
  പെസഹാ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കലം ഇണ്ടറിയപ്പം മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷയം                                                       Page 1 

 

ഇണ്ടറി അപ്പത്തിപെ ൊൽ 
ചേരുവകൾ 

 

ശർക്കര - 1 കിച ാഗ്ാം 
ചതങ്ങാ - 4 എണ്ണം 
ജീരകം - 15  ഗ്ാം 
എള്ള  - 25  ഗ്ാം ഓട്ടിൽ വറുപത്തടുക്കുക. 
ഏ യ്ക്കാ - 4 എണ്ണം 
ചുക്കള  - 1പേറിയ കക്ഷണം (5 ഗ്ാം) 
ഉപ്പള  ആവശയത്തിനള  
 

ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം 
 

     ശർക്കര ഒരു ഗ്ലാസള പവള്പ ാഴിച്ള  ഉരുക്കി അരി 
പച്ടുക്കുക. ചതങ്ങാ േിരണ്ടിപയടുത്തള  3 പ്രാവശയം െിഴി 
പെടുത്ത ൊ ിൽ (ഏകചേശം 2  ിറ്റർ) അരിപച്ടുത്ത 
ശർക്കര  ചേർത്തള  അടുപ്പത്തു വച്ള  ഇളക്കിപക്കാണ്ടിരി 
ക്കണം. തികന്നു ചൊകാപത ശ്രദ്ധിക്കണം. കുരുചത്താ  
കുരിശള  ആകൃതിയിൽ ൊ ിൽ (2 ഇഞ്ള  മുറിച്ള ) ഇടണം. 
തികന്നു കഴിയചപാൾ  3 സ്പൂൺ വറുത്ത അരിപപ്പാടി 
അല്പം ചതങ്ങാപ്പാ ിൽ ക ക്കി അതിൽ ഒഴിക്കുക. ൊത്ര 
ത്തിപെ മൂട്ടിൽ െിടിക്കാപത ഇളക്കിപക്കാണ്ടിരിക്കണം. 
തികന്നു കഴിയചപാൾ വറുത്തു വച്ിരിക്കുന്ന ജീരകം, 
എള്ള , ഏ യ്ക്കാ, ചുക്കള  ഇവപൊടിച്ള  ഉപ്പം തൂളി ഇറക്കി 
വക്കുക. 

അപ്പം മുറിയ്ക്കൽ 
 

     പെസഹാ വയാഴാഴ്ച അത്താഴത്തിനു ചശഷ ാണള  അപ്പം 
മുറിക്കുക. എല്ലാവരും കൂടി ഭയഭക്തിചയാപട എഴുചന്നറ്റു 
നിന്നള  ഗൃഹനാഥപെ ചനതൃതവത്തിൽ പ്രാർത്ഥന പോല്ലു 
ന്നു. ഗൃഹനാഥൻ എഴുചന്നറ്റുനിന്നള  കുരിശപ്പത്തിചേലള് 
കുരുചത്താ  എടുത്തു ാറ്റി കത്തിപകാണ്ടള  കുരിശാകൃതി 
യിൽ അപ്പം മുറിക്കുന്നു. തുടർന്നള  ആവശയാനുസരണം 
പേറിയ കഷണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുന്നു. മൂത്തവർ മുതൽ 
ഇരുകകകളം നീട്ടി ഭക്തിചയാപട ഗൃഹനാഥപെ കക 
യ്യിൽ നിന്നും അപ്പം വാങ്ങുന്നു. വ തുകകയ്യിൽ അപ്പം 
എടുത്തള  ഇടതുകകയള വ തുകകയപട മുട്ടിനു താപഴ 
(ആേരവുകാണിക്കാൻ) െിടിച്ാണള  നല്ചകണ്ടതള . ൊൽ 
കപ്പകളിൽ എടുത്തള  അതിൽ അപ്പം മുക്കിയാണള  കഴി 
ക്കുക. വിശവാസികളല്ലാത്തവർക്കള  കുരിശപ്പം പകാടുക്കാ 
റില്ല. അതിനുെകരം കുരിശുവയ്ക്കാപത ഇ യിൽ  ടക്കി 
വച്ള  അപ്പം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടള . അപ്പം മുറിയ്ക്ക ിനു മുപള  
കുട്ടികൾക്കു പകാടുക്കുന്ന അപ്പവും കുരിശു വയ്ക്കാത്തതാണള . 

