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திருப்பட்டங்கள் : 

குருத்துவத் திருநிவைப்போடு : 1 நவம்பர் 1946 

ஆரேம் ஸ்ரேபோன் ேபி ோ-ஆல் 

ஆ ர்நிதை திருப்பபாழிவு : 28 வேப்வேம்பர் 1958 

இகுனுஸ் போசிக்-ஆல் 

கர்தினாைாக உ ர்த்தப்பட்டது : 26 ஜூன் 1967 



பிற ேகவல்கள் : 

குடியுரிதை : ரபோைந்து நோட்ேவர் 

நிதனவுத் திருவிழா : 22 அக்ரேோபர் 

முத்திப்யபறு : 1 ரே 2011 

புனிே ரபதுரு ரப ோை ம், வத்திக்கோன் - திருத்தந்தத பதினாறாம் 

பபனடிக்ட் 

புனிதர் பட்டம் : 27 ஏப் ல் 2014 

புனிே ரபதுரு ரப ோை ம், வத்திக்கோன் - திருத்தந்தத பிரான்சிசு 

பாதுகாவல் : உைக இவைர ோர் நோள் 

திருத்ேந்வே புனிே இ ண்ேோம் அருள் சின்னப்பர், கத்யதாலிக்க 

திருச்சதபயின் 264வது திருத்தந்தத ஆவார். இவர் 26 ஆண்டுகள், 168 

நோட்கள் கத்ரேோலிக்க திருச்ேவபயின் ேவைவ ோக பணி ோற்றினோர். 

இதுவவ  பணி ோற்றி  திருத்ேந்வே ர்களில் ரபோைந்து நோட்வேச் 

ரேர்ந்ே முேைோவது திருத்ேந்வே இவ ோவர். ரேலும் 1520க்கு பின்னர் 

இத்ேோலி ர் அல்ைோே ஒருவர் திருத்ேந்வே ோனதும் இதுரவ 

முேற்ேேவவ ோகும். இவர் 1978ம் ஆண்டு அக்யடாபர் 16ம் நாள் 

பதவிய ற்றார். வ ைோற்றில் நீண்ே கோைம் இப்பேவியில் இருந்ேவர்களில் 

இ ண்ேோம் இேம் பிடித்ேவர் இவ ோவோர். 

இவர் 1340 ரபருக்கு அருைோைர் பட்ேமும், 483 ரபருக்கு புனிேர் 

பட்ேமும் அளித்துள்ைோர். இது, இவருக்கு முன், ஐந்து நோற்றோண்டுகைோக 

இருந்ே எல்ைோ திருத்ேந்வே ர்களின் கூட்டு எண்ணிக்வகவ  விே 

அதிகேோகும். இவர் 20ம் நூற்றோண்டின் மிக முக்கி  ேவைவர்களுல் 

ஒருவ ோக ரபோற்றப்படுகின்றோர். ேம் 26 ஆண்டு ஆட்சிகோைத்தில் இவர் 129 

நோடுகளுக்கு ப ணம் வேய்துள்ைோர். ேம் ேோய்வேோழி ோன ரபோலி ம் 

ேட்டுேல்ைோேல் இத்ேோலி ம், பிவ ஞ்சு, ரஜர்ேன், ஆங்கிைம், 

எசுப்போனி ம், ரபோர்த்துக்கீேம், உக்குர னி  வேோழி,  ஷ் ன், 



குர ோவோசி  வேோழி, எஸ்வப ோண்ரேோ, பண்வே  கிர க்கம் (Ancient 

Greek) ேற்றும் இைத்தீன் வேோழிகள் இவருக்குத் வேரிந்திருந்ேன. 

 

வாழ்க்தகக் குறிப்பு : 

1920ம் ஆண்டு ரே 18ம் ரேதி ரபோைந்தின் வோரேோவிச்சில் பிறந்ே 

கயரால் ய ாயசப் பவாய்த்திவா என்ற வப ர் வகோண்ே திருத்ேந்வே 

இரண்டாம் ஜான் பால் (ய ாவான் பவுல்), 1929இல் எமிலி ோ என்ற ேேது 

ேோவ  இழந்ேோர். ேேது ஒர  ேரகோே  ோன ேருத்துவர் எட்ேண்வே 

1932இல் இழந்ேோர். இ ோணுவ அதிகோரி ோன ேனது ேந்வேவ  1941இல் 

இழந்ேோர். வேருேனி  நோத்சிகளின் ஆக்கி மிப்போல் ரபோைந்தில் 

பல்கவைக்கழகம் 1939இல் மூேப்பட்ேது. எனரவ வேருேனிக்கு நோடு 

கேத்ேப்படுவவேத் ேவிர்க்கும் ரநோக்கத்திலும் ேனது பிவழப்புக்கோகவும் 

முேலில் சுண்ணோம்புக்கல் அகழ்விேத்திலும் பின்னர் வேோல்வோய் நகரில் 

ரவதித் வேோழிற்ேோவையிலும் ரவவை வேய்ேோர். இ ண்ேோம் உைகப் 

ரபோருக்குப் பின்னர் கல்விப்படிப்வப மீண்டும் வேோேர்ந்து 1946இல் 

குருவோனோர். 1964இல் கி ோக்ரகோவ் ரப ோ  ோகவும் 1967இல் 

கர்தினோைோகவும் உ ர்த்ேப்பட்ேோர். 

