
✠ புனித லூரத்ு அன்னன ✠ 

 

( பிப்ரவரி 11 லூர்து அன்னை திருவிழா) 

தூய லூர்து அன்னை என்ற பெயர், பிரான்சு நாட்டின் லூர்து நகரில் 

1858 பிப்ரவரி 11 முதல் 1858 ஜூனை 16 வனர புனித பெர்ைபதத் சூபிரூஸ் 

என்ற பெண்ணுக்கு அன்னை மரியா அளித்த காட்சியின் அடிப்ெனையில் 

அவருக்கு வழங்கப்ெடுகின்ற பெயராகும் 

இந்த உலகின் பல்வேறு இடங்களில் மரியன்னை அளித்த சிறப்பு ோய்ந்த 

காட்சிகளில் ஒன்றாக லூர்து நகர் காட்சியும் விளங்குகிறது. லூர்து 

அன்னையின் திருவிழா பிப்ரேரி 11ந்வததி ககாண்டாடப்படுகிறது, 

பிரான்சு நாட்டின் லூர்து நகரில் பிறந்தேர் பெர்ைபதத் சூபிரூஸ். 

இேருக்கு 14 ேயது நடந்தவபாது, 1858 பிப்ரவரி 11ந்தததி இவர் தைது 

சதகாதரி மற்றும் ததாழியுைன் விறகு பொறுக்க பசன்றார். அவர்கள் 
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மசபிதயல் குனக அருதக பசன்று பகாண்டிருந்த தவனையில், பெர்ைபதத் 

ஒரு காட்சினயக் கண்ைார். 

அன்னை மரியா ஓர் இளம் கபண்ணாக அந்த குனகயில் 

வதான்றிைார். அவர் பவண்ணிற ஆனையும் முக்காடும் அணிந்திருந்தார். 

அவர் நீை நிறத்தில் இனைக்கச்னசனய உடுத்தியிருந்தார். னகயில் 

முத்துகைால் ஆை ஒரு பசெமானை னவத்திருந்தார். அவரது காைடியில் 

காட்டு தராஜா பசடிகள் காணப்ெட்ைை. அவர் னககனைக் கூப்பி வாைத்னத 

தநாக்கியவாறு இருந்தார். கபர்ைகதத் தன்னுடன் ேந்த இருேரிடமும் 

"அததா ொருங்கள் மிகவும் அழகாை ஓர் இைம்பெண்" என்று கூறிைார். 

இேரது சவகாதரிக்கும் வதாழிக்கும் எதுவும் கதரியவில்னல. 

கபர்ைகதத் அன்னையின் முதல் காட்சினயக் கண்டவபாது, மரியா 

அேனர வமலும் சில நாட்கள் அவத இடத்திற்கு ேரச் கசான்ைார். 

மரியாவின் ோர்த்னதகனள ஏற்று, கபர்ைகதத்தும் அங்கு கசன்றார். 

பிப்ரேரி 18ந்வததி, மரியானேக் கண்டு கபர்ைகதத் பரேச நினலயில் 

இருந்தனத அேவராடு கசன்றேர்கள் கண்டைர். ஒரு காட்சியில் 

மரியன்னை தைக்கு அங்கு ஓர் ஆையம் கட்ைப்ெை தவண்டும் என்று 

தகட்டுக் பகாண்ைார். கபர்ைகதத் அனத பங்கு குருவிடம் கசான்ைவபாது, 

அேர் அதற்காை காரணத்னத அறிந்து ேருமாறு கூறிைார். 

பிப்ரேரி 25ந்வததி காட்சியின்வபாது, மரியாவின் கட்டனளனய ஏற்று 

கபர்ைகதத் மண்னணத் வதாண்டியவபாது, அந்த இடத்தில் நீரூற்று ஒன்று 

வதான்றியது. அது பின்பு ஓனடயாக மாறி, திருப்பயணிகனள 

கேர்ந்திழுக்கும் அற்புத இடமாக இன்றும் திகழ்கிறது. மார்ச் 25ந்வததி 

அன்னை மரியா கபர்ைகதத்திடம், “நாதை அமை உற்ெவம்” ("que soy era 

immaculada concepciou") என்று தன்னைப் பற்றிக் கூறிைார். இதற்கு பாேம் 

எதுவுமின்றி பிறந்தேர் என்பது அர்த்தம். 



