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പരി ൈദവമാതാവിെ വണമാസം: ആറാം തീയതി
'മറിയം പറ, ഇതാ കർാവിെ ദാസി!നിെ വാ് എിൽ നിറേവറെ! അോൾ
തൻ അവെട ൻപിൽ നി് മറ' ( 1:38)
പരി കനകെട എളിമ
േലാകപരിാതാവിെ
ആഗമനം
സമീപി
എ്!
യദവിശാസികൾ
മനിലാിയി. അതിനായി പലം തെളെ ഒിയി. പലം
ൈദവമാതാവാകാ േമാഹനസപ്നൾ കിരിണം. എാൽ പരി മറിയം
ൈദവമാതാവിെ
ദാസിയാകാനായിരിം
ആഹിത്.
അവൾ
രകെ
ആഗമനിനായി ാർിി. എാൽ, തനി് ആ ൈദവമാരെ
മാതാവാകാ േയാഗതെ കതിയിി.
പരി കനകെട എളിമയാണ് ിതിെല രാമെ തനായ ൈദവെ
അവെട പേല് ആകർഷിത് എ്! വി അഗീേനാസ് പറ. േമരിെട
അഗാധമായ എളിമ അവെട തതാലാപം തെ വമാ. 'എെ ആാവ്
കർാവിെന മഹതെ. എെ ചിം എെ രകനായ ൈദവിൽ
ആനി. എൊൽ അവൻ തെ ദാസിെട താെയ ൺപാർ. ഇതൽ
എാ തലറകം എെ ഭാഗവതിെയ കീർിം' (വി.ാ 1:45-48). പരി
കനക ൈദവെ മഹതെത് സ്േതാഗീത സമയ് മാമ അവിെ
ജീവിതകാലം വം അ െചി.
യാഥാർ എളിമ എിലാണ്
അടിയിരിത് എ്! മറിയം സ്േതാഗീതിെട വമാ. ൈദവെം,
നെം അറിക. ആ യഥാർ ാനിെ കാശിൽ ന് ൈദവോം മ
വേളാ ബിൽ അർഹമായ ാനം നൽക എതാണ് എളിമ.
പരി അ അവെട മഹതകാരണം എളിമയാെണ് ഖാപി.

'തൊൻ ഉയർവൻ താെം, തൊൻ താവൻ ഉയർെം'
എ
ിനാഥെ
ദിവവചകൾ
ദിവജനനി
ൻി
മനിലാി
ാവർികമാകയാണ്. എാ തലറകം എെ ഭാഗവതി എ കീർിം.
പരി
കനക
ഒ
വചനം
നടകയാണ്.
ആ
വചനം
എ
സാർകമായിെവ തിസഭാചരിം പരിേശാധിോൾ ന് കാവാൻ
സാധിം.
വിാർ
എാവം
മറിയെ
കീർിതിൽ
ഉകരായിെവ്,
ിാനികൾ
മാമ,
െഅ്െരകവം
മറിയെ
തിതിൽ തപരരായി.
ൈദവമാതാവ് എ ഉതമായ ാനേ് അവേരാധിതയാെയിം േമരി നസിെല
വിനീത കനകയായിാണ് ജീവിത്. എലിസബിെന ഷിവാൻ േപാോം
ിനാഥെ പിറവിയിം ഈജിിേല പലായനിം എാം മറിയിെ
വിനയം എളിമം കാശിതമാ. പരി മാതാവിെ മളായ നാം അെയ
അകരി എളിമവരാകണം. എളിമവർ ഭാഗവാാർ; എൊൽ മി അവർ
അവകാശമാം
എ
ിനാഥെ
വാകൾ
നെട
ജീവിതിം
അനർമാാം.
സംഭവം
ഇാം മതാപകനായ ഹം, റാൻ ഭാഷകർാവായ കർം മനവധി
വികം പരി കനകെയ തി്. ഇ് വിശവാപകമായ നിതസഹായ
മാതാവിേനാ ഭി സിമാണോ. 1970ൽ ബാംരി നാഷണൽ കാിൽ
ആൻഡ് ലിർജിൽ െസറിൽ (ചമേശീിമഹ ഇമേലരവലേശരമഹ മിറ ഘേശൗൃഴശരമഹ
ഇേലിൃല) ഒ പരിപാടി ഉായി. ഈ പരിപാടിയിൽ ഒ പാഴ്സി, ഒ ഇാം, ഒ
ൈഹവൻ എീ േപർ വ്! അവെട മാനസാര കഥ വിവരി.  േപെടം
മാനസാരിന് കാരണമായത് പരി കനകേയാ ഭിയാണ് എവർ
ാവികായി. േതകിം ൈഹവെ മാനസാരം േയമാണ്.
അെനയിരിോൾ അവിെട ദിവര സഭാെട െസമിനാരിേയാട് അബി
ൈദവാലയിൽ
നിതസഹായമാതാവിെ
േനാേവനയിൽ
യാികമായി
സംബിവാനിടയായി.
അയാൾ ബി.എ.ബിദം സാദിതി േശഷം േജാലിയിാെത വിഷമികയായി.
േജാലി കിവാൻ േവി ഒ ദിവസം േനാേവനയിൽ സംബിാെമ് അയാൾ
തി െച. ര ദിവസം നവനാളി സംബിോൾ േജാലി കിി. മാതാവിെ
സഹായം ഒമാമാണ് ഇതിനിടയാിയത് എ്! അേഹം ഉറ വിശസി.
പിീട് കോലിാ വിശാസം സംബി് അേഹം ധാരാളം അറിവ് േനടി. 1965ൽ
അയാൾ കോലിാസഭയിൽ അംഗമായി. തിമിം അയാൾ് പിസായി
അതിനായിരം പേയാളം നെ. എനി് പരിർണമായ സമാധാനം സംിം
ലഭി.
എനി്
സർീയ
മാതാവായ
പരി
കനകാമറിയോൾ
ലൗകികസൊം നിാരമാെണാണ് കണിന് ആകെട ിൽ അയാൾ
േഘാഷി.
ാർന:
ൈദവമാതാവായ പരി കനകെയ, അെട വിയാവഹമായ എളിമെയി
ചിിോൾ ഞൾ ലിതരാ. അെടം അേ തിമാരെം എളിമ
അകരിവാ അഹം ഞൾ് നൽകണേമ. എളിമ വിിെട
അടിാനമാെണ് ഞൾ മനിലാ. ഞെട അഹാരാൽ അവിെ