 
പെസഹാ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കൽ  

(പുളിപ്പില്ലാത്ത പെസഹാ അപ്പം) 
 
 

ചേരുവകൾ 
 

െച്രി   -1കിച ാഗ്ാം 
ഉഴുന്നു െരിപ്പള  -150  ഗ്ാം 
ചതങ്ങാ  -2 എണ്ണം 
ജീരകം  -30  ഗ്ാം 
ചുവന്നുള്ി  -100  ഗ്ാം 
പവളത്തുള്ി  -20  ഗ്ാം 
ഉപ്പള    -ആവശയത്തിനള  
കുരുചത്താ ക്കഷണം 

 
 

ൊകം പേയ്യുന്ന വിധം 
 

     െച്രി കഴുകി പൊടിച്ള  (തരി  ീഡിയം) വറുപത്തടു 
ക്കുക. ഉഴുന്നള  ഓട്ടിൽ (എണ്ണ ചേർക്കാപത) ചൂടാക്കി ഇളം 
ചുവപ്പാകുചപാൾ വാങ്ങുക. ഉഴുന്നള  പവള്ത്തി ിട്ടള  
കുതിർന്നു കഴിയചപാൾ എടുത്തള  അരയ്ക്കുക. ജീരകവും 
പവളത്തുള്ിയം ചുവന്നുള്ിയം നന്നായി അരപച്ടുക്കുക. 
ചതങ്ങാ തരി വരത്തക്കവിധം  ാത്രം അരയ്ക്കുക. അരിപപ്പാ 
ടിയിൽ ഉപ്പം പവള്വും ചേർത്തു കുഴയ്ക്കുക. അതിനുചശഷം 
ഉഴുന്നും  റ്റും അരച്തള  കൂട്ടിചയാജിപ്പിക. കകപകാണ്ടു 
ചകാരിപയടുക്കാവുന്ന വിധം  ാത്രം പവള്ം ചേർത്താൽ 
 തി. വൃത്താകൃതിയിലള് ൊത്രങ്ങളിപ ാഴിച്ള  ഓശാനയ്ക്കു 
കിട്ടുന്ന കുരുചത്താ  കുരിശാകൃതിയിൽ (2 ഇഞ്ചു നീളം)
അപ്പത്തിചേൽ (കുടുംബനാഥ) വയ്ക്കുന്നു. അപ്പപച്പിൽ 
ആവിക്കുവച്ള  ചവവിക്കുക. (ഈർക്കിൽപകാണ്ടള  കുത്തി 
ചനാക്കി അരിപപ്പാടി അതിൽ െിടിക്കുന്നിപല്ലങ്കിൽ 
പവപെന്നള  അറിയാം). 
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സമൂഹം: എന്തുപകാപണ്ടന്നാൽ അവിടുപത്ത കാരുണയം 
അനെ ാകുന്നു. 

കാർമ്മി: അതുന്നതനായ കേവപത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ. 

സമൂഹം: എന്തുപകാപണ്ടന്നാൽ ..... 

കാർമ്മി: അത്ഭുതപ്രവർത്തകനായ കർത്താവിപന സ്തുതി 
ക്കുവിൻ. 

സമൂഹം: എന്തുപകാപണ്ടന്നാൽ ..... 

കാർമ്മി: ഇസ്രാചയൽ ജനങ്ങപള ഈജിപ്തിൽ നിന്നു 
ച ാേിപ്പിച്വപന സ്തുതിക്കുവിൻ. 

സമൂഹം: എന്തുപകാപണ്ടന്നാൽ ..... 

കാർമ്മി: പേങ്കടൽ വിഭജിച്ള  അതിപെ നടുവിൽക്കൂടി 
ഇസ്രാചയ ിപന നയിച്വപന സ്തുതിക്കുവിൻ. 

സമൂഹം: എന്തുപകാപണ്ടന്നാൽ ..... 

കാർമ്മി: തപെ ജനങ്ങപളപയല്ലാം വനത്തിലൂപട നയിച് 
വപന സ്തുതുക്കുവിൻ. 

സമൂഹം: എന്തുപകാപണ്ടന്നാൽ ..... 

കാർമ്മി: നമ്മുപട സങ്കടകാ ങ്ങളിൽ നപമ്മ ഓർത്തവപന 
സ്തുതിക്കുവിൻ. 

സമൂഹം: എന്തുപകാപണ്ടന്നാൽ ..... 

കാർമ്മി: നമ്മുപട ശത്രുക്കളിൽനിപന്നല്ലാം നപമ്മ രക്ഷിച് 
വപന സ്തുതിക്കുവിൻ. 

സമൂഹം: എന്തുപകാപണ്ടന്നാൽ ..... 

