
 ിശിഹാനാഥൻ പ്രതിഫ ല കും. 

 

എളെ പ്രാർത്ഥന നിളെ പകണമൽ എത്തളട്ട. 
 

പ്രാർത്ഥിെ തിനായന പരിപാ ന ാം 
ദദ ി ഭ നം പൂകുലന്നരം 
ലേഹാർദ്രതയാർളന്നൻ പ്രിയജ്നല , 
അനുദിന  ില ാലോർകണമെള ളന്ന. 
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ിയ ിയിൽ അ ർ  ി പിക്കന്നു ഞ. 
 

ആഡംബരവം പ്രൗഡിയള ലാം 
നാലശാന്മുഖ ായന നിഷ്പരഭ ാകും: 
ലപാകുന്നു ഞ ഞാൻ  യ ിയ ാലത്താ- 
തന്നതല ാർശ്ലം പ്രാപിെ തിനായന. 
 

നീ എന്നു ഞം നി നില്കക്കന്നു ഞ. 
 

ലപായ്മഞയന്നീ ഷികെഭംഗുര ാം 
ല ാ വ തില  ജ്ഡി ാശ െ ം: 
അഷികയരാജ്യം ലനോനുതകും 
നിലഷികപങ്ങൾ  തതു  നേൾ. 

 

അ ളന ലതേി;  ളെത്തിയില. 
 

ദുഷ്ടത കുേി ാെഴ ി നശിക്കം 
ല ാ  ിളതന്നിൽ ഭീതിയെർത്തി; 
ഓേിലെ ായന ഞാൻ ജ്ീ ൻ പ തം 
കുരിശിളന  ിരല ാോലശ്ലഷ്ിച്ചു. 

 

നിളെ  തെ എളന്നയഞിയികണമെല . 
 

ശാന്തിയിൽ   ലെ ളപായ്കളകണമാള്ള , നിൻ 
പാപത്തിനു ഞാൻ  ാലെ കുന്നു ഞ. 
പാപിനിലയാോയന കണമല്പിച്ചതുലപാ- 
ള ളന്നാടുത്തര ിലെ ാൾ  ൽെ ികണമെല . 

 

 ാഹെമൂതി അ ളന പു ഴ്ത്തു ിൻ. 
 

ദൂതർ  ിെിക്കം  ാഹെനാദം- 
 ിധിനാെ യതം ല ാഹനഗാനം 
അതുല ട്ടുെതം മൃതളരലാതം 
ത്രിതവത്തിന്നായന  ീർത്തനല ാതും 

 

സവർഗം ിയ ിയി ിഞങ്ങി. 
 

ആദത്തിന്നു ഞം സന്തതി ൾക്കം 
പറുദീസായിൽ പുനരധി ാസം 
നല്കുന്നതിനായന സവർഗംതളന്ന 
ിയ ി ിഞങ്ങീ -  ഹിതാദ്ുതല ! 

 

 ിശുദ്ധർകണമന അന്ധ ാരത്തിൽ പ്ര ാശമുദിച്ചു.  
 

 ിധിയളേ ദി സം  ിശിഹാരാജ്ൻ 
 ിണ്ണിൽ  തലപാൾ മൃതളരഴലന്നല്കക്കം; 
ജ്ീ ിെ  ലരാ  ിസ്മയ ര ായന 
രൂപാന്തരവം പ്രാപിച്ചീടുത്തരം. 

 

നിളെ  തെ ഞങ്ങളെ അനുഗ ികണമളട്ട. 
 

പരിശുദ്ധോളരതിലരല്പിനു - 
ന്നംബര ലദ്ധയ നിരലെതന്നു ഞ: 
ലേഹിതലര, ഞാന തളേയെിയിൽ 
ലെതന്നതിനായന പ്രാർത്ഥികണമെല . 

 

നിളെ അരൂപിളയ അയയ്ക്ക ; അ  സൃഷ്ടികണമളെ ടുത്തരം. 
 

 ിശിഹാനാഥാ, പാപി ളെലാം 
നിൻ  ല്പനയാ ലുത്ഥിതരായി: 
ഇതെ നിഞലിാര നിയിള ങ്ങും 
തിതവത്ഥാനം ദീപ്തിപരത്തി. 

 

ധനി തം ദരിദ്രതം 
 

മൃതിയളേ ളപാതു ാം പാതയി ലലാ 
നീങ്ങുന്നു ഞ  ിൽ  ാന ളരലാം: 
ധനി ോതം നിസ്സവതള ാെ ം 
പ്രതിഫ  തിനായന പായന്നനിശം. 

 

അ ർ െിഞകു ിരിച്ചു പഞന്നു ഞ ന്നു ഞ. 
 

ദദ ി ദൂതൻ ധരയി ിഞങ്ങി 
 നയാംബി തൻ സ ിധ െഞ്ഞു 
 നുജ്നു ശരെം ശാന്തിയ തെ ം 
തിതസലന്ദശം ല രിലകണമ ി. 

 

നീയ ർക്ക പാനീയം ള ാടുത്തരത്തു. 
 

ദപദാഹത്താൽ   യം ധരതൻ 
നീതഞ  ലെ, ശ്ലീഹോലര, 
നിങ്ങെെയ്ക്കം പ്രാർത്ഥനളയന്നു ഞം 
നല്കെ ഭയം ഞങ്ങൾക്ക  ിൽ. 

 
 

മൃതശരീരം  ീട്ടിൽനിളന്നടുത്തരക്കന്നു ഞ. 
 
