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പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന
അളവില്ലാത്ത സകല നന്മസ്വരൂപിയലായ 
സർവ്വേശ്വരലാ കർത്തലാവ്വ, നീചരും നന്ി
ഹീനരും പലാപികളുമലായ അടിയങ്ങൾ അറു
തിയില്ലാത്ത മഹിമപ്രതലാപവ്ത്തലാടുകൂടിയ 
നിന്റെ സന്ിധിയിൽ പ്രലാർത്ിക്കുവലാൻ 
അവ്യലാഗ്യരലാകുന്നു. എങ്ിലും നിന്റെ അള
വില്ലാത്ത ദയയിൽ 
ശരണന്പെട്ട്, പരിശുദ്ധ ദദവമലാതലാവിന്റെ 
സ്തുതിക്ലായി ഈ പ്രലാർത്ന ന്ചലാല്ലുവലാൻ 
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതു ഭക്ിവ്യലാന്ട ന്ചലാല്ി, 
അന്യചിന്തകൾ കൂടലാന്ത നിറവ്വറ്റുവലാൻ, 
കർത്തലാന്വ, സഹലായും ന്ചയ്യണവ്മ,



അപ്രാസ്രാലന്രാരുപെ വിശ്രാസ പ്മരാണം

ആകലാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ിച്ച സർവേശക്ിയള്ള പിതലാവലായ ദദവത്തിൽ 
ഞലാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. തന്റെ ഏക പുത്രനലായ ഞങ്ങളുന്ട കർത്തലാവീവ്ശലാ
മിശിഹലായിലും ഞലാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പുത്രൻ പരിശുദ്ധലാത്ലാവിനലാൽ 
ഗർഭസ്ഥനലായി, കന്യക മറിയലാമിൽനിന്ട് ജനിച്ചട്, ന്പലാന്തിവ്യലാസട് പീലലാ
വ്ത്തലാസിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ, കഷ്തയനുഭവിച്ചു, ക്രൂശിക്ന്പെട്ടു, മരിച്ചട്, അട
ക്ന്പെട്ട്, പലാതലാളത്തിൽ ഇറങ്ങി, മരിച്ചവരന്ട ഇടയിൽനിന്ട്, മൂന്ലാുംനലാൾ 
ഉയർത്തു, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കവ്രറി സർവേശക്നലായ പിതലാവിന്റെ വലത്തുഭലാ
ഗത്തു ഇരിക്കുന്നുന്വന്നുും അവിന്ടനിന്നു ജീവിക്കുന്വന്രയും മരിച്ചവന്രയും 
വിധിക്കുവലാൻ വീണ്ും വരന്മന്നുും ഞലാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധലാത്ലാ
വിലും വിശുദ്ധ കവ്ത്തലാലിക്ലാ സഭയിലും പുണ്യവലാന്മലാരന്ട ഐക്യത്തിലും 
പലാപങ്ങളുന്ട വ്മലാചനത്തിനുും മരിച്ചവരന്ട ഉത്ലാനത്തിലും നിത്യലായസ്ിലും 
ഞലാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു  ആമ്ീൻ.           1 സ്വ 



പിതലാവലായ ദദവത്തിന്റെ പുത്രിയലായ പരിശുദ്ധ ദദവമലാതലാവ്വ, 
ഞങ്ങളിൽ ദദവവിശ്വലാസന്മന് പുണ്യും ഫലവത്തലായിത്തീരവലാൻ 
നിന്റെ തിരക്കുമലാരവ്നലാടട് അവ്പക്ിക്ണവ്മ.                                                                                                                                   
1 കൃപ 

പുത്രനലായ ദദവത്തിന്റെ മലാതലാവലായ പരിശുദ്ധ ദദവമലാതലാവ്വ,  
ഞങ്ങളിൽ ദദവവ്നേഹന്മന് പുണ്യും വർദ്ധിക്വലാൻ  
നിന്റെ തിരക്കുമലാരവ്നലാടട് അവ്പക്ിവ്ക്ണവ്മ.                                                                                                                                  
1 കൃപ

പരിശുദ്ധലാത്ലാവലായ ദദവത്തിനട് എത്രയും പ്രിയമുള്ളവളലായ 
പരിശുദ്ധ ദദവമലാതലാവ്വ, ഞങ്ങളിൽ ദദവശരണന്മന് പുണ്യും
പ്രബലന്പെട്ടുവരവലാൻ നിന്റെ തിരക്കുമലാരവ്നലാടട് അവ്പക്ിവ്ക്ണവ്മ.                                                                                                                   
1 സ്വ. 1 കൃപ. 1 ത്രി.



