
കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ച ഉ� 
 

മൂ�ാം മണി 

ഹാശായുെട കൗമാ 
 

നിെ� കഷ്ടാനുഭവ�ാൽ ഞ�െള ര�ി�ാനായി ഞ�ൾ�ുേവ�ി 

തെ��ാൻ ബലി നൽകി എ� ൈദവേമ! ഞ�ള�െടേമൽ കരുണ 

െചേ�ണെമ. നിെ� സ�രൂപ�ിൽ ഞ�െള മന�ു�ാ�ി. നിെ� 

മേനാഗുണ�ാലും �ീബായാലും കഷ്ടാനുഭവ�ാലും ഞ�െള ര�ി�� എ� 

ൈദവേമ ഞ�ള�െടേമൽ കരുണ െചേ�ണെമ. സകലവും മു�ുകൂ�ി 

അറിയു�വനും നിെ� ശിഷ��ാർ�ു നിെ� മരണെ� 

െവളിെ�ടു�ിയവനുമായ ൈദവേമ! ഞ�ള�െടേമൽ കരുണ െചേ�ണെമ. 

ൈദവേമ! ഞ�ള�െട കട�െള പുണ�മാ�ി, നിെ� സ്തുതി�ാൻ ഞ�െള നീ 

േയാഗ�രാേ�ണെമ. 

 

നിെ� സൃഷ്ടിെയ ദർശി�ാൻ നീ എഴു��ിയേ�ാൾ ശപി�െ�� ജനം നിെ� 

േമൽ ശ� തീർ�ു കലഹം ഉ�ാ�ി. േമെ�� ഉയര�ളിൽ മാലാഖമാരുെട 

ൈസന�ം അട�ം കൂടാെത നിെ� തിരുമു�ാെക ശു�ശൂഷ െച���ു എ� 

നിെ� അണലി�ു�ികൾ മരണ�ിനു വിധി��. സ�ഭാവ�ാൽ സകല 

കഷ്ടതകളിൽ നി�ും ഉയർ�ിരി�ു�വനായ നീ ഞ�ള�െട ര�യ്�ു േവ�ി 

നി�യുെട മരണെ� സഹി��. സൂര�േനയും ച��േനയും നിെ� 

https://stmarysnova.org

St. Mary's Indian Orthodox Church, Northern Virginia 1



തിരുവചന�ാൽ നിർ�ി�വനായ നീ അണലി�ു�ികളായ 

അശു��ാരിൽനി�ു ഞ�ൾ�ു േവ�ി തു�ലും ആേ�പവും 

ൈകെ�ാ�ു. �സാേ��ാർ ഭയേ�ാടും വിറയേലാടും ശു�ീകരി�ു� 

നിെ��ുറി�� തിരി�റിവി�ാ� ജനം ഒ�ി��കൂടി ആേലാചി��. നിെ� 

കഷ്ടാനുഭവം മൂലം ഞ�ൾ�ു ജയം നൽകുവാനായി�� ഞ�ള�െട േമലു� 

നിെ� സ്േനഹ�ാൽ കഷ്ടാനുഭവ�ിന് എഴുെ��ി എ� ര�കാരാ! 

ഞ�ള�െട േമൽ കരുണ െചേ�ണെമ. വിറയേലാടും ഭയേ�ാടും 

�കൂേബ�ാരാൽ വഹി�െ��ിരി�ു� നീ ഞ�ൾ�ുേവ�ി �ീബായുെട 

മരെ� ചുമ�ു. അ�തയുമ�, നിെ� സിഹാസന�ിൽനി�ും ഇറ�ി 

മനുഷ�വർ�െ� ര�ി�ാനായി�് മനുഷ�രുെട സകലവിധ നി�യ്�ും 

നിെ��െ� നീ താഴ്�ി എ� ര�കാരാ! നിെ� താഴാഴ്മ എ�തേയാ 

വാഴ്�െ��താകു�ു. ഞ�ള�െട ര�ിതാേവ ഞ�ള�െട േമൽ കരുണ 

െചേ�ണെമ. ഞ�ള�െട കട�ള�െടയും പാപ�ള�െടയും ബഹുത�െ� നീ 

നീ�ി ഇ�ായ്മ െചേ�ണെമ. നിെ� അടിയാരുെട ശു�ശൂഷ ൈകെ�ാ�ു 

ഞ�ള�െട യാചനകെള നൽകുമാറാേകണെമ. 

