
കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ച 

സ�� 

 

പിതാവും പു�തനും പരിശു� റൂഹായുമായ സേത�ക ൈദവ�ിെ� 

തിരുനാമ�ിൽ ആ�ീൻ. തെ� മഹത�ം െകാ�ു സ�ർ�വും ഭൂമിയും 

നിറ�ിരി�ു� ബലവാനായ ൈദവം ത�ുരാൻ പരിശു�ൻ, പരിശു�ൻ, 

പരിശു�ൻ ഉയര�ളിൽ ഊശാന. ൈദവമായ കർ�ാവിെ� തിരുനാമ�ിൽ 

വ�വനും വരുവാനിരി�ു�വനും വാഴ്�െ��വനാകു�ു ഉയര�ളിൽ 

സ്തുതി.  

 

ഞ�ൾ�ു േവ�ിയു� നിെ� താഴ്മ വാഴ്�െ��താകു�ു. തെ� 

കഷ്ടാനുഭവ�ാൽ വഴിപിണ��ിൽ നി�ു ഞ�െള ര�ി�� എ� മിശിഹാ 

ഞ�ൾ�ുേവ�ിയു�ായ നിെ� താഴാഴ്മ വാഴ്�െ��താകു�ു. 

ഞ�ള�െടേമൽ കരുണെചേ�ണെമ. (ഇതു മൂ�ു�പാവശ�ം െചാ�ി കു�ിടണം) 

 

ഞ�ള�െട കർ�ാേവ നിന�ു സ്തുതി, നിെ� പിതാവിനു ബഹുമാനവും, 

ശു�മു� നിെ� റൂഹായ്�ു വ�നവും പുകഴ്ചയും, പാപികളായ 

ഞ�ള�െടേമൽ കരുണയും മേനാഗുണവും ഉ�ായിരിേ�ണെമ. േമലു� 

ഊർേ�മിെ� വാതിലുകൾ തുറ�െ��് മിശിഹാ നിെ� സിംഹാസന�ിെ� 

മു�ാെക ഞ�ള�െട നമസ്�ാര�ൾ �പേവശി�ുമാറാേകണെമ . ഞ�ള�െട 

കർ�ാേവ നിന�ു സ്തുതി, ഞ�ള�െട കർ�ാേവ കർ�ാേവ നിന�ു 
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സ്തുതി, എേ��ും ഞ�ൾ�ു� ശരണവുേമ നിന�ു സ്തുതി, 

ബാെറക്േമാർ .  

 

( സ�ർ��നായ ഞ�ള�െട പിതാേവ...) 

 

 

തെ� ഇഷ്ട�ാൽ കഷ്ടാനുഭവ�ിനു എഴു��ി തെ� �ീബായാൽ 

േലാക�ിനു ര�യു�ാ�ി എ� കർ�ാേവ ഞ�ള�െട േമൽ കരുണ 

െചേ�ണെമ. േലാക�ിേല�് എഴു��ി തെ� തിരുേമനി െകാ�ു 

രഹസ��െളയും സാദൃശ��െളയും ഉപമകെളയും തിക��, എ� ൈദവേമ 

ഞ�ള�െട േമൽ കരുണ െചേ�ണെമ. ഊർശ്േളമിൽവ�� നിെ� 

കഷടാനുഭവ� അവർ കാണുെമ�ു ശ്ളീഹ�ാേരാടു മു�ു കൂ�ി 

അറിയി�വനായ കർ�ാേവ ഞ�ള�െട േമൽ കരുണ െചേ�ണെമ. 

