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കുരിശിെന്റ വഴി (പഴയത്)
പര്ാരംഭഗാനം

ഈേശാേയ കര്ൂശും താങ്ങിേപായ നിെന്റ അന്തയ്യാതര്യിതില്
കന്നിേമരി-യമ്മേയാടും
േചര്ന്നുനിെന്നയനുഗമിച്ചീടുന്നു ǌങ്ങള്.
സവ്ര്ഗ്ഗീയ-മാര്ഗ്ഗമിതില്
നീ െചാരിഞ്ഞ രക്തത്തുള്ളികളാം
രത്നങ്ങെള േശഖരിക്കാന്
നീ തുണ , നിനക്കവ കാ വച്ചീടാം.
പര്ാരംഭ പര്ാര്ത്ഥന
കാർമ്മി: "ഭൂേലാകപാപങ്ങെള നീക്കുന്ന / ൈദവത്തിെന്റ
കുഞ്ഞാടായ" മിശിഹാേയ, മനുഷയ്രുെട പാപങ്ങൾക്കു
പരിഹാരമായി / ഗാഗുൽത്താമലയിൽ / അങ്ങു രക്തം
ചിന്തിെക്കാണ്ടു സമർപ്പിച്ച ദിവയ്ബലിയിൽ / ആത്മനാ
പങ്കുെകാള്ളുവാൻ / ǌങ്ങൾ ആഗര്ഹിക്കുന്നു. ശിരസ്സിൽ
മുൾമുടി ചൂടിയും / േതാളിൽ കുരിശു വഹിച്ചും / അങ്ങു
ഗാഗുൽത്തായിേലക്കുേപായ ആ വഴിയിൽ / അേങ്ങ ദിവയ്
മാതാവിേനാെടാത്ത് / ǌങ്ങളും അങ്ങെയ അനുഗമി
ക്കുന്നു. മാനസികമായ അങ്ങയുെട േകല്ശങ്ങൾക്കും, ശാരീ
രികമായ അങ്ങയുെട പീഢാസഹനങ്ങൾക്കും / ǌങ്ങളുെട
പാപങ്ങളാണേലല്ാ കാരണം. കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട
പാപങ്ങേളാർത്ത് / ǌങ്ങൾ മനഃസ്തപിക്കുന്നു. ഇനി
േമലിൽ പാപംെച ് / അങ്ങെയ േവദനിപ്പിക്കുകയിലല്
എന്ന് / ǌങ്ങൾ വാഗ്ദാനം െചയയ്ുന്നു. അനുദിന ജീവിത
ത്തിെല / േകല്ശങ്ങളാകുന്ന കുരിശും വഹിച്ചുെകാണ്ട് /
അങ്ങയുെട പിന്നാെല വരുവാനും / ജീവിതബലി
പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ള അനുഗര്ഹം / ǌങ്ങൾക്കു പര്ദാനം
െചയയ്ണേമ.
കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാ
രെന്റ തിരുമുറിവുകെള എെന്റ ഹൃദയത്തില് പതിപ്പിച്ചുറപ്പി
ക്കണേമ.
ഒന്നാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
പീലാേത്താസ് - അനയ്ായമായ്
ഈേശാേയ െകാലല്ുവാനായ് വിധിച്ചു.
നമ്മുെട വന് - പാപഗണം
കാരണമായിതിെനന്നു ധയ്ാനിച്ചീടുക.

നയ്ാേയശാ പാപികളാം
ǌങ്ങെള നീ വിധിച്ചീടും നാളില്
നീതിേപാെല െചയയ്രുേത!
കാരുണയ്േത്താെട ǌങ്ങെള തൃക്കണ്പാര്ക്കേണ.
ഒന്നാം സ്ഥലം
ഈേശാമിശിഹാെയ മരണത്തിനു വിധിക്കുന്നു.
കാര്മ്മി: ഈേശാമിശിഹാേയ, അങ്ങെയ ǌങ്ങള് ആരാ
ധിച്ചു കുമ്പിട്ട്, അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള് േസ്താതര്ം െചയയ്ുന്നു.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്, അേങ്ങ വിശുദ്ധ കുരി
ശാല്, അങ്ങു േലാകെത്ത വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: സർവവ്ശക്തനായ കർത്താേവ, നിർേദ്ദാഷിയായി
രുന്നിട്ടും / ഒരു പാതകിെയേപ്പാെല / പീലാേത്താസിെന്റ
മുമ്പിൽ / അവേഹളിതനായി നിറുത്തെപ്പട്ട / അങ്ങെയ
ǌങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. ǌങ്ങളുെട നിരവധിയായ പാപ
ങ്ങൾ നിമിത്തം / ഇന്നും അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ അവേഹളി
ക്കുകയും / ഒറ്റിെക്കാടുക്കുകയും / അനയ്ായമായി വിധിക്കു
കയും െചയയ്ുന്നു. സഭയുെട ശതര്ുക്കൾ വിശര്മമിലല്ാെത
പര്വർത്തിക്കുേമ്പാൾ / ǌങ്ങൾ അലസരായി കഴിയുന്നു.
കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങൾ ǌങ്ങേളാടു ക്ഷമിക്ക
ണേമ. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ / ǌങ്ങൾെക്കതിരായി /
മറ്റുള്ളവർ പറയുകയും പര്വർത്തിക്കുകയും െചയയ്ുന്ന / എലല്ാ
തിന്മകേളയും / ക്ഷമാപൂർവവ്ം സഹിക്കുവാനും / ǌങ്ങളുെട
പാപപരിഹാരത്തിനായി / അവെയ വിനയപൂർവവ്ം കാ വ
വാനുമുള്ള അനുഗര്ഹം / ǌങ്ങൾക്കു ന ണേമ.
1 സവ്ര്ഗ്ഗ. 1 നന്മ.
കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാ
രെന്റ തിരുമുറിവുകെള എെന്റ ഹൃദയത്തില് പതിപ്പിച്ചുറപ്പി
ക്കണേമ.
രണ്ടാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
യൂദന്മാര് - ഭാരേമറും
കര്ൂശുതെന്റ തിരുേതാളിേലറ്റി
േസാദരെര താന് ചുമക്കും
കര്ൂശു നമ്മള് െച പാപഭാരമലല്േയാ.
നാഥാ, ഈ ജീവിതത്തില്
കര്ൂശുകളാം ബഹുേകല്ശങ്ങെള
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േമാദേമാെട - ൈകെക്കാള്വാനും
സഹിക്കാനും ǌങ്ങെള നീ ശക്തരാക്കേണ.

സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്, അേങ്ങ വിശുദ്ധ കുരി
ശാല്, അങ്ങു േലാകെത്ത വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു.

രണ്ടാം സ്ഥലം
ഈേശാമിശിഹാ കുരിശു വഹിക്കുന്നു.

കാർമ്മി: ദിവയ്രക്ഷകനായ മിശിഹാേയ, ശാരീരികമായ
ക്ഷീണത്താലും / കുരിശിെന്റ ഭാരത്താലും / നിലത്തുവീണ
അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. നന്മ െച െകാണ്ടു
സഞ്ചരിച്ച അങ്ങെയ / നിർദ്ദയരായ ശതര്ുക്കൾ മർദ്ദിക്കു
കയും / അവേഹളിക്കുകയും െചയയ്ുന്നതു ǌങ്ങൾ കാണു
ന്നു. അങ്ങയുെട നിരവധിയായ അനുഗര്ഹങ്ങൾക്ക് /
പാതര്ീഭൂതരായവർതെന്നയാണ് / ഇെതലല്ാം െചയയ്ുന്ന
െതന്ന കാരയ്ം ǌങ്ങെള ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നു! ഇന്നും ǌങ്ങ
ളുെട പാപങ്ങൾ / ഇത്തരത്തിലുള്ള പീഡകളും അവേഹള
നങ്ങളുമാണ് / അങ്ങെയ
ഏ ിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അവിടുന്ന് കുരിേശാെട ആദയ്മായി / നിലത്തു വീണതിെന്റ
േയാഗയ്തകെളക്കുറിച്ചു / ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങൾക്ക്, വിശി
ഷയ്ാ, വിചാരത്താൽ ǌങ്ങൾ െച േപായിട്ടുള്ള പാപ
ങ്ങൾക്ക്, േമാചനം ന കയും, േമലിൽ ആത്മീയ വീ കൾ
കൂടാെത / നിർമ്മലരായി ജീവിക്കുവാൻേവണ്ട / അനു
ഗര്ഹം ന കയും െചയയ്ണേമ.

കാര്മ്മി: ഈേശാമിശിഹാേയ, അങ്ങെയ ǌങ്ങള് ആരാ
ധിച്ചു കുമ്പിട്ട്, അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള് േസ്താതര്ം െചയയ്ുന്നു.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്, അേങ്ങ വിശുദ്ധ കുരി
ശാല്, അങ്ങു േലാകെത്ത വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: ഭൂേലാക രക്ഷകനായ മിശിഹാേയ, ǌങ്ങളുെട
പാപങ്ങൾ / അേങ്ങ ായി ഒരുക്കിയ / ഭാരേമറിയ കുരി
ശും വഹിച്ചുെകാണ്ട് / സേന്താഷപൂർവവ്ം അങ്ങു ഗാഗുൽ
ത്താ മലയിേല
കയറിയേലല്ാ. ശിഷയ്ന്മാരാൽേപ്പാലും
പരിതയ്ക്തനായി, കര്ൂരന്മാരായ ശതര്ുക്കളുെട മേദ്ധയ് / അങ്ങു
കുരിശു വഹിച്ചുെകാണ്ടു േപാകുവാൻ കാരണമാക്കിയ /
ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങേളയും / അവയുെട സാഹചരയ്ങ്ങ
േളയും / ǌങ്ങൾ െവറുക്കുന്നു. അവെയക്കുറിച്ചു ǌങ്ങൾ
മനഃസ്തപിക്കുകയും / േമലിൽ പാപം െചയയ്ുകയിെലല്ന്നു /
പര്തിജ്ഞ െചയയ്ുകയും െചയയ്ുന്നു. ǌങ്ങളുെട ജീവിതം /
കുരിശു നിറഞ്ഞതായി േതാന്നുേമ്പാൾ, ഭഗ്നാശരാകാെത,
അങ്ങയുെട മാതൃക പിെഞ്ചന്ന്, കുരിശുകെള സേന്താഷ
പൂർവവ്ം ഏെറ്റടുക്കുവാനും / ജീവിതബലി പൂർത്തിയാക്കുവാ
നുമുള്ള അനുഗര്ഹം / ǌങ്ങൾക്കു പര്ദാനം െചയയ്ണേമ.
1 സവ്ര്ഗ്ഗ. 1 നന്മ.
കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാ
രെന്റ തിരുമുറിവുകെള എെന്റ ഹൃദയത്തില് പതിപ്പിച്ചുറപ്പി
ക്കണേമ.
മൂന്നാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
ഭാരത്താല് - ക്ഷീണിച്ചുതാന്
പാറേമല് കാല്തട്ടി വീഴുന്നേയയ്ാ.
േസ്നഹിതേര പാപങ്ങളില്
ആദയ്മായ് നാം വീണതിതില് കാരണമേലല്ാ.
കര്ത്താേവ, നിന് പര്മാണ
ലംഘനത്താല് ǌങ്ങള് പാപേച്ചറ്റില്
വീഴാെത േലാകവാസം
സവ്ര്ഗ്ഗരാജയ്പര്ദമാക്കാന് നീ സഹായിക്ക.
മൂന്നാം സ്ഥലം
ഈേശാമിശിഹാ ഒന്നാം പര്ാവശയ്ം വീഴുന്നു.
കാര്മ്മി: ഈേശാമിശിഹാേയ, അങ്ങെയ ǌങ്ങള് ആരാ
ധിച്ചു കുമ്പിട്ട്, അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള് േസ്താതര്ം െചയയ്ുന്നു.

1 സവ്ര്ഗ്ഗ. 1 നന്മ.
കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാ
രെന്റ തിരുമുറിവുകെള എെന്റ ഹൃദയത്തില് പതിപ്പിച്ചുറപ്പി
ക്കണേമ.
നാലാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
കണ്ടാലും മാര്ഗ്ഗമേദ്ധയ്
കന്നിേമരി അമ്മ തന് സുതെന
കാണുന്നിതാ എതര്മാതര്ം
മാര്മ്മേഭദകമീ കൂടിക്കാ ! ഹാ! കഷ്ടം.
മാതാേവ - േകാമളന് നിന്
പുതര്നിതാ തിരിച്ചറിേഞ്ഞാ നീ
തേന്നാടിതര് നീചമായി
െച വരീ ǌങ്ങളാേണ ക്ഷമിക്കണേമ.
നാലാം സ്ഥലം
ഈേശാമിശിഹാ തെന്റ തിരുമാതാവിെന്റ കാണുന്നു.
കാര്മ്മി: ഈേശാമിശിഹാേയ, അങ്ങെയ ǌങ്ങള് ആരാ
ധിച്ചു കുമ്പിട്ട്, അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള് േസ്താതര്ം െചയയ്ുന്നു.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്, അേങ്ങ വിശുദ്ധ കുരി
ശാല്, അങ്ങു േലാകെത്ത വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: അവേഹളിതനായ ദിവയ്രക്ഷകാ, മുൾമുടി ശിര
സ്സിേലന്തിയും, ഭാരേമറിയ കുരിശു േതാളിൽ വഹിച്ചും,
അങ്ങു നടത്തിയ അന്തിമയാതര്യിൽ / അങ്ങു ദിവയ്മാതാ
വിെന ദർശിച്ച രംഗം / എതര്േയാ േവദനാജനകം! "ഒരു
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വാൾ നിെന്റ ഹൃദയെത്ത കീറിമുറിക്കും" എന്ന / െശമേയാ
െന്റ പര്വചനം പൂർത്തിയാകുവാൻ / ഈ കാ യും വയ്ാകുല
മാതാവിനു േവണ്ടിയായിരുന്നു. മാതാവും പുതര്നും പര
രം േനാക്കി! അവരുെട കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു! ഹൃദയങ്ങൾ
വിങ്ങിെപ്പാട്ടി. നിശ്ശബ്ദമായ ആ നിമിഷങ്ങൾ / എതര്േയാ
സവ്ർഗ്ഗീയം! കർത്താേവ, കണ്ണുകളുെട െതറ്റായ ഉപേയാഗം
വഴി / ǌങ്ങൾ െച േപായ നിരവധിയായ പാപങ്ങൾ /
ǌങ്ങേളാടു ക്ഷമിക്കണേമ. എേപ്പാഴും മറ്റുള്ളവരിൽ /
അങ്ങെയ കാണുവാനുള്ള അനുഗര്ഹം / ǌങ്ങൾക്കു ന
കയും െചയയ്ണെമ.
1 സവ്ര്ഗ്ഗ. 1 നന്മ.
കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാ
രെന്റ തിരുമുറിവുകെള എെന്റ ഹൃദയത്തില് പതിപ്പിച്ചുറപ്പി
ക്കണേമ.
അഞ്ചാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
കര്ൂേശവം താന് ചുമന്നാല്
ജിവേനാെടതെന്ന കര്ൂശിക്കുവാന്
സാദ്ധയ്മലല് - എേന്നാര്ത്തവര്
സല്ീവാ ചുമക്കാന് ശീേമാെന നിേയാഗിക്കുന്നു.
ശീേമാെനേപ്പാെല - ǌങ്ങള്
നിന്പുറെക കര്ൂശുതാങ്ങിെക്കാണ്ടു
വന്നീടെട്ട േയശുനാഥാ
ഭാഗയ്വാന്മാരായിടെട്ട നിന് കാരുണയ്ത്താല്.
അഞ്ചാം സ്ഥലം
ഈേലാമിശിഹാെയ െശമേയാന് സഹായിക്കുന്നു.
കാര്മ്മി: ഈേശാമിശിഹാേയ, അങ്ങെയ ǌങ്ങള് ആരാ
ധിച്ചു കുമ്പിട്ട്, അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള് േസ്താതര്ം െചയയ്ുന്നു.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്, അേങ്ങ വിശുദ്ധ കുരി
ശാല്, അങ്ങു േലാകെത്ത വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: പരിതയ്ക്തനായ ദിവയ്നാഥാ, ഭാരേമറിയ കുരി
ശും വഹിച്ചുെകാണ്ട് / അങ്ങു നടത്തിയ / േവദന നിറഞ്ഞ
യാതര്ാമേദ്ധയ് / അങ്ങെയ സഹായിക്കുവാൻ അവസരം
ലഭിച്ച െശമേയാൻ / അനുഗര്ഹീതനായേലല്ാ. "എെന്റ
ഭാരം ലഘുവും, എെന്റ നുകം മാധുരയ്മുള്ളതുമാെണന്ന്"
അരുളിെച്ച െകാണ്ട് / അേങ്ങ
സാക്ഷയ്ം വഹിക്കു
വാൻ / ǌങ്ങെള മാടിവിളിച്ചിട്ടുള്ള എതര്േയാ അവസര
ങ്ങൾ / ǌങ്ങൾ നഷ്ടെപ്പടുത്തിക്കളഞ്ഞു! അങ്ങയുെട സഭ
േയാെടാത്തു ചിന്തിക്കുവാനും / പര്വർത്തിക്കുവാനും ലഭിച്ചി
ട്ടുള്ള എതര്െയതര് സന്ദർഭങ്ങൾ / ǌങ്ങൾ പാഴാക്കിക്ക
ളഞ്ഞു! ǌങ്ങളുെട അലസതെയക്കുറിച്ചും ഉേപക്ഷകെളക്കു
റിച്ചും / ǌങ്ങൾ മനഃസ്തപിക്കുന്നു. കർത്താേവ, പാവെപ്പട്ട
വരിലും ദുഃഖിതരിലും / അങ്ങെയ ദർശിക്കുവാനും, ഇന്നു