1978ஆம் ஆண்டு அக்யடாபர் 16இல் திருத்தந்தத ாகத் 

யதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட கர்தினால் கயரால் ய ாயசப் பவாய்த்திவா, 

அச்சை ம் இரண்டாம் ஜான் பால் என்ற பப தரத் பதரிவு பசய்தார். 2005 

ஏப்ரல் 2ஆம் நாள் காைைானார். 

அருளாளர் பட்டம் : 

திருத்ேந்வே இ ண்ேோம் ர ோவோன் பவுல் இறந்ே சிறிது 

கோைத்திற்குள்ரைர  அவருக்குப் புனிேர் பட்ேம் அளிப்பேற்கோன 

விேோ வண வேோேங்கி து. வழக்கேோக இவ்வவக ோன விேோ வண 

வேோேங்குவது ஒருவ து இறப்புக்குப் பின் ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்ரே 

ஆகும். ஆனோல், இ ண்ேோம் ர ோவோன் பவுவை விவ வில் புனிே ோகக் 

கோண வபோதுேக்கள் விரும்பி வேத் வேோேர்ந்து திருத்ேந்வே பதினோறோம் 



வபனடிக்ட் அந்ே விேோ வண உேனடி ோகத் வேோேங்க ஆவணயிட்டு, 

ஐந்து ஆண்டு ேோேேக் கோைம் ரவண்ேோவேன்று விதிவிைக்கு அளித்ேோர். 

திருத்ேந்வே பதினோறோம் வபனடிக்ட் 2009, திசம்பர் 19ம் நாள் 

திருத்தந்தத இரண்டாம் ய ாவான் பவுதை வணக்கத்திற்குரி வர் என்று 

அறிவித்தார். பி ோன்சு நோட்வேச் ேோர்ந்ே ஒரு கன்னி ர், இ ண்ேோம் 

ர ோவோவன ரநோக்கி ேன்றோடி வேத் வேோேர்ந்து போர்க்கின்ேன் 

ரநோயிலிருந்து திடீவ ன குணம் வபற்றவே ஆ ோய்ந்ே வத்திக்கோன் 

ரப ோ ம், அந்நிகழ்ச்சி இவற ருைோல் நிகழ்ந்ேரே என்று 

அறிக்வகயிட்ேவேத் வேோேர்ந்து, திருத்தந்தத பதினாறாம் பபனடிக்ட் 

2011, யை ைாதம் முதல் நாளன்று திருத்தந்தத இரண்டாம் ய ாவான் 

பவுதைஅருளாளர் நிதைக்கு உ ர்த்தினார். 

 

புனிதர் நிதைக்கு உ ர்த்தப்படுதல் : 

திருத்ேந்வே இ ண்ேோம் ர ோவோன் பவுலுக்கு அருைோைர் பட்ேம் 

அளிக்கப்பட்ே சிை ேணி ரந ம் வேன்ற உேரனர , அவருவே  

பரிந்துவ யின் ப னோக ஒரு புதுவே நிகழ்ந்ேேோக வேய்தி வந்ேது. 

ரகோஸ்ேோரிக்கோ நோட்டு புரைோரிவபத் ரேோ ோ என்ற வபண்ேணிக்கு 

ஏற்பட்ே மூவை இ த்ே அழற்சி, திருத்ேந்வே இ ண்ேோம் ர ோவோவன 

ரநோக்கி ேன்றோடி ேன் விவைவோக, அற்புேேோன விேத்தில் 

ேவறந்ேேோகவும், அேற்கு ேருத்துவர்கைோல் விைக்கம் ே  இ ைவில்வை 

என்றும் வேய்தி வவளி ோனது. இந்ே நிகழ்வவ ஆய்ந்ே வத்திக்கோன் 

ரப ோ ம் அவே ஒரு புதுவே என்று அறிக்வகயிட்ேது. 

2013, சூதை ைாதம் 4ஆம் நாள் திருத்தந்தத பிரான்சிசு ஆதணப்படி, 

திருத்தந்தத இரண்டாம் ய ாவான் பவுலுக்கு விதரவில் புனிதர் பட்டம் 

அளிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. அயத தருணத்தில் திருத்தந்தத 

இருபத்திமூன்றாம் ய ாவான் புனிதராக அறிவிக்கப்படுவார் என்றும் 

தகவல் தரப்பட்டது. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88_%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88_%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D


2014, ஏப்ரல் 27ம் நாள் இரு திருத்தந்தத ர்களுக்கும் திருத்தந்தத 

பிரான்சிசு அவர்களால், புனிதர் பட்டம் அளிக்கப்பட்டது. 

