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യില്നിന്നു ǌങ്ങെള രക്ഷിക്കണെമ. എന്തുെകാെണ്ട 
ന്നാല് /രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും എേന്നക്കും അങ്ങയു 
േടതാകുന്നു. ആേമ്മന്. 
 

സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ / അങ്ങയുെട മഹ 
തവ്ത്താല് സവ്ര്ഗ്ഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു / മാലാഖ 
മാരും മനുഷയ്രും അങ്ങു പരിശുദ്ധന് പരിശുദ്ധന് പരിശു 
ദ്ധന് എന്ന്  ഉല്േഘാഷിക്കുന്നു.  
 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 
 

കാര്മ്മി: മേഹാന്നതനായ കർത്താേവ, ൈദവമായ അങ്ങ 
െയ ǌങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. മഹതവ്പൂർണ്ണമായ തര്ീതവ്െത്ത ǌ 
ങ്ങൾ എലല്ാ സമയവും സ്തുതിക്കുന്നു. ǌങ്ങളുെട രക്ഷക 
നായ മിശിഹാ അനുഭവിച്ച പീഡകൾ ഭക്തിപൂർവവ്ം ǌ 
ങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുന്നു. പാപത്തിെന്റയും മരണത്തിെന്റയും 
േമൽ മിശിഹാ േനടിയ വിജയത്തിൽ ǌങ്ങെളയും പങ്കാ 
ളികളാേക്കണേമ. അവിടുെത്ത പീഡാനുഭവത്തിെന്റയും മര 
ണത്തിെന്റയും ഫലങ്ങൾ പര്ാപിക്കുവാൻ ǌങ്ങെള അനു 
ഗര്ഹിക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ 
സർേവവ്ശവ്രാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ. 
 

                      സങ്കീർത്തനമാല 
(സങ്കീ 22:1-8,11,15e-21,24-28; 44:8-26; 56:1-13) 

 
എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, 
എന്തുെകാണ്ട് നീ എെന്ന ൈകെവടിഞ്ഞു? 
 

എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, 
അങ്ങെയ കാരയ്മായി മതിക്കാത്ത മനുഷയ്രുെട ൈകയിൽ 
എെന്ന വിട്ടുെകാടുക്കരുേത. 
 

എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, 
എന്തുെകാണ്ട് നീ എെന്ന ൈകെവടിഞ്ഞു? 
 

പകൽ സമയം ǌാൻ നിെന്ന വിളിച്ചു; 
നീ എനിക്കുത്തരമരുളിയിലല്. 
 

രാതര്ിയിലും ǌാൻ നിെന്ന വിളിച്ചു; 
നീ എനിക്കായി കാത്തിരുന്നിലല്. 
 

നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു 
നിെന്റ മഹിമയിൽ ഇസര്ാേയൽ വസിക്കുന്നു. 
 

 

(കാർമ്മികനും ശുശര്ൂഷികളും കര്മപര്കാരം പര്ദക്ഷിണമായി 
വചനേവദിയിൽ വരുന്നു. കാർമ്മികൻ ബലിപീഠത്തിേല  
തിരിഞ്ഞ് മുട്ടുകുത്തി നി ക്കുന്നു. ജനങ്ങളും മുട്ടുകുത്തി 
നി ക്കുന്നു. പത്തു െസക്കന്റുേനരം മരമണി അടിക്കുന്നു. 
തുടർന്ന് സമൂഹം താെഴക്കാണുന്ന ഗീതം ആലപിക്കുന്നു. 
"വീണു താതേനാടർത്ഥിച്ചു" എന്നു പാടുേമ്പാൾ കാർമ്മി 
കൻ കുനിഞ്ഞു നിലം മുത്തുന്നു). 

 

ഗാനം 
കഴിയുെമങ്കിലീപ്പാനപാതര്െമൻ 
പര്ിയതാതാ, മാറ്റിത്തരണേമ 
താണു ൈദവത്തിൻ സൂനു ഭൂമിയിൽ 
വീണു താതേനാടർത്ഥിച്ചു. കഴിയു.... 

 

മർതയ്പാപങ്ങൾ വന്നുയർെന്നാരു 
മാമല തീർത്തു നി ക്കേവ 
ഭീതിയാൽ മൃതുേമനിയാകേവ 
രക്തധാരയിലാഴ് ന്നുേപായ് കഴിയു..... 
 

മാലാഖമാരുെട കീര്ത്തനം (ലൂക്കാ 2:14) 
 

കാര്മ്മി: അതയ്ുന്നതങ്ങളില് ൈദവത്തിനു സ്തുതി. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

കാര്മ്മി: ഭൂമിയില് മനുഷയ്ര്ക്കു സമാധാനവും 
 പര്തയ്ാശയും എേപ്പാഴും എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

(പകരം ഗാനം)  
 

കാര്മ്മി: അതയ്ുന്നതമാം സവ്ര്േലല്ാകത്തില് 
സര്േവവ്ശനു സ്തുതി ഗീതം.  
 

സമൂഹം: ഭൂമിയിെലങ്ങും മർതയ്നു ശാന്തി 
പര്തയ്ാശയു െമേന്നക്കും.  

 
കാര്മ്മി: സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ (സമൂഹ 
വും േചര്ന്ന് ) അങ്ങയുെട നാമം പൂജിതമാകണെമ / അങ്ങ 
യുെട രാജയ്ം വരണെമ. അങ്ങയുെട തിരുമനസ്സു സവ്ര്ഗ്ഗ 
ത്തിെലേപ്പാെല ഭൂമിയിലുമാകണെമ. ǌങ്ങള്ക്കു ആവശയ് 
കമായ ആഹാരം / ഇന്നു ǌങ്ങള്ക്കു തരണെമ. ǌങ്ങ 
ളുെട കടക്കാേരാടു ǌങ്ങള് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല, ǌ 
ങ്ങളുെട കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ǌങ്ങേളാടു ക്ഷമിക്കണെമ. 
ǌങ്ങെള പര്േലാഭനത്തില് ഉള്െപ്പടുത്തരുെത. ദുഷ്ടാരൂപി 

സീേറാ മലബാർ സഭയുെട വിശുദ്ധവാര കർമ്മങ്ങൾസീേറാ മലബാർ സഭയുെട വിശുദ്ധവാര കർമ്മങ്ങൾ  
(രണ്ടാം ഭാഗം) 
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ജനസമൂഹത്തിൽ എനിക്കുള്ള സ്തുതി  
നിെന്റ പക്കൽ നിന്നാകുന്നു 
ഭക്തന്മാർ കാൺെക േനർച്ച ǌാൻ നിവർത്തിക്കും. 
 

ദരിദര്ർ ഭക്ഷിച്ചു തൃപ്തരാകും; 
കർത്താവിെന േതടുന്നവർ അവെന സ്തുതിക്കും; 
സംതൃപ്തരായി എെന്നന്നും ജീവിക്കും. 
 

ഭൂവാസികൾ എലല്ാവരും കർത്താവിെന അനുസ്മരിക്കെട്ട 
അവർ അവെന്റ പക്കേല ് പിന്തിരിയെട്ട. 
 

വിജാതീയരുെട തലമുറകെളലല്ാം 
തിരുമുമ്പിൽ പര്ണമിക്കെട്ട. 
 

രാജയ്ം കർത്താവിേന്റതാകുന്നു; 
വിജാതീയരുെട അധിപൻ അവനാകുന്നു. 
 

(തുടർന്ന് സങ്കീർത്തനം  44) 
 

ദിവസം മുഴുവൻ ǌങ്ങൾ നിെന്ന സ്തുതിച്ചു; 
എന്നും നിെന്റ നാമം പര്കീർത്തിച്ചു. 
 

എന്നിട്ടും നീ ǌങ്ങെള വിസ്മരിച്ചു; 
ലജ്ജിക്കാൻ ǌങ്ങൾക്കിടയാക്കിയേലല്ാ. 
 

ൈസനയ്േത്താെടാപ്പം നീ ഇറങ്ങുന്നിലല്; 
പിന്തിരിേഞ്ഞാടുവാൻ ǌങ്ങൾക്കിടവരുത്തി; 
ശതര്ുക്കൾ ǌങ്ങെള െകാള്ളയടിച്ചു. 
 

െകാന്നു തിന്നാനുള്ള ആടിെനേപ്പാെല  
നീ ǌങ്ങെള അവർക്കു ന ി; 
ജനതകൾക്കിടയിൽ ǌങ്ങെള ചിതറിച്ചു. 
 

സവ്ന്തം ജനെത്ത വിലയിലല്ാെത വിറ്റു; 
അവരുെട വില നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചുമിലല്. 
 

അയൽക്കാർക്കു ǌങ്ങെള പരിഹാസവിഷയമാക്കി; 
ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് നിന്ദക്കും ആേക്ഷപത്തിനും പാതര്മാക്കി. 
 

വിജാതീയരുെട മധയ്ത്തിൽ പഴെമാഴിയാക്കി; 
ജനപദങ്ങൾക്കിടയിൽ അവേഹളിതരാക്കി. 
 

ദിവസം മുഴുവൻ ǌാൻ അപമാനിതനാകുന്നു; 
ലജ്ജമൂലം ǌാൻ മുഖം മറച്ചിരിക്കുന്നു. 
 

നിന്ദിക്കുകയും ദുഷിക്കുകയും െചയയ്ുന്നവെന്റ സവ്രമുയരുന്നു 
പര്തികാരം െചയയ്ുന്ന ശതര്ു ഇതാ എെന്റ മുമ്പിൽ. 
 

ഇെതലല്ാം ǌങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ചു 
എങ്കിലും ǌങ്ങൾ നിെന്ന മറന്നിലല്. 
 

നിെന്റ ഉടമ്പടി ǌങ്ങൾ ലംഘിച്ചിട്ടിലല്; 
പിേന്നാക്കം ǌങ്ങൾ തിരിഞ്ഞതിലല്; 
നിെന്റ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിലല്. 

എെന്റ പിതാക്കന്മാർ നിന്നിൽ ആശര്യിച്ചു; 
അവർ നിന്നിൽ ശരണം ഗമിച്ചു; 
അേപ്പാൾ നീയവർക്ക് വിേമാചനേമകി. 
 

നിേന്നാടവർ നിലവിളിച്ചു;  
അവർ രക്ഷിക്കെപ്പടുകയും െച . 
 

നിന്നിൽ അവർ ആശര്യിച്ചു; 
അവർ ലജ്ജിതരായിലല്; 
 

ǌാൻ മനുഷയ്നലല്, കൃമിയാകുന്നു; 
മനുഷയ്രുെട നിന്ദാ വിഷയവും 
ജനത്തിെന്റ പരിഹാസ പാതര്വുമാകുന്നു. 
 

കാണുന്നവെരലല്ാം എെന്ന അവേഹളിക്കുന്നു; 
അവർ വികൃതമായ ആംഗയ്ങ്ങൾ കാട്ടുകയും  
തലയാട്ടുകയും െചയയ്ുന്നു. 
 

കർത്താവു രക്ഷിക്കുെമന്ന് അവൻ പര്തയ്ാശിച്ചു 
അവനിൽ സംപര്ീതനാെണങ്കിൽ 
കർത്താവ് അവെന രക്ഷിക്കെട്ട 
 

എന്നിൽനിന്ന് നീ അകന്നിരിക്കരുേത 
ഇതാ, ദുരിതം അടുത്തിരിക്കുന്നു; 
എെന്ന സഹായിക്കാൻ ആരുമിലല്. 
 

നാ ൾ എെന്റ ചുറ്റും കൂട്ടംകൂടി; 
ദുഷ്ടരുെട സംഘം എെന്ന വളഞ്ഞു. 
 

എെന്റ ൈകകളും കാലുകളും അവർ തുളച്ചു; 
അസ്ഥികെളലല്ാം പര്ലപിച്ചു. 
ആേക്ഷപപൂർവവ്ം അവർ തുറിച്ചുേനാക്കി. 
 

എെന്റ വസ്ത്രം അവർ ഭാഗിെച്ചടുത്തു; 
അങ്കിക്കുേവണ്ടി അവർ ചിട്ടിയിട്ടു. 
 

കർത്താേവ, നീ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നുേപാകരുേത 
എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, 
സഹായത്തിനു േവഗം വരണേമ. 
 

വാളിൽ നിന്ന് എെന്റ ജീവെന രക്ഷിക്കണേമ; 
ഏകാകിയായ എെന്ന  
നായ് ക്കളിൽനിന്ന് വിടുവിക്കണേമ. 
 

സിംഹത്തിെന്റ വായിൽനിന്ന് എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ; 
ഉയർന്ന െകാമ്പിൽ നിന്ന്  
എളിയവനായ എെന്ന വിടുവിക്കണേമ. 
 

അഗതിയുെട അർത്ഥന അവൻ നിന്ദിച്ചിലല്; 
അവഗണിക്കുകേയാ, മുഖം തിരിക്കുകേയാ െച ിലല് 
അയാൾ വിളിച്ചേപ്പാൾ അവൻ ശര്വിച്ചു. 
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വീണ്ടും നീ ǌങ്ങെള എളിമെപ്പടുത്തി; 
മരണത്തിെന്റ നിഴലിൽ മൂടിക്കളഞ്ഞു. 
 

എന്നിട്ടും തിരുനാമം ǌങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചിലല്; 
അനയ്േദവന്മാരുെട േനർക്കു ൈക നീട്ടിയിലല്. 
 

ഇെതലല്ാം പരിേശാധിക്കുന്നത് ൈദവമാകുന്നു 
ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ അവനറിയുന്നു. 
 

നിെന്നപര്തി അനുദിനം ǌങ്ങൾ വധിക്കെപ്പടുന്നു; 
അറക്കാനുള്ള ആടുകളായി ഗണിക്കെപ്പടുന്നു. 
 

കർത്താേവ, ഉറങ്ങരുേത, ഉണരണേമ! 
ǌങ്ങെള ഓർക്കണേമ, മറക്കരുേത! 
 

ǌങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരുവദനം തിരിക്കരുേത! 
ǌങ്ങളുെട താ യും െǌരുക്കവും മറക്കരുേത! 
 

പൂഴിേയാളം ǌങ്ങൾ താണിരിക്കുന്നു; 
ഉദരം നിലെത്താട്ടിേച്ചർന്നുേപായി. 
 

കാരുണയ്പൂർവവ്ം നീ എഴുേന്ന ക്കണേമ! 
സഹായിക്കണേമ! രക്ഷയരുളണേമ! 
 

                   (തുടർന്ന് സങ്കീർത്തനം 56) 
 

ൈദവേമ, എേന്നാട് കരുണ േതാന്നണേമ; 
എെന്തന്നാൽ മനുഷയ്ർ എെന്ന ചവിട്ടിെമതിക്കുന്നു; 
മലല്ന്മാർ ദിവസം മുഴുവൻ എെന്ന െǌരുക്കുന്നു. 
 

ദിവസം മുഴുവൻ എെന്റ ശതര്ുക്കൾ / എെന്ന ചവിട്ടി 
െമതിക്കുന്നു; / അേനകം േയാദ്ധാക്കൾ  
എനിെക്കതിരായി പര്ബലെപ്പടുന്നു. 
 

ǌാൻ ൈദവത്തിൽ ആശര്യിക്കുന്നു 
പകൽ സമയത്തുേപാലും ǌാൻ ഭയെപ്പടുകയിലല്. 
 

ൈദവത്തിൽ ǌാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു; 
അവനിൽ ǌാൻ സമാശര്യിക്കുന്നു. 
 

എനിക്കു ഭയാശങ്കകളിലല് 
മനുഷയ്ന് എേന്നാട് എന്തുെചയയ്ാനാകും. 
 

അവർ ദിവസം മുഴുവനും  
എനിെക്കതിരായി ആേലാചിക്കുന്നു; 
തിന്മ നിരൂപിക്കുന്നു. 
 

അവർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു; 
എെന്ന അപായെപ്പടുത്താൻ കാത്തിരിക്കുന്നു; 
എെന്റ കുതികാലുകെള നിരീക്ഷിക്കുന്നു. 
 

അവെന രക്ഷിക്കാനാരുമിെലല്ന്ന് 
അവർ വീമ്പിളക്കുന്നു. 
 

വിജാതീയേരാടുള്ള േകാപത്തിൽ 
നീ അവെര വിധിക്കണേമ. 
 

ൈദവേമ, നിന്നിലുള്ള വിശവ്ാസം ǌാൻ അറിയിച്ചു 
എെന്റ കണ്ണീെരലല്ാം തിരുസന്നിധിയിൽ സൂക്ഷിക്കണേമ; 
നിെന്റ ഗര്ന്ഥത്തിൽ അവ േരഖെപ്പടുത്തണേമ. 
 

എെന്റ ശതര്ുക്കൾ ലജ്ജിച്ചു പുറംതിരിയെട്ട; 
ൈദവം എേന്നാെടാത്താെണന്ന് ǌാനറിയുന്നു. 
 

ൈദവവചനം ǌാൻ കീർത്തിക്കുന്നു; 
ൈദവത്തിൽ ǌാൻ ആശര്യിക്കുന്നു. 
 

എനിക്കു ഭയാശങ്കകളിലല് 
മനുഷയ്ന് എേന്നാട് എന്തുെചയയ്ാനാകും? 
 

നിനക്കുള്ള േനർച്ചകൾ ǌാൻ നിറേവറ്റും; 
കൃതജ്ഞതാബലി അർപ്പിക്കും. 
 

എെന്റ ആത്മാവിെന മരണത്തിൽ നിന്നും 
പാദങ്ങെള വീ യിൽ നിന്നും അങ്ങുന്ന് സംരക്ഷിച്ചു. 
 

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി; 
ആദിമുതൽ എേന്നക്കും, ആേമ്മൻ. 
 

എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, 
എന്തുെകാണ്ട് നീ എെന്ന ൈകെവടിഞ്ഞു? 
 

എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, 
അങ്ങെയ കാരയ്മായി മതിക്കാത്ത മനുഷയ്രുെട ൈകയിൽ 
എെന്ന വിട്ടുെകാടുക്കരുേത. 
 

ശുശര്ൂ: നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട. 
 

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, മനുഷയ്വംശ 
ത്തിനു ന ിയ നന്മ ായി അങ്ങയുെട മഹനീയ തര്ീതവ് 
ത്തിെന്റ ഉന്നതവും ഭാഗയ്പൂർണ്ണവും പരിശുദ്ധവുമായ നാമ 
ത്തിന്  സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധ 
നയും നിരന്തരം സമർപ്പിക്കുവാൻ ǌങ്ങൾ കടെപ്പട്ടവരാ 
കുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ് 
ശവ്രാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

(കാർമ്മികൻ താെഴക്കാണുന്ന പര്ാർത്ഥന െചാലല്ി ധൂപം 
ആശീർവവ്ദിക്കുന്നു.  തത്സമയം ധൂപാർപ്പണഗീതം ആരംഭി 
ക്കുന്നു. മദ്ബഹായുെട വിരി തുറക്കുകയും തിരികൾ കത്തി 
ക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. ശുശര്ൂഷി ധൂപാർപ്പണം നടത്തുന്നു). 

 

കാർമ്മി: രക്തസാക്ഷികളുെട മരണ ദിനത്തിൽ അവരുെട 
ജീവിതബലി സവ്ീകരിച്ച മിശിഹാേയ, ǌങ്ങളുെട ബല 
ഹീനമായ കരങ്ങളിൽനിന്നും ഈ ധൂപം കാരുണയ്പൂർവവ്ം 
സവ്ീകരിക്കണേമ, + എേന്നക്കും. 
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(ധൂപം ആശീർവവ്ദിക്കുന്നു). 
 

ശുശര്ൂ: ആേമ്മൻ. 
 

ധൂപാർപ്പണഗീതം 
 (രീതി: ബാഹർെലമ്പാ...യാദാ ഹൂശാേവ) 

 

ശക്തനായ കർത്താേവ,അേങ്ങ കൂടാരം എതര് മേനാഹരമാ 
കുന്നു. 

മിശിഹാകർത്താേവ, നരകുലരക്ഷകേന, 
ǌങ്ങളണച്ചിടുമീ പര്ാർത്ഥന തിരുമുമ്പിൽ 
പരിമളമിയലും ധൂപം േപാൽ 
ൈകെക്കാണ്ടരുേളണം. 

 

കർത്താവിെന്റ അങ്കണം എെന്റ ആത്മാവ് കാത്തിരുന്നു. 
മിശിഹാ കർത്താേവ, ... 
 

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. 
മിശിഹാ കർത്താേവ, ... 

 

ശുശര്ൂഷി: സമാധാനം നേമ്മാടു കൂെട. 
 

കാര്മ്മി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങു ന ി 
യിട്ടുള്ളതും എന്നാല് കൃതജ്ഞത പര്കാശിപ്പിക്കുവാന് ǌ 
ങ്ങള്ക്കു കഴിയാത്തതുമായ / എലല്ാ സഹായങ്ങള്ക്കും അ 
നുഗര്ഹങ്ങള്ക്കുമായി / സകല സൗഭാഗയ്ങ്ങളും നന്മകളും 
നിറഞ്ഞു മുടിചൂടിനി ക്കുന്ന സഭയില് / ǌങ്ങള് അങ്ങ 
െയ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹതവ്െപ്പടുത്തുകയും െചയയ് 
െട്ട. അങ്ങു സകലത്തിെന്റയും നാഥനും സൃഷ്ടാവുമാകുന്നു. 
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ 
എേന്നക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്.  
ഉത്ഥാനഗീതം 

 

സര്വവ്ാധിപനാം കര്ത്താേവ,  
നിെന്ന വണങ്ങി നമിക്കുന്നു 
ഈേശാ നാഥാ വിനയെമാെട,  
നിെന്ന നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. 
 

