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54 ദിവ്സത്തത്ത അത്ഭുതകരമായ 
ജപമാല ത്തനാവവ്ന 

 
“ആത്തരാത്തെ എന്നില് നിന്നുും സഹായങ്ങള് വനടുവ്ാന് 
ആഗ്ഗഹിെുന്നുവവ്ാ, അവ്ര് ജപമാല 
ഗ്പാര്ഥനകെ  ത്തട 3 ത്തനാവവ്നകള് അവപക്ഷയായുും 3 
ത്തനാവവ്നകള് കൄതജ്ഞതയായുും ത്ത ാലലണ്ും”. 
(എഗ്തയുും പരിശുദ്ധ ജപമാല രാജ്ഞിയുത്തട 
വ്ാഗ്ദാനും).  

1884 മാര്ച് മൂന്നാും തീയതി (പരിശുദ്ധ പിതാവ് ത്തലവയാ 
പതിമൂന്നാമന് മാര്പാപ്പ മ മുയദയദൂതനായ വ്ി. 
മിയദാവയലിവനാടുള്ള ഗ്പാര്ഥന എിുതിയ അവത വ്ര് ും, 
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ഫാത്തിമാ ഗ്പതയക്ഷീകരണ്ങ്ങള്െ് 33 വ്ര് ും മുപ്) 
ത്തഫാര്ചയൂനാ അത്തഗ്ഗലലി എന്ന ത്തകാച  ത്തപ കുട്ടികിെ് 
പരിശുദ്ധ കനയകാമറിയത്തിത്തെ ഒരു ദര്ശനും കാണ്ുവ്ാന് 
കൄപ ലഭിെുകയുും അതിലൂത്തട അവ്ള്െ് ര ഗ്പവതയക 
ഭക്തകൄതയും ലഭിെുകയുും അവ്ള് ഇത് മറ്റ ള്ളവ്ര്െ് 
പകര്ന്ന് ത്തകാടുെുകയുും ത്ത തുതു. ആ സമയും അവ്ള് 
വ്ിവ്ിധങ്ങെ ായ 3 മാറാ വരാഗങ്ങെ ാല് വ്െ ത്തരയധികും 
കഷ്ടത്തപ്പ മടുകയുും വ ാകടര്മാര് വരാഗസൗയദയും അസാധയമാണ്  
എന്ന് വ്ിധിത്തയിുതി അവ്ത്തെ  കകവ്ിടുകയുും ത്ത തുതിരുന്നു. 
ആ കനരാശയാവ്സ്ഥയില് അവ്െ  ും അവ്െ  ത്തട കുടുുംബവ്ുും 
ജപമാലകെ  ത്തട ത്തനാവവ്ന ത്ത ാലല വ്ാന് ആരുംഭിച .  

 

ഉണ്ണിയീവശാത്തയ തത്തെ മടിയിലിരുത്തി, കകയ്യില് 
ജപമാലവയന്തി ഗ്പകാശ രൂപങ്ങള്െ്  ുറ്റ ും, 
മഹതവീകൄതമായ ഒരു സിുംഹാസനത്തില് ഇരിെുന്നതു 
വപാത്തലയാണ് പരിശുദ്ധ കദവ്മാതാവ് ത്തപ കുട്ടികിെ് 
ഗ്പതയക്ഷത്തപ്പ മട്ടികത്. വരാഗിണ്ിയായ ത്തപ കുട്ടികി ഇഗ്പകാരും 
പറഞ്ഞുത്തകാണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ കനയകത്തയ അഭിവ്ാദനും 
ത്ത തുതത്: “പരിശുദ്ധ ജപമാലയുത്തട രാജ്ഞീ, എത്തെ വമല് 
കൄപയായിരിവെണ്വമ. എത്തെ ആവരാഗയും പു:ന 
സ്ഥാപിെണ്വമ! അങ്ങവയാട് ഞാന് ഒരു ത്തനാവവ്ന വ്ിിയായി 
ഗ്പാര്ഥിചിരിെുന്നു. ി മറിയവമ, പവക്ഷ അങ്ങയുത്തട 
സഹായും അനുഭവ്ിെുവ്ാന് ഇതുവ്ത്തര എനിെ് സാധിചിലല. 
വ്െ ത്തര ആകാുംക്ഷവയാത്തട സൗയദയും ഗ്പാപിെുവ്ാന് ഞാന് 
കാത്തിരിെുന്നു!” “കുവഞ്ഞ”, പരിശുദ്ധ കനയക മറുപടി 
പറഞ്ഞു, “നീ എത്തന്ന പല ശീര് കങ്ങള് വ്ിെ ിച് എവന്നാട് 
ഗ്പാര്ഥിെുകയുും എന്നില് നിന്ന് എവപ്പ മാിുും സഹായങ്ങള് 
വനടിത്തയടുെുകയുും ത്ത തുതിട്ടിക ണ്ട്. ‘എഗ്തയുും പരിശുദ്ധ 
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ജപമാല രാജ്ഞി’ എന്ന് എനിവെറ്റവ്ുും ഇഷ്ടമുള്ള 
ശീര് കത്താല് നീ എത്തന്ന ഇവപ്പ മാള് വ്ിെ ിചതിനാല്, എനിെ് 
നീ അവപക്ഷിചിരിെുന്ന സഹായും ഇനി ഒരിെലുും 
നിവ ധിെുവ്ാന് പറ്റ കയിലല, കാരണ്ും, ര നാമും എനിെ് 
വ്െ ത്തര അമൂലലയവ്ുും വ്െ ത്തര ഗ്പിയത്തപ്പ മട്ടികതുമാണ്. മൂന്ന് 
ത്തനാവവ്നകള് ത്ത ാലല ക, നിനെ് എലലാും ലഭിെുും.” 
ഒരിെല്െൂടി പരിശുദ്ധ ജപമാല രാജ്ഞി ത്തപ കുട്ടികിെ് 
ഗ്പതയക്ഷത്തപ്പ മട്ടിക് പറഞ്ഞു: “ആത്തരാത്തെ എന്നില് നിന്നുും 
സഹായങ്ങള് വനടുവ്ാന് ആഗ്ഗഹിെുന്നുവവ്ാ, അവ്ര് 
ജപമാല ഗ്പാര്ഥനകെ  ത്തട 3 ത്തനാവവ്നകള് 
അവപക്ഷയായുും 3 ത്തനാവവ്നകള് കൄതജ്ഞതയായുും 
ത്ത ാലലണ്ും.” പരിശുദ്ധ അമ്മയുത്തട നിര്വേശങ്ങള് 
അനുസരിചവപ്പ മാള് ത്തപ കുട്ടികി വരാഗസൗയദയും 
ഗ്പാപിെുകയുും സപൂര്ണ്ണ ആവരാഗയ സ്ഥിതി വനടുകയുും 
ത്ത തുതു.  

 

ത്തലവയാ പതിമൂന്നാമന് മാര്പാപ്പ മയുും 54 ദിവ്സത്തത്ത 
ജപമാല ത്തനാവവ്നയുും  

54 ദിവ്സത്തത്ത ജപമാല ത്തനാവവ്ന ത്ത ാലലിയതിലൂത്തട ത്തകാച  
ത്തഫാര്ചയൂണ്തുെ് ലഭിച അത്ഭുതകരമായ വരാഗസൗയദയും 
പരിശുദ്ധ പിതാവ് ത്തലവയാ പതിമൂന്നാമന് മാര്പാപ്പ മായില് 
ആിത്തിലുള്ള ജവലനും ഉണ്ടാെിത്തയന്ന് ഔവദയാഗികമായി 
ഗ്പസ്താവ്ിചിട്ടിക ണ്ട്. അവേഹും ജപമാലവയെുറിച് 17 
ഔവദയാഗിക വപപ്പ മല് വ്ിജ്ഞാപനങ്ങള് എിുതുകയുും 
ജപമാലത്തയ സ്വനഹിെുവ്ാനുും എവപ്പ മാിുും ജപമാല 
ത്ത ാലല വ്ാനുും എലലാ കഗ്കസ്തവ്വരയുും ആഹവാനും 
ത്ത യ്യ കയുും ത്ത തുതു. പിന്നീടുള്ള വ്ര് ങ്ങെ ില് 
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സുശക്തമായ 54 ദിവ്സത്തത്ത ജപമാല ത്തനാവവ്ന ത്ത ാലലിയതു 
വ്ിിയായി അസുംയദയും ഗ്പകൄതയാതീത അത്ഭുതങ്ങെ  ും ഉത്തരും 
ലഭിച ഗ്പാര്ഥനകെ  ും അവനകര് സാക്ഷയത്തപ്പ മടുത്തിയിട്ടിക ണ്ട്.  

