
J}a fd;dpkhpahtpd; fztH Gdpj NahNrg;G 

Saint Joseph 

 

 

 

 

இயேசு கிறிஸ்துவின் வளர்ப்பு தந்தத ஆவார். புனித கன்னி 

மரிோவின் கணவரான இவர், பாரம்பரிே கிறிஸ்தவ பிரிவுகளில் மிகப் 

பபரிே புனிதராக வணங்கப்படுகிறார்; பபருந்தந்ததேர்களில் 

(Patriarch) ஒருவராகவும் மதிக்கப்படுகிறார். 

புனிதரின் வாழ்வு: 

ய ோயேப்பு தோவீது அரேரின் வழிமரபில் யதோன்றி வர்.  இவரது 

தந்ததயின் பெ ர் ஏலி என்கிற  ோக்ய ோபு ஆகும். நோேயரத்தில் வோழ்ந்து 

வந்த ய ோயேப்பு தச்சுத் பதோழில் பேய்து வந்தோர். தோவீது குலத்து  ன்னிப் 

பெண்ணோன மரி ோவுடன் இவருக்கு திருமண ஒப்ெந்தம் 

பேய் ப்ெட்டது. அவ்யவதையில், மரிோ தூே ஆவியின் வல்லதமோல் 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%81_%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%8D_(%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%8D_(%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AF%8D


இதறமகதனக் கருத்தாங்கும் யபறு பபற்றார். மரி ோ திடீபரன 

 ருவுற்றதோல் ய ோயேப்பு குழப்ெம் அதடந்தோர். யநர்தம ோைரோன இவர் 

மரி ோதவ இ ழ்ச்சிக்கு உள்ைோக் ோமல் மதறவோ  விலக்கி விட 

நிதனத்தோர். மரி ோ  டவுளின் திருவுைத்தோல் இதறம தன  ருத்தோங்கி 

இருப்ெதத வானதூதர் வழி ோ  அறிந்த இவர் மரி ோதவ ஏற்றுக் 

ப ோண்டோர். 

இய சு பெத்லய ம் மோட்டுத் பதோழுவத்தில் பிறந்த யவதையிலும், 

அவதரக் ய ோவிலில் ஒப்புக்ப ோடுக்  எருேயலம் பேன்ற யநரத்திலும், 

ஏயரோது அரேன் அவதரக் ப ோல்லத் யதடி யெோதும் மரி ோதவயும், 

குழந்தத இய சுதவயும் மிகுந்த அன்புடனும் அக் தறயுடனும் 

ய ோயேப்பு ெோது ோத்தோர். ென்னிரண்டு வ தில் இய சு எருேயலம் 

ய ோவிலில் தங்கிவிட்ட பெோழுது, ய ோயேப்பு மிகுந்த  வதலயுடன் 

யதடி அதலந்து அவதரக்  ண்டுபிடித்தோர். தச்சுத் பதோழிலில் வந்த 

வருமோனம் மூலம் குடும்ெத்ததக்  ோப்ெோற்றினோர். மரி ோவும் பநேவுத் 

பதோழில் மூலம் இவருக்கு உதவினோர். 

ய ோயேப்பு இய சுவுக்கும் தச்சுத் பதோழிதலக்  ற்றுக்ப ோடுத்தோர். 

மரி ோவுக்கு நல்ல  ணவரோ வும், இய சுவுக்கு நல்ல தந்தத ோ வும் 

ய ோயேப்பு விைங்கினோர். சிறந்த வோய்தமயும் பெோறுதமயும் ப ோண்ட 

ய ோயேப்பு, திருக்குடும்ெத்தத சிறப்ெோ த் ததலதமதோங்கி 

வழிநடத்தினோர். இய சு தனது இதற ரசுப் ெணித த் பதோடங்குவதற்கு 

சில ஆண்டு ளுக்கு முன்பு, இய சுவும் மரி ோவும் அருகில் இருக்  

ய ோயேப்பு ெோக்கி மோன மரணம் அதடந்தோர். 

