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വി. അൽേഫാൻസാ േയാ െനാേവന
ാരംഭഗാനം
അൽേഫാൻസാെയ നിതം
അതസിി നൽകി
ആദരി ൈദവേമ,
വാ നിെ ഞൾ
അൽേഫാൻസാ വഴിയായ്
അർിം ദാസർായ് നീ
ദാനൾ വർഷിാം
സ്േനേഹശാ ഈേശാ നാഥാ..
(അൽേഫാൻസാെയ...)
ാരംഭാർന
കാർി: സ്േനഹപിതാവായ ൈദവേമ, ഞെള ഓേരാേരം തിസിധിയിൽ ഞൾ സമർി.
അെട
വലെ
മണവാിം
ഞെട
സേഹാദരിമായ
അൽേഫാൻസാെയ
വിിയിേലയർിയ അെട കാണെ ഞൾ ഏററ് പറ് തികം അേ് നി
പറകം െചു. ഞെള അനമായി സ്േനഹി ൈദവേമ, സഹനിേം താഗിേം
സ്േനഹിേം പാതയിെട സജീവിതെ സമർി വി. അൽേഫാൻസാെയ അകരി് ഞെട
ജീവിതേം ണപാതയിെട നയിവാൻ അഹിണെമ. ഞെളെ വിീകരിെകാ്
അെട സിധിയിൽ േയാഗതേയാെട ാർിവാൻ ഞെള ശരാകം െചണേമ. ആേൻ
സീർനം 25/110
കാർി: കർാേവ, എെ ആാവിെന അെട സിധിയിേല് ഞാൻ ഉയർ.

സ: ൈദവേമ, അയിൽ ഞാൻ ആയി.
കാർി: കർാേവ, അെട മാർൾ എനി് മനിലാിരണേമ, അെട പാതകൾ എെ
പഠിിണേമ.
സ: അെട സതിേല് എെ നയിണേമ. എൊൽ അാണോ എെ രി ൈദവം.
കാർി: അേേവി ദിവസം വൻ ഞാൻ കാിരി
സ: കർാേവ, പതേല അ ഞേളാ കാണി കാണം വിശതം അരിണേമ.
കാർി: എെ യൗനിെല പാപം അതിമം അ് ഓർേത!
സ: കർാേവ, അെട അചല സ്േനഹിനതമായി കണാർവം എെ അരിണേമ.
കാർി: കർാവ് നവം നീതിമാമാണ്. പാപികൾ് അവി് േനർവഴി കാ.
സ: എളിയവെന അവി് നീതിമാർിൽ നയി. വിനീതെര തെ വഴി പഠിി.
കാർി: കർാവിെ ഉടടിം മാണം പാലിവർ് അവിെ
സ്േനഹമാണ്.
സ: പിതാവിം ം പരിാാവിം തി. ആദിതൽ എേം ആേൻ.

വഴികൾ

സതം

ാർിാം
കാർി: പിതാവായ ൈദവേമ, (എാവം േചർ്) ഞേളാ സ്േനഹെതി/ അവിെ
തിമാരനായ ഈേശാെയ/
ഞൾ് രകനായി നിയോ. ഈേശാെട മാകയിൽ/
സ്േനഹിെം താഗിെം/ സഹനിെം പാത സീകരി്/ സയം ബലിയായി ീവാൻ/
അൽേഫാൻസാെയ അ് സമാിയോ/ േഗാതമണി നില വീണ് അഴിിെിൽ/ അ
െവെതയിരി. അഴിെിേലാ/ അത് വളെര ഫലം റെവി./ എ് അളിെ ഈേശാനാഥാ,
അെട ആഹാനമസരി്/ സയം ഇാതായി/ മഹിെ ഫലൾ റെവിവാൻ/ വി
അൽേഫാൻസാെയ അഹി/ അെട അനകാണിന്/ ഞൾ നി പറ. രകനായ
ഈേശാെയ/ അെയ സ്േനഹിവാം/ അവിെ പതികേളാട്/ ർമായി സഹകരിവാം/ ഞെള
സഹായിണേമ. ൈദവഹിതം കെി സയം സമർി/ വി അൽേഫാൻസാേ/ ഞൾേവി
മാം വഹിണേമ. ആേൻ.

