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தூ கன்னி ரிாவின் அல ாற்பவ விழா 

 
தூ கன்னி ரிாலின்  அலயாற்பல லிறா ன்பது, இலசுலின் தாய் 

ரிா தனது தாின் லிற்மில் பாலின்மி கருலானததக் 

ககாண்டாடும் லிறா ஆகும். ரிா பிமப்புநிதயப் பாலம் இன்மி 
பிமந்தார் ன்னும் கருத்தத தப்படுத்தும் லிறாலாக அதந்துள்ர 

இது, கத்லதாயிக்க திருச்சதபில் டிசம்பர் 8ந்லததி சிமப்பிக்கப்படுகிமது. 

       

 ஆதாினால் லதான்மி பாலம் புலறிாகத் கதாடர்ந்து உயகில் 

பிமக்கும் ஒவ்கலாரு குறந்ததலாடும் இதைந்து பிமக்கிமது. 

இது கசன்ப் பாலம் அல்யது பிமப்புநிதயப் பாலம் ன்று 

அதறக்கப்படுகிமது. இப்பாலம் னிதத கடவுரின் அருள் நிதயில் 

இருந்து பிரித்து, உயகின் தீ நாட்டங்கலக்கு அடித ஆக்குகிமது.  

        

தந்ததாம் கடவுள், உயக ீட்பரின் 

தாாகுாறு ரிாதல கதாடக்கம் பதலய 

கதரிந்துககாண்டார். னலல, ரிாவுக்கு ிகுதிான அருதரப் 

கபாறிந்து, பாவ ாசற்ம நிதயில் தாின் லிற்மில் கருலாக 

உருலாகச் கசய்தார். இதுலல, ரிாலின் அய உற்பலம் ன்று 

அதறக்கப்படுகிமது. ீட்பரின் தாானதால், ீட்பின் லபறுபயன்கள் 

ரிாவுக்கு பன்னதாகலல லறங்கப்பட்டன. 

 

 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%8D_(%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%8D_(%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D#.E0.AE.AA.E0.AE.BF.E0.AE.B1.E0.AE.AA.E0.AF.8D.E0.AE.AA.E0.AF.81.E0.AE.A8.E0.AE.BF.E0.AE.B2.E0.AF.88.E0.AE.AA.E0.AF.8D_.E0.AE.AA.E0.AE.BE.E0.AE.B5.E0.AE.AE.E0.AF.8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%AA%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%8D_(%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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பதற ற்பாடு 

        

லிலியித்தின் பதல் நூயாகி கதாடக்க நூயில் னிதகுய ீட்புப் 

பற்மி பன்னமிலிப்பு உள்ரது. கடவுரால் பதடக்கப்பட்ட பதல் 

கபண்ைாகி லா ரிாவுக்குபன்னதடாராக உள்ரார்: 

கடவுள் பாம்பிடம்,  

'உனக்கும் கபண்ணுக்கும், உன் லித்துக்கும் அலள் லித்துக்கும் பதகத 

உண்டாக்குலலன். அலள் லித்து உன் ததயதக் காப்படுத்தும். நீ அதன் 

குதிங்காதயக் காப்படுத்துலாய்' ன்மார் (கதாடக்க நூல் 3:15). 

 
பதல் கபண் கடவுரின் கட்டதரத ீமிப் பாலம் கசய்தார். ஆனால் 

ரிா கடவுலக்குக் கீழ்ப்படிந்து தம்த பழுலதும் அலர் தககரில் 

ஒப்பதடத்தார். இலசு கிமிஸ்து பாலத்தின்ீது 

கலற்மிககாண்டதுலபாய ரிாவும் அலருக்குக் கீழ்ப்பட்ட நிதயில், 

அலலாடு இதைந்து, கடவுரின் தனிப்பட்ட அருரால் பாலத்தத 

பமிடித்தார். 

 

பதற ற்பாட்டு நூல்கராகி நீதிகாறிகள் ற்றும் இனிதிகு 

பாடல் ஆகி நூல்கரிலும் ரிாலின் அலயாற்பலம் பற்மி 

குமிடீுகள் உள்ரதாகத் திருச்சதப லிரக்கம் தருகிமது. 

டுத்துக்காட்டாக: 

 

“கதாடக்கத்தில், பூவுயகு உண்டாகுபன்லன, நாலன பதன்பதல் 

நிதயநிறுத்தப்கபற்லமன். கடல்கலர இல்யாத காயத்தில் நான் பிமந்லதன்; 

கபாங்கி லறியும் ஊற்றுகலம் அப்லபாது இல்தய. தயகள் 

நிதயநாட்டப்படுபன்லன, குன்றுகள் உண்டாகுபன்லன நான் பிமந்லதன் ” 

(நீதிகாறிகள் 8:23-25). 

 

“ன் அன்லப, நீ பழுலதும் அறலக! றுலலா உன்னில் சிமிதும் இயலத! ”  

(இனிதிகு பாடல் 4:7). 

