
 

 

 

புனித கன்னிரி எலிசபபத்தத சந்தித்தல் 

(The visitation of the blessed virgin Mary) 

இத்திருநாள், த ாடக்கத்தில் புனி  தபானதலந்தூரின் தூண்டு யால் 

பிான்சிஸ்கன் சபபயில் 1263 ஆம் ஆண்டு மு ல் தகாண்டாடப்பட்டு 

லந் து. பின்னர் திருச்சபப முழுலதும் பவிது.   

இயசு பிமப்பின் முன்னறிவிப்பின் யபாது  னது உமவினாகி 
லிசதபத்து கருவுற்றிருப்பப  கபிரியல் தூ ர் 

மூயம் ரிா அறிந் ார். கருவும இயா லர் ன்று தசால்யப்பட்ட 
லிசதபத்து  ம் முதிர்ந்  லதில் ஒரு கபனக் கருத் ரித்திருக்கிமார் 
னவும் இது அலருக்கு ஆமாம் ா ம் னவும் கபிரியல் ரிாவுக்கு 

அறிவித்திருந் ார்.  

 

இ னால் ரிா புமப்பட்டு யூய  பயநாட்டில், 100 பல் 

த ாபயவில் உள்ர லிசதபத்தின் ஊருக்கு விபந்து தசன்மார். 

ரிா தசக்கரிாவின்வீட்பட அபடந்து லிசதபத்ப  லாழ்த்தினார். 
ரிாவின் லாழ்த்ப  லிசதபத்து யகட்டதபாழுது அலர் 

லயிற்றிலிருந்  குறந்ப  கிழ்ச்சிால் துள்ளிற்று. லிசதபத்து தூ 

ஆவிால் முற்றிலும் ஆட்தகாள்ரப்பட்டு உத்  குலில்,  
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'பபண்களுக்குள் நீர் ஆசி பபற்மலர்; உம் லயிற்றில் லரரும் குறந்ததயும் 

ஆசி பபற்மதத! என் ஆண்டலரின் தாய் என்னிடம் ல நான் ார்? உம் 
லாழ்த்துத என் காதில் விழுந்ததும் என் லயிற்றினுள்தர குறந்தத 

தபருலதகால் துள்ளிற்று. ஆண்டலர் உக்குச் பசான்னதல 

நிதமதலறும் என்று நம்பி நீர் தபறுபபற்மலர் ' ன ரிாபல 
லாழ்த்தினார். லிசபத்தின் லாழ்த்து பயக்யகட்ட ரிா கடவுபர 

யபாற்றி "என் ஆன்ா ஆண்டலத ஏத்திப் தபாற்றுகின்மது" ன்ம  து 

ஒப்பற்ம புகழ்ப்பாடபயப் பாடி பூரிப்பபடந் ார். 
அப்பாடல் ரிாவின் பாடல் ன அபறக்கப்படுகின்மது. 

 

கன்னிரி அ ன்பின்னர் திருமுழுக்கு யாலானின் பிமப்பு லபயிலும், 

3 லாங்கள்  ங்கி லிசதபத் ம்ாளுக்கு உ வி தசய்து லந் ார். 

அன்பன ரிாள் அன்று பாடி பாடல் ஓர் நன்றியின் பாடல். 
இபமலன்  ன்பனத் ய லனின்  ாாக உர்த்தி ற்கு நன்றி 

தசலுத்துகிமார் னுக்குயத்ப  மீட்க இபமலன் லழிலகுத் ப யும், 

நன்றி னப்பான்பயுடன் பாடுகின்மார். 

 

என் ஆண்டலரின் தாய் என்னிடம் ல நான் ார்? ன்று லிசதபத், 

ரிாபல பார்த்துக் யகட்டார். "என் ஆண்டலரின் தாய்" ன்று அலர் 

ரிாபல அபறப்பதிலிருந்ய , ரிாவுக்குரி அஞ்சலி 

தசலுத் ப்படுகிமது. யலும் ரிாவின் ஆன்மீகத்திற்கு அடித் ரமும் 

இடப்படுகிமது. இபமலன் இத் பக அருள் அபடாரத்ப  
தசய்துள்ரார் ன்று மு லில் இபமலனுக்குரி புகழ்ச்சிப லிசதபத் 

தசலுத்துகின்மார். அ ன்பிமகு ரின்பனபப் பாாட்டுகின்மார். 