മുതൽ അവരുെട േകല്ശങ്ങൾ / കഴിവനുസരിച്ചു ലഘൂകരി
ക്കുവാനുമുള്ള അനുഗര്ഹം / ǌങ്ങൾക്കു പര്ദാനം െചയയ്
ണേമ.
1 സവ്ര്ഗ്ഗ. 1 നന്മ.
കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാ
രെന്റ തിരുമുറിവുകെള എെന്റ ഹൃദയത്തില് പതിപ്പിച്ചുറപ്പി
ക്കണേമ.
ആറാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
സവ്ര്ഗ്ഗീയദീപ്തി ചിന്തുംസുന്ദരമാം മുഖം മല്ാനമായി
ഭക്തയായ േവേറാനിക്ക
േസ്നഹഭക്തയ്ാ തുട ന്നു തന് തിരുമുഖം.
പാപത്താല് മല്ാനമായ
ǌങ്ങളുെട േദഹീേദഹങ്ങെള
ശുദ്ധിയാക്കി നിന് മുഖത്തിന്
ഛായെയ നീ മുദര്ിതമാക്കണമവയില്.
ആറാം സ്ഥലം
േവേറാനിക്ക ഈേശാമിശിഹായുെട തിരുമുഖം തുട ന്നു.
കാര്മ്മി: ഈേശാമിശിഹാേയ, അങ്ങെയ ǌങ്ങള് ആരാ
ധിച്ചു കുമ്പിട്ട്, അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള് േസ്താതര്ം െചയയ്ുന്നു.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്, അേങ്ങ വിശുദ്ധ കുരി
ശാല്, അങ്ങു േലാകെത്ത വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: കരുണാനിധിയായ ദിവയ്നാഥാ, കഠിനഹൃദയ
രായ ശതര്ുക്കളുെടയും / കര്ൂരന്മാരായ പടയാളികളുെടയും
നടുവിൽ / എലല്ാവരാലും പരിതയ്ക്തനായി / കുരിശും
വഹിച്ചുെകാണ്ട് / അങ്ങു പൂർത്തിയാക്കിയ / േകല്ശം നിറ
ഞ്ഞ യാതര്ാമേദ്ധയ് / അങ്ങെയ ആശവ്സിപ്പിക്കാെനത്തിയ
േവേറാനിക്ക ഭാഗയ്വതിയായേലല്ാ. അങ്ങയുെട തിരുമുഖം
തുടച്ച അവളുെട തുവാലയിൽ / അേങ്ങ തിരുമുഖത്തിെന്റ
ഛായ / അത്ഭുതകരമായി പതിക്കുവാൻ തിരുമനസ്സായ
അങ്ങ്, ǌങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിലും അങ്ങയുെട പീഡാനുഭ
വത്തിെന്റ മുദര് പതിക്കണേമ. ǌങ്ങെള കാണുന്നവർ
അങ്ങേയയും കാണത്തക്കവിധം / ǌങ്ങളിൽ അങ്ങയുെട
ൈചതനയ്ം നിറ ണേമ. േലാകത്തിെന്റ പരിഹാസവും
പീഡനങ്ങളും ഭയെപ്പടാെത / എലല്ാ സാഹചരയ്ങ്ങളിലും
അേങ്ങ
സാക്ഷയ്ം വഹിക്കുവാനുള്ള അനുഗര്ഹം /
ǌങ്ങൾക്കു ന കയും െചയയ്ണേമ.
1 സവ്ര്ഗ്ഗ. 1 നന്മ.
കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
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സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാ
രെന്റ തിരുമുറിവുകെള എെന്റ ഹൃദയത്തില് പതിപ്പിച്ചുറപ്പി
ക്കണേമ.
ഏഴാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
വീണ്ടും താന് - കര്ൂശിന് കീഴായ്
വാടിത്തളര്ന്നിതാ വീഴുന്നേയയ്ാ!
ചന്തേമറും തന് മുഖവും
ൈകകാല്കളും - കലല്ില് മുട്ടി െപാട്ടിക്കീറുന്നു.
ഈേശാേയ - വീണ്ടും ǌങ്ങള്
ചാവുേദാഷത്തില് വീണതിനാല്
അലല്േയാ നീ വീണേതവം
ǌങ്ങെള നിന് തൃൈക്കനീട്ടി രക്ഷിക്കണേമ.
ഏഴാം സ്ഥലം
ഈേശാമിശിഹാ രണ്ടാം പര്ാവശയ്ം വീഴുന്നു.
കാര്മ്മി: ഈേശാമിശിഹാേയ, അങ്ങെയ ǌങ്ങള് ആരാ
ധിച്ചു കുമ്പിട്ട്, അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള് േസ്താതര്ം െചയയ്ുന്നു.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്, അേങ്ങ വിശുദ്ധ കുരി
ശാല്, അങ്ങു േലാകെത്ത വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: മനുഷയ്രുെട പാപഭാരം മുഴുവൻ ഏറ്റ / ദിവയ്ര
ക്ഷകാ, ബലഹീനനായി രണ്ടാം വട്ടവും / അങ്ങു നിലത്തു
വീഴുവാൻ ഇടയായത് / ǌാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും െച
പാപം കാരണമാണേലല്ാ. ദിവയ്നാഥാ, ǌങ്ങൾ പാപം
െചയയ്ുേമ്പാെഴലല്ാം / വീണ്ടും കുരിേശാടുകൂടി / അങ്ങെയ
നിലംപതിപ്പിക്കുകയാണു െചയയ്ുന്നെതന്ന് / മനസ്സിലാക്കു
വാനുള്ള വരം ǌങ്ങൾക്കു ന ണെമ. ജീവിത േകല്ശങ്ങ
ളുെട ഭാരത്താലും / പര്േലാഭനങ്ങളുെട വശീകരണത്താലും /
തളർന്നു വീഴുകയും / എഴുേന്നൽക്കുവാൻ ശക്തിയിലല്ാെത
വലയുകയും െചയയ്ുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ / കരുണാപൂർവവ്ം
അേങ്ങ തൃക്കരം നീട്ടി / ǌങ്ങെള രക്ഷിക്കണെമ. അവി
ടുന്നു രണ്ടാം പര്ാവശയ്വും / കുരിശുമായി നിലത്തുവീണ
തിെന്റ േയാഗയ്തകെളക്കുറിച്ച് / ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങൾ,
വിശിഷയ്ാ, സംസാരത്താൽ ǌങ്ങൾ െച ിട്ടുള്ള പാപ
ങ്ങൾ / ǌങ്ങേളാടു ക്ഷമിക്കണെമ.
1 സവ്ര്ഗ്ഗ. 1 നന്മ.
കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാ
രെന്റ തിരുമുറിവുകെള എെന്റ ഹൃദയത്തില് പതിപ്പിച്ചുറപ്പി
ക്കണേമ.
എട്ടാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
കര്ത്താവിന് പീഡകെള
കണ്ടതുമൂലം സഹതാപേമാെട

ഭക്തസ്ത്രീകള് േകണിടുന്നു
ആശവ്സിപ്പിച്ചീടുന്നു താനവെരേയവം.
ഓര്േശല്മിന് പുതര്ികെള
എെന്ന ഓര്ത്തു നിങ്ങള് േകേഴെണ്ടാട്ടും
നിങ്ങെളയും നിങ്ങളുെട
മക്കെളയും ഓര്ത്തു നിങ്ങള് പര്ലപിക്കുവിന്.
എട്ടാം സ്ഥലം
ഈേശാമിശിഹാ ജറുസേലം നഗരിയിെല സ്ത്രീകെള
ആശവ്സിപ്പിക്കുന്നു.
കാര്മ്മി: ഈേശാമിശിഹാേയ, അങ്ങെയ ǌങ്ങള് ആരാ
ധിച്ചു കുമ്പിട്ട്, അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള് േസ്താതര്ം െചയയ്ുന്നു.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്, അേങ്ങ വിശുദ്ധ കുരി
ശാല്, അങ്ങു േലാകെത്ത വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: കരയുന്നവരുെട സേങ്കതവും / ദുഃഖിതരുെട
ആശവ്ാസവുമായ മിശിഹാേയ, അങ്ങു കുരിശു ചുമക്കുന്നതു
കണ്ടു വിലപിച്ച / ജറുസെലം നഗരിയിെല ഭക്തസ്ത്രീകെള /
അങ്ങു കരുണാപൂർവവ്ം ആശവ്സിപ്പിച്ചുവേലല്ാ. "നിങ്ങേളയും
നിങ്ങളുെട കുഞ്ഞുങ്ങേളയും ഓർത്തു നിങ്ങൾ കരയുവിൻ"
എന്ന് / അവേരാട് അരുളിെച്ച കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട
പാപങ്ങേളാർത്തു മനഃസ്തപിക്കുവാനുള്ള വരം, ǌങ്ങൾക്കു
ന ണെമ. ശതര്ുക്കൾ അങ്ങയുെട മൗതിക ശരീരെത്ത
മുറിെപ്പടുത്തുകയും / അങ്ങയുെട പര്തിനിധികെള പീഡിപ്പി
ക്കുകയും െചയയ്ുന്നതു നിമിത്തം / േവദനിക്കുകയും വിലപി
ക്കുകയും െചയയ്ുന്ന / അങ്ങെയ ആശവ്സിപ്പിക്കുവാൻ
ǌങ്ങൾ ആഗര്ഹിക്കുന്നു. ǌങ്ങളുെട ഈ ആഗര്ഹെത്ത
ആശീർവവ്ദിച്ചു സഫലമാക്കണേമ.
1 സവ്ര്ഗ്ഗ. 1 നന്മ.
കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാ
രെന്റ തിരുമുറിവുകെള എെന്റ ഹൃദയത്തില് പതിപ്പിച്ചുറപ്പി
ക്കണേമ.
ഒമ്പതാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
ദിവയ്ാഭ - ചിന്തിടുന്ന
നിന് മുഖാബ്ജംകുത്തി മൂന്നാമതും
വീഴുന്നീേശാ - നീചര്യൂദര് നാലുപാടും വലിക്കുന്നു ചവിട്ടുന്നേയയ്ാ.
േചറ്റിെലാരു േറാസാപ്പൂേപാല്
വീണുഴലും മമജീവനാഥാ,
േഘാരമായ നിതയ്ാഗ്നിയില്
വീണിടാെത ǌങ്ങെള നീ രക്ഷിക്കണേമ.
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ഒമ്പതാം സ്ഥലം
ഈേശാമിശിഹാ മൂന്നാം പര്ാവശയ്ം വീഴുന്നു
കാര്മ്മി: ഈേശാമിശിഹാേയ, അങ്ങെയ ǌങ്ങള് ആരാ
ധിച്ചു കുമ്പിട്ട്, അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള് േസ്താതര്ം െചയയ്ുന്നു.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്, അേങ്ങ വിശുദ്ധ കുരി
ശാല്, അങ്ങു േലാകെത്ത വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: പാപികളുെട സേങ്കതമായ മിശിഹാേയ, കുരി
ശിെന്റ ഭാരത്താലും / ശാരീരിക ക്ഷീണത്താലും / മൂന്നാം
പര്ാവശയ്വും നിലത്തുവീണ / അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ ആരാധി
ക്കുന്നു. പാപ പരിഹാർത്ഥം അങ്ങു സവ്യം സമർപ്പിച്ച /
ബലിയുെട പൂർത്തീകരണത്തിനായി / അവിടുന്ന് എഴു
േന്നൽക്കുകയും / വീണ്ടും കുരിശു ചുമക്കുകയും െച വേലല്ാ.
ജീവിതേകല്ശങ്ങളാകുന്ന കുരിശുകളുെട ഭാരത്താൽ / വീണു
േപാകുന്ന ǌങ്ങെള / നിരാശയിൽ നിപതിക്കാൻ ഇടവ
രാെത കാത്തുെകാള്ളണെമ. മാനുഷിക ബലഹീനതക
ളാൽ പാപം െചയയ്ാൻ ഇടവരുേമ്പാൾ / മനഃസ്താപ പര്ക
രണേത്താെട / സവ്ർഗ്ഗപിതാവിെന്റ പക്കേല പിന്തിരിയു
വാനുള്ള അനുഗര്ഹം / ǌങ്ങൾക്കു ന ണെമ. അവിടുന്നു
മൂന്നാം പര്ാവശയ്വും / കുരിശിേനാടുകൂടി നിലത്തു വീണ
തിെന്റ േയാഗയ്തകൾ പരിഗണിച്ച് / എലല്ാ തഴക്ക േദാഷ
ങ്ങളിലും നിന്നു ǌങ്ങെള സംരക്ഷിച്ചുെകാള്ളണെമ.
1 സവ്ര്ഗ്ഗ. 1 നന്മ.
കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാ
രെന്റ തിരുമുറിവുകെള എെന്റ ഹൃദയത്തില് പതിപ്പിച്ചുറപ്പി
ക്കണേമ.
പത്താം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
െചന്നാ ള് - കുഞ്ഞാടിെന്റ
േതാലുരിഞ്ഞു മാന്തിക്കീറുേമ്പാെല
രക്തം മൂലം - േദഹേത്താട്
ഒട്ടിേച്ചര്ന്ന വസ്ത്രമവര് ഉരിഞ്ഞീടുന്നു.
മാേമ്മാദീസ ൈകെക്കാണ്ടേപ്പാള്
ǌങ്ങള്ക്കു നീ തന്ന െവള്ളവസ്ത്രം
ൈദേവഷ്ടമാം ദിവയ്വസ്ത്രം
നഷ്ടമാക്കീടായ്വാന് ശക്തിന േകണം നാഥാ.
കാര്മ്മി: ഈേശാമിശിഹാേയ, അങ്ങെയ ǌങ്ങള് ആരാ
ധിച്ചു കുമ്പിട്ട്, അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള് േസ്താതര്ം െചയയ്ുന്നു.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്, അേങ്ങ വിശുദ്ധ കുരി
ശാല്, അങ്ങു േലാകെത്ത വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു.
പത്താം സ്ഥലം
ഈേശാമിശിഹായുെട തിരുവസ്ത്രങ്ങള്
ഉരിെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്നു.

