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രിശിെ വഴി (ഫാ. ആേബൽ സി.എം.ഐ.)
ാരംഭഗാനം
രിശിൽ മരിവേന, രിശാേല
വിജയം വരിവേന
മിഴിനീെരാിയേ,രിശിെ
വഴിേയ വ ഞൾ
േലാൈകക നാഥാ, നിൻ
ശിഷരാീവാനാശിോെനെമം
രിവഹി നിൻ
കാൽാ പിൊൻ
കൽപി നായകാ
നിൻ ദിവരാെലൻ പാപമാലിനം
കേകണേമ, േലാകനാഥാ
ാരംഭാർന
നിതനായ ൈദവേമ, ഞൾ അെയ ആരാധി. പാപികളായ മഷർേവി ജീവൻ ബലി കഴിവാൻ
തിമനായ കർാേവ, ഞൾ അേ നി പറ. അ ഞെള സ്േനഹി അവസാനം വെര
സ്േനഹി. സ്േനഹിത േവി ജീവൻ ബലികഴിതിേനാൾ വലിയ സ്േനഹമിെ് അ്
അളിെചിോ. പീലാോസിെ ഭവനം തൽ ഗാൽാവെര രിം വഹിെകാ അവസാന
യാ അേ സ്േനഹിെ ഏം മഹായ കടനമായി. കനീരിെം രിെം ആ
വഴിയിൽടി വാലയായ മാതാവിെ പിാെല ഒ തീർയായായി ഞം അെയ അഗമി.

സർിേല വഴി െഞം വാതിൽ ഇിയമാെണ് ഞെള അറിയി കർാേവ,
ജീവിതിെ ഓേരാ ദിവസം ഞൾാ േവദനകം രികം സോഷോെട സഹിെകാ്
ആ ഇിയ വഴിയിൽടി സരിവാൻ ഞെള സഹായിണേമ.
കർാേവ, അഹിണേമ, പരി ൈദവമാതാേവ, ശിതനായ കർാവിെ തിറികൾ ഞെട
ദയിൽ പതിി് ഉറിണേമ
(ഒാം ലേ േപാോൾ)
മരണിനായ് വിധി, കറയ
ൈദവിൻ ാടിെന
അപരാധിയായ് വിധി കഷം
കലരാ കർാവിെന
അറിയാ ൾ നിരയായ് മി
പരിനായ നിിൽ
ൈകവലദാതാ നിൻ കാണം ൈകൊോർ
കദനിലാി നിെ
അവസാനവിധിയിൽ നീയലിവാർ
ഞൾായളേണെമ നാകഭാഗം.
ഒാം ലം - ഈേശാമിശിഹാ മരണി വിധിെ
ഈേശാമിശിഹാെയ, ഞൾ അെയ ിാരാധി. എെകാൊൽ വി രിശിനാൽ അ
േലാകെ വീരി.
മഷലിെ പാപപരിഹാരി ബലി ആരംഭികഴി. ഈേശാ പീലാോസിെ ിൽ
നിൽ…അവിെ ഒ േനാക…ചിയടിേയ ശരീരം…രിൽ ഒിിടി വൾ…തലയിൽ
ൾടി…ഉറെമാഴി കകൾ…ീണാൽ വിറ ൈകകാകൾ…ദാഹി വര നാവ്…ഉണിയ
കൾ. പീലാോസ് വിധിവാചകം ഉരി. മിാവൻ ാരനായി വിധിെ. എിം
അവി് എാം നിബദനായി സഹി.
എെ ൈദവമായ കർാേവ, അ മവനായിിം രിമരണി വിധിെവോ എെ
മവർ െതിരിോം നിർയമായി വിമർശിോം ാരനായി വിധിോം അെതാം
അെയോെല
സമചിനായി
സഹിവാൻ
എെ
അഹിണേമ.
അവെട
ഉേശെി
ചിിാെത
ആാർമായി
അവർ
േവി
ാർിവാൻ
എെ
സഹായിണെമ. 1 സർ, 1 ന
കർാേവ, അഹിണേമ, പരി ൈദവമാതാേവ, ശിതനായ കർാവിെ തിറികൾ ഞെട
ദയിൽ പതിി് ഉറിണേമ
(രാം ലേ് േപാോൾ)
രി മി േലാകിൻ
വിനകൾ മി
നീ ദിവനാഥൻ നിനം
നിറം നിരിെട

