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ക്നാനായക്കാരുെട
ഒത്തുകലല്യ്ാണം

(WEDDING ENGAGEMENT OF KNANAYA CATOHLICS)
Knanaya Catholic Region, St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago
(For Private Use Only)

(വധൂവരന്മാരും

ഇരുഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള കാരണവ
ന്മാരും അൾത്താര
സമീപം വന്നുനി ക്കുന്നു.
കാർമ്മികൻ താെഴക്കാണുന്നവേയാ തത്തുലയ്മായ
മെറ്റാരു ആമുഖേമാ പറയുന്നു).

കാര്മ്മി: ഇന്നു നമുെക്കാരു സുദിനമാണ്. േസ്നഹം
പങ്കുവച്ച്, പര രം ഒന്നുേചര്ന്ന്, ൈദവത്തിെന്റ
സൃഷ്ടികര്മ്മത്തില് പങ്കാളികളാകുവാനുള്ള അവി
ടുെത്ത ക്ഷണം സവ്ീകരിച്ച്, ഈ യുവതീയുവാക്കള്
ഇേപ്പാള് വിവാഹവാഗ്ദാനം നടത്തുവാന് േപാവുക
യാണ്. ഇവരുെട ആശകളും പര്തയ്ാശകളും സഫല
മാകുന്നതിനും ഈ വിവാഹവാഗ്ദാനം അഭംഗുരം
പാലിക്കെപ്പടുന്നതിനും േവണ്ടി ഈ മംഗളകര്മ്മം
മാര്േത്താമ്മാെയ അനുസ്മരിച്ചുെകാണ്ട് നമുക്ക് ആരം
ഭിക്കാം.

(കാര്മ്മികനും സമുഹവും ഒരുമിച്ച്)
മാര്േത്താമ്മന് നന്മയാെലാന്നു തുടങ്ങുന്നു
നന്നായ് വരണേമ ഇന്ന്.
ഉത്തമനായ മിശിഹാ തിരുവുള്ളം
ഉൈണ്മ എഴുന്നള്ക േവണം.
കാരണമായവെരലല്ാരും കൂടീട്ട്
നന്മ വരുത്തിത്തേരണം.
ആലാഹാ നായനും അമ്പൻ മിശിഹായും
കൂെട തുണ യിവര്ക്ക്.
കാര്മ്മി: അതയ്ുന്നതങ്ങളില് ൈദവത്തിനു സ്തുതി.
സമൂ: ആേമ്മന്.
കാര്മ്മി: ഭൂമിയില് മനുഷയ്ര്ക്കു സമാധാനവും
പര്തയ്ാശയും എേപ്പാഴുംഎേന്നക്കും.
സമൂ: ആേമ്മന്.
കാര്മ്മി: സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ, /
(സമൂഹവും േചര്ന്ന്) അങ്ങയുെട നാമം പൂജിതമാക
ണേമ / അങ്ങയുെട രാജയ്ം വരണേമ / അങ്ങയുെട
തിരുമനസ്സ് സവ്ര്ഗ്ഗത്തിേലേപ്പാെല ഭൂമിയിലുമാക

ണേമ. / ǌങ്ങള്ക്ക് ആവശയ്മായ ആഹാരം / ഇന്നു
ǌങ്ങള്ക്കു തരണേമ. / ǌങ്ങളുെട കടക്കാേരാടു
ǌങ്ങള് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല / ǌങ്ങളുെട കട
ങ്ങളും പാപങ്ങളും ǌങ്ങേളാടു ക്ഷമിക്കണേമ. /
ǌങ്ങെള പര്േലാഭനത്തില് ഉള്െപ്പടുത്തരുേത. / ദുഷ്ടാ
രൂപിയില്നിന്നു ǌങ്ങെള രക്ഷിക്കണേമ. / എന്തു
െകാെണ്ടന്നാല്, രാജയ്വും ശക്തിയും മഹത്തവ്വും
എേന്നക്കും അങ്ങയുേടതാകുന്നു. ആേമ്മന്.
സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ, / അങ്ങ
യുെട മഹതവ്ത്താല് / സവ്ര്ഗ്ഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരി
ക്കുന്നു. / മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും / അങ്ങു പരിശു
ദ്ധന്, പരിശുദ്ധന്, പരിശുദ്ധന് / എന്ന് ഉദ്േഘാഷി
ക്കുന്നു.
ശുശര്ൂ:
നമുക്കു
നേമ്മാടുകൂെട.

പര്ാര്ഥിക്കാം.

