† தூய ஃபாத்திமா செபமாலை அன்லை †
(Our Lady of the Holy Rosary of Fatima)
தூய ஃபாத்திமா அன்லை என்ற சபயர், பபார்ச்சுக்கல் நாட்டின் ஃபாத்திமா
நகரில் 1917 பம 13 முதல் 1917 அக்ப ாபர் 13 வலை லூசியா ொன்ட்ப ாஸ்
(Lúcia Santos), செசிந்தா (Jacinta), பிைான்சிஸ்பகா மார்ட்ப ா (Francisco
Marto) என்ற மூன்று சிறாருக்கு அன்லை மரியாள் காட்சி அளித்ததன்
அடிப்பல யில் அவருக்கு வழங்கப்படுகின்ற சபயைாகும்.
இந்த உலகின் பல்வேறு இடங்களில் மரியன்னை அளித்த
காட்சிகளில்

சிறப்பு

ோய்ந்ததாக

ஃபாத்திமா

நகர்

காட்சியும்

விளங்குகிறது. இரண்டாம் உலகப் வபார், ரஷ்ய நாட்டின் மைமாற்றம்
ஆகியனே பற்றி ஃபாத்திமா அன்னை ேழங்கிய முன்ைறிவிப்புகள்
அப்படிவய பலித்ததால், ஃபாத்திமா காட்சி மிகவும் பிரபலம் அனடந்தது.
ஃபாத்திமா
அன்னையின்
ககாண்டாடப்படுகிறது.

வாைதூதரின் காட்சிகள்:

திருவிழா

வம

13ம்

வததி

1916ம் ஆண்டு ேசந்த காலத்தில், வபார்ச்சுக்கல் நாட்டின் ஃபாத்திமா
பகுதியில் ஆடுகனள வமய்த்துக் ககாண்டிருந்த சிறுேர்களாை லூசியா
சான்ட்வடாஸ்,

கெசிந்தா

மார்ட்வடா,

பிரான்சிஸ்வகா

மார்ட்வடா

ஆகிவயாருக்கு முன்பாக ஒரு ோைதூதர் வதான்றி, தன்னை சமாதாைத்தின்
தூதர் (The Angel of Peace) என்று அறிமுகம் கசய்தார். வமலும் அேர், "நான்
வபார்ச்சுக்கல் நாட்டின் காேல் தூதர், நீங்கள் பாவிகளுக்காக கசபிக்க
வேண்டும்" என்றும் சிறார் மூேரிடமும் கூறிைார்.
1917 வம 13ம் வததி, சிறார் மூேர் முன்னும் மீண்டும் வதான்றிய அவத
ோைதூதர் னகயில் தற்வபாது நற்கருனைனய ஏந்தி இருந்தார். அேரது
னகயில் இரசக் கிண்ைமும், அதன் வமவல அந்தரத்தில் மிதந்தோறு
நற்கருனை அப்பமும் காட்சி அளித்தை. நற்கருனையில் பிரசன்ைமாகி
இருக்கும் இவயசு கிறிஸ்துவிடம் கூறுமாறு பின்ேரும் கசபத்னத
ோைதூதர் அேர்களுக்கு கற்றுக்ககாடுத்தார்:
“என் க வுபே,
நான் உம்லம விசுவசிக்கிபறன்,
நான் உம்லம ஆைாதிக்கிபறன்,
நான் உம்லம நம்புகிபறன்,
நான் உம்லம பநசிக்கிபறன்.
உம்லம விசுவசிக்காதவர்களுக்காகவும்,
உம்லம ஆைாதிக்காதவர்களுக்காகவும்,
உம்லம நம்பாதவர்களுக்காகவும்,
உம்லம பநசிக்காதவர்களுக்காகவும்
உம்மி ம் மன்னிப்பு பகட்கின்பறன்.”

இறுதியாக, “இபயசு மற்றும் அன்லை மரியாளின் இருதயங்கள் நம்
மன்றாட்டுகளுக்குச் செவி சகாடுக்கக் காத்திருக்கின்றை” என்று கூறி
ோைதூதர் அேர்கள் முன்னிருந்து மனறந்தார்.

