
मेरो जीवन कथा

 आउनुहोस् हामी हाम्रो शरह प्राथर्नाको केिह पलको िन म्त
िनहुराऔ।
हाम्रो अनुग्रिह स्वग य िपता, हाम्रो िन म्त सौभाग्यका साथ हामी

तपाईको न￭जक आउदछौ, हाम्रो परमे र र मुिक्तदाता। यो अ तू भजन
सुनेर, महान् इ र, यसले हामीलाई उत्ते￭जत बनाउछ िकनभने हामी
जान्दछौ िक तपाई महान् हुनुहुन्छ। र हामी प्राथर्ना गदर्छौ िक तपाईको
महानता हामीमा नया गरी प्रकट हुनेछ, यस िदउसोको समयमा, जसै हामी
बोल्दछौ। र यो मेरो कायर्भारमा परकेो छ, धेरै वषर्पछ पिहलो पटक पाएको
छु, िक फेरी पिन फकर जीवनको भूतकालमा जान कोशष गदछु, र म
प्राथर्ना गदर्छु िक तपाईले मलाई बल र मलाई आवश्यकता रहेको कुरा
िदनुहुनेछ, प्रभु, यो घड। र हुन सकोस् िक मेरा जीवनका ती सबै ग ल्तह
केवल अ को िन म्त चढ्ने ￭सडी बनेको होस्, त्यसले तनीह लाई
तपाईको न￭जक ल्याएको होस्। प्रदान गनुर्होस्, प्रभु। पापीह ले समयको
बालुवामा पदचन्ह देख्न सकेकोहोस्, र तनीह तपाईमा डोहोयार्ईएका
होस्। यी कुराह हामी प्रभु येशू ख्री को नाउमा माग्दछौ। आमेन।

तपाईह बस्न सक्नुहुन्छ।
2 [भाई ग्लोवरले भ ुहुन्छ, “के तपाईले शु गनुर्भन्दा अगाड यी
मालह को िन म्त प्राथर्ना गनर्सक्नुहुन्छ?”—सम्पा] म खसुी हुनेछु।

[“त्यहा तनीह र यनीह छन् जसको िन म्त प्राथर्ना गनुर्पनछ।”] िठक
छ, श्रीमान्, धन्यवाद। जसरी यस सन्त व्यिक्तले, भाई ग्लोवर, जसलाई
मलेै केिह वषर् दे ख चनेको छु, गत साँझमा उहासंग केिह समय िबताउन
सौभाग्य पाए। र उहाले मलाई भ ुभएको छ…उहा केिह थोरै समयको लािग
आराम ग ररहनुभएको छ, िवश्राम गद हुनुहुन्छ। र अब, पचहत्तर वषर्को
उमेरमा, फेरी प्रभुको सेवकाईमा फेरी फकर आउनुभएको छ। मलेै पिहलो
त्यो सुन्दा जस्तो थिकत थए त्यतीकै आध पिन छुइन। मलेै सोचेको थए
म थिकत छु भिन, तर म—म िक म थिकत छु भिन। उहाले केवल मलाई
यहाँ केिह मालह रा खिदनुभएको छ, खामको पमा रा खिदनुभएको छ,
त्यस्तै गरी राख्नुभएको छ, जुन तनीह भत्रै छन् र रा खएको छन्।
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3 अब, तपाईह जो कोिह पिन रेडयोमा हुनुहुन्छ, वा यहाँ हुनुहुन्छ, जो
यी माल मध्ये एउटाको इच्छा गनुर्हुन्छ, र तपाईले…एन्जेलस टेम्पलले यी
लगातार पमा पठाईराख्छन्, हरके समयमा। तपाईले िठक यहाँ एन्जेलस
टेम्पलमा लेख्न सक्नुहुन्छ र तनीह ले यसको िन म्त प्राथर्ना ग रिदनेछन्,
िकनभने म तपाईलाई िनधर्क्क भन्छु िक यो धमर्शा अनुसार छ। यो
परमे रको प्रतज्ञा हो।
4 र यिद त्यो हो भने, िक तपाई मध्ये कसलेै मलेै प्राथर्ना ग रिदएको
तपाई चाहनुहुन्छ भने, िकन, म त्यो गनर्को िन म्त खसुी हुनेछु। तपाईले
केवल मलाई हुलाक कायर्लय बक्स ३-२-५, ३२५, जेफरसनिवल,
अक्षरमा जे-इ-एफ-एफ-इ-आर-एस-ओ-एन-भी-आई, दइुटा एल,
इ। जेफरसनिवल, इ न्डयाना। वा यिद तपाईले हुलाक कायर्लय बक्स
स म्झन सक्नुभएन भने, मात्र “जेफरसनिवल” लेख्नुस्। यो सानो एउटा
शहर हो, जनसंख्या लगभग पैतस हजार होला। सबजैनाले मलाई त्यहाँ
च ुहुन्छ। र त्यसलेै हामीले मालको िन म्त प्राथर्ना गररे तपाईमा पठाउन
खसुी हुनेछौ।
5 र, अब, हामीले यो गदार् धेरै सफलता पाएका छौ, िकनभने…
तपाईलाई केिह एउटा सानो चट्ठी त्यहाँ हुनेछ, िक त्यहाँ संसारभरीका
सबै मािनसह ले प्रत्येक िबहान नौ बजे र बाह्र बजे र तन बजे प्राथर्ना
गनछन्। र तपाईले कल्पना गनर्सक्नुहुन्छ, संसारको व रपरी, रातको कुन
चािह समयमा तनीह उठ्नुपनछ यो प्राथर्ना गनर्को लािग। त्यसलेै यिद यी
दसौ हजारौ गुणा हजारौले एउटै समयमा परमे रमा प्राथर्ना पठाई रहेका
हुन्छन् यो सेवकाईको लािग, तपाईको िवमारको लािग, परमे रले केवल
त्यसबाट त कनुहु । र त्यसलेै अब हामी, जसै मलेै भनेको छु, हामीसंग
कुनै कायर्क्रमह छैन, र हामीले एक पसैा पिन चाहेका छैनौ। हामी केवल…
यिद हामीले तपाईलाई केिह सहायता गनर् सक्छौ, त्यसकैो लािग हामी यहाँ
छौ। र हामी…