ഒാം ദിവസം - സഹനദാസി
കാർി: ൈദവവചനമായ മിശിഹാേയ, സജീവം ജീവദായകമായ അെട വചനൾ ഹിതിന്
ഞെട ിെയം മനിെനം കാശിിണേമ. അവഴി ഞൾ സഫലൾ റെവിവം
ജീവം രം ാപിവമായിീരെ. സകലിെം നാഥാ, എേം.
സഹം: ആേൻ
േലഖനം - െഹാ. 12: 4-13
വിേശഷം - മർോസ് 8/31-38
കാർി: നിതപിതാവിെ തിഹിതം നിറേവററി കാൽവരിയിൽ ജീവൻ ബലിയർി് സ്േനഹനാഥാ, അെട
അനമായ സ്േനഹിം പരമമായ കാണിം മഹനീയമായ രാകർിം ഞൾ നി പറ.
ആെരിം എെ പിാെല വവാൻ ആഹിെിൽ അവൻ തെെ പരിതജി് തെ
രിെമെകാ് എെ അഗമിെ എ അെട വചനം ആാർമായി സീകരിവാൻ വി

അൽേഫാൻസാ് സാധിവോ. കർാവിെ രിശിെ ഓഹരി എനി്. ഞാൻ കർാവിേനാടി
രിശിലാണ് എ് ഉദീരണം െചെകാ് തെ ജീവിതിെ ഉരവാദിതെളം സഹജീവിതിെ
േശെളം ശാരിരിക േരാഗെട വഥകെളം സോഷർവം നിതപിതാവിന് ബലിയായി സമർി
അൽേഫാൻസാെട മാക അകരിവാൻ ഞെള സഹായിേണേമ. ഞെട അദിന ജീവിതിെല
േശളാ രികെള അേ് ീതികരം സീകാരം പരിമായ ബലിയായി അർിവാൻ
ഞെള ശരാണേമ. പിതാം ം പരിാാമായ സേർവശരാ, എേം.
സഹം: ആേൻ
(ടർ് കാേറാസാ, സമാപന ാർനകൾ)

രാം ദിവസം - സർ സമർണം
കാർി: ൈദവവചനമായ മിശിഹാേയ, സജീവം ജീവദായകമായ അെട വചനൾ ഹിതിന്
ഞെട ിെയം മനിെനം കാശിിണേമ. അവഴി ഞൾ സഫലൾ റെവിവം
ജീവം രം ാപിവമായിീരെ. സകലിെം നാഥാ, എേം
സഹം: ആേൻ
േലഖനം - ഫിലി :3/7-11
വിേശഷം - മായി : 19/16-30
കാർി: എെ പിതാവിെ ഇം നിറേവറതാണ് എെ ഇം. എളിെ കർാവായ ഈേശാേയ,
അെയ ഞൾ ആരാധികം തികം െചു. എെ വം ഞാൻ എെ കർാവിന്
വിെകാിരികയാണ് എ് ഏറപറ ജീവി വി അൽേഫാൻസാ ഞെട ജീവിതിെ
മാകം വഴികാിമാണോ. ഈ േലാകജീവിതിെ ആലതകം ഉകകം െവടി്, എെ
രത മാേമ എെ കർാവ് എനി് തക എ ജീവദായകവിശാസം എനി നണേമ.
ജീവിതിെ എാ തിസികളിം, മനപതറാെത, അൽേഫാൻസാെയോെല, കർാവ് എെ
ഇടയനാ. എനിൊിം റാകയി എ ഢവിശാസോെട അിൽ മാം ആയി്
ൈദവഹിതിന് വിേധയെ് ജീവിവാൻ ഞെള ശരാേണേമ. പിതാം ം പരിാാമായ
സേർവശരാ, എേം
സഹം: ആേൻ
(ടർ് കാേറാസാ, സമാപനാർന)

ാം ദിവസം - ൈദവസ്േനഹം
കാർി: ൈദവവചനമായ മിശിഹാേയ, സജീവം ജീവദായകമായ അെട വചനൾ ഹിവാൻ
ഞെട ിെയം മനിെനം കാശിിണേമ. അവഴി ഞൾ സഫലൾ റെവിവം
ജീവം രം ാപിവമായിീരെ. പിതാം ം പരിാാമായ സേർവശരാ, എേം
സഹം: ആേൻ
േലഖനം - േറാമ. 8/31-39
വിേശഷം - േയാഹ 15/1-17
കാർി: നിതജീവൻ ാപിവാൻ ആഹിവർ, ൈദവമായ കർാവിെന ർദയോം ർ