 

54 ദിവ്സത്തത്ത ജപമാല ത്തനാവവ്ന എങ്ങത്തനയാണ് 
ത്ത ാലല ന്നത്?  

പാരപരയും അനുസരിച് ഒരു ത്തനാവവ്ന 9 ദിവ്സങ്ങെ ാണ്. 
അതുത്തകാണ്ട് തത്തന്ന ത്തകാച  ത്തഫാര്ചയൂനാവയാടുള്ള പരിശുദ്ധ 
അമ്മയുത്തട വ്ാെുകള്: “ജപമാല ഗ്പാര്ഥനകെ  ത്തട 3 
ത്തനാവവ്നകള് അവപക്ഷയായുും 3 ത്തനാവവ്നകള് 
കൄതജ്ഞതയായുും ത്ത ാലല ക.”  

 അവപക്ഷയുത്തട 27 ദിവ്സങ്ങെ ില് ിവരാ 
ദിവ്സത്തിവലെുമായി ജപമാലയുത്തട 5 
ദിവ്യരഹസയങ്ങെ ാണ് (അത് സവന്താ കരമായ 
ദിവ്യരഹസയങ്ങവെ ാ ദുയദകരമായ ദിവ്യരഹസയങ്ങവെ ാ 
മഹിമയുത്തട ദിവ്യരഹസയങ്ങവെ ാ ആകാും) 
ത്തനാവവ്നയില് ഉള്ളത്.  

 അതിനുവശ ും നിങ്ങള് സമര്പ്പ മിച അവപക്ഷ സാധിച് 
കിട്ടികിയാലുും ഇത്തലലങ്കിലുും ഉടന് തത്തന്ന അടുത്ത 27 
ദിവ്സങ്ങള് കൄതജ്ഞതയുത്തട 27 ദിവ്സങ്ങെ ായി എടുത്ത് 
ിവരാ ദിവ്സത്തിവലെുമായി ജപമാലയുത്തട 5 
ദിവ്യരഹസയങ്ങള്.  

അങ്ങത്തനയാണ് ജപമാലകെ  ത്തട 6 ത്തനാവവ്നകള് തുടങ്ങിയത്, 

അതാണ് 54 ദിവ്സത്തത്ത ജപമാല ത്തനാവവ്നയായി 
അറിയത്തപ്പ മട്ടികത്. കൄതയമായി ര ത്തനാവവ്ന ത്ത ാലല വ്ാന് 
ഒരാള് ഒരു ദിവ്സും വപാലുും മുടങ്ങാത്തത ഒരു ജപമാല വ്ീതും 
54 ദിവ്സങ്ങെ ില് ത്ത ാലലണ്ും, അവതാത്തടാപ്പ മും, 
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നല്കിയിരിെുന്ന ത്തനാവവ്ന  ാര്ട്ടികില് വനാെി അതാതു 
ദിവ്സവത്തൊയി  ാര്ട്ടികില് വരയദത്തപ്പ മടുത്തിയിരിെുന്ന 
ദിവ്യരഹസയങ്ങള് തത്തന്ന ത്ത ാലല കയുും വവ്ണ്ും. അതായത് 
ത്തനാവവ്നയുത്തട ആദയ ദിവ്സും എവപ്പ മാിുും തുടങ്ങുന്നത് 
സവന്താ കരമായ ദിവ്യരഹസയങ്ങള് 
ത്ത ാലലിത്തൊണ്ടായിരിെുും (ആഴ്ച്ചയിത്തല ഏത് ദിവ്സമാണ് 
ത്തനാവവ്ന തുടങ്ങിയത് എന്നത് ബാധകമലല); രണ്ടാമത്തത്ത 
ദിവ്സും ദുയദകരമായ ദിവ്യരഹസയങ്ങെ ാണ് ത്ത ാലല ക, 
മൂന്നാമത്തത്ത ദിവ്സും, മഹിമയുത്തട ദിവ്യരഹസയങ്ങെ ാണ് 
ത്ത ാവലലണ്ടത്. ത്തനാവവ്നയുത്തട നാലാമത്തത്ത ദിവ്സും 
തുടങ്ങുന്നത് സവന്താ കരമായ ദിവ്യരഹസയങ്ങള് വ്ീണ്ടുും 
ത്ത ാലലിത്തൊണ്ടായിരിെുും, ഇവത രീതി ത്തനാവവ്നയുത്തട 54 
ദിവ്സങ്ങെ ിലുും മുടെും കൂടാത്തത, ത്തതറ്റിവപ്പ മാകാത്തത 
പിന്തുടരണ്ും.  

 ിലവപ്പ മാത്തിാത്തെ ആെ  കള് ഗ്പകാശത്തിത്തെ 
ദിവ്യരഹസയങ്ങവെ െുറിച് വ ാദിചിട്ടിക ണ്ട് - മുകെ ില് 
പറഞ്ഞതു വപാത്തല ര ത്തനാവവ്ന 1884 ഇല് പരിശുദ്ധ കനയകാ 
മാതാവ് തത്തന്ന നല്കിയതാണ്. ഇതില് സവന്താ കരമായ 
ദിവ്യരഹസയങ്ങെ  ും ദുയദകരമായ ദിവ്യരഹസയങ്ങെ  ും 
മഹിമയുത്തട ദിവ്യരഹസയങ്ങെ  ും മാഗ്തവമ ത്ത ാലല വ്ാന് 
അനുവ്ാദമുള്ളൂ.  

 

(നല്കിയിരിെുന്ന ത്തനാവവ്ന  ാര്ട്ടിക് വനാെി ത്തനാവവ്നയുത്തട 
ഗ്കമും പിന്തുടരുക)  



മരിയന് ദിവ്യകാരുണ്യ പദ്ധതി 2019  
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54 ദിവ്സത്തത്ത ജപമാല ത്തനാവവ്ന ത്ത ാവലലണ്ട ഗ്കമും  

 

ജപമാല ത്തനാവവ്ന ആദയ ദിവ്സും സവന്താ കരമായ 
ദിവ്യരഹസയങ്ങള് ത്ത ാലലിത്തൊണ്ട് ആരുംഭിെുക, രണ്ടാും 
ദിവ്സും ദുയദകരമായ ദിവ്യരഹസയങ്ങെ  ും മൂന്നാും ദിവ്സും 
മഹിമയുത്തട ദിവ്യരഹസയങ്ങെ  ും, പിന്നീട് നാലാും ദിവ്സും 
വ്ീണ്ടുും സവന്താ കരമായ ദിവ്യരഹസയങ്ങെ  ും അഞ്ാും 
ദിവ്സും ദുയദകരമായ ദിവ്യരഹസയങ്ങെ  ും ആറാും ദിവ്സും 
മഹിമയുത്തട ദിവ്യരഹസയങ്ങെ  ും ത്ത ാലലി ഇവത രീതിയില് 
തുടര്ന്നു വപാകുക.  

പരിശുദ്ധ ജപമാലയുത്തട സവന്താ കരമായ 
ദിവ്യരഹസയങ്ങള്  

ത്ത ാലല ന്നതിനു മുപ് – കുരിശു വ്രതുെുക, നന്മ നിറഞ്ഞ 
മറിയവമ .......... പരിശുദ്ധ മറിയവമ ത്ത ാലല ക.  



