
   Prayers for Great lent 7 session.  
 ഴറഺമനനഹമ്പഺലറ നഭഷ്കഹയം  
ഒമ്പതഹം ഭണഺമുലെ നഭഷ്കഹയം.  
ഒരു കൗനഭഹ നഭഷ്കയഺക്കണം. 

 
 കഹരുണയഴഹനഹമ കർതൄഹനഴ ഴറതബഹഗത ഇയഺക്കുഴഹൻ 
എറല ഹഴരും ആഗ്രസഺക്കുന്ന ആ ദഺഴഷതൄഺൽ ഞങ്ങലല നഺലെ 
ഷന്നഺധഺമഺൽനഺന്നു തള്ളഺക്കലമരുനത. നഺലെ വയ഻യഴും യക്തഴും 
ഞങ്ങലഺൽ ഷഥഺതഺലെയു്യന്നതുലകഹണു്ട ഞഹൻ നഺങ്ങലല അരഺമുന്നഺറല  എന്നു 
ന഻ ഞങ്ങനലഹെു കൽഩഺക്കരുലത. ഞങ്ങൾ കകലക്കഹണ്ടഺടു്ടള്ള ഭഹനഭഹദ഻ഷഹ 
ഞങ്ങൾക്കു ഭുങ്ങഺനപഹകഹതൄ കപറഹമഺതൄ഻ർന്നഺടു്ട അതഺനഹൽ ഞങ്ങൾ 
അഗ്നഺക്കെറഺലന കെന്നു നഺലെ ඁഩമഹൽ ജ഻ഴഺക്കുഭഹരഹകണലഭ. 
ഫഹരക് നഭഹർ.  
 
 കർതൄഹനഴ ഞങ്ങലുലെ ഩഹഩങ്ങൾ ഞങ്ങലല ഭൂെഺമഺയഺക്കുന്നു. 
ഞങ്ങൾ ലെമ്തുനഩഹമ ൿറ്റങ്ങൾ എനപഹളും ഞങ്ങലുലെ നനലയ 
നഺൽക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ എങ്ങലന ഷവർഗഗ തൄഺനറമ്ക്കു നനഹക്കഺ നഭഹെനലതൄ 
അനഩക്ഷഺനക്കണു്ട. ഩഹഩഺനഺമഹമ ഷ്ര഻ലമനപഹലറ ഞങ്ങൾ നഺലെ 
കരുണമഺൽ ആശ്രമഺചു്ചലകഹണു്ട നഺലെ ഴഹതഺൽക്കൽ 
ഭുട്ടഺഴഺലഺക്കുന്നു.ഞങ്ങനലഹെു ഉതൄയഭരുലഺലെമ്തു ഞങ്ങലുലെ ഩഹഩങ്ങൾക്കു 
ഩയഺസഹയം നൽകണനഭ. ലഭഹരഺനമഹ. 
കഹരുണയഴഹനഹമ കദഴലഭ ഞങ്ങലഺൽനഺന്നു നഺലെ തഺരുഭുഖലതൄ 
തഺയഺചു്ചകലമരുലത. ഞങ്ങലൂലെ പ്രഹർഥനകലല നഺയഷഺചു്ചകലമരുലത. 
ഞങ്ങലല കകഴഺടു്ടകലമരുലത. ഞങ്ങൾ നഺന്നഺൽ ഭഹരം ആശ്രമഺക്കുന്നു. 
നഺലെ ඁഩ ഞങ്ങലല യക്ഷഺക്കുഭഹരഹകണലഭ. കർതൄഹനഴ ഞങ്ങൾ 
ഩഹഩലച്ചലഺമഺൽ ഭുങ്ങഺക്കഺെക്കുന്നു. നഺലെ ലഴെഺപുള്ള നഷഹപഹമഹൽ 
ഞങ്ങലല തലഺക്കണലഭ. ഞങ്ങലുലെ ഭറഺനതകലല ඁഩനമഹലെ 
കളുകഺക്കലനമണനഭ. ഞങ്ങൾ നഺനക്കുള്ളഴയഹമഺയഺപഹനം നഺലെ 
ഇശ്െപ്രകഹയം നെപഹനം നയഹമഴഺധഺമുലെ ദഺഴഷതൄഺൽ നഺലെ 
ഴറതുബഹഗത നഺന്നുലകഹണു്ട ഷ്തുതഺ ഩഹെുഴഹനം നമഹഗയയഹമഺതൄ഻രുകമും 
ലെനയ്യണലഭ. ആമ്മ഻ൻ. 
 (യണു്ട കൗനഭഹകൾ നഭഷ്കയഺക്കണം.)  
ഷന്ധ്യ നഭഷ്കഹയം ഇഴഺലെ ആയംബഺക്കണം. 
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                         ഷന്ധ്യ നഭഷ്കഹയം  
 (140, 141, 118, 116 എന്ന഻ ഷങ്ക഻ർതൄനങ്ങൾ ലെഹറല ണം) 
                                  ൿരഺനമറഹമഺഷ്നഷഹൻ. 

കർതൄഹനഴ ഞഹൻ നഺലന്നഴഺലഺചു്ചഴനറല ഹ എനന്നഹെുതൄയഭരുലഺലച്ചനയ്യണനഭ. 
 എലെ ഴെനങ്ങലല ഷൂക്ഷഺചു്ച നകടു്ട കകലക്കഹളു്ളകമും  
ലെനയ്യണനഭ .എലെ പ്രഹർഥന നഺലെ ഭുമ്പഹലക ധൂഩം നഩഹലറമും എലെ 
കകകലഺൽ നഺന്നുള്ള കഹള്െ ഷന്ധ്യമുലെ ഴളഺഩഹെു നഩഹലറമും ഇയഺക്കു 
ഭഹരഹകണലഭ. എലെ ഹൃദമം ദുശ്ക്കഹയയതൄഺന െഹമഹലതമും ഞഹൻ 
അനയഹമക്രഺമകൾ പ്രഴർതൄഺക്കഹലതമും ഇയഺക്കതൄക്കഴണണ ം എലെ 
ഴഹമ്ക്കും എലെ അധയങ്ങൾക്കും കഹഴൽക്കഹലയ നഺമഭഺക്കണലഭ . 

ദുശ്െഭനശയനയഹെുലെ ഞഹൻ നെരുഭഹരഹകരുലത.    തഺഭഹൻ എലന്നന഻ 
ഩഠഺപഺക്കുകമും വഹഷഺക്കുകമും ലെയ്യലട്ട. ദുശ്െന്മഹരുലെ എണണ  എലെ 
തറമ്ക്കു ലകഹളുപഹകഹലതമഺയഺക്കലട്ട. എലെന്നഹൽ എലെ പ്രഹർഥന 
അഴരുലെ നദഹശം നഺഭഺതൄഭഹൿന്നു  .അഴരുലെ ഴഺധഺകർതൄഹക്കൾ  
ഩഹരമഹൽ തെമലപടു്ട  .എലെ ഴെനങ്ങൾ ഇമ്പഭുള്ളത്ു എന്നഴർ  
നകൾക്കലട്ട. 

 ഭൂഭഺലമ ഩഺലർക്കുന്ന ലകഹളുഴുനഩഹലറ വഴക്കുളഺമുലെ ഴഹമ്ക്കയഺലക 
അഴരുലെ അഷഥഺകൾ െഺതരലപടു്ട.  .കർതൄഹനഴ ഞഹൻ എലെ കണവ കലല 
നഺലെ അെുക്കനറക്കുമർതൄഺ നഺന്നഺൽ വയണലപടു്ട. എലെ ആത്മഹഴഺലന 
തള്ളഺക്കലമരുലത .എനഺക്കഹമഺ കണഺകൾ ഭരചു്ചഴച്ചഺടു്ടള്ള 
ഩയഺസഹഷഺകലുലെ കയ്യഺൽ നഺന്നു എലന്ന കഹതലകഹനള്ളണലഭ. ഞഹൻ 
കെന്നുനഩഹൿനമ്പഹൾ അനയഹമക്കഹർ അഴരുലെ ലകണഺകലഺൽ ഒരുഭഺചു്ച 
ഴ഻ളലട്ട. .എലെ  വഫ്ദതൄഹൽ ഞഹൻ കർതൄഹഴഺലന ഴഺലഺചു്ച. എലെ 
വഫ്ദതൄഹൽ ഞഹൻ കർതൄഹഴഺനനഹെു പ്രഹർഥഺചു്ച  .അഴലെ ഭുമ്പഹലക  
ഞഹൻ എലെ ലഞരുക്കം  ലെമ്തു അരഺമഺക്കുകമും എലെ ആത്മഹഴു 
ഴഺശഹദഺച്ചഺയഺക്കുനമ്പഹൾ ന഻ എലെ ഊെുഴളഺകൾ അരഺമുന്നുഴനറല ഹ. 
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 എലെ നെപുകലുലെ ഴളഺമഺൽ അഴർ എനഺക്കഹമഺ ലകണഺകൾ ഭരചു്ചഴചു്ച .
ഞഹൻ ഴറനതൄഹടു്ട നനഹക്കഺ. എലന്ന അരഺമുന്നഴനഺലറല ന്നു ഞഹൻ കണു്ട .
ഷനങ്കതഷഥറം എനഺക്കഺറല ഹലതമഹമഺ  .എലെ നദസഺക്കുനഴണ്ടഺ ഩകയം 
നെഹദഺക്കുന്നഴനം ഇറല . കർതൄഹനഴ ഞഹൻ നഺലെ അെുക്കൽ നഺറഴഺലഺചു്ച .
കർതൄഹനഴ ജ഻ഴഺച്ചഺയഺക്കുന്നഴരുലെ നദവത എലെ ആശ്രമഴും എലെ 
ഓസയഺമും ന഻മഹൿന്നു എന്നു ഞഹൻ ഩരഞു്ഞ  .ഞഹൻ ഏറ്റഴും 
എലഺഭലപട്ടഺയഺക്കുന്ന തുലകഹണു്ട  എലെ  അനഩക്ഷലമ ഷൂക്ഷഺചു്ച 
നകൾക്കണനഭ  .എലന്ന ഩ഻ ഺപഺക്കുന്നഴർ എലന്നക്കഹൾ  
ഫറഴഹന്മഹയഹമതുലകഹണു്ട അഴയഺൽ നഺന്നു എലന്ന യക്ഷഺക്കണനഭ . 

