
1. Aathmavam vazhikatti 
https://www.youtube.com/watch?v=WH0PMmQXdt4 

ആത്മാവാാം വഴികാട്ടി എന്നെ സദാ നടത്തി 

ന്നകാണ്ടുപ ാകുാം വനത്തില് കൂന്നട സാവധാനത്തില ്

ക്ഷീണപേ സപതാഷിപ്പിന് തെിന്  ന്ന ാഴി പകള്്പപ്പിന് 

"സഞ്ചാേീ നീ കൂന്നട വാ പേേ്് ാാം നിന്നെ വീട്ടില് ഞാന്" (2) 
 
Aathmavam vazhi kaatti Enne sada nadathi 
Kondupokum vanathil Koode saavadhaanathil 
Ksheenare santhoshippin Than imba mozhi kelpin 
Sanchaari nee koode vaa cherkkam ninne veettil njaan 
                                   2 

ഉള്ളാം തള്പേപ്െറ്റവുാം ആശയറ്റ പനേവുാം 

ക്കൂശിന് േക്താം കാണിച്ചു ആശവാസാം നല്കീടുെു 

ശുദ്ധാത്മാവിന് ക് ഭയില് ഞാന്നനാള്പി്ുാം പനേത്തില ്

ശക്തുശലയന്ന ാെുപ  പ ടിപ്ണ്ട എങ്ങുപ  (2) 
 
Ullam thalarnnettavum Aashayatta neravum 
Krooshil raktham kaanichu Aswaasam nalkeedunnu 
Shuddhathmaavin prabhayil Njnanolikkum nerathil 
Sathru salyamonnume Pedikkenda engume 
                                   3 

സതയസഖി താന് തപെ സേ്വദാ എന് സ ീന്ന  

തുണയ്് ുാം നിേതോം നീ്ുാം ഭയാം സാംശയാം 

കാറ്റുക്ര ടിയ്്ിലുാം ഇേുള്്പ കനത്തീടിലുാം 

"സഞ്ചാേീ നീ കൂന്നട വാ പേേ്് ാാം നിന്നെ വീട്ടില് ഞാന്" (2) 
 
Sathya sakhi than thane Sarvada en sameepe 
Thunakkum niramtharam Neekkum bhayam samsayam 
Kattugrammadikkilum Irul kanatheedilum 
Sanchaari nee koode vaa cherkkam ninne veettil njaan 
                                   4 

ആയുഷ്്ാലത്തിെതാം പേേെ്ാേത്്തി  ൂണ്ട പനോം 

സവേ്ഗേിത  ാക്തപ  ഏകന്ന ൊക്ശയപ  

താന്  ാക്താം ആ പനേത്തുാം എന്നെ ആഴാം കടത്തുാം 

"സഞ്ചാേീ നീ കൂന്നട വാ പേേ്് ാാം നിന്നെ വീട്ടില് ഞാന്" (2) 
 
Ayushkalathinantham Chernnarthi poonda neram 
Swarga chintha mathrame Ekamennasrayame 
Thaan maathram aa nerathum Enne azham kadathum 
Sanchaari nee koode vaa cherkkam ninne veettil njaan 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WH0PMmQXdt4


2. Nayikkuvan yogyan 

https://www.youtube.com/watch?v=hv3pwOXLg4Q 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hv3pwOXLg4Q


3. Nin Shehan Paduvan 

https://www.youtube.com/watch?v=9d0XVudNrEc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9d0XVudNrEc
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4. Bhuvasikale 

https://www.youtube.com/watch?v=bkSzW89XHno 

ഭൂവാസകപള്പ യപ ാവ്ാർപ്പിടുവിൻ  

സപതാഷപത്താന്നട വെു കൂടുവിൻ 

സാംരീതപത്താന്നട സ്തു തി  ാടുവിൻ  

 

അവൻ നല്ലവനപല്ലാ ദയ എെു ുള്ളത് 

അവൻ വല്ലഭനപല്ലാ ദയ എെു ുള്ളത ് 

Bhoovasikale yehovaykkarppiduveen 

Sanhoshatthode vannu kooduveen 

Sangeethathode sthuthi paaduveen 

Aven nallavenallo Deya ennumullathu 

Aven vallabhenallo Deya ennumullathu 

 

 

പയശു തന്നെ ദദവന്ന െറിവിൻ 

അവൻ നന്നെ ന്ന നഞ്ഞുവപല്ലാ  

അവൻ ന ു്ുള്ളവൻ നാാം അവനുള്ളവൻ 

അവന്നന വാഴ ്ത്തിടുവിൻ  

Yehova thane daivamennariveen 

Avan namme menanjuvallo 

Avan namukkullavan Naam avanullavan 

Avane vazhtthiduveen 

 

യപ ാവ തന്നെ വിശവസ്തന്നനെറിവിൻ 

അവൻ നന്നെ വിടുവിച്ചപല്ലാ  

അവൻ നല്ല ഇടയൻ തന്ന്നറ ആടുകൾ നാാം 

അവന്നന സ്തു തിച്ചിടുവിൻ  

 

 

Yehova thane vishwastthenennariveen 

Aven name viduvichello 

Aven nalla edayen Thante aadukal naam 

Avane vazhtthiduveen 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bkSzW89XHno


5. Aarpin Nadam  

https://www.youtube.com/watch?v=JvGRNqDVfzk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JvGRNqDVfzk


 

 

 



 

6. Vishudhiyil Daivathe 

https://www.youtube.com/watch?v=U8WRBqt4R3A 

Chords: https://chordify.net/chords/vishudhiyil-daivathe-christian-malayalam-songs-siji-john 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U8WRBqt4R3A
https://chordify.net/chords/vishudhiyil-daivathe-christian-malayalam-songs-siji-john


 

 

 



7. Madhyakashathinkal Manipandhalil 
https://www.youtube.com/watch?v=jm_5658P9NQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jm_5658P9NQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Enikkanandamunde aanandamunde 

https://www.youtube.com/watch?v=J9yc-2Sr9r0 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J9yc-2Sr9r0


9. Yeshuvin naamam en yeshuvin namam 

https://www.youtube.com/watch?v=blqTGMammjo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=blqTGMammjo


10. Dinam Dinam Dinam nee Vazthuka  

https://www.youtube.com/watch?v=qGoCLhM9Fmw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qGoCLhM9Fmw


 

 

 

 

Songs Lyrics courtesy: Verse View 

 