I

സസ്രാഷകരമരായ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ
(തിങ്കൾ, ശ�ി എന്നീ ൈിവസങ്ങളിലും ആഗമ�കാലും
 (25 ന�ാമ്പു തുടങ്ങുന് ആഴ്ചയുടട ആരുംഭും) മുതൽ 

50 ന�ാമ്പുവടരയുള്ള ഞായറാഴ്ചകളിലും ട�ാനലേണ്ടവ



(തിങ്ൾ, ശനി)

ഒനരാം ദിവ്യരഹസ്യം

മുംഗളവാർത്ത

പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയവ്മ, ദദവപുത്രൻ നിന്റെ തിരവദരത്തിൽ മനു
ഷ്യലാവതലാരും ന്ചയ്യുന്മന്ട് ഗബ്ിവ്യൽ മലാലലാഖലാ  ദദവകല്പനയലാൽ 
നിന്ന് അറിയിച്ചവ്പെലാൾ നിനക്കുണ്ലായ സവ്ന്തലാഷന്ത്ത ഓർത്തട്  
ധ്യലാനിക്കുന് നിന്റെ മക്ളലായ ഞങ്ങളുന്ട ഹൃദയത്തിൽ, വരപ്രസലാദും 
വഴിയലായി ദദവപുത്രൻ എവ്പെലാഴും വസിക്കുന്തിനട് ഇടവരത്തണവ്മ. 

1 സ്വ. 1 കൃപ. 1 ത്രി



രണരാം ദിവ്യരഹസ്യം

മറിയും എലിസബത്തിട� സന്ദർശിക്കുന്നു

പരിശുദ്ധ  ദദവമലാതലാവ്വ, നിന്റെ ഇളയമ്യലായ ഏലിശുബലാ  
പുണ്യവതിന്യ നീ സന്ർശിച്ചവ്പെലാൾ ആ പുണ്യവതിക്ട്  
സർവ്വശ്വരൻ ന്ചയ്ത കരണന്യക്ണ്ട് നിനക്കുണ്ലായ അത്യന്തസവ്ന്തലാ
ഷന്ത്ത ഓർത്തട് ധ്യലാനിക്കുന് ഞങ്ങൾക്ട് ലൗകീകസവ്ന്തലാഷങ്ങന്ള 
ത്യജിച്ചട് പരവ്ലലാകസവ്ന്തലാഷന്ത്ത ആഗ്രഹിച്ചട് അവ്ന്വഷിക്കുവലാൻ 
അനുഗ്രഹും ലഭിക്കുമലാറലാകണവ്മ. 

സ്വ. 1 കൃപ. 1 ത്രി



മൂനരാം ദിവ്യരഹസ്യം

നയശുവിടറെ ജ��ും

പരിശുദ്ധ ദദവമലാതലാവ്വ, നിന്റെ കന്യത്വത്തിനു ഭുംഗും വരലാന്ത  
ദദവപുത്രന്ന നീ പ്രസവിച്ചതിനലാൽ നിനക്കുണ്ലായ സവ്ന്തലാഷന്ത്ത 
ഓർത്തട് ധ്യലാനിക്കുന് ഞങ്ങളുന്ട ഹൃദയത്തിൽ അവിടുന്ട്  
ആദ്ധ്യലാത്ികമലായവിധും ജനിക്കുവലാൻ നീ ഇടയലാക്ണവ്മ.    

1 സ്വ. 10 കൃപ. 1 ത്രി



നരാലരാം ദിവ്യരഹസ്യം

നയശുവിട� കാഴ്ച സമർപ്ിക്കുന്നു

പരിശുദ്ധ ദദവമലാതലാവ്വ, നിന്റെ ദിവ്യപുത്രന്ന ദദവലാലയത്തിൽ നീ 
കലാഴ്ചവച്ചവ്പെലാൾ മഹലാത്ലാക്ൾ അവ്ങ്ങ സ്തുതിക്കുന്തുകണ് നിനക്കു
ണ്ലായ സവ്ന്തലാഷന്ത്ത ഓർത്തട് ധ്യലാനിക്കുന് ഞങ്ങൾ, അവ്ങ്ങക്ട്  
വ്യലാഗ്യമലായ ദദവലാലയമലായിത്തീരവലാൻ സുംഗതിയലാക്ണവ്മ.

