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தூய செபமாலை அன்லை (Our Lady of the Rosary) என்ற பெயர், கத்த ோலிக்க 

திருச்சபெயின் ெக்தி முயற்சிகளில் ஒன்றோகிய பசெமோபையின்  ோய் 

என்ற அடிப்ெபையில் அன்பை மரியோவுக்கு வழங்கப்ெடுகின்ற 

பெயரோகும். 

செபமாலை அன்லையின் திருவிழா அக்ட ாபர் 

7ம் டததி ச ாண் ா ப்படுகிறது. 

திருமரபு  

கி.பி. 13ம் நூற்றாண்டில், ஆல்பிசென்சிய டபத ம் கிறிஸ்தவர் ளின் 

விசுவாெத்தில் தளர்ச்சிலய உருவாக்கும் விதத்தில் தவறாை  ருத்து லள 

மக் ளில டய பரப்பி வந்தது. இதில் இருந்து மக்கபை ெோதுகோக்க 

உ வுமோறு, புனித டதாமினிக் மரியன்லையி ம் டவண்டுதல் 

செய்தார். அ ன் விபைவோக 1208ம் ஆண்டு முதர என்ற இைத்தில் புனி  

த ோமினிக் எதிதர த ோன்றிய அன்பை மரியோ, "இடயசு கிறிஸ்துவின் 



வாழ்வில் நி ழ்ந்த முக்கிய நி ழ்வு லள தியானித்தவாடற, மங் ள 

வார்த்லத செபங் லள செபிக்கும் செபமாலை பக்திமுயற்சிலய 

மக் ளில டய பரப்பிைால் ஆல்பிசென்சிய டபத ம் மலறந்துவிடும்" 

என்று கூறி மபறந் ோர். அ ன்ெடி, புனி  த ோமினிக் பசெமோபை ெக்திபய 

கிறிஸ் வர்களிபைதய ெரப்பிய ோல், மக்களிபைதய ெரவியிருந்  

விசுவோசத்திற்கு எதிரோை  வறோை கருத்துகள் அபைத்தும் மபறந் ை. 

 

வரைாறு  

1571ல் துருக்கியருக்கு எதிரோை பைப்ென்தைோ கைற்தெோரில் 

கிறிஸ் வர்கள் பவற்றி பெற்ற ன் நிபைவோக, திருத் ந்ப  5ம் ெயஸ் 

'சவற்றியின் அன்லை' விழோபவ ஏற்ெடுத்திைோர். அந்  பவற்றி, அன்பை 

மரியோவின் உ விபய தவண்டி, வத்திக்கோன் புனி  தெதுரு தெரோைய 

சதுக்கத்தில் கூடிய கிறிஸ் வர்கள் பசபித்  ப ோைர் பசெமோபையின் 

விபைவோக கிைத்  ோக நம்ெப்ெடுகிறது. 

 

1573ல், திருத் ந்ப  13ம் கிரதகோரி இவ்விழோவின் பெயபர 

'திருச்செபமாலையின் விழா' என்று மோற்றிைோர். இந்  விழோபவ 

உைபகங்கும் உள்ை கத்த ோலிக்க கிறிஸ் வர்கள் அபைவரும் அக்தைோெர் 

மு ல் ஞோயிறு அன்று பகோண்ைோடும் வபகயில், 1716ம் ஆண்டு 



திருத் ந்ப  12ம் கிைபமன்ட் இப  தரோமன் பெோது நோள்கோட்டியில் 

இபைத் ோர். 

1913ல் தெோர்ச்சுக்கல்லின் ெோத்திமோ நகரில் கோட்சி 

அளித்  அன்பை மரியோ,  ன்பை "செபமாலை 

அன்லை" என்று அறிமுகம் பசய்து பகோண்ைோர். அத  ஆண்டில் 

திருத் ந்ப  10ம் ெயஸ், ஞோயிறு 

திருவழிெோட்டுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வி த்தில் இந்  விழோபவ 

அக்தைோெர் 7ம் த திக்கு மோற்றிைோர். 

1969ல் திருத் ந்ப  6ம் ெோல், இந்  விழோவின் 

பெயபர 'செபமாலை அன்லை விழா' என்று 

மோற்றிைோர். 

 

அற்புதம்  

இரண்ைோம் உைகப் தெோர் முடிவில் 1945 ஆகஸ்ட் 6ம் 

த தி, ‘சின்ைப் லபயன்’ என்ற அணு குண்பை 

ஜப்ெோன் நோட்டின் ஹிதரோசிமோ நகரில் 

அபமரிக்கோ வீசியது. அ ன் விபைவோக சுமோர் ஒரு இைட்சம் மக்கள் 

உயிரிழந் ைர். ஆைோல்அப்தெோது அந்நகரின் பமயத்தில், குண்டு 

வீசப்ெட்ை இைத்திற்கு ஒரு கிதைோமீட்ைர் ப ோபைவில் 

அபமந்திருந்  விண்தைற்பு அன்பை ஆையமும், அ தைோடு 

இபைந்திருந்  இதயசு சபெ இல்ைமும் மட்டும் கதிர்வீச்சு  ோக்கு லில் 

இருந்து  ப்பிை. அந்  இல்ைத்தில் இருந்  இதயசு சபெ குருக்கள் 

அபைவரும் எந்  கோயமும் இன்றி உயிர் பிபழத் ைர். உயிர்  ப்பிய 

குருக்கள், "பாத்திமா அன்லையின் செய்தியின்படி வாழ்ந்ததால்தான் 

நாங் ள் உயிர் பிலழத்டதாம் என்று நம்புகிடறாம்; திைமும் செபமாலை 

செபிக்கும் வழக் டம எங் லளக்  ாப்பாற்றி இருக்கிறது" என்று 

பசெமோபை அன்பைக்கு சோன்று ெகர்ந் ைர். 



 

 

செபம்  

 

எத்தல ய பாவம் செய்தவராயினும், அவர் ளும் ச ாடும் நர  

சநருப்பிலிருந்துதப்பித்துக்ச ாள்ளும் வழியா  ~ மார்க் மா ,செபமாலை 

செபிக் க்  ற்றுத்தந்த இரக் மிகுடதவ அன்லைடய, பாவி ளாகிய எங் ள் 

டமல் இரக் மாயிரும். உமது திருவயிற்றின்  னியும், எங் ள் மீட்பருமாகிய 

இலற இடயசுவின் சிலுலவ மரணத்திற்கு  ாரணமாை எங் ள் பாவங் லள 

மன்னித்து, எம்லமயும் உமது திரும னின் நித்திய வாழ்வில் 

ஏற்றுக்ச ாள்ளும்படியாய் எமக் ாய் மன்றாடுமம்மா! ஆசமன். 

 



 


