
আমার জীবন কািহনী

 আসুনআমরা পর্াথনা করারজনয্ মাথা নত কির।
আমােদর সব্গীয় অনগুর্হকারী িপতা, এটা সিতয্ই আমােদর

সৗভাগয্ য আমরা আপনার কােছ আসেত পাির, আমােদর ঈশব্র
এবং উদ্ারকতা। এই অসাধারণ গানিট শুেন,আপিন কত মহান,
এটা আমােদরেক িশহিরত কের কারণ আমরা জািন আপিন খুবই
মহান। আর আমরা পর্াথনা কির যন নতুন কের আপনার মিহমা
আমােদর কােছ পর্কািশত হয়, এই দপুরু বলায়, যখন আমরা
কথা বিল। আর এটা আমার অংশ পিতত হেয়েছ, অেনক বছর
পর পর্থমবার, জীবেনর অতীেত িফের যাওয়ার চষ্া করার জনয্,
আর আিম পর্াথনা কির যন আপিন আমােক শিক্ পর্দান কেরন
আর—আরআমার যা পর্েয়াজন রেয়েছ, পর্ভু, এই সমেয়র জনয্।
আর আমার জীবেনর সকল ভুলগুিল যন অনয্েদর জনয্ একিট
পদিবনয্ােসর পর্স্র হেয় উেঠ, যা তােদরেক আপনার কােছ িনেয়
আসেব। এটা পর্দান করুন, পর্ভু। পাপীরা যন সমেয়র বািলর
উপর পােয়র ছাপ দখেত পায়, আর তারা যন আপনার িনকেট
পিরচািলত হয়। এই সকল িবষয়গুিলআমরা পর্ভু যীশুর নােম চাই।
আেমন।

আপনারা বসেত পােরন।
2 [ভাই গ্াভার বলেলন, “আপিন শুরু করার আেগ এই
রুমালগুিলর জনয্ পর্াথনা করেত পােরন?”—সম্াদক।] আিম
খুিশ হব। [“ সখােন সগুেলা আর এইগুেলা পর্াথনার জনয্।”]
িঠক আেছ, মহাশয়, আপনােক ধনয্বাদ। এই সন্ পরুুষিটর মত,
ভাই গ্াভার, যােক আিম এখন অেনক বছর ধের জািন, তার
সেঙ্ গতকাল সেন্য্েবলায় িকছু সমেয়র জনয্ সেঙ্ থাকার সৗভাগয্
হেয়িছল। আর িতিন আমােক বলেলন…িতিন িকছু সমেয়র জনয্
শুেয়িছেলন, িবশর্াম িনিচ্েলন। আর এখন, পঁচাত্র বছর বয়েস,
ঈশব্েরর সবায় িফের আসেছন। আিম শানার আেগ আিম যতটা
ক্ান্ িছলাম তার অেধকওআিম ক্ান্ নই।আিম ভেবিছলামআিম
ক্ান্ হেয় পেড়িছ, িকনু্ আিম—আিম িবশব্াস কির না আিম ক্ান্।
িতিন এখােনআমার কােছ িকছু রুমাল রেখেছন, এই—এইখােমর
আকাের, আর এই রকমই, তারা িভতের আেছ আর ইিতমেধয্
সমিথত।
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3 এখন, আপনােদর মেধয্ থেক কউ যিদ রিডওেত আেছন,
অথবা এখােন, আর এই রুমালগুিলর মেধয্ থেক আপনার একিট
পর্েয়াজন আেছ, আর আপিন হয়েতা…অয্ােঞ্লাস টম্ল,
পর্িতিনয়ত, এইগুিল িবতরণ করেছ।আপনারা এখােন অয্ােঞ্লাস
টম্েলর কােছ সরাসির িলখেত পােরন আর তারা এর উপর
পর্াথনা করেব, কারণ আিম আপনােক িনিশ্ত করব য এটা শাস্।
এটা ঈশব্েরর পর্িতশর্িত।
4 আর যিদ এটা হয় য আপিন চান যন আিম আপনার
জনয্ একিটর উপর পর্াথনা কির, কন, আিম এটা করেত
পের খুিশ হব। আপিন কবল আমােক পাস্ অিফস বেক্
িলখেবন ৩-২-৫ জফারসনিভেল, বানান জ-ফা-র-স-ন-িভ-
ল। জফারসনিভেল, ইিন্য়ানা। অথবা আপিন যিদ পাস্ অিফস
বক্িট মেন রাখেত না পােরন তেব কবল “ জফারসনিভেল”
িলখুন। এটা একিট ছাট শহর, জনসংখয্া পর্ায় পঁয়িতর্শ হাজার।
সবাই আমােক সখােন চেনন। আর তাই আমরা একিট রুমােলর
উপরপর্াথনা কের এবংআপনােক পর্রণ কের খুিশ হব।
5 আর, এখন,আমরা এটা কের দদুান্ সাফলয্ পেয়িছ, কারণ…
এর সােথআপনার জনয্ একিট ছােট্া িচিঠ থাকেব, যন িবশব্জেুড়
সকেল পর্িতিদন সকাল নয়টায়, এবং বােরাটায় এবং িতনটায়
পর্াথনা কের।আরআপিন কল্না করেত পােরন, সারা িবেশব্, রােতর
কান সময় তােদর এই পর্াথনা করেত উঠেত হেব। সুতরাং যিদ এই
সকল কেয়ক হাজার, আর হাজার হাজার, এই সবাকােযর জনয্
ঈশব্েরর কােছ একই সময় পর্াথনা পর্রণ কের, আপনার অসুস্তা
জনয্, ঈশব্র সটা িফিরেয় িদেত পােরন না। আর তাই এখনআমরা,
যমন আিম বেল থািক, আমােদর কােছ আর কান অনষু্ান নই,
আমরা এক পয়সাও চাই না। আমরা শুধু…আমরা যিদ আপনােক
সহায়তা করেত পাির, সই জনয্ই আমরা এখােন আিছ।আসুন
আমরা…

কউআেরকগুচ্রুমাল িনেয়আসেছন।
6 এখন,আপনার কােছ যিদ কানও রুমাল না থােকআরআপিন
যিদ পাঠােত চান, িঠক আেছ, তাহেল আপিন শুধু িলখুন, যমন
কেরই হউক। যিদ আপনার এখনই এটার পর্েয়াজন নই, এটা
বাইেবেল পর্িরেতর পসু্েক রাখুন, ১৯তম অধয্ােয়। আর এটা
একটা সামানয্ সাদা িফেত যটা আপনােক পর্রণ করা হেব, এবং
কীভােব পর্থেম আপনার পাপ সব্ীকার করেত হেব তার িনেদশাবলী।
এবং (আপনােক ধনয্বাদ) কীভােবআপনােকআপনার পাপ সব্ীকার
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করেত হেব। পর্থেম ঈশব্েরর সেঙ্ সবিকছু িঠক না কের আপিন
কখেনাই ঈশব্েরর কাছ থেক িকছু পাওয়ার চষ্া করেবন না।
বুঝেলন? আর তারপের আপনার পর্িতেবশীেদর, এবং আপনার
পালকেক আহব্ান করার জনয্ আপনােক িনেদশ করা হেয়েছ। যিদ
কারও িবরুেদ্ আপনার মেন িকছু থােক, তেব পর্থেম িগেয় সটা
িঠক করুন, আর িফের আসুন। আর তখন পর্াথনা করুন, আপনার
ঘের একিট পর্াথনার সভা রাখুন, আর এই রুমালিট আপনার
কাপেড়র িভতের রাখুন, আর ঈশব্রেক িবশব্াস করুন। আর পর্েতয্ক
িতন ঘণ্া পর, পর্েতয্কিদন, িবশব্জেুড় পর্াথনায় লােকরা থাকেব,
একিট শৃঙ্লায় িবশব্জেুড়।
7 আর এখন এটা আপনার, িবনামূেলয্, শুধু অনেুরাধ পাঠান।
আর—আর, এখন, আমরা আপনােক পাওনা আদােয়র জনয্
িলখব না অথবা বলব না য আমােদর কান কমসূিচ আেছ। আমরা
চাই আপিন কমসূিচর সমথন করুন, িকনু্ আপনার সমথন করার
জনয্ আমােদর কােছ কান িকছু নই। বুঝেলন? তাই আপিন…
এটাআপনার িঠকানা পাওয়ার জনয্ নয়, এটা কবলআবাসন এবং
পর্ভুর সবাকােযরজনয্, যটাআমরা করার চষ্া করিছ।
8 এখনআসুনআমরা মাথা নত কির।আর যিদআপিন রিডওেত
থােকন,আপনার রুমালিট সখােন রাখুন, যখনআমরা পর্াথনা কির
তখন কবলআপনার িনেজর হােত এিট রাখুন।
9 করুণাময় পর্ভু, আমরা আপনার কােছ এই ছাট ছাট
পােসলগুিল িনেয় এেসিছ, সম্বততােদর মেধয্ িকছু দখেত িশশুর
কাপেড়র মেতা, অথবা—অথবা িকছু গিঞ্র মেতা, অথবা হেত
পাের একেজাড়া ছাট্ বুট, অথবা—অথবা এমিন িকছু, একিট
রুমাল, যটা অসুস্ এবং পীিড়তেদর কােছ যােব। পর্ভু,আমরা এটা
কের থািক আপনার বাকয্ অনুসাের। কারণ আমরা পিড়, পর্িরেতর
পসু্েক, তারা আপনার দােসর শরীর থেক, পৗেলর, রুমাল িকংবা
গামছা িনেয় যত, কারণ তারা িবশব্াস করেতা য আপনার আত্া
সই মানষুিটর উপর আেছ। আর দষুু্ আত্ারা লাকেদর থেক
বিরেয় যত, আর রাগ বয্ািধ তােদরেক ছেড় চেল যত, কারণ
তারা িবশব্াস করত।আরএখনআমরা বুঝেত পাির, পর্ভু, যআমরা
সন্ পৗল নই, িকনু্ আমরা জািন যআপিন এখনও যীশুআেছন।
এবং আমরা পর্াথনা কির য আপিন এই লাকেদর িবশব্াসেক সম্ান
করেবন।
10 এবং এটা একবার বলা হেয়িছল যখন ইসর্ােয়ল, ঈশব্েরর
আনগুতয্ হওয়ার চষ্া কেরিছল, তখন একিট ফাঁেদ পেড়িছল,
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সমুদর্ তােদর সামেন, উভয় পােশ পাহাড়, এবং ফেরৗেণর
সনাবািহনী এিগেয় আসেছ। আর একজন বেলেছন, য “সদাপর্ভু
অিগ্স্ম্ থেক নীেচ দিৃষ্পাত করেলন, কু্ব্ চােখ, এবং সমুদর্
ভয় পেয় যায় এবং িনেজই গিড়েয় িফের যায়, এবং ইসর্ােয়েলর
পর্িতশর্িতবদ্ দশিটেত পার হওয়ারজনয্ পথ তির কের।”
11 হ পর্ভু, আবার নীেচ দখুন, যখন আপনার জীবন্ বােকয্র
স্রেণ অসুস্েদর দেহর উপের এই পােসলগুিল রাখা হয়। আর
রাগ যন ভয় পেয় যায়,আপনার পেুতর্র রেক্র মেধয্ িদেয় দেখ,
যীশু, িযিন এই পর্ায়িশ্েত্র জনয্ মারা িগেয়িছেলন। আর শতর্রা
যন ভয় পেয় দেূর সের যায়, যােত এই লােকরা পর্িতশর্িতেত
যেত পাের, যটা “সবিকছুর উপের,” এটা আপনার ইচ্া “ যন
আমেদর সব্ােস্য্র উন্িত হয়।” এটা পর্দান করুন, িপতা, কারন
আমরা এটা এই—এই মেনাভাব িনেয় পাঠাই।আর এটাইআমােদর
উেদ্শয্।আমরা এটা যীশুখর্ীেষ্র নােম পর্রণ কির।আেমন।

ধনয্বাদ, ভাই গ্াভার। ধনয্বাদ, মহাশয়।
12 এখন, আজ রােত পনুজাগরেণর এই অংশিটর সমািপ্ হওয়ার
জনয্, আিম জািন না এটা সম্চার করা হেব িক না, তেব আিম
রিডও শর্াতােদর জনয্ (যিদ না) বলেত চাই, অেনক অেনক বছর
ধের আিম যতগুেলা সভা কেরিছ, তােদর মেধয্ থেক এটা একটা
সরা সভা। এটা একটা দঢ়ৃ, শান্, ভালবাসাপণূ, সহেযািগতাপণূ
সভা যটাআিম অেনক িদন ধের চেয়িছলাম।
13 [একজন ভাই বলেলন, “ভাই, সায়া চারটা পযন্ আমরা
আকােশ আিছ। আর তারা আপনােক শুনেছন, পেুরা দিক্ণ
কয্ািলেফািনয়া জেুড়, দব্ীপগুিল থেক এবং জাহােজ। আমরা
তােদর কাছ থেক বাতা পাই।আরতাইআপিনএকিট িবশাল শর্াতা
পেয়েছন, হাজার এবং দশ হাজার।”—সম্াদক।] ধনয্বাদ,
মহাশয়। সটা খুবই ভােলা। শুেন খুিশ হলাম। ঈশব্র আপনােদর
সকলেকআশীবাদ করুন।
14 আর অয্ােঞ্লাস টম্েলর জনয্ আমার হৃদেয় সবদা একিট
উষ্স্ান রেয়েছ, কারণ তারা যীশু খর্ীেষ্র সম্ূণ সুসমাচােরর জনয্
দাঁিড়েয়েছন। আর, এখন, এটা—এটা আমার কােছ এখন আরও
বয্িক্গত বেল মেন হেচ্।এটা মেন হেচ্, সবার সােথ সাক্াৎ করার
পের এবং তােদর সূক্ আত্া দখার পের, আমার মেন হয় আিম
আেগ যমন িছলাম তার চেয় বিশ আিম আপনােদর একজন।



আমার জীবন কািহনী 5

পর্ভু আপনােদর আশীবাদ করুন, এটাই আমার পর্াথনা। আর…
[ শর্াতারা হাততািল দন—সম্াদক] ধনয্বাদ, দয়া কের।
15 এখন, এটা দওয়া হেয়েছ যন আজ আিম আপনােদর
সােথ িকছুক্ণ কথা বিল: আমার জীবন কািহনী এর উপর। এটা
একটা—একটা খুবই কিঠন িবষয় আমার জনয্। অেনক বছর
পর এটাই পর্থম বার হেব যখন আিম এর কােছ যাওয়ার চষ্া
কেরিছ। আর আমার কােছ িবশেদ যাওয়ার সময় হেব না, তেব
এিটর একিট অংশ। আর, এখােন, আিম অেনক ভুল কেরিছ,
অেনক কাজ কেরিছ যগুিল ভুল। আর আমার ইচ্া, আপনারা
যারা রিডওেত আেছন আর এখােন যারা উপিস্ত আেছন,
আপনারা আমার ভুলগুিল িনেয় হাঁচট খাওয়ার পাথর বানােবন
না, িকনু্ পদিবনয্ােসর পাথর বানােবন যন আপিন পর্ভু যীশুর
কােছ আসেত পােরন।
16 তাহেল, আজ রােত, পর্াথনার কাডগুিল আেরাগয্দান সভার
জনয্ আজ রােত িবতরণ করা হেব। এখন, যখন আমরা
আেরাগয্দান সভা িনেয় কথা বিল, এর অথ এই নয় য আমরা
কাউেক সুস্তা পর্দান করেত যািচ্, আমরা “কারও জনয্ পর্াথনা”
করেত যািচ্। ঈশব্র সুস্তা পর্দান কেরন। িতিন সেবমাতর্আমার পর্িত
অতয্ন্ সদয় হেয়িছেলন, পর্াথনারজবাব দওয়ারজনয্।
17 আর এখােন িকছুিদন আেগ, আিম এখােন একজন িবখয্াত
পর্চারেকর পিরচালেকর সােথ কথা বলিছলাম, আর—আর এটা
িজজ্াসা করা হেয়িছল কন এই পর্চারক অসুস্েদর জনয্ পর্াথনা
কেরন না। আর সই পর্চারকিট আমার সভার পিরচালকেক—
পিরচালকেক বলেলন, বলেলন, “যিদ…” এই পর্চারক ঐশব্িরক
আেরাগয্দােন িবশব্াসী। িকনু্ যিদ িতিন অসুস্েদর জনয্ পর্াথনা শুরু
কেরন, তেব এটা তাঁর সবা বয্াহত করেব কারণ তােক গীজা দব্ারা
স্নসার করা হেয়িছল।অেনক মন্লী,আরতােদর মেধয্অেনেকই,
ঐশব্িরকআেরাগয্দােনর উপর িবশব্াস কেরন না।
18 তাই পর্চারেকর পর্িত আমার সম্ান ও শর্দ্া আেছ কারণ িতিন
তার স্ােন রেয়েছন, তার দািয়েতব্র স্ােন। িতিন সম্বত…আিম
হয়েতা তার স্ান িনেত পারব না, আর আিম সেন্হ কির য
িতিনওআমার স্ান িনেত পারেবন িক না। ঈশব্েরর রােজয্ আমােদর
সকেলরই একটা স্ান রেয়েছ। আমরা সকেলই একসােথ যাগদান
কেরিছ। িভন্ দান, িকনু্ একই আত্া। িভন্ পর্কাশ, আিম বলেত
চাই, িকনু্ একইআত্া।
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19 আর, এখন, আজ রােতর সভা শুরু হেব…আিম মেন কির
তারা বেলিছেলন সঙ্ীতানষু্ান সােড় ছয়টা থেক শুরু হেব। আর,
এখন, যিদ আপিন রিডওেত থােকন, এটা শানার জনয্ চেল
আসুন। সব সমেয়র মেতা, এটা…এটা খুবই সুন্র হেব।
20 আর তারপের আিম বলেত চাই য এই সভার পরপরই পর্াথনা
কাডগুিল দওয়া হেব, এই সভািট শষ হওয়ার িঠক পেরই,আপিন
যিদ এখােন থােকন এবং একিট পর্াথনা কাড চান। িকছুক্ণ আেগ
আমােক সখােন িনেদশ দওয়া হেয়েছ, আমার ছেল অথবা িমঃ
মািসয়ার অথবা িমঃ গাড, তারা পর্াথনার কাড িবতরণ করেব।
শুধু আপনার আসেন থেকই অেপক্া করুন। যখন সভা শষ হেব,
শুধু আপনার আসেন থেকই অেপক্া করুন যােত ছেলরা লাইন
িদেয় নামেত পাের আর যত তাড়াতািড় সম্ব পর্াথনার কাডগুিল
িবতরণ করেত পাের। এটা বয্ালকিন অথবা মেঝেত করা হেব,
যখােনই হউক, িনেচর মেঝেত অথবা যখােন আপিন আেছন,
শুধু আপনার আসেন থেকই অেপক্া করুনআর ছেলরা জানেত
পারেব য আপিন এখােন পর্াথনা কােডর জনয্ এেসেছন। আর
তারপের আজ রােত আমরা অসুস্েদর জনয্ পর্াথনা করব। আর
যিদ পর্ভু আমার িচন্ার পিরবতন না কেরন, আিম আজ রােত এই
িবষয়িট িনেয় পর্চার করেত চাই, যিদ আপিন আমােদর িপতােক
দখান, তেব তাআমােদর সনু্ষ্ করেব।

21 এখনআমারজীবন কািহনী শুরু করার জনয্, এই দপুরু বলায়
আিম একিট বাকয্ পড়েত চাই, ইবর্ীয় পসু্েকর, ১৩ অধয্ায়, আর
এখান থেকশুরুকরা যাক…আিম বলব ১২ পদ থেক।

এই কারণ যীশুও, িনজ রক্ দব্ারা পর্জাবৃন্েক পিবতর্
কিরবার িনিমত্, পরুদব্ােরর বািহের মৃতুয্ ভাগ কিরেলন।
অতএব আইস…আমরা তাঁহার দনুাম বহন কিরেত

কিরেত িশিবেরর বািহের তাঁহার িনকেট গমন কির।
কারণ এখােন আমােদর িচরস্ায়ী নগর নাই, িকনু্আমরা
সই আগামী নগেরর অেনব্ষণ কিরেতিছ।

22 এখন এটা এক ধরেনর পাঠয্। কারণ, আপনারা দখুন, যিদ
এটা একটা জীবন কািহনী হয়, অথবা কান িকছু একজন মানেুষর
সােথ সম্িকত, আমরা সটার গৗরব কির না, আর িবেশষ কের
একজন—একজনমানুেষরঅতীতেক িনেয়, যিদ এটাআমার মেতা
অন্কারময় হেয় থােক। িকনু্ আিম ভাবলাম, যিদ আমরা এই
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বাকয্িট পাঠ কির, ঈশব্র এই বাকয্েকআশীবাদ করেবন।আরআমার
ভাবনা হল:

য এখােন আমােদর কানও িচরস্ায়ী নগর নই, তেব
আমরা একিট আসার পর্তয্াশা কির।

23 এখন, আিম জািন য আপনারা লস অয্ােঞ্েলস খুব পছন্
কেরন। আপনার কােছ অিধকার আেছ। এটা খুব বড়, সুন্র শহর।
এর ধাঁয়াশা িনেয় আরও অেনক িকছু, তবুও এটা একটা সুন্র
শহর, চমৎকার আবহাওয়া। িকনু্ এই শহরিট িচরস্ায়ী নয়, এর
একিদন অন্ হেব।
24 আিম রােম িগেয়িছ ( যখােন মহান সমর্াটরা) আর তােদর
শহরগুিল তারা ভেবিছল য তারা িচরস্ায়ী তির করেব,আরতার
ধব্ংসাবেশষ খুেঁজ পেত িবশ ফুট খনন করেত হেয়েছ।
25 আিম সখােন িগেয়িছ যখােন ফেরৗেণরা তােদর মহান রাজতব্
তির কেরিছল, আর ফেরৗেণরা কাথায় রাজতব্ করত তা খুজঁেত
আপনােক মািটেত খনন করেত হেব।
26 আমরা সকেলই আমােদর শহর এবং আমােদর স্ান সম্েক
িচন্া করেত চাই। িকনু্, মেন রাখুন, এটা িচরস্ায়ী নয়।
27 যখন আিম ছাট িছলাম তখন আিম একিট ময্ােপল গােছর
কােছ যতাম। আমােদর পর্েদেশ পর্চুর শক্ কাঠ আেছ। আর তখন
আমােদর কােছ এই ময্ােপল গাছিট িছল, িচিন ময্ােপল, আর
আমরা বিল “শক্ ময্ােপল” এবং “নরম ময্ােপল।” আর এই
বৃহদাকার গাছিট, এটা সবেথেক সুন্র গাছ িছল। আর যখন আিম
মাঠ থেক িফের আসতাম, খড় এবং—এবং ফসল কেট, আিম
সই িবশাল গােছর িনেচ িগেয়আর—আরতার িনেচ বেসআর—
আর উপের িদেক দখেত ভালবাসতাম। আরআিম দখেত পতাম
এর দদুান্, শিক্শালী শাখাগুিল বাতােস দািপেয় বড়ােচ্, িবশাল
আকৃিতর কাণ্। আর আিম বলতাম, “আপনারা জােনন, আিম
িবশব্াস কির এই গাছিট এখােন কেয়কেশা বছর ধের থাকেব।”
িকছুিদন আেগ আিম সই পরুােনা গাছিটেক দখেত িগেয়িছলাম,
স মের িগেয় শুিকেয় দাঁিড়েয়িছল।

28 “কারণ এখােনআমােদর কােছ কান িচরস্ায়ী নগর নই।” না,
এই পৃিথবীর উপর আপিন যা িকছু দখেত পান সটা িচরস্ায়ী
নয়। এর অন্ হেতই হেব। নশব্র যা িকছু আেছ তােদর সবাইেক
অিবনশব্েরর জনয্ রাস্া ছেড় িদেত হেব। আমরা যতই ভাল রাস্া
তির কির না কন, আমরা যতই ভাল কাঠােমা তির কির না
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কন তােত িকছু যায় আেস না, এেদর সকলেক চেল যেত হেব,
কারণ এখােন কান িকছুই িচরস্ায়ী নয়। শুধুমাতর্ িযিন অদশৃয্ িতিন
িচরস্ায়ী।
29 আিম য বািড়েত থাকতাম সটা মেন পেড়, এিট একিট পরুােনা
মািট িদেয় লপা লগ হাউজ িছল। আিম…অেনেক হয়েতা কখেনা
একিট মািট িদেয় লপা ঘর দেখন িন। িকনু্ এটা সম্ূণ মািট িদেয়
লপা িছল,আরপরুােনা বািড়েত য িবশাল িবশাল লগ িছল,আিম
ভেবিছলাম য এই ঘরিট কেয়কেশা বছর দািড়েয় থাকেব। িকনু্,
আপনারা জােনন,আজ সই বািড়িটর স্ােন একিটআবাসন পর্কল্
হেয়েছ। এটা অেনকআলাদা। সবিকছু বদেল যােচ্। তেব…
30 আর আিম আমার বাবােক দখতাম, িতিন একজন খােটা,
মাটােসাটা, খুব শিক্শালী মানষু িছেলন, আর আিম জানতাম
িতিন একজন খােটা শিক্শালী পরুুষ িছেলন। আিম িমঃ কুটেসর
সেঙ্ পর্ায় এক বছর আেগ দখা কেরিছলাম, িতিন গােছর গুঁিড়
িনেয় কাজ করেতন, িতিন একজন কাঠুিরয়া িছেলন, আর িমঃ
কুটস আমার খুব ভােলা বনু্ িছেলন, এবং পর্থম বয্াপিটস্ চােচর
একজন িডকন িছেলন, আর িতিন বেলিছেলন, “িবিল, তামােক
সিতয্কােরর শিক্শালী পরুুষ হওয়া উিচত।”