സമാധാനം

കാര്മ്മി: അബര്ാഹത്തിെന്റയും ഇസഹാക്കിെന്റയും
യാേക്കാബിെന്റയും ൈദവേമ, അങ്ങെയ ǌങ്ങള്
ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. എന്തുെകാ
െണ്ടന്നാല് അവിടുന്നു അബര്ാഹം തുടങ്ങിയ പൂര്വവ്
പിതാക്കന്മാരുെട ദാമ്പതയ് ജീവിതെത്ത അനുഗര്ഹി
ക്കുകയും സഫലീകരിക്കുകയും െച . ഇേപ്പാള്
വിവാഹവാഗ്ദാനം െചയയ്ുന്ന ഈ യുവതിേയയും യുവാ
വിേനയും കാരുണയ്പൂര്വവ്ം കടാക്ഷിക്കണെമ. ഇവ
രുെട ജീവിതത്തിേലക്ക് അവിടുെത്ത േസ്നഹത്തിെന്റ
മുന്തിരിച്ചാറു പകരണെമ. ഹൃദയങ്ങെള പരിേശാധിക്കു
ന്നവനായ കര്ത്താേവ, ഈ യുവതീ യുവാക്കളുെട
അന്തര്ഗതം അവിടുന്ന് അറിയുന്നുവേലല്ാ. ഇവരുെട
അന്തരംഗങ്ങളിേലക്ക് അവിടുെത്ത അരൂപിെയ
അയച്ച് ൈസ്ഥരയ്ം പകരണെമ. ഹൃദയപൂര്വവ്ം നിഷ്ക്ക
ളങ്കമായി അങ്ങില് ആശര്യിച്ച് വിവാഹ സമ്മതം
നടത്താന് ഈ ദാസര് പര്ാപ്തരായി ഭവിക്കെട്ട. നിതയ്ം
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാന്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാര്മ്മി:
അങ്ങു ǌങ്ങള്ക്കു ന ിയിട്ടുള്ളതും
ǌങ്ങളുെട കൃതജ്ഞതക്കു അതീതവുമായ അങ്ങയുെട
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സഹായങ്ങള്ക്കും അനുഗര്ഹങ്ങള്ക്കുമായി സകല
സൗഭാഗയ്ങ്ങളും
നന്മകളും
നിറഞ്ഞു
മുടിചൂടി
നില്ക്കുന്ന സഭയില് ǌങ്ങള് അങ്ങെയ സ്തുതിക്കു
കയും മഹത്തവ്െപ്പടുത്തുകയും െചയയ്ുന്നു. സകലത്തി
െന്റയും നാഥാ എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
സര്വവ്ാധിപനാം കര്ത്താേവ
നിെന്ന വണങ്ങി നമിക്കുന്നു
ഈേശാ നാഥാ വിനയേമാെട
നിെന്ന നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു.
മര്ത്തയ്നു നിതയ്മേഹാന്നതമാം
ഉത്ഥാനം നീ അരുളുന്നു
അക്ഷയമവനുെട ആത്മാവിന്
ഉത്തമരക്ഷയുേമകുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു
നേമ്മാടുകൂെട.

പര്ാര്ത്ഥിക്കാം,

സമാധാനം

കാര്മ്മി: എെന്റ കര്ത്താേവ നീ സതയ്മായും ǌങ്ങ
ളുെട ശരീരങ്ങെള ഉയര്പ്പിക്കുന്നവനും / ആത്മാക്കെള
രക്ഷിക്കുന്നവനും / ജീവെന നിതയ്ം പരിപാലിക്കുന്ന
വനുമാകുന്നു. ǌങ്ങള് എേപ്പാഴും നിനക്കു സ്തുതിയും
കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമര്പ്പിക്കുവാന് കടെപ്പ
ട്ടവരാകുന്നു / സകലത്തിെന്റയും നാഥാ എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

ൈതര്ശുദ്ധ കീര്ത്തനം
ശബ്ദമുയര്ത്തിപ്പാടിടുവിന്,
സര്വവ്രുെമാന്നായ്പ്പാടിടുവിന്
എെന്നന്നും ജീവിക്കും,
സര്േവവ്ശവ്രെന വാഴ്ത്തിടുവിന്.
പരിപാവനനാം സര്േവവ്ശാ,
പരിപാവനനാം ബലവാേന
പരിപാവനനാം അമര്തയ്േന,
നിന്കൃപ ǌങ്ങള്േക്കകണേമ.
വി. ഗര്ന്ഥവായന
കാര്മ്മി: േതാബിത്ത് തെന്റ പുതര്നായ േതാബിയാസ്
വിവാഹ സന്നദ്ധനായി പുറെപ്പടുന്ന േവളയില് ന ിയ

