
தூய கன்னி மரியாவின் விண்ணேற்பு 

 

மரியன்னையின் விண்ணேற்பு விழா உலகிலுள்ள அனைத்துக் 

கத்ண ாலிக்கர்களாலும் ககாண்டாடப்படுகின்றது. இணயசுகிறீஸ்து  ைது 

 ாயானை நம் அனைவர்க்கும்  ாயாக இவ்வுலகில் நமக்காக விட்டுச் 

கென்றார். 

கபண்களுக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட  ாய் அருள் நினறந்  

கபண்மணி என்று கபண்கள் குலத்திற்கு மட்டுமல்ல உலகத்தில் 

 ாய்னமயின் கபாக்கிஷமாக திகழ்பவள்  ான் எம் மரியன்னை. எைணவ 

அவரின் விண்ணேற்னப கபருவிழாவாக ககாண்டாடுகிணறாம்.  

திருச்ெனபயின் மைபு பதிவு கெய்திருக்கும் அன்னை மரியாள் பற்றிய 

கெய்திகளும் திருத் ந்ன யர்களின் அன்னை மரியாளின் விண்ணேற்பு 

பிைகடைங்களும் மரியன்னையின் மகினமனய உலகறியச் கெய்துள்ளை. 



ொவின் நிழல் தீண்டா  கபண்ோய் உடணலாடும் ஆன்மாணவாடும் 

விண்ேக மகினமனயச் சுவீகரித்  அன்னை மரியாள் நம்மிடம் 

எதிர்பார்ப்பது எல்லாம்  பாவக்கனற நீங்கிய நம் தூய வாழ்னவத்  ான்.    

கி. பி. 8 ஆம் நூற்றாண்டு மு ல் ஆகஸ்ட் திங்கள் 15ஆம் நாள்  அன்னை 

மரியாளின் விண்ணேற்பு  விழாவாகக் ககாண்டாடப்பட்டது. 

திருத் ந்ன  மு லாம் நிக்ணகாலாஸ் காலம் (கி. பி. 858- 867) மு ல் என்றும் 

மனறய முடியா  அளவிற்கு திரு வழிபாட்டில் ஊன்றிய கவற்றி 

விழாவாக விண்ணேற்பு விழா மாறியது.  திருத் ந்ன  12 ஆம் பத்திநா ர் 

1950 ஆம் ஆண்டில் அன்னை மரியாள் ஆன்மாணவாடும் உடணலாடும் 

விண்ேகத்திற்கு எடுத்துக் ககாள்ளப்பட்டாள் என்றும், திருச்ெனபயின் 

ணபா னைனய விசுவாெ ெத்தியம் என்றும் பிைகடைப்படுத்திைார். 

அன்னை மரியாள் மரிக்கவில்னை. உடணைாடும் ஆன்மாண ாடும் 

விண்ேகத்திற்கு எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டார் என்ற ஒரு மரபு பசுனமயாக 

இருந்து  ருகிறது. இ ற்கு ஓர் இனறயியல் அடிப்பனடகயன்றால், 

பாவமறியா  மரியானள மைேம் எப்படித் தீண்ட முடியும்? எைணவ 

அன்னை மரியாள்  மைேத்தின் பிடியில் சிக்காமல் விண்ேகம் 

எடுத்துக்ககாள்ளப்பட ணவண்டும் என்ற நம்பிக்னக ணவரூன்ற 

ஆைம்பித் து. 

திருத் ந்ன  12 ஆம் பத்திநா ர்,  ைது ொெைத்தில், அன்னை 

மரியாளின் மைேம் பற்றி திட்டவட்டமாக எதுவும் கூறாமல் 

விட்டுவிடுகிறார். ‘ ைது னவயக வாழ்வு நினற கவய்தியவுடன்’ என்று 

மட்டும் குறிப்பிடுகிறார். ‘மைேத் ால் வாழ்வு மாறுபடுகின்றண யன்றி 

அழிக்கப்படுவதில்னல’ என்ணற கத்ண ாலிக்க அடக்கச் ெடங்குத் திருநூல் 

பகர்கிறது. அன்னை மரியாள் இணயசுனவ  மது உள்ளத்தில் ஏற்று, 

உ ைத்தில்  ாங்கி, அவருனடய உேர்வுகணளாடு ஒன்றாகி மீட்புத் 

திட்டத்தில் முழுனமயாகத் துனே நின்ற ால், மரியாள் இணயசுவின் 

உயிர்ப்பில் மு ன்னமயாக பங்கு கபறுவது  குதியும் நீதியுமாகும். 



நாம் அனைவரும் கபறப்ணபாகும் விண்ேக மகினமயின் 

முன்ைாக்கமாகவும், முன்ைனடயாளமாகவும், கவளிப்பனடயாக 

நம்பிக்னகயாகவும் அவர் திகழ்கின்றார். 

