
കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ച  �പഭാതം 
 

രാ�തി നമസ്�ാരം 

(ഹാശായുെട ഒരു കൗമാ നമസ്�രി�്  ഉറ�മി�ാ� ഉണർവു�വേന എ� 

അേപ�യും െചാ�ിയേശഷം) 

 

അേപ� 
ഞ�ള�െട പിതാവായ ആദാം നിമി�ം കഷ്ടമനുഭവി�� പറുദീസായി�ു 

അവെന തിരി�ി�ാൻ തിരുമന�ായി എ� സകല�ിെ�യും ഉടയവനായ 

മഹാരാജാേവ! നിന�ു സ്തുതി. അവരുെട േരാഗികെള സൗഖ�മാ�ിയതിനാൽ 

സേ�പ�ാർ നിന�ു മരണം നി�യി�� എ� സകല�ിെ�യും ഉടയവനായ 

മിശിഹാ രാജാേവ! നിന�ു സ്തുതി. സകല ജനവുേമ! വരുവിൻ ന�ുെട 

ര�ിതാവായ മശിഹാ ത�ുരാെ� കഷ്ടാനുഭവ�ിൽ നാമും കഷ്ടമനുഭവി�� 

നമു�ുേവ�ി മരണശി�െയ ൈകെ�ാ�ു എ� പരിശു�െന നാം 

സ്തുതി�� വ�ി�ണം. സകല�ിെ�യും ഉടയവനായു�ാേവ! നിന�ു 

സ്തുതി. ഞ�ൾ�ു േവ�ി ജഡം ധരി�� എ� വചനമായ ൈദവവും നിെ� 

തിരുര��ാൽ ഞ�െള വിലയ്�ു വാ�ി നിെ� കഷ്ടാനുഭവ�ാൽ 

ഞ�െള ര�ി�� എ� സകല�ിെ�യും ഉടയവനും ആയു�ാേവ! നിന�ു 

സ്തുതി. ആദ��മി�ാ� നിെ� കൃപമൂലം സ�ർ��ിൽനി�ും ഇറ�ി 

ആദാമിെ� കുററം നിമി�ം ന�ായ�ല�ിൽ കു��ാരെനേ�ാെല നി�ു 

നിെ� തിരുവിഷ്ട�ാൽ സകല കഷ്ടതകള�ം സഹി�� എ� 
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ഉ�മനായു�ാേവ! നീ വാഴ്�െ��വനാകു�ു. സകല�ിെ�യും 

ഉടയവനായു�ാേവ! നിന�ു സ്തുതി. അവരുെട സകലവിധ േരാഗികെളയും 

മഹാ വലിയ അതിശയ�ാൽ സൗഖ�മാ�ി ആശ�സി�ി�തിനു പകരം 

സേ�പ�ാരും �പീശ�ാരും നിെ�േമൽ വ�ന വിചാരി�യും നിെ� തൂ�ുവാൻ 

േവ�ി മരെ� അവർ ഒരു�ുകയും അവരുെട സകല േഹമ�ള�ം ശി�കള�ം 

ഞ�ൾ�ുേവ�ി അനുഭവി�ുകയും െചയ്തു എ� സകല�ിെ�യും 

ഉടയവനായു�ാേവ! നിന�ു സ്തുതി, ഊർേ�ം മ�ൾ�ുേവ�ി നീ െചയ്ത 

ര�യ്�ു പകരം കഷ്ടതയും നി�യുെട സ്കീ�ായും നിന�ു അവർ പകരം 

വീ�ി. ഇവെയ�ാം ഞ�ൾ�ു േവ�ി സഹി�വേന! നീ വാഴ്�െ��വനാകു�ു. 

ജനെമാെ�യും നശി�ാതിരി�ാനായി�് എ�ാവർ�ും േവ�ി ഒരു�ൻ 

മരി�ു�തു് എ�തയും ന�താകു�ു എ�ു വ�കനായ ക�ാ�ാ നിെ��ുറി�� 

പറ� വചനം സത�മായ ദീർഘദർശനമായി അവൻ പറ�ു. 