സൂെന: യക്തള ന്നു ഞ ലതാന്നിയാൽ അഞ്ചാ ളത്ത 
പാദം  ഴിയലപാൾ മൃതശരീരം എടുത്തരകണമാവന്നതാെന. 
ബാകണമിഭാഗങ്ങൾ  ി ാപയാത്ര നീങ്ങിതുേങ്ങിയ 
ലശഷ്ം പാേിയാൽ  തി. 
 
 
 

 ി ാപയാത്ര 
ഗാനം 

(ഇസയാദ ന ളഞംലസ ...) 
 

ല ാ സൃഷ്ടിക്ക മുമ്പുതളന്നയള ൻ. 
 

ദൃശയാദൃശയങ്ങൾ സ  ം തീർലത്താലന, 
നാഥാ, സ ല ശാ, 
നിൻ സാദൃശയത്തിൽ തീർലത്താളരന്നു ഞളേല ൽ 
കൃപ നീ െിന്തെല . 

 

ആദിമുതൽ അന്തയം ളരയള ളയലാം. 
 

എലാ ഞിയന്നൂ ദദ ം  നുജ്ളെ  
ഗൂഡ ിൊരങ്ങൾ: 
 ാക്കം ളെയ്തി െ ം നിഖി ം  ഞളയലനയ 
ളതെി ായന കണമാണുന്നൂ. 
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ഹൃദയങ്ങൾ നീ പരിലശാധിക്കന്നു ഞ. 
 

സന ഫുേ ായന നിന്മുപിൽ കണമണ്ടു ു നത്തിൻ 
തിേ ളെലാം നീ; 
ളപത ീ പാപങ്ങൾ: ഫ  ായന പീഡ െ ം  
തിങ്ങിനിഞിലലാ. 

 

ല ാപത്തിൽ ഞങ്ങളെ ശിഷികികണമതലത. 
 

ജ്നനം മുതള ന്നു ഞം  നുജ്ൻ പാപത്തിൻ 
 ഴിയിൽ ച്ചായന്നു ഞ: 
ല ാപം   രാളത നാഥാ,  നില ാളേ 
തൃകണമൺ പാർകണമെല . 

 

 ണ്ണുനീതള ാണ്ടു എളെ  ിേകണമ ഞാൻ നനച്ചു. 
 

നാഥാ, പാപിനിയാം  ഞിയം  ിഴിനീരിൽ 
പാദം  ഴകുലപാൾ. 
ഹൃദയം തരെിത ായന സഹതാപാകു  ായന 
ളപാറുതിയ ൾകണമതെി. 

 

 ർത്താല   ാതെയം  ർഷ്ികണമെല . 
 

പശ്ചാത്താപത്താള ാഴകുളന്നൻ  ണ്ണീർ 
 ണ്ടു  നിിാലും; 
ദദ ാനുഗ്രഹവം കൃപയം െിരള ന്നിൽ 
ളൊരിയെ ഖില ശാ. 

 

നീ എളന്ന സൃഷ്ടിച്ചന എളെല ൽ ദ  ൾ ച്ചു. 
 

തീർത്തൂ ളപാേിയിൽ നിന്നാദാ ിളന ദദ ം 
ലെർത്തു ജ്ീ നതിൽ: 
സ്തുതിതൻ ഗീതങ്ങൾ നിയതം പാേിടുത്തര ാൻ 
നാവ  ലന്ന ി. 

 

  ിയ തം ളെഞിയ തം 
 

അനുതാപാകു രായെയം പാപി ളെ 
ദ ളകണമാൾവൂ ദദ ം: 
പശ്ചാത്താപത്തിൻ  ണ്ണീർ െിന്തു  നാം: 
ദദ ം കൃപ ളെയ്യും. 

 

രഷിക നായ ദദ ല  ഞങ്ങളെ സഹായികണമെല . 
 

നരനീ ല ാ ത്തിൽ ദദ ം തുെയാ ാ 
ളതാന്നു ഞം  ഴി ില: 
നാഥാ, ദുർബ രാം ഞങ്ങൾകണമ ശത ൾ 
തീർകണമെ നുനി ിഷ്ം. 

 

നിനക്ക ഞാനഭി ാദന ർെ ിക്കന്നു ഞ. 
 

സവസ്തീ ദാ ീദിൻ പുത്രീ  ാ ാഖാ 
 ഞിയലത്താേതെി: 
 നയാ ാതാല , ളസഹിലയാൻ പുത്രീ, നിൻ 
ധനയത നിസ്തു  ാം. 

 

 ർത്താ ിളന പ്രാർത്ഥിച്ചു ശക്തരാകു ിൻ 
 

നിഞയം ല ാദള ാളേ  ാനിൽ  ാെതെ ം 
പരിശുദ്ധോലര, 
കൃപയം ല ാെനവം ഞങ്ങൾ ലനേിടുത്തര ാൻ 
നിതരാം പ്രാർത്ഥിെ ിൻ. 

 

 ഴി ദീർോ ാളെങ്കിൽ   ിയ ഒെ ീസിള  ഗാന 
ങ്ങെ ം പാോവന്നതാെന. 

 
രൊം ഭാഗം: ദദ ാ യത്തിൽ 

 

 ി ാപയാത്രയളേ അ സാനം മൃതശരീരം ദദ ാ 
 യ  ദ്ധയത്തിൽ സ്ഥനായാപിക്കന്നു ഞ. 
കുർബാനയളെങ്കിൽ അതിനുലശഷ്ം പുലരാഹിതൻ 
മൃതശരീരത്തിളെ പകണമൽ ളെന്നു ഞ ജ്നങ്ങെ ളേ ലനളര 
തിരിഞ്ഞുനിന്നു ഞള ാെന ആരംഭിക്കന്നു ഞ. 

 

ഗാനം 
( ാഞൻ ആലസ ...) 

