
വലിയ േനാ�ിെല നമസ്�ാരം 
  

[ഇതു ശനി, ഞായർ ഒഴി��� ദിവസ�ളിൽ ഉപേയാഗി��താകു�ു 
ഞായർ കഴി�ു� സ��യിൽ ആരംഭി��തും, െവ�ിയാഴ്ച ഒ�താം മണിയുെട 

�പാർ�നേയാടുകൂടി അവസാനിേ��തും ആകു�ു.] 
 

ആറാം മണി 

കൗമാ 
�പകാശം ഉദി�ു� മ�ലിൽ േനാ�ുകാർ�ു  വലിയ ഭാഗ�ം. അവർ 

നീതിമാ�ാേരാടും പുണ�വാ�ാേരാടും കൂെട ആകാശേമാ��ിൽ 

ആന�ി�ു�ു. അവരുെട നിരൂപണയും അവരുെട �പവൃ�ികള�െട 

�പതിഫല�ിൽ സേ�ാഷി�ാന�ി�ു�ു െവടിേ�ാെട േനാ�ു േനാ�ു�വെ� 

തലമുറ മാലാഖമാേരാടു കൂെട കലരെ��ിരി�ു�ു. അവൻ േനാ�ുകളിൽ ജയം 

ധരി�െ��വർ�ു സ്േനഹിതനുമായി�ീരു�ു. അവെന പരിപാലി�ു�വൻ 

കർ�ാവാകയാൽ ദുഷ്ടന് അവെന െതാടു�തിനുേപാലും കഴിയുകയി�. 

േനാ�ു ന�തും ജാഗരണം േയാഗ�മു�തും �പാർ�നയും അേപ�യും 

സ്േനഹി�െ��തും ആകു�ു. ഇവ േകാപെ� നിര�ാ�ി ആ�ാവിെനയും 

ശരീരെ�യും ശു�ീകരി�ു�ു. േനാ�ാെലയും നമസ്�ാര�ാെലയും 

മനുഷ�േരാടു നിര�ാകെ�ടു�ു എ�് കർ�ാേവ നിന�ു സ്തുതി. ഞ�ള�െട 

കർ�ാേവ നിെ� തിരുമന��േപാെല കരുണകള�ം മേനാഗുണവും 

പാപേമാചനവും സ��രാജ��ിൽ പു�നായ ജീവസുകള�ം ന�ായവിധിയി�ൽ 

ചി�െ��തായ കരുണയും ഞ�ൾ�ു ത�് രഹസ��ൾ െവളിെ�ടു� 

ദിവസ�ിൽ രാജ�ം േനടുവാൻ ഞ�െള േയാഗ�രാേ�ണെമ. കയ്പുെപ�തായ 
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അവെ� വ�നയാൽ ദുഷ്ടൻ എെ� അടിമെ�ടു�ിയതിനാൽ അവേനാടു 

കൂെട േവലെചയ്തുെകാ�് എെ� ആയു�ിെ� ദിവസ�ൾ ഒെ�യും 

അതി�കമ�ാൽ ഞാൻ കഴി��കൂ�ി. ഞ�ള�െട ര�ിതാേവ, പാപ�ിൽ 

നശി�ിരി�ു�തായ നിെ� സ�രൂപേ�ാടു കരുണ െച�ണെമ. നാശെ� 

ഞാൻ കാണാെതയിരി�ാൻ എ� നീ യഥാ�ാനെ�ടുേ�ണെമ. തെ� 

േനാ�ാൽ ഞ�െള സ�ത��രാ�ി എ� കർ�ാേവ, ഞ�ള�െടേമൽ 

അനു�ഗഹം െചേ�ണെമ. നിെ� േനാ�ു േതേനാടു സദൃശമാകു�ു. നിെ� നാവു 

കയ്പിൽ കലർ�ിരി�ു�ു എ�ിൽ എ�ു �പേയാജനമു��? മധുരം 

കയ്പുരസ�ിനു തിരിയെ�ടു�ു. ഞ�ൾ�ുേവ�ി ഉപവസി�� എ� മിശിഹാ 

നിന�ു സ്തുതി, നിെ� അനു�ഗഹ�ൾ ഞ�ള�െടേമൽ ഉ�ായി ഈ 

േലാക�ിലും വരുവാനിരി�ു� േലാക�ിലും ഞ�േളാടു കരുണ 

െചേ�ണെമ. �പാർ�നകെള േകൾ�ു�വനും യാചനകെള 

നൽകു�വനുമായ കർ�ാേവ, ഞ�ള�െട �പാർ�നകെള േക�� ഞ�േളാടു 

നിര�ായി ഞ�ള�െട യാചനകെള നൽേകണെമ. 

