
 

அன்னைத் தெரசா ஒரு மீள் பார்னை 

 

அல்பின ாட்டு குடிநகாக ிந்து இந்தின குடிநகாக இந்த பப பண்நணி 
அபகநாக Agnes Gonxha Bojaxhiu என் பதபசாயாக நட்டும் தான் இயக்க முடியும்.  

 

(பயற்று ாட்டில் ிந்து இந்தின குடியுரிமந பற் பதபசாயின் நூற்ாண்மை 
பகாண்ைாடும் இந்த பயமனில் தநிமர் (யிஸ்யாதன் ஆந்த்) யயரின் இந்தின 
குடியுரிமநமனக் குித்துக்  பகள்யிகள் எழுப்ப்ட்டியப்து தான் யயத்தநிக்கும் 
யிரனம்.) 
 

அந்ின ாட்டில் ிந்தயபானியந்தாலும் இந்தின ாட்டில் ஆதபயற்பாயக்காய் 
அயர் பசய்த அயம்ணிகம ாம் அந்ின டுத்தி யிை முடினாது.  
 

இன்ல்கள் யற்ின் இமைனிலும் அாமதகளுக்காக அனபாது உமமத்த 
ஆக்ஸ் @ பதபசாயின் கவு சாதி , சநன, இ ாகுாடின்ி அன்மயும் 
அபயமணப்மயும் அிப்து நட்டுநாகபய இயந்தது.  
 

யமும ன்பகாமை யசூித்து பகாண்டியந்த அன்ம பதபசாயின் கபங்கில் 
யயர் துப்ினியக்கிார். பதபசாபயா அதம துமைத்து யிட்டு "இதம ான் 
மயத்துக் பகாள்கிபன்... சினிியக்கும் அாமதகளுக்காக உதயி ஏதும் 
பசய்னங்கள் எ நீண்டும் மக ீட்டினியக்கிார்.  
 

அத்தம அயம்ணிகம ஆற்ின ின்ர் கூை.... தன்மக் குித்து கூறும் பாது 
"அன்ின் கடிதத்மத இவ்வுகத்திற்கு எழுதுகின் இமயின் கபங்கில் இயக்கும் 
சிின பன்சில் நட்டுபந ான் என்கிார்" 
 

பதபசா அயர்கின் அப்ணி இந்தினர்கம பசாம்பி ஆக்குகிரீ்கள் ; நீண்டும் 
ிச்மச எடுக்க தூண்டுகிரீ்கள் ; பான்  பகள்யிகமயும் எழுப்ாநல் இல்ம...  

 

சினிியப்யனுக்கு நீம பகாடுக்காநல் நீம ிடிப்து எப்டி எ பசால்ி 
பகாடுக்காபந என் பகள்யி ன்ிற்கு "அயர்கள் நீன் ிடிப்தற்கு ஏற் 
நிமமன ான் உயயாக்குகிபன்" ; உனர்ிமகில் இயக்கி ீங்கள் 
நீன்ிடிக்க (பயமயாய்ப்ிம) ஏற்டுத்தி பகாடுங்கள் எ கூினியக்கிார்.  

 

தான் பசய்த ணிகில் பதியாக இயந்த பதபசாபய தது திப்ட்ை 
யாழ்க்மகனில் இமயன் (அயரில்) இயப்மத குித்த  குமப்ங்களுக்கும் 
ஆாகி இயக்கிார் என்து நறுக்கமுடினாத ன்று .  

http://thamizhanedwin.blogspot.in/2010/08/teresa-agnes.html
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அயபது யாழ்க்மகனில் ிகழ்ந்த சி முக்கின ிகழ்வுகள் இங்பக புமகப்ைங்காய்.  

 

Agnes Gonxha Bojaxhiu @ பதபசா ஆகஸ்ட் 26, 1910 Macedonia ல் (முந்மதன 
யூபகாஸ்பயினா) அல்பின தகப்ாயக்கு ிந்தார்  

 
பதபசா அயர்கள் ிந்த இைம். 

