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பிறந்ெது யூக ோஸ்கலோவியோவில் உள்ள ஸ்க ோப்ஜி (Skopje) ந ரம். 

பிறந்ெ ரெதி 26-08-1910 

இயற்பபயர ்: ஆ ன்ஸ் க ோஞ்பெ பபோயோஜியூ (Agnes Gonxha Bojaxhin). 

பெல்லப்பபயர ்: க ோன்ஸோ 

ெந்னெயின் தெயே ்நிக ோலோ பபோயோஜியூ (Nikola Bojaxhin). 

ெந்னெயின் தொழில் பிரபலமோன  டட்ட ஒப்பநத்  ்ோரர ்

(யுக ோஸ்கலோவியோவின் ஸ்க ோப்ஜி என்ற ந ரின் மி  உயரந்த் 

 டட்டங் ள் அவரது பபயரர அலங் ரிதத்ு  ்ப ோண்டு இருநத்ன). 

ொயின் தெயே ்திரோனி பபரன்ோய் (Drane Bernai) 

ொயின் தொழில் : வீடு குடும்பம் மற்றும்  டவுள் இநத் மூன்றும் தோன் 

இவரது உல ம். 

 

உடன் பிறந்ெவேக்ள் : அ  ்ோ அ ோ (Aga) மற்றும் அண்ணன் லோஸர ்
(Lasar). 

‘விரளயும் பயிர ்முரளயிகலகய பதரியும்’ என்ற பழபமோழி க்ு 

எடுதத்ு  ்ோடட்ோ  தனது ஐநத்ு வயதிகலகய அரனதத்ு 

போடங் ரளயும் நுனி நோ க்ிகலகய ரவதத்ிருப்போர.் அவரது போடல் ள் 

மற்றும் போடங் ரளப் பற்றிய கபெச்ு ‘மரட திறநத் பவள்ளம் கபோல்’ 

 ோணப்படும். படிப்பு தவிர நர ெச்ுரவ உணரவ்ும் மி  அதி மோ  

இருநத்து. இதனோகலகய எல்கலோருரடய  வனதர்தயும் எளிதில் 

வசீ ரிதத்ு விடட்ோர ்ஆ ன்ஸ். 

ஆ ன்ஸின் சிறு வயதிகலகய தன் தநர்தரய இழநத்தோல் தனது 

துள்ளித ்திரிநத் வோழ் ர்  ஒரு மூரல க்ு தள்ளப்படட்து. 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTweO5xRG0Fo&h=eAQFXjvH7&enc=AZPOovtx5uOWS_b0wjB7ultEsHbS-i45viKfPW_Heoqpb4nNfGJ0IJRJz-MhlHokZCUE12aFk-RJBxHfmH6Idn2neZFqsBXWuUbYnclEpBfRsL3ozcZY2swXlBDoewZSjojh8YPdpdQg9MCIza3FUjwinmzdtLM2TijS11Fs1o4y2NtOPQTQ63CSuHqAEfUeskrE1wjAlfJsRPh7nJ87a7vN&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTweO5xRG0Fo&h=eAQFXjvH7&enc=AZPOovtx5uOWS_b0wjB7ultEsHbS-i45viKfPW_Heoqpb4nNfGJ0IJRJz-MhlHokZCUE12aFk-RJBxHfmH6Idn2neZFqsBXWuUbYnclEpBfRsL3ozcZY2swXlBDoewZSjojh8YPdpdQg9MCIza3FUjwinmzdtLM2TijS11Fs1o4y2NtOPQTQ63CSuHqAEfUeskrE1wjAlfJsRPh7nJ87a7vN&s=1


குடும்ெ வருமானம் : தன்  ணவனின் இறப்பிற்கு பிறகு பபரன்ோய் 

தன க்ு பதரிநத் மற்றும்  ோலதத்ு க்ு ஏற்றவோறு அலங் ோர ஆரடத ்

தயோரிதத்ு விற்று  tejhH. ஸ்க ோப்ஜி ந ரின் மு க்ியமோன போதிரியோர ்

ஜோம்பிரோன் க ோவி  ் ,பபரன்ோயின் குடும்பதத்ின் சூழ்நிரல அறிநத்ு 

குழநர்த ளின்  ல்வி  ்ோ  சில உதவி ரள பெய்தோர.் பதகரெோ தனது 

, 12-ம் வயதில் தனது ‘ெமூ ெ ்கெரவ’ பெய்வது பற்றி சிநத்ி  ் 

ஆரம்பிதத்ோர.் 

 

• ஏரழ எளியவர ்ளு க்ு கெரவ பெய்தல் 

• உடல் ஊனமுற்கறோர ்க்ு உதவி பெய்தல் 

• பள்ளியில் உள்ள மோணவ மோணவியரு க்ு உதவி பெய்தல் 

• கதவோலயங் ரளப் பபரு க்ி சுதத்ம் பெய்தல் 

• மருதத்ுவ மரன ளு க்ுெ ்பென்று கநோயோளி ளு க்ு மருநத்ு கபோடட்ு 

விடுதல் 

 

இரதப்பற்றி பள்ளி க்ுெ ்பெல்லும் முன் தன் தோயோரிடமும் பள்ளியில் 

நுரழநத்வுடன் ஆசிரியர ்ளிடமும் வீடட்ு க்ு வருகின்ற வழியில் 

கபசுவோர.் இரதப்பற்றி பலரிடமும் விெோரி க்ும் கபோது ‘பலோபரடக்டோ 

ெக ோதரி ள்’ (Loreto Nuns) என்ற அரமப்பு இருப்பரத அறிநத்ோர.் 

அவர ்ள் மூலம் ஆப்பிரி  ்ோ மற்றும் இநத்ியோ கபோன்ற நோடு ளில் 

‘ெமூ  கெரவ’ பெய்வரத பற்றி அறிநத்ோர.் 

ெமூ  கெரவ பெய்வகத முடிவோ   ்ப ோண்ட அவர ்1923-ம் ஆண்டு 

பபோதுெ ்கெரவயில் ஆரவ்ம் இரு க்ின்ற பபண் ளு  ்ோன ெமுதோய 

இய  ்மோன Sodality of Children of Mary எனற அரமப்பில் கெரந்த்ோர.் 

இதரன ஆரம்பிதத்வர ்போதிரியோர ்ஜோம்பிரன் க ோவி  ்(Jambiran Covic) 