എൻ ജനേമ, െചാൽക ഞാെന െച
രിശിെ േതാളിേലാൻ?
േൻ  നാിൽ ഞാൻ നിെള
ആശേയാടാനയി
എേ, യിദം നിെളാം
മറെെ ആാവിനാതേമി ?
രാം ലം - ഈേശാമിശിഹാ രി മ
ഈേശാമിശിഹാെയ, ഞൾ അെയ ിാരാധി. എെകാൊൽ വി രിശിനാൽ അ
േലാകെ വീരി.
ഭാരേമറിയ രിം മെകാ് അവി ോ നീ…ഈേശാെട ം േനാക സ്േനഹിതാർ
ആമി…ദാസ് അവിെ ഒിൊ…പോസ് അവിെ പരിതജി…മ ശിഷാർ ഓടിെയാളി.
അവിെ അത ർികൾ കവം അവെട ഫലമഭവിവം ഇോൾ എവിെട? ഓശാനപാടി
എതിേരവം ഇ നിരായിരി. ഈേശാെയ സഹായിവാേനാ, ഒരാശാസവാ പറവാേനാ
അവിെട ആമി.
എെ അഗമിവാൻ ആഹിവൻ സയം പരിതജി തെ രിം വഹിെകാ് എെ പിാെല
വരെ എ് അ് അളിെചിോ എെ സടെടം േശെടം രി മെകാ് ഞാൻ
അേ രമണി കാൽപാകൾ പിട. വലവെരം ഭാരം മവെരം ആശസിി
കർാേവ, എെ േശെളാം പരാതി ടാെത സഹിവാൻ എെ സഹായിമാറാകണേമ. 1 സർ, 1
ന
കർാേവ, അഹിണേമ, പരി ൈദവമാതാേവ, ശിതനായ കർാവിെ തിറികൾ ഞെട
ദയിൽ പതിി് ഉറിണേമ
(ാം ലേ് േപാോൾ)
രിശിൻ കനഭാരം താവാൻ
കഴിയാെത േലാകനാഥൻ
പാദൾ പതറി വീ കകൾ
നിറം െപവഴിയിൽ
ാദം കിേൽ തി റി
െചിണം വാർൊകി
മാനവരി വാനവരി
താിണീവാൻ
അതാപ
കനീർ കി
യണ ിൽ ഞൾ
ാം ലം - ഈേശാമിശിഹാ ഒാം ാവശം വീ
ഈേശാമിശിഹാെയ, ഞൾ അെയ ിാരാധി. എെകാൊൽ വി രിശിനാൽ അ
േലാകെ വീരി.

കകൾ നിറ വഴി…ഭാര രിശ്…ീണി ശരീരം…വിറ കാകൾ...അവി ഖം ി
നിലവീ…കൾ െപാി രെമാലി…ദാർ അവിെ പരിഹസി…പാളാർ
അടി…ജനം ആർ വിളി…അവി മിി.
'ഞാൻ സരി വഴികളിൽ അവർ എനി െകണികൾ െവ…ഞാൻ വലേ് തിരി േനാി…എെ
അറിവർ ആമി ഓടിെയാളിവാൻ ഇടമി. എെ രിവാൻ ആമി.' അവി നെട ഭാരം
മ. നേവി അവി സഹി.
കർാേവ ഞാൻ വഹി രിശിം ഭാര് പലോം രിേശാെട ഞാം നില വീേപാ.
മവർ അക പരിഹസികം എെ േവദന വർിികം െചാ്. കർാേവ, എനി വീകൾ
ഉാോൾ എെെ നിയിവാൻ എെ പഠിിണേമ. രി വഹിവാൻ ശിയിാെത
ഞാൻ തളോൾ എെ സഹായിണേമ. 1 സർ, 1 ന