 

കൗമാ  

ഒ�താം മണി 

കൗമാ 
 

ശു�മു� േനാ�ു െവടിേ�ാെട േനാ�ുകയും ന� മനേ�ാെട ദിഷ്ടതി�ാർ�ു 

തെ� അ�െ� വിഭാഗി�� െകാടു�യും െച���വനു ഭാഗ�ം . ഇവൻ 

കരുണയു�വനായ കർ�ാവിൽ നി�ു രാജ�ം �പതിഫലമായി ൈകെ�ാ�ു 

അനുഭവി�ു�ു. േമാശ ശു�മു� േനാ�ു േനാററു; സൂര�െനേ�ാെല അവെ� 
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മുഖം �പകാശി��. ഏലിയാ ദീർഘദർശിയും അവെ� േനാ�ാൽ േമേ�ാ�് 

എടു�ുെകാ�െ���. കർ�ാേവ ഞ�ള�ം െവടി��ം ശു�വുമു� േനാ�ാൽ 

നിന�് ഇഷ്ട�ാരാകുവാനും അഴിവി�ാ� രാജ�ം േനടുവാനും ഞ�െള നീ 

േയാഗ�രാേ�ണെമ. കർ�ാവു അരുളിെ�യ്തിരി�ു� കാലം 

സമീപി�ിരി�ു�ു. അവസരമു�േ�ാൾ നെ��െ� നാം ഉണർ�ി 

ക��നീരാെലയും അനുതാപ�ാെലയും അേപ�ി�് കരുണകൾ നമു�ു 

നൽകുവാൻ നിലവിളി�� �പാർ�ി�ണം. എെ� നി�ൾ വിളി�ീൻ, ഞാൻ 

ഉ�രം പറയും എ�ു ശു�മു� നിെ� തിരുവാ അരുളിെ�യ്തിരി�യാൽ 

കർ�ാേവ, ആ�ാവും ശരീരവും നിെ� വിളി�ു�ു. നീ കൃപെചയ്തു 

ഞ�ള�െടേമൽ കരുണ െചേ�ണെമ. പാപികൾ അനുതപി�ു�ു എ�ിൽ 

മാലാഖമാർ സേ�ാഷി�ു�ു എ�ു നിെ� സുവിേശഷ�ിൽ ഞ�െള നീ 

പഠി�ി��. ഇതേ�ാ അനുതാപ�ാെല നിെ� വാതിലിൽ ഞ�ൾ മു���ു. 

േമാചനം ഞ�ൾ�ു ലഭി�ാനായി�് നിെ� അനു�ഗഹ�ള�െട  ചിറകുകളിൽ 

ഞ�െള മറയ്േ�ണെമ. കർ�ാേവ മാലാഖമാരുെടയും മനുഷ�മ�ള�െടയും 

വായിൽ നി�ു രാവും പകലും നിെ� കൃപയ്�ു സ്തുതി വർ�ി�ാനായി�് 

ഞ�െള ൈകെ�ാ�ണെമ. പരിശു�നും പാപ�െള  �മി�ു�വനുമായ 

കർ�ാേവ, നിെ� കരുണയുെട  ബഹുത��ാൽ എെ� കട�െള നീ 

പുണ�മാ�ി എെ� അകൃത��െള നീ �മിേ�ണെമ. നിെ� സ്േനഹി�ി��� 

നീതിമാ�ാേരാടും നിന�് ഇഷ്ട�ാരായ പരിശു��ാേരാടും കൂെട 

�പകാശ�ിെ� മണവറയിൽ ആന�ി�ാനും സ്തുതിയും സ്േതാ�തവും നിന�ു 

പാടുവാനും എെ� നീ േയാഗ�നാേ�ണേമ. ഉ�ത�ിൽ മാലാഖമാരുെട 

പതിനായിര�ള�െട പതിനായിര�ൾ നിന�ു ശു�ശൂഷ െച���ു. 

ആയിര�ള�െട ആയിര�ൾ നിെ� മഹത�െ� പാടു�ു. നിെ� സ്േനഹം 

നിമി�ം മനുഷ�രിൽനി�ും മഹത�ം ഉ�ാകുവാൻ തെ��ാൻ താഴ്�ി എ� 
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ഞ�ള�െട ര�ിതാേവ ഇതാ േമലി�ടു�വർ നീ പരിശു�ൻ, പരിശു�ൻ, 

പരിശു�ൻ എ�് അ�ഹസി�ു�ു. മ�ി�ടു�വർ നിെ� ശരീരെ�യും 

ര�െ�യും ൈകെ�ാ���ു. പാപികേളാടു കരുണെച���വനായ 

കർ�ാേവ, നീ ന�ായം വിസ്തരി�ു� ദിവസ�ിൽ ഞ�േളാടു കരുണ 

െച�ണെമ. ന�ായാധിപതിമാരുെട �കമം അവിെട �പേവശി�് നിെ� 

തിരുമു�ാെക എ�ാവരും ന�തയാെല �ഭമി�� നിൽ�ുേ�ാൾ ഞാൻ നിെ� 

േനാ�ി�ാർ�തുെകാ�് എനി�ു നീ ശരണമായിരിേ�ണെമ. 