ஆவோர.் இநத் அரமப்பில் கெரந்த் சில நோட ்ளிகலகய இநத் 

அரமப்பின் மு க்ிய ‘ ருப்பபோருளோ ’ மோறினோர.் தனது கெரவயின் 

மூலம் ‘அரனவரின் உள்ளதத்ிலும் இடம்பிடி  ்’ ஆரம்பிதத்ோர.் இநத் 

சூழ்நிரலயில் ‘கமற்கு வங் ோளம்’ பென்று திரும்பிய ெக ோதரி ரள 

ெநத்ி  ்லோனோர.் அப்கபோது அவர ்ளிடம் இநத்ியோரவப் பற்றிய 

அரனதத்ு விெயங் ரளயும் திரடட்ினோர.் இநத்ியோவின் மீதோன 

‘ னவு ள் விரிய அரம்பிதத்ன’. உடகன போதிரியோர ்ஜோம்பிரனிடம் 

பென்று கபசினோர.் போதிரியோரின் பதில் ‘உனது முடிவு இதுதோன் 

என்றோல் நல்லது உன்னுரடய தோயோரிடம் அனுமதி வோங்  கவண்டும்’ 

என்றோர.் அன்று இரகவ தோயோரிடம் கபசினோர.் தோயோரின் முடிவு 

ெோத மோ கவ அரமய தோயின் அனுமதிகயோடு கெரவயில் ஈடுபட 

பதோடங்கினோர.்  

அப்கபோது இரோணுவதத்ில் பணியோற்றி வநத் தனது அண்ணன் 

லோ ஸிற்கும்  டிதம் எழுதினோர.் ‘ ன்னியோஸ்திரியோ ப் கபோவதற்கு 

உறுதியோ  இரு க்ிறோயோ?’ என்றோர ்லோ ஸ். தனது ெமூ  கெரவ 



மீதுள்ள பற்று, தனது அண்ணனின் க ள்வி க்ு இவ்வோறு பதில் 

கூறினோள். “நீ இேண்டு மில்லியன் வீேேக்னள நிேவ்கிக்கும் 

மன்னனுக்குச ்ரசனவ தசய்து தகாண்டிருக்கிறாய். நான் 

உலனகரய நிேவ்கிக்கும் கடவுளுக்குச ்ரசனவ 

தசய்யெ்ரொகிரறன்”. 

தனது 18-ம் வயதில் 12 அ க்டோபர ்1928-ம் ஆண்டு ரோதஃ்பரன்்ஹோம் 

(Rathfarnham) என்று அரழ  ்ப்படும் அயரல்ோநத்ில் உள்ள சிஸ்டரஸ்் 

ஆஃப் பலோகரடக்டோ (Loreto Abbey) என்கிற  ன்னியோஸ்திரி ள் 

இல்லதத்ில் அனுமதி  ்ப்படட்ோர.் அதுவரர ஆங்கிலப் புலரம 

இல்லோத அவர ்மி   ்குறுகிய  ோலதத்ில் ஆங்கிலதத்ில் மி ெ ்

ெரளமோ ப் கபெ எழுத புரிநத்ு ப ோள்ள  ் ற்று  ்ப ோண்டோர.் அடுதத் 

 டட்மோ  ‘ஒகர கதரவ கெரவ’. போரபடெ்ம் இல்லோமல் குழநர்த 

கநோயோளி முதியவர ், ஏரழ ள் என அரனவரு க்ும் ஒகர மோதிரியோன 

கெரவ பெய்வதற் ோன நுணு  ்ங் ரள  ற்று  ்ப ோண்டோர.் 

இறுதியோ  வங் ோளதர்தெ ்பென்றரடய விரும்பினோர.் ஆனோல் 

நிரவ்ோ ம் தய  ்ம்  ோடட்ியது.  ோரணம் – ‘இவ்வளவு திறரமயோன 

பபண்ணோன உன்ரன அனுப்ப எங் ளு க்ு மனம் இடம் ப ோடு  ் 

வில்ரல’. அவளது விடோப் பிடிவோததத்ின்  ோரணமோ  இநத் ‘இளம் 

புயரல’ வங் ோள மோநிலம்  ல் தத்ோ ந ரு க்ு அனுப்புவதற்கு 

ெம்மதிதத்து. 

1929-ம் ஆண்டு கமற்கு வங் ோளதத்ில் உள்ள  தக்தோலி  ் 

திருெெ்ரபரய வநத்ரடநத்ோர.் வநத் சில நிமிடங் ளிகலகய 

 தக்தோலி  ் ெரப ஒரு  டட்ரளரய பிறப்பிதத்து. ‘ெடட் விதி ளின் 

படி’ புதிதோ  வநத்ு கெரப்வர ்பபயர ்மோற்றம் பெய்து ப ோள்ள 

கவண்டும் என்று. அதன்படி பிரோன்ஸ் நோடர்டெ ்கெரந்த் ெக ோதரி 

பதரெோ மோரட்ின் ஏரழ ளு க்ும் கநோயோளி ளு க்ும் பணிவிரட 

பெய்வதற் ோ  தன் வோழ் ர் ரயகய அரப்்பணிதத்ு  ்ப ோள்ள 

நிரனதத்வர.் அதற்கு அவரது உடல்நிரல இடம் ப ோடு  ் வில்ரல. 

‘ ோெகநோய்’  ோரணமோ  தனது 24-ம் வயதில் இயற்ர  எய்தினோர.் 

அவர ்ளது நிரனவோ  தனது பபயரர “பதரெோ” என்று மோற்றி  ்

ப ோண்டோர.் 

 ல் தத்ோவில் சில நோட ்ள் தங்கி இருநத் பதரெோ அவர ்ளு க்ு அங்கு 

நிலவிய வறுரமயோன சூழல் ஏரழத ்பதோழிலோளர ்ள் 

கவரலயில்லோத ்திண்டோடட்ம் பசியுடன்  ோதத்ிரு க்ும் குழநர்த ள் 

ெோ  ்ரட அருகிகலகய ெரமயல் சு ோதோரமற்ற குடியிருப்பு ள் 

பதோற்று வியோதி ள் ஆகியரவ ள் அவரது மனரத மி வும் 

போதிதத்து. இநத் சூழ்நிரலயில் டோரஜ்ிலிங்கில் உள்ள பலோகரடட்ோ 

இல்லதத்ின் பள்ளியில் ஆசிரியர ்பணி நிரண்யம் பெய்யப்படட்து. 

