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വി. ദാീഹാേയാ െനാേവന
ാരംഭഗാനം (അാനിവർം എ.മ)
ദാ, വി ീഹാ,
ാർി ഞൾായ് നീ
നിൻ ദാസർ ഞൾായ് നീ
ാർി ദയാനിേധ (3 ാവശം)
കാർി: അതതളിൽ ൈദവി തി (3 ാവശം)
സ: ആേൻ
കാർി : മിയിൽ മഷർ സമാധാനം താശം എോം എേം.
സ : ആേൻ
സർനായ ഞെട പിതാേവ, (സഹം േചർ്) അെട നാമം ജിതമാകണേമ, അെട രാജം
വരണേമ! അ പരിൻ, പരിൻ, പരിൻ. സർനായ ഞെട പിതാേവ, അെട
മഹതാൽ സർം മിം നിറിരി. മാലാഖമാം മഷം അ പരിൻ, പരിൻ
എദ്േഘാഷി. സർനായ ഞെട പിതാേവ, അെട നാമം ജിതമാകണേമ, അെട
രാജം വരണേമ, അെട തിമന് സർിേലോെല മിയിമാകണേമ. ഞൾ് ആവശമായ
ആഹാരം ഇ ഞൾ തരണേമ. ഞെട കടാേരാ ഞൾ മിേപാെല ഞെട കടം
പാപം ഞേളാം മിണേമ. ഞെള േലാഭനിൽ ഉൾെേത, ാപിയിൽ നിം
ഞെള രിണേമ. എെകാൊൽ രാജം ശിം മഹതം എേം അേടതാ.
ആേൻ
കാർി : പിതാവിം ം പരിാാവിം തി.

സ : ആദിതൽ എേം ആേൻ. സർനായ ഞെട പിതാേവ, അെട നാമം ജിതമാകണേമ,
അെട രാജം വരണേമ, അ പരിൻ, പരിൻ, പരിൻ. സർനായ ഞെട പിതാേവ,
അെട മഹതാൽ സർം മിം നിറിരി. മാലാഖമാം മഷം അ് പരിൻ,
പരിൻ എദ്േഘാഷി. ആേൻ.
കാർി : നിതനായ പിതാേവ! അെട െ നാമിൽ ഒിടിയിരി ഞൾ് േതക
മനായി വി ദാെയ അ നിയമിവോ. ആ വിനിെട അേ പാകടാം ഞെടേമൽ
തിരിണേമ. അെയ ആരാധിവാം കവാം ഞൾ കടെവരാ. പിതാം ം
പരിാാമായ സേർവശരാ എേം ആേൻ.
സ: ആേൻ
കാർി : സകലിെം നാഥാ, നിെ മാണാൽ ഞെള വിേവകികളാേണേമ. നിെ ാനാൽ
ഞെട േബാധെ കാശിികം നിെ സതാൽ ഞെട ആാെള പവിീകരികം
െചേണേമ. അെന ഞൾ എോം നിെ വചനിന് സാം വഹിവം കനകൾ
അസരിവം ആകെ.
സഹായി: ന് ാർവം നി് വിവിേശഷം വിാം.
കാർി : വിേശഷം……
ആശംസാാർന
ഈേശാെടം അവിെ വലമാതാവായ പരി കനകാമറിയ ിെം ഉററബം മഹത
െവമായ വി.ദാീഹാേയ ഞാൻ അെയ വാി തി. ഈേശാെട തിദയെ തി ൈദവം
അേ നൽകിയിരി എാ അഹൾമായി ൈദവി തതാ സ്ോൾ
സമർി. ഈേശാെട തിദയം വഴിയായി എെ ദയേവാെട േനാണെമ് അേ ിൽ
സാാംഗണാമം െച െകാ് ഞാൻ അേപി. എെ എളിയ ാർനെയ അ്
അവഗണിേത അിൽ എനിളള ഢമായ വിശാസിന് ഇളം താതിരിെ. മാനവലിന്
ഏററം നിരാശാജനകമായ കാരളിൽ സഹായം എിവാളള വരം ൈദവം അേ
നൽകിയിരിവൊ. ൈദവിെ അഹെള പാടികാൻ ഇടയാതി േവി ഓ! എെ
ആയേമ എെ സഹായിന് േവഗം വരണേമ. ആഷ്ാലം വൻ ഞാൻ അേയാ തതളളവൻ
ആയിരിം. സർിൽ അോ നി കാശിിവാൻ കഴിംവെര ഞാൻ അെട
വിശദാസനായിരികം െചും. ആേൻ.
തതാഗാനം
(വാനിെല വാെരാളി…എ.മ.)
പാരിതിൽ ഞൾ വാരി വിതറിയ
അതാഹെമാേപാം
വിരിി വിനാം ദാേയ
ആിത വലൻ തേേസ (പാരിതിൽ…)
രബാേല കനകാവിൻ
ഉമസ്േനഹിതനായവൻ നീ
എിേമാർി, േലാകം, നിെയാ
ഒറകാരൻ േപരാൽ വിരി (2) (പാരിതിൽ...)
ഇിതാ ൈകി നിൽ ഞൾ നിൻ
ന നിറ മഹിമയിൽ
ആധികൾ, വാധികൾ :ഖെളാെം
തീർേണ, ഞെള രിേണ (2) (പാരിതിൽ...)

