നിതയ്സഹായ മാതാവിേനാട െനാേവന
�ാരംഭ ഗാനം
നിതയ്സഹായ നാേ,
�ാര്ക്ക ഞങ്യ് നീ
നിന്ക്ക ഞങ്ങളയ് നീ
�ാര്ക്ക േസ്നഹ!
െനടുവീര് കണ്ണീരുമ
ആയിരമായിരങ്
അവിടുെത്ത തിരുലായ്
വന്നിതാ നിന്
ഇടറുന്ന ജീവിത
വലയുേന്നാേരഴ,
നിന്�നീേശായിങ്ക
േചര്േണ �ാര്നയാല്

�ാരംഭ �ാര്ന
കാര്: അമലമേനാഹരിയും ആലംബഹീനരു �തീക്ഷയും അ�ത�കയും സവ്രയ 
ദാനങ്ങളുെട നിദാനവ പരിശുദ്ധ കനയ്കാ മറ, അേങ്ങ മാദ്ധയ്സ്ഥം അേപക്
േവണ്ടി �ാരകണേമ.
സമ: നിതയ്സഹായ മാതാേവ/ ഞങ് ഇതാ അങ്ങയ ശരണെപ്പട/ അേങ്ങ സേങ്ക അഭയം
�ാപി��. / പാപികളായ ഞങ്ങേളാട് കരുണയുണ്. / ഞങ്ങളുെട കുറ്റങ്ങള
കണക്കിെലടുക്/ ഞങ്ങേവണ്ടി �ാരക്കണ. / നിതയ്സഹാ മാതാേവ, / ഞങളങ്ങെ
േസ്നഹി. / ഞങ്ങളുെട അഭയസ്ഥാനവും  നിതയ്സഹായവു/ അങ്ങാകു� എ� 
വിശവ്സി�. / മാതാേവ, അേങ്ങ�/ അേങ്ങ തിരു�മാരനും ഞങ്ങളുവുമായ/
ഈേശായ്�െമതിരായി / ഇനിെയാരു പാപവും െച�ാെ/ മരണപരയ്ന വയ്ാപരികെമ� / ഞങ്
വാഗ്ദാനം െച.
കാര്: ഏറ്റവും പരിശ അമേലാത്ഭവയും ൈദവത്തിന് ഏറ്റം സം�
നിതയ്സഹായമാതാേ, ഞങ് ഓേരാരുത്ത േവണ്ട ൈദവാനു�ഹ അേങ്ങ �ാനാ 
സഹായം വഴി സമൃദ്ധമായി ലഭി� ഇടയാക്കണ.
സമ: പാപത്ത നി�ം / പാപസാഹചരയ്ങ്ങ നി�ം അകന്ന/ അന്തസിനടുത്ത 
നിര്ഹിച്ച/ സതയ്വും നീതിയും പാലി/ ൈദവേസ്നഹത വളര് / ന� �ായേത്താ പുണയ്ജീവിത
നയിച്ച/ നന്രണം �ാപിച്ച് സവഭാഗയ് അനുഭവി�ന്നതിന് ഞങ ഇടയാക്കണ.
കാര്: നിതയ്സഹായ മാതാേ,
സമ: ഞങ്ങേവണ്ടി �ാരക്കണ.

