कथा १३
थाकेका ःवयंमसेवकह

रनै आगुइयर गुरेरा, ३२ र नाटािलया गलभाओमिरन्हो गुरेर, ३२, ॄािजल
दिक्षण

अमेिरकाको

आमाजोनको

घाम

अत्यन्तै

चक

िथयो,

र

ितनीह को कामले ितनीह लाई थकाइ िदन्थ्यो। पाःटर रे नो आिग्वर गुइरे रा
र

उनकी

ौीमती

नातािलया

डु ामा

चढे र

ॄािजलको

अनकङ्टार

गाउँ

डेमोबेिशयामा गए। डु ाबाट ओल्हर ितनीह ले गाउँको ूत्येक घरमा गएर

सुसमाचारीय कायर्बममा भाग िलन िनम्तो बाँडे।
अिन ती िमिसनेरीह

४५ िक.मी. पर अक गाउँमा िहलै िहलोको बाटो

भएर पिन गए। त्यहाँ पिन ूत्येक घरमा गएर सुसमाचारीय कायर्बममा
भागिलन िनम्तो िदए। फेिर त्यसै वखत तीन जना बाइबल िसकाउनेह

थप दुई

िछमेकी गाउँह को ूत्येक घरमा गएर सुसमाचारीय कायर्बममा आउन िनम्तो

िदए। त्यो कायर्बम डेमोबािशया गाउँको टुँ डीखेलमा आयोजना गरे का िथए।
ती िमिसनेरीह ले ूत्येक िदन एक मिहना लामो ौं ृखलाब
ूचार गरे ।

मािनसह

पमा सुसमाचार

त्यस सभामा हुलका हुल आए। धेरै मािनसह

ती

िमिसनेरीह ले बहालमा िलएका ितन वटा िपकअप गाडीमा कोची कोची आए।
िहँडेर

कितपय

आए।

तर

डेमोबािशया

गाउँका

थोरै माऽ

मािनसह ले

कायर्मबममा भाग िलए। त्यहाँ िदनिदनै १५० जना जित सुसमाचार सु

भेला

हुन्थे।
दोॐो हप्ताको सभामा रे नो र नातािलया थिकत हुन थालेका िथए।

ितनीह

टाढाबाट िहँडेर जानुपदर्थ्यो। डेमोबािशया गाउँका मािनसह ले चासो

निदएको कारण ितनीह

हतोत्सािहत भएका िथए।

घरको ढोका ढोकामा गएर िनम्तो िदँदा कितपयले सामान बेच्न आए जःतो
ठानेर गनगनाउन

पिन थालेका िथए।

रे नोले घर बनाउने मािनसह लाई बोलाएर एडभेिन्टःट चचर् खडा

गिररहे काले त्यहाँका मािनसह ले ितनीह लाई शङ्काःपद पमा हे िररहे का

िथए। त्यस गाउँका मािनसह
िवँवासीह

केवल आइतवार मा े एउटा सं म्ूदायका

िथए। अक आइतबारे इसाई सं म्ूदायको ूचारकह
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आएर अक

गाउँमा िसकाउँदा त्यहाँका पिरवारह

िवभािजत भएका िथए। डेमोबेिशयाको

गाउँका पिरवारमा िवभाजन आएको त्यहाँका मािनसह ले चाहे का िथएनन्।
एक िदन थकान र पेलान भएर रे नो र नातािलया आफ्नो डु ामा लडे।
"हामी यहाँ िकन छ ? मािनसह
बाइबलका वचनह

सत्य वचन सु

तयार छै नन्। कसै ले पिन

महण गलार्न ् जःतो छै न" िनराश भएर रे नोले भने। "अब

म फेिर यो ूचार गन काम गनर् चाहँिदन। मलाई यो काम त मनपछर् तर
ितनीह ले सत्यलाई महण गनर् चािहरहे का छै नन्" अत्यन्तै िनराश भएर रे नोसँग

सहमित जनाइन्।
अत्यन्तै

हतोत्सािहत

बाइबलबाट यताउती पदह

भएर

नातालीले

हे न र् थािलन्

आफ्नो

मोबाइल

खोलेर

ूाथर्ना गिरन् "हे परमेँवर हामी

यहाँ िकन छ भनेर दे खाउनुहोस्।"

ँ ा गलाती ६:९मा पर्यो। त्यसका लेिखएको छ
अिन उनको आख

"भलाइ गन काममा हामी नथाक , िकनभने यिद िहम्मत हारे न

भने ठीक

समयमा हामी कटनी गनछ ।"
"लौ, हामीले जवाफ पाय !" अत्यन्तै खुशी भएर नातालीले त्यो पद

रे नोलाई पढे र सुनाइन्।अक

िदन जब रे नो र नातालीयाले एउटा घरमा

सुसमाचारीय कायर्बममा भाग िलन िनम्तो िदए। ितनीह

घरमा आएर िनम्तो

िदएकोमा एक जना अधबसे मिहला धेरै खुशी भएर िचच्याएर भिनन्: "त्यो त

मेरो चचर् हो!" िनम्तो काडर्मा होप च्यानलको िचन्हलाई दे खाएर भिनन्।"चार
वषर्सम्म यो चचर् मेरो िथयो। म बिप्तःमा िलन चाहन्छु ।"
चार वषर्सम्म ती मिहलाले होप च्यानल हे िररहे की िथइन् र त्यस

टे िलिभजन कायर्बममा बोल्ने ूचारक आफ्नो गाउँमा आओस् भनेर उनले चार
वषर्सम्म ूाथर्ना गिररहे की िथइन्।
जब िडसेम्बर २०१७मा सुसाचारीय कायर्बम सिकयो तब ती
मिहलासमेत गरे र ५० जनाले बिप्तःमा िलएका िथए।

जब किहल्यै पिन नथाक भनेर बाइबलमा िदएको अतीर् पढे पिछ नथािककन

रने र नेतालीयाले ूचार गद गरे तब त्यसै बेला दुई िददी बिहनीले पिन

बिप्तःमा िलए। ितनीह

वषर् १९की ृानिसयनर र वषर् १६की दे िलिसयन

िथए। ितनीह का बाबुआमाले त्यस सुसाचारीय कायर्बममा नजान मनाही
गरे का िथए। तै पिन ितनीह