 

ஆகஸ்ட் 26 ல் ிந்தாலும் தான் , தியமுழுக்கு எப்டும் Baptism எடுத்த திநா 
ஆகஸ்ட் 27 ஐ தான் ிந்த ாாக கயதிார்.  

http://4.bp.blogspot.com/_oI1rjsqmFDQ/SqIpx3mcaDI/AAAAAAAADKg/DYUO_-OnOGk/s1600-h/1+Agnes+Gonxha+Bojaxhiu.jpg
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1928 ல் அனர்ாந்தில்... Sisters of Loretto எப்டும்(இந்தினாயில் ணி பசய்ன 
னிற்றுயிக்கப்டும் இைம்) குழுயில் பசர்ந்தார்.  

 

 

 

1929 ல் இந்தினாயில் ணி பசய்ன ஆபம்ித்தார்.  
 

1931 ல் தது பனமப பதபசா எ நாற்ி பகாண்ைார்.  
 

1931-1946 யமப கல்கத்தாயில்(St.Mary's High School) ஆசிரிமனனாக ணினாற்ிார். 
 

1944 ல் Principal ஆக தயி உனர்வு பற்ார். அபத யயைம் காசபானால் (TB) 

ாதிக்கப்ட்ைார். 
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1946 ல் ைார்ஜிிங் குதிக்கு ஒய்யிற்காக பசல்மகனில் ஏமமகளுக்காக ணி பசய்ன 

பயண்டுபந இமயால் அமமக்கப்ட்ைதாக உணர்ந்தார்.  

 

 

1948 ல் இந்தின குடியுரிமந பற்ார். 

 

1950 ல் ஏமமகளுக்கு உதவும் யமகனில் Missionaries Of Charity என் அமநப்ம 

உயயாக்கிார் 



 
1952 ல் Nirmal Hrudai என் முதினயர்களுக்கா ாதுகாப்பு அமநப்ம அமநத்தார்.  

 
1979 ல் அமநதிக்கா பால் ரிமச பற்ார் 

த்நஸ்ரீ, ாபத பத்ா , புயபசல்ஸ் கத்பதாிக்க ல்கமகமகத்தின் கவுபய ைாக்ைர் 
ட்ைம், அமநதிக்கா பய ரிசு எ  யியதுகமயும் பற்ியக்கிார்.  

 
1985 ல் அபநரிக்க அதிர், பபாால்ட் ரீகிைநியந்து Presidential Award Of Freedom 

என் யியமத பறுகிார். 

http://4.bp.blogspot.com/_oI1rjsqmFDQ/SqIpc_LEZZI/AAAAAAAADJw/sKVXSOJEogo/s1600-h/11+Nirmal+Hrudai+Teresa.jpg
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1991 ல், The Salvation Army என் பதாண்டு ிறுயம் நற்றும் கிிஸ்தய 
அமநப்ின் உக தமயர் ஈயா பபாஸ் அம்மநனாமப சந்திக்கிார்.  

 

 

1996 ல் அபநரிக்காயின் கவுபய குடியுரிமநமன பறுகிார்.  

 

 

நகாத்நா காந்தினடிகின் சநாதினில்  

 

http://www.salvationarmy.org/
http://2.bp.blogspot.com/_oI1rjsqmFDQ/SqIo0wkK9nI/AAAAAAAADJQ/Uc7BE7a-AcY/s1600-h/19+-1996+American+Citizenship+Teresa.jpg
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June 18, 1997- பயல்ஸ் இயபசி ைனாா உைன் 

 

இய நாதங்களுக்கு ின்ர் அபத யயைம் இயயயம் நபணத்தில் இமணந்தார்கள் 
(ஆகஸ்ட் 31 ல் ைனாாவும் பசப்ைம்ர் 5 ல் பதபசாவும் காநாார்கள்) 

 

 

ைனாா குித்து பதபசா 

http://1.bp.blogspot.com/_oI1rjsqmFDQ/SqIod2axylI/AAAAAAAADIw/kUZMOkY-Zi0/s1600-h/22-1997+Diana+with+Teresa.jpg
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முழு (இந்தின) பாணுய நரினாமத உைன் பதபசாயின் இறுதிச்சைங்கு மைபற்து.  