മരിയന് ദിവ്യകാരുണ്യ പദ്ധതി 2019  

ഭാരതത്തിനു വവ്ണ്ടി 54 ദിവ്സത്തത്ത അത്ഭുതകരമായ ജപമാല ത്തനാവവ്ന - 15 ആഗസ്റ്റ് 
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അവപക്ഷയുത്തട തുടെ ഗ്പാര്ഥന (ത്തനാവവ്നയുത്തട 
ആദയ 27 ദിവ്സും ത്ത ാവലലണ്ടത്)  

എഗ്തയുും പരിശുദ്ധ ജപമാലയുത്തട രാജ്ഞിയായ മറിയവമ 
സവസ്തി! എത്തെ അമ്മയായ മറിയവമ സവസ്തി! അവങ്ങതുെ് 
വറാസാപ്പ മൂെെ  ത്തട ഒരു കിരീടും സമര്പ്പ മിെുവ്ാനായി  
അങ്ങയുത്തട പാദാന്തികത്തില് എെ ിമവയാത്തട ഞാന് മുട്ടിക  
കുത്തുന്നു. മഞ്ഞുവപാത്തല ത്തവ് മയുള്ള പൂത്തമാട്ടിക കള് 
അങ്ങത്തയ, അങ്ങയുത്തട സവന്താ ങ്ങള് 
ിര്മ്മിപ്പ മിെുവ്ാനായി; ിവരാ പൂത്തമാട്ടിക കെ ിലൂത്തട ിവരാ 
ദിവ്യരഹസയങ്ങള് അവങ്ങതുെ് സമര്പ്പ മിച ത്തകാണ്ട്; ഒരു 
ഗ്പവതയക കൄപതുൊയുള്ള എത്തെ അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും 
ിവരാന്നുും 10 വ്ീതും ഒരുമിച് വ ര്ത്തു വ്ച് സമര്പ്പ മിെുന്നു. 
ി പരിശുദ്ധ രാജ്ഞീ, കദവ്കൄപ പകര്ന്നു 
ത്തകാടുെുന്നവ്വെ , അങ്ങത്തയ വ്ിെ ിചവപക്ഷിെുന്ന 
എലലാവ്രുവടയുും മാതാവവ്, അവങ്ങതുെ് എത്തെ 
സമ്മാനത്തിവലെ് വനാൊതിരിെുവ്ാവനാ അതിത്തെ 
ത്തകട്ടിക റപ്പ മ് കാണ്ാതിരിെുവ്ാവനാ ഒരിെലുും 
സാധിെുകയിലല. അങ്ങ് എത്തെ സമ്മാനും സവീകരിെുവപാള്, 
അങ്ങ് എത്തെ അവപക്ഷയുും സവീകരിെുും; ഉത്തമ 
വ്ിശവാസവത്താടുും ലഭിെുത്തമന്ന ഉറവപ്പ മാടുും കൂത്തട ഞാന് 
അവപക്ഷിചിരിെുന്ന നിവയാഗും അങ്ങയുത്തട ഉദാരതയില് 
നിന്നുും അങ്ങ് എനിെ് സാധിച് നല്കുും. അങ്ങവയാട് 
അവപക്ഷിെുന്ന യാത്തതാന്നിവനെുറിച ും ഞാന് 
കനരാശയത്തപ്പ മടുകയിലല. എത്തെ അവമ്മ, അവ്ിടുന്ന് എത്തെ 
അമ്മയാത്തണ്ന്ന് എനിെ് കാണ്ിച  തവരണ്വമ.  



മരിയന് ദിവ്യകാരുണ്യ പദ്ധതി 2019  

ഭാരതത്തിനു വവ്ണ്ടി 54 ദിവ്സത്തത്ത അത്ഭുതകരമായ ജപമാല ത്തനാവവ്ന - 15 ആഗസ്റ്റ് 
2019 – 17 ഒകവടാബര് 2019 
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കൄതജ്ഞതയുത്തട തുടെ ഗ്പാര്ഥന (ത്തനാവവ്നയുത്തട 
അവ്സാന 27 ദിവ്സും ത്ത ാവലലണ്ടത്)  

എഗ്തയുും പരിശുദ്ധ ജപമാലയുത്തട രാജ്ഞിയായ മറിയവമ 
സവസ്തി! എത്തെ അമ്മയായ മറിയവമ സവസ്തി! അവങ്ങതുെ് 
വറാസാപ്പ മൂെെ  ത്തട ഒരു കിരീടും സമര്പ്പ മിെുവ്ാനായി  
അങ്ങയുത്തട പാദാന്തികത്തില് കൄതജ്ഞതാപൂര്വും ഞാന് മുട്ടിക  
കുത്തുന്നു. മഞ്ഞുവപാത്തല ത്തവ് മയുള്ള പൂത്തമാട്ടിക കള് 
അങ്ങത്തയ, അങ്ങയുത്തട സവന്താ ങ്ങള് 
ിര്മ്മിപ്പ മിെുവ്ാനായി; ിവരാ പൂത്തമാട്ടിക കെ ിലൂത്തട ിവരാ 
ദിവ്യരഹസയങ്ങള് അവങ്ങതുെ് സമര്പ്പ മിച ത്തകാണ്ട്; ഒരു 
ഗ്പവതയക കൄപതുൊയുള്ള എത്തെ അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും 
ിവരാന്നുും 10 വ്ീതും ഒരുമിച് വ ര്ത്തു വ്ച് സമര്പ്പ മിെുന്നു. 
ി പരിശുദ്ധ രാജ്ഞീ, കദവ്കൄപ പകര്ന്നു 
ത്തകാടുെുന്നവ്വെ , അങ്ങത്തയ വ്ിെ ിചവപക്ഷിെുന്ന 
എലലാവ്രുവടയുും മാതാവവ്! അവങ്ങതുെ് എത്തെ 
സമ്മാനത്തിവലെ് വനാൊതിരിെുവ്ാവനാ അതിത്തെ 
ത്തകട്ടിക റപ്പ മ് കാണ്ാതിരിെുവ്ാവനാ ഒരിെലുും 
സാധിെുകയിലല. അങ്ങ് എത്തെ സമ്മാനും സവീകരിെുവപാള്, 
അങ്ങ് എത്തെ കൄതജ്ഞതയുും സവീകരിെുും; ഉത്തമ 
വ്ിശവാസവത്താടുും ലഭിെുത്തമന്ന ഉറവപ്പ മാടുും കൂത്തട ഞാന് 
അവപക്ഷിചിരിെുന്ന നിവയാഗും അങ്ങ് എനിെ് അങ്ങയുത്തട 
ഉദാരതയില് നിന്നുും സാധിച് നല്കി. അങ്ങവയാട് 
അവപക്ഷിച യാത്തതാന്നിവനെുറിച ും ഞാന് 
കനരാശയത്തപ്പ മടുന്നിലല. അവ്ിടുന്ന് എത്തെ അമ്മയാത്തണ്ന്ന് 
അത്തങ്ങത്തന്ന സതയമായുും കാണ്ിച  തന്നു.  

ഇവ് ത്ത ാലല ക  

ശ്ലീഹന്മാരുത്തട വ്ിശവാസ ഗ്പമാണ്ും, സവര്ഗസ്ഥനായ പിതാവവ്, 
3 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും, ഗ്തിതവ സ്തുതി.  



മരിയന് ദിവ്യകാരുണ്യ പദ്ധതി 2019  

ഭാരതത്തിനു വവ്ണ്ടി 54 ദിവ്സത്തത്ത അത്ഭുതകരമായ ജപമാല ത്തനാവവ്ന - 15 ആഗസ്റ്റ് 
2019 – 17 ഒകവടാബര് 2019 
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 ഒന്നാും ദിവ്യരഹസയും : മുംഗെ വ്ാര്ത്ത – 
സവര്ഗസ്ഥനായ പിതാവവ്, 10 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും, ഗ്തിതവ 
സ്തുതി.  
ദിവ്യരഹസയും കിിയുവപാള് ത്ത ാവലലണ്ട സമാപന 
ഗ്പാര്ഥന :  
മഞ്ഞു വപാത്തല ത്തവ് മയുള്ള ര പൂത്തമാട്ടിക കള് അടെും 
എന്ന പുണ്യും ലഭിെുവ്ാനുള്ള എത്തെ 
അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും ത്തകട്ടിക കയുും എെ ിമവയാത്തട അവങ്ങ 
പാദാന്തികത്തില് ര പൂത്തചണ്ട് സമര്പ്പ മിെുകയുും 
ത്ത യ്യ ന്നു.  
 