अटे री भएर कायर्बममा िनयिमत पमा भेला

भएका िथए।
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"हाॆो बुबाले हामी एडभेिन्टःट भएको चाह ुह ु । आज हामीले

बिप्तःमा िलएको पिन उहाँ चाहनुह ु थ्यो। तर हामी आफ्नै इच्छाले यहाँ
आय " बिप्तःमा िलएको िदनमा रे नोले िभिडयो अन्तरवातार् ृानिशयनले

भिनन्। "िहजो राती हाॆो हजुरमा घरमा हाॆो बुबालाई सम्झाउन आउनुभयो
िकनभने उहाँले भ ुभएको िथयो िक यिद हामीले बिप्तःमा िलय भने उहाँले
हामीलाई बेःसरी च ुट्नुहन
ु ेछ। तर हाॆो पिरवारले हाॆो िबरोध गरे तापिन हामी

येशूसँग रहन चाहन्छ ।"

ती दुई िददीबिहनीह को िवँवासको बारे मा बोल्दा केही हप्ता अिघ

रे नोले अनुभव गरे को हतोत्साह र िनराशाको याद आयो।

"कसै ले पिन बाइबलको सत्यलाई ःवीकार गदन भनेर मैले सोचेको

ँ
िथए।
तर गाउँका मािनसह का

दयमा परमेँवरले काम गिररहनुभएको

िथयो" उनले अन्तरवातार्मा भने।

नयाँ चचर्ले घरपिरवारमा फाटो ल्याउँछ भनेर िचन्ता गन गाउँलेह को

मन फेिरयो।"ओहो, यो त फरक चचर् रहे छ" एक जनाले भन्यो।

"तपाईँले हामीह ूित चासो दे खाउनुभएको छ र हामीह को गाउँ टु िबएको
तपाईँह

चाहनुह ु " अक ले भन्यो।

आमाजोिनया द इःूान्टा डु ाको पाःटर रे नोले सन् २०१७मा
तीनवटा सुसमाचारीय कायर्बम आयोजना गरे का िथए। त्यो २०१६को तेर्ह
साबथ योजना कायर्बम अन्तगर्त तीनवटा ौं ृखलाब

सुसमाचारीय कायर्बमको

अिन्तम कायर्बम डे मोबािशया गाउँमा आयोजना गरे का िथए। १२ मिहनाको
पूरै कायर्बममा रे नोले २८६ जनालाई बिप्तःमा िदएर तीनवटा चचर्ह

ःथापना गरे ।रे नो र नातालीयाले ूयोग गरे को डु ा ठू लो डु ा हो।

त्यसमा

१५० जना अटाउने ठू लो एयर किन्डसन भएको हल छ। त्यसमा ूोजेक्टर र

साउन्ड िसःटम छन्। आमाजोन नदीको दायाँबायाँ रहे को गाउँह मा गएर
सुसमाचारीय कायर्बम त्यस डु ाबाट

चलाउँदछन्। डेमोक्यािशया जःतो

िहलै िहलो भएको ठाउँमा त्यो डु ा लै जान नसकेतापिन त्यसलाई अनुकुल भएको

ठाउँमा लगेर सुससाचारीय कायर्बमको आयोजना गिरन्छ। वषर् ३३को रे नो
ु न्ु छ र उनको ३२ वषर्की ौीमतीले जब सुसमाचार
पु ष नसर् पिन हुनह

सुनाउँिछन् तब गाउँलेह को शारीिरक र मानिसक आवँयकताको हे रचाह पिन

गदर्िछन्।
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डेमोबािशयाको अनुभव पिछ एडभेिन्टःट काममा हतोत्साह हुने कुनै ठाउँ

पिन छै न भनेर रे नो र नातालीया िवँवःत छन्।

"जुन काम हामीह ले गिररहे काछ त्यो काम हामीह ले गिररहे का
होइन । जब हामी आएका िथय तब परमेँवरले नै मािनसह को
पािररहनुभएको िथयो। आमाजोनको ज लमा टे िलिभजन र अ

मािनसह को

दय तयार

माध्यमह

ारा

दय तयार पािररहनुभएकोले हामीले िचन्ता गनुप
र् न कारण केही

छै न" रे नोले भने।

"परमेँवरले सबै थोक गनुह
र् न्ु छ। मािनसह लाई अगुवाइ गनर् हामी

केवल उहाँको औजारमाऽै ह । हामीह को कामको िनिम्त हामी िदनिदनै
परमेँवरलाई

धन्यवाद

िदन्छ "

विकल

पढ्न

छोडे र

िमिसनेरी

भएकी

नातालीयले व्यक्त गिरन्।
सन २०१६को चौथ ऽैमािसक भेटीको सहयोगले डु ा िकनेर घुम्ती
चचर् ःथापना गनर् पाएकोमा ती दम्प ीले िवँवको एडभेिन्टःटह ूित आभार
व्यक्त गरे का िथए।

"राजनैितक, आिथर्क र ःवाःथ्यको कारणले िबिसर्एका गाउँलेह लाई

उ ार गनर् परमेँवरले डु ा चचर्को िनिम्त खडा गनुभ
र् एको हो तर ती
मािनसह ले परमेँवरलाई िबसका छै नन् भनेर दे खाइिदएका छन्" रे नोले
भन्यो।
ितनीह

"गाउँलेह

येशूलाई िच

सुसमाचार

ूचार

गनह को

पिखर्रहे काछन्।

पिखर्रहे का छन्। येशूलाई केवल एक जना व्यिक्तमाऽ

चािहन्छ जसले 'म यहाँ छु , मलाई पठाउनुहोस्' भ
गिरन्।

िनिम्त

सक्छ" नातालीले व्यक्त

लेखक: आन्द्र्यु मेकचेसनी।

269-४

यस साबथःकूलको ऽैमािसकको उिॄएको भेटी दिक्षण अमेिरकामा रहेका केही

दे शह मा ूभ ुको सुसमाचार ितगितमा
अिघबढाउने केही आयोजनामा सहयोग
ु
िमल्नेछ। यस पुःतकमा उल्लेख गिरएका १३वटा कथाह

वा िमशन

कथाह मा ती आयोजनाह को बारे मा जानकारी िदइएको छ। दे हायमा दिक्षण

अमेिरकाका केही दे शह को बारे मा जानकारी िदइएको छ र साथै ूभ ुको काम
कसरी भइरहेको छ भनेर पिन बताइएकोछ।
अजिन्टना:
१.