സകല�ിെ�യും ഉടയവനായു�ാേവ! നിന�ു സ്തുതി. ഭൂമിയിേല�ു ഇറ�ി 

ദാവീദിെ� മകളിൽനി�ു ശരീരം ധരി�� ഞ�ള�െട പാപേമാചന�ിനായി�് 

കഷ്ടമനുഭവി�ാൻ നിെ� കരുണയും സ്േനഹവും നിെ� നിർബ�ി�� എ� 

ഞ�ൾ�ു� മിശിഹാത�ുരാേന! നിന�ു സ്തുതി. നാം എ�ാവരും 

ഉറ��ിൽനി�ും ഉണർ�് നമു�ു േവ�ി കഷ്ടമനുഭവി�ുകയും തെ� 

കഷ്ടാനുഭവ�ാൽ ന�ുെട കഷ്ടതകെള മായി��കളകയും െചയ്ത ന�ുെട 

കർ�ാവിെന അട�ാെത സ്തുതി�ണം. ൈദവേമ നിന�ു സ്തുതി. നിന�ു 

സ്തുതി, നിന�ു സ്തുതി. മേനാഗുണമു�വേന! നിെ� കരുണയാൽ 

ഞ�േളാടു മേനാഗുണം െചേ�ണെമ. �ീഹ�ാർ ആവലാതിെ��� വിലപി�ാനും 

ദുഃഖി�ാനും ത�വ�ം നിെ� കഷ്ടാനുഭവെ��ുറി�� രാ�തിയിൽ അവർ�ു 

െവളിെ�ടു�ിെ�ാടു�ു എ� ൈദവേമ! നിന�ു സ്തുതി, നിന�ു സ്തുതി, 

നിന�ു സ്തുതി. മേനാഗുണമു�വെന! നിെ� അനു�ഗഹ�ളാൽ ഞ�േളാടു 

https://stmarysnova.org

St. Mary's Indian Orthodox Church, Northern Virginia 2



മേനാഗുണം െചേ�ണെമ. �ദവ�ാ�ഗഹംമൂലം സ്കറിേയാ�ാ രാ�തിയിൽ െച�ു 

നിെ� ശി�യ്�ു വിധി�ാൻ ആ�ഗഹി�ിരി�ു� െകാലപാതകേരാടുകൂെട 

നിെ��ുറി�് ആേലാചി�� എ� ൈദവേമ ! നിന�ു സ്തുതി, നിന�ു സ്തുതി, 

നിന�ു സ്തുതി, മേനാഗുണമു�വേന! നിെ� അനു�ഗഹ�ളാൽ ഞ�േളാടു 

മേനാഗുണം െചേ�ണെമ. അന�ായ�ാർ രാ�തിയിൽ സംഘം കൂടി 

ൈദവപു�തനാകു� നിെ� ഏതു�പകാരം പിടിേ��ു എ�ു നിെ��ുറി� ്

അേന�ഷണം െചയ്തു എ� ൈദവേമ ! നിന�ു സ്തുതി, നിന�ു സ്തുതി, 

നിന�ു സ്തുതി, മേനാഗുണമു�വേന! ഞ�േളാടു നീ മേനാഗുണം 

െചേ�ണെമ. 

 

(താെഴവരു� �പകാരം ഒരു കൗമാ ഇവിെട നമസ്കരി�ണം) 

തെ� കഷ്ടാനുഭവ�ാലും താഴ്മയാലും നെ� ര�ി�� എ� മിശിഹാെയ ഈ 

രാ�തിസമയ�ിൽ നാം സ്േതാ�തം െചയ്തു വ�ി�ണം. 

(മൂ�ു �പാവശ�ം െചാ�ി കു�ിടണം)  

ഞ�ള�െട കർ�ാേവ നിന�ുസ്തുതി... ഇത�ാദി. 

 

അേപ� 
േലാക�ിെ� ര�ിതാവായ മിശിഹാത�ുരാേന യൂദ�ാരുെട സംഘം നിെ� 

േമൽ ശ� തീരുകയും ന�യ്�ുപകരം തി� നിേ�ാടു പകരം വീ��കയും 

കുററമി�ാ� നിന�ു സ്കീ�ാെയ ഒരു�ുകയും അന�ായ�ാേരാടുകൂെട 

നിെ� എ��കയും െചയ്തതിനാൽ അവെര നീ ചിതറി��കള�ു. അവർ�ു 

പകരം നിെ� ജനമായി ഞ�െള നീ കൂ�ിേ�ർ�ു. യഹൂദ�ാരായ ശപി�െ�� 

ജന�ിൽനി�ു നീ അനുഭവി�ു� കഷ്ടതകള�ം മരണവും മൂലം േലാകം 

ര�െ�ടുെമ�ു സത��ിെ� കാഴ്ച�ാരായ നിെ� ദീർഘദർശിമാർ മു�ുകൂ�ി 
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�പസംഗി�തായ മറയെ�� രഹസ��െള  �ീഹ�ാരുെട കൂ��ിന് രാ�തിയിൽ 

െവളിെ�ടു�ി എ� ഞ�ള�െട കർ�ാേവ! നിെ� താഴ്ചെയ ഞ�ൾ 

സ്തുതി�ു�ു. 

