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1. சாந்தா குரூஸ் - பால்மசசாலா  சிறைக்  றைதிைச ாடு  திருத்தந்றத 

வெள்ளி ைாறல 9.30 மணிக்கு சாந்தா குரூஸ் 

நைரிலுள்  அந்நாட்டின் வபரிய பால்மசசாலா 

சிறைக்குச் வசன்று ஏைக்குறைய ஒரு மணி சநரம் 

வசலவிட்டார் திருத்தந்றத பிரான்சிஸ். 

இம்மையம், ப ொலிவியொவில் அதிகைொன 

மகதிகமைக் பகொண்டுள்ை, மிகவும் ப ரிய, 

மிகவும் ஆ த்தொன ைற்றும் மிகவும் 

பிரச்சமனக்குரிய இடங்களில் ஒன்றொகும். 

இலத்தீன் அபைரிக்கொவிலுள்ை ைற்ற 

சிமறகமைப் ப ொலன்றி, இங்கு சிமறக் 

கொவலர்களின் கட்டுப் ொடுகள் குமறவு. 

சுற்றுப்புறத்மத ைட்டுபை இவர்கள் அதிகைொக 

கொவல் பசய்கின்றனர். இதனொபல இது "சிமற 

நகரம்" என அமைக்கப் டுகிறது. முன்னொள் 

மகதிகளின் கூற்றுப் டி,  ொல்ைபசொலொ சிமறயில் ஏறக்குமறய எல்லொபை 

கிமடக்கும். ஆயுதங்கள் ைற்றும் ப ொமதப் ப ொருள் வர்த்தகம் இங்கு 

நடக்கின்றது. பவளியில் கிமடப் மதவிட ப ொமதப்ப ொருமை இங்கு 

ைலிவொக வொங்கலொம். இச்சிமறக்குள் சில விவகொரங்கமைக் 

கவனிப் தற்கு மகதிகள் இமைந்து, உள்ஒழுக்கம் என்ற ஒரு 

நிறுவனத்மத உருவொக்கியுள்ைனர். ப ொலிவியச் சட்டத்தின் டி ஆறு 

வயதுக்குட் ட்ட சிறொர் தங்களின் ப ற்பறொடு சிமறயில் இருக்கலொம். 

இமத ஐ.நொ. நிறுவனம் குமற கூறியுள்ைது.  ொல்ைபசொலொவில் உள்ை 

மகதிகளில் ஐந்தில் நொன்கு ப ர் விசொரமைக்கொகக் கொத்திருக்கின்றனர். 

