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✠ புனிதர் ஜான் பபாஸ்பகா ✠ 

(St. John Bosco) 

குரு/ பாவமன்னிப்பாைர்/ நிறுவனர்/ "இளைபயாரின் தந்ளத மற்றும் 

ஆசிரியர் 

(Priest, Confessor, Founder, "Father and Teacher of Youth") 

 

பிறப்பு : ஆகஸ்ட் 16, 1815  - காசல்நுபவா பத ஆஸ்தி, பியத்மாந்து, இத்தாலி 



(Castelnuovo d'Asti, Piedmont, Kingdom of 

Sardinia) 

இறப்பு : ஜனவரி 31, 1888 (வயது 72) - துரின், இத்தாலி அரசு 

(Turin, Kingdom of Italy) 

 

ஏற்கும் சமயம் :  பராமன் கத்பதாலிக்க திருச்சளப (Roman Catholic 

Church) 

ஆங்கிலிக்கன் சமூகம் (Anglican Communion) 

அருைாைர் பட்டம் : 2 ஜூன் 1929 திருத்தந்ளத பதினனான்றாம் பயஸ் 

(Pius XI) 

புனிதர் பட்டம் : 1 ஏப்ரல் 1934 திருத்தந்ளத பதினனான்றாம் பயஸ் 

 

முக்கிய திருத்தலங்கள் :  கிறிஸ்தவர்களின் சகாய அன்ளன 

பபராலயம், துரின், இத்தாலி (Basilica of Our 

Lady of Help of Christians, Turin, Italy) 

நிளனவுத் திருவிைா :   31 ஜனவரி 

 

பாதுகாவல் :  கிறிஸ்தவ பவளல பைகுபவர் (Christian Apprentices), 

பதிப்பாசிரியர்கள்  (Editors), பதிப்பாைர்கள் 

(Publishers),  

பள்ளி சிறார்கள்     (School Children),  

கண்கட்டி வித்ளத புரிபவார்   (Magicians), 

 இைம் குற்றவாளிகள்    (Juvenile Delinquents), 

இளைபயார்     (Young People), 



புனிதர் ஜான் ப ாஸ்ப ா, "டான் ப ாஸ்ப ா" (Don Bosco) என்ற 

ப யரில் பிர லமானவர். இவர், ஓர் இத்தாலிய பராமன்  த்பதாலிக் க் 

குருவும்,  ல்வியாளரும்,  த்பதான் தாம் நூற்றாண்டின் எழுத்தாளரும் 

ஆவார்.  

துரின் (Turin) ந ரில் இவர்  ணிபுரிந்த  ாலத்தில், 

பதாழில்மயமாக் ல் மற்றும் ந ரமயமாக் ல் (Industrialization and 

Urbanization) ஆகியவற்றிநாள் மக் ள் ப ரிதும்  ாதிப்பு ளுக்கு 

ஆட் ட்டிருந்தனர். பதருக் ளில் வாழும் சிறுவர் ள், இளம் 

குற்றவாளி ள் மற்றும் பிற குறற ாடுறடய இறளஞர் ளின்  ல்விக் ா  

தமது வாழ்க்ற யிறன அர்ப் ணித்துக்ப ாண்டார். தண்டறன சார்ந்த 

 ல்வி முறறறய விடுத்து அன்பு சார்ந்த  ல்வி முறறறயப் பின் ற்றினார். 

இவர், புனிதர் ஃபிரான்சிஸ் பத சபலஸின் (Saint Francis de Sales) 

ஆன்மீ ம் மற்றும் தத்துவத்றத பின் ற்று வர் ஆவார். இவர், 

"கிறிஸ்தவர் ளின் ச ாய அன்றன" (Mary Help of Christians) என்ற 

தறலப்பில் அன்றன அர்ச்சிஷ்ட மரியாளின் தீவிர  க்தர் ஆவார். 

பின்னாளில், துரின் ந ரில் "டான் ப ாஸ்ப ாவின் சபலசியர் ள்" (Salesians 

of Don Bosco) என்ற அறமப்பிறனத் பதாடங்கியப ாது தமது  ணி றள 

"பத சபலஸுக்கு" அர்ப் ணித்தார். 

"மரிய படாபமனி ா மஸ்ஸபரல்பலா" (Maria Domenica Mazzarello) 

என் வருடன் இறைந்து, "கிறிஸ்தவர் ளின் ச ாய அன்றனயின் 

ம ள் ள்" (Daughters of Mary Help of Christians) என்றபதாரு 

அருட் ன்னியரின் சமய அறமப்பிறனத் நிறுவினார். இது ஏறைச் 

சிறுமி ளின்  ல்வி மற்றும் அவர் றள அக் றறயுடன்  வனிப் தற் ா  

அர்ப் ணிக் ப் ட்டது. 