സ്വ. 10 കൃപ.. 1 ത്രി



അഞരാം ദിവ്യരഹസ്യം

നയശു നൈവാലയത്തിൽ

പരിശുദ്ധ ദദവമലാതലാവ്വ, നിന്റെ തിരക്കുമലാരൻ പന്ത്രണ്ലാമന്ത്ത 
വയസ്ിൽ കലാണലാന്ത വ്പലായവ്പെലാൾ മൂന്ലാും ദിവസും വ്ദവലാലയത്തിൽ  
തർക്ിച്ചുന്കലാണ്ിരിക്യിൽ അവ്ങ്ങ നീ കന്ണ്ത്തിയതിനലാൽ 
നിനക്കുണ്ലായ സവ്ന്തലാഷന്ത്ത ഓർത്തട് ധ്യലാനിക്കുന് ഞങ്ങൾ, 
പലാപത്തലാൽ  ഒരിക്ലും അവ്ങ്ങ വിട്ടുപിരിയലാതിരിക്കുവലാനുും 
വിട്ടുപിരിഞ്ഞുവ്പലായലാൽ ഉടന്ന അനുതലാപത്തലാൽ കന്ണ്ത്തുവലാനുും 
ഇടയലാക്ണവ്മ.      
   
1 സ്വ. 10 കൃപ. 1 ത്രി



I I

പ്കരാശത്ിപറെ രഹസ്യങ്ങൾ
(വ്ാഴും)



ഒനരാം  ദിവ്യരഹസ്യം

നയശുവിടറെ മാനമാൈനീസ

നമ്മുന്ട കർത്തലാവലായ വ്യശുമിശിഹലാ വ്യലാർദ്ലാൻ നദിയിൽ 
മലാവ്മ്ലാദീസ സ്വീകരിച്ചവ്പെലാൾ പരിശുദ്ധലാത്ലാവട് അവിടുന്ത്തവ്മൽ 
എഴന്ള്ളിവന്തിന്നയും "ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞലാൻ 
പ്രസലാദിച്ചിരിക്കുന്നു" എന്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ട് അരളപെലാടുണ്ലായതി
ന്നയും കുറിച്ചട് ധ്യലാനിക്കുക.

1 സ്വ. 10 കൃപ. 1 ത്രി



രണരാം  ദിവ്യരഹസ്യം

കാ�ായിടല അത്ഭുതും

നമ്മുന്ട കർത്തലാവലായ വ്യശുമിശിഹലാ കലാനലായിന്ല കല്യലാണ 
വിരന്ിൽവച്ചട് തന്റെ അമ്യലായ പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയത്തിന്റെ 
അവ്പക് സ്വീകരിച്ചട് അത്ഭുതകരമലായി ന്വള്ളും വീഞ്ലാക്ി തന്റെ 
മഹത്വും ന്വളിന്പെടുത്തിയതിന്നക്കുറിച്ചു ധ്യലാനിക്കുക.

1 സ്വ. 10 കൃപ. 1 ത്രി



മൂനരാം  ദിവ്യരഹസ്യം

ദൈവരാജ് പ്രഖ്ാപ�ും

നമ്മുന്ട കർത്തലാവലായ വ്യശുമിശിഹലാ ദദവരലാജ്യത്തിന്റെ ആഗമനും 
അറിയിച്ചുന്കലാണ്ട് അനുതപിച്ചട് സുവിവ്ശഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവലാൻ 
ആഹ്വലാനും ന്ചയ്തതിന്നക്കുറിച്ചു ധ്യലാനിക്കുക      

1 സ്വ. 10 കൃപ. 1 ത്രി



നരാലരാം  ദിവ്യരഹസ്യം

നയശുവിടറെ രൂപാന്തരനീകരണും

നമ്മുന്ട കർത്തലാവലായ വ്യശുമിശിഹലാ തലാവ്ബലാർമലയിൽ പ്രലാർത്ിച്ചു
ന്കലാണ്ിരന്വ്പെലാൾ  രൂപലാന്തരന്പെട്തിന്നയും  "ഇവൻ   എന്റെ  
പ്രിയപുത്രനലാകുന്നു, ഇവന്ന നിങ്ങൾ  ശ്രവിക്കുവിൻ"  എന് 
സ്വർഗ്ഗീയ അരളപെലാടു ഉണ്ലായതിന്നയും കുറിച്ചട് ധ്യലാനിക്കുക. 