আরআিম বেলিছলাম, “না,আিম নই, িমঃ কুটস।”
31 িতিন বেলিছেলন, “যিদ তুিম তামার বাবার মত হও, তামােক
হেত হেব।” বেলিছেলন, “আিম সই মানষুিটেক দেখিছলাম,
ওজন পর্ায় একশ চিল্শ পাউন্, একটা গােছর গুিড় একাই গািড়েত
তুেল ফলেতন, যার ওজন নয়শ পাউন্।” িতিন জানেতন এটা
িকভােব করেত হেব। িতিন খুব শিক্শালী িছেলন। যখন মা তােক
ডাকেতন পিরষ্ার হওয়ার জনয্ এবং রােতর খাবােরর জনয্, আিম
তােক পর্সু্ত হেত সইজায়গায়আসেত দেখিছ।
32 আর আমােদর সামেনর উেঠােন একিট পরুােনা আেপল গাছ
িছল, আর তারপের িপছেনর িদেক িতন বা চারিট ছাট িছল।
আর িঠক মাঝখােনর গােছ সখােন একিট পরুােনা আয়না, যটা
ভেঙ িগেয়িছল, বড় আয়না িছল। আর সটা গােছর একপােশ
বাঁকােনা পেরক িদেয় আটকান িছল। অেনকটা যােক কাঠিমিস্রা
বেল থােকন “ কাট হয্াঙ্ার।” এটােক বাঁকােনা হেয়িছল যন সই
আয়নািটেক সই স্ােন ধের রােখ। আর সখােন একিট পরুােনা
িটেনর িচরুিন িছল। কতজন কখেনা একিট পরুেনা িটেনর…পরুােনা
ধাঁেচর িটেনর িচরুিন দেখেছন?আিমএটা দখেত পািচ্।
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33 আর তারপর সখােন একটা ছাট্ কাপড় ধায়ার পাটা িছল,
একিট ছাট্ তক্া তার িনেচ একিট ছাট্ পা লাগােনা, গােছর
সেঙ্ পেরক মারা। একিট ছাট্, পরুােনা, অধ সালফার পাম্ যটা
িদেয় আমরা সখােন জল বার করতাম, আর আমরা এই পরুােনা
গাছিটর কােছ ধায়ার কাজ করতাম। আর মা খাবােরর বস্া িনেয়
গামছা তির করেতন। কউ িক কখনও খাবােরর বস্া িদেয় তির
গামছা বয্বহার কেরেছন? িঠকআেছ,আিম িনিশ্ত যআিম এখন
ঘের আিছ। আর এই বড়, পরুেনা খস্েস গামছা! আর যখন িতিন
আমােদর ছাট্ বাচ্ােদর স্ান করােতন, িতিন…যখন আমােদর
ঘষেতন মেন হত যনআমােদর চামড়া খুেল ফলেবন।আরআমার
মেন আেছ সই পরুােনা খাবােরর বস্ািট। আর িতিন িকছু দিড়
টেন বার করেতন, থাপনা তির করার জনয্, এটােক একরকম
সাজােনার জনয্।
34 কতজন খেড়র তাষেকর উপের ঘুিমেয়েছন? িঠক আেছ,
আিম—আিম বলব! কতজন জােনন তুেষর বািলশ িক? িঠক
আেছ, ভাই গ্াভার, আিম এখন যেথষ্ িনিশ্ত য আিম বািড়েত
আিছ! খেড়র তাষক, িঠকআেছ, এটা বিশিদন হয়িন যখনআিম
এর একটার থেক সের আিস, আর এটা িছল…ওহ, এটা—এটা
ঘুমােত খুব ভােলা, দদুান্। তারপের, আপনারা জােনন, শীেতর
সময় তারা পরুােনা পালেকর িবছানা িনেয় তার উপর িবিছেয় িদত,
আরতারপরএকিট িতর্পল িনেয়আমােদর উপর িবিছেয় িদেত হেতা
কারণ ঘেরর ফাটলগুেলা িদেয়—িদেয়—িদেয় তুষার ঘের ঢুেক
যত, আপনারা জােনন, যখােন কােঠর তক্াগুেলা বঁেক যত,
আপনারা জােনন, আর এর িভতর িদেয় তুষার ঢুেক যত। আর,
ওহ,আিম এটা খুব ভাল মেন করেত পাির।
35 আর তারপের বাবার কােছ একিট শিভং বর্াশ িছল। আিম…
এখন এটা আপনােক ছঁুেয় ফলেব। এটা ভুট্ার খাল িদেয়
তির িছল, ভুট্ার খাল িদেয় তির শিভং বর্াশ। িতিন মােয়র
তির পরুােনা লাই সাবান িনেয়, সটা িঠক কের তার ভুট্ার
খাল িদেয় তির বর্াশ িদেয় গােল লাগােতন, এবং একিট বড়,
পরুােনা সাজা রজার িদেয় দািড় কামােতন। আর রিববাের িতিন
কাগেজর টুকেরা—টুকেরা িনেয়, তার কলােরর সেঙ্ লাগােতন,
তারা সলুলেয়ড কলার পরেতন এবং এটা কলােরর চারপােশ
এইভােব লাগােতন শােটর কলাের যােত ঘাম—ঘাম—ঘাম না
লােগ। আপিন িক কখেনা এটা করেত দেখেছন? কন, আহাের,
আহাের!
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36 আিম িনেচ একিট ছাট্ ঝণা স্রণ করেত পাির, যখান
থেক আমরা পানীয় জল সংগর্হ করতাম, আর লাউ িদেয় তির
হাতা িদেয় আমরা জল বার করতাম। কতজন লাউ িদেয় তির
হাতা কখেনা দেখেছন? িঠক আেছ, আপনােদর মেধয্ কতজন
কন্ািক থেকএেসেছন, যাইেহাক? হয্াঁ, িঠকআেছ,আিমএখােন
কন্ািকনেদর দখিছ। িঠক আেছ, আমার, আিম—আিম িঠক
সখােন…আিম ভেবিছলাম এখােন সবাইআিকজ এবংআিকজ,
িকনু্ দেখ মেন হেচ্ এখােন কন্ািকনরা আসেত শুরু কেরেছন।
িঠক আেছ, তারা কেয়ক মাস আেগ কন্ািকেত তল পেয়েছন,
আপনারা জােনন, হয়েতা সই জনয্ সখান থেক িকছু লাক
এইিদেকআসেছন।
37 আর আিম মেন করেত পাির যখন বাবা ঘের িফরেতন আর
রােতর্ খাবার খাওয়ার জনয্ পিরষ্ার হেতন, িতিন হাতা গুিটেয়,
আর তার ছাট্ হাত দিুট। আর যখন িতিন ধায়ার জনয্ তার হাত
দিুট বার করেতন, মুেখ জল িছটা িদেতন, তার হােতর মাংসেপিশ
িপেণ্ পিরণত হত। আর আিম বেলিছলাম, “আপনারা জােনন,
আমার বাবা একশ পঞ্াশ বছর পযন্ জীিবত থাকেবন।” িতিন এত
শিক্শালী িছেলন! িকনু্ িতিন বাহান্ বছর বয়েস মারা যান। দখুন?
“এখােন আমােদর কােছ কান িচরস্ায়ী নগর নই।” সটা িঠক।
আমরা িচরস্ায়ী হেত পাির না।
38 এখন আসুন আমরা সকেলই একটু ভর্মণ কের আিস। এখােন
আমােদর সকেলরই একিট জীবন কািহনী আেছ, িঠক যমনআমার
আেছ, আর এটা ভােলা হেব কখেনা কখেনা যিদ আমরা আমােদর
স্ৃিতর গিলপথ ধের িনেচ নেম যাই। আপনারা িক তাই মেন কেরন
না? শুধু িফের যান, আরআসুনআমরা সকেল িমেল িকছু সমেয়র
জনয্ িফের যাই, ছাট বাচ্ােদর মত সইএকইঅিভজ্তায়।
39 আর এখন আমার জীবন কািহনীর পর্থম অংশ। আিম এটােক
একটুস্শকরব, কারণএটা বইেয়আেছআরআপনােদরঅেনেকর
কােছ সই বইিট আেছ।
40 আিমএকিট ছাট কিবেনজন্গর্হণ কেরিছ, কন্ািক পাহােড়র
উপের। তােদর একিট রুম িছল যখােন আমরা থাকতাম, মেঝেত
কানও গািলচা িছল না, মেঝেত এমনিক কােঠর পাটাতনও িছল
না, এটা কবল খািল মেঝ িছল।আর একিট গােছর গুিড়, গােছর
গুিড়র শীেষ িতনিট পা কাটা, এটা িছল আমােদর টিবল। আর
সকল ছাট্ বর্ানহামরা তারআেশপােশ সখােনজেড়া হেতা, বাইের
সই ছাট্ কিবেনর সামেন, আর রাদ পাহােতা, দেখ মেন
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হেতা িকছু অেপাসাম বাইের সখােন ধুেলার উপর রাদ পাহােচ্,
আপনারা জােনন, সব ছাট ভাইরা িমেল। আমরা নয় জন িছলাম,
আর একজন ছাট্ বান িছল,আর সই ছেলেদর মােঝ তার এটা
তার খুব খারাপ সময় িছল। সই িদনগুিলেতআমরা যা কেরিছ তার
জনয্ আমােদর এখনও তােক শর্দ্া জানােনা উিচত। স আমােদর
সেঙ্ কাথাও যেত পারত না, আমরা তােক িপছেন ফেল িদতাম,
স একিট মেয় িছল। তাই স এটা িনেত পারত না, আপনারা
জােনন। তাইআমরা…আর সকেল…
41 মেন করুন য টিবেলর িপছেন আমােদর দিুট চয়ার িছল,
আর এটা বাকল িদেয় তির িছল। শুধু িহকির গােছর চারা একতর্
কের, আর তােদর নীেচর অংেশ িহকির গােছর ছাল িদেয় বাঁধা
িছল। আপনারা িক কখেনা িহকির গােছর ছাল িদেয় তির চয়ার
দেখেছন? হয্াঁ। আরআিম এখনও মােয়রআওয়াজ শুনেত পাির।
ওহ, পের যখন আমরা একিট স্ােন গলাম যখােন তার কােছ
কােঠর মেঝ িছল, তার কােল এই িশশুেদর সােথ এইভােব, আর
সই মেঝর উপর পরুােনা চয়ারিটর খর খর আওয়াজ, মেজেত
খর খর শব্। আর আমার মেন আেছ িতিন যখন কাপড় ধুেতন বা
কান িকছু করেতন, ছাট বাচ্ােদর দরজা থেক বর হওয়া থেক
িবরত রাখা, িতিন একিট চয়ার দরজার সেঙ্ আড়াআিড়ভােব
িনেচ শুইেয় রাখেতন, যােত ছাটরা বাইের বেরােত না পাের যখন
িতিনঝণা থেকজলআনেত যেতন বা এইরকম িকছু করেতন।
42 আর যখন আমার জন্ হয় আমার মােয়র বয়স পেনেরা বছর
িছল, বাবার আঠােরা। আর আিম নয় জেনর মেধয্ পর্থম িছলাম।
আরতারাআমােক বেলিছেলন যসকােলআমারজন্হেয়িছল…
43 এখন,আমরা খুবই গরীব িছলাম, গিরেবর থেকও গিরব।আর
আমােদর এই কিবেনর মেধয্ এমনিক একিট জানালাও িছল না।
এর একিট ছাট্ কােঠর দরজা িছল যটা খালা যত। আিম সেন্হ
কির আপনারা হয়েতা কখনও এরকম িকছু দেখেছন। একটা ছাট্
কােঠর দরজা যটা খালা যত জানলার পিরবেত, িদেনর বলায়
এটা খালা থাকেতা আর রােতর বলায় এটা বন্ করা হেতা। সই
িদনগুেলােত আমরা বদযু্িতক বািত অথবা এমনিক কেরািসনও
জব্ালাতাম না, আমােদর যটা িছল আপনারা বেল থােকন “চিবর
বািত।” এখন, আিম জািন না চিবর বািত িক আপনারা কখনই
জােনন িকনা। িঠক আেছ, আপনারা িক…আর আপনারা িক
কখেনা কর্য় কেরেছন…পাইন গােছর গাঁট জব্ািলেয়েছন? একটা
পাইন গােছর গাঁট িনেয় জব্ািলেয় একিট ঢাকনার উপর রাখুন, এটা
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জব্লেব। আর সটা…একটু ধাঁয়ায় কািল হত, িকনু্ তােদর কােছ
কান আসবাবপতর্ িছল না ধাঁয়ায় কািল হওয়ার জনয্, যাইেহাক।
তাই এটা শুধু… কিবেনর িভতের ধাঁয়ায় কািল হত। সখােন
উপের অেনক স্ান থাকার জনয্ এটা খুব ভাল কেরই অিঙ্ত হেতা।
তাই এটা…
44 আর আমার জন্ হয় এিপর্ল এর—এর ৬ তািরেখ, ১৯০৯
িখর্স্ােব্। তাই, আপনারা জােনন, এটা এখন আমােক পঁিচেশর
িকছুটা উপের কের তােল। আর তাই, যিদন সকােল আমার
জন্ হয়, মা বেলিছেলন য তারা জানালা খুেলিছেলন। এখন,
আমােদর কােছ কান ডাক্ার িছল না, সখােন একজন ধাতর্ী
িছেলন। শুধুমাতর্…আর সই ধাতর্ী িছেলন আমার িপতামহী। আর
তাই যখন আমার জন্ হয় আর আমার পর্থম কান্া শুরু হেয়িছল,
আর—আর মা তার সন্ানেক দখেত চেয়িছেলন। আর—আর
িতিন িনেজও বািলকার থেক বিশ িছেলন না। আর যখন তারা
সই ছাট্ জানলািট খুলেলন, িঠক িদন শুরু হওয়ার সময়, পর্ায়
সকাল পাঁচটায়। আর সই… সখােন একিট বয়স্ রিবন পািখ ছাট্
ঝােপর পােশ বেসিছল। আমার জীবন কািহনী বইেয়র মেধয্—
মেধয্ এর ছিবিট আপনারা সকেলই দেখেছন। একিট বয়স্ রিবন
পািখর সখােন বেসতার মেধয্ যটা িছল সটাই গান করিছেলা।
45 আিম সব সময় রিবন পািখেক ভােলাবািস। এখন, আপনারা
বালকরা যারা রিডও শুনেছন, আমার পািখেক গুিল মারেবন
না। আপনারা দখুন, তারা—তারা—তারা…তারা আমার পািখ।
আপনারা িক কখেনা রিবন পািখর কািহনী শুেনেছন, িকভােব তার
বুকটা লাল হেয়েছ? আিম এক মুহুত এখােন থামব। িকভােব তার
বুকটা লাল হেয়েছ…একিদন সখােন রাজােদর রাজা কুর্েশর উপের
মারা যািচ্েলন, িতিন সখােন যন্ণা ভাগ করিছেলন আর তার
কােছ কউ আেসিন। তােক সাহাযয্ করার জেনয্ তার কােছ কউ
িছল না। আর সখােন একিট বাদামী রেঙর ছাট্ পািখ িছল স
কুর্ষ থেক পেরকগুিল বার করেত চষ্া কেরিছল, আর স কুর্েসর
কােছ উড়েত থাকেলাআর সই পেরকগুিল ঝাঁকােত থাকেলা। স
তােদরেক টেন বার করার জনয্ খুবই ছাট িছল, আর তার ছাট্
বুক রক্ িদেয় লাল হেয় যায়। আর তখন থেকই তার বুক লাল।
বালকরা, ওেকগুিল কেরা না। ওেক একা থাকেত দাও।
46 স জানালার একপােশ বেসিছল, কূজন গাইিছল যমন রিবন
পািখরা গান কের। আর—আর বাবা জানালার িপছেন ধাক্া
িদেলন।আর যখনতারা ছাট্জানালার পাল্ািট িপছেন ঠেল দন,
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য আেলািট আপনারা ছিবেত দখেত পান জানালা িদেয় ঘূিণর
মেতা কের ঘেরর িভতের আেস, আমার মা বেলন, আর িবছানার
উপরঅবস্ান কের। িপতামহী কী বলেত হেব তাজানেতন না।
47 এখন, আমরা…ধািমক পিরবার িছল না। আমার লােকরা
কয্াথিলক। আিম উভয় পক্ থেক আইিরশ। আমার বাবা
কেঠারভােব আইিরশ, বর্ানহাম। আমার মা হািভ; কবল, তার
বাবা একজন চেরািক ইিন্য়ানেক িবেয় কেরিছেলন, তাই সটা
আইিরশেদর রেক্র ছাট্ লাইনিটেক ভেঙ ফেল। আর মা বাবা
মন্লীেত যেতন না, আর তারা মন্লীর বাইের িববাহ কেরিছেলন
আর তােদর কান ধম িছল না। আর সখােন পাহােড় কানও
কয্াথিলক িগজাও িছল না। আর তাই তারা সখােন আিদ বসিত
স্াপনকারীেদর সেঙ্ চেল আেসন, দইুজন বর্ানহাম চেল আেসন,
আর সখান থেক বর্ানহামেদর পেুরা পর্জন্ ফুেট উেঠেছ; এটা
পিরবােরর বংশানকুর্িমক।
48 আরতখন স খুেলিছেলা…যখন তারা এই জানালািট খুলেলন
আর এইআেলািট সখােন উপিস্ত হয়, তারা জানত না িক করেত
হেব। বাবা িনেজর জনয্ (মা বেলিছেলন) এক জাড়া ওভারঅ স
কাপড়এই সমেয়রজনয্ িনেয় এেসিছেলন। িতিন সখােন…পরুােনা
ওভারঅে সর বেক্াবেস্র উপর হাত রেখ দাঁিড়েয় িছেলন, সই
সমেয়র কাঠুিরয়ােদর মেতা কের।আরএটা তােদরভীতকেরিছল।
49 িঠক আেছ, আিম দশ িদন বয়েস উঠার পের, অথবা এমন
িকছু, তারা আমােক একিট বয্ািপ্স্ চােচ িনেয় যান যার নাম িছল
“আপসাম িকংডম,”আপসাম িকংডম বয্ািপ্স্চাচ। এটা বশ নাম।
সখােন একজন বৃদ্ভর্াময্মান পর্চারক িছেলন, সই পরুােনা ধরেনর
বয্ািপ্স্ পর্চারক অন্ত দ’ুমােসর মেধয্ একবার সখােনআসেতন।
সখােন… লােকরা একসােথ ছাট্ সভা করেতন, তারা িকছু গান
গাইেতন, িকনু্ তারা পর্ায়শই ভর্াময্মাণ আেরাহীর পর্চার পেতন।
তারা পর্িত বছর তােক একিট বস্া কুমেড়া এবং এই রকম কেয়কিট
িজিনস িদেতন, আপনারা জােনন, লােকরা এটা দওয়ার জনয্
সংগর্হ করত। আর সখােন সই বৃদ্ পর্চারকআসেলন, আর িতিন
সখােন আমার জনয্ একিট ছাট্ বালক িহেসেব পর্াথনা করেলন।
সটাআমার মন্লীেত যাওয়ার পর্থম যাতর্া িছল।

50 পর্ায় বছর…দইু বছেরর িকছু বিশ বয়েস,পর্থম দশন দখা দয়।
51 িঠক আেছ, তারা বেলিছল সখােন পাহােড়র চারপােশ য
এই আেলা এেসিছল। তাই তারা এিটেক বাঝার চষ্া কেরিছল।
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তােদর মেধয্ কেয়কজন বেলিছেলন এটা অবশয্ই বািড়র আয়নায়
পর্িতফিলত সূেযর আেলা িছল। তেব সখােন কানও আয়না িছল
না। আর তখনও সূয উেঠিন, কারণ এটা খুবই তাড়াতািড় িছল,
সকাল পাঁচটায়। আর তখন, ওহ, তারা সেবমাতর্ শষ হেয়েছ। আর
যখনআিম পর্ায়…ধরুন িতন বছেরর কাছাকািছ…
52 এখন, আমােক সৎ হেত হেব। এখােন এমন িকছু িবষয় রেয়েছ
যটা আিম বলেত চাই না, আর আিম আশা কির আিম এর পাশ
িদেয় বিরেয় যাব আর এটা বলেত হেব না। িকনু্, সতয্ বলেত
হেল, আপনােক অবশয্ই সতয্ কথা বলেত হেব যিদ এটা আপনার
িবষেয় হয় অথবা আপনার লাকেদর। এই িবষেয় সৎ থােকন, এবং
তারপের এটা সবদা একই থােক।
53 আমার িপতা একজন ধািমক বয্িক্ হওয়ার থেক অেনক দেূর
িছেলন। িতিন একজন পাহািড় ছেল িছেলন িযিন িনয়ত মদয্পান
করেতন, সব সময়।আর িতিন একিট লড়াইেয় িকছু অসুিবধায় পেড়
যান,আর যখন তারা লড়াই করিছেলন সখােন দইু অথবা িতনজন
পর্ায় মারা িগেয়িছেলন। গালাগুিল, এেকঅপরেক ছুির িদেয় কাটা,
পাহােড় এক ধরেণর পািটেত। আর বাবা এই লড়াইেয়র অনয্তম
নতা িছেলন, কারণ সখােন তার এক বনু্আঘাত পেয়িছল,আর
কাউেক একিট চয়ার িদেয় আঘাত কেরিছেলন। আর সখােন…
সই বয্িক্িট একিট ছুির বার কেরিছেলনআর বাবার বনু্েক কাটেত
যািচ্েলন মেঝর উপর তাঁর ছুির িনেয়, তার হৃদিপেন্র মেধয্
িদেয়, আর বাবা তার অংশ নয়। আর এটা অবশয্ই একিট ভয়াবহ
লড়াই হেয়িছল, কারণ তারা, বুকসিভেল থেক অেনক মাইল
দেূর, বাবার িপছেন একজন শিরফেক পািঠেয়িছেলন, ঘাড়ার
িপেঠ কের।
54 তাই সই বয্িক্িট মৃতুয্র সম্ুেখ িছল। হয়েতা তাঁর লাকেদর
মেধয্ কউ শুনেছন। আিম তার নাম িনেত চাই, উইল ইয়ারবর্ তার
নাম িছল। তারা সম্বত…আিম মেন কির তােদর মেধয্ কেয়কজন
কয্ািলেফািনয়ােতআেছন, তার ছেলরা। িকনু্ িতিন একজন মস্ান
িছেলন, শিক্শালী মানষু, বড়ার খুিঁট িদেয় িনজ ছেলেদর হতয্া
কেরিছেলন। তাই স— স একজন খুবই শিক্শালী আর খারাপ
মানষু িছেলন। আর তাই তাঁর ও বাবার মেধয্ দদুান্ ছুিরর লড়াই
হেয়িছল। আমার বাবা তােক পর্ায় মেরই ফেলিছেলন, তাই তােক
পািলেয় যেত হয়আর কন্ািক ছেড় িদেত হয়আর নদী পার হেয়
ইিন্য়ানায় চেলআসেত হয়।
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55 আর তার এক ভাই, সই সময় িছল, লুইসিভল, কন্ািকেত,
িতিন সখােন লুইসিভল, কন্ািকেত কােঠর িমেলর সহকারী
অধীক্ক িছেলন। আর তাই বাবা তার বড় ভাইেক খুজঁেত
এেসিছেলন। বাবা ছেলেদর মেধয্ সবেচেয় ছাট িছেলন, সেতেরা
সন্ােনর মেধয্। আর তাই িতিন তার বড় ভাইেক খুজঁেত
এেসিছেলন, আর যখন িতিন চেল যান পর্ায় এক বছর পর।
িতিন িফের আসেত পােরনিন, কারণ আইন তােক খুজঁিছল। আর
তারপের যখন আমরা একিট িচিঠর মাধয্েম তার খবর পাই, অনয্
নােম সব্াক্িরত, তেব িতিন মােক জািনেয়িছেলন কীভােব িতিন তাঁর
খবর পােবন।
56 আর তখন আিম একিদন স্রণ করেত পাির বািড়র (এই
ছাট্ কিবেনর) িপছেন একিট ঝণা িছল । আর—আর সই
সময় থেক… সখােন নয়…এগােরা মােসর পাথকয্ িছল আমার
এবং আমার পরবতী ভাইেয়র মেধয্, আর স তখনও হামাগুিড়
িদিচ্ল।আরআমার হােত একিট বড় পাথর িছল,আরআিম তােক
দখােনার চষ্া করিছলাম আিম কত জাের এই পাথরটা কাদার
মেধয্ ছঁুেড় ফলেত পাির, যখােন ঝরনার জল সের িগেয়িছলআর
কাদা জিম তির কেরিছল। আরআিম একিট পািখেক শুনেত পাই,
আর স একিট গােছর উপর বেস কূজন গাইিছল। আর আিম সই
গােছর িদেক তাকালাম আর সই পািখিট উেড় চেল গল, আর,
যখনএটা ঘটেলা, একিটআওয়াজআমার সেঙ্ কথা বলল।
57 এখন,আিম জািনআপনারা ভাবেছনআিম সটা স্রণ করেত
পারেবা না। িকনু্ পর্ভু ঈশব্র িযিন িবচারক, পৃিথবী এবং সব্গ আর
সখােনর সবিকছু, জােন যআিম সতয্ কথা বলিছ।