മര്തയ്നു നിതയ്മേഹാന്നതമാ,  
മുത്ഥാനം നീയരുളുന്നു 
അക്ഷയമവനുെട ആത്മാവി,  
ന്നുത്തമരക്ഷയുേമകുന്നു.  

 

ശുശര്ൂ:  നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട. 
 

(കാര്മ്മികന് ജനങ്ങള്ക്കുേനെര തിരിഞ്ഞ്) 
കാര്മ്മി: എെന്റ കര്ത്താേവ നീ സതയ്മായും ǌങ്ങളുെട 
ശരീരങ്ങെള ഉയര്പ്പിക്കുന്നവനും / ആത്മാക്കെള രക്ഷിക്കു 
ന്നവനും / ജീവെന നിതയ്ം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. 
ǌങ്ങള് എേപ്പാഴും നിനക്കു സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും 

ആരാധനയും സമര്പ്പിക്കുവാന് കടെപ്പട്ടവരാകുന്നു / സകല 
ത്തിെന്റയും നാഥാ എേന്നക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്.  
 

------- (താെഴ വരുന്നു പര്ാർത്ഥനകൾ ഐശ്ചികമാണ് ) ------- 
 

(ആദിഗീതം) 
എെന്റ ജീവൻ അപകടത്തിലായിരിക്കുന്നു. ൈദവേമ, 
എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ. 

വീണു നിറുങ്ങിയ ഹൃദയംനീ,  
സുഖമാക്കണേമ കർത്താേവ! 
േതടുകയായ് ǌാൻ സഹതാപം 
സാന്തവ്നേമകാ നിലല്ാരും. 

 

അവെന നിങ്ങളുെട അടുക്കേലക്കു ǌാനയ ം. 
ക  നിറെഞ്ഞാരു പാനീയം 
ദാഹം തീർക്കാൻ ന ിയവർ; 
അവരുെട കണ്ണുകൾ മങ്ങീടും 
അവരുെട ശക്തിയു മതുേപാെല. 

 

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. 
അവരിൽ പതിയും നിൻ േകാപം 
അതിലവരന്നു ദഹിച്ചീടും 
പാപികളന്നാ രക്ഷകെന 
പീഡിപ്പിച്ചു, മുറിേവറ്റി. 
 

ശുശര്ൂ: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നേമ്മാടു കൂെട. 
 

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട ൈദവേമ, 
അങ്ങയുെട അനന്തമായ കരുണയും നിരന്തരമായ പരിപാ 
ലനയുേമാർത്ത്  ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ ആരാധിക്കുകയും 
സ്തുതിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാ 
ത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്.  
അനുഗീതം 

നമ്മുെട സഹായം കർത്താവിെന്റ നാമത്തിലാകുന്നു. 
കര്ൂശിതനായി, ൈദവസുതൻ 
മാനവ രക്ഷക മരണത്തിൽ 
സൃഷ്ടികെളലല്ാം വിലപിപ്പൂ. 
സൂരയ്നിരുണ്ടു, പനിമതിതൻ 
പര്ഭയും മങ്ങീ, നിറേഭദം 
ന ീ നേലല്ാരടയാളം. 

 

ǌങ്ങളുെട ഹൃയവൃണങ്ങൾ സുഖമാക്കണേമ. 
തിരുഭവനത്തിൻ, തിരശ്ശീല 
െനടുെക കീറി, ഭൂതലേമാ 
സങ്കടെമലല്ാ, മറിയിച്ചു. 
നൂതനമാകും ജനതതിെയ 
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ദിവയ്ാത്മാവു ജനിപ്പിച്ചു. 
നവമാം ജീവൻ ന കയായ് . 

 

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. 
കര്ൂശിതനാകും, ൈദവസുതൻ 
പാണികൾ രണ്ടും നീട്ടുന്നു. 
ആേശല്ഷിക്കു ന്നഖിലെരയും. 
ആദരപൂർവവ്ം നിരേചരാം. 
പാപവിേമാചിതരായീടാൻ 
രക്ഷാനാഥൻ കൃപന ം. 
 

------- (ഐശ്ചിക പര്ാർത്ഥനകൾ അവസാനിക്കുന്നു.) ------- 
 

ശുശര്ൂ: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം. സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട. 
 

കാർമ്മി: ǌങ്ങൾക്കുേവണ്ടി മുറിവുകേളറ്റ്  കുരിശിൽ സവ് 
യം ബലിയർപ്പിച്ച കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട മുറിവുകെള 
സുഖെപ്പടുത്തണേമ. നിെന്റ ദാരുണമായ മരണത്തിൽ 
സൃഷ്ടികെളലല്ാം വിലപിച്ചുവേലല്ാ. നിെന്റ പീഡാനുഭവ 
െത്തയും മരണെത്തയും അനുസ്മരിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ േലാക 
ത്തിനു മരിച്ചവരായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പുതുജീവൻ 
പര്ാപിക്കുന്നതിനു കൃപെചയയ്ണേമ. ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങ 
േളാർത്ത്  ǌങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. കർത്താേവ, 
ǌങ്ങേളാടു കരുണ േതാന്നണേമ. സകലത്തിെന്റയും 
നാഥാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

ൈതര്ശുദ്ധ കീര്ത്തനം 
 

ശബ്ദമുയര്ത്തിപ്പാടിടുവിന്,  
സര്വവ്രുെമാന്നായിപ്പാടിടുവിന് 
എെന്നന്നും ജീവിക്കും,  
സര്േവവ്ശവ്രെന വാഴ്ത്തിടുവിന്. 

 

പരിപാവനനാം സര്േവവ്ശാ,  
പരിപാവനനാം ബലവാേന 
പരിപാവനനാം അമര്തയ്േന,  
നിന്കൃപǌങ്ങള്േക്കകണേമ. 

 

ശുശര്ൂ:  നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട. 
 

കാര്മ്മി: വിശുദ്ധരില് സംപര്ീതനായി വസിക്കുന്ന / പരി 
ശുദ്ധനും സ്തുതയ്ര്ഹനും ബലവാനും അമര്തയ്നുമായ 
കര്ത്താേവ, അങ്ങയുെട സവ്ഭാവത്തിെനാത്തവിധം  / എ 
േപ്പാഴും ǌങ്ങെള കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗര്ഹിക്കുകയും / 
ǌങ്ങേളാടു കരുണകാണിക്കുകയും െചയയ്ണെമ. പിതാവും 
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

ഒന്നാം വായന (ഉ ത്തി 22:1-19) 
 

                             സങ്കീർത്തനം 27 
 

കർത്താവ് എെന്റ രക്ഷയും പര്കാശവുമാകുന്നു; 
ǌാൻ ആെര േപടിക്കണം? 
 

രഹസയ്ങ്ങൾ അറിയുന്ന ൈദവേമ, 
അങ്ങയുെട തിരുമുമ്പിൽനിന്ന് എെന്ന തള്ളിക്കളയരുേത. 
           

കർത്താവ് എെന്റ ജീവെന്റ ശക്തിയാകുന്നു; 
ആരിൽ നിന്ന് ǌാൻ വിരേണ്ടാടണം? 
 

നിന്ദകരും എതിരാളികളും ദുർവൃത്തരും  
എെന്ന വിഴുങ്ങുവാൻ സമീപിച്ചു 
അേപ്പാളവർ ഒന്നടങ്കം മറിഞ്ഞുവീണു. 
 

ഒരു കാരയ്ം കർത്താവിേനാടു ǌാൻ േചാദിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അതു തെന്ന ǌാനേപക്ഷിക്കുന്നു. 
 

എനിക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ  
കർത്താവിെന്റ ഭവനത്തിൽ വസിക്കണം. 
 

കർത്താേവ, നിെന്ന ǌാൻ വിളിക്കുേമ്പാൾ 
എെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കണേമ; 
എന്നിൽ കനിയണേമ; എനിക്കുത്തരമരുളണേമ; 
 

എെന്റ ഹൃദയം നിേന്നാടു സംസാരിക്കുന്നു; 
എെന്റ വദനം തിരുമുഖം േതടുന്നു. 
കർത്താേവ, നിെന്റ മുഖം എന്നിൽനിന്നു മറ രുേത. 
 

എെന്റ സഹായകനായ കർത്താേവ 
നിെന്റ ദാസനായ എെന്ന 
േദവ്ഷയ്േത്താെട ശിക്ഷിക്കരുേത. 
 

കർത്താേവ, നിെന്റ വഴി എെന്ന പഠിപ്പിക്കണേമ; 
േനർവഴിയിലൂെട എെന്ന നയിക്കണേമ; 
 

എെന്റ ൈവരികൾക്ക് എെന്ന കയയ്ാളിയാക്കരുേത 
എനിെക്കതിരായി കള്ളസാക്ഷികൾ അണിനിരക്കുന്നു; 
അവർ തിന്മ സംസാരിക്കുന്നു. 
 

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി; 
ആദിമുതൽ എേന്നക്കും, ആേമ്മൻ. 
 

കർത്താവ് എെന്റ രക്ഷയും പര്കാശവുമാകുന്നു; 
ǌാൻ ആെര േപടിക്കണം? 
 

രഹസയ്ങ്ങൾ അറിയുന്ന ൈദവേമ, 
അേങ്ങ തിരുമുമ്പിൽനിന്ന് എെന്ന തള്ളിക്കളയരുേത. 
 
 

രണ്ടാം വായന (ഏശയയ് 52:13 - 53:9) 
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പര്കീർത്തനം 
 

കാര്മ്മി: സർവവ്ചരാചരവും,  
ൈദവമഹതവ്െത്ത, വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു. 
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല്,  
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഗീതികളാല് 
കര്ത്താവിന് തിരുമരണത്തിന്  
നിര്മ്മലമാകുമനുസ്മരണം, െകാണ്ടാടാം,  
ഇന്നീ േവദികയില്. 
 

കാര്മ്മി: തൻ മഹിമാവേലല്ാ,  
വാനിലുമൂഴിയിലും, തിങ്ങിവിളങ്ങുന്നു.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...  
 

കാര്മ്മി: ജനതകളവിടുെത്ത,  
മഹിമകൾ പാടുന്നു, താണുവണങ്ങുന്നു.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...  
 

കാര്മ്മി: നിതയ്പിതാവിനും,  
സുതനും റൂഹാ ം, സ്തുതിയുണ്ടാകെട്ട.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...  
 

കാര്മ്മി: ആദിയിെലേപ്പാെല,  
ഇെപ്പാഴുെമേപ്പാഴും, എേന്നക്കും ആേമ്മന്.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...  
 
 

കാര്മ്മി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ / അങ്ങയുെട 
ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ / ക നകളുെട മധുരസവ്രം 
ശര്വിക്കുന്നതിനും ഗര്ഹിക്കുന്നതിനും / ǌങ്ങളുെട ബുദ്ധി 
െയ പര്കാശിപ്പിക്കണെമ. അതുവഴി ആത്മശരീങ്ങള്ക്കുപ 
കരിക്കുന്ന / േസ്നഹവും ശരണവും രക്ഷയും ǌങ്ങളില് 
ഫലമണിയുന്നതിനും  / നിരന്തരം ǌങ്ങള് അങ്ങെയ 
സ്തുതിക്കുന്നതിനും / അങ്ങയുെട കാരുണയ്ത്താലും അനുഗര് 
ഹത്താലും ǌങ്ങെള സഹായിക്കണെമ. പിതാവും പുതര് 
നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്.  
 

വയ്ാഖയ്ാനഗീതം [ഐശ്ചികം] 
 

സകേലശവ്രനാം ൈദവം 
ഭൂവിന്നുടേയാൻ രാജമേഹശൻ തെന്റ 
േസ്നഹവിരുന്നിൻ ക്ഷണമുേള്ളാേര, വരുവിൻ നിങ്ങൾ. 
 

പരിേശാധിപ്പിൻ േവഗം 
സുവിേശഷത്തിൻ ദിവയ്പര്ഭയിൽ നിങ്ങൾ 
ശുചിയാക്കീടിൻ ഭൗതികചിന്താ സരണികെളലല്ല്ാം. 
 

നാഥൻ സദയം ന ി 
സൗഭാഗയ്ത്തിൻ നിേക്ഷപങ്ങൾ മന്നിൽ 
പാപികൾ വരുവിൻ കടബാധയ്തകൾ നീക്കുക നിങ്ങൾ. 
 

ൈദവികരാജയ്ം േനടാൻ  
ഹൃദയതലങ്ങൾ ശുചിയാക്കിടുവിൻ േചലിൽ 
ശിശുവിനുതുലയ്ം നിർമ്മലരായിത്തീരുക വീണ്ടും. 
 

േറാമാക്കാർക്കായ് പൗേലാസ്  
എഴുതിയ കത്താൽ നെമ്മയുമിേപ്പാൾ േമാദാൽ 
ൈദവിക ദൗതയ്ം അറിയിപ്പതു നാം േകൾക്കുക യുക്തം. 
 
 

േലഖനം (േറാമാ 5:6-16) 
 

(കാർമ്മികൻ ധൂപം ആശീർവവ്ദിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ 
താെഴ വരുന്ന ഗീതം ആലപിക്കുന്നു). 
 

ഗീതം 
 

സവ്ന്തം ജനങ്ങൾക്കു ജീവേനകാൻ 
സർേവവ്ശ നന്ദനൻ ഭൂവിൽ വന്നു: 
കുരിശാണാ നാഥനായ് ത്തീർത്തു േലാകം; 
വയ്ഥയാണാ നാഥനിൽ േചർത്തു േലാകം. 
 

ഇരുളിൽ പര്കാശം െതളിച്ചു കാട്ടാൻ 
പരമ പര്കാശം കനിഞ്ഞിറങ്ങി: 
കുരിശാണാനാഥനായ് ത്തീർത്തു േലാകം: 
വയ്ഥയാണാ നാഥനിൽേച്ചർത്തു േലാകം. 
     സവ്ന്തം.... 

 

വയ്ാഖയ്ാനഗീതം [ഐശ്ചികം] 
 

വിശവ്ാസികേള, േകൾപ്പിൻ. 
സൗഖയ്വു മുയിരും പകരും െമാഴികൾ േമാദാൽ 
ൈദവകുമാരൻ നരനായ് നെമ്മ േമാചിതരാക്കി. 
 

ഈ െമാഴി നിങ്ങൾേക്കകി 
ഭാഗയ്ം നിറയും വലിെയാരു നിധിയീ ഭൂവിൽ 
പാവന ഗര്ന്ഥം ജീവൻ ന ം ഔഷധമേലല്ാ. 
 

ജീവൻ ന ാൻ േപാരും 
ജീവത വചനം േകൾക്കിെലാളിക്കും സാത്താൻ 
ബാധകേളതും ഭീതിേയാടുടെന ഒഴിവായീടും. 

 

പര്ഭ വിതറീടും ദീപം 
ജീവൻ തെന്ന ഈ സദ് വചനം പാരിൽ 
വിധിയാളെനയീ വചനം നിതരാം െവളിവാക്കുന്നു. 
 

ജനതതിെയലല്ാം േചലിൽ 
രക്ഷിതരായി നാഥൻ വഴിയായ് ഭൂവിൽ 
പാപകടങ്ങൾ േമാചിപ്പവനീ നാഥൻ മാതര്ം. 
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വിത്തു വിത ം നാഥൻ 
തിരുവചനത്തിൻ വിത്തുവിത ാൻ വന്നു. 
വയലിനു പകരം ഹൃദയ നിലങ്ങൾ ന ക നിങ്ങൾ. 
 

സുവിേശഷകർ തൻ സാക്ഷയ്ം 
അനുഭവ മധുനാ വിവരിക്കുന്നു േകൾക്കാൻ 
െചവിയുള്ളവേനാ േകട്ടു ഫലങ്ങൾ ന ീടെട്ട. 

 

(സുവിേശഷ വായന  പകരം പീഡാനുഭവചരിതര്ം  
വായിക്കുന്നു). 

 

പീഡാനുഭവ ചരിതര്ം 
 

(പര്സംഗകൻ (ഒന്നാം സഹായി) പീഡാനുഭവചരിതര്ം വാ 
യിക്കുന്നു. ഈേശായുെട ഭാഗം കാർമ്മികനും മറ്റുള്ളവരുെട 
ഭാഗങ്ങൾ (മറുപടി) രണ്ടാം സഹായിയുമാണ് വായിേക്ക 
ണ്ടത്. പലർ ഒന്നിച്ചുപറയുന്ന വാക്കുകൾ സമൂഹം  വായി 
ക്കുന്നു). 
 

പര്സം: നമ്മുെട കർത്താവീേശാമിശിഹായുെട പീഡാനു 
ഭവ ചരിതര്ം. ഇവ അരുളിെച്ച  േശഷം ശിഷയ്ന്മാെരയും 
കൂട്ടിെകാണ്ട് ഈേശാ െകേദര്ാൻേതാടു കടന്നു പതിവു 
േപാെല ഒലിവു മലയിേലക്കു േപായി. അവിെട െഗദ്േസ 
മൻ എന്ന േപരിൽ ഒരു േതാട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ഈേശായും 
ശിഷയ്ന്മാരും അതിൽ പര്േവശിച്ചു. അേപ്പാൾ അവിടുന്ന് 
അവേരാട് ഇങ്ങെന അരുളിെച്ച . 
 

ഈേശാ: ǌാൻ േപായി പര്ാർത്ഥിക്കെട്ട. നിങ്ങൾ ഇവിെട 
ഇരിക്കുവിൻ. പരീക്ഷയിലുൾെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ പര്ാർത്ഥി 
ക്കുകയും െചയയ്ുവിൻ. 
 

പര്സം: അനന്തരം ഈേശാ പേതര്ാസിെനയും, സബ് ൈദ 
യുെട പുതര്ന്മാരായ യാേക്കാബ്, േയാഹന്നാൻ എന്നിവ 
െരയും കൂട്ടിെകാണ്ട് അ ദൂരം മുേമ്പാട്ടു നീങ്ങി. അവിെട 
വച്ച് ഈേശാ അപാരമായ ദു:ഖത്താൽ വിവശനായി 
ത്തീർന്നു. അവിടുന്ന് അവേരാട് ഇപര്കാരം അരുളിെച്ച : 
 

ഈേശാ: എെന്റ ആത്മാവു മരണേവദനയനുഭവിക്കുന്നു; 
നിങ്ങൾ എേന്നാടുകൂെട ഉണർന്നിരിക്കുവിൻ. 
 

പര്സം: അനന്തരം അവിടുന്ന് ഒരു കേലല്റു ദൂെര മാറി മുട്ടുകു 
ത്തി സാഷ്ടാംഗം വീണ് ഇങ്ങെന പര്ാർത്ഥിച്ചു: 
 

ഈേശാ: പിതാേവ, കഴിയുെമങ്കിൽ ആ മണിക്കൂർ എ 
ന്നിൽനിന്ന് അകന്നുേപാകെട്ട. അങ്ങു സർവവ്ശക്തനാ 
ണേലല്ാ. ഈ കാസ എന്നിൽനിന്നു മാറ്റിത്തരണേമ. എങ്കി 
ലും എെന്റ ഇഷ്ടമലല്. അങ്ങയുെട ഇഷ്ടം നിറേവറെട്ട. 
 

പര്സം: ഈേശാ ശിഷയ്ന്മാരുെട പക്കേലക്കു മടങ്ങിെച്ചന്ന 
േപ്പാൾ അവർ ഉറങ്ങുന്നതാണു കണ്ടത്. അേപ്പാൾ അവി 
ടുന്നു പേതര്ാസിേനാടു േചാദിച്ചു: 
 

ഈേശാ: ശിമേയാേന, നീ ഉറങ്ങുകയാേണാ? ഒരു മണി 
ക്കൂർ േനരം എേന്നാടുകൂെട ഉണർന്നിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ 
ക്കു കഴിഞ്ഞിലല്േലല്ാ? പരീക്ഷയിൽ ഉൾെപ്പടാതിരിക്കു 
വാൻ ഉണർന്നിരുന്നു പര്ാർത്ഥിക്കുവിൻ. ആത്മാവു സന്ന 
ദ്ധമാെണങ്കിലും ശരീരം ബലഹീനമായിരിക്കുന്നു. 
 

പര്സം: അവിടുന്നു വീണ്ടും േപായി അേത വാക്കുകൾ 
തെന്ന പറഞ്ഞു പര്ാർത്ഥിച്ചു. 
 

ഈേശാ: എെന്റ പിതാേവ, ഈ കാസ ǌാൻ കുടിക്കാ 
െത നിവൃത്തിയിെലല്ങ്കിൽ അങ്ങയുെട ഇഷ്ടം നിറേവറെട്ട. 
 

