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വി യൗേസപിതാവിെ വണമാസം: ഏഴാം തീയതി
'ഇവൻ ആ തെ മകനേ? മറിയമേ ഇവെ അ? യാോബ്, േജാസഫ്, ശിമേയാൻ,
ദാസ് എിവരേ ഇവെ സേഹാദരൻമാർ?' (മായി 13:55)
പരിാണനരഹസിൽ വി യൗേസി ാനം
നരല പരിാണാർം ൈദവം മഷനായി അവതരിവാൻ തിമനായി.
ഈേശാമിശിഹാ അവിെ പീഡാഭവം മരണം നാനം വഴി തെ
പരിാണതം നിർവഹി. എാൽ മിശിഹാെട രാ കർിൽ അവിേ്
വിേധയമായി മ ചില മഷവികൾ സഹകരിി്. പ.കനകാമറിയം, പരിാണ
പരിപാടിയിൽ ഈേശാേയാടി ഏെറസഹകരി. ൈദവമാതാവ്, സഹരക എ
വിധിൽ പ. കനകാമറിയം കഴിാൽ ഏെറ ാധാനം അർഹി വിയാണ് വി.
യൗേസ്.
'മഷാവതാര കർിൽ വി. യൗേസ് ഒ തിരീലയായി' എാണ് പാരീസ്
സർവകലാശാലെട
ചാൻസലറായി
േജർസെ
അഭിായെിരിത്.
പരിാാവിെ വർനാൽ പരി കനക മിശിഹാേയ ഗർഭം ധരി
സവി. എാൽ േലാകിയിൽ പ.കനക പരിഹാസ പാമാകാതിരിവാൻ വി.
യൗേസിെന ഭർാവായി സീകരിേത് ആവശമായി.
പിതാവായ ൈദവിെ ാനം അലരി െകാ്, മർതനായി അവതരി
ൈദവമാരെ വളർപിതാവ് എ ത നിർവഹണിെട വി. യൗേസ്
മാനവലിെ
പരിാണനിൽ
മഹായ
പവഹി.
ബത്ലെഹമിൽ
ഈേശാമിശിഹാ പിറോൾ ദിവശിവിെ പരിലാളനയിൽ ഏെറ ിിരി
ഒരാളായിരി യൗേസ്. േദവാലയിൽ കാ വോം ഈജിിേല
യാണിം അവിെട നി താഗമനിം അേഹം പിസ്േനഹോെട
ദിവമാരെ ജീവെന സംരിതിൽ തരനായി.

ഈേശാമിശിഹാെട ബാലകൗമാര ദശകളിെലാം വി. യൗേസ് ഒ മാകാ
പിതാവിെ വാലോം േയാം ടിയാണ് അവിെ പരിരിത്. വി.
യൗേസ് അേഹിെ െതാഴിൽ ഈേശാമിശിഹാെയ അഭസിിി എ ന്
അറിയാമോ. ഇകാരം എാ വിധിം പരി ദിവജനനി കഴിാൽ വി.
യൗേസ് നെട രണീയ കർിൽ ഈേശാേയാട് എം സഹകരിെവ്!
കാണാതാണ്. അതിനാൽ മൊ വിേരാൾ ഉപരിയായി നാം വി.
യൗേസിേനാട് ഭിം തതം ഉവരായിരിണം. ഈേശാമിശിഹാെട
പരസ ജീവിതകാലിന് ൻപ് തെ അേഹം മരണെിരി. ജീവിിെിൽ
അേഹം തൽ സജീവമായി രാനടപടികളിൽ ഭാഗഭാാമായി.
സംഭവം
1881ൽ ഒ വിദാർി സർവകലാശാല പരീയിൽ േതാേപായതിനാൽ ഏെറ
നിരാശനായിീർ. അവൻമാതാപിതാെള അറിയിാെത നാം വീം വിിറി.
െന കാണാതി മാതാപിതാൾ േപാലീസിൽ പരാതി െകാ. സേദശം
വിേദശം േപാലീസ് ഊർിതമായി അേനഷണം നടിെയിം യാെതാ വിവരം
ലഭിി. അ മാർിൽ ര കനാീകൾ സാിക സഹായം അേപി െകാ്
ത ഭവനളിൽ െചോൾ ഹനാഥൻ അവേരാട് തെ ംബിന്
േനരിിരിന പരിതാപകരമായ അവ അറിയി.
ഉടെന കനാീകൾ അവേരാ പറ: 'നിൾ ഭയെേട, മാർ യൗേസിതാവിേനാ
ഇാര സാധിനായി ഞൾ േതകം ാർി്. നിം തീതേയാെട
ാർിവിൻ.' പ് മാസാലമായി യാെതാ വിവരം ലഭിാതി േശഷം
നവനാൾ ടി ഏഴാം ദിവസം െ ക് കിി. ഉടെന റെ എായി
കിെ സാരം. ര ദിവസിനകം മാതാപിതാൻമാെര കാവാ ആഹം
അയാൾായി. വിരഹാൽ ഹതഭാഗരായിഴി മാതാപിതാൾ ഇലം
സരായിീർ.
ജപം
പരിാണകർിൽ
ഈേശാമിശിഹാേയാം
പരി
കനകാമറിയോം
മേഹാതമാംവിധം സഹകരി വി യൗേസേ, ഞൾ അെയ തി.
അേ മാക അസരി ഞം മവെട ആരയിൽ തപരരായി
ജീവിവാ അഹം നൽകണേമ. ഞെട രാകർിൽ സഹകരിതിനാൽ
അവി്! ഞെട പിതാവായിീർ. ഞൾ അേയാ തതവരായി
ജീവിതം നയിം. മൾേയാജമായവിധം ഞൾ ഈേശാെയം ദിവജനനിെയം
അെയം സ്േനഹികം െചെ. അേ ൈപകമായ പരിലാളനം
സംരണം ഞൾ താശി.
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
രാകർിൽ സഹകരി
സഹായിണേമ.!
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