58 সই পািখিট, যখন স উেড় চেল যায়, পািখিট যখােন িছল
সই বৃক্িট থেক একিট আওয়াজআেস, ঝােপর মেধয্ বাতােসর
আওয়ােজর মেতা, আর এটা বেল, “আপিন িনউ আলবানী নােম
একিট শহেরর কােছই বসবাস করেবন।” আর আিম সখােনই
বসবাস কেরিছ, যখনআমার বয়স িতন বছর িছলতখন থেকআজ
পযন্, িনউআলবানী, ইিন্য়ানা থেক িতন মাইেলর মেধয্।
59 আিম িভতের িগেয় মােক এই িবষেয় বেলিছলাম। িঠক আেছ,
িতিন ভেবিছেলনআিম সব্প্ দখিছলামঅথবা এমন িকছু।
60 পেরআমরা ইিন্য়ানােত চেলআিসআর বাবা একজেনর জনয্
কাজ করেত যান, িমঃ ওয়ােথন, একজন ধনী পরুুষ। িতিন ওয়ােথন
িডিস্লািরেজর মািলক। আর িতিন অেনক শয়ােরর মািলক
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িছেলন; িতিন একজন কািটপিত িছেলন, আর লুইসিভেল কেনল
আর—আর বসবল, আরও অেনক িকছু। আর তখন আমরা
সখােনই কাছাকািছ বসবাস করেত শুরু কির। আর বাবা গিরব
হওয়া সেত্ও, মদয্পান না কের থাকেত পারেতন না, তাই িতিন—
িতিন একিট—একিট পাতন পােতর্ হুইিস্ তির করেত যান।
61 আরতারপের এটাআমার উপর একিট কষ্সাধয্ কাজ হেয় পেড়
কারণ আিম সন্ানেদর মেধয্ সবার বড় িছলাম। আমােক এখােন
এেস পাতন পােতর্ জল ঢালেত হেতা, যােত সই কেয়লগুিল
ঠান্া থােক যখন তারা হুইিস্ তির করেছ। তখন িতিন এটা িবকর্য়
করেতন,আর দ’ুিতনেট পাতন পাতর্ িনেয় এেসিছেলন। এখন, সই
অংশিটইআিম বলেত চাই না, িকনু্ এটাই সতয্।
62 আরআিম স্রণ করেত পাির একিদন, শসয্াগার থেক, কর্ন্ন
কের ঘের িফরিছলাম। কারণ বাইের সই স্ােনর িপছেন একিট
পকুুর িছল, এটা… যখােন তারা বরফ কাটেতা। আপনােদর মেধয্
অেনেকই স্রণ করেত পােরন যখন তারা বরফ কেট আর সটােক
কােঠর গুঁেড়ার মেধয্ রেখ িদত। িঠক, সইভােবই িমস্ার ওয়ােথন
সই পর্েদশ বরফ রাখেতন। আর বাবা তার একজন—একজন
গািড়চালক িছেলন, একজন বয্িক্গত গািড়চালক। আর যখন
সই…এই পকুুরিট মােছ পণূ িছল আর যখন তারা বরফ কাটেত
যেতন আর এটা িনেয় এেস কােঠর গুঁেড়ার মেধয্ রেখ িদেতন,
গৃষ্কােল যখন বরফ গেল যত, আিম মেন কির এটা এক ধরেণর
পিরষ্ার িছল, অেনকটা হর্েদর বরেফর মেতা, আর তারা এটা
পান করেত না, িকনু্ জল ঠান্া রাখার জনয্ বয্বহার করেতন,
এটা তােদর বালিত এবং দেুধর চারপােশ রাখেতন, আর এই ভােব
অেনক িকছু।
63 আরএকিদন এই পােম্র িপছেন থেক জল ভরার সময়, যটা
িছল একিট শহর ব্েকর মেতা।। আর আিম িচৎকার করিছলাম সই
বয্িক্র জনয্ যার কােছ এটা িছল না, কারণ আিম সু্ল থেক
এেসিছলাম আর বািক সকল ছেলরা সই পকুুেরর কােছ চেল
িগেয়িছল, মাছ ধরার জনয্। আিম মাছ ধরেত খুব ভালবাসতাম।
আর তারা সবাই মাছ ধরেত িগেয়িছলআমােক ছাড়া,আরআমােক
এই পাতন পােতর্র জনয্ জল ভরেত হেতা। অবশয্ই, এটা করেতই
হেব, এটা িনেষধ িছল। আর আিম…এটা খুবই কষ্সাধয্ িছল।
আর আিম স্রণ করেত পাির সখান থেক পােয়র আ গুেল
আঘাত লািগেয় িফের আসা, আর ধুেলা থেক দেূর থাকার জনয্
আিমআমার পােয় ভুট্ার খাসা জিড়েয় রেখিছলাম।আপনারা িক
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কখেনা এরকমকেরেছন? ভুট্ার খাসা পােয়র িনেচএইভােব রেখ
একিট রিশ িদেয় বঁেধ রাখা। এটা আপনার পােয়র আ গুল পর্ায়
একিট কচ্েপর মাথার মেতা কের উিঠেয় রােখ,আপনারা জােনন।
আিম যখােনই যাই এই ভুট্ার খাসািট পােয়র িনেচ পের, আপিন
আমােক খুেঁজ পেত পােরন;আিম যখােন পা ফলেবা,আপনারা
জােনন। আমার কােছ পরার জনয্ কান জতুা িছল না। তাই আমরা
কখনও জতুা পরতাম না, কান কান সময় অেধক শীত পযন্।।
যিদ আমরা পরতাম, আমরা…এটা শুধুমাতর্ সটাই যটা আমরা
িনেত পারতাম, কউআমােদরেক িদত। আর কাপড় হয়েতা কউ,
দানশালাআমােদরেক দান করেতা।
64 আরআিম এই গােছর নীেচ থামলাম, আরআিম সখােন বেস
িচৎকার করিছলাম (এটা সেপ্মব্র মােস হেয়িছল) কারণ আিম
মাছ ধরেত যেত চেয়িছলাম, আমােক ছাট্ গুেড়র বালিটেত
কের কেয়ক গামলা জল ভরেত হেয়িছল, পর্ায় এতটা উঁচু, অেধক
গয্ালন, কারণ আমার বয়স পর্ায় সাত বছর িছল। আর আিম
একিট বড় গামলায় সটা ঢেল িদতাম আর িফের িগেয় আরও দিুট
বালিটেত কের জল িনেয় আসতাম, পাম্ কের। আমােদর সই
জল িছল।আরএই ছেলেদর সােথ বাবা, সই বািড়েত, সই রােত
তােদর সই ভুট্ার হুইিস্র একিট বয্াচ শষ হেত যািচ্ল।
65 আর আিম কর্ন্ন করিছলাম, আর হঠাৎ আিম ঘূিণঝেড়র
মেতা আওয়াজ শুনেত পাই, অেনকটা (এখন, আিম আশা
কির এটা খুব জাের নয়) এই রকম, হিচ্ল “ শা, শা,” িঠক
এইরকম একটা আওয়াজ। িঠক আেছ, এটা খুব শান্ িছল, আর
আিম চারপােশ তাকালাম। আর আপিন িক জােনন, একিট ছাট
ঘূিণবায়ু, আিম িবশব্াস কির আপনারা এটােক একিট ছাট্ ঘূিণঝড়
বেল থােকন? শরৎকােল তারা ভুট্ার ক্েতর মেধয্ িদেয় যায়,
আপনারা জােনন, পাতা আর অেনক িকছু, সখােন শরৎকােল,
নতুন পাতা আসা সেব শুরু হেয়িছল। আর আিম সখােন একিট
বৃহৎ শব্ত পপলার গােছর িনেচ িছলাম, সটা িছল শসয্াগার আর
আমােদর—আমােদর ঘেরর পর্ায় মাঝামািঝেত। আর আিম সই
আওয়াজিট শুেনিছলাম। আর আিম চারপােশ তাকালাম, এই
ঘরিট যমন শান্ িঠক সই রকম শান্ িছল। কাথাও একিট পাতা
হাওয়ায় উড়িছল না, অথবা কান িকছু। আরআিম ভাবলাম, “এই
আওয়াজিট কাথা থেক আসেছ?” িঠক আেছ, আিম ভাবলাম,
“হয়েতা এখান থেক দেূর।” শুধু একটা বালক। আর এটা কর্মশ
জাের আওয়াজ হেত থাকেলা।
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66 আিম আমার ছাট্ বালিতগুিল তুেল িনেয় আেরা কেয়কবার
খুব জাের িচৎকার কের সঙ্ীণ পথ ধের হাঁটা শুরু করলাম,
আিম িবশর্াম িনিচ্লাম। আর আিম সখান থেক কেয়ক পা সেব
এিগেয়িছ, এই বড় গােছর ডােলর নীেচ থেক,আর, ওহ,আমার,
এটা একটা ঘূিণবায়ুরআওয়াজ তির কের।আরআিম দখার জনয্
িফের তাকাই, আর সই গাছিটর পর্ায় অেধক উচ্তায় সখােন
আেরকিট ঘূিণবায়ু িছল, সই গােছর মেধয্ আটেক িগেয়িছল আর
সখােনই চকর্াকাের ঘুরিছল, সই পাতাগুিলেক নাড়ািচ্ল। িঠক
আেছ,আিম এটার সম্েকআশ্য িকছু ভািবিন কারণ এটা বছেরর
সই সময় িছল, শরৎকাল, কন, এই ঘূিণবায়ু আেস। ছাট্…
আমরা বেল থািক “ঘূিণবায়ু।” আর তারা—আর তারা ধুেলা
উড়ায়। আপনারা এই রকম মরুভূিমর উপের দেখেছন। একই
িজিনস। তাই আিম দখেত থাকলাম, িকনু্ এটা সখান থেক চেল
গল না। সাধারণত এটা এক মুহুেতর জনয্ ফুেট উেঠ, তারপর এটা
চেল যায়, তেব এটা ইিতমেধয্ সখােন দিুট িমিনট অথবা আেরা
বিশ সময় িছল।

67 িঠক আেছ, আিম পনুরায় সঙ্ীণ পথ ধের হাঁটেত শুরু কির।
আর আিম আবার সটা দখেত িফের তাকাই। আর যখন আিম
িফের তাকাই, একজন মানেুষর আওয়াজ িঠক আমার আওয়ােজর
মত শর্বণেযাগয্, বলেলন, “তুিম কখেনা মদয্পান, ধূমপান, অথবা
তামার শরীরেক অনয্ কান ভােবই অশুিচ করেব না। তুিম যখন
বড় হেব তামার জনয্ একিট কাজ আেছ।” কন, এটা অেনকটা
মৃতুয্ভেয়র মেতা িছল!আপিন ভাবেত পােরন একজন ছাট বালক
িক রকমঅনভুব করেত পাের।আিম সই বালিতগুেলা ফেল িদেয়,
আর যত দর্ত আমার পেক্ সম্ব ঘের িফের যাই, আমার শীষ
কণ্সব্ের িচৎকার কের।
68 আর সই পর্েদেশ কপারেহড সাপ পাওয়া যত, তারা খুবই
িবষাক্। মা ভেবিছেলন, বাগােনর পাশ িদেয় আসার সময় আিম
হয়েতা একিট কপারেহড সােপর উপর পাড়া িদেয়িছ আর িতিন
দৗেড় আমার কােছ চেল আেসন। আিম িচৎকার কের, লািফেয়,
তােক জিড়েয় ধের তােক চুমব্ন করলাম। আর িতিন বলেলন,
“িক হেয়েছ, তামােক িক সােপ কামিড়েয়েছ?” আমােক পরীক্ণ
করেলন।

আিম বললাম, “না, মা! সখােন সই গােছর মেধয্ একজন
মানষু আেছন।”
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69 আর িতিন বলেলন, “ওহ, িবিল, িবিল! এটা িক?”আর িতিন
বলেলন, “তুিম িক সখােন দাঁিড়েয় ঘুিমেয় িগেয়িছেল?”
70 আিম বললাম, “না, মা! সখােন একজন মানষু আেছন সই
গােছর মেধয্, আর িতিনআমােক বলেলন মদয্পানআর ধুমর্পান না
করার জনয্।”
71 “হুইিস্ পান না করার জনয্ আর—আর িবিভন্ িবষয়।” আিম
পাতন পােতর্ জল তুলিছলাম, িঠক তখন। আর িতিন বলেলন,
“তুিম কখেনা মদয্পান করেব না অথবা তামার শরীরেক অনয্ কান
ভােব অশুিচ করেব না।” এটা অৈনিতক, আপনারা জােনন, আর
আমার সন্ান…মিহলােদর সােথ তরুণ পরুুষতব্। আর আিম যতদরূ
জািন,আিম একবারওএই রকম দাষী হইিন। এই সকল িবষেয় ঈশব্র
আমােক সাহাযয্ কেরেছন, এবংআিম যখন এিগেয় যািচ্আপনারা
তা খুেঁজ পােবন। তাহেল, “মদয্পান বা ধুমর্পান করেব না, অথবা
তামার শরীরেক অনয্ কান ভােব অশুিচ করেব না, কারন তুিম
যখন বড় হেব তামার জনয্ একিট কাজ রেয়েছ।”
72 িঠক আেছ, আিম সটা মােক বললাম, আর—আর িতিন
আমার উপর হাসেলন। আিম হতভমব্ হেয় যাই। িতিন ডাক্ারেক
ডেক আনেলন, আর ডাক্ার বলেলন, “িঠক আেছ, স কবল
নাভাস হেয়েছ,আর িকছুই না।” তাই িতিনআমােক িবছানায়শুইেয়
িদেলন। আর আিম কখেনা, সই িদন থেক আজ পযন্, সই
গােছর পাশ িদেয় যাই িন। আিম ভয় পেয় িগেয়িছলাম। আিম
বাগােনর অনয্ পাশ িদেয় যতাম, কারণ আিম ভেবিছলাম সই
গােছর উপের একজন মানষু িছেলন আর িতিন আমার সেঙ্ কথা
বলিছেলন, সটা খুবই গম্ীরআওয়াজ িছল।
73 আর তারপের পর্ায় এক মাস পের, আিম আমার ছাট ভাইেদর
সেঙ্ মােবল খলিছলাম, সামেন ঘেরর উঠােন।আর হঠাৎইআমার
মেধয্ এক অদু্ত অনভূুিত আেস। আিম দাঁড়ালাম আর একটা
গােছর পােশ বসলাম।আরআমরা িঠক ওহাইও নদীর পােড়র উপের
িছলাম। আর আিম জফারসনিভেলর িদেক তাকালাম, আর আিম
একিট সতু উপের উেঠ নদীর ওপাের যেত দখলাম, নদীর উপর
বয্াপ্।আরআিম দখেত পলাম ষালজন পরুুষ (আিম তােদরেক
গণনা কেরিছলাম) সই সতু থেক তারা পেড় যান আর তারা
তােদর পর্াণ হারান। আিম তাড়াতািড় ছুেট এেস মােক বললাম
আর িতিন ভাবেলন আিম ঘুিমেয় পেড়িছলাম। িকনু্ তারা এটা
স্রেণ রাখেলন,আর সখান থেক বাইশ বছর পর এখনকার পৗর
সতু (যখন আপনারা সখান িদেয় যান আপনারা অেনেকই সটা
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পারাপার কেরন) িঠক সই স্ােনই িনমাণ করা হেয়েছ, আর নদীর
ওপার পযন্ সতুিট িনমাণ করার সময় ষাল জন পরুুষ তােদর
জীবন হািরেয়েছন।
74 এটা িনভুল সতয্ হেত কখেনা বয্থ হয় না। যমন আপনারা এই
পর্ক্াগৃেহ দখেছন, এটা সব সময় এই রকমই িছল।

75 এখন, তারা ভেবিছেলন আিম শুধু নাভাস হেয়িছলাম। যটা,
আিম একজন নাভাস বয্িক্, সটা িঠক। আর, আপনারা যিদ
কখনও লক্য্ কের থােকন, লােকরা যারা—যারা আধয্ািত্ক
ঝাঁকযকু্ তারা নাভাস হন।

76 কিব ও ভিবষয্দব্ক্ােদর িদেক তাকান। আর দখুন উইিলয়াম
কাউপারেক িযিন সই িবখয্াত গানিট িলেখিছেলন, “ সখােন
একিট রেক্ ভরা ঝণা রেয়েছ, ইম্ানূেয়েলর িশরা থেক বেয়
আসা।” আপনারা িক কখেনা…আপনারা গানিট জােনন। আিম
িকছুিদন আেগ তাঁর সমািধর পােশ দাঁিড়েয়িছলাম। ভাই জিুলয়াস,
আিম িবশব্াস কির, আিম জািন না, না…হয্াঁ, সটা িঠক, সখােন
তাঁর সমািধেতআমােদর সােথ িছেলন।আর—আর সখােন, যখন
িতিন সই গানিট রচনা করেলন, সই অনেুপর্রণা তােক ছেড় যায়,
িতিন আত্হতয্া করার জনয্ সই— সই নদীিট খুেঁজ বর করার
চষ্া কেরিছেলন। দখুন, সই আত্া তােক ছেড় চেল যায়। আর
কিব এবং লখকরা আর…বা না…আিম বলার চষ্া করিছলাম
ভিবষয্দব্ক্ারা।
77 এিলয় ভিবষয্দব্ক্ার িদেক দখুন, যখন িতিন পবেতর উপর
দাঁিড়েয় আর সব্গ থেক অিগ্েক ডােকন আর সব্গ থেক বৃিষ্েক
ডােকন। অতঃপর যখন সই আত্া তােক ছেড় চেল গল, িতিন
এক মিহলার ভেয় পািলেয় বড়ােত থােকন। আর ঈশব্র তােক খুেঁজ
একিট গুহায় িনেয়আেসন, চিল্শ িদন পের।
78 যানার িদেক দখুন, যেথষ্ অনেুপর্রণার সােথ ঈশব্র যখন তােক
সখােন নীনবীেত পর্চার করার জনয্ অিভেষক কেরিছেলন, যতক্ণ
না একিট—একিট সন্ লুইেসর মত বড় শহর চট পিরধান কের মন
পিরবতন কের। অতঃপর যখন পিবতর্আত্া তােক ছেড় চেল যায়,
তার িক হেয়িছল? পিবতর্ আত্া তােক ছেড় যাওয়ার পর আমরা
তােক একিট পবেতর উপর খুেঁজ পাই, ঈশব্েরর কােছ পর্াথনা করেত
যন তার মৃতুয্ হয়। আর,আপনারা দখুন, এটা একিট অনেুপর্রণা।
আর যখন এই সকল িবষয়গুিল ঘেট, এটা—এটা আপনার জনয্
িকছু কের।
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79 তারপরআিম বড় হেয় ওঠাস্রণকরেতপাির।আমােকএকজন
যবুক হেত হেব। (িকছু সমেয়র মেধয্ই আিম এটা শষ করার জনয্
তাড়াতািড় করব।) যখন আিম একজন যবুক হেয় উিঠ তখন সমস্
যবুকেদর মতই আমার িচন্া ধারা িছল। আিম…িবদয্ালেয় যাওয়ার
সময়,আিম ছাট মেয়েদর খুেঁজ পেয়িছ।আপনারাজােনন,আিম
লাজকু িছলাম, আপনারা জােনন। আর আিম—আিম অবেশেষ
একজন ছাট বান্বী পেয়িছলাম।আরঅনয্ সকল বালকেদর মত,
পর্ায় পেনেরা বছর বয়েস, আমার ধারণা। আর—আর, ওহ, স
সুন্রী িছল। আমার, তার কেপােতর নয্ায় চকু্ িছল, আর তার
মুক্ার মেতা দাঁত িছল, আর রাজহংেসর মেতা গলা, আর স—
স খুবই সুন্রী িছল।

80 আর আেরকজন ছাট ছেল, স…আমরা বনু্ িছলাম, স
তার বাবার পরুেনা মেডল-িট ফাড গািড় িনেয় আেস, আর
আমােদর বান্বীেদর সােথ একিট তািরেখ িগেয়িছলাম।আরআমরা
তােদরেক ভর্মেণর জনয্ বাইের িনেয় যতাম। আমােদর কােছ দইু
গয্ালন তল কনার জনয্ যেথষ্ টাকা িছল। আমােদরেক িপছেনর
চাকািট ঘারােনার জনয্ জয্াক লািগেয় সটা তুলেত হেয়িছল।
আিমজািন নাআপনারা সটা স্রণ করেত পােরন িকনা,আপনারা
জােনন, সটা ঘারােনার জনয্। িকনু্ আমরা—আমরা বশ ভাল
এিগেয় যািচ্লাম।
81 আরআমার পেকেট কেয়কিট িনেকল িছল,আরআমরা একিট
স্ােন দাঁিড়েয় িকছু…আপিন একিট িনেকল িদেয় একিট হয্াম
সয্ান্উইচ পেত পারেতন। আর তাই, আিম ধনী িছলাম, আিম
চারেট িকনেত পারতাম! দখুন? সয্ান্উইচ খাওয়ার পর আর
কাক পান করার পর, আিম বাতলগুেলা িফিরেয় িদিচ্লাম। আর
আিম অবাক হেয় যাই, যখন আিম বিরেয় আিস, ( সই সময়
অনগুর্হ থেক মিহলােদর সেবমাতর্ পতন ঘটা শুরু হেয়িছল, বা
নারীতব্ থেক)আমার ছাট্ কেপাতিট ধুমর্পান করিছল।
82 িঠক আেছ, য মিহলা ধুমর্পান কের তার সমব্েন্ আমার কােছ
সবদা একিট অিভমত রেয়েছ, আর আিম সই সময় থেক সটা
কখেনাই পিরবতন কির িন। সটা িঠক। এটা সবেথেক অধম িবষয়
যটা তারা করেত পাের। আর সটা িঠক। আর আিম—আিম
ভেবিছলামআিম…এখন, এরজনয্ িসগােরট কম্ািনআমার িপছু
িনেত পাের, িকনু্, আিম আপনােদর বলিছ, এটা কবল একটা
শয়তােনর স্ান্। এটা সবেচেয় বড় হতয্াকারী এবং নাশকতা যটা
এই জািত পেয়েছ। আমার ছেল একজন ধূমর্পায়ী হওয়ার থেক
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বরং মাতাল হাক। সটা সতয্। আিম বরংআমার স্ীেক িসগােরেটর
সােথ দখার চেয় মাতাল অবস্ায় মেঝেত শুেয় থাকেত দখেত
চাই। এই ভােবই…
83 এখন, ঈশব্েরর এই আত্া যা আমার সােথ আেছ, যিদ সটা
ঈশব্েরর আত্া হয় (আপনারা পর্শ্ করেত পােরন), আপনারা যারা
ধূমপান কেরন যখন আপনারা সখােন পৗঁছান একিট ক্ীণ সুেযাগ
রেয়েছ, কারণ সটা শুধু…পর্েতয্ক সময়। আপনারা এটা প্য্াটফেম
লক্য্ কের থােকন, িতিন কীভােব এর িনন্া কেরন। এটা একটা
ভয়ঙ্র িজিনস। এর থেক দেূর থাকুন। মিহলারা, যিদ আপনারা
এই িবষেয় দাষী হেয় থােকন, দয়া কের, খর্ীেষ্র নােম এর থেক
দেূর সের যান! এটা আপনােক ভেঙ ফলেব। এটা আপনােক
মের ফলেব। এটা…এটা একটা—এটা গািড় বাঝাই করা একটা
কয্ান্ার।
84 ডাক্াররা আপনােক সাবধান করার চষ্া কের। আর তারপের
তারা কীভােব আপনােক সই িজিনস িবিকর্ করেত পাের! যিদ
আপনারা ওষুেধর দাকােন িগেয় বেলন, “িকনেত চাই…আিম
পঞ্াশ সন্ মূেলয্র কয্ান্ার িকনেত চাই।” কন, তারা এেস
তােদরেক বন্ কের িদেব। িকনু্ যখন আপিন পঞ্াশ সন্ িদেয়
িসগােরট িকনেবন, আপিন সই একই িজিনস কর্য় করেছন।
ডাক্াররা বেল থােকন। ওহ, এই অথ পাগল জািত। এটা খুবই
খারাপ। এটা একটা হতয্াকারী। এটা পর্মািণত করা হেয়েছ।
85 িঠক আেছ, যখন আিম দখলাম সই ছাট্ সুন্র মেয়িট
চালাক হওয়ার অিভনয় করেছ, এই িসগােরটিট তার হােত িনেয়,
সটা আমােক হতয্া করার মেতা, কারণ আিম সিতয্ই ভেবিছলাম
আিমতােকভােলাবািস।আরআিমভাবলাম, “িঠকআেছ…”
86 এখন,আমােক “নারীিবেদব্ষী” বলা হেয় থােক,আপনারা সটা
জােনন, কারণ আিম পর্ায় সবসময়ই মিহলােদর িবরুেদ্, িকনু্
বানরা আপনার িবরুেদ্ নই। আিম আধুিনক মিহলারা যভােব
আচরণ কেরন তার িবেরািধতা কির। সটা িঠক। ভােলা মিহলােদর
আলাদাভােব রাখা উিচত।
87 িকনু্ আিম স্রণ করেত পাির যখন আমার বাবা সখােন
দৗড়ােদৗিড় করেছ, আমােক সখােন জল আর অনয্ িবষয় িনেয়
থাকেত হেতা, দখুন যবুতীরা যােদর বয়স এখেনা সেতেরা,
আঠােরা বছর হয়িন, আমার বয়সী পরুুষেদর সেঙ্ মাতাল অবস্ায়
রেয়েছ। আর তােদরেক ব্য্াক কিফ িদেয় সান্না িদেত হয়, বািড়েত
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ফরার জনয্ আর তােদর সব্ামীর নশেভাজ রান্া করার জনয্। ওহ,
এই রকম িকছু, আিম বেলিছলাম, “আিম…” এটা তখন আমার
বক্বয্ িছল, “একিট ভােলা পিরষ্ার গুিল িদেয় তােদরেক হতয্া
করার যাগয্তাও তােদর নই।” সটা িঠক, আর আিম মিহলােদর
িবেদব্ষ করতাম। সটা িঠক। আর এখনআমােক পর্েতয্কিট পদেক্প
দখেত হয়, সই একই িজিনসিট িচন্া থেক দেূর রাখেত।

88 তাই, িকনু্ এখন, একজন ভােলা মিহলা একজন পরুুেষর
মুকুেটর অলংকার সব্রূপ। তােক সম্ান দওয়া উিচত। স…আমার
মা একজন মিহলা, আরআমার স্ী, আর তারা সুন্র। আরআমার
কােছ হাজােরা িখর্স্ান বােনরা আেছন যােদর আিম খুব সম্ান
কির। িকনু্ যিদ—যিদ তারা তােদরেক ঈশব্র যভােব সৃিষ্ কেরেছন
সটা সম্ান কেরন, মাতৃতব্ এবং একজন বাস্ব রানী, সটা িঠক।
িতিন হেলন একজন সেবাত্ম উপহার যা ঈশব্র একজন পরুুষেক
িদেত পােরন, সটা হল স্ী। পিরতর্াণ বয্িতেরেক, একজন স্ী হল
সেবাত্ম িবষয় যিদ স একজন ভােলা স্ী হয়। িকনু্ যিদ িতিন না
হন, শেলামন বেলিছেলন, “একজন গুণবতী স্ী সব্ামীর মুকুেটর
অলংকার সব্রূপ, িকনু্ একজন—একজন অবাধয্ অথবা খারাপ
জন তার রেক্ জল।”আর সটা িঠক, এটা সবেথেক খারাপ িবষয়
যা হেত পাের। তাই একজন ভােলা মিহলা…যিদ আপনার কােছ
একজন ভােলা স্ী থােক, ভাই, আপনােক তােক সেবাচ্ সম্ান
করা উিচত। সটা িঠক,আপনােক সটা করা উিচত। একজনপর্কৃত
মিহলা! আর, সন্ানরা, যিদ তামােদর কােছ একজন পর্কৃত মা
থােক যিদ স ঘের অবস্ান কের তামােদর যত্ নয়, তামােদর
কাপড় পিরষ্ার রােখ, তামােদর সু্েল পাঠায়, যীশুর সমব্েন্
তামােদরেক িশক্াদান কের, তামােদর সই সুন্র মােক তামােদর
কােছ যা িকছু আেছ তা িদেয় সম্ান করা উিচত। তামােদর সই
মিহলােক সম্ান করা উিচত, হয্াঁ, মহাশয়, কারণ িতিন একজন
পর্কৃত মা।
89 তারা কনটািক পাহােড়র িনরক্রতা সম্েক কথা বেলন।
আপনারা এটা এখােন এসব িবষয় দখেত পােবন। তােদর মেধয্
থেক িকছু বয়স্ মােয়রা এখােন এেস হিলউেড আপনােদর
আধুিনক মােয়েদর িশক্া পর্দান করেত পােরন িকভােব তােদর
সন্ানেদর পালন করেত হেব। আপিন তার সন্ানেক এক
সন্য্ােবলায় আসেত িদন তার চুল এেলােমেলা হেয়, আর ঠাঁট…
িপছেল, (আপনারা সটা িক বেল থােকন?) তােদর মুেখর উপর
মকআপ করা, আর তার কাপেড় একপােশ কুচকােনা, আর সারা
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রাত বাইের থেক, মাতাল, ভাই, স এই িহকির গােছর উপেরর
অংেশ তার একিট অঙ্ পােব আর স কখেনা বাইের বেরােব
না। আিম আপনােদর বলিছ, স কখেনা…আর এই িনেয় যিদ
আপনােদর কােছ আর িকছু বিশ থেক থােক, আপনার চারপােশ
আরও ভাল হিলউড হেয় যােব, আেরকিট ভােলা রাষ্। সটা
িঠক। এটা সতয্। “আধুিনক হওয়ার চষ্া করুন,” সটা— সটা
শয়তােনর একিট কৗশল।
90 এখন, এই ছাট্ মেয়িট, যখন আিম তার িদেক দখলাম,
আমার হৃদেয় রক্ক্রণ হল।আরআিমভাবলাম, “ বচারী।”

