
✠ மரியாளின் பிறப்பு ✠ 

(The Nativity of the Blessed Virgin Mary) 

"தூயவர், பாவமற்றவர், மாசற்றவர்" 

 

 

திருவிழா : சசப்டம்பர் 8 (உலகளாவியது) 

மரியாளின் பிறப்பு என்பது இயயசு கிறிஸ்துவின் தாயான தூய 

கன்னி மரியாளின் பிறந்த நாளளக் குறிக்கிறது. திருமுளற சாராத கி.பி. 2ம் 

நூற்றாண்டு நூலான யாக்யகாபின் முதல் நற்சசய்தியில் இருந்து அவரது 

சபற்யறாரின் சபயர் யயாவாக்கிம் - அன்னா என்று அறிந்து 

சகாள்கியறாம். மரியாளின் பிறப்பு விழா சசப்டம்பர் 8ம் யததி 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

யாக்க ாபு நற்செய்தி : 

கி.பி. 2ம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட யாக்யகாபின் முதல் நற்சசய்தி, 

கன்னி மரியாளின் பிறப்ளபப் பின்வருமாறு எடுத்துளரக்கிறது: 

எருசயலம் நகரில் வாழ்ந்த சசல்வந்தரான யயாவாக்கிம் (சுவக்கீன்), 

அவரது மளனவி அன்னா (அன்னம்மாள்) இருவரும் குழந்ளதப்யபறு 

இல்லாமல் முதுளம அளடந்தனர். இளறவன் தமது வானதூதர் வழியாக 

மரியாளின் பிறப்ளப அவர்களுக்கு முன்னறிவித்தார். அதனால் மனம் 



மகிழ்ந்த இருவரும் பிறக்கப் யபாகும் குழந்ளதளய எருசயலம் 

ஆலயத்தில் அர்ப்பணிப்பதாக யநர்ந்து சகாண்டனர். பத்தாம் மாதத்தில் 

அன்னா தனது குழந்ளதளயப் சபற்சறடுத்தார். வானதூதர் 

அறிவித்தபடியய அக்குழந்ளதக்கு மரியா ( டலின் நட்ெத்திரம்) என்று 

சபயரிட்டனர். 

மரியா என்ற சபயர்ச் சசமிதிய அக்காடியா சமாழியில் மரா, மரியா, 

மரியம், மிரியாம் என்று கூறப்படுகின்றது. “மரா” என்றால் அழ ானது, 

நிறறவானது என்று சபாருள். “மாரி” என்றால்  டவுள் என்று எகிப்திய 

சமாழியில் சபாருள். எனயவ அன்ளன மரியாள் கடவுளால் 

அளழக்கப்பட்டவர். சீடர்கள் ஆவியால் நிரம்பப் சபற்றவர்கள். ஆவியால் 

நிரப்பப்பட்ட அன்றன மரியா “ஆம்” என்று தன்றன இறறத்திட்டத்திற்கு 

முழுறமயா  அர்ப்பணித்தார். அந்த முழுறமயான, நிறறவான, அர்ப்பண 

வாழ்றவ அடிப்பறடயா க் ச ாண்கட மரியாறவ “இறறவனின் தாய் - நம் 

அறனவரின் தாய்” என்று திருச்ெறப உலகிற்குப் பறறச்ொற்றுகின்றது. 

மரியாளுக்கு மூன்று வயது ஆனயபாது, அவரது சபற்யறார்கள் 

மரியாளள எருசயலம் ஆலயத்தில் அர்ப்பணித்தனர். அங்கிருந்த கல்வி 

சாளலயில், மரியாள் எபியரய எழுத்துகளள எழுதவும் வாசிக்கவும் 

கற்றுக்சகாண்டார். விவிலியத்தின் பளழய ஏற்பாட்டு நூல்களள படித்து, 

அதில் இருந்த சமசியா பற்றிய இளறவாக்குகளின் சபாருளள யகட்டு 

சதரிந்து சகாள்வதில் மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தார். மளறநூல்களின் 

வார்த்ளதகளள வாசித்து அவற்ளற மனதில் இருத்தி சிந்திப்பதில் மரியாள் 

ஆர்வம் சகாண்டிருந்தார்; பாடல்களளப் பாடுவதிலும், சசபிப்பதிலும் 

சிறந்து விளங்கினார். ஆலயத்திற்கு யதளவயான திளரச் சீளலகளள 

சநய்வதிலும் நன்கு யதர்ச்சி சபற்றார். 

 

கிறிஸ்தவ மரபு : 

மரியாளின் பிறப்பு பற்றி யாக்யகாபின் முதல் நற்சசய்தியில் 

காணப்படும் சசய்தியய, திருச்சளபயின் மரபாக இந்நாள் வளர 



நிளலத்திருக்கிறது. அத்துடன் மரியாளின் பிறப்பு சசப்டம்பர் 8ஆம் யததி 

நிகழ்ந்ததாகவும் பழங்காலம் முதயல நம்பப்படுகிறது. இளறமகன் 

இயயசுவின் தாயாகுமாறு, அன்னாவின் வயிற்றில்  ன்னி மரியாள்  ருவா  

உருவானகபாகத பிறப்புநிறலப் பாவமின்றி உற்பவித்ததா   த்கதாலிக்  

திருச்ெறப  ற்பிக்கிறது. 

 

 

 

பிறப்பு விழா : 

கத்யதாலிக்க திருச்சளபயில் இயயசுவின் பிறப்ளபப் யபான்று, 

கன்னி மரியாள், திருமுழுக்கு யயாவான் ஆகியயாரின் பிறப்பு விழாவாக 

சகாண்டாடப்படுகிறது. கன்னி மரியாளின் பிறப்பு விழா சசப்டம்பர் 

8ஆம் யததி சிறப்பிக்கப்படுகிறது.  

 

மாதாவின் சிறந்த பத்து புண்ணியங் ள் : 

1. ஆழ்ந்த தாழ்ச்சி 

2. உயிருள்ள விசுவாெம் 

3. க ள்வியற்ற கீழ்படிதல் 

4. இறடவிடா செபம் 

5. யாவற்றிலும் பரித்தியா ம் 

6. சதய்வீ த் தூய்றம 

7. பற்றிசயரியும் சிகந ம் 

8. இறுதிவறர சென்ற சபாறுறம 

9. ெம்மனசுக்குறிய ொந்தம் 

10. சதய்வீ  ஞானம் 

 



 

 

 