 

അ രതു പഞിലെ ാൾ ഞാൻ സലന്താഷ്ിച്ചു. 
 

അെയന്നീലശാ മൃതരാ ഖി ർക്കം 
ജ്ീ നു തുലപാൽ ശരെവ തെീോൻ. 

 

 ർത്താ ിളന ഞാൻ നിരന്തരം പ്ര ീർത്തിക്കം. 
 

മൃതിയാൽത്തളന്ന മൃതിയളേ  യ്കളപലാം 
 ഴ ിയനാഥാ, നിളന്ന ന ിക്കന്നു ഞ. 

 

അ ൻ ശബ്ദമുയർത്തിയലെ ാൾ ിയ ി കുലുങ്ങി. 
 

 ിശിഹാനാഥൻ ശബ്ദമുയർത്തുലപാൾ  
 ലഞ പിെതം മൃതതേളനഴലന്നല്കക്കം. 

 

അ ളെ നാ ം എന്നു ഞം ധനയ ാകുന്നു ഞ. 
 

മൃതിളയ മുഞലപാൽ നാഥനയയ്ക്കന്നു ഞ 
ദുഷ്ടനു ിെയിൽ ശിഷ്ടനുള ാതലപാള . 

 

ഞാൻ ദദ ത്തി ാനന്ദിക്കം. 
 

അഭയം കുരിശിൽ  െ ന സാനം 
 ിധിയളേ നാെിൽ ദ  ത ാനന്ദം. 

 

നീ എളന്ന സൃഷ്ടിച്ചു എളെല ൽ ദ  ൾ ച്ചു. 
 

ധൂെിയിൽനിന്നു ഞം ജ്േള നിലകണമ ി; 
നിളന്ന ന ികണമാൻ നല്കെമുത്ഥാനം. 

 

നീതി ാോർകണമന അന്ധ ാരത്തിൽ പ്ര ാശമുദിച്ചു. 
 

ല ോലത്തരിൽ നാഥളനഴന്നള്ളം 
മൃതളര ിെിക്കം ജ്ീ ന ർലകണമകും. 
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 ിശുദ്ധർക്ക പ്ര ാശമുദിച്ചു. 
 

 ന പ്രഭയിൽ  ബഞിേള ാെിെിന്നു ഞം; 
അതിലുള ലരാ നാഥനു പു ൾപാടുത്തരം. 

 

ളെഞിയ തം   ിയ തം. 
 

പ്രിയലര, നിങ്ങൾ  രയതതഖില ശൻ 
പുനതത്ഥാനം നല്കാൻ  ത ലലാ. 

 

പിതാ ിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാ ിനും സ്തുതി. 
 

താതനുല  ം സുതനും റൂഹായ്ക്കം 
 ീർത്തനള ന്നു ഞം ഞങ്ങെെയ്ക്കന്നു ഞ. 

 

ആദിമുതൽ എലന്നയ്ക്കം. 
 

ഈലശാനാഥാ,  രെവമുയിതം നിൻ 
ദ  െി ലലാ; നിളന്ന ന ിക്കന്നു ഞ. 

 

ശുശ്രൂ: നമുക്ക പ്രാർത്ഥികണമാം: നമുക്ക സ ാധാനം നലോടുത്തര 
കൂളേ. 
 

സമൂഹ പ്രാർത്ഥന 
 

ശുശ്രൂ: സതയ ിശവാസലത്താടുത്തരകൂളേ ഈ ല ാ ം 
 ിട്ടുലപായിരിക്കന്ന നമ്മുളേ സലഹാദര (ലപരന) നുല െി 
(സലഹാദരികണമ ... ല െി) നമുക്ക പ്രാർത്ഥികണമാം. ജ്ീ ി 
ത ാ ത്തു സൽകൃതയങ്ങൊൽ ദദ ളത്ത പ്രസാദിെ ിച്ച 
ഈ ആളെ ദദ ം നീതി ാോതളേ സമൂഹത്തില യ്ക്ക 
പ്രല ശിെ ിക്ക ാഞാ ളട്ട. 
 

സമൂ: ആലേൻ. 
 

ശുശ്രൂ:  രിച്ച ളര ഉയിർെ ിക്ക യം നല ർക്ക സവർഗ 
ഭാഗയം നല്കു യം ളെയ്യുലപാൾ തളെ അനുഗ്രഹത്താലും 
തളെ  ാതാ ായ  നയ ാ ഞിയത്തിളെ പ്രാർത്ഥനയാലും 
 ിശിഹാ അ ലരാടുത്തരകൂളേ ഈ ആളെ തളെ   തുഭാഗത്തു 
നിറുത്തു ാഞാ ളട്ട. 
 

സമൂ: ആലേൻ. 
 

ശുശ്രൂ: ജ്ീ ളെ പുസ്ത ത്തിൽ ദദ ം ഈ ആെ ളേ ലപളര 
ഴതു യം, തിരളിടുത്തരകണമളെ ട്ട തളേ ഗെത്തിൽ ഈ 
ആളെ ലെർക്ക യം ളെയ്യു ാഞാ ളട്ട. 
 

സമൂ: ആലേൻ. 
 

 ാർേി:  ർത്താല ,  ാത്സ യപൂർേം ഞങ്ങളെ സന്ദർ 
ശിക്ക യം  ാതെയപൂർേം ഞങ്ങളെ സംരഷികിക്ക യം 
ളെയ്യെല . ഉത്ഥാനം പ്രതീഷികിച്ചു ഴിയന്ന  രിച്ച ളര 
ഉയിർെ ികണമെല . എന്തുള ാളെന്നാൽ നീ ആ ാശത്തി 
ളെയം ിയ ിയളേയം രാജ്ാ ാകുന്നു ഞ. ജ്ീ ളെയം  രെ 
ത്തിളെയം നാഥനും പിതാവം പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാ 
വ ായ സർലേശവരാ. 
 