আর স বলল, “ওহ, তুিম িক িসগােরট চাও, িবিল?”
আিম বললাম, “না।”আিম বললাম, “আিম ধুমপান কির না।”

91 স বলল, “এখন, তুিম বলেল তুিম নাচ কেরা না।” তারা নাচ
করেত যেত চেয়িছল আর আিম সটা করতাম না। তাই তারা
বলল সখােন নাচ হেচ্,তারা বেল থােক সাইেকােমার উদয্ান।

আরআিম বললাম, “না,আিম নাচ কির না।”
92 স বলল, “এখন, তুিম নাচ কেরা না, তুিম ধূমপান কেরা না,
তুিম মদয্পান কেরা না। কমন কের তুিমআনন্পােব?”
93 আিম বললাম, “িঠক আেছ, আিম মাছ ধরেত পছন্ কির আর
আিম িশকার করেতপছন্কির।” এটােততারআগর্হ িছল না।

তাই স বলল, “এই িসগােরটা নও।”
আরআিম বললাম, “না, ধনয্বাদ।আিম ধুমপান কির না।”

94 আিম ফন্ােরর উপর দাঁিড়েয় িছলাম। আপনারা স্রণ করেত
পােরন, পরুােনা ফাড গািড়গুেলােত একিট পাটাতন থাকেতা,
আর আিম সই পাটাতেনর উপর দাঁিড়েয় িছলাম, স আর আিম,
িপছেনর িসেট বেসিছলাম। আর স বলল, “তুিম বলেত চাও তুিম
ধূমপান কেরা না?” বলল, “আর আমরা মেয়েদর তামার চেয়
বিশ সাহসআেছ।”
আিম বললাম, “না, আিম িবশব্াস কির না য আিম এটা

করেত চাই।”
95 স বলল, “ কন, তুিম বড় কাপরুুষ!” ওহ, আমার! আিম
বড় খারাপ িবল হেত চেয়িছলাম, তাই আিম—আিম িনশ্য়ই
কান কাপরুুষ হেত চাইিন। দখুন, আিম একজন দািম যাদ্া
হেত চেয়িছলাম, এটা আমার জীবেনর ধারণা িছল। তাই আিম
বললাম…“কাপরুুষ! কাপরুুষ!”
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96 আিম সটা সহয্ করেত পারলাম না, তাই আিম বললাম, “এটা
আমােক দাও!”আমার হাত বািড়েয়,আিম বললাম, “আিম তােক
দিখেয় দেবাআিম একজনকাপরুুষ িকনা।” সই িসগােরটটা িনেয়
িদয়াশলাই জব্ালােত শুরু করলাম। এখন, আিম জািন আপনারা…
এখন, আপনারা িক ভাবেছন তার জনয্ আিম দায়বদ্ নই, আিম
সতয্ বলার জনয্ কবল দায়বদ্। যখন আিম সই িসগােরটটা
জব্ালােত যাই, িঠক ততটাই দঢ়ৃ হেয় য আিম ধূমপান করব
যমনভােব আিম এই বাইেবলিট উঠািচ্, দখুন, আিম শুনেত
পলাম, “ শা শা কের একিট আওয়াজ!” আিম পনুরায় চষ্া
করলাম, আিম এটা আমার মুেখ আর তুলেত পারলাম না। আর
আিম কাঁদেত শুরু করলাম, আিম িজিনসটা িনেচ ফেল িদই।
তারা আমােক িনেয় হাসেত শুরু কের। আর আিম খেতর উপর
িদেয়, হঁেট বািড় িফের আিস, বাইের সখােন বেস, কাঁদেত থািক।
আর—আরএটা একিট ভয়ানকজীবন িছল।
97 স্রণ করেত পাির একিদন বাবা ছেলেদর িনেয় নদীর িদেক
যািচ্েলন। আমার ভাই আর আিম, আমােদর একিট নৗকা িনেত
হেয়িছল নদীরঅনকূুেলআরপর্িতকূেল যাওয়ারজনয্, হুইিস্ ঢালার
জনয্ বাতল খুজঁেত। নদী থেক এগুেলা খুেঁজ দওয়ার জনয্,
আমরা ডজন পর্িত একিট িনেকল পতাম। আর বাবা আমােদর
সেঙ্ িছেলন আর তার কােছ একিট ছাট্ চপটা…আিম িবশব্াস
কির সটা একটা চপটা বাতল িছল। আর সখােন একিট গাছ
বাতােস পেড় িগেয়িছল, আর বাবা…িমঃ ডারনবুশ, সখােন তাঁর
সেঙ্ িছেলন। আমার কােছ তার…তার কােছ একিট সুন্র নৗকা
িছল, আর আিম তার কাছ থেক সাহাযয্ চাইিছলাম কারণ আিম
সই নৗেকািট বয্বহার করেত চেয়িছলাম। সটােত একিট ভাল
হাল িছল আর আমারটােত কানও হাল িছল না। পয্ােডল করার
জনয্ আমােদর কবল পরুােনা বাড িছল। যিদ িতিন আমােক
তার নৗকািট বয্বহার করেত দন… যেহতু, িতিন ঝালাইেয়র কাজ
করেতন িতিন বাবার জনয্ সই পাতনগুিল তির কের িদেয়িছেলন।
তাই িতিন…তারা সই গােছর উপর পা ছিড়েয় বসেলন, আর
বাবা তার িপছেনর পেকেট থেক একিট ছাট্ চয্াপ্া বাতেল কের
হুইিস্ বার করেলন, এটা তােক িদেলন আর িতিন পান করেলন,
বাবােক িফিরেয় িদেলনআর িতিনও পান করেলন,আর িতিন সটা
সখােন গােছর পােশ রাখেলন। আর িমঃ ডারনবুশ সটা তুেল
িনেয়, বলেলন, “এটা তামার জনয্, িবিল।”

আিম বললাম, “ধনয্বাদ,আিম পান কির না।”
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98 িতিন বলেলন, “একজন বর্ানহাম, আর পান না কের?”
পর্েতয্েক পর্ায় বুট পের মারা িগেয়িছল। আর িতিন বলেলন,
“একজন বর্ানহাম,আর পান না কের?”

আিম বললাম, “না, মহাশয়।”
“না,” বাবা বলেলন, “আিমএকজনকাপরুুষেক বড়কেরিছ।”

99 আমার বাবা আমােক কাপরুুষ বলেছন! আিম বললাম,
“আমােক সই বাতলিট দাও!” আর আিম এর উপর থেক
িছিপিট টেন খুেল ফললাম, এটা পান করার জনয্, আর যখন
আিম এটা তুলেত শুরু করলাম, “হুশশশশ!”আরআিম বাতলিট
িফিরেয় িদেয় ক্েতর মেধয্ িদেয় হাঁটা শুরু করলাম যত দর্ত সম্ব,
কর্ন্ন কের। কান িকছু আমােক এটা করেত িদেলা না। বুঝেলন?
আিম বলেত পাির না য আিম খুব ভােলা িছলাম (আিম এটা
করব ভেবিছলাম), িকনু্ এটা ঈশব্র, অনগুর্হ,আশ্যজনকঅনগুর্হ
যা আমােক এই কাজগুিল থেক িবরত রােখ। আিম সব্য়ং এই
সকল কাজগুেলা করেত চেয়িছলাম, িকনু্ িতিন আমােক এটা
করেত দনিন।
100 পেরআমার যখন পর্ায় বাইশ বছর বয়স একিট মেয় পলাম, স
িপর্য়তম িছল। স একিট মেয় িছল য জামান লুথােরন মন্লীেত
যত। তার নাম িছল বর্মেবক, বর্-ম- ব-ক, বর্মবা নাম থেক
এেসেছ। স একজন ভােলা মেয় িছল। স ধূমপান বা মদয্পান
করত না, অথবা—অথবা স নাচ করত না বা কান িকছু, একজন
ভােলা মেয়। িকছু সমেয়র জনয্ আিম তার সেঙ্ যেত থাকলাম,
আর আিম…তখন, পর্ায় বাইশ বছর বয়েস, আিম যেথষ্ উপাজন
কেরিছলাম যতক্ণ পযন্ না আিম একিট পরুােনা ফাড গািড়
িকনেতপাির,আরআিম…আমরা একসােথতািরেখ বিরেয় পড়ব।
আর তাই, সই সমেয়, সখােন আেশপােশ কান লুথােরন মন্লী
িছল না, তারা হাওয়াড পাক থেক সখােন এেসিছল।
101 আর তাই তারা িছল…একজন সবক, িযিন আমােক িমশনাির
বয্াপিটস্ মন্লীেত িনেয়াগ কেরিছেলন, ডাক্ার রয় ডিভস। বান
আেপ্া, িযিন ভাই আেপ্ােক আমার কােছ পািঠেয়িছেলন, বা
আমার সমব্েন্ তােক বেলিছেলন, ডাক্ার রয় ডিভস। আর িতিন
পর্চার করিছেলন, আর পর্থম বয্াপিটস্ মন্লী গঠন কেরন, বা
সিট— সিট…আিম িবশব্াস কির না য এটাই পর্থম বয্াপিটস্
মন্লী িছল, অনয্তর, এটা িছল িমশন… জফারসনিভেলেত
িমশনাির বয্াপিটস্ চাচ নােম পিরিচত িছল। সই সময় িতিন সই
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স্ােনপর্চার করিছেলন,আরআমরা সন্য্ার সময় মন্লীেত যতাম,
যন…আর আমরা িফের আসতাম। আর আিম কখেনা মন্লীেত
যাগদান কিরিন, িকনু্ আিম তার সেঙ্ যেত ভালবাসতাম। কারণ
মূলউেদ্শয্ িছল “তার সেঙ্ যাওয়া,”আিম যন সৎ হেতপাির।
102 তারপর তার সেঙ্ যাওয়ার সময়, একিদন আিম… স একিট
ভােলা পিরবার থেক িছল। আর আিম ভাবেত শুরু করলাম,
“আপনারা জােনন,আপনারা জােনন,আমার সই মেয়িটর সময়
নওয়া উিচত নয়। এটা িঠক নয়—এটা িঠক নয়, কারণ স একজন
ভােলা মেয়, আর আিম গিরব এবং—এবং আিম…” আমার
বাবার শরীর ভেঙ পেড়িছল, আর আিম—আিম…আমার কােছ
কােনা উপায় িছল না এমন একিট মেয়র জনয্ জীিবকা িনবাহ
করেত, য ভােলা ঘের আর মেঝর উপর গািলচা বয্বহার কের
অভয্স্ িছল।
103 আিম স্রণ করেত পাির যখন আিম পর্থমবার গািলচা
দেখিছলাম,আিম জানতাম না এটা িক। আিম এর পাশ িদেয় হঁেট
গলাম। আিম ভেবিছলাম এটা সবেথেক সুন্র িজিনস যটা আিম
আমার জীবেন দেখিছ। “ কমন কের তারা এমন একিট িজিনস
মেঝর উপর রাখেত পাের?” এটা সই গািলচা িছল যটা আিম
পর্থম দেখিছলাম। এটা িছল—এটা িছল একটা…আিম িবশব্াস
কির এটােক বলা হয় “মাদরু।” হয়েতাআিম এটা ভুল ভেবিছলাম।
“চাটাই” জাতীয় অথবা কান িকছু যটােক বুনন করা হেয়েছ,আর
মেঝর উপর পেড়িছল। খুব সুন্র সবুজ আর লাল, আর এর
মাঝখােন একিট গালাপ ফুল বানােনা িছল, আপনারা জােনন।
এটা খুব সুন্র িজিনস িছল।
104 অতএব আিম স্রণ করেত পাির আিম—আিম মনস্
কেরিছলাম য হয়আমােক তােক িজেজ্স করেত হেবআমার সেঙ্
িববাহ করার জনয্, অথবা আমােক সের যাওয়া উিচত আর কান
ভাল লাকেক তার সােথ িববাহ করেত দওয়া উিচত, এমন কউ
য তার সেঙ্ ভাল বয্বহার করেব, তার জীিবকা িনবােহর বয্বস্া
করেব এবং তার পর্িত সদয় হেব। আিম তার পর্িত সদয় হেত পাির,
িকনু্আিম—আিম—আিম কবলমাতর্ কুিড় সন্পর্িত ঘন্ায়আয়
করতাম। সুতারংআিমতারজনয্ বশী িকছু করেতপারতাম না।আর
আিম…সমস্ পিরবােরর সােথআমােদর যত্ িনেত হত,আর বাবার
সব্ােস্য্ ভেঙ পেড়িছেলা, আর আমােক তােদর সকেলর যত্ িনেত
হেতা, তাইআিম খুব খারাপ সমেয়র মেধয্ িদেয় যািচ্লাম।
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105 তাইআিম ভাবলাম, “িঠকআেছ, একিট িবষয়আমােক করেত
হেব, তােক বলেত হেব য আিম—আিম…তার…আিম—আিম
আর িফের আসব না, কারণ তার জীবনেক নষ্ করা এবং তােক
আমার সােথ বাকা বানােনার জনয্ আিম খুব বিশ ভেবিছলাম।”
আর তারপরআিম ভাবলাম, “যিদ কউ তােক পায়আর তার সেঙ্
িববাহ কের, একিট সুন্র গৃহ িনমাণ কের। আর যিদ আিম তােক না
পাই, হয়েতাআিম—হয়েতাআিমজানব য স সুখী িছল।”
106 আর তাই আিম ভাবলাম, “িকনু্ আিম—আিম শুধু—আিম
শুধু তােক ছেড় িদেত পাির না!” আর আিম—আিম খুব খারাপ
অবস্ায় িছলাম। এবং িদেনর পর িদন আিম এই সম্েক ভাবতাম।
তাই আিম তােক িবেয় করেত বলার জনয্ খুব লাজকু িছলাম। পর্িত
রােত আিম মনস্ করতাম, “আিম তােক িজজ্াসা করব।” আর,
যখনআিম, ওহ, সটা িক, পর্জাপিত, অথবা এমন িকছু যাআপিন
আপনার মেধয্ পান…? সকল ভাইেয়রা যারা এখােন আেছন,
হয়েতা আপনােদর এরকম অিভজ্তা হেয়েছ। আর একিট মজার
বাস্ব অনভূুিত, আমার মুখ গরম হেয় যত। আিম—আিম সটা
জানতাম না।আিম তােক িজজ্াসা করেত পািরিন।
107 তাই আিম অনমুান করেত পাির আপনারা ভাবেছন আিম
িকভােব িবেয় কেরিছ। আপনারা জােনন িক? আিম একিট পতর্
িলেখ তার কােছ িজজ্াসা কেরিছলাম। আর তাই স…এখন, এটা
“িডয়ার িমস” িছল না, এটা তার চেয় একটু বিশ (আপনারা
জােনন) পর্েমর িদেক িছল। এটা কান একটা—একটা চুিক্পতর্
িছলনা, এটা িছল…আিম—আিমএটা িলেখিছলাম, যতটা ভােলা
আমার পেক্ সম্ব।
108 আর আিম তার মােয়র থেক িকছুটা ভীত িছলাম। তার মা
িছল…তার মা এক রকম রুক্ িছেলন। আর, তার িপতা একজন
ত্লন্াজ ভদর্েলাক িছেলন, একজন বয়স্ খুব ভােলা বয্িক্। িতিন
একজন ভর্াতৃসেঙ্র সংগঠক িছেলন, রল কমচারীেদর, সই
সমেয় পাঁচশ ডলারপর্িত মােসআয়করেতন।আরআিমপর্িত ঘন্ায়
কুিড় সন্সআয়করতাম, তার কনয্ার সেঙ্ িববাহ করারজনয্। ওহ!
আিম জানতাম এটা কখনও কাজ করেব না। আর তার মা খুবই…
এখন, িতিন একজন খুব ভােলা মিহলা িছেলন।আর িতিন—িতিন
এই উচ্ সমাজগুিলর মেধয্ একজন িছেলন, আপনারা জােনন,
আর শাভনতার ভান কের এমন, আপনারা জােনন, আর তাই
িতিন আমার খুব কােজর িছেলন না। আিম একজন পরুােনা সরল
সাসফরাস বৃেক্র মত গর্ামীণ ছেল িছলাম, আর িতিন ভেবিছল
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হাপ যন একটু উচ্ গােতর্র ছেলর সােথ যাওয়া উিচত, আর
আিম—আিম—আিম মেন কির িতিন সিঠক িছেলন। আর তাই…
িকনু্আিম—আিম তখন এটা ভািবিন।
109 আর তাই আিম ভাবলাম, “িঠক আেছ, এখন, আিম জািন
না িকভােব। আিম—আিম তার িপতােক িজজ্াসা করেত পাির
না, আর আিম—আিম িনিশ্ত য আিম তার মােক িজজ্াসা
করেবা না।আরতাইআমােকপর্থেমতােকই িজজ্াসা করেত হেব।”
আর তাই আিম একিট পতর্ িলখলাম। আর সই িদন সকালেবলায়
কমস্েল যাওয়ার সময়, আিম সটা ডাকবােক্ ফেল িদই। সই
পতর্িট…বুধবার সেন্য্েবলায়, আমরা মন্লীেত যতাম আর সটা
সামবার সকালেবলা িছল। আিম রিববার সারািদন তােক বলার
চষ্া কেরিছলাম য আিম িববাহ করেত চাই, িকনু্ আিম যেথষ্
সাহস করেত পািরিন।
110 আর তাই আিম এটা ডাকবােক্ ফেল িদই। আর সই িদন
কমেক্েতর্ আিম ভাবেত থািক, “িক হেব যিদ তার মা এই পতর্িট
পেয় যান?” হ,আমার! তখনআিম বুঝেত পারলামআিম ধব্ংস
হেয় গিছ যিদ—যিদ িতিন কখেনা এটা পেয় যান, কারণ িতিন
আমােক িনেয় বিশ ভাবেতন না। িঠকআেছ,আমার ঘাম ঝরা শুরু
হেয় যায়।
111 আর সই বুধবার সেন্য্েবলায় যখন আিম আিস, হ, আমার,
আিম ভেবিছলাম, “আিম সখােন িকভােব যাব? যিদ তার মা সই
িচিঠিট পেয় থােকন তেব িতিন সিতয্ইআমার উপর কাজ করেবন,
তাইআিমআশা করলাম যন স এটা পেয় থােক।”আিম “ হাপ”
ক এটা িলেখিছলাম। সটা তার নাম িছল, হাপ। আর তাই আিম
বললাম, “আিম বাইের এটা িলেখ িদব হােপরজনয্।”আরতাই…
আরআিম ভেবিছলাম হয়েতা স এখেনা এটা পাইিন।
112 তাই আিম ভােলাভােবই জানতাম বাইের দাঁিড়েয় স বিরেয়
আসার জনয্ হন বাজােনা। ওহ, আমার! আর কান ছেল যার
যেথষ্ সাহস নই য বািড় পযন্ হঁেট িগেয় এবং দরজায় কড়া নেড়
আর সই মেয়র হাত চায়, কানভােবই তার সােথ বাইের যাওয়া
হেচ্ না। এটা একদম িঠক। এটা খুবই বাকেমা। এটা তুচ্কর।
113 আর তাই আিম আমার পরুােনা ফাড গািড়িট দাঁড় করাই,
আপনারা জােনন, আর আিম এটা সম্ূণ চ চেক কেরিছলাম।
আর তাই আিম উেঠ িগেয় দরজার কড়া নাড়লাম। করুণা, তার
মা দরজায় আসেলন! আমার শব্াস িনেত কষ্ হিচ্ল, আিম
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বললাম, “আপিন—আপিন—আপিন কমন আেছন, িমেসস
বর্ামবাচ?” হয্াঁ।
114 িতিন বলেলন, “তুিম কমনআেছা, ঊইিলয়াম।”

আিম ভাবলাম, “ওহ-হ, ‘ঊইিলয়াম’!”
আর—আর িতিন বলেলন, “তুিম িক িভতেরআসেব?”

115 আিম বললাম, “আপনােক ধনয্বাদ।” আিম িভতের পর্েবশ
করলাম।আিম বললাম, “ হাপ িক পর্সু্ত?”
116 আর তখনই হাপ ঘেরর িভতর থেক তাড়াতািড় বিরেয়
আেস, মাতর্ ষােলারএকিট মেয়।আর স বলল, “হাই, িবিল!”
117 আরআিম বললাম, “হাই, হাপ।” আরআিম বললাম, “তুিম
িক মন্লীেত যাওয়ার জনয্ পর্সু্ত?”

স বলল, “মাতর্ এক িমিনেটর মেধয্।”
118 আিম ভাবলাম, “ হ, আমার! স এখেনা সটা পায়িন। স
এখেনা সটা পায়িন। খুব ভােলা, খুব ভােলা, খুব ভােলা।আশা কির
যন স এটা কখেনা না পায়, তাহেল সবিকছু িঠক থাকেব, কারন
সআমার নাম িদেয় িদত।”তাইআিমভােলাঅনভুব করলাম।

119 আর তখন যখন আিম মন্লীেত পর্েবশ করলাম, আিম ভাবেত
শুরু করলাম, “যিদ স এটা পেয় থােক?” দখুন? আর ডাক্ার
ডিভস িক বলিছেলন তা আিম শুনেত পািচ্লাম না। আিম
তার িদেক তাকালাম, আর আিম ভাবলাম, “হেত পাের স এটা
লুকােচ্, আর আিম এখান থেক বিরেয় যাওয়ার সময় স
আমােক িনশ্য়ই বলেব, তােক সটা িজজ্াসা করার জনয্।” ভাই
ডিভস িক বলিছেলন তা আিম শুনেত পািচ্লাম না। আর—
আর আিম তার িদেক দখলাম, আর আিম ভাবলাম, “আমার,
আিম তােক ছাড়েত পারেবা না, িকনু্…আরআিম—আিম…চরম
পরীক্ািট িনশ্য়ইআসেব।”
120 তাই সভা শষ হওয়ার পর আমরা রাস্া ধের একসেঙ্ হাঁটেত
থািক, বািড় িফরেত থািক, আর—আর আমরা পরুােনা ফাড
গািড়িটর িদেক হাঁটেত থািক। আর চাঁেদর আেলা খুব উজ্ল িছল,
আপনারা জােনন, আিম তার িদেক দখলাম আর স খুবই সুন্রী
দখািচ্েলা। ছেল,আিম তার িদেক তাকাই,আরআিম ভাবলাম,
“আমার, আিম কতটা তােক পেত চাই, িকনু্ অনমুান কির আিম
পারব না।”
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121 আর তাই আিম আর িকছুদরূ হেট গলাম, আপনারা জােনন,
আরআিম তার িদেকআবার দখলাম। আিম বললাম, “তুিম আজ
রােতর্ কমন— কমনঅনভুব করেছা?”

স বলল, “ওহ,আিম িঠকআিছ।”
122 আর আমরা সই পরুােনা ফাড গািড়িট দাঁড় কিরেয় বাইের
বিরেয় আসেত থাকলাম, আপনারা জােনন, পেথর পাশ িদেয়,
পেথর বাঁক িদেয় ঘুের আর তার ঘেরর িদেক। আর আিম তার
সেঙ্ দরজার িদেক এিগেয় যািচ্লাম। আিম ভাবলাম, “আপনারা
জােনন, স সম্বত িচিঠিট পায়িন, তাই আিম হয়েতা এটা ভুেল
যেত পাির। যাই হাকআমার কােছআেরা একিট অনগুর্েহর সপ্াহ
আেছ।” তাইআিম ভােলা অনভুব করেত থাকলাম।

স বলল, “িবিল?”
আিম বললাম, “হয্াঁ।”
স বলল, “আিম তামার পতর্িট পেয়িছ।” হ,আমার!
আিম বললাম, “তুিম পেয়ছ?”

123 স বলল, “হয্াঁ।” িঠক আেছ, স হাঁটেতই থাকল, আর একিট
কথাও বলল না।
124 আিমভাবলাম, “মিহলা,আমােক িকছু বেলা।আমােক তািড়েয়
দও অথবা আমােক বেলা এই িবষেয় তুিম িক ভােবা।” আরআিম
বললাম, “তুিম িক—তুিম িক এটা পেড়ছ?”

স বলল, “হয্াঁ।”
125 আমার, আপনারা জােনন একজন মিহলা িকভােব আপনােক
উেদব্েগর মেধয্ রাখেত পাের। ওহ, আিম—আিম এভােব এটা
বলেত চাইিন, আপনারা দখুন। দখুন? িকনু্, যভােবই হাক,
আপনারা জােনন, আিম—আিম ভেবিছলাম, “তুিম কন িকছু
বলেছা না?” দখুন, আর আিম চলেত থাকলাম। আিম বললাম,
“তুিম িক সম্ূণটা পেড়িছেল?”