പര്സം: ഈേശാ വീണ്ടും തിരിച്ചു െചന്നേപ്പാഴും അവർ ഉറ 
ങ്ങുന്നതായിട്ടാണു കണ്ടത്. അവരുെട കണ്ണുകൾ അതര്  
നിദര്ാഭാരമുള്ളവയായിരുന്നു. അവിടുേത്താട് എന്തു മറുപടി 
പറയണെമന്നറിയാെത അവർ വിഷമിച്ചു. ഈേശാ അവ 
െര വിട്ടു മൂന്നാം പര്ാവശയ്വും പര്ാർത്ഥിക്കുവാൻ േപായി. 
അവിടുന്ന് അേത വാക്കുകൾ തെന്ന ഉരുവിട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. 
അേപ്പാൾ ഈേശാെയ ൈധരയ്െപ്പടുത്തുവാൻ സവ്ർഗ്ഗ 
ത്തിൽനിന്ന് ഒരു മാലാഖ പര്തയ്ക്ഷനായി. േവദന കേഠാര 
മായേപ്പാൾ അവിടുന്നു കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണതേയാെട പര്ാർത്ഥി 
ച്ചു. അേപ്പാൾ അവിടുെത്ത വിയർപ്പു രക്തത്തുള്ളികളായി 
നിലത്തുവീണു. 
 

അവിടുന്നു പര്ാർത്ഥനകഴിഞ്ഞ് എഴുേന്നറ്റു മൂന്നാം പര്ാവ 
ശയ്ം ശിഷയ്ന്മാരുെടയടുക്കേലക്കു െചന്നു. അവർ അേപ്പാഴും 
ദു:ഖാർത്തരായി തളർന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു. അവിടുന്ന് 
അവേരാട് അരുളിെച്ച : 
 

ഈേശാ: ഇേപ്പാഴും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിവിശര്മിക്കുകയാ 
േണാ? ഇതാ, മനുഷയ്പുതര്ൻ പാപികളുെട ൈകകളിൽ 
ഏ ിക്കെപ്പടുവാനുള്ള സമയമായി. എഴുേന്ന ക്കുവിൻ 
നമുക്കുേപാകാം. എെന്ന ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നവൻ എത്തിക്ക 
ഴിഞ്ഞു. 
 

പര്സം: അവിടുെത്ത ഒറ്റിെക്കാടുത്ത യൂദാസിന് ആ സ്ഥലം 
അറിയാമായിരുന്നു. എെന്തന്നാൽ ശിഷയ്ന്മാരുെമാന്നിച്ച് 
ഈേശാ പലേപ്പാഴും അവിെട േപാകാറുണ്ടായിരുന്നു. 
യൂദാസ്  പട്ടാളെത്തയും, പര്ധാനാചാരയ്ന്മാരുെടയും പര്ീശ 
ന്മാരുെടയും േസവകന്മാെരയും കൂട്ടിെകാണ്ട് അവിെട 
െച്ചന്നു. അവർ വിളക്കുകളും പന്തങ്ങളും വാളുകളും വടികളും 
എടുത്തിരുന്നു. ഈേശാ ശിഷയ്ന്മാേരാടു സംസാരിച്ചുെകാ 
ണ്ടിരിക്കുേമ്പാഴാണ് പന്ത്രണ്ടു േപരിൽ ഒരുവനായ യൂദാസ് 
അവിെടെയത്തിയത്. ഒറ്റിെക്കാടുക്കാനിരുന്നവൻ അവ 
േരാട് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ യിരുന്നു. 
 

മറുപടി: ǌാൻ ഒരാെള ചുംബിക്കും. അവനാണു മിശിഹാ. 
അവെന നിങ്ങൾ ശര്ദ്ധാപൂർവവ്ം പിടിച്ചുെകാള്ളണം. 
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പര്സം: അടുെത്തത്തിയ ഉടെന യൂദാസ് ഇപര്കാരം പറ 
ഞ്ഞുെകാണ്ട് ഈേശാെയ ചുംബിച്ചു. 
 

മറുപടി: ഗുേരാ, സവ്സ്തി. 
 

പര്സം: അേപ്പാൾ ഈേശാ അയാേളാടു േചാദിച്ചു. 
 

ഈേശാ: േസ്നഹിതാ, നീ ഇതിനാേണാ വന്നത്? യൂദാ 
േസ, ചുംബിച്ചു െകാണ്ടു നീ മനുഷയ്പുതര്െന ഒറ്റിെക്കാടുക്കു 
കയാേണാ? 
 

പര്സം: സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നെതലല്ാം അറിഞ്ഞിരുന്ന 
ഈേശാ അവരുെടയടുക്കേലക്കു െചന്ന് ഇപര്കാരം േചാദി 
ച്ചു. 
 

ഈേശാ: നിങ്ങൾ ആെരയാണ് അേനവ്ഷിക്കുന്നത്? 
 

പര്സം: അവർ അവിടുേത്താടു പറഞ്ഞു. 
 

സമൂ: നസര്ായനായ ഈേശാെയയാണ് ǌങ്ങൾ അേനവ് 
ഷിക്കുന്നത്. 
 

പര്സം: ഈേശാ അവേരാട് അരുളിെച്ച : 
 

ഈേശാ: അതു ǌാൻ തെന്നയാകുന്നു. 
 

പര്സം: അവിടുെത്ത ഒറ്റിെക്കാടുത്ത യൂദാസും അക്കൂട്ടത്തിലു 
ണ്ടായിരുന്നു. അതു ǌാൻ തെന്നയാകുന്നു എന്ന് അവി 
ടുന്ന് അരുളിെച്ച  ക്ഷണത്തിൽ അവെരലല്ാവരും പുറ 
േകാട്ടു മറിഞ്ഞു വീണു. ഈേശാ വീണ്ടും അവേരാടു 
േചാദിച്ചു: 
 

ഈേശാ: നിങ്ങൾ ആെരയാണ് അേനവ്ഷിക്കുന്നത്? 
 

പര്സം: അവർ വീണ്ടും പറഞ്ഞു. 
 

സമൂ: നസര്ായനായ ഈേശാെയയാണു ǌങ്ങൾ അേനവ് 
ഷിക്കുന്നത്. 
 

പര്സം: അവിടുന്ന് അവേരാട് അരുളിെച്ച : 
 

ഈേശാ: അതു ǌാൻ തെന്നയാെണന്ന് നിങ്ങേളാടു പറ 
ഞ്ഞുകഴിഞ്ഞേലല്ാ. എെന്നയാണു നിങ്ങൾ അേനവ്ഷിക്കുന്ന 
െതങ്കിൽ ഇവെരലല്ാം െപാ െക്കാള്ളെട്ട. 
 

പര്സം: അങ്ങ് എെന്ന ഏ ിച്ചിരുന്നവരിൽ ആെരയും 
ǌാൻ നഷ്ടെപ്പടുത്തിയിലല് എന്നുള്ള തെന്റ വചനം 
പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ് അവിടുന്ന് ഇപര്കാരം പറഞ്ഞത്. 
 

എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നെതന്നു മനസ്സിലാക്കിയ 
ശിഷയ്ന്മാർ അവിടുേത്താടു േചാദിച്ചു: 
 

മറു: കർത്താേവ, ǌങ്ങളും വാെളടുക്കെട്ടേയാ? 
 
 

പര്സം: ശിമേയാൻ പേതര്ാസിെന്റ ൈകവശം ഒരു വാളു 
ണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ െപെട്ടന്ന് അത് ഊരി പര്ധാനാചാ 
രയ്െന്റ േസവകെന െവട്ടി അവെന്റ വലത്തുെചവി മുറിച്ചുകള 
ഞ്ഞു. ആ േസവകെന്റ േപര് മാൽക്കൂസ് എന്നായിരുന്നു. 
അവെന്റ െചവി െതാട്ടുസുഖെപ്പടുത്തിയ േശഷം ഈേശാ 
പേതര്ാസിേനാട് അരുളിെച്ച . 
 

ഈേശാ: വാൾ അതിെന്റ ഉറയിലിടുക. വാെളടുക്കുന്നവൻ 
വാളാൽതെന്ന മരിക്കും. ǌാൻ എെന്റ പിതാവിേനാട് 
അേപക്ഷിച്ചാൽ ക്ഷണേനരം െകാണ്ട്  പന്ത്രണ്ടിേലെറ 
വയ്ൂഹം മാലാഖമാെര അയച്ച് ശതര്ുകരങ്ങളിൽ നിന്ന് 
എെന്ന രക്ഷിക്കയിെലല്ന്നാേണാ നീ കരുതുന്നത്? അങ്ങ 
െന െച ാൽ, ഇെതലല്ാം സംഭവിക്കണെമന്ന തിരുെവ 
ഴുത്ത് എങ്ങെന പൂർത്തിയാകും? എെന്റ പിതാവ് എനിക്കു 
തന്ന കാസ ǌാൻ കുടിേക്കണ്ടതലല്േയാ? 
 

പര്സം: അനന്തരം ഈേശാ ആ ജനക്കൂട്ടേത്താട് അരുളി 
െച്ച . 
 

ഈേശാ: ഒരു കവർച്ചക്കാരെന പിടിക്കാൻ എന്നവണ്ണം 
വാളുകളും വടികളുമായ് നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ എെന്റ അടു 
ക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ǌാൻ എലല്ാ ദിവസവും േദവാലയ 
ത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നവനേലല്? അെന്നാന്നും നിങ്ങൾ 
എെന്ന പിടികൂടിയിലല്േലല്ാ? ഇതു നിങ്ങളുെട സമയമാണ്. 
ഇത് അന്ധകാരത്തിെന്റ ഭരണമാണ്. പര്വചനങ്ങൾ 
പൂർത്തിയാകുവാൻ ഇങ്ങെനെയലല്ാം സംഭവിേച്ച മതി 
യാവൂ. 
 

പര്സം: അേപ്പാൾ സഹസര്ാധിപനും പട്ടാളക്കാരും യൂദന്മാ 
രുെട പരിചാരകരും േചർന്ന് ഈേശാെയ പിടിച്ചു ബന്ധി 
ച്ചു. അതുകണ്ടു ശിഷയ്ന്മാെരലല്ാവരും അവിടുെത്ത ഉേപ 
ക്ഷിച്ച് ഓടിേപ്പായി. എന്നാൽ ഒരു യുവാവ് ഈേശാെയ 
അനുഗമിച്ചിരുന്നു. അവർ അയാെള പിടികൂടി. ധരിച്ചിരുന്ന 
വസ്ത്രമുേപക്ഷിച്ച് അയാളും ഓടി രക്ഷെപട്ടു. 
 

ഈേശാെയ ആദയ്ം അവർ അന്നാസിെന്റ പക്കേല ാണു 
െകാണ്ടുേപായത്. എെന്തന്നാൽ അയാൾ അെക്കാലല്െത്ത 
മഹാപുേരാഹിതനായിരുന്ന കയയ്പ്പായുെട ശവ്ശുരനായി 
രുന്നു. ജനങ്ങൾ ഒന്നാെക നശിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരാൾ 
അവർക്കുപകരം മരിക്കുന്നതു നലല്താെണന്ന് ഒരിക്കൽ 
പര്സ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷയ്നായിരുന്നു കയയ്ാപ്പാ. 
 

പര്ധാനാചാരയ്ൻ ഈേശാേയാട് അവിടുെത്ത ശിഷയ്ന്മാെര 
യും ഉപേദശെത്തയും പറ്റി േചാദിച്ചു. ഈേശാ ഇപര്കാരം 
മറുപടി പറഞ്ഞു. 
 

ഈേശാ: ǌാൻ ജനങ്ങേളാടു പരസയ്മായിട്ടാണു സംസാ 
രിച്ചിട്ടുള്ളത്. യൂദന്മാരുെട സംഘത്തിലും േദവാലയത്തിലുമ 
ലല്ാെത രഹസയ്മായി ǌാൻ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടിലല്. പിെന്ന 
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എന്തിനാണ് എേന്നാടു േചാദിക്കുന്നത്? ǌാൻ എന്തു പറ 
ഞ്ഞുെവന്ന് എെന്റ േശര്ാതാക്കേളാടു തെന്ന േചാദിക്കുക. 
ǌാൻ പറഞ്ഞെതലല്ാം അവർക്കറിയാമേലല്ാ. 
  

പര്സം: അവിടുന്ന് അങ്ങെന അരുളിെച്ച േപ്പാൾ അടുത്തു 
നിന്നിരുന്ന ഒരു പരിചാരകൻ ഇപര്കാരം േചാദിച്ചുെകാണ്ട് 
അവിടുെത്ത കവിൾത്തടത്തിൽ അടിച്ചു. 
 

മറു: ഇങ്ങെനയാേണാ പര്ധാനാചാരയ്േനാടു മറുപടി പറയു 
ന്നത്? 
 

പര്സം: ഈേശാ അയാേളാടു േചാദിച്ചു. 
 

ഈേശാ: ǌാൻ പറഞ്ഞതിൽ എെന്തങ്കിലും െതറ്റുെണ്ട 
ങ്കിൽ അതു കാണിച്ചുതരിക. െതെറ്റാന്നുമിെലല്ങ്കിൽ പിെന്ന 
എന്തിനാണ് എെന്നയടിച്ചത്? 
 

പര്സം: അന്നാസ് ഈേശാെയ ബന്ധിതനായിത്തെന്ന 
മഹാ പുേരാഹിതനായ കയയ്പ്പായുെടയടുക്കേലക്കയച്ചു. 
പര്ധാനാചാരയ്ന്മാരും നിയമജ്ഞന്മാരും ജനപര്മാണികളു 
െമലല്ാം അവിെട സേമ്മളിച്ചിരുന്നു. പര്ധാനാചാരയ്ന്മാരും 
നയ്ായാധിപസംഘവും ഈേശാെയ വധശിക്ഷ  വിധി 
ക്കുവാനുള്ള െതളിവുണ്ടാക്കുവാൻ പരിശര്മിക്കുകയായി 
രുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ അവർ പരാജയമടഞ്ഞു. പലരും 
അവിടുേത്തെക്കതിരായി കള്ളസാക്ഷയ്ം പറയുവാൻ തയയ്ാ 
റായിെച്ചെന്നങ്കിലും അവരുെട സാക്ഷയ്ങ്ങൾ തമ്മിൽ െപാ 
രുത്തെപ്പടാെതേപായി. അവസാനം രണ്ടു കള്ളസാക്ഷി 
കൾ േചർന്ന് ഇങ്ങെന െമാഴിെകാടുത്തു. 
 

സമൂ: മനുഷയ്നിർമ്മിതമായ ഈ േദവാലയം നശിപ്പിച്ചു / 
മൂന്നു ദിവസങ്ങൾക്കകം / മനുഷയ്നിർമ്മിതമലല്ാത്ത മെറ്റാ 
ന്നു / ǌാൻ പണിയും എന്ന് / ഈ മനുഷയ്ൻ പറയുന്നത് 
ǌങ്ങൾ േകട്ടിട്ടുണ്ട്. 
 

പര്സം: എന്നാൽ അവിെടയും അവരുെട സാക്ഷയ്ങ്ങൾക്കു 
തമ്മിൽ െപാരുത്തമിലല്ായിരുന്നു. മഹാപുേരാഹിതൻ അവ 
രുെട മേദ്ധയ് എഴുേന്നറ്റു നിന്നുെകാണ്ട് ഈേശാേയാടു 
േചാദിച്ചു: 
 

മറു: ഈ മനുഷയ്െരലല്ാം നിനെക്കതിരായി ന ന്ന സാക്ഷയ് 
ങ്ങെളക്കുറിച്ചു നിനെക്കാന്നും പറയുവാനിേലല്? 
 

പര്സം: ഈേശാ യാെതാരു മറുപടിയും ന ിയിലല്. മഹാപു 
േരാഹിതൻ വീണ്ടും േചാദിച്ചു. 
 

മറു: നീ ൈദവപുതര്നായ മിശിഹാതെന്നേയാ എന്നു ǌങ്ങ 
േളാടു പറയണെമന്നു സജീവ ൈദവത്തിെന്റ നാമത്തിൽ 
ശപഥം െച  ǌാൻ ആവശയ്െപ്പടുന്നു. 
 

പര്സം: ഈേശാ അരുളിെച്ച : 
 

ഈേശാ: അങ്ങുതെന്ന അതു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
മനുഷയ്പുതര്ൻ സർവവ്ശക്തെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കു 
ന്നതും, വാനേമഘങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളിവരുന്നതും നിങ്ങൾ 
കാണുെമന്നു ǌാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 
 

പര്സം: അതു േകട്ടേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതൻ തെന്റ വസ്ത്ര 
ങ്ങൾ വലിച്ചു കീറിെകാണ്ടു പറഞ്ഞു. 
 

മറു: ഇവൻ ൈദവദൂഷണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി 
സാക്ഷികെളെക്കാണ്ട് നമുക്ക് എന്താവശയ്ം? ഇവൻ ൈദവ 
ദൂഷണം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തെന്ന േകട്ടേലല്ാ. നിങ്ങളുെട 
അഭിപര്ായം എന്താണ്? 
 

പര്സം: അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു: 
 

സമൂ: ഇവൻ മരണശിക്ഷ ് അർഹനാകുന്നു. 
 

പര്സം: പിന്നീട് അവർ അവിടുേത്ത മുഖത്തു തുപ്പുകയും 
ഇടിക്കുകയും കരണത്ത് അടിക്കുകയും െച . കണ്ണുകൾ 
മൂടിെക്കട്ടിയ േശഷം ഇപര്കാരം േചാദിച്ചുെകാണ്ട് അവി 
ടുെത്ത അടിച്ചു: 
 

സമൂ: നിെന്ന അടിച്ചത് ആരാെണന്നു പര്വചിക്കുക. 
 

പര്സം: അവർ അവിടുേത്തെക്കതിരായി പല ദൂഷണങ്ങളും 
പറഞ്ഞു െകാണ്ടിരുന്നു. ശിമേയാൻ പേതര്ാസും മെറ്റാരു 
ശിഷയ്നും മഹാപുേരാഹിതെന്റ അങ്കണം വെര ദൂരത്തുകൂടി 
ഈേശാെയ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ശിഷയ്ൻ 
മഹാപുേരാഹിതെന പരിചയമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഈ 
േശായുെട കൂെട മഹാപുേരാഹിതെന്റ നടുമുറ്റത്തു പര്േവശി 
ക്കുവാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ പേതര്ാസ് പുറത്തു വാതിൽ 
ക്കൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതിനാൽ മഹാപുേരാഹി 
തെന പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന മേറ്റശിഷയ്ൻ െചന്നു വാതിൽ 
കാവൽക്കാരിേയാടു ശുപാർശ െച . ശിമേയാൻ പേതര്ാ 
സിെനയും അകത്തു പര്േവശിപ്പിച്ചു. ആ വാതിൽ കാവൽ 
ക്കാരി ശിമേയാേനാടു േചാദിച്ചു. 
 

മറു: താനും ആ മനുഷയ്െന്റ ഒരു ശിഷയ്നലല്േയാ? 
 

പര്സം: െപെട്ടന്ന് അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു: 
 

മറു: ǌാൻ ആ മനുഷയ്െന്റ ശിഷയ്നലല്. 
 

പര്സം: കാരയ്ങ്ങൾ എങ്ങെന അവസാനിക്കുെമന്നു കാണാ 
നായി ശിമേയാൻ ഭൃതയ്ന്മാേരാടുകൂെട അകത്തു കാത്തി 
രുന്നു. കുളിരായിരുന്നതിനാൽ  ഭൃതയ്ന്മാരും േസവകന്മാരും 
തീ കൂട്ടി കാഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. ശിമേയാനും അവരുെട 
കൂെട തീ കായുകയായിരുന്നു. അേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹി 
തെന്റ ഒരു പരിചാരിക ആ വഴി വന്നു. അവൾ ശിമ 
േയാെന സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കിയേശഷം ഇങ്ങെന േചാദിച്ചു: 
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മറു: താനും നസര്ായനായ ഈേശായുെട കൂെടയുണ്ടായിരു 
ന്നവനേലല്?  
 

പര്സം: എലല്ാവരുെടയും മുമ്പിൽ വച്ചു പേതര്ാസ് നിേഷ 
ധിച്ചു പറഞ്ഞു: 
 

മറു: നീ പറയുന്നത് എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നിലല്:ǌാൻ ആ 
മനുഷയ്െന അറിയുകയിലല്. 
 

പര്സം: അനന്തരം അയാൾ പടിവാതി ക്കേലക്കു േപാ 
യി. അേപ്പാൾ േകാഴി കൂവി. അ ം കഴിഞ്ഞ് അവിെട 
നിന്നിരുന്നവർ അടുത്തുെചന്നു പേതര്ാസിേനാടു പറഞ്ഞു: 
 

സമൂ: താനും അവരുെട കൂെടയുള്ളവൻ തെന്ന; സംശയ 
മിലല്. തെന്റ സംസാരരീതിതെന്ന അതു െതളിയിക്കുന്നു. 
 

പര്സം: അേപ്പാൾ ശിമേയാൻ പേതര്ാസ് സതയ്ം െച ് 
ആണയിട്ട് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: 
 

മറു: ǌാൻ ആ മനുഷയ്െന അറിയുകയിലല്. 
 

പര്സം: പര്ധാനാചാരയ്െന്റ ഭൃതയ്നും, പേതര്ാസ് െചവി മുറി 
ച്ചവെന്റ ചാർച്ചക്കാരനുമായ ഒരു മനുഷയ്ൻ പേതര്ാസി 
േനാടു പറഞ്ഞു: 
 

മറു: േതാട്ടത്തിൽ വച്ച് അയാളുെട കൂെട തെന്നയും ǌാൻ 
കണ്ടേലല്ാ. 
 