സമൂ: ആലേൻ.  ർത്താല , അനുഗ്രഹികണമെല . 
 

 ാർേി:  ർത്താല , നിളെ ദപതൃ  ായ പരിപാ  
നളയ ഞങ്ങൊരാധിക്കന്നു ഞ. എന്തുള ാളെന്നാൽ നീ 
ഞങ്ങളെ  രെ ിലധയരാക്ക യം  ീണ്ടും ജ്ീ ിെ ിക്ക 
 യം ളെയ്യുന്നു ഞ. ഉത്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങെ ളേ ശരീരങ്ങളെ 
നീ  ഹതവ െിയിക്കന്നു ഞ. ജ്ീ ളെയം  രെത്തിളെയം 
നാഥനും, പിതാവം പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവ ായ 
സർലേശവരാ. 
 

സമൂ: ആലേൻ. 
 
 

യാത്രാ ന്ദനം 
 

സൂെന:  രിച്ചയാൾ ലദ ാ യലത്താടുത്തരം  റ്റും യാത്രപഞ 
യന്നതായി സങ്കല്പിക്കന്നു ഞ. 

 

ശുശ്രൂ: ദദ ത്തിളെ ഭ നല , ഞാൻ നിലന്നാടുത്തര യാത്ര 
പഞയന്നു ഞ.  ാലോദീസാ ഴി എളന്ന  ിശുദ്ധീ രിക്ക യം 
പരിശുദ്ധ കുർബാനയാൽ എളെ ആത്മാ ിളന ലപാഷ്ി 
െ ിക്ക യം  റ്റു കൂദാശ ൊൽ എളെ ആത്മാ ിൽ കൃപാ 
 രം ളൊരിയ യം ളെയ്ത പ്രിയളെ ട്ട ദദ ാ യല , 
ഞാൻ നിനക്ക  ന്ദനം പഞയന്നു ഞ. 
 

     എളെ പിതാകണമോതം ആത്മീയപാ  ത ായ പുലരാ 
ഹിതലര, ദദ  െനങ്ങൊൽ എളെ ആത്മാ ിനു ലപാഷ് 
െം നല്കിയ നിങ്ങലൊടുത്തരം ഞാൻ യാത്ര പഞയന്നു ഞ. ഞാൻ 
നിങ്ങെിൽ നിന്ന ന്നു ഞലപാകുന്നു ഞള ങ്കിലും എളെ ലേഹം 
എന്നു ഞം നിങ്ങലൊടുത്തരകൂളേയൊയിരിക്കം. സവർഗരാജ്യ 
ത്തിൽ നാം ഒത ിക്കന്നതു ളര നിങ്ങൾ എനിക്കല െി 
പ്രാർത്ഥികണമെല . 
 

മൃതശരീരം സി ിലത്തരിയില ക്ക ള ാണ്ടുലപാകുന്നു ഞ. 
തത്സ യം താളഴളകണമാടുത്തരത്തിരിക്കന്ന ഗാനം ആ പി 
ക്കന്നു ഞ. 

 

ഗാനം 
( ാളതക്ലഞ ാ ന) 

 

എളെ സലഹാദരളര, നളേ സൃഷ്ടികണമയം  രെ ിലധയ 
രാക്ക യം,  രെലശഷ്ം ഉയിർെ ിച്ചന  അഷികയരാക്ക യം 
ളെയ്യുന്ന ദദ ം  ാഴ്ത്തളെ ട്ട നാ ളട്ട.  
 

 യ ില്കപ്പ തം പുല്കളകണമാേിലപാള   
ജ്ീ ിത ിെയിൽ: 
ഓർലത്താർത്തിനിയം ദനരാശയല ാലേ 
 ി പികണമതലത. 

 

സന ഫുേ ായ്കലകണമൾകണമാം പുനതത്ഥാനം 
ന ജ്ീ ിതവം 
അഞിയിച്ചുയതം സു ിലശഷ്ത്തിൻ 
തിതസലന്ദശം. 
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 ാഗ്ദാനങ്ങൾ തിങ്ങിമുഴങ്ങും 
 ാഹെനാദം 
ആ ാശത്തിൻ സീ  ളെലാം 
മുഖരിത ാക്കം. 

 

തിത ിഖിതങ്ങൾ  ായിച്ച തൻ 
 യാഖയാനങ്ങൾ 
ശരിയായന നല്കാൻ നിങ്ങൾകണമിനിയം 
 ഴി ിലലതും. 

 

സ്ത്രീപുതഷ്ോരന്തര ിയ ാ- 
തുത്ഥാനത്തിൽ 
സവർഗംതന്നിൽ ദൂതർ െലകണമ 
രാജ്ിക്കന്നു ഞ. 

 

മൃതനായന  ിശിഹാ മൂന്നാം ദി സം  
ജ്ീ ൻ ലനേി; 
ഭീ രമൃതിതൻ െങ്ങ ലയ ം 
ളപാട്ടിനുറുങ്ങി. 

 

മൃതിയളേ ള ാടുത്തരതാം ല ാട്ട ളെലാം 
തട്ടിനിരത്തി 
നാഥൻ ന  ായത്ഥാനത്തിൻ 
പാത തുഞന്നു ഞ. 

 

സവർഗ െലിാരജ്സുതനിനിയം 
ജ്യ ാെിതനായന 
 ത ീധരയിൽ കുരിശിൻ പ്രഭയാൽ 
പരില ഷ്ടിതനായന. 

