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വാർപാടേയാ െനാേവന

ാരംഭഗാനം
ാവാം പാവനാാേവ
മൾതൻ ിൽ വേരേണ
ികളാമിവരിൽ വേരേണ
നിെ ദിവ സാദം തേരേണ
ദീപളാമിിയൾ
നീ െതളിി േനരം
സ്േനഹിൽ ശീകൾ ം ഞൾ
ശാീഗീതം പാം
വഴികാിയായി നീ വാൽ
ജീവിതവീഥിയിൽ നിാൽ
ശവിണികൾ തകർാൻ പാരിൽ
ശിയാർിിം ഞൾ
ൈദവപിതാവിം തം
ാമനാമേം
തിയായിരിെ എം
ൈവദികൻ: പിതാവിെം െം പരിാാവിെം നാമിൽ
ജനൾ: ആേൻ
ൈവദികൻ: ഈേശാമിശിഹാെട വാാനൾ് ഞൾ േയാഗരാവാൻ
ജനൾ: സേർവശരെ പരിമാതാേവ, ഞൾേവൺ◌ി അേപിണേമ
ന ാർിാം
സർവശനായ ൈദവേമ, അെട ഏകതം ഞെട

രകമായ

േയിവിെ മാതാവായ മറിയെ ഞെടം അയായി രിശിൻവിൽവ
ഞൾ നൽകിയോ. ഈ അെട ജീവിത മാക പിടർെകാൺ◌്
അെട സിധിയിൽ എിേവാൻ പ നൽകണെമ് ഞെട കർാവായ
ഈേശാമിശിഹാെട നാമിൽ അേയാ ഞൾ അേപി.
ജനൾ: ആേൻ
അേപകൾ തത
നവനാൾ ജപം
ഓ, വാർപാടേ, കാണവതിയായ രാീ, വിേമാചകനാേഥ, അെയ ഞൾ
സ്േനഹി. അെയ ഞൾ തി. അേ മളായ ഞൾ ഇതാ
അെട ാദിൽ അണിരി.
വിനയിെം വിിെടം
വിശാസിെം
നിറടമായ
അേ,
ൈദവാാവിെ
േചാദനേളാട്
സഹകരിവാം സകലെരം സ്േനഹിവാം ഷിവാം ഞൾ വരം
നൽകണേമ.
ൈദവനായ േയവിെന േലാകി ദാനംെച അേ,
തിമാരെ തിഹിതമസരിെകാ് േയവിെ അതകരമായ സഹായം
േനടിൊ മേ, പാപികം ദരിം ബലഹീനമായ ഞൾേവി അ
ാർിേണേമ.
വിശാസോം
ാർനാൈചതനോം
േസവനതൽപരതേയാം താഗമേനാഭാവോം െട ംബജീവിതം നയി അേ,
ഞെട ംബെള അേ് സമർി.
ംബാംഗെള സ്േനഹിം
ആദരിം അംഗീകരിം ോാഹിിം അവെട കഴികൾ വളർിം റകൾ
നികിം ഐകിം സോഷിം ജീവിാൻ ഞെള സഹായിണേമ.
ൈദവവചനം താൽപരർവം വിവാം സോഷോെട അസരിവാം
ഞെള ശരാണേമ,
അപകടസിധിയിൽ ആയിരിവർ് അഭയമായ വാർപാടേ, അെട
സഹായം യാചി സകലെരം അ് കനിേവാെട കടാിണേമ. ജലിൽ യാ
െചുെരം മബനിൽ ഏർെിരിവെരം അ് സംരിണേമ.
വാർപാടേ, അെട സഹായംേതടി വ എാവെരം, അേ്
അടിമസമർണം നട സകലെരം ആശീർവദിണേമ.
പാപിൽനിം
ീലളിൽനിം േരാഗളിൽനിം ദാരിിൽ നിം അപകടിൽനിം
സാർതയിൽനിം
ഞെള
സതരാണേമ,സർിെം
മിെടംരാിയായ അമേലാവമറിയേമ, ആഴമായ വിശാസോെട അേ
ാദിൽ സമർി എാ ാർനകം േതകി് (ആവശം പറക)
അേ ദിവ സമർി് അവിടെ അഹം ഞൾ േനടിരണേമ,
ഞം അെയോെല ജീവി് അേയാം സകല വിൻമാേരാം സകല
മാലാഖമാേരാംെട സർീയപിതാവിെന നിതം വാി തിവാൻ ഇടയാണേമ.
ആേൻ. 1 സർ 1 നൻമ 1.ിത
വിശാസികെട ാർന
ിയ സേഹാദരേര, ആവശേനരളിം േവദനെട നിമിഷളിം അഭയമായ
വാർപാടെടസവിേശഷമാധംവഴി നെട യാചനകൾ കാണവാം
സ്േനഹപിതാമായ ൈദവിന് സമർിാം.
1. ൈദവേമ, ഞെട പരിപിതാവായ.....പാാെയം ഞെട അഭിവ
െമാോലീാ....പിതാവിെനം
മൊ
െമാൻമാെരം
ൈവദികെരം
സനെരം അേ അപിയാൽ നിറ് ൈദവജനെ നയിതിന്
ാരാണെമ് ഞൾ ാർി.
കർാേവ, ഞെട ാർന േകൾണെമ

