
മു�ു േനാ�ിെല നമസ്�ാരം 
സ��ാനമസ് �ാരം 

( കൗമാ) 

1. കർ�ാേവ, നിെ� വാതിലിൽ ഞ�ൾ മു��കയും നിെ� സമൃ�ിേയറിയ 
�ശീഭ�ാര�ിൽ നി�് കരുണയും ദയയും യാചി�ുകയും െച���ു. 
ഞ�ൾ നിെ� സ്േതാ�തം െചയ്തു വ�ി�് സ്തുതി പാടുവാനായി�� നിെ� 
കൃപയാൽ ഞ�ള�െട കട�ൾ �മി�ണേമ. 

2. ന�ിൽ നി�ു ശി�കള�ം േകാപ�ിെ� വടികള�ം നീ�ി മായി�ാനായി�� 
ൈദവേ�ാടു നിനുവയ�ാെരേ�ാെല അതിേവദനേയാെട നാം 
യാചി�ണം. സകല ജനവുേമ വരുവിൻ നമു�വെന കു�ി�� വ�ി�ാം. 

3. അനുതാപികള�െട നിർ�ലസംഘ�ൾ�ായി�് രാജകുമാരൻ 
അഴിവി�ാ� വിരു�ും പരിശു� റൂഹായുെട ജീവനു� പാനീയവും 
ത�ാറാ�ു�ു. സകല ജനവുേമ വരുവിൻ നമു�വെന കു�ി�� വ�ി�ാം. 

4. കാരുണ�വാേന! നിനുവയ�ാെരേ�ാെല ഞ�ൾ നിെ� വിളി�ു�ു. 
േദാഷികളായ ഞ�േളാടു ദയവു�ാകുകയും നിെ� കരുണയാൽ 
ഞ�ള�െട ശു�ശൂഷ ൈകെ�ാ��കയും െച�ണേമ.  ഞ�ൾ നിെ� 
സ്േതാ�തം െചയ്തു വ�ി�് നിന�്  സ്തുതി പാടുമാറാകണെമ. 
ബാെറക്േമാർ. 

5. കരുണ നിറ�വനായ കർ�ാേവ നി�ിൽ സേ�തെ�ടു� പാപികെള 
കട�ള�െട പരിഹാര�ിന് നീ േയാഗ�രാ�ണേമ. അവരുെട 
അനുതാപ�ിനു �പതിഫലം നൽകണേമ. ഞ�ൾ നിെ� സ്േതാ�തം 
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െചയ്തു വ�ി�് നിന�്  സ്തുതി പാടുമാറാകണെമ. 

1. ഉ�മനും ദയവാനുമായ കർ�ാേവ നിന�് സ്തുതി. എ�ാവിധ�ിലും 
മനുഷ�രുെട ര�െയ നീ ആ�ഗഹി�ു�ു. മനുഷ� സ്േനഹമു� 
കർ�ാേവ സത�െ� െവടി�് പാപ വികാര�ൾ�് അടിമെ�� 
നിനുവെയ സാ�ാന് ഓഹരിയായി�ീരുവാൻ ത�വ�ം നീ ൈകവി�ി� 
എ�ാേലാ ഉ�ഗമായ ന�ായ�ീർ�ാൽ വഴിെത�ിൽ നി�് അതിെന 
തിരി�ുകയും നിെ� തിരുനാമ�ിെ� ന� അവകാശമായി�ീരുകയും 
അനുതാപ�ാൽ േ�ശഷ്ഠത �പാപി�ുകയും െചയ്തു. 

2. പരാ�കമികള�െട പ�ണമായ നിനുവ മായയിൽ വഴിെത�ി സത� വഴിെയ വി�� 
കള�ു. അത് പാപ�ിന് ഓഹരിയാകുവാനായി�് നീ അതിെന 
ഉേപ�ി�ാെത നിെ� മനുഷ�സ്േനഹ�ാൽ നാശ�ിൽ നി�് അതിെന 
വീെ�ടു�ു. നിെ� ദയയിൽ അതു സേ�തെ���. നിെ� കൃപയാൽ ര� 
േനടി. കാർ�ാേവ, ഇതാ നിെ� സഭ അതിെ� മ�േളാട് നീ കരുണ െചയ്
വാനായി�് എ�ായ് േ�ാഴും നിേ�ാട് നിലവിളി�ു�ു. 

3. കർ�ാേവ നിെ� കരുണയുെട വാതിലിൽ ഞ�ള�െട അേപ�യുെട 
സ�രം മു���ു. നിെ� വ�ി�ു�വരിൽ നി�ു അവരുെട ആവശ��ൾ നീ 
വിേരാധി�രുേത. പാപിനിയായ സ്�തീക��നീേരാെട നിേ�ാട് 
�പാർ�ി�ുകയും നി�ിൽ നി�് അവൾ േമാചനം �പാപി�ുകയും 
െചയ്തു. നിെ� ഇടവകയിെല ആചാര�ൻമാരുെട ക��നീരാൽ നീ 
സ�ാദി� സഭേയാട് ദയ െച�ണേമ. കർ�ാേവ ഞ�ൾ പാപം 
െചയ്തുെവ�് ഞ�ൾ അറിയു�ു ഞ�ള�െട തി�കൾ െപരുകിെ�ാ 
�ിരി�ുകയും െച���ു. ഉ�മനായുേ�ാേവ കരുണേയാെട 
മന�ലി�് അന�ായ�ിെ� എ�ാ മാലിന��ളിൽ നി�ും ഞ�െള 
െവടി�ാ�ണേമ! 