अजिन्टनामा ६०६ चचर्ह

२.

अजिन्टनाको

११६,३९१ एडभेिन्टःटह
एन्श

िरयोस्

छन् र ४३५ झुण्डह

छन्।

ूोिभन्सको

गाउँमा

डायमान्टे

सन्

१८९०मा अमेिरकाको क्यान्सास राज्यको टाम्पा भ े ठाउँबाट ूथम्
चार

एडभेिन्टःट

िकसानीह

पिरवारह

आएका

िथए।

ितनीह

जमर्नका

िथए जो रिसयाको उपिनबेशमा िथए। जब ितनीह ले

अमेिरकामा आएर बसोबास गरे तब ितनीह
३.

छन्। त्यहाँ

एडभेिन्टःट भएका

िथए।

अजिन्टनाको ूथम आिधकािरक एडभेिन्टःट कमर्चारी सी.ए. नाउलेन

ःनाइडर र ए.बी. ःटाउफर िथए। जब ितनीह

अजिन्टनाको

राजधानी बुनेस आएरमा सन् १८९२को फेॄअ
ु री मिहनामा आए तब

त्यहाँ साबथ पालन गन दुई इसाई झुण्डह
अजिन्टनाको

उपिनेबेशमा

िजल्लाह मा ितनीह
४.

पदर्छ।

सन

इःपरान्जामा

र

िरकोनिक्वःटा

िथए। ती दुवै िजल्ला सान्टा फी ूोिभन्समा

ूथम्

सावर्जिनक

एडभेिन्टःट

सुसमाचारीय

कायर्बमको आयोजना गिरएको िथयो। त्यो एन्श िरयोसको िजल्लामा

रहे को
५.

१८९६मा

रहे का

भएको भे ाएका िथए।

िबःपो

भ े

गाउँमा

गिरएको

िथयो।

कायर्बममा १५० जनाले भाग िलएका िथए।

त्यसबेला

त्यस

सन् १९९८मा दिक्षण अमेिरकामा ूथम् सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट सं ःथा

खोिलएको िथयो। त्यो प्लाटा भ े गाउँमा खोिलएको ःकूल िथयो।

अिहले त्यो ःकूल िरभर प्लाटा एडभेिन्टःट िवँविव ालयमा पिरणत
भएको छ। सन् १९९०मा अजिन्टनाको आिथर्क सङ्कट पिछ त्यस

िवँविव ालयमा िविभ

दे शह बाट धेरै िव ाथीर्ह
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पढ्न आउन

थालेका िथए। त्यसले गदार् साउथ अमेिरका िडिभजनमा रहे को

शैिक्षक
६.

सं ःथामा

भनार्

भएका

िव ाथीर्ह

सं ःकृितह बाट आएका िथए।

िविभ

जात

र

अजिन्टना भ े नाउँ ल्यािटन भाषाको चाँदी र अजन्टम धातुलाई

जनाउने

शब्दह बाट

आएको

हो।

सु मा

आएका

युरोपका

मािनसह ले त्यो दे श चाँदी नै चाँदीले भिरएको भे ाएको पिन
७.

मािनन्छ।

सन् १९७०मा अजिन्टनका पैसा अत्यन्त िगद ःतरमा अबमूल्यन

भएको िथयो।

८.

वेल्शदे शबाट आएका आफ्नै वेल्श भाषा भएका मािनसह को िजल्ला

९.

सरोदर पमा अजिन्टनाका मािनसह

पिन अजिन्टनामा छ।

हप्ताको २० घन्टाभन्दा पिन

बेसी समय रे िडयो सुनेर िबताउँछन्। त्यसरी ूायजसो कुनै पिन

दे शका मािनसह ले रे िडयो सुन्दै नन्।

१०. सन १८९१मा अजिन्टनाको पुिलस अिफसर वान भ्यसेिटकले
ँ
अपराधीह लाई िच े पिहलो औलाको
छाप आिवँकार गरे का िथए।

११. अजिन्टनाको राि य खेल पाटो हो जुन घोडमा चढे र खेिलन्छ। यो
पोलो खेल

हाँस

हो

बाःकेटबल खेलबाट िलएको खेल हो। पाटोको अथर्

िकनभने

सु मा

बाःकेटमा

बलको

स ा

हाँसलाई

खेलाइन्थ्यो। पोलो, हातेबल वा रग्बी, गल्फ र मिहलाह ले खेल्ने

्
हक्की लोकिूय खेल हुन।

१२. ९५
ॄािजल

ूितशत

जनसं ख्या

पूवज
र् ह का सन्तान् हुन।

युरोपबाट

बसाईँसराइ

आएका

१.

ॄािजलमा ९,००६ चचर्ह

२.

सन् १८७९मा ूथम पटक एडभेिन्टःट सन्दे श ॄािजलमा िभिऽएको

१,६६६१२५ एडभेिन्टःटह

र ८८१३ झुण्डह

गनर्

छन्।

छन्। त्यहाँ

िथयो। सान्टा क्याटािरनाभ े गाउँको इटायै बन्दरगाहमा केही

एडभेिन्टःट िकताबह

िभऽाइएका िथए। एक जना बुचाडर् नाउँ

गरे को जमर्न अपराधी जमर्न जाने जहाजमा लुकेर भाग्न लागेको
िथयो। जब युरोपमा जहाज गइरहे को बेलामा मािनसह ले उसलाई

भे ाए। त्यसरी लुिकिछपी जहाज चढे कोमा उसलाई सजायँ ःव प
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जहाजमा