2. ൈദവേമ, അനീതിം അമംെകാ് പരരം കലഹി കഴി ജനപദെള
സ്േനഹിൽ ഒിിണെമ് ഞൾ ാർി.
കർാേവ, ഞെട ാർന േകൾണെമ
3. ൈദവേമ, എാവം െതാഴിലിെ മാഹാം മനിലാവാം െതാഴിൽ രംഗളിൽ
സൗദം സഹകരണമേനാഭാം വളർവാം ഇടയാണെമ് ഞൾ
ാർി.
കർാേവ ഞെട ാർന േകൾണെമ
4. ൈദവേമ ഞെട ംബളിൽ പരരധാരണം സ്േനഹം വിശതം
വളർി
മാകാപരമായ
ിീയജീവിതം
നയിവാൻ
ഇടവണെമ്
ാർി.
കർാേവ, ഞെട ാർന േകൾണെമ
5.
ൈദവേമ,
േരാഗളാം
മാനസികവഥകളാം
േശി
ഞെട
സേഹാദരൾ് അ് സാനം സൗഖം പകരണെമ് ാർി.
കർാേവ, ഞെട ാർന േകൾണെമ
6.
ൈദവേമ,
കര,
കടൽ,
ആകാശമാർളിൽ
േജാലിെചുകംെചു
ഞെട
സേഹാദരെള
ാർി.
കർാേവ, ഞെട ാർന േകൾണെമ

യാ
െചുകം
പരിരിണെമ്

7. ൈദവേമ, മരണമട എാവം അേ പയാൽ നിതസൗഭാഗം അഭവിവാൻ
ഇടയാണെമം ാർി.
കർാേവ ഞെട ാർന േകൾണെമ
മാവശൾായി മൗനമായി ാർിാം
കണാസപനായ ൈദവേമ, അേ മളായ ഞൾ വിശാസോം
താശേയാംെട സമർി ഈ ാർനകൾ അേ തിമാരെ
േയാഗതകളാൽ
പരി
വാർപാടെട
മാധംവഴി
ഞൾ്
തളണേമ. ആേൻ.
നിമായ ാർന
ലഭി അഹൾ് നി കാശിിാം 3 ിതതി
ഗാനം
കണം സ്േനഹം നിറൊര
വാർപാടേ
നിൻ ിൽ നിൽമീ അടിമകൾ ഞളിൽ
വരമാരി െചാരിയണേമ
അം ിം കായലിൻ ആഴിൽ
അഭയം നീ നൽകിയോഅേ
അഴലിെ കായലിൽ േക മൾ്
അഭയമായി കായലിൽ േക മൾ്
ൈദവമാരന് മാതാവാീർ നീ
േനർവഴി കാിേടേണഅേ
ഞം നിൻദിവേവാെടാിാൻ

നൽവരം നൽേകണേമ. കണം.....
വിേശഷ വായന :
സംഗം :
േരാഗികൾാ ാർന
ൈവദികൻ: നെട സഹായം കർാവിെ നാമിൽ
ജനൾ: ആകാശം മിം ി കർാവിെ നാമിൽ
ൈവദികൻ: കർാേവ എെ ാർന േകൾണേമ
ജനൾ: എെ നിലവിളി അെ പൽ എകം െചെ
ൈവദികൻ: കർാവ് നിേളാെട
ജനൾ: അേയാം െട
സർവശംകാണവാമായ ൈദവേമ, ഞെടം ഞെട സേഹാദരെടം
ശാരീരികം മാനസികമായ സർവവിധ േരാഗം റകം അവ ലാ
േവദനകം നം അേ് ഞൾ സമർി. സഹനിെ രാകരലം
മനിലാവാം അേ ദിവെ കരർശനാൽ ഞൾ അതിേവഗം
ഖംാപി് ജീവിതകർവൾ നിറേവവാം അ് ഞെള സഹായിണേമ.
ഈ അഹൾ അേ വലെ മാതാം ഞെട മധമായ
വാർപാട വഴി ഞൾ നൽകണേമ.
ജനൾ: ആേൻ
ആശിർവാദം
പിതാവിേനാം പരിാപിേയാംെട നിതമായി ജീവികം വാകം െചു
കർാവിേശാമിശിഹാ നിെള സംരിവാൻ നിേളാെട ഉായിരിെ.
നിെള ശരാവാൻ നിളിൽ സിധിെചെ.നിെട വഴികാിയായി നിെട
ിം നിെട കാവൽാരനായി നിെട പിിം നിെള അഹിവാനായി
നിെട കളിം ഉായിരിെ. പിതാം ം പരിാപിമാ
സർവശനായ ൈദവിെ അഹം നിെട േമൽ ഇറകം നിളിൽ നിതം
നിലനിൽകം െചെ. ആേൻ
തീർം തളി
ഗാനം
ൈദവമാര മാതാവാകാൻ
സതമളീ മറിയം
മജലി േമാചനേമകാൻ
സഹരകയായ് മറിയം
സഹരകയായ് മറിയം
വാർപാടേ
വഭോരേ
വാെയാം നീേണ
എാ:ഖം മാേണ
ജീവിതമലകടലാോൾ
ഭീതിയകം മറിയം
സോഷിൻ തീരംകാം
ശാിയണം മറിയം
പരി.ർബാനെട ആശിർവാദം