பமாத்தம் ெதிபைட்டு முனற பெர்ைபதத்துக்கு காட்சி அளித்த 

மரியன்னை, அவற்றில் 15 காட்சிகளில் பசெமானையின் மகிழ்ச்சி, துயரம், 

மகினம மனறபொருட்களின் 15 மனறயுண்னமகனையும் நாளுக்கு ஒன்று 

என்ற வனகயில் பெர்ைபதத்னத ஒவ்பவான்றாக தியானித்து பசபிக்கச் 

பசய்தார். 

கபர்ைகதத்தின் பின்வை பக்தியுடன் ஒரு கூட்டமும், கிண்டல் 

கசய்யும் வநாக்கத்தில் மற்கறாரு கூட்டமும் பின் கதாடர்ந்தை. 

ஏப்ரல் 7ந்வததி கபர்ைகதத் அன்னையின் 16ேது காட்சினயக் 

கண்டவபாது, மருத்துே ஆய்வுக்காக 15 நிமிடங்கள் இேர் னகனய சிலர் 

தீயிைால் சுட்டைர். கபர்ைகதத் அனத உணரவும் இல்னல, இேர் னகயில் 

தீக்காயமும் ஏற்படவில்னல. 

ஜூனல 16ந்வததி அன்னை மரியாவின் கனடசி காட்சினயக் கண்ட 

கபர்ைகதத், "இதற்கு முன்பாக நான் அேனர இத்தனகய வபரழவகாடு 

கண்டவத இல்னல" என்று கூறிைார். 

காட்சி பின்ைணி:- 

கிறிஸ்தே ேரலாற்றில் அன்னை மரியாவின் காட்சிகள் முதல் 

நூற்றாண்டு முதவல பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளை. உலகின் பல 

இடங்களிலும் அன்னையின் காட்சிகள் நிகழ்ந்துள்ளை. ஒவ்கோரு 

காட்சியும் கடவுளின் ஏவதனும் ஒரு கசய்தினய ேழங்குேதாக 

விளங்குகிறது. லூர்து நகரின் காட்சியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு 

காட்சியாகவே இயற்னகக்கு வமற்பட்ட விதத்தில் அனமந்துள்ளது 

திருத்தந்னத 9ம் பயஸ் 1854 டிசம்பர் 8ந்வததி, "மரியா, தான் 

உற்ெவித்த பநாடியில் இருந்தத, வல்ைனம மிக்க இனறவனின் தனிப்ெட்ை 

அருளிைாலும், சிறப்பு சலுனகயிைாலும், மனித குைத்தின் மீட்ெராம் 

இதயசுவின் தெறுெைன்களிைாலும் பசன்மப் ொவத்தின் கனறகளிலிருந்து 



ொதுகாக்கப்ெட்ைார் என்னும் திருச்சனெயின் தொதனை இனறவைால் 

பவளிப்ெடுத்தப்ெட்ை உண்னமயாகும். 

எைதவ, இனறமக்கள் இதில் என்றும் தைராத உறுதியாை விசுவாசம் 

பகாள்ைதவண்டும்" என்று கூறி, மரியாவின் அமல உற்பேத்னத 

விசுோசக் வகாட்பாடாக அறிவித்தார். இனத உறுதி கசய்யும் 

ேனகயிவலவய கன்னி மரியா லூர்து நகரில் காட்சி அளித்தார். 

லூர்து அன்னை தெராையம், பிரான்சு:- 

கபர்ைகதத் மரியாவின் காட்சிகனள கண்ட நாட்களிவலவய, லூர்து 

காட்சிகளின் உண்னமத் தன்னமனய ஆய்வு கசய்யும் பணினயத் 

திருச்சனப அதிகாரிகள் வமற்ககாண்டு ேந்தைர். வமலும் 1858 நேம்பர் 

17ந்வததி, காட்சிகனளப் பற்றி ஆராய விசாரனணக் குழு ஒன்றும் 

அனமக்கப்பட்டது. 

