കുരിശിന്റെല വഴി
പ്രാരംഭഗാനം

കുരിശില് മരിച്ചവനന,കുരിശാനേ
വിജയം വരിച്ചവനന;
മിഴിനീന്റെരാഴുക്കിയനേ കുരിശിന്റെല
വഴിനയ വരുന്നു ഞേള്
നോകകക നാഥാ, നിന്
ശിഷ്യരായ്ത്തീരുവാനാശിനപാന്റെനന്നുന്റെമന്നും
കുരിശുവഹിച്ചു നിന്
കാല്പാടു രിന്ന്റെെേലാന്
കല്രിച്ച നായകാ.
നിന് ദിവയരക്തതാന്റെേന് രാരമാേിനയം
കഴുനകണനമ,നോകനാഥാ.
പ്രാരംഭ പ്രാര്ത്ഥയന
നിത്യനായ കദവനമ,ഞേള് അേന്റെയ ആരാധിക്കുന്നു.രാരികളായ
മനുഷ്യര്ത്ഥക്കുനവടി ജീവന് ബേികഴിക്കുവാന് ത്ിരുമാനസ്സായ കര്ത്ഥതാനവ
ഞേള് അനേയ്ത്ക്ക് നന്ദി രറയുന്നു.
അേു ഞേന്റെള സ്നനഹിച്ചു:അവസാനം വന്റെര
സ്നനഹിച്ചു.സ്നനഹിത്നുനവടി ജീവന് ബേികഴിക്കുന്നത്ിനനക്കാള് വേിയ
സ്നനഹമിന്റെേലന്ന് അേ് അരുളിന്റെെയ്ത്ത്ിട്ടുടനേലാ .രീോനതാസിന്ന്റെറ ഭവനം
മുത്ല് ഗാഗുല്താവന്റെര കുരിശും വഹിച്ചുന്റെകാടുള്ള അവസാനയാപ്ത്
അനേ സ്നനഹതിന്ന്റെറ ഏറ്റം മഹതായ
പ്രകടനമായിരുന്നു.കണ്ണുനീരിന്ന്റെറയും രക്തതിന്ന്റെറയും ആ വഴിയില്കണടി
;വയാകുേയായ മാത്ാവിന്ന്റെറ രിന്നാന്റെേ ഒരു ത്ീര്ത്ഥയയാപ്ത്യായി ഞേളും
അേന്റെയ അനുഗമിക്കുന്നു.സവര്ത്ഥഗതിനേയ്ത്ക്കുള്ള വഴി
ന്റെഞരുക്കമുള്ളത്ും,വാത്ില് ഇടുേിയത്ുമാന്റെണന്ന് ഞേന്റെള അറിയിച്ച
കര്ത്ഥതാനവ,ജീവിത്തിന്ന്റെറ ഓനരാ ദിവസവും ഞേള്ക്കുടാകുന്ന
നവദനകളും കുരിശുകളും സനതാഷ്നതാന്റെട സഹിച്ചു ന്റെകാട് ആ ഇടുേിയ

വഴിയില്കണടി സഞ്ചിരിയ്ത്ക്കുവാന് ഞേന്റെള സഹായിക്കണനമ.
കര്ത്ഥതാനവ അനുപ്ഗഹിക്കണനമ.
രരിശുദ്ധ നദവമാത്ാനവ,
പ്കുശിത്നായ കര്ത്ഥതാവിന്ന്റെറ ത്ിരുമുറിവുകള് എന്റെല ഹൃദയതില്
രത്പിച്ച് ഉറപിക്കണനമ
( ഒന്നാം സ്ഥേനതയ്ത്ക്ക് നരാകുനപാള് )
മരണതിനായ്ത് വിധിച്ചു കറയറ്റ
കദവതിന് കുഞ്ഞാടിന്റെന
അരരാധിയായ്ത് വിധിച്ചു കല്മഷ്ം
കേരാത കര്ത്ഥതാവിന്റെന
അറിയാത കുറ്റേള്
നിരയായ്ത്െുമതി
രരിശുദ്ധനായ നിന്നില് ;
കകവേയദാത്ാ,നിന്
കാരുണയം കകന്റെക്കാനടാര്ത്ഥ
കദനതിോഴ്ത്തി നിന്റെന്ന.
അവസാനവിധിയില് നീയേിവാര്ത്ഥന്നു ഞേള്ക്കായരുനളന്റെണനമ നാകഭാഗയം.
ഒന്നാം സ്ഥേം
ഈനശാ മിശിഹാ മരണതിനു വിധിക്കന്റെപടുന്നു.
ഈനശാമിശിഹാനയ,ഞേള് അേന്റെയ കുപിട്ടാരാധിക്കുന്നു:
എതുന്റെകാന്റെടന്നാല് വിശുദ്ധ കുരിശിനാല് അേു നോകന്റെത രക്ഷിച്ചു.
മനുഷ്യകുേതിന്ന്റെറ രാരരരിഹാരതിനുള്ള ബേി
ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു....ഈനശാ രീോനതാസിന്ന്റെറ
മുപില് നില്ക്കുന്നു....അവിടുന്റെത ഒന്നു നനാക്കുക...െമ്മട്ടിയടിനയറ്റ ശരീരം
...രക്തതില് ഒട്ടിപിടിച്ച വസ്പ്ത്േള്
ത്േയില് മുള്മുടി...ഉറക്കന്റെമാഴിഞ്ഞ കണ്ണുകള് ...ക്ഷീണതാല് വിറയ്ത്ക്കുന്ന
കകകാേുകള് ദാഹിച്ചു വരട നാവ്...ഉണേിയ െുടുകള്

രീോനതാസ് വിധിവാെകം ഉച്ചരിക്കുന്നു...കുറ്റമിേലാതവന്
കുറ്റക്കാരനായി വിധിക്കന്റെപട്ടു...എങ്കിേും,അവിടുന്ന് എേലാം നിശബ്ധനായി
സഹിക്കുന്നു.
എന്റെല കദവമായ കര്ത്ഥതാനവ അേു കുറ്റമറ്റവനായിരുന്നിട്ടും
കുരിശുമരണതിനു വിധിക്കന്റെപട്ടുവനേലാ.എന്റെന്ന മറ്റുള്ളവര്ത്ഥ
ന്റെത്റ്റിദ്ധരിക്കുനപാഴും, നിര്ത്ഥോയമായി വിമര്ത്ഥശിക്കുനപാഴും കുറ്റക്കാരനായി
വിധിക്കുനപാഴും അന്റെത്േലാം അേന്റെയനപാന്റെേ സമെിതനായി
സഹിക്കുവാന് എന്റെന്നയനുപ്ഗഹിക്കണനമ.അവരുന്റെട ഉനോശന്റെതപറ്റി
െിതിക്കാന്റെത് അവര്ത്ഥക്കുനവടി ആല്മാര്ത്ഥയമായി
പ്രാര്ത്ഥയിക്കുവാന് എന്റെന്ന സഹായിക്കണനമ. 1. സവര്ത്ഥഗ. 1. നന്മ.
കര്ത്ഥതാനവ....
രരിശുദ്ധ നദവമാത്ാനവ...
(രടാം സ്ഥേനതയ്ത്ക്കു നരാകുനപാള് )
കുരിശു െുമന്നിടുന്നു നോകതിന്
വിനകള് െുമന്നിടുന്നു.
നീേുന്നു ദിവയ നാഥന് നിന്ദനം
നിറയും നിരതിേണന്റെട.
എന് ജനനമ,ന്റെൊല്ക
ഞാന്റെനതു ന്റെെയ്ത്ത്ു
കുരിന്റെശന്ന്റെറ നത്ാളിനേറ്റാന് ?
രണനതന് ത്ുളുപുന്ന
നാട്ടില് ഞാന് നിേന്റെള
ആശനയാടാനയിച്ചു:
എനത,യിദം നിേന്റെളേലാം മറന്റെന്നന്ന്റെറ
ആല്മാവിനാത്ങ്കനമറ്റി ?
രടാം സ്ഥേം
ഈനശാമിശിഹാ കുരിശു െുമക്കുന്നു
ഈനശാമിശിഹാനയ....
ഭാരനമറിയ കുരിശും െുമന്നുന്റെകാട് അവിടുന്നു മുനന്നാട്ടു
നീേുന്നു.ഈനശായുന്റെട െുറ്റും നനാക്കുക.

