
 

✠ புனித ய ோசப் வோஸ் ✠ 

( St. Joseph Vaz ) 

இலங்கையின் திருத்தூதர் : 

பிறப்பு :  ஏப்ரல் 21. 1651,பெய ோலிம்,  யைோவோ,  யெோர்த்துயை  இந்தி ோ 

இறப்பு : ஜ வரி 16. 1711 ைண்டி, ைண்டி இரோச்சி ம்,  இலங்கை 

அருளோளர் ெட்டம் :  21 ச வரி 1995 திருத்தந்கத இரண்டோம் அருள் 

சின் ப்ெர்  பைோழும்பு, இலங்கை 

புனிதர் ெட்டம் :   14 ச வரி 2015 திருத்தந்கத பிரோன்சிஸ்  

ெோதுைோவல் :   இலங்கையும் அந்நோட்டு மக்ைளும் 

புனித ய ோசப் வோஸ் (Saint Joseph Vaz) இந்தி ோவின் யைோவோவில் 

பிறந்து, இலங்கையின் ைத்யதோலிக்ை நம்பிக்கை ஒல்லோந்தரோல் 

அடக்குமுகறக்கு உட்ெடுத்தப்ெட்டிருந்த யவகளயில் இலங்கை 

ைத்யதோலிக்ைருக்கு யசகவ பசய்வதற்கு வந்த ைத்யதோலிக்ை குருவோ வர் 

ஆவோர். இவர் ஈழத்தில் ய ோயசவோஸ் முனீந்திரர் எ வும் 

அகழக்ைப்ெட்டோர். பிற்காலத்தில் இவர் கண்டி இராச்சியத்தில் 

தங்கியிருந்து இலங்ககயில் கத்ததாலிக்க திருச்சகைகய மீளகைத்தார். 



கத்ததாலிக்கர்களுக்கு இவர் ஆற்றிய ைணிகளுக்காக இவர் இலங்ககயின் 

திருத்தூதர் என அகைக்கப்ைட்டார். 1995 சனவரி 21ம் நாள் ககாழும்பு 

நகரில் இவருக்கு திருத்தந்கத இரண்டாம் அருள் சின்னப்ைர் அருளாளர் 

ைட்டம் வைங்கினார். 2015 சனவரி 14 அன்று ககாழும்பு நகரில், காலிமுகத் 

திடலில் கவத்து, திருத்தந்கத பிரான்சிசு புனிதராகத் 

திருநிகலப்ைடுத்தினார். 

 ோழ்ப்ெோணம் வருகை :  

கி.பி. 1685ம் ஆண்டில் தகாவாவின் Oratary of St. Philip Neri இல் 

இகைந்த தயாசப் வாஸ் அடிகளார், 1687ம் ஆண்டு ஏப்ரலில் 

யாழ்ப்ைாைம் வந்து தசர்ந்தார். அப்தைாது இலங்ககயில் ஆட்சியில் 

இருந்த ஒல்லாந்தர் கால்வினிசத்கதப் பின்ைற்றியவர்கள். எனதவ 

கத்ததாலிக்ககரயும், குருைாகரயும் ககாகல கசய்தனர். 

ைாடசாகலககளத் தகரைட்டைாக்கினர். இத ோல் பிச்கசக்ைோர 

யவடத்தில் இலங்கை வந்த அடிைளோருக்கு சில்லோகலயூர் மக்ைள் புைலிடம் 

வழங்கி ர். அவர் அங்யைய  தங்கி சில்லோகலயிலும் அதக ச் சுற்றியுள்ள 

கிரோமங்ைளிலும் ைத்யதோலிக்ை மக்ைளுக்கு த து யசகவக  வழங்கி ோர். 

பின் ர் அவர் மோறுயவடத்தில் ைோல்நகடயில், 24 ஆண்டுைளோைப் பூநைரி, 

வன்னி, மன் ோர், புத்தளம் ஆகி  இடங்ைளுக்கும் பசன்று மதப்பிரசோரம் 

பசய்தோர். 

ைண்டிக்கு விஜ ம் : 

1692ல் கண்டிக்குச் கசன்ற வாஸ் அடிகளார், அங்கு தராைன் 

கத்தாலிக்க ைதத்கத மீண்டும் ஸ்தாபிக்கப் கைருமுயற்சி கசய்தார். 