 

ഞ�ള�െട ര�കനായ മിശിഹാ ത�ുരാേന! ശു�മു� നിെ� സഭ നിെ� 

കഷ്ടാനുഭവ ദിവസ�ളിൽ കഷ്ടമനുഭവി�� െകാ�് ഇതാ അ�ഹസി�ു�ു. 

ഞ�ൾ�ുേവ�ി ജഡം ധരി�� എ� വചനമായ മശിഹാത�ുരാേന നി�ിലും 

നിെ� കഷ്ടാനുഭവ�ിലും ഞ�ൾ ഏ��പറയു�ു. ൈദവപു�താ! നിെ� 

സ്േനഹ�ിൽനി�ു ഞ�േള ഉേപ�ി�രുേത. നിെ� കഷ്ടാനുഭവ�ി�ൽ 

കഷ്ടമനുഭവി�് ആവലാതിെ�ടു� നിെ� സഭെയ നീ ര�ിേ�ണെമ. നിെ� 

തിരുനാമെ� ഏ�� പറകയും നിെ� കഷ്ടാനുഭവ�ിൽ കഷ്ടമനുഭവി�യും 

െചയ്തു എ� നിെ� ജനെ� നീ ഓർ�ുെകാ�ണേമ. ഞ�ള�െട 

ര�ിതാേവ! നിെ�യും ഞ�ള�െട ര�യ്�ായി നിെ� അയ� നിെ� 

പിതാവിെനയും ഞ�ൾ സ്തുതി�ു�ു. 

 

കർ�ാേവ, സേ�പ�ാരും �പീശ�ാരും നിന�ു വിേരാധമായി ആേലാചി��. 

അവരുെട േരാഗികെള സൗഖ�മാ�ി, മരി�വെര ജീവൻ നൽകി ര�ി�തിനു 

പകരം മരണശി� നിന�ു വിധി�ാനായി അവർ മ��ി��. ഹൃദയെ�യും 

അ�രി��ിയ�േളയും പരിേശാധി�് അറിയു�വനായ നിെ� അവർ 

അറി�ി�. ഞ�ള�െട മനുഷ�വർ�െ� പാപ�ിെ� അടിമയിൽ നി�ു 

സ�ാത���െ�ടു�ുവാൻ ഞ�ൾ�ു േവ�ി കഷ്ടതയ്�ും മരണ�ിനും 

എഴു��ിയവേന നിന�ു സ്തുതി. സത�െ� േദഷി�വരായ യഹൂദ�ാരും 

അവരുെട �പധാന�ാരും ക�ാ�ായുെട പ�ൽ കൂടെ���. ഉ�ത�ിെ�യും 

അഗാധ�ിെ�യും കർ�ാവായ നിന�ു വിേരാധമായി അവർ വിചാരി��. 
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കുററമി�ാ� നിന�ു മരണശി� വിധി�ാൻ അവർ ല�ി�ി�. പാപ�ിെ� 

അ�തയിൽ നി�ു ഞ�െള ര�ി�� സ�ാത���മാ�ുവാനായി നിെ� 

തിരുവിഷ്ട�ാൽ ഇവെയ�ാം നിെ� തിരുേമനിയിൽ �മേയാെട 

ൈകെ�ാ�ു എ� ഞ�ള�െട ര�ിതാേവ, നിെ� താഴാഴ്മെയ�ുറി�� 

ഞ�ൾ സ്തുതി�ു�ു. ഞ�ള�െട ര�ിതാേവ നിെ� താഴാഴ്മെയ�ുറി�� 

സ്േതാ�തം െച��വാൻ ഞ�ള�െട വായ്കളാലും നാവുകളാലും 

എ�ുമതിയാകു�ു. കഷാടാനുഭവ�ിനും മരണ�ിനുമായി എ�തേമൽ 

നിെ��െ� നീ താഴ്�ിേയാ അ�തയും നിെ� സ�ഭാവം ഉ�തെ��തും 

വാഴ്�െ��തുമാകു�ു.  സ്തുതികള�െട ഉടയവനും സകല�ിെ�യും 

കർ�ാവുേമ, നിെ� കഷ്ടാനുഭവം മൂലം ഞ�െള ര�ി�തുെകാ�ു നിെ� 

മഹത�ം സകല വായ്കളാലും പുകഴ്�െ�ടു�ു. ഞ�ള�െട കർ�ാേവ, 

നിന�ു സ്തുതി. 

