
 

22.09.2015:-க ோப்கே பிறேன்பு அன்னை மரியோ திருத்தலத்தில் செபம். 

க ோப்கே பிறேன்பு அன்னை மரியோ 

திருத்தலம், கியூபோவின் ெமூ  

மற்றும் அேசியல் வோழ்கவோடு மி  

செருங்கிய முனறயில் சதோடர்பு 

ச ோண்டது. 1612ம் ஆண்டில் 

ஹூவோன், சேோட்ரிக்க ோ சத 

கஹோகயோஸ் ஆகிய இரு பூர்வீ  

இைத்தவர், ஹூவோன் சமோகேகைோ என்ற அடினம ஆகிய மூன்று 

மீைவர் ளும் நிப்கப வனைகுடோவில் மீன்பிடித்துக் ச ோண்டிருந்தகபோது 

தண்ணீரில் மிதந்த இந்த அன்னை மரியோ திருவுருவத்னதக்  ண்சடடுத்தைர் 

அதில் ெோகை பிறேன்பு அன்னை மரியோ எைவும் எழுதப்பட்டிருந்தது. 

இந்த திருவுருவம் எல் க ோப்கேவுக்கு எடுத்துவேப்பட்டு 1684ம் 

ஆண்டில் முதல் திருத்தலம் எழுப்பப்பட்டது. கியூபோ விடுதலல 

அலடந்ததற்கு நன்றித் திருப்பலி 1898ம் ஆண்டு ஜூலல 2ம் கததி 

இம்மரியோ திருத்தலத்தில் நிலைகவற்ைப்பட்டது. மேத்தோலோன சிறிய 

இத்திருவுருவம் தங்  கமலோலடயோல் கபோர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

அன்லன மரியோ தனது இடது  ேத்தில் குழந்லத இகயசுலவத் 

தோங்கியுள்ளோர். கியூபோ, இஸ்போனிய ஆதிக் த்திலிருந்து விடுதலல 

அலடவதற்கும், 16ம் நூற்ைோண்டின் ததோடக் த்தில்  ோப்பர் சுேங் ளில் 

கவலல தெய்வதற்கு த ோண்டுவேப்பட்ட ஆப்ரிக்  அடிலம ள் 

விடுதலல தபறுவதற்கும் இடம்தபற்ை கபோேோட்டம் உட்பட பல 

அற்புதங் லள நி ழ்த்தியவேோ , க ோப்கே பிைேன்பு அன்லன மரியோ 

வல்லலம பலடத்த அலடயோளமோ ப் கபோற்ைப்படுகிைோர். கியூப 

மக் ளில் முப்பது விழுக் ோட்டுக்கு கமற்பட்கடோர் அக் ோல ஆப்ரிக்  

அடிலம ளின் வழிவந்தவர் கள. 
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கியூபோவின் போது ோவலேோகிய க ோப்கே பிைேன்பு அன்லன மரியோ 

திருவுருவத்தின் முன்னர் சிறிது கநேம் அலமதியோ ச் தெபித்த திருத்தந்லத 

பிேோன்சிஸ் அவர் ள், கியூபோவிலும், அந்நோட்டிற்கு தவளிகயயும் வோழும் 

கியூப மக் லள அன்லன மரியிடம் அர்ப்பணித்து தெபித்தோர். 

அன்லனமரியோவுக்கு அருகில் லவக் ப்பட்டிருக்கும் தபரிய 

தமழுகுதிரி லள முதலில் ஏற்றி, அன்லன மரியோவுக்கு ஒரு மி  அழ ோன 

தவள்ளியோலோன மலர் ள் லவக்கும் போத்திேம் ஒன்லையும், 12க்கும் 

கமற்பட்ட மஞ்ெள் மற்றும் தவண்ணிை பீங் ோன் கவலலப்போடு ளோல் 

நிலைந்த மலர் லளயும் பரிெோ  அளித்தோர் திருத்தந்லத பிேோன்சிஸ். 

அலனத்து கியூப மக் லளயும் மலர் ளுக்கு மத்தியில் அன்லன 

மரியோவுக்கு அர்ப்பணிப்பதன் அலடயோளமோ  இதலன அளித்தோர். 

இந்தப் போத்திேத்தில் மலர் ளின்  ோம்பு ள் தவள்ளியோலும், இதழ் ள் 

பளபளப்போன பீங் ோன் ளோலும் தெய்யப்பட்டிருந்தன. க ோப்கே பிைேன்பு 

அன்லன மரியோவிடம் ஆயர் ளுடன் கெர்ந்து தெபித்த பின்னர் புனித 

தபரிய கபசில் போப்பிலை குருத்துவக்  ல்லூரி தென்று இேவு உணவருந்தி 

உைங் ச் தென்ைோர் திருத்தந்லத. 

கியூப மக் ளின் அலடயோளமோ  விளங்கும் இத்திருத்தலத்திற்கு, 

Earnest Hemingway அவர் ள், தோன் சபற்ற செோசபல் விருது தங்  சமடனல 

1953ம் ஆண்டில் அன்பளிப்போ  அளித்தோர். 1998ல் புனித திருத்தந்னத 2ம் 

கயோவோன் போல், 2012ல் திருத்தந்னத 16ம் சபைடிக் ஆகிய இருவரும் 

இவ்வன்னைக்கு தங் க் கிரீடத்னதயும், தங்  கேோஜோனவயும் 

 ோணிக்ன யோ க் ச ோடுத்தைர் என்பது குறிப்பிடத்தக் து. 

ஆதோேம் : வத்திக் ோன் வோதனோலி 
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