െമാറിേയാറാേഹമൈലൻ ഉ ആദാൈറൻ 
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1. ൈദവ�ിെ� മു�ാെക നിനുവ നഗരം അനുതപി�ുകയും സ�ർ�ീയ 
വാതിലുകൾ തുറ�് കരുണ �പാപി�ുകയും െചയ്തു.രാജാവ് അനുതപി� ്
ചാ�ുടു�ു ദുഖി��. �പജകള�ം അതുക�് ര��ടു�് തലയിൽ െവ�ീർ 
തൂകി. അവരുെട അന�ായ�ിൽ നി�് അവർ പി�ിരി�ു എ� ്
കർ�ാവ് ക�ു. നീതിപൂർ�കമായ ശി�െയ പിൻവലി��. തൻെറ 
സ�ിധിയിേല�് തിരിയു� അനുതാപികളിൽ സേ�ാഷി�ു�വൻ 
വാഴ്�െ��വനാകു�ു. 

2. യൗനാൻ ദീർഘദർശി സ�യമായി മരണം നി�യി��. നിനുവായ�ാർ 
നാൽപതു ദിവസെ� േനാ�ും നി�യി��. യൗനാൻ നിനുവ 
മറി�ിടു�തിെന േനാ�ി�ാർ�ു. താൻ അവരുെട ക��നീർ ക�് കരുണ 
െചാരിയുകയും അവരുെട അേപ�െയ ൈകെ�ാ��കയും െചയ്തു. 
ൈദവേമ, നിെ� വ�നവുകാേരാട് നീ ഉ�രമരുള�കയും നിെ� 
കരുണയാൽ അവരുെട യാചനകൾ�് മറുപടി കൽ�ി�ുകയും 
െച�ണേമ. 

3. കർ�ാേവ, പരിമള ധൂപെ� ഞ�ൾ സമർ�ി�� െകാ�് നിെ� 
�ശീഭ�ാര�ിൽ നി�് കരുണയും ദയയും ഞ�ൾ യാചി�ു�ു. 
എെ��ാൽ നീ അനുക�യു�വനും അനുതാപികളിൽ 
ഇഷ്ടെ�ടു�വനും ആകു�ുവേ�ാ. ൈദവമായ കർ�ാേവ, നീയ�ാെത 
ഞ�ൾ�് േവെറ ശരണവും ആ�ശയവും ഇ�. സ�ടേ�ാടും 
ക�നീേരാടും സ്േനഹേ�ാടും വിശ�ാസേ�ാടും കൂടി ഞ�ൾ 
യാചി�ു�ു. ന�വേന ഞ�ള�െട ശു�ശൂഷ ൈകെ�ാ�് നിെ� 
കരുണയാൽ ഞ�ള�െട യാചനകൾ�് ഉ�രമരുളണേമ. 

െമാറിേയാ… 

1. കർ�ാേവ, നിെ� ഞ�ൾ േനാ�ി വിളി�ു�ു. ഞ�ള�െട 
സഹായ�ിനു വ�് ഞ�ള�െട ആ�ാ�ൾ േമൽ കരുണ െച�ണേമ. 
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2. നിനുവയിെല ജനെ� അനുതാപ�ിേല�് തിരി�ുവാൻ യൗനാന് 
ൈദവ�ിൽ നി�് െവളി�ാടു�ായി. അതിനു് ന�ായ�ിർ�് വിധി��ം 
െകാ�് ദുഷ്ടതകൾ നീ�ി�ളവാനായി�് മാനസാ�രം �പസംഗി�ാൻ 
ത�വ�ം അവെന താൻ അയ�യും െചയ്തു. ’നിെ� ദുഷ്ടതയും 
അധർ��ള�ം െപരുകിയിരി�ു�തിനാൽ നിനുവേയ നിന�ു കഷ്ടം! 
ഇനിയും നാൽപതു ദിവസ�ിനു�ിൽ നീ മൺ കൂ�ാരമായി�ീരും. 
നാൽപതു ദിവസ�ിനു�ിൽ നിെ� ഭംഗിെയ�ാം വാടിേ�ാകയും നിെ� 
�പകാശം മുഴുവനും ഇരു�ു േപാകയും െച��ം.’ 

3. �പസംഗ�ാരെ� വചനെ� ഒ��ം സംശയി�ാെത യാചനയ്�ായി അവർ 
ഒരുമി�� കൂടി. യൗനാെന അവർ �ശ�ി�യും അവൻ പറ� സർ�വും 
സ�ീകരി�് ഉറയ്�യും െചയ്തു. കർ�ാവിേനാട് യാചി�ാനായി അവർ 
ഒരു�ി രാജാവും അധികാരികള�ം നഗരവാസികള�െമ�ാം നിനുവയ്�ു 
മാനസാ�രം �പസംഗി� യൗനാെ� �പസംഗ�ി�ൽ ഇളകി. ജന�െള�ാം 
പരി�ഭമി��. 

4. സകലവും േകൾ�ു�വനും �പാർ�നകൾ ൈകെ�ാ���വനുമായ 
കർ�ാേവ ഞ�ള�െട അേപ� േക�് ഞ�ള�െട ആ�ാ�ൾ േമൽ 
കരുണ െച�ണേമ. 

ഞ�ള�െട കർ�ാവായ േയശുമിശിഹാ… 

കൗമാ 

സൂ�ാറാ നമസ് �ാരം 

(വലിയ േനാ�ിെല സൂ�ാറാ നമസ്�ാരം ഉപേയാഗി�ണം) 
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