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വി യൗേസപിതാവിെ വണമാസം: പതിെനാാം തീയതി
'േഹേറാേദസിെ മരണിേശഷം ഈജിിൽവ കർാവിെ തൻ േജാസഫി
സിൽ തെ പറ: '20 എേ് ശിവിെനം അെയം ി,
ഇാേയൽേദശേ മടക; ശിവിെന വധിാൻ മിവർ മരികഴി'
(മായി 2:1920).
കനാതാെട കാവൽാരൻ
വി യൗേസിെന പി പൗരാണികമായ കാരാം കലാകാരാം
പ.കനകേയാൾ വലിയ നായി ചിീകരിി. ഒ വതിേയാട് ടി
വസിെകാ് കനാതം പാലിവാൻ ൻമാർേ സാധിക എ ധാരണ
അ് ഉായി. എാൽ വി യൗേസം പ. കനകം ായിൽ ഏകേദശം
സമാനരായി. വി യൗേസ് ായാധികാൽ ൈചതനമവനായി
ജീവിത്. മറി്, ൈദവീക േചാദനാൽ യൗനനായ അേഹം താഗർമായ
ജീവിതമാണ് നയിത്.
പ. കനകെട ദർശനം സാമീപം വി. യൗേസി ശിപകർെവതിൽ
തർമി. ടാെത ൈദവിെ അന ാനിൽ പ. കനകെട
കനാതപാലനി ഒ തിരീല അഥവാ കാവൽാരനായി വി. യൗേസ്
െതരെെ.
യദാചാരകാരം
ഒ
വതി
അവിവാഹിതയായി
ജീവികെയത് ലചതിയായിാണ് പരിഗണിിത്. അവിവാഹിതയായ ീ ഗർഭം
ധരിാൽ അവൾ കെറി െകാണെമ് പഴയ നിയമം അശാസിി.
ഇകാര സാഹ പാലിൽ പ.കനക അവിവാഹിതയായി ജീവിക
ഷ്രമാണ്. എാൽ ൈദവമാരെന സംവഹി ദിവേപടകിെ കനകാതിന്
എെിം ഹാനി സംഭവിാൻ ൈദവം ആഹിി. തിമിം വി. യൗേസിന്

വിര ജീവിതോട് കണ കാണി െകാ് ൈദവം പരി കനകെയം വി
യൗേസിെനം വിവാഹിെട ബിിത്. അതിനാൽ വി. യൗേസ്
കനാതാെട കാവൽാരമായി.
കനാതം അി െകാ ജീവിതം നയിവർ, വി. യൗേസിേനാട്
ഭരായിാൽ അവർത് ഗമമായി പാലിവാൻ സാധിതാണ്. വി
യൗേസ് പരി കനകമായി വിവാഹിതനായിിം വിി് േകാം
വിയി. തിമിം എാ ജീവിതാകാർം ത എ ണിം
അേഹം മാകയായി. ൈവവാഹിക വിശത പാലിവാൻ ഭാര ഭർാൻമാർ്
വി യൗേസിെ മാക േചാദനമ. വിരർം പരിാണ പതിയിൽ
ാന്. 'ദയിവർ ഭാഗവാൻമാർ അവർ ൈദവെ എം കാം' എ
ഗിരിഭാഷണവാകം ഇവിെട അരിേ ഒാണ്.
സംഭവം
തീെി കനിയിൽ േജാലി െചി ഒ വാവ് അതിഭയരമായ തീൊേല്
അവശനിലയിലായി. അയാെട ംബിെ ഏക വമാന മാർം കനിയിെല
അയാെട െതാഴിലായി. അപകടം കാരണമായി ആ മഷെ ംബം അനാഥ
ിതിയിലായി. നടിയ ചികികെളാം ഫലദമായി. േഡാർമാെരാം
ൈകെവടി. ജീവിിരികയിെ് വിധിെയതി. യൗേസിതാവിെ മാം
യാചികയാെത ഇനി േവെറ മാർെമാം ഇെറ് ംബാംഗൾ മാർ
യൗേസിേനാട് നിരരം ാർന ടി. ഭണം കഴിവാേനാ സംസാരിവാേനാ
ശിയിാ ആ മഷെ ജീവിതകാലം ഏതാം മണികൾ മാേമ
ആയിരിക എാണ് കവെരാം അഭിായെത്.
ഉിയീേശാെയ പരിരി യൗേസ് ഞെട പിതാവിേനം സംരിെമ്
ഉറോെട വിശസി് ആ വീിെല എാവം ഒടം ാർി. ാർനെട
ഫലമായി അയാളിൽ ആശാസം ദർശിവാൻ കഴി. ിയ ദിവസൾ െകാ്
അയാൾ ർ ആേരാഗവാനായി. യൗേസ് പിതാവിെ മധത ലം ആ മഷൻ
രെപ. അയൽവാസികൾം ബൾം വിയം ജനിി വിധം
െപാേല ഭാഗളിൽ േനരിയ കല മാം അവേശഷിി െകാ േരാഗവിനായ ആ
മഷൻ ിയ ദിനൾകം പഴയ േജാലിയിൽ േവശി.
ജപം
കനാതാെട കാവൽാരം ദിവജനനിെട വിരഭർാമായ മാർ
യൗേസേ, ഞൾ ആശരീര ൈനർലോ ടി ജീവിവാൻ േവ അഹം
നൽേകണേമ. േലാകിൽ നടമാ തികെളം വിപകെളം മനിലാി ഞൾ
അവധാനർവം വർിവാൻ സഹായിക. വപിതാേവ, അം അേ
മണവാിയായ പ. കനകം ആശരീരതെയ വളെരയധികം വിലമതിി.
ഞെളം ആ തെ സ്േനഹിവാം അഭസിവാം ാരാേണേമ.
ദയിവർ ഭാഗവാൻമാർ എ ിനാഥെ ദിവവചകെള ഞൾ
ാവർികമാി ൈദവിക ദർശനിന് ാരാെ.

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.
1 സർ. 1 ന. 1 ിത.
ാ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
കനാതാെട കാവൽാരാ, ഞെള വിരരായി കാെകാണേമ.
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