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കുരിശിെ� വഴി (പഴയത്) 
�പാരംഭ ഗാനം 
  

ഈേശാേയ �കൂശും താ�ി- 

േപായ നിെ� അ��യാ�തയിതിൽ 

ക�ിേമരി-യ�േയാടും 

േചർ�ുനിെ�യനുഗമി�ീടു�ു ഞ�ൾ 

 

സ�ർ�ീയ-മാർ�മിതിൽ 

നീ െചാരി� ര��ു�ികളാം 

ര��െള  േശഖരി�ാൻ 

നീ തുണയ്�, നിന�വ കാഴ്ചവ�ീടാം 

ഒ�ാം �ലം  
 

പീലാേ�ാസ് - അന�ായമായ് 

ഈേശാേയ െകാ��വാനായ് വിധി�� 

ന�ുെട വൻ - പാപഗണം 

കാരണമായിതിെന�ു ധ�ാനി�ീടുക 

 

ന�ാേയശാ പാപികളാം 

ഞ�െള നീ വിധി�ീടും നാളിൽ 

നീതിേപാെല െച�രുേത! 

കാരുണ�േ�ാെട ഞ�െള തൃ�ൺപാർ�േണ 

ര�ാം �ലം  
 

യൂദ�ാർ ഭാരേമറും  

�കൂശിതെ� തിരുേ�ാളിേല�ി  

േസാദരേര താൻ ചുമ�ും  

�കൂശു ന�ൾ െചയ്ത പാപഭാരമ�േയാ  

 

നാഥാ ഈ ജീവിത�ിൽ  

�കൂശുകളാം ബഹുേ�ശ�െള  

േമാദേമാെട ൈകെ�ാൾവാനും  

സഹി�ാനും ഞ�െള നീ ശ�രാ�േണ  

മൂ�ാം �ലം  
 

ഭാര�ാൽ �ീണി�� താൻ  

പാറേമൽ കാൽ ത�ി വീഴു�േ�ാ  

സ്േനഹിതെര പാപ�ളിൽ  

ആദ�മായി നാം വീണതിതിൻ കാരണമേ�ാ  

 

കർ�ാേവ, നിൻ �പമാണ  

ലംഘന�ാൽ ഞ�ൾ പാപേച�ിൽ  

വീഴാെത േലാകവാസം  

സ�ർ�രാജ� �പദമാ�ാൻ നീ സഹായി� 

നാലാം �ലം  
 

ക�ാലും മാർ�മേധ�  

ക�ിേമരി അ� തൻ സുതെന  

കാണു�ിതാ എ�തമാ�തം  

മർ�േഭദകമീ  കൂടി�ാഴ്ച ഹാ കഷ്ടം  

 

മാതാേവ േകാമളൻ നിൻ  

പു�തനിതാ തിരി�റിേ�ാ നീ  

തേ�ാടി�ത നീചമായി  

െചയ്തവരീ ഞ�ളാേണ �മി�ണേമ  

അ�ാം �ലം  
 

�കൂേശവം താൻ ചുമ�ാൽ  

ജീവേനാെട തെ� �കൂശി�ുവാൻ  

സാധ�മ� എേ�ാർ�വർ  

�ീവാ ചുമ�ാൻ ശീേമാെന നിേയാഗി�ു�ു  

 

ശീേമാെന േപാെല ഞ�ൾ  

നിൻ പുറേക �കൂശും താ�ിെ�ാ�്  

വ�ീടെ� േയശുനാഥാ  

ഭാഗ�വാ�ാരായീടെ� നിൻ കാരുണ��ാൽ  
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ആറാം �ലം  
 

സ�ർ�ീയ ദീപ്തി ചി�ും  

സു�രമാം മുഖം �ാനമായി  

ഭ�യായ േവേറാനി�  

സ്േനഹഭ��ാ തുടയ്�ു�ു തൻ തിരുമുഖം  
 

പാപ�ാൽ �ാനമായ  

ഞ�ള�െട േദഹിേദഹ�െള  

ശു�ിയാ�ി നിൻ മുഖ�ിൽ  

ഛായെയ നീ മു�ദിതമാ�ണമവയിൽ 

ഏഴാം  �ലം 
 

വീ�ും താൻ �കൂശിൻ കീഴായ്  

വാടി�ളർ�ിതാ വീഴു�േ�ാ! 