 

ആ ാശത്തിൽ ദൂതോതം 
ധരല ൽ നരതം 
അഷിക രായന നിൻ ആഗ ദി സം 
പാർത്തു ഴിപ്പൂ. 

 

 ീളട്ടജ് ാനൻ പ്രതിഫ ല  ാ- 
ളനത്തും ദി സം 
ല ഗം പു രാൻ ഭൃതയഗെങ്ങൾ 
ലനാകണമിയിരിപ്പൂ. 

 

 െ ാെൻ  ളന്നത്തുലന്നരം 
 െ ഞ ലെരാൻ 
തിരി ൾ ളതെിച്ചാകണമനയാ െി ൾ 
 ാത്തു ഴിപ്പൂ. 

 

നിശ്ചഞ്ച രായന ദൂതോതം 
തിതസന്നിധിയിൽ 
ആദരപൂർേം  ാഹെമൂതാ- 
നെിനില്കക്കന്നു ഞ. 

 
 
 
 

ഓശാന  ൊള തിലരല്പതിനായന 
പരിശുദ്ധോർ 
ആ ാശത്തിൻ  െി ാതില്കകണമൽ 
നി ള ാള്ളന്നു ഞ. 

 

 രെത്താല   ിജ്യ െിലിാ- 
തന്നതനൃപനായന 
പരി െമുതിതം പുഷ്പ ിരീേം 
നിർേിക്കന്നു ഞ. 

 

സുകൃതസു ങ്ങൾ ൊർത്തിളയാതങ്ങി 
സ  ംകൃതരായന 
 ത ിൻ,  ത ിൻ നൃപളന മുഞലപാ- 
ള തിലരല്പതിനായന. 

 
 
 

മൂന്നാം ഭാഗം, ളസ ിലത്തരിയിൽ 
 

 ാർേി:  ർത്താല , നിളെ ദാസളെ (ദാസിയളേ) 
ആത്മാ ിളന നീതി ാോതളേ രാജ്യത്തു പ്രല ശിെ ികണമ 
െല . 
 

സമൂ: അയാൾക്ക നിതയാശവാസം ള ാടുത്തരക്ക യം ളെയ്യ 
െല . 
 

കുഴിള ഞ്ചരിെ ന 
 

 ാർേി:  ണ്ണിൽനിന്നു ഞ  നുഷ്യളന സൃഷ്ടികണമയം അ ളന 
 രെ ിലധയനാക്ക യം ളെയ്യുന്ന ദദ ല , നിളെ 
 ിശുദ്ധോർ  ിശ്ര ം ള ാള്ളന്ന  ബഞിേം എത്ര  ലനാ 
ഹര ാകുന്നു ഞ!  ിശുദ്ധ  ാലോദീസയാൽ മുദ്രിതവം പരി 
ശുദ്ധ കുർബാനയാൽ പരിപുഷ്ടവം  ിശുദ്ധ ദത ത്താൽ 
അഭിഷ്ിക്തവ ായ ഈ ശരീരത്തിനു നിളെ ദി യപുത്രളെ 
രൊ ളത്ത ആഗ നം  ളര  ിശ്ര ം നല്കല െ ഈ 
 ബഞിേം നീ പ ിത്രീ രികണമെല . ജ്ീ ളെയം  രെ 
ത്തിളെയം നാഥനും, പിതാവം പുത്രനും പരിശുദ്ധാ 
ത്മാവ ായ സർലേശവരാ. 
 

സമൂ: ആലേൻ. 
 

പുലരാഹിതൻ ധൂപം  ാഴ്ത്തുന്നു ഞ. 
 

 ാർേി: ലസാെ ാള ാണ്ടു നീ എളന്ന തെിക്ക .  
ഞാൻ നിർേ നാകും. 
 

 ർത്താല , നിളെ അനുഗ്രഹത്തിളെ ദി യജ് ത്താൽ 
ഈ ആളെ ആശവസിെ ികണമെല . 
 

മൃതശരീരത്തിലേൽ കുരിശാകൃതിയിൽ  ിശുദ്ധ പനി 
നീർ തെിക്കന്നു ഞ. 

 

അതിൽ എളന്ന  ഴകു :  
ഞാൻ  ിിളനകണമാൾ ള ണ്മയള നാകും. 
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 ർത്താല , നിളെ അനുഗ്രഹത്തിളെ ദി യജ് ത്താൽ 
ഈ  ബഞിേം പ ിത്രീ രികണമെല . 
 

കുഴിയിൽ കുരിശാകൃതിയിൽ  ിശുദ്ധ പനിനീർ 
തെിക്കന്നു ഞ. 

 

പിതാ ിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാ ിനും സ്തുതി. 
 

കുരിശു ഴിയായി നളേ രഷികിച്ച പുത്രനും  
സ്തുതിയം ബഹു ാനവം സ ർെ ികണമാം. 
 

പുലരാഹിതൻ മൃതശരീരളത്ത ഈരണ്ടു ീതം മൂന്നു ഞ 
പ്രാ ശയം ധൂപിക്കന്നു ഞ. 
 

ആദിമുതൽ എലന്നയ്ക്കം ആലേൻ. 
 

ഞങ്ങെ ളേ പ്രാർത്ഥന ൾ പരി െധൂപം ലപാള   
നിളന്ന പ്രസാദിെ ികണമളട്ട. 
 

പുലരാഹിതൻ കുഴി ഈരണ്ടു ീതം മൂന്നു ഞപ്രാ ശയം 
ധൂപിക്കന്നു ഞ. 