കർാേവ, അഹിണേമ, പരി ൈദവമാതാേവ, ശിതനായ കർാവിെ തിറികൾ ഞെട
ദയിൽ പതിി് ഉറിണേമ.
(നാലാം ലേ േപാോൾ)
വഴിയിൽര വോരെയ
തനയൻ തിരിേനാി
സർീയകാി ചിം മിഴികളിൽ
ര താണിറി
ആേരാ നിെ ഞാൻ
സാമെം കദനെടേല?
ആരറിാഴിലലതിനിൽ
നിൻ മേനാേവദന?
നിൻ കനീരാൽ കേകണെമിൽ
പതി മാലിനെമാം
നാലാം ലം - ഈേശാ വഴിയിെൽവ തെ മാതാവിെന കാ
ഈേശാമിശിഹാെയ, ഞൾ അെയ ിാരാധി. എെകാൊൽ വി രിശിനാൽ അ
േലാകെ വീരി.
രിയാ ോ നീ ഇട് സടകരമായ ഒ ടിാ…അവിെ മാതാ ഓടിെയ…അവർ
പരരം േനാി…കവിൊ നാല് കകൾ…വിിൊ ര ദയൾ…അം മകം
സംസാരിി…മകെ േവദന അെട ദയം തകർ…അെട േവദന മകെ ഖം
വർിി…
നാൽപതാം ദിവസം ഉിെയ േദവാലയിൽ കാെവ സംഭവം മാതാവിെ ഓർയിൽ വ. 'നിെ
ദയിൽ ഒ വാൾ കം'എ പരിനായ ശിമേയാൻ അ് വചി. കനീേരാെട വിതവൻ
സോഷോെട െകാു. ഈ േലാകിെല നിാരസടൾ ന നിതഭാഗം ദാനം െചു.
:ഖസിൽ കിയ ദിവ രിതാേവ, സഹനിെ ഏകാനിമിഷളിൽ അേ മാതാവിെ മാക
ഞെള ആശസിിെ. അേടം അേ മാതാവിെം സടി കാരണം ഞെട പാപൾ
ആെണ് ഞൾ അറി. അവെയാം പരിഹരിവാൻ ഞെള സഹായിണേമ. 1 സർ, 1 ന.

കർാേവ, അഹിണേമ. പരി ൈദവമാതാേവ. ശിതനായ കർാവിെ തിറികൾ ഞെട
ദയിൽ പതിി് ഉറിണേമ.
(അാം ലേ് േപാോൾ)
രി മ നീം നാഥെന
ശിമേയാൻ ണീ
നാഥാ, നിൻ രി താാൻ ൈകവ
ഭാഗേമ, ഭാഗം.
നിൻ രിെശേയാ
േലാലം, നിൻ കമാന ദായകം
അഴലിൽ വീഴോർവലംബേമ
രിേശ, നമിി
രേലാകനാഥാ, നിൻ
രിെശാ താവാൻ
തരേണ വരൾ നിരം
അാം ലം - ശിമേയാൻ ഈേശാെയ സഹായി
ഈേശാമിശിഹാെയ, ഞൾ അെയ ിാരാധി. എെകാൊൽ വി രിശിനാൽ അ
േലാകെ വീരി.
ഈേശാ വളെരയധികം തളർ കഴി…ഇനി രിേശാെട ോ നീവാൻ ശന…അവി
വഴിയിെൽവ തെ മരിേപാേയെമ് ദാർഭയ…അോൾ ശിമേയാൻ എൊരാൾ വയലിൽ നി
വത് അവർ ക…െകറീൻകാരനായ ആ മഷൻ അലക്സാറിെം േറാോസിെം
പിതാവായി…അവിെ രിമാൻ അവർ അയാെള നിർബി. അവർ് ഈേശാേയാട്
സഹതാപം േതാിയി, ജീവേനാെട അവിെ രിശിൽ തറണെമ് അവർ തീമാനിി.
കണാനിധിയായ കർാേവ, ഈ ിതിയിൽ ഞാൻ അെയ കിെിൽ എെെ വിരി
ഞാൻ അെയ സഹായിമായി. എാൽ 'എെ ഈ െചറിയ സേഹാദരാരിൽ ആർെിം നിൾ
സഹായം െചോെഴാം എനിതെയാണ് െചത്' എ് അ് അളിെചിോ. അതിനാൽ
വരിൽ അെയ കെകാ് കഴി വിധിെലാം അവെര സഹായിവാൻ എെ
അഹിണേമ. അോൾ ഞാം ശിമേയാെനോെല അഹീതനാം. അേ പീഡാഭവം എിെട
ർിയാകം െചും. 1 സർ, 1 ന
കർാേവ, അഹിണേമ, പരി ൈദവമാതാേവ, ശിതനായ കർാവിെ തിറികൾ ഞെട
ദയിൽ പതിി് ഉറിണേമ.
(ആറാം ലേ് േപാോൾ)
വാടിളർ ഖം നാഥെ
കകൾ താമി
േവേറാനിാ മിഴിനീർ കിയദിവാനനം ട
മാലാഖമാർൊമാനേമ

