
!രിശിെ& വഴി 
 
!ാരംഭഗാനം 
 
ഈേശാേയ !"ം താ#ി- 
േപായ നിെ$ അ"#യാ&യിതിൽ 
ക"ിേമരി-യ"േയാ%ം 
േചർ$് നിെ$യ&ഗമി)ീ+, ഞ"ൾ 
 
സ"ർ$ീയ-മാർ"മിതിൽ 
നീ െചാരി& ര"#$ികളാം 
ര"#െള േശഖരി!ാൻ 
നീ !ണ#, നിന#വ കാ#വ%ീടാം 
 

!ാരംഭ !ാർ!ന 

കാർ$ി:  !േലാകപാപ'െള നീ#$ ൈദവ$ിെ' !"ാടായ മിശിഹാേയ, മ"ഷ$%െട 
പാപ#ൾ! പരിഹാരമായി ഗാ#ൽ"ാമലയിൽ അ" ര"ം ചി#ിെ%ാ' സമർ"ി! 
ദിവ$ബലിയിൽ ആ"നാ പ"െകാ&വാൻ ഞ"ൾ ആ"ഹി%&. ശിര$ിൽ !ൾ"ടി 
ധരി$ം േതാളിൽ !രി$ വഹി$ം അ" ഗാ#ൽ"ായിേല% േപായ ആ വഴിയിൽ അേ# 
ദിവ$മാതാവിേനാെടാ, ഞ"#ം അ"െയ അ"ഗമി&'. മാനസികമായ അ"#െട 
േ"ശ$ൾ"ം, ശാരീരികമായ അ"#െട പീഡാസഹന(ൾ"ം ഞ"#െട 
പാപ#ളാണേ'ാ കാരണം, കർ"ാേവ, ഞ"#െട പാപ#െള ഓർ# ഞ"ൾ 
മന!പി$%. ഇനിേമലിൽ പാപം െച#് അ"െയ േവദനി&ി'കയി* എ" ഞ"ൾ 
വാ#ാനം െച#$. അ"ദിനജീവിത*ിെല േ"ശ$ളാ'( !രി$ം വഹി$െകാ(് 
അ"#െട പി#ാെല വ"വാ$ം ജീവിതബലി !ർ#ിയാ#വാ%& അ"#ഹം 
ഞ"ൾ$് !ദാനം െച#ണേമ. 
 

v കർ#ാേവ, അ"#ഹി&ണേമ. 
ഞ"െള അ"#ഹി&ണേമ. 
പരി$% ൈദവമാതാേവ, അേ# തി#$മാരെ) തി#$റി&കെള എെ# !ദയ$ിൽ 
പതി$ി%റ$ി'ണേമ. 



 
ഒ"ാം !ലം 

ഈേശാമിശിഹാെയ മരണ$ി& വിധി$% 

പീലാേ&ാസ് - അന#ായമായ് 
ഈേശാേയ െകാ$വാനായ് വിധി$ 
ന"െട വൻ - പാപഗണം 
കാരണമായിതിെന+ ധ"ാനി&ീ(ക  
ന"ാേയശാ പാപികളാം 
ഞ"െള നീ വിധി$ീ&ം നാളിൽ 
നീതിേപാെല െച#$േത!  
കാ#ണ%േ'ാെട ഞ"െള !"ൺപാർ"േണ 

v ഈേശാമിശിഹാേയ, അ"െയ ഞ"ൾ !"ി$ാരാധി(് േ"ാ$ം െച#$. 
എ"െകാെ&'ാൽ, അേ# വി#$ !രിശാൽ, അ" േലാകെ& ര"ി$വേ'ാ. 

 
സർ"ശ"നായ കർ"ാേവ, നിർേ%ാഷിയായി%&ി'ം ഒ" പാതകിെയേ)ാെല 
പീലാേ&ാസിെ* !"ിൽ അവേഹളിതനായി നി#$െ&' അ"െയ ഞ"ൾ 
ആരാധി&'. ഞ"#െട നിരവധിയായ പാപ#ൾ നിമി$ം ഇ"ം അ"െയ ഞ"ൾ 
അവേഹളി'ക)ം ഒ"ിെ%ാ!"ക$ം അന#ായമായി വിധി$ക&ം െച#$. സഭ#െട 
ശ"#ൾ വി#മരഹിതരായി അ"#ാനി'േ)ാൾ ഞ"ൾ അലസരായി കഴി$%. 
കർ#ാേവ, ഞ"#െട പാപ#ൾ ഞ"േളാ& !മി$ണേമ. അ"ദിനജീവിത*ിൽ 
ഞ"ൾെ"തിരായി മ"#വർ പറ#ക#ം !വർ"ി!ക#ം െച#$ എ"ാ തി#കെള'ം 
!മാ$ർ"ം സഹി$വാ'ം ഞ"#െട പാപപരിഹാര&ിനായി അവ വിനയ!ർ#ം 
കാ#വ%വാ&' അ"#ഹം ഞ"ൾ"് നൽകണേമ. 

1  സ"ർ$,  1  !പ  
 

v കർ#ാേവ, അ"#ഹി&ണേമ. 
ഞ"െള അ"#ഹി&ണേമ 
പരി$% ൈദവമാതാേവ, അേ# തി#$മാരെ) തി#$റി&കെള എെ# !ദയ$ിൽ 
പതി$ി%റ$ി'ണേമ. 