 രണ്ടാും ദിവ്യരഹസയും : പരിശുദ്ധ 
കനയകാമാതാവ്ിത്തെ സദര്ര്ശനും –  
സവര്ഗസ്ഥനായ പിതാവവ്, 10 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും, ഗ്തിതവ 
സ്തുതി.  
ദിവ്യരഹസയും കിിയുവപാള് ത്ത ാവലലണ്ട സമാപന 
ഗ്പാര്ഥന :  
മഞ്ഞു വപാത്തല ത്തവ് മയുള്ള ര പൂത്തമാട്ടിക കള് 
അനുകപ എന്ന പുണ്യും ലഭിെുവ്ാനുള്ള എത്തെ 
അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും ത്തകട്ടിക കയുും എെ ിമവയാത്തട അവങ്ങ 
പാദാന്തികത്തില് ര പൂത്തചണ്ട് സമര്പ്പ മിെുകയുും 
ത്ത യ്യ ന്നു.  
 

 മൂന്നാും ദിവ്യരഹസയും : നമ്മുത്തട കര്ത്താവ്ായ 
രവശാ മിശിഹായുത്തട ജനനും –  
സവര്ഗസ്ഥനായ പിതാവവ്, 10 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും, ഗ്തിതവ 
സ്തുതി.  



മരിയന് ദിവ്യകാരുണ്യ പദ്ധതി 2019  

ഭാരതത്തിനു വവ്ണ്ടി 54 ദിവ്സത്തത്ത അത്ഭുതകരമായ ജപമാല ത്തനാവവ്ന - 15 ആഗസ്റ്റ് 
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ദിവ്യരഹസയും കിിയുവപാള് ത്ത ാവലലണ്ട സമാപന 
ഗ്പാര്ഥന :  
മഞ്ഞു വപാത്തല ത്തവ് മയുള്ള ര പൂത്തമാട്ടിക കള് 
വലാകവത്താടുള്ള വ്ിരക്തി എന്ന പുണ്യും 
ലഭിെുവ്ാനുള്ള എത്തെ അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും 
ത്തകട്ടിക കയുും എെ ിമവയാത്തട അവങ്ങ പാദാന്തികത്തില് ര 
പൂത്തചണ്ട് സമര്പ്പ മിെുകയുും ത്ത യ്യ ന്നു. 
 

 നാലാും ദിവ്യരഹസയും : നമ്മുത്തട കര്ത്താവ്ായ 
രവശാ മിശിഹായുത്തട കാഴ്ച്ചവ്തുപ്പ മ് –  
സവര്ഗസ്ഥനായ പിതാവവ്, 10 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും, ഗ്തിതവ 
സ്തുതി.  
ദിവ്യരഹസയും കിിയുവപാള് ത്ത ാവലലണ്ട സമാപന 
ഗ്പാര്ഥന :  
മഞ്ഞു വപാത്തല ത്തവ് മയുള്ള ര പൂത്തമാട്ടിക കള് ശുദ്ധത  
എന്ന പുണ്യും ലഭിെുവ്ാനുള്ള എത്തെ 
അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും ത്തകട്ടിക കയുും എെ ിമവയാത്തട അവങ്ങ 
പാദാന്തികത്തില് ര പൂത്തചണ്ട് സമര്പ്പ മിെുകയുും 
ത്ത യ്യ ന്നു. 
 

 അഞ്ാും ദിവ്യരഹസയും : നമ്മുത്തട കര്ത്താവ്ായ 
രവശാ മിശിഹാത്തയ വദവ്ാലയത്തില് 
കത്തണ്ടത്തുന്നു.   
സവര്ഗസ്ഥനായ പിതാവവ്, 10 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും, ഗ്തിതവ 
സ്തുതി.  
ദിവ്യരഹസയും കിിയുവപാള് ത്ത ാവലലണ്ട സമാപന 
ഗ്പാര്ഥന :  
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മഞ്ഞു വപാത്തല ത്തവ് മയുള്ള ര പൂത്തമാട്ടിക കള് 
അനുസരണ്ും എന്ന പുണ്യും ലഭിെുവ്ാനുള്ള എത്തെ 
അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും ത്തകട്ടിക കയുും എെ ിമവയാത്തട അവങ്ങ 
പാദാന്തികത്തില് ര പൂത്തചണ്ട് സമര്പ്പ മിെുകയുും 
ത്ത യ്യ ന്നു. 
 

പരിശുദ്ധ രാജ്ഞി ത്ത ാലല ക  

അവപക്ഷയുത്തട സമാപന ഗ്പാര്ഥന (ത്തനാവവ്നയുത്തട 
ആദയ 27 ദിവ്സും ത്ത ാവലലണ്ടത്)  

എഗ്തയുും മാധുരയമുള്ള കനയകാമാതാവവ്, അവങ്ങ ത്തനറ്റിയില് 
വ്തുെുവ്ാനായി എത്തെ പൂത്തചണ്ടുകള് ഒരു പുഷ്പമുടി 
വപാത്തല (റീത്ത് വപാത്തല) ത്തകട്ടിക വ്ാന് ര ആത്മീയ സുംസര്ഗും 
അവങ്ങതുെ് ഞാന് സമര്പ്പ മിെുന്നു. ി എത്തെ അവമ്മ!  
ഉദാരതവയാത്തട എത്തെ സമ്മാനത്തിവലെ് വനാെുകയുും ഞാന് 
അവപക്ഷിെുന്ന ര  നിവയാഗും (നിവയാഗും പറയുക) 
അമ്മയുത്തട സ്വനഹത്തിലൂത്തട എനിെ് സാധിച് തരുകയുും 
ത്ത വയ്യണ്വമ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും ത്ത ാലല ക.  

കൄതജ്ഞതയുത്തട സമാപന ഗ്പാര്ഥന (ത്തനാവവ്നയുത്തട 
അവ്സാന 27 ദിവ്സും ത്ത ാവലലണ്ടത്) 

എഗ്തയുും മാധുരയമുള്ള കനയകാമാതാവവ്, ഞാന് അവപക്ഷിച 
ര നിവയാഗും (നിവയാഗും പറയുക) അമ്മയുത്തട 
സ്വനഹത്തില് നിന്നുും എനിെ് സാധിച് തന്നതിന് 
കൄതജ്ഞതയായി അവങ്ങ ത്തനറ്റിയില് വ്തുെുവ്ാനായി എത്തെ 
പൂത്തചണ്ടുകള് ഒരു പുഷ്പമുടി വപാത്തല (റീത്ത് വപാത്തല) 
ത്തകട്ടിക വ്ാന് ര ആത്മീയ സുംസര്ഗും അവങ്ങതുെ് ഞാന് 
സമര്പ്പ മിെുന്നു. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും ത്ത ാലല ക.  
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പരിശുദ്ധ ജപമാലയുത്തട ദുയദകരമായ 
ദിവ്യരഹസയങ്ങള്  

 

ത്ത ാലല ന്നതിനു മുപ് – കുരിശു വ്രതുെുക, നന്മ നിറഞ്ഞ 
മറിയവമ .......... പരിശുദ്ധ മറിയവമ ത്ത ാലല ക.  

അവപക്ഷയുത്തട തുടെ ഗ്പാര്ഥന (ത്തനാവവ്നയുത്തട 
ആദയ 27 ദിവ്സും ത്ത ാവലലണ്ടത്)  

