
 

✠ குவாதலூப்பே அன்னை ✠ 

( Our Lady of Guadalupe ) 

குவாதலூப்பே அன்னை என்ேது, இபேசுவின் அன்னைோம் தூே 

கன்னி மரிோவுக்கு கத்பதாலிக்க திருச்சனேயில் வழங்கப்ேடும் 

பேேர்களுள் ஒன்றாகும். குறிப்ோக இது புனித யுவான் தியெப ாவின் 

(St. Juan Diego) பேற்போர்னவயில் ேதிந்துள்ள ேரிொவின் 

திருபவாவிெத்திற்கு அளிக் ப்ேடும் யேெராகும். 

இத்திருபவாவிேம், தற்போது குவாதலூப்பே அன்னை 

பேராலேத்தில் ோதுகாக்கப்ேடுகின்றது. இது பமக்சிக்பகாவின் மிகவும் 

புகழ்பேற்ற சனமே மற்றும் கலாச்சார சின்ைமாகக் கருதப்ேடுகின்றது. 

இவ்பவாவிேத்தில் இருக்கும் அன்னைமரிோவுக்கு பமக்சிக்பகாவின் 

அரசி, என்னும் பேேரும் உண்டு. குவாதலூப்பே அன்னை என்னும் 

ேட்டத்தின் கீழ் ஒருகாலத்தில் பிலிப்பீன்சின் ோதுகாவலிோகவும் 

அன்னை மரிோ அறிேப்ேட்டார். (ஆயினும் இது 1935ல் திருத்தந்னத 

ேதிபைான்றாம் ேேஸால் நீக்கப்ேட்டது) 1999ல் திருத்தந்னத 

இரண்டாம் அருள் சின்ைப்ேர் குவாதலூப்பே அன்னை என்னும் 



ேட்டத்தின் கீழ் தூே கன்னி மரிோனவ அபமரிக்காக்களின் ோதுகாவலி, 

இலத்தீன் அபமரிக்காவின் அரசி, மற்றும் கருவிலிருக்கும் 

குழந்னதகளின் ோதுகாவலி எை அனழத்துள்ளார். 

 த்பதாலிக் ர் ளின் ேடி இத்திருபவாவிெத்தின் வரலாறு : 

புதிே உலகின் பூர்வீக இைமாை அஸ்படகிலிருந்து மைமாறி 

கிறிஸ்தவ மனறயினைத் தழுவிேவரும், ஏனழ விவசாயியுமாைவர் 

யுவான் திபேபகா (Juan Diego). அக்காலத்தில் இஸ்ோனிேப் பேரரசில் 

மரிோவின் அமல உற்ேவம் விழா டிசம்ேர் 9ம் பததிேன்று 

சிறப்பிக்கப்ேடும் வழக்கம் இருந்தது. இவ்விழா நாளாை டிசம்ேர் 9ம் 

பததி 1531ம் ஆண்டு, யுவான் தியெப ா அதி ானலயில் தைது 

கிராேத்தில் ஆலெம் ஏதும் இலாததால், யேக்சிப ா ந ரிலுள்ள ஆலெம் 

ஒன்றில் திருப்ேலியில் ேங்கு ய ாள்வதற் ா  பதபிொக் குன்று வழிொ  

நடந்து யென்று ய ாண்டிருந்தார். அப்போது, அக்குன்றின் உச்சியில், 

சூரிெனைப் போன்ற பிர ாெோை ஒளினெக்  ண்டதா வும், அதிலிருந்து 

இனினேொை இனெனெக் ப ட்டதா வும் நம்ேப்ேடுகின்றது. பின்ைர் 

அங்கிருந்து ஒரு யேண்ணின் குரல், தியெப ானவ அக்குன்றில் ஏறி 

வருோறு அனைத்தது எைவும் தியெப ா அங்கு ஏறிச் யென்றபோது, 

விண்ண  ேகினேயில், பிர ாெோை ஒளிக்கு ேத்தியில் தூெ  ன்னி ேரிொ 

நிற்ேனதக்  ண்டார் என்கின்றைர்.  ன்னி ேரிொ தியெப ாவின் 

தாய்யோழிொை நா வற் யோழியில் பேசி, தைக் ா  ஒரு திருத்தலம் 

 ட்ட பவண்டும் எை யேக்சிப ா ந ரிலுள்ள ஆெரிடம் யொல்ல 

தியெப ானவ அனுப்பிைார் எை நம்ேப்ேடுகின்றது. 