மரியாளின் காட்சிகள்:
அந்த தூதர் மனறந்தவுடன் சிறிது வநரத்தில், சிறார்கள் ஆடு
வமய்த்துக் ககாண்டிருந்த வகாோ டா இரியாவின் ஒரு புதர் கசடியின் மீது
ஒளிமயமாை ஒரு வமகம் ேந்து இறங்கியது. அந்த வமகத்தின் வமல்
அன்னை மரியாள் வதான்றி காட்சி அளித்தார். லூசியா சான்ட்வடாஸ்,
கெசிந்தா மார்ட்வடா, பிரான்சிஸ்வகா மார்ட்வடா ஆகிய மூன்று வபரும்
அந்த காட்சினயக் கண்டைர்.
மரியன்னை அேர்களிடம், "நான் செபமாலை அன்லை" என்று
தம்னம அறிமுகம் கசய்து ககாண்டார். வமலும், அந்த மூன்று சிறாரும்,
கதாடர்ந்து ஒவ்கோரு மாதமும் 13ம் வததி அவத இடத்திற்கு ேர
வேண்டும் என்று அன்னை கட்டனள இட்டார். ெூனல 13ம் வததி,
அன்னை மரியாள் காட்சி அளித்தவபாது சிறுேர்களுக்கு நரகத்தின்
ககாடிய வேதனைகனளக் காண்பித்தார். "பாவிகள் மைம் திரும்ப செப,
தவ முயற்சிகலே பமற்சகாள்ே பவண்டும்" என்றும் மரியன்னை
அறிவுறுத்திைார்.
மக்கள் நரகத்தில் விழாமல் இருக்க, "ஓ என் இபயசுபவ! எங்கள்
பாவங்கலே மன்னியும். நைக சநருப்பிலிருந்து எங்கலே மீட் ருளும்.
எல்ைாலையும் விண்ணகப் பாலதயில் ந த்தியருளும். உமது இைக்கம்
யாருக்கு அதிகம் பதலவபயா, அவர்களுக்கு சிறப்பாக உதவி புரியும்" என்ற
கசபத்னத கசபிக்குமாறு மரியாள் கற்றுக்ககாடுத்தார். காட்சினய
உறுதிப்படுத்தும் ேனகயில் அக்வடாபர் 13ம் வததி சூரியனில் ஓர் அதிசயம்
நிகழும் என்றும் அேர் முன்ைறிவித்தார்.
ஆகஸ்ட் மாதம் 13ம் வததி, லூசியா, கெசிந்தா, பிரான்சிஸ்வகா
மூேரும் அதிகாரிகளால் விசாரனைக்காக அனழத்துச் கசல்லப்பட்டைர்.

எைவே அன்னறய திைத்துக்கு பதிலாக, மரியாளின் விண்வைற்பு நாளாை
ஆகஸ்ட் 15ம் வததி சிறார் மூேரும் அன்னையின் காட்சினயக் கண்டைர்.
மக்கள் பலரும் அன்னையின் அற்புதத்னதக் காை இச்சிறானரப்
பின்கதாடர்ந்தைர்.
வமலும் அன்னை தமது காட்சிகளின்வபாது, மனிதரின் தீய
நடத்னதனயயும்

இனறேனின்

வகாபத்னதயும்

கேளிப்படுத்திைார்.

மரியாள் காட்சி அளித்த வேனளயில் நிகழ்ந்து ககாண்டிருந்த முதல்
உலகப் வபார் வினரவில் முடியப் வபாேதாகவும், மக்கள் கதாடர்ந்து
பாேம் கசய்தால் அனதவிடக் ககாடிய உலகப் வபார் மூளும் என்றும்
அன்னை எச்சரிக்னக கசய்தார். ோனில் காரைமின்றி வதான்றும் ஓர்
ஒளிவய அந்த வபாருக்கு அனடயாளமாக இருக்கும் எை மரியன்னை
முன்ைறிவிப்பு கசய்தார்.
கிறிஸ்தேர்கள் கசபித்தால் மக்களினடவய (குறிப்பாக ரஷ்யாவில்)
மைமாற்றம் நிகழும் என்றும், கிறிஸ்துனே அறியாதேர்கள் வினரவில்
மைம் திரும்புோர்கள் என்றும் அன்னை மரியாள் கமாழிந்தார். தனல
ேைங்கி கடவுளிடம் மன்னிப்புக் வகட்குமாறும்,
திருச்சிலுனேமுன்
மண்டியிட்டு
கசபிக்குமாறும்