മാനെ നിലാേവ
താേബാർ മാമല േമേല നിൻ ഖം
രെനോെല മിി
ഇാഖിെ
ലാവണെമാാെക
മി :ഖിൽ ി
ആറാം ലം - േവേറാനിാ മിശിഹാെട തിഖം ട
ഈേശാമിശിഹാെയ, ഞൾ അെയ ിാരാധി. എെകാൊൽ വി രിശിനാൽ അ
േലാകെ വീരി.
ഭയായ േവേറാനിാ മിശിഹാെയ കാ…അവെട ദയം സഹതാപാൽ നിറ…അവൾ്
അവിെ ആശസിിണം. പാളാെട മിെട അവൾ ഈേശാെയ സമീപി…ആെരിം
എെിം പറെകാെ…സേനഹം തിബം അറിി. പരമാർദയർ അവിെ കാം.
അിൽ ശരണെവരാം നിരാശരാകയി. അവൾ ഭിർവം തെ വാലെയ…രം ര
ഖം വിനയർവം ട'. എോ സഹതാപിവോ എ് ഞാൻ അേനഷിേനാി ആെരം
ഞാൻ കി. എെയാശസിിാൻ ആമി. 'വാചകൻ വഴി അ് അളിെച ഈ വാകൾ എെ
െചവികളിൽ ഴിൊിരി. സ്േനഹം നിറ കർാേവ, േവേറാനിാെയോെല അേയാ
സഹതപിവാം അെയ ആശസിിവാം ഞാൻ ആഹി. അേ പീഡാഭവിെ മായാ
 എെ ദയിൽ പതിിണേമ. 1സർ, 1 ന
കർാേവ, അഹിണേമ, പരി ൈദവമാതാേവ, ശിതനായ കർാവിെ തിറികൾ ഞെട
ദയിൽ പതിി് ഉറിണേമ.
(ഏഴാം ലേ േപാോൾ)
ഉെവയിലിൽ െപാരിഹ മർനാൽ വല
േദഹം തളർ താരകൻവീം നിലവീ
േലാകപാപളാണെയ വീഴി.
േവദനിിേതവം
ഭാരം നിറൊരാ നിർിെതൻ
പാപൾ തെയോ
താപം കലർേ
പാദം ണർ ഞാൻ
േക കനിേയണെമിൽ
ഏഴാം ലം - ഈേശാമിശിഹാ രാം ാവശം വീ
ഈേശാമിശിഹാെയ, ഞൾ അെയ ിാരാധി. എെകാൊൽ വി രിശിനാൽ അ
േലാകെ വീരി.
ഈേശാ

ബലഹീനനായി

വീം

നില

വീ…റികളിൽ

നി

രെമാ…ശരീരമാെക

േവദനി…ഞാൻഴിയിൽ വീേപായി എെ ആാ :ഖി തളർ. വർ പരിഹസി.
അവി്
അെതാം
ഗണമാി.
എെ
പിതാവ്
എനിത
പാനപാം
ഞാൻ
ടിേതേയാ?. പിതാവിെ ഇം നിറേവാനാെത അവി മൊം ആഹിി.
മഷപാപെട ഭാരെമാം മ മിശിഹാെയ, അെയ ആശസിിവാനായി ഞൾ അെയ
സമീപി അെയടാെത ഞൾ് ഒം െചുവാൻ ശിയി. ജീവിതിെ ഭാരാൽ ഞൾ
തളർ വീകം എേൽവാൻ കഴിവിാെത വലകം െചു. അേ ൈ നീി ഞെള
സഹായിണേമ. 1 സർഗ, 1 ന
കർാേവ, അഹിണേമ, പരി ൈദവമാതാേവ, ശിതനായ കർാവിെ തിറികൾ ഞെട
ദയിൽ പതിി് ഉറിണേമ.
(എാം ലേ േപാോൾ)
'ഓർേമിൻ ിമാേര, നിളിെെേയാർെിേനവം
കര? നിെളം തേരേമാർോർ േകെകാൾവിൻ:'
േവദന തി കാലം വകീരണികാലം
മലകേള, ഞെള വിൻ േവഗ'െമാരവം േകൾെമം.
കരൾ െനാ കര
നാരീഗണി
നാഥൻ സമാശാസേമകി.
എാം ലം - ഈേശാമിശിഹാ ഓർം നഗരിയിെല ീകെള ആശസിി
ഈേശാമിശിഹാെയ, ഞൾ അെയ ിാരാധി. എെകാൊൽ വി രിശിനാൽ അ
േലാകെ വീരി.
ഓർിെ
െതകൾ ശായമാനമായി…പതിവിാ ബഹളം േക് ീജനൾ വഴിയിേല്
വ…അവർ പരിചിതനായ ഈേശാ െകാലളിേല് നയിെ. അവിെ േപരിൽ അവർ്
അകേതാി. ഓശാന ഞായറാെ േഘാഷയാ അവെട ഓർയിൽ വ. ൈസിൻ െകാകം
ജയ് വിളികം…അവർ കനീർ വാർ കര… അവെട സഹതാപകടനം അവിെ ആശസിി.
അവി് അവേരാ പറ: 'നിെളം നിെട െളം ഓർ കരവിൻ'. ഏതാം
വർഷൾിൽ ഓർം ആമിെം അവം അവെട ികം പിണി കിട മരിം ആ സംഭവം
അവി വചികയായി. അവി സയം മറ് അവെര ആശസിി. എളിയവെട സേതമായ
കർാേവ, െഞിെ കാല് ഞെള ആശസിി ൈദവേമ, അേ ദാണമായ പീഡകൾ
ഓർ് ഞൾ :ഖി. അവ് കാരണമായ ഞെട പാപെള ഓർ് കരവാം ഭാവിയിൽ
പരിരായി ജീവിവാം ഞെള അഹിണേമ. 1 സർഗ, 1 ന
കർാേവ, അഹിണേമ, പരി ൈദവമാതാേവ, ശിതനായ കർാവിെ തിറികൾ ഞെട
ദയിൽ പതിി് ഉറിണേമ.
(ഒൻപതാം ലേ േപാോൾ)