1876ல் ப ாஸ்ப ா "சபலசிய கூட்டுறவு இயக்கம்" (Association of 

Salesian Cooperators) என்ற ப யரில் ஒரு  ாமர மக் ள் இயக் த்திறன 

(Movement of Laity) நிறுவினார். இதன் பநாக் மும் ஏறை ளின் 

 ல்விபயயாகும். 



 

வாழ்க்ளகச் சுருக்கம் : 

ஜான் ப ாஸ்ப ா, இத்தாலியின் "ப ச்சி" (Becchi) என்னும் 

மறலப் குதியின் குக்கிராமத்தில் பிறந்தார். இவரது தந்றத ப யர் 

"ஃபிரான்னசஸ்பகா பபாஸ்பகா" (Francesco Bosco) ஆகும். தாயார், 

"மார்கனரட்டா ஓச்சினயன்னா" (Margherita Occhiena) ஆவார். இவருக்கு 

"அன்படானிபயா" மற்றும் "ஜியுனசப்" (Antonio and Giuseppe) ஆகிய 

இரண்டு மூத்த சப ாதரர் ள் இருந்தனர். இவர் ள் "மங்ப ாலிய" (Moglian 

Family) குடும் த்றதச் பசர்ந்த  ண்றைப்  ணியாளர் ள் ஆவர். இவர் 

பிறந்த சமயத்தில் அங்ப  வறட்சியும்  ஞ்சமும் நிலவியது. அதறனத் 

பதாடர்ந்து, 1817ல் பநப்ப ாலியனின் பதாடர் ப ார் ளின் பிறகு, 

(Napoleonic wars) வறட்சியும்  ஞ்சமும் ப ரழிவும் நிலவியது. 

இவருக்கு இரண்டு வயதாற யில் இவருறடய தந்றத 

மரித்துப்ப ானார். அவரது தாயார் பிள்றள ள் மூவரதும் ப ாள்ற  ள் 

மற்றும்  ணி ளில் அவர் ளுக்கு மி வும்  க்  லமா  இருந்தார். 

1825ல் தனது ஒன் தாவது வயதில் அவர் தினமும் பதாடர்  னவு ள் 

 ாை ஆரம்பித்தார். இது, அவரது பசாந்த ஞா ங் ளின் டி அவரிலும் 

அவரது முழு வாழ்க்ற யிலும் ஆழ்ந்த உைர்வு றள ஏற் டுத்தியது. 

அவர் திரளான சிறுவர் ள் விறளயாடுவறதயும் பதவதூஷைம் 

பசய்வறதயும்  ண்டார். அத்துடன் ஒய்யாரமா  

சிங் ாரித்துப ாண்டிருந்த ஒரு மனிதறனயும்  ண்டார். அம்மனிதன், நீர் 

இந்த உன் நண் ர் றள பமன்றமயா வும் இரக் மா வும் பஜயிக்  

பவண்டும். ஆ பவ, இப்ப ாபத  ாவம் அருவருப் ானது என்றும் 

நல்பலாழுக் ம் அை ானபதன்றும் அவர் ளுக்கு விவரிக்கும்  ணிறயத் 

பதாடங்கு என்றார். 

1830ல் இவர் "பஜாசப் கஃபஸ்ப ா" (Joseph Cafasso) என்ற குருறவ 

சந்தித்தார். குருவானவர் இவரில் இயற்ற யா  உள்ள திறறம றளக் 

 ண்டு இவருக்கு  ல்வி  ற்  உதவினார். 



1835ல் "ச்சிபயறி" (Chieri) என்ற இடத்தில் "இம்மாகுபலட் 

அன்றனயின் ப ராலயத்தின்" (Church of the Immacolata Concezione) 

அருப யுள்ள குருத்துவக்  ல்லூரியில் இறைந்தார். ஆறு வருட குருத்துவ 

 ல்வியின் பின்னர், 1841ல் "மூபவாரு ஆண்டவரின் திருவிைா ஞாயிறு" 

(Eve of Trinity Sunday) அன்று "துரின் உயர்மறற மாவட்ட ப ராயர் 

'ஃப்ரான்பஸானி" (Archbishop Franzoni of Turin) அவர் ளால் குருத்துவ 

அருட்ப ாழிவு ப ற்றார். 

