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വി യൗേസപിതാവിെ വണമാസം: അാം തിതി
അവൻ ഇേതറി് ആേലാചിെകാിരിെ, കർാവിെ തൻ സിൽ
തെ് അവേനാ പറ: ദാവീദിെ നായ േജാസഫ്, മറിയെ ഭാരയായി
സീകരിാൻ ശിോ. അവൾ ഗർഭം ധരിിരിത് പരിാാവിൽനിാണ്
(മായി 1:20).
വി. യൗേസ് പ.കനകെട വിരഭർാവ്
ൈദവം പരി കനകെയ അനാദിയിെല തെ െതരെ് അവെള
ൈദവമാപദിേലയർി. ൈദവജനനിെട മഹതിെനാം നിദാനം അവെട
ൈദവമാതമാണ്. മഷെ ിാഹമായ അേനകം ദാനളാൽ ൈദവം തെ
ദിവജനനിെയ അലരി. അത്െകാ് തെ സകല ികളിം നി് േവറി
ഒരാളാണ് പ.കനക. ൈദവമാതാവിെ വിരഭർാവായി ൈദവം െതരെ വി.
യൗേസിം തലമായ ഒ ാനെത് നാം അംഗീകരിേ മതിയാ.
ഭാരാഭർാൻമാർ പരര രകളാണ്. ഭാരെട ണളിം സിം മ്
നകളിം ഭർാവിം അവകാശം സിി്.
അതിനാൽ സർവണഗണളാം സർമായ പരി ജനനിെട ഭർാവായ
വി.യൗേസിം പ. കനകെട എാ നകളിം ദാനളിം ഭാഗഭാഗിതം
വഹിെ് അമാനിാം. ഒ രാജാവ് തെ ി് വിവാഹാേലാചന
നടോൾ ി് ഏം അപനായ ഒ വരെന കപിടിവാൻ
പരിമി. സ്, സൗമാരം, സഭാവണം തലായവയിെലാം മിക ഒ
വിേയ അേഹം തിരെക. രാജാധിരാജം സർവണ സർമായ
ൈദവം മറിയിന് അപനായ വരനായി വി.യൗേസിെന െതരെകം സകല
സൽണളാം അലരികം െച.

തിമിം ൈദവജനനിയായ പ. കനകാമറിയം കഴിാൽ വി. യൗേസിന് സകല!
വിാരിം ഉതാനം അർഹിെവ് മനിലാാം. പ. കനകമായി
നിരര സഹവാസം വി. യൗേസിെ വിിെയ തൽ പരിേപാഷിി. വിവാഹ
ജീവിതിൽ ഭാര് ഭർാവിെ വിീകരണിം, ഭർാവി ഭാരെട
വിീകരണിം,
ഭാരാഭർാൻമാർ
രേപം
ടി
സാനെട
വിീകരണിം  പതിവാ ഒരഭിേഷകമാണ് സീകരിത്.
ൈദവമാതാവായ പ. കനകെയ ഒ ാവശം കാ തെ വളെര വലിയ വിി്
നിദാനമാണ്. വി. യൗേസ് ൈദവജനനിമായി നിതസഹവാസിൽ കഴികം
സഹകരി് വർികം േസവനമർികം െചോൾ അത് എമാം
അേഹിെ വിിെയ പരിേപാഷിി എ്! ന് ചിിാൽ മനിലാം.
'ൊടിേയ കിടം കിാെമാ സൗരഭം.' എ കവിവാകം എ
അർർമാണ്. പ.കനകേയാ സാമീപം വി. യൗേസിെന േയാഗീയാി
തീർ. ഭാരാഭർബം തിസഭം ിം തി ബിെ ഒ
തീകമാെണ് അസ്േതാലനായ െപൗെലാസ് എേഫകാർ എതിയ
േലഖനിൽ അരിി.
സംഭവം
1962ൽ ഛാാമിഷൻ പ. സിംഹാസനം േകരള സഭെയ ഏൽി. ഈ മിഷൻ പതെട
ആദകാല് അവിെട േജാലി െചി ഒ മലയാളി ൈവദികായ അഭവമാണിത്.
ഛാായിെല കാകസ നഗറിൽ നി മാർ യൗേസിതാവിെ ഉമഭനായ അേഹം
ഒ ാമിേല് േപാകയായി. ിമത വിേരാധികളായ ചില വർഗീയ
ാൻമാെട താവളിലാണ് അേഹം െചെപത്. സംസാരിം െപമാിം
നി്! അേഹം ഒ െ◌്െരകവനാെണ് അവർ മനിലാി. വിേരാധികൾ,
സ്േനഹഭാവിൽ അടി. സമയം സ. ഉടെന അവിടം വി് േപാകെതം
േപായാൽ വലിയ അപകടം വരാൻ ഇടെം പറ. അവർ അേഹെ ഒ
വീിേല് നയി. സംശയിന് ഇടവരാവിധം അവർ മിവാം തെ റേ്
േപായി. റ സമയം കഴി് അേഹിന് ചില സംശയൾ േതാിടി.
ഈ അവസരിൽ തെ രിവാൻ കഴിതായി മാർ യൗേസ് മാേമ എ
ശരണോെട അേഹം ാർി. അതാ, ഒ മഷൻ അേഹിെ സമീപ വ
അയാൾ പറ: നിൾ അകെിരിത് മതൈവരികെട താവളിലാണ്. േവഗം
രെപക. 'ആ മഷെ വാകളിൽ ൈവദികന് വിശാസം േതാി. പേ രെപ
േപാകാൻ ൈകയിൽ പണമി. ആ മഷൻ 50 പ ൈവദികെ ൈകയിൽ ഏൽിി
പറ: എം േവഗം ഒ ടാക്സിയിൽ കയറി അ പണിേല റെക.
ഞാൻ വിദാഭാസം െചത് ഒ കോലിാ േകാേളജിലാണ്. നിെള ഈ
അവസരിൽ രെപേത് എെ കടമയാണ് എ ഞാൻ വിശസി.
അേഹം ആ മഷേനാ പണം വാി ടാക്സി കാർ പിടി് അ നഗരിേല്
േപായി. കാറിൽ കയോൾ തെ ആദം സീകരിവർ മദപി് െകാലയാധമായി
വിമി് വീടിെന സമീപിത് ൈവദികൻ ക. തെ ജീവിതിെ നിർായക
നിമിഷിൽ തെ സഹായി മാർ യൗേസിെന അേഹം സ്േതാം െച.
ജപം
മഹാാവായ മാർ യൗേസേ, പരി ൈദവജനനിെട വിരഭർാവായി ൈദവം
അെയ െതരെലം അേ് ലഭിിരി മഹതം എ അാഹമാണ്.
ഞൾ അതിൽ സോഷി. അ് ആവശെെതാം നൽവാൻ