ആാേവാം ർശിേയാം ർമന ോെട സ്േനഹിണെമ് അളിെ് കർാേവ,
സർമായ ൈദവസ്േനഹം ഞളിൽ ഉളവാണേമ. േരാഗിെ അസതകളാൽ ഉറാൻ പററാ
അവസരളിൽോം ഞാൻ എെ ഈേശാെയ സ്േനഹികയാണ് എ പറ അൽേഫാൻസാെട
ജീവിതം ഞൾ് േചാദനമായിീരെ. തിവചനിെ ിൽ തെ ദയാഭിലാഷെള
അടിയറവെകാ്
അേ
സ്േനഹാിജാലയിെല
ഒ
കണികയായി
മാവാൻ
ആഹി
അൽേഫാൻസാെയോെല ഞെട ജീവിതിൽ വചനിനതമായ മാനസാരം വിൊ്
അവിെ സ്േനഹിെ ആഴം ചിറിവാ അഹം ഞൾ നണേമ. പിതാം ം
പരിാാമായ സേർവശരാ, എേം
സഹം: ആേൻ
(ടർ് കാേറാസ, സമാപന ാർന)

നാലാം ദിവസം - പരസ്േനഹം
കാർി: ൈദവവചനമായ മിശിഹാേയ, സജീവം ജീവദായകമായ അെട വചനൾ ഹിവാൻ
ഞെട ിെയം മനിെനം കാശിിണേമ. അവഴി ഞൾ സഫലൾ റെവിവം
ജീവം രം ാപിവമായിീരെ. സകലിേം നാഥാ എേം
സഹം: ആേൻ
േലഖനം - 1 േയാഹ 3/ 11-24
വിേശഷം - ാ 10/25-37
കാർി: ഞാൻ നിൾ് ഒ തിയ കന ത. ഞാൻ നിെള സ്േനഹിേപാെല നിം പരരം
സ്േനഹിവിൻ, നിെട പരരസ്േനഹം ക് നിൾ എെ ശിഷരാെണ് േലാകം അറിയെ
എളിെ ഈേശാനാഥാ, സയം പരിതജിെകാ് എെ ംബിം എെ വർന
മലളിം അെട സ്േനഹിന് സാം വഹിവാൻ എെ ശിെണേമ. തെ
ോഹിവർേവി പരിഹാരം െച് ാർികം അവേരാ കത സ്േനഹം കാണികം െച
അൽേഫാൻസാെയോെല, തിരി കിെമ ന െചുവാം മി സ്േനഹിെട അെട
സ്േനഹം പകർ നവാം ഞെള ാരാണേമ. പിതാം ം പരിാാമായ സേർവശരാ,
എേം
സഹം: ആേൻ
(ടർ് കാേറാസാ, സമാപന ാർന)

അാം ദിവസം - വിനയം
കാർി: ൈദവവചനമായ മിശിഹാേയ, സജീവം ജീവദായകമായ അെട വചനൾ ഹിവാൻ
ഞെട ിെയം മനിെനം കാശിിണേമ. അവഴി ഞൾ സഫലൾ റെവിവം
ജീവം രം ാപിവമായിീരെ. സകലിേം നാഥാ എേം
സഹം: ആേൻ
േലഖനം - ഫിലി 2/ 5-10
വിേശഷം - ാ 14/7-11

കാർി: ഞാൻ ശാശീലം വിനീതദയമാണ്. നിൾ എിൽ നി് പഠിവിൻ എളിെ
ഈേശാേയ, ദയ താെട പാഠം ഞെള പഠിിണേമ. ന ഈേശാേയ, അൽേഫാൻസാെയ അകരി
ഞം ാർി. സ്േനഹിെവാം വിലമതിെവാ ആഹളിൽ നി് ഞെള
വിരാണേമ. കീർിം ബമാനം സാദിണെമ ഷി ഉദമിൽ നി് ഞെള
രിണേമ. ഞൾെതാം അെട വലിയ പാദാനമാെണ ഉറ േബാധോെട, ഞെട
സമയം സം കഴികെമാം മറവെട നം വളർമായി ഉപേയാഗിവാൻ സഹായിണേണ.
അധികാരികളിൽ അെയ ദർശിവാം അവെര അസരിവാം അംഗീകരിവാം ഞെള
ാരാണേമ. യഥാർമായ വിനയിം സതിം നീതിയിം ജീവി് സർീയ ജീവിതിന്
അർഹരാവാൻ ഞെള ാരാണേമ. പിതാം ം പരിാാമായ സേർവശരാ, എേം.
സഹം: ആേൻ
(ർ് കാേറാസാ, സമാപന ാർന)