 

അേപ� 
 

ൈദവേമ! നിെ� മേനാഗുണ�ാൽ ഞ�ള�െട ആദ�പിതാവായ ആദാമിെന നീ 

മന�ു�ാ�ി. ക�ന ലംഘന�ാൽ വീണുേപായി എ� ഞ�ള�െട 

വർ�െ� ര�ി�ാനായി�� പറെ�ാ�ി�ാവത�ാ� നിെ� അനു�ഗഹം 

നിെ� നിർബ�ി��. നീ ഇറ�ി ഒരു നാവിനാലും പറെ�ാ�ി�ാൻ 

വഹിയാ� �പകാരമു� സകല ശി�കള�ം അണലി�ു�ികളിൽനി�ു 

ഞ�ൾ�ുേവ�ി നീ ൈകെ�ാ�ു എ� ൈദവേമ! ഞ�െള 
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ര�ിേ�ണെമ. ഞ�ള�െട മരി�വെര നിെ� പരമാന�േമാ��ാൽ 

ആശ�സി�ിേ�ണെമ. 

 

നിെ� ശരീര�ാലും ര��ാലും നിെ� മരണ�ിെ�യും 

ഉയിർെ�ഴുേ��ിെ�യും ഓർ�െയ െചയ് വാൻ  നിെ� ശിഷ��ാേരാടു ക�ി� 

ക�ാേവ! നിെ� തിരുമു�ിൽ ഞാൻ മു�ിടു�തുെകാ�് എെ�േമൽ കരുണ 

െചേ�ണെമ. നിെ� െപസഹായാൽ പഴയതിെന തിക�� പുതിയതിെന തുട�ി, 

ജീവനും ശു�വുമു� നിെ� ര�ംെകാ�ും അതിെന �ിരെ�ടു�ി 

എ�വേന! നിെ� തിരുമു�ിൽ ഞാൻ മു�ിടു�തുെകാ�ും എെ� േമൽ 

കരുണ െചേ�ണെമ. ശു�മു� നിെ� െപസഹായുെട െപരു�ാളിൽ നിെ� 

ദാന�ളാൽ നിെ� സഭെയ ഉറ�ി�് ഇ�ം െകാ�ു അതിെന നിറ�വേന! നിെ� 

തിരുമു�ിൽ ഞാൻ മു�ിടു�തുെകാ�് എെ�േമൽ കരുണ െചേ�ണേമ. 

അനു�ഗഹ�ൾ നിറയെ�� മിശിഹാത�ുരാേന! ഞ�ള�െട കട�െള നീ 

പുണ�മാ�ി, ഞ�ള�െട അകൃത��െള �മി��െകാ�ണെമ. നിെ�യും 

നിെ� പിതാവിെനയും ശു�മു� റൂഹാെയയും വ�ി�ാൻ ഞ�ള�െട 

േബാധ�െള നീ �പകാശി�ിേ�ണെമ. 

 

കർ�ാേവ! െകാലപാതകനായ സ്കറിേയാ�ായുെട കാലുകെള നിെ� 

സ്േനഹ�ാൽ നീ പിടി�� കഴുകിയത് എ�തേയാ അ�ുതമാകു�ു. അവെ� 

പുറേമയു� െചളി നീ തുട��കള�ു എ�ിലും അവെ� ഹൃദയ�ിൽ 

പതിയെ��ിരു� അഴു�ായ അസൂയയും വ�നകള�ം അവൻ കഴുകി 

െവടി�ാ�ാതിരു�തുെകാ�ു് അവനു ഹാ! കഷ്ടം. 
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കർ�ാേവ! നിെ� ശിഷ��ാരുെട കാലുകെള നീ കഴുകി, അവേരാടുകൂെട നീ 

േമശയ്�ിരു�േ�ാൾ എെ�േ��ുമു� ഉട�ടിയും ഓർ�യും 

ആയി�ീരുവാനായി�് ശു�മു� നിെ� തൃൈ�കളിൽ അ�െ� എടു�ു 

വാഴ്�ി സ്േതാ�തം െചയ്തു ശു�മാ�ി ശിഷ��ാരുെട േഗാ�ത�ിനു 

െകാടു�ു. നി�ൾ�ു േവ�ിയും പലർ�ുേവ�ിയും ഖ�ി�െ�ടു�ു എ� 

എെ� ശരീരം ഇതാകു�ു. ഇതിെന നി�ൾ വാ�ി ഭ�ി�ിൻ എ�ു നീ ക�ി��. 

അ�പകാരം തെ� വീ�ിൽനി�ും െവ��ിൽനി�ും കലർ�ിയും െകാ�ും 

കാസായും എടു�ു വാഴ്�ി സ് േതാ�തം െചയ്തു ശു�മാ�ി നിെ� 

ശിഷ��ാർ�ു െകാടു�ു. നി�ൾ എ�ാവരും ഇതിൽ നി�ു പാനം െചയ്  വീൻ, 

എെ��ാൽ നി�ൾ�ുേവ�ിയും പലർ�ു േവ�ിയും െചാരിയെ�ടു�ു 

എ� എെ� ര�ം ഇതാകു�ു, എെ� മരണ�ിെ�യും 

ഉയിർെ�ഴുേ��ിെ�യും ഓർ�യ്�ായി�്  എെ� വരവിേനാളവും ഇ�പകാരം 

നി�ൾ െചയ്  വീൻ എ�ു നീ അരുളിെ�യ്തു എ� ഞ�ള�െട ക�ാേവ! 

