பாரம்பரியச் சிலுவைப் பாவை
இயேசுவுடன் நாமும் செல்ய

ாம். அ

பாவதேில் நடந்த ெந்திப்புகள் பல.
இறுதி

வை தளைாது சென்றார். ொவ

ாருங்கள் நாமும் நம் ெிலுவ

ர் தன் ெிலுவ

ந்த இடர்கள் பல. அனுப
ச

அவனத்திற்கும் யமலாக அன்புக்கு உரிே

ற்றி இலக்வக யநாக்கிச் செல்ய

ருகிறார். என் இவற

ர் நீர். என் பா

செய்

ருடன் இருந்தார்.

ாம். இயதா அன்வன

ா!நன்வம நிவறந்த

த்துக்கு ஏது

ர் நீர்

ங்களால் உம்வம மனயநாகச் செய்து

ான சூழ்நிவலகவள

ிட்டு

ிலகுய

ிட்யடன்.

றியனன் எனவும் மனம்

ருந்துகியறன.; உமது அருள் துவைோல் நான் மனம் திரும்பி இனியமல் பா

தில்வல என்றும் பா

ந்த

ித்த இன்னல்கள் பல. என்றாலும்

நான் குற்றங்கவள பல செய்யதன் எனவும் நன்வமகள் பல செய்ேத் த

சநாந்து

ர் கடந்து

ன்றார். அன்வன மரிோள் துவைோய் அ

கவளச் சுமந்து ச

மரிோளுடன் இவறமகன் இயேசுவும் நம்முடன்
ஆகய

வேச் சுமந்துச் சென்றார்.அ

ம்

ன் என்றும் உறுதி

சகாண்டிருக்கியறன்.
எங்கள் மீ ட்பைாம் இயேசு கிறிஸ்து
திவ்

ிே இயேசுய

திோனிப்ப

ின் பாடுகளின் பேனாக இவற

!எங்களுக்காகவும் உத்திரிப்பு நிவல ஆனமாக்களுக்காகவும் ெிலுவ

ர்களுக்கு அளிக்கப்படும் பலன்கள் அவடே

மன்றாடுகியறாம். புனித மரியே!
உடனிருந்து அ

துன்பங்களில் அ
எங்களுக்காக ய

ா என் யமல் இைக்கமாேிரும்.

ப் பாவதவேத்

ிரும்பி உம் இைக்கத்வதக் சகஞ்ெி

ிோகுலஅன்வனயே! இயேசு

ின் பாடுகளின் யபாது அ

யைாடு

ருவடே பாடுகளில் பங்கயகற்றது யபாலää நாங்களும் எங்கள் அேலார் அனுப
ர்களுடன் இருந்து துவைபுரியும் ஆற்றவலப் சபற உம் திருவமந்தனிடம்

ிக்கும்

ண்டிக்சகாள்ளும்.
முைலாம் ைலம் :இயயசுநாைவரச் சாவுக்குத் ைீர்வையிடுகிறார்கள்

திவ்

ிே இயேசுய

! உம்வம ஆைாதித்து

ஏசனனில் உமது புனித ெிலுவ
திவ்

ிே இயேசுய

உம்வம

! ெிலுவ

ேியல நீர் அவறயுண்டு ொகத் தீர்வ

ைங்குகியறாம். அயகாைத் தீர்வ

ஒரு பை., அருள்., திரி.

எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு
எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு
இறந்த

ிசு

ாெிகள் இவற

ைங்கி உமக்கு நன்றி கூறுகியறாம்.

வேக் சகாண்டு உலகத்வத மீ ட்டீர்.

ேிடப் பட்டவதத் திோனித்து, நாங்கள்

ேியல நின்று எங்கவள மீ ட்டருளும் சு

ாமி.

ாமி .
ாமி .

னுவடே இைக்கத்தினால் அவமதிேில் இவளப்பாறு

ார்களாக!

ஆசமன்.
இரண்டாம் ைலம்: இயயசுநாைரின் யைாள்யேல் சிலுவைவயச் சுேத்துகிறார்கள்.
திவ்

ிே இயேசுய

! உம்வம ஆைாதித்து

ஏசனனில் உமது புனித ெிலுவ
திவ்

ிே இயேசுய

வேக் சகாண்டு உலகத்வத மீ ட்டீர்.

