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ஒரு தெண், ென்னுனைய ென்னிேண்டு வயதில் துறவறம் புக முடிவு 

தசய்து, ெதிதைட்ைாவது வயதில் வீட்னை விட்டு தவளிரயறி, ொன் என்று 

இல்லாது, இந்ெ உலகத்னெரய ென்னுனைய குடும்ெமாய் ொவித்து, சக 

மனிெர்களின் வாழ்க்னக ரமம்ெை ென்னுனைய இறுதி நாள் வனே ஒரு 

தெண் ரொோடிக்தகாண்ரை இருந்திருக்கிறார் என்றால் அது "அன்னை 

தெேசா"னவ தவி  க று யோ ோக இருக்க முடியும். 

அல்கபனியோ நோட்வடப் பூர்வீகமோகக் ககோண்ட ரும், இந்திய 

குடியுரிவம கபற்ற உக ோமன் கத்கதோலிக்க அருட் ககோதரியும் ஆை 

அருளோளர் அன்வை கதக  ோ அ ர்களின் இயற்கபயர், ஆக்ைஸ் 

ரகான்ஜா ரொஜாஜியூ ஆகும். (ரகான்ஜா என்ெெற்கு அல்ரெனிய 

தமாழியில் "ரோஜா அரும்பு" என்று தொருள்). 

   

ஆக்ைஸ் ககோன்ேோவின் தந்வதயின் ம ைத்தின் பிறகு, அ  து 

தோயோர் அ வ  நல் கதோரு உக ோமன் கத்கதோலிக்க ோக  ளர்த்தோர். தைது 



பதிகைட்டோம்  யதில் அ ர் வீட்வட விட்டு க ளிகயறி, "தலாரேட்ரைா 

சரகாெரிகளின்"  வபயில் மவறப் பணியோள ோகத் தன்வை இவைத்துக் 

ககோண்டோர். அதற்குப் பிறகு தைது தோவயகயோ அல் து உடன்பிறந்த 

 ககோதரிவயகயோ மீண்டும் போர்க்கவில்வ . 

 

1929ம் ஆண்டு அ ர் இந்தியோ  ந்தோர். 

1948ம் ஆண்டில் ஏவைகளுடைோை தைது க வ வய ஆ ம்பித்தோர். 

க ோக ட்கடோ துற ற  வபயின் உவடகவளக் கவளந்து, நீ  

கவ யிடப்பட்ட  ோதோ ை க ண்ணிற பருத்தி புடவ வய 

அணிந்த  ோய், இந்திய குடியுரிவமயிவைப் கபற்றுக்ககோண்டு குடிவ  

பகுதிகளுக்குள் க வ  க ய்ய ஆ ம்பித்தோர். 



 

 



 

கதக  ோ தமது நோட்குறிப்பில், தமது ஆ ம்ப கோ ம், துன்பங்கள் 

நிவறந்தகதன்றும்,  ருமோைமில் ோத கோ ைத்தோல் உைவுக்கோகவும், 

ஏவைய கபோருட்களுக்கோகவும் யோசிக்க கநர்ந்தகதன்றும், ஆ ம்ப 

நோட்களில்  ந்கதகமும், தனிவமயும், கன்னிமடத்தின்   திகளுக்குத் 

திரும்பும்   ைமும் ஏற்பட்டகதன்றும் தைது நோட்குறிப்பில் எழுதிைோர். 

 

1950 அக்கடோபர் 7ம் கததி, பிறர் அன்பின் பணியோளர்  வபவய 

மவறமோ ட்ட அளவில் து க்க கதக  ோவுக்கு கத்கதோலிக்க 



திருச் வபயில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. அச் வபயின் குறிக்ககோளோக 

அ ர் கூறியது, "உண்ை உை ற்ற ர்கள், உடுத்த உவடயற்ற ர்கள், 

வீடற்ற ர்கள், முடமோை ர்கள், குருடர்கள், கதோழு கநோயோளிகள் 

கபோன்கறோர்கவளயும், தங்கவள  மூகத்திற்கக 

கதவ யற்ற ர்ககளைவும், அன்பு க ய்யப்படோத ர்ககளைவும், 

க னிக்கப் படோத ர்ககளைவும் எண்ணிக் ககோண்டிருப்ப ர்கவளயும், 

 மூகத்திற்கக கபரும் போ கமன்று எண்ைப்பட்டு அவை  ோலும் 

புறக்கணிக்கப் பட்ட ர்கவளயும் க னித்தக  ஆகும்." 

ககோல்கத்தோவில் 13 உறுப்பிைர்கவளக் ககோண்ட சிறியகதோரு 

அவமப்போக ஆ ம்பிக்கப்பட்ட இச் வப, இன்று 6000க்கும் கம ோை 

அருட் ககோதரிகளோல் நடத்தப்படும் அைோவத இல் ங்கவளயும், எய்ட்ஸ் 

நல் ோழ்வு வமயங்கவளயும், கதோண்டு வமயங்கவளயும் தன்ைகத்கத 

ககோண்டு அகதிகள், குருடர், ஊைமுற்கறோர், முதிகயோர், மது அடிவமகள், 

ஏவை எளிகயோர், வீடற்கறோர், க ள்ளத்திைோலும், கதோற்றுகநோயோலும் 

பஞ் த்தோலும் போதிக்கப்பட்ட ர்கள் கபோன்ற ர்கவளக் க னிக்கும் 

இடமோகவும் இருக்கிறது. 