ൈകകാകൾ ഴ നാഥെ
തിെമയ് തളർല
രിമായ് ാമം ഴിയിൽ
വീ ൈദവൻ
െമേപാെലെട
ദയകി
കം വരണി
താേപായ് നാെവെ
േദഹം ി
മരണം പറിറി
വള ഖൾ
തള േമനി
ഉ കരളിെം
ഒൻപതാം ലം - ഈേശാ ാം ാവശം വീ
ഈേശാമിശിഹാെയ, ഞൾ അെയ ിാരാധി. എെകാൊൽ വി രിശിനാൽ അ
േലാകെ വീരി.
ോ നീവാൻ അവിേ് ഇനി ശിയി…രെമാം തീരാറായി…തല കറ…ശരീരം
വിറ…അവി് അതാ നിലംപതി. സയം എേൽവാൻ ശിയി…ശൾ അവിെ
വലിെേൽി. ബലി ർിയാവാൻ ഇനി വളെര സമയമി…അവി നടവാൻ മി. നീ
പീഡിി ഈേശായാ ഞാൻ എ ശാേവാലിേനാട് അളിെ് വാകൾ ഇോൾ നെ േനാി
അവി് ആവർി.
േലാകപാപൾ പരിഹാരം െച കർാേവ, അേ പീഡകെട ിൽ എെ േവദനകൾ എ
നിാരമാ. എിം ജീവതഭാരം നിമിം ഞാൻ പലോം ീണിേപാ. യാസൾ എെ
അലിൊിരി. ഒ േവദന തീം് മൊ വകഴി. ജീവിതിൽ നിരാശനാകാെത
അവെയാം അെയ ഓർ സഹിവാൻ എനി ശി തരണേമ. എെ ജീവിതം ഇനി എ നീെമ്
എനിറിടാ. എൊൽ ആർം േവല െചാൻപാടിാ രാികാലം അ വരികയാണോ. 1
സർഗ, 1 ന
കർാേവ അഹിണേമ, പരി ൈദവമാതാേവ, ശിനായ കർാവിെ തിറികൾ ഞെട
ദയിൽ പതിി് ഉറിണേമ
(പാം ലേ േപാോൾ)
എി വിലാപയാ കാൽവരിിൽ കൾരിൽ
നാഥെ വെമാം ശെളാ രി നീി
ൈവരികൾ തിിവെെ ിം
േഘാരമാം ഗർനൾ
ഭാഗിെെെ വെളാം
പാപികൾ ൈവരികൾ