ഞഹൻ നഺലെ നഹഭലതൄ ഷ്നതഹരം ലെയു്യഴഹനഹമഺടു്ട എലെ പ്രഹണലന 
കഹയഹഗ്രസതൄഺൽ നഺന്നു ഴഺെുഴഺക്കണലഭ. ന഻  എനഺക്കു ഉഩകഹയം 
ലെയു്യനമ്പഹൾ നഺലെ ന഻തഺഭഹന്മഹർ എലന്ന പ്രത഻ക്ഷഺച്ചഺയഺക്കും. നഺലെ 
ഴെനം എലെ കഹറുകൾക്കു ഴഺലക്കും എലെ ഊെുഴളഺകൾക്കു 
പ്രകഹവഴുഭഹൿന്നു. നഺലെ ന഻തഺമുള്ള ഴഺധഺകൾ ആെയഺപഹനഹമഺടു്ട ഞഹൻ 
ആണമഺടു്ട നഺശ്ചമഺചു്ച . 

ഞഹൻ ഏറ്റഴും ക്ഷ഻ണഺചു്ച, കർതൄഹനഴ നഺലെ ഴെനപ്രകഹയം എലന്ന 
ജ഻ഴഺപഺക്കണലഭ. കർതൄഹനഴ എലെ ഴഹമഺലറ ഴെനങ്ങലഺൽ ന഻ 
ഇശ്െലപെണലഭ  .നഺലെ   നയഹമങ്ങലഺൽ നഺന്നു എലന്ന ഩഠഺപഺക്കണലഭ. 
എലെ നദസഺ എറല ഹമ്നഩഹളും നഺലെ കകകലഺൽ ഇയഺക്കുന്നു. 

 നഺലെ നഴദപ്രഭഹണം ഞഹൻ ഭരന്നഺറല . ഩഹഩഺകൾ എനഺക്കഹമഺടു്ട 
ലകണഺകൾ ഴചു്ച  .എന്നഹറും ഞഹൻ നഺലെ കൽഩനകലഺൽ നഺന്നും  
ഭഹരഺനപഹമഺറല .  നഺലെ ഷഹക്ഷഺലമ എനന്നക്കും അഴകഹവഭഹമഺ ഷവ഻കയഺചു്ച .
എലെന്നഹൽ അതു എലെ ഹൃദമതൄഺലെ ആനന്ദഭഹൿന്നു  നഺലെ 
കൽഩനകൾ എനന്നക്കും ഷതയനതൄഹലെ നഺഴർതൄഺപഹനഹമഺടു്ട ഞഹൻ 
എലെ ഹൃദമം തഺയഺചു്ച.   
ഷകറ ജഹതഺകലുനഭ കർതൄഹഴഺലന ഷ്തുതഺപഺൻ ഷകറ ജനങ്ങലുനഭ 
അഴലന ഷ്തുതഺപഺൻ. എലെന്നഹൽ അഴലെ ඁഩ നമു്മലെ നഭൽ 
ഫറലപട്ടഺയഺക്കുന്നു. അഴൻ ഷതയഭഹമഺടു്ട എനന്നക്കും കർതൄഹഴഹൿന്നു 
കദഴനഭ ഷ്തുതഺ നഺനക്കു നമഹഗയഭഹൿന്നു .ഫഹരക് നഭഹർ.  



 

                                                   (4) 
 തലെ ഩയഺശുദ്ധതമ്ക്കു ബംഗഭഺറല ഹതഺയഺമ്ലക്ക ഞങ്ങൾക്കുനഴണ്ടഺ 
നനഹമു്പ നനഹറ്റഴനഹമ ഭവഺസഹ! നഺനക്്കു ഇശ്െഭഹൿന്ന പ്രകഹയം നനഹമു്പ 
നനഹൽഩഹൻ ഞങ്ങൾക്കു ඁഩ ലെയ്യണനഭ.   
എറല ഹ സൃശ്െഺകനലമും നഩഹറു്റന്നഴനഹമഺയഺലക്ക ഞങ്ങലുലെ യക്ഷമ്ക്കു 
നഴണ്ടഺ ഴനതൄഺൽ ഴച്ു്ച ഴഺവന്നഴനഹമ കർതൄഹനഴ! ഴമരഺലന 
ഷ്നനസഺക്കഹലത നനഹമു്പനനഹൽഩഹൻ ഞങ്ങലല നമഹഗയയഹക്കണലഭ.  
 നനഹമു്പ ഷഹതൄഹനനഹെു മുദ്ധം ലെമ് ഴഹനള്ള പ്രധഹന 
ആമുധഭഹൿന്നു.നഭഹവമും ഏറഺമഹഴും നമു്മലെ കർതൄഹഴും നഹൽഩതു 
ദഺഴഷം നനഹമു്പ നനഹറു്റ.നനഹമ്പഹറും പ്രഹർഥനമഹറും ഷഹതൄഹലന ജമഺപഹൻ 
ഞങ്ങലല ഩഠഺപഺച്ച ഭവഺസഹതമു്പയഹന ഷ്തുതഺ.  
 കദഴലഭ ഞങ്ങലുലെ കെങ്ങൾക്കു ഩയഺസഹയഭുണ്ടഹക്കണലഭ. 
ഞങ്ങലൂലെ അඁതയങ്ങലലലമറല ഹം നഭഹെഺക്കണലഭ. ഞങ്ങൾ ഩഹഩം 
ലെമ്ത്ു നഺലന്ന നകഹഩഺപഺച്ചഺയഺക്കുകമഹൽ ഩഹഩഺനഺമഹമ ഷ്ര഻ലമ 
നപഹലറ ഞങ്ങൾ നഺലെ അെുക്കൽ നഺറഴഺലഺക്കുന്നു.  
 ഭനശയഷ്നനസഭുള്ളഴലന ഞങ്ങലല കകലക്കഹണു്ട ഞങ്ങനലഹെു 
കരുണ ലെയ്യണലഭ. ന഻ ഴറഺമ ഭസതവനതൄഹലെ എളുലന്നളു്ളന്ന 
ദഺഴഷതൄഺൽ നഺലെ ശുദ്ധഺഭഹന്മഹനയഹെുലെ നഺലെ ඁഩമ്ക്കു ഞങ്ങൾ 
ഷ്തുതഺ ഩഹെുഭഹരഹകണലഭ.  
 ആത്മഹഴും വയ഻യഴും ഒരുഭഺചു്ച നനഹമു്പ നനഹൽനക്കണ്ടഺമഺയഺക്കു 
ന്നതഺനഹൽ വയ഻യം ബക്ഷണലതൄ ലഴെഺമുനമ്പഹൾ ആത്മഹഴ്ു തഺന്മകനലമും 
ലഴെഺനമണ്ടതഹൿന്നു.ദുർഴഺെഹയങ്ങനല ലഴെഺമഹലത ബക്ഷണലതൄ ഭഹരം 
ലഴെഺഞ്ഞഺടു്ടള്ള നനഹമ്ു്പ ഴയർത്ഥഭഹമഺടു്ടള്ളതഹൿന്നു. കർതൄഹലഴ! 
ആത്മഹഴഺറും വയ഻യതൄഺറും വയഺമഹമഺടു്ട നനഹമു്പ നനഹൽഩഹൻ നഺലെ ඁഩ 
ഞങ്ങൾക്്കു ഷസഹമഭഹമഺയഺക്കണലഭ.   
 നഭഹരഹനനശുഭവഺസഹ നഺലെ കരുണമുലെ ഴഹതഺൽ ഞങ്ങലുലെ     
നനനയ ന഻ അെമ്ക്കരുനത. കർതൄഹനഴ ഞങ്ങൾ ഩഹഩഺകലഹൿന്നു എന്നു 
ഞങ്ങൾ ഏറു്റഩരമുന്നു. ഞങ്ങനലഹെു കരുണമുണ്ടഹകണനഭ. കർതൄഹനഴ 
നഺലെ ഭയണതൄഹൽ ഞങ്ങലുലെ ഭയണം ഭഹഞു്ഞ നഩഹൿഴഹനഹമഺടു്ട നഺലെ 
ഷ്നനസം നഺലെ ഷഥഹനത നഺന്നു ഞങ്ങലുലെ അെുക്കനറക്കു നഺലന്ന 
ഇരക്കഺലക്കഹണു്ടഴന്നു ഞങ്ങനലഹെൂ കരുണമുണ്ടഹകണനഭ.  



                                             (5) 
                          (യണു്ട കൗനമ്മഹ നഭഷ്കയഺക്കണം.) 
                          (3)ഷൂതൄഹരനഭഷ്കഹയം. 
     ഉമയങ്ങലഺൽ കദഴതൄഺന ഷ്തുതഺ.ഭൂഭഺമഺൽ ഷഭഹധഹനഴും നഺയപും, 
             ഭനശയഭക്കൾക്കു നറല  വയണഴും ഉണ്ടഹമഺയഺക്കലട്ട 
             (ഭൂന്നുതഴണഈപ്രഹർഥനലെഹറല ഺൿമ്പഺെണം.) 
                     4-)0ഷങ്ക഻ർതൄനം.  
ഫഹരക്്ക നഭഹർ. എലെ കദഴഴും എലെ ന഻തഺമുലെ യക്ഷകനഭഹമുനള്ളഹലഴ! 
ഞഹൻ നഺലന്ന ഴഺലഺച്ചനപഹൾ ന഻ എനന്നഹെുതൄയഭരുലഺലെമ്മത്഼. 
  ഫഹരക് നഭഹർ. എലെ ലഞരുക്കങ്ങലഺൽ ന഻ എലന്ന ആവവഷഺപഺചു്ച. 
ന഻ എനന്നഹെു കരുണ ലെമ്ത്ു.എലെ പ്രഹർത്ഥനലമ നകൾക്കണനഭ. 
  ഭനശയഩുരന്മഹനയ! നഺങ്ങൾ എരനതൄഹലം എലെ ഫഹുഭഹനലതൄ 
ഭരമ്ക്കുകമും ഴയർത്ഥലതൄ ഷ്നനസഺക്കുകമും ഴയഹജലതൄ അനനവശഺ 
ക്കുകമും ലെയു്യന്നു എനന്നക്കുഭഹമഺനട്ടഹ?.  
       കർതൄഹഴ്ു അത്ഭുതതൄഹൽ ലതയലഞ്ഞെുക്കലപട്ടഴലന തനഺമ്ക്കഹമഺടു്ട 
നഴർതഺയഺചു്ച എന്നരഺഞു്ഞലകഹൾഴഺൻ. ഞഹൻ കർതൄഹഴഺലന ഴഺലഺക്കുനമ്പഹൾ 
അഴൻ നകൾക്കും. 
  നഺങ്ങൾ നകഹഩഺപഺൻ ഩഹഩം ലെയ്യരുത്ു. നഺങ്ങലുലെ ഹൃദമങ്ങലഺൽ 
ഩരമുകമും നഺങ്ങലുലെ കഺെക്കകലഺനന്മൽ ഴഺെഹയഺക്കുകമും ലെമ് ഴ഻ൻ. 
        നഺങ്ങൾ ന഻തഺമുലെ ഫറഺകലലക്കളഺച്ു്ച കർതൄഹഴഺൽ ആശ്രമഺപഺൻ. 
നറല ഴലന നഭുക്്കു ആരു കഹണഺചു്ച തരുലഭന്നും  അഴലെ ഭുഖപ്രകഹവലതൄ 
നമു്മലെ നഭൽ ഴഺയഺക്കലട്ടലമന്നും ഩരമുന്നഴർ ഩറരുണ്ു്ട. 
                                                           