! நீர் பாைமான ெிலுவ

ஆைாதிக்கியறாம். எங்களுக்கு இவ்வுலகில்
அனுப

ிக்க அருள்தாரும் சு

ாமி.

ஒரு பை., அருள்., திரி.

எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு

ாமி .

எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு

ாமி .

இறந்த

ஆசமன்.

ிசு

ாெிகள் இவற

ைங்கி உமக்கு நன்றி கூறுகியறாம்.
வேச் சுமந்து சென்றவதத் திோனித்து உம்வமத்
ருகிற ய

தவனகவளயும் தீவமகவளயும் சபாறுவமயோடு

னுவடே இைக்கத்தினால் அவமதிேில் இவளப்பாறு

ார்களாக!

மூன்றாம் ைலம் : இயயசுநாைர் சிலுவையின் பாரத்ைால் முைல்முவற ைவரயில் குப்புற ைிழுகிறார்.
திவ்

ிே இயேசுய

! உம்வம ஆைாதித்து

திவ்

ிே இயேசுய

! நீர் ெிலுவ

ஏசனனில் உமது புனித ெிலுவ

உம்வம
அவ

ைங்கி உமக்கு நன்றி கூறுகியறாம்.

வேக் சகாண்டு உலகத்வத மீ ட்டீர்.
ேின் கீ யே முதல் முவற குப்புற

ைங்குகியறாம். நாங்கள் செய்கிற பா

கவள

ிட்டு எழுந்திருக்க உத

ிழுந்தவதத் திோனித்து நாங்கள்

ங்களியல மூர்க்கைாய் நிவல சகாள்ளாமல் உடயன

ிேருளும் சு

ாமி.

ஒரு பை., அருள்., திரி.
எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு
எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு
இறந்த

ஆசமன்.

ிசு

ாெிகள் இவற

ாமி .
ாமி .

னுவடே இைக்கத்தினால் அவமதிேில் இவளப்பாறு

ார்களாக!

நான்காம் ைலம் : இயயசுநாைர் ைேது புனிை ைாயாவரச் சந்ைிக்கிறார்.
திவ்

ிே இயேசுய

! உம்வம ஆைாதித்து

திவ்

ிே இயேசுய

! உம்முவடே புனித அன்வன உமக்கு எதிர் சகாண்டு

ஏசனனில் உமது புனித ெிலுவ

சொல்லி லடங்காத ய
ய

வளேில்

ைங்கி உமக்கு நன்றி கூறுகியறாம்.

வேக் சகாண்டு உலகத்வத மீ ட்டீர்.

தவனவே அநுப

ருகிறவதக் கண்டு நீர்

ித்தவதத் திோனித்து உம்வமத் சதாழுகியறாம். நாங்கள் ொகும்

ிோகுல அன்வனேின் அவடக்கலத்வத அவடே உத

ிேருளும் சு

ாமி.

ஒரு பை., அருள்., திரி.
எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு
எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு
இறந்த

ிசு

ாெிகள் இவற

ாமி .
ாமி .

னுவடே இைக்கத்தினால் அவமதிேில் இவளப்பாறு

ார்களாக!

ஆசமன்.

ஐந்ைாம் ைலம் :இயயசுநாைர் சிலுவைவயச் சுேப்பைற்கு சீயோன் உைைி சசய்கிறார்.
திவ்

ிே இயேசுய

! உம்வம ஆைாதித்து

ஏசனனில் உமது புனித ெிலுவ
திவ்

ிே இயேசுய

ைங்கி உமக்கு நன்றி கூறுகியறாம்.

வேக் சகாண்டு உலகத்வத மீ ட்டீர்.

! நீர் ெிலுவ

சுமந்து யபாகிறதற்குச் ெீயைன் ஊைாைாகிே ெீயமான் உத

திோனித்து உம்வமத ஆைாதிக்கியறாம். எங்களுக்கு நிேமித்திருக்கிற ெிலுவ
உம்யமாடு கூட நாங்கள் சுமக்கக் கருவை புரிந்தருளும் சு
ஒரு பை., அருள்., திரி.

எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு

ாமி .

எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு

ாமி .

இறந்த

ஆசமன்.

ிசு

ாெிகள் இவற

ி செய்தவதத்

ோகிே துன்பங்கவள

ாமி.

னுவடே இைக்கத்தினால் அவமதிேில் இவளப்பாறு

ார்களாக!

ஆறாம் ைலம்: இயயசுநாைருவடய ைிருமுகத்வை ஒரு சபண் துவடக்கிறார்.
திவ்

ிே இயேசுய

! உம்வம ஆைாதித்து

திவ்

ிே இயேசுய

! ச

ஏசனனில் உமது புனித ெிலுவ

ைங்கி உமக்கு நன்றி கூறுகியறாம்.

வேக் சகாண்டு உலகத்வத மீ ட்டீர்.

யைாைிக்கம்மாள் உம்முவடே திருமுகத்வதத் துவடத்தவதத் திோனித்து,

உம்வம ஆைாதிக்கியறாம். நாங்கள் ஆள் பார்த்துச் செேல்படாமல் புண்ைிே சநறிேில் உறுதிோய் நடக்க
உத

ிேருளும் சு

ாமி.

ஒரு பை., அருள்., திரி.
எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு
எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு
இறந்த

ஆசமன்.

ிசு

ாெிகள் இவற

ாமி .
ாமி .

னுவடே இைக்கத்தினால் அவமதிேில் இவளப்பாறு

ார்களாக!

ஏழாம் ைலம்:இயயசுநாைர் சிலுவையின் பாரத்ைால் இரண்டாம் முவற ைவரயில் குப்புற ைிழுகிறார்.
திவ்

ிே இயேசுய

! உம்வம ஆைாதித்து

திவ்

ிே இயேசுய

! நீர் ெிலுவ

ஏசனனில் உமது புனித ெிலுவ

ேின் கீ யே இைண்டாம் முவற குப்புற

ஆைாதிக்கியறாம். நாங்கள் எந்தப் பா
ஒரு பை., அருள்., திரி.

த்திலும் திரும்ப

எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு

ாமி .

எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு

ாமி .

இறந்த

ிசு

ாெிகள் இவற

ைங்கி உமக்கு நன்றி கூறுகியறாம்.

வேக் சகாண்டு உலகத்வத மீ ட்டீர்.

ிழுந்தவதத் திோனித்து, உம்வம

ிோதபடிக்குக் கருவை கூர்ந்தருளும் சு

னுவடே இைக்கத்தினால் அவமதிேில் இவளப்பாறு

ார்களாக!

ஆசமன்.

எட்டாம் ைலம் : இயயசுநாைர் யூைப் சபண்களுக்கு ஆறுைல் சசால்கிறார்.
திவ்

ிே இயேசுய

! உம்வம ஆைாதித்து

திவ்

ிே இயேசுய

! உம்வம யநாக்கி அழுத எருெயலம் பட்டைத்துப் சபண்களுக்கு நீர் ஆறுதல்

ஏசனனில் உமது புனித ெிலுவ

ைங்கி உமக்கு நன்றி கூறுகியறாம்.

வேக் சகாண்டு உலகத்வத மீ ட்டீர்.

சொன்னவதத் திோனித்து, உம்வம ஆைாதிக்கியறாம். நாங்கள் புரிந்த பா
துேைப்பட்டு, அவ

துயைாகங்களுக்காகத்

களுக்காக எப்யபாதும் அழுது சகாண்டிருக்க அருள் சபாேியும் சு

ாமி.

ஒரு பை., அருள்., திரி.
எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு
எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு
இறந்த

ஆசமன்.

ிசு

ாெிகள் இவற

ாமி .
ாமி .

னுவடே இைக்கத்தினால் அவமதிேில் இவளப்பாறு

ார்களாக!

ாமி.