എഗ്തയുും പരിശുദ്ധ ജപമാലയുത്തട രാജ്ഞിയായ മറിയവമ 
സവസ്തി! എത്തെ അമ്മയായ മറിയവമ സവസ്തി! അവങ്ങതുെ് 
വറാസാപ്പ മൂെെ  ത്തട ഒരു കിരീടും സമര്പ്പ മിെുവ്ാനായി  
അങ്ങയുത്തട പാദാന്തികത്തില് എെ ിമവയാത്തട ഞാന് മുട്ടിക  
കുത്തുന്നു. രക്ത  ുവ്പ്പ മ ള്ള വറാസാപ്പ മൂെള് അങ്ങയുത്തട 
ദിവ്യകുമാരനായ രവശാ മിശിഹായുത്തട പീ ാനുഭവ്ങ്ങള് 
അങ്ങത്തയ ിര്മ്മിപ്പ മിെുവ്ാനായി, അങ്ങ് കൂടി 
രവശാവയാത്തടാപ്പ മും സപൂര്ണ്ണമായി ഭാഗഭാഗിതവും വ്ഹിച 
രവശായുത്തട പീ ാനുഭവ്ങ്ങെ  ത്തട കതുപ്പ മ് അങ്ങത്തയ 
ിര്മ്മിപ്പ മിെുവ്ാനായി; ിവരാ വറാസാപ്പ മൂെെ ിലൂത്തട ിവരാ 
ദിവ്യരഹസയങ്ങള് അവങ്ങതുെ് സമര്പ്പ മിച ത്തകാണ്ട്; ഒരു 
ഗ്പവതയക കൄപതുൊയുള്ള എത്തെ അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും 
ിവരാന്നുും 10 വ്ീതും ഒരുമിച് വ ര്ത്തു വ്ച് സമര്പ്പ മിെുന്നു. 
ി പരിശുദ്ധ രാജ്ഞീ, കദവ്കൄപ പകര്ന്നു 
ത്തകാടുെുന്നവ്വെ , അങ്ങത്തയ വ്ിെ ിചവപക്ഷിെുന്ന 
എലലാവ്രുവടയുും മാതാവവ്, അവങ്ങതുെ് എത്തെ 
സമ്മാനത്തിവലെ് വനാൊതിരിെുവ്ാവനാ അതിത്തെ 
ത്തകട്ടിക റപ്പ മ് കാണ്ാതിരിെുവ്ാവനാ ഒരിെലുും 



മരിയന് ദിവ്യകാരുണ്യ പദ്ധതി 2019  
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സാധിെുകയിലല. അങ്ങ് എത്തെ സമ്മാനും സവീകരിെുവപാള്, 
അങ്ങ് എത്തെ അവപക്ഷയുും സവീകരിെുും; ഉത്തമ 
വ്ിശവാസവത്താടുും ലഭിെുത്തമന്ന ഉറവപ്പ മാടുും കൂത്തട ഞാന് 
അവപക്ഷിചിരിെുന്ന നിവയാഗും അങ്ങയുത്തട ഉദാരതയില് 
നിന്നുും അങ്ങ് എനിെ് സാധിച് നല്കുും. അങ്ങവയാട് 
അവപക്ഷിെുന്ന യാത്തതാന്നിവനെുറിച ും ഞാന് 
കനരാശയത്തപ്പ മടുകയിലല. എത്തെ അവമ്മ, അവ്ിടുന്ന് എത്തെ 
അമ്മയാത്തണ്ന്ന് എനിെ് കാണ്ിച  തവരണ്വമ.  

കൄതജ്ഞതയുത്തട തുടെ ഗ്പാര്ഥന (ത്തനാവവ്നയുത്തട 
അവ്സാന 27 ദിവ്സും ത്ത ാവലലണ്ടത്)  

എഗ്തയുും പരിശുദ്ധ ജപമാലയുത്തട രാജ്ഞിയായ മറിയവമ 
സവസ്തി! എത്തെ അമ്മയായ മറിയവമ സവസ്തി! അവങ്ങതുെ് 
വറാസാപ്പ മൂെെ  ത്തട ഒരു കിരീടും സമര്പ്പ മിെുവ്ാനായി  
അങ്ങയുത്തട പാദാന്തികത്തില് കൄതജ്ഞതാപൂര്വും ഞാന് മുട്ടിക  
കുത്തുന്നു. രക്ത  ുവ്പ്പ മ ള്ള വറാസാപ്പ മൂെള് അങ്ങയുത്തട 
ദിവ്യകുമാരനായ രവശാ മിശിഹായുത്തട പീ ാനുഭവ്ങ്ങള് 
അങ്ങത്തയ ിര്മ്മിപ്പ മിെുവ്ാനായി, അങ്ങ് കൂടി 
രവശാവയാത്തടാപ്പ മും സപൂര്ണ്ണമായി ഭാഗഭാഗിതവും വ്ഹിച 
രവശായുത്തട പീ ാനുഭവ്ങ്ങെ  ത്തട കതുപ്പ മ് അങ്ങത്തയ 
ിര്മ്മിപ്പ മിെുവ്ാനായി; ിവരാ വറാസാപ്പ മൂെെ ിലൂത്തട ിവരാ 
ദിവ്യരഹസയങ്ങള് അവങ്ങതുെ് സമര്പ്പ മിച ത്തകാണ്ട്; ഒരു 
ഗ്പവതയക കൄപതുൊയുള്ള എത്തെ അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും 
ിവരാന്നുും 10 വ്ീതും ഒരുമിച് വ ര്ത്തു വ്ച് സമര്പ്പ മിെുന്നു. 
ി പരിശുദ്ധ രാജ്ഞീ, കദവ്കൄപ പകര്ന്നു 
ത്തകാടുെുന്നവ്വെ , അങ്ങത്തയ വ്ിെ ിചവപക്ഷിെുന്ന 
എലലാവ്രുവടയുും മാതാവവ്! അവങ്ങതുെ് എത്തെ 
സമ്മാനത്തിവലെ് വനാൊതിരിെുവ്ാവനാ അതിത്തെ 
ത്തകട്ടിക റപ്പ മ് കാണ്ാതിരിെുവ്ാവനാ ഒരിെലുും 
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സാധിെുകയിലല. അങ്ങ് എത്തെ സമ്മാനും സവീകരിെുവപാള്, 
അങ്ങ് എത്തെ കൄതജ്ഞതയുും സവീകരിെുും; ഉത്തമ 
വ്ിശവാസവത്താടുും ലഭിെുത്തമന്ന ഉറവപ്പ മാടുും കൂത്തട ഞാന് 
അവപക്ഷിചിരിെുന്ന നിവയാഗും അങ്ങ് എനിെ് അങ്ങയുത്തട 
ഉദാരതയില് നിന്നുും സാധിച് നല്കി. അങ്ങവയാട് 
അവപക്ഷിച യാത്തതാന്നിവനെുറിച ും ഞാന് 
കനരാശയത്തപ്പ മടുന്നിലല. അവ്ിടുന്ന് എത്തെ അമ്മയാത്തണ്ന്ന് 
അത്തങ്ങത്തന്ന സതയമായുും കാണ്ിച  തന്നു.  

 

ഇവ് ത്ത ാലല ക  

ശ്ലീഹന്മാരുത്തട വ്ിശവാസ ഗ്പമാണ്ും, സവര്ഗസ്ഥനായ പിതാവവ്, 
3 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും, ഗ്തിതവ സ്തുതി.  

 ഒന്നാും ദിവ്യരഹസയും : നമ്മുത്തട കര്ത്താവ്ായ 
രവശാ മിശിഹാ ഗത്സത്തമന് വതാട്ടികത്തില് വ്ച് 
രക്തും വ്ിയര്ത്ത് ഗ്പാര്ഥിെുന്നു –  
സവര്ഗസ്ഥനായ പിതാവവ്, 10 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും, ഗ്തിതവ 
സ്തുതി.  
ദിവ്യരഹസയും കിിയുവപാള് ത്ത ാവലലണ്ട സമാപന 
ഗ്പാര്ഥന :  
രക്ത  ുവ്പ്പ മ ള്ള ര വറാസാപ്പ മൂെള് കദവവ്ഷ്ടത്തിന് 
സപൂര്ണ്ണമായി വ്ിങ്ങിത്തൊടുെുവ്ാനുള്ള പുണ്യും 
ലഭിെുവ്ാനുള്ള എത്തെ അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും 
ത്തകട്ടിക കയുും എെ ിമവയാത്തട അവങ്ങ പാദാന്തികത്തില് ര 
പൂത്തചണ്ട് സമര്പ്പ മിെുകയുും ത്ത യ്യ ന്നു.  
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 രണ്ടാും ദിവ്യരഹസയും : നമ്മുത്തട കര്ത്താവ്ായ 
രവശാ മിശിഹാ പീലാവത്താസിത്തെ അരമനയില് 
വ്ച്  മ്മട്ടികികെ ാല് അടിെത്തപ്പ മടുന്നു–  
സവര്ഗസ്ഥനായ പിതാവവ്, 10 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും, ഗ്തിതവ 
സ്തുതി.  
ദിവ്യരഹസയും കിിയുവപാള് ത്ത ാവലലണ്ട സമാപന 
ഗ്പാര്ഥന :  
രക്ത  ുവ്പ്പ മ ള്ള ര വറാസാപ്പ മൂെള് ഇഗ്ദര്ിയനിഗ്ഗഹും 
എന്ന പുണ്യും ലഭിെുവ്ാനുള്ള എത്തെ 
അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും ത്തകട്ടിക കയുും എെ ിമവയാത്തട അവങ്ങ 
പാദാന്തികത്തില് ര പൂത്തചണ്ട് സമര്പ്പ മിെുകയുും 
ത്ത യ്യ ന്നു.  
 