இறுதியாக 1862 ஜைேரி 18ந்வததி, டர்கபஸ் மனறமாேட்ட ஆயர் 

லாரன்ஸ், "கபர்ைகதத் சூபிரூசுக்கு கன்னி மரியா காட்சி அளித்தவபாது, 

இயற்னகக்கு வமற்பட்ட இனறேனின் கசயல்பாடுகள் நிகழ்ந்தது 

உண்னமவய" என்று அறிவித்தார். திருத்தந்னத 9ம் பயஸ், லூர்து 

அன்னையின் ேணக்கத்திற்கு அனுமதி ேழங்கிைார். இதன் மூலம் லூர்து 

நகர், அன்னை மரியாவின் பக்தர்கள் ேந்து கசல்லும் புனித இடமாக 

மாறியது. 

அதன் பிறகு அன்னை மரியா காட்சி அளித்த மசபிவயல் குனகயின் அருவக, 

மரியாவின் கபயரில் கபரிய ஆலயம் ஒன்று கட்டி எழுப்பப்பட்டது. 

காட்சியின்வபாது வதான்றிய நீரூற்றும், கபரிய ஓனடயாக மாறி ஆற்றில் 

கலப்பதுடன், நம்பிக்னகவயாடு அதன் நீனரப் பருகுவோருக்கு 

குணமளிக்கும் மருந்தாகவும் கசயல்படுகிறது. ஆண்டுவதாறும் 

உலககங்கும் இருந்து இலட்சக்கணக்காை திருப்பயணிகள் லூர்து 

அன்னை வபராலயத்னத நாடிச் கசல்கின்றைர். 



 

 

நினைவு பகபிகள்:- 

லூர்து காட்சியின் நினைோக உலகம் முழுேதும் உள்ள கத்வதாலிக்க 

ஆலய ேளாகங்கள் பலேற்றிலும் லூர்து அன்னை காட்சி அளித்த குனக 

ேடிேப் பீடம் அனமக்கப்பட்டுள்ளது. இது, குனக என்பதன் பனழயத் 

தமிழ் ோர்த்னதயாை ககபி என்ற கபயரில் அனழக்கப்படுகின்றது. 

 

 

 

புனினத லூர்து மரி அன்னைக்கு பசெம்:- 

அமதைாற்ெவ கன்னி மாதாதவ ! பசால்பைாணா தசாதிக் கதிர் வீச, சூரியன் 

ஒளி தங்கிய சுத்த பவள்னை உனை அணிந்து , பதய்வீக வடிவு 

அைங்காரத்ததாடு அன்று எழுந்தருளி வந்து, தன்ைந்தனினமயாை லூர்து 

மனைக் பகபியில் காட்சி தரக் கருனண புரிந்த உமது கிருொகைாட்சத்னத 

நினைத்தருளும் . உமது திருக்குமாரன் உமக்குக் கட்ைனையிட்ை மட்ைற்ற 
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வல்ைனமனயயும் நினைவு கூர்ந்தருளும் . புதுனமயில் பிரெல்லியமாை 

லூர்து மனை மாதாதவ , உமது தெறு ெைன்களின் மீது நினறந்த நம்பிக்னக 

னவத்து உமது தயவு ஆதரனவ அனைய இததா ஓடி வந்ததாம் . உமது தரிசை 

வரைாறுகளின் உண்னமனய உணர்ந்து ஸ்திரப்ெடுத்திை ெரிசுத்த 

ொப்ொைவனர உமது திருக்கர வல்ைெத்தால் காத்தருளும் 

ததவ இரக்க தநச மதைாகரம் அைங்கிய இரட்சண்ணிய 

பொக்கிஷங்கனைத் திறந்து அனவகனை எங்கள் மீது பொழிந்தருளும். 

உம்னம மன்றாடிக் தகட்கும் எங்கள் விண்ணப்ெங்கள் எதுவும் வீண் தொக 

விைாததயும் . மாசற்ற கன்னினகயாை லூர்து மனை மாதாதவ , ததவரீர் 

எங்கள் தாயாரானகயால் , எங்கள் மன்றாட்டுக்கனைத் தயவாய்க் 

தகட்ைருளும்.     ---ஆபமன் 

 

லூர்து மரி அன்னைதய ! எங்களுக்காக தவண்டிக் பகாள்ளும். 

 

 


