
 

 

Prayer (പ ാ െp  ൈദവം തmുരാെന …….) 

പ ാ െp  ൈദവം തmുരാെന ഞ െള നീ രkിcുെകാേllണേമ. 

തിnകൾ  oെkയിൽ നിnും േദാഷ ൾ  oെkയിൽ നിnും  

തിnെപ  മനേsാെkയിൽ നിnും േവശയ്ാേദാഷ ചിnയിൽ നിnും 

ശ്രതുkൾ  oെkയിൽ നിnും ചതിവിനുെട സ്േനഹകാരിൽ നിnും  

പിശാചുkളുെട പരീkകളിൽ  നിnും ദു മനുഷയ്രുെട തിnകളിൽ നി

nും  

ആശുdെp  വികാര ളിൽ നിnും േmcതെp  േമാഹ ളിൽ നിnും  

തിnെp  സവ്പ്ന ളിൽ  നിnും oളിkെp  കണികളിൽ നിnും  

മിനkടെp  വചന ളിൽ നിnും വൻ  ചതിവുകളിൽ നിnും  

തിnെപ  utരpിൽ നിnും iഹേലാകtിനടുt സകല 

പരീkകളിൽ നിnും ഞ െള നീ രkിcു െകാേllണേമ.  

aരിശtിനുെട വടിയിൽ നിnും െപ nുll മരണtിൽ നിnും  

േകാപtിൽ നിnും േദവ്ഷതയിൽ നിnും മിnലുകളിൽ നിnും  

iടികളിൽ നിnും വസnകളിൽ നിnും തീ നരകtിൽ നിnും  

കടുമെp  ദുഷ്കർ മ ളിൽ നിnും ചാകാt പുഴുവിൽ നിnും 

െകടാt തീയിൽ  നിnും പലല്് കടിയിൽ നിnും കരcിലിൽ നിnും  

കയ്പുെപ  ഭവിതtിൽ നിnും തിnെപ  നാഴികയിൽ നിnും  

uപ്രദവിkുnതായ മുഷ്kരതവ്tിൽ നിnും  

പ tിൽ നിnും േപടിയിൽ നിnും iളktിൽ നിnും  

സഹിpാൻ  വഹിയാt ശിkകൾ  oെkയിൽ  നിnും  



 

 

" േപാകുവിൻ  നി െള ഞാൻ  aറിയുnിലല് " enുll തിരുവചനtി

ൽ നിnുംനിnിൽ  നിn് ഞ െള aക ുnതായസകലtിൽ നിnും 

കർ tാെവ ഞ െള നീ രkിcു െകാേllണേമ, ആmീൻ  

 

PRAYER

Pattangapetta Daivam thampurane  

(English)  

  
O Thou, who art the one true God, save us from all evils and all 
wickedness; from all malice, and from evil thoughts, from all enemies from 
deceitful companions from temptations of the devil, and from the 
wickedness of men; from unclean passions from unseemly lusts, from 
devilish thoughts and from evil dreams from all hidden snares, from idle 
words from great treacheries, from revengeful utterances, and from all 
temptations of the world; from rods of rage, from sudden death, from 
anger, from hatred, from lightning’s and thunder-bolts, from plagues, and 
from hell fire; from hard-hearted and wicked deeds, from undying worms, 
from unquenchable fire, from the gnashing of teeth, from lamentations, 
from bitter occurrences, from evil hours and from tormenting powers; from 
famine, from fears, from sudden shocks, from all unbearable punishments; 
from Thy words saying " depart from me, i know you not," and from all that 
shall separate us from Thee. Amen. 
 
 
 
 