இ ர், சிறந்த  மூக க  கர் எைவும், ஏவைகளுக்கும் 

ஆத  ற்கறோருக்கும் பரிந்து கபசுப ர் என்றும் உ கம் முழு தும் 

புகைப்பட்டோர். 

1950ம் ஆண்டு, இந்தியோவின் ககோல்கத்தோவில் "பிறர் அன்பின் 

பணியோளர்" என்ற கத்கதோலிக்க துற ற  வபயிவை நிறுவிைோர்.  

நோற்பத்வதந்து  ருடங்களுக்கும் கம ோக ஏவை எளிகயோர்களுக்கும், 

கநோய் ோய்ப்பட்கடோருக்கும், அைோவதகளுக்கும், இறக்கும் 

தறு ோயிலிருப்கபோருக்கும் க வ  க ய்து கதோண்டோற்றிய ர் இ ர். 

முதலில் இந்தியோ முழு தும், பின்ைர் க ளிநோடுகளுக்கும் "பிறர் 

அன்பின் பணியோளர்  வப"யிவை நிறுவிைோர். 



இ ர் 1979ல் அவமதிக்கோை கநோபல் பரிசிவையும், 1980ல் 

இந்தியோவின் சிறந்த குடிமக்கள் விருதோை போ த  த்ைோ விருதிவையும் 

கபற்றோர். 

அன்வை கதக  ோவின் "பிறர் அன்பின் ெணியாளர் சனெ", அ  து 

இறப்பின் கபோது 123 நோடுகளில் 610 கதோண்டு நிறு ைங்களுடன் 

இயக்கிக்ககோண்டிருந்தது. இதில் எய்ட்ஸ், கதோழு கநோய் மற்றும் 

கோ கநோயோல் போதிக்கப்பட்ட ர்களுக்கோை நல் ோழ்வு வமயங்கள், 

இ    உைவு  ைங்குமிடங்கள், குைந்வதகள் மற்றும் குடும்பத்திற்கோை 

ஆக ோ வைத் திட்டங்கள், அைோவத இல் ங்கள், பள்ளிக்கூடங்கள் 

ஆகியவ  அடங்கும். 

அன்வை அ ர்கவளப் பற்றி எழுது தோைோல், நிவறய எழுதிக் 

ககோண்கட கபோக ோம். 

 

அன்வை அ ர்களின் கவடசிக் கோ ம், மிகவும் கடிைமோைதோக 

இருந்தது. இதயக் ககோளோறுகளோல் அ திப்பட்டோர். ஏப் ல் 1996ல் 

அன்வை கதக  ோ கீகை விழுந்து அ  து கோவற எலும்பு முறிந்தது. 

ஆகஸ்டில் மக ரியோவிைோலும், இதய கீைவறக் ககோளோறிைோலும் 

அ திப்பட்டோர்.இதய அறுவ சிகிச்வ க்குட்பட்ட கபோதிலும் அ  து 

உடல்நிவ  கமோ மோகிக் ககோண்டிருந்தது.  

க ப்டம்பர் 5, 1997ல் ம ைமவடந்தோர். 



 

க ப்டம்பர் 1997ல் இறுதிச் டங்கிற்கு முன்ைதோக ஒரு  ோ  கோ ம் 

அன்வை கதக  ோவின் உடல் ககோல்கத்தோவின் புனித கதோவமயோர் 

ஆ யத்தில் கபோதுமக்கள் போர்வ க்கு வ க்கப்பட்டிருந்தது. அவைத்து 

மத ஏவைகளுக்கும் அ ர் ஆற்றிய கதோண்டுக்குப் பரிகோ மோக, இந்திய 

அ சின் அ சு மரியோவதயுடன் கூடிய இறுதிச் டங்கு க ய்யப்பட்டது. 

அ  து க யல்கவளயும்,  ோதவைகவளயும் பகுத்தோய்ந்த 

திருத்தந்வத இ ண்டோம் அருள் சின்ைப்பர், "மோனுட க வ யில் தன்வை 

முழுவமயோக ஈடுபடுத்தத் கதவ யோை ப னும் விடோமுயற்சியும் 

அன்வை கதக  ோவுக்கு எங்கிருந்து  ந்தது? அ ர் அதவைப் 

பி ோர்த்தவையிலும் இகயசு கிறிஸ்துவ யும் அ  து 

இவற ோர்த்வதவயயும், அ ரின் திருஇருதயவதயும் 

தியோனிப்பதிலிருந்து கபற்றுக் ககோண்டோர்." என்றோர். தனிப்பட்ட 

முவறயில் அன்வை கதக  ோ தைது மத நம்பிக்வககளில் அகநக 

 ந்கதகங்கவளயும் கபோ ோட்டங்கவளயும் ககோண்டிருந்தோர். இது 

ஏறத்தோை ஐம்பது  ருடங்கள் அ  து  ோழ்க்வகயின் முடிவு  வ  

நீடித்தது. 

அக்கடோபர் 19, 2003ல் திருத்தந்வத இ ண்டோம் ேோன் போல் 

அ ர்களோல் அன்வை கதக  ோவிற்கு அருளோளர் பட்டம் 

அளிக்கப்பட்டது. 



4 க ப்டம்பர் 2016ல், அன்வை கதக  ோவுக்கு திருத்தந்வத 

ஃபி ோன்சிஸ் அ ர்கள் புனித ோக அருட்கபோழிவு க ய்தோர். 

 

 

 