আর স…[ টেপর খািলঅংশ—সম্াদক] “হয্াঁ।”
126 আর আমরা পর্ায় দরজার কােছ পৗঁেছ িগেয়িছলাম, আর
আিম ভাবলাম, “ ছেল, আমােক বারান্ায় উিঠও না, কারণ আিম
তােদর থেক দৗেড় পালােত পারেবা না, তাই তুিমআমােক এখনই
বেলা।”আরতাইআিমঅেপক্া করেত থাকলাম।
127 আর স বলল, “িবিল আিম সটা করেত চাই।” স বলল,
“আিম তামােক ভােলাবািস।” ঈশব্র তার আত্ােক এখন শািন্
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পর্দান করুন, স মিহমােত আেছ। স বলল, “আিম তামােক
ভােলাবািস।” বলল, “আমার মেন হয় আমােদর অিভভাবকেদর
বলা উিচত…অিভভাবকেদর এই িবষেয়। তামার িক তাই মেন
হয় না?”
128 আরআিম বললাম, “িপর্য়, শােনা,আেসা এটা একটা পঞ্াশ-
পঞ্াশ পর্স্াব িদেয় শুরু কির।” আিম বললাম, “আিম তামার
বাবােক বলব যিদ তুিম তামার মােক বেলা।” শুরু করার জনয্, তার
উপর খারাপ অংশিট গঁেথ িদলাম।

স বলল, “িঠকআেছ, যিদ তুিম বাবােক পর্থেম বল।”
আিম বললাম, “িঠকআেছ,আিমতােক রিববার রােতর্ বলব।”

129 আর রিববার রােতর্, আিম তােক মন্লী থেক িনেয় আিসআর
আিম… স আমার িদেক দখেত থাকেলা। আর আিম দখলাম,
তখন সােড় নয়টা বােজ,আমার যাওয়ার সময় হেয় িগেয়িছল।আর
চািল তার ডেস্ বেস বেস টাইপ করিছেলন। এবং িমেসস বর্ামবাচ
কাণায় বেস কাপড় বুনিছেলন, আপনারা জােনন, অথবা ছাট্
গালাকার ফর্ম যটা আপনারা িকছুর উপের রােখন, আপনারা
জােনন।আিমজািন নাআপনারা এটােক িক বেলন।আর িতিন সই
রকম িকছু করিছেলন। আর হাপ আমার িদেক দখেত থাকেলা,
আর স আমার িদেক ভর্কুিট করেত থাকেলা, আপনারা জােনন,
তার বাবার িদেক ইশারা করেত থাকেলা। আরআিম… হ, আমার!
আিম ভাবলাম, “িক হেব যিদ িতিন বেলন, ‘না’?” তাই আিম
দরজার িদেক যেত শুরু করলাম, আিম বললাম, “িঠক আেছ,
আিম মেন কিরআমার চেল যাওয়া উিচত।”
130 আর আিম দরজার িদেক হঁেট যাই, আর—আর স আমার
সেঙ্ দরজার িদেক আসেত থােক। স সব সময় দরজা পযন্ এেস
আমােক “শুভ রািতর্” বলত। তাই আিম দরজার িদেক যেত শুরু
করলাম,আর স বলল, “তুিম িক তােক বলেব না?”
131 আরআিম বললাম, “হয্াঁ!”আিম বললাম, “আিম িনশ্য় চষ্া
করিছ, িকনু্ আিম—আিম—আিম জািন না কমন কের আিম
এটা করব।”
132 আর স বলল, “আিম িভতের যাই আর তুিম তােক বাইের
ডােকা।” তাই স িভতের চেল যায় আর আমােক সখােন দাঁড়
কিরেয় রােখ।

আরআিম বললাম, “চািল।”
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িতিন িফের তাকােলনআর বলেলন, “হয্াঁ, িবিল?”
আিম বললাম, “আিম িক এক িমিনেটর জনয্ আপনার সেঙ্

কথা বলেত পাির?”
133 িতিন বলেলন, “িনশ্য়ই।” িতিন তার টিবল থেক ঘুের
দাঁড়ােলন। িমেসস বর্ামবাচ তার িদেক তাকােলন, হােপর িদেক
তাকােলন,আরআমার িদেক তাকােলন।

আরআিম বললাম, “আপিন িক বারান্ায়আসেবন?”
আর িতিন বলেলন, “হয্াঁ, আিম বাইের আসেবা।” তাই িতিন

বারান্ায় বিরেয়আসেলন।
আিম বললাম, “িনশ্য়ইএটা খুব সুন্র রাত, তাই না?”
আর িতিন বলেলন, “হয্াঁ, এটা সিতয্।”
আিম বললাম, “অবশয্ই উষ্ হেয়।”
“অবশয্ইআেছ,” িতিনআমার িদেক দখেলন।

134 আিম বললাম, “আিম অেনক পিরশর্ম করিছ,” আিম বললাম,
“আপিন জােনন, এমনিক আমার হােতর চামড়াও পরুু হেয়
গেছ।”
িতিন বলেলন, “তুিম তােক িনেত পােরা, িবল।” হ, আমার!

“তুিম তােক িনেত পােরা।”
135 আিম ভাবলাম, “ওহ, সটা অেনক ভােলা।” আিম বললাম,
“আপিন এটা সিতয্ই বলেছন, চািল?” িতিন বলেলন…আিম
বললাম “চািল, দখুন, আিম জািন য স আপনার মেয়, এবং
আপনার অেনক টাকা আেছ।”
136 আর িতিনআমােক হাত িদেয় ধরেলন। িতিন বলেলন, “িবিল,
শােনা, মানেুষর জীবেন টাকা পয়সা সব িকছু নয়।” িতিন
বলেলন…
137 আিম বললাম, “চািল, আিম—আিম কুিড় পয়সা পর্িত ঘন্ায়
আয় করেত পাির, িকনু্ আিম তােক ভােলাবািস আর স আমােক
ভােলাবােস। আর আিম আপনােক পর্িতশর্িত িদিচ্, চািল, আিম
ততক্ণকাজকরব…যতক্ণ না এই মাটা চামড়াআমার হাত থেক
বিরেয় যায়, তার জীবনযাপেনর জনয্। আমার পেক্ যতটা সম্ব
আিম তার পর্িত ততটা িনষ্াবান থাকেবা।”
138 িতিন বলেলন, “আিম সটা িবশব্াস কির, িবল।” িতিন বলেলন,
“ শােনা, িবল, আিম তামােক বলেত চাই।” বলেলন, “তুিম
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জােনা, পর্সন্তা, সুখী হওয়ার জনয্ টাকা পয়সার দরকার হয় না।”
বলেলন, “শুধু তার পর্িত ভােলা বয্বহার কেরা। আর আিম জািন
তুিম করেব।”

আিম বললাম, “ধনয্বাদ, চািল।আিম িনিশ্তএটা করব।”
139 তারপর মােক বলার জনয্ এটা তার সময়। জািন না স এটা
িকভােব কেরিছল, িকনু্আমরা িববাহ কির।
140 তখন, যখন আমােদর িববাহ হেয় যায়, আমােদর িকছুই িছল
না, গৃহস্ািল চালােনার জনয্ িকছুই িছল না। আমার মেন হয়
আমােদর কােছ দইু অথবা িতন ডলার িছল। তাই আমরা একিট
ঘর ভাড়া কির, এেত আমােদর মােস চার ডলার খরচ হেতা।
এটা িছল একিট ছাট, পরুেনা দইু রুেমর জায়গা। এবং কউ
আমােদর একিট পরুােনা ভাঁজ করা যায় এমন িবছানা িদেয়িছেলন।
আিম ভাবিছ কউ িক কখনও পরুােনা ভাঁজ করা যায় এমন
িবছানা দেখেছন? এবং তারা সটা আমােদর িদেয়িছেলন। আর
আিম িসয়াস এবং রাবেক্র থেক চারিট চয়ার সহ একিট ছাট
টিবল িনেয় আসলাম, আর এগুেলা—এগুেলা রং করা িছল না,
আপনারা জােনন, আরআমরা সময়মেতা সটা িনেয় এেসিছলাম।
আর তাই আিম িমস্ার ওেয়বােরর কােছ গলাম, একজন পরুােনা
িজিনস বয্বসায়ী, আর একটা রান্ার চুলা িকেন আনলাম। আিম
এর জনয্ পঁচাত্র সন্ িদেয়িছলাম, আর উনােনর ঝাঁঝির জনয্
এক ডলােরর িকছু বিশ িদেয়িছলাম।আমরা গৃহস্ািল সাজাই।আর
আিম মেন করেত পাির চয়ার গুিলর উপর শয্ামরেকর পাতা অংকন
করা, যখন আিম সগুেলা এঁেকিছলাম। আর, ওহ, আমরা িকনু্
খুবই আনিন্ত িছলাম। আমরা এেক অপরেক পেয়িছলাম, আর
সটাই খুব পর্েয়াজনীয় িছল।আর ঈশব্র, তাঁর করুণা এবং তাঁর দয়া
দব্ারা,আমরা পৃিথবীর সবেচেয় ছাট্ সুখী দম্িত িছলাম।
141 আিম খুেঁজ পাই, আপিন এই পৃিথবীর কতটা পেণয্র মািলক তা
িদেয় পর্সন্তা তির হয় না, িকনু্আপিন যঅংশিট বরাদ্ পেয়েছন
তােতআপিন কতটা সনু্ষ্।
142 আর, িকছু কাল পর, ঈশব্র নেম এেস আমােদর ছাট্ গৃহেক
আশীবাদ করেলন,আমােদর একিট ছাট্ ছেল হয়। তার নাম িছল
িবিল পল, এখন এই সভােত স রেয়েছ। আর তখন থেক িকছু
সময় পর, পর্ায় এগােরা মাস, িতিন আমােদরেক পনুরায় আশীবাদ
কেরন একিট ছাট্ মেয় িদেয় যার নাম িছল শয্ােরান রাজ, “দয্া
রাজ ওফ শয্ােরান” শব্িট থেক নওয়া।
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143 আর আিম স্রণ করেত পাির একিদন আিম আমার িকছু টাকা
সঞ্য় কেরিছলাম আর আিম একটু ছুিট িনেত যািচ্লাম, এক
স্ােন যাওয়ার জনয্, পাও পাও িঝেল, মাছ ধরার জনয্। আর
ফরার পেথ…

144 আর এই সমেয়র মেধয্…আিম আমার ধমান্রীকরণ ছেড়
িদিচ্। আমার ধমান্রীকরণ হেয়িছল। এবং িমশনাির বয্াপিটস্
চােচ, ডাক্ার রয় ডিভেসর দব্ারা িনযকু্ করা হেয়িছল, আর
একজন সবক হেয়িছলাম এবং একিট ভজনালয় পাই এখন
জফারসনিভেলেত যখােন আিম পর্চার কির। আর আিম ছাট্
মন্লীেত ধেমাপেদশ িদতাম।আরআিম…
145 কােনা টাকা পতাম না, আিম মন্লীেত সেতেরা বছর
ধেমাপেদশ িদেয়িছ এবং কখেনা এক পয়সা পাইিন। আিম িবশব্াস
করতাম না…এমনিক সখােন একিট দানপতর্ও িছল না। আর য
দশমাংশ আিম কাজ থেক পতাম, আর এমিন কের, ভবেনর
িপছেন একিট ছাট বাক্ িছল, এর উপর লখা িছল, “আমার
এই ভর্াতৃগেণর, এই কু্দর্তমিদেগর মেধয্ এক জেনর পর্িত যখন
ইহা কিরয়ািছেল, তখনআমারই পর্িত কিরয়ািছেল।”আর এভােবই
মন্লীর জনয্ অথপর্দান করা হেতা। এটা পিরেশাধ করার জনয্
আমােদর দশ বছেরর ঋণ িছল, আর দইু বছেরর কম সমেয় এটা
পিরেশাধ হেয় যায়। আর আিম কখেনাই কান ধরেণর উপহার
গর্হণ কিরিন।
146 আর তখন, ওহ, আমার অবকােশর জনয্ আিম কেয়ক ডলার
সঞ্য় কেরিছলাম। স ও কাজ কেরিছল ফাইন্ শাট কারখানায়।
একজন সুন্র িপর্য় মেয়।আরআজতার সমািধ হয়েতা তুষারাবৃত,
িকনু্ স এখেনা আমার হৃদেয় আেছ। আর আমার মেন আেছ
যখন স আমােক এই িঝেল মাছ ধরেত যাওয়ার জনয্ পযাপ্ অথ
উপাজন করেত এত কেঠার পিরশর্ম কেরিছল।
147 আর যখন আিম সই িঝল থেক িফরিছলাম, িমশাওয়াকা
এবং সাউথ বন্, ইিন্য়ানােত পৗঁেছ আিম দখেত পাই, আর
আিম লক্য্ করেত শুরু কির গািড়গুিলর িপছেন লখা, “ কবল
যীশু।” আর আিম ভাবলাম, “ সটা অজানা শানােচ্, ‘ কবল
যীশু।’” আর আিম সই িচহ্গুিল লক্য্ করেত শুরু কির। আর
এটা বাইসাইেকল, ফােডর গািড়েত, কয্ািডলয্ােকর গািড়েত, এবং
আরও অেনক জায়গায় িছল, “ কবল যীশু।” এবং আিম তােদর
মেধয্ কেয়কজনেক অনসুরণ কির, আর তারা একিট বড় িগজায়
এেসিছল।আরআিমজানেতপারলাম তারা পেন্েকাস্াল।
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148 আিম পেন্েকাস্াল সম্েক শুেনিছ, িকনু্ তারা িছল এক
গুচ্ “পিবতর্-গড়ােনা যারা মেঝর উপরশুেয় থােকআর মুখ িদেয়
ফনা বার কের,” আর সবিকছু যটা তারা আমােক বেলিছল। তাই
আিম এটা িনেয় িকছু করেত চাইিন।
149 আিম শুনেত পলাম তারা িভতের সভা করিছেলন,আরআিম
ভাবলাম, “িবশব্াস করুনআিমশুধু িভতের যাব।” তাইআিমআমার
পরুােনা ফাড গািড়িট দাঁড় করালামআর িভতের গলাম, আর সব
গান গাওয়া যা আপিন আপনার জীবেন কখনও শুেনেছন! আর
আিম খুেঁজ পাই সখােন দিুট মন্লী িছল, একিটর নাম িছল িপ. এ.
অফ জ. িস. আর িপ. এ. অফ ডিব্উ., আপনােদর মেধয্ থেক
অেনেকই স্রণ করেত পােরন এই দইু মন্লীেক…আিম মেন কির
এখন তারা ঐকয্বদ্, এবং ইউনাইেটড পেন্েকাস্াল চাচ নােম
পিরিচত। িঠক আেছ, আিম তােদর িকছু িশক্েকর কথা শুেনিছ।
আরতারা সখােন দাঁিড়েয় িছেলন, ওহ, তারা যীশুর সম্েক িশক্া
িদিচ্েলন, িতিন কত মহান িছেলন আর সবিকছু কত মহান িছল,
আর “পিবতর্আত্ার বািপ্স্ার” িবষেয়।আিম ভাবলাম “তারা িক
িবষেয় কথা বলেছ?”
150 আর, িকছুক্ণ পের, কউ লািফেয় উেঠ অনয্ ভাষায় কথা
বলা শুরু করল। িঠক আেছ, আিম আমার জীবেন এমন িকছু
শুিনিন। আর সখােন একজন মিহলা ছুেট আেসন যত দর্ত তার
পেক্ সম্ব। তারপর সকেল উেঠ দৗড়ােত শুরু করল। আর আিম
ভাবলাম, “িঠক আেছ, ভাই, তাঁেদর কােছ িনশ্য়ই িগজার ভদর্তা
নই!” িচৎকার কের যােচ্, আিম ভাবলাম, “এটা িক ধরেনর
দল!” িকনু্, আপনারা জােনন, এর সম্েক িকছু, আিম যতক্ণ
সখােন বেস থািক, ততই আমার ভােলা লাগেত থােক। সখােন
এমন িকছু িছল যা সিতয্ই ভাল বেল মেন হেয়িছল। আর আিম
তােদর দখেত থাকলাম। আর এটা চলেত থাকল। আিম ভাবলাম,
“আিম তােদর সােথ িকছুক্ণ সহয্ করব, কারণ আিম…আিম
দরজার কােছ িছলাম। যিদ কান তাড়াহুেড়া শুরু হয়, আিম দরজা
িদেয় বিরেয় যাব। আিম জািন আমার গািড় কাথায় পাক করা
আেছ, িঠক কাণার কাছাকািছ।”
151 আর আিম তােদর মেধয্ িকছু পর্চারকেদর শুনেত শুরু কির,
তারা িছেলন পিণ্ত এবং ছাতর্। কন, আিম ভাবলাম, “ সটা িঠক
আেছ।”

আর রােতর্ খাবােরর সময় হেয় এেলা, আর বলেলন, “সবাই
নশেভােজআসুন।”
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152 িকনু্ আিম ভাবলাম, “এক িমিনট। বািড় যাওয়ার জনয্ আমার
কােছ একিট ডলার এবং পঁচাত্র সন্ রেয়েছ, আর আিম…”
পটর্ল কনার জনয্ আমার কােছ এটাই িছল। ঘের িফের আসার
জনয্ এটাই িনেয়িছলাম। আর আমার কােছ পরুােনা ফাড গািড়
িছল, এটা সুন্র পরুােনা ফাড গািড় িছল। এটা িপিছেয় িছল না,
এটা িঠক এখােন বাইের এটার মত িছল, শুধু ক্য় হেয় িগেয়িছল।
আর এটা…আিম আসেল িবশব্াস কির য ফাড গািড় ঘন্ায় িতর্শ
মাইল যেত পাের, িকনু্ অবশয্ই সটা পেনেরা এই িদেক এবং
পেনেরা এই িদেক। আপনারা দখুন, একসােথ করুন, আপনারা
িতর্শ পেয় যােবন। আর তাই এটা…আিম ভাবলাম, “িঠক আেছ,
সই রােত আিম মেন কির আিম বাইের যাব আর পের…” আিম
রােতর সভার জনয্ থেক যাই।
153 আর, ওহ, িতিন বলেলন, “সকল পর্চারক, ধমসম্দায়
িনিবেশেষ, মেঞ্ আসুন।” িঠক আেছ, সখােন আমরা পর্ায় দইুশ
জন িছল, আিম উপের গলাম। আর িতিন বলেলন, “এখন,
আপনােদর সকেলর পর্চােরর জনয্ আমােদর কােছ সময় নই।”
িতিন বলেলন, “ হঁেট যাওয়ার সময় বলুনআপিন ক এবংআপিন
কাথা থেক এেসেছন।”

154 িঠকআেছ,আমার সময়আসেলা, আিম বললাম, “ঊইিলয়াম
বর্ানহাম, বয্াপিটস্। জফারসনিভল, ইিন্য়ানা।” চেল গলাম।
155 আিম শুিন বািক সবাই তােদর িনেজেদর বেল,
“ পিন্েকাস্াল, পিন্েকাস্াল, পিন্েকাস্াল, িপ. এ. অফ
ডিব্উ., িপ. এ. জ. িস., িপ. এ. ডিব্উ., িপ…”
156 আিমএিগেয় গলাম।আিমভাবলাম, “িঠকআেছ,আমার মেন
হয় আিম কুৎিসত হাঁস।” তাই আিম বেস পড়লাম, আর অেপক্া
করেত থাকলাম।
157 আর, সই িদন, সখােন খুব ভােলা, তরুণ পর্চারক িছেলন,
এবং তারা শিক্শালীভােব পর্চার কেরেলন। আর তখন তারা
বলেলন, “িযিন আজ রােতর্ বাতা িনেয় আসেবন িতিন হেলন…”
আিম িবশব্াস কির তারা তােক “পর্বীণ” বেলিছেলন। এবং তােদর
সবকরা, “ রভােরন্” এর পিরবেত, এটা িছল “পর্বীণ।” আর
তারা সখােন একজন বয়স্ িনেগর্া বয্িক্েক িনেয় আেসন, এবং
তার কােছ এই পরুােনা-ধাঁেচর পর্চারেকর পাশাক িছল। আমার
মেন হয় না য আপনারা কখেনা দেখেছন। পছেন লমব্া পায়রা-
লজ, আপনারা জােনন, মখমেলর কলার িদেয়, এবং তার মাথার
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চারপােশ সাদা চুেলর সামানয্ িরম িছল। দিরদর্ বৃদ্ বয্িক্, িতিন
এইভােব বিরেয়আসেলন,আপনারা জােনন।আর িতিন সখােন
ঘুের দাঁড়ােলন।আর যখােন সমস্পর্চারক যীশুএবং মহান সম্েক
পর্চার করিছেলন…িতিন কত মহান, আরও অেনক িকছু, সই বৃদ্
লাকিট ইেয়ােবর থেক তার পাঠয্িট িনেয় িছেলন। “যখন আিম
পৃিথবীর িভিত্মূল স্াপন কির তখন তুিম কাথায় িছেল, অথবা
যখন পর্ভাতীয় নক্তর্গণ একসেঙ্আনন্রব করল, ঈশব্েরর পতুর্গণ
সকেল জয়ধব্িন করল?”
158 আর সই দিরদর্ বৃদ্ বয্িক্িট, আিম ভাবলাম, “তারা কন
তােদর কান তরুণ পর্চারকেক পর্চার করেত িদেলন না?” খুব
ভােলা… সই জায়গাটা সম্ূণরূেপ ভের িগেয়িছল। আর আিম
ভাবলাম, “ কন তারা সটা করেলন না?”
159 আর তখন এই বৃদ্ বয্িক্িট, পৃিথবীেত িক ঘটেছ সটা পর্চার
করার পিরবেত, সবদা সব্েগ িক ঘটেছ সটা িতিন পর্চার করেত শুরু
করেলন। িঠক আেছ, িতিন তােক আিদেত িনেয় যান—সমেয়র
শুরুেত, এবং তােক িদব্তীয়আগমেনর মাধয্েম অনভূুিমক মঘধনকু
িনেচ িফিরেয় আনেলন। কন, আিম আমার জীবেন এমন পর্চার
কখনও শুিনিন! সই সময় যখন আত্া তােক স্শ করল, িতিন
পর্ায় এতটা উঁচুেত লািফেয় উঠেলনআর গাড়ািল িদেয়আওয়াজ
করেলন, তার কাঁধ িপছেনর িদেক ঝাঁকােলন আর পর্ায় মঞ্ থেক
পেড় যাওয়ার উপকর্ম হেলন, বলেলন, “আমার এখােন পর্চার
করার জনয্ তামােদর কােছ যেথষ্ জায়গা নই।” আর এখােন
আমার কােছ যতটা জায়গা রেয়েছ তার কােছ এর থেক বিশ
জায়গা িছল।
160 আিমভাবলাম, “যিদ এটা একজন বৃদ্েকএমনআচরণ করােত
পাের, তাহেল এটা আমােকস্শ করেল িক হেব?”আিম—আিম
ভাবলাম, “হয়েতা আমারও এর িকছু দরকার আেছ।” কন, িতিন
সখােন বিরেয়আসেলন,আিম সই বৃেদ্রজনয্ খুব দঃুিখত বাধ
করলাম। িকনু্, যখন িতিন চেল গেলন,আিমআমার জনয্ দঃুিখত
বাধ করলাম।আরআিমতােক সখােন চেল যেত দখলাম।

161 আিম সই রােতর্ বিরেয় যাই,আরআিম ভেবিছলাম, “এখন,
পেরর িদন সকােল আিম কাউেক জানেত িদব না কাথায়, আিম
ক।” তাই আিম চেল যাই, আর সই রােতর্আিম আমার টর্াউজার
ইিস্ কির। আিম িনলাম…ভুট্ার ক্েত ঘুমােত গলাম, আরআিম
িনেচ িগেয়আমার জনয্ িকছু বািস রাল িকেনআনলাম।আপিন…
আিম তােদর একিট গুচ্ িকেন িনেয় আিস একিট িনেকল িদেয়।
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সখােন একিট জেলর কল িছল, আিম িকছু জল িনেয় আিস।
আিম জানতাম য এটা আমােক িকছুক্ণ স্ায়ী করেব, তাই আিম
িকছু জল িনেয় আসলাম আর পান করলাম, আর রালগুিল খেয়
ফললাম। এবং িফের এেস আেরকটু পানীয় জল িনেয় আসলাম।
দিুট আসন িনেয়, ভুট্ার খেত বিরেয় গলাম আর আমার ছাট্
চকটর্াউজারিট সখােন রাখলাম,আসেনর মাঝখােন চাপা িদেয়।

162 আর, সই রােতর্, আিম পর্ায় সারা রাত পর্াথনা করলাম। আিম
বললাম, “পর্ভু, যখােন আিম পর্েবশ কেরিছ এটা িক? আমার
জীবেন আিম এই ধরেনর ধািমক বয্িক্েদর কখেনা দিখিন।” আর
আিম বললাম, “এটা িকআমােকজানেত সাহাযয্ করুন।”
163 আরপরিদন সকােলআিম সখােন গলাম।আমােদর সকােলর
পর্াতরােশ আমন্ণ জািনেয়িছেলন। অবশয্ই, আিম তােদর সােথ
খেত যাব না, কারণ আমার কােছ দান করার মত িকছুই িছল না।
আরআিম িফের গলাম। আর পরিদন সকােল যখনআিম সখােন
গলাম, কন (আিম আমার িকছু রাল খেয় িনেয়িছলাম), আর
বেস পড়লাম। আর তােদর কােছ একিট মাইেকর্ােফােন িছল। আর
আিম এরআেগ কখনও মাইেকর্ােফান দিখিন,আিম সই িজিনসিট
দেখ ভয় পেয়িছলাম। তাই তারা…আর এটার থেক একিট তার
এখান থেক ঝুেল িছল, এটা িনেচর িদেক ঝুেল িছল। তােদর মেধয্
একিট ডর্প মাইেকর মত। আর িতিন বলেলন, “গত রােত, মেঞ্র
উপর, একজনতরুণপর্চারক িছেলন, একজন বয্ািপ্স্।”