1 സ്വ. 10 കൃപ. 1 ത്രി



അഞരാം ദിവ്യരഹസ്യം

പരിശുദ്ധ കുർബാ�സ്ാപ�ും

നമ്മുന്ട കർത്തലാവലായ വ്യശുമിശിഹലാ അന്ത്യ അത്തലാഴവ്വളയിൽ 
നവ്മ്ലാടുള്ള വ്നേഹത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയലായി തന്റെ ശരീരരക്ങ്ങൾ 
പങ്കുവച്ചട് നൽകുന്  പരിശുദ്ധ കുർബലാന സ്ഥലാപിച്ചതിന്നക്കുറിച്ചു 
ധ്യലാനിക്കുക.                                                  

1 സ്വ. 10 കൃപ. 1 ത്രി



I I I

ദുഖകരമരായ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങൾ
(ട�ാവ്വ,ടവള്ളി)

ട�ാവ്വാ, ടവള്ളി എന്നീ ൈിവസങ്ങളിലും അമ്പതു ന�ാമ്പിടറെ 
ഞായറാഴ്ചകളിലും ട�ാനലേണ്ടവ 



ഒനരാം ദിവ്യരഹസ്യം

നയശു ടഗത് സനമൻ നതാട്ടത്തിൽ

പരിശുദ്ധ ദദവമലാതലാവ്വ, നിന്റെ തിരക്കുമലാരൻ പൂങ്ലാവനത്തിൽ 
പ്രലാർത്ിച്ചവ്പെലാൾ രക്ും വിയർത്തു എന്തിന്ന ധ്യലാനിക്കുന് ഞങ്ങൾ, 
പലാപങ്ങന്ളപെറ്ി അനുതപിച്ചു വ്മലാചനും പ്രലാപിക്കുവലാൻ കൃപ  
ലഭിക്കുമലാറലാകണവ്മ.

1 സ്വ. 10 കൃപ. 1 ത്രി  



രണരാം ദിവ്യരഹസ്യം

നയശുവിട� �മ്മട്ടിടകാണ്ട് അടിക്കുന്നു

പരിശുദ്ധ ദദവമലാതലാവ്വ, നിന്റെ തിരക്കുമലാരൻ കൽത്തൂണിൽ ന്കട്
ന്പെട്ടു ചമ്ട്ികളലാൽ അടിക്ന്പെട്തിന്ന ഓർത്തു ധ്യലാനിക്കുന് ഞങ്ങൾ
ക്ട്, ഞങ്ങളുന്ട പലാപങ്ങളലാൽ വ്നരിടുന് കഠിന ശിക്കന്ള അനുതലാപ
ത്തലാലും, സുകൃത ജീവിതത്തലാലും അകറ്റുവലാൻ കൃപ 
ലഭിക്കുമലാറലാക്ണവ്മ. 

 1 സ്വ. 10 കൃപ. 1 ത്രി  



മൂനരാം  ദിവ്യരഹസ്യം

നയശുവിട� മുൾമുടി ധരിപ്ിക്കുന്നു

പരിശുദ്ധ ദദവമലാതലാവ്വ, നിന്റെ തിരക്കുമലാരന്റെ തിരത്തലയിൽ 
മുൾമുടി ധരിപെിച്ചട് അവ്ങ്ങ പരിഹലാസ രലാജലാവലാക്ിയതിന്നപെറ്ി ധ്യലാനി
ക്കുന് ഞങ്ങളുന്ട ഹൃദയത്തിൽ നിന്ട് പലാപമുള്ളുകന്ള അനുതലാപത്തലാൽ 
പിഴതു കളയവലാൻ കൃപ ലഭിക്കുമലാറലാകണവ്മ.

 1 സ്വ. 10 കൃപ. 1 ത്രി  



നരാലരാം  ദിവ്യരഹസ്യം

നയശു കുരിശു ചുമക്കുന്നു

പരിശുദ്ധ ദദവമലാതലാവ്വ, നിന്റെ തിരക്കുമലാരൻ ഈവ്ശലാമിശിഹലാ മര
ണത്തിനു വിധിക്ന്പെട്ട് ഭലാരമലായ കുരിശു ചുമന്നുന്കലാണ് വ്ഗലാഗുൽത്തലാ 
മലയിവ്ലക്കു വ്പലായതിന്ന ഓർത്തു ധ്യലാനിക്കുന് ഞങ്ങൾക്കു ദുഃഖലാനർ
ത്ന്മന് കുരിശിന്ന ക്മലാപൂർവേും വഹിച്ചുന്കലാണ്ട് അവ്ങ്ങ അനുഗമിക്കു
വലാൻ കൃപ ലഭിക്കുമലാറലാകണവ്മ.   