 
ര"ാം !ലം 

ഈേശാമിശിഹാ !രി$ വഹി$% 

!ദ#ാർ - ഭാരേമ&ം 
!"തെ% തി#േതാളിേല(ി 
േസാദരെര താൻ !മ#ം 
!" ന"ൾ െച# പാപഭാരമ&േയാ  
നാഥാ, ഈ ജീവിത&ിൽ 
!"കളാം ബ"േ$ശ&െള 
േമാദേമാെട - ൈകെ$ാൾവാ!ം 
സഹി$ാ&ം ഞ"െള നീ ശ"രാ%േണ 
 

v ഈേശാമിശിഹാേയ, അ"െയ ഞ"ൾ !"ി$ാരാധി(് േ"ാ$ം െച#$. 
എ"െകാെ&'ാൽ, അേ# വി#$ !രിശാൽ, അ" േലാകെ& ര"ി$വേ'ാ. 

 
!േലാകര'കനായ മിശിഹാേയ, ഞ"#െട പാപ#ൾ അേ#$ായി സ"മാ%ിയ 
ഭാരേമറിയ !രി$ം വഹി$െകാ( സേ#ാഷ!ർ#ം അ" ഗാ#ൽ!ാമലയിേല( 
കയറിയേ&ാ. അ"#െട ശിഷ$%ാരാൽേ"ാ$ം പരിത%&നായി, !ര#ാരായ ശ"#$െട 
മേ#$, അ" !രി$ വഹി$ െകാ$ േപാ$വാൻ കാരണമാ&ിയ ഞ"#െട 
പാപ#െള&ം അവ"െട സാഹചര&'െള*ം ഞ"ൾ െവ#$%. അവെയ%റി( 
ഞ"ൾ മന#പി&ക(ം േമലിൽ പാപം െച#കയിെ'( !തി$ െച#ക%ം െച#$. 
ഞ"#െട ജീവിത&ം !രി$നിറ'തായി േതാ$േ%ാൾ, ഭ"ാശരാകാെത, അ"#െട 
മാ#കെയ പിൻെച&്, !രി$കെള സേ#ാഷ!ർ#ം ഏെ#!"വാ%ം ജീവിതബലി 
!ർ!ിയാ%വാ'() അ"#ഹം ഞ"ൾ! !ദാനം െച#ണേമ. 
1  സ"ർ$,  1  !പ  
 

v കർ#ാേവ, അ"#ഹി&ണേമ. 
ഞ"െള അ"#ഹി&ണേമ 
പരി$% ൈദവമാതാേവ, അേ# തി#$മാരെ) തി#$റി&കെള എെ# !ദയ$ിൽ 
പതി$ി%റ$ി'ണേമ. 



 
!"ാം !ലം 

ഈേശാമിശിഹാ ഒ"ാം !ാവശ%ം വീ#$  

ഭാര$ാൽ - !ീണി%താൻ 
പാറേമൽ കാൽത"ി വീ#$േ&ാ 
േ"ഹിതേര പാപ#ളിൽ 
ആദ#മായ് നാം വീണതിതിൻ കാരണമേ'ാ  
കർ!ാേവ, നിൻ !മാണ 
ലംഘന%ാൽ ഞ"ൾ പാപേ$%ിൽ 
വീഴാെത േലാകവാസം 
സ"ർ!രാജ%&ദമാ)ാൻ നീ സഹായി&  

v ഈേശാമിശിഹാേയ, അ"െയ ഞ"ൾ !"ി$ാരാധി(് േ"ാ$ം െച#$. 
എ"െകാെ&'ാൽ, അേ# വി#$ !രിശാൽ, അ" േലാകെ& ര"ി$വേ'ാ. 

 
ദിവ$ര&കനായ മിശിഹാേയ, ശാരീരികമായ !ീണ$ാ&ം !രിശിെ& ഭാര$ാ%ം 
നില$വീണ അ"െയ ഞ"ൾ ആരാധി&'. ന" െച# െകാ$ സ"രി% അ"െയ 
നിർ!യരായ ശ"#ൾ മർ!ി#ക%ം അവേഹളി'ക)ം െച#$% ഞ"ൾ കാ#$. 
അ"#െട നിരവധിയായ അ"#ഹ%ൾ! പാ#ീ%തരായവർ തെ#യാണ് ഇെത$ാം 
െച#$െത$ കാര$ം ഞ"െള ല"ി$ി%&. ഇ" ഞ"#െട പാപ#ൾ 
ഇ"ര"ി%& പീഡക%ം അവേഹളന'(മാണ് അ"െയ ഏൽ!ി#െകാ'ിരി)*ത്. 
അവി$% !രി$മായി ഒ"ാംവ&ം നില$വീണതിെ* േയാഗ%തകെള*റി- ഞ"#െട 
പാപ#ൾ"്, വിശിഷ%ാ വിചാര&ാൽ ഞ"ൾ െച#േപായി)* പാപ#ൾ"്, േമാചനം 
നല്!ക#ം േമലിൽ ആ"ീയമായ വീ#കൾ !ടാെത നിർ!ലരായി ജീവി%വാ'( 
അ"#ഹം നല്!ക#ം െച#ണേമ. 
 
1  സ"ർ$,  1  !പ  
 

v കർ#ാേവ, അ"#ഹി&ണേമ. 
ഞ"െള അ"#ഹി&ണേമ 
പരി$% ൈദവമാതാേവ, അേ# തി#$മാരെ) തി#$റി&കെള എെ# !ദയ$ിൽ 
പതി$ി%റ$ി'ണേമ. 