നിെ� ഈ വാഗ്ദ��പകാരം നിെ� ശരീരര��ിെ� ഓഹരി�ാരും 

സംബ�ികള�ം ആയി എ� നിെ� ദാസരായ ഞ�െള നീ 

ഓർ�ുെകാ�ണെമ. ഭയ�രെ��തും വിസ്മയി�െ��തുമായ നിെ� 

ര�ാമെ� വരവിൽ നിെ� തിരുനാമെ� അറിയാ� പുറജാതികെളേ�ാെല 

ഞ�െള നീ ആ�ി�ളയരുെത. ഞ�ള�െട അന�ായം മൂലം ആ േനര�ിൽ 

ഞ�േളാട് അതിേകാപെ�ടുകയുമരുേത. കർ�ാേവ! ശു�മു� നിെ� 

കഷ്ടാനുഭവെ� ഇതാ ഞ�ൾ പിടി�� തഴുകു�ു. ഞ�ൾ�ുേവ�ി 

അടിെകാ�െ��� എ� നിെ� മുറിവുകെള ഞ�ൾ മു�ു�ു. 

ഞ�ൾ�ുേവ�ി നീ സഹി�� എ� അപമാനെ� ഞ�ൾ ഓർ�ു നിെ� 

�മേയാടു ഞ�ൾ നിലവിളി�ു�ു. േമെ�� ഉയര�ളിൽ �സാേ��ാർ നിെ� 

ശു�മാ�ി നീ പരിശു�ൻ, പരിശു�ൻ, പരിശു�ൻ എ�് 
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അ�ഹസി�ു�തുേപാെല ബലഹീനരും പാപികള�മായ ഞ�ള�ം നിെ� 

സ്തുതി�ു�ു. നിെ� ഇട�ിൽനി�ു നിെ� ബഹുമാനം 

വാഴ്�െ��താകു�ു.നിെ� കൃപയാൽ കഷ്ടതയ്�ും മരണ�ിനും 

താഴാഴ് മയ്�ും എഴു��ിയവേന! നിന�ു സ്തുതി. ദുഷ്ട�ാേരാടു� നിെ� 

കരുണയ്�് അ�മി�ാ�തിനാലും നിന�ു സ്തുതി. സൃഷ്ടികള�െട 

സൗ�ര�വും മഹത�വും നിമി�ം നീ സൃഷ്ടി� സകല�ാലും നിന�ു സ്തുതി, 

ശു�മു� നിെ� ശരീരവും ര�വും അനുഭവി�ു� എ�ാവരാലും നിന�ു 

സ്തുതി, എ�ാ േനര�ിലും നിന�ു സ്തുതി. നിെ� പിതാവിനും ശു�മു� 

നിെ� റൂഹായ്�ും ഇടവിടാെത സ്തുതി ഞ�ൾ കേരററു�ു. ഞ�ള�െട 

ക�ാേവ! ഞ�ള�െട നിലവിളി നീ േക�രുളണേമ. നിെ� ദാസരുെട കു��െള 

നീ �മിേ�ണെമ, ആ�ീൻ. 

 

ഹാശായുെട കൗമാ 

ആറാം മണി 

ഹാശായുെട കൗമാ 
 

അപ� 
 

നിെ� തിരുേമനിയുെട പൂജയാൽ ന�ായ�പമാണ�ിലു� െപസഹായുെട 

രഹസ�െ� ഭൂേലാക�ിൽനി�ു മായി�വേന! നീ വാഴ്�െ��വനാകു�ു. 

നിെ�തിരുമനേ�ാെട ബലി നൽകുവാൻ എഴു��ി ആദേ�യും അവെ� 

സ�തിേയയും ര�ി�വനും ബലികെള ൈകെ�ാ��വനുേമ! നിന�ു 

സ്തുതി. സകല ബലികള�ം നി�ാൽ മായെ���, സകല രഹസ��ള�ം നി�ാൽ  
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നിവർ�ി�െ���. പുണ�മാ�ു� ബലിയായി ഞ�ൾ�ുേവ�ി 