 1 സ്വ. 10 കൃപ. 1 ത്രി  



അഞരാം  ദിവ്യരഹസ്യം

നയശു കുരിശിൽ മരിക്കുന്നു

പരിശുദ്ധ ദദവമലാതലാവ്വ, നിന്റെ തിരക്കുമലാരൻ വ്ഗലാഗുൽത്തലാ മലയിൽ 
നിന്റെ സന്ിധിയിൽവച്ചട് ഇരമ്പലാണികളലാൽ കുരിശിൽ തറക്ന്പെട്
തിന്ന ധ്യലാനിക്കുന് ഞങ്ങളുന്ട ഹൃദയത്തിൽ, നിന്റെ ദിവ്യപുത്രന്റെ 
പീഡകളുും നിന്റെ വ്യലാകുലങ്ങളുും നീ പതിച്ചരവ്ളണവ്മ..                                                     

1 സ്വ. 10 കൃപ. 1 ത്രി  



IV

മഹത്്കരമരായ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങൾ
(ബുധൻ, ഞായർ)



ഒനരാം ദിവ്യരഹസ്യം

നയശു മരിച്ചവരിൽ�ിന്് ഉയിർക്കുന്നു

പരിശുദ്ധ ദദവമലാതലാവ്വ, നിന്റെ തിരക്കുമലാരൻ പീഡകൾ സഹിച്ചു 
മരിച്ചട് മൂന്ലാും ദിവസും എന്വ്ന്ക്കുും ജീവിക്കുന്വനലായി ഉത്ലാനും 
ന്ചയ്തതിന്ന ധ്യലാനിക്കുന് ഞങ്ങൾക്ട് പലാപമരണത്തിൽനിന്ട് 
എന്വ്ന്ക്കുും  ഉയിർന്ത്തഴവ്ന്ൽക്കുവലാൻ കൃപ ലഭിക്കുമലാറലാകണവ്മ.                                                                                                       

1 സ്വ. 10 കൃപ. 1 ത്രി  



രണരാം  ദിവ്യരഹസ്യം

നയശുവിടറെ സ്വർഗ്ാനരാഹണും

പരിശുദ്ധ ദദവമലാതലാവ്വ, നിന്റെ തിരക്കുമലാരൻ ഉയിർത്തട് നലാൽപതലാും 
ദിവസും എത്രയും പ്രലാബല്യമലായി സ്വർഗ്ഗലാവ്രലാഹണും ന്ചയ്തതിന്ന ധ്യലാ
നിക്കുന് ഞങ്ങൾ പരവ്ലലാക കലാര്യങ്ങൾ മലാത്രും ആഗ്രഹിച്ചവ്ന്വഷിച്ചു, 
സ്വർഗ്ഗഭലാഗ്യും പ്രലാപിക്കുവലാൻ കൃപ ലഭിക്കുമലാറലാകണവ്മ.   

1 സ്വ. 10 കൃപ. 1 ത്രി  



മൂനരാം ദിവ്യരഹസ്യം

പരിശുദ്ധാത്ാവിടറെ ആഗമ�ും

പരിശുദ്ധ ദദവമലാതലാവ്വ, നിന്റെ തിരക്കുമലാരൻ സ്വർഗ്ഗത്തിവ്ലക്ട് 
എഴന്ന്ള്ളിയതിന്റെ പത്തലാും നലാൾ ന്സഹിവ്യലാൻ മലാളികയിൽ ധ്യലാനി
ച്ചിരന് നിന്ിലും ശിഷ്യന്മലാരിലും പരിശുദ്ധലാത്ലാവട് ഇറങ്ങി ആവസിച്ചു 
എന്തിന്ന ധ്യലാനിക്കുന് ഞങ്ങൾക്ട് പരിശുദ്ധലാത്ലാവിന്റെ വരപ്രസലാ
ദത്തലാൽ ദദവ്വഷ്പ്രകലാരും ജീവിക്കുവലാൻ കൃപ ലഭിക്കുമലാറലാകണവ്മ.   
    
1 സ്വ. 10 കൃപ. 1 ത്രി  



നരാലരാം  ദിവ്യരഹസ്യം

മാതാവിടറെ സ്വർഗ്ാനരാപണും

പരിശുദ്ധ ദദവമലാതലാവ്വ, നിന്റെ തിരക്കുമലാരൻ ഉയിർന്ത്തഴന്ന്ള്ളി 
കുവ്റക്ലാലും കഴിഞ്വ്പെലാൾ നീ ഈ വ്ലലാകത്തിൽനിന്നു ദദവദൂതന്മലാ
രലാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിവ്ലക്ട് കവ്രറ്ന്പെട്ടു എന്തിന്ന ധ്യലാനിക്കുന് ഞങ്ങൾ
ക്ട് നിന്റെ സഹലായത്തലാൽ സ്വർഗത്തിൽ വന്നു വ്ചരവലാൻ കൃപ ലഭിക്കു
മലാറലാകണവ്മ. 
              