പര്സം: പേതര്ാസ് അതും നിേഷധിച്ചു. അയാൾ സംസാ 
രിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന രണ്ടാം പര്ാവശയ്ം േകാഴി 
കൂവി. കർത്താവു തിരിഞ്ഞു പേതര്ാസിെന േനാക്കി. 
േകാഴി കൂവുന്നതിനു മുമ്പു മൂന്നുപര്ാവശയ്ം നീ എെന്ന നിേഷ 
ധിച്ചു പറയും എന്ന് അവിടുന്ന് അരുളിെച്ച ിരുന്നതു 
പേതര്ാസ് അേപ്പാൾ ഓർത്തു. അയാൾ പുറേത്തക്കു 
േപായി ഹൃദയം െനാന്തു കരഞ്ഞു. 
 

േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ പര്ധാനാചാരയ്ന്മാരും ജനപര്മാണി 
കളും നിയമജ്ഞരും േചർന്ന് ഈേശാെയ വധിക്കുന്നതി 
െനപ്പറ്റി ആേലാചന നടത്തി. നയ്ായാധിപസംഘത്തിൻ 
മുമ്പാെക അവിടുെത്ത ഹാജരാക്കിയ േശഷം അവർ അവി 
ടുേത്താട് ഇപര്കാരം പറഞ്ഞു: 
 

സമൂ: നീ മിശിഹായാെണങ്കിൽ അക്കാരയ്ം ǌങ്ങേളാടു 
തുറന്നുപറയുക. 
 

പര്സം: അവിടുന്ന് ഇങ്ങെന മറുപടി പറഞ്ഞു: 
 

ഈേശാ: എെന്റ വാക്കു നിങ്ങൾ വിശവ്സിക്കയിലല്. എെന്റ 
േചാദയ്ങ്ങൾക്കു നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുകയുമിലല്: ഇന്നു 
മുതൽ മനുഷയ്പുതര്ൻ സർവവ്ശക്തനായ ൈദവത്തിെന്റ വല 
ത്തുഭാഗത്തിരിക്കും. 
 

പര്സം: അവർ വീണ്ടും അവിടുേത്താടു േചാദിച്ചു: 
 

സമൂ: ആകയാൽ നീ ൈദവപുതര്നാെണന്ന് പറയുകയാ  
േണാ? 
 

പര്സം: അവിടുന്ന് ഉത്തരമരുളി. 
 

ഈേശാ: ǌാൻ ൈദവപുതര്നാെണന്ന് നിങ്ങൾ തെന്ന 
പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞേലല്ാ. 
 

പര്സം: അേപ്പാൾ അവർ പറഞ്ഞു: 
 

സമൂ: നമുക്കിനി സാക്ഷികെളെക്കാണ്ട് എന്താണാവശയ്ം?
നാം തെന്ന േനരിട്ടു േകട്ടു കഴിഞ്ഞേലല്ാ. 
 

പര്സം: അവർ അവിടുെത്ത ബന്ധിച്ചു ഗവർണറായിരുന്ന 
പന്തിേയാസ് പീലാേത്താസിെന്റ മുമ്പാെക ഹാജരാക്കി. 
ഈേശാ വിധിക്കെപ്പട്ട വിവരമറിഞ്ഞേപ്പാൾ അവിടുെത്ത 
ഒറ്റിെക്കാടുത്ത യൂദാസ് മനഃേകല്ശേത്താെട ആ മുപ്പതു 
െവള്ളിനാണയങ്ങളുമായി പര്ധാനാചാരയ്ന്മാരുെടയും  ജന 
പര്മാണികളുെടയും അടുക്കൽ െചന്ന് ഇപര്കാരം പറഞ്ഞു: 
 

മറു: ǌാൻ പാപം െച േപായി: കുറ്റമിലല്ാത്ത രക്തം 
ǌാൻ ഒറ്റിെക്കാടുത്തു. 
 

പര്സം: അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു: 
 

സമൂ: അതിനു ǌങ്ങെളന്തുേവണം? നീ േപായി നിെന്റ 
കാരയ്ം േനാക്കിെക്കാള്ളുക. 
 

പര്സം: അവൻ ആ നാണയത്തുട്ടുകൾ േദവാലയത്തിേലക്കു 
വലിെച്ചറിഞ്ഞിട്ടു േപായി തൂങ്ങിച്ചത്തു. പര്ധാനാചാരയ്ന്മാർ 
ആ നാണയത്തുട്ടുകൾ െപറുക്കിെയടുത്തിട്ട് ഇപര്കാരം 
പറഞ്ഞു. 
സമൂ: ഇതു രക്തത്തിെന്റ വിലയാകയാൽ / േനർച്ചെപ്പട്ടിയി 
ലിടുന്നതു ശരിയലല്. 
 

പര്സം: അവർ കൂടിയാേലാചിച്ചേശഷം ആ പണം െകാ  
ടുത്ത്, വിേദശികെള സംസ്കരിക്കുവാൻ ഒരു കുശവെന്റ 
പറമ്പു വാങ്ങി. ആ സ്ഥലം ഇന്നും രക്തപ്പറമ്പ് എന്ന 
േപരിലാണ് അറിയെപ്പടുന്നത്. വിലെപ്പട്ടവെന്റ വിലയായി 
ഇസര്ാേയൽക്കാർ കണക്കാക്കിയ മുപ്പതു െവള്ളി നാണയ 
െമടുത്ത്, കർത്താവ് എേന്നാടു ക ിച്ചതുേപാെല അവർ 
കുശവെന്റ പറമ്പിനു െകാടുത്തു എന്നുള്ള   െജറമിയാസി 
െന്റ പര്വചനം അങ്ങെന പൂർത്തിയായി. 
     േനരം പുലർച്ചയായേപ്പാൾ അവർ ഈേശാെയ കയയ്ാ 
പ്പായുെട ഭവനത്തിൽനിന്നു ഗവർണരുെട െകാട്ടാരത്തി 
േലക്കു െകാണ്ടുേപായി. അശുദ്ധരാകാെത െപസഹാ 
ഭക്ഷിേക്കണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ അവരാരും െകാട്ടാരത്തി 
േലക്കു പര്േവശിച്ചിലല്. അതിനാൽ പീലാേത്താസ് പുറേത്ത 
ക്കിറങ്ങിെച്ചന്ന് അവേരാടു േചാദിച്ചു: 
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മറു: എന്തു കുറ്റമാണു നിങ്ങൾ ഈ മനുഷയ്െന്റ േമൽ 
ആേരാപിക്കുന്നത്? 
 

പര്സം: അതിനു അവർ ഇങ്ങെന മറുപടി പറഞ്ഞു: 
 

സമൂ: കുറ്റക്കാരനലല്ായിരുന്നുെവങ്കിൽ ǌങ്ങൾ അയാെള 
അങ്ങയുെട സമക്ഷം ഹാജരാക്കുകയിലല്ായിരുന്നു. 
 

പര്സം: പീലാേത്താസ് അവേരാടു പറഞ്ഞു: 
 

മറു: അങ്ങെനെയങ്കിൽ നിങ്ങൾതെന്ന അയാെള െകാണ്ടു 
േപായി നിങ്ങളുെട നിയമമനുസരിച്ചു വിസ്തരിച്ചുെകാള്ളു 
വിൻ. 
 

പര്സം: ഉടെന യൂദന്മാർ പീലാേത്താസിേനാടു പറഞ്ഞു: 
 

സമൂ: ആർക്കും മരണശിക്ഷ ന വാൻ ǌങ്ങൾക്കു അധി 
കാരമിലല്േലല്ാ. 
 

പര്സം: എങ്ങെനയാണു താൻ മരിക്കാൻ േപാകുന്നെതന്നു 
സൂചിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് ഒരിക്കൽ ഈേശാ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ 
അങ്ങെന നിറേവറുകയായിരുന്നു. അനന്തരം അവർ ഈ 
േശായുെട േമൽ ഓേരാ കുറ്റങ്ങൾ ആേരാപിച്ചുതുടങ്ങി. 
 

സമൂ: ഇയാൾ ജനങ്ങെള വഴിെതറ്റിക്കുകയും സീസറിനു 
കപ്പം െകാടുക്കുന്നതു തടയുകയും താൻ രാജാവായ മിശി 
ഹായാെണന്നു പറയുകയും െച തായി ǌങ്ങൾക്കറിയാം. 
 

പര്സം: അേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് അകേത്തക്കു േപായി 
ഈേശാെയ വിളിച്ച് ഇപര്കാരം േചാദിച്ചു: 
 

മറു: നിങ്ങൾ യൂദന്മാരുെട രാജാവാേണാ? 
 

പര്സം: ഈേശാ അരുളിെച്ച : 
 

ഈേശാ: ഇത് അങ്ങു സവ്യം േചാദിക്കുന്നുേവാ, മറ്റുള്ളവർ 
എെന്നപ്പറ്റി പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു േചാദിക്കുന്നുേവാ? 
 

പര്സം: മറുപടിയായി പീലാേത്താസ് േചാദിച്ചു: 
 

മറു: ǌാൻ ഒരു യൂദനലല്േലല്ാ. നിങ്ങളുെട ആളുകളും പര്ധാ 
നാചാരയ്ന്മാരുമേലല് നിങ്ങെള എെന്റ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി 
യത്? നിങ്ങൾ എന്തു കുറ്റമാണ് െച ത്? 
 

പര്സം: അേപ്പാൾ ഈേശാ അരുളിെച്ച : 
 

ഈേശാ: എെന്റ രാജയ്ം ഐഹികമലല്: ആയിരുെന്നങ്കിൽ 
ǌാൻ യൂദന്മാരുെട ൈകകളിൽ വീഴാതിരിക്കുവാൻ എെന്റ 
േസവകന്മാർ യുദ്ധം െചയയ്ുമായിരുന്നു. എെന്റ രാജയ്ം ഇവി 
െടയലല്. 
 

പര്സം: പീലാേത്താസ് വീണ്ടും േചാദിച്ചു: 
 

മറു: അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ഒരു രാജാവു തെന്നയാെണേന്നാ? 

 

പര്സം: ഈേശാ ഉത്തരമരുളി: 
 

ഈേശാ: ǌാൻ രാജാവാെണന്ന് അങ്ങു തെന്ന പറഞ്ഞു. 
സതയ്ത്തിനു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കുവാനാണ് ǌാൻ ജനിച്ചി 
രിക്കുന്നത്. അതിനുേവണ്ടി തെന്നയാണു ǌാൻ േലാക 
ത്തിേലക്കു വന്നിരിക്കുന്നതും. സതയ്േത്താടു േചർന്നു നില് 
ക്കുന്നവെരലല്ാം എെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു. 
 

പര്സം: അേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് േചാദിച്ചു. 
 

മറു: സതയ്ം എന്താകുന്നു? 
 

പര്സം: േചാദയ്ം കഴിഞ്ഞ് ഉടൻ തെന്ന അേദ്ദഹം യൂദന്മാ 
രുെട േനേര തിരിഞ്ഞ് പര്ധാനാചാരയ്ന്മാേരാടും ജനസമൂ 
ഹേത്താടും ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: 
 

മറു: ǌാൻ ഈ മനുഷയ്നിൽ കുറ്റെമാന്നും കാണുന്നിലല്. 
 

പര്സം: അവർ വീണ്ടും ഈേശായിൽ കുറ്റം ആേരാപിച്ചു 
തുടങ്ങി. 
 

സമൂ: ഇയാൾ ഗല്ീലാ മുതൽ ഇവിെടവെര യൂദയാ രാജയ്ത്തി 
െലങ്ങും പര്സംഗിച്ചു ജനങ്ങെള പര്േക്ഷാഭത്തിനു േപര്രിപ്പി 
ക്കുന്നു. 
 

പര്സം: ഗല്ീലാ എന്നു േകട്ടഉടെന പീലാേത്താസ് േചാദിച്ചു: 
 

മറു: ഈ മനുഷയ്ൻ ഗല്ീലാക്കാരനാേണാ? 
 

പര്സം: ഈേശാ േഹേറാേദസിെന്റ അധികാരസീമയിൽ  
െപ്പട്ടവനാെണന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് അവിടു 
െത്ത േഹേറാേദസിെന്റ പക്കേലക്കയച്ചു. അേദ്ദഹം അന്നു 
െജറുസലത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഈേശാെയക്കണ്ടേപ്പാൾ േഹ 
േറാേദസ് വളെര സേന്താഷിച്ചു. അേദ്ദഹം ഈേശാെയ 
ക്കുറിച്ചു പലതും േകട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുെത്ത ഒന്നു 
കാണാൻ ആഗര്ഹിച്ചിരിക്കുകയുമായിരുന്നു. അവിടുന്ന് 
എെന്തങ്കിലും ഒരത്ഭുതം പര്വർത്തിക്കുന്നതു കാണാെമന്ന് 
അേദ്ദഹം പര്തീക്ഷിച്ചു. 
 

േഹേറാേദസ് ഈേശാേയാടു പലതും േചാദിച്ചു. എന്നാൽ 
അവിടുന്ന് ഒരു മറുപടിയും പറഞ്ഞിലല്. അവിെടയും, പര്ധാ 
നാചാരയ്ന്മാരും നിയമജ്ഞരും ഈേശാ െക്കതിരായി 
ഓേരാ ആേരാപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. അവ 
സാനം േഹേറാേദസും പടയാളികളും കൂടി അവിടുെത്ത 
നിന്ദിച്ചു പരിഹസിക്കയും, വിലേയറിയ ഒരു വസ്ത്രം ധരി 
പ്പിച്ചു പീലാേത്താസിെന്റ പക്കേലക്കു തിരിച്ചയ കയും 
െച . ശതര്ുതയിൽക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന േഹേറാേദസും പീലാ 
േത്താസും അന്നുമുതൽ മിതര്ങ്ങളായിത്തീർന്നു. 
 

പീലാേത്താസ് പര്ധാനാചാരയ്ന്മാെരയും ജനപര്മാണിക 
െളയും വിളിച്ചുകൂട്ടി ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: 
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മറു: ജനങ്ങെള വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നു എന്ന കുറ്റമാേരാപിച്ചാ 
ണേലല്ാ നിങ്ങൾ ഈ മനുഷയ്െന എെന്റ മുമ്പിൽ ഹാജരാ  
ക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ വച്ചുതെന്ന ǌാൻ 
ഇയാെള വിസ്തരിച്ചു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആേരാപിക്കുന്ന 
കുറ്റങ്ങെളാന്നും ǌാൻ ഇയാളിൽ കണ്ടിലല്. േഹേറാേദ 
സിനും ഇയാളിൽ കുറ്റെമാന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിലല്. അ 
േദ്ദഹം ഇയാെള ഇേങ്ങാട്ടു തെന്ന തിരിച്ചയ കയാണേലല്ാ 
െച ത്. മരണശിക്ഷ ് അർഹമായ കുറ്റെമാന്നും ഈ മനു 
ഷയ്ൻ െച ിട്ടിലല്. അതിനാൽ ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിപ്പിച്ച് 
ഇയാെള ǌാൻ വിട്ടയ ം. 
 

പര്സം: എലല്ാ െപസഹാത്തിരുനാളിലും ജനങ്ങൾ ആഗര് 
ഹിക്കുന്ന ഒരു തടവുകാരെന ഗവർണ്ണർ േമാചിപ്പിക്കുക 
പതിവായിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് ആെള േമാചിപ്പിക്കുവാൻ 
ജനങ്ങൾ ആവശയ്െപ്പട്ടു തുടങ്ങി. 
 

ഒരു കലാപത്തിനിടയിൽ െകാലപാതകം നടത്തിയ കുറ്റ 
ത്തിനു പര്േക്ഷാഭകാരികളുെട കൂെട കാരാഗൃഹത്തിലട 
െപ്പട്ടിരുന്ന ബറാബാസ് എന്ന കുപര്സിദ്ധനായ ഒരു 

തടവുകാരനുണ്ടായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടിയേപ്പാൾ 
പീലാേത്താസ് അവേരാടു േചാദിച്ചു. 
 

മറു: െപസഹാത്തിരുനാളിൽ ഒരു തടവുകാരെന േമാചിപ്പി 
ക്കുക പതിവുണ്ടേലല്ാ. ǌാൻ ആെരയാണ് േമാചിപ്പിേക്ക 
ണ്ടത്? ബറാബാസിെനേയാ മിശിഹാ എന്നു വിളിക്കെപ്പ 
ടുന്ന ഈേശാെയേയാ? 
 

പര്സം: അവർ ഈേശാെയ പിടിേച്ച ിച്ചത് അവരുെട 
അസൂയെകാണ്ടാെണന്ന് അേദ്ദഹത്തിന് അറിയാമായി 
രുന്നു. 
 

പീലാേത്താസു നയ്ായാസനത്തിലിരിക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ ഭാരയ് ആളയച്ച് ഇപര്കാരം അറിയിച്ചു: 
 

മറു: ആ നീതിമാെന ഒന്നും െചയയ്രുത്. അേദ്ദഹെത്ത 
പര്തി സവ്പ്നത്തിൽ ǌാൻ വളെര േവദനയനുഭവിച്ചു. 
 

പര്സം: എന്നാൽ പര്ധാനാചാരയ്ന്മാരും ജനപര്മാണികളും 
ബറാബാസിെന േമാചിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഈേശാെയ വധി 
ക്കുന്നതിനും മുറവിളി കൂട്ടുവാൻ ജനങ്ങെള േപര്രിപ്പിച്ചി 
രുന്നു. പീലാേത്താസ് ജനങ്ങേളാട് ഇങ്ങെന േചാദിച്ചു. 
 

മറു: ഈ രണ്ടു േപരിൽ ആെര േമാചിപ്പിക്കുവാനാണ് 
നിങ്ങൾ ആഗര്ഹിക്കുന്നത്? 
 

പര്സം: അവർ ഒന്നടങ്കം വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: 
 

സമൂ: ഈേശാെയ വധിക്കുക: ബറാബാസിെന േമാചിപ്പി 
ക്കുക. 
 

പര്സം: ഈേശാെയ േമാചിപ്പിക്കണെമന്നുള്ള ആഗര്ഹ 
േത്താെട പീലാ േത്താസ് വീണ്ടും അവേരാടു േചാദിച്ചു: 
 

മറു:  യൂദന്മാരുെട രാജാെവന്നു വിളിക്കുന്ന ഈേശാെയ 
ǌാൻ എന്തു െചയയ്ണം? 
 

പര്സം: അേപ്പാൾ എലല്ാവരും കൂടി വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: 
 

സമൂ: അവെന കുരിശിൽ തറ ക: അവെന കുരിശിൽ 
തറ ക. 
 

പര്സം: മൂന്നാം പര്ാവശയ്ം പീലാേത്താസ് അവേരാടു 
േചാദിച്ചു: 
 

മറു: ഈ മനുഷയ്ൻ എന്തു കുറ്റമാണു െച ത്? വധശിക്ഷ 
യർഹിക്കുന്ന യാെതാരു കുറ്റവും ǌാൻ ഇയാളിൽക്കാണു 
ന്നിലല്ല്. 
 

പര്സം: അവരാകെട്ട, അവിടെത്ത കുരിശിൽ തറയ് 
ക്കണെമന്നു ശാഠയ്ഭാവേത്താെട വിളിച്ചുപറഞ്ഞുെകാണ്ടി 
രുന്നു. അവരുെട മുറവിളിക്കു ശക്തികൂടി വരികയും െചയ് 
തു. അവസാനം പീലാേത്താസ് ജനങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടുത്തു 
വാൻ േവണ്ടി അവരുെട ആഗര്ഹത്തിനു വഴങ്ങിെക്കാടുത്തു. 
കവർച്ചയും െകാലപാതകവും മൂലം കാരാഗൃഹത്തിൽ അട 
െപ്പട്ടിരുന്നവെന, അവരുെട ആവശയ്പര്കാരം, അേദ്ദഹം 

സവ്തന്ത്രനാക്കി. ഈേശാെയ അവരുെട ഹിതത്തിനു വിട്ടു 
െകാടുക്കുകയും െച . അനന്തരം പീലാേത്താസ് ഈേശാ 
െയ ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിപ്പിച്ചു. 
 

പടയാളികൾ ഈേശാെയ െകാട്ടാരത്തിെന്റ അങ്കണത്തി 
േല  െകാണ്ടുേപായി ൈസനയ്ദളങ്ങെളെയലല്ാം അവിെട 
വിളിച്ചു കൂട്ടി. അനന്തരം അവിടുെത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി ഒരു 
ചുവന്ന േമലങ്കി ധരിപ്പിച്ചു. മുള്ളുെകാെണ്ടാരു മുടിയുണ്ടാക്കി 
ശിരസ്സിേന്മൽ വച്ചു. വലത്തുൈകയിൽ ഒരു ǌാങ്കണയും 
െകാടുത്തു. പിന്നീട് അവർ അവിടുേത്ത മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി 
യൂദന്മാരുെട രാജാേവ, വന്ദനം എന്നു പറഞ്ഞ് പരിഹ 
സിച്ചു. അവിടുേത്ത കരണത്ത് അടിച്ചു. അനന്തരം ǌാങ്ക 
ണെയടുത്തു ശിരസ്സിലടിക്കുകയും തുപ്പുകയും െച . 
 

പീലാേത്താസ് വീണ്ടും പുറേത്തക്കു െചന്ന് അവേരാട് പറ 
ഞ്ഞു: 
 

മറു: ǌാൻ അയാളിൽ കുറ്റെമാന്നും കാണുന്നിെലല്ന്നു 
നിങ്ങെള േബാദ്ധയ്െപ്പടുത്തുവാൻ േവണ്ടി, അയാെള 
ഇേപ്പാൾ നിങ്ങളുെടയടുക്കേലക്കു ǌാൻ െകാണ്ടുവരിക 
യാണ്. 
 

