
 
✠ புனிதர் இருபத்திமூன்றாம் ய ாவான் ✠ 

(St. John XXIII) 

261ம் திருத்தந்தத : 

(261st Pope) 

பிறப்பு : நவம்பர் 25, 1881 

ய ாட்யோ இல் ய ான்ட்யே, பபர்கய ா, இத்தாலி அரசு 

(Sotto il Monte, Bergamo, Kingdom of Italy) 

இறப்பு : ஜூன் 3, 1963 (வ து 81) 

அப்யபாஸ்தல  ாளிதக, வத்திக்கான் நகரம் 

(Apostolic Palace, Vatican City) 

ஏற்கும்    ம் : யரா ன் கத்யதாலிக்க திருச் தப 

(Roman Catholic Church) 

அப ரிக்காவில் இவாஞ் லிக்கல் லூதரன் திருச் தப 

(Evangelical Lutheran Church in America) 

கனோவின் ஆங்கிலிக்கன் திருச் தப 

(Anglican Church of Canada) 
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அப ரிக்காவின் எபிஸ்யகாபல் திருச் தப 

(Episcopal Church of the United States) 

முக்தியபறு பட்ேம் : ப ப்ேம்பர் 3, 2000 

திருத்தந்தத இரண்ோம் ஜான் பவுல் 

(Pope John Paul II) 

புனிதர் பட்ேம் : ஏப்ரல் 27, 2014 

திருத்தந்தத ஃபிரான்சிஸ் 

(Pope Francis) 

திருத்தந்தத புனிதர் இருபத்திமூன்றாம் ய ாவான் அல்லது 

இருபத்திமூன்றாம் அருளப்பர், கத்யதாலிக்க திருச் தபயின் 261ம் 

திருத்தந்தத ாக 1958-1963 காலகட்ேத்தில் ஆட்சிப ய்தவர் ஆவார். 

“ஆஞ்செல ோ ஜியுசெப் ச ோன்கல்லி” (Angelo Giuseppe Roncalli) எனும் 

இயற்செயர் சகோண்ட இவர், 1881ம் ஆண்டு, நவம்ெர் மோதம், 25ம் நோள் 

பிறந்தோர். 1958ம் ஆண்டு, அக்லடோெர் மோதம், 28ம் நோள் திருத்தந்ததயோகத் 

லதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டு, சுமோர் ஐந்து ஆண்டுகள் மட்டுலம ஆட்சி செய்தோர். 

அக்குறுகிய ஆட்சிக்கோ த்தில் இவர் 20ம் நூற்றோண்டுத் திருச்ெதெயில் 

நடந்த மிக முக்கிய நிகழ்வோகிய, 1962-1965 கோ கட்டத்தில் நடந்த 

“இரண்ோம் வத்திக்கான் பபாதுச் ங்கத்தத” (Second Vatican Council) 

கூட்டினோர். ஆனோல், வயிற்று புற்றுலநோயோல் ெோதிக்கப்ெட்டிருந்த 

திருத்தந்தத, அச்ெங்கம் நிதறவுறுவதற்கு முன்னல , 1963ம் ஆண்டு, ஜூன் 

மோதம், 3ம் நோள் மரித்தோர். 

இளத ப் பருவம் : 

“ஆஞ்செல ோ ஜியுசெப் ச ோன்கல்லி” (Angelo Giuseppe Roncalli), 

இத்தோலி நோட்டின் வடலமற்கு பி ோந்தியமோன “ச ோம்ெோர்டி’யின்” 

(Lombardy) “செர்கலமோ” (Bergamo) என்னும் ெகுதிதயச் ெோர்ந்த “லெோட்லடோ 

இல் லமோன்ட்லட” (Sotto il Monte) என்னும் சிற்றூரில் பிறந்தோர். 



அவருதடய தந்தத, “ஜிலயோவன்னி ெட்டிஸ்டோ ச ோன்கல்லி” 

(Giovanni Battista Roncalli) ஆவோர். தோயோர் “மரியன்னோ ஜியூலியோ 

மஸ்செோல் ோ” (Marianna Giulia Mazzolla) ஆவோர். அவர்களுக்குப் பிறந்த 

ெதின்மூன்று குழந்ததகளுள் ஆஞ்செல ோ ஜியுசெப் ச ோன்கல்லி 

நோன்கோமவர் ஆவோர். 1889ம் ஆண்டு, தமது எட்டு வயதில் “புதுநன்தம” 

மற்றும் “உறுதிப்பூசுதல்” ஆகிய இ ண்டு அருட்ெோதனங்கதை செற்றோர். 