ആറാം ദിവസം - ൈദവസാിാവേബാധം
കാർി: ൈദവവചനമായ മിശിഹാേയ, സജീവം ജീവദായകമായ അെട വചനൾ ഹിവാൻ
ഞെട ിെയം മനിെനം കാശിിണേമ. അവഴി ഞൾ സഫലൾ റെവിവം
ജീവം രം ാപിവമായിീരെ. സകലിേം നാഥാ എേം
സഹം: ആേൻ
േലഖനം - േറാമാ 10/ 8-13
വിേശഷം - ാ 12/22-32
കാർി: േലാകാവസാനം വെര മഷമേളാെട ആയിരിവാൻ േവി, പരിാാവിെന ഞൾ
നകം പരി ർാന ാപികം െച ഈേശാനാഥാ, അെട അനമായ സ്േനഹിം
പരിപാലനം ഞൾ നി പറ. എെ കർാവ് അറിയാെത എനി് ഒം സംഭവികയി എ
ഢവിശാസോെട എാ തിലസാഹചരെളം സോഷർവം സീകരി് സർീയമാി മാററിയ
അൽേഫാൻസാെയോെല, ൈദവീക പതികൾ തിരിറി്, ജീവിതശ്നളിൽ, അടിപതറാെത നിിൽ
ർമായി അഭയം കെവാൻ ഞെള സഹായിണേമ. കടവ ഓേരാ നിമിഷെം അെട
സാിാവേബാധാൽ വിീകരിെകാ് ണവഴിയിൽ നടവാൻ ഞെള പഠിിണേമ. പിതാം
ം പരിാാമായ സേർവശരാ, എേം.
സഹം: ആേൻ
(ടർ് കാേറാസാ, സമാപനാർന)

ഏഴാം ദിവസം - ൈദവി താശ
കാർി: ൈദവവചനമായ മിശിഹാേയ, സജീവം ജീവദായകമായ അെട വചനൾ ഹിവാൻ
ഞെട ിെയം മനിെനം കാശിിണേമ. അവഴി ഞൾ സഫലൾ റെവിവം
ജീവം രം ാപിവമായിീരെ. സകലിേം നാഥാ എേം
സഹം: ആേൻ
േലഖനം - െഹാ 10/ 19-24
വിേശഷം - മാ 7/7-12

കാർി: നിൾ എെ നാമിൽ ആവശെെതം പിതാ നിൽ മഹെവാൻ േവി ഞാൻ
വർിം എളിെ കർാവായ ഈേശാേയ, അെട വാാനിൽ ഞൾ പരിർമായി
വിശസികം താശികം െചു. എെ കർാവിെ കരളിെട എ ലഭിാം അെതാം
എെ സോഷിിം എ് ഉദ്േഘാഷിെകാ് അൽേഫാൻസാെയോെല, എാ അഭവളിം
ൈദവകരം ദർശിവാൻ ഞെള പഠിിണേമ. ഞെട ജീവിതിൽ ഉാ പരാജയളിം
ഃഖളിം നിരാശരാകാെത അി താശയിൽ വളവാൻ പരിാാവിെ വരദാനളാൽ ഞെള
ശിെണേമ. ക് കിിാം െചവി േകിിാം ദയം ആസദിിിാം ആയ
സർീയ മഹം ാപിാെമ താശയിൽ സദാപി ഞെട ജീവിതെ മെവാൻ
സഹായിണേമ. നിതം പിതാം ം പരിാാമായ സേർവശരാ, എേം
സഹം: ആേൻ
(ടർ് കാേറാസാ, സമാപന ാർന)