அநத் ெமயதத்ில் அங்கு வரலோறு புவியல் பணி  ோலி இடங் ளோ  

இருநத்ன. பதரெோவின் ஆரவ்ம்  ோரணமோ  அநத் போடங் ளு க்ு 

ஆசிரிரயயோ  நியமி  ்ப்படட்ோர.் பதரெோவின் உதடு ளில் புன்னர  



திரும்பி இருநத்து. உற்ெோ ம் ப ோப்பளி  ் போடம் பெோல்லி ப ோடு  ் 

பதோடங்கினோர.் பள்ளி க்ு ஏற்ற ஆசிரிரயயோ வும், குழநர்த ள் மீது 

அன்போ வும், போெதக்தோடு இருநத்ோலும் படிப்பு போடம் மற்றும் பழ  ் 

வழ  ்ம் என்று வநத்ு விடட்ோல்  ண்டிப்போன ஆசிரிரயயோ  மோறி 

விடுவோர.் இரண்டு ஆண்டு ள் பணியோற்றிய உடகனகய அவரின் 

மனதில் கதோன்றிய எண்ணங் ள் 

O இந்தியா ொன் என் ொய்நாடு 

O இந்தியா ொன் என் வாழ்க்னக 

O இந்தியா ொன் என் எதிேக்ாலம் 

 

இதற்கு கூடுதலோ  “இநத்ி பமோழி” மு க்ியமோனதோ  அரமநத்து. 

இதரனயும் கமகலோடட்மோ   ற்று  ்ப ோண்டோர.் 

இநத் ெமயதத்ில் மீண்டும்  ல் தத்ோவிற்க  பணிமோற்றம் 

பெய்யப்படட்ோர.் அங்கு  ல்விகயோடு ெமூ  கெரவயும் பெய்ய 

கவண்டியதோயிற்று. பிள்ரள ளு க்ு  ல்வி அளிப்பகதோடு மடட்ும் 

நின்று விடோமல் பிள்ரள ரள  ்குளிப்போடட்ுவது , ெோ  ்ரட சுதத்ம் 

பெய்வது என பல கெரவ ரள மற்ற ஆசிரியர ்களோடு இரணநத்ு 

பெய்ய ஆரம்பிதத்ோள். பள்ளி க்ூடம் குடிரெ ம  ்ளு க்ு கெரவ 

என்று மோறி மோறிப் கபோய்  ்ப ோண்டிருநத் பதரெோவின் வோழ் ர்  

குறுகிய  ோலதத்ில் ‘பள்ளி முதல்வர’் பதரெோவ  மோறினோர.் பள்ளி 

முதல்வரோ  பணியோற்றிய  ோலதத்ிகலகய 1940-ம் ஆண்டு 

 ல் தத்ோவில் வசிதத்ு வநத் போதிரியோர ்பெலஸ்டி வோன் எ ப்ெம் (Celeste 

Van Exem) என்பவரர தனது மோனசீ  குருவோ  ஏற்று ப் ோண்டோர.் 

பதிகனழு ஆண்டு ள் அநத்ப் பள்ளியிகலகய பணியோற்றிய பதரெோ 

இதில் ஏரோளமோன நல்ல அனுபவங் ரளப் பபற்றோர.் 

1942-43-ம் ஆண்டு இரண்டோம் உல ப்கபோர ்உெெ்தத்ில் இருநத்  ோலம். 

பஞ்ெம் வோடட்ி வரத  ் ஆரம்பிதத்து. ர யில் கவரலயின்றி 

பணமின்றி ம  ்ள் திண்டோடினோர ்ள். பசி ப் ோடுரம தோங் ோமல் 

பலமுதியவர ்ள் மய  ்தத்ில் சுருண்டு விழுநத்ு இறநத்னர.் ஒரு புறம் 

கபோர ், இன்பனோரு புறம் பஞ்ெம், இன்பனோரு புறம் விடுதரலப் 

கபோரோடட்ம் உெெ்தத்ில் இருநத்து. இநத் ெமயதத்ில் முஸ்லிம் லீ  ்

என்கிற  டச்ி இய  ்ம் உருவோனது. இநத்ியோரவ இரண்டோ  பிரிதத்ு 

போகிஸ்தோரன தனி நோடோ  அறிவி  ் கவண்டும் என்று க ோஷம் 

வலுதத்து. பஞ்ெதத்ின் பிடியில் இருநத் அவர ்ரள விடுவி  ் 

கவண்டும். அவர ்ளுரடய சு ோதோரதத்ு க்ு வழிவர  பெய்ய 

கவண்டும். சிநத்ி  ் ஆரம்பிதத்ோர!்!! ஆனோல் பலோகரோடட்ோவின் 

விதிமுரற ள்  டுரமயோனரவ. ஆர யோல் அநத் சி  ்லோன 

விதிமுரற ள் பதரெோவின் கெரவரய முழு கநரமோ கவோ அல்லது 

அதி  கநரம் பெலவழி  ்கவோ அனுமதி ப ோடு  ்வில்ரல. இதன் 

 ோரணமோ  பலோகரடட்ோவில் இருநத் விலகுவதோ  முடிவு பெய்த 

பதரெோ தனது ரோஜினோமோ  டிததர்த கபரோயர ்மூலமோ  கரோமு க்ு 



அனுப்பினோர.் நோள் ள் வோரங் ள் மோதங் ள்  டநத்ன. இறுதியோ  

ஏப்ரல் 12 1948 அன்று உதத்ரவோத  ் டிதம் வநத்ுவிடட்து.  

“இனிகமல் என்னுரடய விருப்பதத்ிற்கு ஏற்றவர யில் ஏரழ ளு க்ுெ ்

கெரவ பெய்வதில் எநத்த ்தரடயும் இல்ரல” – உற்ெோ ம் பபோங்  

கூறி ப் ோண்டோர ்பதரெோ. 

