Athmaraksha.org
െനാേവന

വി.യൗേസിതാവിേനാ െനാേവന-St Joseph

വി.യൗേസിതാവിേനാ െനാേവന
ാരംഭ ാർന
മഷവർിെ േനെര പം അഹം നിറ ഈേശാെട മാരേമ ദിവദയേമ, ഞൾ
അെയ ആരാധി വണ. അ ഞൾ നൽകിയി എാ നൻമകെളറിം ഏം തീമായ
സ്േനഹോെട ഞൾ അെയ തി. സർവനൻമ സപിയായ അെയ ഞൾ
ർദയോെട സ്േനഹി. ഞെട ആവശളിൽ, ഞെട :ഖാരിതകളിൽ ഞെള
ആശസിികം െചണെമ് എളിമേയാെട ഞൾ ാർി.
കാണവാനായ ഈേശാെയ, അേ വളർപിതാവായ വി യൗേസിെന ഞെട േതക
മം പിതാമായി ഞൾ ഏപറ.
ഉി ഈേശാേയം പരി കനകമറിയെം
സംരിവാൻ ൈദവം െതരെ യൗേസ പിതാേവ, ഞൾ അെയ വണ. തിംബെ
കാപരിപാലി അ് ഞൾ ഓേരാേരം ഞെട ംബേളം കാപരിപാലിേണേമ.
കണാനിധിയായ ൈദവേമ, വി യൗേസിെനോെല സതിം നീതിയിം വിനയിം വിേവകിം
വളവാൻ േവ അഹം ഞൾ നൽകണേമ. അഹദാതാവായ ൈദവേമ, യൗേസപിതാ വഴി
ഞൾ അർി ഈ ാർന കാണർവം സീകരി് ഞെള അഹിണേമ. ആേൻ
(അതാ ദിവസെ ാർന െചിയതിേശഷം സഹ ാർന തൽ ടക)
ഒാം ദിവസം
മഷനായി അവതരി ൈദവമാരെ വളർപിതാവാവാ മഹാഭാഗം സിി വി യൗേസേ.
ഞൾ അെയ വണ. അെയ ഞെട േതക മനായി െതരെ. ണപിതാേവ,
ഞെട ആാികം ഭൗതികമായ എാ ആവശളിം അ് ഞൾ് ണം
സഹായമായിരിണേമ. ഈേശാെയ ർമായി അകരി് ഉമ ിീയ ജീവിതം നയിവാ
അഹം ഞൾേവി ജീവികം ർികം െചേപാെല ഞം ഈേശാ് ഇവരായി