സ്നനഹിത്ന്മാര്ത്ഥ ആരുമിേല.. യണദാസ് അവിടുന്റെത ഒറ്റിന്റെക്കാടുതു...രനപ്ത്ാസ്
അവിടുന്റെത രരിത്യജിച്ചു ...മറ്റു
ശിഷ്യന്മാര്ത്ഥ ഓടിന്റെയാളിച്ചു.അവിടുന്റെത അത്ഭുത്പ്രവര്ത്ഥതികള് കടവരും
അവയുന്റെട ഫേമനുഭവിച്ചവരും
ഇനപാള് എവിന്റെട?...ഓശാനരാടി എത്ിനരറ്റവരും ഇന്നു
നിശബ്ദരായിരിക്കുന്നു...ഈനശാന്റെയ സഹായിക്കുവാനനാ,ഒരാശവാസവാക്കു
രറയുവാനനാ അവിന്റെട ആരുമിേല...
എന്റെന്ന അനുഗമിക്കുവാന് ആപ്ഗഹിക്കുന്നവന് സവയം രരിത്യജിച്ചു ത്ന്റെല
കുരിശും വഹിച്ചുന്റെകാട് എന്റെല
രിന്നാന്റെേ വരന്റെട്ട എന്ന് അേ് അരുളിന്റെെയ്ത്ത്ിട്ടുടനേലാ .എന്റെല
സങ്കടേളുന്റെടയും നേശേളുന്റെടയും കുരുശു
െുമന്നുന്റെകാട് ഞാന് അനേ രക്തമണിഞ്ഞ കാല്രാടുകള്
രിതുടരുന്നു.വേയുന്നവന്റെരയും ഭാരം െുമക്കുന്നവന്റെരയും ആശവസിപിക്കുന്ന
കര്ത്ഥതാനവ എന്റെല നേശേന്റെളേലാം രരാത്ികണടാന്റെത് സഹിക്കുവാന് എന്റെന്ന
സഹായിക്കണനമ. ൧. സവര്ത്ഥഗ. ൧.നന്മ.
കര്ത്ഥതാനവ....
രരിശുദ്ധ നദവമാത്ാനവ...
(മണന്നാം സ്ഥേനതയ്ത്ക്കു നരാകുനപാള് )
കുരിശിന് കനതഭാരം ത്ാേുവാന്
കഴിയാന്റെത് നോകനാഥന്
രാദേള് രത്റി വീണു കേലുകള്
നിറയും ന്റെരരുവഴിയില്
ത്ൃപാദം കേലിനന്മല്
ത്ട്ടിമുറിഞ്ഞു,
ന്റെെന്നിണം വാര്ത്ഥന്റെന്നാഴുകി :
മാനവരിേല
വാനവരിേല
ത്ാേിതുണച്ചീടുവാന് :
അനുത്ാരമണറുന്ന
െുടുകണ്ണുനീര്ത്ഥ ത്ണകിയണയുന്നു മുന്നില് ഞേള് .
മണന്നാം സ്ഥേം

ഈനശാമിശിഹാ ഒന്നാം പ്രാവശയം വീഴുന്നു
ഈനശാ മിശിഹാനയ,.....
കേലുകള് നിറഞ്ഞ വഴി....ഭാരമുള്ള കുരിശ്....ക്ഷീണിച്ച ശരീരം...വിറയ്ത്ക്കുന്ന
കാേുകള് ...അവിടുന്നു മുഖം
കുതി നിേതു വീഴുന്നു....മുട്ടുകള് ന്റെരാട്ടി രക്തന്റെമാേിക്കുന്നു...യണദന്മാര്ത്ഥ
അവിടുന്റെത രരിഹസിക്കുന്നു...രട്ടാളക്കാര്ത്ഥ അടിക്കുന്നു.ജനകണട്ടം
ആര്ത്ഥപുവിളിക്കുന്നു.....അവിടുന്നു മിടുന്നിേല.....
'ഞാന് സഞ്ചരിയ്ത്ക്കുന്ന വഴികളില് അവര്ത്ഥ എനിക്കു ന്റെകണികള് ന്റെവച്ചു.ഞാന്
വേനതയ്ത്ക്ക് ത്ിരിഞ്ഞു നനാക്കി എന്റെന്ന അറിയുന്നവര്ത്ഥ
ആരുമിേല.ഓടിന്റെയാളിക്കുവാന് ഇടമിേല.എന്റെന്ന രക്ഷിക്കുവാന് ആളുമിേല.'
അവിടുന്നു നമ്മുന്റെട ഭാരം െുമക്കുന്നു.നമുക്കുനവടി അവിടുന്നു സഹിച്ചു.
കര്ത്ഥതാനവ,ഞാന് വഹിക്കുന്ന കുരിശിനും ഭാരമുട്.രേനപാഴും
കുരിനശാടുകണന്റെട ഞാനും നിേതു വീണുനരാകുന്നു.മറ്റുള്ളവര്ത്ഥ അത്ുകടു
രരിഹസിക്കുകയും,എന്റെല നവദന വര്ത്ഥോിപിക്കുകയും
ന്റെെയ്യാറുട്.കര്ത്ഥതാനവ എനിക്കു വീഴച്ചകള് ഉടാകുനപാള് എന്റെന്നതന്റെന്ന
നീയപ്തിക്കുവാന് എന്റെന്ന രഠിപി ക്കണനമ.കുരിശു വഹിക്കുവാന്
ശക്തിയിേലാന്റെത് ഞാന് ത്ളരുനപാള് എന്റെന്ന സഹായിക്കണനമ .
1 സവര്ത്ഥഗ. 1 നന്മ.
കര്ത്ഥതാനവ,....
രരിശുദ്ധ നദവമാത്ാനവ....
(നാോം സ്ഥേനതയ്ത്ക്കു നരാകുനപാള് )
വഴിയില്ക്കരഞ്ഞു വനന്നാരമ്മന്റെയ
ത്നയന് ത്ിരിഞ്ഞുനനാക്കി
സവര്ത്ഥഗിയകാതി െിതും മിഴികളില്
കണരപു ത്ാണിറേി .
ആനരാടു നിന്റെന്ന ഞാന്
സാമയന്റെപടുതും
കദനന്റെപരുങ്കടനേ?
ആരറിഞ്ഞാഴതിേേത്േലിനില്ക്കുന്ന
നിന് മനനാനവദന?