 

കുന്തുതകണമ ിേൽ 
 

 ാർേി:  നുഷ്യാ, നീ ളപാേിയാകുന്നു ഞ; ളപാേിയില യ്ക്ക 
തളന്ന  േങ്ങും എന്നന അതെിളച്ചയ്ത സ  ത്തിളെയം 
നാഥനായ ദദ ം നിളന്ന ഉയിർെ ിളെ  ഹതവലത്താ 
ടുത്തരകൂളേ അ സാന ദി സം തളെ   ത്തുഭാഗത്തു നിറു 
ത്തളട്ട. നീ സവീ രിച്ച  ിശുദ്ധ കൂദാശ ൾ അതുന്നത 
ദദ ത്തിളെ നയായാസനത്തിങ്കൽ നിളന്ന സഹായി 
കണമളട്ട. ജ്ീ ളെയം  രെത്തിളെയം നാഥനും, പിതാവം 
പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവ ായ സർലേശവരാ. 
 

സമൂ: ആലേൻ. 
 

 ാർേി:  നുഷ്യാ, നീ ളപാേിയാകുന്നു ഞ; ളപാേിയില യ്ക്ക 
തളന്ന  േങ്ങുള ന്നന ഓർത്തുള ാള്ള . 
 

പുലരാഹിതൻ മൃതശരീരത്തിലേൽ കുന്തുതകണമ ിടുത്തരന്നു ഞ. 
ളപട്ടി മൂേിയലശഷ്ം കുഴിയില യ്ക്കന ഇഞക്കന്നു ഞ. തൽസ 
 യം താളഴ ള ാടുത്തരത്തിരിക്കന്ന ഗാനം പാടുത്തരന്നു ഞ.  റ്റുള 
 ർ കുഴിയിൽ കുന്തുതകണമ ിടുത്തരന്നു ഞ. 

 

സൂെന: ബന്ധളെ ട്ട ർ ആ ശയളെ ട്ടിട്ടുളെങ്കിൽ 
 ാത്രല  താളഴകണമാണുന്ന ളെഞിയ ഒെ ീസു നേലത്തെ 
തുള്ളൂ. അളലങ്കിൽ തുേർന്നു ഞള മൂന്നു ഞ പ്രാർത്ഥന ൾ 
ളൊലി അ സാനിെ ിക്കന്നു ഞ. 

 

ഗാനം 
( ല്കകണമാ  ിശിഹാ) 

 

എളെ  ർത്താല , നിളന്ന ഞാൻ പ്ര ീർത്തിക്കം. 
 

 ഹി ളയാേന്തി  ിധിനാെിൽ 
 ർത്താല , നീയെയലപാൾ 

 തെളയാളേളന്ന നിറുത്തെല  
നല ളരാത്തു   ംഭാലഗ. 

 

 ർത്താല , നിളന്ന ഞാനാശ്രയിച്ചു. 
 

 ർത്താല  നിൻ കുരിശിളന ഞാ- 
നാരാധിച്ചു െങ്ങുന്നു ഞ: 
അതു താൻ ഞങ്ങൾക്കത്ഥാനം 
രഷികയമുയിതം നല്കുന്നു ഞ. 

 

ആ ാശവം ിയ ിയം നിലെതാകുന്നു ഞ. 
 

ആ ാശവ ീ ിയത വം 
താ   ലലാ  ർത്താല , 
ജ്ീ ിക്കന്ന നഭയം നീ  
നല്കെല ; മൃതനായസ്സും. 

 

അ രാനന്ദ ീർത്തനങ്ങൾ പാടുത്തരം 
 

മൃതരാം നരതളേ പാപങ്ങൾ 
 ായ്ക്കെല  നിൻ കൃപയാല : 
 ാലോദീസാ  ഴിയലങ്ങ 
സുതരാെ ളരലന്നാർകണമെല . 

 

അ ളെ സലന്താഷ്ത്തിൽ അ രാനന്ദിക്കം. 
 

 ർത്താല , നിൻ ലശാെിതവം 
ദി യശരീരവ ഞില ാളേ 
ഉൾളകണമാെ രാം നിൻസുതലര 
നിതയ ിതന്നിൽ ലെർകണമെല . 

 

അ രി ാതം അ ലശഷ്ിച്ചില. 
 

 ഴളപയ്യുലപാൾ  യലു െിൽ 
 ിത്തു ൾ ളപാട്ടിമുെയ്ക്കന്നു ഞ: 
 ാഹെനാദം ല ൾക്കലപാൾ 
മൃതരിൽ ജ്ീ നുദിക്കന്നു ഞ. 

 

ആദിമുതലുള ളയലാം. 
 

ളതെി ാളയന്നു ഞളേ നാഥാ നിൻ 
തിത ിഴിളയലാം  ാണുന്നു ഞ: 
നിര ധിയാള ൻ പാപങ്ങൾ 
നിരയാളയണ്ണി  ിധികണമലല. 

 

പിതാ ിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാ ിനും സ്തുതി. 
 

ബാ ാപുത്രൻ റൂഹാലയ, 
മൃതനാള ന്നില്കകണമനിലയെം 
ജ്ീ ൻ നല്കി  ലഹാന്നത ാം 
പ്രഭയളേ നാട്ടിൽ ലച്ചർലകണമെം. 

 

ആദിമുതൽ എലന്നയ്ക്കം ആലേൻ. 
 

സർോധിപനാം  ർത്താല , 
നിളന്ന  െങ്ങി ന ിക്കന്നു ഞ 
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ഈലശാ ിശിഹാ, ഞങ്ങെിതാ 
നിളന്ന ന ിച്ചു പു ഴ്ത്തുന്നു ഞ. 

 

ജ്നള ലാം പ്ര ീർത്തികണമളട്ട. 
 

ഞങ്ങളേ  ർതയശരീരങ്ങൾ- 
ക്കത്ഥാനം നീലയകുന്നു ഞ: 
നാഥാ, ഞങ്ങളേയാത്മാവം 
രഷികിക്കന്ന നലലാ നീ. 