சிறுவயதில லய குருவோகப் ெணிபுரிய ஆர்வம் சகோண்ட 

ஆஞ்செல ோ ஜியுசெப் ச ோன்கல்லி, தம் உறவினர் ஒருவர் அளித்த நிதி 

உதவிலயோடு செர்கலமோ சிறு குருமடத்தில் கல்வி ெயின்றோர். கல்வி 

உதவித்சதோதக செற்று, ல ோமில் புனித அப்லெோல்லினோர் குருமடத்தில் 

(இன்தறய "ல ோம் திருத்தந்தத செரிய குருமடம்") கல்வி கற்றோர். 1896ம் 

ஆண்டு, மோர்ச் மோதம், 1ம் லததி, “ஃபி ோன்சிஸ்கன் ெதெயில்” (Secular 

Franciscan Order) இதைந்தோர். 1904ம் ஆண்டு இதறயியலில் டோக்டல ட் 

ெட்டம் செற்ற இவர், ஆகஸ்ட் மோதம், 10ம் நோள் குருத்துவ அருட்செோழிவு 

பபற்றார். 

ச ோன்கல்லி, சிறுவயதிலிருந்லத அன்தன மரியோள் மீது மிகுந்த 

ெக்தி சகோண்டிருந்தோர். மி ன் மதற மோவட்டத்ததச் லெர்ந்த 

இம்செர்ெோலகோ என்னும் ஊரில் அதமந்திருந்த அன்தன மரியோள் 

திருத்த த்துக்கு அவர் ெ  முதற திருப்ெயைமோகச் சென்றுவந்தோர். 

திருச்ெதெயில் ெணிபுரிதல் : 

செர்கலமோ மதறமோவட்டத்தின் புதிய ஆயர் “ஜியோலகோலமோ” 

(Giacomo Radini-Tedeschi) தமது செய  ோக ச ோன்கல்லிதய 1905ம் ஆண்டு 

நியமித்தோர். அப்ெணிதய மிக்க விசுவோெத்லதோடும் திறதமலயோடும் 

ஆற்றினோர். 1914, ஆகஸ்ட் 22ம் நோள் ஆயரின் ம ை நோள்வத  தமது 

ஆயரின் செய  ோகப் ெணிபுரிந்தோர். அலத ெமயம் செர்கலமோ 

குருமடத்தில் திருச்ெதெ வ  ோறு கற்பித்தோர். 

முத ோம் உ கப்லெோரின்லெோது (World War I), இத்தோலியின் அ ெ 

இ ோணுவத்தில் (Royal Italian Army) இவர் கட்டோய இ ோணுவ லெதவ 



புரிந்தோர். இ ோணுவத்தின் மருத்துவ பிரிவில், லநோயோளிகதைத் தூக்கிச் 

செல்லும் “ஸ்ட்ச ச்ெர்” தூக்குெவ ோகவும் (Stretcher-Bearer) சிட்றோ ய 

குருவோகவும் (Chaplain) ெணியோற்றிய இவர், 1919ம் ஆண்டின் 

சதோடக்கத்தில் இ ோணுவத்திலிருந்து சவளிலய வந்தோர். 

1921ம் ஆண்டு, நவம்ெர் மோதம், 6ம் லததி ல ோம் ெயணித்த 

ச ோன்கல்லி, திருத்தந்தத ெதிதனந்தோம் செனடிக்ட்தட (Pope Benedict XV) 

ெந்தித்தோர். அவர் ச ோன்கல்லிதய இத்தோலியின் நற்செய்தி அறிவிப்புப் 

ெணி லதசிய அதமப்பின் (Society for the Propagation of the Faith) தத வ ோக 

நியமித்தோர். ச ோன்கல்லி, தோம் ெந்தித்த திருத்தந்ததயருள் திருத்தந்தத 

ெதிதனந்தோம் செனடிக்ட் மிகவும் அனுதோெம் மிக்கவர் என்று 

நிதனவுகூறுவோர். ச ோன்கல்லி, திருச்ெதெயின் ெல்லவறு செோறுப்புமிக்க 

ெதவிகதை வகித்தோர். 

திருத்தந்தத இருெத்துமூன்றோம் லயோவோன் தமது ெதவி கோ த்தில், 

ெ  உைர்ச்சிபூர்வமோன பி ெங்கங்கள் நிகழ்த்தினோர். அதவ மிகவும் 

பி சித்தி செற்றதவயோகும். எடுத்துக்கோட்டோக, இ ண்டோம் வோட்டிகன் 

செோது ெங்கத்தின் (Second Vatican Council) சதோடக்க நோளின் நடுநிசியில், 

தூய லெதுரு ெதுக்கத்தில் (St. Peter's Square) கூடியிருந்த கூட்டத்தில் 

உத யோற்றிய திருத்தந்தத கூறிய சி  வோர்த்ததகள்: 

“என் அன்பார்ந்த குழந்ததகயள! நீங்கள் வீடு திரும்புதகயில், உங்கள் 

குழந்ததகதள  ந்திப்பீர்கள். அவர்கதள அதைத்தவாறு, இது 

திருத்தந்ததயின்  ார்பில் என்று கூறுங்கள்” (Dear children, returning home, you 

will find children; give your children a hug and say: This is a hug from the Pope!) 
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