അഹീതനായ ീഹാേയ, ർ വിശാസോെട ഞൾ അേ മാം അേപി. (3
ാവശം)
ആലംബഹീനെട സഹായമായ വി.ദാേയ, നിഹായാവയിൽ ഞെള സഹായിണേമ. (3 ാവശം)
കാേറാസാ
കാർി:
അേ
മാം
വഴി
ൈദവജനെ
വൻ
ൈവവിശാസിൽ
തീണതളളവരാിീർണെമ്
സ : വി.ദാേയ, ഞൾ അേയാടേപി. ഞെട അേപ േകൾേണേമ.
കാർി: തിസഭെട തലവനായ പരി. പാാെയം സഭാധാെരം ൈവദികഗണെം
സംരിണെമം തിസഭ സമാധാനം ഐകം ദാനം െചണെമം
സ : വി.ദാേയ, ഞൾ അേയാടേപി. ഞെട അേപ േകൾേണേമ.
കാർി: ഞെട ദയളിൽ വിശാസം ശരണം ഉപവിം ഒിൊ് വർി വവാൻ
സഹായിേണെമ്
സ : വി.ദാേയ, ഞൾ അേയാടേപി. ഞെട അേപ േകൾേണേമ.
കാർി : പിശാചിെ തളിൽ നിം വിചാരളിൽ നിം ഞെള വിരാേണെമ്
സ : വി.ദാേയ, ഞൾ അേയാടേപി. ഞെട അേപ േകൾേണേമ.
കാർി : പാപിൽ നിം പാപേഹളായ സകല സാഹചരളിൽ
സംരിേണെമ്
സ : വി.ദാേയ, ഞൾ അേയാടേപി. ഞെട അേപ േകൾേണേമ.

നിം

ഞെള

കാർി : വിാെട ഗണിൽ ഞൾ ടിേവാം ൈദവസാിിൽ നിതാഭവിന്
ഞൾടി പാളികളാവാം സഹായിേണെമ്
സ : വി.ദാേയ, ഞൾ അേയാടേപി. ഞെട അേപ േകൾേണേമ.
കാർി : മാനസികം ശാരീരികമായ േരാഗളിൽ നി കത അഭവി ഞൾ് ശമായ
സഹായം ആശാസം എിതരണെമ്
സ : വി.ദാേയ, ഞൾ അേയാടേപി. ഞെട അേപ േകൾേണേമ.
കാർി : ംബസമാധാനം മനസമാധാനം ഇാെത വല ഞെട ംബെളം ജീവിതെം
യഥാർ സമാധാനിൽ നിറേണെമ്
സ : വി.ദാേയ, ഞൾ അേയാടേപി. ഞെട അേപ േകൾേണേമ.
കാർി : ഞെട ജീവിതെ അല ആീയം ലൗകികമായ എാ ശ്നളിൽ നിം ഞെള
വിരാി ൈദവമെട സാതോെട ജീവിവാൻ ഞെള ാരാണെമ്
സ : വി.ദാേയ, ഞൾ അേയാടേപി. ഞെട അേപ േകൾേണേമ.
കാർി : എാിം ൈദവതിമന് മനിലാവാം അതി സോഷർവം കീഴ്വഴി ജീവിവാം
േവ ശി ഞൾ നൽേകണെമ്
സ : വി.ദാേയ, ഞൾ അേയാടേപി. ഞെട അേപ േകൾേണേമ.
(ഇവിെട അവസേരാചിതമായ മ ാർനകൾ േചർാതാണ്)
കാർി : വി.ദാേയ, ഞൾം അേ മാം അേപി സകലർം േവി ാർിണേമ.
ഈേശാമിശിഹാെട വാാനൾ് ഞൾ േയാഗരാവാൻ
സ : വി. ദാേയ, ഞൾേവി അേപിേണേമ.