 

ആലേൻ ആലേൻ എന്നു ഞദ്ലോാഷ്ിക്ക ിൻ. 
 

സർലേശാ, നീ പരിശുദ്ധൻ 
ബ  ാലന, നീ പരിശുദ്ധൻ; 
നിതയന ർതയൻ പരിശുദ്ധൻ 
നിൻ കൃപ ഞങ്ങൾലകണമ െല . 

 

 ാർേി: പാപിനിക്ക ളപാറുതി ള ാടുത്തരത്തന അ ളെ  ിശു 
ദ്ധീ രിച്ച  ർത്താല , നിളെ അനുഗ്രഹത്താൽ  രിച്ച 
 ളര  ിശുദ്ധീ രികണമെല .  ാ ാഖ ാലരാടുത്തരകൂളേ സവർഗ 
ത്തിൽ നിളന്ന സ്തുതിക്ക ാൻ അ ളര ലയാഗയരാകണമെല . 
ജ്ീ ളെയം  രെത്തിളെയം നാഥനും പിതാവം പുത്രനും 
പരിശുദ്ധാത്മാവ ായ സർലേശവരാ. 
 

സമൂ: ആലേൻ.  ർത്താല , അനുഗ്രഹികണമെല . 
 

 ാർേി:  രിച്ച ളര ഉയിർെ ിക്കന്ന നും, അ ർക്ക 
നിതയാശവാസം ള ാടുത്തരക്കന്ന നു ായ  ർത്താല , നിളന്ന 
ഞങ്ങൾ ആരാധിക്ക യം പു ഴ്ത്തു യം ളെയ്യുന്നു ഞ. ജ്ീ   
ളെയം  രെത്തിളെയം നാഥനും പിതാവം പുത്രനും 
പരിശുദ്ധാത്മാവ ായ സർലേശവരാ. 
 

സമൂ: ആലേൻ. 
 

ലബാധനഗാനം 
(പുതഷ്ോർകണമന) 

(ബ്ഹദ് ിൻ യൗ ീൻ ...) 
 

 ാർേി: നാഥനെിിടുത്തര ന്തി നാെിൽ 
 ാതെയള ഴം  ിധിയാൽ  ാന രാജ്യം ലനടുത്തരം 
 നുജ്നുഭാഗയം. 

 

സമൂ: നാഥനെിിടുത്തര ... 
 

 ാർേി:  ഞയറ്റ നായ്കച്ചിര ഹി ാ ിൽ 
 ിന്നി ിെങ്ങും മുഖള ാടുത്തര  ലഞ ിളട്ടഴലന്നല്കക്കം 
 നുജ്നുഭാഗയം. 

 

സമൂ: നാഥനെിിടുത്തര ... 
 

 ാർേി:  രി  നിനകണമായാദിമുതൽ ഞാൻ 
 തതിയരാജ്യം ലനടുത്തര  നാഥനിൽ നിന്നിതു ല ൾക്കം 
 നുജ്നുഭാഗയം. 

 

സമൂ: നാഥനെിിടുത്തര ... 

 
(സ്ത്രീ ൾകണമന) 

(യാദാഹുശാല ....) 
 

 ാർേി:  ിശിഹാ  ർത്താ ിൻ ദാസീ  ിധിനാെിൽ 
 ാഹെ സംഗീതം നിളന്ന  ിെികണമളട്ട 
 ഗ്ദ  ഞിയ െിളിാത ള ണ്മഹി ദുതിലയാളേ. 

 

സമൂ:  ിശിഹാ  ർത്താ ിൻ ... 
 

 ാർേി: നിർേ െരിത ൊം സാഞാ, ഏ ീശവാ 
 ർത്തളയാടുത്തരംകൂളേ  േശിയിലുത്ഥാനം നിതരാം 
 നി ാർന്നതെളട്ട  ർത്താ ഖില ശൻ. 

 
സമൂ:  ിശിഹാ  ർത്താ ിൻ ... 
 

 ാർേി: മൃതിലയാർത്തിനി നിങ്ങൾ  ദനം തുേരാളത 
രഷികാ  െനങ്ങൾ ല ട്ടു നേന്നിടുത്തര ിൻ: 
പുനതത്ഥാനം  ത ലലാ:  രെമുഞകണമം താൻ. 

 

സമൂ:  ിശിഹാ  ർത്താ ിൻ ... 
 

സങ്കീർത്തനം 
(പുതഷ്ോർകണമന) 

 

ശുശ്രൂ: ദദ ല ; എളെ പാപങ്ങൾ  ഴ ികണമെയെല . 
 രിച്ച ളര ഉയിർെ ിക്കന്ന ലന, നിളെ തിതനാ ത്തിനു 
സ്തുതി. 
 

സമൂഹം രണ്ടു ഗെ ായി തുേതന്നു ഞ (സങ്കീ. 51) 
 

ദദ ല  എളെ പാപങ്ങൾ  ഴ ികണമെയെല :  
എളെ ളതറ്റു ൾ തുേച്ചു ാറ്റെല . 
 

എന്തുള ാളെന്നാൽ എളെ പാപങ്ങൾ ഞാനഞിയന്നു ഞ: 
ഞാൻ അ ളയലാം  ണ്ടുള ാെിരിക്കന്നു ഞ. 
 

നിനളകണമതിരായി ഞാൻ പാപം ളെയ്തുലപായി; 
നിളെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ തിേ ൾ പ്ര ർത്തിച്ചു. 
 

എളെ പാപങ്ങെിൽ നിന്നു ഞ മുഖം തിരിച്ചു െയെല : 
എളെ കുറ്റങ്ങളെലാം തുേച്ചു ാറ്റു യം ളെയ്യെല . 
 