സകലതിേ�ലും ഉടയവനാകു� നീ നിെ� ഇഷ്ട�ാൽ മനുഷ�നായി�ീർ� 

കർ�ാേവ ഞ�ള�െട േമൽ കരുണ െചേ�ണെമ. േദാഷെപാറുതിയുെട 

ബലിയായി നിെ��െ� ചമ�� േലാകേ�ാടു നിെ� പിതാവിെന േയാജി�ി�� 

എ� ൈദവേമ ഞ�ള�െട േമൽ കരുണ െചേ�ണെമ. ഞ�ള�െട 

ര�ിതാവായ മിശിഹാത�ുരാേന നിെ� കഷ്ടാനുഭവ�ി�ൽ ദുഃഖി�� എ� 

നിെ� സഭ നിെ� ഉയിർെ�ഴുേ��ിൽ സേ�ാഷി�യും അതിെ� �പജകൾ 

നി�ിൽനി�ു വാഴ്  വുകെള ൈകെ�ാ��കയും െച��മാറാേകണെമ. ന�ുെട 

ര�യ്�ായി�് താഴ്ചയ്�് എഴു��ിയവനും േഗാഗുൽ�ായിൽവ�� 

കുരിശിൽ തൂ�െ��വനുമായ മിശിഹാത�ുരാേന, നിെ� സഭയും �പജകള�ം 

നിെ� കഷ്ടാനുഭവേ�ാടു �പാർ�ി�ു�ു. തെ� സഭയ്�ുേവ�ി 

കഷ്ടമനുഭവി�� എ� ന� ഇടയാ, നിെ� സഭയുെട �പാർ�നെയ 
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ൈകെ�ാ�ണേമ. നിെ� െകാ���തിനു ആേലാചി��കൂടിയ ജനം നിെ� 

ന�ായവിസ്താര�ിൽ കുററേമല്�ുേ�ാൾ കർ�ാേവ നി�ിലും നിെ� 

കഷ്ടാനുഭവ�ിലും ഏ��പറ�ി��� ജന�ൾ നിെ� േമാ��ിൽ 

സേ�ാഷി�ുമാറാകണേമ. കഷ്ടാനുഭവ�ിനും കുരിശിൽ തറ�ിനും 

മരണ�ിനും എഴു��ിയവനായ മിശിഹാ ത�ുരാേന ഞ�ള�െട അേപ� 

േക�� ഞ�ള�െട ആ�ാ�ളിേ�ൽ കരുണെചേ�ണെമ. േമ���ാരനും 

കാഴ്ചയായി തെ��ാൻ അണ�വനും �പധാന േമല���നും കുററമി�ാ� 

ആദ�ഫലവും കാഴ്ചയായി അണയ്�െ�ടു�വനും ൈകെ�ാ���വനും 

ബലികള�െട ഉടയവനും െകാ�െ�� കു�ാടും സകല ബലികള�ം 

ൈകെ�ാ��� �പധാനാചാര�നുമാകു� ൈദവേമ ഞ�ള�െട േമൽ കരുണ 

െചേ�ണെമ. ഞ�െള സ�ത��രാ�ുവാൻ നിെ� പു�തെന അയ� പിതാേവ 

നിന�ു സ്തുതി. എ�ബായ സഭയുെട അശു�തെയ പരസ�മാ�ിയ പു�താ 

നിന�ു വ�നം. പുറജാതികള�െട ഇടയിൽ അതിെന പരിഹാസമാ�ി 

എെ�േ��ും തെ� സ്തുതി�ാൻ ശു�മു� സഭെയ തിരെ�ടു�ു എ� 

ശു�മു�റൂഹാ നിന�ു സ്േതാ�തം. കർ�ാേവ ഞ�ൾ�ുേവ�ിയു�ായ 

നിെ� കഷ്ടാനുഭവവും ഞ�െള �പതിയു� നിെ� താഴ്ചയും 

വാഴ്�െ��വയാകു�ു. സകല�ിെ�യും കർ�ാവും 

ന�ായാധിപതിയുമാകു� നീ നിെ� തൃൈ�കൾ മന�ു�ാ�ിയ മ�ിനാൽ 

ദുഷി�െ�ടു�തു് ആകാശ ൈസന��ൾ ക�േ�ാൾ മഹാവലിയ ഇള�ം 

അവർ�ു�ായി. നിെ� മരണ�ാൽ സൃഷ്ടിെയാെ�യും നിലനില്�ു� 

മരണമി�ാ�വേന നിെ� തിരുമന�ാെല കഷ്ടാനുഭവ�ിനും മരണ�ിനും നീ 

താഴ്�െ���. നിെ� മുറിവുകളാൽ ആദാമിെ� കട�ീ�ിെന നീ കീറി�ള�ു. 