എാം ദിവസം - ൈദവമാഭി
കാർി: ൈദവവചനമായ മിശിഹാേയ, സജീവം ജീവദായകമായ അെട വചനൾ ഹിവാൻ
ഞെട ിെയം മനിെനം കാശിിണേമ. അവഴി ഞൾ സഫലൾ റെവിവം
ജീവം രം ാപിവമായിീരെ. സകലിേം നാഥാ എേം
സഹം: ആേൻ
േലഖനം - നടപടി 1/ 12-14
വിേശഷം - േയാഹ. 19/25-27
കാർി: ഇതാ നിെ അ എ് േയാഹാേനാട് അളിെെകാ് ിയമാതാവിെന േലാകി വം
അയായി നിയ ഈേശാേയ, അേ് നി പറ് അെയ ഞൾ തിാരാധി. െചകാലം
തൽ പരി അേയാ ഭിയിം സ്േനഹിം വളെര ആഴെ ജീവിതം നയി
അൽേഫാൻസാെയോെല ൈദവമാഭിയിൽ വളവാൻ ഞെള സഹായിണേമ. പരി അേ,
നിെല ംബെ അവി് സംരികം നയികം െചേപാെല ഞെട ംബെള
വിിയിൽ വളർവാൻ ഞേളാെടാം ഉായിരിണേമ. എാവിധ അപകടളിൽ നിം ഞെള
സംരിണേമ.
കാനായിെല
കലാണവിിൽ
മാം
വഹിേപാെല
ഞെട
അദിനാവശളിൽ ൈദവസിധിയിൽ ഞൾായി മാം വഹിണേമ. ഈ േലാകജീവിതേശഷം
സർിൽ അേയാെടാ് ൈദവെ പാടികവാൻ ഞെള സഹായിണേമ. പിതാം ം
പരിാാമായ സേർവശരാ, എേം.
സഹം: ആേൻ
(ടർ് കാേറാസാ, സമാപന ാർന)

ഒൻപതാം ദിവസം - സർോഖ ജീവിതം
കാർി: ൈദവവചനമായ മിശിഹാേയ, സജീവം ജീവദായകമായ അെട വചനൾ ഹിവാൻ
ഞെട ിെയം മനിെനം കാശിിണേമ. അവഴി ഞൾ സഫലൾ റെവിവം
ജീവം രം ാപിവമായിീരെ. സകലിേം നാഥാ എേം
സഹം: ആേൻ

േലഖനം - 1 പോ 1/ 13-25
വിേശഷം - േയാഹ. 14/1-7
കാർി: ഞാൻ എെ പിതാവിെ ഭവനിൽ നിൾായി വാസലെമാ വാൻ േപാ എ
അളിെെകാ് പിതാവിെ പേല് േപായ മിശിഹാേയ, അെയ ഞൾ ആരാധികം
തികം മഹെ കം െചു. അ ഞൾായി ഒിയിരി സർീയ സേതിൽ
ഞം എിേവാൻ ആഹി. വിേശഷിെല ി കനകമാെരോെല വിിെട
നിറദീപമായി, മണവാളെന കാി്, സർീയ കിരീടം സമാിയ അൽേഫാൻസാെയോെല
കർാമായി എോം സ്േനഹിൽ ഐകെ ജീവിവാൻ ഞെള ാരാണേമ. ഈ േലാകിന്
അപരാകാെത, മനിെ നിരരമായ നവീകരണം വഴി സർോഖമായ ജീവിതം നയിവാം ന
മരണം ാപി് സർിൽ സകലവിേരാം
മാലാഖമാേരാം െട അനവരതം ൈദവെ
പാടികവാം ഞെള അഹിണേമ.
പിതാം ം പരിാാമായ സേർവശരാ,
എേം.
സഹം: ആേൻ
(ടർ് കാേറാസാ, സമാപന ാർന)

