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ാരംഭ ഗാനം
(അാനിവർം...... എ. മ.)
പാവാതിെയ, ൈദവ
സേനഹിൻ േകദാരെമ
േനർവഴി കാേണെമ
പരി അോനീെസ.....
അമേലാ കനതെ
മാനസനായ
പര അോനീെസ...
ഞൾായ് ാർിെണ (പാവാ
ൈപതലാം േയവിെന
ൈകയിൽ ഏിേയാെന
ാത പിൻടരാൻ
ാണിാകണെമ (പാവാ...)
ശിെ അടയാളാൽ
ത നീിേയാെന
ആലംബഹീനർെം
മനാേകണെമ (പാവാ...)

ാരംഭ ാർന
അത വർകനായ വി അോനീസിെന ഞൾെം സഹായമ
മനായി നൽകിയ ൈദവെമ. ഞളെയ തി. അ് ഞൾ്
നൽകിയി എാം അഹൾം ഞൾ ർ ദയോെട നി പറ.
ഞെട ജീവിതിൽ വ േപായി പാപെളേയാർ കീേരാെട പാപി

മാ േചാദി. ഞെട അദിന ജീവിതെ അ് ആശീർവദി്
അഹിണെമ. ആീകം ശാരീരികമായ എാ ആപകളിൽ നിം ഞെള
രിേണെമ. അേ ൈപകമായ പരിപാലനയിൽ, എം ജീവിതി പ
ഞൾ് നൽകണെമ. വിശതേയാെട അേ് ഷ െചെകാ് വിിയിം
വിേവകിം വളർ് അേടം മഷേടം ിൽ, മവരായി ജീവിവാൻ
ഞെള സഹായിണെമ. കാണവാനായ ൈദവെമ, വി അോനീ വഴിയായി,
ഞൾ അർി ഈ ാർന, അ് കണാർവം സീകരി്, ഞെള
അഹിണെമ. 1 സർ, 1 ന, 1 ി.
മ ാർന
അതവർകനായ വി അോനീെസ, അേ മം േതവർ് ലഭി
െകാിരി അഹൾ നിരവധിയാെണ് ഞൾ അറി. ഈേശാെട
സിധിയി അെട മ ശിയിൽ ഢമായി ശരണെെകാ് ഞൾ അേ
ിൽ നി. ദിവനാഥേനാ അഗാധമായ സ്േനഹം സേഹാദരേളാ കാണം
ലം ഏെതാരതം വർിതി അലമായ വരം ലഭിിരി വി
അോനീേസ, ആവശേനരളിൽ ഞെട സഹായിെനണെമ. ഞെട എാ
ആവശളിം േതകമായി ഇോൾ ഞൾ് ആവശമായ അഹം... (ഇവിെട
ആവശംപറക) സാധി കിതിന് പരമപിതാവിെ സിധിയിൽ അ് മം
വഹിണെമ് തകർ ദയോെട അേയാട് ഞൾ അേപി. 1 സർ, 1 ന, 1
ി.
സഹാർന
പരമകാണവാനായ ൈദവെമ, അേ വിശ ഷകനായ വി അോനീസിെ
മാം യാചി അേ മളായ ഞൾ് അേഹിെ അേപലം ഞെട
ആവശളിൽ അേ സഹായം ലഭിതി പ നൽകണെമ. ഞൾ അമായി
ഐകെ് വിജീവിതം നയി് മറവരിേലം വിി സരിിവാം നിത സൗഭാഗം
അഭവിാം ഞൾിടയാണേമ. ആേൻ.

ിനിയ
കർാേവ അഹിണേമ
മിശിഹാെയ അഹിണേമ
കർാെവ അഹിണേമ
മിശിഹാേയ ഞെട ാർന േകൾേണേമ
മിശിഹാേയ ഞെട ാർന ൈകൊേണേമ
സർനായ പിതാവായ ൈദവേമ
ഞെള അഹിണേമ
േലാക രകനായ നായ ൈദവേമ
ഞെള അഹിണേമ
പരിാാവായ ൈദവേമ
ഞെള അഹിണേമ
ഏകൈദവമായ പരി ിതേമ
ഞെള അഹിണേമ
"ഞൾേവി അേപിണേമ" എ് ഏ െചാക
പരി മറിയേമ
ഞെട പിതാവായ വി. അോനീേസ
ൈദവജനനിെട ഭനായ വി. അോനീേസ
അേപിവർ് എം സഹായമ വി. അോനീേസ