 കർതൄഹനഴ അഴരുലെ നകഹതമു്പം ഴ഻ഞു്ഞം എണണ മും ഒരുഭഺച്ു്ച 
ഷഭഹധഹനനതൄഹലെ ഴർദ്ധഺച്ച കഹറനതൄക്കഹൾ എലെ ഹൃദമതൄഺൽ നഺലെ 
ഷനെഹശം ന഻ തന്നു.ഞഹൻ കഺെന്നുരങു്ങം കർതൄഹനഴ ന഻ ഭഹരം എലന്ന 
അെക്കനതൄഹലെ ഴഷഺക്കുഭഹരഹക്കും. കദഴനഭ ഷ്തുതഺ നഺനക്കു 
നമഹഗയഭഹൿന്നു.ഫഹലരക് നഭഹർ. 
  പ്രഹർഥനമഺൽ ഉറ്റഺയഺക്കുന്നഴൻ ബഹഗയഴഹനഹൿന്നു. അത്ു അഴന് നകഹട്ടമും 
അബമഷഥഹനഴും ആൿന്നു. നയഹമഴഺധഺമുലെ ബമങ്കയ ദഺഴഷതൄഺൽ 
ഭവഺസഹമുലെ ഷഺംസഹഷനതൄഺലെ ഭുമ്പഺൽ അതു അഴലന ഭുഖകഹെഺ 
നമഹലെ നഺർതകമും ലെയു്യന്നു.(ലഭഹരഺനമഹ.)   
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ഞങ്ങലുലെ നഹഥനഹമ കർതൄഹനഴ നഺലന്ന ഞങ്ങൾ ഴഺലഺക്കുന്നു. ഞങ്ങലുലെ 
ഷസഹമതൄഺന ന഻ ഴനയണനഭ. ഞങ്ങലുലെ അനഩക്ഷ നകടു്ട ഞങ്ങലുലെ 
ആത്മഹക്കൾ നഭൽ കരുണ ലെനയ്യണലഭ. തലെ ഭുഖം കണവ ന഻രുകലഹൽ 
നനമുനമ്പഹളും കശ്െത നഺരഞ്ഞ ഴഺറഹഩനതൄഹെു െഺമ കയച്ചഺറഹൽ തലെ 
ഴഹമ്ു അെമ്ക്കലപെുനമ്പഹളും ഩഹഩഺ ഷ്നനസഺക്കലപട്ടഴനഹമഺതൄ഻രുന്നു. 
അനതഹഩഺമുലെ കൺനഩഹലകൾ ഒളുക്കുന്ന കണവ ന഻ർതള്ളഺകൾ നഩഹലറ 
ഴഺറനമരഺമ യത്നങ്ങൾ നഩഹറും നശ്രശഠ ് ഭഹൿന്നഺറല . കദഴലഭ എനന്നഹെ്ു 
ഉതൄയഭരുലഺലെമ്ത്ു എനന്നഹെ്ു കരുണ ലെനയ്യണനഭ. ഭനശയരുലെ  
ഹൃദമങ്ങലല അനതഹഩതൄഺനറക്്ക  തഺയഺപഺക്കുകമും ലെനയ്യണനഭ. 
ൿരഺ.ൿരഺ. ൿരഺ. 
വമന നഭഷ്കഹയം  .നഭഹർ അനപ്രഭഺലെ നഫഹഴൂനഷഹ.   
ഞങ്ങൾക്കുള്ള കർതൄഹനഴ ഞഹനഺസ നഺദ്രലമഹളഺഞ്ഞഺടു്ട  
ഉണർനഴഹനെ നഺൻ തഺരുഭുമ്പഺൽ നഺൽഩഹൻ ඁഩ ന഻ നൽനകണനഭ.  
ഴ഻ണു്ടം ഞഹനരങു്ങന്നഹകഺൽ എനഺക്കുള്ള എലെമുരക്കം  
കർതൄഹനഴ നഺൻ തഺരുഭുമ്പഺൽ നദഹശം െഹതഹകണനഭ.  
എന്നുണർച്ചമഺൽ ഞഹൻ െതഺ ലഩെുകഺൽ  
നഺൻ നന്മമഺൽ ഞഹൻ ലഩഹരുക്കലപെും  
ഉരക്കതൄഺൽ ഞഹൻ ഩഺളലച്ചങ്കഺൽ  
ലഩഹരുപഹൻ കരുണ ന഻ ലെയ്യണനഭ.  
തഴക്ഷ഻ണതൄഺൽ ഷ്ക഻പഹമഹൽ നറല മുരക്കലഭനഺക്കുന഻ തഹ  
ആകഹ ഷവഩന ഭശുദ്ധഺമഺൽ നഺലന്നലന്ന ന഻ യക്ഷഺചു്ച ലകഹള്ളണലഭ  
നഺയപു നഺരഞ്ഞമുരക്കതൄഺൽ യഹലഴഹലക്കലമലന്ന ന഻ ബയഺക്ക  
തണയഴരും നഴണ്ടഹ നഺനഴും എന്നഺൽ ഭുശ്കയഭഹക്കനറല  
6)നഺലെ അെഺമഹൻ ഞഹനതഺനഹലറലെ ഷനു്ധ്ക്കൾ കഹപഹനഹമ്ു  
ലഴലഺഴഺനലെ ഭഹറഹഖഹലമ എനഺക്കു ന഻ തയണംകർതൄഹനഴ.  
7)നദവശതലഩട്ടമനഩക്ഷമഺൽ നഺലന്നലന്ന ന഻ യക്ഷഺചു്ച ലകഹനള്ളണനഭ. 
 ഉമഺർലഩട്ട നഺൻ നദസലതൄ ഞഹനനബഴഺലച്ചന്നതഺനഹനറ.  
8) ഞഹൻ െയഺഞ്ഞനറതൄഹറുരങു്ങനമ്പഹൾ നഺലെ നെഹയലമനഺക്കു കഹഴൽ  
നഺൻ ഭനച്ചഺറഺനലെ ഷവതകർമ്മം നഺൻ ඁഩനമഹലെ നൽകണനഭ. 
 9)നഺൻ കക ഭനഞ്ഞ വയ഻യതൄഺൽ നഺലെ ഴറനതൄതഹകണനഭ. 
 നഺലെ കരുണകൾ നകഹട്ടമതഹമ്ു എനഺക്കു ന഻ െുറ്റഺചു്ച ലകഹനള്ളണനഭ. 
  