നാഥാ, വിിതൻ
െവ വൾ
കനിവാർ ചാർേണെമെ
പാം ലം - ദിവരകെ വൾ ഉരിെ
ഈേശാമിശിഹാെയ, ഞൾ അെയ ിാരാധി. എെകാൊൽ വി രിശിനാൽ അ
േലാകെ വീരി.
ഗാൽായിൽ എിയോൾ അവർ അവിേ് മീറ കലർിയ വീെകാ. എാൽ അവി് അത്
സീകരിി. അവിെ വൾ നാലായി ഭാഗി് ഓേരാർ ഓേരാ ഭാഗം എകം െച. േമലി
തൽ ടാെത െനെതായി. അത് ആർ് ലഭിണെമ ചിിയി തീമാനിാം എ് അവർ
പരരം പറ. എെ വൾ അവർ ഭാഗിെ. എെ േമലിേവി അവർ ചിിയി എ
തിെവ അെന അനർമായി. രാൽ ഒിിടിി വൾ ഉരിെെോൾ
ഹമായ േവദനയഭവി മിശിഹാേയ, പാപം നിറ പഴയ മഷെന ഉരിമാി അെയ ധരിവാം ,
മൊ ിവായി ജീവിവാം എെ അഹിേണ. 1 സർഗ, 1 ന
കർാേവ, അഹിണേമ, പരി ൈദവമാതാേവ, ശിതനായ കർാവിെ തിറികൾ ഞെട
ദയിൽ പതിി് ഉറിണേമ.
(പതിെനാാം ലേ് േപാോൾ)
രിശിൽിടി നാഥെ
ൈകകാൽ തറി
മർത രനൽകാെനിയ
ദിവമാം ൈകകാകൾ
കനിവ ൈവരികൾ േചർ ളെെ
ൈകകം കാകം
െപ േവദന  േചതന
നിലയ നീർയം
മരണം പരിേയാരിളിൽ ി ഞാൻ
ഭയെമെെയാായ് വിി
പതിെനാാം ലം-ഈേശാമിശിഹാ രിശിൽ തറെ
ഈേശാമിശിഹാെയ, ഞൾ അെയ ിാരാധി. എെകാൊൽ വി രിശിനാൽ അ
േലാകെ വീരി.
ഈേശാെയ രിശിൽ കിടി ൈകകളിം കാകളിം അവർ ആണി തറ…ആണികളിേല
ൈകകാകൾ വലി നീ…ഉമായ േവദന...മഷ സൽിാൻ കഴിയാവിധം ഹമായ
പീഡകൾ…എിം അവിെ അധരളിൽ പരാതിയി…കകളിൽ ൈനരാശമി…പിതാവിെ ഇം
നിറേവറെ എ് അവി ാർി.
േലാകരകനായ കർാേവ, സ്േനഹിെ തിയ സേശമായി വ അെയ േലാകം രിശിൽ തറ.
അ് േലാകിൽ നിാതിനാൽ േലാകം അെയ േദഷി. യജമാനേനാൾ വലിയ ദാസനിെ്

അ് അളിെചിോ. അെയ പീഡിിവർ ഞെളം പീഡിിെമ ഞളറി.
അേയാെട രിശിൽ തറെവാം േലാകി മരി് അേേവി മാം ജീവിവാം ഞെള
അഹിണേമ. 1 സർഗ, 1 ന
കർാേവ അഹിണേമ, പരി ൈദവമാതാേവ, ശിതനായ കർാവിെ തിറികൾ ഞെട
ദയിൽ പതിി് ഉറിണേമ.
(പാം ലേ േപാോൾ)
രിശിൽ കിട ജീവൻ പിരി
വൈനകനാഥനീേശാ
രൻ മറി- നാെടമകാരം നിറ
നരികൾറവാനള, പറവ
 പാർവാൻ
നരഴിയിൽ
തലെയാ ചാവാനിടമിൊേരടം
ൽെതാേ
ൽ ദാരിം
രിേശാളം ായി വ
പാം ലം - ഈേശാമിശിഹാ രിശിേൽ ി മരി
ഈേശാമിശിഹാെയ, ഞൾ അെയ ിാരാധി. എെകാൊൽ വി രിശിനാൽ അ
േലാകെ വീരി.
ര കാെട നവിൽ അവിെ അവർ രിശിൽ തറ…രിശിൽ കിടെകാ് ശൾേവി
അവി് ാർി. ന കെന ആശസിി…മാതാം മ ീകം കരെകാ് രിശി
താെഴ നിി. 'ഇതാ നിെ മകൻ' എ് അേയാം 'ഇതാ നിെ അ' എ് േയാഹാേനാം അവി്
അളിെ…പമണി സമയമായി. 'എെ പിതാേവ, അേ ൈകകളിൽ എെ ആാവിെന ഞാൻ
സമർി' എളി െച് അവി് മരി. െപ് രൻ ഇ. മണി വെര മിയിെലം
അകാരമായി. േദവാലയിെ തിരീല നേവ കീറിോയി. മിയിളകി; പാറകൾ പിളർ;
േതാലയൾ റെ.
ശതാധിപൻ ഇെതാം ക് ൈദവെ തിെകാ് 'ഈ മഷൻ യഥാർിൽ നീതിമാനായി' എ്
വിളിപറ. കനിവർ മാറടിെകാ മടിോയി. 'എനി് ഒ മാോദീസാ വാ്, അത്
ർിയാവെര ഞാൻ അസനാ'. കർാേവ അ് ആഹി മാോദീസാ അ്
ിഴി. അേ ദഹനബലി അ് ർിയാി. എെ ബലിം ഒരിൽ ർിയാം. ഞാം ഒ
ദിവസം മരിം. അ് അെയോെല ഇകാരം ാർിവാൻ എെ അവദിണേമ'. എെ പിതാേവ,
മിയിൽ ഞാൻ അെയ മഹതെി. എെ ഏൽിി േജാലി ഞാൻ ർിയാി. ആകയാൽ
അേൽ എെ മഹതെണേമ. 1 സർഗ, 1 ന
കർാേവ, അഹിണേമ, പരി ൈദവമാതാേവ, ശിതനായ കർാവിെ തിറികൾ ഞെട
ദയിൽ പതിി് ഉറിണേമ.
(പതിാം ലേ േപാോൾ)