আিম ভাবলাম, “ওহ-হ, ভােলাআমার কাজ শষ।”
164 আর িতিন বলেলন, “িতিন মেঞ্র উপর সবকিনষ্ পর্চারক
িছেলন। তার নাম বর্ানহাম। কউ িকজােনন িতিন কাথায়আেছন?
তােক উপেরআসেত বলুন,আমরা চাই িতিন যনআজেক সকােল
পর্চার কেরন।”
165 হ, আমার! আিম ছাট িট-শাট পেরিছলাম, আর চক
টর্াউজার, আপনারা জােনন। আরআমরা বয্াপিটস্রা িবশব্াস কির
আপনার একিট সুয্ট থাকেত হেব, মেঞ্ উঠার জনয্, আপনারা
জােনন। তাই…আর আিম—আিম িস্র হেয় বেস থাকলাম। আর
সই সমেয়…তারা এটা (তােদর আন্জািতক সেম্লন) উত্র
িদেক কেরিছেলন কারন যিদ এটা দিক্ন িদেক হেতা িনেগর্া বয্িক্রা
সখােন আসেত পারেতন না। সখােন িনেগর্া বয্িক্রা থাকেতন,
আর আিম দিক্ণাঞ্লবাসী িছলাম, আমার কলাের এখনও স্াচ
আেছ,আপনারা দখুন, ভেবিছলামআিম অনয্ কােরা চেয় একটু
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ভােলা।আর সই সকােল, একজন—একজন িনেগর্া বয্িক্আমার
পােশ বেস িছেলন। তাই আিম বেস তার িদেক দখলাম। আিম
ভাবলাম, “িঠকআেছ, িতিন একজন ভাই।”
166 আর িতিন বলেলন, “ কউ িক জােনন ঊইিলয়াম বর্ানহাম
কাথায় আেছন?” আিম আসেনর মেধয্ এইভােব লুিকেয় যাই।
তাই িতিন বলেলন, িদব্তীয়বার ঘাষণা করেলন, বলেলন, “বাইের
কউ” (িতিন এই ছাট মাইেকর্ােফানিট টেন আনেলন) “জােনন
ঊইিলয়াম বর্ানহাম কাথায় আেছন? তােক বলুন সকােলর বাতা
দওয়ার জনয্ তােকআমরা মেঞ্ চাই। িতিন দিক্ণ ইিন্য়ানা থেক
একজন বয্াপিটস্ পর্চারক।”
167 আিম মাথা িনচু কের িস্র হেয় বেস থাকলাম,আপনারাজােনন।
কউ আমােক িচনেতা না, যাই হাক। সই িনেগর্া বালকিট আমার
িদেক দখেলন, বলেলন, “আপিন িক জােনন িতিন কাথায়
আেছন?”
168 আিম ভাবলাম। আমােক—আমােক হয়েতা িমথয্া কথা বলেত
হেব অথবা িকছু করেত হেব। তাই আিম বললাম, “এখােন চেপ
রাখুন।”

িতিন বলেলন, “হয্াঁ, মহাশয়?”
আিম বললাম, “আিম আপনােক িকছু বলেত চাই।” আিম

বললাম, “আিম—আিম সই বয্িক্।”
িতিন বলেলন, “িঠকআেছ, সখােন চেল যান।”

169 আর আিম বললাম, “না, আিম পারব না। দখুন,” আিম
বললাম, “আিম এই ছাট্ পরুেনা চক টর্াউজারআরএই ছাট্ িট-
শাটিট পেরিছ।”আিম বললাম, “আিম সখােন যেতপাির না।”
170 িতিন বলেলন, “আপিন কান পাশাক পেরেছন সটা তারা
গুরুতব্ দয় না। সখােন যান।”

আিম বললাম, “না না।” আিম বললাম, “শান্ থাকুন, এখন
িকছু বলেবন না।”
171 এক িমিনট পের তারা পনুরায় মাইেকর্ােফােনআেসন, বলেলন,
“ কউ িকজােননঊইিলয়াম বর্ানহাম কাথায়আেছন?”
172 িতিন বলেলন, “িতিন এখােন আেছন! িতিন এখােন আেছন!
িতিন এখােন আেছন!” হ, আমার! আিম সখােন উেঠ দাঁড়াই
সই ছাট্ িট-শাটিট পিরধান কের, আপনারা জােনন। আর এখন
আিম…
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173 িতিন বলেলন, “উপের আসুন, িমস্ার বর্ানহাম, আমরা
চাই যন আপিন বাতা িনেয় আেসন।” হ, আমার, সকল
পর্চারেকর সামেন, হুম, সকল লােকর সামেন! আরআিম িপছেল
িগেয়িছলাম,আপনারা জােনন।আমার মুখ লাল,আরআমার কান
জব্লেত শুরু কের। আরআিম িপছেল গলাম, চক টর্াউজার আর
িট-শাট, পর্চারক, বয্ািপ্স্ পর্চারক মাইেকর্ােফােনর িদেক যােচ্,
আেগ কখেনা দিখিন,আপনারা দখুন।
174 আর আিম সখােন দাঁিড়েয়, আিম বললাম, “িঠক আেছ,
আিম—আিম—আিম এই িবষেয় জানতাম না।” আিম
অেগাছােলা হেয় পির, আসল িবচিলত, আপনারা জােনন।
আর—আরআিম লুক ১৬ অধয্ায় খুললাম, আর আিম ভাবলাম,
“িঠকআেছ, এখন…”আরআিম—আিম িবষয়বসু্েত চেল যাই,
“আর স নরক থেক চকু্ তুেল, আর কর্ন্ন করেলন।” আর
আিম পেয়িছলাম…তাই আিম—আিম পর্চার করা শুরু করলাম,
আপনারা জােনন, আর পর্চার করা শুরু করেতই আিম একটু
ভােলা অনভুব করলাম। আর আিম বললাম, “ সই ধনী বয্িক্িট
নরেক িছেলন, আর িতিন কর্ন্ন করেলন।” সই ছাট্ িতনিট
শব্, যমন আমার অেনক বাতায় রেয়েছ, “আপিন িক িবশব্াস
কেরন,” আর “ শলেক বল,” আপনারা আমােক এগুেলা পর্চার
করেত শুেনেছন। আর আমার িছল, “আর তখন িতিন কর্ন্ন
করেলন।” আর আিম বললাম, “ সখােন কােনা সন্ান নই,
নরেক িনিশ্তভােব। তখন িতিন কর্ন্ন করেলন।” আিম বললাম,
“ সখােন কােনা ফুল নই। তখন িতিন কর্ন্ন করেলন। সখােন
কান ঈশব্র নই। তখন িতিন কর্ন্ন করেলন। সখােন খর্ীষ্ নই।
তখন িতিন কর্ন্ন করেলন।” তারপর আিম কর্ন্ন করলাম। িকছু
একটা আমােক ধের ফলল। আমার! হ, আমার! তারপর আিম
জািন না িক ঘেটিছল। যখনআিম এক রকম িনেজেক পেয়িছলাম,
তখন আিম বাইের দাঁিড়েয় িছলাম। তারা িচৎকার করিছল আর
কর্ন্ন করিছল, আর আিম, আমােদর এটা অিভভুত করা সময়
িছল।
175 আিম যখন বাইের আসলাম সখােন একজন বয্িক্ বড়
টক্ােসর টুিপ, বড় বুট পের আমার কােছ আসেলন, হঁেট এেস
বলেলন, “আিম একজনঅমুক পর্াচীন।” পর্চারক, রাখাল বালেকর
বুট, রাখাল বালেকর কাপড় পের।

আিম ভাবলাম, “িঠক আেছ, তাহেল আমার চক টর্াউজারটা
অতটা খারাপ নয়।”
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176 বলেলন, “আিম চাই যন আপিন টক্ােস এেস আমার জনয্
পনুরুজ্ীবন সভা কেরন।”
177 “উ-হু, মহাশয়, আমােক এটা ছেড় িদেত িদন।” আর আিম
এটা এভােব ছেড় িদলাম।
178 এখােন আেরকজন বয্িক্ আেসন গলফ খলার টর্াউজার
পিরধান কের, যখােন তারা গলফ খলত, আপনারা জােনন,
তােদর িঢেলঢালা ছাট পয্ান্ িছল। িতিন বলেলন, “আিম অমুক
পর্াচীন িময়ািম থেক।আিম পছন্ কির…”
179 “আমার, হয়েতা পিরধান বিশ িকছু নয়।” আিম তার িদেক
দখলাম,আরআিম ভাবলাম, “িঠকআেছ।”

180 তাইআিমএই সকল িবষয় িনেয়,আরঘের িফের যাই। স্ীর সেঙ্
সাক্াৎ হয়, স বলল, “তুিম এত খুিশ কন, িবিল?”
181 আিম বললাম, “ওহ, আিম ফসেলর শর্ষ্ অংেশর সােথ দখা
কেরিছ। আমার, এটা তামার দখা সরা। তারা তােদর ধম িনেয়
লজ্া পায় না।” আর, ওহ, আিম তােক এর সম্েক সব বললাম।
আর আিম বললাম, “এখােন দেখা, িপর্য়, আমন্েণর সাির।
তােদর লাকেদর!”

স বলল, “তারা পিবতর্ গড়ােনা লাক নয়, তাই না?”
182 আিম বললাম, “আিম জািন না তারা কান ধরেনর গড়ােনা
লাক, িকনু্ তােদর কােছ এমন িকছু আেছ যটা আমার পর্েয়াজন
আেছ।” দখুন? আিম বললাম, “ সটা— সটা আিম িনিশ্ত।”
আিম বললাম, “আিম নবব্ই বছর বয়সী, একজন বৃদ্েক, আবার
তরুণ হেত দেখিছ।”আিম বললাম, “আিমআমার জীবেন এরকম
পর্চার কখেনা দিখিন। কারন, আিম কখেনা একজন বয্ািপ্স্েক
এভােব পর্চার করেত দিখিন।” আিম বললাম, “তারা শব্াস ফুিরেয়
যাওয়া পযন্ পর্চার কের, আর হাঁটু ভাঁজ কের মেঝেত পেড়,
পনুরায় উেঠ, তারা শব্াস নয়। তুিম তােদরেক দইু ব্ক দরূ থেক
শুনেত পারেব, এখেনা পর্চার করেছ।” আর আিম বললাম,
“আিম—আিম আমার জীবেন এইরকম কখেনা শুিনিন।” আর
আিম বললাম, “তারা অনয্ ভাষায় কথা বেল, আর অনয্জন
তারা িক বলেছ সটা অনবুাদ কের। আমার জীবেন কখেনা এরকম
শুিনিন!”আিম বললাম, “তুিম িকআমার সেঙ্ যােব?”
183 স বলল, “িপর্য়, যখন আিম তামার সেঙ্ িববাহ কির, আিম
তামার সেঙ্ থাকব যতক্ণ না মৃতুয্ আমােদরেক পৃথক কের।” স
বলল, “আিম যাব।” স বলল, “এখনআমরা লাকেদর বলব।”
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184 আর আিম বললাম, “িঠক আেছ, তুিম তামার মােক বেলা
আরআিম আমার মােক বলেবা।” আরআমরা…আিম িগেয় মােক
বললাম।
185 মা বলেলন, “িঠক আেছ, িনশ্য়ই, িবিল। ঈশব্র যা িকছু করার
জনয্ তামােক ডেকেছন, যাও সটা কেরা।”
186 আর িমেসস বর্ামবাচ আমােক ডেক পাঠােলন। সখােন
গলাম। িতিন বলেলন, “এটা িক তুিম যটা বলেছা?”

187 আর আিম বললাম, “ওহ, িমেসস বর্ামবাচ,” আিম বললাম,
“আপনারা কউ এমন মানষু দেখনিন।”

িতিন বলেলন, “চুপ কেরা! চুপ কেরা!”
আিম বললাম, “হয্াঁ, ময্াম।” আিম বললাম, “আমােক ক্মা

করেবন।”
আর িতিন বলেলন, “তুিম িক জােনা তারা একদল পিবতর্-

গড়ােনা লাক?”
188 আিম বললাম, “না, ময্াম, আিম সটা জানতাম না।” আিম
বললাম, “তারা—তারা িনশ্য়ই খুব ভােলা মানষু।”
189 িতিন বলেলন, “মূল িবষয়! তুিম িক মেন কর য তুিম আমার
মেয়েক এমন িবষেয়র মেধয্ টেন আনেব!” বলেলন, “হাসয্কর!
এটা আবজনা ছাড়া আর িকছুই নয় যা অনয্ গীজাগুিল ফেল
িদেয়েছ।” িতিন বলেলন, “পর্কৃতপেক্! তুিম আমার মেয়েক
এভােব বর কেরআনেব না।”
190 আরআিম বললাম, “িকনু্, আপিন জােনন, িমেসস বর্ামবাচ,
আমার হৃদেয় আিম অনভুব কির য পর্ভু চান যন আিম তােদর
সােথ যাই।”
191 িতিন বলেলন, “তুিম িনজ মন্লীেত িফের যাও যতক্ণ না
তারা তামার জনয্ একিট বাসভবন তির করেত সক্ম হয়, আর
এমন এক বয্িক্র মেতাআচরণ কেরা যার বাধ রেয়েছ।” বলেলন,
“তুিমআমার মেয়েক সখােন িনেয় যােচ্া না।”

আিম বললাম, “হয্াঁ, ময্াম।”আিম ঘুের বিরেয় এলাম।
192 আর হাপ কান্া শুরুকরল। স বিরেয় এল, স বলল, “িবিল,
মা যাই বলুক না কন, আিম তামার সােথ থাকব।” তার হৃদয়েক
আশীবাদ করুন!

আরআিম বললাম, “ওহ, িঠকআেছ, িপর্য়।”
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193 আর আিম এটা ছেড় িদলাম। িতিন তার মেয়েক এমন
লাকেদর সােথ যেত িদেতন না কারণ “এটা আবজনা ছাড়া
আর িকছুই িছল না।” তাই আিম এটা এক পর্কার ছেড় িদলাম।
এটা আমার জীবেন সবেচেয় খারাপ ভুল িছল, সবেচেয় খারােপর
মেধয্ একটা।
194 িকছু সময় পর, কেয়ক বছর পর, সন্ানরা আেস। আর একিদন
আমরা িছলাম… সখােন বনয্া আেস, ১৯৩৭ িখর্স্ােব্। সখােন
বনয্া আেস। আর আমােদর…আিম সই সময় টহেল িছলাম আর
আিম আমার সাধয্মেতা চষ্া করিছলাম মানষুেক বনয্া থেক
বর কের আনেত, ঘরবািড় ভেঙ যািচ্ল। আর আমার স্ী
িনউেমািনয়ােত খুবই, খুবই অসুস্ হেয় পেড়িছল। আর তারা তােক
বাইের িনেয় যায়…িনয়িমত হাসপাতাল এত ভরা িছল য আমরা
তােক সখােন রাখেত পািরিন, তাই আমরা তােক বাইের িনেয়
গলাম—সরকাির হাসপাতােল যখােন তােদর একিট রুম িছল।
আর তাই তারা আমােক আবার বাইের ডাকল। আরআিম সবসময়
নদীেত থাকতাম, এবং বশ নৗকাওয়ালা িছলাম, তাই আিম
মানষুেক বাঁচােনার চষ্া করিছলাম, তােদর বনয্া থেক উদ্ার
করিছলাম।আর তারপরআিম…এক…
195 তারা আমােক ডেক বলেলন, “ চস্নাট িস্েট একিট বািড়
আেছ,এটা িকছুক্েণর মেধয্ই ভেঙ্ যােব। সখােনএকজন মাআর
তার বাচ্ারা রেয়েছ,” বলেলন, “যিদআপিন মেন কেরনআপনার
নৗকা,আপনার মাটর তােদর কােছ যেত পাের।”
আিম বললাম, “িঠকআেছ,আিম যা করেতপাির তা করব।”

196 আরআিম, ঢউেয়র উপর িদেয় ছুেট িগেয়। সখােন বাঁধ ভেঙ্
িগেয়িছল, আর, ওহ, আমার, সই…শহরেক ধুেয় িনেয় যািচ্ল।
আরআিম যতটুকু পারতাম সম্ূণ রস িদেয় িদতাম, এবং অবেশেষ
গিলর ওপাের এবং জায়গাগুিলর মধয্ িদেয়। আর আিম পরুােনা
বাঁেধর কােছ পৗঁেছ গলাম, যখান থেক জল পড়িছল। আর
আিম কাউেক িচৎকার করেত শুনেত পাই, আরআিম দখেত পাই
একজন মা বারান্ায় দাঁিড়েয় আেছন। আর সখােন বড় রালার
এভােব যািচ্ল। িঠক আেছ, আিম এই পথ ধের উপের গলাম
যতদরূ আমার পেক্ যাওয়া সম্ব, আর সর্াত িদেয় িফের এেস
অনয্িদেক পৗঁেছ গলাম। আিম আমার নৗকািটেক থােমর সেঙ্
বাঁধার জনয্ িঠক সমেয়ই থািমেয় িদেয়িছলাম, পােস্র সেঙ্,
দরজার পােস্র সেঙ্ অথবা বারান্ার পাস্। আর আিম দৗেড়
িগেয় মােক জিড়েয় ধের সখােন িনেয় গলাম, আর দইু বা িতনিট
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বাচ্ােক। আর আিম আমার নৗকার বাঁধ খুেল িদলাম আর তােক
িনেয়…িপছেন। িনেচ নেম আসলাম, তােক তীের পৗঁেছ িদেয়,
শহর থেক পর্ায় দড় মাইল দেূর, যতক্ণ নাআিম তােক তীের িনেয়
এেসিছ। আর তারপর যখন আিম সখােন পৗঁছালাম, স অজ্ান
হেয় পড়ল। আর স শুরু করল… স িচৎকার করিছল, “আমার
িশশু!আমার িশশু!”
197 িঠক আেছ, আিম ভাবলাম য স হয়েতা তার িশশুেক ঘের
রেখ এেসেছ। িঠক,আেছ!আিম পনুরায় িফের গলাম যখন তারা
তার শুশর্ষা করিছল। আর, আিম খুেঁজ পলাম, এটা িছল… স
জানেত চষ্া করিছল তার িশশু সখােন কাথায় আেছ। সখােন
িতন বছর বয়সী একজন ছাট্ সাথী িছল, আর আিম ভেবিছলাম
িতিন একিট ছাট্ িশশু বা িকছু বাঝােত চেয়েছন।
198 আর আিম িফের িগেয় সখােন পৗছালাম। আর আিম যখন
নৗকা িনেয় িভতের পৗছালাম আর কান িশশুেক খুেঁজ পলাম
না, আর বারান্া ছেড় দয় আর ঘরিটর তিলেয় যায়। আর
আিম খুব দর্ত দৗেড় িগেয় সই— সই টুকেরাটা ধরলাম যখােন
আমার নৗকা ভাসিছল, নৗকায় উঠলাম,আর সটােক টেন তুেল
খুেল িদলাম।
199 আরতখনআিম সর্ােতর মাঝখােন চেলআিস।আরতখন রাত
পর্ায় সােড় এগােরাটা, আর তুষারপাত হিচ্ল। আর আিম ইিঞ্ন
চালু করার রিশটা ধের টানলাম, িকনু্ এটা চালু হেলা না,আরআিম
চষ্া করলাম িকনু্ এটা চালু হেলা না, আর আিম পনুরায় চষ্া
করলাম। সর্ােত ভেস যেত থাকলাম, জলপর্পাত িঠক আমার
িনেচই িছল। আর আিম খুব চষ্া করিছলাম, আর আিম ভাবলাম,
“ওহ, আমার, এখােন—এখােনই আমার শষ! এটাই সটা!”
আর আিম খুব চষ্া করিছলাম। আর আিম বললাম, “পর্ভু, দয়া
কেরআমােক এভােব মৃতুয্ দেবন না,”আরআিম টানেত থাকলাম
আর টানেত থাকলাম।
200 আর এটা আমার কােছ িফের আসেলা, “আবজনার সই
দলিটর সমব্েন্ িক যখােন তুিম যাওিন?” দখুন?আ-হা।
201 আিম নৗকায় হাত রেখ, আর আিম বললাম, “ঈশব্র, আমার
পর্িত দয়া করুন। আমােক আমার স্ী এবং বাচ্ােক এভােব ছেড়
যেত দেবন না, এবং তারা সখােন অসুস্! অনগুর্হ কের!” আর
আিম এভােব এটা টানেত থাকলাম, আর এটা চালু হেলা না। আর
আিম িনেচ গজন শুনেত পলাম, কারণ আিম…আর কেয়কিট
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িমিনট, আর, ওহ, আমার, এটা হেব। আর আিম বললাম, “পর্ভু,
যিদআপিনআমােক ক্মা কেরন,আিমআপনােক পর্িতশর্িত িদিচ্
আিম সবিকছু করব।” সখােন নৗকায় নতজানু হেয়, আর আমার
মুেখর উপর তুষারপাত হিচ্ল। আিম বললাম, “আপিন যা করেত
বলেবন আিম তা করেবা।” আর আিম পনুরায় টানলাম, আর এটা
শুরু হেয় গল। আর আিম যেন্র বগবধক অংশিট সম্ূণ খুেল
িদলাম,আরঅবেশেষ তীের পৗছালাম।
202 আর আিম টর্াক খুজঁেত িফের গলাম, টহল টর্াক। আর
আিম ভাবলাম…তােদর মেধয্ কউ বলেলন, “বলেলন, সরকাির
হাসপাতালিট ভেস গেছ।” সখােন আমার স্ী এবং িশশু,
উভয় িশশু।
203 আরআিম সরকাির হাসপাতােলর উেদ্েশয্ বিরেয় গলাম যত
তাড়াতািড় আমার পেক্ সম্ব, আর জল পর্ায় পেনেরা ফুট গভীর
হেয় দাঁিড়েয় িছল। আর সখােন একজন মজর সােহব িছেলন,
আরআিম বললাম, “ মজরসােহব, হাসপাতালিটর িক হেয়েছ?”

বলেলন, “এখন, িচিন্ত হেবন না। তামার ওখােন কউ
আেছ?”

আিম বললাম, “হয্াঁ, একজন—একজন অসুস্ স্ী আর দইু
সন্ান।”
204 িতিন বলেলন, “তারা সকােল বিরেয় গেছ।” বলেলন,
“তারা একিট মালবাহী গািড়েত এবং তারা চালসটাউেনর িদেক
চেল গেছ।”
205 আিম দৗড়ালাম,আমার নৗকায় উঠলামআর…অথবাআমার
গািড়েত উঠলাম, আর আমার নৗকা এর িপছেন, আর সখােন
দৗড়ালাম…আর তখন খাঁিড়গুিল পর্ায় আড়াই বা িতন মাইল
চওড়া হেয় িগেয়িছল। আর আিম সারারাত ধের চষ্া করলাম…
তােদর মেধয্ থেক কেয়কজন বলেলন, “গািড়িট, মালবাহী
গািড়িট, কােঠর সতুিটেক ভািসেয় িদেয়েছ।”
206 িঠক আেছ, আিম িনেজেক একিট ছাট দব্ীেপ খুেঁজ বর কির,
সখােন িতন িদন িস্র থািক। এটা আবজনা িছল িক না তা ভাবার
জনয্ আমার কােছ পর্চুর সময় িছল। শুধু মারেছ, “আমার স্ী
কাথায়?”

207 অবেশেষ যখন আিম তােক খুেঁজ পলাম, আিম যখন বিরেয়
আসলাম আর পার হওয়ার িকছুিদন পর, স কলমব্াস, ইিন্য়ানােত
িছল, বয্াপিটস্ অিডেটািরয়ােম যখােন তারা একিট—একিট
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হাসপাতাল তির কেরিছল, অসুস্ ঘর ছাট সরকাির কুিটর মেধয্।
আিম তার কােছ দৗেড় গলাম, স কাথায় তা খুেঁজ বার করার
জনয্, িচৎকার কের, “ হাপ! হাপ! হাপ!” আরআিম দখলাম,
আর সখােন স একিট খােটর উপর শুেয় িছল, আর িটিব পর্েবশ
কেরিছল।

সতার ছাট্অিস্র হাতিট তুেল,আর স বলল, “িবিল।”
আর আিম তার িদেক দৗেড় গলাম, আর আিম বললাম,

“ হাপ, িপর্য়।”
স বলল, “আমােক দখেত খুব খারাপলাগেছ, তাই না?”
আিম বললাম, “না, িপর্য়, তামােক িঠক দখােচ্।”

208 তার জীবন বাঁচােনার চষ্া করার জনয্ আমরা আমােদর কােছ
যা িছল, তার সােথ পর্ায় ছয় মাস ধের কাজ কেরিছলাম, িকনু্ তার
পিরিস্িত কর্মাগত খারাপ হেয় যািচ্ল।
209 একিদনআিম টহেল িছলামআরআমার রিডও চালু িছল,আর
আিম ভেবিছলাম আিম তােদর বলেত শুেনিছ, রিডওেত কল
করুন, বলেলন, “ঊইিলয়াম বর্ানহােমর জনয্, এখিন আপনােক
হাসপাতােল দরকার আেছ, স্ী মারা যােচ্।”আিম যত তাড়াতািড়
সম্ব হাসপাতােল িফের গলাম, লাল বািত এবং সাইেরন চালু
কের। আর তারপর আিম—আিম হাসপাতােল পৗছালাম আর
আিম থামলাম, ভতের পর্েবশ করলাম। হাসপাতােল িভতের—
িভতের পর্েবশ করার সময়, আিম আমার এক ছাট বনু্েক
দখেত পাই আমরা একসােথ মাছ ধরতাম, আমরা ছেলেদর মেতা
একসােথ দৗড়াই, সয্ামআদােয়র।
210 ডাক্ার সয্ামআদােয়র, িতিন সই বয্িক্ যার সমব্েন্ িকছু সময়
আেগ দশন এেসিছল এবং তােক িক্িনেকর কথা বলেলন। আর
িতিন বলেলন, যিদ কউ এই দশনিট সেন্হ কের, শুধু তােক সংগর্হ
করুন,আপিন এটা সিঠক িকনা তা জানেত চান।
211 আর তারপের স সখােন এইভােব বিরেয় আেস, এবং
তার হােত তার টুিপ িছল। িতিন আমার িদেক তািকেয় কাঁদেত
লাগেলন।আরআিমতার কােছ ছুেট যাই, তােকজিড়েয় ধির। িতিন
আমােকজিড়েয় ধরেলন, বলেলন, “িবিল, স চেল যােচ্।” িতিন
বলেলন, “আমােক ক্মা করেবন। আমার পেক্ যা সম্ব সব িকছু
কেরিছ,আিম িবেশষজ্আরসবিকছু এেনিছলাম।”

আিম বললাম, “সয্াম, িনশ্য় স যােচ্ না!”
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বলেলন, “হয্াঁ, স যােচ্।” এবং িতিন বলেলন, “িবল,
ওখােন যােবন না।”

আরআিম বললাম, “আমােক িভতের যেতই হেব, সয্াম।”
আর িতিন বলেলন, “এটা করেবন না। করেবন না, দয়া কের

করেবন না।”
আিম বললাম, “আমােক িভতের যেত িদন।”
বলেলন, “আিম তামার সােথ যাব।”

212 আিম বললাম, “না, আপিন এখােনই থােকন। আিম তার শষ
মুহূেত তার সােথ থাকেত চাই।”

বলেলন, “ স অজ্ান হেয় গেছ।”
213 আিম রুেমর িভতের পর্েবশ করলাম। আর নাস সখােন বেস
িছেলন, আর িতিন কাঁদিছেলন কারণ িতিন এবং হাপ একসােথ
সহপাঠী িছেলন।আরতাইআিম তাকালাম,আর িতিন কাঁদেতশুরু
করেলন, হাতউপের কের।আর বিরেয় যেতশুরুকরেলন।
214 আর আিম তাকালাম, আর তােক নাড়া িদলাম। সখােন স
িছল, স পর্ায় একেশা িবশ পাউন্ থেক পর্ায় ষােট নেম িগেয়িছল।
আর আিম—আিম তােক নাড়া িদলাম। আর যিদ আিম একেশা
বছর বঁেচ থািক, যা ঘেটিছল তা আিম কখনই ভুলব না। স পাশ
িফরল,আর সই বড় বড় সুন্র চাখগুেলাআমার িদেক তাকােলা।
স হাসল। স বলল, “তুিম কন আমােক ডেক িফিরেয় আনেল,
িবিল?”