പര്സം: മുൾക്കിരീടവും ചുവന്ന േമലങ്കിയും ധരിച്ചിരുന്ന 
ഈേശാെയ ഉടെന പുറേത്തക്കു െകാണ്ടുെചന്നു. അേപ്പാൾ 
പീലാേത്താസ് അവേരാടു പറഞ്ഞു: 
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മറു: ഇതാണ് ആ മനുഷയ്ൻ. 
 

പര്സം: പര്ധാനാചാരയ്ന്മാരും പരിചാരകരും അവിടുെത്ത 
കണ്ടേപ്പാൾ അട്ടഹസിച്ചു പറഞ്ഞു: 
 

സമൂ: അവെന കുരിശിൽ തറയ് ക്കുക; അവെന കുരിശിൽ  
തറ ക. 
 

പര്സം: പീലാേത്താസു പര്തിവചിച്ചു. 
 

മറു: നിങ്ങൾ തെന്ന അയാെള െകാണ്ടുേപായി കുരിശിൽ 
തറച്ചുെകാള്ളുവിൻ. ǌാൻ അയാളിൽ കുറ്റെമാന്നും കാണു 
ന്നിലല്. 
 

പര്സം: അേപ്പാൾ യൂദന്മാർ അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു: 
 

സമൂ: ǌങ്ങൾക്ക് ഒരു നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമമനുസരിച്ച് / 
അവൻ വധശിക്ഷ ് അർഹനാകുന്നു. എെന്തന്നാൽ / 
താൻ ൈദവപുതര്നാെണന്ന് അവൻ അവകാശെപ്പടുന്നു. 
 

പര്സം: അതു േകട്ടേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് അതയ്ധികം 
ഭയെപ്പട്ടു. അതിനാൽ വീണ്ടും അകത്തുെചന്ന് അേദ്ദഹം 
ഈേശാേയാടു േചാദിച്ചു: 
 

മറു: നിങ്ങൾ ആരാകുന്നു? 
 

പര്സം: ഈേശാ അതിനു മറുപടി ന ിയിലല്. പീലാ 
േത്താസ് വീണ്ടും അവിടുേത്താടു േചാദിച്ചു: 
 

മറു: എേന്നാടു നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുകയിേലല്? നിങ്ങെള 
കുരിശിൽ തറ വാനും വിട്ടയ വാനും എനിക്ക് അധികാ 
രമുെണ്ടന്ന് അറിഞ്ഞുകൂെട? 
 

പര്സം: ഈേശാ ഇപര്കാരം മറുപടി പറഞ്ഞു. 
 

ഈേശാ: ഉന്നതത്തിൽ നിന്നു ന െപ്പടാതിരുെന്നങ്കിൽ 
അേങ്ങക്ക് എെന്റേമൽ അധികാരെമാന്നും ഉണ്ടാകുമായിരു 
ന്നിലല്. ആകയാൽ എെന്ന അേങ്ങപ്പക്കൽ ഏ ിച്ചവനാണ് 
അങ്ങെയക്കാൾ വലിയ കുറ്റക്കാരൻ. 
 

പര്സം: തന്മൂലം പീലാേത്താസ് അവിടുെത്ത േമാചിപ്പിക്കു 
വാൻ ആഗര്ഹിച്ചു. എന്നാൽ യൂദന്മാർ ഇങ്ങെന വിളിച്ചുപറ 
ഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 
 

സമൂ: അവെന വിട്ടയ ന്നപക്ഷം അങ്ങു സീസറിെന്റ േസ്ന 
ഹിതനലല്. സവ്യം രാജാവാകുവാൻ ശര്മിക്കുന്നവെരലല്ാം 
സീസറിെന്റ ശതര്ുക്കളാകുന്നു. 
 

പര്സം: അതു േകട്ടേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് വീണ്ടും ഈേശാ 
െയ പുറേത്തക്കു െകാണ്ടുെചന്നു. ഹീബര്ു ഭാഷയിൽ ഗബാ 
ത്ത എന്നു പറയുന്ന കൽത്തളത്തിൽ അേദ്ദഹം ഉപവിഷ്ട 
നായി. അന്നു െപസഹാ െവള്ളിയാ യായിരുന്നു. സമയം 
ഏകേദശം പന്ത്രണ്ടു മണിയായി. പീലാേത്താസ് യൂദന്മാ 

േരാടു പറഞ്ഞു. 
 

മറു: ഇതാ നിങ്ങളുെട രാജാവ്. 
 

പര്സം: അതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു 
പറഞ്ഞു: 
 

സമൂ: അവെന െകാണ്ടുേപാവുക; അവെന െകാണ്ടുേപായി 
കുരിശിൽ തറ ക. 
 

പര്സം: പീലാേത്താസ് അവേരാടു േചാദിച്ചു: 
 

മറു: എന്ത്? നിങ്ങളുെട രാജാവിെന ǌാൻ കുരിശിൽ തറ 
ണെമേന്നാ? 

പര്സം: അതിനു പര്ധാനാചാരയ്ന്മാരാണു മറുപടി പറ 
ഞ്ഞത്. 
 

സമൂ: സീസറലല്ാെത ǌങ്ങൾക്കു മെറ്റാരു രാജാവിലല്. 
 

പര്സം: തെന്റ പരിശര്മെമലല്ാം നിഷ് ഫലമാവുകയാെണ 
ന്നും, കലഹം വർദ്ധിക്കുവാനാണു സാദ്ധയ്തെയന്നും പീലാ 
േത്താസിനു മനസ്സിലായി. അതിനാൽ അേദ്ദഹം െവള്ളെമ 
ടുത്തു ജനങ്ങളുെട മുമ്പിൽ െവച്ചു ൈകകൾ കഴുകിെക്കാണ്ടു 
പറഞ്ഞു: 
 

മറു: ഈ നീതിമാെന്റ രക്തത്തിൽ എനിക്കു പങ്കിലല്. 
 

പര്സം: അതു േകട്ടു ജനങ്ങൾ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: 
 

സമൂ: അവെന്റ രക്തം ǌങ്ങളുെട േമലും / ǌങ്ങളുെട സന്താ 
നങ്ങളുെടേമലും വീണുെകാള്ളെട്ട. 
 

പര്സം: പീലാേത്താസ് ഉടെന ഈേശാെയ കര്ൂശിക്കുവാ 
നായി അവർക്ക് ഏ ിച്ചു െകാടുത്തു. അവർ അവിടുെത്ത 
പിടിച്ചു ചുവന്ന േമലങ്കി മാറ്റി സവ്ന്തം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു 
കുരിശിൽ തറ വാൻ െകാണ്ടുേപായി. അവിടുന്നു കുരിശും 
ചുമന്നുെകാണ്ട് കപാലം എന്ന സ്ഥലേത്തക്കു നടന്നു. 
ഹീബര്ു ഭാഷയിൽ അതു ഗാഗുൽത്താ എന്ന േപരിലാണ് 
അറിയെപ്പടുന്നത്. വഴിക്കുെവച്ച്  അവർ ൈസറീൻ കാര 
നായ ഒരു മനുഷയ്െന കണ്ടുമുട്ടി. അയാളുെട േപര് ശിമ 
േയാൻ എന്നായിരുന്നു. അലക്സാണ്ടറിെന്റയും റൂഫസിെന്റ 
യും പിതാവായ ആ മനുഷയ്ൻ വയലിൽ നിന്നു വരികയാ 
യിരുന്നു. ഈേശായുെട കുരിശു ചുമക്കുവാൻ അവർ അയാ 
െള നിർബന്ധിക്കുകയും, അതു വഹിച്ചുെകാണ്ടുപുറേക 
െചലല്ുവാൻ അത് അയാളുെടേമൽ വച്ചുെകാടുക്കുകയും 
െച . 
 

വലിെയാരു ജനക്കൂട്ടം ഈേശാെയ അനുഗമിച്ചു. അവിടു 
െത്തക്കുറിച്ചു കരയുകയും പര്ലപിക്കയും െച ിരുന്ന അേന 
കം സ്ത്രീകളും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് അവ 
രുെട േനേര തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങെന അരുളിെച്ച . 
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ഈേശാ: െജറുസെലം പുതര്ിമാേര, നിങ്ങൾ എെന്നപര്തി 
കരയണ്ടാ. നിങ്ങെളയും നിങ്ങളുെട കുഞ്ഞുങ്ങെളയും 
ഓർത്തു കരയുവിൻ. വന്ധയ്കൾക്കും, ഗർഭം ധരിക്കാത്ത 
ഉദരങ്ങൾക്കും, പാലൂട്ടാത്ത പേയാധരങ്ങൾക്കും ഭാഗയ്ം 
എന്നു മനുഷയ്ർ പറയുന്ന കാലം വരുന്നു. അന്ന് അവർ 
പർവവ്തങ്ങേളാടു ǌങ്ങളുെട േമൽ വീഴുവിൻ എന്നും മലക 
േളാടു ǌങ്ങെള മൂടുവിൻ എന്നും പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. പച്ച 
മരേത്താട് ഇതാണു െചയയ്ുന്നെതങ്കിൽ ഉണക്കമരത്തിന് 
എന്താണ് സംഭവിക്കുക? 
 

പര്സം: വധിക്കെപ്പടുവാനുള്ള രണ്ടു കുറ്റവാളികെളയും ഈ 
േശായുെട കൂെട അവർ െകാണ്ടുേപായിരുന്നു. ഗാഗുൽത്താ 
യിെലത്തിയേപ്പാൾ മീറ കലർത്തിയ വീഞ്ഞ് അവിടു 
േത്തക്ക് കുടി ാൻ െകാടുത്തു. അവിടുന്ന് അതു രുചിച്ചു 
േനാക്കി; എങ്കിലും കുടിച്ചിലല്. അനന്തരം അവർ ഈേശാ 
െയ കുരിശിൽ തറച്ചു. വലത്തും ഇടത്തുമായി രണ്ടു കള്ള 
ന്മാെരയും കുരിശിൽ തറച്ചു. ദുഷ്ടന്മാരുെട കൂെട അവിടുന്ന് 
എണ്ണെപ്പട്ടു എന്ന തിരുെവഴുത്ത് അങ്ങെന നിറേവറുകയും 
െച . 
 

ഗാഗുൽത്തായുെട വിരി മാറ്റുന്നു; മരമണി അടിക്കുന്നു. 
മുട്ടുകുത്തി െചാലല്ുന്നു. 

സങ്കീർത്തനം 22 
 

ǌാൻ ഒരു മനുഷയ്നലല്, കൃമിയാകുന്നു; 
മനുഷയ്രുെട നിന്ദാപാതര്വും, 
ജനങ്ങളുെട പരിഹാസ വിഷയവുമാകുന്നു. 
കാണുന്നവെരലല്ാം എെന്ന അവേഹളിക്കുന്നു 
വികൃതമായ ആംഗയ്ങ്ങളാൽ നിന്ദിക്കുന്നു. 
 

അവൻ കർത്താവിെന ആശര്യിച്ചേലല്ാ; 
അവിടുന്ന് അവെന രക്ഷിക്കെട്ട. 
 

അവിടുന്ന് അവെന േസ്നഹിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ 
അവെന സവ്തന്ത്രനാക്കെട്ട. 
 

എെന്റ ജനനം മുതൽതെന്ന 
അങ്ങ് എെന്റ ൈദവവും അഭയവുമാകുന്നു. 
അേങ്ങക്കു ǌാൻ സവ്യം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. 
 

ǌാൻ ദുഃഖിതനായിരിക്കയാൽ  
എന്നിൽനിന്നകന്നു േപാകരുേത: 
എെന്ന സഹായിക്കാൻ ആരുമിലല്. 
 

ബയിസാനിെല മൃഗങ്ങൾ എെന്ന വളഞ്ഞു: 
അലറുന്ന സിംഹെത്തേപ്പാെല 
അവ എെന്ന വിഴുങ്ങുവാൻ വരുന്നു. 
 

െവള്ളം േപാെല ǌാൻ ഒഴുകിേപ്പായി: 
എെന്റ സന്ധികൾ േവർെപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

എെന്റ ഹൃദയം െമഴുകിനു തുലയ്മായി: 
ഉള്ളിെല അവയവങ്ങൾ ഉരുകിത്തുടങ്ങി. 
 

ഇഷ്ടികേപാെല എെന്റ െതാണ്ട വരണ്ടു: 
നാവു െതാണ്ടേയാട് ഒട്ടിേച്ചർന്നു: 
അങ്ങ് എെന്ന മരണത്തിേലക്കു നയിച്ചിരിക്കുന്നു. 
 

നാ ൾ എെന്ന ചുറ്റി വളഞ്ഞു: 
ദുഷ്ടന്മാർ എെന്ന വലയം െച . 
 

എെന്റ ൈകകളും കാലുകളും അവർ തുളച്ചു: 
എെന്റ അസ്ഥികെളലല്ാം അവെരണ്ണി: 
അവർ എെന്ന ഉറ്റുേനാക്കി. 
 

അവർ എെന്റ വസ്ത്രം പങ്കിെട്ടടുത്തു: 
േമലങ്കിക്കുേവണ്ടി അവർ ചിട്ടിയിട്ടു. 
 

     എഴുേന്ന ക്കുന്നു. 
വായന തുടരുന്നു 

 

പര്സം: മൂന്നു മണിക്കാണ് അവർ ഈേശാെയ കുരിശിൽ 
തറച്ചത്. കുരിശിൽ കിടന്നു െകാണ്ട് അവിടുന്ന് ഇപര്കാരം 
അരുളിെച്ച : 
 

ഈേശാ: പിതാേവ, ഇവേരാടു ക്ഷമിക്കണേമ. എന്തുെകാ 
െണ്ടന്നാൽ, തങ്ങൾ എന്താണു െചയയ്ുന്നെതന്ന് ഇവർ 
അറിയുന്നിലല്. 
 

പര്സം: ഈേശായുെട േപരിലുണ്ടായ ആേരാപണം പീലാ 
േത്താസ് ഒരു പലകേമെലഴുതിെക്കാടുത്തത് അവിടുെത്ത 
കുരിശിേന്മൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ എഴുത്ത് ഇങ്ങ 
െനയായിരുന്നു. യൂദന്മാരുെട രാജാവായ നസര്ായൻ 
ഈേശാ. അവിടുെത്ത കുരിശിൽ തറച്ച സ്ഥലം പട്ടണ 
ത്തിനു സമീപമായിരുന്നതിനാൽ യൂദന്മാരിൽ പലരും 
അതു വായിച്ചു. ഹീബര്ു, ലത്തീൻ, ഗര്ീക്ക് എന്നീ മൂന്നു ഭാഷ 
കളിലും അത് എഴുതെപ്പട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ പര്ധാനാചാ 
രയ്ന്മാർ െചന്നു പീലാേത്താസിേനാടു പറഞ്ഞു. 
 

സമൂ: യൂദന്മാരുെട രാജാവ് എന്നലല് താൻ യൂദന്മാരുെട 
രാജാവാെണന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എഴുേത 
ണ്ടത്. 
 

പര്സം: പീലാേത്താസു മറുപടി പറഞ്ഞു: 
 

മറു: ǌാൻ എഴുതിയത് എഴുതിയതു തെന്ന. 
 

പര്സം: ഈേശാെയ കുരിശിൽ തറച്ചേശഷം പടയാളികൾ 
അവിടുെത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ നാലായി പങ്കിെട്ടടുത്തു. അവിടു 
െത്ത േമലങ്കി മുകൾ മുതൽ അടിവെര െനയയ്െപ്പട്ടതായിരു 
ന്നതിനാൽ അവർ പറഞ്ഞു: 
 

സമൂ: അതു കീറണ്ടാ; അത് ആർക്കുള്ളതായിരിക്കണ 
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െമന്നു നമുക്കു ചിട്ടിയിട്ടു നിശ്ചയിക്കാം. 
 

പര്സം: എെന്റ വസ്ത്രങ്ങൾ അവർ പങ്കിെട്ടടുത്തു; എെന്റ 
േമലങ്കിക്കായി അവർ നറുക്കിട്ടു എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്തു 
നിറേവറണമേലല്ാ. അതുെകാണ്ടാണു പടയാളികൾ ഇങ്ങ 
െനെയലല്ാം െചയയ്ാനിടയായത്. പടയാളികൾ ഈേശാ 
യുെട പക്കൽ കാവലിരുന്നു. സംഭവിച്ചെതലല്ാം േനാക്കി 
െക്കാണ്ടു ജനങ്ങൾ അവിെട തെന്ന നിന്നു. വഴിേയ കടന്നു 
േപായിരുന്നവർ പുച്ഛഭാവത്തിൽ തലകുലുക്കിെക്കാണ്ട് 
ഇപര്കാരം പറഞ്ഞു: 
 

സമൂ: നീ േദവാലയം നശിപ്പിച്ചിട്ട് /മൂന്നു ദിവസം െകാണ്ട് / 
വീണ്ടും അതു പണിയുന്നവനലല്േയാ? നീ നിെന്നത്തെന്ന 
രക്ഷിക്കുക. 
 

പര്സം: അപര്കാരം തെന്ന പര്ധാനാചാരയ്ന്മാരും നിയമ 
ജ്ഞരും ജനപര്മാണികളും പരിഹാസ ഭാവത്തിൽ പര  
രം ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു. 
 

സമൂ: ഇവൻ മറ്റുള്ളവെര രക്ഷിച്ചു. തെന്നത്തെന്ന രക്ഷിക്കു 
വാൻ ഇവനു കഴിയുന്നിലല്േലല്ാ. ഇസര്ാേയലിെന്റ രാജാ 
വായ മിശിഹാ / കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരെട്ട. അതു 
കണ്ടു നമുക്കും / അവനിൽ വിശവ്സിക്കാം. ഇവൻ ൈദവ 
ത്താൽ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട മിശിഹായാെണങ്കിൽ, തെന്ന 
ത്തെന്ന രക്ഷിക്കെട്ട. ഇവൻ ൈദവെത്ത ആശര്യിച്ചിരു 
ന്നേലല്ാ. അവിടുന്ന് ഇവനിൽ സംപര്ീതനാെണങ്കിൽ / 
ഇേപ്പാൾ ഇവെന രക്ഷിക്കെട്ട. താൻ ൈദവപുതര്നാെണ 
ന്നേലല് ഇവൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്? 
 

പര്സം: പടയാളികളും ഈേശാെയ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. 
ചുറുക്കാ െകാടുക്കുവാൻ അടുത്തു െചന്നേപ്പാൾ അവർ ഇപര് 
കാരം പറഞ്ഞു: 
 

സമൂ: നീ യൂദന്മാരുെട രാജാവാെണങ്കിൽ നിെന്നത്തെന്ന 
രക്ഷിക്കുക. 
 

പര്സം: ഈേശായുെടകൂെട കുരിശിൽ തറ െപ്പട്ടിരുന്ന 
കള്ളന്മാർ േപാലും അവിടുെത്ത നിന്ദിക്കയാണു െചയ് 
തത്. അവരിൽ ഒരുവൻ പുച്ഛഭാവത്തിൽ അവിടുേത്താട് 
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: 
 

മറു: നീ മിശിഹായാെണങ്കിൽ നിെന്നത്തെന്നയും ǌങ്ങ 
െളയും രക്ഷിക്കുക. 
 

പര്സം: അതുേകട്ട മറ്റവൻ അവെന ശകാരിച്ചു: 
 

മറു: നിനക്കു ൈദവെത്തേപ്പാലും ഭയമിലല്േയാ? നിനക്കും 
ആ മനുഷയ്നും ഒേര ശിക്ഷയേലല് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്? 
നമ്മുെട കാരയ്ം പറഞ്ഞാൽ നാം അതിന് അർഹരാണ്. 
എന്നാൽ അേദ്ദഹം ഒരു കുറ്റവും െച ിട്ടിലല്. 
 

പര്സം: അനന്തരം അവൻ അവിടുേത്താട് ഇങ്ങെന അേപ 
ക്ഷിച്ചു: 
 

മറു: ഈേശാേയ, അങ്ങയുെട രാജയ്ത്തിൽ വരുേമ്പാൾ 
എെന്നക്കൂെട ഓർക്കണേമ. 
 

പര്സം: അവിടുന്ന് അവേനാട് അരുളിെച്ച . 
 

ഈേശാ: നീ ഇന്ന് എേന്നാടുകൂെട പറുദീസയിലായിരിക്കു 
െമന്നു നിേന്നാടു ǌാൻ വാഗ്ദാനം െചയയ്ുന്നു. 
 

പര്സം: ഈേശായുെട കുരിശിനടുത്ത് അവിടുേത്ത അമ്മ 
യും, അമ്മയുെട സേഹാദരിയും, െകല്േയാഫാസിെന്റ ഭാരയ് 
യായ മറിയവും, മഗ്ദേലനമറിയവും നിന്നിരുന്നു. അമ്മയും 
താൻ േസ്നഹിച്ചിരുന്ന ശിഷയ്നും സമീപത്തു നി ക്കുന്നതു 
കണ്ടേപ്പാൾ ഈേശാ അമ്മേയാട് അരുളിെച്ച . 
 

ഈേശാ: സ്ത്രീ, ഇതാ നിങ്ങളുെട പുതര്ൻ. 
 

പര്സം: അനന്തരം അവിടുന്ന് ആ ശിഷയ്േനാട് അരുളി 
െച്ച . 
 