അമതെ േമനി മാതാ
മടിയിൽ ിടി
അലയാഴിേപാെല നാേഥ, നിൻ :ഖ
മതികാണാതോ
െപ സാപനേയേഹാ നിെ
ദയം പിളർവോ
ആരാമി െതാശാസേമവാനാലനായിേക
 :ഖിൽ
ം തിര ഞാൻ
കിീെലാരാശാസെമം
പതിാം ലം - മിശിഹാെട തേദഹം മാതാവിെ മടിയിൽ കിട
ഈേശാമിശിഹാെയ, ഞൾ അെയ ിാരാധി. എെകാൊൽ വി രിശിനാൽ അ
േലാകെ വീരി.
അ് െവിയായായി. പിേ് ശാബതമാം. അെകാ് ശരീരൾ രാി രിശിൽ കിടാൻ
പാടിെ ദാർ പറ. എൊൽ ആ ശാബതം വലിയ ദിവസമായി. നലം രിശിൽ
തറെവെട കണാകൾ തകർ ശരീരം താെഴയിറണെമ് അവർ പീലാോസിേനാട് ആവശെ.
ആകയാൽ പടയാളികൾ വ മിശിഹാേയാെട രിശിൽ തറെ രേപെടം കണാകൾ തകർ.
ഈേശാ പേ മരികഴിി എ കതിനാൽ അവിെ കണാകൾ തകർി. എിം
പടയാളികളിൽ ഒരാൾ ംെകാ് അവിെ വിലാറ ി. ഉടെന അവിെട നി രം െവം
ഒകി. മിശിഹാെട തേദഹം രിശിൽ നിിറി അവർ മാതാവിെ മടിയിൽ കിടി.
ഏം വാലയായ മാതാേവ, അേ വല ൻ മടിയിൽ കിടെകാ കമായ ഭാഷയിൽ അയാ
പറോൾ അ് അഭവി സടം ആർ വിവരിാൻ കഴിം. ഉിയായി പിറ ൈദവമാരെന
ആദമായി ൈകിെല തൽ ഗാൽാവെര സംഭവൾ ഓേരാം അേ ഓർമമയിൽ െതളി
നി. അോൾ അ സഹി പീഡകെളേയാർ ജീവിത :ഖിെ ഏകാനിമിഷളിൽ ഞെള
ൈധരെി ആശസിിണേമ. 1 സർഗ, 1 ന
കർാേവ, അഹിണേമ. പരി ൈദവമാതാേവ,ശിതനായ കർാവിെ തിറികൾ ഞെട
ദയിൽ പതിി് ഉറിണേമ
(പതിനാലാം ലേ േപാോൾ)
നാഥെ ദിവേദഹം വിധിേപാെല
സംസ്കരിിിതാ
വിജയം വിരിെപാം ജീവെ
ഉറവയാണടീരം
നാൾ മിിൽഴിൊ
യൗനാൻ വാചകൻ േപാൽ
േശെളാം
പിി നാഥൻ

