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കുരിശിെ� വഴി (പുതിയത് ) 
�പാരംഭ ഗാനം 
  

കുരിശിൽ  മരി�വേന, കുരിശാേല  

വിജയം വരി�വേന, 

മിഴിനീേരാഴു�ിയേ�,  കുരിശിെ�  

വഴിേയവരു�ു ഞ�ൾ. 

 

േലാൈകകനാഥാ, നിൻ  

ശിഷ�നായ്�ീരു വാ  - 

നാശിേ�ാെന�ുെമ�ും  

കുരിശു വഹി�� നിൻ  

കാൽപാടു പിെ��ാൻ  

ക�ി� നായകാ. 

 

നിൻ  ദിവ�ര��ാ- 

െലൻ  പാപമാലിന�ം  

കഴുേകണേമ, േലാകനാഥാ. 

ഒ�ാം �ലം  
 

മരണ�ിനായ് വിധി��, കറയ� 

ൈദവ�ിൻ കു�ാടിെന 

അപരാധിയായ് വിധി�� കല്മഷം 

കലരാ� കർ�ാവിെന. 

 

അറിയാ� കു��ൾ 

നിരയായ് ചുമ�ി 

പരിശു�നായ നി�ിൽ; 

ൈകവല�ദാത, നിൻ 

കാരുണ�ം ൈകെകാേ�ാർ 

കദന�ിലാഴ്�ി നിെ� 

 

അവസാനവിധിയിൽ നീ- 

യലിവാർ�ു ഞ�ൾ �ാ  - 

യാരുേളണേമ നാകഭാഗ�ം. 

ര�ാം �ലം  
 

കുരിശു ചുമ�ിടു�ു േലാക�ിൻ 

വിനകൾ ചുമ�ിടു�ു 

നീ�ു�ു ദിവ�നാഥൻ നി�നം 

നിറയും നിര�ിലൂെട. 

 

"എൻ ജനേമ, െചാൽക 

ഞാെന�ു െചയ്തു 

കുരിെശെ�  േതാളിേല�ാൻ? 

പൂേ�ൻ തുള�ബു� 

നാ�ിൽ ഞാൻ നി�െള 

ആശേയാടാനയി��: 

 

എേ�, യിദം നി�- 

െള�ാം മറെ� െ� 

ആ�ാവിനാത�േമ�ി?” 

മൂ�ാം �ലം  
 

കുരിശിൻ കന� ഭാരം താ�ുവാൻ  

കഴിയാെത േലാകനാഥൻ  

പാദ�ൾ പതറിവീണു ക��കൾ  

നിറയും െപരുവഴിയിൽ. 

 

തൃ�ാദം ക�ിേ�ൽ 

ത�ി മുറി�ു, 

െച�ിണം വാർെ�ാഴുകി; 

മാനവരി�ാ  

വാനവരി�ാ  

താ�ി�ുണ�ീടുവാൻ  

 

അനുതാപമൂറു� 

ചുടുക��നീർ തൂകി- 

യണയു�ു മു�ിൽ ഞ�ൾ. 
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നാലാം �ലം  
 

വഴിയിൽ�ര�ു വേ�ാ- 

ര�െയ തനയൻ തിരി�ുേനാ�ി 

സ�ർ�ീയകാ�ി ചി�ും മിഴികളിൽ 

കൂര�ു താണിറ�ി 

 

"ആേരാടു നിെ� ഞാൻ സാമ�െ�ടു�ും 

കദനെ�രു�ടേല?" 

ആരറി�ാഴ�ി- 

ലലത�ി നിൽ�ു� 

നിൻ മേനാേവദന? 

 

നിൻ ക��നീരാൽ 

കഴുേകണെമ�ിൽ 

പതിയു� മാലിന�െമ�ാം. 

അ�ാം �ലം  
 

കുരിശു ചുമ�ു നീ�ും നാഥെന  

ശിമെയാൻ തുണ�ീടു�ു  

നാഥാ നിൻ കുരിശു താ�ാൻ ൈകവ�  

ഭാഗ�േമ,ഭാഗ�ം. 