আিম বললাম, “িপর্য়,আিমএখন সম্চারিটশুেনিছ।”
215 আমােক কাজ যেত হেয়িছল।আমরা ঋণগর্স্ িছলামআর শত
শত ডলার ডাক্ােরর িবল িছল, আর দওয়ার জনয্ িকছুই িছল
না। আর আমােক কাজ যেত হেয়িছল। আরআিম তােক িদেন দইু
অথবা িতনবার দেখিছ,আর পর্িত রােত,আর তখন যখন স সই
অবস্ায় িছল।

আিম বললাম, “তুিম িক বলেত চাচ্, তামােক ‘ ডেক’
‘িফিরেয় আনলাম’?”
216 স বলল, “িবিল, তুিম এটা িনেয় পর্চার কেরছ, তুিম এটা িনেয়
কথা বেলেছা, িকনু্ এটা িক তা তামার কান ধারণা নই।”

আিম বললাম, “তুিম িক িবষেয় কথা বলছ?”
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217 স বলল, “সব্গ।” স বলল, “ দেখা,” স বলল, “আমােক
িকছু লাক, পরুুষঅথবা মিহলাঅথবা িকছুঅগর্দেূতর দব্ারা বািড়েত
িনেয় যাওয়া হিচ্ল। তারা সাদা পাশাক পিরধান কেরিছল।” আর
স বলল, “আিম সব্িস্েতএবং শািন্েত িছলাম।” বলল, “বড় সুন্র
পািখ গাছ থেক গােছ উেড় যািচ্ল।” স বলল, “ ভেবা না আিম
িনেজর পােশ আিছ।” স বলল, “িবিল, আিম তামােক আমােদর
ভুল বলেত যািচ্।” স বলল, “বেসা।” আিম কিরিন; আিম হাঁটু
গেড় বেস ওর হাত ধরলাম। স বলল, “তুিম জােনা আমােদর
ভুলটা কাথায়?”

আরআিম বললাম, “হয্াঁ, িপর্য়,আিমজািন।”
218 স বলল, “আমােদর কখেনাই মােয়র কথা শানা উিচত হয়িন।
সই লােকরা সিঠক িছল।”
আরআিম বললাম, “আিম এটা জািন।”

219 স বলল, “আমােক পর্িতশর্িত দাও, য তুিম সই লাকেদর
কােছ যােব,” বলল, “কারণ তারা িঠক।” আর স বলল, “আমার
সন্ানেদর এই ভােব বড় করেব।” আর আিম… স বলল, “আিম
তামােক িকছু বলেত চাই।” স বলল, “আিম মের যািচ্, িকনু্”
বলল, “এটা…আিম ভয় পাই না—আিম যেত ভয় পাই না।”
বলল, “এটা সুন্র।” স বলল, “শুধু একিট িবষয়,আিম তামােক
ছেড় যেত চাই না, িবল। আর আিম জািন তামােক এই ছাট
দিুট িশশুেক বড় করেত হেব।” স বলল, “আমােক পর্িতশর্িত দাও
য— য তুিম অিববািহত থাকেব না আর আমার সন্ানেদর এখান
থেক ওখােন টানাটািন করেত িদেব না।” এটা একুশ বছেরর মােয়র
জনয্ একিট বুিদ্মান িবষয় িছল।

আর আিম বললাম, “আিম এটা পর্িতশর্িত িদেত পাির না,
হাপ।”

220 স বলল, “দয়া কেরআমােক পর্িতশর্িত দাও।” বলল, “একিট
িবষয় আিম তামােক বলেত চাই।” বলল, “ তামার িক সই
রাইেফেলর কথা মেন আেছ?”আিম বন্ুেকর জনয্ পাগল িছলাম।
আর স বলল, “তুিম সিদন সই রাইেফলিট িকনেত চেয়িছেল
আর ডাউন পেমন্ করার মেতা পযাপ্ টাকা তামার কােছ
িছল না।”

আিম বললাম, “হয্াঁ।”
221 স বলল, “আিম আমার িনেকল, আমার টাকা, সঞ্য় কেরিছ
যন তুিম সই রাইেফেলর জনয্ ডাউন পেমন্ করেত পােরা।” স



50 কিথত বাকয্

বলল, “এখন, যখন এটা শষ হেয় যােব, আর তুিম বািড় িফের
যােব ডুেফােল্র িদেক দেখা…অথবা ভাঁজ করা িবছানা, উপেরর
কাগেজর টুকেরার িনেচ, আর তুিম সখােন টাকা খুেঁজ পােব।” স
বলল, “আমােক কথা দাও য তুিম সই রাইেফল িকনেব।”
222 আপনারা জােনন না আমার কমন লেগিছল যখন আিম সই
ডলার পঁচাত্র সন্ (িনেকেল) সখােন দেখিছ। আিম রাইেফল
িকেনিছ।
223 আর স বলল, “ তামার সই সময়টা মেন আেছ যখন তুিম
আমার জনয্ এক জাড়া স্িকং িকনেত শহের যািচ্েল, আর
আমরা ফাট ওেয়েন যািচ্লাম?

আিম বললাম, “হয্াঁ।”
224 আিম মাছ ধের এেসিছলাম, আর স বেলিছল…আমােদর
ফাট ওেয়েন যেত হেব, আমােক সই রােত পর্চার করেত
হেয়িছল। আর স বলল, “তুিম জােনা, আিম তামােক
বেলিছলাম, ‘ সখােন দইু পর্কােরর আেছ।’” একিটেক বলা হয়
“িশফন।” আর অনয্টা িক, রয়ন? এটা িক িঠক? রয়ন এবং
িশফন। িঠকআেছ, যাই হাক না কন, িশফন হল সবেথেক ভােলা।
এটা িক িঠক? আর স বলল, “এখন, তুিম আমােক িকছু িশফন
এেন দাও, ফূল স্াইল।” আপনারা সই িজিনসটা জােনন যটা
স্িকং এর িপছেন ছাট মত থােক, উপের? আরআিম মিহলােদর
পাশাক সম্েক িকছুই জানতাম না, তাইআিম…

225 আর আিম রাস্া িদেয় বলেত বলেত যািচ্লাম, “িশফন,
িশফন, িশফন, িশফন,” িচন্া করেত চষ্া কের, “িশফন, িশফন,
িশফন।”

কউ বলল, “হয্ােলা, িবিল!”
226 আিম বললাম, “ওহ, হয্ােলা, হয্ােলা।” “িশফন, িশফন,
িশফন, িশফন, িশফন।”
227 আর কানােত িগেয় িমস্ার স্েনর সেঙ্ দখা হয়। িতিন
বলেলন, “আের, িবিল, তুিম িক জােনা এখন সই শষ ঘােটর
পােশ পাচ মাছ টাপ খােচ্?

আিম বললাম, “অবশয্ই, এটা িঠক?”
“হয্াঁ।”
আিম এখন ভাবলাম, যখন আিম তােক ছেড় িদেয় আসলাম,

“ সটা িক িজিনস িছল?”আিম সটা ভুেল গিছ।
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228 তাই থলমা ফাড, একিট মেয় যােক আিম িচনতাম, টন-
সন্ দাকােন কাজ করেতন। আর আিম জানতাম তারা সখােন
মিহলােদর স্িকংস িবিকর্ কের, তাই আিম সখােন যাই। আিম
বললাম, “হাই, থলমা।”

আর িতিন বলেলন, “হাই, িবিল, আপিন কমন আেছন?
হাপ কমনআেছ?”

229 আর আিম বললাম, “িঠক আেছ।” আিম বললাম, “ থলমা,
আিম হােপর জনয্ এক জাড়া মাজা চাই।”

িতিন বলেলন, “ হাপ মাজা চায় িন।”
আিম বললাম, “হয্াঁ, ময্াডাম, স িনশ্য়ই চেয়েছ।”
বলেলন, “আপিন িক বলেত চাইেছনস্িকংস।”

230 “হয্াঁ, িনশ্য়ই,” আিম বললাম, “ওইটাই সটা।” আিম
ভেবিছলাম, “ওহ,আিমআমারঅজ্তা দিখেয়িছ।”
আর িতিন বলেলন, “ স িক ধরেনর চায়?”
আিম ভাবলাম, “উহু!” আিম বললাম, “আপনার কােছ িক

ধরেনর আেছ?”
িতিন বলেলন, “িঠকআেছ,আমােদর কােছ রয়নআেছ।”

231 আিম পাথকয্ জানতাম না। রয়ন, িশফন, সব একই শানায়।
আিম বললাম, “এটাইআিম চাই।” িতিন বলেলন…আিম বললাম,
“আমােক একেজাড়া িদন, ফূল স্াইল।” আর িতিন…আিম ভুল
বুেঝিছ। এটা িক? ফূল ফয্াশন। “ফূল ফয্াশন।” আর তাই আিম
বললাম, “আমােক একেজাড়া িদন।”
232 আর যখন িতিন সগুেলা আমােক িদেত গেলন, সটা িছল
মাতর্ িতর্শ সন্, িবশ সন্ বা িতর্শ সন্, পর্ায় অেধক মূলয্। িঠক
আেছ,আিম বললাম, “আমােকতােদর দইু জাড়া িদন।” দখুন?
233 আর আিম ঘের িফের িগেয়, আর আিম বললাম, “তুিম
জােনা, িপর্য়, তামরা মিহলারা দরদাম খুেঁজ পেত সারা শহর
ঘুের কনাকাটা কেরা।” তুিম জােনা তামরা অহংকার করেত
পছন্ কেরা। আর আিম বললাম, “িকনু্ এখােন, এখােন দেখা,
য দােম তুিম একেজাড়া িকনেত তা িদেয় আিম দইুেজাড়া
িকেনিছ। দেখা?” আিম বললাম, “ওহ, এটা—এটা আমার
বয্িক্গত ক্মতা।” দেখা, আিম বললাম—আিম বললাম,
“আপিন জােনন, থলমা আমােক এগুেলা িবিকর্ কেরেছ।”
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আিম বললাম, “ স হয়েতা আমােক সগুেলা অেধক দােম িদেয়
িদেয়েছ।”

স বলল, “তুিম িক িশফন এেনছ?”
234 আিম বললাম, “হয্াঁ, ময্াডাম।” এটা আমার কােছ একই রকম
শানািচ্ল,আিমজানতাম না য কানও পাথকয্আেছ।

235 আর স আমােক বলল, স বলল, “িবিল।” আিম অদু্ত
ভেবিছলাম যখন স ফাট ওেয়েন িগেয়িছল, তােক আেরকিট
স্িকংস িকনেত হেয়িছল। স বলল, “আিম এগুেলা তামার মােক
িদেয়িছ,” বলল, “এগুেলা বয়স্ মিহলােদর জনয্।” বলল, “আিম
দঃুিখত যআিম এটা কেরিছ।”

আরআিম বললাম, “ওহ, িঠকআেছ, িপর্য়।”
236 আর স বলল, “এখন, না—অিববািহত থেকা না।”আর স
বলল… স জােন না কেয়ক ঘন্ার মেধয্ িক ঘটেত যােচ্। আর
আিম তার িপর্য় হাত ধেরিছলাম যখন ঈশব্েরর দতূরা তােক িনেয়
চেল যায়।
237 আিম ঘের িফের যাই। আিম জানতাম না িক করব। আিম রােত
সখােন শুেয়িছলাম আর আিম শুনেত পলাম…আিম মেন কির
এটা একটা ছাট ইদঁরু িছল, পেুরােনা খাঁচার মেধয্ যখােনআমােদর
িকছু কাগজপতর্ িছল। আর আিম আমার পা িদেয় দরজা বন্
কেরিছলাম,আর সখােন তার িকেমােনা পাশাকিট িপছেন ঝুিলেয়
রেখিছলাম, (আর সই মেগ সখােন শুেয় িছলাম)। আর একটু
পেরই কউএকজনআমােক ডেক বলল, “িবিল!”আরএটা িছল
ভাইফর্াঙ্ বর্য়। িতিন বলেলন, “ তামার বাচ্া মারা যােচ্।”

আিম বললাম, “আমার িশশু?”
238 বলেলন, “হয্াঁ, শয্ােরান রাজ।” বলেলন, “ডাক্ার
এখন সখােন আেছন, আর বলেলন, ‘তার িটউবারকুলার
মিননজাইিটস হেয়েছ, স এটা তার মােয়র কাছ থেক পেয়েছ।’”
আর বলেলন, “ স মারা যােচ্।”
239 আিম গািড়েত উঠলাম, সখােন গলাম। আর সখােন স
িছল, িমিষ্ ছাট িশশু। আর তারা তােক দর্ত হাসপাতােল
িনেয় যায়।
240 আিম তােক দখেত যাই। সয্াম এেস বলল, “িবিল, তুিম ওই
ঘের যও না, তামােক িবিল পল এর কথা ভাবেত হেব।” বলেলন,
“ স মারা যােচ্।”
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আিম বললাম, “ডাক্ার, আিম—আিম আমার বাচ্ােক
দখেত চাই।”

241 িতিন বলেলন, “না, আপিন িভতের যেত পারেবন না।”
বলেলন, “তার মিননজাইিটস হেয়েছ, িবিল, আর আপিন এটা
িবিল পল এর কােছ িনেয় যােবন।”
242 আরআিম অেপক্া করলাম যতক্ণ না স বিরেয় যায়। আিম
তােক মরেত দেখ, দাঁড়ােত পারিছলাম না, আর তার মা সখােন
আন্ারেটকার পর্িতষ্ােন শুেয় িছেলন। আিম আপনােক বলিছ,
একজন সীমা লঙ্নকারীর পথ কিঠন।আরআিম—আিম গলাম,
দরজায় িদেয় ঢুেক গলাম, আর যখন সয্াম বিরেয় গেলন আর
নাস বিরেয় গেলন, আিম নীেচ বসেমেন্ গলাম। এটা একটা
ছাট্ হাসপাতাল িছল। তােক আলাদা ভােব রাখা হেয়িছল, আর
মািছ তার ছাট চােখর উপর বসিছল। আর তােদর কােছ একটা
ছাট…আমরা িক বেল থািক “মশাির,” অথবা ছাট জাল তার
চােখর উপর। আর স…সামানয্ িখচুঁিন িদেয়, তার ছাট্ মাটা
পা এইভােব উপের ও িনেচ করিছল, আর তার ছাট্ হাতগুিল,
সই িখচুিনর সেঙ্। আরআিম তার িদেক তাকালাম, আর স চতুর
হওয়ার জনয্ যেথষ্ বড়, পর্ায়আট মাস বয়সী।
243 আর তার মা তার ছাট্ িতন কাণ িদেয় তােক সখােন
বসােতা, আপনারা জােনন, উেঠােন, যখন আিম আসতাম। আিম
হন বাজাতাম, আর স, “উহু-উহু, উহু-উহু” করেতা, আমার
কােছআসার জনয্,আপনারা জােনন।
244 আর সখােনই আমার িপর্য়তম, মারা যােচ্। আিম তার িদেক
তািকেয়, এবং আিম বললাম, “শয্াির, তুিম িক বাবােক িচেনা?
তুিম বাবােক িচেনা, শয্াির?” আর যখন স তাকােলা… স এত
কষ্ করিছল যতক্ণ না তার একিট ছাট্ সুন্র নীল চাখ বন্ হেয়
যায়। এটাআমার হৃদয়আমার কাছ থেক িছঁেড় ফলার মত।
245 আিম নতজানু হেয়, আিম বললাম, “পর্ভু, আিম িক কেরিছ?
আিম িক রাস্ার কানায় সুসমাচার পর্চার কিরিন? আিম যা
করেত জািন তা সবই কেরিছ। এটা আমার িবরুেদ্ রাখেবন
না। আিম তােদর লাকেদর কখেনা ‘আবজনা’ বিলিন। তােদর
লাকেদর ‘আবজনা’ এটা িতিন বেলিছেলন।” আিম বললাম,
“আিম দঃুিখত এইসব ঘটনার জনয্। আমােক ক্মা করুন। আমার
বাচ্ােক নেবন— নেবন না।”আর যখনআিম পর্াথনা করিছলাম,
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তখন কােলা রেঙর মত…একিট চাদর বা কাপড় িনেচ নেম এেলা।
আিমজানতাম িতিনআমােক পর্তয্াখয্ান কেরেছন।
246 এখন, সটা আমার জীবেনর সবেচেয় কিঠন এবং সবেচেয়
িবশব্াসঘাতক সময় িছল। যখন আিম উঠলাম আর তার িদেক
তাকালাম, আর আিম ভাবলাম…শয়তান আমার মেন রেখিছল,
“আচ্া, তুিম যতটা কেঠারভােব পর্চার কেরছ, এবং যভােব তুিম
বঁেচআেছা,আর এখন যখন তামার িনেজর িশশুর কথা এেসেছ,
িতিন তামােক পর্তয্াখয্ান করেবন?
247 আর আিম বললাম, “এটা িঠক। যিদ িতিন আমার বাচ্ােক
বাঁচােত না পােরন, তাহেল আিম পারব না…” আিম থামলাম।
আিম—আিম িঠক জানতাম না িক করেত হেব। আর তারপর
আিম এই কথািট বললাম, আিম বললাম, “পর্ভু, আপিন তােক
আমােক িদেয়েছন এবংআপিন তােক িনেয় গেছন, পর্ভুর নাম ধনয্
হাক! যিদআপিনআমােকও িনেয় যান,আিম তথািপওআপনােক
ভালবাসেবা।”
248 আর আিম তার উপর আমার হাত রাখলাম, আিম বললাম,
“ তামােক আশীবাদ করুন, িপর্য়। বাবা তামােক বড় করেত
চেয়িছেলন, আমার সমস্ হৃদয় িদেয় আিম তামােক বড় করেত
চেয়িছলাম, এবং পর্ভুেক ভালবাসার জনয্ তামােক বড় করেত
চেয়িছলাম। িকনু্ সব্গদতূরা তামার জনয্ আসেছ, িপর্য়। বাবা
তামার ছাট্ শরীরটা নািমেয় মার বাহুেত শুইেয় দেব। আিম
তামােক তার সােথ কবর দব। একিদন বাবা তামার সােথ দখা
করেব, তুিম শুধু মা এর সােথ অেপক্া কেরা।”
249 যখন তার মা মারা যািচ্ল, স বেলিছল, শষ কথা স
বেলিছল, স বেলিছল, “িবল, ক্েতর্ থােকা।”
250 আিম বললাম, “আিম করেবা…” স বলল…আিম বললাম,
“যিদ িতিন শসয্েক্েতর্আেসন,আিম বাচ্ােদর িনেয় যাবআর দখা
করব। যিদ আিম না থািক, আিম তামার পােশ সমািহত হব। আর
সই মহান দরজার ডানিদেক তুিম যাও, আর যখন তুিম সবাইেক
আসেত দেখা, সখােন দাঁিড়েয় ডাকেত থেকা, ‘িবল! িবল!
িবল!’ তুিম যতটা জাের পােরা।আিম তামার সােথ সখােন দখা
করব।আিম তােক িবদায় িদলাম। আিমআজ যদু্েক্েতর্। সটা পর্ায়
কুিড় বছর আেগর কথা। আিম আমার স্ীর সােথ দখা করার জনয্
তািরখ পেয়িছ,আিম তার সােথ দখা করেত যািচ্।
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251 আর আিম ছাট বাচ্ািটেক, যখন মারা গল, মােয়র বাহুেত
রাখলাম,আরআমরা কবরস্ােন িনেয় গলাম। আরআিম সখােন
দাঁিড়েয় িছলাম ভাই িস্েথর কাছ থেক শানার জনয্, মথিডস্
পর্চারক িযিন অেন্য্িষ্িকর্য়া পর্চার কেরিছেলন, “ছাই ছাইেত,
এবং ধুেলা ধুেলােত।” (আর আিম ভাবলাম, “হৃদয় হৃদয়েত।”)
সখােন স িগেয়েছ।

252 এর িকছুিদন পেরই, আিম এক সকােল ছাট িবিলেক িনেয়
গলাম। স খুব ছাট িছল। স িছল…

253 সই জনয্ স আমার সােথ থাকত আর আিম তার সােথ
থাকতাম,আমােক তার কােছ বাবা এবং মা (উভয়) হেত হেয়িছল।
আিম তার ছাট বাতলিট কােছ রাখতাম। আমােদর কােছ সামথয্
িছল না রাতভর আগুন জব্ািলেয় তার দধু গরম রাখার জনয্, আিম
এটা িনেয় আমার িপছেন রেখ ঘুমাতাম আরআমার শরীেরর তাপ
িদেয় এটােক উষ্ রাখতাম।
254 আমরা বনু্র মত একসেঙ্ থাকতাম, আর কানিদন যখনআিম
ক্তর্ থেক চেল যাবআিম তােক বাকয্ িদেয় যেত চাই,আর বলব,
“যাও, িবিল। তুিম এর সােথ থােকা।” িকছু লাক ভােব কন আিম
তােক সবসময়আমার সােথ রািখ।আিমতােক ছেড় িদেত পাির না।
স এমনিক িববািহত, িকনু্ আমার এখেনা মেন আেছ স আমােক
বেলিছল, “তার সােথ থেকা।” আর আমরা বনু্র মত একসােথ
থেক গলাম।

255 আমার মেনআেছ শহের ঘুের বড়ােনা,আমার হােতর বাতল,
স কাঁদেত চাইেব। এক রােত স…আমরা িপছেনর উেঠােন
হাঁটিছলাম যখােনশুধু…(যখন সতারজেন্রজনয্ তির হিচ্ল,
স হতাশ িছল,আরআিম…শুধু একিট মেয়,আপনারা জােনন।)
আর আিম উঠােনর িপছেন পরুােনা ওক গাছ থেক এিদক ওিদক
হাঁটতাম। আর স তার মা এর জনয্ কাঁদত, আর আমার কােছ
তােক িনেয় যাওয়ারজনয্ মা িছল না।আরআিম তােকজিড়েয় ধের
বলতাম, “ওহ, িপর্য়।”আিম বেলিছলাম…
256 স বেলিছল, “বাবা, আমার মা কাথায়? তুিম িক তােক কবর
িদেয়েছা?”