സത��ിെ� പിതാവായ ബാവാത�ുരാേന നീ വ�ി�െ��വനും 

സ്തുതി�െ��വനുമാകു�ു. ഞ�ൾ�ുേവ�ി കഷ്ടമനുഭവി� 
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കഷ്ടതയി�ാ�വനും പിതാവിെ� വാ�ല�പു�തനുമാകു� മിശിഹാത�ുരാേന 

നീ പുകഴ്�െ��വനും വാഴ്�െ��വനുമാകു�ു. രഹസ�മായ തെ� 

ശ�ിയാൽ ഞ�െള കാ�ു� റൂഹാദ്�ുദിശാത�ുരാേന, നീ 

മഹത�മു�വനും കിരീടം ധരി�െ��വനുമാകു�ു. ഞ�ള�െട കർ�ാേവ 

ഞ�ൾ നിെ� കഷ്ടാനുഭവ�ി�ൽ കഷ്ടമനുഭവി�ു�വരും നിെ� 

രാജ��ിൽ അവകാശികള�ം ആയി�ീരുവാൻ നിെ� കഷ്ടാനുഭവം മൂലം 

ഞ�േളാടു കരുണ െചയ്തു ഞ�ള�െട േമൽ അനു�ഗഹം െചേ�ണെമ. 

ശിഷ��ാേരാടുകൂെട െപരുമാറിയവനും പാപികൾ�ു േവ�ി അണ� തെ� 

സ��ര��ാൽ തെ� പിതാവിെന േയാജി�ി�ാൻ 

േഹാമബലിയായി�ീർ�വനുമായ ൈദവ�ിെ� പു�താ ഞ�ള�െട േമൽ നീ 

കരുണ െചേ�ണെമ. ഞ�ൾ�ുേവ�ി കഷ്ടാനുഭവം ൈകെ�ാ�ു 

േയാജി�ി�ു� ബലിയായി�ീർ� ഞ�ൾ�ു� മിശിഹാത�ുരാേന നിന�ു 

സ്തുതി. ഞ�ള�െട ര�യ്�ുേവ�ി തെ� പു�തെന അയ� 

മറയെ��ിരി�ു� പിതാേവ നിന�ു സ്േതാ�തം. ശു�മു� റൂഹാദ�ുദിശാ 

ത�ുരാേന നിന�ു പുകഴ്ച. ഞ�ള�െടേമൽ കരുണയും മേനാഗുണവും 

ഉ�ായിരിേ�ണെമ. അത���തനായവേന, നിെ� ആർ�ദകരുണ എ�തേയാ 

നിെ� താഴ്�ി. കുററ�ാരനായ ആദാം നിമി�ം  സ്കീ�ായ്�ു 

നിെ��െ� നീ ഏ�ി��. സത�െ� നിരസി� െസഹിേയാൻ പു�ത�ാർ നിെ� 

പിടി��. ഞ�ള�െട കർ�ാേവ, ഞ�ള�െടേമൽ നീ കരുണ െചേ�ണെമ. 

ദീർഘദർശിമാരുെട  വചന�ള�ം കാഴ്ച�ാരുെട അറിയി��കള�ം നീ 

നിവർ�ി��. കഷ്ടാനുഭവ�ിനും താഴ്ചയ്�ും നീ എഴു��ി, നി�യുെട 

കുരിശിെന നീ സഹി��. നിെ� തിരുേമനിയുെട പൂജയാൽ നിെ� പിതാവിേനാടു 

േലാകെ� േയാജ�തെ�ടു�ി എ� ഞ�ള�െട കർ�ാേവ ഞ�ള�െട േമൽ 

കരുണ െചേ�ണെമ. ഉയര�ിൽ മാലാഖമാർ നിെ� ശു�ശൂഷി�യും നി�ൽ 
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സൂ�ി�ാൻ അവർ ഭയെ�ടുകയും െച���വേന നീ വാഴ്�െ��വനാകു�ു. 