ഈേശാ: ഇതാ, നിെന്റ അമ്മ. 
 

പര്സം: ഉടൻ തെന്ന ആ ശിഷയ്ൻ അവെര സവ്ീകരിച്ചു. 
 

സമയം ആറു മണിയായി, െപെട്ടന്നു സൂരയ്ൻ ഇരുണ്ടു 
േപായി. ഒൻപതു മണിവെര നാടുമുഴുവൻ അന്ധകാരമാ 
യിരുന്നു. ഏകേദശം ഒൻപതു മണിയായേപ്പാൾ ഈേശാ 
ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. 
 

ഈേശാ: ഏൽ, ഏൽ, ല് മാ ശ ക്ത്താനി: എെന്റ 
ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, എന്തുെകാണ്ടാണ് അങ്ങ് 
എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചത്? 
 

പര്സം: അടുത്തുനിന്നിരുന്നവർ അതുേകട്ട് ഇങ്ങെന പറ 
ഞ്ഞു: 
 

മറു: ഇതാ, അവൻ ഏലിയാെയ വിളിക്കുന്നു. 
 

പര്സം: അനന്തരം സമസ്തവും നിറേവറിക്കഴിഞ്ഞുെവന്നു 
ഗര്ഹിച്ച് വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിെന്റ പൂർത്തീകരണത്തി 
നായി ഈേശാ ഇപര്കാരം അരുളിെച്ച : 
 

ഈേശാ: എനിക്കു ദാഹിക്കുന്നു. 
 

പര്സം: ചുറുക്കാ നിറച്ച ഒരു പാതര്ം അവിെടയുണ്ടായി 
രുന്നു. ഉടെന ഒരാൾ ഓടിെച്ചന്നു നീർപ്പഞ്ഞിെയടുത്തു 
ചുറുക്കായിൽ മുക്കി ഒരു ǌാങ്കണേമൽ വച്ചു െകട്ടി അവിടു 
േത്ത അധരേത്താട് അടുപ്പിച്ചു. അതു കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ 
പറഞ്ഞു: 
 

സമൂ: നി ക്കൂ; ഏലിയാ അവെന രക്ഷിക്കാൻ വരുേമാ 
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എന്നു കാണെട്ട. 
 

പര്സം: ഈേശാ ചുറുക്കാ രുചിച്ചേശഷം ഇങ്ങെന അരുളി 
െച്ച . 
 

ഈേശാ: എലല്ാം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. 
 

പര്സം: അവിടുന്നു വീണ്ടും ഉറെക്ക നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 
 

ഈേശാ: പിതാേവ, അങ്ങയുെട കരങ്ങളിൽ എെന്റ 
ആത്മാവിെന ǌാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. 
 

പര്സം: (സവ്രമുയർത്തി വായിക്കുന്നു). അനന്തരം അവി 
ടുന്നു തലചായിച്ച് ആത്മാവിെന സമർപ്പിക്കുകയും െച . 
 

(മരമണിയടിക്കുന്നു. എലല്ാവരും മുട്ടുകുത്തിയാരാധിച്ചു താെഴ 
ക്കാണുന്ന ഗീതം മൂന്നു പര്ാവശയ്ം പാടുന്നു. കാർമ്മികൻ 
അതിനു േശഷം സല്ീവാെയ ധൂപിക്കുന്നു). 

ഗാനം 
കുരിശിനാേല േലാകെമാന്നായ്  
വീെണ്ടടുത്തവേന, 
താണു ǌങ്ങൾ വണങ്ങുന്നു  
ദിവയ്പാദങ്ങൾ. 

പര്സംഗം 
 

ഒന്നാം കാേറാസൂസാ 
(എലല്ാവരും മുട്ടുകുത്തുന്നു). 

 

ശുശര്ൂ: നമുെക്കലല്ാവർക്കും മുട്ടുകുത്തി അനുതാപേത്താടും 
ശര്ദ്ധേയാടുംകൂടി ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയായിരിക്കണേമ 
എന്നേപക്ഷിക്കാം. 
 

സമൂ: ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയായിരിക്കണേമ 
 

ശുശര്ൂ: തെന്റ മുറിവുകളാൽ ǌങ്ങളുെട മുറിവുകൾ സുഖമാ 
ക്കുകയും തെന്റ മരണത്താൽ മരണത്തിേന്മൽ വിജയം 
വരിക്കുകയും െച  ജീവിക്കുന്നവനായ മിശിഹാേയ, 
 

ശുശര്ൂ: പീഡാനുഭത്തിെന്റയും മരണത്തിെന്റയും േവളയിൽ 
സൂരയ്ചന്ദ്രന്മാർ മുഖം മറ ന്നതിനും സൃഷ്ടജാലങ്ങൾ വില 
പിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കിയ മിശിഹാേയ, 
 

ശുശര്ൂ: കുരിശുമരണത്താൽ സവ്ർഗവാസികെള സമാശവ് 
സിപ്പിക്കുകയും, തെന്ന കര്ൂശിച്ചവെരേപ്പാലും നാശത്തിൽ 
നിന്നു രക്ഷിക്കുകയും െച  മിശിഹാേയ, 
 

ശുശര്ൂ: മരണേശഷം പാതാളത്തിലിറങ്ങി അവിെടയുണ്ടാ 
യിരുന്നവർക്ക് പര്തയ്ാശയുെട സുവിേശഷം ന ിയ മിശി 
ഹാേയ, 
 

ശുശര്ൂ: മരണത്താൽ വിശുദ്ധരുെട കലല്റകൾ തുറക്കുകയും 
അവർക്ക് പുനർജ്ജീവൻ ന കയും അതുവഴി തെന്ന കര്ൂശി 
ച്ചവെര ലജ്ജിതരാക്കുകയും െച  മിശിഹാേയ, 

 

ശുശര്ൂ: ഗാഗുൽത്താമലയിെല തെന്റ സമർപ്പണം വഴി 
ǌങ്ങളുെട കടങ്ങൾക്കു പരിഹാരം െച  മിശിഹാേയ,  
 

ശുശര്ൂ: കുരിശിെല സഹനേവളയിൽ മനുഷയ്വംശത്തിെന്റ 
രക്ഷ ം നവീകരണത്തിനുമായി ക നീരു രുചിച്ച മിശി 
ഹാേയ, 
 

ശുശര്ൂ: തെന്റ ആടുകൾക്കായി സവ്യം ബലിയർപ്പിക്കുകയും 
രക്തത്താൽ അവെര വീെണ്ടടുത്ത് ദുഷ്ടരിൽനിന്നു രക്ഷിക്കു 
കയും െച  നലല്ിടയനും കർത്താവുമായ മിശിഹാേയ, 
 

ശുശര്ൂ: എലല്ാറ്റിെനയും കൃപാപൂർവം ഭരിക്കുന്ന കാരുണയ്വാ 
നായ ൈദവേമ, 
 

ശുശര്ൂ: സവ്ർഗവാസികളാൽ സ്തുതിക്കെപ്പടുന്നവനും ഭൂവാ 
സികളാൽ സതയ്ത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കെപ്പടു 
ന്നവനുമായ ൈദവേമ, 
 

ശുശര്ൂ: ǌങ്ങളുെട രക്ഷകനായ മിശിഹാേയ, നിെന്റ സഭ 
െയ വഞ്ചനയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുകയും നിെന്റ ആരാധക 
രിൽനിന്ന് പാപങ്ങളുെടയും കടങ്ങളുെടയും ഭാരം നീക്കിക്ക 
ളയുകയും വിവിധ സഭാസമൂഹങ്ങളിൽ നിെന്റ ദാസർക്ക് 
സമാധാനവും സേന്താഷവും ന കയും മനുഷയ്വംശേത്താടു 
കരുണ കാണിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

രണ്ടാം കാേറാസൂസ 
 

ശുശര്ൂ: നമ്മുെട പര്ാർത്ഥനകളും യാചനകളും േകട്ട് കരുണാ 
പൂർവവ്ം അവ ് ഉത്തരമരുളുന്നതിനായി സകലത്തിെന്റയും 
നാഥനായ ൈദവേത്താട് വിനയപൂർവം നമുക്കു പര്ാർത്ഥി 
ക്കാം. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. (താെഴവരുന്ന ഓേരാ പര്ാർത്ഥന ം സമൂഹം 
ആേമ്മൻ ആവർത്തിക്കുന്നു). 
 

ശുശര്ൂ: തെന്റ കൃപാകടാക്ഷത്താൽ പരിശുദ്ധ കേത്താലി 
ക്കാസഭെയ പൂർണ്ണയും സന്തുഷ്ടയുമായി പരിപാലിക്കുന്ന 
തിനുേവണ്ടി സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവേത്താട് 
നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

ശുശര്ൂ: േമഘസ്തംഭത്തിെന്റ തണലിൽ തിരുസ്സഭെയ സംര 
ക്ഷിക്കുന്നതിനും വചനത്തിെന്റ പര്കാശത്താൽ അവെള 
േതേജാപൂർണ്ണയാക്കുന്നതിനും സകലത്തിെന്റയും നാഥ 
നായ ൈദവേത്താട് നമുക്ക് പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

ശുശര്ൂ: േമാശെയേപ്പാെല നയിക്കുന്നതിനും അഹേറാെന 
േപ്പാെല പുേരാഹിതശുശര്ൂഷ െചയയ്ുന്നതിനും പേതര്ാസി 
െനേപ്പാെല അജപാലനം നിർവവ്ഹിക്കുന്നതിനും സഭ 
മുഴുവെന്റയും തലവനായ മാർ (േപര്) പാപ്പാ ം നമ്മുെട 
സഭയുെട തലവനും പിതാവുമായ മാർ (േപര്) െമതര്ാേപ്പാ 
ലീത്ത ം മറ്റു െമതര്ാന്മാർക്കും അവരുെട സഹപര്വർ 
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ത്തകർക്കുംേവണ്ടി സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവ 
േത്താട് നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

ശുശര്ൂ: നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരും ഇടയന്മാരുമായ െമതര്ാ 
ന്മാർ തങ്ങളുെട വചനത്താലും പര്വൃത്തിയാലും അജഗണ 
ങ്ങെള നയിക്കുന്നതിനും ശതര്ുക്കളിൽനിന്ന് അവെര രക്ഷി 
ക്കുന്നതിനുംേവണ്ടി സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവ 
േത്താട് നമുക്ക് പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

ശുശര്ൂ: സഭാശുശര്ൂഷയിലൂെട േലാകത്തിെന്റ വിശുദ്ധീകര 
ണത്തിനായി നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ൈവദികർ, ൈദ 
വജനെത്ത സതയ്ത്തിെന്റ മാർഗ്ഗത്തിലൂെട നയിച്ച്, അവ 
െര േലാകത്തിെന്റ പര്കാശവും ഭൂമിയുെട ഉപ്പുമാക്കിത്തീർ 
ക്കുവാൻ സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവേത്താടു 
നമുക്ക് പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

ശുശര്ൂ: സഭയിൽ ശുശര്ൂഷകരായി മുദര്ിതരാക്കെപ്പട്ടിരി 
ക്കുന്ന ശംശാനമാർ, മാലാഖമാെരേപ്പാെല പരിപൂർണ്ണത 
േയാെട മദ്ബഹായിൽ ശുശര്ൂഷിക്കുന്നതിനും സുവിേശഷ 
ൈചതനയ്ത്താൽ നിറഞ്ഞ് നലല്വനായ ൈദവത്തിെന്റ 
തിരുവിഷ്ടമനുസരിച്ച് തങ്ങളുെട കടമകൾ നിർവവ്ഹിക്കുന്ന 
തിനും സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവേത്താട് നമുക്ക് 
പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

ശുശര്ൂ: സഭാശരീരത്തിെന്റ വളർച്ച ായി നിേയാഗിക്കെപ്പ 
ട്ടിരിക്കുന്ന െഹ പ്പദയാക്ക്നമാരും കാേറായമാരും അറി 
വിലും േസ്നഹത്തിലും വളർന്ന് അവരുെട ശുശര്ൂഷ ഫലപര്ദ 
മായി നിർവവ്ഹിക്കുവാനുള്ള അനുഗര്ഹത്തിനായി സകല 
ത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവേത്താട് നമുക്ക് പര്ാർത്ഥി 
ക്കാം. 
 

ശുശര്ൂ: വിശുദ്ധിയുെട അടയാളവും ൈദവജനത്തിെന്റ സവ്ർ 
േഗ്ഗാന്മുഖമായ തീർത്ഥാടനത്തിന് മാർഗ്ഗദീപങ്ങളുമായി 
ഈ േലാകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ പര്േതയ്കമായി വിളിക്ക 
െപ്പട്ട സമർപ്പിതർ, അവരുെട ജീവിതം വഴി ൈദവ 
േസ്നഹത്തിെന്റ സാക്ഷികളായി വയ്ാപരിക്കാൻ അനുഗര്ഹി 
ക്കണെമന്ന് സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവേത്താട് 
നമുക്ക് പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

ശുശര്ൂ: അല്മായർ തിരുക്കുടുംബത്തിെന്റ മാതൃകയിൽ വിശു 
ദ്ധജീവിതം നയിച്ച് സഭാമാതാവിെന്റ നലല് മക്കളായി വള 
രുവാനും, കുടുംബം സമാധാനത്തിെന്റയും സേന്താഷത്തി 
െന്റയും ഉറവിടമായിത്തീരുവാനും, കുടുംബങ്ങളിൽനിന്ന് 
തീക്ഷ്ണതയുള്ള ധാരാളം േപര്ഷിതരുണ്ടാകുവാനും സകല 
ത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവേത്താട് നമുക്ക് പര്ാർത്ഥി 
ക്കാം. 
 

ശുശര്ൂ: ൈദവപുതര്നായ മിശിഹായുെട മാതാവും ഭാഗയ്വ 
തിയും നിതയ്കനയ്കയുമായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൽ ആവ 
സിച്ച അതയ്ുന്നതെന്റ ശക്തി നെമ്മയും പവിതര്ീകരിക്കുന്ന 
തിനും വിശുദ്ധർക്കുള്ള സമ്മാനത്തിന് നാമും അർഹരായി 

ത്തീരുന്നതിനുമായി സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവ 
േത്താട് നമുക്ക് പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

ശുശര്ൂ: വിശുദ്ധരും പര്വാചകരും ശല്ീഹന്മാരും രക്തസാക്ഷി 
കളും വന്ദകരുമായ എലല്ാവരുെടയും മാധയ്സ്ഥയ്ം നമുക്കു 
ണ്ടാകുന്നതിനും അവേരാെടാത്ത് സവ്ർഗ്ഗരാജയ്ത്തിൽ 
നാമും മഹത്തവ്െപ്പടുന്നതിനുമായി സകലത്തിെന്റയും 
നാഥനായ ൈദവേത്താട് നമുക്ക് പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

ശുശര്ൂ: നമ്മുെട പരിശുദ്ധ സഭാപിതാക്കന്മാെരയും സതയ് 
പര്േബാധകരായ മ ാന്മാെരയും പുേരാഹിതന്മാെരയും 
നമ്മുെട സമൂഹത്തിലുള്ള വിശുദ്ധരായ എലല്ാവെരയും 
ൈദവസന്നിധിയിൽ അനുസ്മരിച്ച് അവർ സാക്ഷയ്ം വഹി 
ക്കുന്ന സതയ്വിശവ്ാസം േലാകത്തിൽ നിലനി ക്കു 
ന്നതിന് സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവേത്താട് 
നമുക്ക് പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

ശുശര്ൂ: ഈ േലാകത്തിെല വിധിയാളന്മാർ സതയ്ം തിരി 
ച്ചറിയുന്നതിനും പര്േലാഭനങ്ങൾക്കു വഴിെപ്പടാെതയും മുഖം 
േനാക്കാെതയും നീതി നടത്തുന്നതിനും സകലത്തിെന്റയും 
നാഥനായ ൈദവേത്താട് നമുക്ക് പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

ശുശര്ൂ: ധനികർ സമ്പത്തിലാശര്യിക്കാെത ൈദവത്തിലാ 
ശര്യിച്ചുെകാണ്ട് തങ്ങെള ഭരേമ ിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പത്ത് 
ദരിദര്രുമായി പങ്കുവച്ചു ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള സന്മനസ്സ് 
അവർക്കു ന ണെമന്ന് സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ 
ൈദവേത്താട് നമുക്ക് പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

ശുശര്ൂ: വിശക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണവും പീഡിതർക്ക് ആശവ്ാ 
സവും േരാഗികൾക്ക് സൗഖയ്വും നിരാലംബർക്ക് ആശര് 
യവും ലഭിക്കുന്നതിന് സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവ 
േത്താട് നമുക്ക് പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

ശുശര്ൂ: ബന്ധിതർ േമാചനം പര്ാപിച്ച് ൈദവമക്കളുെട 
സവ്ാതന്ത്രയ്ത്തിൽ വയ്ാപരിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി സകലത്തി 
െന്റയും നാഥനായ ൈദവേത്താട് നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

ശുശര്ൂ: പരിശുദ്ധസഭയുെട സന്താനങ്ങൾ, പര്േതയ്കിച്ച് 
നമ്മുെട ഈ സമൂഹം, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽനിന്നു സംരക്ഷിക്ക 
െപ്പടുന്നതിന് സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവേത്താട് 
നമുക്ക് പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

ശുശര്ൂ: നലല് കാലാവസ്ഥ നിലനി ക്കുന്നതിനും ഉറവകൾ 
സമൃദ്ധമായി ജലം പുറെപ്പടുവിക്കുന്നതിനും വൃക്ഷങ്ങളും 
സസയ്ങ്ങളും ഫലമൂലാദികൾ ധാരാളമായി ന ന്നതിനും 
സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവേത്താട് നമുക്കു 
പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

ശുശര്ൂ: സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ പിതാവും അവിടു 
െത്ത ഏകജാതനായ കർത്താവീേശാമിശിഹായും ജീവി 
ക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ തര്ിൈതവ്കൈദവെത്ത നാം 
ഏറ്റുപറയുകയും ആരാധിക്കുകയും െചയയ്ുക യുക്തമാകുന്നു. 
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നമ്മുെട രക്ഷ പൂർത്തിയാക്കിയ അവിടുന്ന് നെമ്മ അനു 
ഗര്ഹിക്കുന്നതിനും അവിടുെത്ത രാജയ്ത്തിൽ നാം പങ്കുകാ 
രാകുന്നതിനും സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവേത്താട് 
നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

ശുശര്ൂ: നമുെക്കലല്ാവർക്കും എഴുേന്നറ്റുനിന്ന് പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

മൂന്നാം കാേറാസൂസ 
(എലല്ാവരും എഴുേന്നറ്റുനി ക്കുന്നു) 

 

ശുശര്ൂ: സമാധാനത്തിെന്റയും അനുഗര്ഹത്തിെന്റയും മാലാ 
ഖെയ അയ ണെമന്ന് വിനയപൂർവവ്ം ǌങ്ങൾ യാചി 
ക്കുന്നു. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂ: ǌങ്ങളുെട ആയുസ്സിെല എലല്ാ ദിവസവും, രാവും 
പകലും ǌങ്ങൾക്കു പാപരഹിതമായ ജീവിതവും അങ്ങ 
യുെട സഭ ് ശാശവ്തമായ സമാധാനവും ǌങ്ങൾ യാചി 
ക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂ: പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ നിറവിലൂെട ലഭിക്കുന്ന 
പരിപൂർണ്ണ േസ്നഹത്തിെന്റ ഐകയ്ം ǌങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂ: പാപേമാചനവും ǌങ്ങളുെട ജീവിതത്തിന് ആവ 
ശയ്മായ ൈദവികദാനങ്ങളും ǌങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. 
 

 ശുശര്ൂ: േനതാക്കന്മാർക്ക് വിേവകവും നയ്ായാധിപ 
ന്മാർക്ക് നീതിേബാധവും ഭരണാധിപന്മാർക്ക് ആത്മാർ 
ത്ഥതയും േലാകത്തിനു സമാധാനവും ǌങ്ങൾ യാചി 
ക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂ: അങ്ങയുെട അനുഗര്ഹവും കൃപയും എന്നും അങ്ങ 
യുെട സഭ ് ന ണെമന്ന് ǌങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂ: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്ത 
െരയും പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർ 
പ്പിക്കാം. 
 

സമൂ: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കർത്താേവ, അേങ്ങക്കു 
ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂ: നമുക്ക് പര്ാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട. 
 

കാർമ്മി: കർത്താേവ, ബലവാനായ ൈദവേമ, അങ്ങ 
േയാടു ǌങ്ങൾ വിനയപൂർവവ്ം പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട 
കൃപാവരം ǌങ്ങളിൽ നിറ ണേമ. ǌങ്ങളുെട രക്ഷക 
നായ ഈേശാമിശിഹായുെട സഹന ജീവിതേത്താടു 
േയാജിച്ചുെകാണ്ട് േകല്ശങ്ങളും പീഡകളും സേന്താഷ 
േത്താെട സഹിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുെട ബലിജീവിതം 
തുടരുന്നതിനും ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. യഥാർത്ഥമായ 
പര്ാർത്ഥനാ ൈചതനയ്വും സേഹാദരേസ്നഹവും ആത്മ 

പരിതയ്ാഗവും പുലർത്തിെകാണ്ട് ǌങ്ങളുെട ജീവിതം 
മുഴുവൻ ഫലദായകമാക്കുവാൻ ǌങ്ങെള സഹായിക്കുകയും 
െചയയ്ണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ 
സർേവവ്ശവ്രാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

ശുശര്ൂ: കർത്താേവ, ആശീർവവ്ദിക്കണേമ. ൈകവ ിനായി 
നമുക്ക് തലകുനിച്ച് ആശീർവവ്ാദം സവ്ീകരിക്കാം. 
 