 

 



உலகத் திருச்சதபயின் பாதுகாவலர் 

 

1870 ஆம் ஆண்டு ஆ ர் ள் அதனவரும் ஒன்றிதணந்து தந்தத 

சூதேத   உல த்திருச்ேதெயின் ெோது ோவலர் என்று அறிவிக்குமோறு 

திருத்தந்தத ஒன்ெதோம் ெத்தினோதரிடம் விண்ணப்பித்தனர். அவர்  «கன்னி 

மரிோவுக்கும்> சூதசக்கும் மண ஒப்பந்தம் நிதறயவறிேது. பரிசுத்த ஆவியின் 

துதணோல்  கண்ணிதம பகடாமல் மரிோ இயேசு பாலதன பபற்பறடுத்தார். 

பாலன் இயேசு அதனத்திலும் தனது தந்ததக்கு கீழ்படிந்து வந்தார். மனுஉரு 

எடுத்த இயேசுதவ காண்பதற்காக அரசர்களும்> இதறவhf;கினர்களும் 

கhலq;கhலமாக காத்திருந்தும் முடிேவில்தல. ஆனால் சூதசயோ இயேசுவின் 

அருகில் இருக்கும் யபறுபபற்றார். இயேசுதவ கண்குளிரகக் கண்டார். அவருக்கு 

முத்தங்கள் ஆயிரம் பகாடுத்து> தூக்கி வளர்க்கும் யபற்றிதனபபற்றhர். அவருக்கு 

மதறக்கல்விதேயும்> தச்சுத் பதாழிதலயும் கற்றுக்பகாடுத்தார். இத்ததகே 

சிறப்புf;களுக்கு பசாந்தக்காரரான புனித தந்தத சூதசதே திருச்சதப 

எக்காலமும் பபருமதிப்பு பகாடுத்து இவரிடம் மன்றாட்டுகதள எழுப்பி பபற்று 

வந்துள்ளது. திருச்சதபக்கு ஆபத்து ஏற்ப்பட்டயபாபதல்லாம் சூதசயிடம் 

மன்றாடி அதற்குரிே பலதனப் பபற்று வந்தது». " இவ்வோறு தனது 

அறிக்த யில் திருத்தந்தத ஒன்ெதோம் ெத்தினோதர் குறிப்பிட்டோர். 

அத்துடன் சூதேத  «அகிலத் திருச்சதபயின் பாதுகாவலர் » எனப் 

பிர டனப்ெடுத்தினோர். யமலும் திருச்ேதெ முழுவதும் மோர்ச் 19 ம் நோள் 

முதல் பெரு விழோதவக் ப ோண்டோடவும்  ட்டதை பிறப்பித்தோர். 



சூதச என்னும் பெ ர் ஆங்கிலத்தில் St. Joseph என்று கூறுவோர். 

 

            J   -    Justice          -------- நீதியுள்ளவர் 

O -    Obedience   -------- கீழ்படிதல் உள்ளவர் 

         S  -    Silence        --------- அதமதிோனவர் 

E -     Experience --------- அனுபவம் மிக்கவர் 

  P -     Prudence    -------- வியவகம் நிரம்பிேவர் 

         H -    Humility      --------- தாழ்ச்சி உள்ளவர் 

 

புனித சூதசேப்பரின் அதடf;களச் பசபம் 

 
      புனித சூதசேப்பயர! எங்கள் ஆபத்துகளில் உம்மண்தட 

ஓடிவருகியறாம், உமது பரிசுத்த பத்தினியின் உதவிதே மன்றாடிேபின்பு 

உம்முதடே அதடக்கலத்தத நம்பிக்தகயுடன்  யவண்டிக் பகாள்கியறாம் . 