काम

एडभेिन्टःट

गनर् खटाइएको

िमिसनेरीह

जहाजमा

िथयो।

िचिनन

त्यसबेला
गए।

उसँग

उसले

केही

सान्टा

क्याटािरनाको ॄःु क भ े ठाउँमा रहने उसको सौतेली बाबु काल स

िसफ्केको नाउँ र ठे गाना ितनीह लाई िदयो। ितनीह ले काल सलाई

एडभेिन्टःट पढ्ने साममीह
वषर्पिछमाऽ ती साममीह

पठाउन िनणर्य गरे । काल सले दुई

पायो। सु मा ती साममीह भएको पोका

खोल्न काल सले आनकानी गर्यो। पिछ खोलेपिछ अमेिरकाको

बाटल िबकमा छापेको जमर्न भाषामा लेिखएको दस कपी भ्वाइस
थ िथयो। एउटा कपी आफूले राख्यो र अक साथीह लाई

अभ

िबतरण गर्यो। त्यसको कारणले १० पिरवार जसले ती साममीह
पाए ितनीह ले एडभेिन्टःट िशक्षाको बारे मा थप जा

चाहे का िथए।

३.

सन् १९००मा पो

ुर्िगज भाषामा पिहलो एडभेिन्टःट पिऽका द

४.

सन १९३९मा ॄािजलमा एडभेिन्टःट मेिडकल कामको ःथापना

हे राल्ड अभ हे ल्थ छािपएको िथयो।

भयो। त्यसबेला गुडभ्यू

िक्लिनकको पिन डाक्टर आल्भस् द

िमरान्डाको अन्तगर्त ःथापना भयो। सन १९४२मा त्यो िक्लिनक

साव पाओलो एडभेिन्टःट अःपतालमा पिरणत भयो। त्यसको नेतत्ृ व
डाक्टर

गािल्डनो

िभयरले

गरे का

िथए।

उनी

िवँविव ालयको

अध्यापक िथए तर मेिडकल िमिसनेरी वक्सर्को िनिम्त त्यो काम

५.

छोडे र िमसनमा काम गनर् उनले थालेका िथए।

सन १९३१मा िलयो बी. हािलवेल नाउँ गरे को व्यिक्तले डु ा ारा

मािनसह को उपचार गनर् मेिडकल िमिसनेरी काम सु

गरे । त्यो

डु ा आमाजोन नदीमा तै िरन्थ्यो। त्यो उनको ूख्यात परोपकारी

काम िथयो। उनले आफ्नो लािग ल्यिजरो वा लाइट ब्यरर नाउँ

गरे को डु ाह

पिन

बनाएर

त्यही कामको िनिम्त बनाए। त्यसपिछ अ

आमाजोनको

डु ाह ले हजार

िविभ

ठाउँह मा

ूयोग

डु ाह

गरे ।

ती

मािनसह को सेवा गरे का िथए। मािनसह लाई

खाना र लुगा िदनुको अलावा िविभ

रोगह को उपचार ती

डु ाह बाट गिरयो। त्यो भेगमा औलो रोग, झाडापखाला, कुपोषण,

छालाको रोग, ःथानीय साधारण वा मौसम अनुसारको िबमार र
दाँतका रोगह

साधारणतया सबैमा धेरै मािनसह मा हुन्छन्।
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६.
७.

लािटन-अमेिरकन एडभेिन्टःट िथयोलोिजकल सेिमनारी ॄािजलको

ॄािसलामा छ।

ॄािजल दिक्षण अमेिरकाको सबभन्दा ठू लो दे श हो र सं सारको पाँच

हो। यसको समुिी िकनारा ४,६०० माइल अथार्त ्

ठू लो रा

७,४०० िकलोिमटर छ। यो आन्टलािन्टक समुिको िकनारा हो।

चीली र इक्वेडर बाहे क यसको िसमाना दिक्षण अमेिरकाको सबै
८.
९.

दे शह कोसँग जोिडएको छ।

ूायजसो सबै ॄािजलका मािनसह

ःथानीयअमेिरइिन्डयन, युरोप र

्
अिृकाबाट आूवासी भएर आएका हुन।
िवँवको

सबभन्दा

ठू लो

पवर्

ॄािजलको

मनाइन्छ। त्यसबेला २०लाख जित मािनसह

नाच्दै , अनेक आकिषर्क पोशाकह

१०. ॄािजलमा

जन्तुजनावरह

सं सारको

कुनै

पिन

द

जनेिरयोमा

सडकमा गीत गाउँदै,

ु ह
लगाउँदै जुलस

ठाउँह भन्दा

िनकाल्छन्।
धेरै

थरीका

पाइन्छ। ६०० थरीका पशुह , १५०० थरीका

माछाह , १६०० थरीका चराह
जातका िकराह

िरयो

ॄािजलमा पाइन्छ।

११. ॄािजलमा धेरै थरीका माटोह
त्यहाँ धेरै थरीका अ ह

र १ लाख थरीका िविभ

र मौसमह

पाइन्छ। त्यसले गदार्

पैदा हुन्छन्। ऊखु, कफी, कपास,

चामल,भतमास, फलफूल आिद त्यस दे शबाट िनकाश गिरन्छ।

१२. ूायजसो

पो

ु ल
र्ग

र

ःपेनका

खोजअनुसन्ु धानह ले

१५औ ँ

शताब्दीमा ॄािजललाई नक्सामा गाभएको िथए। जब युरोपका
मािनसह

ॄािजलमा ूथमपटक गए तब त्यहाँ ३०लाख मािनसह

ःथानीय आिदबासीह
ितनीह

१३. पो

्
हुन।

िथए। आज केवल ३ लाखमाऽ छन्।

ॄािजलको अनकङ्टार गाउँह मा बःदछन्।

ुर्िगज भाषा बोल्ने दिक्षण अमेिरकामा ॄािजलमाऽ एक दे श

१४. ॄािजलको राजधानी ॄािसला हो तर साओ पाउलो सबभन्दा ठू लो
सहर हो। िरयो द जेनेिरयो, साल्भाडोर र फोटर्बलेजा अ

सहरह

्
हुन।

ठू ला

१५. िमौदे शको नाइल नदी पिछ आमाजोन नदी ॄािजलमा बग्ने
सं सारको सबभन्दा लामो दोॐो नदी हो।