നിന് കണ്ണുനീരാല്
കഴുനകണന്റെമന്നില്
രത്ിയുന്ന മാേിനയന്റെമേലാം.
നാോം സ്ഥേം
ഈനശാ വഴിയില് ന്റെവച്ചു ത്ന്റെല മാത്ാവിന്റെന കാണുന്നു.
ഈനശാമിശിഹാനയ....
കുരുശുയാപ്ത് മുനന്നാട്ടു നീേുന്നു.ഇടയ്ത്ക്ക് സങ്കടകരമായ ഒരു കണടികാഴ്ത്െ
...അവിടുന്റെത മാത്ാവു
ഓടിന്റെയതുന്നു...അവര്ത്ഥ രരസ്രരം നനാക്കി....കവിന്റെഞ്ഞാഴുകുന്ന നാല്
കണ്ണുകള് ....വിേിന്റെപാട്ടുന്ന രടു ഹൃദയേള് ....അമ്മയും മകനും
സംസാരിക്കുന്നിേല ....മകന്റെല നവദന അമ്മയുന്റെട ഹൃദയം
ത്കര്ത്ഥക്കുന്നു....അമ്മയുന്റെട നവദന മകന്റെല ദു:ഖം വര്ത്ഥദ്ധിപിക്കുന്നു..
നാല്രത്ാം ദിവസം ഉണ്ണിന്റെയ നദവാേയതില് കാഴ്ത്െ ന്റെവച്ച സംഭവം
മാത്ാവിന്റെല ഓര്ത്ഥമ്മയില് വന്നു.'നിന്റെല
ഹൃദയതില് ഒരു വാള് കടക്കും'എന്നു രരിശുദ്ധനായ ശിമനയാന് അന്ന്
പ്രവെിച്ചു.
'കണ്ണുനീനരാന്റെട വിത്യ്ത്ക്കുന്നവന് സനതാഷ്നതാന്റെട ന്റെകായ്യുന്നു'ഈ
നോകതിന്റെേ നിസ്സാരസങ്കടേള് നമുക്കു
നിത്യഭാഗയം പ്രദാനം ന്റെെയ്യുന്നു.
ദു:ഖസമുപ്ദതില് മുഴുകിയ ദിവയ രക്ഷിത്ാനവ,സഹനതിന്റെല ഏകാത
നിമിഷ്േളില് അനേ മാത്ാവിന്റെല
മാത്ൃക ഞേന്റെള ആശവസിപിക്കന്റെട്ട.അേയുന്റെടയും അനേ മാത്ാവിന്റെലയും
സങ്കടതിനു കാരണം ഞേളുന്റെട
രാരേള് ആന്റെണന്ന് ഞേള് അറിയുന്നു.അവന്റെയേലാം രരിഹരിക്കുവാന്
ഞേന്റെള സഹായിക്കണനമ.
1. സവര്ത്ഥഗ. 1. നന്മ.
രരിശുദ്ധ നദവമാത്ാനവ....
(അഞ്ചാം സ്ഥേനതയ്ത്ക്ക് നരാകുനപാള് )
കുരിശു െുമന്നു നീേും നാഥന്റെന

ശിമനയാന് ത്ുണച്ചീടുന്നു.
നാഥാ,നിന് കുരിശു ത്ാോന് കകവന്ന
ഭാഗയനമ, ഭാഗയം.
നിന് കുരിന്റെശപ്ത്നയാ
നോേം,നിന് നുകമാനന്ദ ദായകം
അഴേില് വീണുഴേുനന്നാര്ത്ഥ ക്കവേംബനമകുന്ന
കുരിനശ, നമിച്ചിടുന്നു.
സുരനോകനാഥാ നിന്
കുരിന്റെശാന്നു ത്ാേുവാന്
ത്രനണ വരേള് നിരതരം.
അഞ്ചാം സ്ഥേം
ശിമനയാന് ഈനശാന്റെയ സഹായിക്കുന്നു
ഈനശാ മിശിഹാനയ....
ഈനശാ വളന്റെരയധികം ത്ളര്ത്ഥന്നു കഴിഞ്ഞു...ഇനി കുരിനശാടുകണന്റെട മുനന്നാട്ടു
നീേുവാന് ശക്തനേല...അവിടുന്നു വഴിയില് ന്റെവച്ചു ത്ന്റെന്ന
മരിച്ചുനരാനയക്കുന്റെമന്ന് യണദന്മാര്ത്ഥ ഭയന്നു....അനപാള് ശിമനയാന്
എന്റെന്നാരാള് വയേില് നിന്നു വരുന്നത് അവര്ത്ഥ കടു.ന്റെകവുറീന്കാരനായ ആ
മനുഷ്യന്
അേക്സാടറിന്ന്റെറയും
നറാനപാസിന്ന്റെറയുംരിത്ാവായിരുന്നു...അവിടുന്റെത കുരിശുെുമക്കാന്
അവര്ത്ഥ അയാന്റെള നിര്ത്ഥബന്ധിിച്ചു-അവര്ത്ഥക്ക് ഈനശാനയാട് സഹത്ാരം
നത്ാന്നീട്ടേല,ജീവനനാന്റെട അവിടുന്റെത കുരിശില്
ത്റയ്ത്ക്കണന്റെമന്ന് അവര്ത്ഥ ത്ീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
കരുണാനിധിയായ കര്ത്ഥതാനവ,ഈ സ്ഥിത്ിയില് ഞാന് അേന്റെയ
കടിരുന്നുന്റെവങ്കില് എന്റെന്നതന്റെന്ന വിസ്മരിച്ചു ഞാന് അേന്റെയ
സഹായിക്കുമായിരുന്നു.എന്നാല് 'എന്റെല ഈ ന്റെെറിയ സനഹാദരന്മാരില്
ആര്ത്ഥന്റെക്കങ്കിേും നിേള് സഹായം ന്റെെയ്ത്ത്നപാന്റെഴേലാം എനിക്കുത്ന്റെന്നയാണ്
ന്റെെയ്ത്ത്ത് എന്ന് അേ് അരുളിന്റെെയ്ത്ത്ിട്ടുടനേലാ .'അത്ിനാല്
െുറ്റുമുള്ളവരില് അേന്റെയ കടുന്റെകാട് കഴിവുള്ള വിധതിന്റെേേലാം
അവന്റെര സഹായിക്കുവാന് എന്റെന്ന അനുപ്ഗഹിക്കണനമ.അനപാള് ഞാനും
ശിമനയാന്റെനനപാന്റെേ അനുപ്ഗഹീത്നാകും,
അനേ രീഡാനുഭവം എന്നിേണന്റെട രണര്ത്ഥതിയാവുകയും ന്റെെയ്യും. 1. സവര്ത്ഥഗ. 1.