േമാകവാടം റം
രാകരം ഓിേയ
ശവിണികൾ തകർാൻ
ശിം ണം തേരണം
ിൈത്വക ൈദവിെനം
സ്േതാായിേടണം
സർഗിലേ വണാൻ
ഞൾ് പ നൽകിേടണം, ആേൻ
സർിൽ നിാഗതമാം
ജീവൻ നൽെമാരം നീ
മർത ി പകർം
നിതമേഹാതമം നീ
മാനവേര േമാദേമാെട
നാഥെന വാിാടിവാൻ
ൈദവിൻ പരിപാവനമാം
സിധി േചർ വണിവിൻ (2) സ.....
ദിവശരീരം മാനവനായ്
നൽകിയ നാഥെന വാിവിൻ
ദിവനിണാൽ പാപികെള
േനടിയനാഥെന വാിവിൻ (2) സ.....
േരാ: പരി ശരീരാം
വിലേയറിയ രാം
പാപിൻ കറകളിൽ നിം
മർത നീ േമാചനേമകി
ജനം: സകേലശാ ദിവകടാം
കണേമ വൽസലതരിൽ
നിർലരായ് ജീവിവാൻ
ചിണേമ ദിവ വരൾ
ഭാ വണക
ഭാ വണക സാാംഗം വീ നാം
ഏം മഹാമീ ദാശെയ
നവ നിയമിൽ കർൾ വോ
ർവികം സാദരം മാറി നിൽ
ഇിയൾെം േപാരാെയാെം
തീർക വിശാസ ദിവദീി
ൈദവപിതാവിം തേകജാതം
സ്േതാാകണം നിതകാലം
സിം കീർിം ശിമാർെം
വാക ിൈത്വകൈദവം, ആേൻ
വാകം: സർിൽ നിവർേമകിയോ
തിവാകം: എാ സാം തികൊരേമകിയോ

ന ാർിാം
ൈദവേമ, അെട പീഡാഭവിെ ാരകമായി വിയാവഹമായ ഈ ദാശ
ഞൾ നൽകിയോ.
അെട പരിാണിൻഫലം ഞൾ നിരരം
അഭവിമാറ് അെട തിശരീരിെം, തിരിെം ദിവരഹസൾ
എം വണവാൻ അഹം അളണേമ എ്, നിതമായി ജീവിവാ അേയാ
ഞൾ ാർി. ആേൻ
ദിവതികൾ
ൈദവം വാെവനാകെ
അവിടെ തിനാമം വാെതാകെ
സതൈദവം സതമഷമാ
ഈേശാമിശിഹാ വാെവനാകെ
ഈേശാെട നാമം വാെതാകെ
ഈേശാെട ഏം പരിമായ
ദയം വാെതാകെ
അവിടെ ഏം വിലേയറിയ രം വാെതാകെ
അൾാരയിൽ ഏം പരിമായ
ദാശയിൽ ഈേശാ വാെവനാകെ
ആശാസദമായ പരിാാവ് വാെവനാകെ
ൈദവിെ മഹതേമറിയ മാതാം ഏം
പരിമായ മറിയം വാെവളാകെ.
അവിെ മഹായ സർാേരാപണം വാെതാകെ.
കനകം മാതാമായ മറിയിെ നാമം വാെതാകെ.
അവിടെ ഏം വിരനായ ഭർാവ്
വി യൗേസഫ് വാെവനാകെ.
ൈദവം തെ മാലാഖമാരിം തെ
വിരിം വാെവനാകെ.
ഉപസംഹാരഗാനം
നനിറ കനാമറിയം
വരദാനൾ െചാരിം
അഹാമം വാർപാടം
തം വിരിം തിനിലയം
ജയ ജയ രക ജനനീ
ജയ ജയ നരലതാേയ
ജയ ജയ വാനവാറാണി ജയ ജയ
വാർപാടേ
വിശാസിൻ െപാൻ നാളൾ
മാെതം ഞളിലേ
െതളി നിൽാൻ പേയകണേമ
വരദായിനിയാം അേ
ജയ ജയ.....
സ്േനഹിൻ തിവഴികളിെട
സർം േചരാൻ കനിയണേമ
ആലമാനസരായവർ ഞൾ
ഭയം നൽേ

ജയ ജയ രക ജനനീ
ജയ ജയ നരലതാേയ
ജയ ജയ വാനവാറാണി ജയ ജയ
വാർപാടേ