ച�േമറും ത�ുഖവും  

ൈകകാൽകള�ം ക�ിൽ��ി െപാ�ി�ീറു�ു  

 

ഈേശാെയ വീ�ും ഞ�ൾ  

ചാവുേദാഷ�ിൽ വീണതിനാൽ  

അ�േയാ നീ വീണേതവം  

ഞ�െള നിൻ തൃൈ�നീ�ി ര�ിേ�ണേമ  

എ�ാം  �ലം 
 

കർ�ാവിൻ പീഡകെള  

ക�തുലം സഹതാപേമാെട  

ഭ�സ്�തീകൾ േകണിടു�ു  

ആശ�സി�ി�ീടു�ു താനവെരേയവം  

 

ഓർേ�മിൻ പു�തികെള  

എെ�േയാർ�ു നി�ൾ േകേഴെ�ാ��ം  

നി�െളയും നി�ള�െട  

മ�െളയും ഓർ�ു നി�ൾ �പലപി�ുവിൻ  

ഒൻപതാം  �ലം 
 

ദിവ�ാഭ ചി�ിടു�  

നി�ുഖാബ്ജം കു�ി മൂ�ാമതും  

വീഴു�ീേശാ നീച ർ യൂദർ  

നാലുപാടും വലി�ു�ു ചവി���േ�ാ  

 

േച�ിെലാരു േറാസാ��േപാൽ  

വീണുഴലും മമ ജീവനാഥാ  

േഘാരമായ നിത�ാ�ിയിൽ  

വീണിടാെത ഞ�െള നീ ര�ിേ�ണേമ  

പ�ാം  �ലം 
 

െച�ായ്�ൾ കു�ാടിെ�  

േതാലുരി�ു മാ�ികീറുേ�ാെല  

ര�ം മൂലം േദഹേ�ാട്  

ഒ�ിേ�ർ� വസ്�തമവർ ഉരി�ീടു�ു  

 

മാേ�ാദീസ ൈകെ�ാ�േ�ാൾ  

ഞ�ൾ�ു നീ ത� െവ�വസ്�തം  

ൈദേവഷ്ടമാം ദിവ�വസ് �തം  

നഷ്ടമാ�ീടായ് വാൻ ശ�ിനൽേകണം നാഥാ  

പതിെനാ�ാം  �ലം 
 

�ീവാേമൽ തൻ കിട�ു  

യൂദർ ൈകകാലുകളാണികളാൽ  

�കൂശിൽ േചർ�ു തറയ്�ു�ു  

�പാണ േവദനയാലീേശാ വിലപി�ു�ു  

 

ചു�ികയിൽ ശബ്ദവും താൻ  

ആർ�നാദവും മുഴു�ു�ിതാ  

ഈേശാേയ ഘാതകരാം 

ഞ�െള നീ ശി�ി�േ� ര�ിേ�ണേമ  
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പ���ാം  �ലം 
 

�കൂശിേ�ൽ ആണികളിൽ  

ന�നായി തൂ�ി മരി�ു �ീ േശാ  

�പീശ�ാരും െ�സ��ാരും  

താെഴ നി�ു നി�ി�� െകാ�ാന�ി�ു�ു  

 

മാതാവും േയാഹ�ാനും  

മഗ്ദേലനേയാടു േചർ�ു നിൽ�ും  

�കൂശിൻ താെഴ േപായി നിൽ�ാം  

തെ� ര�ം വീണു നാമും നിർ�ലരാകും  

പതിമൂ�ാം  �ലം 
 

െച�ാമര പുഷ്പാെമാരു  

െവൺതാമര പൂവിൽ േചർ�തു േപാൽ  

തൻ സുതെ� പൂേമനിെയ  

അ� മടിയിൽ കിട�ി ചുംബി�ു�ിതാ  

 

മാതാേവ മൃതുവി�ൽ  

നിൻ പു�തർ ഞ�െള നിൻ മടിയിൽ  

േചർ�ുവാനും ഞ�ള�െട  

ആ�ാ�െള ൈകെ�ാൾവാനും വ�ീേടണേമ  

പതി�ാലാം  �ലം 
 

നാഥെ� ദിവ�േദഹം  

സംസ്കരി�ീടു�ു ശിഷ�രിതാ  

പാപ�ിൽ നാം ആ�ാവിെന  

താഴ്�ിയത�േയാ ഇതിൻ കാരണേമാർ�ിൻ  

 

ഈേശാേയ നിൻ ക�റ  

ഭ�ിേയാെട മു�ും ഞ�ള�െട  

ആ�ാ�െള മൃത��വി�ൽ  

നിെ� ദിവ�ഹൃദയ�ിൽ സംസ്കരി�േണ  

സമാപനഗാനം 
 

മാതാേവ ഞ�ൾെചയ്ത  

പുണ�യാ�തയിതിൽ വ�ുേപായ  

െത��കെള നീ�ിയിത്  

നിെ� പു�തനിഷ്ടമു�താ�ി�ീർ�േണ  

 

സ�ർ�ീയ താതാ നിെ�  

ജാതൻ �കൂശാൽ സ�ർ�േമറിയ േപാൽ  

ഞ�ള�മീ �കൂശുവഴി  

സ�ർേഗ വാഴും നിൻ തൃ�ാദം േചരാൻ തുണ�  

TMTM 