আিম বেলিছলাম, “না, িপর্য়। স িঠকআেছ, স সব্েগআেছ।”
257 আর স সখােন িকছু বেলিছল, পর্ায় আমােক মের
ফেলিছল, এক িবেকেল। স কাঁদিছল, সন্য্ার সময়, আর আিম
তােকআমার িপেঠ এইভােব বঁেধিছলাম, ওেকআমার কাঁেধ বঁেধ
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এইভােব হাত বুলািচ্লাম। আর স বলল, “বাবা, দয়া কের যাও
আর মােক এখােন িনেয়আেসা।”

আর আিম বললাম, “িপর্য়, আিম মােক আনেত পারব না।
যীশু…”

বেলিছল, “িঠক আেছ, যীশুেক বল যন আমার মােক পািঠেয়
দন। আিম তােক চাই।”

258 আরআিম বেলিছলাম, “িঠকআেছ, িপর্য়, আিম…আিমআর
তুিম একিদন তার সােথ দখা করব।”

আর স থামল, বলল, “বাবা!”
আরআিম বললাম, “হয্াঁ?”
বলল, “আিম মােক ওই মেঘর উপের দেখিছ।”

259 আমার, অেনকটা আমােক মের ফলেলা! আিম ভাবলাম,
“আমার! ‘আিম মােক ওই মেঘর উপের দেখিছ।’” আিম পর্ায়
অজ্ান হেয় যাই। আিম সই ছাট্ বনু্িটেক এইভােব জিড়েয়
ধরলাম,আর মাথা নত কের, িভতের চেল গলাম।
260 িদনগুেলা কেট গল। আিম এটা ভুলেত পািরিন। আিম কাজ
করার চষ্া কেরিছ। বািড় িফরেত পািরিন, এটা আর বািড় িছল
না। আর আিম থাকেত চেয়িছলাম। আমােদর কােছ পরুেনা ভাঙ্া
আসবাবপতর্ ছাড়াআর িকছুই িছল না, িকনু্ এটা এমন িকছু িছল যা
সআরআিমএকসােথউপেভাগ কেরিছ। এটা বািড় িছল।

261 আরআমার মেন আেছ একিদন আিম সরকাির চাকিরেত কাজ
করার চষ্া করিছলাম। আিম একিট সেকন্াির কেয়ল িঠক করেত
িগেয়িছলাম, এটা িনেচ ঝুেল িছল, খুব ভাের। আর আিম এই
কর্েসর উপর উেঠ পিড়। (আর আিম বাচ্ািটেক ছাড়েত পািরিন।
আিম আমার স্ীেক যেত দখেত পাির, িকনু্ বাচ্ািট যােচ্,
একিট ছাট্ জীব।) আর আিম সখােন িছলাম, আর আিম
গান গাইিছলাম, “দেূর সই পাহােড়, একিট পরুােনা রুক্ কুর্শ
দাঁিড়েয়।”আর পর্াইমাির কেয়ল টর্ান্ফমার থেক নেম (আপনারা
জােনন) সেকন্াির কেয়েল চেল যায়। আর আিম এর উপর
অবস্ান করিছলাম।আরআিম দখেতলাগলাম, সূযআমার িপছেন
আসেছ। আর সখােন, আমার হাত পর্সািরত এবং সই— সই
পাহােড়র উপর কুর্েশর িচহ্। আিম ভেবিছলাম, “হয্াঁ, এটা আমার
পাপ িছল যটা তােক সখােন িনেয় িগেয়িছল।”
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262 আিম বললাম, “শয্ােরান, িপর্য়, বাবা তামােক খুব দখেত
চায়, িপর্য়। আিম আবার তামােক আমার বাহুেত তুলেত চাই,
তুিম ছাট্ িপর্য় িজিনস।” আিম িনেজেক পােশ পলাম। অেনক
সপ্াহ হেয় গেছ। আিম আমার রাবােরর গ্াভস খুেল ফললাম।
আমার পােশ িঠক তইেশা ভাল্ চলেছ। আিম আমার রাবােরর
গ্াভস খুেল ফললাম। আিম বললাম, “ঈশব্র, আিম এটা করেত
ঘৃণা কির। আিম ভীতু।” “িকনু্, শয্াির, বাবা কেয়ক িমিনেটর মেধয্
তামােকআর মােক দখেত যােচ্ন।”আমার গ্াভসিট টানেতশুরু
কির, সই তইশেশােত আমার হাত রাখেত। এটা ভেঙ যােব…
কন,আপনার মেধয্ রক্ও থাকেব না।আর তাইআিম—আিম—
আিম সই গ্াভসিট খুলেত শুরু করলাম,আর িকছু ঘেট যায়। যখন
আমার চতনা িফের আেস, আিম মািটেত বেস িছলাম এইভােব
মুেখ হাত িদেয়, কাঁদিছলাম। এটা িছল ঈশব্েরর অনগুর্হ, নতুবাআিম
এখােনআেরাগয্ সভা করেত পারতাম না,আিম এটা িনিশ্ত। িতিন
তাঁর উপহার রক্া কেরিছেলন,আিম নয়।
263 আিম বািড় িফরেত শুরু করলাম। আিম ছেড় িদলাম, আমার
সরঞ্ামগুিল দেূর সিরেয় িদলাম। আর িফের গলাম, আিম
বললাম, “আিম বািড় যািচ্।”
264 আিম বািড় িফরেত শুরু করলাম, আর আিম বািড়েত িচিঠটা
তুেল িনলাম, পর্ায় ঠান্া, আর আিম িভতের গলাম। আমােদর
একিট ছাট কক্ িছল, আিম সখােন একিট ছাট খােটর উপর
ঘুমািচ্লাম,আর তুষারপাত হিচ্ল,আর সই পরুােনা চুলা।আিম
িচিঠিট িনেয় দখলাম,আর সখােন পর্থম িজিনসিট িছলতার ছাট
িকর্সমােসর সঞ্য়, আিশ সন্, “িমস শয্ােরান রাজ বর্ানহাম।”
সখােন এটা িছল,আবার সব শষ।

265 আিম গম ওয়ােডন িছলাম।আিম সখােন িগেয়আমার বন্ুক,
িপস্ল, হালস্ার থেক বর কেরআনলাম।আিম বললাম, “পর্ভু,
আিম—আিম আর এটা করেত পারিছ না, আিম—আিম মারা
যািচ্। আিম—আিম খুব কষ্ পেয়িছ।” সই অন্কার ঘের খােটর
উপর হাঁটু গেড় বেস, আিম বন্ুেকর ঘাড়া টেন মাথায় লািগেয়
ধরলাম। আিম বললাম, “ হ আমােদর সব্গস্ িপতা, তামার নাম
পিবতর্ বিলয়া মানয্ হউক। তামার রাজয্ আইসুক, তামার ইচ্া
িসদ্ হউক,” আর যখন আিম চষ্া করলাম, আিম সই িটর্গারটা
যতটা সম্ব চেপ ধরলাম, আিম বললাম, “ যমন সব্েগ তমিন
পৃিথবীেতও হউক। আমােদর পর্েয়াজনীয় খাদয্ আজ আমািদগেক
দও।”আর এটা িবেস্ািরত হেলা না!
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266 আর আিম ভাবলাম, “ হ ঈশব্র, আপিন িক আমােক শুধু
টুকেরা টুকেরা কের ফলেছন?আিম িক কেরিছ?আপিনআমােক
মরেতও দেবন না।” আর আিম বন্ুকটা ফেল িদলাম, আর এটা
িবেস্ািরত হেয় গল এবং ঘেরর মেধয্ থেক গুিল বাইের বিরেয়
গল।আিম বললাম, “ঈশব্র,আিম কন মরেতপারব না এবংএখান
থেক বর হেত পারব না? আিম আর এিগেয় যেত পারেবা না।
আপনােকআমার জনয্ িকছু করেত হেব।” আরআিম পেড় গলাম
এবং সখােনআমার ছাট, পরুােনা নাংরা বােঙ্ কাঁদেতলাগলাম।
267 আর আিম অবশয্ই ঘুিমেয় িগেয়িছলাম। আিম জািন না আিম
ঘুিমেয় িছলাম বা িক হেয়িছল।
268 আিম সবসময় পিশ্েম থাকেত চেয়িছলাম। আিম সবসময়
তােদর একিট টুিপ চেয়িছলাম। আমার বাবা তার ছাট বলায়
ঘাড়া পর্িশক্ণ করােতন, এবং আিম সবসময় তােদর একিট টুিপ
চেয়িছলাম। আর ভাই ডেমাস শাকািরয়ান গতকাল আমােক
একিট িদেয়েছন, পর্থম যটাআমার িছল (কখনও িছল), তার মেধয্
একটা হল পিশ্মী টুিপ।
269 আর আিম ভেবিছলাম আিম পর্াইির িদেয় িনেচ নেম যািচ্,
সই গানিট গাইিছলাম, “ওয়াগেনর একিট চাকা ভেঙ গেছ,
খামােরর িচহ্, ‘িবিকর্র জনয্।’” আরআিম যখন যািচ্লাম, আিম
একিট পরুােনা পর্াইির সু্নােরর মেতা, একিট পরুােনা ঢাকা দওয়া
ওয়াগন লক্য্ করলাম, আর চাকািট ভেঙ িগেয়িছল। অবশয্ই,
এিট আমার ভাঙা পিরবারেক িচিতর্ত কের। আর যখন আিম কােছ
গলাম,আিম তাকালাম,আর সখােন দাঁিড়েয় িছেলন একজন—
একজন পর্কৃত সুন্রী, তরুণী, পর্ায় িবশ বছর বয়সী, সাদা পর্বািহত
চুল এবং নীল চাখ, সাদা পাশােক। আিম তার িদেক তািকেয়
বললাম, “তুিম কমনআেছা?” চেল গলাম।

স বলল, “হয্ােলা, বাবা।”
270 আর আিম িপছেন িফের বললাম, “বাবা?” “ কন,” আিম
বললাম, “িকভােব, িমস, তুিম িক করেত পােরা…আিম িক তামার
বাবা হেত পাির যখন তুিমআমার বয়সী?”
271 স বলল, “বাবা, তুিম িঠকজােনা না তুিম কাথায়আেছা।”

আরআিম বললাম, “তুিম িক বলেত চাও?”
272 স বলল, “এিট সব্গ।” বলল, “পৃিথবীেত আিম তামার ছাট
শয্ােরান িছলাম।”
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“ কন,”আিম বললাম, “িপর্য়, তুিম ছাট বাচ্া িছেল।”
273 বলল, “বাবা, ছাট বাচ্ারা এখােন ছাট বাচ্া নয়, তারা
অমর। তারা কখনও বৃদ্ হয় না বা কখনও বৃিদ্ পায় না।”
274 আর আিম বললাম, “িঠক আেছ, শয্ােরান, মধু, তুিম—তুিম
একজন সুন্রী, তরুণী।”

স বলল, “মা তামার জনয্ অেপক্া করেছন।”
আরআিম বললাম, “ কাথায়?”
স বলল, “ তামার নতুন বািড়েত।”

275 আর আিম বললাম, “নতুন বািড়?” বর্ানহামরা ভবঘুের,
তােদর বািড়ঘর নই, তারা শুধু…আরআিম বললাম, “িঠকআেছ,
আমার কখেনা বািড় িছল না, িপর্য়।”
276 স বলল, “িকনু্ তামার এখােন একটা আেছ, বাবা।” আিম
বাচ্া হেত চাই না, তেব এটাআমার কােছ খুব বাস্ব। [ভাই বর্ানহাম
কাঁদেছন—সম্াদক] যখন আিম এটা ভাবেত শুরু কির, এটা
আবার িফেরআেস। বলল, “ তামার এখােন একটাআেছ, বাবা।”
আিম জািন সখােন আমার একটা আেছ, কান একিদন আিম
সখােন যাব। স বলল, “আমার ভাই িবিল পল কাথায়?”

277 আরআিম বললাম, “আচ্া, আিম তােক কেয়ক িমিনট আেগ
িমেসস বর্েয়র কােছ রেখ এেসিছ।”

বলল, “মা তামােক দখেত চায়।”
278 আরআিম ঘুের তাকালাম, এবং সখােন বড় বড় পর্াসাদ িছল,
আর ঈশব্েরর মিহমা তােদর উপর চারপােশ আসিছল। আর আিম
একিট অয্ােঞ্িলক কায়ারেক গাইেত শুেনিছ, “আমার বািড়,
মধুর বািড়।” আিম লমব্া পা ফেল, যত দর্ত সম্ব দৗড়ােত শুরু
করলাম। আর যখন আিম দরজার কােছ গলাম, সখােন স
দাঁিড়েয় িছল, একিট সাদা পাশাক পিরধান কের, সই কােলা চুল,
লমব্া, তার িপঠ ধের। স তার হাত বািড়েয় িদল, যমনটা স সব
সময় করত যখন আিম কাজ কের ক্ান্ হেয় ঘের িফরতাম অথবা
অনয্িকছু। আিম তােক হাত িদেয় ধের ফিল, আর আিম বললাম,
“িপর্য়, আিম সখােন শয্ােরানেক দেখিছ।” আিম বললাম, “ স
একজন সুন্রী মেয় হেয় গেছ, তাই না?”
279 স বলল, “হয্াঁ, িবল।” স বলল, “িবল।” আমােক জিড়েয়
ধের, (আর স বলল)আমার কাঁেধর চারপােশ, সআমােকআদর
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করেত শুরু করেলা, স বলল, “শয্ােরান আরআমার সমব্েন্ িচন্া
করা বন্ কেরা।”

আিম বললাম, “িপর্য়,আিমএটা সহয্ করেত পাির না।”
280 স বলল, “এখন শয্ােরান আর আিম তামার থেক ভােলা
আিছ।”আর বলল, “আমােদর িনেয়আর িচন্া করেব না। তুিম িক
আমােক পর্িতশর্িত িদেব?”
281 আর আিম বললাম, “ হাপ,” আিম বললাম, “আিম তামার
জনয্ এবং শয্ােরােনর জনয্ একাকী অনুভব কির,আর িবিল তামার
জনয্ সারাক্ণ কাঁেদ।” আিম বললাম, “আিম জািন না তােক িনেয়
িক করব।”
282 আর স বলল, “সব িঠক হেয় যােব, িবল।” স বলল, “শুধু
আমােক কথা দাও তুিমআর িচন্া করেব না।”আর স বলল, “তুিম
বসেব না?”আরআিম চারপােশ তাকালামএবং সখােনএকিট খুব
বড় কদারা িছল।
283 আর আমার মেন আেছ আিম একিট কদারা কনার চষ্া
কেরিছলাম। এখন, শষ করার সময়। আিম একবার একটা চয়ার
কনার চষ্া কেরিছলাম। পর্াতরাশ করার জনয্ আমােদর কােছ সই
পরুােনা—পরুােনা সাধারণ কােঠর কদারার সট িছল। আমােদর
সগুেলা বয্বহার করেত হত, আমােদর কােছ এই কদারাই িছল।
আর আমরা যিদ এই কদারা গুেলার মেধয্ একিট িকনেত পারতাম
যটােত আপিন হলান িদেত পােরন, যমন…আিম ভুেল গিছ
িক ধরেনর আরাম কদারা। আর এটার দাম িছল সেতেরা ডলার,
এবং আপিন সপ্ােহ িতন ডলার আর এক ডলার িদেত পােরন।
আরআমরা একটা িকেনিছলাম।আর, ওহ, যখনআিমআসতাম…
আিম সারািদন কাজ করতাম, আর রাস্াঘােট এবং যখােনই আিম
পর্চার করেত পারতাম সখােন মধয্রাত পযন্পর্চার করতাম।
284 আর—আর একিদন আিম িকিস্ িদেত পারলাম না। আমরা
এটা করেত পারলাম না, আর এটা িদেনর পর িদন হিচ্ল,
অবেশেষ একিদন তারা এেসআমার কদারািট িনেয় চেল যায়। সই
রােত, আিম কখনই ভুলব না, স আমার জনয্ একিট চির পাই
বািনেয়িছল। দিরদর্ সামানয্ পরুােনা িজিনস, স— স— সজানত
আিম হতাশ হেয় যাব।আর নশেভােজর পরআিম বললাম, “আজ
রােত তামার িক ভােলা লাগেছ, িপর্য়?”
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285 আর স বলল, “আিম পাড়ার ছেলেদরেক তামার জনয্ িকছু
মাছ ধরার জনয্ পাকা মািট খুেঁড় ধরেত বেলিছ। তামার িক মেন হয়
না য,আমােদর একটু নদীেত িগেয় মাছ ধরা উিচত?”

আরআিম বললাম, “হয্াঁ, িকনু্…”
286 আর স কাঁদেত শুরু করল। আিম জানতাম সখােন িকছু
হেয়েছ। আমার একটা ধারণা িছল কারণ তারা ইিতমেধয্ আমােক
একিট নািটশ পািঠেয়িছল য তারা এটা িনেত আসেছ। আর
আমরা সপ্ােহ সই ডলার পেমন্ করেত পািরিন। আমরা পািরিন,
পারলাম না…বহন করেত পােরিন। সআমােকজিড়েয় ধরল,আর
আিম দরজার কােছ গলামআরআমার কদারািট চেল িগেয়িছল।

সআমােক উপের সখােন বলল, স বলল, “ তামার িক সই
কদারািট মেনআেছ, িবল?”
আরআিম বললাম, “হয্াঁ, িপর্য়,আমার মেনআেছ।”
বলল, “তুিম এটাই ভাবছ, তাই না?”
“হয্াঁ।”

287 বলল, “িঠক আেছ, তারা এটা নেব না, এইটার জনয্ই টাকা
দওয়া হেয়েছ।” স বলল, “এক িমিনট বেসা,আিম তামার সােথ
কথা বলেত চাই।”

আরআিম বললাম, “িপর্য়,আিমএটা বুঝেতপারিছ না।”
288 আর স বলল, “আমােক পর্িতশর্িত দাও, িবিল, আমােক
পর্িতশর্িত দাও য তুিমআর িচন্া করেব না। তুিম এখন িফের যাও।”
আর বলল, “আমােকপর্িতশর্িত দাও তুিম িচন্া করেব না।”

আরআিম বললাম, “আিমএটা করেতপারব না, হাপ।”
289 আর িঠক তখনই আিম চতনা িফের পাই, ঘের অন্কার িছল।
আিম চারপােশ তাকালাম, এবং আিম অনভুব করলাম আমার
চারপােশ তার বাহু। আিম বললাম, “ হাপ, তুিম িক এখােন ঘেরর
িভতের আেছা?”
290 সআমােকআদর করেতশুরু করল। স বলল, “তুিমআমােক
সই পর্িতশর্িত িদেত যাচ্, িবল? আমােক পর্িতশর্িত দাও তুিম
িবেয় করেব না…আর িচন্া কেরা না।”

আিম বললাম, “আিম তামােক পর্িতশর্িত িদিচ্।”
291 আর তারপর সআমােক দইু বা িতনবার আদর করল, স চেল
গল। আিম লািফেয় উেঠ আেলা জব্ালালাম, সবতর্ দখলাম, স
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চেল িগেয়িছল। িকনু্ সশুধু রুম থেক চেল গেছ। স চেল যায়িন,
স এখেনা বঁেচআেছ। স একজন িখর্স্ান িছল।

292 িবিল আর আিম িকছুিদন আেগ এখােন কবের িগেয়িছলাম,
তার মা এবং বােনর জনয্ একিট ছাট ফুল িনেয় িগেয়িছলাম,
একিদন ইস্ােরর সকােল, এবং আমরা থামলাম। ছাট্ ছেলটা
কাঁদেত শুরু করল, স বলল, “বাবা, আমার মা এখােন িনেচ
আেছন।”
293 আিম বললাম, “না, িপর্য়। না, স িনেচ নই। বান িনেচ নই।
আমােদর এখােন উল্ােনা সমািধ রেয়েছ, িকনু্ সমুেদর্র ওপাের
একিট খালা সমািধ আেছ যখান থেক যীশু উেঠিছেলন। আর
একিদন িতিন আসেবন, িতিন বান এবং মােক তার সােথ িনেয়
আসেবন।”
294 বনু্রা, আিম আজ যদু্েক্েতর্ আিছ। আিম—আিম আর িকছু
বলেত পারিছ না। আিম…[ভাই বর্ানহাম কাঁদেছন—সম্াদক।]
ঈশব্রআপনােদরআশীবাদ করুন।আসুনএক িমিনট মাথা নতকির।
295 হ পর্ভু! অেনকবার, পর্ভু, আিম িনিশ্ত য লােকরা বুঝেত
পাের না, যখন তারা মেন কের য এই িজিনসগুিল সহেজইআেস।
িকনু্ একিট মহান িদন আসেছ যখন যীশু আসেবন এবং এই সকল
দঃুখ মুেছ ফলা হেব। আিম পর্াথনা কির, সব্গীয় িপতা, আপিন
আমােদর পর্সু্ত হেত সাহাযয্ করেবন।
296 আর সই শষ পর্িতশর্িত, সই িদন সকােল যখন আিম তােক
গােল চুমব্ন কেরিছলাম, সিদন আিম তার সােথ সখােন দখা
করব। আিম িবশব্াস কির স ওই পােস্ দাঁিড়েয়, আমার নাম ধের
ডাকেব। তখন থেক আিম সই পর্িতশর্িত পালন কেরিছ, পর্ভু,
িবশব্জেুড়, সব জায়গায়, সুসমাচার আনার চষ্া করিছ। এখন বয়স
হেচ্, আর ক্ান্, আিম ক্য় হেয় গিছ। আগামী িকছু িদেনর মেধয্
আিম শষবােরর মেতা এই বাইেবলিট বন্ করেত যািচ্। এবং,
ঈশব্র,আমােক পর্িতজ্ার পর্িত িবশব্স্ রাখুন। পর্ভু,আপনার অনগুর্হ
আমার আেশপােশ রাখুন। আিম যন এই জীবেনর িবষয়গুেলার
িদেক না তাকাই, িকনু্ এর পের যা আেছ তার জনয্ বঁেচ থািক।
আমােক সৎ হেত সাহাযয্ করুন।আিমআরােমর ফুেলর িবছানা চাই
না, না, পর্ভু, যখনআমার খর্ীষ্ সখােন কেষ্র মেধয্ মারা িগেয়েছন।
আর বািক সবাই সভােবই মারা িগেয়েছন। আিম কান সহজ িবষয়
চাই না। শুধু আমােক সৎ হেত িদন, পর্ভু, সতয্বাদী। লাকেদর
আমােক ভালবাসেত িদন যােত আিম তােদর আপনার কােছ িনেয়
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আসেত পাির। এবং একিদন যখন সব শষ হেয় যােব আর আমরা
িচরসবুজ বৃেক্র নীেচ জেড়া হই, আিম তার হাত ধের হাঁটেত চাই,
অয্ােঞ্লাস টম্েলর লাকেদরএবংঅনয্েদর দখােত। তখনএটা
একটা দদুান্ সময় হেব।
297 আিম পর্াথনা কির যনআপনার দয়াআমােদর পর্েতয্েকর উপর
এখােনঅবস্ান কের।আর যারা এখােনআেছন, পর্ভু, তারা হয়েতা
আপনােক চেননও না। আর সম্বত তােদর সমুেদর্র ওপাের িকছু
িপর্য়জন রেয়েছ। যিদ তারা কখনও তােদর পর্িতশর্িত পরূণ না কের
থােক, তাহেল তারা এখনই তা করেত পাের, পর্ভু।
298 যখন আমরা মাথা িনচু কের থািক, আিম আজ িবকােল এই
িবশাল অিডেটািরয়ােম িবিস্ত হই,আপনারা কতজন বেলন “ভাই
বর্ানহাম, আিমও আমার িপর্য়জনেদর সােথ দখা করেত চাই।
আমার—আমার—আমার িকছু িপর্য়জন নদীর ওপাের রেয়েছ”?
হয়েতা আপিন পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন য আপিন তােদর সােথ
দখা করেবন, হয়েতা আপিন সিদন মােক কবের “িবদায়”
বেলিছেলন, হয়েতা যখনআপিন ছাট বানেকঅথবা বাবা, অথবা
তােদর কাউেক কবের “িবদায়” বেলিছেলন, আপিন তােদর সােথ
দখা করেবন বেল পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন, আরআপিন—আপিন
সই পর্সু্িত এখনও ননিন।আপিন িক মেন কেরন না য এটা করার
এখনই ভাল সময়?
299 ক্মা করেবন আমার ভেঙ্ পড়ার জনয্। িকনু্, ওহ, আমার,
আপনারা বুঝেত পােরন না, বনু্। আপনারা িক জােনন না—িক
তয্াগ!আমারজীবন কািহনীেত, খুব বড়, এটা দাগ নয়।
300 আপনারা কতজন এখন উেঠ দাঁড়ােত চান এবং এখােন
পর্াথনার জনয্ আসেত চান, বলুন, “আিম আমার িপর্য়জনেদর
সােথ দখা করেত চাই”? শর্াতােদর মেধয্ উেঠ এখােন আসুন।
আপনারা িক এটা করেবন? যিদ কউ এখেনা সই পর্সু্িত না
িনেয় থােক। ঈশব্রআপনােকআশীবাদ করুন, মহাশয়।আিম দখিছ
একজন বয়স্ িনেগর্া বয্িক্ বিরেয় আসেছন, অনয্রাও আসেছন।
িনেজেক সরান, আপনারা যারা উপের বয্ালকিনেত রেয়েছন,
মাঝখােনর ফাঁকা অংেশ চেল আসুন। অথবা উেঠ দাঁড়ান, এখন
যারা পর্াথনােত স্রণ করেত চান। এটাই। আপনার পােয় উেঠ
দাঁড়ান। এটা ভােলা। উেঠ দাঁড়ান, সবতর্, আপনারা যারা বলেবন,
“ সখােন আমার বাবা আেছন, সখােন আমার মা অথবা িপর্য়জন
রেয়েছন। আিম তােদর দখেত যেত চাই। আিম তােদর সােথ
শািন্েত দখা করেত চাই।” আপনারা িক উেঠ দাঁড়ােবন, শুধু
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দাঁিড়েয় পড়ুন, য কােনা জায়গায়। আপনার পােয় দাঁড়ান, বলুন,
“আিম গর্হণ করেত চাই।”
301 ঈশব্র আপনােক আশীবাদ করুন, ভদর্মিহলা। িপছেন সখােন
ঈশব্র আপনােক আশীবাদ করুন। আর উপের সখােন ঈশব্র
আপনােকআশীবাদ করুন। এখােন পর্ভুআপনােকআশীবাদ করুন,
মহাশয়। সটা িঠক। উপের বয্ালকিনেত, পর্ভু আপনােদর আশীবাদ
করুন। চারপােশ, সবতর্,এখনআপনারা দাঁিড়েয় পড়ুনপর্াথনা করার
জনয্, যখন পিবতর্ আত্া এখােন আেছন এবং আমােদর হৃদেয়র
মেধয্ চলমান, ভেঙ— ভেঙ— ভেঙ ফলারজনয্।
302 আপনারা জােনন, আজ মন্লীর িক পর্েয়াজন রেয়েছ তা হল
একিট ভাঙন। আমােদর কুেমােরর বািড়েত যেত হেব। কেঠার ঘের
তির আমােদর ধমততব্ কখনও কখনও এত ভাল কাজ কের না।
আমােদর যা দরকার তা হল পরুেনা িদেনর ভাঙ্ন,আমােদর অন্ের
অনতুাপ, ঈশব্েরর পর্িত মৃদু হওয়া। এখন বয্স এই কয়জনই িক যারা
দাঁড়ােনার জনয্ পর্সু্ত?

আসুন পর্াথনার জনয্আমরা মাথা নত কির।
303 হ পর্ভু, িযিন পনুরায় যীশুেক…মৃতেদর মধয্ থেক িনেয়
এেসেছন, িবশব্াস এর মাধয্েমআমােদর সকলেক নয্াযয্ করার জনয্,
িবশব্াস কের। আিম পর্াথনা কির, পর্ভু, যারা এখন দাঁিড়েয় আেছন
আপনােক গর্হন করার জনয্, আিম পর্াথনা কির য তােদর ক্মা
হেব। আর, হ পর্ভু, আিম পর্াথনা কির য তারা আপনােক তােদর
তর্াণকতা এবং রাজা এবং পর্ণয়ী িহসােব গর্হণ করেব, আর হয়েতা
তােদর মা অথবা বাবা অথবা কউ সমুেদর্র ওপাের রেয়েছ। একিট
িবষয় িনিশ্ত, তারা একজন তর্াণকতা পেয়েছ। তােদর পাপ ক্মা
করা হাক, এবং তােদর সমস্ অনয্ায় মুেছ ফলা হাক, যােত
তােদর আত্া মষশাবেকর রেক্ ধুেয় যায় এবং তারা এখন থেক
শািন্েত বসবাস করেত পাের।
304 আর কান মিহমাময় িদেন যখন সব শষ হেয় যােব, আমরা
যন আপনার গৃেহ একিতর্ত হেত পাির, আর সখােন অিবভক্
পিরবার হেয়, আমােদর িপর্য়জনেদর সেঙ্ সাক্াৎ করার জনয্ যারা
অনয্ পােশ অেপক্া করেছন। এটা, আমরা তােদরেক আপনার
কােছ সমপণ কির, যন “যােদর হৃদয় আপনার উপর িস্র রেয়েছ
তােদরেক আপিন পণূ শািন্েত রাখেবন।” এটা পর্দান করুন, পর্ভু,
যমন আমরা তােদরেক আপনার কােছ সমপণ কির। আপনার
পেুতর্র নােম, পর্ভু যীশু।আেমন।
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305 ঈশব্র আপনােদর আশীবাদ করুন। আিম িনিশ্ত য শর্িমকরা
দখেছন আপিন কাথায় দাঁিড়েয় আেছন, এবং তারা কেয়ক
িমিনেটর মেধয্আপনার সােথ সিঠক হেয় যােব।
306 আর এখন যারা পর্াথনার কাড িনেত যােচ্ন। িবিল, িজন
এবং িলও কাথায়, তারা িপছেন আেছ? কেয়ক িমিনেটর মেধয্
পর্াথনার কাড িবতরণ করেত তারা এেসেছন। ভাই পর্াথনা কের
সভা শষ করেবন, আর পর্াথনার কাড িবতরণ করা হেব। অসুস্েদর
জনয্ পর্াথনা করেত,আমরা একটু পেরই এখােন িফেরআসব। িঠক
আেছ, ভাই। 
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