 

സത�വഴികെള മനുഷ�മ�േളാട് ഉപേദശി�ാൻ എഴു��ി എ� �പകാശ�ിെ� 

രാജാേവ, തിരി�റിവി�ാ� ജനം നിേ�ാടു എതിർ�ു. നിെ� അതിേശാഭെയ 

ക�ു ര�െ�ടാെതയിരി�ാനായി�് അവരുെട അഹ�ാരം മൂലം അവരുെട 

ക��കെള അവർ അട��കള�ു. അവരുെട ഹൃദയ�ിൽ പതി�ിരു� 

�കൂരത മൂലം നി�ൽ അവർ േകാപെ���. അവരുെട പ��കെള കടി��ം െകാ� ്

നിെ� െകാ��വാൻ ത�വ�ം നി�േല�് അവർ പാെ��ി. അവരുെട 

ര�െയ അവർ അറിയാെത നിെ� അവർ ഉേപ�ി��. നിെ� ൈകെ�ാ�ു 

എ� പുറജാതികൾ നിെ� സുവിേശഷ�ാൽ �പകാശി��. നിെ� രഥ�ിൻ 

കീഴു പൂ�െ��ിരി�ു� �കൂേബ�ാർ അവരുെട ചിറകുകളിേ�ൽ നിെ� 

േഘാഷി�ു�ു. എ�ാൽ ശപി�െ�� ജനം നിന�ു സ്കീ�ാെയ ഒരു�ി. 

അ�തയുമ�, അവർ ക��ാേരാടുകൂെട മരണശി�െയ നിന�ു വിധി��. 
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ഇവെയ�ാം ഞ�ൾ�ുേവ�ി സഹി�� എ� ര�കാരാ, നിെ� താഴാഴ്മ 

എ�തേയാ വാഴ്�െ��താകു�ു. നിെ� മരണ�ിനായി ആർ�ിടുകയും 

ദുഷ്ട�ാേരാടും അന�ായ�ാേരാടും കൂെട നിെ� എ��കയും വചന�ാൽ 

പറെ�ാ�ി�ാൻ വഹിയാ�വ�മു� സകലവിധ ശി�കള�ം േഹമ�ള�ം 

നിേ�ാടു െചയ്കയും നിെ� ഉേപ�ി�യും നി�യുെട സ്കീ�ായിൽ നിെ� 

തൂ�ുകയും െചയ്തി���വർ�ുേവ�ി, പിതാേവ അവർ എ�ുെച���ു 

എ�ു അവരറിയായ്കയാൽ അവേരാടു �മി�ണെമ എ�ു നിെ� 

പിതാവിേനാട് അേപ�ി�� എ� അനു�ഗഹ�ാരാ, ഞ�ള�െടേമൽ നീ കരുണ 

െചേ�ണെമ. ഞ�ൾ�ുേവ�ി കഷ്ടമനുഭവി�� എ� മേനാഗുണമു�വെന, 

നിന�ു സ്തുതി. ക�ാലും നിെ� ഇടവക മുഴുവനും നിെ� കഷ്ടാനുഭവ�ിൽ 

കഷ്ടെ���െകാ�ു ഇതാ നിെ� സ്തുതി�� സ്തുതിയുെട കിരീടം നിന�ായി 

മുടയു�ു. അതിനായി�് എ�തയും നീ സഹി��േവാ അ�തയും അതു നിെ� 

സ്തുതി�ു�ു. ഞ�ള�െട കർ�ാേവ, നിന�ു സ്തുതി. ഞ�ള�െട 

കർ�ാേവ, ആയിര�ള�െട ആയിര�ളിൽ നി�ും നിന�ു സ്തുതി. 

പതിനായിര�ള�െട പതിനായിര�ളിൽനി�ും നിന�ു സ്തുതി. നിന�ും 

ഞ�ള�െട ര�യ്�ായി�� നിെ� അയ� പിതാവിനും ശു�മു� റൂഹായ്�ും 

സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ആദിമുതൽ എ�ുെമേ�യ്�ും, ആ�ീൻ. 