നിെ��െ� ബലി അണ�് പാപേമാചനം ഞ�ൾ�ു നൽകിയ ഞ�ള�െട 

കർ�ാേവ! ഞ�ൾ�് നീ സേ�ത�ലം ആയിരിേ�ണെമ. നിെ� 

പിതാവിെ� തിരുമു�ാെക ഞ�െള കേരററുകയം നീ മുഖാ�രം ഞ�െള 

േയാജ�തെ�ടു�ുകയും െചേ�ണെമ. കർ�ാേവ! ചുരു�ിേ�ാകാ�തായ 

നിെ� മേനാഗുണമാകു� സമു�ദ�ിനു സ്തുതി. നിെ� േസാ�ായാേല 

ഞ�ള�െട കറകെള െവ�യാേ�ണെമ. ദീർഘദർശിയുെട സകല 

രഹസ��ള�ം നിവർ�ി�� കഷ്ടതകള�ം പരിഹാസവും ആേ�പവും 

കു�ുകള�ം സഹി�വനും മരണ�ിനു ന�ായം വിധി�െ��വനും നിെ� 

ന�ായവിസ്താര�ാൽ ഞ�ള�െട ന�ായവിസ്താര�ിെ� കഠിനതെയ 

അഴി�വനുമായ ഞ�ള�െട മിശിഹാത�ുരാേന! ആകൽ�റുസായിൽ നി�ു 

നിെ� കഷ്ടാനുഭവ�ാൽ ഞ�െള  സ�ത��മാ�ി, ക�ന ലംഘന�ാൽ 

വീണുേപായ ഞ�ള�െട വർ�െ� ഉയർ�ി എ� നിെ� കൃപയ്�ു സ്തുതി. 

ക�ാലും ര�ിതാേവ! ഇതാ നിെ� സഭ നിെ� കഷ്ടാനുഭവ�ി�ൽ 

കഷ്ടമനുഭവി��െകാ�് നിേ�ാടു നിലവിളി�ുകയും നീ െചയ്തി��� സകല 

ന�കൾ�ും കൃപയ്�ും േവ�ി നിെ� സ്തുതി�യും വ�ി�യും െച���ു. 

 

കർ�ാേവ! ആദ��മി�ാ� നിെ� സ്േനഹ�ാൽ ഞ�െള നീ �പിയെ���. 

നിെ� മരണ�ിെ� ഓർ� എ�ും ഞ�ളാൽ ഓർ�െ�ടുവാനായി ശു�മു� 

നിെ� ശരീരര�െ� ഉട�ടിയായി ശു�മു� നിെ� ശിഷ�ൻമാർ മൂലം 

ഞ�ൾ�ു നീ ഏ�ി� കർ�ാേവ! ഉയര�ിൽ മാലാഖമാർ നിന�ു ശു�ശൂഷ 

െച���ു. ഭൂമിയിൽ േദാഷ�ാള�ി സ്�തീ നിെ� തൃ�ാദ�ി�ൽ ൈതലം 

പൂശി, അവള�െട പാപേമാചന�ിനായി അവൾ നിലവിളി�ു�ു. 

അണലി�ു�ികളായ യഹൂദ�ാർ ബാശാെ� കാള�ൂ�ം േപാെല നിെ� ചു��ം 
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കൂടി നി�ു അന�ായ�ാരെന പിടി��െകാൾവിൻ, അതി�കമ�ാരെന 

തൂ�ുവീൻ എ�ു നിലവിളി�ു�ു. അവരുെട �കൂരവിചാരം നി�ിൽ നട�ി 

പൂർ�തെ�ടുവാൻ കഴിയാെത താമസി�ു�തിനാൽ അവർ ബ�െ�ടു�ു. 

നിെ� സ്േനഹി� ശിഷ��ാർ ചിതറെ�ടുവാൻ ബ�െ�ടു�ു. ഇെതാെ�യും 

േലാക�ിെ� ര�യ്�ുേവ�ി അനുഭവി�ാൻ താൻ കടെ��വെന�ു 

�മേയാെട ഉപേദശി�ു�ു എ� മേഹാ�തേന! നിെ� താഴാഴ്മ എ�തേയാ 

വാഴ്�െ��താകു�ു. അനു�ഗഹ�ൾ നിറ�ിരി�ു� മിശിഹാത�ുരാേന! 

നിെ� സഭേയാടു കരുണ െച�ണേമ. നിെ� ജന�ിനുേവ�ി കഷ്ടമനുഭവി�� 

എ� ന� ഇടയാ! നിെ� കഷ്ടാനുഭവം മൂലം നിെ� സഭയുെട െകാ�ിെന  നീ 

ഉയർേ�ണെമ. 