1 സ്വ. 10 കൃപ. 1 ത്രി  



അഞരാം  ദിവ്യരഹസ്യം

മാതാവ് ത്ിനലാക രാഞ്ിയായി മുടിധരിക്കടപ്ടുന്നു

പരിശുദ്ധ ദദവമലാതലാവ്വ, നീ പരവ്ലലാകത്തിൽ എഴന്ള്ളിയ ഉടന്ന 
നിന്റെ തിരക്കുമലാരൻ നിന്ന് ത്രിവ്ലലാക രലാഞ്ിയലായി മുടിധരിപെിച്ചു 
എന്തിന്ന ധ്യലാനിക്കുന് ഞങ്ങൾക്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിവ്ന്ലാടുകൂന്ട 
സന്തതും ദദവന്ത്ത സ്തുതിച്ചനുഭവിക്കുവലാൻ ഇടവരത്തണവ്മ.    
    
1 സ്വ. 10 കൃപ. 1 ത്രി  



സമർ്ണം

മുഖ്യദൂതന്മലാരലായ വി.മിഖലാവ്യവ്ല, വി. ഗബ്ിവ്യവ്ല, വി.റപെലാവ്യ
വ്ല, ശ്ീഹന്മലാരലായ മലാർ പവ്ത്രലാവ്സ, മലാർ വ്യലാഹന്ലാന്ന, ഞങ്ങളുന്ട 
പിതലാവലായ മലാർ വ്തലാമ്ലാന്യ, മഹലാപലാപികളലായ ഞങ്ങൾ നിവർത്തിച്ച 
ഈ പ്രലാർത്നന്യ നിങ്ങളുന്ട സ്തുതികവ്ളലാടുകൂന്ട ഒരമിച്ചു വ്ചർത്തട്  
പരിശുദ്ധ ദദവമലാതലാവിന്റെ തൃപെലാദത്തിങ്ൽ കലാണിക്യലായി  
സമർപെിക്കുവലാൻ നിങ്ങവ്ളലാടട് ഞങ്ങൾ പ്രലാർത്ിക്കുന്നു.



പരിശുദ്ധ ദദവമരാതരാവിസനരാടുള്ള ലുത്ിനിയരാ

കർത്തലാവ്വ  ! അനുഗ്രഹിക്ണവ്മ. 
മിശിഹലാവ്യ ! അനുഗ്രഹിക്ണവ്മ. 
കർത്തലാവ്വ ! അനുഗ്രഹിക്ണവ്മ. 
മിശിഹലാവ്യ, ഞങ്ങളുന്ട പ്രലാർത്ന വ്കൾക്ണവ്മ.
മിശിഹലാവ്യ, ഞങ്ങളുന്ട പ്രലാർത്ന ദകന്ക്ലാള്ളണവ്മ..

സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതലാവലായ ദദവവ്മ !               
വ്ലലാകരക്ിതലാവലായ ദദവപുത്രലാ !
പരിശുദ്ധലാത്ലാവലായ ദദവവ്മ !
ഏകദദവമലായ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വവ്മ !

 (ഞങ്ങന്ള 
അനുഗ്രഹിവ്ക്ണവ്മ)



