
 

26.11.2015-1:-நைர ோபியில் 2வது ைோளோக திருத்தந்நத பி ோன்சிஸ் 

 

 

 

திருத்தந்தத பிரான்சிஸ் அவர்களின் ஆப்ரிக்கத் திருத்தூதுப் 

பயணத்தின் இரண்டாவது நாளாகிய வியாழன் உள்ளூர் நநரம் காதை 8.15 

மணிக்கு பயண நிகழ்வுகதளத் ததாடங்கினார்.  

முதல் நிகழ்வோக, நைர ோபி திருப்பீடத் தூத கத்தில் ககன்யோவின் 

கிறிஸ்தவ சநைகள், பிற மதப் பி திநிதிகள் என்று, 25 ரைந ச் சந்தித்தோர் 

திருத்தந்நத. ககன்யோவின் ைோன்கு ரகோடிரய ஐம்ைது இலட்சம் மக்களில் 

ஏறக்குநறய முப்ைது விழுக்கோட்டினர் கத்ரதோலிக்கர். பிரிந்த கிறிஸ்தவ 

சநையினர் 47.7 விழுக்கோடு மற்றும் பிற மதத்தினர் இருைது 

விழுக்கோடோகும். கத்ரதோலிக்க ஆயர் பீட்டர் ககய்ர ோ, ஆங்லிக்கன் 

கிறிஸ்தவ சநையின் பி திநிதி Eliud Wabukalabgcd, இஸ்லோம் மதத்தின் 
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பி திநிதி Abdulghafur El-Busaidy ஆகிய மூவரும் முதலில் திருத்தந்நதநய 

வ ரவற்றுப் ரைசினோர். பின்னர் திருத்தந்நதயும் உந யோற்றினோர்.  

 

இச்சந்திப்நை முடித்து, அங்கிருந்து 9 கிரலோ மீட்டர் தூ த்தில் 

இருக்கின்ற நைர ோபி ைல்கநலக்கழகம் கசன்றோர் திருத்தந்நத.  ோயல் 

கதோழில்நுட்ை கல்லூரி என்ற கையரில் இப்ைல்கநலக்கழகம் 1956ம் 

ஆண்டில் ஆ ம்பிக்கப்ைட்டது. இது, 1961ல் நைர ோபி  ோயல் கல்லூரி 

என்று கையர் மோற்றம் கசய்யப்ைட்டது. இலண்டன் 

ைல்கநலக்கழகத்ரதோடு இநைந்து கசயலோற்றுகின்றது. இந்த நைர ோபி 

ைல்கநலக்கழகத்தின் மத்திய பூங்கோவில், ககோட்டும் மநழயிலும் 

கூடியிருந்த இலட்சக்கைக்கோன மக்கநள, திறந்த கோரில் வலம்வந்து, 

ஆசிர்வதித்து திருப்ைலி ரமநடக்குச் கசன்றோர் திருத்தந்நத பி ோன்சிஸ்.  

இம்ரமநட ஆப்ரிக்க ம பில் அநமக்கப்ைட்டிருந்தது. 

இத்திருப்ைலிநய, கைரிய திந களில் Uhuru பூங்கோவிலிருந்தும் 

இலட்சக்கைக்கோன மக்கள் ைோர்த்து இநறயோசீர் கைற்றனர். இந்த Uhuru 

பூங்கோவில்தோன், முப்ைது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் திருத்தந்நத புனித 2ம் 

ஜோன் ைோல் அவர்கள் தனது முதல் ககன்யத் திருத்தூதுப் ையைத்தின்ரைோது 

திருப்ைலி நிநறரவற்றினோர். நைர ோபியின் மத்திய பூங்கோவில் 

திருத்தந்நத பி ோன்சிஸ் அவர்கள் இவ்வியோழன் இந்திய இலங்நக ரை ம் 

மதியம் 12.45 மணிக்குத் கதோடங்கிய திருப்ைலி ஆங்கிலம் மற்றும் 

ஸ்வோகிலி கமோழிகளில் இடம் கைற்றது. கவறுப்நையும், 

வன்முநறநயயும் நியோயப்ைடுத்த இநறவன் கையர் ஒருரைோதும் 

ையன்ைடுத்தப்ைடக் கூடோது, ஒவ்கவோரு விசுவோசியும் 

மநறப்ைணியோள ோக, வோழ்நவ மோற்றும் ைற்கசய்திநய எல்லோ 

இடங்களுக்கும் எடுத்துச் கசல்ல ரவண்டும், நீதியோன சமுதோயத்நத 

உருவோக்க ரவண்டும் என்று, இத்திருப்ைலியில் இத்தோலிய கமோழியில் 

ஆற்றிய மநறயுந யில் திருத்தந்நத பி ோன்சிஸ் அவர்கள் அநழப்பு 

விடுத்தோர். ககன்ய அ சுத்தநலவர் Uhuru Kenyatta, அவ து துநைவியோர் 



உட்ைட ைல அ சு பி முகர்கள் கலந்து ககோண்ட இத்திருப்ைலியில் 

ஆப்ரிக்க ம பில் ைடனங்களும் ைோடல்களும் இடம்கைற்றன. இநவ 

திருவழிைோட்நட சிறப்ைநடயச் கசய்து வளப்ைடுத்தின. 