ദിവതെന പലോം ോഹിി്. അേ സ്േനഹിതിൽ ഞൾ
വിഖരായി. അവയ്ൊം പരിഹാരമർി് വിശതാർവം ഈേശാെയം
ൈദവമാതാവായ അേയം സ്േനഹി േസവി െകാാെമ് ഞൾ തി
െചു.

വി ബർർേദാസ് ൈദവമാതാവിെന േനാി ാർി ജപം
എം ദയ മാതാേവ! നിെ സേതിൽ ഓടി വ്! നിെ ഉപകാര സഹായം
അേപി. നിെ അേപെട സഹായെ ഇരവരിൽ ഒവെനിം നിാൽ
ൈകവിടെ എ േലാകിൽ േകൾെിി എ നീ നിന െകാണേമ.
കനാതാെട രാിയായ കനേക! ദയ മാതാേവ! ഈ വ ശരണാൽ
ഉറ നിെ ാദിൽ ഞാൻ അണ വ. െനവീർി കനീർ ചിി
പാപിയായ ഞാൻ നിെ ദയെട ആഴെ കാെകാ് നിെ തിിൽ നിൽ.
അവതരി വചനിെ മാതാേവ! എെ അേപെയ ഉേപിാെത ദയാർവം
കാെകാണേമ. ആേനീേശാ.
ജ പാപമിാെത ഉവി  മറിയേമ! പാപികെട സേതേമ! ഇതാ നിെ
സേതിൽ ഞൾ േതടിവിരി. ഞെടേമൽ അലിവായി് ഞൾ
േവി നിെ തിമാരേനാ ാർി െകാണേമ. 1 സർ. 1 ന. 1 ിത. (
ാവശം െചാക).
ൈദവമാതാവിെ ിനിയ
കർാേവ! അഹിണേമ,
മിശിഹാെയ! അഹിണേമ,
കർാേവ! അഹിണേമ,
മിശിഹാെയ! ഞെട ാർന േകൾണേമ.
മിശിഹാെയ! ഞെട ാർന ൈകൊണേമ.
ആകാശളിലിരി ബാവാ തരാേന, ഞെള അഹിണേമ.
േലാകരിതാവായ ൻ തരാേന,
ഹാദദീശാ തരാേന,
എകസപമായിരി പരി ിതേമ,
("ഞൾ േവി അേപിണേമ" എ് ഏ െചാക )
പരി മറിയേമ
ൈദവമാരെ ണജനനി,
കനാീകൾ മടമായ നിർല കനകെയ,
മിശിഹാെട മാതാേവ,
ൈദവസാദവരിെ മാതാേവ,
എം നിർലയായ മാതാേവ,
അത വിരി മാതാേവ,
കളഹീനയായ കനാീയായിരി മാതാേവ,
കനാതി അരം വരാ മാതാേവ,
സ്േനഹണെട മാതാേവ,
അതി വിഷയമായിരി മാതാേവ,
സപേദശിെ മാതാേവ,