१६. ६०ूितशत आमाजोन रे न फोरे ःट ॄािजलमा छ।
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१७. भकुण्डो खेल ॄािजलको अत्यन्त लोकिूय खेल हो। यसले
पाँचपटक िवँवकप िजतेको िथयो।

१८. ॄािजलको सबभन्दा ठू लो पहाड िपको दा नेिब्लना हो जुन ९,८२३
िफट वा २,९९४ िमटर अल्गो छ। यो पहाड भेनेज्युयलासँग
जोिडएको

छ।

यो

पहाड

बादललेमाऽ

ढािकएको

हुनाले

सन

१९५०मामाऽ यसलाई प ा लगाएको िथयो। सन १९६५मा यो

पहाडको च ुच ुरोमा ूथम पटक मािनस चढे को िथयो।

१९. १५० वषर् अिघदे िखनै ॄािजल दे श िवँवको सबभन्दा धेरै किफ

िनयार्त गन दे श भइरहे को छ। सन १९२०मा यसले सं सारको माग

अनुसार ८०ूितशत कफी िनयार्त गरे को िथयो। अिहले कफी िनयार्त

गनमा तेॐो ःथान ओगटे को छ।

२०. िवँवको सबभन्दा ठू लो अःतव्यःत सडक साओ पावलो मािनन्छ।
ु ीपखमा मोटरको घुइच १९२माइल
नभेम्बर १५, २०१३को बेलक
अथार्त ् २०९ िकलोिमटर लामो िथयो।

२१. ॄािजलमा ४००० जित एयरपोटर्ह
दे श हो जहाँ धेरै एयरपोटर्ह

पोटर्ह

छन्।

२२. कमेसेकम

७०

ःथानीय

मािनसह सँग सम्पकर् छै न।

छन्। अमेिरकापिछ यो दोॐो

छन्। अमेिरकामा १३,५१३ एयर

जनजाितह

छन्

जसको

बािहरका

२३. िरयो द जेनिरयोमा येशूको ठू लो ूितमा छ। त्यसको वजन ६३५

टन छ। यसको उचाई १२५ िफट वा ३८ िमटर अल्गो छ। यो
िवँवको सात आँचयर्ह मा एक पछर्।

२४. सबभन्दा पिहलो पयर्टक ॄािजलमा जनवरी १, १५०२मा आएको
भिनन्छ। जुन ठाउँमा पयर्टकह

पाराग्वे

१.

२.

िभिऽए त्यस ठाउँला२ िरयो द

जेनिरयो अथार्त ् जनवरीको िकनारा भिनन्छ।
पाराग्वेमा ६१ वटा चचर्ह

छन्, ९५ झुण्डह

सन

ॄिु क

एडेभेिन्टःटह

छन् र १२५१९

छन्। त्यहाँको जनसं ख्या ३१,८३८०० छ।

१८९२मा

िलयोनेल

पाराग्वेमा

याऽा

गन

ूथम

एडभेिन्टःट कमर्चारी िथए। उनी पाराग्वेको मान चाकोमा पुःतकह

बेचेका िथए। सन १९००को अगःट मिहनामा इ.डब्ल्यु ःनाइडर र
उनको ौीमती अमेिरकाबाट आए। पाराग्वेको कोलोिनया भ े
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ठाउँमा एक जना जमर्नले एडभेिन्टःट सुसमाचार महण गरे भनेर

पुःतक बेच्ने एडभेिन्टःटह ले खबर पठाएका िथए। उक्त जमर्नको

भाइले यु ग्वेबाट एडभेिन्टःट पिऽका पठाएको िथयो। त्यही पढे र
३.

४.

उनले एडभेिन्टःट समाचार महण गरे का िथए।
पाराग्वेमा तीन एडभेिन्टःट िशक्षण सं ःथाह

पाराग्वे

एडभेिन्टःट

िवँविव ालय

आसुनिशयनमा सं चािलत छ।

पाराग्वेमा मूख्य दुई भाषाह

त्यही

छन्। त्यसको साथै
दे शको

राजधानी

बोल्छन्। ितनीह को ूथम ःथानीय

् ःथानीय भाषालाई दे शको
भाषा ग्वारानी र दोॐो भाषा ःपािनश हुन।

चलनचल्तीको भाषालाई कायम राख्ने दिक्षण अमेिरकाका केही माऽ
दे शह मा

पाराग्वे

पिन

एक

हो।

यो

किवतामय

जन्तुजनावर र ूािबितक वातावरणका आवाजह

५.

लवज िनकालेर बोल्ने भाषा ग्वारानी भाषा हो।
दिक्षण

अमेिरकामा

िनमार्ण

गिरएको

भाषा

हो।

जःतै सं ीतमय

आसुिनयन

सहर

र

इनकानार्िशयन सहरलाई जोड्ने रे लको बाटो पिहलो रे लको बाटो
हो। यो िबलायतका इिन्जिनयरह ले सन १८५८मा िनमार्ण सु

६.

गरे र सन १८६१ितर सकाएको िथयो।

पानी ारा िबजुली िनकाल्ने इटै प ु डाम ॄािजल र पाराग्वेको पाराना

नदीमा बनाइएको बाँध हो। यो िवँवको सबभन्दा दोॐो िबजुली
िनकाल्ने बाँध हो। सन १९८४मा बनाइएको यो बाँध िवँवको

पिहलो ठू लो बाँध िथयो तर जब चीनले ठू लो ाी गजज डाम सन

२००८मा बनायो तब पाराग्वेको बाँध िबँवको दोॐो हुन पुगेको

िथयो। पाराग्वेमा ९९.९ूितशत िबजुली िनकाल्ने अ

७.
८.

९.