कसलेै अक मालह को थाक ल्याउदै हुनुहुन्छ।
6 अब, यिद तपाईसंग कुनै माल छैन पठाउन इच्छा हुदापिन, त्यसो
हो भने तपाईले मात्र लेख्नुहोस्, जसरी िन। यिद तपाईलाई िठक अिहले
आवश्यक छैन भने, त्यसलाई बाईबलको प्रे रतको पुस्तकमा राख्नुहोस्,
१९ औ अध्यायमा राख्नुहोस्। र यो एउटा सानो सेतो पट्टीको पमा हुनेछ
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जुन तपाईलाई पठाईनेछ, र तपाईको पाप कसरी स्वीकार गन िनदशह
हुनेछ। र (धन्यवाद) कसरी तपाईको पाप स्वकानुर् पछर् । परमे रसंग पिहलो
त िठक नभईकन तपाईलाई किहल्यै परमे रबाट केिह पाउन खोज्नुहु ।
बुझ्नुभयो? र तब यसमा तपाईले छमेक लाई र पा रलाई बोलाउन िनदश
ग रनेछ। यिद तपाईको दयभत्र कसकैो िव मा केिह छ भने, जानुहोस्
र त्यसलाई पिहले िठक बनाउनुहोस्, र फकर आउनुहोस्। र तब प्राथर्ना
गनुर्होस्, तपाईको घरमा प्राथर्नाको सेवा गनुर्होस्, र यो माललाई तपाईको
भित्र कपडामा राख्नुहोस्, त्यसपछ परमे रमा िव ास गनुर्होस्। र त्यो
िठक तन घण्टामा, प्रत्येक िदन, त्यहाँ संसारभरी मािनसह प्राथर्ना
ग ररहेका हुनेछन्, एउटा ज न्जर हुनेछ संसारभरी।
7 र अब तपाईको, िबल्कुलै मुफतमा, केवल पठाउनुहोस्। र—र, अब,
हामी तपाईलाई फकर लेख्ने छैनौ तपाईलाई थाहा िदनलाई वा हामीसंग
भएका कायर्क्रमको बारमेा तपाईलाई भ लाई। हाम्रो कायर्क्रमलाई तपाईले
समथर्न गरकेो हामी चाहन्छौ, तर तपाईलाई सहायता गनर्लाई हामीसंग
चािह केिह छैन। बुझ्नुभयो? त्यसलेै तपाई…यो तपाईको ठेगाना जा लाई
होइन, यो केवल मात्र िनवासको िन म्त र प्रभुको सेवकाईको िन म्त हो,
जुन हामीले बोकेर लान कोशीस ग ररहेका छौ।
8 अब हाम्रो शरह िनहुराऔ। र यिद तपाई रेडयोमा हुनुहुन्छ भने,
तपाईको माल त्यहाँ िनर राख्नुहोस्, हामीले प्राथर्ना गद गदार् केवल
तपाईको आफ्नै हात त्यहाँ िनर राख्नुहोस्।
9 अनुग्रिह प्रभु, हामी तपाईमा यी साना िनवेदन ल्याउदछौ, शायद ती
मध्ये कत त बच्चाको सानो भोटो जस्तो दे खन्छ, वा—वा केिह सानो भित्र
कपडा जस्तो, वा कुनै सानो बच्चाको कपडा जस्तो, वा केिह, एउटा माल,
यो िबरामीह र दखुीको मा जानेछ। प्रभु, यो तपाईको वचन अनु प हो जुन
हामीले गदर्छौ। िकनिक हामी पढ्दछौ, प्रे रत को पुस्तकमा, िक तनीह ले
त्यो तपाईको दासको शरीरबाट लए, माल र कपडा, िकनभने तनीह ले
िव ास गरकेा थए िक तपाईको आत्मा त्यस व्यिक्तमा थयो। र अशु
आत्मा ती मािनसह बाट िनस्केर गए, र दखु र रोगले तनीह लाई छोडे,
िकनभने तनीह ले िव ास गरकेा थए। र अब हामी जान्दछौ, प्रभु, हामी
सन्त पवाल होइनौ, तर हामी जान्दछौ िक तपाई अझै पिन येशू नै हुनुहुन्छ।
र तपाईले यी मािनसह को िव ासलाई कदर गनुर्हुन्छ।
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10 र एक पटक यसो भिनएको थयो जब इस्राएल, परमे रको आज्ञा
पालन गनर् कोशस गरकेो थए, तनीह समुन्द्रको अगाड तनीह फसेका
थए, र अक पिट्ट डाँडाह थए, र फारोका सेनाह आउदै थए। र
एउटाले यसो भनेका थए, “परमे रले माथबाट आगोको खामोको पमा
तल हेनुर्भयो, उहाको क्रोधलो आँखाले, र समुन्द्र डरायो र आफैलाई
फाट्न थाल्यो, र इस्राएलको िन म्त बाटो बनाइिदयो तािक तनीह ले
तररे प्रतज्ञाको देशमा जान सक्न।”
11 ओ, प्रभु, फेरी पिन तल हेनुर्होस्, जब यी िनवेदनह तपाईको जीिवत
वचनको िकतगान िबमार शरीरह मा रहेको छ। र त्यो रोग डराएको होस्,
तपाईको पुत्रको रगत ारा हेनुर्होस्, येशू, जो यो प्राय तको िन म्त मनुर्भयो।
र शत्रु डराएर ह￭ एको होस्, तािक यी मािनसह प्रतज्ञाको देशमा पुग्न
सकेको होस्, िक “सबकुैराह भन्दा माथ,” िक त्यो तपाइको इच्छा,
“िक हामी स्वास्थ्यमा उ त गनर् सकेका होऔ,” प्रदान गनुर्होस्, िपता,
िकनिक हामी दयमा यो भाव संग पठाउदछौ। र त्यो नै हाम्रो उदेश्य हो।
हामी यो येशू ख्री को नाउमा पठाउदछौ, आमेन।