പിതാ ിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാ ിനും സ്തുതി: 
ആദിമുതൽ എലന്നയ്ക്കം ആലേൻ. 
 

ശുശ്രൂ: ദദ ല , എളെ പാപങ്ങൾ  ഴ ികണമെയെല . 
 രിച്ച ളര ഉയിർെ ിക്കന്ന ലന, നിളെ തിതനാ ത്തിനു 
സ്തുതി. പ്രാർത്ഥികണമാം; നമുക്ക സ ാധാനം. 
 
 

(സ്ത്രീ ൾകണമന) 
 
ശുശ്രൂ:  ാട്ടത ി ലതേിനേക്കന്ന  ാൻലപേളയലെ ാള  
 ർത്താല , നിളന്ന ഞാൻ ലതേി ിെിക്കന്നു ഞ. 
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സജ്ീ നായ ദദ ളത്ത ഞാൻ ദാഹിക്കന്നു ഞ: 
ഞാൻ എലെ ാൾ എളെ ദദ ളത്ത  ാണും? 
 

രാവം പ ലും ഞാൻ  ണ്ണീത കുേിക്കന്നു ഞ: 
എന്തുള ാളെന്നാൽ നിളെ ദദ ം എ ിളേ എന്നന 
അ ർ നിതയവം എളന്ന പരിഹസിക്കന്നു ഞ. 
 

എളെ ആത്മാല , നീ എന്തിനു നിരാശളെ ടുത്തരന്നു ഞ? 
നീ എന്തിനു  ിഷ്ാദിച്ചു   ങ്ങുന്നു ഞ? 
നീ ദദ ത്തി ാശ്രയിക്ക . 
 

പിതാ ിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാ ിനും സ്തുതി: 
ആദിമുതൽ എലന്നയ്ക്കം ആലേൻ. 
 

ശുശ്രൂ:  ാട്ടത ി ലതേിനേക്കന്ന  ാൻലപേളയലെ ാള  
 ർത്താല , നിളന്ന ഞാൻ ലതേി ിെിക്കന്നു ഞ.  രിച്ച ളര 
ഉയിർെ ിക്കന്ന ലന, നിളെ തിതനാ ത്തിനു സ്തുതി. 
പ്രാർത്ഥികണമാം നമുക്ക സ ാധാനം. 
 

 ാർേി: സജ്ീ വം ജ്ീ ദായ വ ായ ശബ്ദത്താൽ 
 ാസഞിളന ഉയിർെ ിച്ച  ർത്താല , ആ ശബ്ദം  ഹനീ 
യ ായ നീതി ിധിയളേ ദി സത്തിൽ നിളെ ദാസളന 
(ദാസിളയ)  ിെിക്ക യം നിളെ   ത്തുഭാഗത്തു നിറുത്തു 
 യം ളെയ്യളട്ട. പാപങ്ങൾ ളപാറുക്കന്ന നും  തെ 
നിഞി നും നീതി ാനു ായ  ിധി ർത്താല , ജ്ീ  
ളെയം  രെത്തിളെയം നാഥനും, പിതാവം പുത്രനും 
പരിശുദ്ധാത്മാവ ായ സർലേശവരാ. 
 

സമൂ: ആലേൻ. 
 

 ാർേി:  ർത്താല ,  രിച്ച ളര നീ  തൊപൂർേം 
ജ്ീ ിെ ികണമെല . ജ്ീ ിക്കന്ന ളര ദയാപൂർേം പരിപാ ി 
കണമെല , ഉത്ഥാനം പ്രതീഷികിച്ചു  രെ േി ളര  ഹി  
ലയാളേ ഉയിർെ ികണമെല . ജ്ീ ളെയം  രെത്തിളെയം 
നാഥനും, പിതാവം പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവ ായ 
സർലേശവരാ. 
 

സമൂ: ആലേൻ,  ർത്താല , അനുഗ്രഹികണമെല . 
 

 ാർേി: സ  ത്തിളെയം നാഥനായ ദദ ം തളെ 
നീതി ാോലരാടുത്തരം  ിശുദ്ധലരാടുത്തരം കൂളേ ഉൽ കൃഷ്ട ായ 
ഉയിർപ്പം  ഹനീയ ായ നിതയജ്ീ നും നല്കി സവർഗരാജ്യ 
 ാകുന്ന ഓർശ്ലലത്തയ്ക്കന ഈ ആളെ പ്രല ശിെ ിക്ക ാഞാ 
 ളട്ട. നേിൽ നിന്നു ഞ ല ർളപട്ടുലപായ  ിശിഹായളേ 
 ൗതി ശരീരത്തിള  ഈ അംഗളത്ത അനുഗ ിക്ക യം, 
ഈ മൃതസംസ്കാരത്തിൽ സഹ രിച്ചന ഈ ആളെ 
ബഹു ാനികണമയം ളെയ്ത നിങ്ങളെലാ ളരയം ദദ ം 
സമൃദ്ധ ായി അനുഗ്രഹിക്ക ാഞാ ളട്ട. അ ിേലത്ത കൃപ 
നിരന്തരം നിങ്ങെിൽ  സികണമയം അ ിേലത്ത  ാതെയം 
നിതയം നിങ്ങളെ അനുഗ ിക്ക യം ളെയ്യളട്ട. ഇലെ ാഴം + 
എലെ ാഴം എലന്നയ്ക്കം. 
 

സമൂ: ആലേൻ. 
 

എലാ തം കുരിശുളതാട്ടു ന സ്കരിച്ചു പിരിഞ്ഞു 
ലപാകുന്നു ഞ. 

 