സമൂഹ�ാരന
കാര്: കാരുണയ്വാനായ ഈേശാ, അേങ വത്സലമാതാവായ പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറി
മാദ്ധയ അേപക്ഷി�ന്ന, ഞങ്ങേളാേരാരുത നിതയ്ം സഹായമായിരു മാതാവിെന
വണ�ന്നതിനുമായി സേമ്മളിച്ചിരി�ന്ന ഞങ്ങെ. മാതാവു വഴിയായുള്ള ഞങ
അേപക്ഷ ൈകെക്കാണ്ട് ഞങ്ങെള രക് ഞങ് �ാര്��.
സമ: നിതയ്സഹായ മാതാേ, / ഞങ്ങള അേമ, / അേങ്ങ മക്കളായ / അേങ്ങ സന്നിധ
അണയു. / ഭ�ിപൂര് അങ്ങെയ വണ. / ഏറ്റം ദയയുള്ള മ, / അങ്ങ
വിളിച്ചേപക്ഷി�ന്ന ഞങ്ങെള സ. / ഞങ് പരീക്ഷയി ഉള്ടാതിരി�ന്നതിന/
പാപസാഹചരയ്ങ്ങ നിന്നകന/ പുണയ്ജീവി നയി�ന്നതിന/ ന� മരണം ലഭിച്ച് സവ്നന്ദ
അനുഭവി�ന്നതി/ അേമ, ഞങ്ങേവണ്ടി അേങ്ങ തിരു�മാരേനാട് അേപക.
കാര്: അടിയുറച്ച വിശവ്ാസേത്താടുമായ േസ്നഹേത്താടും അതയ്ന്ത ശരണേ
നമുക്ക് നിതയ്സഹായനാഥേയാടേപക.
സമ: ഓ! / നിതയ്സഹായ മാതാേ, / അേങ വത്സലളായ ഞങ്ങളുെട അേ/ അങ്ങ
സവ്ീകരിക്ക. / നിരവധി ക്േളശങ്ങളാ/ പലവിധ േരാഗങ്ങളാല/ വലയുന്ന ഞങ്ങെള
കാ�െകാള്ളണ. / ഞങ്ങളുെട ജീവിതത്തിലുണ്ടാക / സേന്താഷേത്
സഹി�വാനുള/ ശ�ി ലഭി�ന്നതിന് ഇടയാക്. / േരാഗങ്ങള നി�ം അപകടങ്ങള നി�ം /
ഞങ് ഓേരാരുത്തേരയും അേങ്ങ മാദ്ധയ / കാ�െകാള്ളണ. / ഉണ്ണിഇേശാെ
കാ� പരിപാലിച്ചതുേപാ/ അേമ, ഞങ് ഓേരാരുത്തേരയും കാ� പരിപാലി. /
അഹങ്കാ, അസൂ, വഞ്, ൈവരാഗയ്, ദുഷ, ചതി, �തികാരം / ഇവ ഞങ്ങള നി�ം
തുട�നീക്ക. / ഞങ് പരസ്പര േസ്നഹത്തിലുംമയിലും/ വര്�വാന് േവണ്ട അനു�/
അേമ, അേങ്ങ തിരു�മാര നി�ം ലഭി�ന്നതി/ ഞങ്ങേവണ്ടി �ാരക്കണ.

അര്നകള്
കാര്: നമുെക്ക�ാവ ഭ�ിേയാടും വിശവസേത്താടും കൂടി സകലസവ്രൂപിയായിരി�
ന�െട കര്വിേനാടു �ാര്ക്ക.
സമ: കര്േവ, ഞങ്ങളുെട �ന േകള്ണേമ.
കാര്: ഈ െനാേവനയില സംബന്ധി�ന്ന ഞങ്ങേളാേരാ, ഞങ്ങളുെട കുടുംബ ,
സംബന്ധക , ഉപകാരികള ഇവെരയും അേങ്ങ� സമ��. ഞങ് ഓേരാരുത്തേര
സകലവിധ ആപ�കളില നി�ം ൈപശാചിക �േലാഭനങ്ങള നി�ം കാ� പരിപാലിക്കണെമ
കര്േവ ഞങ്ങ അങ്ങേയാടു �ാ��.
സമ: കര്േവ, ഞങ്ങളുെട �ന േകള്ണേമ.
കാര്: േലാക�ടനീളം യുദ്ധ ഒഴിവായി, സമാധാനം നിലനില്വാനും പഞ, പട, വസന്ത ഇ
നീങ് േസ്നഹത്തിലും കൂട്ടാ�യിലും എ��വാനും ഇടവരുത്ത ഞങ്
�ാര്��.
സമ: കര്േവ, ഞങ്ങളുെട �ന േകള്ണേമ.