സ�ർ��നായ ന� ഇടയേന ഇട�ുഭാഗ�ു മു�ാടുകള�ം പറുദീസായിൽ 

േമയുവാൻ വല�ുഭാഗ�ു കു�ാടുകള�ം േവർതിരിയുേ�ാൾ നിെ� 

കു�ാടുകേളാടു കൂെട എെ�യും നീ േയാഗ�നാേ�ണെമ. േമലു�വരുെട 

ഉടയവനും താെഴയു�വരുെട ശരണവുമായ കർ�ാേവ ഞ�ള�െട ശു�ശൂഷ 

ൈകെ�ാ�ു ഞ�ള�െടേമൽ നീ കരുണ െചേ�ണെമ. കർ�ാേവ, നിെ� 

ഞ�ൾ േനാ�ിവിളി�ു�ു. ഞ�ള�െട അേപ�യുെട ശബ്ദം നീ േക�� 

ഞ�ള�െട േമൽ കരുണ െചേ�ണെമ. കർ�ാേവ നിെ� കരുണേയാടു 

ഞ�ൾ അേപ�ി�ു�ു. ഞ�ള�െട അേപ�യുെട ശബ്ദം നീ േക�� 

ഞ�ള�െട േമൽ കരുണ െചേ�ണെമ. കർ�ാേവ നിെ� കൃപനിമി�ം 

ഞ�ള�െട അേപ�യുെട ശബ്ദം നീ േക�� ഞ�ള�െടേമൽ കരുണ 

െചേ�ണെമ. കർ�ാേവ, നിെ� കൃപനിമി�ം ഞ�ള�െട േനാ�ും 

നമസ്�ാരവും നീ ൈകെ�ാ�് ഞ�ള�െട കട�െള പുണ�മാേ�ണെമ. 

കർ�ാേവ, നിെ� കരുണയാലും മേനാഗുണ�ാലും ഞ�ള�െട 

അേപ�യുെട ശബ്ദം നീ േക�് ഞ�ളെടേമൽ കരുണ െചേ�ണെമ. 

കർ�ാേവ ഞ�ൾ�ുേവ�ിയു� നിെ� വലിയ േനാ�ാൽ, ഞ�ള�െട 

അേപ�യുെട ശബ്ദം നീ േക�� ഞ�ള�െടേമൽ കരുണ െചേ�ണെമ. 

ബാവായ്�ും പു�തനും ശു�മു� റൂഹായ്�ും സ്തുതി. 
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അേപ� 
 

സ�ഭാവ�ിൽ മരണമി�ാ�വനാകു� സ�ർ��നായ പിതാവിെ� 

ഏകപു�തനും വചനവും രാജാവുമായ എെ� കർ�ാേവ നിെ� �പസവി� 

അ�യുെടയും നിെ� പരിശു��ാെര�ാവരുെടയും നമസ്�ാര�ാൽ നിെ� 

ഞാൻ പുകഴ്�ും എ�ാ  മനുഷ�മ�ള�െടയും ജീവനും ര�യ്�ും േവ�ി 

തെ� കൃപയാൽ വ�ു ശു�മു�വള�ം മഹത�മു�വള�മായ ത�ുരാെന 

�പസവി� കന�ാസ്�തീ മറിയാ�ിൽ നി�ും ശരീരം എടു�ു േഭദം കൂടാെത 

മനുഷ�നായി ഞ�ൾ�ുേവ�ി കുരിശിൽ തൂ�െ��� തെ� മരണ�ാൽ 

ഞ�ള�െട മരണെ� ചവി�ിെ�ാ�വനായി ശു�മു� �തിത��ിൽ ഒരുവനും 

തെ� പിതാവിേനാടും ശു�മു� റൂഹാേയാടും കൂെട ഒ�ുേപാെല വ�ി�െ��് 

സ്തുതി�െ�ടു�വനുമായ ഞ�ൾ�ു� മിശിഹാത�ുരാേന ഞ�ൾ 

എ�ാവരുെടയുംേമൽ നീ കരുണ െചേ�ണെമ. 

കൗമാ, വിശ�ാസ�പമാണം, ഇവയ്�ുേശഷം താെഴ പറയു� ഓേരാ�ും പ�ു 

�പാവശ�ം െചാ�ി കു�ിടണം 

1 കുറിേയലായിേ�ാൻ 

2 േമാറാൻ എ�സാഹാം േമെലയിൻ 

3 േമാറാൻ ഹൂസ്റാേഹം േമെലയിൻ  

4 േമാറാൻ അനിനുറാേഹം േമെലയിൻ  

ശുബേഹാെലാക് േമാറാൻ… ഇത�ാദി  

സ�ർ��നായ ഞ�ള�െട പിതാേവ...  

കൃപ നിറ� മറിയേമ... 
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