
22.09.2015:-வாஷிங்டனில் திருத்தந்தத பிரான்சிஸ். 

    

செப்டம்பர் 22, செவ்வாய் மாதை, கியூபாவிலிருந்து வாஷிங்டன் மாநகர் 

இராணுவ விமானத்தளத்தில் சென்றிறங்கிய திருத்தந்தத பிரான்சிஸ் 

அவர்கதள, அரசுத்ததைவர் பாரக் ஒபாமா, அவரின் துதைவியார் மிஷேல், 

இன்னும் திருஅதவத் ததைவர்கள் வரஷவற்றனர். அவ்விமானத்தளத்தில் 

கூடியிருந்த மக்கள் கூட்டம், திருத்தந்தத பிரான்சிஸ் அவர்கள் வந்து 

சகாண்டிருக்கிறார், திருத்தந்தத பிரான்சிஸ் அவர்கதள நாங்கள் 

ஒவ்சவாரு நாளும் அன்புகூருகிஷறாம் என்று பாடிக்சகாண்ஷட நின்றது. 

இக்கூட்டத்தினதரக் தகயதெத்து வாழ்த்தி அந்நகர் திருப்பீட தூதரகம் 

சென்றார் திருத்தந்தத. 

செப்டம்பர் 23, புதனன்று தலைநகர் வாஷிங்டனில் மூன்று முக்கிய 

பயண நிகழ்வுகளில் கைந்து சகாண்டார் திருத்தந்லத. திருப்பீட 

தூதரகத்திலிருந்து 4.2 கிலைா மீட்டர் தூரத்தில் இருக்கின்ற சவள்லை 

மாளிலகக்குக் காரில் புறப்படுவதற்கு முன்னர் அவ்விடத்தில் கூடிநின்ற 

பள்ளிச் சிறாரிடம் சிறிது லநரம் லபசி அவர்கலை மகிழ்வித்தார். அதனால் 

திருத்தந்லத சவள்லை மாளிலகக்குச் செல்ை லவண்டிய லநரத்தில் 

காைதாமதம் ஏற்பட்டது. 

சவள்லை மாளிலகக்கு முன்னர் திறந்த சவளித் லதாட்டத்தில் 

ஏறத்தாழ இருபதாயிரம் லபர் கூடியிருந்தனர். அவ்விடத்தில் காலை 9.30 

மணிக்கு இராணுவ அணிவகுப்பு அரசு மரியாலதயுடன் வரலவற்பு 

நிகழ்வுகள் நடந்தன. இந்நிகழ்வில் முதலில் அரசுத்தலைவர் ஒபாமா 

அவர்கள் திருத்தந்லதலய வரலவற்றுப் லபசினார். 
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பின்னர் திருத்தந்லதயும் அசமரிக்க ஐக்கிய நாட்டுக்கான தனது 

முதல் உலரலய வழங்கினார். இவ்வுலரக்குப் பின்னர், ஒபாமா, அவரின் 

துலணவியார் ஆகிய இருவரும் திருத்தந்லதலய சவள்லை மாளிலகயின் 

பால்கனிக்கு அலழத்துச் சென்று அங்கிருந்து அலனவலரயும் 

வாழ்த்தினர். பின்னர் ஒபாமா அவர்களுடன் தனிலய இருபது நிமிடங்கள் 

லபசினார் திருத்தந்லத. பரிசுப்சபாருள்களும் பரிமாறப்பட்டன. 

இச்ெந்திப்லப முடித்து, ஒரு கிலைா மீட்டர் தூரம் திறந்த காரில் 

திருத்தூதர் புனித மத்லதயு லபராையம் சென்றார் திருத்தந்லத. 

அப்லபராையத்தில் அசமரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் 450 ஆயர்களுடன் 

நண்பகல் திருப்புகழ்மாலை செபித்து அவர்களுக்கு நீண்ட 

உலரசயான்றும் ஆற்றினார். திருஅலவ மற்றும் ெமுதாயத்தின் அலனத்து 

நிலைகளிலும், உலரயாடலையும் ஒன்றிப்லபயும் ஊக்குவிக்கும் 

லமய்ப்பர்கைாக இருக்குமாறு ஆயர்கலைக் லகட்டுக்சகாண்டார். உைகின் 

இரண்டாவது சபரிய ஆயர் லபரலவயாகிய அசமரிக்க ஐக்கிய நாட்டு 

ஆயர் லபரலவயினலரச் ெந்தித்த பின்னர் திருப்பீட தூதரகம் சென்று மதிய 

உணவருந்தினார் திருத்தந்லத பிரான்சிஸ். 

புதனன்று Yom Kippur சபருவிழாலவச் சிறப்பித்த உைக யூதர்களுக்கு 

தனது நல்வாழ்த்துக்கலையும் சதரிவித்தார் திருத்தந்லத. யூதர்கள் 

தங்களின் மிகவும் புனிதம் நிலறந்த இந்த விழாலவ ஏறக்குலறய 25 மணி 

லநரம் லநான்பு மற்றும் செபத்தில் செைவழிப்பார்கள். ஏறக்குலறய நாள் 

முழுவதும் சதாழுலகக்கூடத்திலை இருப்பார்கள். புதன் மாலையில் 

அருைாைர் ஹூனிப்சபலரா செர்ரா அவர்கலைப் புனிதராக உயர்த்தும் 

திருப்பலிலய நிலறலவற்றினார் திருத்தந்லத பிரான்சிஸ். 

இத்திருப்பலிக்குச் சென்ற வழியில், ைாஸ் ஆஞ்ெசைஸ் நகலரச் 

லெர்ந்த ஐந்து வயது Sophie Cruz என்ற சிறுமி, காவல்துலற பாதுகாப்லபயும் 

ஒதுக்கிவிட்டு திருத்தந்லதயிடம் ஓடிச் சென்றாள். திருத்தந்லதயும் தான் 

சென்ற காலர நிறுத்தச் சொல்லி அச்சிறுமியிடமிருந்து கடிதத்லதப் 

சபற்றுக்சகாண்டார். தானும் தனது நண்பர்களும் ெமமாக நடத்தப்பட 



லவண்டும், பிரிந்து வாழும் சபற்லறார் ஒன்று லெர லவண்டும் என்ற 

லகாரிக்லககள், அந்தக் குடிலயற்றதாரச் சிறுமியின் கடிதத்தில் இருந்தது. 

இத்திருப்பலிலய நிலறவு செய்து அவ்விடத்திற்கு அருகிலுள்ை 

புனித திருத்தந்லத 2ம் லயாவான் பால் குருத்துவக் கல்லூரிக்கும் சென்றார் 

திருத்தந்லத பிரான்சிஸ். 

லமலும், புதனன்று ஏலழகளின் சிறிய ெலகாதரிகள் ெலப இல்ைம் 

சென்று அச்ெலகாதரிகளுடன் உலரயாடி அவர்கலை ஊக்கப்படுத்தி தனது 

ஆதரலவயும் சதரிவித்தார். 102 வயது அருள்ெலகாதரி Marie Mathilde 

அவர்கலைக் லககுலுக்கி ஆசிர்வதித்தார் திருத்தந்லத. 

இச்ெலகாதரிகளுக்கு வியப்லபயும் மகிழ்லவயும் அளித்த இச்ெந்திப்பு, 

இப்பயணத் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை. 

நம்பிக்லகயின் திருத்தந்லதயாக லநாக்கப்படும் திருத்தந்லத 

பிரான்சிஸ் அவர்களின் ஆவல்கள் நிலறலவற செபிப்லபாம். 

ஆதாரம் : வத்திக்கான் வாசனாலி 
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