ഗാനം (േയ എനിെ എ.മ.)
മിശിഹാ തൻ വിശ ദാസനാം
സ്േനഹിതൻ വി ദാീഹാ
ഫലസിിയിാെത ഉഴ േവളയിൽ
മനായ് ാർിേണ.
എാലം നിൻ ഭരിൽ
ദിവാഹൾ വർഷിേണ
കതയിൽ നൽ ണയായ്
:ഖിൽ ആശാസേമകിടേണ. (മിശിഹാതൻ…….)
ഉളളം കലം യാസളിൽ
ഉെനിഭയ ാനെമാ്
താകൾ വാം വീകൾ വാം
താി നട വഭനായ് (എാലം…….)
ഭാഗവാനായ വി ദാ
അേ തികെള േലാകെമം
നിതം പാടി തിവാനായി നീ
പ െചാരിീ ദയാനിധിേയ (എാലം…….)
ന ാർിാം
രസാിം ിനാഥെ ബമായ മഹതേമറിയ വി.ദാേയ അേ സിധിയിൽ ഞളിതാ
വണ. ഇ തൽ ഞെട എാ ർടം ഉേപിവാം ർവിചാരളിൽ നി ഞൾ
വിരാവാം അ ഞെള സഹായിണേമ. ആപകളിം വിഷമഘളിം അേ സഹായം
ഞൾാമാറാകെ. ഞെട എാ ആവശളിം ഞെള സഹായികം സർം ാപി്
അേയാെടാ് മഹതേമറിയ ിൈത്വകൈദവെ തിാരാധിവാൻ ഞൾ് ഇടവകം
െചണേമ. ആേൻ.
െനാേവന ാർന (െചാിൊ)
ഈേശാെട വിശദാസം സ്േനഹിത അസ്േതാലമായ വി ദാേയ ദിവവിെന ശെട
കരളിൽ ഏൽിെകാവെ േപരിേനാട് അെട േപരി സാമം പലം അെയ മറവാൻ
കാരണമാിയോ. എിം നിരാശാജനകം അസാധമായ കാരെട മനായി തിസഭ അേ
സാർവികമായി വണകം അേ സഹായം അേപികം െചു. വളെരയധികം കെ
എനിിേവി ാർിണേമ ആശയററ സർഭളിൽ ദശമായ സഹായം അതിേവഗം ദാനം
െചുതിന് അേ സംസിമായിരി േതാകാലെ എേവി വിനിേയാഗിണെമ്
ഞാനേയാടഭർി.
എെ എാ ആവശളിം കതകളിം :ഖളിം േതകി് ... (നിേയാഗം)... സർിൽ നി
സഹായം ആശാസം കിതിമായി ഈ വലിയ ആവശേനര് എെ സഹായിന് എേണെമ.
അെന അേയാം മെററാവിേരാം െട ൈദവെ അനവരതം തിതിന് എനി്
ഇടയാകെ. ഓ! വാെ വി ദാേയ ഈ വലിയ അഹെ ഞാൻ എം രിതാെണം എെ
ശി േതക മനായി അെയ വണതിൽ ഞാൻ ഒരിം റ വകയിെം
അേയാ ഭി ചരിിതിന് എെ സർവകഴികം വിനിേയാഗിതാെണം ഞാൻ ഇതാ
തി െചു. ഏററം നീതിം ആരാധം ഉതമായ ൈദവിെ ഇം എാ കാരളിം
എം എേം തിെകം കെകം വാെകം െചെ. എളിമെട മാകം
സഹനിെ കാടിം തെട ലിി ം ൈദവസ്േനഹിെ ജാലമായ വി. ദാെയ