 

സകല ജനവുേമ വരുവിൻ, ന�ുെട ര�ിതാവിെ� കഷ്ടാനുഭവദിവസ�ിൽ 

നാം കഷ്ടമനുഭവി��െകാ�ു ദു:ഖേ�ാെട തേ�ാടു നാം നിലവിളി�� 

�പാർ�ി�ണം. ഞ�ൾ�ു േവ�ി കഷ്ടമനുഭവി�� എ� ര�ിതാേവ! 

ഞ�ള�െട സകല കഷ്ടതകേളയും ഞ�ളിൽനി�ു നീ�ി ഇ�ായ്മ 

െചേ�ണെമ. നിെ� സഭയുെട പാപ�െള നീ ഓർ�രുേത. നീ വാഗ്ദ�ം 

െചയ്തിരി�ു� �പകാരം നിെ� പരമാന� േമാ��ിൽ ആന�ി�ാൻ നിെ� 

സഭയുെട മ�െള നീ േയാഗ�രാ�ി�ീർേ�ണെമ. 

 

കർ�ാേവ! മ�ി�ടു�വനായ ആദാമിെന നിെ� സാദൃശ��ിൽ നിർ�ി�ാൻ 

നിെ� കൃപ നിെ� നിർബ�ി��. അവൻ പാപ�ിൽ വീണേ�ാൾ അവനിൽ 

നിന�ു കൃപ േതാ�ി. അവെ� മു�ിലെ� �ലേ��് അവെന 

തിരി�ി�ാൻ േവ�ി അവെനേ�ാെല മ�ി�ടു� ശരീരം നീ ധരി��. അവനു 

േവ�ി  കഷ്ടമനുഭവി�ാൻ നിെ� കൃപ തെ� നിെ� നിർബ�ി�� എ� ന� 
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ഇടയാ ഞ�ള�െടേമൽ കരുണ െചേ�ണെമ. ഞ�ൾ മ�ി�ടു�വനായ 

ആദാമിെ� മ�ൾ എ�ു നീ ഓർേ�ണെമ. ഞ�ള�െട ബലഹീനത മൂലം 

ഞ�ളിൽനി�് ഉ�ായിവരു� അററകുററ�െള നീ വകവയ്�രുേത. ഞ�ൾ 

നിെ� തിരുനാമെ� അറി�വെര�ും നിെ� ൈദവത��ിൽ 

ഏ��പറ�വെര�ും നിെ� കഷ്ടാനുഭവ�ി�ൽ കഷ്ടമനുഭവി�വെര�ും 

നിെ� ശരീരര�െ� ഭ�ി�� കുടി�വെര�ും ഞ�െള�ുറി�� നീ 

ഓർേ�ണെമ. "േപാകുവിൻ നി�െള ഞാൻ അറിയു�ി�" എ�ു ഞ�േളാടു 

നീ ക�ി�ുമാറാകരുേത. ൈദവേമ! നിന�ും ഞ�ള�െട ര�യ്�ായി നിെ� 

അയ� പിതാവിനും ശു�മു� നിെ� റൂഹായ്�ും സ്തുതി. 

ആ�ീൻ 

 

ഹാശായുെട കൗമാ 

ഒൻപതാം മണി 

ഹാശായുെട കൗമാ 
 

ഉ�ത�ിൽ മാലാഖമാർ അട�ം കൂടാെത സ്തുതി പാടു�ു എ� നീ 

ഭൂമി�ടു�വരായ ഞ�ള�െട ര�യ്�ായി ആേ�പവും പരിഹാസവും 

ൈകെ�ാ�ു. സകല�ിെ�യും ര�കാരനും ജീവി�ി�ു�വനുമായ നിന�ു 

വിേരാധമായി േമ���ാരും േലാകരുെട �പധാനികള�ം നിെ� തൂ�ുവാൻ 

ത�വ�ം രഹസ�മായി ആേലാചി��. ഏതു �പകാരം നിെ� പിടിേ��ു എ�ും 

അശു�നായ ശിഷ�നും ക�ാ�ായും കൂടി മ��ി��. ഞാൻ മു�ു�വൻ ആേരാ 

അവെന സൂ�്മതേയാെട നി�ൾ പിടി�ീൻ എ�ു സ്കറിേയാ�ാ അവേരാടു 

വാഗ്ദ�ം െചയ്തു. അ�പകാരം നിെ� പിടി�ാനായി ക�ൻ എ�േപാെല 
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അവർ പുറെ���. അവരുെട അേന�ഷണപുറ�ാടിൽ നീ ഒ��ം തപി�ാെത ആേര 

നി�ൾ അേന�ഷി�ു�ു എ�് അവേരാടു േചാദി�യും നിെ� അവർ�ു 

െവളിെ�ടു�ി കാണി�യും െചയ്തു എ� ൈദവപു�താ! നിെ� �പവൃ�ിയുെട 

വിസ്മയെ� പറവാൻ മതിയാകു� നാവ് ഏതാകു�ു. ൈദവംത�ുരാേന! 