तपाईलाई धन्यवाद, भाई ग्लोभर, तपाईलाई धन्यवाद, श्रीमान्।
12 अब, आज राित्र यस जागृतको समापनको भाग भएकोले, मलाई थाहा
छैन यो प्रसारण ग रन्छ वा ग रदनै, तर म यो भ चाहन्छु (यिद होइन भने)
रेडयोका श्रोताह लाई, यो एउटा अिहले सम्मकै सभाह मध्येको राम्रो
भएको छ जुन मेरो धेरै धेरै वषर् पछ भएको छ। र यो एकदम राम्रो, िमठो,
र प्रेिमलो भएको छ। एकदमै सहकायर् पमा भएको छ जुन धेरै पछमा मेरो
भएको छ।
13 [एउटा भाईले भ ुहुन्छ, “हामी सवा चार बजेसम्म प्रसा रत हुनेछौ,
भाई। र तनीह ले तपाईलाई सुन्दै छन्, पुरा दक्षणी क्या लफो नया, बािहर
टापूसम्म, र डंुगामा। हामीले तनीह बाट संदेशह पाईरहेका छौ। र त्यसलेै
तपाईको धेरै श्रोताह छन्, हजारौ र दसौ हजारौ।”—सम्पा] तपाईलाई
धन्यवाद, श्रीमान्। त्यो एकदम राम्रो हो। त्यो सुन्दा खसुी लाग्यो। तपाईह
सबलैाई परमे रले आशष िदउन्।
14 र एन्जेलस टेम्पलको लािग िन य नै मेरो दयमा सधै न्यानो स्थान
रहेको छ, येशू ख्री को िन म्त पूणर् सुसमाचारमा उहाह खडा रहनुभएको
मा। र, अब, यो—यो अब मेरो लािग अझै बिढ नीजी भएको जस्तो
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दे खन्छ। यस्तो दे खन्छ िक, सबजैनालाई भेटेर र उहाह को असल
भावनालाई देखेर, यस्तो लाग्छ िक म पिहला जस्तो थए त्यो भन्दा बिढ
तपाईह जस्तै भएको छु। परमे रले तपाई लाई आशष िदनुभएको होस्,
यिह नै मेरो प्राथर्ना छ। र…[र दशर्कले ता ल बजाउनुहुन्छ—सम्पा] दया
गरी, तपाईलाई धन्यवाद।
15 अब, मलाई तपाईह संग एक प्रकारले केिह समय बोल्नको िन म्त
आज िदईएको थयो: मेरो जीवन कथा। त्यो एउटा किठन कायर् हो मेरो
िन म्त। यो नै धेरै वषर्मा पिहलो पटक हुनेछ िक मलेै यो कोशस गनर्
अगाड आएको छु। र मसंग समय हुनेछैन िवष्तृतमा जानको िन म्त, तर
त्यसको केिह भाग हुनेछ। र, यहाँ िनर, मलेै धेरै ग ल्तह गरकेो छु, धेरै
कामह गरकेो छु जुन गलत थयो। र म इच्छा राख्दछु, िक तपाईह जो
रेडयोमा हुनुहुन्छ र जो उप स्थत हुनुहुन्छ, तपाईह ले मेरा ग ल्तह लाई
ठेस खाने ढंुगा हुन िदनुहुनेछैन, तर टेक्ने ढंुगा हुनेछ प्रभु येशूको सिमप
ल्याउनको िन म्त।
16 तब, आज रात्री, चंगाईको सेवाको िन म्त प्राथर्नाका काडर्ह बाडने
छ। अब, जब हामीले चंगाईको सेवा को बारमेा भन्दछौ, यसको अथर् यो
होइन िक हामी कसलैाई चंगाई गछ , हामी “कसकैो िन म्त प्राथर्ना गनर्
जानेछौ”। परमे रले चंगाई गनुर्हुनेछ। उहा केवल मेरो प्राथर्नाको उत्तर
िदनको िन म्त अत्यन्त अनुग्रिह हुनुभएको छ।
17 र म एउटा प्रख्यात प्रचारकको प्रवन्धकसंग बोल्दै थए, यहाँ कुनै समय
अगाड. र—र यो सोधएको थयो िक यस प्रचारकले िकन िबरामीह को
िन म्त प्राथर्ना गरनेन्। र सभाको प्रवन्धकलाई प्रचारकले भने, “यिद…”
यो प्रचारकले िदव्य चंगाईलाई िव ास गछर्न् िक भनेर। तर यिद उसले
िबरामीह को िन म्त प्राथर्ना गनर् शु गरे भने, यसले उहाको सेवालाई
बाधा पुयार्उछ िकनभने उनलाई मण्डलीह ले प्रायोजन गरकेा थए। धेरै
मण्डलीह ले, र धेरै मध्येले. िदव्य चंगाईमा िव ास गदन थए।
18 त्यसलेै प्रचारकको िन म्त कदर र सम्मान छ िकनभने उसले आफ्नो
स्थानलाई राखेको छ, उनको कतर्व्य पद राखेको छ। उनले शायद…मलेै
उनको स्थान किहल्यै लन स क्दन, र संका गछुर् िक उसले मेरो स्थान
पिन लन सक्दनै। हामी सबकैो एउटा स्थान छ परमे रको राज्यमा। हामी
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सबजैना संगै जोडएका छौ। भ वरदानह , तर एउटै आत्मा। भ पमा
प्रकटीकारण, मलेै भ खोजेको, तर एउटै आत्मा।
19 र, अब, आज राित्रमा सेवाह शु हुनेछ…मलाई लाग्छ तनीह ले
भनेका छन् िक कन्सटर् साढे छ मा शु हुनेछ। र अब, तपाईह जो
रेडयोमा हुनुहुन्छ, आउनुहोस् र यसलाई सु ुहोस्। यो…यो सुन्दर हुनेछ,
यो सधै छ।
20 र त्यसपछ म भ चाहन्छु िक प्राथर्नाका काडर्ह सेवा सके्कको तु न्तै
बाडनेछ, िठक सेवा ￭स ने िब त्तकै, यिद तपाई यहाँ हुनुहुन्छ र प्राथर्नाको
काडर् चाहनुहुन्छ भने। मलाई केिह िमनेट अगाड िनदशत ग रएको थयो
िक, मेरो छोरा वा श्रीमान् म￭सर्यर वा श्रीमान् गोआड, तनीह ले प्राथर्नाको
काडर्ह िदनेछन्। मात्र तपाईकै आफ्नै ठाउमा रहनुहोला। जसै सेवा खत्तम
हुन्छ, केवल आफ्नै कुस मा ब￭सरनुहोस् तािक केटाह तल बाट आएर
लाईनमा भएर र सम्भव भएसम्मको छट्टो भन्दा छट्टो प्राथर्नाको काडर्ह
िदनसकेको होस्। त्यो बालकोनीमा वा भुइँमा, जहाँकिहँ पिन, कुनाको
भुइमा वा तपाई जहाँ किहँ पिन हुनुहुन्छ, केवल तपाईको कुस मै रहनुहोस्
र केटाह ले बुझ्नेछन् िक तपाई यहाँ प्राथर्नको काडर्को िन म्त बस्नुभएको
भिन। र आज राित्र हामी िबरामीह को िन म्त प्राथर्ना गनछौ। र यिद
परमे रले मेरो िवचारह प रवतर्न गनुर्भएन भने, आज रात म यो िवषयमा
बोल्न इच्छा गरकेो छु, यिद तपाईले हामीलाई िपता देखाईिदनुभयो भने,
यसले हामीलाई सन्तु पानछ।
21 अब, म यस िदउसोको समयमा म यो एउटा पा भागमा पढ्न
चाहन्छु, केवल जीवन कथा शू वात गनर्को िन म्त, िहब्रूको पुस्तकमा
पाएको छु, १३ औ अध्याय, र आउनुहोस् यिह बाट शु गरौ…म १२ औ
पदमा भ चाहन्छु।

यसकारण येशूले पिन उहाको आफ्नै रगत ारा मािनसह लाई
पिवत्र गराउन ढोकाबािहर क भोग्नुभयो।
त्यसलेै हामी पिन छाउनी बािहर उहाकहा जाऔ, र उहाले

सहनुभएको बेइज्जत हामी पिन सहौ।
िकनिक हाम्रो यहाँ रिहरहने शहर छैन, तर आउने चािहँ शहरको

हामी प्रतक्षा गदर्छौ।
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22 अब त्यो नै एक प्रकारको पा भाग हो। िकनिक, तपाईले देख्नुहुन्छ,
यिद यो जीवन कहानी हो भने, वा कुनै पिन कुरा जुन मानव जातको
संबन्धमा छ, हामी त्यसलाई मिहमा िददनैौ, र िवशेषतः एउटा—एउटा
व्यिक्तको भूत, यिद त्यो उ त्तकै कालो छ ज त्तको मेरो रहेको छ। तर मलेै
सोचे, यिद हामीले धमर्शा पढ्छौ भने, परमे रले धमर्शा लाई आशष
िदनुहुनेछ। र मेरो िवचार चािह:

यहाँ हाम्रो रिहरहने शहर छैन, तर हामी आउन लागेको
शहरलाई खोज्दछौ।

23 अब, म जान्दछु िक तपाईमा लस एन्जेलसको िन म्त स्नेहा छ। र
तपाईलाई हुनको िन म्त अधकार पिन छ। यो एउटा महान्, सुन्दर शहर
हो। यसको धुइरो सिहत र अ धेर,ै य िप यो एउटा सुन्दर शहर हो, राम्रो
हावापानी छ। तर यो शहर रिहरहदनै, यसको अन्त हुनुनै पछर् ।
24 म रोममा उभएको छु (जहाँ महान् सम्राटह ) र शहरह जुन
तनीह ले अमर बनाउछु भिन सोचेका थए, र त्यसको खण्डरह समेत
िबस िफट खनेर खोज्नुपछर् ।
25 म उभएको थए जहाँ फारो तनीह को महान् राज्यह थए, र
तपाईले त्यसको तल जिमन ख ु पछर् यो पत्ता लगाउनको िन म्त जहाँ
फारोले शासन गरकेा थए।
26 हामी सबै जनालाई आफ्नो शहर र ठाउको िवषयमा सोच्न मन पछर् ।
तर, याद गनुर्होस्, यो सधै रहन सक्दनै।
27 जब म सानो केटा थए म चनारको खमा जाने गथ। मेरो इलाकामा
धेरै ब लयो काठह हुन्छन्। र त्यसपछ हामीसंग यो चनारको ख थयो,
चनीको चनार, र हामीले त्यसलाई “ब लयो चनार” र “नरम चनार”
भ े गथ्य । यो महान् िवशाल ख, त्यो नै सबभैन्दा सुन्दर बृक्ष थयो। र
जब म मदैान के्षत्रबाट काम गररे आउथे, परालमा र फसलको काम गररे
आउथे, म त्यो ठुलो खिनर जान मन पराउथे र—र त्यसको मुिन बस्थे
र—र माथ हेथ। र मलेै त्यसको महान्, शिक्तशाली हाँगालाई हावामा
झुमेको देख्थे, महा ठुलो सुंड। र मलेै भने, “तमीलाई थाहा छ, म िव ास
गछुर् िक यो ख यहाँ सयौ दे ख सयौ वषर्सम्म रहन्छ।” धेरै समय िबतेको
छैन मलेै त्यो पुरानो खलाई हेर,े त्यो अिहले चरा परकेो छ।
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28 “िकनिक यहाँ हाम्रो रिहरहने शहर छैन।” होइन, यस पृथ्वीमा कुनै पिन
कुरा जे तपाई हेनुर् हुन्छ त्यो रिहरहदनै। यसको अन्त्य हुनुनै पछर् । प्रत्येक
कुरा जुन मरणशील छ त्यसले अमरणशील लाई िदनुपदर्छ। त्यसलेै हामीले
ज त्त सुकै राम्रो राजमागर्ह िनमार्ण गरे तापिन, हाम्रा आकृतह ज त्तनै
राम्रो बनाए तापिन, त्यो सबै जानुनै पनछ, िकनिक यहाँ केिह पिन रिहरहन
सक्दनै। केवल अ ष्य मात्रै रहन सक्छ।
29 मलाई सम्झना छ त्यो घर जुनमा हामी बस्थ्यौ, त्यो पुरानो काठले
बनेको र माटोले लपेको घर थयो। म…शायद हुनसक्छ धेरलेै माटोले
लपेको घर देख्नुभएको छैन होला। तर त्यो सबै माटोले लपेको थयो, र
त्यो ठुलो काठह जुन त्यो पुरानो घरमा थयो, मलाई लाग्थ्यो त्यो घर
सयौ वषर्सम्म रिहरहन्छ। तर तपाईलाई थाहा छ, आज त्यो घर थयो
जहाँ अिहले त्यो गृह प रयोजना भएको छ। त्यो कत अलग छ। सबै कुरा
प रवतर्न हँुदै छ। तर…
30 र मलेै मेरो बुवालाई हेन गथ, उहा होचो र, छोटो र मोटो, एकदम
ब लयो, उहा मलेै चनेको मध्येमा एउटा सानो र अत ब लयो व्यिक्त
हुनुहुन्थ्यो। मलेै श्रीमान् कूट्सलाई भेटेको थए, एउटा िमत्र हो त्यो काठ
भत्र काम गनुर्हुन्थ्यो, उहा काठको काम गन हुनुहुन्थ्यो, र लगभग एक वषर्
अगाड, र श्रीमान् कूट्स मेरो एउटा अत्यन्त असल िमत्र हुनुहुन्छ, र फस्टर्
ब्या प्ट चचर्को एउटा डकन हुनुहुन्छ, र उहाले भ ुभएको थयो, “िब ी,
तमी पकै्क पिन एउटा ब लयो मान्छे हुनुपछर् ।”

र मलेै भने, “होइन, म ब लयो छुइन, श्रीमान् कूट्स।”
31 उहाले भ ुभयो, “यिद तमी आफ्नो बाबाको पिट्ट गयौ भने तमी
ब लयो हुन्छौ।” भ ुभयो, “मलेै त्यस व्यिक्तलाई देखेको छु, एक सय
चा लस पाउण्ड वजन भएको, ठुलो काठह एकै्लले गाडमा हाल्नुहुन्थ्यो,
जुन नौ सय पाउण्ड वजनको हुन्थ्यो।” उहाले केवल जा ुभएको थयो
कसरी गन भिन। उहा ब लयो हुनुहुन्थ्यो। उहाले धुनलाई एउटा ठाउमा
आएर र रातको खानको लािग तयार हुनुभएको देख्थे जब आमाले उहालाई
बोलाउनुहुन्थ्यो।
32 र हाम्रो अगाडको मदैानमा पुरानो स्याउको ख थयो, र पछाड
पिट्ट तन वा चारओटा सानो खह थए। र िठक बीचको खमा त्यहाँ
एउटा पुरानो ऐना थयो, जुन फुटेको थयो, ऐना, ठुलो खालको थयो। र
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खको एउटापिट्ट चारैतर काँटीले ठोकेर टाँगेको थयो, एक प्रकारको जुन
तपाईह केिह ￭सकम ह ले सु ुहुन्छ त्यसलाई, “कोट ांगर” भिनन्छ।
त्यसलाई शशाको एउटा ठाउमा पकड बनाउनको लािग बगंाएर रा खएको
थयो। र त्यहाँ एउटा पुरानो िटनको काएंग्यो थयो। कतजनाले किहल्यै
पुरानो िटन देख्नुभएको छ…त्यो पुरानो शलैीको िटनकोक काईन्ग्यो? मलेै
केवल त्यसलाई देखेको छु।
33 र त्यहाँ एउटा सानो हातमुख धुने मेच थयो, मात्र एउटा सानो पािट जुन
तल पिट्ट एउटा खको िवप रतमा सानो बांगीएको खटु्टाको पमा थयो।
एउटा सानो, पुरानो, आधा सल्फरको पम्प थयो जसबाट हामीले पानी
बािहर ता े गथ्य , र हामीले त्यो पुरानो खमा धुने गथ्य । र आमाले
खा ा को बोरा लएर तौ लयाह बनाउने गनुर्हुन्थ्यो। कसलेै किहल्यै
खानेकुराको बोराको तौ लया बनाएको देख्नुभएको छ? िठक छ, म िन य
भएको छु िक म अिहले घरमै छु। र ती ठुला, पुराना कडा तौ लयाह ! र जब
उहाले हामी साना केटाकेिटलाई नुहाईिदनुहुन्थ्यो, उहाले…हरके पटक
जब उहाले त्यस तौ लयाले रगट्नु हुन्थ्यो यस्तो लाग्थ्यो िक हाम्रो छाला
िनकाल्दै हुनुहुन्छ। र म याद गछुर् त्यो पुरानो खानेकुराको बोरा। र उहाले
त्यसबाट केिह डोरीह िनकाल्नुहुन्थ्यो, र सजाउनको लािग त्यसको केिह
सानो गुच्छा बनाउनुहुन्थ्यो।
34 भूसको खोलबाट बनेको िबस्तारामा तपाईमध्ये कत जनाले
सुत्नुभएको छ? िठक छ, म भ ेछु! कतजनाले जा ुहुन्छ िक भूसले बनेको
￭सरानी कस्तो हुन्छ? िठक छ, भाई ग्लोभर, जब मेरो घरमा भएको म
महसूस गदछु, िनस्चय न,ै परालको छल्का, धेरै समय िबतेको छैन अब
मलेै यो देखेको थए। र त्यो…ओ, त्यो—त्यो सुताई राम्रो हुन्थ्यो, ठण्डा
िनन्द्रा आउथ्यो। र जाडोयामको समयमा तनीह ले त्यसमा पछंीको पुरानो
प्वाँखले बनेको डसना िबछ्याउथ्यो, तपाईलाई थाहा छ, र हामी त्यसमाथी
पल्टीन्थ्यौ र त्यसको माथ क्यानभासको च्यादर हा लन्थ्यो िकनिक रातमा
बरफ झथ्य र मकानको चराबाट भत्र हावा आउथ्यो, तपाई जा ुहुन्छ,
पातलो काठको िबिग्रन्थ्यो र बरफ त्यसबाट भएर औउदथ्यो। र, ओ, म
त्यसलाई राम्रोसंग सम्झन सक्छु।
35 र बुवाको दाह काट्ने वाला एउटा ब्रस थयो। म…अब म भन्छु त्यो
कस्तो थयो। त्यो मकैको छल्काले बनाएको थयो, एउटा दाह काट्ने
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ब्रस जुन मकैको छल्काले बनेको थयो। आमाले बनाउनुभएको पुरानो
साबुन थयो जुन सब्जीह को खार वा जलले बनाउनुभएको हुन्थ्यो,
उहाले त्यो िमलाउनुहुन्थ्यो र आफ्नो मुहारमा त्यो मकैको छल्काको
ब्रसले लगाउनुहुन्थ्यो, त्यो ठुलो पुरानो ￭सधा प त्तले दाह काट्नुहुन्थ्यो।
र आईतबार दाह बनाउने समयमा उहाले एउटा कागजको टुक्राह
लनुहुन्थ्यो, त्यो सेलुलोइड कलर हुन्थ्यो र त्यसलाई कलरमा यसरी
राख्नुहुन्थ्यो तािक सटर्को कलरमा त्यो साबुनिक िफज पनर्बाट रोक्नको
िन म्त। तपाईले किहले त्यसरी गरकेो देख्नुभको छ?ओ प्रभु!