இதனால் அவர் அங்கு இரண்டாண்டுகள் சிகறயிலும் இருக்க தநரிட்டது. 

கண்டியிலிருந்தத தனது தசகவகயத் கதாடர்ந்த வாஸ் அடிகள் 1696ல் 

இலங்ககயின் Vicar-General ைதவிகயப் கைற்றார். 1710ம் ஆண்டில் 

ைட்டக்களப்பு தாண்டவன்கவளி ைரி. வியாகுலைாதா தகாயில் வளவில் 

சிறு ஓகலக் தகாயில் கட்டிப் திருப்ைலி ஒப்புக் ககாடுக்கும்தைாது காட்டிக் 



ககாடுக்கப்ைட்டு ைரத்தில் கட்டி அடிக்கப்ைட்டார்.  

1711ம் ஆண்டில் கண்டியில் காலைானார். 

தமிழருக்கும் சிங்ைளவருக்கும் ெணி : 

வாஸ் அடிகளார் இலங்கக நாட்டில் தமிழ் ைக்கள் நடுவிலும் சிங்கள 

ைக்கள் நடுவிலும் ைணியாற்றினார் என்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. அவர் 

திருவிவிலியத்தின் சில ைகுதிககளத் தமிழிலும் சிங்களத்திலும் 

கையர்த்தார். அந்த இரு கைாழிகளிலும் ைக்கள் கடவுகள 

வழிைடுவதற்கான நூல்ககளயும் இயற்றினார். 

ைடுவில் அகைந்துள்ள அன்கன ைரியா தகாவிகலப் புதுப்பித்துக் 

கட்டுவதற்கு வாஸ் அடிகளார் துகைபுரிந்தார். தைலும், கிறிஸ்தவ 

நம்பிக்கககய இலங்ககயில் ைரப்புககயில், அந்தந்த ைக்களின் 

ைண்ைாட்டுப் ைாணிககள ைதிக்க தவண்டும் என்ைதிலும் அவர் 

கருத்தாயிருந்தார். கைாழி, இன தவறுைாடுககளக் ககளந்து, கடவுள் 

நம்பிக்ககயில் ைக்கள் வளர தவண்டும் என்ைது அவருகடய 

குறிக்தகாளாக இருந்தது. 

அருளோளர் ெட்டம் : 

இன்று "இலங்கையின் அப்யெோஸ்தலர்" என அகைக்கப்ைடும் 

தயாசப் வாஸ் அடிகளார், 1995, ச வரி 20ல் திருத்தந்கத இரண்டோம் அருள் 

சின் ப்ெர் பைோழும்பு வந்திருந்த யெோது ச வரி 21ல் ைோலிமுைத்திடலில் 

இடம்பெற்ற திருச்சடங்கின் யெோது ய ோசப் வோஸ் அருளோளர் ெட்டம் 

பெற்றவரோை அறிவிக்ைப்ெட்டோர். 

புனிதர் ெட்டம் : 

திருத்தந்கத பிரோன்சிஸ்  2015, ச வரி 14 அன்று, த து இலங்கை 

திருப்ெ ணத்தின்யெோது, ைோலி முைத்திடலில் இடம்பெற்ற திருப்ெலி 

நிைழ்வில் வோஸ் அடிைளோருக்குப் புனிதர் ெட்டம் அளித்தோர். 



 

வைக்கைாக புனிதர் ைட்டைளிப்புக்கு ததகவப்ைடும் இரண்டாம் 

புதுகையிகன தவண்டாம் என்று திருத்தந்கத பிரான்சிஸ், வாஸ் 

அடிகளாருக்கு விதிவிலக்கு அளித்தார் என்ைது குறிக்கத்தக்கது.  

இவர் இலங்கையில் முதலோவது புனிதர் ெட்டம் பெறுெவர் ஆவோர். இந்த 

நிகழ்வில் திருத்தந்கதயிடம் ஆசிகைறுவதற்காக  கைருந்கதாககயான 

ைக்கள் (4 இலட்சத்திற்கும் தைற்ைட்ட) கலந்துககாண்டனர். 

 