കാേറാസ
കാർി: നൊവർം സോഷോം താശേയാം െട നെട ജീവിതെള ൈദവകരളിൽ
സമർിെകാ്, അൽേഫാൻസാേ, ഞൾ േവി ാർിണേമ എ് അേപിാം.
സ: അൽേഫാൻസാേ, ഞൾേവി അേപിണേമ.
അെിൽ ഗാനം, അൽേഫാൻസാേ, ാർിേണ
തമൾ െപാഴിണേമ......
കാർി: സഹനം താഗം വഴി ഈേശാെട സ്േനഹിന് സാം വഹി അൽേഫാൻസാേ, ഞെട
എാ ജീവിതേശളിം ഃഖളിം ൈദവഹിതം ദർശിവാം അവിെ പരിപാലനയിൽ ആയി്
വിശാസോെട ജീവിാം ഞൾ ശരാവാൻ
സ: അൽേഫാൻസാേ, ഞൾേവി അേപിണേമ.
കാർി: കാൽവരിയിെല രിശിൽ സയം സമർി ഈേശാെയ അകരിെകാ് സയംബലിവവായി
േഹാമിെവാൻ അഭിലഷി അൽേഫാൻസാേ ഞെട ജീവിതെളം സ്േനഹിെം
സയംദാനിെം നിരരബലിയായി സമർിവാൻ ഞൾ േയാഗരാവാൻ
സ: അൽേഫാൻസാേ, ഞൾേവി അേപിണേമ.
കാർി: ഞാൻ എെ വം കർാവിന് വിെകാിരികയാണ്. അവിെ ഇംേപാെല എോട്
െചെകാെ എ് ഏറപറ അൽേഫാൻസാേ, ാർനാ ൈചതനം വിശാസതീതം
താശം നിറ ജീവിതിെട ൈദവെ മഹെതിന് ഞൾ ാരാവാൻ
സ: അൽേഫാൻസാേ, ഞൾേവി അേപിണേമ.
കാർി: എനി് എെ ഈേശാെയ മാം മതി, മെററാം എനി േവാ എ് ഏറപറ
അൽേഫാൻസാേ ഞെട വതിവാം വിദാർിനിവിദാർികം അേ മാകയസരി്,

നയിം വിിയിം വളവാം ജീവിതലളിം സാർിം ൈദവവിശാസിം അടിറ്
ഉചിതമായ ജീവിതാ് കെി ജീവിവാം
സ: അൽേഫാൻസാേ, ഞൾേവി അേപിണേമ.
കാർി: എാവേരാം എനി് സ്േനഹമാണ്. ആെരം െവാൻ എനി് ഒരിം കഴികയി എ്
ഉദ്േഘാഷി അൽേഫാൻസാേ, ഞെട നാടിേം രാജിേം ഐശരിം അഭിിം
േവിം ഭരണാധികാരികെട നം േമിം േവിം ഞൾ ാർി.
സ: അൽേഫാൻസാേ, ഞൾേവി അേപിണേമ.
കാർി: തിഭെയം തിഭാധികാരികെളം ഏെറ സ്േനഹികം ബമാനികം അവർേവി
ാർികം െച അൽേഫാൻസാേ, സഭെട തലവനായ പരിപിതാവിെനം എാ
സഭാാേരം
ൈവദീകർ,
സനാസിനീസനാസികൾ,
അൽമായ
േഷിതർ
എിവെരം
പരിപാലിവാം ആീയ നകളാം ൈദവീക തളാം നിറ് അവർ ൈദവെ
മഹെവാം സ: അൽേഫാൻസാേ, ഞൾേവി അേപിണേമ.
(മൗനാർന, തതാർണം)
ന ാർിാം
കർി :എെ അഗമിവാൻ ആഹിവൻ സയം പരിതജി് സം രിെമ് എെ പിാെല
വരെ എളിെ ഈേശാനാഥാ, ഞെട ജീവിതാഭവളാ രികെള അെട സിധിയിൽ
ഞൾ സമർി. ഞെട എാ ആവശം അറി കാണവാനായ കർാേവ,
അൽേഫാൻസാ വഴി അെട സിധിയിൽ ഞൾ സമർി ാർനകൾ േതകി് ഇ് ഞൾ
സമർി ഈ േതക ആവശം (...................) കണാർവം സീകരി് ഞെള അഹിണേമ.
അവിെ രം നീി ഞെള ആശീർവദികം ഞെളം ഞെട ംബാംഗെളം ഞെട
ഇടവക സഹെം അെട സിധിയിൽ ഞൾ സമർി ാർി എാവെരം സമായി
അഹികം െചണേമ. ആേൻ
അൽേഫാൻസാെട ാർന
(കാർികൻ െചാിൊ)
ഓ!
ഈേശാനാഥാ/അേ
ദിവദയിെല
റിവിൽ/എെ
മറയ്േണേമ.
സ്േനഹിെവാം/വിലമതിെവാം
ഉ
എെ
ആശയിൽ
നി്/എെ
വിയാണേമ/കീർിം ബമാനം സാദിണെമ ഷി ഉദമിൽ നി് എെ
രിണേമ. ഒ പരമാം/അേ ദിവദയിെല/സ്േനഹാഗ്നിജാലയിെല ഒ െപാരിം
ആവെര/എെ
എളിമെണേമ/ികെളം
എെെം/മറ
കളതി
അഹം/എനി
തരണേമ.
പററിയിാൻ
വാ
മാരമായ
എെ
ഈേശാെയ/ലൗകികാശാസെളാം എനി് കായി പകർണേമ/നീതിര നായ എെ ഈേശാെയ
നിെ ദിവ കതിരിനാൽ/എെ േബാധെ െതളിയി്/ ിെയ കാശിി്/ദയെ ീകരി്/നിെ
േനർ സ്േനഹാൽ എരിയി്/എെ നിോട് ഒിിണേമ. ആേൻ
സമാപനാശീർവാദം
എെ സമാധാനം നിൾ ഞാൻ ത. ഞാൻ ന സമാധാനം നിളിൽ നി് എകളയാൻ ആർം
സാധമ എളിെ കർാവീേശാമിശിഹാ തെ സമാധാനിൽ നിെട ദയെള നിറെ. വി.
അൽേഫാൻസാെയ സർീയഫലളാൽ നിറ കർാവ് തെ അഹിൽ നെം സരാെ.
എാവിധ േശളിം േരാഗളിം അസതകളിം നി് േമാചനം നി അവി് നിെള
ആശസിിെ. ൈദവതിമന് ഹിവാം പരിാാവിെ േചാദനമസരി് ജീവിവാം
ആീയ ഫലളാൽ നിറവാം അവി് നിെള ശരാെ. വി. അൽേഫാൻസാെട മാകയിൽ
ൈദവസിധിയിൽ, താശം സമർണേബാധം വിശാസം ഉവരായി ജീവിവാം വിിയിൽ