നിെ� കഷ്ടാനുഭവ�ള�െട ഈ ദിവസ�ളിൽ നിെ� കഷ്ടാനുഭവെ��ുറി�� 

ദുഃഖി�ു� നിെ� സഭെയ നിെ� ഉയിർെ�ഴുേ��ിൽ നീ 

സേ�ാഷി�ിേ�ണേമ. ഞ�ൾ�ുേവ�ി കഷ്ടമനുഭവി�� എ� ൈദവപു�താ! 

ഞ�ള�െട നിലവിളിെയ േകൾേ�ണെമ. ആകൽ�റുസായുെട സകല 

ഉപേദശ�ിൽ നി�ും നിെ� ജനെ� നീ വീ�ുെകാ�ണെമ. ൈദവേമ 

നിന�ു സ്തുതി, ൈദവേമ നിന�ു സ്തുതി, ഞ�ള�െട ര�ിതാേവ, കൃപ 

െചയ്തു ഞ�ള�െട േമൽ കരുണ െചേ�ണേമ. 

 

�പിയമു�വേര! വരുവിൻ. നമു�ുേവ�ി കഷ്ടമനുഭവി�യും നെ� 

ഉയർ�ുവാൻ േവ�ി താൻ താഴ്�െ�ടുകയും നമു�ുേവ�ി ശി� 

ഏൽ�യും പാപ�ിൽ മരി�വരായ നെ� ര�ി�� ജീവൻ നല്കുവാൻേവ�ി 

നേ��പതി മരി�യും െചയ്തു എ� ന�ുെട ര�ിതാവായ േയശുമിശിഹാെയ 

നാം അട�ാെത സ്തുതി�ണം. മേഹാ�ത�ളിൽ ആയിര�ള�െട 

ആയിര�ൾ നിെ� തിരുമു�ാെക നിൽ�ു�ു. നീ വിചാരി�ിരു�ു എ�ിൽ 

അ�ിെകാ�ു ഭൂമി മുഴുവനും നിറയ്�ുമായിരു�ു. അ�തയുമ�, എരിതീയുെട 

കൂ��ൾ ആകു� പതിനായിര�ള�െട പതിനായിരം നിെ� തിരുമു�ിൽ 

വിസ്മയി��ം വിറ��ം െകാ�ു നിെ� വലി�െ� സ്തുതി�� പുകഴ്�ു�ു. 

നിെ� ചു��ം നിരകളായി നി�ു നിന�ു ശു�ശൂഷ െച��� എരിതീ ഭൂഷെ�� 

കൂ��േളാടു നീ അനുവദി�ു�ു എ�ിൽ നിെ� െകാ��വാൻ ആ�ഗഹി�ു� 

ശപി�െ�� കൂ�െ� മാ�തമ� ഭൂമി മുഴുവേനയും ഒരു �ണം െകാ�് അവർ 

https://stmarysnova.org

St. Mary's Indian Orthodox Church, Northern Virginia 9



ദഹി�ി�ുമായിരു�ു. മ�ിനടു�വർ നിേ�ാടു െച��� അന�ായ�ള�ം 

ആേ�പവും, അതിനുപകരം അവേരാടു നീ കാണി�ു� അനു�ഗഹവും 

സ്േനഹവും എരിതീ ഭൂഷെ�� നിെ� ശു�ശൂഷ�ാരായ മാലാഖമാർ ക�ു 

വിസ്മയി��. അ�തയുമ�ാ, നിെ� കഷ്ടാനുഭവെ��ുറി�� ഭൂേലാകം 

മുഴുവനും ഇളകി. പാറകൾ െപാളിയെ���, നിെ� വരവിനായി ആ�ഗഹി�� 

മരി�വരായ പരിശു��ാർ ഉയിർെ�ഴുേ���. നിെ� മഹത�െ� ക�് അവർ 

ആന�ി��. നിെ� തൂ�ുവാൻ േവ�ി അ�ഹസി� ജനം നിെ� മരണേനര� ്

ഉ�ായി എ� അതിശയ�ാൽ നീ ൈദവപു�തൻ എ�ു സ�തി��. 