 
നാലാം !ലം 

ഈേശാമിശിഹാ തെ# പരി$% മാതാവിെന കാ#$ 

ക"ാ$ം മാർ!മേ$% 
ക"ിേമരി അ" തൻ !തെന 
കാ#$ിതാ എ"മാ"ം 
മാർ!േഭദകമീ !ടി$ാ&! ഹാ! ക"ം  
മാതാേവ - േകാമളൻ നിൻ 
!"നിതാ തിരി$റിേ'ാ നീ 
തേ#ാടി' നീചമായി 
െച#വരീ ഞ"ളാേണ !മി$ണേമ  

v ഈേശാമിശിഹാേയ, അ"െയ ഞ"ൾ !"ി$ാരാധി(് േ"ാ$ം െച#$. 
എ"െകാെ&'ാൽ, അേ# വി#$ !രിശാൽ, അ" േലാകെ& ര"ി$വേ'ാ. 

 
അവേഹളിതനായ ദിവ$ര&കാ, !ൾ!ടി ശിര$ിേല'ി(ം ഭാരേമറിയ !രി$ േതാളിൽ 
വഹി$ം അ" നട#ിയ അ"ിമയാ'യിൽ, അ" ദിവ$മാതാവിെന ദർശി# രംഗം 
എ"േയാ േവദനാജനകം!! "ഒ" വാൾ നിെ$ !ദയെ% കീറി%റി&ം" എ" െശമേയാെ' 
!വചനം !ർ!ിയാ%വാൻ ഈ കാ#$ം വ"ാ$ലമാതാവിന് ആവശ$മായി)*. മാതാ$ം 
!"#ം പര#രം േനാ$ി. അവ#െട ക"കൾ നിറ$: !ദയ$ൾ വി#ിെ%ാ'ി; 
നിശ$മായി സംസാരി& ആ നിമിഷ%ൾ എ"േയാ സ"ർ!ീയം!!! കർ!ാേവ, 
ക"ക#െട െത#ായ ഉപേയാഗം നിമി$ം ഞ"ൾ െച# േപായ നിരവധിയായ പാപ#ൾ 
ഞ"േളാ& !മി$ണേമ. എേ#ാ%ം മ"#വരിൽ അ"െയ കാ#വാ%& അ"#ഹം 
ഞ"ൾ! നല്!ക#ം െച#ണേമ. 
 
1  സ"ർ$,  1  !പ  
 

v കർ#ാേവ, അ"#ഹി&ണേമ. 
ഞ"െള അ"#ഹി&ണേമ 
പരി$% ൈദവമാതാേവ, അേ# തി#$മാരെ) തി#$റി&കെള എെ# !ദയ$ിൽ 
പതി$ി%റ$ി'ണേമ.  
 



 
അ"ാം !ലം 

ഈേശാമിശിഹാെയ െശമേയാൻ  സഹായി&' 
 

!േശവം താൻ !മ#ാൽ 
ജിവേനാെടതെ* !ശി$വാൻ 
സാ#$മ& - എേ#ാർ!വർ 
!ീബാ !മ#ാൻ ശീേമാെന നിേയാഗി'(.  
ശീേമാെനേ(ാെല - ഞ"ൾ 
നിൻ!റെക !"താ%ിെ(ാ) 
വ"ീടെ& േയ#നാഥാ 
ഭാഗ$വാ&ാരായിടെ, നിൻ കാ#ണ%&ാൽ 
 

v ഈേശാമിശിഹാേയ, അ"െയ ഞ"ൾ !"ി$ാരാധി(് േ"ാ$ം െച#$. 
എ"െകാെ&'ാൽ, അേ# വി#$ !രിശാൽ, അ" േലാകെ& ര"ി$വേ'ാ. 

  
പരിത%&നായ ദിവ$നാഥാ, ഭാരേമറിയ !രി$ം വഹി$െകാ(് അ" നട#ിയ 
േവദനനിറ' യാ#ാമേ&' അ"െയ സഹായി&വാൻ അവസരം ലഭി$ െശമേയാൻ 
അ"#ഹീതനായേ+ാ. "എെ# ഭാരം ല"#ം, എെ# !കം മാ#ര%&'(മാെണ+് 
അ"ളിെ&'െകാ*് അേ#$ സാ#$ം വഹി$വാൻ ഞ"െള മാടിവിളി'ി() 
എ"േയാ അവസര%ൾ ഞ"ൾ ന"െ$%&ി(ള*! അേ# സഭേയാെടാ( 
ചി#ി$വാ'ം !വർ!ി#വാ&ം ലഭി$ി%& എ"െയ" സ!ർഭ"ൾ ഞ"ൾ 
പാഴാ$ി$ള'! ഞ"#െട അലസതെയ'റി*ം ഉേപ$കെള(റി+ം ഞ"ൾ 
മന#പി&'. കർ!ാേവ, പാവെ%!വരി$ം !ഃഖിതരി'ം അ"െയ ദർശി#വാ&ം 
ഇ"#തൽ അവ#െട േ"ശ$ൾ കഴിവ%സരി( ല"കരി&വാ)*+ അ"#ഹം 
ഞ"ൾ! !ദാനം െച#ണേമ. 
 
1  സ"ർ$,  1  !പ  
 

v കർ#ാേവ, അ"#ഹി&ണേമ. 
ഞ"െള അ"#ഹി&ണേമ 
പരി$% ൈദവമാതാേവ, അേ# തി#$മാരെ) തി#$റി&കെള എെ# !ദയ$ിൽ 
പതി$ി%റ$ി'ണേമ. 