സർരാി ഒരർിൽ കടെ. ആയതിനാൽ അേ മളായ ഞൾ്
ആവശമായ എാ അഹം അവിെ ിയ പത്നിയായ പ. കനകേയാട്
അേപി് ഞൾ് നൽേകണേമ. പ. കനകാമറിയെം അെയം
സ്േനഹിവാം അസരിവാം ഞെള സഹായിണേമ. നിെട ത
മാക ഞൾ് വിമായ ജീവിതം നയിതി േചാദനമാകെ.
1 സർ. 1 ന. 1 ിത.

വി. യൗേസപിതാവിെ ിനിയ
കർാേവ, അഹിണേമ
(കർാേവ...)
മിശിഹാെയ, അഹിണേമ.
(മിശിഹാെയ...)
കർാേവ, അഹിണേമ.
(കർാേവ...)
മിശിഹാെയ, ഞെട ാർന േകൾണേമ,
(മിശിഹാെയ...)
മിശിഹാെയ, ഞെട ാർന ൈകൊണേമ.
(മിശിഹാെയ...)
ഞെള അഹിണേമ എ് ഏ െചാക
സർനായ പിതാേവ,
േലാകരകനായ ിേവ,
പരിാാവായ ൈദവേമ,
ഏകൈദവമായിരി പ. ിതേമ,
ഞൾ േവി അേപിണേമ എ് ഏ െചാക
പരി മറിയേമ,
വി യൗേസേ,
ദാവീദിെ വിശി സാനേമ,
േഗാപിതാെട കാശേമ,
ൈദവജനനിെട ഭർാേവ,
പരി കനകെട നിർലനായ കാവൽാരാ,
ൈദവമാരെ വളർപിതാേവ,
മിശിഹാെട ജാത സംരകാ,
തിംബിെ നാഥേന,
എം നീതിമാനായ വി. യൗേസേ,
മഹാ വിരനായ വി.യൗേസേ,
മഹാ വിേവകിയായ വി. യൗേസേ,
മഹാ ധീരനായ വി. യൗേസേ,
അതം അസരണ വി. യൗേസേ,
മഹാ വിശനായ വി. യൗേസേ,
മെട ദർണേമ,
ദാരിിെ സ്േനഹിതാ,
െതാഴിലാളികെട മാകേയ,
ംബജീവിതിെ അലാരേമ,
കനകകെട സംരകാ,
ംബെട ആധാരേമ,
നിർഭാഗെട ആശാസേമ,
േരാഗികെട ആയേമ,

മരണാവയിൽ ഇരിവെട മാ,
പിശാെട പരിമേമ,
തിഭെട പാലകാ,
േലാക പാപെള നീ ൈദവെചരിയാിൻ ിയായിരി ഈേശാ തരാേന,
കർാേവ, ഞെട പാപൾ മിണേമ
േലാക പാപെള നീ ൈദവെചരിയാിൻ ിയായിരി ഈേശാ തരാേന,
കർാേവ, ഞെട ാർന േകൾേണേമ.
േലാക പാപെള നീ ൈദവെചരിയാിൻ ിയായിരി ഈേശാ തരാേന,
.
കർാേവ, ഞെള അഹിണേമ.
(നായകൻ) ൈദവം അേഹെ തെ ഭവനിെ അധികാരിയായി നിയമി.
(സഹം) തെ സകല സകെടം നായകമാി.
ാർിാം
അതം നിർലമായ പരി കനക ഭർാവായി നീതിമാം വിേവകിം
വിമായ യൗേസിെന െതരെ ൈദവേമ, ജീവിതിെ യാസളിം
േവദനകളിം കിയിരി ഞൾ് ആശാസം ആയം നൽ പിതാവായി
അേഹെ നിയിതിൽ ഞൾ നി പറ. ഈ പിതാവിെ മാം വഴി
എാ അഹം ഞൾ് നൽകണെമെയ് ഞൾ അേപി. ആേൻ.
തജപം
തിംബിെ പാലകനായ മാർ യൗേസേ ഞെട ംബെള സദാ
പരിപാലിണേമ.
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