കാർമ്മി: ച ാകത്തിലള് ജീവികൾപക്കല്ലാം ആഹാരം 
നൽകുന്നവപന സ്തുതിക്കുവിൻ. 

സമൂഹം: എന്തുപകാപണ്ടന്നാൽ ..... 

കാർമ്മി: സവർഗ്ഗസ്ഥനായ കേവപത്ത കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം 
സ്തുതിക്കുവിൻ. 

സമൂഹം: എന്തുപകാപണ്ടന്നാൽ ..... 

കാർമ്മി: െിതാവിനും പുത്രനും െരിശുദ്ധാവിനും സ്തുതി. 

സമൂഹം: ആേിയിപ ചപ്പാപ  ഇചപ്പാഴും എചപ്പാഴും എചന്ന 
ക്കും ആചമ്മൻ. 

കാർമ്മി: കാരുണയവാനായ കർത്താചവ, അങ്ങള  അത്ഭുതക 
ര ായി ഇസ്രാചയ ിപന െരിൊ ിച്തുചൊപ  ഞങ്ങ 
ചളയം െരിൊ ിക്കണപ . പുതിയ ഉടപടിയിപ  തിര 
പെടുക്കപപ്പട്ട ജന ായ ഞങ്ങൾ അങ്ങയപട സം 
രക്ഷണം അനുഭവിക്കുവാനും കർത്താവീചശാ ിശിഹാ 
ഞങ്ങൾക്കായി നൽകിയ സവർഗ്ഗീയ ന്ന ഭക്ഷിച്ള  ശക്തി 

കുടുംബത്തിൽ പെസഹാ ഭക്ഷണം 
(ഇണ്ടറിയപ്പം) മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷ. 

 

കാർമ്മി: െിതാവിപെയം പുത്രപെയം െരിശുദ്ധാത്മാവി 
പെയം നാ ത്തിൽ. 

സമൂഹം: ആചമ്മൻ. 

കാർമ്മി: അതുന്നതങ്ങളിൽ കേവത്തിനു സ്തുതി. 

സമൂഹം: ആചമ്മൻ. 

കാർമ്മി: ഭൂ ിയിൽ  നുഷയർക്കു സ ാധാനവും പ്രതയാ 
ശയം എചപ്പാഴും എചന്നക്കും. 

സമൂഹം: ആചമ്മൻ. 
 

കാര്മ്മ്മി: സവര്മ്ഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളപട െിതാചവ (സമൂഹ 
വും ചേര്മ്ന്നള ) അങ്ങയപട നാ ം പൂജിത ാകണപ  / അങ്ങ 
യപട രാജയം വരണപ . അങ്ങയപട തിരു നസ്സു സവര്മ്ഗ്ഗ 
ത്തിപ ചപ്പാപ  ഭൂ ിയില ാകണപ . ഞങ്ങള്ക്കുക്കു ആവശയ 
ക ായ ആഹാരം / ഇന്നു ഞങ്ങള്ക്കുക്കു തരണപ . ഞങ്ങ 
ളപട കടക്കാചരാടു ഞങ്ങള്ക്കു ക്ഷ ിച്ിരിക്കുന്നതുചൊപ , ഞ 
ങ്ങളപട കടങ്ങളം ൊെങ്ങളം ഞങ്ങചളാടു ക്ഷ ിക്കണപ . 
ഞങ്ങപള പ്രച ാഭനത്തില് ഉള്ക്കുപപ്പടുത്തരുപത. ദുഷ്ടാരൂെി 
യില്നിന്നു ഞങ്ങപള രക്ഷിക്കണപ . എന്തുപകാപണ്ട 
ന്നാല് /രാജയവും ശക്തിയം  ഹതവവും എചന്നക്കും അങ്ങയ 
ചടതാകുന്നു. ആചമ്മന്. 
     സവര്മ്ഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളപട െിതാചവ / അങ്ങയപട 
 ഹതവത്താല് സവര്മ്ഗ്ഗവും ഭൂ ിയം നിറെിരിക്കുന്നു / 
 ാ ാഖ ാരും  നുഷയരും അങ്ങു െരിശുദ്ധന് െരിശുദ്ധന് 
െരിശുദ്ധന് എന്നള  ഉല്ചോാഷിക്കുന്നു.  
 

(ഒരു നി വളചക്കാ തിരിചയാ കത്തിച്ചു ച ശപ്പറത്തു 
വയ്ക്കുന്നു.) 