 
ആറാം !ലം 

േവേറാനി' ഈേശാമിശിഹാ(െട തി#$ഖം !ട#$ 

സ"ർ!ീയദീ%ി ചി#ം- 
!"രമാം !ഖം !ാനമായി 
ഭ"യായ േവേറാനി' 
േ"ഹഭ%&ാ !ട#$ തൻ തി#$ഖം  
പാപ#ാൽ !ാനമായ 
ഞ"#െട േദഹീേദഹ%െള 
!"ിയാ&ി നിൻ !ഖ#ിൻ 
ഛായെയ നീ !"ിതമാ'ണമവയിൽ  

v ഈേശാമിശിഹാേയ, അ"െയ ഞ"ൾ !"ി$ാരാധി(് േ"ാ$ം െച#$. 
എ"െകാെ&'ാൽ, അേ# വി#$ !രിശാൽ, അ" േലാകെ& ര"ി$വേ'ാ. 

 
ക"ണാനിധിയായ ദിവ$നാഥാ, കഠിന%ദയരായ ശ"#$െട'ം !ര#ാരായ 
പടയാളിക(െട*ം ന"വിൽ എ"ാവരാ&ം പരിത%&നായി !രി$ം വഹി$െകാ(് അ" 
!ർ!ിയാ%ിയ േ"ശം നിറ$ യാ#ാമേ&' അ"െയ ആശ#സി&ി'ാെന+ിയ 
െവേറാനി( ഭാഗ$വതിയായേ*ാ. അ"#െട തി#$ഖം !ട# അവ#െട !വാലയിൽ 
അ"തകരമായി അേ# തി#$ഖ&ിെ( ഛായ പതി$വാൻ തി#മന&ായ അ"് 
ഞ"#െട !ദയ$ി&ം അ"#െട പീഡാ%ഭവ(ിെ+ !"പതി&ണേമ. ഞ"െള 
കാ#$വർ അ"േയ%ം കാണ"#വിധം ഞ"ളിൽ അ"#െട ൈചതന%ം 
നിറ$ണേമ. േലാക%ിെ( പരിഹാസ'െള*ം പീഡന%െള(ം ഭയെ$ടാെത എ"ാ 
സാഹചര&'ളി*ം അേ#$ സാ#$ം വഹി$വാ&' അ"#ഹം ഞ"ൾ! 
നല്!ക#ം െച#ണേമ. 
 
1  സ"ർ$,  1  !പ  
 

v കർ#ാേവ, അ"#ഹി&ണേമ. 
ഞ"െള അ"#ഹി&ണേമ 
പരി$% ൈദവമാതാേവ, അേ# തി#$മാരെ) തി#$റി&കെള എെ# !ദയ$ിൽ 
പതി$ി%റ$ി'ണേമ. 



 
ഏഴാം !ലം 

ഈേശാമിശിഹാ ര"ാം !ാവശ%ം വീ#$ 

വീ#ം താൻ - !ശിൻ കീഴായ് 
വാടി%ളർ!ിതാ വീ#$േ&ാ! 
ച"േമ%ം തൻ !ഖ#ം 
ൈകകാൽക"ം - ക"ിൽ !"ി െപാ$ി&ീ()  
ഈേശാേയ - വീ#ം ഞ"ൾ 
ചാ#േദാഷ'ിൽ വീണതിനാൽ 
അ"േയാ നീ വീണേതവം 
ഞ"െള നിൻ !ൈ#നീ&ി ര"ി$ണേമ  

v ഈേശാമിശിഹാേയ, അ"െയ ഞ"ൾ !"ി$ാരാധി(് േ"ാ$ം െച#$. 
എ"െകാെ&'ാൽ, അേ# വി#$ !രിശാൽ, അ" േലാകെ& ര"ി$വേ'ാ. 

 
മ"ഷ$%െട പാപഭാരം !"വൻ !മ# ദിവ$ര&കാ, ബലഹീനനായി ര"ാം വ"#ം അ" 
നില$വീ'വാൻ ഞ"ൾ െച# പാപം കാരണമാണേ'ാ. ദിവ$നാഥാ, ഞ"ൾ പാപം 
െച#േ%ാെഴ(ാം വീ#ം !രിേശാ'(ടി അ"െയ നിലംപതി'ി(കയാ, െച#$െത& 
മന#ിലാ'വാ)* വരം ഞ"ൾ! നല്കണേമ. ജീവിത േ"ശ$%െട ഭാര$ാ%ം 
!േലാഭന'(െട വശീകരണ'ാ)ം തളർ!വീ$ക&ം എ"േ$ല്!വാൻ ശ"ിയി%ാെത 
വല#ക#ം െച#$ സ"ർഭ"ളിൽ ക"ണാ%ർ!ം അേ# !"രം നീ#ി ഞ"െള 
ര"ി$ണേമ. അവി$% ര"ാം !ാവശ%&ം !രി$മായി നില$വീണതിെ* 
േയാഗ%തകെള*റി- ഞ"#െട പാപ#ൾ, വിശിഷ%ാ സംസാര%ാൽ ഞ"ൾ 
െച#ി%& പാപ#ൾ, ഞ"േളാ& !മി$ണേമ. 
 
1  സ"ർ$,  1  !പ  
 

v കർ#ാേവ, അ"#ഹി&ണേമ. 
ഞ"െള അ"#ഹി&ണേമ 
പരി$% ൈദവമാതാേവ, അേ# തി#$മാരെ) തി#$റി&കെള എെ# !ദയ$ിൽ 
പതി$ി%റ$ി'ണേമ. 