                                        (7) 
(10). വയ഻യഭെങ്ങഺമുരങു്ങനമ്പഹൾ കഹഴറതഹമതു നഺൻ വക്തഺ  
 ഷൗയബയഭഹമ ധൂഩം നഩഹൽ എലെമുരക്കം തഺരുഭുമ്പഺൽ.  
നഺലന്നലഩറ്റഹലമ്മമുലെ നഺനന്നഹെുള്ളമനഩക്ഷമഹലറ  
എനഺക്കുള്ള വമനതൄഺനന്മൽ തഺന്മലഩട്ടഴനണമരുനത.  
11) എനഺക്കുനഴണ്ട഻ടു്ടണ്ടഹലമന്നഹ നഺനക്കുള്ള ഩൂജമഹനറ  
എലന്ന ഴയഷനതൄഺറഹക്കഹമ് ഴഹൻ ഷഹതൄഹലന ന഻ ഭുെക്കണനഭ. 
12) കർതൄഹനഴ നഺൻ ഩരലഞ്ഞഹപ്ു എലെ ഩക്കൽ തഺകമ്ക്കണനഭ.  
നഺനക്കുള്ള ഷല ഻ഫഹമഹലറ എലെ ആമുഷ്ൃ് കഹക്കണനഭ.  
13) ഞഹനണയലപട്ട഻െുനമ്പഹൾ നഺലന്ന ഞഹൻ ലകഹണ്ടഹെുഴഹൻ  
എലെ തലർച്ചമുലെ ഩക്കൽ നഺലെ ഉഩഴഺ ന഻ കഹട്ടണനഭ.  
14) നഺൻ തഺരുഭനഷ്ഺലന ഞഹനരഺഞ്ു്ഞ ഞഹനതഺലന ലെമ് ഴഹനഹമ്   
നഺെഺരുഭനഗുണഭതഺനഹനറ എനഺക്കു ന഻ ഭനനഹഗുണം ലെയ്യണനഭ. 
15) നഺയപു നഺരനഞ്ഞഹയെഺമും ഩുണയതവതൄഺനലെ യഹഴും  
ഞങ്ങലുലെ യക്ഷകഹയൻ ഭവഺസഹ കർതൄഹനഴ അെഺമഹർക്കു ന഻ തയഺക. 
16) ലഴലഺഴഺൽ തഹൻ പ്രകഹവഺചു്ച ലഴലഺഴഺൽ തൄലന്ന ഩഹർക്കുന്നു  
ലഴലഺഴഺനലെ ഷുതയഹമഴരും നഺലന്നതൄലന്ന ഴന്ദഺക്കുന്നു.  
17) നഺനക്കു ഷ്തുതഺ നഺന്നനഗ്രസങ്ങൾ ഞങ്ങലുലെ നഭറുഭതഹകണനഭ.  
ഇസനറഹകതൄഺറുഭതുനഩഹലറ ഩയനറഹകതൄഺറുഭതഹകണനഭ.  
18)എലെ കർതൄഹനഴ നഺനക്കു ഷ്തുതഺ നഺനക്കു ഷ്തുതഺ നഺനക്കു ഷ്തുതഺ   
ആമഺയങ്ങലുലെ ആമഺയഴും അലഴുെഹലത നഺനക്കുഷ്തുതഺ. 
19)ഷവർഗഗ ഹദൂതർക്കുെമഴനന അഴയഹൽ ഭസതവലപെുന്നഴനന, 
 ഴന്ദനനഴഹലെ നഺനക്കുഷ്തുതഺ. പ്രഹർഥനകൾ കകലക്കഹള്ളണനഭ. 
 20)ര഻നമകനഭ എകര഻മഹം എകകദഴഭഹമുള്ള  
ഩഺരഷുതഩയഺശുദ്ധഹത്മഹഴഹം ഷതയ ഩയനന നഺനക്കു ഷ്തുതഺ. 
21) ഫറസ഻നരുലെമനഩക്ഷകലും അനതഹഩഺകലുലെ കണവ ന഻രും  
ഭുൻപറഭഹമ കഹള്െകൾ നഩഹൽ കകലക്കഹൾനഴഹനന നഺനക്കു ഷ്തുതഺ.  
22)ഷവർഗഗ ഹദൂതന്മഹർ തലന്ന ഷ്തുതഺമഹൽ നഘഹശഺക്കുന്നഴനന 
 ഩൂളഺകലഹമഴയഺൽ നഺന്നു അലഴഺറല ലത നഺനക്കുഷ്തുതഺ. 
 23)ഩഺതൃഷുതഩയഺശുദ്ധഹത്മഹഴഹം ഏകകദഴതൄഺൻ ഩക്കൽ 
 നഺർമ്മറഭഹമ നഫഹധതൄഹൽ ഷ്നതഹരം നഹം ലെമ്ത഻നെണം. 
24) ലകഹറല ും ഴഞ്ചനമഹമുള്ള ലഩഹന്നും ലഴള്ളഺമും നനനെണ്ടഹ 
 നഺതയജ഻ഴൻ പ്രഹഩഺപഹൻ ഷനതയഹഩനദവം നകൾക്ക.  
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25)നഹൽഩതു നഹൾ ഉഩഴഷഺക്ക ഴഺവക്കുന്നഴനപം ലകഹെുക്ക  
ഈവഹമ്ഷുതനനനപഹൽ ദഺനം ഏളുഴട്ടം പ്രഹർഥഺക്ക.  
26)ഭൂവമുനഭറ഻മഹമും നഹൽഩതുദഺനം നനഹലമ്പെുത.  
നമു്മലെ കർതൄഹഴും നനഹറു്റ. ആകൽക്കരുഷഹനമ ജമഺചു്ച.  
27)കെൽ ഩഹഭഗ്നഺകലഺൽ യക്ഷഺലച്ചന്നഹപ്രഹർഥനകൾ  
ഞങ്ങലുലെ നഭഷ്കഹയങ്ങൾക്കു ඁഩമുലെ ഴഹതഺൽ തുരക്കണനഭ.  
28)നഭഷ്കഹയം നകൾക്കുന്നഴനന മഹെനകൾ നൽൿന്നഴനന  
ഞങ്ങലുലെ നഭഷ്കഹയം നകടു്ട മഹെനകൾ നൽക഻നെണനഭ. 
 ൿരഺനമറഹമഺനഷഹൻ. ൿരഺനമറഹമഺഷ്നഷഹൻ. ൿരഺനമറഹമഺഷ്നഷഹൻ. 
ഷൂതൄഹരഹ പ്രഹർഥനമുലെ ഭഷുഭൂരഹ. 91, 120 ഭഷുഭൂരഹ  
  ഫഹലരക്നഭഹർ അതയനു്നതലെ ഭരഴഺൽ ഴഷഺക്കുന്നഴനം 
കദഴതൄഺലെ നഺളറഺൽ ഭസതവലപെുന്നഴനഭഹമ ഭനശയഹ.   
ഫഹലരക്നഭഹർ. ന഻ കർതൄഹഴഺനനഹെ്ു എലെ വയണഴും എലെ ഷനങ്കത 
ഷഥറഴും ഞഹൻ ആശ്രമഺച്ചഺയഺക്കുന്ന കദഴഴും ന഻മഹൿന്നു എന്നു 
ഩരക.എലെന്നഹൽ അഴൻ ഴഺരുദ്ധതൄഺലെ ലകണഺമഺൽ നഺന്നും ഴയർഥ 
ഷം ഷഹയതൄഺൽ നഺന്നും നഺലന്ന യക്ഷഺക്കും. അഴൻ തലെ തൂഴറുകൾ 
ലകഹണു്ട നഺലന്ന യക്ഷഺക്കും അഴലെ െഺരൿകലുലെ ക഻ളഺൽ ന഻ ഭരക്കലപെും. 
അഴലെ ഷതയം നഺലെ െുറു്റം ആമുധഭഹമഺയഺക്കും. ന഻ യഹരഺമഺലറ 
ബമതൄഺൽ നഺന്നും ഩകൽ ഩരക്കുന്ന അഷ്രതൄഺൽ നഺന്നും ഇരുട്ടഺൽ 
ഷഞ്ചയഺക്കുന്ന ഴെനതൄഺൽ നഺന്നും ഉച്ചമഺൽ ഊതുന്ന കഹറ്റഺൽ നഺന്നും 
ബമലപെുകമഺറല  നഺലെ ഒരു ബഹഗതനഺന്നു ആമഺയങ്ങലും നഺലെ ഴറതു 
ബഹഗതനഺന്നു ഩതഺനഹമഺയങ്ങലും ഴ഻ളും. അഴർ നഺങ്കനറക്കു അെുക്കുകമഺറല . 
എന്നഹനറഹ ന഻ നഺലെ കണവ കൾ ലകഹണു്ടതലന്ന കഹണം. ദുശ്െന്മഹർക്കുള്ള 
പ്രതഺഩകയലതൄ ന഻ കഹണം. എലെന്നഹൽ ഉമയങ്ങലഺൽ ഴഹഷഷഥറ 
ഭഹക്കഺമ എലെ വയണഭഹമ കർതൄഹഴു ന഻മഹൿന്നു. നദഹശം നഺനന്നഹെ്ു 
അെുക്കുകമഺറല . വഺക്ഷ നഺലെ െഹയതൄഺന ഷഭ഻ഩഺക്കുകമഺറല . 
എലെന്നഹൽ നഺലെ ഷകറ ഴളഺകലഺറും നഺലന്ന കഹനക്കണ്ടതഺനഹമഺടു്ട 
അഴൻ തലെ ഭഹറഹഖഭഹനയഹെു നഺലന്നക്കുരഺചു്ച കൽഩഺക്കും. നഺലെ കഹറഺൽ 
നഺനക്കു ഇെർച്ചമുണ്ടഹകഹതഺയഺപഹന്നഹമഺടു്ട അഴർ തങ്ങലുലെ ഭുജങ്ങലഺൽ 
നഺലന്ന ഴസഺക്കും. നഗഹർനഷഹ ഷർപനതൄമും ലസർനമ്മഹനനഹഷർപ 
നതൄമും ന഻ െഴഺടു്ടം ഷഺംസനതൄമും ലഩരുമ്പഹമ്പഺനനമും ന഻ ലഭതഺക്കും.  



അഴൻ എലന്ന അനനവശഺച്ചതുലകഹണു്ട ഞഹൻ അഴലന യക്ഷഺചു്ച 
ഫറലപെുതം. അഴൻ എലെ നഹഭം അരഺഞ്ഞതുലകഹണു്ട എലന്ന 
ഴഺലഺക്കും. ഞഹൻ അഴനനഹെു ഉതൄയം ഩരമും. ലഞരുക്കതൄഺൽ ഞഹൻ 
അഴനനഹെുലെ ഇയഺക്കും. അഴലന ഞഹൻ ഫറലപെുതകമും ഫഹുഭഹനഺ 
ക്കുകമും ലെയു്യം.ദ഻ർഘഹമുഷൃ്ലകഹണ്ു്ട ഞഹൻ അഴലന തൃഩത ഺ ലപെുതം. 
എലെ യക്ഷ അഴലന ഞഹൻ കഹണഺക്കുകമും ലെയു്യം. ഞഹൻ ഩർവ്വത 
തൄഺനറക്കു എലെ കകകൾ ഉമർതം എലെ ഷസഹമക്കഹയൻ എഴഺലെ 
നഺന്നു ഴരും എലെ ഷസഹമം ആകഹവഴും ഭൂഭഺമും സൃശ്െഺച്ച കർതൄഹ 
ഴഺലെ ഷന്നഺധഺമഺൽ നഺന്നഹൿന്നു. അഴൻ നഺലെ കഹൽ ഇലൿഴഹൻ 
ഷമ്മതഺക്കുകമഺറല . നഺലെ കഹഴൽക്കഹയൻ ഉരക്കം തൂങു്ങകമുഭഺറല . 
എലെന്നഹൽ ഇസ്രഹനമറഺലെ കഹഴൽക്കഹയൻ ഉരക്കം തൂങു്ങന്നുഭഺറല . 
ഉരങു്ങന്നുഭഺറല . നഺലെ കഹഴൽക്കഹയൻ കർതൄഹഴഹൿന്നു. കർതൄഹഴു തലെ 
ഴറതകക ലകഹണു്ട നഺനക്കു നഺനക്കു നഺളറഺെും ഩകൽ ഷൂയയലന ങ്കഺറും 
യഹരഺമഺൽ െന്ദ്രലനങ്കഺറും നഺലന്ന ഉഩദ്രഴഺക്കുകമഺറല . കർതൄഹഴു ഷകറ 
നദഹശങ്ങലഺൽ നഺന്നും നഺലന്ന കഹതലകഹളു്ളം കർതൄഹഴു നഺലെ ആത്മഹ 
ഴഺലന കഹതലകഹളു്ളം. അഴൻ നഺലെ ഗഭനനതൄമും നഺലെ ആഗഭന 
നതൄമുംഇതുഭുതൽഎനന്നക്കുംകഹതലകഹളു്ളം. കദഴനഭ നഺനക്കു ഷ്തുതഺ നഺനക്കു 
നമഹഗയഭഹൿന്നു.ഫഹലരക്നഭഹർ.സഹനററുയ്യഹസഹനററുയ്യഹസഹനററുയ്യഹലഭൻഓറംഴഹദഹനഭഹറഓറഹംഒൽഭ഻ൻ
.ആഭ഻ൻ. 
            അനഩക്ഷ.   ഭനസഹന്നതലെ ഭരഴഺൽ ഇയഺക്കുന്നഴനഹമ കർതൄഹനഴ 
നഺലെ കരുണമഺൻ െഺരൿകലുലെ  നഺളറഺൻ ക഻ളഺൽ ഞങ്ങലല ഭരചു്ച ഞങ്ങനലഹെു 
കരുണ ലെനയ്യണനഭ.  ഷകറഴും നകൾക്കുന്നഴനന നഺലെ കരുണമഹൽ നഺലെ 
ദഹഷരുലെ അനഩക്ഷ നകൾനക്കണനഭ. ഭസതവഭുള്ള യഹജഹഴും ഞങ്ങലുലെ യക്ഷകനഭഹമ 
ഭവഺസഹ നഺയപു നഺരഞ്ഞഺയഺക്കുന്ന ഷന്ധ്യമും ഩുണയഭുള്ള യഹഴും ഞങ്ങൾക്കു 
നൽനകണനഭ. ഞങ്ങലുലെ കണവ കൾ നഺലെ അെുക്കനറക്കു ഉമർതൄഺമഺയഺക്കുന്നു. 
ഞങ്ങലുലെ റംഘനങ്ങലും ഩഹഩങ്ങലും ഩയഺസയഺച്ു്ച ഇസഴും ഩയഴുഭഹമ യണു്ട 
നറഹകങ്ങലഺറും ഞങ്ങനലഹെ്ു കരുണ ലെനയ്യണനഭ. കർതൄഹനഴ നഺലെ കരുണ 
ഞങ്ങലല ഭരചു്ച നഺലെ ඁഩ ഞങ്ങലുലെ ഭുമ്പഺൽ നഺൽനക്കണനഭ. നഺലെ ഷല ഻ഫഹ 
ദുശ്െനഺൽ നഺന്നും അഴലെ കഷനയങ്ങലഺൽ നഺന്നും ഞങ്ങലല കഹതലകഹനള്ളണനഭ. 
ഞങ്ങൾ ജ഻ഴനനഹെഺയഺക്കുന്ന നഹലുകലലഹലക്കമും നഺലെ ഴറത കക ഞങ്ങലുലെ നഭൽ 
ആഴഷഺപഺനക്കണനഭ. നഺലെ ഷഭഹധഹനം ഞങ്ങലുലെ ഇെമഺൽ ഴഹളുഭഹരഹകണനഭ. 
നഺനന്നഹെ നഩക്ഷഺക്കുന്ന ആത്മഹക്കൾക്കു വയണഴും യക്ഷമും ന഻ ഉണ്ടഹക്കണനഭ. നഺലന്ന 
പ്രഷഴഺച്ച ഭരഺമഹഭഺനെമും നഺലെ ഷകറ ഩയഺശുദ്ധന്മഹരുനെമും പ്രഹർഥനമഹൽ 
കദഴനഭ ഞങ്ങലുലെ റംഘനങ്ങൾക്കു ഩയഺസഹയഭുണ്ടഹക്കഺ ഞങ്ങനലഹെു കരുണ 
ലെനയ്യണനഭ.      കൗനഭഹ.  
 