 

 മൂന്നാും ദിവ്യരഹസയും : നമ്മുത്തട കര്ത്താവ്ായ 
രവശാ മിശിഹാത്തയ മുള്മുടി ധരിപ്പ മിെുന്നു –  
സവര്ഗസ്ഥനായ പിതാവവ്, 10 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും, ഗ്തിതവ 
സ്തുതി.  
ദിവ്യരഹസയും കിിയുവപാള് ത്ത ാവലലണ്ട സമാപന 
ഗ്പാര്ഥന :  
രക്ത  ുവ്പ്പ മ ള്ള ര വറാസാപ്പ മൂെള് എെ ിമ എന്ന 
പുണ്യും ലഭിെുവ്ാനുള്ള എത്തെ അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും 
ത്തകട്ടിക കയുും എെ ിമവയാത്തട അവങ്ങ പാദാന്തികത്തില് ര 
പൂത്തചണ്ട് സമര്പ്പ മിെുകയുും ത്ത യ്യ ന്നു.  
 

 നാലാും ദിവ്യരഹസയും : നമ്മുത്തട കര്ത്താവ്ായ 
രവശാ മിശിഹാ ഗാഗുല്ത്താ മലയിവലെ് 
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ഭാരമുള്ള ്ീവ്ാ തിരുവത്താെ ില് വ്ഹിച  
ത്തകാണ്ടു യാഗ്ത ത്ത യ്യ ന്നു –  
സവര്ഗസ്ഥനായ പിതാവവ്, 10 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും, ഗ്തിതവ 
സ്തുതി.  
 
ദിവ്യരഹസയും കിിയുവപാള് ത്ത ാവലലണ്ട സമാപന 
ഗ്പാര്ഥന :  
രക്ത  ുവ്പ്പ മ ള്ള ര വറാസാപ്പ മൂെള് ഗ്പതികൂല 
സാഹ രയങ്ങെ ില് സഹനശക്തി എന്ന പുണ്യും 
ലഭിെുവ്ാനുള്ള എത്തെ അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും 
ത്തകട്ടിക കയുും എെ ിമവയാത്തട അവങ്ങ പാദാന്തികത്തില് ര 
പൂത്തചണ്ട് സമര്പ്പ മിെുകയുും ത്ത യ്യ ന്നു.  
 

 

 അഞ്ാും ദിവ്യരഹസയും : നമ്മുത്തട കര്ത്താവ്ായ 
രവശാ മിശിഹാ കുരിശില് മരിെുന്നു.  
സവര്ഗസ്ഥനായ പിതാവവ്, 10 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും, ഗ്തിതവ 
സ്തുതി.  
ദിവ്യരഹസയും കിിയുവപാള് ത്ത ാവലലണ്ട സമാപന 
ഗ്പാര്ഥന :  
രക്ത  ുവ്പ്പ മ ള്ള ര വറാസാപ്പ മൂെള് ശഗ്തുെത്തെ  
സ്വനഹിെുവ്ാനുള്ള പുണ്യും ലഭിെുവ്ാനുള്ള എത്തെ 
അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും ത്തകട്ടിക കയുും എെ ിമവയാത്തട അവങ്ങ 
പാദാന്തികത്തില് ര പൂത്തചണ്ട് സമര്പ്പ മിെുകയുും 
ത്ത യ്യ ന്നു.  

 

പരിശുദ്ധ രാജ്ഞി ത്ത ാലല ക  
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അവപക്ഷയുത്തട സമാപന ഗ്പാര്ഥന (ത്തനാവവ്നയുത്തട 
ആദയ 27 ദിവ്സും ത്ത ാവലലണ്ടത്)  

എഗ്തയുും മാധുരയമുള്ള കനയകാമാതാവവ്, അവങ്ങ ത്തനറ്റിയില് 
വ്തുെുവ്ാനായി എത്തെ പൂത്തചണ്ടുകള് ഒരു പുഷ്പമുടി 
വപാത്തല (റീത്ത് വപാത്തല) ത്തകട്ടിക വ്ാന് ര ആത്മീയ സുംസര്ഗും 
അവങ്ങതുെ് ഞാന് സമര്പ്പ മിെുന്നു. ി എത്തെ അവമ്മ!  
ഉദാരതവയാത്തട എത്തെ സമ്മാനത്തിവലെ് വനാെുകയുും ഞാന് 
അവപക്ഷിെുന്ന ര  നിവയാഗും (നിവയാഗും പറയുക) 
അമ്മയുത്തട സ്വനഹത്തിലൂത്തട എനിെ് സാധിച് തരുകയുും 
ത്ത വയ്യണ്വമ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും ത്ത ാലല ക.  

 

 

കൄതജ്ഞതയുത്തട സമാപന ഗ്പാര്ഥന (ത്തനാവവ്നയുത്തട 
അവ്സാന 27 ദിവ്സും ത്ത ാവലലണ്ടത്) 

എഗ്തയുും മാധുരയമുള്ള കനയകാമാതാവവ്, ഞാന് അവപക്ഷിച 
ര നിവയാഗും (നിവയാഗും പറയുക) അമ്മയുത്തട 
സ്വനഹത്തില് നിന്നുും എനിെ് സാധിച് തന്നതിന് 
കൄതജ്ഞതയായി അവങ്ങ ത്തനറ്റിയില് വ്തുെുവ്ാനായി എത്തെ 
പൂത്തചണ്ടുകള് ഒരു പുഷ്പമുടി വപാത്തല (റീത്ത് വപാത്തല) 
ത്തകട്ടിക വ്ാന് ര ആത്മീയ സുംസര്ഗും അവങ്ങതുെ് ഞാന് 
സമര്പ്പ മിെുന്നു. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും ത്ത ാലല ക.  

 

പരിശുദ്ധ ജപമാലയുത്തട മഹിമയുത്തട 
ദിവ്യരഹസയങ്ങള്  
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ത്ത ാലല ന്നതിനു മുപ് – കുരിശു വ്രതുെുക, നന്മ നിറഞ്ഞ 
മറിയവമ .......... പരിശുദ്ധ മറിയവമ ത്ത ാലല ക.  

 

അവപക്ഷയുത്തട തുടെ ഗ്പാര്ഥന (ത്തനാവവ്നയുത്തട 
ആദയ 27 ദിവ്സും ത്ത ാവലലണ്ടത്)  