 



 
എ"ാം !ലം 

ഈേശാമിശിഹാ ജ"സേലം നഗരിയിെല !ീകെള ആശ#സി&ി'( 

കർ!ാവിൻ പീഡകെള 
ക"#$ലം സഹതാപേമാെട 
ഭ"#ീകൾ േകണി%& 
ആശ#സി&ി'ീ)* താനവെരേയവം  
ഓർേ"മിൻ !"ികെള 
എെ# ഓർ! നി#ൾ േകേഴെ%ാ'ം 
നി#െള&ം നി#$െട 
മ"െള%ം ഓർ! നി#ൾ !ലപി%വിൻ 

 

v ഈേശാമിശിഹാേയ, അ"െയ ഞ"ൾ !"ി$ാരാധി(് േ"ാ$ം െച#$. 
എ"െകാെ&'ാൽ, അേ# വി#$ !രിശാൽ, അ" േലാകെ& ര"ി$വേ'ാ. 

 
കര#$വ&െട സേ#ത%ം !ഃഖിത&െട ആശ#ാസ&മായ മിശിഹാേയ, !രി$ 
!മ#$വനായി അ"െയ ക" വിലപി% െജ#സേലം നഗരിയിെല ഭ"#ീകെള അ" 
ക"ണാ%ർ!ം ആശ#സി&ി'വേ*ാ. "നി#േള&ം നി#$െട !"#െള&ം ഓർ! 
നി#ൾ കര#വിൻ" എ"് അവേരാട് അ"ളിെ&' കര്!ാേവ, ഞ"#െട പാപ#െള 
ഓർ! മന#പി&ാ() വരം ഞ"ൾ! നല്കണേമ. ശ"#ൾ അേ# മൗതിക 
ശരീരെ% !റിെ%&'ക)ം അ"#െട !തിനിധികെള പീഡി%ി&ക(ം െച#!" 
നിമി$ം േവദനി&ക(ം വിലപി%ക'ം െച#$ അ"െയ ആശ#സി&ി'വാൻ ഞ"ൾ 
ആ"ഹി%&. ഞ"#െട ഈ ആ"ഹെ% ആശീർ!ദി$ സഫലമാ&ണേമ. 
 
1  സ"ർ$,  1  !പ  
 

v കർ#ാേവ, അ"#ഹി&ണേമ. 
ഞ"െള അ"#ഹി&ണേമ 
പരി$% ൈദവമാതാേവ, അേ# തി#$മാരെ) തി#$റി&കെള എെ# !ദയ$ിൽ 
പതി$ി%റ$ി'ണേമ. 



 
ഒ"താം !ലം 

ഈേശാമിശിഹാ !"ാം !ാവശ%ം വീ#$ 

ദിവ$േശാഭ - ചി#ി$% 
നിൻ !ഖാബ്ജം#$ി !"ാമ%ം 
വീ#$ീേശാ - നീചർ!ദർ - 
നാ#പാ%ം വലി$% ചവി$%േ'ാ  
േച#ിെലാ( േറാസാ%േപാൽ 
വീ#ഴ%ം മമജീവനാഥാ, 
േഘാരമായ നിത$ാ&ിയിൽ 
വീണിടാെത ഞ"െള നീ ര"ി$ണേമ 
 

v ഈേശാമിശിഹാേയ, അ"െയ ഞ"ൾ !"ി$ാരാധി(് േ"ാ$ം െച#$. 
എ"െകാെ&'ാൽ, അേ# വി#$ !രിശാൽ, അ" േലാകെ& ര"ി$വേ'ാ. 

 
പാപിക%െട സേ#തമായ മിശിഹാേയ, !രിശിെ& ഭാര$ാ%ം ശാരീരിക'ീണ)ാ*ം 
!"ാം !ാവശ%&ം നില$വീണ അ"െയ ഞ"ൾ ആരാധി&'. പാപപരിഹാരാർ!ം 
അ"് സ"യം അർ!ി# ബലി$െട !ർ!ീകരണ!ിനായി അവി$% വീ#ം 
എ"േ$ല്!ക#ം !ടർ! !രി$%മ'ക)ം െച#വേ&ാ. ജീവിതേ'ശ)ളാ#$ 
!രി$ക&െട ഭാര$ാൽ വീ#േപാ'( ഞ"െള നിരാശയിൽ നിപതി%ാൻ ഇടവരാെത 
കാ#െകാ%ണേമ. മാ#ഷികബലഹീനതകളാൽ പാപം െച#ാനിടവ)േ+ാൾ 
മന#ാപ&കരണേ+ാെട സ"ർ!ീയപിതാവിെ' പ"േല% പി#ിരി%വാ() 
അ"#ഹം ഞ"ൾ! നല്കണേമ. അവി$% !"ാം !ാവശ%!ം !രിശിേനാ()ടി 
നില$വീണതിെ* േയാഗ%തകൾ പരിഗണി&് എ"ാ തഴ#േദാഷ(ളി+ം നി# ഞ"െള 
സംര$ി& െകാ$ണേമ. 
1  സ"ർ$,  1  !പ  
 

v കർ#ാേവ, അ"#ഹി&ണേമ. 
ഞ"െള അ"#ഹി&ണേമ 
പരി$% ൈദവമാതാേവ, അേ# തി#$മാരെ) തി#$റി&കെള എെ# !ദയ$ിൽ 
പതി$ി%റ$ി'ണേമ. 