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരബലിയായി
ത്തീർന്ന മിശിഹാേയ, ഗാഗുൽത്താമലയിൽവച്ച് / കര്ൂര
േസവകന്മാർ / അങ്ങയുെട തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ബലമായി
ഉരിെഞ്ഞടുത്തുവേലല്ാ. അങ്ങെയ നഗ്നനാക്കി അവേഹ
ളിക്കുകയും / അവിടുേത്ത കുടിക്കുവാൻ / ക ള്ള പാനീ
യം ന കയും െച േപ്പാൾ / അവിടുന്നനുഭവിച്ച മാനസി
കവും ശാരീരികവുമായ േവദന / എതര്േയാ ദുസ്സഹമായി
രുന്നു! അവ കാരണമായ / ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങേളാർത്തു
ǌങ്ങൾ മനഃസ്തപിക്കുന്നു. അടക്കത്തിനു േയാജിക്കാത്ത
വസ്ത്രധാരണത്താലും, ഭക്ഷണപാനിയങ്ങളിലുള്ള / കര്മര
ഹിതമായ ആസക്തിയാലും, മനുഷയ്ർ െച െകാണ്ടിരി
ക്കുന്ന നിരവധിയായ പാപങ്ങൾക്കു / പരിഹാരം െചയയ്ു
വാൻ ǌങ്ങൾ ആഗര്ഹിക്കുന്നു. പാപത്തിേലക്കു ചാഞ്ഞി
രിക്കുന്ന പഴയ മനുഷയ്െന ഉരിഞ്ഞു മാറ്റി / വിശുദ്ധിയുെട
നിർമ്മല വസ്ത്രം ധരിക്കുവാനുള്ള അനുഗര്ഹം ǌങ്ങൾക്കു
പര്ദാനം െചയയ്ണെമ.
1 സവ്ര്ഗ്ഗ. 1 നന്മ.
കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാ
രെന്റ തിരുമുറിവുകെള എെന്റ ഹൃദയത്തില് പതിപ്പിച്ചുറപ്പി
ക്കണേമ.
പതിെനാന്നാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
സല്ീവാേമല് - താന് കിടന്നു
യൂദര് - ൈകകാലുകളാണികളാല്
കര്ൂശില്േച്ചര്ത്തു തറ ന്നു
പര്ാണേവദനയാലീേശാ വിലപിക്കുന്നു.
ചുറ്റികയിന് - ശബ്ദവും താന്
ആര്ത്തനാദവും മുഴങ്ങുന്നിതാ
ഈേശാേയ ഘാതകരാം
ǌങ്ങെള നീ ശിക്ഷിക്കേലല് രക്ഷിക്കണേമ.
പതിെനാന്നാം സ്ഥലം
ഈേശാമിശിഹാ കുരിശിേന്മല് തറ െപ്പടുന്നു
കാര്മ്മി: ഈേശാമിശിഹാേയ, അങ്ങെയ ǌങ്ങള് ആരാ
ധിച്ചു കുമ്പിട്ട്, അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള് േസ്താതര്ം െചയയ്ുന്നു.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്, അേങ്ങ വിശുദ്ധ കുരി
ശാല്, അങ്ങു േലാകെത്ത വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: േസ്നഹനിധിയായ ഈേശാനാഥാ, നന്മെച
െകാണ്ട് ചുറ്റിനടന്ന / അങ്ങയുെട തൃപ്പാദങ്ങളും, ആശീർവവ്
ദിക്കാനുയർത്തിയ അങ്ങയുെട തൃക്കരങ്ങളും, കര്ൂരന്മാരായ
പടയാളികൾ / ഇരുമ്പാണികളാൽ കുരിശിൽ തറച്ചുവേലല്ാ.
സൗമയ്തേയാെട അങ്ങു സഹിച്ച / കേഠാരമായ ആ േവദന
കൾക്കു / ǌങ്ങൾ െച പാപങ്ങളാണേലല്ാ കാരണം.
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കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട ശാരീരിക അവയവങ്ങേളയും /
അന്തേരന്ദ്രിയങ്ങേളയും നിയന്ത്രിക്കുവാനും / അവെയ
ൈദവ തിരുമനസ്സിന് അനുേയാജയ്മായ വിധം ഉപേയാഗി
ക്കുവാനുള്ള കൃപാവരം / ǌങ്ങൾക്കു ന ണെമ. ǌങ്ങൾ
െചയയ്ുന്ന ഓേരാ പാപവും / അങ്ങയുെട തിരുശരീരത്തിൽ
അടിച്ചു കയറ്റുന്ന ആണികളാെണന്നും / ഹൃദയത്തിൽ
ഏൽപ്പിക്കുന്ന മുറിവുകളാെണന്നുമുള്ള അവേബാധം /
ǌങ്ങളിൽ വളർത്തുവാനും, േമലിൽ പാപം െചയയ്ാെത
ജീവിക്കുവാനുമുള്ള അനുഗര്ഹം ǌങ്ങൾക്കു പര്ദാനം െചയയ്
ണെമ.
1 സവ്ര്ഗ്ഗ. 1 നന്മ.
കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാ
രെന്റ തിരുമുറിവുകെള എെന്റ ഹൃദയത്തില് പതിപ്പിച്ചുറപ്പി
ക്കണേമ.
പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
കര്ൂശിേന്മല് ആണികളില്
നഗ്നനായി തൂങ്ങിമരിക്കുന്നീേശാ
പര്ീേശന്മാരും - സംേപര്ന്മാരും
താെഴനിന്നു നിന്ദിച്ചുെകാണ്ടാനന്ദിക്കുന്നു.
മാതാവും - േയാഹന്നാനും
മഗ്ദലനേയാടു േചര്ന്നു നില്ക്കും
കര്ൂശിന്താെഴ േപായിനില്ക്കാം
തെന്റ രക്തം വീണു നാമും നിര്മ്മലരാകും.
പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥലം
ഈേശാമിശിഹാ കുരിശിേന്മല് തൂങ്ങി മരിക്കുന്നു
കാര്മ്മി: ഈേശാമിശിഹാേയ, അങ്ങെയ ǌങ്ങള് ആരാ
ധിച്ചു കുമ്പിട്ട്, അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള് േസ്താതര്ം െചയയ്ുന്നു.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്, അേങ്ങ വിശുദ്ധ കുരി
ശാല്, അങ്ങു േലാകെത്ത വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: ǌങ്ങൾക്കു േവണ്ടി / കുരിശിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച
ദിവയ് രക്ഷകാ, മൂന്നു മണിക്കൂർ േനരം കുരിശിൽ കിടന്നു
െകാണ്ട് / ǌങ്ങൾക്കു േവണ്ടി അങ്ങു സഹിച്ച / അവർണ്ണ
നീയങ്ങളായ പീഡകെള ഓർത്ത് / അേങ്ങ ǌങ്ങൾ
നന്ദി പറയുന്നു. കുരിശിൽ കിടന്നുെകാണ്ട് / ശതര്ുക്കൾക്കു
േവണ്ടി പര്ാർത്ഥിക്കുകയും / സവ്ർഗ്ഗീയപിതാവിെന്റ തൃക്കര
ങ്ങളിൽ / അവിടുെത്ത ആത്മാവിെന സമർപ്പിക്കുകയും
െച / അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. ശതര്ുക്കേളാടു
ക്ഷമിക്കുന്നതിനും / ൈദവതിരുമനസ്സിനു കീഴ്വഴങ്ങി
െക്കാണ്ട് / ഏതുവിധ മരണവും / ഏതു സമയത്തും ൈകവ
രിക്കുന്നതിനുമുള്ള അനുഗര്ഹം / ǌങ്ങൾക്കു പര്ദാനം
െചയയ്ണെമ. ഇനിയും ǌങ്ങൾ ജീവിക്കുവാനാകുന്നു അങ്ങു
തിരുമനസ്സാകുന്നെതങ്കിൽ, പാപവഴികളിൽ നിന്ന കന്ന്,

സവ്ർേഗ്ഗാന്മുഖരായി ജീവിക്കുവാനും / അവസാനം അങ്ങ
െയ / മുഖാമുഖം കണ്ട് ആനന്ദിക്കുവാനുമുള്ള അനുഗര്ഹം /
ǌങ്ങൾക്കു പര്ദാനം െചയയ്ണെമ.
1 സവ്ര്ഗ്ഗ. 1 നന്മ.
കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാ
രെന്റ തിരുമുറിവുകെള എെന്റ ഹൃദയത്തില് പതിപ്പിച്ചുറപ്പി
ക്കണേമ.
പതിമൂന്നാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
െചന്താമര പു െമാരു
െവണ്താമരപ്പൂവില് േചര്ത്തതുേപാല്
തന്സുതെന്റ പൂേമനിെയ
അമ്മ മടിയില് കിടത്തി ചുംബിക്കുന്നിതാ.
മാതാേവ മൃതയ്ുവിങ്കല്
നിന്പുതര്ര് ǌങ്ങെള നിന്മടിയില്
േചര്ക്കുവാനും ǌങ്ങളുെട
ആത്മാക്കെള ൈകെക്കാള്വാനും വന്നീടണേമ.
പതിമൂന്നാം സ്ഥലം
ഈേശാമിശിഹായുെട മൃതശരീരം
മാതാവിെന്റ മടിയില് കിടത്തുന്നു
കാര്മ്മി: ഈേശാമിശിഹാേയ, അങ്ങെയ ǌങ്ങള് ആരാ
ധിച്ചു കുമ്പിട്ട്, അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള് േസ്താതര്ം െചയയ്ുന്നു.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്, അേങ്ങ വിശുദ്ധ കുരി
ശാല്, അങ്ങു േലാകെത്ത വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: ഏറ്റവും വയ്ാകുലയായ മാതാേവ / അേങ്ങ വത്സ
ല പുതര്െന്റ മൃതശരീരം / മടിയിൽ കിടത്തിയേപ്പാൾ / അ
ങ്ങയുെട ഹൃദയം വയ്ാകുലവാളാൽ പിളർന്നുേപായേലല്ാ!
ഗാഗുൽത്തായിെല ബലിേവദിയിൽ / ദുസ്സഹമായ േവദന
യനുഭവിച്ചുെകാണ്ട് / മനുഷയ്വർഗ്ഗത്തിെന്റ മാതാവായി
ത്തീർന്ന / അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. പീഡിതരുെട
ആശവ്ാസമായ അങ്ങെയ / ǌങ്ങൾക്കു മാതാവായി തന്ന /
മിശിഹാെയ ǌങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. "ഇതാ കർത്താവിെന്റ
ദാസി" എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് / ൈദവമാതൃതവ്ം സവ്ീക
രിച്ച സമയം മുതൽ / അവാചയ്മായ േവദന അനുഭവിച്ചു
െകാണ്ട് / മനുഷയ് രക്ഷാകർമ്മത്തിൽ / തെന്റ തിരുക്കുമാര
േനാടു സജീവമായി സഹകരിച്ച മാതാേവ, അനുദിന
ജീവിതത്തിൽ ǌങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന / മാനസികവും ശാരീ
രികവുമായ പീഡകെള / ൈദവതിരുമനസ്സിന് അനുേയാ
ജയ്മാംവിധം സഹിച്ചുെകാണ്ട് / എലല്ായിടത്തും അേങ്ങ
തിരുക്കുമാരനു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കുന്നതിനുള്ള അനുഗര്ഹം /
ǌങ്ങൾക്കായി പര്ാർത്ഥിച്ചു ന ണെമ.
1 സവ്ര്ഗ്ഗ. 1 നന്മ.
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കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാ
രെന്റ തിരുമുറിവുകെള എെന്റ ഹൃദയത്തില് പതിപ്പിച്ചുറപ്പി
ക്കണേമ.
പതിനാലാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
നാഥെന്റ! ദിവയ്േദഹം
സംസ്കരിച്ചീടുന്നു ശിഷയ്രിതാ
പാപത്തില് നാം ആത്മാവിെന
താഴ്ത്തിയതലല്േയാ ഇതിന് കാരണേമാര്പ്പിന്.
ഈേശാേയ - നിന് കലല്റ
ഭക്തിേയാെട മുത്തും ǌങ്ങളുെട
ആത്മാക്കെള മൃതയ്ുവിങ്കല്
നിെന്റ ദിവയ്ഹൃദയത്തില് സംസ്ക്കരിക്കേണ.
പതിനാലാം സ്ഥലം
ഈേശാമിശിഹായുെട തിരുശരീരം സംസ്കരിക്കെപ്പടുന്നു
കാര്മ്മി: ഈേശാമിശിഹാേയ, അങ്ങെയ ǌങ്ങള് ആരാ
ധിച്ചു കുമ്പിട്ട്, അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള് േസ്താതര്ം െചയയ്ുന്നു.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്, അേങ്ങ വിശുദ്ധ കുരി
ശാല്, അങ്ങു േലാകെത്ത വീണ്ടു രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: മരണംവഴി മരണെത്ത ജയിച്ചടക്കിയ േലാകര
ക്ഷകാ / അനന്തമായ പീഡകൾ സഹിച്ചുെകാണ്ട് / മനു
ഷയ്രക്ഷാകർമ്മം പൂർത്തിയാക്കിയ / അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ
ആരാധിക്കുന്നു. അേങ്ങ ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങ
യുെട പീഡാസഹനങ്ങൾക്കും / മരണത്തിനും കാരണ
മായ / ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങെളക്കുറിച്ച് ǌങ്ങൾ മനഃസ്തപി
ക്കുന്നു. അവെയയും അവയുെട സാഹചരയ്ങ്ങെളയും
ǌങ്ങൾ െവറുക്കുന്നു. ഇനിേമലിൽ പാപം െചയയ്ുകയി
െലല്ന്ന് / ǌങ്ങൾ പര്തിജ്ഞ െചയയ്ുന്നു. ǌങ്ങളുെട പര്തി
ജ്ഞകൾ / സഫലമാക്കണെമ. "അങ്ങേയാടുകൂടി മരിക്കു
ന്നവർ അങ്ങേയാടുകൂടി ജീവിക്കുെമന്ന്" വിശവ്സിക്കുന്ന
ǌങ്ങൾക്ക് / അങ്ങയുെട പീഡാനുഭവങ്ങെള ഓർത്തു
ധയ്ാനിച്ചുെകാണ്ട് / പാപത്തിനു മരിച്ചവരായി ജീവിക്കു
വാനും, ഭാഗയ്മരണം പര്ാപിച്ച് / നിതയ്ാനന്ദം അനുഭവിക്കു
വാനുമുള്ള അനുഗര്ഹം ന കയും െചയയ്ണെമ.
1 സവ്ര്ഗ്ഗ. 1 നന്മ.
കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാ
രെന്റ തിരുമുറിവുകെള എെന്റ ഹൃദയത്തില് പതിപ്പിച്ചുറപ്പി
ക്കണേമ.
കുരിശുരൂപത്തിനു മുമ്പാെക
മാതാേവ - ǌങ്ങള് െച
പുണയ്യാതര്യിതില് വന്നുേപായ