36 मलाई सम्झना छ त्यो एउटा पुरानो सानो छहरा त्यहाँ तल, जहाँ हामी
गएर िपउने पानी ल्याउने गथ्य , र लौिकको भाडो बनाई पािन िनकाल्ने
गथ्य । कत जनाले किहल्यै लौिकको पानी िनकाल्ने भाडो कुनपैिन
त रकाले देख्नुभएको छ।िठक छ कतजना यहाँ केन्टिकबाट हुनुहुन्छ?
यहाँ हेनुर्होस् केन्टिक बासीह । िठक छ, म, म—म िठक यसमा…मलेै
सोचेको थए यहाँ सबै ओिकज र आ कज हुनुहुन्छ, तर मलाई लाग्छ
केन्टिकको चहलपहल भएको छ। िठक छ, तनीह ले केवल केिह मिहना
अगाड केन्टिकमा तेलको लािग खनेका थए, तपाईलाई थाहा छ, त्यसैले
हुनसक्छ ती मध्ये केिह यहाँ यस बाटो तर आउनुभयो जस्तो छ।

37 र त्यसपछ मलाई स्मरण छ िक जब बुवा आउनुहुन्थ्यो र रातको
खणानको लािग हात धुनुहुन्थ्यो बाहुला माथ ता ुहुन्थ्यो, र त्यो सानो
कडा हातह , र जब उहाले आफ्नो हात धुनको लािग माथ ता ुहुन्थ्यो,
आफ्नो मुहारमा पानी छ कनुहुन्थ्यो, उहाको सानो हातमा त्यो खािदएको
मासु हुन्थ्यो। र मलेै भ ेगथ, “तमीलाई थाहा छ, मेरो बाबा एक सय पचास
वषर्सम्म बच्नुहुन्छ।” उहा एकदम ब लयो हुनुहुन्थ्यो। तर उहा बाउ वषर्मा
िबत्नुभयो। बुझ्नुभयो? “यहाँ हाम्रो रिहरहने शहर छैन।” त्यो सिह हो। हामी
रिहरहन सक्दनैौ।

38 अब, हामी सबै एउटा छोटो यात्रा लऔ। यहाँ तपाईह सबजैना
हुनुहुन्छ जो संग एउटा जीवन कहानी छ, जस्तो मेरो छ, र सम्झनाको
रखेालाई कैले कािह प रभ्रमण गनुर् राम्रो हो। के तपाईलाई त्यस्तो लाग्दनै?
केवल फकर जाऔ, र हामीसबै केिह बेरको लागी पुरानो समयमा फकर
जाऔ, त्यो सानो बाल्यकालको उस्तै अनुभवमा जाऔ।
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39 र अब जीवन कहानीको पिहलो भागमा। म केवल सानो छुवाई िदनेछु,
िकनिक यो पुस्तकमा छ र तपाईह धेरजैना संग त्यो पुस्तक छ।
40 म एउटा सानो डाँडाको झुपडमा जन्मेको थए, त्यो माथीको
केन्टिकको डाँडाह मा। त्यहाँ एउटा कोठा थयो जहाँ बस्ने गथ्य , भुईमा
कुनै टाट थएन, एउटा काठ पिन थएन भुईमा, त्यो केवल सामान्य पमा
एउटा सादा भुइँ थयो। र एउटा काठ, काठको माथ ो भाग तनओटा
खटु्टामा कािटएको थयो र त्यो नै हाम्रो मेच थयो। र ती सबै साना ब्रन्हामह
चारैतर जम्मा हुनेगथ, र सानो त्यो पुरानो झुपडको अिग ो तर बािहर
हुन्थे, धुलोमा, र यस्तो दे खन्थ्यो िक जहाँ ओपोसमको समूह धुलोमा
लट्पिटएको छ, तपाईलाई थाहा छ, ती सबै साना भाईह थए। त्यहाँ
हामी नौ जना थयौ, र एउटा सानी केिट थई, र त्यो केटाह को समूहको
िवचमा उसलाई एकदमै गाह्रो समय हुन्थ्यो। हामीले त्यसबेला उसलाई
िदएको दखु स म्झदा आज पिन हाम्रो शर झुक्छ। उनी हामीसंग किहँ जान
पाउिदन थईन्, हामीले उसलाई लखाटेर घर फकार्ईिदन्थ्यौ, उनी एउिट
केिट थईन्। त्यसले उसले केिह गनर् स क्दन थईन्। त्यसलेै हामीसंग…र
ती सब…ै
41 याद गनुर्होस् त्यसबेला हामीसंग मेचको पछाड दइुटा कुस ह थयो,
र खको छालले बनाएको थयो। अमेरीकामा हुने िहकोरी नामक खलाई
सानो सानो बनाएर िबछ्याएर त्यसको तल शरलाई बानेर बस्न िमल्ने ग र
यो कुस तयार पा रएको थयो। के कसलेै किहल्यै िहकोरी खको कुस
देख्नुभएको छ? हो। र म आजपिन आमाको त्यो आवाज सु सक्छु।
ओ, पछ जब हामीले अक िनवास, त्यो ठाउमा जान पायौ जहाँ आमाले
त्यो काठको भुइँ पानुर्भयो, ती साना बच्चाह लाई उहाको काँखमा कुस मा
यसरी राख्नुहुन्थ्यो, तब त्यो काठले भुइमा खटर, खटर, खटर आवाज
िनकाल्थ्यो। र म याद गछुर् ती साना बच्चाह लाई ढोकाबाट बािहर जानबाट
रोक्न, जब उहाले भाडा मा￭जरहेको वा केिह गरकेो बेलामा उहाले त्यो
एउटा कुस तल राख्नुहुन्थ्यो र त्यसलाई एकप्रकारको ढोकािनर फसाईिदनु
हुन्थ्यो। जब उहा छहरामा पानी लन जानुपथ्य वा अ काम गनुर्पथ्य ती
साना बच्चाह लाई बािहर जानबाट त्यसरी रोक्नुहुन्थ्यो।
42 जब म जन्मेको थए, मेरी आमा पन् वषर् र बाबा अठार वषर्को
हुनुहुन्थ्यो। र नौओटा छोराछोरीमा म नै पिहलो छोरा थए। र तनीह ले