‘ஐந்து ரூொய் ெணம். நீல நிறெத்ில் மூன்று ரசனலகள்’. இதுகவ 

பதரெோவின் பெோதத்ு பலோகரடட்ோவில் இருநத்ு பவளிகயறிய கபோது. 

பவள்ரள ஆரடயுடன் அழு  ்ோன குடிரெப் பகுதி ளு க்ுெ ்பென்று 

அங்கிருநத் ம  ்ரளப் போரத்த்ு கபசினோர.் அவர ்ளுரடய 

நல்வோழ்வு  ்ோ த ்தன்னோல் முடிநத்ரதெ ்பெய்து தருவதோ  கூறினோர.் 

தன்ரன “பெவிலியர”் பணியில் கமம்படுதத்ி  ்ப ோள்ள விரும்பிய 

பதரெோ அதற் ோ  போடன்ோவில் உள்ள பெயின்ட ்ஃகபமிலி 

மருதத்ுவமரனயில் மருதத்ுவ பயிற்சி ரள எடுதத்ு ப் ோண்டோர.் 

அங்கு அவர ்பலவிதமோன கநோய் ள் பற்றியும், அவற்று க்ுெ ்ெகிெர்ெ 

அளி க்ும் முரற ள் பற்றியும் முரறயோ   ற்று  ்ப ோண்டோர.் தனது 

பயிற்சி  ோலங் ளில் மருதத்ுவர ்ள் பதரெோரவப்பற்றி கூறியது – 

மருதத்ுவப் பயிற்சி க்ுத ்கதரவயோன மூன்று குணங் ளோன மிகுநத் 

உற்ெோ ம் ஆரவ்ம் மற்றும் பபோறுப்பு ஆகியவற்ரற ஒருங்க  

பபற்றுள்ளோர ்பதரெோ. 

பதரெோவின் சிஷ்ரய ள் பதத்ுப் கபரர  ்ப ோண்ட முதல் 

கெரவ க்ுழு உருவோனது. அவர ்ள் அரனவருகம பலோகரடட்ோவில் 

முன்னோள் மோணவி ள். ெமூ  கெரவ ளு  ்ோன ஆரம்பம் 

பள்ளி க்ூடம்  டட்ுவதுதோன் தனது முதல் கநோ  ்மோ   ்ப ோண்டு 

முதலில் குடிரெ வோழ் ஏரழ  ்குழநர்த ளு  ்ோன பள்ளி க்ூடம் 

ஒன்ரற  ் டட்ுகவோம் என்று நிரனதத்னர.் 1949-ம் ஆண்டு 

 ல் தத்ோவில் உள்ள கமோதத்ிஜில் என்ற பிரபலமோன குடிரெப் 

பகுதி க்ுெ ்பென்றனர.் அது பல பகுதி ரளெ ்கெரந்த் கூலித ்

பதோழிலோளர ்ளும் ஏரழ ளும் ஒன்றோ  வசிதத் பகுதி. முதல் 

 டட்மோ  அங்குள்ள ஏரழ க்ுழநர்த ள் பற்றிய த வல் ரள 

குறிதத்ு ப் ோண்டு குழநர்த ளின் பபற்கறோர ்ரளெ ்ெநத்ிதத்ோர.் 

“விரரவில் இநத் பகுதியில் பள்ளி ஒன்ரறத ்பதோடங்  இரு க்ிகறன். 

அனுமதி  ் கவண்டும்” என்று க டட்ு  ்ப ோண்டோர.் முதலில் பவறும் 5 

குழநர்த ளுடன்  ரும்பலர  கூட இல்லோமல் தண்ணரீத் ்

பதோடட்ியின் நிழலில் ஆரம்பி  ்ப்படட் பள்ளி க்ூடம் குறுகிய 

நோட ்ளில் பமல்ல பமல்ல எண்ணி ர்  உயரந்த்ு 46 குழநர்த ரள 

எடட்ியது. 

கநோயோல் தனது வீடட்ின் வோெற்படியில் மயங்கி க்ிடநத் ஒரு 

பபண்ரண மருதத்ுவ மரன க்ு அரழதத்ுெ ்பென்றும் பண வெதி 

இல்லோத  ோல தோமததத்ோல் அநத் பபண் இற  ் கநரிடட்ோள். இநத் 

‘க ோர ெம்பவதர்த’ அனுபவிதத் அன்ரன பதரெோ “P rpறிய அளவில் 



மருதத்ுவமரன” ஆரம்பிப்பது என முடிவு பெய்தோர.் அரெோங் கம 

முடியோமல் விடட்ு ரவதத்ுள்ள சூழ்நிரலயில் “ டுரமயோ  முயற்சி 

பெய்தோல்” ெோதத்ியமோகி விடும் என்று தன க்ுதத்ோகன நம்பி ர் ரய 

வளரத்த்ு  ்ப ோண்டோர.் இதன் முதற் டட்மோ  அரனதத்ு 

மருதத்ுவமரன ளு க்ும் பென்று “உபரி மருநத்ு ரள ப ோடுதத்ு 

உதவுங் ள். எல்லோம் ஏரழ ம  ்ளு க்ுதத்ோன்” என்று உதவி  ்

க டட்ோர.்p 

அ க்டோபர ்7 1950-ம் ஆண்டு மிஷனரிஸ் ஆஃப் ெோரிடட்ிஸ் (Missonaries of 

Charities ) என்ற அற  ்டட்ரளரய துவங்கினோர.் இதன் மூலம் பசியோல் 

வோடுகின்றவர,் வீடின்றி தவி க்ின்றவர,்  ண்போரர்வ இல்லோதவர,் 

ெமுதோயதத்ோல் புற  ்ணி  ்ப்படட்வர ்என தன்னோல் முயன்ற 

அதத்ரன உதவி ரளயும் போரபடெ்ம் இல்லோமல் பெய்து வநத்ோர.் 

 வனிப்போர ்இல்லோமல், வோரிசு ளோல் புற  ்ணி  ்ப்படுகின்ற 

முதியவர ்ளு க்ு  ருரண இல்லம் உருவோ  ் விரும்பினோர ்அன்ரன 

பதரெோ. அரெோங்  உதவியுடன் ‘ ோளி ட’் என்னுமிடதத்ில் ஹீ ள்ி 

நதி  ்ரரயின் அருகில் கிரட  ்ப்பபற்ற “நிரம்ல் ஹ்ருதய்” என்ற 

 டட்ிடதர்த முதிகயோர ் ோப்ப மோ  மோற்றினோர.் இதன் பபயரத்ோன் 

பின்னோளில் “ ோளி ட ்இல்லம் (Kalighat Home for the Dying”.) 