ഉപേദശ ങ്ങളും നിര്േദ്ദശങ്ങളും ഈ സമൂഹത്തിനും
പര്തിശര്ുത വരനും വധുവിനും മാര്ഗ്ഗ േരഖകളായി
ത്തീരെട്ട.
ശുശര്ൂഷി: േതാബിത്തിെന്റ പുസ്തകം നാലാം അദ്ധയ്ാ
യം 12ഉം 13ഉം തിരുവചനങ്ങള്.
എലല്ാത്തരം അധാര്മ്മികതയിലും നിന്ന് നിെന്ന
കാത്തുെകാള്ളുക. നിെന്റ പൂര്വവ്ികരുെട േഗാതര്ത്തില്
നിന്നും മാതര്ം ഭാരയ്െയ സവ്ീകരിക്കുക. അനയ്ജനതക
ളില് നിന്നും വിവാഹം െചയയ്രുത്. നാം പര്വാചകന്മാ
രുെട സന്തതികളാണ്. മകേന, നമ്മുെട പൂര്വവ്പിതാ
ക്കന്മാരായ േനാഹ്, അബര്ാഹം, ഇസഹാക്ക്,
യാേക്കാബ് എന്നിവെരലല്ാം തങ്ങളുെട ചാര്ച്ചക്കാ
രുെട ഇടയില്നിന്നാണ് ഭാരയ്മാെര െതരെഞ്ഞടു
ത്തത് എന്ന കാരയ്ം നീ അനുസ്മരിക്കണം. സന്താന
ങ്ങള്വഴി അവര് അനുഗര്ഹീതരായി, അവരുെട
പിന്തലമുറ േദശം അവകാശമാക്കും. അതിനാല്
മകേന, നിെന്റ സേഹാദരന്മാെര േസ്നഹിക്കുക, നിെന്റ
ചാര്ച്ചക്കാരില് നിന്ന്, നിെന്റ ജനത്തിെന്റ മക്കളില്
നിന്ന് ഭാരയ്െയ സവ്ീകരിക്കാെത അവെര നിന്ദിക്ക
രുത്. അഹങ്കാരം വിനാശവും അരാജകതവ്വും
വരുത്തും. അലസത നാശത്തിനും പട്ടിണിക്കും നിദാ
നമാകുന്നു. കാരണം അലസതയാണ് ദാരിദര്ത്തിെന്റ
മാതാവ്.
സമൂഹം: നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാക്കു സ്തുതി.
കാര്മ്മി: നലല്വനായ കര്ത്താേവ, ǌങ്ങളുെട
പൂര്വവ്ികന്മാരില് അങ്ങയുെട പരിപാലനെയ ǌങ്ങള്
വാഴ്ത്തുന്നു. കാരണവന്മാേരാടുള്ള ഭക്തിയില് ǌങ്ങെള
വളര്ത്തണെമ. ǌങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാേരാെടാത്തു
ഉണ്ടായിരുന്നതുേപാെല അവിടുെത്ത കൃപ ഇന്നും
എന്നും ǌങ്ങെള വഴി നടത്തെട്ട.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ ǌങ്ങള് അങ്ങയുെട ജനവും
അങ്ങു ǌങ്ങളുെട ൈദവവുമാകുന്നു. ǌങ്ങളുെട
പര്ാര്ത്ഥന അവിടുന്നു െചവിെക്കാള്ളണെമ.
കാേറാസൂസാ പര്ാര്ത്ഥന
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും ഭക്തിേയാടും ശര്ദ്ധ
േയാടും കൂെട നിന്ന് കര്ത്താേവ, ǌങ്ങേളാട് കൃപ
െചയയ്ണേമ എന്ന് പര്ാര്ത്ഥിക്കാം.
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സമൂഹം: കര്ത്താേവ ǌങ്ങേളാട് കൃപ െചയയ്ണേമ.

വരന്: വാഗ്ദാനം െചയയ്ുന്നു.

ശുശര്ൂഷി: ഈ മംഗളകര്മ്മത്തിനു ഇവിെട സന്നിഹി
തരായിരിക്കുന്ന ..... േനയും .... േനയും ൈദവിക
നന്മകള് ന ി അനുഗര്ഹിക്കണേമ എന്ന് ǌങ്ങള്
പര്ാര്ത്ഥിക്കുന്നു.

കാര്മ്മി: (വധുവിേനാട്) --- (േപര്) മിശിഹായുെട
നിയമവും തിരുസ്സഭയുെട നടപടികളുമനുസ്സരിച്ച് ഈ
(േപര്) ..... െയ നിെന്റ ഭര്ത്താവായി സവ്ീകരിച്ചു
െകാള്ളാെമന്ന് നീ വാഗ്ദാനം െചയയ്ുന്നുേവാ?