കാർമ്മി: സകലെത്തയും ആശീർവവ്ദിക്കുന്നവെന്റ അനുഗര് 
ഹവും സർവവ്െരയും സാന്തവ്നെപ്പടുത്തുന്നവെന്റ സമാശവ്ാ 
സവും എലല്ാറ്റിലും കൃപെചാരിയുന്നവെന്റ കാരുണയ്വും 
നമ്മിലും നമ്മുെട സമൂഹത്തിലും മനുഷയ്വർഗ്ഗം മുഴുവനിലും 
ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
രാജഗീതം [ഐശ്ചികം] 

(രീതി: എഴുതീ നരകുല രക്ഷകനാം ...) 
 

ഭൂമിയുെട അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇളകിയിരിക്കുന്നു. 
നാഥൻ, ദാരുണ രൂപത്തിൽ 
സല്ീവാെയാന്നിൽ ആണികളിൽ 
മരണമടഞ്ഞതു കണ്ടേപ്പാൾ 
 

ഭൂമികുലുങ്ങി വിറച്ചേലല്ാ 
താരകളിരുളിൽ മാഞ്ഞേലല്ാ. 
േദവാലയ തിരശീലയുടൻ 
രണ്ടായ് കീറിമുറിഞ്ഞേലല്ാ. 
 

കര്ൂശിപ്പവരുെട യൗദ്ധതയ്ം  
കാൺെക പാറകൾ പിളരുകയായ് 
കലല്റ വിട്ടുയിരാർന്നവേരാ 
നാഥെന വാഴ്ത്തി പ്പാടുകയായ്. 

 

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി, 
ആദിമുതൽ എേന്നക്കും ആേമ്മൻ. 

നാഥൻ, ദാരുണ രൂപത്തിൽ ... 
 

ദിവയ്കാരുണയ് സവ്ീകരണ ശുശര്ൂഷ 
(വിശുദ്ധ കുർബാന െചറിയ അൾത്താരയിൽനിന്ന് 
ആേഘാഷമായി െകാണ്ടുവരുന്നു).  
(എലല്ാവരും മുട്ടുകുത്തുന്നു). 

 

മിശിഹാ കര്ത്താേവ, മാനവ രക്ഷകേന 
നരനുവി േമാചനേമകിടുവാന് 
നരനായ്  വന്നു പിറന്നവേന.           മിശിഹാ ... 
 

മാലാഖമാെരാത്തു ǌങ്ങള്, പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു നിെന്ന - 2 
പരിശുദ്ധന് പരിശുദ്ധന്, കര്ത്താേവ നീ പരിശുദ്ധന് - 2  
              മിശിഹാ ... 
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(ധൂപാർപ്പണം). 
 

കാര്മ്മി: നമ്മുെട കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും / 
പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ േസ്നഹവും / പരിശുദ്ധാത്മാ 
വിെന്റ സഹവാസവും / നാെമലല്ാവേരാടും കൂെട ഉണ്ടായി 
രിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും. 
 

 (കര്മ്മികന് തെന്റേമല് കുരിശടയാളം വര ന്നു). 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്.  
 

ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട രക്ഷകെന്റ അമൂലയ്മായ ശരീരരക്തങ്ങ 
ളുെട രഹസയ്ങ്ങെള / നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും ഭക്തയ്ാദരങ്ങ 
േളാെട സമീപിക്കാം. അനുതാപത്തില്നിന്നുളവാകുന്ന 
ശരണേത്താെട / അപരാധങ്ങളില്നിന്നു പിന്തി രിഞ്ഞു 
െകാണ്ടും / പാപങ്ങെളക്കുറിച്ചു പശ്ചാത്തപിച്ചുെകാണ്ടും / 
സേഹാദരങ്ങളുെട െതറ്റുകള് ക്ഷമിച്ചുെകാണ്ടും / നമുക്കു 
സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവേത്താട്  / കൃപയും 
പാപേമാചനവും യാചിക്കുകയും െചയയ്ാം. 
 

സമൂഹം: കര്ത്താേവ, അങ്ങയുെട ദാസരുെട പാപങ്ങളും 
അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണെമ.  
 

ശുശര്ൂഷി: ഭിന്നതകളും കലഹങ്ങളും െവടിഞ്ഞ്  /നമ്മുെട 
മനസ്സാക്ഷിെയ ശുദ്ധീകരിക്കാം. 
 

ശുശര്ൂഷി: ശതര്ുതയിലും വിേദവ്ഷത്തിലും നിന്നു നമ്മുെട 
ആത്മാക്കെള വിമുക്തമാക്കാം. 
 

ശുശര്ൂഷി: വിശുദ്ധ കുര്ബാന സവ്ീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധാ 
ത്മാവിനാല് പവിതര്ീകരിക്കെപ്പടുകയും െചയയ്ാം.  
 

ശുശര്ൂഷി: േയാജിേപ്പാടും ഐകയ്േത്താടുംകൂെട ദിവയ്രഹ 
സയ്ങ്ങളില് പങ്കുെകാള്ളാം.  
 

ശുശര്ൂഷി: കര്ത്താേവ, ഇവ ǌങ്ങളുെട ശരീരത്തിെന്റ 
ഉയര്പ്പിനും ആത്മാക്കളുെട രക്ഷക്കും കാരണമാകെട്ട.  
 

സമൂഹം: നിതയ്ജീവനും കാരണമാകെട്ട. എേന്നക്കും, 
ആേമ്മന്.  
 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 
 

കാര്മ്മി: കര്ത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട ദാസരുെട 
പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും കാരുണയ്പൂര്വവ്ം ക്ഷമിക്ക 
ണേമ. മേഹാന്നത ൈദവമായ അങ്ങെയ സവ്ര്ഗ്ഗരാജയ് 
ത്തില് സകല വിശുദ്ധേരാടുെമാന്നിച്ചു സ്തുതിക്കുവാന് 
ǌങ്ങളുെട അധരങ്ങെള പവിതര്ീകരിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.  

 

(സമൂഹം എഴുേന്ന ക്കുന്നു).  
 

കാര്മ്മി: കര്ത്താവായ ൈദവേമ, കാരുണയ്പൂര്വവ്ം അങ്ങു 
ǌങ്ങള്ക്കു ന ിയ മേനാവിശവ്ാസേത്താടുകൂെട / അങ്ങ 

യുെട സന്നിധിയില് എേപ്പാഴും നിര്മ്മലഹൃദയരും പര്സന്ന 
വദനരും / നിഷ്ക്കളങ്കരുമായി വയ്ാപരിക്കുവാന് ǌങ്ങെള 
േയാഗയ്രാക്കണേമ. ǌങ്ങെളലല്ാവരും ഒന്നുേചര്ന്ന്  അങ്ങ 
െയ വിളിച്ച്   / ഇപര്കാരം അേപക്ഷിക്കുന്നു. 
   

കാര്മ്മി: സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ, 
(സമൂഹവും േചര്ന്ന് ) അങ്ങയുെട നാമം പൂജിതമാകണേമ / 
അങ്ങയുെട രാജയ്ം വരണേമ / അങ്ങയുെട തിരുമനസ്സു 
സവ്ര്ഗ്ഗത്തിെലേപ്പാെല ഭൂമിയിലുമാകണേമ. ǌങ്ങള്ക്ക്  
ആവശയ്കമായ ആഹാരം  / ഇന്നു ǌങ്ങള്ക്കു തരണേമ. 
ǌങ്ങളുെട കടക്കാേരാടു ǌങ്ങള് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതു 
േപാെല / ǌങ്ങ ളുെട കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ǌങ്ങേളാടും 
ക്ഷമിക്കണേമ. ǌങ്ങെള പര്േലാഭനത്തില് ഉള്െപ്പടുത്ത 
രുേത. ദുഷ്ടാരൂപിയില് നിന്നു ǌങ്ങെള രക്ഷിക്കണേമ. 
എന്തുെകാെണ്ടന്നാല് / രാജയ്വും ശക്തിയും മഹത്തവ്വും / 
എേന്ന ക്കും അങ്ങയുേടതാകുന്നു. ആേമ്മന്.  
 

കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ, ശക്തനായ സര്േവവ്ശവ്രാ, നലല്വ 
നായ ൈദവേമ /കൃപാപൂര്ണ്ണനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ / 
അങ്ങയുെട കാരുണയ്ം ǌങ്ങള് േകണേപക്ഷിക്കുന്നു. ǌ 
ങ്ങെള പര്േലാഭനത്തില് ഉള്െപ്പടുത്തരുേത. ദുഷ്ടാരൂപിയി 
ല്നിന്നും അവെന്റ ൈസനയ്ങ്ങളില്നിന്നും ǌങ്ങെള 
രക്ഷിക്കണേമ. എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്, സവ്ര്ഗ്ഗത്തിലും ഭൂമി 
യിലും / രാജയ്വും ശക്തിയും പര്ാബലയ്വും അധികാരവും 
അങ്ങയുേടതാകുന്നു. (സവ്യം ആശീര്വവ്ദിക്കുന്നു) ഇേപ്പാഴും 
+ എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

കാർമ്മി: സമാധാനം + നിങ്ങേളാടുകൂെട. 
 

സമൂ: അങ്ങേയാടും അങ്ങയുെട ആത്മാേവാടുംകൂെട. 
 

കാര്മ്മി: വിശുദ്ധ കുര്ബാന വിശുദ്ധ ജനത്തിനുള്ളതാ 
കുന്നു. 
 

സമൂഹം: ഏകപിതാവു പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഏകപുതര്ന് 
പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഏകറൂഹാ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. പിതാ 
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എേന്നക്കും സ്തുതി. 
ആേമ്മന്. 
 

ശുശര്ൂ: ജീവിക്കുന്ന ൈദവെത്ത നിങ്ങള് പര്കീര്ത്തിക്കു 
വിന്. 
സമൂഹം: സഭയില് അവിടുേത്തക്കു സ്തുതിയുണ്ടായിരി 
ക്കെട്ട. എലല്ാ നിമിഷവും എലല്ാ സമയവും / അവിടുെത്ത 
കൃപയും കാരുണയ്വും നമ്മുെടേമല് ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. 
 
കാർമ്മി: (തിരുശരീരം കരങ്ങളിൽ എടുത്തുെകാണ്ട്) കർത്താ 
വായ മിശിഹാേയ, ǌാൻ അേയാഗയ്െനങ്കിലും നിെന്റ 
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അനുഗര്ഹത്തിെന്റ നിേക്ഷപം ഇതാ എെന്റ കരങ്ങളിൽ. 
നിെന്റ കാരുണയ്ത്താൽ ദാനമായി ǌാൻ സവ്ീകരിക്കുന്ന 
ഭയഭക്തിജനകമായ ഈ രഹസയ്ത്തിെന്റ ശക്തിവിേശഷം 
എന്നിൽ പര്കടമാക്കണേമ. 
 

(കർമ്മികൻ തിരുശ്ശരീരം ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. തുടർന്ന് 
ജനങ്ങെള ആശീർവവ്ദിച്ചുെകാണ്ട് െചാലല്ുന്നു). 
 

കാര്മ്മി: നമ്മുെട കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട കൃപാ 
വരം / അവിടുെത്ത കാരുണയ്ത്താല് നാെമലല്ാവരിലും + 
സമ്പൂര്ണ്ണമാകെട്ട. 
 

സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.  
 

ശുശര്ൂഷി: സേഹാദരേര സവ്ര്ഗ്ഗരാജയ്ത്തിലുള്ള വിശവ്ാസ 
േത്താടും പര്തയ്ാശേയാടുംകൂെട ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങെള 
നമുക്ക് സമീപിക്കാം. ഇവ നമ്മുെട കടങ്ങളുെട െപാറു 
തിക്കും നിതയ്ജിവനും കാരണമാകെട്ട. 
 

(വിശുദ്ധ കുർബാന ന ന്നു. അതിനുേശഷം തുടർ 
ന്നുള്ള ഗീതം ആലപിക്കുന്നു). 
 

ഗീതം 
 

ൈദവസൂേനാ, േലാകനാഥാ, 
കുരിശിനാൽ മർത്തയ്െന വീെണ്ടടുത്തു നീ. 
നവയ്രാജയ്ം േചർന്നിടുേമ്പാൾ 
കനിവിയന്നു ǌങ്ങേളയുേമാർത്തിേടണേമ. 
                                              ൈദവസൂേനാ........... 
നിൻ പര്ീതിമാതര്ം ലക്ഷയ്മാക്കി 
നിൻ ദിവയ്മാർഗ്ഗം പിന്തുടർന്നിടാൻ 
ആശേയാെട, േമാദേമാെട 
ǌങ്ങൾ നിൻ വരങ്ങൾ േതടി വന്നിടുന്നു. 
                                                ൈദവസൂേനാ......... 
പാരിെലന്നുമേങ്ങ ശിഷയ്രാകുവാൻ 
ദിവയ്ദൗതയ്െമന്നും ഭൂവിേനകുവാൻ 
ആശേയാെട, േമാദേമാെട 
ǌങ്ങൾ നിൻ വരങ്ങൾ േതടി വന്നിടുന്നു. 
                                            ൈദവസൂേനാ.......... 
 

സുവിേശഷ വായന (േയാഹന്നാൻ 19:31-42) 
(കര്ൂശിത രൂപം താെഴയിറക്കി െവള്ളക്കച്ചെകാണ്ടു െപാ 
തിഞ്ഞ് പര്ദക്ഷിണത്തിെനാരുക്കുന്നു). 

 
കുരിശിെന്റ വഴി 

(പതിമൂന്നാം സ്ഥലം വെര സല്ീവാപാഥ നടത്തിയേശഷം  
പള്ളിചുറ്റി നഗരികാണിക്കൾ അഥവാ പര്ദക്ഷിണം നട 
ത്തുന്നു. അേപ്പാൾ താെഴ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ 
ആലപിക്കുന്നു). 
 

പര്ദക്ഷിണഗീതം 
ǌാെനൻ പിതാവിെന്റ പക്കൽ 
േപാകുന്നിതാ, യാതര് െചാൽ വൂ 
സവ്ർേലല്ാകനാഥൻ െമാഴിഞ്ഞു 
സന്താപെമങ്ങും നിറഞ്ഞു.                    ǌാെനൻ ... 
 

അസവ്സ്ഥരാേകണ്ട നിങ്ങൾ 
വിശവ്ാസദീപം െതളിപ്പിൻ 
ഒേട്ടെറയുെണ്ടൻ പിതാവിൻ 
േഗഹത്തു പൂമന്ദിരങ്ങൾ.   ǌാെനൻ ... 
 

നിങ്ങൾക്കിടം െചെന്നാരുക്കാൻ 
േപാകുന്നു ǌാനങ്ങു വിണ്ണിൽ 
വീണ്ടും വരും ǌാെനാരിക്കൽ 
നിങ്ങെള പ്പൂവിണ്ണിേലറ്റാൻ.  ǌാെനൻ ... 
 

ǌാ നാണ് നിങ്ങൾക്കു മാർഗ്ഗം 
േനരായ ൈകവലയ് മാർഗ്ഗം 
ǌാനാണ് നിങ്ങൾക്കു ജീവൻ 
ǌാനാണ് നിങ്ങൾക്കു സതയ്ം.  ǌാെനൻ ... 
 

മറ്റുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങെളാന്നും 
സവ്ർഗ്ഗത്തു െചെന്നത്തുകിലല്. 
ǌാനാണ് നിങ്ങൾക്കു മാർഗ്ഗം 
േനരായ ൈകവലയ് മാർഗ്ഗം.  ǌാെനൻ ... 
 

കാണിെലല്ാര ം കഴിഞ്ഞാൽ 
കാണിലല് വീെണ്ടെന്ന േലാകം 
നിങ്ങേളാ കണ്ടിടും; നമ്മൾ 
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവേലല്ാ.   ǌാെനൻ ... 
 

െപെട്ടന്നനാഥരായ് ഭൂവിൽ 
നിങ്ങെള ǌാൻ ൈകവിടിലല്. 
വീണ്ടും വരുന്നിതാ, വീണ്ടും 
നിങ്ങെളക്കാണാൻ വരുന്നു.  ǌാെനൻ ... 
 

നിതയ്െമൻ നിർേദ്ദശെമലല്ാം 
കൃതയ്മായ് കാക്കുന്നു മർതയ്ൻ 
സേമ്മാദെമന്നിൽ വിത ം 
സംപര്ീതിെയന്നിൽ വളർത്തും.  ǌാെനൻ ... 
 

ന ന്നു ǌാൻ നവയ്ശാന്തി 
പാരിൽക്കുരുക്കാത്ത ശാന്തി 
നിങ്ങൾക്കു ǌാേനകിടുന്നു 
സമ്പൂതെമൻ ദിവയ്ശാന്തി.  ǌാെനൻ ... 
 

ǌാെനൻ പിതാവിെന്റ പക്കൽ 
േപാകുന്നേതാർേത്താർത്തു നിങ്ങൾ 
േകേഴണ്ട, െചെന്നൻ പിതാവിൻ 
േചരുന്നതാെണെന്റ േമാദം.  ǌാെനൻ ... 
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എെന്നപ്പിതാെവന്നേപാെല 
േസ്നഹിച്ചു നിങ്ങെള ǌാനും 
നിങ്ങെളൻ സൗഭാഗയ്േമറും 
േസ്നഹത്തിെലന്നും വസിപ്പിൻ.   ǌാെനൻ ... 
 

നിങ്ങെള േലാകം െവറുത്താൽ  
നിന്ദനം െകാേണ്ട നിറച്ചാൽ 
എെന്നയാണാേലാക മാദയ്ം 
നേന്ന െവറുത്തെതേന്നാർക്കിൻ.  ǌാെനൻ ... 
 

അഴേലറിയുൾത്തടം നീറും 
പര്ലപിച്ചു കണ്ണുകൾ താഴും 
ഒരു നാളിെലലല്ാം നില ം 
പരിേശാഭ നിങ്ങൾക്കുദിക്കും  ǌാെനൻ ... 
 

താതെന വിട്ടു ǌാൻ വന്നു. 
േലാകത്തിേലക്കു ǌാൻ വന്നു. 
േപാകുന്നു ǌാനിതാ വീണ്ടും 
താതനിൽ െചന്നങ്ങു േചരാൻ.  ǌാെനൻ ... 
 

മെറ്റാരു ഗീതം 
(രീതി: വിടവാങ്ങുേന്നൻ....) 

 

ഈേശാനാഥൻ ഗാഗുൽത്തായിൽ 
കുരിശുമരത്തിൽ മൃതയ്ു വരിച്ചു 
സൃഷ്ടികളഖിലം േശാകമിയന്നു 
ഭൂതലമഖിലം െǌട്ടിവിറച്ചു. 
 

വാനവഗണവും മാനവകുലവും 
ദു:ഖിതരായീ േവദനപൂണ്ടു, 
മാമല നിരകൾ വിറെകാള്ളുകയായ് 
പാറകൾ െപാട്ടിപ്പിളരുകയായീ. 
 

അഖില ജനത്തിൻ രക്ഷകനായീ 
അവനിയിെലത്തീ ൈദവിക സൂനു; 
അതി നിഷ്കരുണം ആണികളാൽ തൻ 
പാണികളവരാ കര്ൂശിൽ േചർത്തു. 
 

ഉണരുകേവഗം ആദാേമ, നീ 
സുതനുെട സഹനം ദർശിച്ചാലും. 
യൂദജനങ്ങൾ പാപികണേക്ക 
പീഡിപ്പിക്കും സുതെന കാണ്മൂ. 
 

ഉണരുകേവഗം േനാേഹ, കുരിശിൽ 
മൃതയ്ുവരിക്കും പരേമാന്നതനാം 
ൈദവ പിതാവിൻ തിരുസുതെന നീ 
കാണുക മുന്നിൽ േവദനേയാെട. 
 

താതെന മഹിയിൽ മാനിച്ചവരാം 
േശേമ,യാേഫത്ത് ഉണരുക നിങ്ങൾ 

സൂരയ്നിരുണ്ടൂ തിരുനാഥൻ തൻ 
മരണം കാണാ നാവാതുടെന. 
 

ൈവദികേശര്ഷ്ഠൻ െമൽക്കി േദേക്ക 
ഉണരുക, കാണ്ക തിരുസുതെന നീ 
അപ്പം വീഞ്ഞും തിരുെമയ് നിണവും 
തിരുരഹസയ്ങ്ങൾ കാണുക നിങ്ങൾ. 
 

ഉണരുക േവഗം അബര്ാഹാേമ, 
ദർശിച്ചാലും ൈദവാത്മജെന 
ദർശന മതിൽ നീ കണ്ടൂമുന്നം 
കര്ൂശിതനായീ തിരുസുതനീ നാൾ. 
 

അജരക്തത്താൽ േമാചിതനിസഹാക്ക് 
ഉണരുക േവഗം കാണുക കുരിശിൽ 
ൈദവിക കുഞ്ഞാടീേശാ മിശിഹാ 
േമാചനേമകീ തിരുരക്തത്താൽ. 
 