 

നിൻ കുരിെശ�തേയാ േലാലം, നിൻ നുക- 

മാന�ദായകം. 

അഴലിൽ വീണുഴലുേ�ാർ- 

�വലംബേമകു�  

കുരിേശ നമി�ിടു�ു. 

 

സുരേലാകനാഥാ, നിൻ  

കുരിെശാ�ു താ�ുവാൻ  

തരേണ വര�ൾ നിര�ം. 

ആറാം �ലം  
 

വാടി�ളർ�ു മുഖം - നാഥ െ�  

ക��കൾ താണുമ�ി 

േവേറാനി�ാ  മിഴിനീർ തൂകിയാ- 

ദിവ�ാനനം തുട��. 

 

മാലാഖമാർെ��ാ- 

മാന�േമകു� 

മാനെ���നിലാേവ, 

താേബാർ മാമല- 

േമേല നി�ുഖം 

സൂര�െനേ�ാെല മി�ി. 

 

ഇ�ാമുഖ�ി െ� 

ലാവണ�െമാ�ാെക 

മ�ി, ദുഃഖ�ിൽ മു�ി. 

ഏഴാം  �ലം 
 

ഉ�െവയിൽ െപാരി�ു - ദു�ഹ 

മർ�ന�ാൽ വല�ു 

േദഹം തളർ�ു താണു - ര�കൻ 

വീ�ും നില�ു വീണു. 

 

േലാകപാപ�ളാ- 

ണ �െയ വീഴി�� 

േവദനി�ി�േതവം 

ഭാരം നിറേ�ാരാ 

�കൂശു നിർമി�െതൻ 

പാപ�ൾ തെ�യേ�ാ; 

 

താപം കലർ�േ� 

പാദം പുണർ�ു ഞാൻ 

േകഴു�ു: കനിേയണെമ�ിൽ. 
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എ�ാം  �ലം 
 

"ഓർെ�മിൻ പു�തിമാേര,നി�ളി- 

െ�െ�േയാർെ��ിേനവം 

കരയു�ു? നി�േളയും സുതേരയു- 

േമാർേ�ാർ�ു േകണുെകാൾവിൻ:" 

 

േവദന തി�ു� 

കാലം വരു�ു 

ക�ീരണി� കാലം 

'മലകേള, ഞ�െള 

മൂടുവിൻ േവഗ'െമ- 

�ാരവം േകൾ�ുെമ�ും. 

 

കരൾെനാ�ു കരയു� 

നാരീഗണ�ിനു 

നാഥൻ സമാശ�ാസേമകി. 

ഒൻപതാം  �ലം 
 

ൈകകാലുകൾ കുഴ�ു നാഥെ�  

തിരുെമയ്  തളർ�ുല�ു  

കുരിശുമായ് മൂ�ാമതും പൂഴിയിൽ  

വീഴു�ു ൈദവപു�തൻ. 

 

"െമഴുകുേപാെല�ുെട  

ഹൃദയമുരുകി 

കണ്ഠം വര�ുണ�ി  

താണുേപായ്  നാെവ െ� ; 

േദഹം നുറു�ി  

മരണം പറ�ിറ�ി" 

 

വളരു�ു ദുഖ�ൾ  

തളരു�ു പൂേമനി  

ഉരുകു�ു കരളി െ� യു�ം. 

പ�ാം  �ലം 
 

എ�ീ വിലാപയാ�ത കാൽവരി- 

�ു�ിൻ മുകൾ�ര�ിൽ 

നാഥ െ�  വസ്�തെമ�ാം ശ�തു�- 

െളാ�ായുരി�ു നീ�ി. 

 

"ൈവരികൾ തി�ിവ- 

രുെ� െ�  ചു�ിലും 

േഘാരമാം ഗർ�ന�ൾ 

ഭാഗിെ�ടു െ� െ� 

വസ്�ത�െള�ാം" 

പാപികൾ ൈവരികൾ. 