அக் ாலத்தில், துரின் ந ர மக் ள் பதாற  117,000 ஆ  இருந்தது. அது 

பதாழில்மயமாக் றலயும் ந ரமயமாக் றலயும் பிரதி லித்தது. 

சிறந்தபதாரு வாழ்க்ற றயத் பதடி கிராமப்புறங் ளிலிருந்து வந்திருந்த 

மக் ள் ந ரின் பசரிப் குதி ளில் தங்கியிருந்தனர். அத்துடன், மறற 

ப ாதறனக் ா  சிறறக் ற தி றளக்  ாை ப ாஸ்ப ா அடிக் டி 

பசன்றார். அங்ப  12 முதல் 18 வறரயான சிறார் ள் குற்றவாளி ளா  

 ண்டு மனம் பவதும்பினார். அவர் ள் குற்றங் ள் புரிந்து 

சிறறச்சாறல ளுக்கு வருவறத தடுக்  ஒரு வழி  ாைபவண்டுபமன்று 

தீர்மானித்தார்.  ங்கு ளிலுள்ள  ாரம் ரிய முறற ள் ப ாதாது என்றும் 

பவபறாரு முறறயிலான திருத்தூது அல்லது மறறப்  ணி ள் அவசியம் 

என்றும் நிறனத்தார். 

சிறுவர் றளயும் இறளஞர் றளயும் சீர்திருத்துவது ஜான் 

ப ாஸ்ப ாவின் முழுபநரப்  ணியானது. ஆ பவ, அவர் சிறுவர் ள்  ணி 

பசய்யும் இடங் ளிலும், அவர் ள் கூடும் இடங் ளான  றட ள் மற்றும் 

சந்றதப்  குதி ளிலும் பசன்று அவர் றள சந்திக்  ஆரம்பித்தார். 

ப ரும் ாலும் அவர் ளறனவருபம பவவ்பவறு  ட்டிடத் 

பதாழில் றளச் பசய் வர் ளா  இருந்தனர். இரவு பநரங் ளில்  லர் 

சரியா  உறங்குவபதயில்றல என் றத அறிந்தார். வீடற்ற அவர் ள் 

 ாலங் ளின் அடியிலும் ந ரின் இருண்ட  குதி ளிலும் உறங்கினர். 

இரண்டு தடறவ அவர் அவர் ளுக்கு உறங்  தமது இல்லத்திபலபய 

இடம் ப ாடுத்தார். ஆனால், அவர் ள் முதல் முறற இல்லத்தின் 



ப ார்றவ றள திருடிக்ப ாண்டு ஓடிப்ப ாயினர். இரண்டாவது தடறவ, 

 ரன்மீதிருந்த அறனத்றதயும்  ாலி பசய்து விட்டு ஓடிப்ப ாயினர். ஜான் 

ப ாஸ்ப ா பின்னரும் மனம் தளரவில்றல. 

1847 பம மாதம், ஜான் ப ாஸ்ப ா முதன்முறறயா  தமது 

இல்லத்திலிருந்த மூன்று அறற ளில் ஒன்றில் வபலன்சியா ந ரிலிருந்து 

வந்திருந்த ஒரு அனாறதச் சிறுவறன தங்  றவத்தார். மூன்று 

அறற ளுள்ள ஒரு வீட்றட “வல்படாக்ப ா” (Valdocco) ந ரின் 

பசரிப் குதியில் வாடற க்கு எடுத்திருந்த ஜான் ப ாஸ்ப ா, ஒரு 

அறறயில் தாமும் தமது தாயார் “மார்கரீட்டாவும்” (Margherita) 

தங்கியிருந்தனர். மீதமுள்ள அறற ளில் வீடற்ற சிறுவர் றளயும் 

அனாறத றளயும் தங் றவத்தனர். இங்ஙனம் ஆரம்பித்த இவரது 

பசறவ,  டிப் டியா  அதி ரித்து, 1861ல் சுமார் அறுநூறு 

இறளஞர் ளுக்கு பமற் ட்டவர் ளுக்கு தங்  இடமளித்தார். 