പരിശുദ്ധ മറിയവ്മ !
തമ്പുരലാന്റെ പുണ്യജനനിന്യ !     
കന്യകൾക്കു മകുടമലാകുന് നിർമ്ല കന്യകവ്യ!                     
മിശിഹലായന്ട മലാതലാവ്വ!
വരപ്രസലാദത്തിന്റെ  മലാതലാവ്വ!
എത്രയും പരിശുദ്ധയലായ  മലാതലാവ്വ!
അത്യന്ത വിരക്യലായ  മലാതലാവ്വ!
കന്യത്വത്തിനു ഭുംഗും വരലാത്ത മലാതലാവ്വ!
വ്നേഹഭലാജനമലായ മലാതലാവ്വ!
അത്ഭുതത്തിനു വിഷയമലായ  മലാതലാവ്വ!
സദപവ്ദശത്തിന്റെ  മലാതലാവ്വ!
സൃഷ്ലാവിന്റെ  മലാതലാവ്വ!
രക്ിതലാവിന്റെ  മലാതലാവ്വ!             
തിരസഭയന്ട  മലാതലാവ്വ! (ഞ
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എത്രയും വിവ്വകമുള്ള കന്യകവ്യ!
അതീവ സ്തുതിക്കു വ്യലാഗ്യയലായ  കന്യകവ്യ!
വല്ഭയലായ  കന്യകവ്യ!
കരണയള്ള  കന്യകവ്യ!
വിശ്വസ്തയലായ  കന്യകവ്യ!
നീതിയന്ട ദർപെണവ്മ!
വ്ബലാധജ്ലാനത്തിന്റെ സിുംഹലാസനവ്മ !
ഞങ്ങളുന്ട ആനന്ത്തിന്റെ കലാരണവ്മ !
ആദ്ധ്യലാത്ിക പലാത്രവ്മ !
ബഹുമലാനത്തിന്റെ പലാത്രവ്മ !
അസലാമലാന്യഭക്ിയന്ട പലാത്രവ്മ !
ദിവ്യരഹസ്യും നിറഞ് പനിനീർ പുഷ്പവ്മ !
ദലാവീദിന്റെ വ്കലാട്വ്യ!
നിർമ്ലദന്തും ന്കലാണ്ള്ള വ്കലാട്വ്യ ! (ഞ
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സ്വർണ്ലാലയവ്മ !
വലാഗ്ലാനത്തിന്റെ  ന്പട്കവ്മ !
സ്വർഗ്ഗരലാജ്യത്തിന്റെ വലാതിവ്ല !
ഉദയകലാലത്തിന്ല നക്ത്രവ്മ !
വ്രലാഗികളുന്ട സ്വസ്ഥതവ്യ !
പലാപികളുന്ട സവ്ങ്തവ്മ !
ദഖിതരന്ട ആശ്വലാസവ്മ !
ക്ിസ്ത്യലാനികളുന്ട സഹലായവ്മ !
മലാലലാഖമലാരന്ട രലാജ്ീ  !
പൂർവപിതലാക്ന്മലാരന്ട രലാജ്ീ! 
ദീർഘദർശികളുന്ട  രലാജ്ീ !
സഹവ്ദന്മലാരന്ട രലാജ്ീ !
മൗദിയലാന്നൻമലാരന്ടയും രലാജ്ീ!
കന്യകകളുന്ട  രലാജ്ീ !
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സകല വിശുദ്ധന്മലാരന്ടയും  രലാജ്ീ !
സ്വർഗലാവ്രലാപിതയലായ  രലാജ്ീ !
പരിശുദ്ധ ജപമലാലയന്ട  രലാജ്ീ !
സമലാധലാനത്തിന്റെ  രലാജ്ീ !

ഭൂവ്ലലാക പലാപങ്ങൾ നീക്കുന് ദദവകുഞ്ലാടലായ വ്യശുതമ്പുരലാവ്ന  !

കർത്താടവ, ഞങ്ങളുടട പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണനമ.

ഭൂവ്ലലാക പലാപങ്ങൾ നീക്കുന് ദദവകുഞ്ലാടലായ വ്യശുതമ്പുരലാവ്ന  !

കർത്താടവ, ഞങ്ങളുടട പ്രാർത്ഥ� നകൾക്കണനമ..

ഭൂവ്ലലാക പലാപങ്ങൾ നീക്കുന് ദദവകുഞ്ലാടലായ വ്യശുതമ്പുരലാവ്ന  !

കർത്താടവ, ഞങ്ങടള അനുഗ്രഹിക്കണനമ.

(ഞങ്ങൾക്കുവ്വണ്ി 
അവ്പക്ിവ്ക്ണവ്മ)



സർവ്വശ്വരന്റെ പരിശുദ്ധ മലാതലാവ്വ, ഇതലാ നിന്റെ പക്ൽ ഞങ്ങൾ 
അഭയും പ്രലാപിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുന്ട ആവശ്യവ്നരത്തു ഞങ്ങളുന്ട യലാചന
കൾ നീ നിരസിക്രവ്ത. ഭലാഗ്യവതിയും അനുഗ്രഹീതയമലായ കന്യക
വ്യ, സകല ആപത്തുകളിൽനിന്നുും എവ്പെലാഴും ഞങ്ങന്ള കലാത്തുന്കലാള്ള
ണവ്മ.

തലവൻ : 
വ്യശുമിശിഹലായന്ട വലാഗ്ലാനങ്ങൾക്ട് ഞങ്ങൾ വ്യലാഗ്യരലാകുവലാൻ..

പ്രതിവലാക്യും: 
സർവ്വേശ്വരന്റെ പരിശുദ്ധ മലാതലാവ്വ, ഞങ്ങൾക്കുവ്വണ്ി
അവ്പക്ിക്ണവ്മ. 
 



നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്രാം
കർത്തലാവ്വ, പൂർണ് ഹൃദയവ്ത്തലാടുകൂന്ട സലാഷ്ലാുംഗ പ്രണലാമും ന്ചയ്യുന് 
ഞങ്ങന്ള (ഈ കുടുുംബന്ത്ത) കടലാക്ിച്ചു നിത്യവും കന്യകയലായിരിക്കു
ന് മർത്തമറിയലാമിന്റെ അവ്പക്യലാൽ സകല ശത്രുക്ളുന്ട ഉപദ്രവ
ത്തിൽനിന്നുും സുംരക്ിച്ചു ന്കലാള്ളണവ്മ.  
ആമ്മനീൻ 

സ്വർഗ്ഗരലാഞ്ി, കരണയള്ള മലാതലാവ്വ, നിനക്ട് സ്വസ്തി, ഞങ്ങളുന്ട 
ജീവനുും മലാധുര്യവും ശരണവവ്മ, നിനക്ട് സ്വസ്തി. പ്രവലാസികളുും ഹവേലാ
യന്ട മക്ളുമലായ ഞങ്ങൾ കണ്ണുനീരിന്റെ തലാഴ്വരയലായ ഈ വ്ലലാകത്തിൽ
നിന്നു നിന്ന് വിളിക്കുന്നു. കരഞ്ഞു പ്രലപിച്ചുന്കലാണ് നിന്റെ പക്ൽ 
ദീർഘനിശ്വലാസും ന്ചയ്യുന്നു. ആകയലാൽ ഞങ്ങളുന്ട മദ്ധ്യസ്ഥയലായ 
അവ്മ്, നിന്റെ കരണയള്ള  തൃക്ണ്ണുകന്ള ഞങ്ങളുന്ട വ്നവ്ര തിരിക്
ണവ്മ. ഹലാ കൃപയും, വ്നേഹവും, മലാധുര്യവും നിറഞ് കന്യക മറിയവ്മ, 



നിന്റെ തിരവദരത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീതഫലമലായ വ്യശുമിശിഹലാന്യ 
ഈ പ്രവലാസ ജീവിതത്തിനുവ്ശഷും ഞങ്ങൾക്ട് നീ കലാണിക്ണവ്മ.                                                                    
ആമ്മനീൻ.

നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്രാം

സർവശക്നുും നിത്യനുമലായ സർവ്വേശ്വരലാ, ഭലാഗ്യവതിയലായ മറിയലാ
മിന്റെ ആത്ലാവും ശരീരവും പരിശുദ്ധലാത്ലാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തലാൽ 
നിന്റെ ദിവ്യപുത്രനട് വ്യലാഗ്യമലായ ആലയമലായിരിക്കുവലാൻ പൂർവികമലായി 
നീ നിശ്ചയിച്ചുവവ്ല്ലാ. ഈ ദിവ്യമലാതലാവിൽ സവ്ന്തലാഷിക്കുന് ഞങ്ങൾ 
ഇവളുന്ട അനുഗ്രഹദലായകമലായ അവ്പക്യലാൽ ഈ വ്ലലാകത്തിന്ല 
സകല ആപത്തുകളിൽനിന്നുും നിത്യമരണത്തിൽനിന്നുും രക് പ്രലാപി
ക്കുവലാൻ കൃപ ന്ചയ്യണവ്മ. ഈ യലാചനകന്ളലാന്ക്യും ഞങ്ങളുന്ട കർ
ത്തലാവ്വശുമിശിഹലാന്യപ്രതി ഞങ്ങൾക്ട് തന്രവ്ളണവ്മ. 
 ആമ്മനീൻ



'എത്രയം ദയയള്ള മരാതരാസവ" എന പ്രാർത്ഥന

എത്രയും ദയയള്ള മലാതലാവ്വ, നിന്റെ സവ്ങ്തത്തിൽ ഓടിവന്ട്, 
നിന്റെ സഹലായും അവ്പക്ിച്ചട് നിന്റെ മലാദ്ധ്യസ്ഥും യലാചിച്ചവരിൽ 
ഒരവന്നന്യങ്ങിലും നീ ഉവ്പക്ിച്ചതലായി വ്ലലാകത്തിൽ വ്കട്ിട്ില്
ന്നു ഓർക്ണവ്മ. കന്യകകളുന്ട രലാജ്ീ, ദയയള്ള മലാതലാവ്വ, ഇപ്ര
കലാരമുള്ള വിശ്വലാസത്തലാൽ ദധര്യും പ്രലാപിച്ചട് നിന്റെ തൃപെലാദത്തി
ങ്ൽ ഞലാൻ അടുത്തുവരന്നു. പലാപിയലായ ഞലാൻ ന്നടുവീർവ്പെലാടുും 
കണ്ണുനീവ്രലാടുും നിന്റെ ദയലാധിക്യന്ത്ത പ്രതീക്ിച്ചുന്കലാണ്ട് നിന്റെ 
സന്ിധിയിൽ നിൽക്കുന്നു. അവതരിച്ച വചനത്തിന്റെ മലാതലാവ്വ, 
എന്റെ അവ്പക്ന്യ നിരസിക്ലാന്ത ദയലാപൂർവും വ്കട്രവ്ളണവ്മ.                                                                                                                                    
 ആമ്മനീൻ.