பெப்டம்பர ்23 1955-ம் ஆண்டு முதன் முரறயோ  சிசுபவன் 

ஆரமப்பி  ்ப்படட்து. இதன் மூலம் ஊனமுற்ற குழநர்த ள், 

மனவளரெ்ச்ி போதி  ்ப்படட் குழநர்த ள் குப்ரபதப்தோடட்ி மற்றும் 

ெோ  ்ரட ளில் இருநத்ு  ண்படடு  ்ப்படட் குழநர்த ள் என 

அரனவரும் இநத்  ோப்ப தத்ிற்கு ப ோண்டு வரப்படட்னர.் 

1957-ல் முதல் முரறயோ  பதோழுகநோயோளி ளு  ்ோன நடமோடும் 

மருதத்ுவமரனரயத ்பதோடங்கினோர.் பிறகு அகத ஆண்டில் 

பதோழுகநோய் மருதத்ுவமரன ஒன்ரறயும் ஆரம்பிதத்ோர.் இங்கு 

இலவெமோ  உணவு மற்றும் மருநத்ு ள் வழங் ப்படட்ன. இதற்கு 

“ ோநத்ி பிகரம் நிவோஸ்” என்று பபயரிடப்படட்து. கமலும் 

“பதோழுகநோயோளி ளின் தினம்” என்ற ஒன்ரற அறிவிதத்ு அநந்ோளில் 

பதோழுகநோய் பற்றிய விழிப்புணரர்வ ஏற்படுதத்ும் பிரெெ்ோர  ்

கூடட்ங் ரள நடதத்ினோர.் 

அதி ோரலயிகலகய எழுநத்ு குளிதத்ு விடட்ு பதரு பதருவோ ப் கபோய் 

யோெ ம் க டட்ு தனது கெரவ ரமயங் ளு க்ு நிதி திரடட்ுவது 

வழ  ்ம். ஒரு நோள், ஒரு  ரட க்ு முன் பென்று நின்று யோெ ம் 

க டட்ு  ்ப ோண்டு இருநத்ோர.் அநத்  ் ரட  ்ோரர ்பவற்றிரல போ க்ு 

கபோடட்ு  ்ப ோண்டு போரத்த்ும் போர ் ்ோதது கபோல் இருநத்ோர.் 

 ரட  ்ோரரிடம் இருநத்ு எரதயோவது வோங்கிட கவண்டும் என்று 

உறுதியுடன் பதோடரந்த்ு க டட்ு  ்ப ோண்கட இருநத்ோர.்  ரட  ்ோரர ்

பதரெோரவ க ோபமோ  போரத்த்ு விடட்ு ‘”பதரெோ நீடட்ிய ர யில் 

எெச்ிரலத ்துப்பினோர”். அப்கபோது ெற்றும் மனம் தளரோமல் “மி  ் 

நன்றி!!! நீங் ள் ப ோடுதத்து என க்ு என் விடுதியில் இரு க்ும் 



அனோரத குழநர்த ளு க்ு ஏதோவது ப ோடுங் ள் என்று க டட்ோர”் 

அநத்  ் ரட  ்ோரர ்“இப்படி ஒரு ெகிப்புதத்ன்ரம உரடய பபண்ரண 

இப்பபோழுதுதோன் முதன் முரறயோ  போர ்க்ிகறன்” என்று கூறி விடட்ு 

பநோடிப் பபோழுதில்  ல்லோப்பபடட்ியில் இருநத் பமோதத் பணதர்தயும் 

எடுதத்ு அன்ரன பதரெோ நீடட்ிய இரு ர  ளிலும் ரவதத்ு விடட்ோர.் 

இறுதி பவற்றி பதரெோவு க்ுதத்ோன். இப்படி பதரெோவின் ஒவ்பவோரு 

பவற்றியின் பின்னணியிலும் பல்கவறு அவமோனங் ள் இருநத்ன. 

ஒரு முரற கபோப்போண்டவர ்இநத்ியோ சுற்றுப்பயணம் 

கமற்ப ோண்டகபோது, தனது சுற்றுப்பயணதத்ிற் ோ  பயன்படுதத்ிய 

விரலயுயரந்த்  ோரர அன்ரன பதரெோவு க்ு அன்பளிப்போ  

ப ோடுதத்ோர.் பெோகுசு  ோரில் பயணம் பெய்வதற்கு சிறிதளவும் 

விருப்பமில்ரல ஆனோலும் அதரன மறு  ்வும் விருப்பமில்ரல. 

எனகவ புன்னர கயோடு ஏற்று ப் ோண்டோர.் அடுதத் நிமிடகம அநத்  ்

 ோரர ஏலம் விடுமோறு க ோரி ர்  விடுதத்ோர.் அநத்ப் பணதர்த 

அற டட்ரள நிதியில் கெரத்த்ு  ்ப ோண்டோர.் இது பலரரயும் 

ஆெெ்ரியதத்ில் மூழ் டிதத் ெம்பவம். இது கபோன்று தோம் பபறும் 

அரனதத்ு பரிசு ரளயும் ஏலமிடட்ு அநத்ப் பணதர்த அற  ்டட்ரள 

நிதியில் கெரத்த்ோர.் 

தனது முழுகநரமும் ஏரழ ளு  ்ோ வும், ஏரழ  ்குழநர்த ளின் 

 ல்வி  ்ோ வும், குடிரெ வோசி ளின் மருதத்ுவம் மற்றும் 

சு ோதோரதத்ு  ்ோவும் பெலவழிதத்ோர.் இதனோல் அரனவரும் அன்ரன 

பதரெோரவ ‘குடிரெ ெக ோதரி’ என்று அரழ  ் ஆரம்பிதத்னர.் 

 

 

ரசனவக்காக உலகம் ஒரு சுற்றுெ் ொேன்வ : 

 

• 1963-ல் ஏரழெ ்சிறுவர ்ளு  ்ோன பிரதக்யோ  பள்ளி க்ூடம் ஜீலியன் 

பஹன்றி மற்றும் பிஷப் ஆல்ஃப்ரட ்ஆகிகயோரது உதவியுடன் 

 டட்ப்படட்து. 