 
പ"ാം !ലം 

ഈേശാമിശിഹാ(െട തി#വ%&ൾ  ഉരിെ%&'െ(&) 

െച#ാ%ൾ - !"ാടിെ' 
േതാ$രി' മാ#ി%ീ'േ)ാെല 
ര"ം !ലം - േദഹേ$ാട് 
ഒ"ിേ%ർ! വ"മവർ ഉരി$ീ&'.  
മാേ$ാദീസ ൈകെ$ാ&േ(ാൾ 
ഞ"ൾ! നീ ത" െവ#വ$ം 
ൈദേവ%മാം ദിവ$വ%ം 
ന"മാ%ീടായ്വാൻ ശ"ിനൽേകണം നാഥാ 

 

v ഈേശാമിശിഹാേയ, അ"െയ ഞ"ൾ !"ി$ാരാധി(് േ"ാ$ം െച#$. 
എ"െകാെ&'ാൽ, അേ# വി#$ !രിശാൽ, അ" േലാകെ& ര"ി$വേ'ാ. 

 
ഞ"#െട പാപ#ൾ!് പരിഹാരബലിയായി)ീർ! മിശിഹാേയ, 
ഗാ#ൽ!ാമലയിൽവ"് !രേസവക'ാർ അ"#െട തി#വ%&ൾ ബലമായി 
ഉരിെ%&'വേ*ാ. അ"െയ ന"നാ$ി അവേഹളി'ക)ം, അവി$േ&' !ടി$വാൻ 
ക"#$ പാനീയം നല്!ക#ം െച#േ%ാൾ അവി$%&ഭവി( മാനസിക'ം 
ശാരീരിക'മായ േവദന എ"േയാ !"ഹമായി()! അവ# കാരണമായ ഞ"#െട 
പാപ#െള ഓർ! ഞ"ൾ മന#പി&'. അട#$ി& േയാജി&ാ' 
വ"ധാരണ'ാ(ം ഭ"ണപാനീയ)ളി,- !മരഹിതമായ ആസ#ിയാ'ം മ"ഷ$ർ 
െച#െകാ&ിരി)* നിരവധിയായ പാപ#ൾ! പരിഹാരം െച#വാൻ ഞ"ൾ 
ആ"ഹി%&. പാപ#ിേല' ചാ#ിരി&' പഴയ മ"ഷ$െന ഉരി$മാ'ി 
വി#$ി%െട നിർ!ല വ"ം ധരി$വാ'( അ"#ഹം ഞ"ൾ! !ദാനം െച#ണേമ. 
1  സ"ർ$,  1  !പ  
 

v കർ#ാേവ, അ"#ഹി&ണേമ.  
ഞ"െള അ"#ഹി&ണേമ 
പരി$% ൈദവമാതാേവ, അേ# തി#$മാരെ) തി#$റി&കെള എെ# !ദയ$ിൽ 
പതി$ി%റ$ി'ണേമ. 



 
പതിെനാ'ാം !ലം 

ഈേശാമിശിഹാ !രിശിേ&ൽ  തറ#െ%&' 

!ീബാേമൽ - താൻ കിട$ 
!ദർ - ൈകകാ$കളാണികളാൽ 
!ശിൽേ"ർ! തറ#$ 
!ാണേവദനയാലീേശാ വിലപി%&  
!"ികയിൻ - ശ"#ം താൻ 
ആർ!നാദ%ം !ഴ#$ിതാ 
ഈേശാേയ ഘാതകരാം 
ഞ"െള നീ ശി#ി$േ& ര"ി$ണേമ  

v ഈേശാമിശിഹാേയ, അ"െയ ഞ"ൾ !"ി$ാരാധി(് േ"ാ$ം െച#$. 
എ"െകാെ&'ാൽ, അേ# വി#$ !രിശാൽ, അ" േലാകെ& ര"ി$വേ'ാ. 

േ"ഹനിധിയായ ഈേശാേയ, ന"െച% െകാ$ !"ിനട& അ"#െട !"ാദ%&ം, 
ആശീർ!ദി$വാ'യർ!ിയ അ"#െട !"ര$%ം !ര#ാരായ പടയാളികൾ 
ഇ"#ാണികളാൽ !രിശിേ&ൽ തറ#വേ&ാ. സേ#ാഷ&ർ!ം അ" സഹി$ കേഠാരമായ 
ആ േവദനകൾ! ഞ"ൾ െച# പാപ#ള%േയാ കാരണം. കർ!ാേവ, ഞ"#െട 
ശാരീരിക അവയവ$െള'ം ആ"േര%ിയ(േള*ം നിയ$ി%വാ(ം അവെയ 
ൈദവതി&മന)ിന് അ"േയാജ'മായവിധം ഉപേയാഗി(വാ*+, !പാവരം ഞ"ൾ! 
നൽകണേമ. ഞ"ൾ െച#$ ഓേരാ പാപ#ം അ"#െട തി#ശരീര'ിൽ 
അടി$കയ'( ആണികളാെണ(ം !ദയ$ിൽ ഏ"#ി%& !റി$കളാെണ*!+ 
അവേബാധം ഞ"ളിൽ വളർ!വാ$ം, േമലിൽ പാപം െച#ാെത ജീവി%വാ'() 
അ"#ഹം ഞ"ൾ! !ദാനം െച#ണേമ. 
 
1  സ"ർ$,  1  !പ  
 

v കർ#ാേവ, അ"#ഹി&ണേമ. 
ഞ"െള അ"#ഹി&ണേമ 
പരി$% ൈദവമാതാേവ, അേ# തി#$മാരെ) തി#$റി&കെള എെ# !ദയ$ിൽ 
പതി$ി%റ$ി'ണേമ. 
 