बाँधह

छन् तर इटै प ु बाँधले ७५ूितशत िबजुलीको आपुितर् गदर्छ।

पिन

ॄािजल, पाराग्वे र अजिन्टनाको बीचमा बगेको पाराना नदी दिक्षण

अमेिरकाको दोॐो लामो नदी हो। पिहलो नदी आमाजोन नदी हो।

पाराग्वेको साक्षरता अमेिरकाको भन्दापिन धेरै छ। त्यहाँका १५ वषर्
र त्यो भन्दा मािथका आयु भएका मािनसह मा ९४ूितशतले अक्षर
पढ्न जान्छ। त्यसको दाँजोमा अमेिरकामा ८६ूितशतमाऽ छ।
सन १६००मा िबदे शी ःपािनशह

ःथानीय

ग्वाराना

जाितका

आउनुभन्दा धेरै वषर् अिघ त्यहाँ

मािनसह

बसोबास

गदर्थे।

आज

त्यसदे शका ९५ूितशत मािनसह लाई मेिःटजो जाित कहलाइन्छ।
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ितनीह

् यसले
ीह बाट आएका बं श हुन।

ःपािनश र ग्वाराना

गदार् दिक्षण अमेिरकामा यो दे श अत्यन्तै सं िमौण जनसं ख्या भएको

दे शमा गिनन्छ।

१०. पाराग्वेका मािनसह ले िवँवको अत्यन्त लोकिूय कपडा नान्डुटी
(माकुराको जाली) बुन्दछन्। यो इन्िे णी जःतै र ीिबर ी धागोह ले

बुिनएको हुन्छ। परम्परागत हःतकलाह मा बुिनएको कपडा, कालो
माटोका सामानह

िविभ

र सेतो माटोका भाँडाकँ ु डाह

आकारको चाँदीका गहनाह

अथार्त ् सेरािमक र

्
हुन।

११. पाराग्वेमा मुख्य खाना िदँउसो मध्यान्हमा खाइन्छ। मकै र कसाभा
वा

सखरखण्ड

जःतै

भ ुईँको

जरा

खाने

सब्जी

िब वा

्
हुन।

कसाभालाई िचजसँग िमसाएर बेक गदर्छ जसलाई िचपा भिनन्छ।

मकैलाई सुपमा ूयोग गिरन्छ।

१२. िवँवको सबभन्दा ठू लो मुसा क्यािपबारा भ े जन्तु पाराग्वेमा
पे

पाइन्छ।

१.

२.

पे मा

२४९५

चचर्ह

र

३२२७

४०११८४ सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह
३१८३८००० छ।

दे शबाट आएा इःकोबार र अ

गरे का िथए।

सु मा

जब

एडभेिन्टःटह

समूह

मोलेन्डो

आए

छन्।

त्यहाँ

छन्। त्यहाँको जनसं ख्या

ँ ा सु
सन १८९८मा एडभेिन्टःटकाम त्यह

बसोबास गरे आफ्नै खचर्ले ितनीह

३.

झुण्डह

भएको िथयो। िचली

६ पिरवारह

िलमा सहरमा

सुसमाचार ूचारका कामह
तब

त्यहाँका

मािनसह ले

ितनीह लाई मन पराएका िथएनन्। िचलीदे शको एक एडभेिन्टःट
सहरमा

शुबवार

आएर

सुसमाचारीय

काम

भोिलपल्टदे िख गनर् थालेका िथए। ितनीह लाई त्यहाँका ःथानीय
जनताह

िमलेर आबमण गरे । ितनीह लाई पुिलसले समाते र

जहाजबाट दे श िनकाला गरे र ितनीह को दे श िचलीमा पठाइिदए।
४.

पिहलो बिप्तःमा गोप्य तिरकाले गनुप
र् रे को िथयो।

सन १९११मा एफ.ए. ःटाहल र उनका ौीमती बोिलिभयामा

िमिसनेरी भएर काम गरे कालाई पे को प्लाटे िरयामा स वा गिरयो।

ितनीह ले अनेक किठन पिरौम गरे र त्यहाँ काम गरे का िथए।

269-११

ितनीह को आफ्नो पुःतक
ूभ ुको

ितनीह ले

िनिम्त

"इन द ल्याण्ड अभ इन्काज"मा

दु:खक

भोगेर

ःथानीय

आएमारा

इिन्डयनह को बीचमा सुसमाचारीय काम गरे का वयानह
५.

६.

गरे का छन्।

सन १९२१मा ःटाहलह

उल्लेख

पे को मध्यभाग चानचामेयोमा सरे र

आमाजोनको ःथानीय मािनसह को बीचमा काम गनर् थाले। पिरन
नदीको पिरसरमा ितनीह ले मेशानो िमशनको ःथापना गरे ।

सन १९२८मा दाउराको आगोबाट चल्ने डु ा िकिनयो। त्यसको

नाउँ अिक्जलडोरा (सहयोगी) िथयो। ःटाहलले नदीह मा तलमािथ

गरे र सुसमाचारीय सेवाको काम गरे । सन १९४९मा अक सिजलो
तर िडजेलबाट चल्ने डु ा त्यस दाउराको आगोबाट चल्ने जहाजको

७.

स ा िकिनयो। यो ॄािजलको िबलममा बनाइएको िथयो।

आन्डीकी महारानी वा िटटान्का वा पुया द रे मोन्डी अत्यन्त ठू लो
फूल हो। यो बोलेिभया र पे को ९८००दे िख १६००० िफट

(३०००४८०० िमटर)

अल्गो आन्डी पहाडह मा माऽ फल्दछ।

यस फूलले १६-३२ िफट लामो हाँगाह

८०००-१६००० फूलह
८.

िब वाले िनकाल्दछ।

आन्डीपहाडह

फूलाउँछन्। त्यसमा

फूलाउँछन् र ६०लाख िबऊह

सं सारको दोॐो पहाडह

ूत्येक

् यो पे को उ रदे िख
हुन।

दिक्षणभागसम्म फैिलएको छ। यी पहाडह

समुिको िकनाराबाट

५० माइल वा ८० िकलोिमटर पिँचमितरबाट दे िखन्छ। त्यहाँको
सबभन्दा

९.