இரு திருத்தந்தத ர் புனிதர்களாக அறிவிக்கப்படுதல்: 

இ ண்ேோம் ர ோவோன் பவுல், இருபத்திமூன்றோம் ர ோவோன் ஆகி  

இரு திருத்ேந்வே ருக்கும் ஒர  நோளில், ஒர  நிகழ்ச்சியின்ரபோது புனிேர் 

பட்ேம் வழங்கப்பட்ேது ஒரு சிறப்பு நிகழ்வோயிற்று. அதுரபோைரவ 

திருத்தந்தத பிரான்சிசு ேேக்கு முன் திருத்ேந்வேப் பணிவ  ஆற்றி 

அப்பேவியிலிருந்து விைகி  முன்னோள் திருத்தந்தத ான பதினாறாம் 

பபனடிக்யடாடு இவணந்து வபோதுேக்களுக்குமுன் திருப்பலி 

நிவறரவற்றி அந்நிகழ்ச்சியில் கைந்துவகோண்ேதும் வ ைோற்றுச் 

சிறப்போனேோகும். 

திருச்ேவபத் ேவைவர்கள் ேற்றும் திருப்ப ணிகள் பங்ரகற்பு 

புனிதர் பட்டம் வழங்குவதற்காகத் யதர்ந்துபகாள்ளப்பட்ட நாள்,  

கத்யதாலிக்கருக்குச் சிறப்பான நாள். இய சுவின் உயிர்த்பதழுதலுக்குப் 

பின் வருகின்ற அந்த ஞாயிற்றுக் கிழதைக்கு முந்தி  ைாதையில்தான் 

திருத்தந்தத இரண்டாம் ய ாவான் பவுல் இறந்தார். ரேலும் போஸ்கோ 

கோைத்தின் இ ண்ேோம் ஞோயிறோன அந்ே நோள் "இதற இரக்க ஞாயிறு" 

என்ற வப  ோல் வகோண்ேோேப்பே வழிவகுத்ேவர் இ ண்ேோம் ர ோவோன் 

பவுல்.  

திருத்ேந்வே இருபத்தி ண்ேோம் ர ோவோன் வ ைோற்றுச் சிறப்புமிக்க 

இ ண்ேோம் வத்திக்கோன் வபோதுச்ேங்கத்வேக் கூட்டி (1962-1965), இருபதாம் 

நூற்றாண்டுத் திருச்சதபயின் ைறுைைர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தார்.  

திருத்ேந்வே இ ண்ேோம் ர ோவோன் பவுல் "குடும்பங்கதள ஆதரித்து 

வளர்த்தார்.  

புனிேர்கைோக அறிவிக்கப்பட்ே இரு திருத்ேந்வே ர்களின் 

மீவபோருள்கள் வவள்ளிப் ரபவழகளில் வகோண்டுவ ப்பட்டு, ேக்களின் 

வணக்கத்திற்கு வவக்கப்பட்ேன. திருத்ேந்வே ர ோவோனின் உேல் புனிே 

ரபதுரு வபருங்ரகோவிலின் கீழ்க்ரகோவிலிலிருந்து ரேற்ரகோவிலுக்குக் 



வகோண்டுவ ப்பட்ேரபோது அவருவே  உேலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ே 

ரேோல் பகுதி அவருவே  மீவபோருள் ஆனது. 

புதி  புனிதர்களின் மீபபாருள்கள்- 

திருத்ேந்வே இ ண்ேோம் ர ோவோனின் மீவபோருவைக் 

வகோண்டுவந்ேவர் அவருவே  பரிந்துவ  ோல் குணம் வபற்ற 

பிரைோரிவபத் ரேோ ோ டி ோஸ் என்னும் ரகோஸ்ேோ ரிக்கோ நோட்டுப் 

வபண்ேணி. அவர், திருத்ேந்வே இ ண்ேோம் ர ோவோன் பவுலின் 

உேலிலிருந்து, அவர் 2005இல் இறப்பேற்குமுன் ேருத்துவப் 

பரிரேோேவனக்கோக எடுக்கப்பட்ே அவ து இ த்ேம் அேங்கி  ரபவழ. 

புதி  புனிேர்களின் உருவங்கள் சித்ேரிக்கப்பட்ே பி ேோண்ேேோன 

வேோங்குதிவ கள் புனிே ரபதுரு வபருங்ரகோவிலின் முகப்பிலிருந்து 

வேோங்கவிேப்பட்டிருந்ேன. பீேத்வேச் சுற்றிலும் 30 ஆயி ம் ேைர்கள் 

அணிவேய்ேன. அம்ேைர்கவை எக்குவரேோர் நோடு நன்வகோவே ோக 

அளித்திருந்ேது. 

பசபம்: 

இதறவா, எங்கள் வாழ்க்தகயில் உம் உடனிருப்தப உணர்ந்து, 

நற்பச ல்கள் என்னும் கனித  ஈந்தளிக்க அருள்தாரும். ஆபைன். 
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