கிறிஸ்துவின்
மரியன்னை

அறிவுறுத்திைார். "இறுதி காைத்தில் மக்கள் க வுளின் கட் லேகலே
மதிக்காமல் ந ப்பர், மக்களில பய மைக்கெப்பும் சவறுப்பும் நிைவும்,
மனிதர்கள் உைலகபய அழிக்கும் பயங்கை ஆயுதங்கலேக் கண்டுபிடிப்பர்"
என்றும், "இயற்லக ெக்திகோல் சிறிது சிறிதாக அழிவுகள் ஏற்ப க வுள்
அனுமதிப்பார். குளிர்ந்த இைவில் ஏற்படும் சகாடிய நிைநடுக்கத்திற்கு பின்
உைகத்தில் பபைழிவுகள் சதா ங்கும், க வுளுக்கு விருப்பமாை மக்கள்
மட்டுபம அதில் தப்பி பிலழப்பர்" என்றும் அன்னை மரியாள் கூறிைார்.
1917 அக்ப ாபர் 13ம் பததி, அன்லையின் காட்சிலயக் காண சுமார் 70
ஆயிைம் பபர் கூடி இருந்ததாக நம்பப்படுகிறது. அப்பபாது வானில்
வியத்தகு அதிெயங்கள் பதான்றிை. வானில் இருந்து பை வண்ணங்கள்
பதான்றி மக்கள் பமல் ஒளிர்ந்தை. சபரிய மலழ சபய்த பவலேயிலும்

அன்லை மரியாள் காட்சி அளித்த புதரும் 3 சிறார்கள் இருந்த இ மும்
மட்டும் உைர்ந்பத காணப்பட் ை. மக்கள் பைரும் அன்லை பதான்றிய
ஒளிரும் பமகத்லதக் கண் ைர். அப்பபாது அவர் சிறாரி ம், "மக்கள்
செபிக்க

பவண்டும்;

பாவத்திைால்

க வுளின்

உள்ேத்லத

புண்படுத்தக்கூ ாது" என்று மிகவும் ேலியுறுத்தி கூறிைார். மக்களின்
மைமாற்றத்திற்காக கசபமானல கசபிக்கப்பட வேண்டுகமன்றும்,
இறுதியில் தைது மாசற்ற இதயம் கேற்றி கபறும் என்றும் மரியன்னை
கமாழிந்தார்.
சூரியனில் அற்புதம் நிகழ்ந்தவபாது, சூரியன் மக்களின் கண்களுக்கு
குளிர்ந்த நிலவு வபான்று வதான்றியது. அது பம்பரம் வபால சுழன்றோறு,
சிறிது வநரம் அங்கும் இங்குமாக தள்ளாடியது. இேற்னற அங்கிருந்த
அனைேரும் பார்த்தைர். இந்த கசய்தி வபார்ச்சுக்கல் நாட்டு பத்திரினககள்
அனைத்திலும் நிழற்படங்களுடன் கேளிேந்தது.

மூன்று இைகசியங்கள்:

முதல் இைகசியம்:
அன்லை மரியாள் ஃபாத்திமாவில் காட்சி அளித்தபபாது, மக்கள்
பாவத்தில் இருந்து மைந்திரும்பவில்லை என்றால் மீண்டும் ஓர் உைகப்
பபார் பதான்றும் என்றும், காைணமின்றி இைவு வானில் பதான்றும் ஓர்
ஒளிபய அதற்கு அல யாேமாக இருக்கும் என்றும் கூறிைார். அன்லை
முன்ைறிவித்த அந்த ஒளி, 1938 ெைவரி 25ம் பததி வானில் பதான்றி,
பூமியின் வ

அலைக்பகாேம் முழுவதும் ஒளிர்ந்தது. அலதத் சதா ர்ந்து

இைண் ாம் உைகப் பபார் மூண் து.