നന്മ.
കര്ത്ഥതാനവ,....
രരിശുദ്ധ നദവമാത്ാനവ....
(ആറാം സ്ഥേനതയ്ത്ക്കു നരാകുനപാള് )
വാടിതളര്ത്ഥന്നു മുഖം -നാഥന്റെല
കണ്ണുകള് ത്ാണുമേി
നവനറാനിക്കാ മിഴിനീര്ത്ഥ ത്ണകിയദിവയാനനം ത്ുടച്ചു.
മാോഖമാര്ത്ഥന്റെക്കേലാമാനന്ദനമകുന്ന
മാനന്റെത രണനിോനവ,
ത്ാനബാര്ത്ഥ മാമേ നമനേ നിന് മുഖം
സണരയന്റെനനപാന്റെേ മിന്നി :
ഇന്നാമുഖതിന്ന്റെറ
ോവണയന്റെമാന്നാന്റെക
മേി,ദു:ഖതില് മുേി.
ആറാം സ്ഥേം
നവനറാനിക്ക മിശിഹായുന്റെട ത്ിരുമുഖം ത്ുടയ്ത്ക്കുന്നു.
ഈനശാമിശിഹാനയ......
ഭക്തയായ നവനറാനിക്ക മിശിഹാന്റെയ കാണുന്നു...അവളുന്റെട ഹൃദയം
സഹത്ാരതാല് നിറഞ്ഞു....അവള്ക്ക്
അവിടുന്റെത ആശവസിപിക്കണം.രട്ടാളക്കാരുന്റെട മദ്ധയതിേണന്റെട അവള്
ഈനശാന്റെയ സമീരിക്കുന്നു...ആന്റെരങ്കിേും
എന്റെതങ്കിേും രറഞ്ഞുന്റെകാള്ളന്റെട്ട...സ്നനഹം പ്രത്ിബന്ധിം
അറിയുന്നിേല....'രരമാര്ത്ഥയഹൃദയ

അവിടുന്റെത കാണും' 'അേില്

ശരണന്റെപടുന്നവരാരും നിരാശരാവുകയിേല .'അവള് ഭക്തിരണര്ത്ഥവം ത്ന്റെല
ത്ണവാേന്റെയടുതു
....രക്തം രുരട മുഖം വിനയരണര്ത്ഥവം ത്ുടച്ചു....
എനന്നാടു സഹത്ാരിക്കുന്നവരുനടാ എന്ന് ഞാന് അനനവഷ്ിച്ചു
നനാക്കി.ആന്റെരയും കടിേല.എന്റെന്നയാശവസിപിക്കാന് ആരുമിേല.പ്രവാെകന്

വഴി അേ് അരുളിന്റെച്ചയ്ത്ത് ഈ വാക്കുകള് എന്റെല
ന്റെെവികളില് മുഴേിന്റെക്കാടിരിയ്ത്ക്കുന്നു.സ്നനഹം നിറഞ്ഞ
കര്ത്ഥതാനവ,നവനറാനിക്കാന്റെയനപാന്റെേ അേനയാടു
സഹത്രിക്കുവാനും അേന്റെയ ആശവസിപിക്കുവാനും ഞാന്
ആപ്ഗഹിക്കുന്നു.അനേ രീഡാനുഭവതിന്ന്റെറ മായാത മുപ്ദ എന്റെല
ഹൃദയതില് രത്ിക്കണനമ. 1. സവര്ത്ഥഗ. 1. നന്മ
കര്ത്ഥതാനവ,.....
രരിശുദ്ധ നദവമാത്ാനവ.....
(ഏഴാം സ്ഥേനതയ്ത്ക്കു നരാകുനപാള് )
ഉച്ചന്റെവയിേില് ന്റെരാരിഞ്ഞു-ദുസ്സഹ
മര്ത്ഥോനതാല് വേഞ്ഞു
നദഹം ത്ളര്ത്ഥന്നു ത്ാണു-രക്ഷകന്
വീടും നിേതുവീണു.
നോകരാരേളാണേന്റെയ വീഴിച്ചു
നവദനിപിച്ചനത്വം;
ഭാരം നിറന്റെഞ്ഞാരാപ്കണശു നിര്ത്ഥമ്മിച്ചന്റെത്ന്
രാരേള് ത്ന്റെന്നയനേലാ:
ത്ാരം കേര്ത്ഥന്നനേ
രാദം രുണര്ത്ഥന്നു ഞാന്
നകഴുന്നു ;കനിനയണന്റെമന്നില് .
ഏഴാം സ്ഥേം
ഈനശാമിശിഹാ രടാം പ്രാവശയം വീഴുന്നു.
ഈ നശാമിശിഹാനയ.....
ഈനശാ ബേഹീനനായി വീടും നിേതു വീഴുന്നു....മുറിവുകളില് നിന്നു
രക്തന്റെമാഴുകുന്നു...ശരീരമാന്റെക നവദനിക്കുന്നു.'ഞാന് രണഴിയില്
വീണുനരായി :എന്റെല ആല്മാവു ദു:ഖിച്ചു ത്ളര്ത്ഥന്നു' െുറ്റുമുള്ളവര്ത്ഥ
രരിഹസിക്കുന്നു....അവിടുന്ന് അന്റെത്ാന്നും ഗണയമാക്കുന്നിേല....'എന്റെല
രിത്ാവ് എനിക്കുത്ന്ന രാനരാപ്ത്ം ഞാന് കുടിനക്കട്ത്േലനയാ?രിത്ാവിന്റെല
ഇഷ്ടം നിറനവറ്റാനേലാന്റെത് അവിടുന്നു മന്റെറ്റാന്നും ആപ്ഗഹിക്കുന്നിേല .

മനുഷ്യരാരേളുന്റെട ഭാരന്റെമേലാം െുമന്ന മിശിഹാന്റെയ,അേന്റെയ
ആശവസിപിക്കുവാനായി ഞേള് അേന്റെയ
സമീരിക്കുന്നു.അേന്റെയക്കണടാന്റെത് ഞേള്ക്ക് ഒന്നും ന്റെെയ്യുവാന്
ശക്തിയിേല.ജീവിത്തിന്റെല ഭാരതാല്
ഞേള് ത്ളര്ത്ഥന്നു വീഴുകയും എഴുനന്നല്ക്കുവാന് കഴിവിേലാന്റെത് വേയുകയും
ന്റെെയ്യുന്നു.അനേ ത്ൃകക്ക നീട്ടി
ഞേന്റെള സഹായിക്കണനമ. 1. സവര്ത്ഥഗ. 1. നന്മ.
കര്ത്ഥതാനവ,.....
രരിശുദ്ധ നദവമാത്ാനവ....
(എട്ടാം സ്ഥേനതയ്ത്ക്കു നരാകുനപാള് )
ഓര്ത്ഥന്റെടമിന് രുപ്ത്ീമാനര,നിേളീന്റെന്നന്റെന്നനയാര്ത്ഥന്റെതതിനനവം
കരയുന്നു?നിേന്റെളയും സുത്നരയുനമാര്ത്ഥനതാര്ത്ഥതു നകണുന്റെകാള്വിന് :
നവദന ത്ിേുന്ന
കാേം വരുന്നുകണ്ണീരണിഞ്ഞകാേം
മേകനള,ഞേന്റെള
മണടുവിന് നവഗ ന്റെമന്നാരവം നകള്ക്കുന്റെമേും.
കരള് ന്റെനാതു കരയുന്ന
നാരീഗണതിനു
നാഥന് സമാശവാസനമകി.
എട്ടാം സ്ഥേം
ഈനശാമിശിഹാ ഓര്ത്ഥടം നഗരിയിന്റെേ സ്പ്ത്ീകന്റെള ആശവസിപിക്കുന്നു.
ഈനശാമിശിഹാനയ....
ഓര്ത്ഥടതിന്റെല ന്റെത്രുവുകള് ശബ്ദായമാനമായി ...രത്ിവിേലാത ബഹളം നകട്ട്
സ്പ്ത്ീജനേള് വഴിയിനേയ്ത്ക്കു വരുന്നു.അവര്ത്ഥക്കു സുരരിെിത്നായ ഈനശാ
ന്റെകാേക്കളതിനേയ്ത്ക്ക് നയിക്കന്റെപടുന്നു.അവിടന്റെത നരരില് അവര്ത്ഥക്ക്
അനുകപ നത്ാന്നി....ഓശാന ഞായറാഴ്ത്െന്റെത ന