ஒன்பைாம் ைலம் : இயயசுநாைர் மூன்றாம் முவற ைவரயில் குப்புற ைிழுகிறார்.
திவ்

ிே இயேசுய

! உம்வம ஆைாதித்து

திவ்

ிே இயேசுய

! நீர் ெிலுவ

ஏசனனில் உமது புனித ெிலுவ

ஆைாதிக்கியறாம். நாங்கள ொ
எங்கவளக் காத்தருளும் சு

ைங்கி உமக்கு நன்றி கூறுகியறாம்.

வேக் சகாண்டு உலகத்வத மீ ட்டீர்.

ேின் கீ யே மூன்றாம் முவற குப்புற

ான பா

ாமி.

த்யதாடு செத்து, முடி

ிழுந்தவதத் திோனித்து, உம்வம

ில்லா நைகத்தியல

ிோதபடிக்கு

ஒரு பை., அருள்., திரி.
எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு

எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு
இறந்த

ஆசமன்.

ிசு

ாெிகள் இவற

ாமி .
ாமி .

னுவடே இைக்கத்தினால் அவமதிேில் இவளப்பாறு

ார்களாக!

பத்ைாம் ைலம்: இயயசுநாைருவடய ஆவடகவைக் கவைகிறார்கள்.
திவ்

ிே இயேசுய

! உம்வம ஆைாதித்து

திவ்

ிே இயேசுய

! உம்முவடே ஆவடகவளக் கவளந்தவதயும், உமக்குப் புளித்த திைாட்வெ

ஏசனனில் உமது புனித ெிலுவ

ைங்கி உமக்கு நன்றி கூறுகியறாம்.

வேக் சகாண்டு உலகத்வத மீ ட்டீர்.

இைெத்வதக் குடிக்க சகாடுத்தவதயும் திோனித்து உம்வம ஆைாதிக்கின்யறாம். நாங்கள் அவனத்திலும்
உம்முவடே திருவுளத்துக்குக் கீ ழ்ப்படிந்து, சபாறுவமயோடு நடக்க கருவை கூர்ந்தருளும் சு

ாமி.

ஒரு பை., அருள்., திரி.
எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு
எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு
இறந்த

ிசு

ாெிகள் இவற

ாமி .
ாமி .

னுவடே இைக்கத்தினால் அவமதிேில் இவளப்பாறு

ார்களாக!

ஆசமன்.

பைியனாராம் ைலம்: இயயசுநாைவர சிலுவையில் அவறகிறார்கள்.
திவ்

ிே இயேசுய

! உம்வம ஆைாதித்து

ஏசனனில் உமது புனித ெிலுவ
திவ்

ிே இயேசுய

வேக் சகாண்டு உலகத்வத மீ ட்டீர்.

! நீர் ெிலுவ

நாங்கள் இவ்வுலகச் செல்

ைங்கி உமக்கு நன்றி கூறுகியறாம்.

ேில் அவறேப்பட்டவதத் திோனித்து, உம்வம ஆைாதிக்கின்யறாம்.

ங்கவளயும் இன்பங்கவளயும் மட்டுயம நாடாமல், அ

ிண்ணுலக அைெிவனச் ெம்பாதித்துக் சகாள்ள அருள் தாரும் சு
ஒரு பை., அருள்., திரி.

எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு

ாமி .

எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு

ாமி .

இறந்த

ஆசமன்.

ிசு

ாெிகள் இவற

ற்வறக் சகாண்டு

ாமி.

னுவடே இைக்கத்தினால் அவமதிேில் இவளப்பாறு

ார்களாக!

பன்னிரண்டாம் ைலம்: இயயசுநாைர் சிலுவையில் இறக்கிறார்.
திவ்

ிே இயேசுய

! உம்வம ஆைாதித்து

ஏசனனில் உமது புனித ெிலுவ
திவ்

ிே இயேசுய

ைங்கி உமக்கு நன்றி கூறுகியறாம்.

வேக் சகாண்டு உலகத்வத மீ ட்டீர்.

! நீர் ெிலுவ

மைத்தில் உேிர்

ிட்டவதத் திோனித்து, உம்வம ஆைாதிக்கியறாம்.