ജീവിവാ അഹം നൽകണേമ. േതകമായി ഈ െനാേവനയിൽ ഞൾ അേപി
അഹൾ.....അേ വഭമായ മാം വഴി ഞൾ ലഭിമാറാകണെമ് ഞൾ ാർി.
ആേൻ
1 സർ. 1 നൻമ 1. ി
രാം ദിവസം
തിംബിെ തലവനായ വി യൗേസേ, പരി കനകമറിയം ഈേശാമിശിഹാം ഉൾെ
ംബെ അ് മാകാപരമായി നയികം പരിപാലികം െചവോ. ിയ പിതാേവ, ഞെട
നിെല തിംബം േപാെല, പരര സ്േനഹിം ായിം സഹകരണിം സമാധാനിം
നിലനിണേമ. ംബ ജീവിതിെ ഭതം പാവനതം കളെ ശികളിൽ നിം ഞെട
ഭവനെള അ് കാപിരപാലിണേമ. വല പിതാേവ, എാ ംബാംഗം തെട മതലകൾ
േവവിധം ഹി് പരരം സഹകരി് ഉമ ംബജീവിതം നയിതി അഹം നൽകണെമ.
േതകമായി ഈ െനാേവനയിൽ ഞൾ അേപി അഹൾ.....അേ വഭമായ മാം
വഴി ഞൾ ലഭിമാറാകണെമ് ഞൾ ാർി. ആേൻ. 1 സർ. 1 നൻമ 1. ി
ാം ദിവസം
െതാഴിലാളികെട േതക മനായ വി യൗേസേ, അ് ഉതല ജാതെനിം തെ േജാലി
വിശതേയാെട നിർവഹിെകാ് െതാഴിലിെ മാഹാം ഞൾ് മനിലാിവോ.
േജാലിയി ഞെട ആാർതം സമീപമാണ് ജീവിതം അർർമാത് എ് അ്
ഞെള പഠിിവോ. ഞൾ് ലഭി ഉരവാദിതളം വിശതാ ർവം നിർവഹിെകാ്
ജീവിതം ധനമാവാ അഹം ാപിതരണേമ. േതകമായി ഈ െനാേവനയിൽ ഞൾ
അേപി അഹൾ.....അേ വഭമായ മാം വഴി ഞൾ ലഭിമാറാകണെമ് ഞൾ
ാർി. ആേൻ. 1 സർ. 1 നൻമ 1. ി
നാലാം ദിവസം
തിംബിെ രകനായ വി യൗേസേ, അ് അേനകം അപകടളിൽ നിം ഉി ഈേശാെയ
കാപരിപാലികം സംരികം െചവോ. െനിയിെല വിയർ ചിി അം ഭിക എ
ൈദവികാഹാനെ അ് തിംബിൽ അനർമാി. തിസഭാ സംരകനായ അ് ഞൾ
ഓേരം കാ പരിപാലിണെമ. യാെതാവിധ അപകടളിം അകെടാതിരിവാൻ േവ
അഹം അേ വഭ മാം വഴി ഞൾ് വാിരണേമ. േതകമായി ഈ െനാേവനയിൽ
ഞൾ അേപി അഹൾ.....അേ മാം വഴി ലഭിമാറാകണെമ് ഞൾ
ാർി. ആേൻ. 1 സർ. 1 നൻമ 1. ി
അാം ദിവസം
ാർനാ ജീവിതിെ ഉമ മാകയായ വി യൗേസേ, അ് ഞെള ാർിവാൻ
പഠിിണേമ. ാർനയിെട ൈദവപ ജീവിതം നയിി അേ് ൈദവതൻ വഴി ൈദവം നൽകിയ
നിർേശൾ അ് വിശതാർവം പാലിവോ. ഈേശാേയാടി ഈേശായിൽ, ഈേശാേവി
എാം നിർവഹി െകാ് അേ ജീവിതം വൻ ഒ ാർനയാിമാിയോ. വല പിതാേവ,
ഞേളാേരാം ാർനയിം ൈദവാരാധനയിം തീതവരാവാൻ േവ അഹം
ഞൾ് ാപി തരണേമ. േതകമായി െനാേവനയിൽ ഞൾ അേപി അൾ.....അേ
മാം വഴി ലഭിമാറാകണെമ് ഞൾ ാർി. ആേൻ. 1 സർ. 1 നൻമ 1. ി
ആറാം ദിവസം
ദരിെട പരിപാലകം സംരകമായ വി യൗേസേ, ആീയം ലൗകീകമായ ദാരി:ഖാൽ
വല എാവെരം സംരികം സഹായികം െചണെമ. ദരിരിം നിരാലംബരിം േരാഗികളിം
ഈേശാെയ ദർശിവാ അഹം ലഭിവാൻ അ് ഞൾേവി ാർിണേമ. ദാരിം
േരാഗം ലം കെടാെത ജീവിാൻ :ഖിം േശിം ഞൾ ഓേരാേരം അ
കാപരിപാലിണെമ.. േതകമായി ഈ െനാേവനയിൽ ഞൾ അേപി അഹൾ.....അേ
വഭ മാം വഴി ലഭിമാറാകണെമ് ഞൾ ാർി. ആേൻ. 1 സർ. 1 നൻമ 1. ി