ാഷ്യാപ്ത് അവരുന്റെട

ഓര്ത്ഥമ്മയില് വന്നു.കസതിന് ന്റെകാപുകളും ജയ്ത് വിളികളും ....അവര്ത്ഥ
കണ്ണുനീര്ത്ഥവാര്ത്ഥതു കരഞ്ഞു...

അവരുന്റെട സഹത്ാരപ്രകടനം അവിടുന്റെത ആശവസിപിച്ചു.അവിടുന്ന്
അവനരാടു രറയുന്നു.'നിേന്റെളയും നിേളുന്റെട കുഞ്ഞുേന്റെളയും ഓര്ത്ഥതു
കരയുവിന് .'
ഏത്ാനും വര്ത്ഥഷ്േള്ക്കുള്ളില് ഓര്ത്ഥടം ആപ്കമിക്കന്റെപടും ....അവരും
അവരുന്റെട കുട്ടികളും രട്ടിണി കിടന്നു
മരിക്കും...ആ സംഭവം അവിടുന്നു പ്രവെിക്കുകയായിരുന്നു.അവിടുന്നു
സവയം മറന്ന് അവന്റെര ആശവസിപിക്കുന്നു.
എളിയവരുന്റെട സനങ്കത്മായ കര്ത്ഥതാനവ,ന്റെഞരുക്കതിന്ന്റെറ കാേത് ഞേന്റെള
ആശവസിപിക്കുന്ന കദവനമ,അനേ ദാരുണമായ രീഡകള് ഓര്ത്ഥത് ഞേള്
ദു:ഖിക്കുന്നു.അവയ്ത്ക്ക് കാരണമായ ഞേളുന്റെട രാരേനളാര്ത്ഥത്
കരയുവാനും ഭാവിയില് രരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാനും ഞേന്റെള
അനുപ്ഗഹിക്കണനമ.
1. സര്ത്ഥഗ. 1 നന്മ.
കര്ത്ഥതാനവ...
രരിശുദ്ധ നദവമാത്ാനവ...
(ഒന്രത്ാം സ്ഥേനതയ്ത്ക്കു നരാകുനപാള് )
കകകാേുകള് കുഴഞ്ഞു - നാഥന്റെല
ത്ിരുന്റെമയ്ത് ത്ളര്ത്ഥന്നുേഞ്ഞു
കുരിശുമായ്ത് മണന്നാമത്ും രണഴിയില്
വീഴുന്നു കദവരുപ്ത്ന്
ന്റെമഴുകുനരാന്റെേന്നുന്റെട
ഹൃദയമുരുകി
കണ്ഠം വരടുണേി
ത്ാണുനരായ്ത് നാന്റെവന്ന്റെറ
നദഹം നുറുേി
മരണം രറന്നിറേി
വളരുന്നു ദു:ഖേള്
ത്ളരുന്നു രണനമനി
ഉരുകുന്നു കരളിന്റെലയുള്ളം .
ഒന്രത്ാം സ്ഥേം
ഈനശാ മണന്നാം പ്രാവശയം വീഴുന്നു.

ഈനശാമിശിഹാനയ ...
മുനന്നാട്ടു നീേുവാന് അവിടുനതയ്ത്ക്ക് ഇനി ശക്തിയിേല.രക്തന്റെമേലാം
ത്ീരാറായി....ത്േ കറേുന്നു....ശരീരം
വിറയ്ത്ക്കുന്നു...അവിടുന്ന് അത്ാ നിേംരത്ിക്കുന്നു....സവയം
എഴുനന്നല്ക്കുവാന് ശക്തിയിേല....ശപ്ത്ുക്കള് അവിടുന്റെത
വേിന്റെച്ചഴുനന്നല്പിക്കുന്നു....
ബേി രണര്ത്ഥതിയാകുവാന് ഇനി വളന്റെര സമയമിേല.....അവിടുന്നു നടക്കുവാന്
പ്ശമിക്കുന്നു....
'നീ രീഡിപിക്കുന്ന ഈനശായാകുന്നു ഞാന് 'എന്നു ശാനവാേിനനാട്
അരുളിന്റെച്ചയ്ത്ത് വാക്കുകള് ഇനപാള് നന്റെമ്മ
നനാക്കി അവിടുന്ന് ആവര്ത്ഥതിക്കുന്നു.
നോകരാരേള്ക്കു രരിഹാരം ന്റെെയ്ത്ത് കര്ത്ഥതാനവ,അനേ രീഡകളുന്റെട
മുപില് എന്റെല നവദനകള് എപ്ത്
നിസ്സാരമാകുന്നു.എങ്കിേും ജീവിത്ഭാരം നിമിതം,ഞാന് രേനപാഴും
ക്ഷീണിച്ചുനരാകുന്നു.പ്രയാസേള് എന്റെന്ന അേട്ടിന്റെകാടിരിയ്ത്ക്കുന്നു.ഒരു
നവദന ത്ീരും മുപ് മന്റെറ്റാന്നു വന്നുകഴിഞ്ഞു.ജീവിത്തില് നിരാശനാകാന്റെത്
അവന്റെയേലാം അേന്റെയ ഓര്ത്ഥതു സഹിക്കുവാന് എനിക്കു ശക്തി
ത്രണനമ.എന്റെതന്നാല് എന്റെല ജീവിത്ം ഇനി എപ്ത്
നീളുന്റെമന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകണടാ 'ആര്ത്ഥക്കും നവേ ന്റെെയ്യാന് രാടിേലാത
രാപ്ത്ികാേം അടുതു വരികയാണനേലാ'
1. സവര്ത്ഥഗ. 1. നന്മ
കര്ത്ഥതാനവ,...
രരിശുദ്ധ നദവമാത്ാനവ....
(രതാം സ്ഥേനതയ്ത്ക്കു നരാകുനപാള് )
എതീ വിോരയാപ്ത് കാല്വരിക്കുന്നിന് മുകള്പരപില്
നാഥന്റെല വസ്പ്ത്ന്റെമേലാം ശപ്ത്ുക്കന്റെളാന്നായുരിഞ്ഞു നീക്കി
കവരികള് ത്ിേിവരുന്റെന്നന്ന്റെറ െുറ്റിേും
ന