െതറ്റുകെള - നീക്കിയത്
നിെന്റ പുതര്നിഷ്ടമുള്ളതാക്കിത്തീര്ക്കേണ.
സവ്ര്ഗ്ഗീയതാതാ നിെന്റ
ജാതന് കര്ൂശില് സവ്ര്ഗ്ഗേമറിയേപാല്
ǌങ്ങളുമീ കര്ൂശുവഴി
സവ്ര്േഗ്ഗവാഴും നിന് തൃപ്പാദം േചരാന് തുണ .
സമാപന പര്ാര്ത്ഥന
കാർമ്മി: സവ്ർഗ്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ, അേങ്ങ
തിരുക്കുമാരെന്റ പീഡാനുഭവവും / കുരിശുമരണവും ഉത്ഥാ
നവുംവഴി / മനുഷയ്വർഗ്ഗെത്ത അങ്ങ് / വീണ്ടും സവ്ർഗ്ഗത്തി
നർഹരാക്കിയതിന് / അേങ്ങ ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.
ǌങ്ങൾക്കു േവണ്ടി മരിച്ച അേങ്ങ പുതര്െന സവ്ീകരിച്ചു
െകാണ്ട് / ǌങ്ങളുെടയും േലാകം മുഴുവെന്റയും പാപങ്ങൾ /
കരുണാപൂർവവ്ം ക്ഷമിക്കണെമ. അവേഹളനത്തിെന്റ
ചിഹ്നമായിരുന്ന കുരിശിെന / രക്ഷയുെട അടയാളമാക്കി
ഉയർത്തിയ / മിശിഹായുെട പീഡാനുഭവങ്ങെള ഓർത്തു
ധയ്ാനിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ / ആ കുരിശിൽ അഭിമാനം െകാള്ളു
വാനും / േലാകം മുഴുവനും അതിൽ രക്ഷ കെണ്ടത്തുവാനും
ഇടവരുത്തണെമ. ഈ കുരിശിെന്റ വഴിയിൽ സംബന്ധിച്ച
ǌങ്ങെള എലല്ാവേരയും / ആത്മീകവും ശാരീരികവുമായ
ദാനങ്ങൾ ന ി അനുഗര്ഹിക്കണെമ. തെന്റ ഏകജാതെന
ǌങ്ങൾക്കു ന ിയ പിതാവിനു സ്തുതിയും, കുരിശു മരണ
ത്താൽ ǌങ്ങെള രക്ഷിച്ച പുതര്ന് ആരാധനയും, പരിതര്ാ
ണകൃതയ്ം പൂർത്തിയാക്കിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിനു േസ്താതര്വു
മുണ്ടായിരിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും എേന്ന ം.
(കാര്മ്മികന് കുരിശുരൂപം െകാണ്ട് ജനങ്ങെള
ആശീര്വവ്ദിക്കുന്നു)
പരിശുദ്ധപിതാവിെന്റ നിേയാഗാര്ത്ഥം
1. സര്ഗ്ഗ 1. നന്മ 1.തര്ിതവ്.
മനസ്താപ പര്കരണം
എെന്റ ൈദവേമ, ഏറ്റം നലല്വനും / എലല്ാറ്റിനും ഉപ
രിയായി േസ്നഹിക്കെപ്പടുവാൻ േയാഗയ്നുമായ / അേങ്ങ
െക്കതിരായി പാപംെച േപായതിനാൽ / പൂർണ്ണ ഹൃദയ
േത്താെട ǌാൻ മനഃസ്തപിക്കുകയും പാപങ്ങെള െവറുക്കു
കയും െചയയ്ുന്നു. എെന്റ പാപങ്ങളാൽ എെന്റ ആത്മാ
വിെന അശുദ്ധമാക്കിയതിനാലും / സവ്ർഗ്ഗെത്ത നഷ്ടെപ്പ
ടുത്തി നരകത്തിനു അർഹനായി (അർഹയായി) ത്തീർന്ന
തിനാലും / ǌാൻ േഖദിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട പര്സാദവര
സഹായത്താൽ / പാപസാഹചരയ്ങ്ങെള ഉേപക്ഷിക്കു
െമന്നും / േമലിൽ പാപം െചയയ്ുകയിെലല്ന്നും / ദൃഢമായി
ǌാൻ പര്തിജ്ഞ െചയയ്ുന്നു. ഏെതങ്കിലുെമാരു പാപം
െചയയ്ുക എന്നതിേനക്കാൾ / മരിക്കാനും ǌാൻ സന്നദ്ധ
നാ(യാ)യിരിക്കുന്നു. ആേമ്മൻ.
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കുരിശിെന്റ വഴി (പുതിയത്)
പര്ാരംഭ ഗാനം

കുരിശിൽ മരിച്ചവേന, കുരിശാേല
വിജയം വരിച്ചവേന
മിഴിനീെരാഴുക്കിയേങ്ങ, കുരിശിെന്റ
വഴിേയ വരുന്നു ǌങ്ങൾ.
േലാൈകകനാഥാ നിൻ, ശിഷയ്നാ ീരുവാനാശിേപ്പാെനന്നുെമന്നും
കുരിശു വഹിച്ചു നിൻ, കാൽപ്പാടുപിെഞ്ചലല്ാൻ
കൽപ്പിച്ച നായകാ.
നിൻ ദിവയ്രക്തത്താ- െലൻ പാപമാലിനയ്ം
കഴുേകണേമ േലാകനാഥാ.
നിൻ ദിവയ്രക്തത്താ ...
കാർമ്മി: നിതയ്നായ ൈദവേമ, ǌങ്ങള് അങ്ങെയ ആരാ
ധിക്കുന്നു. പാപികളായ മനുഷയ്ര്ക്കുേവണ്ടി / ജീവന്
ബലികഴിക്കുവാന് തിരുമനസ്സായ കര്ത്താേവ / ǌങ്ങള്
അേങ്ങ ് നന്ദി പറയുന്നു.
അങ്ങു ǌങ്ങെള േസ്നഹിച്ചു / അവസാനം വെര േസ്ന
ഹിച്ചു. േസ്നഹിതനു േവണ്ടി ജീവന് ബലികഴിക്കുന്നതിേന
ക്കാള് വലിയ േസ്നഹമിെലല്ന്ന് / അങ്ങ് അരുളിെച ിട്ടു
ണ്ടേലല്ാ. പീലാേത്താസിെന്റ ഭവനം മുതല് / ഗാഗുല്ത്താവ
െര കുരിശും വഹിച്ചുെകാണ്ടുള്ള അവസാനയാതര് / അേങ്ങ
േസ്നഹത്തിെന്റ ഏറ്റം മഹത്തായ പര്കടനമായിരുന്നു. കണ്ണു
നീരിെന്റയും രക്തത്തിെന്റയും ആ വഴിയില്ക്കൂടി / വയ്ാകു
ലയായ മാതാവിെന്റ പിന്നാെല / ഒരു തീര്ത്ഥയാതര്
യായി / ǌങ്ങളും അങ്ങെയ അനുഗമിക്കുന്നു. സവ്ര്ഗ്ഗത്തി
േല ള്ള വഴി െǌരുക്കമുള്ളതും / വാതില് ഇടുങ്ങിയതുമാ
െണന്ന് ǌങ്ങെള അറിയിച്ച കര്ത്താേവ / ജീവിതത്തിെന്റ
ഓേരാ ദിവസവും / ǌങ്ങള്ക്കുണ്ടാകുന്ന േവദനകളും കുരി
ശുകളും / സേന്താഷേത്താെട സഹിച്ചു െകാണ്ട് / ആ ഇടു
ങ്ങിയ വഴിയില്ക്കൂടി സഞ്ചരി വാന് / ǌങ്ങെള സഹാ
യിക്കണേമ.

അറിയാത്ത കുറ്റങ്ങൾ നിരയായ് ചുമത്തി
പരിശുദ്ധനായ നിന്നിൽ
ൈകവലല്യ് ദാതാ നിൻ, കാരുണയ്ം ൈകെക്കാേണ്ടാർ
കദനത്തിലാഴ്ത്തി നിെന്ന.
അവസാന വിധിയിൽ നീ, യലിവാർന്നു ǌങ്ങൾക്കാ
യരുേളണേമ നാകഭാഗയ്ം.
അവസാന വിധിയിൽ ...

ഒന്നാം സ്ഥലം
കാർമ്മി: ഈേശാമിശിഹാെയ മരണത്തിനു വിധിക്കുന്നു.
സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ കുമ്പി
ട്ടാരാധിക്കുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, വിശുദ്ധ കുരിശി
നാൽ, അങ്ങു േലാകെത്ത രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: മനുഷയ്കുലത്തിെന്റ പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള
ബലി ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു... ഈേശാ പീലാേത്താസിെന്റ
മുമ്പില് നില്ക്കുന്നു... അവിടുെത്ത ഒന്നു േനാക്കുക... ചമ്മ
ട്ടിയടിേയറ്റ ശരീരം... രക്തത്തില് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങള് ...
തലയില് മുള്മുടി... ഉറക്കെമാഴിഞ്ഞ കണ്ണുകള്... ക്ഷീണ
ത്താല് വിറ ന്ന ൈകകാലുകള് ... ദാഹിച്ചുവരണ്ട നാവ്...
ഉണങ്ങിയ ചുണ്ടുകള് .
പീലാേത്താസ് വിധിവാചകം ഉച്ചരിക്കുന്നു... കുറ്റമിലല്ാ
ത്തവന് കുറ്റക്കാരനായി വിധിക്കെപ്പട്ടു... എങ്കിലും,
അവിടുന്ന് എലല്ാം നിശബ്ദനായി സഹിക്കുന്നു.
എെന്റ ൈദവമായ കര്ത്താേവ, അങ്ങു കുറ്റമറ്റവനായി
രുന്നിട്ടും / കുരിശുമരണത്തിനു വിധിക്കെപ്പട്ടുവേലല്ാ.
എെന്ന മറ്റുള്ളവര് െതറ്റിദ്ധരിക്കുേമ്പാഴും / നിര്ദ്ദയമായി
വിമര്ശിക്കുേമ്പാഴും / കുറ്റക്കാരനായി വിധിക്കുേമ്പാഴും /
അെതലല്ാം അങ്ങെയേപ്പാെല സമചിത്തനായി സഹിക്കു
വാന് / എെന്നയനുഗര്ഹിക്കണേമ. അവരുെട ഉേദ്ദശെത്ത
പ്പറ്റി ചിന്തിക്കാെത / അവര്ക്കുേവണ്ടി ആത്മാര്ത്ഥമായി
പര്ാര്ത്ഥിക്കുവാന് / എെന്ന സഹായിക്കണമ
1സവ്ർഗ്ഗ. ... 1നന്മ. ...

കാർമ്മി: കർത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.

കാർമ്മി: കർത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.

സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, കര്ൂശിതനായ കർത്താ
വിെന്റ തിരുമുറിവുകൾ, എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറ
പ്പിക്കണേമ.

സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, കര്ൂശിതനായ കർത്താ
വിെന്റ തിരുമുറിവുകൾ, എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറ
പ്പിക്കണേമ.

ഒന്നാം സ്ഥലേത്തക്ക് േപാകുേമ്പാൾ

രണ്ടാം സ്ഥലേത്തക്കു േപാകുേമ്പാൾ.

മരണത്തിനായി വിധിച്ചു കറയറ്റ
ൈദവത്തിൻ കുഞ്ഞാടിെന
അപരാധിയായ് വിധിച്ചു കല്മഷം
കലരാത്ത കർത്താവിെന.

കുരിശു ചുമന്നിടുന്നു േലാകത്തിൻ
വിനകൾ ചുമന്നിടുന്നു
നീങ്ങുന്നു ദിവയ്നാഥൻ നിന്ദനം
നിറയും നിരത്തിലൂെട.
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Way of the Cross

എൻ ജനേമ െചാൽക, ǌാെനന്തു െച
കുരിെശെന്റ േതാളിേലറ്റാൻ
പൂേന്തൻ തുളുമ്പുന്ന നാട്ടിൽ ǌാൻ നിങ്ങെള
ആശേയാടാനയിച്ചു.

തൃപ്പാദം കലല്ിേന്മൽ തട്ടി മുറിഞ്ഞു
െചന്നിണം വാർെന്നാഴുകി
മാനവരിലല്ാ വാനവരിലല്ാ
താങ്ങിത്തുണച്ചീടുവാൻ.

എേന്തയിദം നിങ്ങെളലല്ാം മറെന്നെന്റ
ആത്മാവിനാതങ്കേമറ്റി.
എേന്തയിദം ...

അനുതാപ മൂറുന്ന, ചുടുകണ്ണുനീർ തൂകി
യണയുന്നു മുന്നിൽ ǌങ്ങൾ.
അനുതാപമൂറുന്ന ...

രണ്ടാം സ്ഥലം

മൂന്നാം സ്ഥലം

കാർമ്മി: ഈേശാമിശിഹാ കുരിശു ചുമക്കുന്നു.

കാർമ്മി: ഈേശാമിശിഹാ ഒന്നാം പര്ാവശയ്ം വീഴുന്നു.

സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ കുമ്പി
ട്ടാരാധിക്കുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, വിശുദ്ധ കുരിശി
നാൽ, അങ്ങു േലാകെത്ത രക്ഷിച്ചു.

സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ കുമ്പി
ട്ടാരാധിക്കുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, വിശുദ്ധ കുരിശി
നാൽ, അങ്ങു േലാകെത്ത രക്ഷിച്ചു.

കാർമ്മി: ഭാരേമറിയ കുരിശും ചുമന്നുെകാണ്ട് / അവിടുന്നു
മുേന്നാട്ടു നീങ്ങുന്നു... ഈേശായുെട ചുറ്റും േനാക്കുക... േസ്ന
ഹിതന്മാര് ആരുമിലല്... യൂദാസ് അവിടുെത്ത ഒറ്റിെക്കാ
ടുത്തു... പേതര്ാസ് അവിടുെത്ത പരിതയ്ജിച്ചു... മറ്റു
ശിഷയ്ന്മാര് ഓടിെയാളിച്ചു. അവിടുെത്ത അത്ഭുതപര്വർത്തി
കൾ കണ്ടവരും / അവയുെട ഫലമനുഭവിച്ചവരും ഇേപ്പാള്
എവിെട?... ഓശാനപാടി എതിേരറ്റവരും / ഇന്നു
നിശബ്ദരായിരിക്കുന്നു... ഈേശാെയ സഹായിക്കുവാേനാ,
ഒരാശവ്ാസവാക്കു പറയുവാേനാ / അവിെട ആരുമിലല്...

കാർമ്മി: കലല്ുകള് നിറഞ്ഞ വഴി.... ഭാരമുള്ള കുരിശ്....
ക്ഷീണിച്ച ശരീരം... വിറ ന്ന കാലുകള്... അവിടുന്നു മുഖം
കുത്തി നിലത്തു വീഴുന്നു.... മുട്ടുകള് െപാട്ടി രക്തെമാലി
ക്കുന്നു... യൂദന്മാര് അവിടുെത്ത പരിഹസിക്കുന്നു... പട്ടാള
ക്കാര് അടിക്കുന്നു... ജനക്കൂട്ടം ആര്പ്പുവിളിക്കുന്നു..... അവി
ടുന്നു മിണ്ടുന്നിലല്.....

എെന്ന അനുഗമിക്കുവാന് ആഗര്ഹിക്കുന്നവന് / സവ്യം
പരിതയ്ജിച്ച് / തെന്റ കുരിശും വഹിച്ചുെകാണ്ട് / എെന്റ
പിന്നാെല വരെട്ട എന്ന് / അങ്ങ് അരുളിെച ിട്ടുണ്ടേലല്ാ.
എെന്റ സങ്കടങ്ങളുെടയും േകല്ശങ്ങളുെടയും കുരിശു
ചുമന്നുെകാണ്ട് / ǌാന് അേങ്ങ രക്തമണിഞ്ഞ കാ ാടു
കള് പിന്തുടരുന്നു. വലയുന്നവെരയും ഭാരം ചുമക്കുന്നവ
െരയും ആശവ്സിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താേവ / എെന്റ േകല്ശങ്ങ
െളലല്ാം / പരാതികൂടാെത സഹിക്കുവാന് എെന്ന സഹായി
ക്കണേമ
1സവ്ർഗ്ഗ. ... 1നന്മ. ...
കാർമ്മി: കർത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, കര്ൂശിതനായ കർത്താ
വിെന്റ തിരുമുറിവുകൾ, എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറ
പ്പിക്കണേമ.

മുന്നാം സ്ഥലേത്തക്ക് േപാകുേമ്പാൾ
കുരിശിൻ കനത്തഭാരം താങ്ങുവാൻ
കഴിയാെത േലാകനാഥൻ
പാദങ്ങൾ പതറിവീണു കലല്ുകൾ
നിറയും െപരുവഴിയിൽ.