സടെവർ് ആശാസമായ വി. അോനീേസ
അേനകം അതളാൽ ഈേശാെട വിേശഷം സംഗി വി. അോനീേസ
ദാരിെ സോഷോടി സീകരി വി. അോനീേസ
േശിതം ഃഖിതമായ അേനകെര ആശസിി വി. അോനീേസ
ആാെള രിണെമ ആശയാൽ അസ്േതാലനായ വി. അോനീേസ
ഭിനിറ വചനളാൽ അേനകം േപെട ദയളിൽ ൈദവസ്േനഹം നിറ വി.
അോനീേസ
അതൾ വർിാ ൈദവീകവരം ലഭി വി. അോനീേസ
കാണാെത േപായ വെള തിരിെക നൽകാ േതക വരം ലഭി വി. അോനീേസ
ആീയം ശാരീരികമായ േരാഗളാൽ വലവെര ഖെ വി. അോനീേസ
വി രിശിെ അടയാളാൽ പിശാെള അകററിയവനായ വി. അോനീേസ
േലാകി് പാപൾ നീ ദിവാടായ ഈേശാ തരാേന
കർാേവ ഞെട പാപൾ മിേണേമ
േലാകിെ പാപൾ നീ ദിവാടായ ഈേശാ തരാേന
കർാേവ ഞെട ാർന േകൾേണേമ.
േലാകിെ പാപൾ നീ ദിവാടായ ഈേശാ തരാേന.
കർാേവ ഞെള അഹിേണേമ
ഈേശാമിശിഹാെട വാാനൾ ഞൾ േയാഗരാവാൻ
പാതിയായിരി വി അോനീേസ, ഞൾ േവി അേപിേണേമ.
ാർിാം
പിതാവായ ൈദവേമ, അേ വിശ ദാസനായ വി അോനീസിന് വണം െചു അേ
മളായ ഞെളാവേരം അഹിേണേമ എ് ആ വിെ മം വഴിയായി
ഞളേപി അഹൾ ഞൾ് ധാനം െചണെമ്, നിതമായി ജീവി് വാ
അേയാ ഞൾ അേപി. ആേൻ.
സമാപനാർന
അതവർകനായ വി അോനീേസ ഞൾ അെട തിസപിൻ ാെക
സാാംഗണാമം െച്, ഞെട നിഹയാവയിൽ അെട സഹായം േത.
അസമായിരി ഞെട ദയെള അ് ദയാർവം ൺപാർണെമ. എാ
േശം
ൈനരാശം
പരീകം
ഞളിൽ
നിം
അകററിളയണെമ.
ആവശേനരളിൽ അേയാട് അേപിവെര സഹായികം ആശസിികം
െചുതിന് അ് ഒരിം വീ വിയിി എ് ഓർേണെമ. സജീവമായ
വിശാസോെട ഉീേശാെട വിശ സ്േനഹിതനായ അേ സേതിൽ ഞൾ അഭയം
േത. ഞൾിോൾ ഏററം ആവശമായിരി ഈ അഹൾ...കാണവാനായ
ൈദവിൽ നിം ലഭി ത് ഞൾ് സഹായം സമാധാനം നൽകണെമ്
ഈേശാമിശിഹാെട നാമിൽ അേയാട് ഞൾ അേപി. പരി പരമ
ദിവകാണിെ അഗാധ ഭനായി വി. അോനീേസ, അെട അഹെള
ഞൾ എം നിേയാെട ഓർെമം അേയാ ഭിവഴിയായി ദിവകാണ നാഥനായ
ഈേശാെയ തൽ സ്േനഹിവാൻ പരിമിെമം ഞൾ വാാനം െചു. 1 സർ, 1
ന, 1 ി.

സമാപനഗാനം
േലാകപിതാവിൻ തിിൽ
എെമളിെയാ േഷിതനായ്
വിേശഷിൻ സേശം
പതിതർേകിയ ണാാ

സ്േനഹമേപാൽ ഉപവിയിം
സർീയാഗ്നി െതളിവെന
ഇനിറോ വീഥികളിൽ
ൈകിരികാി നയിണെമ.
ഈേശാതൻ ിയ സിേനഹിതരായ്
നിർലജീവിത പാതകളിൽ
ഇടറാെതം ജീവിാൻ
മാം നീയളണെമ.
നെവ കൊൻ
നം തിം കൊൻ
ഉൾിൻ ഭ െചാരിയണേമ
ജീവിതവിജയം നൽകണേമ...