 

(തെ� കഷ്ടാനുഭവ�ാലും താഴ്മയാലും നെ� ര�ി�� എ� മിശിഹാെയ ഈ 

രാ�തിസമയ�ിൽ നാം സ്േതാ�തം െചയ്തു വ�ി�ണം. ഇത�ാദി കൗമാ 

നമസ്കരി�ണം.) 
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അേപ� 
 

നിെ� മരണെ��ുറി�് ഏശയാദീർഘദർശി ഞ�ൾ�ു െവളിെ�ടു�ിയ 

�പകാരം അറ�ിന് ആടുേപാെല നിെ� അവർ കൂ�ിെ�ാ�ുേപായി. േരാമം 

ക�തി�ു�വെ� മു�ിൽ െപ�ാടുേപാെല നീ മി�ാെതയിരു�ു. നീ 

താഴ്�െ��� നിെ� സഭെയ നീ ഉയർ�ി, നീ ശി� അനുഭവി�� അതിെ� 

�പജകെള നീ സ�ത��രാ�ി. നിെ� വിലാവിൽ നി�ു ഒഴു�ിയ ര��ാൽ 

ഞ�െള ര�ി�വെന! നിന�് സ്തുതി. ഞ�ള�െട ര�യ്�ായി ഉയര�ിൽ 

നി�് ഇറ�ിവ� ജീവനു�  ൈദവ�ിെ� കു�ാേട, നിെ� പിതാവിെ� 

േതാ��ിൽ മഹത��ിെ� ഫല�െള നീ അന�ഷി��. േവല�ാർ നിെ� 

ക�േ�ാൾ അവകാശി ഇവനാകു�ു; വരുവിൻ, നാം അവെന െകാ�ു അവെ� 

അവകാശം എടു�ണം എ�് അവർ വിചാരി�തിനാൽ അവെര ചിതറി��. 

അതിനുപകരം ശു�മു� സഭെയ നിന�ു പറ�ു നി�യി�� എ� 

കർ�ാേവ നീ വാഴ്�െ��വനാകു�ു. െവ�െ� ന� വീ�ാ�ി 

െകാടു�തിനു പകരം മര�ിെ� മുകളിൽ വ�� െചാറു�ാെയ നിന�് അവർ 

ത�ു. അ�ം അവ�ു സമൃ�ിയായി െകാടു�തിനു പകരം കയ്പു നിന� ്

അവർ പകരം വീ�ി. നിെ� ന�കെള അവർ അനുഭവി�തിനു പകരം സകല 

തി�കേളയും നിന�് അവർ ത�ു. ദാസ�ാെര സ�ത��രാ�ുവാൻ ശി� 

അനുഭവി� യജമാനനായു�ാേവ, നിെ� സ്കീ��സായിൽ സ്തുതിപാടുവാൻ 

എ�ിൽ നിെ� ശബ്ദ�െള േതാ�ിേ�ണെമ. എെ� വചനം നി�ിൽ നി�ു 

മഹത�ം ധരി�ുമാറാേകണെമ. ഞ�ൾ�ുേവ�ി വിലാവിൽ 

കു�ുെകാ�െ�� മേഹാ�തെന ഞ�ൾ�ുേവ�ി നിെ� സ്േനഹം എ�ത 

േമൽ കഷ്ടതകൾ സഹി��േവാ അ�തയും നിെ� സ്തുതിെയ വിസ്തരി�� 

പറവാൻ ഞ�ൾ�ു കൃപനൽകണെമ. ന�ായവിസ്താര�ല�ിൽ 
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ശബ്ദി�ാെത നി�ു എ� ഉ�തെ��വേന! നിെ� അഴകിെന വിസ്തരി�ാൻ 

എനി�ു നീ ശബ്ദം നൽകണെമ. കർ�ാേവ, നിെ� െവടി�വർ 

അടു�ുകൂടി നിെ� പിടി��. നിെ� ശിഷ��ാരും നിെ� വിേ�ാടിേ�ായി. 

ദുഷ്ട�ാരും നിെ� വള�ു, നിെ� അവർ വിധി��, നിെ� മുഖ�ു അവർ 

തു�ി, സകല പരിഹാസ�ളാലും നിെ� െചവിെയ അവർ നിറ��. ഞ�െള 

ര�ി�ാൻ ഞ�ള�െട വർ��ിനുേവ�ി ഇവെയാെ�യും സഹി�വേന 

നിന�ു സ്തുതി. നിെ� കാലുകെള ചുംബി� േദാഷ�ാള�ിയുെട പാപെ� 

�മി�തുേപാെല നിെ� ശരീരവും ര�വും അനുഭവി�ു� നിെ� സഭയുെട 

പാപ�േളയും നീ �മിേ�ണെമ. സകലവും നി�ാൽ ര�െ��ിരി�ു� 

ര�ിതാവായ ഈേശാത�ുരാേന, സകല�ിൽനി�ും സകല�ാെലയും 

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

അളവി�ാ� സ്തുതി, എെ�േ�യ്�ും ആ�ീൻ. 