च ुच ुरो

उच्च

माउन्ट

हुःकारान

२२,२०५ िफटवा ६,७६८ िमटर अग्लो छ।
पे मा धेरै िमिौत सं ःकृित वा सं ःकारह

वा चालचलनह

१०. केही

समय

अिघसम्म

पे का

मािनसह

आफ्नै सं ःकार

ूायजसो

बःदथे। अिहले ७०ूितशत जनसं ख्या सहरमा बःदछन्।

११. इन्का एक मह वपूणर् जाित हो। ितनीह

उच्चाइ

युरोपका मािनसह ,

र एिशयाका मािनसह ले िविभ

पे मा िभऽाएका छन्।

जसको

छन्। ःथानीय आिदबासी

इिन्डयन, ःपेनबाट आएका ःपािनयाडर्, अ

अिृकाका दासह

हो

गाउँह मा

६०० वषर् अिघदे िख त्यस

दे शमा िथए। ितनीह को राजधानी कःको हो। यो अिहले पिन ठू लो

सहरमा गिनन्छ। इन्का जाितले ूख्यात माछु िपछु सहरको िनमार्ण
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गरे का िथयो। त्यो आन्डी पहाडमा रहे को पौरािणक रहःयमय सहर

हो। सन १५३२मा िबदे शबाट आएका ःपािनशह ले आबमण
गनुभ
र् न्दा अिघ त्यो सहर अत्यन्त ूगितशील सहर िथयो।

१२. पे

दे श

ॄािजल,

इक्वेदर,

िसमानासँग जोिडएको छ।

१३. पे को

राधानी

िलमा

चौठाइभन्दा बेसी मािनसह

हो।

कोलिम्बया,
त्यहाँ

बःदछन्।

िचली

पे को

१४. पे को आिधकािरक भाषा ःपािनश हो।

र

बोिल्भयाको

जनसं ख्याको

एक

धेरैले इन्काको भाषा

क्वेच ुवा बोल्दछन्। तेॐो आिधकािरक भाषा आयमारा हो।

१५. त्यो दे शको पैसालाई न्युभो सोल भन्दछ।

१६. ःपािनश साॆाज्यबाट छु िटएकोले जुलाई २८ र २९मा पे का
मािनसह

भव्य पमा

ःवतन्ऽता

िदवस

मनाउँछन्।

ितनीह ले

रमाइलो गरे र मनाउने त्यो िदवसलाई िफयःटा पािशयास वा दे शभक्त

चाड भिनन्छ। ःपािनश भाषामा त्यसलाई राि य पवर् भनेर सम्बोधन
गदर्छन्।

१७. िवँवमा आलुको जन्म पे मा भएको िथयो। त्यहाँ ३००० थिरका
आलुह

छन्। पे का मािनसह ले "सोया मास पे नाक्व ला पापा"

भ े कहावतलाई ूयोग गदर्छ। त्यसको अथर् "म आलुभन्दा
पे बासी हुँ" हो।

१८. पे

गिरब दे श भएतापिन यो दे श ूाकृितक ॐोतह को अत्यन्त

धनी दे श हो। सं सारको सबभन्दा धेरै सुन, चाँदी, तामा, फलाम,

जःता, तेल र ूाकृितक ग्यास भएका दे शह पमा पे

१९. यस सं सारको सबभन्दा ठू लो जातको िग

पिन एक हो।

चरा कोलका क्यानोनमा

पाइन्छ। यो चरा उठ्दा चार िफट वा एक िमटर अल्गो हुन्छ।

यसको पखेटा १४ िफट वा ४ िमटर फैिलन्छ। यो २७ पाउण्ड वा
१२ िकलोमामको हुन्छ। यो पखेटा फटफट नगिरकन घन्ट सम्म
उड्न सक्छ। यो चरा आन्डीको ूाकृितक चरा भएकोले यसलाई
इन्काह ले पिवऽ मान्दछन्। अिहले िवँवको कन्जरभेशन युिनयनले

यसलाई दुलभ
र् जाितको चराको सूिचमा राखेको छ।

२०. पे को

नाजका

लाइन

जन्तुह को अःथीह

पहाडह मा

अत्यन्तै

ठू लो

मािनस

र

सं ङ्मह गिरएको छ। यो सन १९२७मा प ा

लगाएको िथयो। त्यस सं महमा ७० थरीका मानव र जन्तुह का
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आकृितह

आकृितह

२१. इन्काह

छन्। ३० माइल वा ५० िकलोिमटरलामोमा ती

दस हजार प ितमा जम्मा भएका छन्।

आउनुभन्दा अिघ नै मारासमा नुन जम्मा गिरन्थ्यो।

ःथानीय खोलाबाट बाफ हुँदै नुिनलो पानी बन्छ। पानी मुहानबाट
भूिमिभऽको खोलाबाट बग्छ र यसबाट सय पोखरीह

बिनन्छ।

जब घामको तातोले पानीको बाफ बन्छ तब त्यो बाफ नुनहुन्छ र

पोखरीको विरपिर बःदछ। आजपिन कितपय मािनसह ले त्यःतो
खालको टोपी लगाउँछन् जसमा परम्परा अनुसार टोपीको टु प्पामा

नुनको िनिम्त छचिल्कएको पानी जःतै कपडाको आकृित हुन्छ।

ूत्येक पिरवारको आफ्नै नुन पोखरी छ। इन्काको समयदे िख धेरै
पुःताह ले त्यो पोखरी पिरवारले आफ्नै तिरकाले सम्हािलरहे को

पाइन्छ।

२२. पे मा धेरै रे न फरे ःट अथार्त ् िनरन्तर पमा पानी पिररहने ज लह
छन्। त्यहाँ ९० खालका आआफ्नै मौसमह

िविभ

जैिवक जाितह मा १०ूितशत जाितह

छन्। सं सारको

पे मा पाइन्छ।

२३. मिहलाह ले लगाउने ःथानीय िक्वच ुवा टोपीको आधारमा ितनीह

कःता छन् भनेर दे खाउँछ। िववािहत मिहलाह ले परालको टोपी

लगाउँछन् भने अिववािहत मिहलाह ले बुिनएको टोपी लगाउँछन्।

२४. सबभन्दा पुरानो मानव अःथी पे को आटाकामा म भूिममा पाइन्छ।
त्यस म भूिमको कुनै भाग अत्यन्तै

उ ग्वे

सुख्खा छ। िवगत ३०

वषर्िभऽमा त्यहाँ केवल १ इन्चमाऽ पानी परे को िथयो।

१.