വളർ് നകൾ റെവിാം അവി് നിെള ാരാെ. ഇോം എോം എേം. ആേൻ.
സമാപനഗാനം
(േയശേലമിെല വൻമലേമൽ എ.മ)
ഈേശാതൻ ിയദാസി അൽേഫാൻസാ
സഹനിൻ സാിയാം അൽേഫാൻസാ
വിിതൻ പരിമളനമതായ്
വിളിേ, സമർിേൻ
അൽേഫാൻസാേ, ാർിേണ
ഈേശാതൻ സവിേധ ഞൾായ്
േഗാതമണിേപാൽ അഴിയാം
സ്േനഹിൽ ജീവൻ പകരാം
ജീവിതേശൾ സമചിരായ്
േനരിടാം പ െചാരിയണേമ
അൽേഫാൻസാേ, ാർിേണ
ഈേശാതൻ സ്േനഹിൽ വളരാം
ൈദവീക തൾ നിറയാം
േസാദരാ സ്േനഹിൽ നിർലരായ്
ജീവിാം പ െചാരിയണേമ
അൽേഫാൻസാേ, ാർിേണ
ഈേശാതൻ സവിേധ ഞൾായ്

സാധാരണ ദിവസളിൽ
മാർന
ാരംഭഗാനം
അൽേഫാൻസാെയ നിതം
അത സിി നി
ആദരി ൈദവേമ,
വാ നിെ ഞൾ
അൽേഫാൻസാ വഴിയായ്
അർിം ദാസർായ് നീ
ദാനൾ വർഷിാം
സ്േനേഹശാ, ഈേശാ നാഥാ
(അൽേഫാൻസാെയ....)
കാർി: പരിാാേവ, എി വരണേമ, അെട ദാനൾ നി ഞെള വിശാസിൽ
ഉറിണേമ. സർരാജെറി താശയിൽ ഞെള നയിണേമ. ഞെട ദയെള
ൈദവസ്േനഹാഗ്നിയാൽ ജലിിണേമ. അൽേഫാൻസാെയ വി മാർിെട അ നയിേപാെല
ഞേളം േനർവഴി കാി നടണേമ. എളിമയിം വിനയിം വിശതേയാെട അേ ഷ
െചെകാ്, വിിയിം വിേവകിം വളവാൻ ഞെള അഹികം െചണേമ.