 

ഹാേലലു�ാ, ഹാേലലു�ാ, ഹാേലലു�ാ, ൈദവേമ നിന�ു സ്തുതി, എ�തു 

മൂ�ു �പാവശ�ം െചാ�ണം 

കരുണയു� ൈദവേമ... ഇത�ാദി 

�തിത��ിനു സ്തുതി... ഇത�ാദി 

 

അേപ� 
ൈദവേമ മാളികയിൽവ�� നിെ� സ്േനഹ�ാൽ നിെ� ശിഷ��ാർ�ു നിെ� 

ശരീരവും ര�വും നീ െകാടു�ു. അതിൽ നി�ു നി�ൾ ഭ�ി�� കുടി�ീൻ 

എ�് അവേരാടു നീ അരുളിെ�യ്തു. ഞാൻ കഷ്ടമനുഭവി�� ശു�മു� 

റൂഹാേയയും നിത�ജീവേനയും നി�ൾ�ു തരു�തിനുമു�ിൽ ഈ െപസഹാ 

നി�േളാടുകൂെട ഭ�ി�ാൻ എനി�് ആ�ഗഹമാകു�ു എ�ു നിെ� 
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സ്േനഹ�ാൽ അവേരാടു നീ ക�ി�� അ�തയുമ�ാ കർ�ാേവ 

മാളികയിൽവ�� നീയും നിെ� ശിഷ��ാരും േമശയ്�ിരു�േ�ാൾ െവ�ം 

എടു�ുെകാ�ു ദാസെനേ�ാെല അവരുെട കാലുകെള കഴുകി, നി�ള�ം 

ഇ�പകാരം ത�ിൽ ത�ിൽ െചയ്  വീൻ എ�ു അവേരാടു അരുളിെ�യ്തവനായ 

മിശിഹാത�ുരാേന നിന�ു സ്തുതി. നിെ� കൃപയാൽ നിെ� വലി�െ� 

താഴ്�ി ഞ�ള�െട മനുഷ�വർ�െ� ര�ി�ാൻ നിെ� മേനാഗുണ�ാൽ 

ഇറ�ിവ�വനായ മിശിഹാകർ�ാേവ വഴി പിണ��ിൽ നി�ു ഞ�െള 

ര�ി�� എ� നിെ� അനു�ഗഹ�ൾ വാഴ്�െ��വയാകു�ു. എ�ാവേരാടും 

കരുണ െച��� പിതാേവ! നിെ� രഹസ�തയ്�ു സ്തുതി. എ�ാവർ�ും േവ�ി 

കഷ്ടമനുഭവി� പു�താ! നിെ� െവളിപാടിനു വ�നം. സകലെ�യും 

ശു�മാ�ു� റൂഹാ, നിെ� കരുണയ്�ു സ്േതാ�തം. 

 

മാലാഖമാരുെട സ്തുതി� ്
ഞ�ള�െട കർ�ാവായ േയശുമിശിഹാ... 

ഹാശായുെട കൗമാ 

 

�പഭാത നമസ്�ാരം 

ഹാശായുെട കൗമാ 
51-◌ാം മസുമൂറാ 

 

നിെ� കഷ്ടാനുഭവ�ാൽ കഷ്ടമി�ായ്മ ഞ�ൾ�ു ത�വനായ മിശിഹാ 

ത�ുരാേന നിെ� അടു�ൽ ഞാൻ മു�ിടു�തുെകാ�് എെ� േമൽ 

കരുണെചേ�ണെമ. സ�ഭാവ�ാൽ കഷ്ടതയിൽ നി�ും മരണ�ിൽനി�ും 
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ഉയർ�ിരി�ു�വനും ഞ�ൾ�ുേവ�ി കഷ്ടമനുഭവി�വനുമായ 

മിശിഹാത�ുമാേന, നിെ� അടു�ൽ ഞാൻ മു�ിടു�തുെകാ�് എെ� േമൽ 

കരുണ െചേ�ണെമ. 

 

നിെ� കഷ്ടാനുഭവ�ാലും മരണ�ാലും വഴിപിണ��ിൽ നി�ു നീ ര�ി�� 

എ� നിെ� സഭ ഇതാ നിെ� സ്തുതി�ു�ു. ൈദവേമ നിെ� അടു�ൽ ഞാൻ 

മു�ിടു�തുെകാ�് എെ� േമൽ കരുണ െചേ�ണെമ.  