இத்திருப்ைலியின் துவக்கத்தில், வ ரவற்புந  நிகழ்த்தினோர் நைர ோபி 

ரை ோயர் கர்தினோல் ஜோன் நுகய.  

இத்திருப்ைலிநய நிநறவுகசய்து மக்கநள ஆசிர்வதித்து திருப்பீட 

தூத கம் கசன்று மதிய உைவருந்தினோர் திருத்தந்நத.  

சிறிது ரை  ஓய்வுக்குப் பின்னர், அங்கிருந்து ஒரு கிரலோ மீட்டர் 

தூ த்தில் இருக்கின்ற தூய ரமரி ைள்ளிக்குச் கசன்று அருள்ைணியோளர்கள், 

இருைோல் துறவியர் மற்றும் குருத்துவ மோைவர்கநளச் சந்தித்தோர் 

திருத்தந்நத. இதில் திருத்தந்நதநய வ ரவற்றுப் ரைசியவர்களுள் 

ஒருவ ோன, ககன்ய ஆயர் ரை நவயின் அருள்ைணியோளர்கள் மற்றும் 

துறவியர் ைணிக்குழுத் தநலவர் ஆயர் Anthony Ireri Mukobo அவர்கள், 

அர்ப்ைணிக்கப்ைட்டவர் வோழ்வு ஆண்டு அறிவிக்கப்ைட்டுள்ளதற்கு ைன்றி 

கதரிவித்தோர்.  

பின்னர் ககன்ய அருள்சரகோதரிகள் அநமப்பின் தநலவர் 

அருள்சரகோதரி Michael Marie Rottinghous, அருள்ைணியோளர்கள் அநமப்பின் 

தநலவர் அருள்ைணி Felix J. Phiri ஆகிய இருவரும் சோட்சியம் 

கசோன்னோர்கள். திருவழிைோடோக இடம்கைற்ற இச்சந்திப்பின் இறுதியில் 

Laudato Si…என்ற ைோடல் ைோடப்ைட்டது.  

இச்சந்திப்புக்குப் பின்னர் நைர ோபியிலுள்ள ஐக்கிய ைோடுகள் 

நிறுவனத்தின் அலுவலகங்களுக்குச் கசன்றோர் திருத்தந்நத. வத்திக்கோன் 

வளோகத்திலுள்ள ஸ்தூபி வந ைடத்நத இங்கு ைரிசோக அளித்தோர். இதுரவ 

இவ்வியோழன் தினத்தின் கநடசி நிகழ்வோகும். சகிப்புத்தன்நம மற்றும் 

ஏநழகள் மீது அக்கநற கோட்ட வலியுறுத்தும் திருத்தந்நதயின் கசய்திநய 

தோன் வ ரவற்ைதோகவும், திருத்தந்நதயின் கசய்திநய தோன் மிகுந்த 

ஆர்வத்துடன் கவனிப்ைதோகவும் ககன்ய ைோட்டு முஸ்லிம் கசனட்டர் 

Hassan Omar அவர்கள் கசோல்லியுள்ளோர். ஊழல், வறுநம, சமய 



தீவி வோதம் ரைோன்ற சவோல்கநள எதிர்ரைோக்கும் ஆப்ரிக்கோவுக்கு 

திருத்தந்நதயின் கசய்தி மிகவும் முக்கியம் என்றும் கசனட்டர் Omar 

அவர்கள் ரமலும் கசோல்லியுள்ளோர். இவ்கவள்ளி பிற்ைகலில் உகோண்டோ 

ைோட்டுக்குச் கசல்வோர் திருத்தந்நத பி ோன்சிஸ். 

 

 

இந்த 11வது கவளிைோட்டுத் திருத்தூதுப் ையைத்தில் கநடசியோக, 

வருகின்ற ஞோயிறன்று மத்திய ஆப்ரிக்க குடிய சு கசல்வோர் திருத்தந்நத 

பி ோன்சிஸ். இன மற்றும் வகுப்புவோத ரமோதல்கள் நிநறந்துள்ள மத்திய 

ஆப்ரிக்க குடிய சுக்கு திருத்தந்நதநய தோன் ைோதுகோப்ைோக அநழத்துச் 

கசல்வதோக விமோன ஓட்டுனர் கூறியுள்ளோர். அப்ைடி அவர் 

கசல்லோவிட்டோலும், ைோ ோசூட்டிலோவோது ைோன் நிச்சயமோக மத்திய 

ஆப்ரிக்க குடிய சு கசல்ரவன் என்று திருத்தந்நத கூறியதோகச் 

கசோல்லப்ைடுகின்றது. 

ஆதோ ம் : வத்திக்கோன் வோகனோலி 
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