"ǌാന് സഞ്ചരി ന്ന വഴികളില് അവര് എനിക്കു
െകണികള് െവച്ചു. ǌാന് വലേത്ത ് തിരിഞ്ഞു േനാക്കി.
എെന്ന അറിയുന്നവര് ആരുമിലല്. ഓടിെയാളിക്കുവാന്
ഇടമിലല്, എെന്ന രക്ഷിക്കുവാന് ആളുമിലല്."
"അവിടുന്നു നമ്മുെട ഭാരം ചുമക്കുന്നു. നമുക്കുേവണ്ടി
അവിടുന്നു സഹിച്ചു."
കര്ത്താേവ, ǌാന് വഹിക്കുന്ന കുരിശിനും ഭാരമുണ്ട്.
പലേപ്പാഴും കുരിേശാടുകൂെട / ǌാനും നിലത്തു വീണുേപാ
കുന്നു. മറ്റുള്ളവര് അതുകണ്ടു പരിഹസിക്കുകയും, എെന്റ
േവദന വര്ദ്ദിപ്പിക്കുകയും െചയയ്ാറുണ്ട്. കര്ത്താേവ, എനി
ക്കു വീ കള് ഉണ്ടാകുേമ്പാള് / എെന്നത്തെന്ന നീയന്ത്രിക്കു
വാന് / എെന്ന പഠിപ്പിക്കണേമ. കുരിശു വഹിക്കുവാന്
ശക്തിയിലല്ാെത ǌാന് തളരുേമ്പാള് / എെന്ന സഹായി
ക്കണേമ .
1സവ്ർഗ്ഗ. ... 1നന്മ. ...
കാർമ്മി: കർത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, കര്ൂശിതനായ കർത്താ
വിെന്റ തിരുമുറിവുകൾ, എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറ
പ്പിക്കണേമ.

നാലാം സ്ഥലേത്തക്ക് േപാകുേമ്പാൾ
വഴിയിൽക്കരഞ്ഞു വേന്നാ-രമ്മെയ
തനയൻ തിരിഞ്ഞു േനാക്കി.
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കുരിശിെന്റ വഴി

സവ്ർഗ്ഗീയ കാന്തി ചിന്തും, മിഴികളിൽ
കൂരമ്പു താണിറങ്ങി.
ആേരാടു നിെന്ന ǌാൻ സാമയ്-െപ്പടുത്തും
കദന െപ്പരുങ്കടേല
ആരറിഞ്ഞാഴത്തി ലലതലല്ി നിൽക്കുന്ന
നിൻ മേനാേവദന.
നിൻ കണ്ണുനീരാൽ
കഴുേകണെമന്നിൽ
പതിയുന്ന മാലിനയ്െമലല്ാം.
നിൻ കണ്ണുനീരാൽ ...

നാലാം സ്ഥലം
കാർമ്മി: ഈേശാമിശിഹാ
കാണുന്നു.

തെന്റ

തിരുമാതാവിെന

സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ കുമ്പി
ട്ടാരാധിക്കുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, വിശുദ്ധ കുരിശി
നാൽ, അങ്ങു േലാകെത്ത രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: കുരിശുയാതര് മുേന്നാട്ടു നീങ്ങുന്നു... ഇട ് സങ്കട
കരമായ ഒരു കൂടികാ ... അവിടുെത്ത മാതാവു ഓടിെയ
ത്തുന്നു... അവര് പര രം േനാക്കി... കവിെഞ്ഞാഴുകുന്ന
നാല് കണ്ണുകള്... വിങ്ങിെപ്പാട്ടുന്ന രണ്ടു ഹൃദയങ്ങള്...
അമ്മയും മകനും സംസാരിക്കുന്നിലല്... മകെന്റ േവദന
അമ്മയുെട ഹൃദയം തകര്ക്കുന്നു... അമ്മയുെട േവദന
മകെന്റ ദുഃഖം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു..
നാ താം ദിവസം / ഉണ്ണിെയ േദവാലയത്തില് കാ
െവച്ച സംഭവം / മാതാവിെന്റ ഓര്മ്മയില് വന്നു. "നിെന്റ
ഹൃദയത്തില് ഒരു വാള് കടക്കും" എന്ന് / പരിശുദ്ധനായ
ശിമേയാന് അന്ന് പര്വചിച്ചു.
"കണ്ണുനീേരാെട വിത ന്നവന് / സേന്താഷേത്താെട
െകായയ്ുന്നു". "ഈ േലാകത്തിെല നിസ്സാരസങ്കടങ്ങള് /
നമുക്കു നിതയ്ഭാഗയ്ം പര്ദാനം െചയയ്ുന്നു."
ദുഃഖസമുദര്ത്തില് മുഴുകിയ ദിവയ് രക്ഷിതാേവ, സഹന
ത്തിെന്റ ഏകാന്ത നിമിഷങ്ങളില് / അേങ്ങ മാതാവിെന്റ
മാതൃക / ǌങ്ങെള ആശവ്സിപ്പിക്കെട്ട. അങ്ങയുെടയും
അേങ്ങ മാതാവിെന്റയും സങ്കടത്തിനു കാരണം /
ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങള് ആെണന്ന് ǌങ്ങള് അറിയുന്നു.
അവെയലല്ാം പരിഹരിക്കുവാന് / ǌങ്ങെള സഹായിക്ക
ണേമ.
1സവ്ർഗ്ഗ. ... 1നന്മ. ...
കാർമ്മി: കർത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.

സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, കര്ൂശിതനായ കർത്താ
വിെന്റ തിരുമുറിവുകൾ, എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറ
പ്പിക്കണേമ.

അഞ്ചാം സ്ഥലേത്തക്ക് േപാകുേമ്പൾ
കുരിശു ചുമന്നു നീങ്ങും, നാഥെന
ശിമേയാൻ തുണച്ചീടുന്നു.
നാഥാ നിൻ കുരിശു താങ്ങാൻ ൈകവന്ന
ഭാഗയ്േമ ഭാഗയ്ം.
നിൻ കുരിെശതര്േയാ, േലാലം നിൻ നുക
മാനന്ദദായകം.
അഴലിൽ വീണുഴലുേന്നാർ ക്കവലംബേമകുന്ന
കുരിേശ നമിച്ചിടുന്നു.
സുരേലാക നാഥാ നിൻ
കുരിെശാന്നു താങ്ങുവാൻ
തരേണ വരങ്ങൾ നിരന്തം.
സുരേലാക നാഥാ നിൻ ...

അഞ്ചാംസ്ഥലം
കാർമ്മി: ഈേശാമിശിഹാെയ െശമേയാൻ സഹായി
ക്കുന്നു.
സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ കുമ്പി
ട്ടാരാധിക്കുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, വിശുദ്ധ കുരിശി
നാൽ, അങ്ങു േലാകെത്ത രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: ഈേശാ വളെരയധികം തളര്ന്നു കഴിഞ്ഞു...
ഇനി കുരിേശാടുകൂെട മുേന്നാട്ടു നീങ്ങുവാന് ശക്തനലല്...
അവിടുന്നു വഴിയില് െവച്ചു തെന്ന മരിച്ചുേപാേയക്കുെമന്ന് /
യൂദന്മാര് ഭയന്നു... അേപ്പാള് ശിമേയാന് എെന്നാരാള് /
വയലില് നിന്നു വരുന്നത് അവര് കണ്ടു. െകവുറീന്കാര
നായ ആ മനുഷയ്ന് / അലക്സാണ്ടറിെന്റയും േറാേപ്പാസി
െന്റയും പിതാവായിരുന്നു... അവിടുെത്ത കുരിശുചുമ
ക്കാന് / അവര് അയാെള നിര്ബന്ധിച്ചു. അവര്ക്ക് ഈ
േശാേയാട് സഹതാപം േതാന്നിയിട്ടലല്. ജീവേനാെട
അവിടുെത്ത കുരിശില് തറ ണെമന്ന് / അവര് തീരുമാനി
ച്ചിരുന്നു.
കരുണാനിധിയായ കര്ത്താേവ, ഈ സ്ഥിതിയില്
ǌാന് അങ്ങെയ കണ്ടിരുന്നുെവങ്കില് / എെന്നത്തെന്ന
വിസ്മരിച്ച് / ǌാന് അങ്ങെയ സഹായിക്കുമായിരുന്നു.
എന്നാല്, "എെന്റ ഈ െചറിയ സേഹാദരന്മാരില്
ആര്െക്കങ്കിലും / നിങ്ങള് സഹായം െച േപ്പാെഴലല്ാം /
എനിക്കുതെന്നയാണ് െച ത് എന്ന് / അങ്ങ് അരുളിെച
ിട്ടുണ്ടേലല്ാ." അതിനാല് ചുറ്റുമുള്ളവരില് അങ്ങെയ കണ്ടു
െകാണ്ട് / കഴിവുള്ള വിധത്തിെലലല്ാം അവെര സഹായി
ക്കുവാന് / എെന്ന അനുഗര്ഹിക്കണേമ. അേപ്പാള് ǌാനും
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ശിമേയാെനേപ്പാെല അനുഗര്ഹീതനാകും, അേങ്ങ പീഡാ
നുഭവം എന്നിലൂെട പൂര്ത്തിയാവുകയും െചയയ്ും.
1സവ്ർഗ്ഗ. ... 1നന്മ. ...
കാർമ്മി: കർത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, കര്ൂശിതനായ കർത്താ
വിെന്റ തിരുമുറിവുകൾ, എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറ
പ്പിക്കണേമ.

ആറാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
വാടിത്തളർന്നു മുഖം - നാഥെന്റ
കണ്ണുകൾ താണുമങ്ങി.
േവേറാനിക്കാ മിഴിനീർ - തൂകിയാ
ദിവയ്ാനനം തുടച്ചു.
മാലാഖാമാർെക്കലല്ാ മാനന്ദേമകുന്ന
മാനെത്തപ്പൂനിലാേവ.
താേബാർമാമല, േമേല നിന്മുഖം
സൂരയ്െനേപ്പാെല മിന്നി.
ഇന്നാമുഖത്തിെന്റ
ലാവണയ്െമാന്നാെക
മങ്ങി ദുഃഖത്തിൽ മുങ്ങി.
ഇന്നാമുഖത്തിെന്റ ...

ആറാം സ്ഥലം
കാർമ്മി: േവേറാനിക്ക ഈേശാമിശിഹായുെട തിരുമുഖം
തുട ന്നു.
സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ കുമ്പി
ട്ടാരാധിക്കുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, വിശുദ്ധ കുരിശി
നാൽ, അങ്ങു േലാകെത്ത രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: ഭക്തയായ േവേറാനിക്കാ മിശിഹാെയ കാണു
ന്നു... അവളുെട ഹൃദയം സഹതാപത്താല് നിറഞ്ഞു...
അവള്ക്ക് അവിടുെത്ത ആശവ്സിപ്പിക്കണം. പട്ടാളക്കാ
രുെട
മദ്ധയ്ത്തിലൂെട
/
അവള്
ഈേശാെയ
സമീപിക്കുന്നു... ആെരങ്കിലും എെന്തങ്കിലും പറഞ്ഞുെകാ
ള്ളെട്ട... േസ്നഹം പര്തിബന്ധം അറിയുന്നിലല്... "പരമാര്ത്ഥ
ഹൃദയര് അവിടുെത്ത കാണും." "അങ്ങില് ശരണെപ്പടുന്ന
വരാരും നിരാശരാവുകയിലല്." അവള് ഭക്തിപൂര്വവ്ം തെന്റ
തൂവാലെയടുത്തു... രക്തം പുരണ്ട മുഖം വിനയപൂര്വവ്ം തു
ടച്ചു...
"എേന്നാടു സഹതാപിക്കുന്നവരുേണ്ടാ എന്ന് ǌാന്
അേനവ്ഷിച്ചു േനാക്കി. ആെരയും കണ്ടിലല്. എെന്നയാശവ്
സിപ്പിക്കാന് ആരുമിലല്." പര്വാചകന് വഴി അങ്ങ് അരുളി
െച്ച ഈ വാക്കുകള് / എെന്റ െചവികളില് മുഴങ്ങി
െക്കാണ്ടിരി ന്നു. േസ്നഹം നിറഞ്ഞ കര്ത്താേവ,

േവേറാനിക്കാെയേപ്പാെല അങ്ങേയാടു സഹതപിക്കുവാ
നും / അങ്ങെയ ആശവ്സിപ്പിക്കുവാനും ǌാന് ആഗര്ഹി
ക്കുന്നു. അേങ്ങ പീഡാനുഭവത്തിെന്റ മായാത്ത മുദര് /
എെന്റ ഹൃദയത്തില് പതിക്കണേമ.
1സവ്ർഗ്ഗ. ... 1നന്മ. ...
കാർമ്മി: കർത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, കര്ൂശിതനായ കർത്താ
വിെന്റ തിരുമുറിവുകൾ, എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറ
പ്പിക്കണേമ.

ഏഴാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
ഉച്ചെവയ്ലിൽ െപാരിഞ്ഞു - ദുസ്സഹ
മർദ്ദനത്താൽ വലഞ്ഞു.
േദഹം തളർന്നുതാണു - രക്ഷകൻ
വീണ്ടും നിലത്തു വീണു.
േലാകപാപങ്ങളാ ണങ്ങെയ വീഴിച്ചു
േവദനിപ്പിച്ചേതവം.
ഭാരം നിറെഞ്ഞാരാ കര്ൂശു നിർമ്മിച്ചെതൻ
പാപങ്ങൾ തെന്നയേലല്ാ.
താപം കലർന്നേങ്ങ
പാദം പുണർന്നു ǌാൻ
േകഴുന്നു കനിേയണെമന്നിൽ.
താപം കലർന്നേങ്ങ ...

ഏഴാം സ്ഥലം
കാർമ്മി: ഈേശാമിശിഹാ രണ്ടാം പര്ാവശയ്ം വീഴുന്നു.
സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ കുമ്പി
ട്ടാരാധിക്കുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, വിശുദ്ധ കുരിശി
നാൽ, അങ്ങു േലാകെത്ത രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: ഈേശാ ബലഹീനനായി വീണ്ടും നിലത്തു വീഴു
ന്നു... മുറിവുകളില് നിന്നു രക്തെമാഴുകുന്നു... ശരീരമാെക
േവദനിക്കുന്നു. "ǌാന് പൂഴിയില് വീണുേപായി / എെന്റ
ആത്മാവു ദു:ഖിച്ചു തളര്ന്നു" ചുറ്റുമുള്ളവര് പരിഹസി
ക്കുന്നു... അവിടുന്ന് അെതാന്നും ഗണയ്മാക്കുന്നിലല്...
"എെന്റ പിതാവ് എനിക്കുതന്ന പാനപാതര്ം / ǌാന്
കുടിേക്കണ്ടതലല്േയാ?" പിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം നിറേവറ്റാന
ലല്ാെത / അവിടുന്നു മെറ്റാന്നും ആഗര്ഹിക്കുന്നിലല്.
മനുഷയ്പാപങ്ങളുെട ഭാരെമലല്ാം ചുമന്ന മിശിഹാെയ,
അങ്ങെയ ആശവ്സിപ്പിക്കുവാനായി / ǌങ്ങള് അങ്ങെയ
സമീപിക്കുന്നു. അങ്ങെയക്കൂടാെത / ǌങ്ങള്ക്ക് ഒന്നും
െചയയ്ുവാന് ശക്തിയിലല്. ജീവിതത്തിെന്റ ഭാരത്താല്
ǌങ്ങള് തളര്ന്നു വീഴുകയും / എഴുേന്നല്ക്കുവാന്
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കഴിവിലല്ാെത വലയുകയും െചയയ്ുന്നു. അേങ്ങ തൃൈക്ക
നീട്ടി ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ.
കാർമ്മി: കർത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, കര്ൂശിതനായ കർത്താ
വിെന്റ തിരുമുറിവുകൾ, എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറ
പ്പിക്കണേമ.

എട്ടാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
ഓർേശല്മിൻ പുതര്ിമാേര - നിങ്ങളി
െന്നെന്നേയാർെത്തന്തിേനവം
കരയുന്നു നിങ്ങേളയും - സുതേരയു
േമാർേത്താത്തു േകണുെകാൾവിൻ.