ഏഴാം ദിവസം
നൽമരണ മനായ വി യൗേസേ, അ് ഈേശാമിശിഹാെട രളിൽ പരി
കനകാമറിയിെ സാിൽ സമാധാന ർതയിൽ ഭാഗമരണം ാപിവോ. പാപികളായ
ഞെട മരണസമയം ഈേശാെടം പരി മാതാവിെം അെടം സഹായം
ഞൾാകണേമ. മരണംവെര ൈദവിനികരമായി ജീവിവാൻ ഞൾിടയാേകണേമ. ിയ
പിതാേവ അെയോെല ഭാഗമരണം ലഭിവിധം ൈദവചിമസരി് ജീവിവാ പ
ഞൾ് ാപിതേരണേമ. സമാധാന ർമായ മരണിന് തിബമായ പാപേം
പാപസാഹചരേളം ലൗകിക വേളാ അമിതമായ തിപിേയം വർിവാ വിേവകം
ഞളിൽ ഉളവാേണേമ. േതകമായി ഈ െനാേവനയിൽ ഞൾ അേപി അഹൾ.....അേ
മാം വഴി ലഭിമാറാകണെമ് ഞൾ ാർി. ആേൻ. 1സർ,1നൻമ 1ി
എാം ദിവസം
എളിമെട മാകയായ വി യൗേസേ, ഞൾ ഓേരാം എളിമേയാടി ജീവിവാൻ ഞെള
സഹായിേണേമ. അ് എളിമെട ഉമ ാമാെണം സകല തെടം അടിാനം
എളിമയാെണം ഞൾ മനിലാ. അഹാരം എ ർണം ഞളിൽ നിം അകണേമ. ഞൾ
ഓേരാം എളിമേയാ ടി ൈദവാഹവരായിീവാം ജീവിവാം ഇടയാകണേമ.
േതകമായി ഈ െനാേവനയിൽ ഞൾ അേപി അഹൾ.....അേ മാം വഴി ഞൾ
ലഭിമാറാകണെമ് ഏം വലിയ ശരണോെട ഞൾ ാർി. ആേൻ. 1 സർ. 1 നൻമ 1. ി
ഒതാം ദിവസം
കനാതാെട കാവൽാരം ദിവജനനിെട വിര ഭർാമായ മാർ യൗേസേ, ആശരീര
ൈനർലോടി ജീവിതം നയിവാൻ േവ അഹം ഞൾ ാപി തരണേമ. വപിതാേവ,
അം അേ മണവാിയായ പരി കനകാമറിയം ആശരീരതെയ വിലമതികം ആശരീര
ൈനർമലോെട ജീവികം െചവോ. കനാതം അി് വിര ജീവിതം നയിവെര അ്
േതകം കാ പരിപാലികം ജീവിതാംവെര നിർലരായി ജീവിവാൻ അവെര ശിെകം
െചണെമ് ഞൾ ാർി.
േതകമായി ഈ െനാേവനയിൽ ഞൾ അേപി
അഹൾ.....അേ മാം വഴി ലഭിമാറാകണെമ് ഏം വലിയ ശരണോെട ഞൾ
ാർി. ആേൻ. 1 സർ. 1 നൻമ 1. ി

സഹ ാർന
കാർി: നൊവർം സോഷോം ഭിേയാംെട കർാേവ ഞെട ാർന േകൾണേമ
എേപിാം.
സ: കർാേവ, ഞെട ാർന േകൾണേമ
കാർി: ബാലം തൽ അതിസാധാരണമായ ദയതേയാെട ൈദവഭിയിം വിേവകിം വളർവ
വി യൗേസിതാവിെനോെല ഞം ൈദവഭിയിം വിേവകിം വളർ വവാ അഹം
നൽകണെമ് ഞൾ ാർി.
സ: കർാേവ, ഞെട ാർന േകൾണേമ
കാർി: കാകം േവദനകം സോഷർവം സഹിെകാ് തീണമായ ാർനയിെട
ൈദവതിിൽ സംീതനായ വി യൗേസിതാവിെനോെല ഞം തീണമായ സ്േനഹം
ാർനാപിവരായിീവാ അഹം നൽകണെമ് ഞൾ ാർി.
സ: കർാേവ, ഞെട ാർന േകൾണെമ
കാർി: മാകാപരമായി തെ േജാലി നിർവഹി് തിംബെ പരിപാലികം െതാഴിലിെ
മാഹാം മനിലാികം െച വി യൗേസിതാവിെന അകരി് ഞം വിശതേയാെട