 

എഴുതെ��ിരി�ു� സകല രഹസ��ള�ം സദൃശ��ള�ം ഉപമകള�ം പൂർണമായി 

നിവർ�ി�� എ� ൈദവേമ നിെ� അടു�ൽ ഞാൻ മു�ിടു�തു െകാ� ്

എെ�േമൽ കരുണ െചേ�ണെമ.  

 

ആദാമിെനയും അവെ� സ�തിെയയും ര�ി�ാൻ കഷ്ടതയും �ീബായും 

സഹി�വനായ ൈദവേമ! നിെ� അടു�ൽ ഞാൻ മു�ിടു�തുെകാ�് എെ� 

േമൽ കരുണ െചേ�ണെമ.  

 

ഞ�ൾ�ുേവ�ിയു� നിെ� കഷ്ടാനുഭവ�ാലും മരണ�ാലും 

സാ�ാെ� സകല വ�നകളിൽ നി�ും ഞ�െള ര�ി�വേന! നിെ� 

അടു�ൽ ഞാൻ മു�ിടു�തുെകാ�് എെ� േമൽ കരുണ െചേ�ണെമ.  

 

ഞ�ള�െട ര�ിതാവായ േയശുത�ുരാേന! പാപ�ാലു� സകല 

കഷ്ടതകെളയും െകാ�തായ നിെ� കഷ്ടാനുഭവ�ിനു സ്തുതി. മനുഷ�െര 

സ്േനഹി�ു�വെന! നിെ� അടു�ൽ ഞാൻ മു�ിടു�തുെകാ�് എെ� േമൽ 

കരുണ െച�ണെമ.  
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ഞ�ള�െട ര�ിതാവായ മിശിഹാത�ുരാേന! നിെ� കഷ്ടാനുഭവ�ിെ� 

കൂ�ായ്മയ്�ു നിെ� കരുണ ഞ�െള �ണി�ിരി�ു�ു. ആ�ികമായ നിെ� 

മണവറയിൽ പു�ൻ ജീവ��കളാൽ ഞ�െള ആന�ി�ി�ു�വനായ 

കർ�ാേവ, നീ വാഴ്�െ��വനാകു�ു. ഞ�ൾ നിന�ു സംബ�ികള�ം 

നിെ� കഷ്ടാനുഭവ�ി�ൽ കഷ്ടെ�ടു�വരുമായതുെകാ�് നിെ� 

ഉയിർ�ിനാൽ ഞ�െള സേ�ാഷി�ി�� നിെ� പിതാവിെ� മു�ാെക ഞ�െള 

നീ ഏ�� പറയണെമ. ഞ�ള�െട കർ�ാേവ, ന�ായാധിപ�ാരുെട 

ന�ായാധിപതിയാകു� നിെ� മരണശി�യ്�ു വിധി�ാൻ അശു�തയുെട 

പ��ാർ രഹസ�മായി വിചാരി��. കർ�ാേവ! നിെ� മരണം 

തി�െപ�വനിൽനി�ു ഞ�ൾ�ു മറയും നിെ� തിരുമുഖ�ു് ഏററി��� 

തു�ൽ ഞ�ൾ�ു ജീവെ� പാനീയവും ആയി�ീേരണെമ. കർ�ാേവ, 

ഞ�ള�െട ശു�ശൂഷ നീ ൈകെ�ാ�ു ഞ�ള�െട �പാർ�നകളാൽ 

സമാധാനെ�േടണെമ. സ്േനഹ�ാൽ നിെ� തിരുമു�ിൽ ഞ�ൾ 

ശു�ശൂഷി�തുെകാ�ു ഞ�ൾ എ�ാവരുെട േമൽ നീ കരുണ െചേ�ണെമ. 

ൈദവമായ കർ�ാേവ, നീ വാഴ്�െ��വനാകു�ു. താഴാഴ്മയായി വ�ു ശരീരം 

ധരി�് ആദാം ആയിരു� �ല�് അവെന െച�ു ക�ു വീഴ്ചയിൽനി�ും 

അവെന എഴുേ��ി� ൈദവേമ! നിന�ു സ്തുതി, ഞ�ള�െട വർ�ം 

ഉയർ�െ�ടുവാനും പിശാചു�ൾ വീഴുവാനും ആയി കഷ്ടതകെള നീ സഹി�� 

അതി�കമ�ാരിൽ നി�ു ദുഷി ഏററു, ശ�മായ�ാരൻ എ�ു നീ വിളി�െ���. 