ാരമാം ഗര്ത്ഥറനേള് !
ഭാഗിന്റെച്ചടുതന്ന്റെറ

വസ്പ്ത്േന്റെളേലാം
രാരികള് കവരികള് .
നാഥാ,വിശുദ്ധിത്ന്
ത്ണന്റെവള്ള വസ്പ്ത്േള്
കനിവാര്ത്ഥന്നു ൊര്ത്ഥനതണന്റെമന്റെന്ന.
രതാം സ്ഥേം
ദിവയ രക്ഷകന്റെല വസ്പ്ത്േള് ഉരിന്റെഞ്ഞടുക്കുന്നു.
ഈ നശാമിശിഹാനയ.....
ഗാഗുല്തായില് എതിയനപാള് അവര്ത്ഥ അവിടുനതയ്ത്ക്ക് മീറ കേര്ത്ഥതിയ
വീഞ്ഞുന്റെകാടുതു:എന്നാല്
അവിടുന്ന് അത് സവീകരിച്ചിേല.അവിടുന്റെത വസ്പ്ത്േള് നാോയി ഭാഗിച്ച്
ഓനരാരുതര്ത്ഥ ഓനരാ ഭാഗം എടുക്കുകയും ന്റെെയ്ത്ത്ു.നമേങ്കി ത്യ്യല് കണടാന്റെത്
ന്റെനയ്യന്റെപട്ടത്ായിരുന്നു.അത് ആര്ത്ഥക്ക് േഭിക്കണന്റെമന്നു െിട്ടിയിട്ടു
ത്ീരുമാനിക്കാം എന്ന് അവര്ത്ഥ രരസ്രരം രറഞ്ഞു.
'എന്റെല വസ്പ്ത്േള് അവര്ത്ഥ ഭാഗിന്റെച്ചടുതു.എന്റെല നമേങ്കിക്കുനവടി അവര്ത്ഥ
െിട്ടിയിട്ടു' എന്നുള്ള ത്ിരുന്റെവഴുതു അേന്റെന അനവര്ത്ഥയമായി
രക്തതാല് ഒട്ടിപിടിച്ചിരുന്ന വസ്പ്ത്േള് ഉരിന്റെഞ്ഞടുക്കന്റെപട്ടനപാള്
ദുസ്സഹമായ നവദനയനുഭവിച്ച മിശിഹാനയ,രാരം നിറഞ്ഞ രഴയ മനുഷ്യന്റെന
ഉരിഞ്ഞുമാറ്റി അേന്റെയ ധരിക്കുവാനും,മന്റെറ്റാരു പ്കിസ്ത്ുവായി
ജീവിക്കുവാനും എന്റെന്ന അനുപ്ഗഹിക്കണനമ. 1.സവര്ത്ഥഗ. 1. നന്മ.
കര്ത്ഥതാനവ,....
രരിശുദ്ധ നദവമാത്ാനവ....
(രത്ിന്റെനാന്നാം സ്ഥേനതയ്ത്ക്കു നരാകുനപാള് )
കുരിശില്ക്കിടതിടുന്നു നാഥന്റെല
കകകാല് ത്റച്ചിടുന്നുമര്ത്ഥത്യനു രക്ഷനല്കാന്റെനതിയ
ദിവയമാം കകകാേുകള്
"കനിവറ്റ കവരികള്
നെര്ത്ഥന്നു ത്ുളന്റെച്ചന്ന്റെറ
കകകളും കാേുകളും
ന്റെരരുകുന്നു നവദന -

യുരുകുന്നു നെത്ന ;
നിേയറ്റ നീര്ത്ഥക്കയം
"മരണം രരതിനയാരിരുളില് കുടുേി ഞാന് :
ഭയന്റെമന്റെന്നന്റെയാന്നായ്ത് വിഴുേി."
രത്ിന്റെനാന്നാം സ്ഥേം
ഈനശാമിശിഹാ കുരിശില് ത്റയ്ത്ക്കന്റെപടുന്നു
ഈനശാമിശിഹാനയ........
ഈനശാന്റെയ കുരിശില് കിടതി കകകളിേും കാേുകളിേും അവര്ത്ഥ ആണി
ത്റയ്ത്ക്കുന്നു.....ആണിപഴുത്ുകളി നേയ്ത്ക്കു കകകാേുകള് വേിച്ചു
നീട്ടുന്നു.....
ഉപ്ഗമായ നവദന....മനുഷ്യനു സങ്കല്പിക്കാന് കഴിയാതവിധം ദുസ്സഹമായ
രീഡകള് ....എങ്കിേും അവിടുന്റെത
അധരേളില് രരാത്ിയിേല.....കണ്ണുകളില് കനരാശയമിേല .....രിത്ാവിന്റെല
ഇഷ്ടം നിറനവറന്റെട്ട എന്ന് അവിടുന്നു
പ്രാര്ത്ഥയിക്കുന്നു.
നോക രക്ഷകനായ കര്ത്ഥതാനവ,സ്നനഹതിന്റെല രുത്ിയ സനന്ദശവുമായി വന്ന
അേന്റെയ നോകം കുരിശില് ത്റച്ചു.അനേ നോകതില് നിന്നേലാതത്ിനാല്
നോകം അേന്റെയ നദവഷ്ിച്ചു.യജമാനനനക്കാള് വേിയ
ദാസനിന്റെേലന്ന് അേ് അരുളിന്റെെയ്ത്ത്ിട്ടുടനേലാ .അേന്റെയ രീഡിപിച്ചവര്ത്ഥ
ഞേന്റെളയും രീഡിപിക്കുന്റെമന്നു ഞേളറിയുന്നു.അേനയാടു കണന്റെട
കുരിശില് ത്റയ്ത്ക്കന്റെപടുവാനും,നോകതിനു മരിച്ച്,അനേയ്ത്ക്കുനവടി
മാപ്ത്ം ജീവിക്കുവാനും ഞേന്റെള അനുപ്ഗഹിക്കണനമ. 1.സവര്ത്ഥഗ. 1..നന്മ.
കര്ത്ഥതാനവ,...
രരിശുദ്ധ നദവമാത്ാനവ.....
(രപ്തടാം സ്ഥേനതയ്ത്ക്കു നരാകുനപാള് )
കുരിശില് കിടന്നു ജീവന് രിരിയുന്നു
ഭുവകനകനാഥനീനശാ
സണരയന് മറഞ്ഞിരുടു-നാന്റെടേുമന്ധികാരം നിറഞ്ഞു.
"നരികള്ക്കുറേുവാ-