                                                                                               
        (10) 

     കൗനഭഹ  
കർതൄഹഴഺലെ ഫഹുഭഹനം തലെ ഷഥഹനത നഺന്നു എനന്നക്കും 
ഴഹള്തൄലപട്ടതഹൿന്നു. ഴഺശുദ്ധഺമും ഭസതവഭുള്ള ര഻തവനഭ ഞങ്ങനലഹെു 
കരുണ ലെനയ്യണനഭ. കർതൄഹഴഺലെ ഫഹുഭഹനം തലെ ഷഥഹനതനഺന്നു 
എനന്നക്കും ഴഹള്തൄലപട്ടതഹൿന്നു. ഴഺശുദ്ധഺമും ഭസതവഴുഭുള്ള ര഻തവനഭ 
ഞങ്ങനലഹെു കരുണ ലെനയ്യണലഭ. കർതൄഹഴഺലെ ഫഹുഭഹനം തലെ 
ഷഥഹനത നഺന്നും എനന്നക്കും ഴഹള്തൄലപട്ടതഹൿന്നു. ഴഺശുദ്ധഺമും 
ഭസതവഭുള്ള ര഻തവനഭ ഞങ്ങനലഹെു കരുണ ലെനയ്യണനഭ. ന഻ എനന്നക്കും 
ഴഺശുദ്ധഺമും ഭസതവഴുഭുള്ളഴനഹൿന്നു. ന഻ എനന്നക്കും ഴഺശുദ്ധഺമും 
ഭസതവഴുഭുള്ളഴനഹൿന്നു. ന഻ എനന്നക്കും ഴഺശുദ്ധഺമുള്ളഴനം നഺലെ 
തഺരുനഹഭം ഴഹള്തൄലപട്ടഴനഭഹൿന്നു. ഞങ്ങലുലെ കർതൄഹനഴ നഺനക്കു 
ഷ്തുതഺ ഞങ്ങലുലെ കർതൄഹനഴ നഺനക്കു ഷ്തുതഺ ഞങ്ങലുലെ വയണഴുനഭ 
എനന്നക്കും നഺനക്കു ഷ്തുതഺ. ഫഹലരക്നഭഹർ.    ഷവർഗഗ ഷഥനഹമ ഞങ്ങലുലെ ഩഺതഹനഴ.
   ഴഺവവഹഷ പ്രഭഹണം. ഷർവ്വവക്തഺമുള്ള ഩഺതഹഴഹമഺ ആകഹവതൄഺനെമും ഭൂഭഺമുനെമും 
കഹണലപെുന്നഴമും കഹണലപെഹതൄഴമുഭഹമ ഷകറതൄഺനെമും സൃശ്െഹഴഹമ ഷനതയക 
കദഴതൄഺൽ ഞങ്ങൾ ഴഺവവഷഺക്കുന്നു. കദഴതൄഺലെ ഏകഩുരനം ഷർവ്വനറഹകങ്ങൾക്കും 
ഭുനമ്പ ഩഺതഹഴഺൽ നഺന്്നു ജനഺച്ചഴനം പ്രകഹവതൄഺൽ നഺന്നുള്ള പ്രകഹവഴും ഷതയകദഴതൄഺൽ 
നഺന്നുള്ള ഷതയ കദഴഴും ജനഺച്ചഴനം സൃശ്െഺമറല ഹതൄഴനം ഷഹയഹംവതൄഺൽ ഩഺതഹഴഺനനഹെു 
ഒന്നഹമഺയഺക്കുന്നഴനം ഷകറഴും തഹൻ ഭുഖഹെയഭഹമഺ നഺർമ്മഺച്ചഴനം ഭനശയയഹമ ഞങ്ങൾക്കും 
ഞങ്ങലുലെ യക്ഷമ്ക്കും നഴണ്ടഺ തഺരുഴഺശ്െപ്രകഹയം ഷവർഗഗ തൄഺൽ നഺന്നുഭഺരങ്ങഺ 
ഩയഺശുദ്ധരൂസഹമഹൽ കദഴഭഹതഹഴഹമ ഴഺശുദ്ധ കനയക ഭരഺമഹഭഺൽ നഺന്നും വയ഻യഺമഹമഺതൄ഻ർന്്നു 
ഭനശയനഹമഺ ലഩഹെഺനമഹഷ്ു ഩ഻റഹനതൄഹഷഺലെ ദഺഴഷങ്ങലഺൽ ഞങ്ങൾക്കുനഴണ്ടഺ ൿയഺവഺൽ 
തരമ്ക്കലപട്ു്ട കശ്െതമനബഴഺച്ു്ച ഭയഺച്ു്ച അെക്കലപട്ു്ട ഭൂന്നഹം ദഺഴഷം ഉമഺർലതൄളുനന്നറ്റഴനം 
ഷവർഗഗ തൄഺനറക്്കു കനയരഺ തലെ ഩഺതഹഴഺലെ ഴറതബഹഗത് ഇരുന്നഴനം ജ഻ഴനള്ളഴനയമും 
ഭയഺച്ചഴനയമും ഴഺധഺപഹൻ തലെ ഴറഺമ ഭസതവനതൄഹലെ ഇനഺമും ഴരുഴഹനഺയഺക്കുന്നഴനം 
തലെ യഹജയതൄഺന് അഴഷഹനഭഺറല ഹതൄഴനഭഹമ നമശുഭവഺസഹമഹമ ഏകകർതൄഹഴഺറും 
ഞങ്ങൾ ഴഺവവഷഺക്കുന്നു. ഷകറനതൄമും ജ഻ഴഺപഺക്കുന്ന കർതൄഹഴും ഩഺതഹഴഺൽ നഺന്നു ഩുരലപട്ു്ട 
ഩഺതഹഴഺനനഹെും ഩുരനനഹെും ലെ ഴന്ദഺക്കലപട്ു്ട ഷ്തുതഺക്കലപെുന്നഴനം നഺഫഺമന്മഹരും 
വല ഻സന്മഹരും ഭുഖഹെഺയം ഷംഷഹയഺച്ചഴനഭഹമഺ ജ഻ഴനം ഴഺശുദ്ധഺമുഭുള്ള ഏക രൂസഹമഺറും 
കഹനതഹറഺകഴും കവല സ഻കഴുഭഹമ ഏക ഴഺശുദ്ധഷബമഺറും ഞങ്ങൾ ഴഺവവഷഺക്കുന്നു. 
ഩഹഩനഭഹെനതൄഺന് ഭഹനഭഹദ഻ഷഹ ഒന്നു ഭഹരനഭമുളു്ള എന്്നു ഞങ്ങൾ ഏറു്റ ഩരഞ്ു്ഞ 
ഭയഺചു്ചനഩഹമഴരുലെ ഉമഺർപഺനം ഴരുഴഹനഺയഺക്കുന്ന നറഹകതൄഺലറ ഩുതഺമ ജ഻ഴനഭഹമഺ 
ഞങ്ങൾ നനഹക്കഺപഹർക്കുന്നു. ആഭ഻ൻ. ഫഹലരഖ്നഭഹർ. ഷ്തൗഭൻ കഹനറഹഷ്ു 
ൿരഺനമറഹമഺഷ്നഷഹൻ. ൿരഺനമറഹമഺനഷഹൻ. ൿരഺനമറഹമഺഷ്നഷഹൻ. 



യഹരഺപ്രഹർഥന 
 
     ഉരക്കഭഺറല ഹതൄ ഉണർവു്വള്ളഴനഹമ കർതൄഹനഴ നഺലെ ഉണർവ്വഺലന 
ഷ്തുതഺപഹനഹമഺട്ു്ട ഩഹഩ ഭുളുകറഺൽ നഺന്നു ഞങ്ങലുലെ ഉരക്കലതൄ ന഻ ഉണർനതൄണനഭ. 
ഭയണഭഺറല ഹതൄ ജ഻ഴനള്ളഴനന! നഺലെ കരുണലമ ഴന്ദഺപഹനഹമഺട്ു്ട ഭയണഴും ക്ഷമഴും 
ആൿന്ന നഺദ്രമഺൽ നഺന്നു ഞങ്ങലുലെ ഭയണലതൄ ന഻ ജ഻ഴഺപഺക്കണനഭ.  ഩഺതഹഴും 
ഩുരനം ഩയഺശുദ്ധ രൂസഹമുഭഹമുനള്ളഹനഴ!  ഷവർഗഗ തൄഺറും ഭൂഭഺമഺറും ന഻ 
ഷ്തുതഺക്കലപട്ടഴനം ഴഹള്തൄലപട്ടഴനം ആകലകഹണ്ു്ട നഺലന്ന ഷ്തുതഺക്കുന്നഴയഹമ 
ഷവവർഗഗ ഻മ ഭഹറഹഖഭഹരുലെ ഭസതവഭുള്ള വൃന്ദങ്ങനലഹലെഹന്നഺച്ു്ച ഴഺശുദ്ധഺനമഹെുെഺ 
ഇനപഹളും എറല ഹക്കഹറതം എനന്നക്കും നഺലന്ന ഷ്തുതഺച്ു്ച ഩുകള്തഴഹൻ ഞങ്ങലല 
നമഹഗയയഹനക്കണലഭ.                             ആമ്മ഻ൻ. 
  