• 1965-ல் தவனிசூலாவில் இரு க்ும் ஏரழ ளு க்ு உதவி பெய்தோர.் 

குறிப்போ  குடிரெ பகுதி ளு க்ுெ ்பென்று தங்கி கெரவ பெய்தோர.் 

அகத ஆண்டில் ஆஸ்திரேலியா பென்று கபோரத பழ  ்தத்ு க்ு 

அடிரமயோனவர ்ள், சிரற ர் தி ள் மற்றும் அன்பு க்ு ஏங்கும் 

அனோரத  ்குழநர்த ள் ஆகிகயோர ்க்ு கெரவ பெய்தோர.் 

• 1970-ல் ஐநத்ு  ன்னியோஸ்திரி ளுடன் ர ாேட்ன் பென்று அங்குள்ள 

அ தி ளு க்ு பணிவிரட பெய்தோர.் அகத ஆண்டில் இலண்டன் 

பென்று அங்கு ெோரலகயோரதத்ில் மி வும் கமோெமோன நிலரமயில் 

வோழ்நத்வர ்ளு க்ு உதவி பெய்தோர.் 

• 1971-ல் ரமற்கு ொகிஸ்ொனில் நடநத் கபோரினோல் போதி  ்ப்படட் 



ம  ்ளு க்ு உதவி பெய்தோர.் ஆதரவற்ற பபண் ளு க்ுத ்

தங் ளுரடய குழநர்த ரள  ோப்போற்றுவதற் ோ  சிறு 

பதோழில் ரளயும்  ற்று  ்ப ோடுதத்ோர.் 

• 1973-ல் எெத்ிரயாெ்பியாவு க்ுெ ்பென்று அங்கு வறடச்ியோல் 

போதி  ்ப்படட் ம  ்ளு க்ு உதவி பெய்தோர.் அகத ஆண்டு கஜோரட்ன், 

இங்கிலோநத்ு அபமரி  ்ோ,பங் ளோகதஷ்,பமோரஷீியஸ்,இஸ்கரல், பபரு. 

ஏமன் உள்ளிடட் நோடு ளில் தனது கெரவ ரமயங் ரள ஆரம்பிதத்ோர.் 

• 1977-ல் ஆநத்ிரப்பிரகதெம்  டும் புயலோல் தோ  ்ப்படட் கபோது அங்கு 

பதரெோவும், அவரது ெக ோதரி ளும் விரரநத்ு பென்று உதவி 

பெய்தனர.் 

• 1978-ல் தனது பெோநத் ஊரோன ஸ்ரகாெ்ஜிக்கு யூக ோஸ்கலவிய 

அரழப்பின் கபரில் பென்றோர.் 

• 1981-ல்  ெ்ொன் ஃகபமில் ரலஃப் அகெோசிகயஷன் என்கிற அரமப்பு 

விடுதத் அரழப்பிரன ஏற்று கடோ க்ிகயோவில் தனது கெரவ 

ரமயதர்த ஆரம்பிதத்ோர.் 

• 1985-ல் அதமேிக்காவில் எய்டஸ்் கநோய் விழிப்புணரவ்ு பிரெெ்ோரதர்த 

கமற்ப ோண்டோர.் 

• 1988-ல் ேஷ்யா க்யூொவு க்ுெ ்பென்று கெரவ ரமயங் ரள 

ஆரம்பிதத்ோர.் அகத ஆண்டு தென்னாெ்பிேிக்கா பென்ற பதரெோ 

‘என க்ு பவள்ரள,  றுப்பு, பெர்ெ மற்றும் மஞ்ெள் எனகிற எநத் வித 

நிற கபதமும் கிரடயோது. நோம் எல்கலோரும் அன்ரபப் பபறுவதற் ோ , 

அன்பு பெலுதத்ுவதற் ோ ப் பரட  ்ப்படட்ிரு க்ிகறோம்’ என்று 

கபசினோர.் 

• 1991-ல் அபமரி  ்ோ மற்றும் ஈரோ  ்அதிபர ்ளு க்ு வரளகுடோப் 

கபோரர நிறுதத் வலியுறுதத்ி  டிதம் எழுதினோர.் 

• 1992-ல் பிரதமர ்ெதோம் உகென் அரழப்பின் கபரில் ஈோக் பென்று மறு 

நிரம்ோண நடவடி ர் யில் பங்கு ப ோண்டோர.் 

உல ம் முழுவதும் பமோதத்ம் 123 நோடு ளில் நோன் ோயிரம் தன்னோரவ்ு 

பதோண்டர ்களோடு கூடிய 600 கெரவ ரமயங் ள் உருவோ  ்ப்படட்ன. 

மோரெ் ்13 1997-ல் அற  ்டட்ரளயின் பபோறுப்பு  ்ள் அரனதர்தயும் 

நிரம்லோவிடம் ஒப்பரடதத்ுவிடட்ு ெோதோரண பதோண்டரோ கவ தனது 

பணியிரன பதோடரந்த்ோர ்அன்ரன பதரெோ. 

பெப்டம்பர ்5 1997-ம் ஆண்டு அதி ோரலயிகலகய விழிதத் அவர ்‘பநஞ்சு 

வலிப்பது கபோல் இரு க்ிறது’ என்று முனகியபடிகய கபசினோர.் 

பதரெோவு க்ுெ ்சிகிெர்ெ அளிதத்ுவரும் சிறப்பு மருதத்ுவர ்வநத்ு 

போரத்த்ோர.் சிறதளவு முன்கனற்றம் ஆனோலும் கபசுமளவு க்ு கூட 

பதம்பில்ரல. அன்று இரவு 9.30 மணி க்ு ‘பநஞ்சு வலி க்ிறகத’ என்று 

பமல்லிய குரலில் மீண்டும் முனகினோர ்பதரெோ. “ டவுகள இவரு க்ு 

ஒன்றும் ஆகிவிட க்ூடோது என்று பிரோதத்ிதத்ோர ்ள் பதறினோர ்ள்”. 

