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4.  Ñu Guazú   பூங்காவில்   திருத்தந்தத   திருப்பலி 

அசுன்சிய ான் நகரின் 

Banado Norte யேரி 

மக்கதைச் ேந்தித்த 

பின்னர், அங்கிருந்து 

பத்து கிய ா மீட்டர் 

தூரத்தில், அந்நகரின் 

புறநகர் பகுதியில் 

இருக்கின்ற Ñu Guazú 

பூங்காவுக்குச் சேன்றார் 

திருத்தந்தத பிரான்சிஸ். 

1988ம் ஆண்டு மே 16 

முதல் 18 வரை புனித 

திருத்தந்ரத 2ம் ஜான் பால் அவர்கள், பைகுவாய் நாட்டிற்குத் திருத்தூதுப் 

பயணம் மேற்ககாண்டமபாது அந்நாட்டின் மைாக் ககான்சாலஸ் கத 

சாந்தா குரூஸ் ேற்றும் அவரின் மதாழர்கரை, புனிதர்கைாக அறிவித்தார். 

பைகுவாய் நாட்டின் முதல் புனிதர்கைான இவர்கள் அறிவிக்கப்பட்ட அமத 

இடத்தில் Ñu Guazú திருத்தலம் கட்டப்பட்டுள்ைது. 15 இலட்சம் மபர் 

அேைக்கூடிய இத்திருத்தல வைாகம் இைாணுவத் தைத்திற்கருகில் உள்ைது. 

இவ்விடத்தில் திருத்தந்ரத பிைான்சிஸ் அவர்கள், இத்திருத்தூதுப் 

பயணத்தின் இறுதி திருப்பலிரய நிரைமவற்றினார். பத்து இலட்சத்துக்கு 

மேற்பட்ட விசுவாசிகள் கலந்து ககாண்ட இத்திருப்பலியில் 

அர்கஜன்டீனா அைசுத்தரலவர் Cristina Fernandez de Kirchner, புவமனாஸ் 

ஐகைஸ் கிமைக்க ஆர்த்தடாக்ஸ் கிறிஸ்தவ சரபத் தரலவர் Tarasios 

மபான்மைார் உட்பட பல்லாயிைக்கணக்கான அர்கஜன்டீனா ேக்களும் 

கலந்துககாண்டனர். திருத்தந்ரதயின் தாய் நாடான அர்கஜன்டீனா 

பைகுவாய் நாட்டின் எல்ரலயில் அரேந்துள்ைது. 

முன்மனாக்கிச் கசல்லுங்கள், சாத்தான் உங்கரைப் 

பிரித்துவிடாதபடிக்கு எச்சரிக்ரகயாக இருங்கள் என்று கசால்லி 

திருப்பலிரய ஆைம்பித்தார் திருத்தந்ரத பிைான்சிஸ். விசுவசிக்க 

மவண்டுகேன்று கிறிஸ்தவர்கள் எவரையும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. 

அமதமநைம், பிைமைாடு ஒருரேப்பாட்டுணர்வில் வாழ்வரதயும், பிைரை 

அன்புகூர்வரதயும், பிைரை வைமவற்பரதயும் கிறிஸ்தவர்கள் நிறுத்த 

மவண்டுகேன்று யாரும் அவர்கரைக் கட்டாயப்படுத்த முடியாது என்றும் 



கூறினார் திருத்தந்ரத. இத்திருப்பலியில், Guarani பூர்வீக இனகோழியில் 

எல்லாமைாடும் மசர்ந்து வானகத் தந்ரதரய மநாக்கிச் கசபித்தார் 

திருத்தந்ரத. 16ம் நூற்ைாண்டில் இஸ்பானியர்கள் இந்நாட்டில் குடிமயறி 

காலனி ஆதிக்கத்ரதத் கதாடங்குவதற்கு ஆயிைம் ஆண்டுகளுக்கு முன்நமை 

Guarani பூர்வீக இனம் இந்நாட்டில் வாழ்ந்து வந்தது. தற்மபாது 

பைகுவாயில் இஸ்பானிய கோழிமயாடு, Guarani கோழியும் அைசு 

கோழியாக உள்ைது. Ñu Guazú பூங்காவில் 131 அடி நீைம் ேற்றும் 

ஏைக்குரைய 56 அடி உயைத்தில் அரேக்கப்பட்டிருந்த திருப்பலி மேரட 

60 ஆயிைத்துக்கு மேற்பட்ட மசாைக்கூம்புகள், பிழிந்து சாறு எடுக்கப்பட்ட 

20 ஆயிைம் கூைங்கள்,  2 இலட்சம் குவாைானித் மதங்காய்கள் 

ஆகியவற்ைால் Koki Ruiz என்ை கரலஞைால் அழகாக 

வடிவரேக்கப்பட்டிருந்தது. இமயசு சரபயினர் பைகுவாய் நாட்டில் 

ேரைப்பணியாற்றியரதப் மபாற்றும் விதோக, திருப்பலி மேரடயின் 

நடுவில் இமயசு சரபயினரின் IHS அரடயாைமும், ஒரு பக்கத்தில் புனித 

இகலாமயாலா இஞ்ஞாசியார், ேறுபக்கத்தில் புனித பிைான்சிஸ் அசிசியார் 

படங்களும் ரவக்கப்பட்டிருந்தன. இம்மேரட பிைமிடு வடிவத்தில் 

அரேக்கப்பட்டிருந்தது. இத்மதங்காய்கள் மசாப் தயாரிப்பதற்கும், 

மசாைத்தட்ரடகள் விலங்குகளுக்கு உணவாகவும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

 

Ñu Guazú பூங்காவில் திருப்பலி நிரைமவற்றிய பின்னர், அதில் 

கலந்துககாண்ட அர்கஜன்டீனா அைசுத்தரலவர் கிறிஸ்டினா ேற்றும் 

புவமனாஸ் ஐகைஸ் கிமைக்க ஆர்த்தாடக்ஸ் தரலவரையும் வாழ்த்தினார். 

திருப்பலிக்குப் பின்னர் அன்ரனேரியிடம் கசபித்து, பைகுவாய் ேக்களின் 

அன்ரன ேரியா பக்திரயப் புகழ்ந்து, பைகுவாய் நாட்ரட அர்ப்பணித்தார். 

பைகுவாயில் திருத்தந்ரத எவ்வைவு தூைம் அன்புகூைப்படுகிைார் என்பரத 

அறிகிமைன், உங்களுக்காகச் கசபிக்கிமைன், இப்கபாழுது மூமவரை 

கசபத்ரதச் கசபிப்மபாம் என்று கூறிச் கசபித்தார் திருத்தந்ரத. 

அரனவருக்கும் ஆசிர் அளித்து திருப்பீடத் தூதைகம் கசன்று ஆயர்கரைச் 

சந்தித்தார். அவர்கமைாடு ேதிய உணவு அருந்தினார் திருத்தந்ரத 

பிைான்சிஸ். 

ஆதாைம் : வத்திக்கான் வாகனாலி 

 