12 बो लएको वचन

मलाई भ ुभएको थयो, म जन्मेको िबहान…
43 अब, हामी अत्यन्त गरीब थयौ, केवल गरीबह को िन गरीब थयौ।
र सानो झुपडमा हाम्रो एउटा झ्यालसम्म पिन थएन। त्यसमा एउटा
काठको सानो ढोका थयो जुन तपाईले खोल्नुहुन्छ। मलाइ संखानै लाग्छ
िक कतै तपाईले त्यस्तो केिह किहल्यै देखेको पो छ या छैन। झ्यालको
सट्टामा एउटा सानो त्यो काठको ढोका चािह खो लन्थ्यो, तपाईले त्यो
िदनको समयमा खोल्नुहुन्थ्यो र रातको समयमा बन्द हुन्थ्यो। ती िदनह मा
हामीसंग िबजुली वा मट्टीतेल जलाउने समेत थएन, हामीसंग त्यो थयो
जुनलाई तपाईह ले “िग्रज ल्याम्प” भ ुहुन्छ। अब मलाई थाहा छैन िक
तपाईलाई थाहा छ वा छैन त्यो “िग्रज ल्याम्प” भनेको के हो भिन। िठक
के तपाईले…र के तपाईले किहल्यै त्यो िक ुभयो…के तपाईले किहल्यै
स ाको ख काठ जलाउनुभएको छ? मात्र एउटा स ाको काठ लनुहोस्
र त्यसलाईआगो बाल्नुहोस् र एउटा ढक्कनमा राख्नुहोस्, त्यो जल्न थाल्छ।
र त्यो…त्यसमा थोरै धुवा आउथ्यो, तर त्यहाँ हाम्रो त कुनै फ नचर थएन
आगो जल्नको लािग। त्यसलेै त्यो मात्र…त्यसलेै त्यो झुपडमा धुवा आईनै
रहन्थ्यो। त्यो छतमा िठकै धुवा जम्ने गथ्य िकनिक त्यो छतमा जमेर
जानको लािग धेरै दरार ह थयो। त्यसलेै यो…
44 र म एिप्रल छ, १९०९ मा जन्मेको थए। त्यसलेै, तपाईलाई थाहा
छ यसले मलाई केिह पच्चीस वषर्भन्दा बिढ बनाएको छ। र त्यसलेै, म
जन्मेको िबहानीमा, मेरी आमाले भ ुभयो िक उहाले झ्याल खोल्नुभयो।
अब, हामीसंग कुनै चिकत्सक थएनन्, त्यहाँ प्रसिवका (िमडवाईफ) थए।
केवल…त्यो प्रसािवका मेरी हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो। र त्यसलेै जब म ज न्मए
र मेरो पिहलो वाइ शु भयो, र आमाले आफ्नो बच्चालाई हेनर् चािहन्।
र—र उहा आफै पिन कुनै बच्चा भन्दा फरक थएन। र जब तनीह ले
सानो झ्याल खोले, भखर्रै िदनको समयको शु वात हुदै थयो, लगभग पाँच
बजेको थयो। र…त्यहाँिनर सानो झाडीको अक तफ एउटा रिबन नामक
प न्छ बसीरहेको थयो। र जसरी तपाईह सबलेै मेरो जीवन कहानीको
पुस्तकको त स्बरमा देख्नुभएको छ। पुरानो रिबन प न्छ बसेर ती सबकैो
लािग गाउनसक्ने सम्म उसले गाएको थयो।
45 मलेै सधै रिबन चरालाई मन पराउछु। अब, तपाई केटाह जो
त्यो रेडयोमा हुनुहुन्छ, मेरो चरालाई नमानुर्होला। तपाई बुझ्नुहुन्छ,
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तनीह —तनीह —तनीह …तनीह मेरो चराह हुन्। के तपाईले
रिबनको पौराणक कथा सु ुभएको छ, कसरी उसले आफ्नो रातो छाती
पायो? म यहा एकछन को लािग बन्द गछुर् । कसरी उसलेआफ्नो रातो छाती
पायो…त्यहाँ राजाह का पिन राजा एकिदन कू्रसमा मद हुनुहुन्थ्यो, र उहा
क भोग्दै हुनुहुन्थ्यो र कोिह पिन उहाको सहायतामा आएन। उहालाई
म त गनर्लाई कोिह पिन त्यहाँ थएनन्। र त्यहाँ सानो खरैो चरा थयो
जसले त्यो कू्रसको िक ा िनकाल्न चाहदै थयो, र त्यो चरा कू्रसिनर उडेर
ती िक ाह िनकाल्न खोज्दै थयो। त्यो ता सक्नको लािग उ एकदमै
सानो थयो, र त्यसबेला उसको सानो छाती सबै रगतले रातो भयो। र
त्यसै समय दे ख उसको छाती सधै रातो नै र ो। उसलाई नमार केटाह ।
उसलाई एकै्ल छोडदेउ।
46 त्यो चरा झ्यालको एकपिट्ट बसेको थयो, रिबनले चुहूचुहू गद िगत
जस्तै गायो। र—र बाबाले झ्याललाई पछाड धकेलीिदनुभयो। र जब
तनीह ले त्यो सानो ढोकाको झ्याललाई थोरै धकेल्नुभयो, त्यो ज्योत
जुन तपाईले त स्बरमा देख्नुभएको छ झ्यालमा घुम्दै आयो, मेरी आमाले
भ ुभए अनुसार पलगंको माथ ब￭सर ो। के भ े भनेर हजुरआमालाई
थाहा नै थएन।
47 अब हामी…हामी धा मक प रवार थएनौ। मेरा मािनसह क्याथो लक
थए। म दवुतैफर् बाट आई रस मूलको हँु। मेरो बाबा कट्टर आई रस हुनुहुन्छ,
ब्रन्हाम। मेरी आमा हाभ हुनुहुन्छ; मात्र, उहाको बुवाले एउटा चेरोिक
इन्डीयनलाई िववाह गनुर्भयो, त्यसलेै त्यसले आई रसको थोरै रगतको
वंशलाई टुक्रायो। र बाबा र आमा िगजार्घरमा जानुभएन, र तनीह ले
िगजार्घरबाट बािहर िववाह गनुर्भयो र उहाह को कुनै धमर् थएन। र
त्यहाँ पछाड डाँडामा कुनै क्याथो लक मण्डली पिन थएन। त्यसलेै
उहाह शू वाती िनवासीको पमा बस्न आउनुभयो, दइुटा ब्रन्हामह
आए, त्यसबाट ब्रन्हामको पुरै पुस्ता िन स्कन्छ; त्यो नै हाम्रो प रवारको
वंशावली हो।
48 र त्यसपछ उहाले त्यो खोल्नुभयो…जब उहाह ले त्यो झ्याल
खोल्नुभयो र यो ज्योत त्यहाँ उभयो, उहाह लाई थाहा थएन के गन
भिन। आमाले भ ुभएको त्यसबेला बाबाले आफ्नो लािग नया जोडी लुगा
ल्याउनुभएको थयो जुन खास गरी मेरो जन्मिदनको कारणले थयो। उहा
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आफ्नो हात पुरानो लुगाको खल्तीमा हालेर उभेर ब￭सरहनुभएको थयो,
जस्तो ती िदनह मा ती काठको काम गन र मुडाको काम गनह ले उभने
गथ। र त्यो ज्योतले उहाह को मन मा भय पदैा गरकेो थयो।
49 र, जब म शायद दस िदनको भए, वा त्यस्तै केिह, उहाह ले मलाई
सानो एउटा ब्या प्ट मण्डलीमा सम्म लानुभयो जुनलाई “ओप्पोसम