ാം ദിനയിർം
ഭേയായിർേ
വരേവൽപിെനീടാൻ
വരമകേണ േലാകനാഥാ
പതിനാലാം ലം-ഈേശാമിശിഹാെട തേദഹം കറയിൽ സംസ്രി
ഈേശാമിശിഹാെയ, ഞൾ അെയ ിാരാധി. എെകാൊൽ വി രിശിനാൽ അ
േലാകെ വീരി.
അനരം പീലാോസിെ അവാദോെട റാംസാാരനായ ഔേസ് ഈേശാെട തേദഹം ഏെ.
 റാേലാളം ഗമായി നിൊദം അയാെടെട വി. ദാെട ആചാരമസരി
കകം പരിമളവം െകാ ശരീരം െപാതി. ഈേശാെയ രിശിൽ തറിട് ഒ േതാം, അവിെട
ഒ തിയ കറായി. ശാബതം ആരംഭിിെകാം കറ അായിെകാം അവർ
ഈേശാെയ അവിെട സംസ്കരി. അ് എെ ആാവിെന പാതാളിൽ തകയി, അേ പരിൻ
അഴിേപാവാൻ അവദികമി.
അനമായ പീഡകൾ സഹി് മഹതിേല േവശി മിശിഹാേയ, അേയാടി മരിവർ
അേയാടി ജീവിെമ ഞൾ അറി. മാോദീസാവഴിയായി ഞം അേയാെട
സംസ്കരിെിരിയാണോ. രാം പകം അേ പീഡാഭവെി ചിിെകാ് പാപി
മരിവരായി ജീവിവാൻ ഞെള അഹിണേമ. 1 സർഗ, 1 ന
കർാേവ, അഹിണേമ, പരി ൈദവമാതാേവ, ശിതനായ കർാവിെ തിറികൾ ഞെട
ദയിൽ പതിി് ഉറിണേമ
സമാപന ഗാനം
േലാകിലാ വീശി സതമാം
നാകിൻ ദിവകാി
സ്േനഹം തിരിറി പാവന
സ്േനഹ കാശതാരം
നിി മർതനാ സ്േനഹിടിെന
നിർയം ശിേലി
നിയിാവർ
ചിയിാവർ
നാഥാ, െപാണേമ
നിൻ പീഡേയാർോർ
കീെരാകവാൻ
നൽകണേമ നിൻ വരൾ
സമാപന ാർന
നീതിമാനായ പിതാേവ, അെയ രിിവാൻ സയം ബലിവവായിീർ ിയെന ൺ
പാർണേമ. ഞൾേവി മരണം വരി അേ െന സീകരിെകാ ഞെട പാപൾ
െപാകം, ഞേളാ രമെകം െചണേമ. അേ തിമാരൻ ഗാൽായിൽ ചിിയ തിരം
ഞൾേവി
ാർി.
ആ
തിരെേയാർ
ഞെട
ാർന
ൈകൊളളണേമ. ഞെട പാപം വതാെണ് ഞളറി. എാൽ അേ കാണം അതിേനാൽ

വതാണോ. ഞെട പാപൾ കണിെലോൾ അവേവി ഈ പരിഹാരബലിെയം
ഗൗനിണേമ.
ഞെട പാപൾ നിമിം അ ിയൻ ആണികളാൽ തറെകം ാൽ െകം
െച. അേ സാദിിാൻ അവിെ പീഡകൾ ധരാളം മതിയോ. തെ െന ഞൾ് നൽകിയ
പിതാവി തിം രിമരണാൽ ഞെള രി ന് ആരാധനം പരിാാവി
സ്േതാായിരിെ. ആേൻ. 1 സർഗ, 1 നൻമ, 1 ിത.
മനാപകരണം
എെ ൈദവേമ, ഏം നവം എാററിം
ഉപരിയായി സ്േനഹിെവാൻ േയാഗമായ
അേയ്െതിരായി പാപം െചേപായതിനാൽ ർദയോെട ഞാൻ മനപികം പാപെള
െവകം െചു. അെയ ഞാൻ സ്േനഹി. എെ പാപളാൽ എെ ആാവിെന
അമാിയതിനാം, സർെ നെി നരകിന് അർഹനായി (അർഹയായി) തീർതിനാം
ഞാൻ േഖദി. അെട സാദവരസഹായാൽ പാപസാഹചരെള ഉേപിെമം േമലിൽ പാപം
െചയിെം ഢമായി ഞാൻ തി െചു. ഏെതിെമാ പാപം െചുക എതിേനാൾ
മരിവാം ഞാൻ സനാ(സയാ) യിരി. ആേൻ.
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