ഞെട കർരംഗളിൽ വാപരിവാ അഹം നൽകണെമ് ഞൾ ാർി.
സ: കർാേവ ഞെട ാർന േകൾേമ
കാർി: വിര ജീവിതിെട കനാതാെട
കാവൽാരെന് അറിയെ വി
യൗേസിതാവിെന അകരി് ഞം ചാരിിയിൽ വളർവവാ അഹം നൽകണെമ്
ഞൾ ാർി.
സ: കർാേവ, ഞെട ാർന േകൾണേമ
കാർി: ജീവിതിടനീളം എളിമേയാടിജീവി് എളിമെട മാകയായിീർ വി യൗേസിതാവിെന
അകരി് ഞം എളിമേയാടി ജീവിവാ അഹം നൽകണെമ് ഞൾ ാർി.
സ: കർാേവ, ഞെട ാർന േകൾണേമ
കാർി: ഈേശാെട രളിൽ മാതാവിെ സാമീപിൽ ഇഹേലാകവാസം െവടിവാ മഹാഭാഗം
സിി വി യൗേസിതാവിെന അകരി് ഞൾ ഓേരാർം ജീവിതാിൽ ന മരണം
സർഭാഗം ലഭിതി അഹം നൽകണെമ് ഞൾ ാർി.
സ: കർാേവ, ഞെട ാർന േകൾണേമ
വി യൗേസിതാവിെ ീനിയ
കർാേവ കനിയണേമ
മിശിഹാേയ കനിയണേമ
കർാേവ ഞളണം
ാർന സദയം േകൾണേമ
സർപിതാവാം സകേലശാ
ദിവാഹേമകണേമ
നരരകനാം മിശിഹാേയ
ദിവാേമകണേമ
ൈദവാാവാം സകേലശാ
ദിവാഹേമകണേമ
ൈദവമാര മാതാവാം
വിയാം കനകതൻ
വിരപതിയാം യൗേസേ
ാർിണേമ ഞൾായ്
ദാവീദിെട സതിയായ്
േഗാപിതാെട ദീപികയായ്
വവനാം മാർ യൗേസേ
ാർിണേമ ഞൾായ്
കനകയാം മാതാവിൻ
നിർലനാം പരിരകേന
മിശിഹാെട പരിപാലകേര

ാർിണേമ ഞൾായ്
ധീരതെട രതാരകേമ
വിശാസികെട ആയേമ
വിനീതനാം ണാാ
ാർിണേമ ഞൾായ്
ദാരിിൻ സ്േനഹിതേന
അാനിൽ മാകേയ
ആശാസകനാം േപിതാ
ാർിണേമ ഞൾായ്
സമർണിൻ ദർണേമ
കനാത പിരപാലകേന
ംബപാലക യൗേസേ
ാർിണേമ ഞൾായ്
േരാഗം മരണഭയളിം
ഉഴോെട ആയേമ
പാവന ചരിതാ, വേരാ
ാർിണേമ ഞൾായ്
േലാകിൻ പാപൾ …..(3)

സമാപന ാർന
സർീയ തളാൽ സമായ തിംബിെ നാഥം േനതാമായി ൈദവാൽ േതകം
െതരെെ മഹാാവായ വി യൗേസേ, ഞൾ ഓേരാെടം ംബളിൽ നാഥം
േനതാമായി അ വാഴണേമ. ഞൾ അെയ പിതാം മം മാർദർശിമായി സീകരി.
ഞെട ആശരീരം ഞൾ സമം ഞെട ജീവം മരണം അേ വഭമായ
സംരണയിൽ ഞൾ ഭരേമൽപി. ഞൾ ഓേരാേരം അേ മളായി സീകരിേണേമ.
ൈദവതിമനിന് അേയാജമാംവിധം, തിക സ്േനഹോം ഉറ വിശാസോംെട ൈദവിം
മഷർം ഇകരമാംവിധം ജീവിതം നയിവാൻ േവ പാവരം ഞൾായി ാപിതേരണേമ.
േതകമായി ഈ െനാേവനയിൽ ഞൾ അേപി അഹൾ ഞൾ സാധി തരണെമ്
ഞൾ ാർി. ആേൻ
സമാപന ഗാനം
(ഈണം.സ്േനഹപിതാവിൻ ഭവനമിതിൽ)
സ്േനഹപിതാവിൻ ഭവനിൽ
വാണം ിയ താതാ നീ
പാപികൾ ഇവെട യാചനകൾ
ൈകൊാശിഷേമകണേമ
ലിിം ഉിേയം
താിം തിാണികളിൽ
ഞെളം നീ താീടേണ
വല താതാ എാം
അിമേനരമോൾ
ആയമ വിളിോൾ
സ്േനഹ പിതാേവ വിടേണ

േനാെടാരിേക നീ
സ്േനഹപിതാവിൻ ഭവനിൽ
വാണം ിയ താതാ, നീ
പാപികൾ ഇവെട യാചനകൾ
ൈകൊാശിഷേമകണേമ
+++