അവർ അ�തെ�ടാെത ഇരി�ാൻ നിെ� അതിേശാഭെയ നീ മറ��െവ��. നീ 

െചയ്തി��� സകല ന�കൾ�ും പകരം അന�ായ�ാേരാടുകൂെട നി�യുെട 

സ്കീ�ാ നിന�് അവർ ഒരു�ി. മേനാെനാ�ര�ാൽ �പാർ�ി�ാൻ നീ 

മു��കു�ി മുഴ�ം നിറയെ�� മഹാശബ്ദ�ാൽ നിെ� പിതാവിേനാടു നീ 
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�പാർ�ി��. �സാേ��ാർ നി�ൽ നി�ു വിറ�് അവരുെട മുഖ�െള മൂടു�ു 

എ�് നിന�ു തിരി�റിവി�ാ� ജനമായ െസഹിേയാെ� പു�ത�ാർ നി�യുെട 

സ്കീ�ാ ഒരു�ി. അറിവി�ാ�വർ അ�കാര�ിൽ നി�ു ര�െപടുവാൻ 

ഇവെയ സഹി�വേന നിന�ു സ്തുതി. േലാകര�ിതാവായ 

ൈദവ�ിൽനി�ു� ൈദവേമ! െവ�ിയാഴ്ച ദിവസം മ�ലിൽ നിെ� 

തൂ�ുവാൻ അവർ തുനി�ിറ�ി. ഭൂത�ൾ ഇളകി, ഭൂമി വിറ��, പാറകൾ 

അ�ഹസി��, പർ�ത�ൾ മുറയി��, ശവ��റകൾ തുറ�െ���, മരി�വരും 

പുറെ��് അവരുെട കാർ�ാവിെന തൂ�ി എ� ശപി�െ�� ജന�ിനു ഹാ! 

കഷ്ടം എ�് അവർ പറ�ു. ജനം േഗാഗുൽ�ാേമൽ വ�� 

േലാകര�ിതാവായ ൈദവ�ിെ� പു�തനാകു� നിെ� സ്കീ�ായിൽ തറ��. 

മു��െകാ�ു� കിരീടം നിെ� തലയിൽ അവർ െവ��. നിെ� ൈകകെള 

അവർ തുള��, കാടി നിന�വർ ത�ു േവദവാക��പകാരം കു�ം െകാ�ു നിെ� 

വിലാ��റ�് അവർ കു�ി, േലാക�ിനു പാപേമാചനമായി ര�വും 

െവ�വും നി�ിൽ നി�് ഒഴുകി. ഞ�ള�െട ര�ിതാേവ നിെ� കൃപയ്�ു 

ഞ�ൾ സ്തുതിപാടു�ു. രഹസ��ള�െട കു�ാടും , സദൃശ��ള�െട 

പൂർ�തയും, േബാധ�ള�െട മു�ദയും, ഞ�ൾ�ുേവ�ി സമാധാനബലിയും 

ആയി എ� വലിയ േമ���ാരനായു�ാേവ, നിെ� അയ� പിതാവ ്

വാഴ്�െ��വനാകു�ു. മനുഷ�െര സ്േനഹി�ു�വേന! േമലു�വരിൽ നി�ും 

താെഴയു�വരിൽ നി�ും നിന�ു സ്തുതി, മാലാഖമാരിൽ നി�ും സാ�ാനും 

ശിഷ��ാരിൽ നി�ു സ്കറിേയാ�ായും ആയ അതി�കമ�ാർ പുറെ��തു 

െകാ�ു് ആ ര�ു ഭാഗ�ാരും നിെ� സ്തുതി�ും. നിെ� സ്കീ�ായാൽ 

സമാധാനെ��ിരി�ു� നിെ� സഭയും അവർ�ു പകരം നിന�ു സ്േതാ�തം 

െച��ം. വഴിപിണ��ിൽനി�ു നീ ര�ി�ി��� സകലരും നിെ� ഏററു 

പറയും. നിെ� സ്കീ��സായാൽ സ�ാത���െ��ിരി�ു� ഭൂേലാകം മുഴുവനും 
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നിന�ു സ്േതാ�തം െച��കയും സ്തുതിയും സ്േതാ�തവും നിന�ും നിെ� 

പിതാവിനും ശു�മു� നിെ� റൂഹായ്�ും എേ�യ്�ും പാടുകയും െച��ം. 

 

കർ�ാവിെന സ്േതാ�തം െച���തും... 

ഹാശായുെട കൗമാ 
വിശ�ാസ�പമാണം 
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