അമ്മനുേവലിൻ ശുശര്ൂഷകരായ് 
േഗാവണി കയറും ദൂതന്മാേര, 
മരുഭൂവിൽ നീ ദർശിച്ചേലല്ാ 
യാേക്കാേബ, യി ന്നുണരുക േവഗം. 
 

േസാദരരാേല അവേഹളിതനാം 
യൗേസേപ്പ, നീയുണരുക േമേന്മൽ 
സവ്ന്ത ജനത്താൽ അവേഹളിതനാം 
രക്ഷകെന നീ ദർശിച്ചാലും. 
 

അങ്ങതിദൂെര രക്ഷകെന ǌാൻ 
കെണ്ടെന്നാരുനാൾ െചാലല്ിയ േയാേബ, 
േവഗെമണീറ്റാ കാൽ വരിമലയിൽ  
രക്ഷകെന നീ ദർശിച്ചാലും. 
 

ഉന്നത നിവയ്ാ മൂേശ, നീയും 
ഉണരുക േനരിൽ ദർശിച്ചാലും 
നിവയ്ന്മാർതൻ കർത്താവാകും 
കുരിശിൽ മൃതനാം മിശിഹാെയ നീ. 
 

േവഗെമണീറ്റാ പരമാചാരയ്ൻ 
അഹേറാെന നീ ദർശിച്ചാലും 
നിന്നുെട വയലിൽ കളയായ് തീർന്നു 
നിൻ ജനമിന്ന ങ്ങതിദയനീയം. 
 

സുരദീപങ്ങൾ നിശ്ചലമാക്കും 
േജാഷവ്ാേയ നീ ഉണരൂ കാണ്മാൻ 
സുതനുെട മരണം കാണുകിലവേയാ 
ഇരുളല ചാർത്തും, േശാഭ മറ ം. 
 

ഓമനമകെള ബലിയർപ്പിച്ച 
ജഫ് താേയ, നീ ഉണരൂ കാണ്മാൻ 
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ഗാഗുൽത്തായിൽ സവ്യെമാരു ബലിയായ് 
അർപ്പിതനാകും ൈദവാത്മജെന. 
 

പരമാചാരയ്ൻ ശമുേവേല, നീ 
ദർശിച്ചാലും ദുഷ്ടനു സമമായ് 
നിതയ്ാചാരയ്ൻ ൈദവാത്മജെന  
ആചാരയ്ന്മാർ കര്ൂശിക്കുന്നു. 
 

കലല്റ വിട്ടിന്നുണരുക ദാവീദ് 
കരുണാമയെന കീർത്തിച്ചിടുവിൻ. 
കിന്നര രാഗം മീട്ടി നിതാന്തം 
നാഥനു ഗാനം പാടുക േമാദാൽ. 
 

കലല്റവിട്ടാ മൃതെരഴുേന്നറ്റൂ 
കര്ൂശിത നനിശം സ്തുതികൾപാടി 
വാനും ധരയും തിരുെമാഴിയാേല 
തീർത്തവെനന്നും കീർത്തനേമാതി. 
 

തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ഭാഗംവച്ചു 
േമലങ്കിക്കായ് ചിട്ടിയുമിട്ടു; 
നാ ൾെക്കാപ്പം ചുറ്റിവളഞ്ഞു 
സിംഹമെതന്നാൽ ശാന്തതയാർന്നു. 
 

വിജ്ഞാനത്തിൻ സാഗരമാകും 
േശല്േമാൻ രാജാ, എഴുേന്ന ക്കുക നീ 
വിജ്ഞാനത്തിൻ ഉറവിടമാകും 
നാഥെന മൂഢർ നിന്ദിക്കുന്നു. 
 

മൃതരാമിരുവർ ക്കുയിേരകിെയാരാ 
നിവയ്ായുണരൂ ദർശിക്കാനായ് 
മൃതരുെടയിടയിൽ മിശിഹാ വന്നു, 
മൃതെരലല്ാരും േവഗമുണർന്നു. 
 

ഉന്നതനാകും ഏശയയ്ാേയ, 
എഴുേന്നറ്റുടെന ദർശിച്ചാലും  
മിശിഹാ രാജൻ ബലിയായ് കുരിശിൽ 
ശാന്തതേയാലും കുഞ്ഞാടായീ. 
 

ജീവിതസഖിയായ് േവശയ്ാസ്ത്രീെയ 
ൈകെക്കാണ്ടവനാം േഹാസിയ നിവയ്ാ, 
നാഥൻ ൈദവം പരിവർജ്ജിതനായ് 
അഭിസാരികയാം സവ്ന്ത ജനത്താൽ, 
 

ഉണരുക േജാേയൽ, ദർശിച്ചാലും 
ഭൂതലമാെക ഇരുളു നിറഞ്ഞു: 
കാൽവരി മലയിൽ കുരിശിൽ മിശിഹാ 
േചാരെചാരിഞ്ഞു മൃതയ്ു വരിച്ചു. 
 

ആേമാേസ, നീ ഉണരുക സവ്യേമ 
ൈദവാത്മജെന ദർശിച്ചീടാൻ 

പീലാേത്താസിൻ ക ന വാങ്ങി 
ദുഷ്ട ജനങ്ങൾ കര്ൂശിച്ചവെന. 
 

ഒബദിയാ നിവയ്ാ, ഉണരുക നീയും; 
ഗാഗുൽത്തായിൽ കുരിശിൽ കാണ്മൂ 
രക്ഷക നീേശാ നരവംശത്തിൻ 
രക്ഷ ായീ മൃതയ്ു വരിച്ചു. 
 

േയാനാനിവയ്ാ എഴുേന്ന ക്കൂ നീ 
ഉത്ഥാനത്തിൻ സൂചനേയകൂ 
മൃതെനേപ്പാൽ നീ മൂന്നു ദിനങ്ങൾ 
മരുവീ മത്സയ്ം തന്നുദരത്തിൽ. 
 

മിക്കാ നിവയ്ാ, കണ്ടാലും നീ 
േവദന പു ം മാനവ സുതെന 
േനർവഴി കാട്ടാൻ വേന്നാരിടയൻ  
യൂദന്മാരാൽ കര്ൂശിതനായി. 
 

നാഹും നിവയ്ാ, ഉണരുക േവഗം 
ശന്തിക്കതിരാം സുതെനക്കാണൂ 
എളിേയാനവെന ജനതതിെയാന്നായ് 
നിന്ദിതനാക്കി കര്ൂശതിേലറ്റി. 
 

കണ്ടാലും നീ ഹബക്കുക്ക് നിവയ്ാ, 
രക്ഷകനീേശാ തൻ മരണത്തിൽ 
തിരുഭവനത്തിൽ െനടുെക കീറീ 
വിരിയീ, മന്നിൽ വിസ്മയ േമറി. 
 

നാഥേനാെടാപ്പം വിധി െച ീടും 
പാവന നിവയ്ാ, കണ്ടാലും നീ 
വിധികർത്താവാം ൈദവാത്മജെന 
വിധി െച ീടും ഭീകര ദൃശയ്ം. 
 

െസഫനിയനിവയ്ാ കാണുക, കുരിശാൽ 
രക്ഷിതമാകും തിരുസ്സഭെയ നീ 
ജനതതിെയാന്നായ് േചരുന്നുലകിൽ 
നാഥെനെയാന്നായ് വാഴ്ത്തീടുന്നു. 
 

ൈദവികേഗഹം നിർമ്മിപ്പതിനായ് 
യത്നിച്ചവനാം ഹഗ്ഗായ് നിവയ്ാ 
ദിവയ്കവാടം മൂടുംവിരി നീ 
കാണുക, രണ്ടായ് കീറിയ കാ ! 
 

സഖറിയാേയ, ദർശിച്ചാലും 
നാഥനു വിലയായ് ന ിയ തുക നീ. 
മുപ്പതു െവള്ളിക്കാശു െകാടുത്താ 
വാങ്ങുകയായീ കുശവ നിലംതാ ൻ. 
 

മാലാക്കിയാ എഴുേന്നറ്റുടെന 
ലജ്ജിതരാക്കൂ ദുഷ്ടജനെത്ത; 
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ൈദവാത്മജെന െകാലെച ീടും 
നിർമ്മലരവെരന്നുദ്േഘാഷിച്ചു. 
 

െപാട്ടക്കിണറിൽ ബന്ധിതനാേയാ- 
േരറമയ്ാേയ, എഴുേന്നറ്റാലും 
കലല്റയതിെന മണവറയാക്കും 
മണവാളെന നീ ദർശിച്ചാലും. 
 

േബാേസ സുതനായ് ബാേബലിൽ നി- 
ന്നാഗതനാകും ഏസേക്കയ്േല, 
േമഘേത്തരിൽ കെണ്ടാരു നാഥൻ  
മൃതയ്ുവരിപ്പൂ കുരിശുമരത്തിൽ. 
 

ദൂതൻ വഴിയാ യ് അമ്മനുേവലിൻ 
അറിവിലുയർന്നു ദനിേയൽ നിവയ്ാ 
കണ്ടാലും നീ ശതര്ു ഗണത്താൽ 
പീഡിതനവെന ഗാഗുൽത്തായിൽ. 
 

സഖറിയാേയ, േയാഹന്നാേന, 
കാണുക നിങ്ങൾ കാൽ വരിമലയിൽ 
യാഗവുമതുേപാൽ കാ യുമായി 
ജീവൻ െവടിയും ൈദവിക സുതെന. 
 

ഉത്ഥാനത്തിൻ പര്തയ്ാശയുമായ് 
പൂഴിയിൽ േമവും സിദ്ധന്മാേര, 
കാണുക നിങ്ങൾ ഗാഗുൽത്തായിൽ 
മൃതയ്ുവരിക്കും സർവവ്ാധിപെന. 
 

കലല്റവിട്ടിെങ്ങത്തുക നിങ്ങൾ 
പൂർവന്മാേര, കാണുക മുന്നിൽ 
പാപികൾ മേദ്ധയ് ദുഷ്ടെരെയാരുേപാൽ 
പാവനരാക്കും മാനവസുതെന. 
 

ഓറേശല്മിൽ കുഴിമാടത്തിൽ 
കഴിയും മൃതേര, ഉണരുക നിങ്ങൾ 
മൃതരുെടയിടയിൽ കബറിടെമാന്നിൽ 
മരുവീടുന്നു വാനവ നാഥൻ. 
 

എഴുേന്നറ്റാലും മൃതേര, നിങ്ങൾ 
സവ്ന്ത ജനത്തിൻ ദുഷ്ടതയിേന്മൽ 
വിധി െച ീടു നാഥെനയവരാ 
കുരിശു മരത്തിൽ െകാല െച േലല്ാ. 
 

ആദിമുത േക്ക മരണം മൂലം 
േവർെപട്ടവേര, ഉണരുക നിങ്ങൾ 
പര്വചനെമലല്ാം നിറേവറ്റുന്നു 
ൈദവസുതൻ തൻ തിരുമരണത്തിൽ. 
 

പാപം മൂലം മൃതരാേയാേര, 
കാണുക നിങ്ങൾ ൈദവാത്മജെന 

തൻ മരണത്താൽ മരണെത്തയും 
പാപെത്തയും വിജയിച്ചേലല്ാ. 
 

കാണുക മൃതേര, സുതനുെട ബലിയിൽ 
ഭൂമിപിളർന്നു വിസ്മയ മാർന്നൂ 
തൻ മരണത്താൽ മരണത്തിേന്മൽ 
വിജയം േനടീ ൈദവ കുമാരൻ. 
 

സൂരയ്നിരുണ്ടൂ, ചന്ദ്രൻ മങ്ങീ 
പാരിടമാെക കൂരിരുൾ തിങ്ങീ 
ഹൃദയാന്ധതയിൽ കഴിയുന്നവരിൽ 
ഫലേമകിലല്ീ യടയാളങ്ങൾ. 
 

േസ്നഹാർദര്തയാൽ കർത്താേവ, നീ 
മാനവനായീ ധരയിൽ വന്നു 
മർതയ്ഗണത്തിൻ വിധിേയൽക്കുകിലും 
വിജയിെച്ചാടുവിൽ വിധികർത്താവായ് 
 

മിശിഹാനാഥാ, നിൻ തിരുമരണം 
പാരിനു ഭാഗയ്ം പകരുന്നനിശം 
മഹിമെയഴും നിൻ തിരുവുത്ഥാനം 
എതര്വിശിഷ്ടം വര സംപുഷ്ടം. 
 

കർത്താേവ, നിൻ ൈദവതവ്െത്ത 
വാഴ്ത്തുന്നവരിൽ കനിയണെമന്നും 
നിൻസ്തുതിപാടും ǌങ്ങളിെലന്നും 
നിൻ കൃപ സദയം  തൂകീടണേമ. 
 

രക്ഷകനീേശാ മിശിഹാനാഥാ 
നിെന്ന നമിക്കും തിരുസ്സഭ തന്നിൽ 
െചാരിയണേമ നിൻ കരുണാവർഷം 
കനിേവാടവെള കാത്തീടണേമ. 
 

ഉത്ഥിതനീേശാ മിശിഹാ നാഥാ, 
നിൻ തിരുനാമം വാഴ്ത്തീടുേന്നൻ 
താതനുമതുേപാൽ റൂഹാ ം നൽ 
സ്തുതിയുയരെട്ട എെന്നേന്നക്കും. 

 

(പര്ദക്ഷിണത്തിനു േശഷം കുരിശിെന്റ വഴി പൂർത്തിയാ 
ക്കുന്നു. തുടർന്ന്). 
 

ശുശര്ൂ: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.  
 

കാർമ്മി: (വചനേവദിയിൽ നിന്നുെകാണ്ട്) ǌങ്ങളുെട 
കർത്താവായ ൈദവേമ, നിെന്റ സമാധാനം േലാക 
ത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും സ്ഥാപിക്കണേമ. നിെന്റ 
കുരിശുവഴി തിരുസ്സഭെയ ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും അവരുെട 
സന്താനങ്ങെള സംരക്ഷിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. ǌങ്ങൾ 
സഭയിൽ നിനക്കു സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും 
എേപ്പാഴും സമർപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാകെട്ട. സകലത്തി 
െന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും. 
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സമൂ: ആേമ്മൻ. 
പര്കീർത്തനം 

എെന്റ ൈകകളും കാലുകളും അവർ തുളച്ചു; 
എെന്റ അസ്ഥികെളലല്ാം അവർ എണ്ണി; 
അവർ എെന്ന ഉറ്റുേനാക്കി. 
 

അവർ എെന്റ വസ്ത്രം പങ്കിെട്ടടുത്തു; 
േമലങ്കിക്കുേവണ്ടി അവർ ചിട്ടിയിട്ടു. 
 

കർത്താേവ, എന്നിൽനിന്നകന്നുേപാകരുേത; 
എെന്റ സഹായത്തിനു േവഗം വരണേമ. 
 

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി; 
ആദിമുതൽ എേന്നക്കും, ആേമ്മൻ. 
ശുശര്ൂ:  നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട. 
 

സമാപനാശീർവാദം 
കാർമ്മി: പിതാവിെന്റ മഹത്തവ്ത്തിെന്റ പര്കാശവും അനാ 
ദിയിൽ ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടികൾക്കും സമയത്തിനും അതീ 
തനും സമയത്തിെന്റ പൂർണ്ണതയിൽ മനുഷയ്നായി അവത 
രിച്ചവനും, േയാഹന്നാനിൽനിന്ന് മാേമ്മാദീസ സവ്ീകരിച്ചു 
െകാണ്ട് തെന്റ പരസയ്ജീവിതം ആരംഭിച്ചവനും, അത്ഭുത 
ങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വഴി തെന്റ ൈദവതവ്ം െതളിയിച്ച 
വനും, വിജയശര്ീലാളിതനായി െജറുസെലം പട്ടണത്തിൽ 
പര്േവശിച്ചവനും, പീഡകൾ സഹിച്ച് ഇേത ദിവസം കുരി 
ശിൽ സവ്യം അർപ്പിച്ചവനും, മൂന്നാം ദിവസം ഉയിർെത്ത 
ഴുേന്നറ്റ് ഉയിർപ്പിലുള്ള പര്തയ്ാശ ǌങ്ങൾക്കു പര്ദാനം 
െച വനുമായ മിശിഹാകർത്താേവ, നിെന്ന ǌങ്ങൾ 
സ്തുതിച്ചാരാധിക്കുന്നു. സകലത്തിെന്റയും നാഥനും എലല്ാറ്റി 
െന്റയും പരിപാലകനുമായ നിന്നിൽ ǌങ്ങൾ പര്തയ്ാശി 
ക്കുകയും ശരണെപ്പടുകയും െചയയ്ുന്നു. അനുതാപേത്താെട 
നിെന്റ തിരുമുമ്പിൽ നി ക്കുന്ന പാപികളും ബലഹീനരു 
മായ ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങളും കുറ്റങ്ങളും ക്ഷമിച്ച് നലല് കള്ള 
േനാെടാപ്പം നിെന്റ രാജയ്ത്തിന് ǌങ്ങെളയും അർഹരാക്ക 
ണേമ. നിെന്റ വിശുദ്ധ കുരിശിെന്റ ശക്തിയാൽ രഹസയ്വും 
പരസയ്വുമായ എലല്ാ വിപത്തികളിലും നിന്ന് ǌങ്ങെള 
രക്ഷിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും + 
എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

(രൂപം ചുംബനത്തിനു തയയ്ാറാക്കുേമ്പാൾ) 
സല്ീവവണക്കഗീതം 

 

നാഥനിെലന്നും നമ്മുെട ഹൃദയം ആനന്ദിച്ചീടും 
സല്ീവാ നമ്മൾെക്കന്നും നന്മകൾതന്നുറവിടമാം 
രക്ഷിതമായതുവഴിയായ് മർതയ്ഗണം കർത്താേവ, 
കുരിശതു ǌങ്ങൾെക്കന്നും ശക്തിെയഴും േകാട്ടയുമാം 
ദുഷ്ടെനയുമവൻെകണികെളയുമതുവഴി നാം േതാ ിച്ചീടെട്ട. 
 

ശരണം ǌങ്ങൾ േതടീടുന്നു തിരുനാമത്തിൽ. 
സല്ീവാ നമ്മൾെക്കന്നും ... 
 

സർവവ്രുെമാന്നായ് പാടീടെട്ട ആേമ്മനാേമ്മൻ. 
സല്ീവാ നമ്മൾെക്കന്നും ... 
 

(കാർമ്മികനും സമൂഹവും രൂപം ചുംബിക്കുന്നു. ക നീർ 
ന ന്നു. ചുബനസമയത്ത് ഗാനം ആലപിക്കുന്നു). 

                              ഗീതം 
ഗാഗുൽത്താമലയിൽനിന്നും 
വിലാപത്തിൻ മാെറ്റാലി േകൾപ്പൂ 
ഏവെമെന്ന കര്ൂശിേലറ്റുവാൻ 
അപരാധെമന്തു ǌാൻ െച ?  ഗാഗുൽത്താ ... 
 

മുന്തിരി ǌാൻ നട്ടു നിങ്ങൾക്കായ് 
മുന്തിരിച്ചാെറാരുക്കിവച്ചു 
എങ്കിലുമീ ക നീരേലല് 
ദാഹശാന്തിെക്കനിക്കു ന ി?  ഗാഗുൽത്താ ... 
 

രാജെചേങ്കാേലകി വാഴിപ്പൂ 
നിങ്ങെള ǌാെനതര് മാനിച്ചൂ 
എൻ ശിരസ്സിൽ മുൾമുടി ചാർത്തി 
നിങ്ങളിെന്നൻ െചന്നിണം തൂകി. ഗാഗുൽത്താ ... 
 

നിങ്ങെള ǌാനുയർത്താൻ വന്നു 
കര്ൂശിെലെന്ന തറച്ചു നിങ്ങൾ 
േമാക്ഷവാതിൽ തുറക്കാൻ വന്നു 
ശിക്ഷയാെയൻ ൈകകൾ ബന്ധിച്ചു. ഗാഗുൽത്താ ... 
 

കുരിേശ മേനാജ്ഞ വൃക്ഷേമ, 
നിൻസുമങ്ങെളതര് േമാഹനം! 
നിൻ ദളങ്ങളാശ വീശുന്നു 
നിൻ ഫലങ്ങൾ ജീവേനകുന്നു!  ഗാഗുൽത്താ ... 
 

കുരിശിേന്മലാണി കണ്ടു ǌാൻ 
ഭീകരമാം മുള്ളുകൾ കണ്ടു! 
വികാരങ്ങൾ കുന്നു കൂടുന്നു, 
കണ്ണുനീരിൻ ചാലുവീഴുന്നു! ഗാഗുൽത്താ ... 
 

മരത്താേല വന്ന പാപങ്ങൾ 
മരത്താേല മാ വാനായി 
മരത്തിേന്മലാർത്തനായ് ത്തൂങ്ങി 
മരിക്കുന്നു രക്ഷകൻ ൈദവം. ഗാഗുൽത്താ ... 
 

വിജയെപ്പാൻെകാടി പാറുന്നു 
വിശുദ്ധിതൻ െവണ്മ വീശുന്നു 
കുരിേശ, നിൻ ദിവയ്പാദങ്ങൾ 
നമിക്കുന്നു സാദരം ǌങ്ങൾ. ഗാഗുൽത്താ ... 
 

(ചുംബനത്തിനുേശഷം കര്ൂശിതരൂപം ബലിപീഠത്തിൽ 
കിടത്തി ധൂപിക്കുന്നു). 
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