 
പ"#ാം !ലം 

ഈേശാമിശിഹാ !രിശിേ&ൽ  !"ി മരി$% 

!ശിേ%ൽ ആണികളിൽ 
ന"നായി !"ിമരി&'ീേശാ 
!ീേശ%ാ'ം - സംേ$%ാ'ം 
താെഴനി' നി#ി$െകാ(ാന#ി)*  
മാതാ$ം - േയാഹ%ാ&ം 
മ"ലനേയാ( േചർ! നിൽ$ം 
!ശിൻതാെഴ േപായിനിൽ$ാം 
തെ# ര"ം വീ# നാ#ം നിർ!ലരാ%ം  

v ഈേശാമിശിഹാേയ, അ"െയ ഞ"ൾ !"ി$ാരാധി(് േ"ാ$ം െച#$. 
എ"െകാെ&'ാൽ, അേ# വി#$ !രിശാൽ, അ" േലാകെ& ര"ി$വേ'ാ. 

ഞ"ൾ!േവ$ി !രിശിേ&ൽ !"ി മരി$ ദിവ$ര&കാ, !" മണി$ർ േനരം !രിശിൽ 
കിട$െകാ' ഞ"ൾ!േവ$ി അ" സഹി$ അവർ!നീയ%ളായ പീഡകെള 
ഓർ!് അേ#$ ഞ"ൾ ന"ി പറ#$. !രിശിൽ കിട$െകാ'് ശ"#ൾ!േവ$ി 
സ"ർ!പിതാവിേനാ) !ാർ!ി#ക%ം അവി$െ& !"ര$ളിൽ ആ"ാവിെന 
സമർ!ി#ക%ം െച# അ"െയ ഞ"ൾ ആരാധി&'. ശ"#േളാ' !മി$%തി'ം 
ൈദവതി&മന)ി* കീ#വഴ&ിെ)ാ+് ഏെതാ%വിധ മരണ$ം ഏ" സമയ$ം 
ൈകവരി&'തി)*+ അ"#ഹം ഞ"ൾ! !ദാനം െച#ണേമ. ഇനി$ം ഞ"ൾ 
ജീവി%വാനാ() അ" തി#മന&ാ()െത+ിൽ പാപവഴികളിൽനി#ക% 
സ"ർേ"ാ$ഖരായി ജീവി%വാ'ം അവസാനം അ"െയ !ഖാഭി!ഖം ക"് 
ആന#ി%വാ()* അ"#ഹം ഞ"ൾ$് !ദാനം െച#ണേമ. 

1  സ"ർ$,  1  !പ  

v കർ#ാേവ, അ"#ഹി&ണേമ. 
ഞ"െള അ"#ഹി&ണേമ 
പരി$% ൈദവമാതാേവ, അേ# തി#$മാരെ) തി#$റി&കെള എെ# !ദയ$ിൽ 
പതി$ി%റ$ി'ണേമ. 

 

 



 
പതി$%ാം !ലം 

ഈേശാമിശിഹാ(െട !തശരീരം മാതാവിെ' മടിയിൽ  കിട$% 

െച#ാമര !"െമാ& 
െവൺതാമര%വിൽ േചർ!"േപാൽ 
തൻ!തെ$ !േമനിെയ 
അ" മടിയിൽ കിട$ി !ംബി%&ിതാ 
 
മാതാേവ !ത#വി&ൽ 
നിൻ!"ർ ഞ"െള നി#ടിയിൽ 
േചർ!വാ$ം ഞ"#െട 
ആ"ാ$െള ൈകെ$ാൾവാ#ം വ"ീടണേമ 

v ഈേശാമിശിഹാേയ, അ"െയ ഞ"ൾ !"ി$ാരാധി(് േ"ാ$ം െച#$. 
എ"െകാെ&'ാൽ, അേ# വി#$ !രിശാൽ, അ" േലാകെ& ര"ി$വേ'ാ. 

ഏ"ം വ"ാ$ലയായ മാതാേവ, അേ# വ"ല !"െ$ !തശരീരം മടിയിൽ 
കിട$ിയേ'ാൾ അ"#െട !ദയം വ"ാ$ലവാളാൾ പിളർ!േപായേ&ാ! 
ഗാ#ൽ!ായിെല ബലിേവദിയിൽ !"ഹമായ േവദനയ&ഭവി)െകാ-് 
മ"ഷ$വർ!"ിെ% മാതാവായി'ീർ! അ"െയ ഞ"ൾ വാ#$. പീഡിത&െട 
ആശ#ാസമായ അ"െയ ഞ"ൾ! മാതാവായി'( മിശിഹാേയ ഞ"ൾ !തി$%. 
"ഇതാ കർ!ാവിെ& ദാസി" എ" പറ#െകാ'് ൈദവമാ&ത(ം സ"ീകരി' സമയം 
!തൽ അവാച%മായ േവദനകൾ അ"ഭവി&െകാ*് മ"ഷ$ര&ാകർ!"ിൽ തെ# 
തി#$മാരേനാ* സജീവമായി സഹകരി& മാതാേവ, അ"ദിനജീവിത*ിൽ 
ഞ"ൾ!"ാ$% മാനസിക'ം ശാരീരിക'മായ പീഡകെള ൈദവതി&മന)ിന് 
അ"േയാജ'മായവിധം സഹി$േകാ(് എ"ായിട'ം അേ# തി#$മാര( സാ#$ം 
വഹി$%തി'( അ"#ഹം ഞ"ൾ!ായി !ാർ!ി# നല്കണേമ. 

1  സ"ർ$,  1  !പ  

കർ#ാേവ, അ"#ഹി&ണേമ.  