ஓரெ ள் நின்று கபோய் படுதத்ிருநத்ோர.் ஆதம்ோ ெோநத்ியரடநத்து. 

இன்றும் அவர ்ளது கெரவ ள் மற்றும் பதோண்டுள்ளம் நம் மனதில் 

நீங் ோ இடம் பபற்று  ்ப ோண்டு இரு க்ிறது. 



கினடெ்ெ விருதுகள் : 

• 1962 – பதம் ஸ்ரீ விருது 

• 1971 – 23வது கபோப் ஜோன் அரமதி விருது 

• 1971 – குட ்ெமரிடட்ன்(Good Samaritan) விருது 

• 1971 – ப ன்னடி விருது 

• 1972 – ெரவ்கதெ புரிநத்ுணரவ்ு  ்ோன ஜவஹரல்ோல் கநரு விருது 

• 1973 – படம்பிள்டன் விருது 

• 1977 – இங்கிலோநத்ின் க ம்பிரிடஜ்் பல் ரல  ்ழ ம் வழங்கிய 

டோ ட்ர ்படட்ம் 

• 1979 – அரமதி  ்ோன கநோபல் பரிசு 

 

 

• 1982 – பபல்ஜியம் நோடட்ு பல் ரல  ்ழ ம் வழங்கிய டோ ட்ர ்படட்ம் 

• 1985 – சுதநத்ிரதத்ு  ்ோன பிரிசிபடன்ஷியல் விருது 

 

அமெரிகக் ஜனாதிபதி ரானல்ட ்ரரகன் அன்னன மெமரசாவுகக்ு விடுெனலகக்ான அதிபரின் பெகக்ென்ெ 

1985இல் மெள்னள ொளினகயில் நடநெ் விழாவில் ெழங்கி மகௌரவிெெ்ார.் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:President_Reagan_presents_Mother_Teresa_with_the_Medal_of_Freedom_1985.jpg
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D_%E0%AE%B0%E0%AF%87%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AF%88_%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%88


 

• 1996 – அபமரி  ்ோவின் ப ளரவப் பிரரஜ 

வட க்ு  ல் தத்ோரவெ ்கெரந்த் கமோனி ோ பபரஸ்ோ என்ற பபண்மணி 

நீண்ட நோட ்ள் தீரோ வயிற்று வலியோல் துன்பப்படட்ு  ்ப ோண்டு 

இருநத்ோர.் ஒரு நோள் ‘வீடட்ில் யோரும் இல்லோத கநரம் வயிற்று வலி வநத்ு 

விடட்து. சுடு மணலில் விழுநத் மீன் கபோலத ்துடிதத்ோர’். படு ர்  க்ு 

அருக  அன்ரன பதரெோவின் படம் இருநத்து. ‘அன்ரனகய என் வீடட்ில் 

யோரும் இல்ரல. உங் ளுரடய போது ோப்பில்தோன் இரு க்ிகறன். 

நீங் ள்தோன் என்னுரடய தீரோ வயிற்று வலிரயய் குணமோ  ் 

கவண்டும்’ என்று கவண்டி  ்ப ோண்டு அங்கு இருநத் அன்ரன 

பதரெோவின் உருவப் படதர்த வயிற்றின் மீது ரவதத்தோ வும் அதன் 

பிறகு பபரஸ்ோவு க்ு ‘வயிற்று வலி’ வரகவ இல்ரல எனவும் 

கூறப்படுகிறது  

அருளாளே.் 

கிருஸ்துவ மரபின்படி ஒருவர ்இறநத் பிறகு அடுதத் ஐநத்ு 

வருடங் ளில் ஏதோவது ஒரு அதிெயம் அவரது பபயரில் நி ழ்நத்ோல் “ 

அருளோளர"் என்ற படட்ம் வழங் ப்படும். இங்கு பபரஸ்ோ வோழ்வில் 

நி ழ்நத் அதிெயம் அன்ரன பதரெோ அருளோளர ்என்ற படட்ம் பபற 

 ோரணமோ  இருநத்து. 

 

அ க்டோபர ்19 2003-ல் வோடி ன் ந ரின் புனித பீடட்ர ்ெது  ்தத்ில் 3 

இலடெ்ம் கபர ்முன்னிரலயில் சுமோர ்இரண்டரர மணி கநர விழோ 

நரடபபற்றது. இரண்டோம் ஜோன் போல் விழோவிற்கு வருர  

தநத்ிருநத்ோர.் அவரது முன்னிரலயில் பதரெோவு க்ு ‘அருளோளர'்என்ற 

படட்ம் வழங் ப்படட்து. 



புனிெே ்ெடட்ம் :  

 

2016 பெப்டம்பர ்4ம் கததி வதத்ி  ்ோன் தூய கபதுரு வளோ தத்ில் 

திருதத்நர்த பிரோன்சிஸ் அவர ்ள் நிரறகவற்றும் திருப்பலியில் 

அருளோளர ்அன்ரன பதகரெோ அவர ்ள் புனிதரோ  அறிவி ் ப்படட்h ர.் 

 

 

 

யார் இந்த க ால்க ாத்தா ந ர் புனிதத மாதர் கதரேசா ? 
இன்று வளர்ச்சியடைந்த நாடுகடள தாக்கும் பயங்கரமான நநாய்கள் ததாழுநநாய் 
அல்லது காச நநாநயா அல்ல மாறாக மனிதன் தன்டன அன்பு தசய்ய யாரும் 

இல்டலநய, தன்டன ஏற்று தகாள்ள யாரும் இல்டலநய, தன்டன தட்டி தகாடுக்க 
யாருமில்டல என்ற ஏக்கநம இன்டறய பயங்கரமான நநாய்கதளன்றும் நமலும் 

உைலில் ஏற்படும் நநாய்களுக்கு மருந்து உண்டு என்றும், ஆனால் மனதில் ஏற்படும் 

நநாய்களான தனிடம, விரக்தி, காயங்களுக்கு அன்பு மாத்திரநம மருந்து என்றும், 
நமலும் வளர்ச்சியடையாத நாடுகளில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒரு சிறு துண்டு 

பாண் இல்லாமல் இறக்கின்றார்கள் என்றும், ஆனால் வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் 

எத்தடனநயா ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அன்பு, பாசம் கிடைக்காமல் 

இறக்கின்றார்கள் என்றும், நமலும் வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் மக்கள் இடறவன் 
நதடவயில்டல என்ற பிடிவாதத்தால் தங்கடள தாங்கநள அழித்து தகாள்கிறார்கள் 
என்று தகால்கத்தா நகர் புனிடத மதர் ததநரசா உலக மக்களுக்கு எத்தடனநயா 

வருைங்களுக்கு முன்நப இந்த உண்டமகடள எடுத்து தசான்னாள். 

