
17.02.2016-1:-ஹூவாரெஸ் நகரில் திருத்தந்தத பிொன்சிஸ். 

புதன் ரெக்சிககாவில் 

இத்திருத்தூதுப் பயணத்தின் 

நிதைவு நாள். இந்நாள் காதை 

7.30 ெணிக்கு, ரெக்சிககா நகர் 

திருப்பீடத் தூதெகத்தில் 

உள்ளவர்களுக்கு நன்றி கூறி, 

ஹூவாரெஸ் நகருக்கு 

விொனத்தில் புைப்பட்டார் 

திருத்தந்தத பிொன்சிஸ்.  

இஸ்பானிய நாடுகாண் பயணிகளால் 1659ம் ஆண்டில் 

உருவாக்கப்பட்ட ஹூவாரெஸ் நகருக்கு, வடக்கிற்குச் ரெல்லுதல் என்று 

ரபாருள்படும் “El Paso del Norte” என்ற ரபயரெ 1886ம் ஆண்டுவரெ 

நிலவியது. இந்நகரின் வடக்கில் அரைந்துள்ள ரிரயா கிொந்ரத நதி, 

அரைரிக்க ஐக்கிய நாடு ைற்றும் ரைக்சிரகாவின் எல்ரலயில் ஓடுகின்றது. 

இந்த நதியின் மீது அரைந்துள்ள பாலம், ரைக்சிரகா நாட்ரடயும், 

அரைரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் ரடக்ெஸ் ைாநிலத்தின் எல் பாரொ நகரெயும் 

இரைக்கின்றது. இலத்தீன் அரைரிக்க நாடுகளின் ஏரை 

குடிரபயர்ரவார், இந்தப் பாலத்தின் வழிரய, அரைரிக்க ஐக்கிய 

நாட்டுக்குச் ரெல்கின்றனர். 

குடிரபயர்ரவார் பிெச்ெரனரய அதிகம் ெந்திக்கும் ஹூவாரெஸ் நகரின் 

CERESO எண் 3 என்ற சிரறச்ொரலக்கு ரென்றார் திருத்தந்ரத.  

Chihuahua ைாநிலத்தில் ஹூவாரெஸ் நகரிலுள்ள இச்சிரற, 

பன்னாட்டு சிரற விதிகளின்படி இயங்குகிறது. இங்குள்ள 3,600 

ரகதிகளில் ஏறக்குரறய 700 ரபர், சிரற அதிகாரிகள் ைற்றும் அவர்களின் 

குடும்பத்தினர் திருத்தந்ரதயின் இச்ெந்திப்பில் கலந்துரகாண்டனர்.  



நீலநிற சீருரடயில் இருந்த இக்ரகதிகளில் ஐம்பது ரபர், 

ஒவ்ரவாருவொக ரைரடக்கு வந்து திருத்தந்ரதரய முத்தமிட்டு, 

ஆசிர்ரபற்றுச் ரென்றனர். கரடசியில் வந்த ரகதி, தான் ரெய்த ஓர் 

அைகான ைெச்சிலுரவரய திருத்தந்ரதயிடம் ரகாடுத்தார். 

திருத்தந்ரதயும் பரிசுப்ரபாருரளக் ரகதிகளுக்கு வைங்கினார். ரகதிகள் 

இரெத்த இனிரையான பாடலுக்குப் பின்னர், ஒரு ரகதி வைங்கிய 

ொட்சியத்திற்கும் ரெவிைடுத்தார் திருத்தந்ரத. இந்த இெக்கத்தின் யூபிலி 

ஆண்டில் உங்கரளச் ெந்தித்து உங்கரளாடு யூபிலிரயச் சிறப்பிக்காைல் 

என்னால் இந்நாட்ரடவிட்டுச் ரெல்ல முடியாது என்று தனது உரெயில் 

கூறினார் திருத்தந்ரத பிொன்சிஸ். 

 

நீங்கள் ரெய்தது ரெய்ததுதான். கடந்த காலத்ரத உங்களால் ைாற்ற 

இயலாது, நீங்கள் நெகத்ரத அனுபவித்திருக்கலாம், ஆயினும், 

இரறவாக்கினர்களாக, உங்கள் வாழ்ரவ நீங்கள் மீண்டும் அரைக்க 

முடியும், இரறவனின் இெக்கம் உங்கரளத் தழுவிக் ரகாள்ளக் 

காத்திருக்கின்றது என்று ரகதிகளிடம் கூறி அவர்கரள 

ஊக்கப்படுத்தினார் திருத்தந்ரத. 

ரகதிகரள ஆசிர்வதித்த பின்னர், ஒன்பது கிரலா மீட்டர் தூெம் 

திறந்த காரில் ரென்ற திருத்தந்ரத பிொன்சிஸ், ரைக்சிரகாவின் Chihuahua 

ைாநிலத்தின் Bachilleres கல்வி நிரலயத்தில் ஏறக்குரறய மூவாயிெம், 

ரதாழில் அதிபர்கள் ைற்றும் ரதாழிலாளர் பிெதிநிதிகரளச் ெந்தித்தார். ஒரு 

குடும்பத்தின் தாய், தனது கைவர் ைற்றும் இரு பிள்ரளகளுடன் 

ரைரடயில் ொட்சி கூறினார். அதற்குப் பின்னர் ரதாழிற்ெங்கத் தரலவர் 

ஒருவரும் ரபசினார். ரதாழிலாளர் ெந்திப்புக்குப் பின்னர், ஹூவாரெஸ் 

நகர் ரபொயர் இல்லத்தில் ைதிய உைவருந்தி சிறிதுரநெம் ஓய்ரவடுத்தார் 

திருத்தந்ரத பிொன்சிஸ். 