എഗ്തയുും പരിശുദ്ധ ജപമാലയുത്തട രാജ്ഞിയായ മറിയവമ 
സവസ്തി! എത്തെ അമ്മയായ മറിയവമ സവസ്തി! അവങ്ങതുെ് 
വറാസാപ്പ മൂെെ  ത്തട ഒരു കിരീടും സമര്പ്പ മിെുവ്ാനായി  
അങ്ങയുത്തട പാദാന്തികത്തില് എെ ിമവയാത്തട ഞാന് മുട്ടിക  
കുത്തുന്നു. പീ ാനുഭവ്ത്തിത്തെ വനര്ത്ത  ുവ്പ്പ മ  നിറും 
കലര്ന്ന, മുിുവ്നായി വ്ിടര്ന്ന ത്തവ്െ  ത്ത 
വറാസാപ്പ മ ഷ്പ്പ മങ്ങള്, രവശായുത്തട പീ ാനുഭവ്ത്തിവെയുും 
അങ്ങയുത്തട സഹനങ്ങെ  വടയുും ഗ്പതിഫലമായ അവങ്ങ 
മഹതവങ്ങള് അങ്ങത്തയ ിര്മ്മിപ്പ മിെുവ്ാനായി, ിവരാ 
വറാസാപ്പ മൂെെ ിലൂത്തട ിവരാ ദിവ്യരഹസയങ്ങള് അവങ്ങതുെ് 
സമര്പ്പ മിച ത്തകാണ്ട്; ഒരു ഗ്പവതയക കൄപതുൊയുള്ള എത്തെ 
അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും ിവരാന്നുും 10 വ്ീതും ഒരുമിച് വ ര്ത്തു 
വ്ച് സമര്പ്പ മിെുന്നു. ി പരിശുദ്ധ രാജ്ഞീ, കദവ്കൄപ 
പകര്ന്നു ത്തകാടുെുന്നവ്വെ , അങ്ങത്തയ വ്ിെ ിചവപക്ഷിെുന്ന 
എലലാവ്രുവടയുും മാതാവവ്, അവങ്ങതുെ് എത്തെ 
സമ്മാനത്തിവലെ് വനാൊതിരിെുവ്ാവനാ അതിത്തെ 
ത്തകട്ടിക റപ്പ മ് കാണ്ാതിരിെുവ്ാവനാ ഒരിെലുും 
സാധിെുകയിലല. അങ്ങ് എത്തെ സമ്മാനും സവീകരിെുവപാള്, 
അങ്ങ് എത്തെ അവപക്ഷയുും സവീകരിെുും; ഉത്തമ 
വ്ിശവാസവത്താടുും ലഭിെുത്തമന്ന ഉറവപ്പ മാടുും കൂത്തട ഞാന് 
അവപക്ഷിചിരിെുന്ന നിവയാഗും അങ്ങയുത്തട ഉദാരതയില് 
നിന്നുും അങ്ങ് എനിെ് സാധിച് നല്കുും. അങ്ങവയാട് 
അവപക്ഷിെുന്ന യാത്തതാന്നിവനെുറിച ും ഞാന് 
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കനരാശയത്തപ്പ മടുകയിലല. എത്തെ അവമ്മ, അവ്ിടുന്ന് എത്തെ 
അമ്മയാത്തണ്ന്ന് എനിെ് കാണ്ിച  തവരണ്വമ.  

കൄതജ്ഞതയുത്തട തുടെ ഗ്പാര്ഥന (ത്തനാവവ്നയുത്തട 
അവ്സാന 27 ദിവ്സും ത്ത ാവലലണ്ടത്)  

എഗ്തയുും പരിശുദ്ധ ജപമാലയുത്തട രാജ്ഞിയായ മറിയവമ 
സവസ്തി! എത്തെ അമ്മയായ മറിയവമ സവസ്തി! അവങ്ങതുെ് 
വറാസാപ്പ മൂെെ  ത്തട ഒരു കിരീടും സമര്പ്പ മിെുവ്ാനായി  
അങ്ങയുത്തട പാദാന്തികത്തില് കൄതജ്ഞതാപൂര്വും ഞാന് മുട്ടിക  
കുത്തുന്നു. പീ ാനുഭവ്ത്തിത്തെ വനര്ത്ത  ുവ്പ്പ മ  നിറും 
കലര്ന്ന, മുിുവ്നായി വ്ിടര്ന്ന ത്തവ്െ  ത്ത 
വറാസാപ്പ മ ഷ്പ്പ മങ്ങള്, രവശായുത്തട പീ ാനുഭവ്ത്തിവെയുും 
അങ്ങയുത്തട സഹനങ്ങെ  വടയുും ഗ്പതിഫലമായ അവങ്ങ 
മഹതവങ്ങള് അങ്ങത്തയ ിര്മ്മിപ്പ മിെുവ്ാനായി, ിവരാ 
വറാസാപ്പ മൂെെ ിലൂത്തട ിവരാ ദിവ്യരഹസയങ്ങള് അവങ്ങതുെ് 
സമര്പ്പ മിച ത്തകാണ്ട്; ഒരു ഗ്പവതയക കൄപതുൊയുള്ള എത്തെ 
അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും ിവരാന്നുും 10 വ്ീതും ഒരുമിച് വ ര്ത്തു 
വ്ച് സമര്പ്പ മിെുന്നു. ി പരിശുദ്ധ രാജ്ഞീ, കദവ്കയപ 
പകര്ന്നു ത്തകാടുെുന്നവ്വെ , അങ്ങത്തയ വ്ിെ ിചവപക്ഷിെുന്ന 
എലലാവ്രുവടയുും മാതാവവ്! അവങ്ങതുെ് എത്തെ 
സമ്മാനത്തിവലെ് വനാൊതിരിെുവ്ാവനാ അതിത്തെ 
ത്തകട്ടിക റപ്പ മ് കാണ്ാതിരിെുവ്ാവനാ ഒരിെലുും 
സാധിെുകയിലല. അങ്ങ് എത്തെ സമ്മാനും സവീകരിെുവപാള്, 
അങ്ങ് എത്തെ കയതജ്ഞതയുും സവീകരിെുും; ഉത്തമ 
വ്ിശവാസവത്താടുും ലഭിെുത്തമന്ന ഉറവപ്പ മാടുും കൂത്തട ഞാന് 
അവപക്ഷിചിരിെുന്ന നിവയാഗും അങ്ങ് എനിെ് അങ്ങയുത്തട 
ഉദാരതയില് നിന്നുും സാധിച് നല്കി. അങ്ങവയാട് 
അവപക്ഷിച യാത്തതാന്നിവനെുറിച ും ഞാന് 
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കനരാശയത്തപ്പ മടുന്നിലല. അവ്ിടുന്ന് എത്തെ അമ്മയാത്തണ്ന്ന് 
അത്തങ്ങത്തന്ന സതയമായുും കാണ്ിച  തന്നു.  

 

ഇവ് ത്ത ാലല ക  

ശ്ലീഹന്മാരുത്തട വ്ിശവാസ ഗ്പമാണ്ും, സവര്ഗസ്ഥനായ പിതാവവ്, 
3 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും, ഗ്തിതവ സ്തുതി.  

 

 ഒന്നാും ദിവ്യരഹസയും : നമ്മുത്തട കര്ത്താവ്ായ 
രവശാ മിശിഹാ മരണ്ത്തത്ത വതാല്പ്പ മിച് 
ഗ്പതയാശ നല്കി ജയസവന്താ ങ്ങവെ ാത്തട 
ഉയിര്ത്തത്തിുവന്നല്െുന്നു –  
സവര്ഗസ്ഥനായ പിതാവവ്, 10 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും, ഗ്തിതവ 
സ്തുതി.  
ദിവ്യരഹസയും കിിയുവപാള് ത്ത ാവലലണ്ട സമാപന 
ഗ്പാര്ഥന :  
മുിുവ്നായി വ്ിടര്ന്ന ര വറാസാപ്പ മൂെള് വ്ിശവാസും 
എന്ന പുണ്യും ലഭിെുവ്ാനുള്ള എത്തെ 
അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും ഞാന് ത്തകട്ടിക കയുും എെ ിമവയാത്തട 
അവങ്ങ പാദാന്തികത്തില് ര പൂത്തചണ്ട് 
സമര്പ്പ മിെുകയുും ത്ത യ്യ ന്നു.  
 

 രണ്ടാും ദിവ്യരഹസയും : നമ്മുത്തട കര്ത്താവ്ായ 
രവശാ മിശിഹാ അത്ഭുത മഹിമ 
ഗ്പതാപങ്ങവെ ാടുും കറയിലലാത്ത ജയവത്താടുും 
കൂത്തട സവര്ഗാവരാഹണ്ും ത്ത യ്യ ന്നു.  
സവര്ഗസ്ഥനായ പിതാവവ്, 10 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും, ഗ്തിതവ 
സ്തുതി.  
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ദിവ്യരഹസയും കിിയുവപാള് ത്ത ാവലലണ്ട സമാപന 
ഗ്പാര്ഥന :  
മുിുവ്നായി വ്ിടര്ന്ന ര വറാസാപ്പ മൂെള് ഗ്പതയാശ 
എന്ന പുണ്യും ലഭിെുവ്ാനുള്ള എത്തെ 
അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും ഞാന് ത്തകട്ടിക കയുും എെ ിമവയാത്തട 
അവങ്ങ പാദാന്തികത്തില് ര പൂത്തചണ്ട് 
സമര്പ്പ മിെുകയുും ത്ത യ്യ ന്നു.  
 