 

 

2003 ல் யாடிகால் கவுபயிக்கப்ட்ைார். அதம கன்ினாஸ்த்ரீ யயர் ஏற்று 
பகாள்கிார். 

http://2.bp.blogspot.com/_oI1rjsqmFDQ/SqIn5RL4RGI/AAAAAAAADIo/7O2Rj6cNRWE/s1600-h/25-Born+as+Albanian+Died+as+Indian-Teresa.jpg
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பசப்ைம்ர் 5, 1997 ல் நாபமைப்ால் காநா அன்ம பதபசா இன்றும் பது 

நதில் யாழ்கிார். 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_oI1rjsqmFDQ/SqIn4FpuCJI/AAAAAAAADIQ/NdPOQSxNCd4/s1600-h/27-Mother+Teresa+With+Children.jpg
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அல்பின ாட்டு குடிநகாக ிந்து இந்தின குடிநகாக இந்த பப 
பண்நணி அபகநாக Agnes Gonxha Bojaxhiu என் பதபசாயாக நட்டும் தான் 
இயக்க முடியும். 

அந்ின ாட்டில் ிந்தயபானியந்தாலும் இந்தின ாட்டில் 
ஆதபயற்பாயக்காய் அயர் பசய்த அயம்ணிகம ாம் அந்ின டுத்தி 
யிை முடினாது. 

 

இன்ல்கள் யற்ின் இமைனிலும் அாமதகளுக்காக அனபாது உமமத்த 
ஆக்ஸ் @ பதபசாயின் கவு சாதி, சநன, இ ாகுாடின்ி அன்மயும் 
அபயமணப்மயும் அிப்து நட்டுநாகபய இயந்தது. 

 

யமும ன்பகாமை யசூித்து பகாண்டியந்த அன்ம பதபசாயின் 
கபங்கில் யயர் துப்ினியக்கிார். பதபசாபயா அதம துமைத்து யிட்டு 
"இதம ான் மயத்துக் பகாள்கிபன்... சினிியக்கும் அாமதகளுக்காக 
உதயி ஏதும் பசய்னங்கள் எ நீண்டும் மக ீட்டினியக்கிார். 

 

அத்தம அயம்ணிகம ஆற்ின ின்ர் கூை.... தன்மக் குித்து கூறும் 
பாது "அன்ின் கடிதத்மத இவ்வுகத்திற்கு எழுதுகின் இமயின் 
கபங்கில் இயக்கும் சிின பன்சில் நட்டுபந ான் என்கிார்" 

 



பதபசா அயர்கின் அப்ணி இந்தினர்கம பசாம்பி ஆக்குகிரீ்கள்; 

நீண்டும் ிச்மச எடுக்க தூண்டுகிரீ்கள்; பான்  பகள்யிகமயும் 
எழுப்ாநல் இல்ம... 

 

சினிியப்யனுக்கு நீம பகாடுக்காநல் நீம ிடிப்து எப்டி எ 
பசால்ி பகாடுக்காபந என் பகள்யி ன்ிற்கு "அயர்கள் நீன் 
ிடிப்தற்கு ஏற் நிமமன ான் உயயாக்குகிபன்" ; உனர்ிமகில் 
இயக்கி ீங்கள் நீன்ிடிக்க (பயமயாய்ப்ிம) ஏற்டுத்தி பகாடுங்கள் 
எ கூினியக்கிார். 