பின்னர், ஒன்பது கிரலா மீட்டர் திறந்த காரில் ரென்று, அந்நகரின் 

Fieristica பகுதிக்குச் ரென்றார் திருத்தந்ரத. அந்த அெங்கத்தில் திருப்பலி 

நிரறரவற்றுவதற்குச் ரெல்வதற்கு முன்னர், ரிரயா கிொந்ரத பாலத்தின் 

அடுத்த முரனயில், அரைரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் எல்ரலப் பகுதியிலுள்ள 

எல் பாரொவில் திருத்தந்ரதரயப் பார்ப்பதற்காக காத்துக்ரகாண்டிருந்த 

முப்பதாயிெம் ைக்கரள, அப்பாலத்தில் அரைக்கப்பட்டுள்ள 

பிெைாண்டைான சிலுரவயின் அருகில் நின்று ஆசிர்வதித்தார் 

திருத்தந்ரத. அரைரிக்கா ரெல்ல முயற்சிக்கும் குடிரபயர்ரவாரில் 

பல்லாயிெக்கைக்கானவர்கள் இறந்துள்ளனர். இவர்களின் நிரனவாக, 

இச்சிலுரவ எழுப்பப்பட்டுள்ளது. ரடக்ெஸ் ைாநிலத்தின் எல் பாரொ நகர் 

கால்பந்து அெங்கத்தில், திருத்தந்ரதயின் திருப்பலிரய திரெயில் 

காண்பதற்காக இம்ைக்கள் கூடியிருந்தனர். இலத்தீன் அரைரிக்க 

நாடுகளிலிருந்து குடிரபயர்ந்து அரைரிக்க ஐக்கிய நாட்டுக்குச் ரெல்லும் 

ைக்கரளக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக, அரைரிக்க ஐக்கிய நாட்டுக்கும், 

ரைக்சிரகாவுக்குைான எல்ரலயில் அரைக்கப்பட்டுள்ள முள்கம்பி 

இடத்தில் சிறிதுரநெம் நின்று ரெபித்தார் திருத்தந்ரத. 

பின்னர் திறந்த காரில் ஏறி திருப்பலி நிரறரவற்றும் அெங்கத்திற்குச் 

ரென்றார் திருத்தந்ரத பிொன்சிஸ். இத்திருப்பலியில் இெண்டு 

இலட்ெத்திற்கு ரைற்பட்ட விசுவாசிகள் கலந்து ரகாண்டனர். 

இத்திருப்பலிக்குப் பின்னர், ரைக்சிரகா ைக்களின் உபெரிப்புக்கு நன்றி 

ரதரிவித்து சிறிய உரெயாற்றினார் திருத்தந்ரத. இருளான 

ரநெங்களில்கூட நம்பிக்ரகயின் ஒளிகள் ரதரிகின்றன என்று கூறினார். 

அரனவரெயும் ஆசிர்வதித்து நன்றி நிரறந்த உள்ளத்துடன் ஹூவாரெஸ் 

நகர் விைான நிரலயம் ரென்று உரொரைக்குப் புறப்பட்டார் 

திருத்தந்ரத பிொன்சிஸ். 

ரைக்சிரகா அெசுத்தரலவர், அவரின் ைரனவி உட்பட பல 

தரலவர்கள் திருத்தந்ரதரய வழியனுப்ப விைான நிரலயத்திற்கு 

வந்திருந்தனர். இத்துடன் திருத்தந்ரதயின் ஆறுநாள் ரகாண்ட ரைக்சிரகா 



நாட்டுக்கான திருத்தூதுப் பயைம் நிரறவுக்கு வந்தது. உலகின் 

ஒவ்ரவாரு பகுதியிலும் இருக்கின்ற ஒவ்ரவாருவரெயும் இரயசுவின் 

இெக்கம் அெவரைக்கின்றது. உங்கள் இதயங்கரளத் திறங்கள், 

ரைக்சிரகா ைற்றும் எல்லா ரைக்சிரகா ைக்களுக்கும் எனது நன்றி, 

ஆண்டவரும், குவாதலூப்ரப அன்ரனைரியாவும் உங்கரளாடு 

எப்ரபாதும் உடன்வருவார்களாக என்ற டுவிட்டர் ரெய்திகரளயும் 

திருத்தந்ரத அனுப்பியுள்ளார். 

ரைக்சிரகா ைக்கரளயும், நம்ரையும் குவாதலூப்ரப அன்ரனைரியிடம் 

அர்ப்பணிப்ரபாம். 

ஆதாெம் : வத்திக்கான் வாரனாலி 

 