நாங்கள் உம்வம மாத்திையம அன்பு செய்து, அருள் நிவலேில் இறந்து
ற்றிருக்க
ீ
உத

ிேருளும் சு

ாமி.

ஒரு பை., அருள்., திரி.

எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு

ாமி .

எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு

ாமி .

இறந்த

ிசு

ாெிகள் இவற

ிண்ணுலகில் உம்யமாடு

னுவடே இைக்கத்தினால் அவமதிேில் இவளப்பாறு

ார்களாக!

ஆசமன்.
பைின்மூன்றாம் ைலம் : இறந்ை இயயசுநாைவர அைர் ைாயார் ேடியில் ைைர்த்துகிறார்கள்.
திவ்

ிே இயேசுய

! உம்வம ஆைாதித்து

ஏசனனில் உமது புனித ெிலுவ
திவ்

ிே இயேசுய

மடிேில்

ைங்கி உமக்கு நன்றி கூறுகியறாம்.

வேக் சகாண்டு உலகத்வத மீ ட்டீர்.

! உம்முவடே திருச்ெடலத்வத ெிலுவ

உம்முவடே திருக்காேங்களும், தூே அன்வனேின்
சு

ாமி.

ஒரு பை., அருள்., திரி.

எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு

ாமி .

எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு

ாமி .

இறந்த

ேினின்று இறக்கி

ிோகுல அன்வனேின்

ளர்த்திேவதத் திோனித்து, உம்வம ஆைாதிக்கின்யறாம். எங்களுவடே இதேத்தியல

ிசு

ாெிகள் இவற

ிோகுலங்களும் பதிந்திருக்க உத

னுவடே இைக்கத்தினால் அவமதிேில் இவளப்பாறு

ிேருளும்

ார்களாக!

ஆசமன்.
பைினான்காம் ைலம் : இயயசுநாைவரக் கல்லவறயில் அடக்கம் சசய்கிறார்கள்.
திவ்

ிே இயேசுய

! உம்வம ஆைாதித்து

திவ்

ிே இயேசுய

! உம்முவடே திருெடலம் அடக்கம் செய்ேப்பட்டவதத் திோனித்து, உம்வம

ஏசனனில் உமது புனித ெிலுவ

ைங்கி உமக்கு நன்றி கூறுகியறாம்.

வேக் சகாண்டு உலகத்வத மீ ட்டீர்.

ஆைாதிக்கியறாம். நாங்கள் ொகுமட்டும் உம்வம யநெிக்கவும் உம்முவடே யபரின்ப அைசுக்கு
யெைவும் அருள்தாரும் சு

ாமி.

ஒரு பை., அருள்., திரி.

எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு
இறந்த

ஆசமன்.

ிசு

ாெிகள் இவற

ாமி . எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு

ந்து

ாமி .

னுவடே இைக்கத்தினால் அவமதிேில் இவளப்பாறு

ார்களாக!

பைிவனந்ைாம் ைலம் :இயயசுநாைர் ைாம் கூறியபடியய உயிர்த்சைழுகிறார்.
திவ்

ிே இயேசுய

! உம்வம ஆைாதித்து

திவ்

ிே இயேசுய

! ெிலுவ

ஏசனனில் உமது புனித ெிலுவ

ைங்கி உமக்கு நன்றி கூறுகியறாம்.

வேக் சகாண்டு உலகத்வத மீ ட்டீர்.

ேின் பாவதேில் உம்வமப் பின்சென்ற நாங்கள், எங்கள்

ாழ்

ில் யநரிடும்

துன்பங்களில் உம்முவடே பாடுகளில் இவைத்து நிவறவு செய்கியறாம் என்ற நம்பிகiவகயோடு
ாேவும், இவ்

ாறு உேிர்ப்பின் மகிவமக்கு

ந்து யெைவும் அருள்

ைாக.
ீ

ஒரு பை., அருள்., திரி.
எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு
இறந்த

ஆசமன்.

ிசு

ாெிகள் இவற

ாமி . எங்கள் யபரில் தவேோேிரும் சு

ாமி .

னுவடே இைக்கத்தினால் அவமதிேில் இவளப்பாறு

ார்களாக!