നിേ�ാടുകൂെട തൂ�െ�� വല�ു ഭാഗ�ു� ക�ൻ ഉ�ായ അ�ുതെ� 

ക�േ�ാൾ നി�യമായി നീ ൈദവപു�തൻ എ�ു ഏ�� പറയുകയും നി�ാൽ 

ര�യു�ാകുവാൻേവ�ി "കർ�ാേവ, നീ എഴു��വരുേ�ാൾ എെ��ൂെട 

ഓർ�ുെകാ�ണേമ" എ�ു നിലവിളി�യും, ഇ�ു പറുദീസായിൽ 

എേ�ാടുകൂെട നീ ആകുെമ�്  അവേനാടു വാഗ്ദ�ം െചയ്ത്  അവെന നീ 

ര�ി�യും െചയ്തു. സ�ർ��നായ രാജാേവ! നിെ� കഷ്ടാനുഭവ�ി�ൽ 

ദുഃഖി�� വിലപി�ു� നിെ� സഭേയാടു നീ കരുണ െചേ�ണെമ. നിെ� 

മരണ�ി�ൽ മുറയി�� എ� നിെ� ജനെ� സകല കുററ�ിൽനി�ും 

വീ�ുെകാ�ണെമ. ൈദവപു�താ! അതിനുേവ�ി നീ അടിെകാ�ു എ� നിെ� 

ഇടവകയുെട അ�കു�െ� നീ േമാചിേ�ണെമ. നിെ� 

ആ�ിൻകൂ��ിനുേവ�ി നിെ� ര�െ� െചാരി�ു എ� ന� ഇടയാ! നിെ� 

വല�ുഭാഗ�ു� കു�ാടുകളായി ഞ�െള േചർ�ുെകാ�ണെമ. നിെ� 

കരുണയുെട േസാ�ായാൽ ഞ�ള�െട സകല കറകേളയും നീ 

െവ�യാേ�ണെമ. 

 

https://stmarysnova.org

St. Mary's Indian Orthodox Church, Northern Virginia 10



അ�ിരഥ�ിേ�ലിരി�ു�വനും മേഹാ�ത�ളിൽ നിന�ു സ്തുതി 

പാടുവാൻ നിെ� തിരുമു�ാെക സ�ർ�ീയൈസന��ൾ നി�് കർ�ാവു 

പരിശു�ൻ, പരിശു�ൻ, പരിശു�ൻ എ�ു നിന�ു സ്തുതി പാടു�വനുമായ 

നീ നിെ� തൃ��ാൽ മന�ു�ാ�ി എ� മ�ി�ടു�വരായ ഞ�െള 

ര�ി�ാൻ േവ�ി നിെ��െ� താഴ്�ി, നിെ� ൈകേവലയാകു� 

മ�ിനടു�വരിൽനി�ു ഞ�ൾ�ുേവ�ി നീ അടിെകാ�െ���.  സകല 

ആേ�പ�ിനും നിെ��െ� നീ താഴ്�ി. രാജപു�തനും യജമാനനും 

ഉടയവനുമാകു� നീ ദാസെനേ�ാെല നിെ� അരയിൽ തൂവാലെക�ി 

മ�ി�ടു�വരായ നിെ� ദാസ�ാരുെട കാലുകൾ കഴുകി. അരയിൽ 

ചുററിയിരു� തൂവാല െകാ�് അവരുെട കാലുകെള തുവർ�ി എ� 

ര�കാരാ! നിെ� താഴാഴ്മ എ�തേയാ അ�ുതമാകു�ു. ഞ�ൾ�ുേവ�ി നീ 

െചയ്തി��� കൃപയ്�ുപകരം എ�ു െചയ് വാൻ  ഞ�ളാൽ കഴിയു�ു. 

ഞ�േളാടു നീ െചയ്ത കൃപയ്�ും മേനാഗുണ�ിനും ര�യ്�ും പകരം 

നിെ� തിരുനാമെ� ഞ�ൾ സ്തുതി�� പാടുവാൻ നിെ� സ്തുതി 

ഞ�ൾ�ും നൽേകണെമ. നിെ� തിരുര��ാൽ േനടീ��� നിെ� 

ഇടവകേയാടു നീ കരുണ െചേ�ണേമ. 

 

(കൗമാ നമസ്�രി�ണം) 
 

ഞ�ള�െട ര�യ്�ായി�� നിെ� പു�തെന അയ� പിതാേവ, നിന�ും നിെ� 

സ്േനഹ�ാൽ ഈ േലാക�ിൽ ഇറ�ി മനുഷ�നായി നിെ� തിരുമനേ�ാടു 

കൂെട കഷ്ടാനുഭവവും മരണവും സ്കീ�ായും സഹി�� പാപ�ിൽ നശി�ിരു� 

ആദാ�ിെനയും അവെ� സ�തിെയയും ര�ി� പു�താ, നിന�ും സ്തുതി. 