திபேபகாவும் ஆேரிடம் பசன்று அதனைத்பதரிவித்தபோது, ஆேர் 

திபேபகானவ நம்ேவில்னல. அடுத்த நாளும் ஆேரிடம் பசன்று தைது 



ஆவனலத் பதரிவிக்குமாறு ேணித்தார் அன்னை மரிோ. அபதபோல் 

திபேபகா ஆேரிடம் பசன்று பசான்ைதும், அக்காட்சிக்கு ஓர் 

அனடோளம் தருமாறு அப்பேண்ணிடம் பகட்குமாறு ஆேர் 

திபேபகாவிடம் பகட்டுக்பகாண்டார். அன்று மானலபே திபேபகா 

அன்னை மரிோவிடம் நடந்ததனதச் பசான்ைார். அன்னை மரிோவும் 

அடுத்த நாள் கானலயில் அவரின் பவண்டுபகானள நினறபவற்றுவதாக 

உறுதி கூறிைார். ஆைால் திபேபகாவின் மாமா யுவான் பேர்ைார்திபைா, 

திடீபரை கடும் பநாோல் தாக்கப்ேட்டதால் அடுத்த நாள் அங்குச் பசல்ல 

முடிேவில்னல. 

இறந்து பகாண்டிருந்த தைது மாமாவுக்கு இறுதி திருவருட்சாதைம் 

பகாடுப்ேதற்காக, டிசம்ேர் 12ம் பததி, ஒரு குருனவ அனழக்கச் பசன்றார் 

திபேபகா. அப்போது அன்னை ேரிொ, தியெப ானவச் ெந்திப்ேதற் ா  

பதபிொக் குன்றின் அடியில் இருந்த ொனலயில் தியெப ாவுக்கு 

 ாட்சிெளித்து, அவரின் ோோ நலனேனடவார்; இறக் ோட்டார் எைவும், 

உடபை தான் முன்ைர் மூன்று முனற  ாட்சிெளித்த பதபிொக் குன்றின் 

உச்சிக்குச் யென்று அங்கு பூத்துக்குலுங்கி இருக்கும் ேலர் னள 

ேறித்துக்ய ாண்டு தன்னிடம் வருோறு கூறிைார். இந்தப் ோனறக் குன்றின் 

உச்சியில் எந்தப் பூக் ளும் பூக்  வாய்ப்பில்னல என்ேது தியெப ாவுக்குத் 

யதரிந்திருந்தும் அங்குச் யென்றார். அங்கு அைகிெ பூந்பதாட்டம் 

இருப்ேனதக்  ண்டார். அனவ னளப் ேறித்து தைது பேற்போர்னவயில் 

யோதிந்து வந்து அன்னை ேரிொவிடம் ய ாடுத்தார். அந்தப் பூக் னள 

அவரது பேற்போர்னவயில் அைகுேடுத்திக் ய ாடுத்து, அனத ஆெரிடம் 

ய ாண்டுபோ ச் யொன்ைார் அன்னை ேரிொ. ஆெனர நம்ேனவக் , தான் 

தரும் அனடொளம் இதுபவ என்று யொல்லி அனுப்பிைார். 



 

திபேபகா அப்போது ஆேராக நிேமைம் பசய்ேப்ேட்டிருந்த ஃப்பர 

யுவான் பத சுமாராங்காவின் முன்ைால் போய் நின்று, தைது 

பமற்போர்னவனேத் திறந்து காண்பித்தார். அதிலிருந்து மலர்கள் 

பகாட்டிை. ஆைால் ஆேர் மற்றும் திபேபகாவின் கண்கனளபே நம்ே 

முடிோத வனகயில் திபேபகாவின் பமற்போர்னவயில் அழகிே அன்னை 

மரிோவின் உருவம் ேதிந்திருந்தது. திபேபகா எப்ேடி 

வருணித்திருந்தாபரா அபதமாதிரிோை உருவம் அதில் இருந்தது.  



அபதநாளில் அன்னை மரிோ, திபேபகாவின் 

மாமா யுவான் பேர்ைார்திபைாவுக்கும் பதான்றி நல்ல சுகம் அளித்தார். 

பேர்ைார்திபைா, தைக்கு நடந்த புதுனமனேயும் ஆேரிடம் கூறுமாறு 

அன்னைமரிோ பசால்லியிருந்தனத திபேபகாவிடம் பசான்ைார். 

அத்துடன் தைது இந்த உருவத்னத “குவாதலூப்பே அன்னை” என்ற 

பேேரில் அனழத்து தைக்கு வணக்கம் பசலுத்துமாறும் 

பேர்ைார்திபைாவிடம் அன்னைமரிோ பசால்லியிருந்தார். இன்றளவும் 

ஏறக்குனறே 500 ஆண்டுகளாக அன்னைமரிோ, இப்பேேரிபலபே 

இங்கு அனழக்கப்ேட்டு வருகிறார். 
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