ഞ"െള അ"#ഹി&ണേമ പരി$% ൈദവമാതാേവ, അേ# തി#$മാരെ) 
തി#$റി&കെള എെ# !ദയ$ിൽ പതി$ി%റ$ി'ണേമ. 



 
പതിനാലാം !ലം 

ഈേശാമിശിഹാ(െട തി#ശരീരം സം#രി&െ()* 

നാഥെ%! ദിവ$േദഹം 
സം#രി&ീ() ശിഷ$രിതാ 
പാപ#ിൽ നാം - ആ"ാവിെന 
താ#ിയത&േയാ ഇതിൻ കാരണേമാർ!ിൻ  
ഈേശാേയ - നിൻ ക"റ 
ഭ"ിേയാെട !"ം ഞ"#െട 
ആ"ാ$െള !ത#വി&ൽ 
നിെ$ ദിവ$%ദയ'ിൽ സം#രി&േണ 

 

v ഈേശാമിശിഹാേയ, അ"െയ ഞ"ൾ !"ി$ാരാധി(് േ"ാ$ം െച#$. 

എ"െകാെ&'ാൽ, അേ# വി#$ !രിശാൽ, അ" േലാകെ& ര"ി$വേ'ാ. 

മരണംവഴി മരണെ% ജയി$ട&ിയ േലാകര&കാ, അന#മായ പീഡകൾ 
സഹി$െകാ( മ"ഷ$ര&ാകർ!ം !ർ!ിയാ%ിയ അ"െയ ഞ"ൾ ആരാധി&'. 
അേ#$ ഞ"ൾ ന"ി പറ#$. അ"#െട പീഡാസഹന(ൾ!ം മരണ$ി&ം 
കാരണമായ ഞ"#െട പാപ#െള&റി) ഞ"ൾ മന#പി&'. അവേയ%ം അവ#െട 
സാഹചര&'െള*ം ഞ"ൾ െവ#$%. ഇനിേമലിൽ പാപം െച#കയിെ'( ഞ"ൾ 
!തി$ െച#$. ഞ"#െട !തി$കെള സഫലമാ&ണേമ. "അ"േയാ&'ടി 
മരി$%വർ അ"േയാ&'ടി ജീവി%െമ(" വിശ$സി&' ഞ"ൾ$്, അ"#െട 
പീഡാ%ഭവെ) ഓർ! ധ"ാനി&െകാ)് പാപ#ി% മരി$വരായി ജീവി%വാ'ം, 
ഭാഗ$മരണം !ാപി% നിത$ാന&ം അ"ഭവി&വാ"() അ"#ഹം നല്!ക#ം 
െച#ണേമ. 

1  സ"ർഗ്ഗ ,  1  !പ   

v കർ#ാേവ, അ"#ഹി&ണേമ. 
ഞ"െള അ"#ഹി&ണേമ 
പരി$% ൈദവമാതാേവ, അേ# തി#$മാരെ) തി#$റി&കെള എെ# !ദയ$ിൽ 
പതി$ി%റ$ി'ണേമ. 



സമാപന ഗാനം 

 
മാതാേവ - ഞ"ൾ െച# 
!ണ#യാ&യിതിൻ വ"േപായ 
െത#കെള - നീ#ിയിത് 
നിെ$ !"നി%&'താ*ി+ീർ!േണ  
സ"ർ!ീയതാതാ നിെ$ 
ജാതൻ !ശിൽ സ"ർ!േമറിയേപാൽ 
ഞ"#മീ !"വഴി 
സ"ർേ"വാ%ം നിൻ !"ാദം േചരാൻ !ണ#. 

 
സമാപന !ാർ!ന 

 
സ"ർ!"നായ ഞ"#െട പിതാേവ, അേ# തി#$മാരെ) പീഡാ%ഭവ(ം !രി$ 
മരണ$ം ഉ"ാന%ം വഴി മ"ഷ$വർ!െ# അ" വീ#ം സ"ർ!"ിനർഹമാ$ിയതിന് 
അേ#$ ഞ"ൾ ന"ി പറ#$. ഞ"ൾ!േവ$ി മരി$ അേ# !"െന 
സ"ീകരി'െകാ* ഞ"#േട&ം േലാകം !"വെ%!ം പാപ#ൾ ക"ണാ%ർ!ം 
!മി$ണേമ. അവേഹളന'ിെ* ചി#മായി%& !രിശിെന ര"#െട അടയാളമാ#ി 
ഉയർ!ിയ മിശിഹാ&െട പീഡാ%ഭവ(െള ഓർ! ധ"ാനി&' ഞ"ൾ ആ !രിശിൽ 
അഭിമാനം െകാ$വാ&ം േലാകം !"വ$ം അതിൽ ര"കെ%&വാ)ം ഇടവ$%ണേമ. 
ഈ !രിശിെ& വഴിയിൽ സംബ$ി& ഞ"െള എ"ാവെര'ം ആ"ീക%ം 
ശാരീരിക'മായ ദാന$ൾ നല്കി അ"#ഹി&ണേമ. തെ# ഏകജാതെന ഞ"ൾ! 
നല്കിയ പിതാവി& !തി$ം, !രി$മരണ'ാൽ ഞ"െള ര"ി$ !"ന് ആരാധന&ം, 
പരി$ാണ !ത#ം !ർ!ിയാ%ിയ പരി$%ാ'ാവി) േ"ാ$%&'ായിരി$െ&.  

1  സ"ർ$,  1  !പ,  1  !ിത$ 

 

 

 


