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தூய கன்னி மரியாவின் அமல ாற்பவ விழா 

 

தூய கன்னி மரியாவின்  அமல ாற்பவ விழா என்பது  இலயசுவின் தாய் 

மரியா தனது தாயின் வயிற்றில் பாவமின்றி கருவானததக் ககாண்டாடும் 

விழா ஆகும். மரியா பிறப்புநித ப் பாவம் இன்றி பிறந்தார் என்னும் 

கருத்தை தையப்படுத்தும் விழாவாக அதைந்துள்ள இது, கத்தைாலிக்க 

திருச்சதபயில் டிசம்பர் 8ந்தைதி சிறப்பிக்கப்படுகிறது. 

      ஆைாமினால் தைான்றிய பாவம் ைரபுவழியாகத் தைாடர்ந்து உலகில் 

பிறக்கும் ஒவ்தவாரு குழந்தைதயாடும் இதைந்து பிறக்கிறது. 

இது கென்மபாவம் அல்லது பிறப்புநித ப் பாவம்  என்று அதழக்-

கப்படுகிறது. இப்பாவம் ைனிைதர கடவுளின் அருள் நிதலயில் இருந்து 

பிரித்து உலகின் தீய நாட்டங்களுக்கு அடிதை ஆக்குகிறது.  

       ைந்தையாம் கடவுள், உலக மீட்பரின் ைாயாகுைாறு 

ைரியாதவ தைாடக்கம் முைதல தைரிந்துதகாண்டார். எனதவ ைரியாவுக்கு 

மிகுதியான அருதளப் தபாழிந்து  பாவ ைாசற்ற நிதலயில் ைாயின் 

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%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D#.E0.AE.AA.E0.AE.BF.E0.AE.B1.E0.AE.AA.E0.AF.8D.E0.AE.AA.E0.AF.81.E0.AE.A8.E0.AE.BF.E0.AE.B2.E0.AF.88.E0.AE.AA.E0.AF.8D_.E0.AE.AA.E0.AE.BE.E0.AE.B5.E0.AE.AE.E0.AF.8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%AA%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%AA%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%B3%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%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D


Page 2 of 5 
 

வயிற்றில் கருவாக உருவாகச் தசய்ைார். இதுதவ  ைரியாவின் அைல 

உற்பவம் என்று அதழக்கப்படுகிறது. மீட்பரின் ைாயானைால்  மீட்பின் 

தபறுபலன்கள் ைரியாவுக்கு முன்னைாகதவ வழங்கப்பட்டன. 

 

பதழய ஏற்பாடு 

       விவிலியத்தின் முைல் நூலாகிய தைாடக்க நூலில் ைனிைகுல மீட்புப் 

பற்றிய முன்னறிவிப்பு உள்ளது. கடவுளால் பதடக்கப்பட்ட முைல் 

தபண்ைாகிய ஏவா ைரியாவுக்குமுன்னதடயாளைாக உள்ளார்: 

கடவுள் பாம்பிடம்  'உனக்கும் கபண்ணுக்கும்  உன் வித்துக்கும் அவள் 

வித்துக்கும் பதகதய உண்டாக்குலவன். அவள் வித்து உன் தத தயக் 

காயப்படுத்தும். நீ அதன் குதிங்காத க் காயப்படுத்துவாய்' என்றார் 

(தைாடக்க நூல் 3:15). 

முைல் தபண் கடவுளின் கட்டதளதய மீறிப் பாவம் தசய்ைார். 

ஆனால் ைரியா கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து ைம்தை முழுவதும் அவர் 

தககளில் ஒப்பதடத்ைார். இதயசு கிறிஸ்து பாவத்தின்மீது தவற்றி-

தகாண்டதுதபால ைரியாவும் அவருக்குக் கீழ்ப்பட்ட நிதலயில்  

அவதராடு இதைந்து  கடவுளின் பிரத்திதயக ைனியருளால் பாவத்தை 

முறியடித்ைார். 

பதழயஏற்பாட்டு நூல்களாகிய நீதிதைாழிகள் ைற்றும் இனிதைமிகு 

பாடல் ஆகிய நூல்களிலும் ைரியாவின் அைதலாற்பவம் பற்றிய 

குறியீடுகள் உள்ளைாகத் திருச்சதப விளக்கம் ைருகிறது. எடுத்துக்காட்டாக: 

“கதாடக்கத்தில்  பூவு கு உண்டாகுமுன்லன  நாலன முதன்முதல் 

நித நிறுத்தப்கபற்லறன். கடல்கலே இல் ாத கா த்தில் நான் பிறந்லதன்;. 

கபாங்கி வழியும் ஊற்றுகளும் அப்லபாது இல்த . மத கள் 

நித நாட்டப்படுமுன்லன குன்றுகள் உண்டாகுமுன்லன நான் பிறந்லதன்” 

(நீதிதைாழிகள் 8:23-25). 

 

“என் அன்லப நீ முழுவதும் அழலக! மறுலவா உன்னில் சிறிதும் இ லத!”  

(இனிதைமிகு பாடல் 4:7). 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%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%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%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%B4%E0%AF%88%E0%AE%AF_%E0%AE%8F%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D_(%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%81_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%8D_(%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%81_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%8D_(%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D_(%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%81_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%8D_(%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D)
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புதிய ஏற்பாடு 

புதிய ஏற்பாட்டில் குறிப்பாக லூக்கா நற்தசய்தி ைரியா கடவுளின் 

அருளால் நிரம்பியிருந்ைதைக் குறிப்பிடுகிறது: 

“ஆறாம் மாதத்தில் கபிரிலயல் என்னும் வானதூததைக் கடவுள் 

கலில யாவிலுள்ே நாெலைத்து என்னும் ஊரிலிருந்த ஒரு கன்னியிடம் 

அனுப்பினார். அவர் தாவீது குடும்பத்தினைாகிய லயாலெப்பு என்னும் 

கபயருதடய ஒருவருக்கு மண ஒப்பந்தமானவர். அவர் கபயர் மரியா. 