 ഞങ്ങലുലെ യക്ഷമ്ക്കുനഴണ്ടഺ ഴഺനമലപെുകമും നനഹമു്പ 
നനഹൽനക്കണ്ടഺഴരുകമും ഷഹതൄഹനഹൽ ഩയ഻ക്ഷഺക്കലപെുകമും ലെമ്തഴനഹമ 
ഭവഺസഹതമു്പയഹനന നമഹഗയഭഹമ ഴഺധതൄഺൽ നനഹമു്പ നനഹൽക്കുഴഹനം ഞങ്ങനലഹെു മുദ്ധം 
ലെയു്യന്ന ഷഹതൄഹലന ജമഺപഹനം നഺലെ ഷസഹമം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടഹകണനഭ. 
  
 ഞങ്ങലുലെ കർതൄഹലഴ ഴളഺമും ഷതയഴും ജ഻ഴനം ന഻ ആൿന്നുഴനറല ഹ? ന഻ 
ഞങ്ങൾക്്കു ഴളഺലതലഺമഺചു്ച തരുകമും ഴഹതഺൽ തുരന്നുതരുകമും നഺതയജ഻ഴനഺൽ 
പ്രനഴവഺപഹനം നഺലെ ഴഺശുദ്ധന്മഹനയഹെുെഺ ആനന്ദഺപഹനം ඁഩനൽൿകമും 
ലെനയ്യണനഭ .ൿരഺനമ ...ൿരഺനമ ...ൿരഺനമ...   
 കർതൄഹനഴ! ന഻ കരുണഹഷമൂ്പർണനം ദമഴഹനം ആൿന്നു എന്നു ഞഹൻ 
അരഺമുന്നു. കരുണമ്ക്കഹമഺ മഹെഺക്കുന്നഴരുലെ പ്രതയഹവമും കരുണഹഷമൂ്പർണനഭഹമ 
നമശുനഴ! കരുണ മഹെഺക്കുന്ന ഩഹഩഺകലുലെ നഭൽ കരുണമുലെ നഹളഺകമഺൽ നഺലെ 
ඁഩലമ ഴർശഺപഺനക്കണനഭ 
ഷ്തൗലഭൻ കഹനറഹഷ്ു....  
 
 എറല ഹക്കഹയയങ്ങലും ഞഹൻ ഩയഺനവഹധഺച്ചഺടു്ടം കദഴബക്തഺനമക്കഹൾ ഴറുതഹമഺ 
മഹലതഹന്നും കണ്ടഺറല . അതഺലന ഷ്നനസഺക്കുന്നഴൻ ബഹഗയഴഹൻ ആൿന്നു .  ന഻തഺഭഹനഹമ 
മൗനഷപ്  അതഺലന ഷ്നനസഺക്കുകമും ലഭനസ്രനഺൽ യഹജഹഴഹൿകമും ലെമ്തു. നഭഹവ 
അതഺലന ഷ്നനസഺക്കുകമും തലെ ഴെഺ ലകഹണു്ട ഷഭുദ്രലതൄ ബഹഗഺക്കുകമും ലെമ്തു. 
സഹനനഺമഹ ആദഺമഹമഴർ അതഺലന   . അതു ഷ്നനസഺക്കുകമും അഗ്നഺമഺൽേെഺ 
അഴലയ  യക്ഷഺക്കുകമും ലെമ്തു. . നഭഹസന഻മഴും നതൻ ഇതു ഷവർണനതൄക്കഹൾ  
കട്ടനമക്കഹൾ ഭഹധുയയഴുഭഹൿന്നു  .കദഴബക്തഺലമ ഷ്നനസഺക്കുന്നഴൻ 
ബഹഗയഴഹനഹൿന്നു.  
 
  



കർതൄഹലഴ നഺലെ ക്ഷഭ എന്നഺനറമ്ക്കു ഴരുഴഹൻ ഞഹൻ ആഗ്രസഺക്കുന്നു. 
അഴഷയഭുള്ളനപഹൾ കരുണ മഹെഺപഹനഹമഺ എനഺക്കു കണൂന഻യ഻ലന നൽനകണനഭ. 
എലെന്നഹൽ നഺലെ കരുണമ്ക്കഹമഺ ഞഹൻ ദഹസഺച്ചഺയഺക്കുന്നു. കരുണമുലെ 
ഷഭുദ്രഭഹമുള്ളനഴ! നഺലെ കരുണഹ ഷമൃദ്ധഺ എലെ നഭൽ ഒളുക്കണനഭ 
      

യഹരഺ പ്രഹർത്ഥന യണ്ടഹം കൗനഭഹ. 
     കർതൄഹനഴ നഺലെ ഩയഺശുദ്ധനഹഭലതൄ ഞഹൻ ഉനഩക്ഷഺച്ചഺറല . എലെ        
ഷ്നനസഺതർക്്ക  ഞഹൻ നഺന്ദമഹമഺ ബഴഺക്കരുനത!. ഭനശയരുലെ ഭുമ്പഹലക ഞഹൻ നഺലന്ന 
ഏറു്റഩരഞ്ഞതുലകഹണ്ു്ട നഺലെ ഩഺതഹഴഺലെ ഭുമ്പഹലക എലന്ന ന഻ ഏറു്റഩരമണലഭ. 
നഺലെ തഺരുവയ഻യ യക്തങ്ങലല ഞഹൻ അനബഴഺച്ചതഺനഹൽ നഺലെ യഹജയതൄഺനം 
നഺനന്നഹെുള്ള ആനന്ദതൄഺനം എലന്ന അർസനഹക്കണലഭ. നഺലെ ഭഹറഹഖഭഹരുലെ 
ഭസതവതൄഺൽ ന഻ ഴരുനമ്പഹൾ നഺലെ ඁഩമഹൽ എലെ കെങ്ങലല 
ഩയഺസയഺക്കണലഭ.ഷ്തൗലഭൻ കഹനറഹഷ്  ൿരഺനമറഹമഺനഷഹൻ  
   നറല നഩര്ു ഷമ്പഹദഺക്കുന്നഴൻ ബഹഗയഴഹനഹൿന്നു.അത്ു ഷവർണണ നതൄക്കഹലും 
ലഴള്ളഺനമക്കഹലും ഴറുതഹൿന്നു. നറഹകനഭഹ ന഻ങ്ങഺനപഹൿന്നു.നറല  നഩര്ു ന഻ങ്ങഺ 
നപഹൿന്നഺറല . ഉത്സഹസനതൄഹലെ അതഺലന നനെുന്നഴൻ ബഹഗയഴഹനഹൿന്നു. എലെന്നഹൽ 
ഈ നറഹകതൄഺൽ അഴൻ ഫഹുഭഹനഺക്കലപെുകമും ഴരുഴഹനഺയഺക്കുന്ന നറഹകതൄഺൽ 
ഷവർഗഗ യഹജയം അഴകഹവഺക്കുകമും ലെയു്യന്നു.       ഫഹലരക്നഭഹർ. 
    ഷകറതൄഺനെമും ഉെമഴനന നഺനക്കു ഷ്തുതഺ.നഺലന്ന ഷ്തുതഺക്കുന്നഴരുലെ 
ഷ്തുതഺനമക്കഹൾ നഺലെ ഭസതവം ഴറുതഹൿന്നു. ഞങ്ങലുലെ ഷവബഹഴലതൄ ന഻ അധഺകം 
ഷ്നനസഺചു്ച.ഞങ്ങലുലെ യക്ഷ നഺഭഺതൄം നഺനക്കു ഷ്തുതഺ. 

യഹരഺ പ്രഹർത്ഥന    ഭൂന്നഹം കൗനഭഹ. 
 കരുണകൾ നഺരഞ്ഞഺയഺക്കുന്ന ഭസഹഷഭുദ്രഭഹമ കർതൄഹനഴ െുളറഺകലഺൽ നഺന്നു
 ഩനരഹഷഺലന ലമന്ന നഩഹലറ ഈ നറഹകതൄഺലെ െുളറഺകലഺൽ നഺന്നു 
എനന്നമും നകഹയഺലമെുക്കണനഭ. എലെന്നഹൽ നഺന്നഺൽ    വയണം   പ്രഹഩഺക്കുന്നഴർക്്കു 
ഷഭഹധഹനം നഺരഞ്ഞഺയഺക്കുന്ന തുരഭുഖം ന഻മഹൿന്നുഴനറല ഹ.                             
ഷ്തൗലഭൻ  കഹനറഹഷു  ൿരഺനമറഹമഺഷ്നഷഹൻ. 
 കർതൄഹനഴ നഺലെ ഷബ നഺലെ ഴഹതഺൽക്കൽ നഺന്നുലകഹണു്ട ഭയതൄഺന ഭുകലഺൽ 
ഴചു്ച അഴൾക്കുനഴണ്ടഺ ന഻ ഷസഺച്ച കശ്െപഹെുകൾഭൂറം നഺനന്നഹെു അനഩക്ഷഺക്കുന്നു. 
നഺലെ ഷല ഻ഫഹമുലെ ഴറഺമ അെമഹലതൄഹൽ ഷബമുലെ നഭറും അഴലുലെ ഭക്കലുലെനഭറും 
ന഻ കരുണ ലെനയ്യണലഭ.   ലഭഹരഺനമഹരഹനസനഭറഹമ്ൻ ഊ ആദഹരഹമഺൻ.  
  ഩഹഩഺകനലഹെ്ു കരുണ ലെയു്യന്നഴനന നഺലെ നയഹമഴഺധഺ ദഺഴഷതൄഺൽ 
ഞങ്ങനലഹെു  കരുണ ലെനയ്യണനഭ. കരുണമുള്ളഴനന  ലഞരുക്കതൄഺറഺയഺക്കുന്നഴർ 
നഺലെ ഴഹതുക്കൽ ഭുടു്ടന്നു. നഺലെ കരുണമഹൽ അഴരുലെ മഹെനകൾ നൽനകണനഭ. 
ഷവർഗഗ ഷഥനഹമ ഞങ്ങലുലെ ഩഺതഹനഴ ഞങ്ങൾ നഺനന്നഹെനഩക്ഷഺക്കുന്നു.ഞങ്ങലുലെ 
ശുശൂ്രശ കകലക്കഹണു്ട ഞങ്ങനലഹെ്ു കരുണ ലെനയ്യണനഭ.  
സഹനററുയ്യഹ ഉ സഹനററുയ്യഹ.. ഉ സഹനററുയ്യഹ...കദഴനഭ നഺനക്കു ഷ്തുതഺ. 