இைண் ாம் இைகசியம்:
அன்லை மரியாள் ஃபாத்திமாவில் காட்சி அளித்தபபாது ைஷ்யா தைது
மாெற்ற இதயத்திற்கு ஒப்புக்சகாடுக்கப்ப பவண்டுசமன்றும், ைஷ்யா
கம்யூனிெக்

சகாள்லககளில்

இருந்து

மைந்திரும்ப

கிறிஸ்தவர்கள்

அலைவரும் செபிக்க பவண்டுசமன்றும் பகட்டுக்சகாண் ார். திருத்தந்லத
12ம் பயஸ் முதலில் உைகத்லதயும், 1952 ெூலை 7ம் பததி 'ொக்பைா
சவர்சென்ட்ப ' (Sacro Vergente) என்ற தைது திருத்தூது ம ல் வழியாக
ைஷ்யாலவயும் மரியாளின் மாெற்ற இருதயத்துக்கு அர்ப்பணித்தார். 1984ல்
திருத்தந்லத 2ம் ொன் பால் உைகத்லத மீண்டும் மரியாளின் மாெற்ற
இருதயத்துக்கு

அர்ப்பணித்தார்.

1990களில்

ைஷ்யா

கம்யூனிெக்

சகாள்லககளில் இருந்து மைம் திரும்பியது.

மூன்றாம் இைகசியம்:
அன்லை மரியாள் ஃபாத்திமாவில் காட்சி அளித்தபபாது, இறுதி
காைத்தில் மக்கள் க வுலே மறந்து தீய வழிகளில் ஆர்வமாக இருப்பார்கள்
என்றும், தீவிைவாதமும், வன்முலறகளும், பயமும் அதிகரிக்கும் என்றும்,
கத்பதாலிக்க
திருச்ெலபயும்
திருத்தந்லதயும்
அதிகம்
துன்புற
பவண்டியிருக்கும் என்றும், க வுள் பல்பவறு துன்பங்கலே உைகில்
அனுமதிப்பார் என்றும், உண்லம க வுள் மீது உறுதியாை நம்பிக்லக
சகாள்பவார் அழிவில் இருந்து தங்கலேக் காத்துக்சகாள்வர் என்றும்,
இறுதியில் தமது மாெற்ற இருதயம் சவற்றிசபறும் என்றும் அறிவித்தார்.
இந்த இரகசியங்கள் லூசியா சான்ட்வடாசின் குறிப்புகளின்படி,
கத்வதாலிக்க திருச்சனபயால் கேளியிடப்பட்டை. இரகசியங்களின்
கசய்தி சில வேனளகளில் வேறுவிதமாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த மூன்று
இரகசியங்கனளத் தவிர மற்றும் சில கசய்திகனளயும் அன்னை
ேழங்கிைார். கெசிந்தாவும், பிரான்சிஸ்வகாவும் சிறு ேயதிவலவய
இறந்துவிடுேர் என்றும், தைது கசய்தினயப் பரப்ப லூசியா பல

ஆண்டுகள்

உயிவராடு

இருப்பார்

என்றும்

மரியன்னை

முன்ைறிவித்திருந்தார். அதுவும் அவ்ோவற நிகழ்ந்தது.
1981 வம 13ம் வததி ஃபாத்திமா அன்னையின் திருவிழா அன்று,
திருத்தந்னத 2ம் ொன் பால் "அலி ஆக்கா" என்ற துருக்கிய இனளஞைால்
துப்பாக்கியால்

சுடப்பட்டவபாது,

தான்

அன்னையின்

கரங்களால்

பாதுகாக்கப்பட்டனத உைர்ந்ததாக அேர் கூறிைார். அேரது உடலில்
பாய்ந்த துப்பாக்கித் வதாட்டா, பின்பு ஃபாத்திமா அன்னையின் கிரீடத்தில்
பதிக்கப்பட்டது. திருத்தந்னத 2ம் ொன் பால் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்ட
இந்த

சம்பேம்,

ஃபாத்திமாவின்

மூன்றாேது

இரசியத்தின்

நினறவேறுதலாக கருதப்படுகிறது.