 

കാർമ്മി: പ്രെഞ്ത്തിപെ രാജാവയ കേവച , പ്രകാശ 
ത്തിപെ ോതാവായ കർത്താചവ, അങ്ങു വാഴ്ത്തപപ്പട്ടവ 
നാകുന്നു. എപെന്നാൽ അങ്ങു ഞങ്ങപള വിശുദ്ധ ജന 
 ായി പതരപെടുത്തു. കരുണയിൽ ഒരു കുടുംബ ായി 
ഞങ്ങപള െടുത്തുയർത്തി. അങ്ങു പേയ്ത അത്ഭുതകൃതയ 
ങ്ങപളല്ലാം അനുസ്മരിക്കുന്നതിനള  ഈ പെസഹാ ഭക്ഷണ 
ത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഈ ഭവനത്തിൽ സചമ്മളിച്ിരി 
ക്കുന്നു. ഇതള  അനുഗ്ഹോയക ായി തീരുവാൻ ഞങ്ങപള 
സഹായിക്കണപ . നിതയനായ സർചവ്വശവരാ എചന്നയ്ക്കും. 
സമൂഹം: ആചമ്മൻ. 
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കാർമ്മി: നല്ലവനായ കേവപത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ. 
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യാർജ്ജിച്ള  വാഗ്ദത്തഭൂ ിയാകുന്ന സവർഗ്ഗരാജയത്തിൽ 
എത്തിചച്രുവാനും ഞങ്ങപള സഹായിചക്കണപ . നിതയ 
നായ സർചവ്വശവരാ എചന്നക്കും. 

സമൂഹം: ആചമ്മൻ. 
 

സർവ്വാധിെനാം കർത്താചവ 
നിപന്ന വണങ്ങി ന ിക്കുന്നു 
ഈചശാ നാഥാ വിനയച ാപട 
നിപന്ന ന ിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. 
 

 ർത്തയനു നിതയ ചഹാന്നത ാം 
ഉത്ഥാനം നീ അരുളന്നു 
അക്ഷയ വനുപട ആത്മാവി- 
നുത്ത  രക്ഷയച കുന്നു. 

 

ചവേപുസ്തക വായന 
 

(പുറപ്പാടിപെ പുസ്തകം, അദ്ധയായം 12: 21 മുതൽ 31 
വപരയം 41മു തൽ 42 വപരയമുള് വാകയങ്ങൾ 
കബബിളിൽനിന്നു വായിക്കുന്നക). 

  
കാർമ്മി: ഇസ്രാചയൽക്കാരുപട ഈജിെിതിൽ നിന്നുള് 
ച ാേനവും വാഗ്ദത്തഭൂ ിയിച ക്കുള് കടന്നുചൊകലം 
അതിനായി കേവം തപെ ശക്തിചയറിയ സാന്നിദ്ധയം 
കാണിച്തും അനുസ്മരിക്കുന്ന രാത്രിയാണിതള . െഴയ 
നിയ ത്തിപ  ഇവ ഓർക്കുന്നചതാപടാപ്പം, പുതിയനിയ  
പെസഹാവഴി  നുഷയവർഗ്ഗം  രണത്തിൽനിന്നും ജീവനി 
ച ക്കു കടക്കുന്നതും, ൊെത്തിപെ ോസയത്തിൽനിന്നള  
കേവ ക്കളപട സവാതന്ത്ര്യത്തിച ക്കു കടന്നതും, ഈ 
രാത്രി നാച ാർക്കുന്നു. നമ്മുപട കർത്താവായ ഈചശാ 
 ിശിഹാ അെയത്താഴത്തിൽ െരിശുദ്ധ കുർബാന 
സ്ഥാെിച്തും, ചേഹിക്കാനുള് കല്പന നല്കിയതും, 
പെദ്സച നിൽ രക്തം വിയർത്തു പ്രാർത്ഥിച്തും, ഈ 
ശുശ്രൂഷ നപമ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇവയിച ാചരാന്നിനും 
കേവത്തിനു നന്ദി െറയവാൻ നപമ്മ ചപ്രരിപ്പിക്കുന്നു. 
 

കാചറാസൂസാ 
ശുശ്രൂഷി: നമുപക്കല്ലാവർക്കും സചൊഷചത്താടും ചേഹ 
ചത്താടും കൂപടനിന്നള , കർത്താചവ അചങ്ങക്കു ഞങ്ങൾ 
നന്ദി െറയന്നു എചന്നറ്റു െറയാം. 
 

സമൂഹം: അചങ്ങക്കു ഞങ്ങൾ നന്ദി െറയന്നു. 
 