നളയുടു, രറവയ്ത്ക്കു
കണടുടു രാര്ത്ഥക്കുവാന്
നരരുപ്ത്നണഴിയില്
ത്േന്റെയാന്നു ൊയ്ത്ക്കുവാനിടമിന്റെേലാനരടവും"
രുല്ക്കണടുന്റെത്ാട്ടനേ
രുല്കുന്ന ദാരിപ്ദയം
കുരിനശാളം കണട്ടായി വന്നു.
രപ്തടാം സ്ഥേം
ഈനശാമിശിഹാ കുരിശിനന്മല് ത്ണേി മരിക്കുന്നു.
ഈനശാമിശിഹാനയ....
രടു കള്ളന്മാരുന്റെട നടുവില് അവിടുന്റെത അവര്ത്ഥ കുരിശില്
ത്റച്ചു...കുരിശില് കിടന്നുന്റെകാട് ശപ്ത്ുക്കള്ക്കു നവടി അവിടുന്ന്
പ്രാര്ത്ഥയിക്കുന്നു....നേല കള്ളന്റെന ആശവസിപിക്കുന്നു....മാത്ാവും മറ്റു
സ്പ്ത്ീകളും
കരഞ്ഞുന്റെകാട് കുരിശിനു ത്ാന്റെഴ നിന്നിരുന്നു.'ഇത്ാ നിന്റെല മകന് ' എന്ന്
അമ്മനയാടും,ഇത്ാ നിന്റെല അമ്മ എന്ന് നയാഹന്നാനനാടും അവിടുന്ന്
അരുളിന്റെച്ചയ്ത്ത്ു.മണന്നുമണി സമയമായിരുന്നു.'എന്റെല രിത്ാനവ,അനേ
കകകളില്
എന്റെല ആല്മാവിന്റെന ഞാന് സമര്ത്ഥപിക്കുന്നു,എന്നരുളിന്റെച്ചയ്ത്ത് അവിടുന്ന്
മരിച്ചു.ന്റെരന്റെട്ടന്ന് സണരയന് ഇരുടു,ആറുമണിവന്റെര ഭണമിയിന്റെേേും
അന്ധികാരമായിരുന്നു.നദവാേയതിന്റെേ ത്ിരശീേ നടുനവ കീറിനപായി.
ഭണമിയിളകി;രാറകള് രിളര്ത്ഥന്നു.നപ്രത്ാേയേള് ത്ുറക്കന്റെപട്ടു.
ശത്ാധിരന് ഇന്റെത്േലാം കട് കദവന്റെത സ്ത്ുത്ിച്ചുന്റെകാട് ഈ മനുഷ്യന്
യഥാര്ത്ഥയതില് നീത്ിമാനായിരുന്നു,എന്ന് വിളിച്ചുരറഞ്ഞു.കടു നിന്നവര്ത്ഥ
മാറതടിച്ചുന്റെകാടു മടേിനപായി.
'എനിക്ക് ഒരു മാനമ്മാദീസാ മുേുവാനുട് അത് രണര്ത്ഥതിയാകുന്നത്ുവന്റെര
ഞാന് അസവസ്ഥനാകുന്നു.'
കര്ത്ഥതാനവ,അേ് ആപ്ഗഹിച്ച മാനമ്മാദീസാ അേ് മുേിക്കഴിഞ്ഞു.അനേ
ദഹനബേി അേ് രണര്ത്ഥതിയാക്കി.
എന്റെല ബേിയും ഒരിക്കല് രണര്ത്ഥതിയാകും.ഞാനും ഒരു ദിവസം
മരിക്കും.അന്ന് അേന്റെയനപാന്റെേ ഇപ്രകാരം
പ്രാര്ത്ഥയിക്കുവാന് എന്റെന്ന അനുവദിക്കണനമ.എന്റെല രിത്ാനവ,ഭണമിയില്

ഞാന് അേന്റെയ മഹത്വന്റെപടുതി;എന്റെന്ന
ഏല്രിച്ചിരുന്ന നജാേി ഞാന് രണര്ത്ഥതിയാക്കി.ആകയാല് അനേപക്കല്
എന്റെന്ന മഹത്വന്റെപടുതണനമ.
1. സവര്ത്ഥഗ.1.നന്മ.
കര്ത്ഥതാനവ....
രരിശുദ്ധ മാത്ാനവ....
(രത്ിമണന്നാം സ്ഥേനതയ്ത്ക്കു നരാകുനപാള് )
അരുമസുത്ന്ന്റെറനമനി-മാത്ാവു
മടിയില്ക്കിടതിടുന്നു:
അേയാഴിനരാന്റെേ നാനഥ,നിന് ദു:ഖമത്ിരു കാണാതത്നേലാ.
ന്റെരരുകുന്ന സതാരമുനനയറ്റനഹാ നിന്റെല
ഹൃദയം രിളര്ത്ഥന്നുവനേലാ
ആരാരുമിേല ന്റെത്േലാശവാസനമകുവാനാകുേനായിനക.
"മുറ്റുന്ന ദു:ഖതില്
െുറ്റും ത്ിരഞ്ഞു ഞാന്
കിട്ടീന്റെോരാശവാസന്റെമേും."
രത്ിമണന്നാം സ്ഥേം
മിശിഹായുന്റെട മൃത്നദഹം മാത്ാവിന്റെല മടിയില് കിടതുന്നു.
ഈനശാമിശിഹാനയ ....
അന്ന് ന്റെവള്ളിയാഴ്ത്െയായിരുന്നു.രിനറ്റന്ന് ശാബത്മാകും.അത്ുന്റെകാട്
ശരീരേള് രാപ്ത്ി കുരിശില് കിടക്കാന്
രാടിന്റെേലന്നു യണദന്മാര്ത്ഥ രറഞ്ഞു.എന്റെതന്നാല് ആ ശാബത്ം വേിയ
ദിവസമായിരുന്നു.ത്ന്മണേം കുരിശില്
ത്റയ്ത്ക്കന്റെപട്ടവരുന്റെട കണങ്കാേുകള് ത്കര്ത്ഥതു ശരീരം ത്ാന്റെഴയിറക്കണന്റെമന്ന്
അവര്ത്ഥ രീോനതാസിനനാട് ആവശയന്റെപട്ടു.ആകയാല് രടയാളികള് വന്നു
മിശിഹാനയാടുകണന്റെട കുരിശില് ത്റയ്ത്ക്കന്റെപട്ടിരുന്ന രടുനരരുന്റെടയും
കണങ്കാേുകള് ത്കര്ത്ഥതു.ഈനശാ രനട മരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു

കടത്ിനാല് അവിടുന്റെത കണങ്കാേുകള് ത്കര്ത്ഥതിേല.എങ്കിേും
രടയാളികളില് ഒരാള് കുതം ന്റെകാട് അവിടുന്റെത വിോപുറതു
കുതി.ഉടന്റെന അവിന്റെട നിന്നു രക്തവും ന്റെവള്ളവും ഒഴുകി.അനതരം
മിശിഹായുന്റെട മൃത്നദഹം
കുരിശില് നിന്നിറക്കി അവര്ത്ഥ മാത്ാവിന്റെല മടിയില് കിടതി.
ഏറ്റ വയാകുേയായ മാത്ാനവ,അനേ വത്സേ രുപ്ത്ന് മടിയില്
കിടന്നുന്റെകാടു മണകമായ ഭാഷ്യില് അതയയാപ്ത് രറഞ്ഞനപാള് അേ്
അനുഭവിച്ച സങ്കടം ആര്ത്ഥക്കു വിവരിക്കാന് കഴിയും? ഉണ്ണിയായി രിറന്ന
കദവകുമാരന്റെന ആദയമായി കകയിന്റെേടുതത്ു മുത്ല്
ഗാഗുല്താവന്റെരയുള്ള സംഭവേള് ഓനരാന്നും അനേ ഓര്ത്ഥമ്മയില്
ന്റെത്ളിഞ്ഞു നിന്നു.അനപാള് അേ് സഹിച്ച രീഡകന്റെളനയാര്ത്ഥതു ജീവിത്
ദു:ഖതിന്റെല ഏകാതനിമിഷ്േളില് ഞേന്റെള
കധരയന്റെപടുതിയാശവസിപിക്കണനമ. 1. സവര്ത്ഥഗ. 1. നന്മ.
കര്ത്ഥതാനവ...
രരിശുദ്ധ നദവമാത്ാനവ...
(രത്ിനാോം സ്ഥേനതയ്ത്ക്കുനരാകുനപാള് )
നാഥന്റെല ദിവയനദഹം വിധിനരാന്റെേ
സംസ്ക്കരിച്ചീടുന്നിത്ാ
വിജയം വിരിഞ്ഞുന്റെരാേും ജീവന്റെല
ഉറവയാണക്കുടീരം
മണന്നുനാള് മത്സയതിനുള്ളില്ക്കഴിന്റെഞ്ഞാരു
യൗനാന് പ്രവാെകന് നരാല്
നേശേന്റെളേലാം
രിന്നിട്ടു നാഥന്
മണന്നാം ദിനമുയിര്ത്ഥക്കും:
പ്രഭനയാടുയിര്ത്ഥതനേ
വരനവല്രിന്റെനതീടാന്
വരനമകനണ നോകനാഥാ.
രത്ിനാോം സ്ഥേം
ഈനശാമിശിഹായുന്റെട മൃത്നദഹം കേലറയില് സംസ്ക്കരിക്കുന്നു.
ഈനശാമിശിഹാന്റെയ.....

അനതരം രീോനതാസിന്ന്റെറ അനുവാദനതാന്റെട റംസാക്കാരനായ ഔനസപ്
ഈനശായുന്റെട മൃത്നദഹം ഏന്റെറ്റടുതു.നണറു റാതനോളം സുഗന്ധികണട്ടുമായി
നിന്റെക്കാനദമണസും അയാളുന്റെട കണന്റെട വന്നിരുന്നു.യണദന്മാരുന്റെട
ആൊരമനുസരിച്ചു കച്ചകളും രരിമളപ്ദവയേളും ന്റെകാടു ശരീരം
ന്റെരാത്ിഞ്ഞു.ഈനശാന്റെയ കുരിശില് ത്റച്ചിടത് ഒരു നത്ാട്ടവും,അവിന്റെട ഒരു
രുത്ിയ കേലറയുമുടായിരുന്നു. ശാബത്ം ആരംഭിച്ചിരുന്നത്ുന്റെകാടും
കേലറ അടുതായിരുന്നത്ുന്റെകാടും,അവര്ത്ഥ ഈനശാന്റെയ അവിന്റെട
സംസ്ക്കരിച്ചു.
'അേ് എന്റെല ആല്മാവിന്റെന രാത്ാളതില് ത്ള്ളുകയിേല;അനേ രരിശുദ്ധന്
അഴിഞ്ഞുനരാകുവാന് അനുവദിക്കുകയുമിേല .'
അനതമായ രീഡകള് സഹിച്ച് മഹത്വതിനേയ്ത്ക്കു പ്രനവശിച്ച
മിശിഹാനയ,അേനയാടുകണടി മരിക്കുന്നവര്ത്ഥ
അേനയാടുകണടി ജീവിക്കുന്റെമന്നും ഞേള് അറിയുന്നു.മാനമ്മാദീസാ
വഴിയായി ഞേളും അേനയാടുകണന്റെട
സംസ്ക്കരിക്കന്റെപട്ടിരിക്കയാണനേലാ .രാവും രകേും അനേ
രീഡാനുഭവന്റെതപറ്റി െിതിച്ചുന്റെകാട് രാരതിനു
മരിച്ചവരായി ജീവിക്കുവാന് ഞേന്റെള അനുപ്ഗഹിക്കണനമ. 1. സവര്ത്ഥഗ. 1. നന്മ.
കര്ത്ഥതാനവ....
രരിശുദ്ധനദവമാത്ാനവ....
സമാരന ഗാനം
നോകതിോഞ്ഞു വീശി സത്യമാം
നാകതിന് ദിവയകാതി :
സ്നനഹം ത്ിരഞ്ഞിറേി രാവന
സ്നനഹപ്രകാശത്ാരം:
നിന്ദിച്ചു മര്ത്ഥത്യനാസ്നനഹതിടപിന്റെന
നിര്ത്ഥോയം പ്കണശിനേറ്റി;
നന്ദിയിേലാതവര്ത്ഥ
െിതയിേലാതവര്ത്ഥ നാഥാ,ന്റെരാറുനക്കണനമ.
നിന് രീഡനയാര്ത്ഥനതാര്ത്ഥതു
കണ്ണീന്റെരാഴുക്കുവാന്
നല്നകണനമ നിന് വരേള് .

സമാരന പ്രാര്ത്ഥയന
നീത്ിമാനായ രിത്ാനവ,അേന്റെയ രന്ജിപിക്കുവാന് സവയം
ബേിവസ്ത്ുവായിതീര്ത്ഥന്ന പ്രിയരുപ്ത്ന്റെന സവീകരിച്ചുന്റെകാടു ഞേളുന്റെട
രാരേള് ന്റെരാറുക്കുകയും,ഞേനളാടു രമയന്റെപടുകയും ന്റെെയ്യണനമ.
അനേ ത്ിരുക്കുമാരന് ഗാഗുല്തായില് െിതിയ ത്ിരുരക്തം
ഞേള്ക്കുനവടി പ്രാര്ത്ഥയിക്കുന്നു.ആ ത്ിരുരക്തന്റെതനയാര്ത്ഥതു ഞേളുന്റെട
പ്രാര്ത്ഥയന കകന്റെക്കാള്ളണനമ.
ഞേളുന്റെട രാരം വേുത്ാന്റെണന്ന് ഞേളറിയുന്നു.എന്നാല് അനേ കാരുണയം
അത്ിനനക്കാള് വേുത്ാണനേലാ.ഞേളുന്റെട രാരേള് കണക്കിന്റെേടുക്കുനപാള്
അവയ്ത്ക്കുനവടിയുള്ള ഈ രരിഹാരബേിന്റെയയും ന്റെഗൗനിനക്കണനമ.
ഞേളുന്റെട രാരേള് നിമിതം അനേ പ്രിയരുപ്ത്ന് ആണികളാല്
ത്റയ്ത്ക്കന്റെപടുകയും കുതതാല് കുതന്റെപടുകയും ന്റെെയ്ത്ത്ു.അനേ
പ്രസാദിപിക്കാന് അവിടുന്റെത രീഡകള് ധാരാളം മത്ിയനേലാ.
ത്ന്റെല രുപ്ത്ന്റെന ഞേള്ക്ക് നല്കിയ രിത്ാവിനു സ്ത്ുത്ിയും
കുരിശുമരണതാല് ഞേന്റെള രക്ഷിച്ച രുപ്ത്ന്
ആരാധനയും രരിശുദ്ധാല്മാവിനു സ്നത്ാപ്ത്വുമുടായിരിക്കന്റെട്ട.ആനമ്മന് . 1.
സവര്ത്ഥഗ.1.നന്മ
മനസ്ത്ാരപ്രകരണം