കാര്: കാരുണയ്വാ ആശവ്ാസദായകനുമായ കരേവ, നിതയ്സഹായമാതാവു വഴിയായ
അങ്ങേയ �ാര്�ന, ഞങ് ഓേരാരുത്തരുെടയും ആവ സാധിച്ച് ഞങ
അനു�ഹിക്കണെമന്ന �ാര്��.
സമ: കര്േവ, ഞങ്ങളുെട �ന േകള്ണേമ.
കാര്: ഞങ്ങള നി�ം മരണം വഴി േവര്രി� േപായ എ�ാ വിശവ്ാസികള് നിതയ്ാശവ്ാസ
�ദാനം െച�ണെമന്ന് അങ്ങേയാട �ാര്��.
സമ: കര്േവ, ഞങ്ങളുെട �ന േകള്ണേമ.
കാര്: ൈകകള കൂപ്പി നിശ്ശബ്ദരായി ഓേരാരുത്തരുെടയും ആവശയ്ങ്ങളും നി
ന�െട കര്വിനു സമര്ക്ക.
(ര� മിനിറ്റ് മൗന�ാന)

കൃതജ്ഞതാ സണം
കാര്: ഈ െനാേവന വഴി ഞങ് �ാര്�ന്ന കാരയ് സാധി� തന്ന് ഞങ
ഓേരാരുെരയു അനു�ഹി�ന്നതിെനേയാ കര്േവ, അേങ്ങയ� ഞങ്ങ നന് പറയു.
സമ: കര്േവ, നിതയ്സഹായമാതാവു വഴി അേങ്ങ� നന്ദി പറ.
കാര്: പരിശുദ്ധാത്മാ �സാദവരത്തിെന്റ നലുകള ഞങ്ങളിേല� �വഹിച്ച്
ആദ്ധയ്ാത്മികമായി ന �ാപി�ന്നതിെനേയാര കര്േവ അേങ്ങ� ഞ നന്ദി പറ.
സമ: കര്േവ, നിതയ്സഹായമാതാവു വഴി അേങ്ങ� നന്ദി പറ.
കാര്: േരാഗങ്ങള നി�ം അപകടങ്ങള നി�ം നിരന്തരം ഞങ്ങെള കാ�പരിപന്
പരമകാരുണികനാ കര്േവ, അേങ്ങ� ഞ നന്ദി പറ.
സമ: കര്േവ, നിതയ്സഹായമാതാവു വഴി അേങ്ങ� നന്ദി പറ.
കാര്: ഹൃദയകാഠിനയ്വും അഹങ് മൂലം ഞങ അേങ്ങയ്െക്കതിരായി െച�ന്ന 
നന്ദിേകടു ക്ഷമിച്ച് ന ഞങ്ങെള അനു�ഹി�ന്നേവ, അേങ്ങ� ഞ നന്ദി പറ.
സമ: കര്േവ, നിതയ്സഹായമാതാവു വഴി അേങ്ങ� നന്ദി പറ.
കാര്: നമു� േവണ്ടി സദാ ൈദവസന്നി മാദ്ധയ്സ്ഥം അേപക്ഷി�ന്ന നിതയ്സഹാ
നമുക്ക് കൃതമര്ക്ക.
സമ: ഓ, നിതയ്സഹായനാേ, ഞങ് അേങ്ങ�് കൃതജ്ഞത ��.

ഗാനം
മറിയേമ അേമ, സവ്രത്തി നിന്
േന�ങ് െകാ� േനാ�ക
നിന പാേദ ഇതാ നിന് മക്ക വ�
നില്� അേമ, കാണു
മാധുരയ്േമറും  േന�ങ്ങ ഹാ!
േശാകപൂരങ്ങളാണേ
ആ നിെന്റ തിരുേന െകാ�
േനാ�ക മക് ഞങ്ങ
(വിശുദ്ധ �ന്ഥ പാരായണവും �സംഗവും ഈ സമയ� നടത)