ஃபாத்திமா பபைாையம்:
லூசியா, கெசிந்தா, ஃபிரான்சிஸ் ஆகிவயார் மரியாளின் காட்சிகனள
கண்ட நாட்கள் முதவல, ஃபாத்திமா காட்சிகளின் உண்னமத் தன்னமனய
ஆய்வு கசய்யும் பணினயத் திருச்சனப அதிகாரிகள் வமற்ககாண்டு
ேந்தைர். வமலும் 1917 அக்வடாபர் 13ம் வததி காட்சியின்வபாது, நிகழ்ந்த
சூரியனின் அற்புதத்னத எழுபதாயிரம் மக்கள் கண்டது இந்த காட்சியின்
உண்னமத்தன்னமக்கு வமலும் ேலுவசர்த்தது. ஃபாத்திமா காட்சிகளுக்கு
பிறகு, கத்வதாலிக்க திருச்சனப மக்களினடவய புனித ோழ்வு மலர
பல்வேறு கசப, தே முயற்சிகனள வமற்ககாண்டது. கசபமானல
கசபிக்கும் ஆர்ேத்னத கிறிஸ்தேர்களினடவய அதிகரித்தது.
பல்வேறு விசாரனைகளுக்கு பின்பு, 1930 அக்வடாபர் மாதத்தில்
ஃபாத்திமா

காட்சிகளின்

உண்னமத்தன்னம

திருச்சனபயால்

உறுதிகசய்யப்பட்டது. திருத்தந்னத 11ம் பயஸ், ஃபாத்திமா அன்னையின்
ேைக்கத்திற்கு அனுமதி ேழங்கிைார். இதன் மூலம் ஃபாத்திமா நகர்,
அன்னை மரியாளின் பக்தர்கள் ேந்து கசல்லும் புனித இடமாக மாறியது.
அதன் பிறகு அன்னை மரியாள் காட்சி அளித்த புதரின் அருகில் மரியாளின்
கபயரில் கபரிய ஆலயம் ஒன்று கட்டி எழுப்பப்பட்டது. ோைதூதர் காட்சி

அளித்த இடத்தில் நினைவு சிற்பமும், மரியன்னை காட்சி அளித்த
இடத்தில்

நினைவு

ஆண்டுவதாறும்
திருப்பயணிகள்

சிற்றாலயமும்

உலககங்கும்
ஃபாத்திமா

இருந்து
அன்னை

அனமக்கப்பட்டுள்ளை.
இலட்சக்கைக்காை
வபராலயத்னத

நாடிச்

கசல்கின்றைர்.
திருத்தந்னத 2ம் ொன் பால் ஃபாத்திமாவுக்கு மூன்றாேது முனறயாக
திருப்பயைம் வமற்ககாண்டவபாது, 2000 வம 13 அன்று கெசிந்தா
மார்ட்வடா, பிரான்சிஸ்வகா மார்ட்வடா ஆகிவயாருக்கு அருளாளர் பட்டம்
ேழங்கிைார். 2010 வம 13ம் வததி திருத்தந்னத பதிைாறாம் கபைடிக்ட்
ஃபாத்திமா வபராலயத்னத வநரில் தரிசித்து, அன்னை மரியாளிடம்
கசபித்தார்.

திருக்காட்சியாேர்களுக்கு புனிதர் பட் ம் :
ஃபாத்திமா கசபமானல அன்னையின் திருக்காட்சியாளர்களாகிய
அருளாளர்கள் ெசிந்தா மற்றும் ஃபிரான்சிஸ்வகா (Jacinta and Francisco)
ஆகிய இருேரும் 2017ம் ஆண்டு, வம மாதம் பதின்மூன்றாம் வததி
திருத்தந்னத
ஃபிரான்சிஸ்
அேர்களால்
ஃபாத்திமா
அன்னை
வபராலயத்தில்

புனிதர்களாக

பட்டமளிக்கப்படுோர்ககளை

2017ம்

ஆண்டு மார்ச் மாதம் திருத்தந்னதயின் அதிகாரபூர்ே அலுேலகம்
அறிவித்துள்ளது.