"ஆண்டலர் உக்கு பசான்னதல நிதமதலறும் என்று நம்பி நீர் 

தபறுபபற்மலர்" ன்று கூறுல ன் லழிாக, ரிாவின் ஆன்மீகம் 

அடித் ராக அபலது, அலது ஆறான விசுலாசம் ன்பப  

லிசதபத் சுட்டிக்காட்டுகிமார். ரின்பனயின் புகழ்ாபயயில் 

"லாக்குறுதியின் பபட்டகத" ன்று ரிாபல திருச்சபப 

அபறக்கின்மது, லாழ்த்துகின்மது. 

 

"லாக்குறுதியின் பபட்டகம்" யூ ர்களிடம் இருந்  நாள் லப, யூ ர்கள் 
இபமப்பிசன்னத்ப யும் ாயலவின் லழி நடத்து பயயும் ஆறாக 

உணர்ந்திருந் னர். இந்  ஒளியில் ான், ரின்பன உயக முடிவுலப, 

இபம இயசுவின் பிசன்னத்ப  க்களிபடய தகாண்டுலந் ார். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%8D


யலும் ன்னன்  ாவீது கிழ்ச்சி தபாங்க, யூ  க்கள் கண்டுகளிக்கும் 

வி ாக யபபறயின் முன் ஆடி கிழ்ந் ார். அய யபான்று ான் 
லிசதபத்தின் லயிற்றினுள் குறந்ப ாக உருலாகிக்தகாண்டிருந்  

திருமுழுக்கு யாலானும் அக்களிப்பால் துள்ளினார். இறுதிாக 

திருப்யபபற 12 யூ  யகாத்தித் ாபயும், தருசயயம் நகரில்  ாவீதின் 

அரிபண முன் ஒன்மாகக் கூட்டி யசர்த் து. அய யபான்று 

ல்யயாருக்கும் மு ல்லாக, நற்தசய்தி பமபப்பாராக, 
லிசதபத்திடம்  க்கு ய லதூ ர் லழிாக கிபடத்  நற்தசய்திப 

அறிவிக்க தசன்ம ன் லழிாக, உயக முடிவு லப, லவிருக்கும் 
பமபப்புப் பணிாரர்களுக்கு ஓர் முன்யனாடிாக ரிா 

அபந்துவிட்டார் ன்பது  அறிப்படுகின்மது. 

 

ரின்பன இபமலனில் கிழ்ச்சி தகாள்ர ல்யா உரிபயும் 

தபற்றிருந் ார். னுக்குய மீட்பப இவ்வுயகிற்கு தகாண்டு லரும் 

யபறுதபற்றிருந் ார். கடவுளின் திட்டத்ப  அறிந் ார்.  னது ஆன்மீக 

ஆற்மல் அபனத்ப யும், இபமலனின் த ாண்டுக்காகவும், அலது 

புகழ்ச்சிக்காகவும்  ன்பன முழுலதும் அர்ப்பணித் ார். 

 

பசபம்: 

எங்கள் தாயும் தந்ததயுான அன்பான இதமலா! இததா உது அடித 

என்று கூறி, தன்தன முழுலதும் உம்மிடம் அர்ப்பணித்தார். அன்தன 

ரிாள் நாங்களும் அன்தனயின் பக்தர்கராக லாழ்ந்து, 

அன்தனதப்தபாய பிமருக்கு உதவி பசய்து, நாங்கள் என்றும் உம் 

திட்டத்திற்கு ஆம் என்று கூறி, உது அடிதகராக லாற லம் தாரும்.   

                                                                                                                           ------------ஆபன் 