ശുശ്രൂഷി: ഞാൻ നിങ്ങപള ചേഹിച്തുചൊപ  നിങ്ങളം 
അചനയാനയം ചേഹിക്കുവിൻ എന്നു ചേഹത്തിപെ കല്പന 
ഞങ്ങൾക്കു നല്കിയ കർത്താചവ, 

സമൂഹം: അചങ്ങക്കു ഞങ്ങൾ നന്ദി െറയന്നു. 

ശുശ്രൂഷി: എപെ സ ാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നല്കുന്നു. 
എന്നു െറഞ്ഞുപകാണ്ടള  ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളപട കുടുംബ 
ങ്ങൾക്കും സ ാധാനം വാഗ്ദാനം പേയ്ത കർത്താചവ. 

സമൂഹം: അചങ്ങക്കു ഞങ്ങൾ നന്ദി െറയന്നു. 

ശുശ്രൂഷി: െഴയ നിയ ത്തിപ  ബ ി പൂർത്തിയാക്കി 
പുതിയ നിയ ത്തിപ  ചേഹത്തിപെ ബ ി ഞങ്ങൾക്കു 
നൽകിയ കർത്താചവ, 

സമൂഹം: അചങ്ങക്കു ഞങ്ങൾ നന്ദി െറയന്നു. 

ശുശ്രൂഷി: ഞങ്ങളപട െരിശുദ്ധ െിതാവള   ാർ ..... ൊപ്പാ 
ചയയം, ഞങ്ങളപട സഭാ ത വനായ  ാർ .....   പ ത്രാ 
ചപ്പാ ീത്താചയയം, ഞങ്ങളപട രൂെതാദ്ധയക്ഷനായ 
 ാർ ...... പ ത്രാചനയം ഞങ്ങൾക്കു നല്കിയ കർത്താചവ, 

സമൂഹം: അചങ്ങക്കു ഞങ്ങൾ നന്ദി െറയന്നു. 

ശുശ്രൂഷി: ഞങ്ങളപട കുടുംബത്തിപെ കൂട്ടായ്മ ഉറപ്പിക്കു 
വാനും കാണിക്കാനും ഒരിക്കൽക്കൂടി ഈ കുടുംബത്തിപ  
പെസഹാ വിരുന്നിൽ െപങ്കടുക്കുവാൻ ഞങ്ങപള അനുവ 
േിച് കർത്താചവ, 

സമൂഹം: അചങ്ങക്കു ഞങ്ങൾ നന്ദി െറയന്നു. 

ശ്രുശ്രൂഷി: പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്കു സനാധാനം. 

കാർമ്മി: നാം െങ്കുപവക്കുവാൻ ചൊകുന്ന ഈ പെസഹാ 
ഭക്ഷചത്തയം നപമ്മയം ആശീർവ്വേിക്കുന്നതിനായി നമുക്കു 
പ്രാർത്ഥിക്കാം. 

(അപ്പവും ൊലം ച ശപ്പറത്തു വയ്ക്കുന്നു). 
 

കാർമ്മി: ചേഹനിധിയായ കേവച , സ യത്തിപെ 
പൂർണ്ണതയിൽ അങ്ങയപട പുത്രൻ വന്നള  െഴയ നിയ  
ത്തിപ  പെസഹാ നവീകരിച്ചുവചല്ലാ. െഴയ നിയ  
ത്തിപ  പെസഹായം ഈചശാ ിശിഹാ ഞങ്ങൾക്കായി 
ത്തന്ന പുതിയ പെസഹായം അനുസ്മരിക്കുന്ന ഞങ്ങപള 
അനുഗ്ഹിക്കണപ . ഒരു കുടുംബപ ന്ന നി യിൽ, ചേഹ 
ത്തിലം ഒരു യിലം, ജീവിച്ചും െങ്കുപവച്ചും, ശുശ്രൂഷ പേയ്തം 
ജീവിക്കുവാൻ, ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയം, ഈ ൊൽ 
ൊനം പേയ്യുകയം പേയ്യുന്ന, ഈ കുടുംബാംെങ്ങ 
പളപയല്ലാം സഹായിക്കണപ . നിതയനായ സർചവ്വശവരാ 
എചന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആചമ്മൻ. 
 

(കാർമ്മികൻ അപ്പം കുരിശാകൃതിയിൽ മുറിക്കുന്നു. 
മുതിർന്നവർ മുതൽ കാർമ്മികനിൽ നിന്നും അപ്പം 
ഇരുകകകളം നീട്ടി വാങ്ങിക്കുന്നു. യഥാസ്ഥാന 
ങ്ങളി ിരുന്നള  കപ്പകളിൽ െകർന്ന ൊ ിൽ അപ്പം 
മുക്കി ഭക്ഷിക്കുന്നു.) 

-oOo- 


