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4.பரகுவாய் விமான நிலையத்தில் திருத்தந்லதக்கு வரவவற்பு  

பபாலிவியா நாட்டின் 

சாந்தா குரூஸ் 

நகரிலிருந்து இரண்டு 

மணி வநரம் விமானப் 

பயணம் பசய்து 

பரகுவாய் தலைநகர் 

அசுன்சிவயான் நகலர 

திருத்தந்லத 

அலைந்தவபாது 

உள்ளூர் வநரம் பவள்ளி 

மாலை மூன்று 

மணியாகும். பரகுவாய் விமான நிலையத்தில் பரகுவாய் அரசுத்தலைவர் 

Horacio Cartes அவர்கள் அருகில் அமர்ந்து வரவவற்பு நிகழ்வுகலை 

இரசித்தார் திருத்தந்லத.  

சிறுமிகள் இசைக்குழு ஒன்று, இஸ்பானிய மற்றும் Guarani, Ache 

பூர்வீக இன மமாழிகளில் பாடியது. ர ாஜா மலர் வண்ணத்தில் சிறுமிகள் 

உசையணிந்து, தசலயில் அரத நிறத்தில் நிசறய மலர்கசைச் 

சூடிக்மகாண்டு, க காட்ைம் ரபான்று தசலயில் சிறிய பாசனகசை 

சவத்துக் மகாண்டு அழகாக நைனமாடினர். புன்முறுவலுைன் இதசன 

இ சித்த திருத்தந்சத எழுந்து நின்றரபாது அச்சிறுமிகளில் சிலர் ஓடிவந்து 

திருத்தந்சதசயக் கட்டித் தழுவினர். அவர்கசை அ வசணத்து ஆசீர் 

வழங்கினார் திருத்தந்சத.  

எண்ணற்ற மக்கள் பல வண்ண ம பு உசைகளில் இருந்தனர். 

பவனிகளில் அலங்கரித்து தூக்கிச் மைல்லப்படும் இரயசுவின் திருஇதயம், 

அன்சனமரியா திருவுருவம் ரபான்மறல்லாம் மக்கள் உடுத்திக்மகாண்டு 

இருந்தனர். திருத்தந்சதயின் இப்பயணத்சதமயாட்டி, இவ்மவள்ளி, ைனி 

தினங்கசை அ சு விடுமுசறயாக அறிவித்துள்ைது ப குவாய் அ சு.  

விமான நிசலயத்திலிருந்து அசுன்சிரயான் திருப்பீைத் தூத கம் மைல்லும் 

வழியில் இருந்த, நல்ல ஆயர் மபண்கள் சிசறசயப் பார்சவயிட்ைார் 

திருத்தந்சத. இது பயணத் திட்ைத்தில் குறிக்கப்பைவில்சல என்பது 

குறிப்பிைத்தக்கது. அங்கு, 50 சகதிகள், திருத்தந்சதக்மகன தயார் 

மைய்திருந்த பாைசலப் பாடினர். இச்சிசறயில் 500 மபண் சகதிகள் 



உள்ைனர். இவர்களில் மபரும்பாலானவர்கள் ரபாசதப்மபாருள் குற்றம் 

மதாைர்பாக இருப்பவர்கள். அசுன்சிரயான் திருப்பீைத் தூத கம் மைன்ற 

திருத்தந்சத, சிறிது ரந  ஓய்வுக்குப் பின்னர் அ சுத்தசலவர் மாளிசக 

மைன்றார். அங்கு அ சுத்தசலவர் Horacio Cartes அவர்களுைன் தனிரய 

ரபசிய பின்னர், திருஅசவ அன்னமரியா அழகிய வண்ணப் பைத்சதப் 

பரிைாக அளித்தார் திருத்தந்சத. அ சுத்தசலவரும், அப்பகுதியில் 

மநய்யப்பட்ை மவண் கம்பளியால் ஆன ரமலாசை மற்றும் கால்பந்து 

விசையாட்டு வீ ர் ைட்சையில் ``Papa Francisco'' என்று எழுதப்பட்ை 

ைட்சை ஒன்சறயும் பரிைாக அளித்தார். பின்னர் அம்மாளிசகயில், 

ப குவாய் அ சு, தூத க அதிகாரிகளுக்கு உச யாற்றினார் திருத்தந்சத 

பி ான்சிஸ். அப்ரபாது இந்திய இலங்சக ரந ம் இச்ைனிக்கிழசம காசல 

4.15 மணியாகும். 

Caacupé அன்சனயின் முக்காட்டில் உள்ை pasiflora மல ால் 

அசையாைம் காட்ைப்படும் இந்நாடு வைம் மபறட்டும் என்று 

வாழ்த்தினார். பின்னர் அங்கு அமர்ந்திருந்த கூட்ைத்தில் சிலச த் 

தனிப்பட்டு வாழ்த்தினார். 

இந்நிகழ்சவ நிசறவு மைய்து அசுன்சிரயான் திருப்பீைத் தூத கம் 

மைன்று இ வு உணவருந்தி உறங்கச் மைன்றார் திருத்தந்சத பி ான்சிஸ். 

ப குவாய் மக்கள் திருத்தந்சதயின் இப்பயணத்தில், தங்கள் நாட்டிலும், 

ைமூகத்திலும் புதுப்பித்தல் மற்றும் மாற்றத்சதரய எதிர்பார்ப்பதாக, 

வத்திக்கான் வாமனாலி நிருபர்கள் கூறியுள்ைனர். இம்மக்கள் தாழ்சமப் 

பண்புசையவர்கள், ரநரிசையாகப் ரபசுபவர்கள், தங்களின் 

வைசமயான கலாச்ைா  ம பிலும், நாட்டின் அழகிய இயற்சக 

வைங்களிலும் ரபார் மற்றும் தவறான பயன்பாட்சை 

ரமற்மகாண்ைசதயும் பற்றிப் மபருசமப்படுபவர்கள். எனினும், நாட்டில் 

ப வலாகக் காணப்படும் அ சியல் ஊழல், அழிக்கப்பட்டு வரும் காடுகள், 

பல்வசக உயிரின அழிவு, நிலமும் நீரும் மாசுபடுதல் ரபான்றசவ 

வருங்காலத் தசலமுசறயின் கவசலகைாக உள்ைன. இம்மக்களின் நல் 

ஆசைகள் நிசறரவற திருத்தந்சதயின் இப்பயணம் உதவட்டும். 

ஆதா ம் : வத்திக்கான் வாமனாலி 

 