कगडम” भिनन्थ्यो, ओप्पोसम कगडम ब्या प्ट मण्डली भिनन्थ्यो। त्यो
एउटा नाउ थयो। त्यहाँ एउटा पुरानो स कट प्रचारक थयो, त्यस पुरानो
शलैीको ब्या प्ट प्रचारक त्यहाँबाट दइु मिहनामा लगभग एकपटक आउने
गथ्य । त्यहाँ मािनसह को एउटा सानो सेवा संगै हुने गथ्य , तनीह
जान्थे र केिह गीतह गाउथे, तर तनीह को प्रचार उपदेश अक्सर
स कट प्रचारकबाट सु पाईन्थ्यो। तनीह ले हरके वषर् एउटा बोरामा
फस र त्यस्तै खालका अ कुराह प्रचारकलाई चन्दाको पमा िदने
गथ, मािनसह ले त्यो िदनको लािग उठाउथे। र त्यो बुढो प्रचारक म
सानो केटाको लािग प्राथर्ना गनर्लाई आए। त्यो नै िगजार्घरमा मेरो पिहलो
यात्रा थयो।
50 र लगभग त्यो वषर्मा…लगभग दइु वषर् या केिह बिढ उमेरमा मलेै पिहलो
दशर्ण देखेको थए।
51 िठक छ, उहाह ले ती डाँडाको वरपरका मािनसह लाई त्यो ज्योत
भत्र आएको थयो भिन भिनिदनुभएको थयो। त्यसलेै मािनसह ले त्यो
के हो भिन अनुमान लगाउन थाले। कतजनाले त्यो घरको ऐनामा सुयर्को
प्रकाशको प्रतिवम्ब भएको हुनुपछर् भन्थे। तर त्यहाँ कुनै ऐना थएन। र
सूयर् पिन उदाएको थएन, त्यसलेै त्यो एकदमै सबेरै थयो, पाँच बजेको
समय थयो। र त्यसपछ, ओ, मािनसह ले यो कुरालाई िबस्तारै िबस्तारै
नजरअन्दाज गद गए। र जब म लगभग मानौ तन वषर् उमेरको तर थए।
52 अब, म इमानदार हुनुपछर् । त्यहाँ यस्ता कुराह छन् जुन म यहाँ भ
चाह , र यसलाई मलेै नजरअन्दाज गररे यसलाई भ नपरे हुन्थ्यो भिन म
इच्छा त गछुर् । तर सत्य बोल्नु छ भने, तपाईले सत्य नै बोल्नु पछर् चाहे त्यो
आफ्नो बारमेा होस् या आफ्ना मािनसह को बारमेा होस्। यसको बारमेा
इमानदार हुनुपछर् , र सत्य सधै उिह नै रहन्छ।
53 मेरो बाबा धा मक व्यिक्त हुनबाट धेरै नै टाढा हुनुहुन्थ्यो। मेरो बाबा
पहाडको एउटा नमूना केटा थयो जो सधै लगातार रक्सी िपउनुहुन्थ्यो।
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र एकपटक उहा कुनै एउटा झगडाको समस्यामा पनुर्भयो, त्यो एक
त रकाको पहाडमा भएको भोजमा त्यहाँ झगडा हुदा दइुटा वा तनवटा
व्यिक्त झन्डै मरकेो थयो, त्यो झगडा, मारिपट, एक अकार्लाई चकु्क
हानाहान थयो। र बाबा यो झगडाको नाइके मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो, िकनभने
त्यहाँ उहाको एउटा साथी थयो जो यो लडाईमा घायल भएको थयो, र
उसले कसलैाई एउटा कुस ले हानेको थयो। र…त्यस व्यिक्तसंग चकु्क थयो
र बाबाको साथीलाई भुइमा लडाएर उसको मुटुमै चकु्कले हा लागेको थयो
र त्यसबेला बाबाले आफ्नो झगडा शू गनुर्भयो। र त्यो वास्तवमै भयानक
लडाई भएको हुनुपछर् , िकनभने तनीह ले, तल बुक्सर्िवल सम्म धेरै दरूी
टाडासम्म बाबालाई पकड़ीनको लािग घोडामा प्रहरी िपछा गरकेा थए।
54 त्यसलेै त्यो व्यिक्त मन अवस्थामा रहेको थयो। हुनसक्छ उसका केिह
मािनसह सुिनरहेका होलान्। म उहाको नाम भ जादछुै, िवल यारब्र
थयो उहाको नाउ। तनीह ले सम्भावतः मलाई लाग्छ ती मध्ये केिह
उनका केटाह क्या लफो नयामा छन् होला। तर त्यो व्यिक्त झगडालू,
महा बलवान् व्यिक्त थयो, उसलेआफ्नै केटालाई काठको पखार्लमा दबाएर
मारकेो थयो। त्यसलेै त्यो व्यिक्त अत बलवान र दु व्यिक्त थयो। त्यसलेै
त्यहाँ त्यो व्यिक्त र बाबाको बीच भयङ्कर ठुलो चकु्कको लडाई परकेो थयो। र
मेरो बुवाले त्यस व्यिक्तलाई झन्डै मारकेो थयो, त्यसलेै उहाले केन्टिकलाई
भागेर निदको पा रपिट्ट इ न्डयाना आउनु परकेो थयो।
55 र उहाको एउटा दाई थयो जो त्यसबेला लुइसिवल, केन्टिकमा
बस्नुहुन्थ्यो, जो लुइसिवल, केन्टिकको वूड मोसाईक स िमलको सहायक
िन रक्षक िनयकु्त हुनुहुन्थ्यो। त्यसलेै बाबाले आफ्नो जेठो दाइलाई खोज्दै
त्यहाँ आउनुभयो। बाबा सत्र जना छोराछोरीमा सबभैन्दा कान्छो हुनुहुन्थ्यो।
र उहाले आफ्नो जेठो दाईलाई खोज्न आउनुभयो, र जब उहा गएको झन्डै
साल जत भएको थयो। उहा फकर आउन सक्नुभएन, िकनभने कानूनले
उहालाई खो￭जरहेको थयो। र जब हामीले उहाको बारमेा चट्ठीबाट सुन्यौ,
जुन अक नाउमा पठाएको थयो, तर उहाले आमालाई पिहले नै भ ुभएको
थयो िक उहाले यस प्रकारले आमालाई सूचना पठाउनुहुन्छ भिन।
56 र मलाई याद छ एकिदन त्यो छहरामा जुन हाम्रो घरको िठक पछाड
थयो। र—र त्यो समयको केिह पछ…त्यहाँ नौ…मेरो र मेरो अक भाईको
बीचमा त्यहाँ एघार मिहनाको फरक छ, र उ त्यो बेलासम्म अझै पिन बामे
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सद थयो। र मेरो हातमा एउटा ठुलो ढंुगा थयो, र क त्त जोरले मलेै त्यो
ढंुगा टाडा त्यो पुरानो माटोसम्म हा सक्छु भनेर देखाउने कोशष गद थए,
जहाँ त्यो छहरा जिमनबाट आएको थयो र जिमन िहलो खालको माटोमा
बनेको थयो। र मलेै एउटा चराले, माथ खमा गीत गाई रहेको सुने। र
मलेै त्यो खको माथ हेरे र चरा उडेर टाढा गयो, र, जब त्यो उड्यो एउटा
आवाज मकहाँ बोल्यो।
57 अब, म जान्दछु िक तपाईले यो सोच्नुहुन्छ िक मलेै त्यो बेलाको कुरा
सोच्नर याद गनर्नै स क्दन। तर परमप्रभु परमे र जो न्याय गनुर्हुने हुनुहुन्छ,