േരാഗികള് േവണ്ടി �ാന
കാര്: നമുക്ക് ൈ കൂപ്പി ഭ�ിപ കര്വിേനാട് �ാര്ക്ക
കര്േവ, ശാരീരിക േരാഗങ്ങളാലും മാനസിക ക്േളശങ്ങളാലും പീഡ അേങ്
വത്സലതനയെര അങ്ങ് പാര്ണേമ. അങ്ങയുെട മൗതിക ശരീരത അവയവങ്ങളാ
ഞങ്ങെള അങ്ങ് കാ�പരിപാലി.
സമ: കര്േവ, പാപികെളങ്കി അേങ്ങ മക്ക/ ഞങ്ങളുെട േരാ നീക് ഞങ്ങെ
ആേരാഗയ്മുള്ളവരാക/ ആേരാഗയ്മുള്ളവരായി കാലം / അേങ്ങ ക�ന പാലിച
മാതൃകാപരമായ ജീവിത നയിച്ച/ ഭാഗയ്മരണം �ാപിച്ച് േമാക്ഷാനന്ദ ഭാഗയ്ം അ / ഞങ്
ഓേരാരുത്തെരയും അനു�ഹിക്/ ഞങ് അേപക്ഷി. ആേമ്.

മാതാവിന് �കീര്നം
കാര്: ഇവിെട സന്നിഹിതരായിരി�ന്ന നമുെക്കാരുമിച്ച മാതാവിെന �കീര്�കയും
അമ്മയുെട �േതയ്ക സംരക്ഷണ�ായി നെമ സമര്�കയും െച�ാ.
സമ: നന്മനിറഞ്ഞ മറിയേമ , കര്വ് അങ്ങേയാടുക/ �ീകളില് അങ്ങ
അനു�ഹിക്കെപ്പട / അങ്ങയുെട ഉദര ഫലമായ ഈേശാ / അനു�ഹിക്കെപ്പട.
പരിശുദ്ധ മറി, ത�രാെന്റ അ, പാപികളായ ഞങ്ങേവണ്ട/ ഇേപ്പാഴും ഞങ്
മരണസമയ�ം / ത�രാേനാട് അേപക്ഷിക്.
കാര്: ഈേശാമിശിഹായുെട വഗ്ദാനങ ഞങ്ങ േയാഗയ്രാകുവാ,
സമ: സര്ശവ്രെന്റ പരിശുദ്ധ , ഞങ്ങേവണ്ടി അേപക്ഷി.
കാര്: നിതയ്സഹായ മാതാേ, ഞങ് അങ്ങയ ശരണെപ്പ. അേങ്ങ സേങ്ക ഞങ്ങ
അഭയം �ാപി��. ഞങ്ങേവണ്ടി നിതയ്ം �ത്ഥിക്.
സമ: ആേമ്.

സമാപന �ാര്ന
കാര്: മനുഷയ്ാവതാരം െ ൈദവപു�നായ ഈേശായുെട മാതാവാകു കനയ്ാതവ്ത്തിനു 
വരാെത, ഭാഗയ് ലഭിച്ച പരിശുദ്ധ മ, അങ്ങെയ ഞ വണ��. രക്ഷണീയ കത്ത
പൂരമായി സഹകരിച്ച് സഹരക്ഷക എന്ന സ്ഥാനം അലങ്കര, അങ്ങെയ ഞ
�തി��. സവ്ര്േരാപണം െച�് സവ്േ�ാകറാണിയായി വാഴുന്ന , ഞങ് അങ്ങെ
മഹതവ്െപ്പ. നിതയ്സഹായ മാതാേ, ഞങ് അങ്ങി ശരണെപ്പട്ട് അഭയം . പാപികളായ
ഞങ്ങേവണ്ടി മാദ്ധയ്സ്ഥം വഹിച്ച് ഞങ്ങെ. �േതയ്കമായി  െനാേവനയില
ഞങ് �ാര്�ന്ന ആവശയ(...) സാധി� ത� ഞങ്ങെള രക്ഷിക്കണെമന്ന
നിതയ്സഹായ മാതാേ, ഞങ് അേപക്ഷി.
സമ: ആേമ്.