കാർമ്മി: കർത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.

ഒൻപതാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
ൈകകാലുകൾ കുഴഞ്ഞൂ - നാഥെന്റ
തിരുെമയ് തളർന്നുലഞ്ഞൂ.
കുരിശുമായി മൂന്നാമതും - പൂഴിയിൽ
വീഴുന്നു ൈദവപുതര്ൻ.

കരൾെനാന്തു കരയുന്ന
നാരീഗണത്തിനു
നാഥൻ സമാശവ്ാസേമകി
കരൾെനാന്തു കരയുന്ന ...

െമഴുകുേപാെലന്നുെട ഹൃദയമുരുകി
കണ്ഠം വരണ്ടുണങ്ങി.
താണുേപായി നാെവെന്റ േദഹം നുറുങ്ങി
മരണം പറന്നിറങ്ങി.

എട്ടാം സ്ഥലം
ജറുസെലം

1സവ്ർഗ്ഗ. ... 1നന്മ. ...
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, കര്ൂശിതനായ കർത്താ
വിെന്റ തിരുമുറിവുകൾ, എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറ
പ്പിക്കണേമ.

േവദന തിങ്ങുന്ന കാലം വരുന്നു
കണ്ണീരണിഞ്ഞ കാലം.
മലകേള ǌങ്ങെള മൂടുവിൻ േവഗെമ
ന്നാരവം േകൾക്കുെമങ്ങും.

കാർമ്മി: ഈേശാമിശിഹാ
സ്ത്രീകെള ആശവ്സിപ്പിക്കുന്നു.

എളിയവരുെട സേങ്കതമായ കര്ത്താേവ, െǌരുക്ക
ത്തിെന്റ കാലത്ത് ǌങ്ങെള ആശവ്സിപ്പിക്കുന്ന ൈദവേമ,
അേങ്ങ ദാരുണമായ പീഡകള് ഓര്ത്ത് / ǌങ്ങള്
ദുഃഖിക്കുന്നു. അവ ് കാരണമായ ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങ
േളാര്ത്ത് കരയുവാനും / ഭാവിയില് പരിശുദ്ധരായി
ജീവിക്കുവാനും / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ.

നഗരിയിെല

സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ കുമ്പി
ട്ടാരാധിക്കുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, വിശുദ്ധ കുരിശി
നാൽ, അങ്ങു േലാകെത്ത രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: ഓര്ശല്ത്തിെന്റ െതരുവുകള് ശബ്ദായമാനമായി...
പതിവിലല്ാത്ത ബഹളം േകട്ട് / സ്ത്രീജനങ്ങള് വഴിയിേല
വരുന്നു... അവര്ക്കു സുപരിചിതനായ ഈേശാ / െകാല
ക്കളത്തിേല ് നയിക്കെപ്പടുന്നു... അവിടുെത്ത േപരില്
അവര്ക്ക് അനുകമ്പ േതാന്നി... ഓശാന ǌായറാ െത്ത
േഘാഷയാതര് / അവരുെട ഓര്മ്മയില് വന്നു... ൈസ
ത്തിന് െകാമ്പുകളും ജയ് വിളികളും... അവര് കണ്ണുനീർ
വാര്ത്തു കരഞ്ഞു... അവരുെട സഹതാപപര്കടനം അവി
ടുെത്ത ആശവ്സിപ്പിച്ചു... അവിടുന്ന് അവേരാടു പറയുന്നു:
"നിങ്ങെളയും നിങ്ങളുെട കുഞ്ഞുങ്ങെളയും ഓര്ത്തു കരയു
വിന്."
ഏതാനും വര്ഷങ്ങള്ക്കുള്ളില് ഓര്ശല്ം ആകര്മിക്ക
െപ്പടും... അവരും അവരുെട കുട്ടികളും പട്ടിണി കിടന്നു
മരിക്കും... ആ സംഭവം അവിടുന്നു പര്വചിക്കുകയായി
രുന്നു... അവിടുന്നു സവ്യം മറന്ന് അവെര ആശവ്സിപ്പി
ക്കുന്നു.

വളരുന്നു ദുഃഖങ്ങൾ
തളരുന്നു പൂേമനി
ഉരുകുന്നു കരളിെന്റയുള്ളം.
വളരുന്നു ദുഃഖങ്ങൾ ...

ഒമ്പതാം സ്ഥലം
കാർമ്മി: ഈേശാമിശിഹാ മൂന്നാം പര്ാവശയ്ം വീഴുന്നു.
സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ കുമ്പി
ട്ടാരാധിക്കുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, വിശുദ്ധ കുരിശി
നാൽ, അങ്ങു േലാകെത്ത രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: മുേന്നാട്ടു നീങ്ങുവാന് / അവിടുേത്ത ് ഇനി
ശക്തിയിലല്. രക്തെമലല്ാം തീരാറായി... തല കറങ്ങുന്നു...
ശരീരം വിറ ന്നു... അവിടുന്ന് അതാ നിലംപതിക്കുന്നു...
സവ്യം എഴുേന്നല്ക്കുവാന് ശക്തിയിലല്... ശതര്ുക്കള് അവി
ടുെത്ത വലിെച്ചഴുേന്ന പ്പിക്കുന്നു... ബലി പൂര്ത്തിയാകു
വാന് ഇനി വളെര സമയമിലല്... അവിടുന്നു നടക്കുവാന്
ശര്മിക്കുന്നു....
"നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഈേശായാകുന്നു ǌാന് " /
എന്നു ശാേവാലിേനാട് അരുളിെച്ച
വാക്കുകള് /
ഇേപ്പാള് നെമ്മ േനാക്കി അവിടുന്ന് ആവര്ത്തിക്കുന്നു.
േലാകപാപങ്ങള്ക്കു പരിഹാരം െച
കര്ത്താേവ,
അേങ്ങ പീഡകളുെട മുമ്പില് / എെന്റ േവദനകള് എതര്
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നിസ്സാരമാകുന്നു. എങ്കിലും ജീവിതഭാരം നിമിത്തം, ǌാന്
പലേപ്പാഴും ക്ഷീണിച്ചുേപാകുന്നു. പര്യാസങ്ങള് എെന്ന
അലട്ടിെകാണ്ടിരി ന്നു. ഒരു േവദന തീരും മുമ്പ് / മെറ്റാന്നു
വന്നുകഴിഞ്ഞു. ജീവിതത്തില് നിരാശനാകാെത / അവ
െയലല്ാം അങ്ങെയ ഓര്ത്തു സഹിക്കുവാന് എനിക്കു ശക്തി
തരണേമ. എെന്തന്നാല്, എെന്റ ജീവിതം ഇനി എതര്
നീളുെമന്ന് / എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. "ആര്ക്കും േവല െച
യയ്ാന് പാടിലല്ാത്ത രാതര്ികാലം അടുത്തു വരികയാണേലല്ാ"
1സവ്ർഗ്ഗ. ... 1നന്മ. ...
കാർമ്മി: കർത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, കര്ൂശിതനായ കർത്താ
വിെന്റ തിരുമുറിവുകൾ, എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറ
പ്പിക്കണേമ.

പത്താം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
എത്തിവിലാപയാതര് - കാൽവരി
ക്കുന്നിൽ മുകൾപ്പരപ്പിൽ
നാഥെന്റ വസ്ത്രെമലല്ാം - ശതര്ുക്ക
െളാന്നായുരിഞ്ഞു നീക്കി.
ൈവരികൾ തിങ്ങിവരുെന്നെന്റ ചുറ്റിലും
േഘാരമാം ഗർജജനങ്ങൾ.
ഭാഗിെച്ചടുെത്തെന്റ വസ്ത്രങ്ങെളലല്ാം
പാപികൾ ൈവരികൾ.
നാഥാ വിശുദ്ധിതൻ
തൂെവള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ
കനിവാർന്നു ചാർേത്തണെമെന്ന.
നാഥാ വിശുദ്ധിതൻ ...

പത്താം സ്ഥലം
കാർമ്മി: ഈേശാമിശിഹായുെട തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിെഞ്ഞ
ടുക്കെപ്പടുന്നു.
സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ കുമ്പി
ട്ടാരാധിക്കുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, വിശുദ്ധ കുരിശി
നാൽ, അങ്ങു േലാകെത്ത രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: ഗാഗുല്ത്തായില് എത്തിയേപ്പാള് / അവര്
അവിടുേത്ത ് / മീറ കലര്ത്തിയ വീഞ്ഞുെകാടുത്തു.
എന്നാല്, അവിടുന്ന് അത് സവ്ീകരിച്ചിലല്. അവിടുെത്ത
വസ്ത്രങ്ങള് നാലായി ഭാഗിച്ച് / ഓേരാരുത്തര് ഓേരാ ഭാഗം
എടുക്കുകയും െച . േമലങ്കി തയയ്ല് കൂടാെത െനയയ്െപ്പട്ട
തായിരുന്നു. അത് ആര്ക്ക് ലഭിക്കണെമന്നു ചിട്ടിയിട്ടു
തീരുമാനിക്കാം എന്ന് / അവര് പര രം പറഞ്ഞു. "എെന്റ
വസ്ത്രങ്ങള് അവര് ഭാഗിെച്ചടുത്തു. എെന്റ േമലങ്കിക്കുേവണ്ടി
അവര് ചിട്ടിയിട്ടു" / എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്ത് അങ്ങെന
അനവ്ര്ത്ഥമായി.

രക്തത്താല് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങള് ഉരിെഞ്ഞടു
ക്കെപ്പട്ടേപ്പാള് / ദുസ്സഹമായ േവദനയനുഭവിച്ച മിശി
ഹാേയ, പാപം നിറഞ്ഞ പഴയ മനുഷയ്െന ഉരിഞ്ഞുമാറ്റി
അങ്ങെയ ധരിക്കുവാനും, മെറ്റാരു കര്ിസ്തുവായി ജീവിക്കു
വാനും, എെന്ന അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
1സവ്ർഗ്ഗ. ... 1നന്മ. ...
കാർമ്മി: കർത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, കര്ൂശിതനായ കർത്താ
വിെന്റ തിരുമുറിവുകൾ, എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറ
പ്പിക്കണേമ.

പതിെനാന്നാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
കുരിശിൽക്കിടത്തീടുന്നു - നാഥെന്റ
ൈകകാൽ തറച്ചീടുന്നു.
മർതയ്നു രക്ഷ ന ാ - െനത്തിയ
ദിവയ്മാം ൈകകാലുകൾ.
കനിവറ്റ ൈവരികൾ േചർന്നു തുളെച്ചെന്റ
ൈകകളും കാലുകളും.
െപരുകുന്നു േവദന യുരുകുന്നു േചതന
നിലയറ്റ നീർക്കയം.
മരണം പരത്തിേയാ
രിരുളിൽക്കുടുങ്ങി ǌാൻ
ഭയെമെന്നെയാന്നായ് വിഴുങ്ങി.
മരണം പരത്തിേയാ ...

പതിെനാന്നാം സ്ഥലം
കാർമ്മി: ഈേശാമിശിഹാ കുരിശിൽ തറ െപ്പടുന്നു.
സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ കുമ്പി
ട്ടാരാധിക്കുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, വിശുദ്ധ കുരിശി
നാൽ, അങ്ങു േലാകെത്ത രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: ഈേശാെയ കുരിശില് കിടത്തി / ൈകകളിലും
കാലുകളിലും / അവര് ആണി തറ ന്നു... ആണിപ്പഴുതുക
ളിേല ് / ൈകകാലുകള് വലിച്ചു നീട്ടുന്നു... ഉഗര്മായ
േവദന... മനുഷയ്നു സങ്കല്പ്പിക്കാന് കഴിയാത്തവിധം /
ദുസ്സഹമായ പീഡകള്... എങ്കിലും അവിടുെത്ത അധരങ്ങ
ളില് പരാതിയിലല്... കണ്ണുകളില് ൈനരാശയ്മിലല്... പിതാ
വിെന്റ ഇഷ്ടം നിറേവറെട്ട എന്ന് / അവിടുന്നു പര്ാര്ത്ഥിക്കു
ന്നു.
േലാക രക്ഷകനായ കര്ത്താേവ, േസ്നഹത്തിെന്റ പുതി
യ സേന്ദശവുമായിവന്ന / അങ്ങെയ േലാകം കുരിശില്
തറച്ചു. അേങ്ങ േലാകത്തില് നിന്നലല്ാത്തതിനാല് /
േലാകം അങ്ങെയ േദവ്ഷിച്ചു. യജമാനേനക്കാള് വലിയ
ദാസനിെലല്ന്ന് / അങ്ങ് അരുളിെച ിട്ടുണ്ടേലല്ാ. അങ്ങെയ
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പീഡിപ്പിച്ചവര് / ǌങ്ങെളയും പീഡിപ്പിക്കുെമന്നു ǌങ്ങള
റിയുന്നു. അങ്ങേയാടു കൂെട കുരിശില് തറ െപ്പടുവാനും,
േലാകത്തിനു മരിച്ച്, അേങ്ങ േവണ്ടി മാതര്ം ജീവിക്കു
വാനും / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
1സവ്ർഗ്ഗ. ... 1നന്മ. ...
കാർമ്മി: കർത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, കര്ൂശിതനായ കർത്താ
വിെന്റ തിരുമുറിവുകൾ, എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറ
പ്പിക്കണേമ.

പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
കുരിശിൽ കിടന്നു ജീവൻ - പിരിയുന്നു
ഭൂവൈനക നാഥനീേശാ.
സൂരയ്ൻ മറഞ്ഞിരുണ്ടൂ - നാെടങ്ങു
മന്ധകാരം നിറഞ്ഞു.
നരികൾക്കുറങ്ങുവാ നളയുണ്ടു പറവ
കൂടുണ്ടു പാർക്കുവാൻ.
നരപുതര്നൂഴിയിൽ തലെയാന്നു ചാ വാ
നിടമിെലല്ാേരടവും.
പുൽക്കൂടു െതാട്ടേങ്ങ
പു ന്ന ദാരിദര്യ്ം
കുരിേശാളം കൂട്ടായ് വന്നു.
പുൽക്കൂടു െതാട്ടേങ്ങ ...

പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥലം
കാർമ്മി: ഈേശാമിശിഹാ കുരിശിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നു.
സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ കുമ്പി
ട്ടാരാധിക്കുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, വിശുദ്ധ കുരിശി
നാൽ, അങ്ങു േലാകെത്ത രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: രണ്ടു കള്ളന്മാരുെട നടുവില് / അവിടുെത്ത
അവര് കുരിശില് തറച്ചു... കുരിശില് കിടന്നുെകാണ്ട് /
ശതര്ുക്കള്ക്കുേവണ്ടി അവിടുന്ന് പര്ാര്ത്ഥിക്കുന്നു... നലല്
കള്ളെന ആശവ്സിപ്പിക്കുന്നു... മാതാവും മറ്റു സ്ത്രീകളും /
കരഞ്ഞുെകാണ്ട് കുരിശിനു താെഴ നിന്നിരുന്നു. "ഇതാ
നിെന്റ മകന് " എന്ന് അമ്മേയാടും, "ഇതാ നിെന്റ അമ്മ"
എന്ന് േയാഹന്നാേനാടും / അവിടുന്ന് അരുളിെച്ച .
മൂന്നുമണി സമയമായിരുന്നു. "എെന്റ പിതാേവ, അേങ്ങ
ൈകകളില് / എെന്റ ആത്മാവിെന ǌാന് സമര്പ്പിക്കുന്നു,
എന്നരുളിെച്ച ് / അവിടുന്ന് മരിച്ചു. െപെട്ടന്ന് സൂരയ്ന്
ഇരുണ്ടു, ആറുമണിവെര ഭൂമിയിെലങ്ങും അന്ധകാരമായി
രുന്നു. േദവാലയത്തിെല തിരശീല നടുേവ കീറിേപ്പായി.
ഭൂമിയിളകി; പാറകള് പിളര്ന്നു; േപര്താലയങ്ങള് തുറക്ക
െപ്പട്ടു.

