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3.  ப ொலிவியொவில்  திருத்தந்தத  பிரொன்சிஸ் 

புதன் ப ொலிவியொ 

நேரம் மொதை 4.15 

மணிக்கு, ப ொலிவியொ 

ேொட்டுத் ததைேகர் La 

Pazன் El Alto விமொன 

நிதையம் 

பென்றதைந்தொர் 

திருத்தந்தத 

பிரொன்சிஸ். 

 

 

அமைதி என்று பபொருள்படும் La Paz நகரில் அரசு அலுவலகங்கள் 

உள்ளன. கடல் ைட்டத்திற்கு 13,500 அடி உயரத்திலுள்ள La Pazன் El Alto 

விைொன நிமலயம் உலகத்திலலலய மிக உயரத்திலுள்ள விைொன 

நிமலயைொகும்.  உயரைொன ஒன்று என்ற பபொருளில், El Alto என்று இதற்குப் 

பபயரிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வளவு உயரத்தில் மூச்சுத்திணறல் எதுவும் 

ஏற்பட்டுவிடக் கூடொது என்பதற்கொக, 78 வயதொன ைற்றும் ஒரு 

நுமரயீரமலக் பகொண்டுள்ள திருத்தந்மதக்கு விைொனத்தில் Trimate என்ற 

லதனீர் வழங்கப்பட்டது. இது coca இமலயொல் தயொரிக்கப்பட்டது. 

உயரைொன இந்த இடத்மத முன்னிட்டு திருத்தந்மத இந்நகரில் சில ைணி 

லநரங்கலள பெலவிட்டொர். திருத்தந்மத விைொனத்திலிருந்து 

இறங்கியலபொது நல்ல உடல் நலத்துடன் கொணப்பட்டொர். ைரபு 

ஆமடகமள உடுத்தியிருந்த நூற்றுக்கணக்கொன சிறொரும் பபரியவர்களும் 

விைொன நிமலயத்தில் நின்றுபகொண்டு, திருத்தந்மத பிரொன்சிஸ், எம் 

நண்பர், பபொலிவியொ உங்கலளொடு இருக்கின்றது என்று பொடிக்பகொண்டு 

திருத்தந்மதமய வரலவற்றனர். 

பபொலிவியொ நொட்டில் பூர்வீக இன முதல் அரசுத்தமலவரொகிய Evo 

Morales அவர்கள் திருத்தந்மதமய விைொன நிமலயத்தில் வரலவற்றுப் 

லபசினொர். இவ்வரலவற்பு நிகழ்வில் திருத்தந்மதயும் பபொலிவியொ 

நொட்டிற்கொன தனது முதல் உமரமய வழங்கினொர். 



பின்னர் அங்கிருந்து 13 கிலலொ மீட்டர் தூரம் திறந்த கொரில் லொ பொஸ் 

லபரொயர் இல்லத்திற்குச் பென்றொர். ெொமலயில் ைக்கள் இரு பக்கங்களிலும் 

நின்று ைலர்கமளத் தூவினர். திருத்தந்மத பென்ற கொர் ைலர்களொல் 

நிமறந்திருந்து. வழியில், இஸ்பொனிய இலயசு ெமப அருள்பணியொளர் Luis 

Espinal Camps அவர்களின் உடல், 1980ம் ஆண்டு ைொர்ச் 21ம் லததி 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடத்தில் இறங்கி சிறிய பெபம் பெய்த பின்னர் 

மீண்டும் கொரில் ஏறிச் பென்றொர் திருத்தந்மத. லொ பொஸ் லபரொயர் 

இல்லத்தில் சிறிது லநரம் ஓய்பவடுத்த பின்னர் அரசுத்தமலவர் ைொளிமக 

பென்று அங்கு ைரியொமத நிமித்தம் அரசுத்தமலவர் Evo Morales 

அவர்கமளச் ெந்தித்தொர் திருத்தந்மத. இவருக்கு அழகிய 

லவமலப்பொடுகள் நிமறந்த உலரொம் அன்மனைரியொ படத்மதப் பரிெொக 

வழங்கினொர் திருத்தந்மத. அரசுத்தமலவர் Evo Morales அவர்களும், 

திருத்தந்மதக்கு, சுத்தியலொலொன சிலுமவ ஒன்மறப் பரிெொக அளித்தொர். 

பின்னர் La Paz அன்மன லபரொலயம் பென்றொர் திருத்தந்மத. அங்கு, 

பபொலிவியொ நொட்டின் அரசு அதிகொரிகள், தூதரக, கலொச்ெொர ைற்றும் 

பபொதுைக்கள் ெமுதொயத்தின் பிரதிநிதிகமளச் ெந்தித்து உமரயொற்றினொர். 

ெமுதொயத்தின் பபொதுநலமன ஊக்குவித்து, ெமுதொயம் எதிர்லநொக்கும் 

ெவொல்களுக்குத் தீர்வு கொணுைொறு லகட்டுக்பகொண்டொர் திருத்தந்மத 

பிரொன்சிஸ். 

 

இச்ெந்திப்பில் முதலில் La Paz லபரொயர் முதலில் திருத்தந்மதமய 

வரலவற்றுப் லபசினொர். அப்லபொது உள்ளூர் லநரம் இப்புதன் இரவு 7.30 

ைணியொகும். பின்னர் அங்கிருந்து El Alto விைொன நிமலயம் பென்று, Santa 

Cruz de la Sierra நகருக்குப் புறப்பட்டொர் திருத்தந்மத. ஒரு ைணி 15 

நிமிடங்கள் பயணம் பெய்து Santa Cruz நகரின் Viru Viru பன்னொட்டு விைொன 

நிமலயம் அமடந்தொர். பபொலிவியொ நொட்டில் ைக்கள் பதொமக அதிகைொக 

உள்ள புதிய பபொருளொதொர நகரைொன ெொந்தொ குரூஸ், 1561ம் ஆண்டில் 

உருவொக்கப்பட்டது. Viru Viru விைொன நிமலயத்திலிருந்து திறந்த கொரில் 

Santa Cruz உயர் ைமறைொவட்ட முன்னொள் லபரொயர் இல்லம் பென்றொர் 

திருத்தந்மத பிரொன்சிஸ். அப்லபொது உள்ளூர் லநரம் இரவு 10 ைணியொகும். 

இந்திய இலங்மக லநரம் இவ்வியொழன் கொமல 7.30 ைணியொகும். 

இத்துடன் பபொலிவியொ நொட்டிற்கொன முதல் நொள் பயண நிகழ்வுகள் 

முற்றுப் பபற்றன. இவ்பவள்ளியன்று பரொகுவொய் நொடு பெல்வொர் 

திருத்தந்மத பிரொன்சிஸ். 

ஆதொரம் : வத்திக்கொன் வொபனொலி. 


