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5.  சாந்தா குரூஸ்  நகரில்  அருள்பணியாளர்,  துறவியர்  சந்திப்பு 

பபாலிவியா நாட்டின் 

சாந்தா குரூஸ் 

பதான்பபாஸ்பகா 

பள்ளியில் 

அருள்பணியாளர், 

துறவியர் மற்றும் 

குருத்துவ 

மாணவர்களுக்கு 

உரை வழங்கினார் 

திருத்தந்ரத 

பிைான்சிஸ். இதில் ஓர் அருள்பணியாளர், ஓர் அருள்சபகாதரி மற்றும் ஒரு 

குருத்துவ மாணவர் சான்று பகர்ந்தனர். 

ஆயர்களும் கலந்து ககொண்ட இந்நிகழ்வில், திருத்தந்தத 

உதையொற்றிக் ககொண்டிருந்தப ொது, இதடயில் தகவிைல்கதை ஒருமொதிரி 

பிதைந்து ககொண்டு,  ொவப் ட்ட இதைமக்கள் ைமுதொயம், இவர்கள்  ல 

பேைங்களில் இபயசுதவப் பின்கைல் வரின் தனிப் ட்ட நிதலதய, 

பமொைமொன மனநிதலதயக் கட்டொயமொக எதிர்ககொள்ை 

பவண்டியிருக்கிைது. சில ததலவர்களின் மனநிதல, இதைமக்கதைத் 

கதொடர்ந்து திட்டுவதும், அவர்கதை அதமதியொய் இருக்கும் டி 

பகொ மொகச் கைொல்வதுமொக இருக்கின்ைது என்று கைொன்னொர். உடபன 

எல்லொரும் ைப்தமொகச் சிரித்தொர்கள். மொம், இந்தக் குழந்தத அழுகிைது, 

ேொன் ப ொதிக்கிபைன், அதனொல் ஆலயத்ததவிட்டுத் தூக்கிச் கைல் என்று 

கைொல்வது வருத்தமொக உள்ைது. குழந்ததயின் அழுதக, பமன்தமமிகு 

ப ொததனயல்லவொ என்றும் திருத்தந்தத கூறினொர். 

ைொந்தொ குரூஸ் ேகர் கதொன்ப ொஸ்பகொ  ள்ளியில் ேடந்த 

இச்ைந்திப்த  நிதைவு கைய்து அங்கிருந்து 5 கிபலொ மீட்டர் தூைத்தில் 

இருக்கின்ை, எக்ஸ்ப ொ ஃப ரியொவுக்குச் கைன்ைொர் திருத்தந்தத 

பிைொன்சிஸ். ைொந்தொ குரூஸ் ேகரில் ேதடக ற்ை மூன்று ேொள் உலக ைமூகேல 

இயக்கங்கள் மொேொட்டில் கலந்துககொண்ட 1500க்கும் பமற் ட்ட ைமூக 

ஆர்வலர்கதைச் ைந்தித்தொர். தங்களின் விவைொய நிலங்கதை இழந்பதொர், 

பவதல வொய்ப் ற்பைொர், ஏதழகள் ப ொன்பைொதை உள்ைடக்கிய 

ைமூகத்தின் விளிம்பிலிருக்கும் மக்களின் ைமூகேல இயக்கங்களின் 



பிைதிநிதிகள் இதில் கலந்து ககொண்டனர். திருப்பீட நீதி மற்றும் அதமதி 

அதவ,  ொப்பிதை ைமூக அறிவியல் கழகம் ஆகிய இைண்டின் ஆதைவுடன் 

கடந்த அக்படொ ரில் முதல் உலக ைமூகேல இயக்கங்கள் மொேொடு 

வத்திக்கொனில் ேதடக ற்ைது. இதன் கதொடர்ச்சியொக தற்ப ொது 

க ொலிவியொ ேொட்டில் இத்திருப்பீட அதவகளின் ஆதைவுடன் 

ேதடக ற்ைது. 

 

இச்ைந்திப்பில் கலந்துககொண்ட ைமூக ஆர்வலர்களிடம், தனக்கொகச் 

கைபிக்குமொறும், ேல்ல கை  அதலகதைத் தனக்கு அனுப்புமொறும் 

இறுதியில் பகட்டுக்ககொண்டொர். இந்த ஆர்வலர்களில் 

க ரும் ொலொனவர்கள் கதன் கமரிக்கொ மற்றும் திருத்தந்ததயின் கைொந்த 

ேொடொன அர்கென்டீனொதவச் பைர்ந்தவர்கள். பூர்வீக இனத்ததச் பைர்ந்த 

க ொலிவியொ அைசுத்ததலவர் ஈபவொ கமொைொகலஸ் அவர்கள், அந்ேொட்டில் 

திருத்தந்ததக்கு வைபவற்புதை வழங்கியப ொது, திருஅதவயின் 

கடந்தகொல ஆதிக்கத்ததக் குறிப்பிட்டொர். திருப்பீடச் கைய்தித் 

கதொடர் ொைர் அருள் ணி கலொம் ொர்தி அவர்கள் கூறியுள்ைது ப ொன்று, 

திருத்தந்தத பிைொன்சிஸ் அவர்கள் மன்னிப்புக் பகட்டுள்ை இந்த நீண்ட 

உதைதய அவபை தயொரித்தொர், அவர் மன்னிப்புக் பகட்ட இச்கையல் 

மிகவும் முக்கியத்துவம் க ற்ைதொகும்.  

இச்ைந்திப்புடன் இவ்வியொழன்தின  யணத் திட்டங்கள் 

நிதைவதடந்தன. பமலும், ைொந்தொ குரூஸ் ேகர் மருத்துவமதனயில் 

சிகிச்தை க ற்றுவரும் திருத்தந்ததயின்  தழய ேண் ைொன, வயதொன 

கர்தினொல் Julio Terrazas அவர்கதையும் ைந்தித்தொர், அதன் பின்னர் உைங்கச் 

கைன்ைொர் திருத்தந்தத பிைொன்சிஸ். இவ்கவள்ளி கொதல 9.30 மணிக்கு 

ைொந்தொ குரூஸ் ேகரிலுள்ை அந்ேொட்டின் க ரிய Palmasola சிதைக்குச் கைன்று 

ஏைக்குதைய ஒரு மணி பேைம் கைலவிட்டொர் திருத்தந்தத பிைொன்சிஸ். 

இங்குள்ை ஏைக்குதைய ஐந்தொயிைம் தகதிகளுடன் சிைொரும் 

வொழ்கின்ைனர். இவர்கள் இக்தகதிகளின் குழந்ததகள். 

ஆதொைம் : வத்திக்கொன் வொகனொலி 

 