ഭൂമിയിൽ പ��ാർ നിെ� ദുഷി�യും സേ�പ�ാർ നിെ� ആേ�പി�യും 

സകല ജീവ��കള�െടയും തലയാകു� നിെ� തലേമൽ അവർ േകാലുെകാ� ്

അടി�യും െചയ്തതിെന �മേയാെട ഞ�ൾ�ുേവ�ി ൈകെ�ാ�ു എ� 

ഞ�ള�െട കർ�ാേവ, ഞ�ള�െടേമൽ കരുണ െചേ�ണെമ. നിെ� 

െതാഴു�ിനു ഞ�െള തിരി�ി�ാൻ നീ എഴു��ി ദീർഘദർശിമാരുെട 

രഹസ��ൾ ഒെ�യും നിവർ�ി�് കഷ്ടതകള�ം  സ്കീ�ായും സഹി�� എ� 

നിന�ും നിെ� പിതാവിനും ശു�മു� നിെ� റൂഹായ്�ും സ്തുതി. ഞ�ള�െട 

ൈദവേമ, ഞ�ള�െട േമൽ കരുണ െചേ�ണെമ. ആകാശവും ഭൂമിയും നി�ാൽ 

നിറയെ��ിരി�ു�ു. മാലാഖമാർ നി�ൽ വിറയ്�ു�ു. േലാകെ� 

ര�ി�ാനായി നിെ� തിരുവിഷ്ട�ാൽ നീ എഴു��ിയേ�ാൾ അശു�തയുെട 

ആചാര��ാർ നിെ� െകാ��വാൻ പതിയിരു�ു. ഞ�ള�െട ൈദവേമ 

ഞ�ള�െടേമൽ കരുണ െചേ�ണെമ. കീററുശീലേയാളവും നിെ��െ� 

താഴ്�ി അഗതിെയേ�ാെല ഭവനെ� യാചി��. അതിൽ രഹസ��ള�െട 

െപസഹാെയ ഭ�ി�� എ� മിശിഹാരാജേവ നിന�ും നിെ� അയ� 

പിതാവിനും ശു�മു� റൂഹായ്�ും സ്തുതി. ഞ�ള�െട ൈദവേമ 

ഞ�ള�െടേമൽ നീ കരുണ െചേ�ണെമ.  

 