ശതാധിപന് ഇെതലല്ാം കണ്ട് / ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ചു
െകാണ്ട് ഈ മനുഷയ്ന് യഥാര്ത്ഥത്തില് / നീതിമാനായി
രുന്നു, എന്ന് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. കണ്ടു നിന്നവര് മാറത്തടിച്ചു
െകാണ്ടു മടങ്ങിേപ്പായി.
"എനിക്ക് ഒരു മാേമ്മാദീസാ മുങ്ങുവാനുണ്ട്. അത്
പൂര്ത്തിയാകുന്നതുവെര ǌാന് അസവ്സ്ഥനാകുന്നു." കർ
ത്താേവ, അങ്ങ് ആഗര്ഹിച്ച മാേമ്മാദീസാ / അങ്ങ് മുങ്ങി
ക്കഴിഞ്ഞു. അേങ്ങ ദഹനബലി / അങ്ങ് പൂര്ത്തിയാക്കി.
എെന്റ ബലിയും ഒരിക്കല് പൂര്ത്തിയാകും. ǌാനും ഒരു
ദിവസം മരിക്കും. അന്ന് അങ്ങെയേപ്പാെല ഇപര്കാരം
പര്ാര്ത്ഥിക്കുവാന് / എെന്ന അനുവദിക്കണേമ. എെന്റ
പിതാേവ, ഭൂമിയില് ǌാന് അങ്ങെയ മഹതവ്െപ്പടുത്തി;
എെന്ന ഏ ിച്ചിരുന്ന േജാലി ǌാന് പൂര്ത്തിയാക്കി.
ആകയാല് അേങ്ങപ്പക്കല് എെന്ന മഹതവ്െപ്പടുത്തണേമ.
1സവ്ർഗ്ഗ. ... 1നന്മ. ...
കാർമ്മി: കർത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, കര്ൂശിതനായ കർത്താ
വിെന്റ തിരുമുറിവുകൾ, എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറ
പ്പിക്കണേമ.

പതിമൂന്നാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ

അരുമസുതെന്റ േമനി - മാതാവു
മടിയിൽക്കിടത്തിടുന്നു.
അലയാഴിേപാെലനാേഥ - നിൻ ദുഖ
മതിരുകാണാത്തതേലല്ാ.
െപരുകുന്നു സന്താപ മുനേയറ്റേഹാ നിെന്റ
ഹൃദയം പിളർന്നുവേലല്ാ.
ആരാരുമിലല് െതലല്ാശവ്ാസേമകുവാ
നാകുലനായിേക.
മുറ്റുന്ന ദുഃഖത്തിൽ
ചുറ്റും തിരിഞ്ഞു ǌാൻ
കിട്ടീെലാരാശവ്ാസെമങ്ങും.
മുറ്റുന്ന ദുഃഖത്തിൽ ...

പതിമൂന്നാം സ്ഥലം
കാർമ്മി: ഈേശാമിഹായുെട മൃതശരീരം മാതാവിെന്റ
മടിയിൽ കിടത്തുന്നു.
സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ കുമ്പി
ട്ടാരാധിക്കുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, വിശുദ്ധ കുരിശി
നാൽ, അങ്ങു േലാകെത്ത രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: അന്ന് െവള്ളിയാ യായിരുന്നു. പിേറ്റന്ന് ശാബ
തമാകും. അതുെകാണ്ട് ശരീരങ്ങള് / രാതര്ി കുരിശില്
കിടക്കാന് പാടിെലല്ന്നു / യൂദന്മാര് പറഞ്ഞു. എെന്തന്നാല്
ആ ശാബതം / വലിയ ദിവസമായിരുന്നു. തന്മൂലം
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കുരിശില് തറ െപ്പട്ടവരുെട കണങ്കാലുകള് തകർത്ത് /
ശരീരം താെഴയിറക്കണെമന്ന് / അവര് പീലാേത്താസി
േനാട് ആവശയ്െപ്പട്ടു. ആകയാല് പടയാളികള് വന്ന് /
മിശിഹാേയാടുകൂെട കുരിശില് തറ െപ്പട്ടിരുന്ന രണ്ടുേപരു
െടയും / കണങ്കാലുകള് തകര്ത്തു. ഈേശാ പേണ്ട /
മരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു കണ്ടതിനാല് / അവിടുെത്ത
കണങ്കാലുകള് തകര്ത്തിലല്. എങ്കിലും പടയാളികളില്
ഒരാള് / കുന്തം െകാണ്ട് അവിടുെത്ത വിലാപ്പുറത്തു കുത്തി.
ഉടെന അവിെട നിന്നു / രക്തവും െവള്ളവും ഒഴുകി.
അനന്തരം മിശിഹായുെട മൃതേദഹം കുരിശില് നിന്നി
റക്കി / അവര് മാതാവിെന്റ മടിയില് കിടത്തി.
ഏറ്റം വയ്ാകുലയായ മാതാേവ, അേങ്ങ വത്സല പുതര്ന്
മടിയില് കിടന്നുെകാണ്ടു / മൂകമായ ഭാഷയില് അന്തയ്
യാതര് പറഞ്ഞേപ്പാള് / അങ്ങ് അനുഭവിച്ച സങ്കടം /
ആര്ക്കു വിവരിക്കാന് കഴിയും? ഉണ്ണിയായി പിറന്ന
ൈദവകുമാരെന / ആദയ്മായി ൈകയിെലടുത്തതു മുതല് /
ഗാഗുല്ത്താവെരയുള്ള സംഭവങ്ങള് ഓേരാന്നും / അേങ്ങ
ഓര്മ്മയില് െതളിഞ്ഞു നിന്നു. അേപ്പാള് അങ്ങ് സഹിച്ച
പീഡകെളേയാര്ത്തു / ജീവിത ദുഃഖത്തിെന്റ ഏകാന്തനിമി
ഷങ്ങളില് / ǌങ്ങെള ൈധരയ്െപ്പടുത്തിയാശവ്സിപ്പിക്ക
ണേമ.
1സവ്ർഗ്ഗ. ... 1നന്മ. ...
കാർമ്മി: കർത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, കര്ൂശിതനായ കർത്താ
വിെന്റ തിരുമുറിവുകൾ, എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറ
പ്പിക്കണേമ.

പതിനാലാം സ്ഥലേത്ത ് േപാകുേമ്പാൾ
നാഥെന്റ ദിവയ്േദഹം - വിധിേപാെല
സംസ്ക്കരിച്ചീടുന്നിതാ.
വിജയം വിരിഞ്ഞുെപാങ്ങും - ജീവെന്റ
ഉറവയാണാക്കുടീരം.
മൂന്നുനാൾ മത്സത്തി നുള്ളിൽ കഴിെഞ്ഞാരു
യൗനാൻ പര്വാചകൻേപാൽ.
േകല്ശങ്ങെളലല്ാം പിന്നിട്ടു നാഥൻ
മൂന്നാം ദിനമുയിർക്കും.
പര്ഭേയാടുയിർത്തേങ്ങ
വരേവൽപ്പിെനത്തീടാൻ
വരേമകേണ േലാകനാഥാ.
പര്ഭേയാടുയിർത്തേങ്ങ ...

പതിനാലാം സ്ഥലം
കാർമ്മി: ഈേശാമിശിഹായുെട തിരുശരീരം സംസ്കരിക്ക
െപ്പടുന്നു.

സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ കുമ്പി
ട്ടാരാധിക്കുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, വിശുദ്ധ കുരിശി
നാൽ, അങ്ങു േലാകെത്ത രക്ഷിച്ചു.
കാർമ്മി: അനന്തരം പീലാേത്താസിെന്റ അനുവാദ
േത്താെട / റാംസാക്കാരനായ ഔേസപ്പ് / ഈേശായുെട
മൃതേദഹം ഏെറ്റടുത്തു. നൂറു റാത്തേലാളം സുഗന്ധകൂട്ടു
മായി / നിെക്കാേദമൂസും അയാളുെട കൂെട വന്നിരുന്നു.
യൂദന്മാരുെട ആചാരമനുസരിച്ചു / കച്ചകളും പരിമളദര്വയ്
ങ്ങളും െകാണ്ടു / ശരീരം െപാതിഞ്ഞു. ഈേശാെയ കുരി
ശില് തറച്ചിടത്ത് / ഒരു േതാട്ടവും, അവിെട ഒരു പുതിയ
കലല്റയുമുണ്ടായിരുന്നു.
ശാബതം
ആരംഭിച്ചിരുന്നതു
െകാണ്ടും / കലല്റ അടുത്തായിരുന്നതുെകാണ്ടും, അവര്
ഈേശാെയ അവിെട സംസ്ക്കരിച്ചു.
"അങ്ങ് എെന്റ ആത്മാവിെന പാതാളത്തില് തള്ളുക
യിലല്; അേങ്ങ പരിശുദ്ധന് അഴിഞ്ഞുേപാകുവാന് / അനുവ
ദിക്കുകയുമിലല്."
അനന്തമായ പീഡകള് സഹിച്ച് / മഹതവ്ത്തിേല
പര്േവശിച്ച മിശിഹാേയ, അങ്ങേയാടുകൂടി മരിക്കുന്നവര് /
അങ്ങേയാടുകൂടി ജീവിക്കുെമന്നും ǌങ്ങള് അറിയുന്നു.
മാേമ്മാദീസാ വഴിയായി ǌങ്ങളും / അങ്ങേയാടുകൂെട
സംസ്ക്കരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാണേലല്ാ. രാവും പകലും അേങ്ങ
പീഡാനുഭവെത്തപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുെകാണ്ട് / പാപത്തിനു മരി
ച്ചവരായി ജീവിക്കുവാന് / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
1സവ്ർഗ്ഗ. ... 1നന്മ. ...
കാർമ്മി: കർത്താേവ, അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, കര്ൂശിതനായ കർത്താ
വിെന്റ തിരുമുറിവുകൾ, എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറ
പ്പിക്കണേമ.
സമാപന ഗാനം
േലാകത്തിലാഞ്ഞു വീശി - സതയ്മാം
നാകത്തിൻ ദിവയ്കാന്തി.
േസ്നഹം തിരിഞ്ഞിറങ്ങി - പാവന
േസ്നഹ പര്കാശതാരം.
നിന്ദിച്ചു മർതയ്നാ േസ്നഹത്തിടമ്പിെന
നിർദ്ദയം കര്ൂശിേലറ്റി.
നന്ദിയിലല്ാത്തവർ ചിന്തയിലല്ാത്തവർ
നാഥാ െപാറുേക്കണേമ.
നിൻ പീഡേയാർേത്താർത്തു
കണ്ണീെരാഴുക്കുവാൻ
ന േകണേമ നിൻ വരങ്ങൾ.
നിൻ പീഡേയാർേത്താർത്തു ...
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സമാപന പര്ാർത്ഥന
കാർമ്മി: നീതിമാനായ പിതാേവ, അങ്ങെയ രഞ്ജിപ്പിക്കു
വാന് സവ്യം ബലിവസ്തുവായിത്തീര്ന്ന / പര്ിയപുതര്െന
സവ്ീകരിച്ചുെകാണ്ടു / ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങള് െപാറുക്കു
കയും, ǌങ്ങേളാടു രമയ്െപ്പടുകയും െചയയ്ണേമ.
അേങ്ങ തിരുക്കുമാരന് ഗാഗുല്ത്തായില് ചിന്തിയ
തിരുരക്തം / ǌങ്ങള്ക്കുേവണ്ടി പര്ാര്ത്ഥിക്കുന്നു. ആ
തിരുരക്തെത്തേയാര്ത്തു / ǌങ്ങളുെട പര്ാര്ത്ഥന ൈക
െക്കാള്ളണേമ.
ǌങ്ങളുെട പാപം വലുതാെണന്ന് ǌങ്ങളറിയുന്നു.
എന്നാല് അേങ്ങകാരുണയ്ം / അതിേനക്കാള് വലുതാ
ണേലല്ാ. ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങള് കണക്കിെലടുക്കുേമ്പാള് /
അവ േവണ്ടിയുള്ള ഈ പരിഹാരബലിെയയും ഗൗനി
േക്കണേമ.
ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങള് നിമിത്തം / അേങ്ങ പര്ിയപു
തര്ന് ആണികളാല് തറ െപ്പടുകയും / കുന്തത്താല് കുത്ത

െപ്പടുകയും െച . അേങ്ങ പര്സാദിപ്പിക്കാന് / അവിടുെത്ത
പീഡകള് ധാരാളം മതിയേലല്ാ.
1 സവ്ർഗ്ഗ. ... 1 നന്മ. ... 1 തര്ിതവ്. ...
മനസ്താപ പര്കരണം
എെന്റ ൈദവേമ, ഏറ്റം നലല്വനും, എലല്ാറ്റിനും ഉപരി
യായി േസ്നഹിക്കെപ്പടുവാൻ േയാഗയ്നുമായ
/അേങ്ങ
െക്കതിരായി പാപം െച
േപായതിനാൽ / പൂർണ്ണ
ഹൃദയേത്താെട ǌാൻ മനഃസ്തപിക്കുകയും പാപങ്ങെള
െവറുക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. എെന്റ പാപങ്ങളാൽ എെന്റ
ആത്മാവിെന അശുദ്ധമാക്കിയതിനാലും / സവ്ർഗ്ഗെത്ത
നഷ്ടെപ്പടുത്തി നരകത്തിനു അർഹനായി (അർഹയായി)
ത്തീർന്നതിനാലും / ǌാൻ േഖദിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട
പര്സാദവര സഹായത്താൽ / പാപസാഹചരയ്ങ്ങെള
ഉേപക്ഷിക്കുെമന്നും / േമലിൽ പാപം െചയയ്ുകയിെലല്ന്നും /
ദൃഢമായി ǌാൻ പര്തിജ്ഞ െചയയ്ുന്നു. ഏെതങ്കിലുെമാരു
പാപം െചയയ്ുക എന്നതിേനക്കാൾ മരിക്കാനും ǌാൻ
സന്നദ്ധനാ(യാ)യിരിക്കുന്നു. ആേമ്മൻ.
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STATIONS OF THE CROSS
Opening Prayer

Leader: May the souls of the faithful departed,
through the mercy of God, Rest in peace.
All: Amen.

Lord Jesus, help me to be open to your closeness
and presence as I begin this journey to Calvary with
you. Help me to find in your Passion and Death the
strength to take up my cross and follow you.

SECOND STATION
Jesus carries His cross

FIRST STATION

Leader: We adore you,
Lord Jesus, and we praise
you.

Jesus is condemned to
death
Leader: We adore you,
Lord Jesus, and we praise
you.
All: Because by your holy
cross, you have redeemed
the world.
Leader: Jesus, you stand all
alone before Pilate. Nobody speaks up for you. Nobody helps defend you. You devoted your entire life
to helping others, listening to the smallest ones, caring for those who were ignored by others. They don't
seem to remember that, as they prepare to put you to
death.

All: Because by your holy
cross, you have redeemed
the world.
Leader: Jesus, as you accepted your cross, you knew
you would carry it to your
death on Calvary. You knew it wouldn't be easy, but
you accepted it and carried it just the same.
As a child, sometimes I don't like the problems
that come my way. Sometimes I try to get others to
take care of them or solve them for me. Sometimes I
become upset and crabby when I'm asked to do even
the smallest thing to help others.

As a child, sometimes I feel alone. Sometimes I
feel that others don't stand up for me and defend me
when I am afraid. Sometimes I don't feel like I am
treated fairly, especially if I am scolded or corrected.

As an adult I sometimes feel like I'm not appreciated. Sometimes I feel as if I accept more responsibility than I need to. I can feel sorry for myself, even
though the crosses others carry are much larger than
my own. In my self-pity, I don't reach out to help.

As an adult, sometimes I feel abandoned and
afraid as well. Sometimes I too, feel like I am treated
unfairly or blamed for things unfairly. I have a hard
time when people criticize me at home or at work.

My Jesus, Who by Your own will did take on
Thee the most heavy cross I made for Thee by my
sins, oh, make me feel their heavy weight, and weep
for them ever while I live.