அபைரிக்கத் பதொழிலதி ர் Jacob Ostreicher, 11 ைொதங்கள் எவ்வித 

விசொரமையுமின்றி இச்சிமறயில் இருந்துள்ைொர். Santa Cruz de la Sierra 

நகருக்குள் இருந்த இச்சிமறமய புறநகர்ப்  குதிக்கு ைொற்றுவதற்கு 1989ம் 

ஆண்டில் ப ொலிவியொ அரசு தீர்ைொனித்து இடத்மத ைொற்றியது. தற்ப ொது 

ப ொலிவியொ நொட்டின் பைொத்த மகதிகளில் 36 விழுக்கொட்டினர் 

 ொல்ைபசொலொ சிமறயில் வொழ்கின்றனர். உள்கட்டமைப்பு ஒழுங்கொக 

இல்லொததொல் மகதிகள் தங்களின் சிமற அமறகளுக்கு கட்டைம் 

பசலுத்தி வொழ்கின்றனர். தனி அமறக்கு ைொதம் 300 டொலர். இது ைற்ற 

மகதிகைொபல வசூலிக்கப் டுகின்றது.  ைம் கட்ட இயலொதவக்ரள் பிற 

மகதிகளுடன் அமறகமைப்  கிர்ந்து பகொள்ை பவண்டும் அல்லது 



வரொந்தொக்களிலும்,  டிக்கட்டுகளிலும் வொை பவண்டும். மகதிகமைப் 

 ொர்ப் தற்கு தினமும் அனுைதி உண்டு.  ொல்ைபசொலொவில் தற்ப ொது 

நொன்கொயிரம் மகதிகள் தங்கள் குடும் ங்களுடன், " ொதுகொக்கப் ட்ட 

கிரொைம்" என்ற சூைலில் வொழ்கின்றனர். அதிகைொனவர்கள் 

ப ொமதப்ப ொருள் குற்றம் பதொடர் ொக இருப் வர்கள். இச்சிமறமயப் 

 ொர்ப் தற்கு ைக்கள் பதொமக பநருக்கம் நிமறந்த நகரம் ப ொல 

கொட்சியளிக்கும். சிறிய பகொல்ப் வண்டிகளில் இதில் ஓரிடத்திலிருந்து 

ைற்பறொர் இடத்திற்குச் பசல்வது வசதியொக இருக்கும்.  ொல்ைபசொலொ 

சிமறயில் எதிர் எதிர்க் கும் ல்களுக்கிமடபய இடம்ப ற்ற கடும் 

சண்மடயில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 36 ப ர் இறந்தனர். 

ப ொலிவியொவில் 32 சிமறகள் உள்ைன. ஆனொல் இவற்றில் 

பகொள்ைைமவவிட மூன்று ைடங்கொக, 51 ஆயிரம் மகதிகள் உள்ைனர் 

என்று ஊடகங்கள் கூறுகின்றன. இங்குச் பசன்ற திருத்தந்மதயிடம்  ல 

மகதிகள், தங்களின் அனு வங்கமைப்  கிர்ந்து பகொண்டு, இங்கு, வொழும் 

வசதிகமை பைம் டுத்துைொறு அரசிடம் விண்ைப்பிக்குைொறு 

பகட்டுக்பகொண்டனர். இங்கு உமரயொற்றிய திருத்தந்மத, சிறிது பநரம் 

அமைதியொகச் பசபித்தொர்.  

மகதிகளும் தொங்கள் விரும்பிய டி பசபிக்குைொறு கூறினொர். பின்னர் 

மகதிகமை ஆசிர்வதித்து தனக்கொகச் பசபிக்குைொறு கூறினொர் திருத்தந்மத. 

ஏபனனில், நொனும்  ல தவறுகள் பசய்துள்பைன் ைற்றும் நொனும் தவம் 

பசய்ய பவண்டும், நன்றி என்றும் கூறினொர். அந்தச் சிமறப் 

 ணியொைர்களிடம், நல்லவர், தீயவர் என ைக்கமைப் பிரித்துப்  ொர்க்கும் 

ைனநிமலமய ஒதுக்கிவிட்டு, பிறருக்கு உதவுவதில் கவனம் பசலுத்தக் 

பகட்டுக்பகொண்டொர். இப் டிச் பசய்வதொல், நல்ல நிமலகமை உருவொக்கி 

மகதிகளுக்கு ைொண்ம  வைங்க முடியும் என்று கூறினொர் திருத்தந்மத. 

மகதிகள், திருத்தந்மதக்கு, தொங்கள் வமரந்த அவரின் உருவப்  டங்கள், 

பதொட்டில் உட் ட  ல மகபவமலப் ொடு ப ொருள்கமைப்  ரிசொக 

அளித்தனர். உலகிபல மிகவும் பநருக்கைொன சிமறயொக பநொக்கப் டும் 

 ொல்ைபசொலொவிலிருந்து 14 கிபலொ மீட்டர் தூரத்திலுள்ை சொந்தொ குரூஸ் 

 ங்கு ஆலயம் பசன்று ப ொலிவியொ நொட்டு ஆயர்கமைச் சந்தித்தொர் 

திருத்தந்மத. பின்னர் திறந்த கொரில் 17 கிபலொ மீட்டர் தூரம் பசன்று சொந்தொ 

குரூஸ் Viru Viru  ன்னொட்டு விைொன நிமலயம் பசன்றொர். அமனவருக்கும் 

நன்றி பசொல்லி  ரகுவொய் நொட்டுக்குப் புறப் ட்டொர் திருத்தந்மத 

பிரொன்சிஸ். 

ஆதொரம் : வத்திக்கொன் வொபனொலி. 