ഹാശായുെട കൗമാ 
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സൂ�ാറാ 

ഹാശായുെട കൗമാ 
 

യഹൂദജനം െപശുന��ാൽ നിെ� നിരസി��. നിെ� െകാ��വാൻ അവർ 

ഒരു�ി. ൈക�ൂലിയാൽ നിെ� ര�ം അവർ വാ�ി. ഇതിനാൽ അവർ 

ചിതറെ���േപായി. കർ�ാേവ ഞ�ൾ�ുേവ�ിയു�ായ നിെ� 

കഷ്ടാനുഭവ�ി�ൽ ഞ�ൾ കഷ്ടമനുഭവി�ാനും ഞ�െള �പതിയു�ായ 

നിെ� താഴ്ചയിൽ ഞ�ൾ സദൃശെ�ടുവാനും ഞ�െള�ുറി���ായ നിെ� 

സ്കീ�ായിൽ ഞ�ൾ �പശംസി�ാനും ഞ�ള�െട ര�യ്�ുേവ�ിയു�ായ 

നിെ� മുറിവുകളാൽ ഞ�ൾ സുഖെ�ടുവാനും ഞ�ള�െട മരണെ� 

ജീവി�ി�ു� നിെ� മരണ�ാൽ ഞ�ൾ ജീവി�ാനും ഞ�ള�െട ദുഃഖെ� 

സേ�ാഷമാ�ു� നിെ� ഉയിർെ�ഴുേ�ൽ�ി�ൽ നിേ�ാടുകൂെട 

സേ�ാഷി�് ആന�ി�ാനും ഞ�െള നീ േയാഗ�രാേ�ണെമ. മനുഷ��പകാരം 

ഞ�േളാടുകൂെട സ�രി�വനും സ�ഭാവ�ിൽ പൂർ�മായി 

കഷ്ടതയി�ാ�വനായിരു�ി��ം ഞ�ള�െട ര�യ്�ുേവ�ി മനേ�ാടുകൂെട 

ജഡ�പകാരം കഷ്ടമനുഭവി�വനും ന� �കിയകളാലും പരമാർ�െ�� 

ഹൃദയ�ാലും പാപ�ിെ� വികാര�െള ഞ�ൾ എ�ാവരിൽനി�ും തുട�� 

െവടി�ാ�ുവാൻ പഠി�ി�വനും അനു�ഗഹി�ു�വനും �പബലെ��വനുമായ 

മിശിഹാ കർ�ാേവ ആന��ാെല ഞ�ൾ അ�ഹസി�� പറയു�ു. 

വി�ഗഹാരാധനയിൽനി�ും സ�രൂപ�ള�െട അശു�തയിൽ നി�ും ഞ�െള 

ര�ി�� എ� കർ�ാവിെ� കഷ്ടാനുഭവേമ, സമാധാന�ാെല വേരണെമ. 

തി�െ��വെ� ഉപായ�ിൽ നി�ും വ�നയിൽനി�ും ഞ�െള വീെ�ടു�ു 

എ� കർ�ാവിെ� കഷ്ടാനുഭവേമ, നീ വാഴ്�െ��താകു�ു. ഞ�ൾ�ു 
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ജീവെ�യും ര�യുെടയും വഴി ആയി എ� വിലമതി��കൂടാ�തും 

ശു�മു�തുമായ കഷ്ടാനുഭവേമ, സമാധാന�ാെല വേരണെമ. ഞ�ള�െട 

അകൃത��ള�ം കുററ�ള�ം നി�ാെല �മി�െ��� എ� കർ�ാവിെ� 

ശു�മു� കഷ്ടാനുഭവേമ നീ വാഴ്�െ��താകു�ു. 

 

ഞ�ള�െട ബലഹീനത നി�ാൽ ബലെ�ടുകയും ഞ�ള�െട തളർ� നി�ാൽ 

ഉറയ്�െ�ടുകയും, ഞ�ള�െട അറിവി�ായ്മ നി�ാൽ ബു�ി �പാപി�യും 

െചയ്തു എ� കർ�ാവിെ� ശു�മു� കഷ്ടാനുഭവേമ, നിന�ു സമാധാനം 

ഞ�ൾ�ു േവ�ി ജഡ�പകാരം കഷ്ടതകെള അനുഭവി�� എ� 

മിശിഹാത�ുരാേന നിേ�ാടു ഞ�ൾ അേപ�ി�ു�ു. നിെ� 

കഷ്ടാനുഭവേ�ാടു കൂെട ഞ�ള�ം കഷ്ടമനുഭവി�ാനും നിെ� അപമാനെ� 

ഞ�ൾ വഹി�ാനും നിെ� താഴ്ചയാൽ ഞ�ൾ ഉയർ�െ�ടുവാനും നിെ� 

സ്കീ�ായിൽ ഞ�ൾ �പശംസി�ാനും നിെ� �ീബായാൽ ഞ�ള�െട 

ആ�ാ�ൾ ശു�ീകരി�െ�ടുവാനും ഞ�ൾ നിെ� മണവറയ്�ു വിരു�ിനു 

വിളി�െ��വരും നിെ� വിരു�ിൽ സേ�ാഷി�ു�വരും ആകുവാനും നിെ� 

ബഹുമാന�ിനു േചർ�യും നിെ� കർ�വ�ത��ിനു േവ�െ�ടു�തുമായ 

സ്തുതിയും സ്േതാ�തവും നിന�ും നിെ� പിതാവിനും ശു�മു� നിെ� 

റൂഹായ്�ും കേരററുവാനും ഞ�െള എ�ാവേരയും 

േയാഗ�രാ�ി�ീർേ�ണേമ, ആ�ീൻ. 

91-◌ാം മസുമൂറാ 
മേഹാ�തെ� മറവിൽ... 

(ഹാശായുെട കൗമാ) 
വിശ�ാസ�പമാണം 
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