ഞൾേവി മാം അേപിണെമ. :ഖിതെട ആശാസം പാപികെട സേതം
വിഷമിവെട സഹായിം അസാകാരെട മമായ വി. ദാേയ ഞൾേവി
അേപിേണെമ.
തതാാർന
സർവാസികൾ പരി. ിതെ തി അവർനീയമായ തിഗീതേളാട് േചർെകാ് ഓ!
ഈേശാേയ അെട ബം െതരെെ അസ്േതാലമായ വി. ദാേയ അലരിവാൻ അ്
തിമനായ എാ അഹൾം ആലൾേവി ഞാൻ അെയ തികം വാകം
അേ് നി പറകം െചു. ഓ! അതവർകനായ വി. ദാീഹാേയ എെ സടസമയ
ാർനകളിൽ മനലി് അ് എനി് ത അഹർമായ സഹായൾ് ഞാൻ അേയാട്
തിനിവനായിെകാാം. ഈ സ്േനഹലമായി ഞാൻ എേം അേയാട് ഞാൻ
കടെിരി. വി. ദാേയ, എെ പരീണഘളിം എോടി ഉായിരികം എെ
സഹായിന് എകം െചണേമ. എാററിം അധികമായി എെ മരണസമയ് എോടി
ഉായിരികം ശെട െകണിയിൽ നി്, എെ യാസളിൽ നി് എെ സംരികം
െചണെമ.
ഗാനം
സർിൽ നിാഗതമാം
ജീവൻ നൽെമാരം നീ
മർത ി പകർം
നിതമേഹാതമം നീ
മാനവേര, േമാദേമാെട
നാഥെന വാിാടിവിൻ
ൈദവിൻ പരിപാവനമാം
സിധിേചർ വണിവിൻ...സർിൽ
ദിവശരീരം മാനവനായ്
നൽകിയ നാഥെന വാിവിൻ
ദിവനിണാൽ പാപികെള
േനടിയ നാഥെന വാിവിൻ...സർിൻ
(ഈ പാിെ സമയ് പരി. ർബാനെയ വീം പി. ഗാനം അവസാനിോൾ േരാഹിതൻ
ിേൽ നിെകാ താെഴ വ പാ് പാ.)
ഗാനം
േരാ: പരി ശരീരാം
വിലേയറിയ രാം
പാപിൻ കറകളിൽ നിം
മർ നീ േമാചനേമകി
സ: സകേലശാ ദിവകടാം
കണേമ വലതരിൽ
നിർലരായ് ജീവിീവാൻ
ചിണെമ ദിവവരൾ
സമാപനഗാനം
(നിതവിയാം...എ.മ.)

ഈേശാമിശിഹാ തൻ വല ശിഷൻ
വിനാം ദാീഹാ
നിൻപദം േതടിയണീം ഞെള
കാരിീടേണ (2) (ഈേശാ)
ററിം :ഖടൽതിരയാർ
ജീവിതയാനിെട (2)
നിെ വിളമരിെ െവം
േതടിവ ഞൾ എം
േതടിവ ഞൾ (2) (ഈേശാ)
സാമാതാെയാം നിനി
ഓർവണ ഞൾ (2)
അതസംഭവേന, നിെ നാമമീ
പാരാെക, പാടിടെ..നിതം
പാരെക പാടിടെ
ിനിയാ
കനാേമരി തെ
ബവാം ദാീഹാ
ൈദവിൽ േ ശിഷാ
ഞൾായ് ാർിേണ.
ജീവിതേവദിയിൽ
നാഥൻ തൻ േമരിെയം
ദർശി ദാീേഹ
ഞൾായ് ാർിേണ.
രിതാവിൻ വലാ
വി ദാീഹാ
ഈേശാ നാഥെ ശിഷാ
ഞൾായ് ാർിേണ.
അേബാജനേനരം
നാഥൻ തൻ പൽനിം
ദിവാം ഭിോെന
ഞൾായ് ാർിേണ.
നാഥൻ തൻ ഉാനാൽ
മാനസം സോഷി
വിനാം ദാേയ
ഞൾായ് ാർിേണ.
പാനാളിൽ താൻ
പരിാാേവാെടാം
സരിതനാം േരാ
ഞൾായ് ാർിേണ.
േപർഷാ തൻ ജനത്
ദിവദീി നൽകിയ

ദിവവരൻ ീഹാേയ
ഞൾായ് ാർിേണ.
പരിാപിയാൽ
അതൾ െചാരി
ദിവനാം ശിഷ േരാ
ഞൾായ് ാർിേണ.
വിഹൾ ജി
അരച ർ സൗഖം
നൽകിേയാനാം ദാേയ
ഞൾായ് ാർിേണ.
ർതളകററി
അവം നൽകിയ
ധീരനാം ദാീഹാ
ഞൾായ് ാർിേണ.
ധീരരാം ശം
മിരായ് തീെമ്
വാാനം െച ീഹാ
ഞൾായ് ാർിേണ.
രദംളിൽെഴം നരർാശാസം
ഏേവാനാം ദാേയ
ഞൾായ് ാർിേണ.
പാദം െതം പതറാെത
നാഥൻ തൻ ദിവ ദൗതം
നിർവഹി ദാേയ
ഞൾായ് ാർിേണ.
നാഥേനാ സ്േനഹാൽ
വീരജം േനടിയ
ധീരനാം ദാീഹാ
ഞൾായ് ാർിേണ.
വി. ദാീഹാെട മാം വഴി അഹൾ സീകരിതിന്
1.ടർയായി 9 ദിവസം പരിർബാനയിൽ സംബി് വി. ർബാന സീകരിക. െനാേവന
ാർനയിൽ സംബിക.
2.വിെ നാമിൽ നട െനാേവനയിൽ പെക
3.െനാേവന ാർനകൾ നടിക.
4.വിെ നാമിൽ ദാനധർം േനർകം അർിക.
5.ഉപവാസം താഗം അിക.