உம்தம மாசில்லாக்கன்னிதகோகிே  யதவதாோருடன்  ஐக்கிேப்படித்திே 



அந்த யநசமூலமாக மன்றாடுவது  மன்றிக்குழந்ததோகிே யேசுநாததர 

அரவதணத்த பிதாவின் யநசமூலமாகவும் , யேசுகிறிஸ்துநாதர்  தமது 

இரக்கத்தினால் அதடந்துபகாண்ட சுதந்திரத்தத நாங்கள் இழந்து 

யபாகதபடிக்குத் தற்காக்கவும் எங்கள் யததவகளில் உமது வல்லதமதேக் 

பகாண்டு எங்களுக்கு உதவி புரிேவும் உம்தம  மன்றாடுகின்யறாம். 

      ஓ ! யதவ  திருவுளத்தால்  திவ்விே குடும்பத்துக்குத்  காவலாகத் 

பதரிேப்பட்டவயர! யேசுக்கிறிஸ்து நாதருதடே உத்தமகுடும்பத்ததக் 

தற்காத்தருளும். அன்பான பிதாயவ , சகலவிதமான ஒழுங்க்கீனங்களிலும் 

யகடுகளிலும் தவறுகளிலும் நின்று எங்கதள விலக்கிேருளும். எங்கள் 

ஆபத்துகளில் அதிக பலமும் தஞ்சமுமானவயர! பிசாசுகளுடன்  

யபார்யபாருதும் இந்த யவதளயில் யமாட்சத்தில் நின்று எங்கதளக் 

கண்யணாக்கும். பாலக யேசுதவ  பபருந்தீங்கில்  நின்று  

இரட்சித்ததுயபால சருயவசுரனுதடே  பரிசுத்த திருச்சதபதே சதிகாரச் 

சத்துருக்களிடமிருந்தும்  சகல பபால்லாப்புக்களில் நின்றும் காத்தருளும்.  

உம்தமக் கண்டு பாவித்து உமது உதவிோற்தாபரிக்கப்பட்டு  பரிசுத்தராய்ச் 

சீவிக்கவும், நித்திே யமாட்ச பாக்கிேத்தத அதடந்து பகாள்ளவும் எங்கள் 

ஒவ்பவாருவதரயும் உமது இதடவிடாத அதடக்கலத்தில் தவத்தருளும். 

----ஆபமன் . 

 

 

 

 

 



புனித சூதசேப்பதர யநாக்கி வல்லதமயுள்ள பசபம் 

 
புனித சூதசேப்பயர! உம் அதடக்கலம் மிகவும் மகத்தானது, 

வல்லதம மிக்கது. இதறவனின் சந்நிதியில் உடனடி பலன் அளிக்க 

வல்லது.  எனயவ என் ஆதசகதளயும், எண்ணங்கதளயும் உம் 

அதடக்கலத்தில்  தவக்கின்யறன்.   

      உம் வல்லதம மிக்க பரிந்துதரோல் உம் திருமகனும் எங்கள் 

ஆண்டவருமாகிே இயேசுவிடம் எங்களுக்குத் யததவோன எல்லா ஆன்ம 

நலன்கதளயும் பபற்றுத் தாரும். இதன் வழிோக மறு உலகில் எல்லாம் 

வல்ல தந்ததோகிே இதறவனுக்கு நன்றியும், ஆராததனயும்  பசலுத்தக் 

கடயவன். 

       புனித சூதசேப்பயர! உம் திருக்கரங்களில் உறங்கும் இயேசுதவயும் 

சதா காலமும் எண்ணி பூரிப்பதடே  தேங்கிேதில்தல. இதறவன் உம் 

மார்பில் சாய்ந்து தூங்கும் யவதளயில் அவதரத் பதாந்தரவு பசய்ே 

விரும்பவில்தல. உம் மார்யபாடு அவதர என் பபாருட்டு இதணத்து 

அதணத்துக் பகாள்ளும். என் பபேரால் அவருக்கு பநற்றியில் 



முத்தமிடும்.  நான் இறக்கும் தருணத்தில் அந்த முத்தத்தத எனக்கு 

தரும்படி கூறும்.  

      மரித்த விசுவாசிகளின் ஆன்ம காவலயன, எங்களுக்காக மன்றாடும்.       

                                                                                                          ஆபமன் . 

 

 