மரியாளின் உடல், ஆன்ம விண்ணேற்பு, மனி  உடலின் 

பருப்கபாருளின் நன்னமத் ைத்ன ச் சுட்டிக்காட்டி, முழு மனி னும் 

மீட்கப்படுவான் எை பகர்கிறது. மரியாளின் விண்ணேற்பு, கவறும் 

ணகாட்பாடு மட்டுமல்ல, அது விண்னேயும் மண்னேயும் இனேத்  ஓர் 

உண்னம நிகழ்வு. அது, கவறும் புதுனம அல்லது ககாண்டாட்டமல்லா  

அன்றாட வாழ்வின் சிலுனவகள் ஊடாை ஒரு பயேம். அது, கவறும் 

திருவிழாவல்ல, ஒரு தீப்கபாறி, பாவத்ன  விலக்கி தூய வாழ்வுக்கு 

எம்னம அனழத்து நிற்கும் ஒரு வாழ்க்னக. 

 மிழில் அன்னை மரியாள் பல கபயர்களால் அனழக்கப்படுகிறார், 

இப்கபயர்கள் அவைது குோதியெங்கனள ககாண்டும் அவர் கெய்  

புதுனமகனளக் ககாண்டும், அவைது ஆலயங்கள் அனமந்துள்ள இடப் 

கபயர்கனளக் ககாண்டும் புனையப்பட்டுள்ளை. புனி  மரியாள், கன்னி 

மரி, பனிமயமா ா, வியாகுல மா ா, அன்னை ணவளாங்கண்னி, மடுமா ா, 

புதுனமமா ா, லூர்து மா ா, பத்திமா மா ா ணபான்ற இன்னும் பல 

கபயர்களால் அன்னை மரியாள்  இவ்வுலகில் அனழக்கப்பட்டு 

மகினமப்படுத் ப்படுகின்றார். 

இன்னறய நாளில் நாம் அன்னைனய மகினமப்படுத்  நம்மாலாை 

கடனமகனளயும் கனடப்பிடிக்கவும் நமக்காை பணிகனள கெவ்வணை 

ஏற்று அன்னை மரியாளின் வழித் டத்தில் பயணிக்கவும் முயலுவண  

அவருக்கு நாம் கெய்யும் மகினமப் ணபறாகும். 

இன்னறய உலகில் அன்னை மரியாளின் வழியில்  ாய்னமயின் 

மகத்துவத்ன யும் வாழ்க்னகயில் அன்றாட நினலகளில் அவற்றுக்காை 

கபாறுனம நினலகனள  த் ம் குடும்பங்களில் நாம் கனடப்பிடித்து 

வாழ்கின்ணறாமா? நம் குழந்ன கனள  ாயன்புடன் பரிவுடன் அவர்களது 



நனடமுனற வாழ்க்னகனய அவ ானித்து அவர்களுக்காை உந்துணகாலாக 

நாம் நடந்து ககாள்ளுகின்ணறாமா? நம்னம அண்டி வருபவர்கனள 

 ாயன்புடன் நடத்துகின்ணறாமா…? நம்னம பரிகாெப்படுத்துபவர்கனள 

நாம் மன்னிக்கின்ணறாமா?…. நமக்கு வரும் ணொ னைகனளயும் 

சுனமகனளயும்  ாங்கிக் ககாள்கின்ணறாமா….. இவற்றுக்காை வினடகனள 

நாம் அனைவரும் நமக்குள் சுயபரிணொ னை கெய்து அன்னை மரியாள் 

இவ்வுலகில் வாழ்ந்  பான யில் அவைது கெப வ முயற்சிகனள நாம் 

கனடப்பிடித்து விணெடமாக இன்னறய உலகில் அன்னை மரியாளின் பக்தி 

மீது காட்டப்படும்  அவவிசுவாெ நினலகனள நாம்  கர்த்க றிந்து 

அன்னை மீது விசுவாெம் ககாண்டவர்களாக வாழ்ந்து அன்னையின் 

கெபமானலப் பக்தினய இவ்வுலகில் மற்றவர்களினடணய நினல கபறச் 

கெய்து அன்னைக்குரிய பிள்னளகளாக நாம் என்றும் வாழ்வ ற்கு நாம் 

நம்னமத்  யார்ப்படுத்திக் ககாள்ணவாம். 

அன்னை என்றுணம எம்னமக் காப்பாள். எமக்கு கவெமாக காவலாக 

என்றும் எம்முடன் கூட பயணிப்பாள் அந்  நம்பிக்னகயில் நம் வாழ்னவ 

அன்னையின் னகயில் ஒப்பனடப்ணபாம்.  

 