ഏകജാതനായ ൈദവേമ, ഞ�െള ര�ി�ാൻ േവ�ി നിെ� ഏ�ി�യും 
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യഹൂദ�ാരുെട ജനം മരണമി�ാ� ജീവനു�വനായ നിെ� സ്കീ�ായ്� ്

വിധി�യും െചയ്തതിനാൽ നിെ� താഴാഴ്മയ്�ു സ്തുതി. നിെ� കൃപയാൽ 

മനുഷ�നായി�ീർ�് ബലഹീന�ാർ�് നിെ��െ� ഏൽ�ി�� എ� 

വചനമായ ൈദവേമ, നിന�ു സ്തുതി. നിെ� അവർ പിടി�� ന�ായാധിപതിയുെട 

മു�ാെക െകാ�ു െച�ു. ഞ�ള�െട വർ��ിെ� കുററം നിമി�ം അറ�ിന് 

ആടുേപാെല കൂ�ിെ�ാ�ു േപാകെ��� എ� ഉ�മനായുേ�ാേവ, 

ഞ�ൾ�ു േവ�ി മരണെ�  ൈകെ�ാ��വാൻ ത�വ�ം ഞ�െള നീ 

സ്േനഹി�തിനാൽ നിെ� അനു�ഗഹ�ൾ�ു സ്തുതി. ആകു��പകാരം നീ 

എഴു��ിെയ�ിൽ നിെ� തിരുമു�ാെക നിൽ�ാൻ കഴിയു�വൻ ആരാകു�ു? 

ജഡ�പകാരം കഷ്ടം അനുഭവി�� നിെ� കൃപയാൽ സകലേ�യും 

ജീവി�ി�ാൻേവ�ി മരണം രുചി േനാ�ുവാൻ നിന�ു തിരുമന�ായി, നീ 

മനുഷ�നായി�ീർ�ു. �സാേ��ാർ ചിറകുകെള െകാ�ി നിെ� ൈദവത��ിനു 

സ്തുതി കേരററു�ു എ� നിെ� മ�ി�ടു�വർ പരിഹസി�ു�ു. നീ 

പരിശു�ൻ പരിശു�ൻ എ�ു �സാേ��ാരും , അവെന തൂ�ുകാ, തൂ�ുകാ, 

എ�ു ശപി�െ�� ജനവും അ�ഹസി�ു�ു. നിെ� ഇഷ്ട�ാൽ 

കഷ്ടാനുഭവ�ിന് എഴുെ��ി, അന�ായ�ാരിൽനി�ു അടിയും തു�ലും 

ൈകെ�ാ�ു എ� സർ�വ�ഭനായ കർ�ാേവ, നിെ� ജനമാകു� ഞ�ൾ 

ഉ�തമായ ശബ്ദ�ാൽ അ�ഹസി�് ഞ�ൾ എ�ാവരുേടയും വായാൽ 

സ്തുതി നിന�ു കാരററു�ു. ൈദവേമ, നിന�ു സ്തുതി. ൈദവേമ നിന�ു 

സ്തുതി. സകല�ിെ�യും, ഉടയവേന നീ വാഴ്�െ��വനാകു�ു. കർ�ാേവ 

ശബ്ദി�ാ� വർ��ൾ അ�ഹസി�� നിെ� സ്തുതി�ാൻ നീ 

തിരുമന�ായതിനാൽ നിന�ു സ്തുതി. ഉയര�ള�െട ഉടയവേന, നീ 

തിരുമന�ായതു െകാ�് ഭൂമി�ടു�വർ നിെ� ശി�യ്�് വിധി��. 

ഉയരേ�യും അഗാധേ�യും നീ വഹി�ിരി�ുേ�ാൾ സ്കീ�ായുെട മരെ� 
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ചുമ�ാൻ നിന�ു തിരുമന�ായതിനാൽ നിന�ു സ്തുതി. ഭൂമിയുെട 

അതിർ�ികെള നീ പിടി�ിരി�ുേ�ാൾ കബറിടം നിെ� വഹി�ാൻ നിന�ു 

തിരുമന�ായതിനാൽ നിന�ു സ്തുതി. നിെ� സ്ളീബായാൽ നീ ര�ി�� എ� 

നിെ� സൃഷ്ടികളാൽ നിന�ു സ്തുതി. നിെ� �പകാശം അവർ�ുദി�� 

എ�തുെകാ�ു പാതാള�ിൽ കിട�ു� മരി�വരും നിെ� സ്തുതി�� 

ആയിര�ള�െട ആയിര�ള�ം പതിനായിര�ള�െട പതിനായിര�ള�ം സ്തുതി 

േമൽ സ്തുതി നിന�ും നിെ� അയ� പിതാവിനും ശു�മു� നിെ� 

റൂഹായ്�ും കേരററും. ഞ�ള�െട കർ�ാേവ നിന�ു സ്തുതിയും 

സ്േതാ�തവും ആദിമുതൽ എേ��ും. 

ആ�ീൻ 

 

(ഉ�യുെട നമസ്�ാരം തിക�ു) 
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