സഹനററുയ്യഹ ഉ സഹനററുയ്യഹഉസഹനററുയ്യഹ...കദഴനഭ നഺനക്കുഷ്തുതഺ...                                                 
സഹനററുയ്യഹ ഉ  സഹനററുയ്യഹ ഉ  സഹനററുയ്യഹ.. കദഴനഭ നഺനക്കു ഷ്തുതഺ. 
 
   കരുണമുള്ള കദഴനഭ നഺലെ കരുണമഹൽ ഞങ്ങനലഹെു കരുണലെനയ്യണനഭ.    
ലഭഹരഺനമഹ രഹനസം നഭകറൻ ഊ ആദഹകരൻ.    
 
 ര഻തവതൄഺന ഷ്തുതഺ, ര഻തവതൄഺന ഷ്തുതഺ,  ഷ്തുതഺക്കലപട്ടതും ഉണ്മമഹമതും 
ആദഺമഭെഴുഭഺറല ഹതൄതുഭഹമ ര഻തവലതൄ ഞങ്ങൾ ഷ്തുതഺക്കുന്നു. കദഴനഭ എറല ഹ 
നനയതം  ഷ്തുതഺ നഺനക്കു നമഹഗയഭഹൿന്നു.   ഫഹലരക്്കനഭഹർ. 
 ഴഺനഴകഺകൾക്്കു നനഹമ്ു്പ ഭഹറഹഖഭഹരുലെ നവഹബമും ഷവർഗതൄഺനറക്കു ഩരക്കുഴഹനള്ള 
ആത്മ഻മ െഺരൿകലും ഷമ്പഹദഺപഺക്കുന്നു. ഴഹഗ്ദതൄഭഹമ നഺതയജ഻ഴൻ നഹഭും 
അഴകഹവഺനക്കണ്ടതഺന് നനഹമ്പഺലെ ലഴെഺപുള്ള ദഺഴഷങ്ങലഹൽ നഹഭും 
ലഴണ്മമുള്ളഴയഹമഺതൄ഻യണം.. 
 ലഭഹരഺനമഹ രഹനസം നഭകറൻ ഊ ആദഹകരൻ. 
 തലെ നനഹമ്പഹൽ ഞങ്ങലല ഷവഹതന്ത്ര്യലപെുതൄഺമ കർതൄഹലഴ ഞങ്ങനലഹെു 
കരുണലെലയ്യണലഭ. ഞങ്ങൾക്്കു നഴണ്ടഺ ഉഩഴഷഺച്ചഴനഹമ ഭവഺസഹ ഞങ്ങലുലെ 
നനഹമു്പം പ്രഹർഥനമും കകലക്കഹള്ളണനഭ. 
                                          ഭഹറഹഖഭഹരുലെ ഷ്തുതഺപ്ു.            കൗനഭഹ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

നനഹമ്പഺലറ പ്രബഹതപ്രഹർഥന. 
ഒരു കൗനഭഹ ലെഹറല ണം. 

 
                         51)-0 ഷങ്ക഻ർതൄനം ലെഹറല ഺമതഺന നവശം .... 
 കർതൄഹനഴ  നഺലെ കരുണമഹൽ ഞങ്ങലല നറല തും ഴലഭുള്ളതുഭഹമ നഺറഭഹക്കഺ 
തൄ഻ർക്കുകമും നഺലെ കൽഩനകലഹൿന്ന ഴഺത് ഞങ്ങലഺൽ ഴഺതച്ു്ച ഭുലപഺച്ു്ച 
ഴലർതകമും ലെനയ്യണലഭ. ഷവർഗഗ ഻മ ඁശഺക്കഹയനഹമ കർതൄഹലഴ! ദുശ്െൻ 
ഞങ്ങലഺൽ കലകൾ ഴഺതമ്ക്കഹലത  നഺലെ കഹഴൽ ഉണ്ടഹമഺയഺനക്കണനഭ. ൿരഺനമ..                              

 
19)-0ഷങ്ക഻ർതൄനം, 

(ആകഹവങ്ങൾ കദഴതൄഺലെ ഭസതവലതൄ അരഺമഺക്കുന്നു...   തുെർന്നു ലെഹറല ുക.) 
യക്ഷഺതഹലഴ ഞങ്ങൾ ഩഹഩക്കുളഺമഺൽ ഴ഻ണഺയഺക്കുന്നു നഺലെ കരുണമഹൽ അതഺൽ 
നഺന്നു ഞങ്ങലല ഴറഺചു്ച കമനറ്റണലഭ. പ്രനമഹജനകയഭഹമ ഈ നനഹമ്പഺലന വയഺമഹമഺ 
നഺഴർതൄഺപഹൻ ഞങ്ങൾക്കു ඁഩ ലെനയ്യണലഭ .കരുണനമഹലെ ഞങ്ങലുലെ കരകലല 
കളുകഺ ലഴെഺപഹക്കുകമും ലെനയ്യണലഭ 
                      .ൿരഺനമ. ഏവഹമഹ. 42:10-13, 45:8. 
                      (കർതൄഹഴഺന ഒരു ഩുതഺമ ഩഹടു്ടം...തുെർന്നു ലെഹറല ുക..) 
 ഞങ്ങലുലെ യക്ഷമ്ക്കു നഴണ്ടഺ ഷഹതൄഹനനഹെു മുദ്ധം ലെമ്ത്ു അഴലന 
ഭരഺച്ചഺട്ടഴനഹമ കർതൄഹനഴ! അഴലെ െതഺഴുകലഺൽനഺന്നും ഉഩഹമ തന്ത്ര്ങ്ങലഺൽ നഺന്നും 
ഞങ്ങനല യക്ഷഺനക്കണനഭ. സഹനഹനഺമഹ ആദഺമഹമ കഩതങ്ങലുലെ നനഹമു്പഭൂറം അഴർ 
അഗ്നഺമഺൽ നഺന്നു യക്ഷഺക്കലപട്ടതുനഩഹലറ കർതൄഹലഴ ഞങ്ങലുലെ നനഹമു്പ ഭൂറം അഗ്നഺ 
നയകതൄഺൽ നഺന്നു ഞങ്ങനല യക്ഷഺനക്കണനഭ. 
                                  113-)0ഷങ്ക഻ർതൄനം.  
                        (പ്രകഹവതൄഺലെ സൃശ്െഹഴഺന്നു ഷ്തുതഺ. . ) 
 കനയകഭരഺമഹഭഺൽ നഺന്നു വയ഻യലഭെുത ഭനശയനഹമഺതൄ഻ർന്നു ഩഹഩഺകലഹമ 
ഞങ്ങലുലെ ഇെമഺൽ പ്രഴർതൄഺക്കുകമും ഩയഺശുദ്ധനനഹമ്പഺലന നതഹറു്റനഩഹകഹതൄ 
ആമുധഭഹമഺ ഞങ്ങൾക്കു തയഺകമും ലെമ്ത യക്ഷഺതഹനഴ ! നഺലെ കദഴതവതൄഺന്നു 
ഇശ്െഭഹമഺയഺക്കുന്ന അഴഷഥമഺൽ ജ഻ഴഺചു്ച നഺനക്്കു ഴഹത്സറയഭുള്ളഴയഹമഺയഺപഹൻ 
ഞങ്ങനല നമഹഗയയഹനക്കണനഭ.       ഷ്തൗലഭൻ കഹനറഹഷ്ു       ൿരഺനമറഹമഺഷ്നഷഹൻ.                             



            നനഹമ്പഺനഹൽ ഩരുദ഻ഷഹമുലെ ഴഹതഺറുകൾ തുരക്കലപെുന്നു.  .അതഺലന വയഺമഹമഺ  
ആെയഺക്കുന്നഴർക്്കു ഭഹറഹഖഭഹരുലെ പ്രബമും ഉമയതൄഺനറക്കു കനയരുഴഹൻ ആത്മ഻മ  
െഺരൿകലും റബഺമ്ക്കുന്നു  .ഭസഹകരുണമുള്ള കദഴനഭ ഞങ്ങലുലെ ഈ  നനഹമ്പഺൽ 
നഺലെ ഴയങ്ങലും ഷസഹമങ്ങലും ധഹയഹലഭഹമഺ ഞങ്ങൾക്്കു ലെഹയഺഞു്ഞ തനയണലഭ. 
ഫഹരക്്കനഭഹർ. 
 ഭസഹകഹരുണയഴഹനഹമ കദഴനഭ നഺലെ ഴയങ്ങലല ഞങ്ങൾക്കു ഴർദ്ധഺപഺചു്ച തയണലഭ. 
ദമഴഹനഹമ കർതൄഹനഴ! ഞങ്ങലുലെ അനഩക്ഷ കകലക്കഹള്ളണനഭ. നഺന്നഺൽനഺന്നു 
എറല ഹമ്നപഹളും ഴയങ്ങൾ ഒളുകഺലക്കഹണ്ടഺയഺക്കുന്നതഺനഹൽ നഺലന്ന ഴഺലഺക്കുന്ന 
ഩഹഩഺകനലഹെു ന഻മുതൄയഭരുലഺലച്ചമ്ത്ു അഴരുലെ നഭൽ നഺലെ ഴയങ്ങലല ഒളുക്കണലഭ. 
നഺലെ ഴഹതഺൽക്കൽ ഭുടു്ടന്നഴർക്കു തുരന്നു ലകഹെുക്കുകമും ലെനയ്യണലഭ. 
 കർതൄഹലഴ നഺലെ കരുണമുലെ ഴഹതഺൽ ഞങ്ങൾക്കു തുരന്നുതനയണലഭ. 
ദുശ്ക്കഹറങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു ഴന്നു െുഭഹരഹകരുലത. ഞങ്ങലുലെ ഭുമ്പഺൽ നഺലെ ഴഹതഺൽ 
അെചു്ചകലഞ്ഞഹൽ ഩഺലന്ന ഞങ്ങൾ എഴഺലെനപഹമഺ ഭുനട്ടണു്ട  നഺലെ  രൂഩതൄഺൽ 
സൃശ്െഺക്കലപട്ടഴയഹമ ഞങ്ങലുലെ നനലയ ദമഴുനതഹന്നഺ ഞങ്ങലല കകഴഺടു്ട 
കലമഹതഺയഺക്കണലഭ. ഞങ്ങലുലെ അඁതയങ്ങലുലെ നഹറ്റം നഺഭഺതൄം  നഺലെ 
ഷന്നഺധഺമഺൽ നഺന്്നു ഞങ്ങലല ഩുരതതള്ളഺക്കലമുകമുഭരുനത . 
 )പ്രനതയകപ്രഹർഥനകൾലെഹറല ണം(.    പ്രബഹതഷ്തുതഺപ്ു 
 