வானதூதர் மரியாவுக்குத் லதான்றி  'அருள்மிகப் கபற்றவலை வாழ்க! 

ஆண்டவர் உம்லமாடு இருக்கிறார்' என்றார்” (லூக்கா 1:26-28). 

 

ஒரு தபண்ைால் சாவு வந்ைதுதபால் ைற்தறாரு தபண்ைால் 

வாழ்வும் வரதவண்டும் என்பைற்காக கிறிஸ்து ைனிைர் ஆவைற்கு முன்தப 

அவருதடய ைாயாக முன்னியமிக்கப்பட்டவரின் இதசவு தபறதவண்டும் 

என்று இரக்கம் நிதற ைந்தை ஆவல் தகாண்டார். அதனத்திற்கும் புத்துயிர் 

அளிக்கும் வாழ்வானவதரதய உலகிற்கு ஈந்ைவரும் இத்ைதகய ைாதபரும் 

நிதலக்குரிய தகாதடகளால் கடவுளால் அணி தசய்யப்தபற்றவருைான 

இதயசுவின் அன்தனயிடத்தில் இந்ை ஆவல் சிறந்ை முதறயில் 

நிதறதவறுகின்றது.  

எனதவ இதற அன்தன முற்றிலும் தூயவர் பாவக்கதற 

ஏதுமில்லாைவர், தூய ஆவியினால் புதிய பதடப்பாக 

உருவாக்கப்தபற்றவர் என்று அவதர அதழக்கும் வழக்கம் 

திருத்ைந்தையரிடத்தில் நிலவியிருந்ைதில் வியப்தபான்றுமில்தல. 

கருவான முைல் தநாடியிலிருந்தை ைனிச் சிறப்பான தூய்தையின் 

ைாட்சியால் அணிதசய்யப்பட்டிருந்ை நாசதரத்துக் கன்னிதய கடவுளின் 

ஆதையால் தூது தசால்ல வந்ை வானதூைர் 'அருள்மிகப் கபற்றவலை'  

( லூக்கா 1:28) என்று வாழ்த்துகிறார். இக்கன்னியும் 'நான் ஆண்டவரின் 

அடிதம; உமது கொல்படிலய எனக்கு நிகழட்டும்' (லூக்கா 1:38) என 

ைறுதைாழி கூறுகின்றார்.  

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%8F%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B2%E0%AF%82%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE_%E0%AE%A8%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B2%E0%AF%82%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE_%E0%AE%A8%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D
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இவ்வாறு ஆைாமின் ைகளான ைரியா கடவுள் வாக்குக்கு இதசவு 

அளித்ைைால் இதயசுவின் ைாயானார். பாவத் ைதடயின்றித் ைம் முழு 

இையத்தைாடு கடவுளின் மீட்புத் திருவுளத்தை ஏற்றுத் ைம் ைகனுக்கும் 

அவரின் அலுவலுக்கும் ைம்தைதய ஆண்டவரின் அடிதையாக அவர் 

முற்றிலும் தகயளித்ைார்; இவ்வாறு அவருக்குக் கீழும் அவருடனும் 

எல்லாம் வல்ல கடவுளின் அருளால் மீட்புத் திட்டத்தில் ைரியா 

பணிபுரிந்ைார். 

 

அமல ாற்பவ அன்தனயாக மரியா அளித்த காட்சிகள் 

கத்தைாலிக்க திருச்சதப அன்தன ைரியாதவ அைதலாற்பவத் ைாயாக 

வைங்குவதை உறுதிப்படுத்தும் விைத்தில் இரு ைருைங்களில் ைரியா 

காட்சியளித்ைதையும் குறிப்பிடலாம். 

 

1. 1830ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 27ஆம் நாள் அன்தன மரியா புனித கத்தரீன் 

 லபாலை என்பவருக்குக் காட்சி அளித்தார். அப்லபாது அன்தன 

மரியாதவச் சுற்றி முட்தட வடிவில் லதான்றிய ஒளி வட்டத்தில், "ஓ 

பாவமின்றி உற்பவித்த மரியாலவ, உம்தம அண்டி வரும் 

எங்களுக்காக லவண்டிக்ககாள்ளும்" என்ற வார்த்ததகள் 

காணப்பட்டன. 

  

2. 1858ஆம் ஆண்டு மரியா அமல ாற்பவ அன்தனயாக இருக்கின்றார் 

என்னும் உண்தம மதறயுண்தமயாக அறிவிக்கப்பட்ட நான்காம் 

ஆண்டில் புனித கபர்னகதத் சுபீரு என்பவருக்கு மரியா லூர்து 

அன்தனயாக காட்சியளித்தார். அப்லபாது மரியா "நாலன 

அமல ாற்பவம்" (Que soi era immaculada concepcion - கதன் பிைான்சிய 

நாட்டுகமாழி) என்று கூறினார். 

 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B2%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%85%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B2%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%85%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%88
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வானகம் ஆளும் அைசிலய வாழ்க 

வானவர் அதனவரின் தத விலய வாழ்க 

எஸ்லேயின் லவலை உ கில் லபகைாளி 

உதயம் ஆகிய வாயில  வாழ்க. 

மாட்சி மிகுந்த கன்னிலய மகிழ்க. 

ஆட்சி ததகதமயின் தாலய மகிழ்க. 

எழில்மிகு நாயகி இலயசுதவ லவண்டி 

கபாழிந்திடும் அருதே விதடகபறும் எம்லமல். -ஆகமன் 

 