 

നാഥാ, വിശു�ിതൻ 

തൂെവ� വസ്�ത�ൾ 

കനിവാർ�ു ചാർേ�ണെമെ�. 

പതിെനാ�ാം  �ലം 
 

കുരിശിൽ�ിട�ിടു�ു നാഥ െ� 

ൈകകാൽ തറ�ിടു�ു. 

മർത�നു ര�നൽ�ാെന�ിയ  

ദിവ�മാം ൈകകാലുകൾ. 

 

"കനിവ� ൈവരികൾ  

േചർ�ു തുളെ� െ�  

ൈകകള�ം കാലുകള�ം" 

െപരുകു�ു േവദന- 

യുരുകു�ു േചതന  

നിലയ� നീർ�യം  

 

"മരണം പര�ിേയാ- 

രിരുളിൽ�ുടു�ി ഞാൻ  

ഭയെമെ�െയാ�ായ് വിഴു�ി." 
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പ���ാം  �ലം 
 

കുരിശിൽ കിട�ു ജീവൻ പിരിയു�ു  

ഭുവൈനക നാഥനീേശാ  

സൂര�ൻ മറ�ിരി�ു- നാെട�ു- 

മ�കാരം നിറ�ു. 

 

"നരികൾ�ുറ�ുവാ- 

നളയു�ു പറവയ്�ു  

കൂടു�ു പാർ�ുവാൻ  

നരപു�തനൂഴിയിൽ  

തലെയാ�ു ചായ്�ുവാ- 

നിടമിേ�ാ േര ടവും." 

 

പുൽ�ൂടു േതാ�േ�  

പുൽകു� ദാരി�ദ�ം  

കുരിേശാളം കൂ�ായി വ�ു. 

പതിമൂ�ാം  �ലം 
 

അരുമസുത െ�  േമനി മാതാവു 

മടിയിൽ�ിട �ീടു�ു. 

അലയാഴിേപാെല നാേഥ, നിൻദുഃഖ- 

മതിരുകാണാ�തേ�ാ. 

 

െപരുകു� സ�ാപ- 

മുനേയ�േഹാ നി െ� 

ഹൃദയം പിളർ�ുവേ�ാ 

ആരാരുമി�, െത- 

�ാ ശ�ാസേമ കുവാ- 

നാകുലനായിേക. 

 

"മു���  ദുഃഖ�ിൽ  

ചു��ം തിരി�ു ഞാൻ 

കി�ീെലാരാ ശ�ാസ െമ�ും." 

പതി�ാലാം  �ലം 
 

നാഥെ� ദിവ�േദഹം വിധിേപാെല 

സംസ്കരിചിടു�ിതാ 

വിജയം വിരി�ുെപാ�ും ജീവെ� 

ഉറവയാണാ�ുടീരം. 

 

മൂ�ുനാൾ മ���ി- 

നു�ിൽ കഴിെ�ാരു 

െയൗനാൻ �പവാചകൻ േപാൽ 

െ�ശ�െള�ാം 

പി�ി�� നാഥൻ 

മൂ�ാം ദിനമുയിർ�ും. 

 

�പഭേയാടുയിർ�േ� 

വരേവൽപിെന�ിടാൻ 

വരേമകേണ േലാകനാഥാ. 

സമാപനഗാനം 
 

േലാക�ിലാ�ുവീശി സത�മാം  

നാക�ിൻ ദിവ�കാ�ി; 

സ്േനഹം തിര�ിറ�ി പാവന 

സ്േനഹ�പകാശതാരം  

 

നി�ി�� മർത�നാ  

സ്േനഹ�ിടബിെന  

നിർ�യം �കൂശിേല�ി; 

ന�ിയി�ാ�വർ  

ചി�യി�ാ�വർ  

നാഥാ, െപാറുേ�ണേമ  

 

നിൻ പീഡേയാർേ�ാർ�ു  

ക�ീെരാഴു�ുവാൻ  

നൽേകണേമ നിൻവര�ൾ. 

 

TMTM 