സ: കർാേവ, ഞെട ാർന േകൾണേമ.
കാർി: നൊവർം സോഷോം തീേയാം െട കർാേവ, ഞെട ാർന
േകൾണേമ, എേപിാം.
സ: കർാേവ, ഞെട ാർന േകൾണേമ.
കാർി:
ണചരിതയായ അൽേഫാൻസാെയ വിെട ഗണിേലയർ ിയ കർാേവ,
ാർനേടം പരിതാഗിെം അപിയാൽ ഞെള നിറണെമ് ഞൾ ാർി.
സ: കർാേവ, ഞെട ാർന േകൾണേമ.
കാർി: പാപികളായ ഞൾേവി രിശിൽ മരി കർാേവ, അേ േവി സയം ബലിവവായി
േഹാമിെവാൻ അഭിലഷി വി അൽേഫാൻസാെയ അകരിെകാ് ഞെട ജീവിതെ ഒ
നിരര ബലിയായി അേർിവാൻ ഞെള ശരാണെമ് അേയാ ഞൾ ാർി.
സ: കർാേവ, ഞെട ാർന േകൾണേമ.
കാർി: സഹനം താഗം വഴി അേ സാം വഹി വി അൽേഫാൻസാെയോെല ഞെട
എാ ജീവിതേശളിം ഃഖളിം സ്േനഹപിതാവായ അെട രം ദർശിവാൻ ഞെള
സഹായിണെമ് ഞൾ ാർി.
സ: കർാേവ, ഞെട ാർന േകൾണേമ.
കാർി: േവദനെട പാരമിൽോം എെ ഇമ അെട ഇം നിറേവറെ എ ാർി
കർാേവ, അെട മാക സജീവിതിൽ പകർിയ അൽേഫാൻസാെയ അകരി്, എാ ജീവിത
സാഹചരളിം അെട അഭിം നിറേവറവാം േമലധികാരികളിൽ അെയ ദർശിവാ ം ഞെള
ാരാണെമ് ഞൾ ാർി.
സ: കർാേവ, ഞെട ാർന േകൾണേമ.
ന് ാർിാം
കാണവാം അഹസമായ ൈദവേമ, ഞെള വനായി ഞൾ അേ് സമർി.
ഞെട േമൽ അ വർഷിെകാിരി അഹൾ് ഞൾ നി പറ. ഞെട കടം
പാപം ഞേളാട് മിണേമ. വി അൽേഫാൻസാെയ ഞൾ് മാകം മമായി
നൽകിയ കർാേവ, അവെട മാം േത ഞെള ആീയം ശാരിരികമായ എാ അപകടളിൽ
നിം രികം അെട അഹദാനളാൽ നിറകം െചണെമ് ഞൾ ാർി.
പിതാം ം പരിാാമായ സേർവശരാ, എേം.
സ: ആേൻ
സമാപനഗാനം
(േയശേലമിെല വൻമലേമൽ എ.മ.)
ഈേശാതൻ ിയദാസി അൽേഫാൻസാ
സഹനിൻ സാിയായ അൽേഫാൻസാ
വിിതൻ പരിമളനമായ്
വിളിേ, സമർിേൻ
അൽേഫാൻസാേ, ാർിേണ

ഈേശാതൻ സവിേധ ഞൾായ്
േഗാതമണിേപാൽ അഴിയാം
സ്േനഹിൽ ജീവൻ പകരാം
ജീവിതേശൾ സമചിരായ്
േനരിടാം പ െചാരിയണേമ
അൽേഫാൻസാേ, ാർിേണ
ഈേശാതൻ സവിേധ ഞൾായ്
ിനിയ - (ആേഘാഷാവസരളിൽ)
കർാേവ കനിയണേമ
മിശിഹാേയ കനിയണേമ
കർാേവ ഞളണം
ാർന സദയം േകൾണേമ
സർപിതാവാം സകേലശാ
ദിവാഹേമകണേമ
നരരകനാം മിശിഹാേയ
ദിവാഹേമകണേമ
ൈദവാാവാം സകേലശാ
ദിവാഹേമകണേമ
പരിപാവനമാം ിതേമ
ദിവാഹേമകണേമ
ഭാരതനാടിൻ മണിേ
േകരളസഭെട നൽമേമ
അൽേഫാൻസാേ ാർിേണ
നൽവരമാരി െപാഴിണേമ
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