 

புதி ற்பாடு 
 

புதி ற்பாட்டில் குமிப்பாக லூக்கா நற்கசய்தி ரிா கடவுரின் 

அருரால் நிம்பிிருந்தததக் குமிப்பிடுகிமது: 

 

“ஆமாம் ாதத்தில் கபிரிலல் ன்னும் லானதூததக் கடவுள் 

கயிலயாலிலுள்ர நாசலத்து ன்னும் ஊரியிருந்த ஒரு கன்னிிடம் 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE_(%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%B4%E0%AF%88%E0%AE%AF_%E0%AE%8F%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D_(%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%81_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%8D_(%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%81_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%8D_(%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D_(%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%81_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%8D_(%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D)
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%8F%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B2%E0%AF%82%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE_%E0%AE%A8%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF
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அனுப்பினார். அலர் தாலதீு குடும்பத்தினாகி லாலசப்பு ன்னும் 

கபருதட ஒருலருக்கு ை ஒப்பந்தானலர். அலர் கபர் ரிா. 

லானதூதர் ரிாவுக்குத் லதான்மி, 'அருள்ிகப் கபற்மலல லாழ்க! ஆண்டலர் 

உம்லாடு இருக்கிமார்' ன்மார் ” (லூக்கா 1:26-28). 

 
ஒரு கபண்ைால் சாவு லந்ததுலபால் ற்கமாரு கபண்ைால் லாழ்வும் 

லலலண்டும் ன்பதற்காக, கிமிஸ்து னிதர் ஆலதற்கு பன்லப, 

அலருதட தாாக பன்னிிக்கப்பட்டலரின் இதசவு கபமலலண்டும் 

ன்று இக்கம் நிதம தந்தத ஆலல் ககாண்டார். அதனத்திற்கும் 

புத்துிர் அரிக்கும் லாழ்லானலதல உயகிற்கு ஈந்தலரும், 

இத்ததக ாகபரும் நிதயக்குரி ககாதடகரால் கடவுரால் அைி 
கசய்ப்கபற்மலருான இலசுலின் அன்தனிடத்தில் இந்த ஆலல் 

சிமந்த பதமில் நிதமலலறுகின்மது.  

 

னலல, இதம அன்தன பற்மிலும் தூலர், பாலக்கதம 

துில்யாதலர், தூ ஆலிினால் புதி பதடப்பாக 

உருலாக்கப்கபற்மலர் ன்று அலத அதறக்கும் லறக்கம் 

திருத்தந்ததரிடத்தில் நியலிிருந்ததில் லிப்கபான்றுில்தய. 

கருலான பதல் கநாடிியிருந்லத தனிச் சிமப்பான தூய்தின் 

ாட்சிால் அைிகசய்ப்பட்டிருந்த நாசலத்துக் கன்னித, கடவுரின் 

ஆதைால் தூது கசால்ய லந்த லானதூதர் 'அருள்ிகப் கபற்மலல' ( 

லூக்கா 1:28) ன்று லாழ்த்துகிமார். இக்கன்னியும், 'நான் ஆண்டலரின் 

அடித; உது கசால்படில னக்கு நிகறட்டும்' (லூக்கா 1:38) ன 

றுகாறி கூறுகின்மார்.  

 

இவ்லாறு ஆதாின் கரான ரிா கடவுள் லாக்குக்கு இதசவு 

அரித்ததால் இலசுலின் தாானார். பாலத் ததடின்மித் தம் பழு 

இதத்லதாடு கடவுரின் ீட்புத் திருவுரத்தத ற்றுத் தம் கனுக்கும் 

அலரின் அலுலலுக்கும் தம்தல ஆண்டலரின் அடிதாக அலர் 

பற்மிலும் தகரித்தார்; இவ்லாறு அலருக்குக் கீழும் அலருடனும் 

ல்யாம் லல்ய கடவுரின் அருரால் ீட்புத் திட்டத்தில் ரிா 

பைிபுரிந்தார். 

 
 
 
 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B2%E0%AF%82%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE_%E0%AE%A8%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D
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அலயாற்பல அன்தனாக ரிா அரித்த காட்சிகள் 

 
கத்லதாயிக்க திருச்சதப அன்தன ரிாதல அலயாற்பலத் தாாக 

லைங்குலதத உறுதிப்படுத்தும் லிதத்தில் இரு தருைங்கரில் ரிா 

காட்சிரித்தததயும் குமிப்பிடயாம். 

 

1. 1830ஆம் ஆண்டு நலம்பர் 27ஆம் நாள் அன்தன ரிா புனித 

கத்தரீன் யலபால ன்பலருக்குக் காட்சி அரித்தார். அப்லபாது 

அன்தன ரிாதலச் சுற்மி பட்தட லடிலில் லதான்மி ஒரி 
லட்டத்தில், "ஓ பாலின்மி உற்பலித்த ரிாலல, உம்த அண்டி 

லரும் ங்கலக்காக லலண்டிக்ககாள்லம்" ன்ம லார்த்ததகள் 

காைப்பட்டன. 

  

2. 1858ஆம் ஆண்டு, ரிா அலயாற்பல அன்தனாக 

இருக்கின்மார் ன்னும் உண்த தமயுண்தாக 

அமிலிக்கப்பட்ட நான்காம் ஆண்டில், புனித கபர்னகதத் சுபரீு 

ன்பலருக்கு ரிா லூர்து அன்தனாக காட்சிரித்தார். 

அப்லபாது ரிா "நாலன அலயாற்பலம்" (Que soi era immaculada 

concepcion - கதன் பிான்சி நாட்டுகாறி) ன்று கூமினார். 

 

 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B2%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%85%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%88