उ ग्वेमा ५९ चचर्ह

२.

२. सन १८९०मा उ ग्वेमा पिहलो एडभेिन्टःट ौीमती वान िरभ्वार

एडेभेिन्टःटह

र ५० झुण्डह

छन्। त्यहाँ ७८९०

छन्। त्यहाँको जनसं ख्या ३४,५७००० छ।

आफ्नो ौीमानसँग आएकी िथइन्। उ ग्वेमा आउनुभन्दा चारवषर्
अिघ उनले इटालीको िपयडभन्टमा एलेन जी

३.

सुनेकी िथइन्।

ाइटबाट ूवचनह

३. सन १९०८मा उ ग्वेमा ूथम सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ःकूल
ःथापना भएको िथयो। त्यो न्यूभा हे लिभिशया कलोनीमा जुिलयो

अनःटको घरमा चलेको िथयो। त्यसको ूथम िशिक्षका ओ ो

हे देकर िथइन्। अिहले त्यो उराग्वे एडभेिन्टःट एकेडेमीमा सन
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१९४४मा पिरणत भएको िथयो। यो उ ग्वेको ूोमेसो भ े ठाउँमा

४.

छ।

४. उ ग्वेमा दुई एडभेिन्टःट रे िडयो ःटे शनह

छन्।

५.

५. उ ग्वेमा धेरै गाईह

६.

६. उ ग्वेका मािनसह मा ४६ ूितशत रोमन क्याथोिलक छन्।

७.

वटा गाईह

छन्। एक जना मािनसको िनिम्त ितन

हुन्छन्।

य िप दिक्षण अमेिरकाभरीमा सबभन्दा वढी यो दे शले धमर्ितर ध्यान
िदँदैन।

७. िचभो भ े सान्डिवच उ ग्वेको राि य खाना हो। काटे को मासु,
िचच,

गोलभडा,

मेयोनेज,

अिलभ

र

उमालेको

अण्डा

गोलो

पाउरोटीको बीचमा राखेर खाइन्छ। ृेन्छ ृाइ वा आलु तारे कोसँग

८.
९.

यो खाना ूायजसो खाइन्छ।

८. उ ग्वेको अथर् गौरानी भाषामा “र ले र ाएको चराह को नदी“

हो।

९. उ ग्वेको राि य गान िवँवको सबभन्दा लामो छ। यो गान
ूथम हरफबाट थाहा पाइन्छ: “ओिरयन्टालेस, ला पािशया ओ ला

टु म्बा"। यसमा ११वटा हरफ छन्। यो पूरा खेल्न पाँच िमनेट

लाग्छ। तर ूायजसो पिहलो हरफ र कोरसमाऽ गाइन्छ।

१०. १०.

गाईका

गोठालाह ले

परम्परागत पमा ूख्यात छ।

लगाउने

गुच्चो

कपडा

त्यहाँ

११. ११. उ ग्वे दिक्षण अमेिरकाको दोॐो सबभन्दा सानो दे श हो।
यसको

क्षेऽफल

६८०००

माइल

अथार्त

१७६०००

वगर्

िकलोिमटर छ। यो दिक्षण अमेिरकाको दिक्षणपूव र् भागमा छ।

यसको पिँचमको िसमानामा उ ग्वे नदी छ, उ रमा ॄािजल,

एटलािन्टक नदी दिक्षणपूवम
र् ा, दिक्षणपिँचममा िरयो द ला प्लाटा र
दिक्षणमा िरयो माण्ड दो सुल छन्।

१२. १२. उ ग्वेमा सबैजना ःकूल जानुपन भएकोले त्यहाँको साक्षरता
९८.१ ूितशत छ। ःकूलमा िव ाथीर्ह ले िस मा पढ्न पाउँछन्।
सन २००९मा सं सारको यो दे श पिहलो भएको िथयो जब सबै

िव ाथीर्लाई िस मा लापटप र तारिहन इन्टरनेट उपलब्ध गराएका

िथए।
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१३. १३. त्यहाँको ९५ूितशत िबजुली िनरन्तर चिलरहने ॐोतबाट
िनकाल्छ। मुख्यत खेतमा बहने हावाबाट िबजुली िनकाल्दछ।

१४. १४. मेट भ े िचया त्यहाँको लोकिूय िचया हो जुन ् सुकेको
िचयाजःतो पातबाट बनाइन्छ।

१५. १५. सन १९३०मा ूथम िफफा िवँवकप खेिलएको िथयो। त्यो
दे शको

राजधानी

खेिलएको िथयो।

मोन्टे िभिडयोमा

सबै

ूितःपधार्त्मक

१६. १६. अङ्मेजी शब्द उ ग्वेमा पाँचवटा अझरह

खेलह

छन् र त्यसमा

ितन वटा यु छन्।

१७. १७. उ ग्वे दिक्षण अमेिरकाको राजनैितक ःवतन्ऽ, शािन्त, ॅ िहन,
गुणःतर जीवन, इन्टरनेटबाट चल्ने सरकार ूथममा गिनन्छ।
समाचार ःवतन्ऽता, मध्यम वगर्का मािनसह

राॆैमाऽामा भएका,

समु ित र सुरक्षामा उ ग्वे दिक्षण अमेिरकाको ूथम रा

१८. १८. उ ग्वेका मािनसह
आएका मािनसह

भ

आफूह लाई ओरे न्टलह

मािनन्छ।

अथार्त ् पूवब
र् ाट

चाउँछन्। यो ठाउँ उ ग्वे नदीको पूगम
र् ा

पछर्। त्यसकारण उ ग्वेको आिधकािरक नाउँ ओरे न्टल िरपिब्लक
अभ उ ग्वे हो।

१९. १९. दिक्षण अमेिरकाभरी उ ग्वे माऽ एक दे श हो जहाँ धाराको
पानी िसधै खान सिकन्छ।

२०. २०. उ ग्वेमा रे ःटु राँह मा नुन खान िनयन्ऽण गिरएको छ। यिद
तपाईँलाई खानेबेलामा नुन चािहएमा माग्नुपछर्।
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