ഷകറതൄഺനെമും ഉെമഴനഹമ കർതൄഹനഴ ഈ ദഺഴഷതൄഺൽ ഩഹഩഭറഺനതകൾ െഹലത 
ന഻തഺമഺൽ കഹതലകഹള്ളലപെുഴഹൻ ഞങ്ങലല നമഹഗയയഹക്കണനഭ. ഞങ്ങലുലെ ഩഺതഹക്കന്മഹരുലെ 
കദഴഭഹമ കർതൄഹനഴ ന഻ എനന്നക്കും ഴഹള്തൄലപട്ടഴനം ഩുകള്തൄലപട്ടഴനം തഺരുനഹഭ 
ഭസതവനതൄഹെു െഺമഺയഺക്കുന്നഴനഭഹൿന്നു. ആഭ഻ൻ. കർതൄഹനഴ ഞങ്ങലുലെ വയണം 
നഺലെനഭൽ ഇയഺക്കുന്നതുനഩഹലറ നഺലെ ඁഩമും കരുണമും ഞങ്ങലുലെ നഭൽ ഇയഺക്കണനഭ. 
കർതൄഹനഴ ന഻ ഴഹള്തൄലപട്ടഴനഹൿന്നു. നഺലെ കൽഩനകലുലെ ഴളഺ ഞങ്ങലല ഩഠഺപഺക്കുകമും 
കഹണഺക്കുകമും ലെയ്യണനഭ. ന഻ ഴഹള്തൄലപട്ടഴനഹൿന്നു. കർതൄഹനഴ! നഺലെ ඁഩമഹൽ നഺലെ 
നഴദപ്രഭഹണങ്ങലുലെ ഴളഺ ഞങ്ങലല ഩഠഺപഺക്കണനഭ. ന഻ ഴഹള്തൄലപട്ടഴനഹൿന്നു. 
ഩയഺശുദ്ധനഹമ കർതൄഹനഴ നഺലെ പ്രകഹവങ്ങലഹൽ ഞങ്ങലല പ്രകഹവഺപഺക്കണനഭ. നഺലെ 
കരുണ എനന്നക്കും ഞങ്ങലുലെ നഭൽ ഉണ്ടഹമഺയഺക്കലട്ട. കർതൄഹനഴ നഺലെ കകനഴറലമ ന഻ 
നഺയഷഺക്കരുനത. നഺനക്കു ഷ്തുതഺ നമഹഗയഭഹൿന്നു. നഺനക്കു ഷ്തുതഺ നെർച്ചമഹൿന്നു. ഩഺതഹഴും 
ഩുരനം ഩയഺശുദ്ധഹത്മഹഴുഭഹമുനള്ളഹനഴ ! എനന്നക്കും നഺനക്കു ഭസതവം മുക്തഭഹൿന്നു. ആമ്മ഻ൻ.  
 
കർതൄഹനഴ നഺനക്കു ഷ്നതഹരം ലെയു്യന്നതും ഉന്നതഭഹമ നഺലെ നഹഭതൄഺന്നു ഩഹെുന്നതും 
പ്രബഹതകഹറത് നഺലെ ඁഩനമമും യഹരഺകഹറങ്ങലഺൽ നഺലെ ഴഺവവഹഷനതൄമും 
അരഺമഺക്കുന്നതും എര നറല തഹൿന്നു.(repeat three times with prostrations.) 
 കർതൄഹനഴ പ്രബഹത ഷഭമത് ഞഹൻ ഒരുങ്ങഺ നഺനക്കു കഹണലപെുഭഹരഹകണനഭ. കർതൄഹനഴ 
നഺലെ ജനങ്ങനലഹെ്ു കരുണ ലെയ്യണനഭ. കർതൄഹനഴ ഞങ്ങലലറല ഹഴരുനെമും ഩഹഩങ്ങലല 
ഩയഺസയഺച്ു്ച ക്ഷഭഺക്കണനഭ. ഩയഺശുദ്ധനഹമുനള്ളഹനഴ നഺലെ ഴറതകക ഞങ്ങലുലെ നഭൽ 
ആഴഷഺപഺച്ു്ച നഺലെ തഺരുനഹഭം നഺഭഺതൄം ഞങ്ങലുലെ നയഹഗങ്ങലഺൽ നഺന്്നു ഞങ്ങലല 
ഷുഖലപെുതൄണനഭ. 
 



 
 
 
 
 
 നനഹമ്പഺലറ പ്രബഹത പ്രഹർഥനമുലെ ഷ്തുതഺപു ഭുതൽ കൗനഭഹ ഴലയ 
ലെഹറല ഺമതഺന നവശം ഒരുകൗനഭഹമും െഺ ലെഹറല ഺ അെുതൄ മഹഭം ആയംബഺക്കണം 
 

ഭൂന്നഹം ഭണഺമുലെ നഭഷ്കഹയം. 
 
  ഩഹഩഺകനല അഴഷഹനഭഺറല ഹതൄ അഗ്നഺനയകലതൄ ഓർത് ബമലപെുഴഺൻ. 
അനയഹമതൄഺൽ നഺന്്നു നഺങ്ങലുലെ ഹൃദമങ്ങലല ലഴെഺപഹക്കുഴഺൻ. കണവ ന഻രുകലഹൽ 
നഺങ്ങലുലെ ഩഹഩക്കരകലല കളുൿഴഺൻ. ഷവർഗഗ ഻മ യഹജഹഴഺലന അനറലപെുതഴഺൻ. 
അഴൻ അഴഷഹനനഹലഺൽ  നഺങ്ങൾക്കു` നഺതയഹനന്ദലതൄ തരും. അഴന്  
എലന്നനന്നക്കും ഷ്തുതഺനമഹഗയഭഹൿന്നു. 
 നറഹകഹഴഷഹനഴും പ്രതഺകഹയതൄഺലെ നഹലും അെുതൄഺയഺക്കുന്നതഺനഹൽ കർതൄഹനഴ! 
നഺലെ എതഺനയൽപഺന്്നു ദ഻ഩങ്ങലല ലതലഺമഺചു്ചലകഹണ്ു്ട ഒരുങ്ങഺമഺയഺപഹൻ ഉണർഴുള്ള 
ഹൃദമം ഞങ്ങൾക്്കു നൽനകണനഭ. ആദഹഭഺലെ ഭക്കലലറല ഹഴരും 
ഉമഺർലതൄളുനനൽക്കുകമും ദുശ്െന്മഹരും നറല ഴരും തമ്മഺൽ നഴർതഺയഺക്കലപെുകമും 
ലെയു്യന്ന ഷഭമത് കർതൄഹനഴ! ഞങ്ങൾ നഺലെ ഴറതബഹഗത നഺന്നുലകഹണു്ട 
ഇെഴഺെഹലത നഺനക്കു ഷ്തുതഺഩഹെുഴഹൻ നമഹഗയയഹമഺതൄ഻രുഭഹരഹകണനഭ.    
         

യണു്ട കൗനഭഹകൾ ലെഹറല ഺ ഉച്ചനഭഷ്കഹയം ആയംബഺക്കണം. 
 
  നറഹകനഭ ഞഹൻ നഺന്നഺൽ ഇരുന്നുലകഹണ്ു്ട അനനകം ഩഹഩങ്ങൾ ലെമ്തു. ന഻ 
ഩഹഩങ്ങലുലെ ഷഭുദ്രഭഹൿന്നു. ഞങ്ങലുലെ ദുശ്െഭനഷൃ് ഞങ്ങലല ദുർഘെ ഴളഺമഺൽെഺ 
നെതൄഺമഺയഺക്കുന്നു. നയഹമഴഺധഺമുലെ ദഺഴഷതൄഺൽനഺന്നും എയഺത഻ ഒളുൿന്ന ആരഺൽ 
നഺന്നും ഞങ്ങൾ ബമലപെുന്നു. കർതൄഹനഴ നഺലെ ഷല ഻ഫഹമുലെ അെമഹലം ഞങ്ങൾക്്കു 
ട്ടഹമഺയഺനക്കണനഭ. അതുഭൂറം ഞങ്ങൾ അഗ്നഺനദഺലമ ക്കെന്നു നഺലെ ඁഩമഺൽ 
ജ഻ഴഺക്കുഭഹരഹകണനഭ.      
 
 ദയഺദ്രർക്കും മഹെകർക്കും ലകഹെുക്കഹലത ഭൂഭഺമഺൽ ദ്രഴയലതൄ ഒലഺചു്ച ഴച്ചഴർക്്കു 
കശ്െം. ത഻ക്കനറുകൾ ഴ഻ണ് നവഺചു്ചനഩഹൿന്നതഹമ ദ്രഴയലതൄ ആശ്രമഺചു്ച 
അതഺഩറഺവ ഴഹങു്ങന്നഴർക്കു കശ്െം ഉെുപഺറല ഹതൄഴലയ ഉെുപഺക്കുന്നഴർ ബഹഗയഴഹന്മഹർ. 
അഴർപ്രകഹവതൄഺലെ ഭണഴരമഺൽ നഹവഭഺറല ഹതൄ ഭസതവം ധയഺക്കും തങ്ങലുലെ 
നഭവമഺൽ നഺന്നു ഩട്ടഺണഺക്കഹലയ തൃഩത ഺലപെുതന്നഴരും ബഹഗയഴഹന്മഹർ. അഴർ 
ഷവർഗയഹജയതൄഺൽ ആനന്ദഺക്കും കർതൄഹനഴ! ഞങ്ങൾ നഺലന്ന ഴഺട്ു്ട ദ്രഴയതൄഺൽ 
ആശ്രമഺച്ു്ച നഺന്നഺൽ നഺന്നുള്ള കരുണകൾക്്കു അനമഹഗയയഹമഺതൄ഻രുഭഹരഹകരുനത. 



 (തുെർന്നു "നഺലന്ന പ്രഷഴഺച്ച ഭഹതഹഴഺനെമും" എന്ന ഭഹന഻ഷ്ഹമും ഴഺവവഹഷ പ്രഭഹണഴും 
കൗനഭഹമും ലെഹറല ഺ നഹൽഩതു ൿമ്പഺടു്ട നഭഷ്കഹയം അഴഷഹനഺപഺക്കുക.)       
 