ാവിെ മാതാേവ,
രിതാവിെ മാതാേവ,
വിേവൈകശര കനേക,
കാശർമായ തി േയാഗയായിരി കനേക,
തിാിൈശര കനേക,
വഭ കനേക,
കനി കനേക,
വിശാസവതിയായിരി കനേക,
നീതിെട ദർണേമ,
േബാധാനിെ സിംഹാസനേമ,
ഞെട െതളിവിെ കാരണേമ,
ആാന രിത പാേമ,
ബമാനിെ പാേമ,
അതകരമായ ഭിെട പാേമ,
ൈദവരഹസം നിറിരി പനിനീർ മേമ,
ദാവീദിെ േകാെയ,
നിർല ദം െകാ േകാെയ,
സർാലയേമ,
വാാനിെ െപകേമ,
ആകാശ േമാിെ വാതിേല,
ഉഷകാലിെ നേമ,
േരാഗികെട സാനേമ,
പാപികെട സേതേമ,
വാലൻമാെട ആശാസേമ,
ിാനികെട സഹായേമ,
മാലാഖമാെട രാി,
ബാവാാെട രാി,
ദീർഘദർശികെട രാി,
ീഹൻമാെട രാി,
േവദസാികെട രാി,
വനീയൻമാെട രാി,
കനാീകെട രാി,
സകല! ണവാാെടം രാി,
അമേലാൽഭവയായിരി രാി,
സർാേരാപിതയായിരി രാി,
പരി ജപമാലെട രാി,
സമാധാനിെ രാി,
കർല സഭെട അലാരമായിരി രാി.
േലാക പാപെള നീ ൈദവെചരിയാിൻ ിയായിരി ഈേശാ തരാേന,
കർാേവ, ഞെട പാപൾ മിണേമ
േലാക പാപെള നീ ൈദവെചരിയാിൻ ിയായിരി ഈേശാ തരാേന,
കർാേവ, ഞെട ാർന േകൾേണേമ.
േലാക പാപെള നീ ൈദവെചരിയാിൻ ിയായിരി ഈേശാ തരാേന,
കർാേവ, ഞെള അഹിണേമ.
സേർവശരെ ണസർയായ മാതാേവ, ഇതാ നിെ പൽ ഞൾ
ആയി. ഞെട ആവശേനര് ഞെട അേപകൾ തജിേ.

ഭാഗവതിം ആശീർവദിെവമായ അേ, സകല ആപകളിൽ നിം ഞെള
കാെകാണേമ.
ഈേശാമിശിഹാെട
വാാനൾ
ഞൾ
േയാഗരാവാൻ. സേർവശരെ പരി മാതാേവ, ഞൾ േവി
അേപിണേമ.
ാർിാം
കർാേവ! വൻ മനോ െട അെട ിൽ നിൽ ഈ ംബെ
ൺപാർ് എോം കനകയായിരി മറിയിെ അേപയാെല സകല
ശെട ഉപവളിൽ നി്! പ െച് രി് െകാണേമ. ഈ
അേപകെളാെം ഞെട കർാവീേശാമിശിഹാെട തിഖെറി്
ഞൾ നീ തളണേമ. ആേൻ.
ജപം
പരി രാി, കണെട മാതാേവ, സീ! ഞെട ജീവം മാരം ശരണേമ
സീ! ഹാെട റംതെ മളായിരി ഞൾ അേൽ
െനവീർി. ആകയാൽ ഞെട മേ! അെട കണ കകൾ
ഞെട േനെര! തിരിണേമ. ഞെട ഈ വാസി േശഷം അെട
ഉദരിെ അഹീത ഫലമായ ഈേശാെയ, ഞൾ കാണി തരണേമ, കണം
വാലം നിറ കനകാമറിയേമ! ആേൻ. ഈേശാമിശിഹാെട വാാനൾ
ഞൾ േയാഗരാവാൻ. സേർവശരെ പരി മാതാേവ, ഞൾ േവി
അേപിണേമ.
ാർിാം
സർവശം, നിതമായിരി സേർവശരാ, ഭാഗവതിയായിരി മറിയിെ
ആാം ശരീരം ഹാദദിശാെട അഹാെല നിെ ദിവന് േയാഗമായ
പീഠമായിരിാൻ ർവികമായി നീ നിയമിവോ. ഈ ദിവമാതാവിെന നിന
സോഷി ഞൾ ഇവെട അഹ അേപയാെല ഈ േലാകി
സകല! ആപകളിൽ നിം നിതമരണിൽ നിം രിെവാൻ പ
െചണേമ.
ഈ
യാചനകെളാെം
ഞെട
കർാവീേശാമിശിഹാെട
തിഖെറി് ഞൾ നീ തളണേമ. ആേൻ.
പരി ൈദവമാതാവിേനാ അേപ
പാപികെട സേതേമ! തിസഭ േവി ാർിണേമ. 1 ന.
പാപികെട സേതേമ!വിജാതികൾ തലായവർ മന തിരിവാൻ േവി
ാർിണേമ. 1 ന.
പാപികെട സേതേമ! രാീയാധികാരികൾ സതം നീതിം പാലിതി േവി
ാർിണേമ. 1 ന.
പാപികെട സേതേമ! മാർപാ തലായ തിസഭാധികാരികൾ േവി
ാർിണേമ. 1 ന.
പാപികെട സേതേമ! അേ ിയ മളായിരി ീകരണ ലിെല
ആാൾ േവി ാർിണേമ. 1 ന.
തജപം

വിിെട
വിളനിലമായ
മറിയേമ!
തിദയിനപമാണേമ.
+++

ഞെട

ദയം

ഈേശാെട