സമൂഹം: കര്ത്താേവ ǌങ്ങേളാട് കൃപ െചയയ്ണേമ.

വധു: വാഗ്ദാനം െചയയ്ുന്നു.

ശുശര്ൂഷി: ഇവര് െചയയ്ുന്ന വാഗ്ദാനം േവണ്ട വിധം
പൂര്ത്തിയാക്കുവാന് ൈദവത്തിെന്റ സംരക്ഷണം
ഇവര്ക്ക് സദാ ഉണ്ടാകണെമന്ന് ǌങ്ങള് പര്ാര്ത്ഥി
ക്കുന്നു.

കാര്മ്മി: നിങ്ങളുെട ഈ ഉടമ്പടിക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങളില്
വിശവ്സ്തനായ ൈദവവും നിങ്ങളുെട കാരണവന്മാരും
ഇവിെടയുള്ള
മെറ്റലല്ാവരും
സാക്ഷികളാണ്.
കര്ത്താവ് നിങ്ങെള ആശീര്വവ്ദിക്കുകയും നിങ്ങള്
െച വാഗ്ദാനം പൂര്ത്തിയാക്കുവാന് അനുഗര്ഹിക്കു
കയും െചയയ്െട്ട. + ആേമ്മന്.

സമൂഹം: കര്ത്താേവ ǌങ്ങേളാട് കൃപ െചയയ്ണേമ.
ശുശര്ൂഷി: ഇന്നു പര രം ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടു
കുടുംബങ്ങള് േസ്നഹത്തിലും ഐകയ്ത്തിലും വളരു
വാന് ഇടയാക്കണേമ എന്ന് ǌങ്ങള് പര്ാര്ത്ഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ ǌങ്ങേളാട് കൃപ െചയയ്ണേമ.
ശുശര്ൂഷി: ഇവിെട സന്നിഹിതരാവുകയും നിെന്റ ഈ
ദാസര്ക്കുേവണ്ടി പര്ാര്ത്ഥിക്കുകയും െച
എലല്ാവ
രുെടേമലും കൃപ െചാരിയണേമ എന്ന് ǌങ്ങള്
പര്ാര്ത്ഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ ǌങ്ങേളാട് കൃപ െചയയ്ണേമ.
കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ, ശക്തനായ ൈദവേമ, ബലഹീ
നെര ശക്തിെപ്പടുത്തുന്നവേന നിെന്റ ദാസര് െചയയ്ുന്ന
വിവാഹ വാഗ്ദാനം നിര്വിഘ്നം പൂര്ത്തിയാക്കാനുള്ള
മനസ്സും സന്നദ്ധതയും ന ി ഇവെര അനുഗര്ഹിക്ക
ണേമ, നിതയ്നായ സര്േവവ്ശവ്രാ.

കാരണവന്മാര് വലതു കരങ്ങള് പിടിക്കുേമ്പാള്
കാര്മ്മി: ഉടമ്പടികള് െചയയ്ുന്നവനും അവെയ വിശവ്
സ്തതേയാെട പാലിക്കുന്നവനും പാലിക്കാന് സഹായി
ക്കുന്നവനുമായ കര്ത്താേവ, നിെന്റ ദാസര് െചയയ്ുന്ന
ഈ ഉടമ്പടിെയ നീ സ്ഥിരീകരിക്കണെമ. ഇേപ്പാള്
െച വിവാഹ വാഗ്ദാനം പൂര്ത്തിയാക്കുവാന് നിെന്റ
ദാസരായ ..... െനയും ....... യും (േപരുകള്)
അവരുെട കാരണവന്മാരായ ഇവേരയും കുടുംബാംഗ
ങ്ങേളയും അനുഗര്ഹിക്കണെമ. അവിടുെത്ത േസ്നഹവും
പരിരക്ഷണവും ഇവരുെട േമലും ഈ സമൂഹത്തിെന്റ
േമലും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും
എേന്നക്കും ആേമ്മന്.

സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാര്മ്മി: (വരേനാട്) ..... (േപര്) മിശിഹായുെട
നിയമവും
തിരുസ്സഭയുെട
നടപടികളുമനുസ്സരിച്ച്
ഈ ..... (േപര്) െന ഭാരയ്യായി സവ്ീകരിച്ചുെകാള്ളാ
െമന്ന് നീ വാഗ്ദാനം െചയയ്ുന്നുേവാ?
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