ஜான் ப ாஸ்ப ா அடுத்தடுத்து ந பரங்கும் சுற்றியறலந்து வீடற்ற 

அநாறத சிறார் றளயும் இறளஞர் றளயும் அறைத்துவந்தார். இரண்பட 

மாதங் ளில், இவர் ளிருந்த புனித மார்ட்டின் பதவாலயத்தின் 

அரு ாறமயிலிருந்த சுற்றத்தார் சிறுவர் ள் விறளயாடும்ப ாது ஏற் டும் 

கூச்சல் ளால் எரிச்சல் அறடந்தனர். அவர் ள் ஜான் ப ாஸ்ப ா மீதும் 

அவரது சிறார் ள் மீதும் ந ராட்சியில் பு ார் கூறினர். அவர் ள் 

பதறவயற்ற, ஆதாரமற்ற வதந்தி றளயும் கிளப்பிவிட்டனர். 

குருவானவரும் அவரது சிறுவர் குைாமும் அடிக் டி கூட்டங் றளக் 

கூட்டுவதா வும், அது அரசாங் த்துக்ப திரான புரட்சியா க்கூட 

மாறுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது என்றும் கூறினர். இவற்றற ஏற்றுக்ப ாண்ட 

ந ராட்சி நிர்வா ம், ஜான் ப ாஸ்ப ாறவயும் அவரது குழுவினறரயும் 

அங்கிருந்து பவளிபயற உத்தரவிட்டனர். 

நவம் ர் மாதம் 1851ல், சாபலசியன் சற யின்  ாப்  ங் ளில் 

முதன்முறறயா  பதாழிற் யிற்சி ஒப் ந்தங் ள் (Contract of Apprenticeship) 

உருவாக் ப் ட்டன. ந ரின் பதாழில்முறனபவாரிடம் சிறார் றள 



 ணியில் அமர்த்தினார்.  ல முதலாளி ள் சிறுவர் ளா அடித்து 

ப ாடுறமப் டுத்தினர். தவறு பசய்யும் இறளஞர் ளா வாய்வழியா பவ 

பசால்லி திருத்தபவண்டுபமன்று ஜான் ப ாஸ்ப ா வற்புறுத்தினார். 

சிறுவர் ளின் ஆபராக்கியத்தில் அக் றற  ாட்டினார். முக்கிய 

பிரச்சிறன ள் அறனத்திலும் தறலயிட்டு அவற்றற நிவர்த்தி பசய்தார். 

விைா நாட் ளில் அவர் ளுக்கு விடுமுறற அளிக்  பவண்டினார். 

வருடாந்த விடுமுறற றள அறிவிக்  ப ாரினார். இவ்வளவு 

முயற்சி ளின் பின்னரும் இறளஞர் ளின் நிறலறம பமாசமா பவ 

இருந்தது. 

ஜான் ப ாஸ்ப ா தமது சற யில் இருந்த அறனவருக்கும் சபலசிய 

சுற்றுமடறல முதன் முதலில் 1875ல் எழுதினார். அன்றிலிருந்து 

இன்றுவறர பவளிவரும் இச்சுற்று மடல், தற்ப ாது ஐம் துக்கும் 

பமலான  திப்பு ளில், முப் து பமாழி ளில் பவளிவருகின்றது. 

ஜான் ப ாஸ்ப ா நிறுவிய சற  ள் உல ம் முழுதும்  ரவி, உலகின் 

 ல நாடு ளிலும் சுமார் 2000க்கும் பமலான விடுதி ள், அனாறத 

இல்லங் ள்,  ள்ளி ள், விறளயாட்டுக் குழுக் ள், சிறுவர் ளுக் ான 

ப ாழுதுப ாக்கு றமயங் ள், விறளயாட்டு மற்றும் பதாழில்நுட்  

 யிற்சி றமயங் ள் என இச்சற யினரால் ஏறை இறளஞர் ளுக்ப ன 

நடத்தப் ட்டு வருகின்றன. 

1929ல் ஜான் ப ாஸ்ப ாவுக்கு முக்திப்ப று  ட்டமளிக் ப் ட்டது. 

1934ல் புனிதர்  ட்டமளிக் ப் ட்ட ஜான் ப ாஸ்ப ா, இறளஞர் ளின் 

ஆசிரியர் மற்றும் தந்றத என்று திருத்தந்றத  திபனாராம்  யசால் (Pope 

Pius XI) பிர டனம் பசய்யப் ட்டார். 

னதான்பபாஸ்பகா மறறந்தாலும் அவரது வலது கரம்இன்னும் 

அழியாமல் உள்ளது. அவரது வலது  ரம் ஒருப றையில் 

றவக் ப் ட்டு,  பமழுகு உடலின் பநஞ்சுப் குதியில் 

ப ாருத்தப் ட்டுள்ளது.  

 