எங்நகா பிறந்தவடள இடறவன் தனக்தகன்று நதர்ந்ததடுத்து, அவடள தனதாக்கி, 

அவடள டவத்நத இந்த உலகத்தில் மாற்றங்கடள தகாண்டு வருகிறார். இடற 

பக்தியுள்ள குடும்பத்தில் பிறந்த அவள், தனது 12வது வயதிநல தான் 



கன்னியாஸ்திரியாக நபாக விரும்புகிநறன் என்ற ஆடசடய தனது தாய்க்கு எடுத்து 

தசால்லி, தனது 18வது வயதில் தனது நாட்டை விட்டு புறப்பட்டு இடறவனுக்கு 

பணி தசய்ய தசல்கிறார்கள். எனது தாயின் தசபநம என்டன இன்று இந்த நிடலக்கு 
தகாண்டு வந்தது என்று அவள் தனது தாடய நபாற்றி பல நநரங்களில் 

தசால்லியிருக்கின்றாள் . 

பல இன்னல்கள் மத்தியில் அன்பின் பணியாளர் சடபடய ததாைக்கி, ஒன்றுக்கும் 

பயப்பைாமல் தனது பணிடய உலகதமங்கும் பரப்பி தகாண்நை நபானாள். சாதி 

என்ற மநனாவியாதி இடறவனின் பிள்டளகடள பிரித்து, கூறு நபாட்டு அழிக்க 

விைாமல், அதுவும் தாய் திருச்சடபடய அழிக்காமல் இருக்க நவண்டும் என்பதற்காக 

தான் இரத்தத்தில் அல்நபனியன் என்றும், குடியுரிடமயில் தான் இந்தியன் என்றும், 

விசுவாசத்தில் தான் கத்நதாலிக்க கன்னியாஸ்திரி என்றும், இடற அடைத்தலில் தான் 

உலகத்துக்கு தசாந்தமானவள் என்றும், இதயத்தில் தான் முழுடமயாக கிறிஸ்துவின் 

இதயத்துக்கு தசாந்தமானவள் என்றும் தசால்லி தனது சாதி " கிறிஸ்தவள் 

மாத்திரநம" என்றும், அவளது பணிடய தமாழி, சமய, குலம், நகாத்திரம் என்று 
பாராது எல்லாரும் இடறவனின் பிள்டளகநள என்ற உண்டமடய உலகத்துக்கு 

எடுத்து தசால்லி தனது பணிகடள உலகதமல்லாம் தகாண்டு தசல்கிறாள். 

யார் இந்த ததநரசா? யாருக்கும் பயப்பைாமல் பல நமடைகளில் ஏறி 

கருக்கடலப்புக்கு எதிராக நபாராடுகிறாள். "ஒரு தாநய தனது தசாந்த பிள்டளடயநய 

கருவிநல தகாள்ளும் நபாது, எப்படி தகாடல தசய்யாநத என்று மற்றவர்களுக்கு 

நாங்கள் தசால்ல முடியும் " என்று நகள்விடய நகட்கிறாள். இடறவன் தரும் 

குைந்டதகடள தகாள்ளாதீர்கள், நமலும் அவற்டற எனக்கு தாருங்கள், நான் அடத 

அன்நபாடு ஏற்று வளர்ப்நபன் என்று உலகத்டத பார்த்து முைக்கமிடுகிறாள்.நமலும் 

உலகத்தின் ஏழ்டமக்கும், வறுடமக்கும் எதிராக நபாராடுகின்றாள்.1950 ஆம் ஆண்டு, 
இந்தியாவின் தகால்கத்தாவில் பிறர் அன்பின் பணியாளர் என்ற கத்நதாலிக்க துறவற 

சடபயிடன நிறுவிகின்றார் . நாற்பத்டதந்து வருைங்களுக்கு நமலாக 

ஏடைஎளிநயார்களுக்கும், நநாய்வாய்ப்பட்நைாருக்கும், அனாடதகளுக்கும், 

இறக்கும் தருவாயிலிருப்நபாருக்கும் ததாண்ைாற்றியவர் இவர். தகால்கத்தாவில் 13 

உறுப்பினர்கடளநய தகாண்ை சிறியததாரு அடமப்பாக ஆரம்பிக்கப்பட்ை இச்சடப, 

இன்று 6000க்கும் நமலான அருட்சநகாதிரிகளால் நைத்தப்படும் அனாடத 

இல்லங்கடளயும், எய்ட்ஸ் நல்வாழ்வு டமயங்கடளயும், ததாண்டு டமயங்கடளயும் 

தன்னகத்நத தகாண்டு அகதிகள், குருைர், ஊனமுற்நறார், முதிநயார், மது 

அடிடமகள், ஏடை எளிநயார், வீைற்நறார், தவள்ளத்தினாலும், ததாற்றுநநாயாலும் 
பஞ்சத்தாலும் பாதிக்கப்பட்ைவர்கள் நபான்றவர்கடளக் கவனிக்கும் இைமாகவும் 

இருக்கிறது. 

நைமாடும் புனிடதயாக வாழ்ந்த இவடள, இன்று இடறவன் அவடள தனது 
திருச்சடபயில் நிரந்தர புனித நிடலக்கு உயர்த்தி அவளது அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி 

எங்கடளயும் ஒரு புனித வாழ்விற்கு வாை அடைக்கின்றார். நாமும் இடறவனின் 

அடைப்டப ஏற்று, அவருக்நகற்ற வாழ்க்டக வாை, அவரிைம் வரம் நகட்நபாம். 
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