Help me be grateful for what you did for me.
Help me to accept criticism and unfairness as you
did, and not complain. Help me pray for those who
have hurt me.

Our Father …, Hail Mary …

My Jesus, often have I signed The death warrant
by my sins; save me by your death from that eternal
death which I have so often deserved.

Leader: May the souls of the faithful departed,
through the mercy of God, Rest in peace.

Our Father …, Hail Mary …
Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.

Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.

All: Amen.
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THIRD STATION

you.

Jesus falls the first
time

All: Because by your holy cross, you have redeemed
the world.

Leader: We adore you,
Lord Jesus, and we praise
you.
All: Because by your holy
cross, you have redeemed
the world.
Leader: Jesus, the cross you
have been carrying is very heavy. You are becoming
weak and almost ready to faint, and you fall down.
Nobody seems to want to help you. The soldiers are
interested in getting home, so they yell at you and try
to get you up and moving again.
As a child, sometimes I start to do something, but
then get tired of it. I hurry to get finished and sometimes don't do my work well. Sometimes I don't pay
attention to what I should be doing. When things get
hard for me, sometimes I give up.
As an adult, I sometimes put things off. I give up
too easily, and sometimes don't do my work as well
as I know I can.
My Jesus, the heavy burden of my sins is on
Thee, and bears Thee down beneath the cross. I
loathe them, I detest them; I call on Thee to pardon
them; may Your grace aid me never more to commit
them.
Our Father …, Hail Mary …
Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.

Leader: Jesus, you feel so alone with all those people yelling and screaming at you. You don't like the
words they are saying about you, and you look for a
friendly face in the crowd. You see your mother. She
can't make the hurting stop, but it helps to see that
she is on your side, that she is suffering with you.
She does understand and care.
As a child, sometimes I feel like too many things
are going on. Sometimes other kids pick on me and
call me names. I need to look around me for a
friendly face, and for the help I need. I need to share
my troubles with those who truly care about me.
As an adult I sometimes feel overwhelmed by
many things. Life is so competitive, and I worry so
much about my future and those who have some
control over it. I need to remember that being an
adult does not mean having to solve every problem
all by myself. I need to look around me for a friendly
face, for the help I need.
Jesus most suffering, Mary Mother most sorrowful, if, by my sins, I caused you pain and anguish in
the past, by God's assisting grace it shall be so no
more; rather be you my love henceforth till death.
Our Father …, Hail Mary …
Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.
Leader: May the souls of the faithful departed,
through the mercy of God, Rest in peace.
All: Amen.

Leader: May the souls of
the faithful departed,
through the mercy of God,
Rest in peace.
All: Amen.

FOURTH STATION
Jesus meets his mother
Leader: We adore you,
Lord Jesus, and we praise

FIFTH STATION
Simon of Cyrene helps
Jesus to carry his cross
Leader: We adore you,
Lord Jesus, and we praise
you.
All: Because by your holy
cross, you have redeemed
the world.
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Leader: Jesus, the soldiers are becoming impatient.
This is taking longer than they wanted it to. They are
afraid you won't make it to the hill where you will be
crucified. As you grow weaker, they grab a man out
of the crowd and make him help carry your cross. He
was just watching what was happening, but all of a
sudden he is helping you carry your cross.
As a child, sometimes I see people who need my
help. Sometimes I pretend not to hear when my parents call me. I disappear when I know others could
use my help.
As an adult, sometimes I try to do as little as I can
and still get by. Others might need my help, but I
ignore their needs. Even when I'm asked to help, I
sometimes claim to be too busy.
My Jesus, blest, thrice blest was he who aided
Thee to bear the cross. Blest too shall I be if I aid
Thee to bear the cross, by patiently bowing my neck
to the crosses You shall send me during life. My Jesus, give me grace to do so.
Our Father …, Hail Mary …

a little help and understanding. They may be picked
on or teased by others, or just sad or lonely. Sometimes I feel bad that others don't step in to help, but I
don't help either.
As an adult, I notice the needs around me. Sometimes my own family members crave my attention,
and I don't even seem to notice. Sometimes a coworker, friend, or family member could use help or
understanding, but I don't reach out to help lest I be
criticized, or that they demand more of me than I'd
like to give.
My tender Jesus, Who did deign to print Your
sacred face upon the cloth with which Veronica
wiped the sweat from off Your brow, print in my
soul deep, I pray Thee, the lasting memory of Your
bitter pains.
Our Father …, Hail Mary …
Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.

Leader: Jesus Christ Crucified.

Leader: May the souls of the faithful departed,
through the mercy of God, Rest in peace.

All: Have mercy on Us.

All: Amen.

Leader: May the souls of the faithful departed,
through the mercy of God, Rest in peace.
All: Amen.

SIXTH STATION
Veronica wipes the face
of Jesus
Leader: We adore you, Lord
Jesus, and we praise you.
All: Because by your holy
cross, you have redeemed
the world.
Leader: Jesus, suddenly a
woman comes out of the
crowd. Her name is Veronica. You can see how she
cares for you as she takes a cloth and begins to wipe
the blood and sweat from your face. She can't do
much, but she offers what little help she can.
As a child, sometimes I know someone could use

SEVENTH STATION
Jesus falls the second
time
Leader: We adore you,
Lord Jesus, and we praise
you.
All: Because by your holy
cross, you have redeemed
the world.
Leader: This is the second
time you have fallen on the road. As the cross grows
heavier and heavier it becomes more difficult to get
up. But you continue to struggle and try until you're
up and walking again. You don't give up.
As a child, sometimes things get me down. Others seem to find things easier to do or to learn. Each
time I fail, I find it harder to keep trying.
As an adult, sometimes I think I should know
more than I do. I become impatient with myself and
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find it hard to believe in myself when I fail. It is easy
to despair over small things, and sometimes I do.

spond to them even when I'm busy or preoccupied
with my own problems.

Help me when things seem difficult for me. Even
when it's hard, help me get up and keep trying as you
did. Help me do my best without comparing myself
with others.

My Jesus, Who did comfort the pious women of
Jerusalem who wept to see Thee bruised and torn,
comfort my soul with Your tender pity, for in Your
pity lies my trust. May my heart ever answer Yours.

My Jesus, often have I sinned and often, by sin,
beaten Thee to the ground beneath the cross. Help
me to use the efficacious means of grace that I may
never fall again.

Our Father …, Hail Mary …

Our Father …, Hail Mary …
Leader: Jesus Christ Crucified.

Leader: May the souls of the faithful departed,
through the mercy of God, Rest in peace.

All: Have mercy on Us.

All: Amen.

Leader: May the souls of the faithful departed,
through the mercy of God, Rest in peace.
All: Amen.

Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.

NINTH STATION
Jesus falls a third time

EIGHTH STATION

Leader: We adore you, Lord
Jesus, and we praise you.

Jesus meets the women
of Jerusalem

All: Because by your holy
cross, you have redeemed
the world.

Leader: We adore you,
Lord Jesus, and we praise
you.

Leader: Jesus, your journey
has been long. You fall
again, beneath your cross.
You know your journey is
coming to an end. You struggle and struggle. You
get up and keep going.

All: Because by your holy
cross, you have redeemed
the world.
Leader: Jesus, as you carry
your cross you see a group of women along the road.
As you pass by you see they are sad. You stop to
spend a moment with them, to offer them some encouragement. Although you are have been abandoned by your friends and are in pain, you stop and
try to help them.

As a child, sometimes I fail time and time again. I
find it hard to get along with my sisters and brothers,
sometimes I'm not honest, and sometimes I'm lazy.
I'm tempted to stop trying. It's just too hard sometimes.

As a child, sometimes I think a lot about myself. I
think about what I want and would like people to
spend their lives pleasing me.

As an adult, I often feel I should have conquered
my weaknesses by now. I become discouraged when
I'm confronted by the same problems over and over
again. Sometimes I get weary. When I have health
problems, I can become discouraged and depressed.

As an adult, sometimes I act like a child. I become so absorbed in myself and what I'd like that I
forget about the needs of others. I take them for
granted, and often ignore their needs.

Help me think of the cross you carried. Help me
continue to hope that I can make the changes in my
life I need to. You didn't give up. I can have the
strength to get up again as well.

Help me think more about others. Help me remember that others have problems, too. Help me re-

My Jesus, by all the bitter woes You did endure
when for the third time the heavy cross bowed Thee
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to the earth, never, I beseech Thee, let me fall again
into sin. Ah, my Jesus, rather let me die than ever
offend Thee again.

world and sin.

Our Father …, Hail Mary …

Leader: Jesus Christ Crucified.

Leader: Jesus Christ Crucified.

All: Have mercy on Us.

All: Have mercy on Us.

Leader: May the souls of the faithful departed,
through the mercy of God, Rest in peace.

Leader: May the souls of the faithful departed,
through the mercy of God, Rest in peace.

All: Amen.

Our Father …, Hail Mary …

ELEVENTH
STATION

All: Amen.

TENTH STATION
Jesus clothes are taken
away
Leader: We adore you,
Lord Jesus, and we praise
you.
All: Because by your holy
cross, you have redeemed
the world.
Leader: The soldiers notice
you have something of value. They remove your
cloak and throw dice for it. Your wounds are torn
open once again. Some of the people in the crowd
make fun of you. They tease you and challenge you
to perform a miracle for them to see. They're not
aware that you'll perform the greatest miracle of all!
As a child, sometimes I'm tempted to repeat stories I know are unclean and disrespectful. I sometimes try to act grown up by using crude and bad
words.
As an adult, sometimes I repeat stories that are
disrespectful of others. I can entertain thoughts that
are not clean. Sometimes I give the young people
around me a bad example to follow.
Help me to keep myself pure and clean. Help me
say things that build up the people around me. Help
me overcome worldly desires that I may become
more like Jesus. Help me set a good example for others to follow.
My Jesus, stripped of Your garments and
drenched with gall, strip me of love for things of
earth, and make me loathe all that savors of the

Jesus is nailed to the
cross
Leader: We adore you,
Lord Jesus, and we praise
you.
All: Because by your holy
cross, you have redeemed
the world.
Leader: You are stretched out on the cross you have
carried so far. The soldiers take big nails and drive
them into your hands and feet. You feel abandoned
by the people you loved so much. People seem to
have gone mad. You have done nothing but good,
yet they drive nails through your hands and feet.
As a child, sometimes I hurt others. Sometimes I
join with friends and decide not to like another. We
gang up against another and cause them hurt and
pain. Sometimes I say or do hurtful things to my
brothers and sisters. I can wonder what they'd think
about themselves if they believed everything I told
them about themselves.
As and adult, sometimes I discriminate against
others. Even without thinking, I judge others because
of their color, intelligence, income level or name. I
forget that I am to live as a brother or sister to all
people. Sometimes I use harsh words when I speak
to my children and family members. I can find it
easy to look for something that isn't very important
and make it very important.
Help me look again at the people around me.
Help me see the hurt and pain I have caused in others. Be with me to help me make amends for the
harm I have done.
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My Jesus, by Your agony when the cruel nails
pierced Your tender hands and feet and fixed them to
the cross, make me crucify my flesh by Christian
penance.

Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.

Our Father …, Hail Mary …

Leader: May the souls of the faithful departed,
through the mercy of God, Rest in peace.

Leader: Jesus Christ Crucified.

All: Amen.

THIRTEENTH
STATION

All: Have mercy on Us.
Leader: May the souls of the faithful departed,
through the mercy of God, Rest in peace.
All: Amen.

TWELFTH STATION
Jesus dies on the cross
Leader: We adore you,
Lord Jesus, and we praise
you.
All: Because by your holy
cross, you have redeemed
the world.
Leader: As Jesus hung on
the cross, he forgave the soldiers who had crucified him,
and prayed for his mother and friends. Jesus wanted
all of us to be able to live forever with God, so he
gave all he had for us.
As a child, sometimes I hold a grudge on others
who have hurt me instead of forgiving them, not realizing that I too may hurt others through my words
or deeds and would like to be forgiven.
As an adult, sometimes it is not easy to forgive
others as you forgave the soldiers. In our daily
struggles we find it easier to ignore and ridicule
those who have hurt us.
Jesus, let me take a few moments now to consider
your love for me. Help me thank you for your willingness to go to your death for me. Help me express
my love for you!
My Jesus, three hours did You hang in agony, and
then die for me; let me die before I sin, and if I live,
live for Your love and faithful service.
Our Father …, Hail Mary …

The body of Jesus is
taken down from the
cross
Leader: We adore you,
Lord Jesus, and we praise
you.
All: Because by your holy
cross, you have redeemed
the world.
Leader: Jesus, how brutally you were put to death.
How gently your are taken from the cross. Your suffering and pain are ended, and you are put in the lap
of your mother. The dirt and blood are wiped away.
You are treated with love.
As a child, sometimes I treat others better when
they're sad or in pain. When somebody dies, I become very gentle and kind. I notice the good and
kind things people say about those who have died.
As an adult, I seem to be kinder when someone
dies. If only I could learn to see the good things
about them while they were alive. If only I would
tell those around me how much I love them, while I
still have the opportunity to do so.
Help me look for the good in those around me,
especially those I love the most. Help me live this
day as if it were the last. Help me become a more
gentle and loving person through my greater appreciation for those around me.
O Mary, Mother most sorrowful, the sword of
grief pierced your soul when you did see Jesus lying
lifeless on your bosom; obtain for me hatred of sin
because sin slew your Son and wounded your own
heart, and grace to live a Christian life and save my
soul.
Our Father …, Hail Mary …
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Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.
Leader: May the souls of the faithful departed,
through the mercy of God, Rest in peace.
All: Amen.

FOURTEENTH
STATION
Jesus is laid in the
tomb
Leader: We adore you, Lord
Jesus, and we praise you.
All: Because by your holy
cross, you have redeemed
the world.
Leader: Jesus, your body is
prepared for burial. Joseph gave you his own tomb.
He laid your body there and rolled a large stone in
front of it, then went home. What a sad day it has
been for so many people.
As a child, sometimes I try to keep everything for
myself. I find it hard to share my things with my
brothers or sisters and with my friends.
As an adult, I can be selfish too. I can accumulate
things and keep them for myself. I try to make sure I
have what I want before I share what I have with
anybody else.
Help me think of Joseph of Arimathea, who
risked his own life as he accepted Jesus' body for
burial. Help me think of how Joseph loved Jesus so
much that he gave him his own tomb.
My Jesus, beside Your body in the tomb I too,
would lie dead; but if I live, let it be for Thee, so as
one day to enjoy with Thee in heaven the fruits of
Your passion and Your bitter death.
Our Father …, Hail Mary …
Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.
Leader: May the souls of the faithful departed,
through the mercy of God, Rest in peace.
All: Amen.

CLOSING PRAYER
Leader: My Jesus, I have traveled Your Way of the
cross. It seems so real and I feel so ashamed. I complain of my sufferings and find obedience to the Father's Will difficult. My Mind bogged down by the
poverty, sickness, starvation, greed and hatred in the
world. There are many innocent people who suffer
so unjustly. There are those born with physical and
mental defects. Do we understand that You continue
to carry Your cross in the minds and bodies of each
human being?
Help me to see the Father's Will in every incident
of my daily life. This is what You did - you saw the
Father's Will in Your persecutors, Your enemies and
your pain.
You saw a beauty in the Cross and embraced it as
a desired treasure. My worldly mind is dulled by
injustice and suffering and I lose sight of the glory
that is to come. Help me to trust the Father and to
realize that there is something great behind the most
insignificant suffering. There is Someone lifting my
cross to fit my shoulders – there is Divine Wisdom
in all the petty annoyances that irk my soul
every day.
Teach me the lessons contained in my Cross, the
wisdom of its necessity, the beauty of its variety and
the fortitude that accompanies even the smallest
cross.
Mary, My Mother, obtain for me the grace to be
Jesus to my neighbor and to see my neighbor in Jesus. Amen.

Act of Contrition
All: O my God, my Redeemer, behold me here at
Your feet. From the bottom of my heart I am sorry
for all my sins, because by them I have offended
Thee, who art infinitely good. I will die rather than
offend thee again.
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