 

தான் பசய்த ணிகில் பதியாக இயந்த பதபசாபய தது திப்ட்ை 
யாழ்க்மகனில் இமயன் (அயரில்) இயப்மத குித்த  
குமப்ங்களுக்கும் ஆாகி இயக்கிார் என்து நறுக்கமுடினாத ன்று . 

 

Agnes Gonxha Bojaxhiu @ பதபசா ஆகஸ்ட் 26, 1910 Macedonia ல் (முந்மதன 
யூபகாஸ்பயினா) அல்பின தகப்ாயக்கு ிந்தார் 

 

ஆகஸ்ட் 26 ல் ிந்தாலும் தான், தியமுழுக்கு எப்டும் Baptism எடுத்த 
திநா ஆகஸ்ட் 27 ஐ தான் ிந்த ாாக கயதிார். 

 

1928 ல் அனர்ாந்தில்... Sisters of Loretto எப்டும்(இந்தினாயில் ணி பசய்ன 
னிற்றுயிக்கப்டும் இைம்) குழுயில் பசர்ந்தார். 

 

1929 ல் இந்தினாயில் ணி பசய்ன ஆபம்ித்தார். 

 

1931 ல் தது பனமப பதபசா எ நாற்ி பகாண்ைார். 



 

1931-1946 யமப கல்கத்தாயில்(St.Mary's High School) ஆசிரிமனனாக 
ணினாற்ிார். 

 

1944 ல் Principal ஆக தயி உனர்வு பற்ார். அபத யயைம் காசபானால் (TB) 

ாதிக்கப்ட்ைார். 

 

1946 ல் ைார்ஜிிங் குதிக்கு ஒய்யிற்காக பசல்மகனில் ஏமமகளுக்காக ணி 
பசய்ன பயண்டுபந இமயால் அமமக்கப்ட்ைதாக உணர்ந்தார். 

 

1948 ல் இந்தின குடியுரிமந பற்ார். 

 

1950 ல் ஏமமகளுக்கு உதவும் யமகனில் Missionaries Of Charity என் அமநப்ம 
உயயாக்கிார் 

 

1952 ல் Nirmal Hrudai என் முதினயர்களுக்கா ாதுகாப்பு அமநப்ம 
அமநத்தார். 

 

1979 ல் அமநதிக்கா பால் ரிமச பற்ார் 

த்நஸ்ரீ, ாபத பத்ா, புயபசல்ஸ் கத்பதாிக்க ல்கமகமகத்தின் கவுபய 
ைாக்ைர் ட்ைம், அமநதிக்கா பய ரிசு எ  யியதுகமயும் 
பற்ியக்கிார். 

 

1985 ல் அபநரிக்க அதிர், பபாால்ட் ரீகிைநியந்து Presidential Award Of Freedom 

என் யியமத பறுகிார். 



 

991 ல், The Salvation Army என் பதாண்டு ிறுயம் நற்றும் கிிஸ்தய 
அமநப்ின் உக தமயர் ஈயா பபாஸ் அம்மநனாமப சந்திக்கிார். 

 

1996 ல் அபநரிக்காயின் கவுபய குடியுரிமநமன பறுகிார். 

 

June 18, 1997- பயல்ஸ் இயபசி ைனாா உைன் 

 

இய நாதங்களுக்கு ின்ர் அபத யயைம் இயயயம் நபணத்தில் 
இமணந்தார்கள் (ஆகஸ்ட் 31 ல் ைனாாவும் பசப்ைம்ர் 5 ல் பதபசாவும் 
காநாார்கள்) 

 

 

2003 ல் யாடிகால் கவுபயிக்கப்ட்ைார். அதம கன்ினாஸ்த்ரீ யயர் 
ஏற்று பகாள்கிார். 

 

பசப்ைம்ர் 5, 1997 ல் நாபமைப்ால் காநா அன்ம பதபசா இன்றும் 
பது நதில் யாழ்கிார். 

 

 

 

 

 

 