 

 മൂന്നാും ദിവ്യരഹസയും : പന്തെുസ്ത 
തിരുന്നാെ ിത്തല പരിശുദ്ധാത്മാവ്ിത്തെ ആഗമനും –  
സവര്ഗസ്ഥനായ പിതാവവ്, 10 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും, ഗ്തിതവ 
സ്തുതി.  
ദിവ്യരഹസയും കിിയുവപാള് ത്ത ാവലലണ്ട സമാപന 
ഗ്പാര്ഥന :  
മുിുവ്നായി വ്ിടര്ന്ന ര വറാസാപ്പ മൂെള് ദയ എന്ന 
പുണ്യും ലഭിെുവ്ാനുള്ള എത്തെ അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും 
ഞാന് ത്തകട്ടിക കയുും എെ ിമവയാത്തട അവങ്ങ 
പാദാന്തികത്തില് ര പൂത്തചണ്ട് സമര്പ്പ മിെുകയുും 
ത്ത യ്യ ന്നു.  
 

 നാലാും ദിവ്യരഹസയും : പരിശുദ്ധ 
കനയകാമറിയത്തിത്തെ സവര്ഗാവരാപണ്ും –  
സവര്ഗസ്ഥനായ പിതാവവ്, 10 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും, ഗ്തിതവ 
സ്തുതി.  

ദിവ്യരഹസയും കിിയുവപാള് ത്ത ാവലലണ്ട സമാപന 
ഗ്പാര്ഥന :  



മരിയന് ദിവ്യകാരുണ്യ പദ്ധതി 2019  

ഭാരതത്തിനു വവ്ണ്ടി 54 ദിവ്സത്തത്ത അത്ഭുതകരമായ ജപമാല ത്തനാവവ്ന - 15 ആഗസ്റ്റ് 
2019 – 17 ഒകവടാബര് 2019 

ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധന – 07 – 13 ഒകവടാബര് 2019 
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മുിുവ്നായി വ്ിടര്ന്ന ര വറാസാപ്പ മൂെള് 
ഗ്കിസ്തുവ്ുമായുള്ള ലയനത്തിനുള്ള പുണ്യും 
ലഭിെുവ്ാനുള്ള എത്തെ അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും ഞാന് 
ത്തകട്ടിക കയുും എെ ിമവയാത്തട അവങ്ങ പാദാന്തികത്തില് ര 
പൂത്തചണ്ട് സമര്പ്പ മിെുകയുും ത്ത യ്യ ന്നു.  
 

 
 അഞ്ാും ദിവ്യരഹസയും :പരിശുദ്ധ 

കനയകാമറിയത്തിത്തെ കിരീടധാരണ്ും.  
സവര്ഗസ്ഥനായ പിതാവവ്, 10 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും, ഗ്തിതവ 
സ്തുതി.  
ദിവ്യരഹസയും കിിയുവപാള് ത്ത ാവലലണ്ട സമാപന 
ഗ്പാര്ഥന :  

മുിുവ്നായി വ്ിടര്ന്ന ര വറാസാപ്പ മൂെള് 
അങ്ങവയാടുള്ള ലയനത്തിനുള്ള പുണ്യും 
ലഭിെുവ്ാനുള്ള എത്തെ അവപക്ഷവയാത്തടാപ്പ മും ഞാന് 
ത്തകട്ടിക കയുും എെ ിമവയാത്തട അവങ്ങ പാദാന്തികത്തില് ര 
പൂത്തചണ്ട് സമര്പ്പ മിെുകയുും ത്ത യ്യ ന്നു.  
 

പരിശുദ്ധ രാജ്ഞി ത്ത ാലല ക  

അവപക്ഷയുത്തട സമാപന ഗ്പാര്ഥന (ത്തനാവവ്നയുത്തട 
ആദയ 27 ദിവ്സും ത്ത ാവലലണ്ടത്)  

എഗ്തയുും മാധുരയമുള്ള കനയകാമാതാവവ്, അവങ്ങ ത്തനറ്റിയില് 
വ്തുെുവ്ാനായി എത്തെ പൂത്തചണ്ടുകള് ഒരു പുഷ്പമുടി 
വപാത്തല (റീത്ത് വപാത്തല) ത്തകട്ടിക വ്ാന് ര ആത്മീയ സുംസര്ഗും 
അവങ്ങതുെ് ഞാന് സമര്പ്പ മിെുന്നു. ി എത്തെ അവമ്മ!  
ഉദാരതവയാത്തട എത്തെ സമ്മാനത്തിവലെ് വനാെുകയുും ഞാന് 



മരിയന് ദിവ്യകാരുണ്യ പദ്ധതി 2019  

ഭാരതത്തിനു വവ്ണ്ടി 54 ദിവ്സത്തത്ത അത്ഭുതകരമായ ജപമാല ത്തനാവവ്ന - 15 ആഗസ്റ്റ് 
2019 – 17 ഒകവടാബര് 2019 
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അവപക്ഷിെുന്ന ര  നിവയാഗും (നിവയാഗും പറയുക) 
അമ്മയുത്തട സ്വനഹത്തിലൂത്തട എനിെ് സാധിച് തരുകയുും 
ത്ത വയ്യണ്വമ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും ത്ത ാലല ക.  

കയതജ്ഞതയുത്തട സമാപന ഗ്പാര്ഥന (ത്തനാവവ്നയുത്തട 
അവ്സാന 27 ദിവ്സും ത്ത ാവലലണ്ടത്) 

എഗ്തയുും മാധുരയമുള്ള കനയകാമാതാവവ്, ഞാന് അവപക്ഷിച 
ര നിവയാഗും (നിവയാഗും പറയുക) അമ്മയുത്തട 
സ്വനഹത്തില് നിന്നുും എനിെ് സാധിച് തന്നതിന് 
കയതജ്ഞതയായി അവങ്ങ ത്തനറ്റിയില് വ്തുെുവ്ാനായി എത്തെ 
പൂത്തചണ്ടുകള് ഒരു പുഷ്പമുടി വപാത്തല (റീത്ത് വപാത്തല) 
ത്തകട്ടിക വ്ാന് ര ആത്മീയ സുംസര്ഗും അവങ്ങതുെ് ഞാന് 
സമര്പ്പ മിെുന്നു. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും ത്ത ാലല ക 

 

 

54 ദിവ്സത്തത്ത അത്ഭുത ജപമാല 
ത്തനാവവ്നയുത്തട നിവയാഗങ്ങള്.  

 

 നമ്മുത്തട രാജയമായ ഇന്തയതുെുും ഇന്തയയിത്തല എലലാ 
ജനങ്ങള്െുും  
 

 നമ്മുവടയുും വലാകും മുിുവ്നുമുള്ള എലലാവ്രുവടയുും 
പാപങ്ങള്െ് പരിഹാരമായിട്ടിക്   
 



മരിയന് ദിവ്യകാരുണ്യ പദ്ധതി 2019  
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 ശുദ്ധീകരണ് സ്ഥലത്ത് സങ്കടമനുഭവ്ിെുന്ന എലലാ 
ആത്മാെെ  വടയുും പാപങ്ങള്െ് പരിഹാരമായിട്ടിക്  
 

 നമ്മുത്തട കവ്ദീകര്െുും സന്നയസ്തര്െുും വവ്ണ്ടി  
 

 ജീവ്-സുംസ്ൊര മൂലലയങ്ങെ  ത്തട പുനരുദ്ധാരണ്ത്തിനുും 
ഗര്ഭപാഗ്തങ്ങെ ിത്തല നിഷ്െെ ങ്ക ജീവ്നുകെ  ത്തട 
സുംരക്ഷണ്ത്തിനുും  
 

 വ്ിവ്ാഹത്തിവെയുും കുടുുംബജീവ്ിതത്തിവെയുും 
പരിശുദ്ധിെ്  
 

 പരിശുദ്ധ കനയകാമാതാവ്ിത്തെ വ്ിമലഹയദയത്തിത്തെ 
വ്ിജയത്തിന്  
 

 നിങ്ങെ  ത്തട വ്യക്തിപരമായ നിവയാഗങ്ങള്െ്, നിങ്ങെ  ത്തട 
കുടുുംബത്തിത്തെ നിവയാഗങ്ങള്െ്  