पृथ्वी र स्वगर् र ती सबलेै जान्दछिक मलेै तपाईलाई सत्य भिनरहेको छु।
58 त्यो चरा, जब त्यो उडेर गयो, एउटा आवाज आयो जुन खमा त्यो
चरा थयो, झारमा बतासले हानेको जस्तो भयो, र त्यसले भन्यो, “तमी
न्यु अल्बानी भ े शहरको न￭जकै बस्ने छौ।” र म तन वषर्को उमेर भए
दे ख आजको समयसम्म म त्यहाँ बसेको छु, न्यु अल्बानी दे ख तन िमल
टाढा इ न्डयानामा।
59 म घर गए र आमालाई यो बारमेा भिनिदए। उहाले ठा ुभयो िक मलेै
सपना देख्दै थए वा त्यस्तै केिह सोच्नुभयो।
60 पछ हामी इ न्डयानामा बसाई सय र बाबा एउटा धिन मान्छेको मा
काम गनर् थाल्नुभयो, श्रीमान् वाथेनको मा। उहा नै वाथेन ड स्टलेरीजको
मा लक हुनुहुन्छ। र उहाले त्यहाँ ठुलो लगानी गनुर्भएको छ; उहा करोडपत
हुनुहुन्छ, र लुइसिवलको कनल र बेसबलको खेलाड र आिद इत्यािद
हुनुहुन्छ। र त्यसपछ हामी त्यसको न￭जक रहन थाल्यौ। र बाबा एउटा
गरीब व्यिक्त भएकोले, र उहाले रक्सी निपई रहन नसक्ने भएको ले त्यसलेै
उहाले भट्टीमा व्हस्क बनाउन थाल्नुभयो।
61 र त्यसले गदार् ममा धेरै किठनाईह आउन थाल्यो िकनभने म नै
छोराछोरीमा सबभैन्दा जेठो थए। त्यो व्हस्क बनाउने काम गद गदार् त्यो
पडीलाई चसो राख्नको लािग म भट्टीमा आउनु पथ्य र पानी जम्मा
गनुर्पथ्य । त्यसपछ उहाले त्यसलाई िबिक्र गनुर् हुन्थ्यो, र त्यसपछ उहाको
दइुटा वा तनटा अ भट्टीह थयो। अब, त्यिह नै भाग हो जुन मलाई भ
मन पदन, तर यो नै सत्य हो।
62 र म स्मरण गछुर् एकिदन, धन्सारबाट, घरमा दै आउदै थए। िकनभने
त्यो स्थानको पछाड पिट्ट एउटा तलाउ थयो…जहाँ तनीह ले बरफलाई
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काट्ने गथ। तपाईह मध्ये धेरलैाई सम्झना छ होला जब तनीह ले
बरफलाई काट्ने गथ र बुरादमा राख्ने गथ। त्यिह नै त रकामा श्रीमान्
वाथेनले बरफलाई राख्ने त रका अपनाएको थयो। र बाबा उहाको एउटा
िन￭ज गाड चालक हुनुहुन्थ्यो। र जब…यो तलाउ माछाले भ रएको हुन्थ्यो
र जब तनीह जान्थ्यो र बरफ काट्थ्यो अिन त्यसलाई ल्याएर बुरादमा
राख्थे, र जब गम याममा त्यो बरफ पग्लेर तल जाने गथ्य , म मान्छु िक
त्यो एक प्रकारको सफा हुन्थ्यो, बरफ नै जस्तो सफा रहन्थ्यो, यस्तो
दे खन्थ्यो िक जस्तो त्यो एउटा बरफको ताल हो, र तनीह ले त्यसलाई
प्रयोग गनर् सक्थ्यो, िपउनको लागी प्रयोग गनर् होइन, तर िपउने पानीलाई
चसो बनाई राख्न, बा ल्टको चारैतर राखी र दधू र त्यस्तै सामग्री चसो
राख्न प्रयोग गथ।
63 र एकिदन लगभग एक शहर टाढा थयो, मलेै एउटा पम्पबाट पानी भररे
आउदै थए। म चच्याउने कराउने ग रराको थए, को चच्याउदनै होला
यस्तोमा, िकनभने म िव ालयबाट फकर् दै थए र सबै केटाह माछा मानर्को
लािग तलाउतर गईसकेका थए। मलाई माछा मानर् एकदम मन पथ्य । र
त्यसलेै तनीह सबै माछा मानर्लाई गए तर म, म चािह भट्टीको लािग पानी
भनर्लाई बस्नुपय । अवश्य, त्यो आमा हुनुहुन्थ्यो जसले जानलाई िनषेध
गनुर्भएको थयो। र म…त्यो एकदम किठन अवस्था थयो। र म मलाई याद
छ त्यहाँ पतैालाको टुप्पो खटु्टाले िहडेर त्यहाँ आए, र मलेै एउटा मकैको
खोया पतैालाको टुप्पोमा बानेर राखेको थए तािक त्यसले मलाई धुलोबाट
बचाउथ्यो। के तपाईले किहल्यै त्यसो गनुर्भएको छ? मात्र एउटा मकैको
खोया तपाईको पाउको बुिढ औला मुिन यसरी राख्नुहोस् र त्यसलाई
डोरीले चारै तर बा ुहोस्, यसले तपाईको बुिढ औलालाई कछुवाको
गदर्न जस्तो गरी माथ उठाएर राक्छ, तपाइले बुझ्नुभयो, त्यसलाई माथ
अड्काएर राख्छ। मेरो खटु्टाको बुिढ औला मुिनको यो मकैको खोयाको
कारणले म जहाँ गए पिन तपाईले मलाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्थ्यो, तपाई
बुझ्नुहुन्छ म डग्मगाएर िहडेको जस्तो दे खन्थ्यो। म संग लगाउनलाई कुनै
पिन जुत्ता थएन। त्यसलेै हामीले किहल्यै पिन जुत्ता लगाएनौ, किहले
कािह त आधा जाडोयाम िबतेर जान्थ्यो, हामीले लगाएको हुदनै थयौ…
जुत्ता लगाउने कुरा तब मात्र हुन्थ्यो जब कसलेै हामीलाई जुत्ता िदन्थ्यो। र
लुगा तब लगाउथ्यौ जब कसलेै दान गररे लुगा िदन्थे।
64 र म त्यो खमा गएर रोिक्कए, र म त्यहाँ बसेर चच्याईरहेको थए
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(त्यो सेप्टेमबरको मिहनामा थयो) िकनभने म माछा मानर् चाहन्थे। मलाई
त्यो सानो ￭सरकेो बा ल्टले केिह ट्यांक पानी भनुर्पन थयो, र ￭सरकेो
बा ल्ट त्यत अग्लो थयो िक, त्यसमा केवल आधा ग्यालोन मात्रै पानी
आउथ्यो, िकनभने त्यसबेला म मात्र एउटा लगभग सात वषर्को बच्चा थए।
र मलेै त्यो ठुलो ट्यांक मा गएर त्यो पानी खन्याउथे र त्यसपछ फेरी
गएर अक दइु बा ल्ट पानी पम्प गररे ल्याउथे र फेरी जान्थे र फेरी लन
आउथे। यसै त रकामा हामीले पािन पाउथ्यौ। र तनीह ले त्यो रातमा
मकैको व्हस्क को रक्सी बनाउन जादै थए, ती मािनसह र बाबा संगै
घरमा त्यसो गन वाला थए।
65 र म चच्याउदै थए, र एक्कासी मलेै केिहकुराले आवाज बनाईरहेको
सुने जुन बतासे भुमरी जस्तो थयो, त्यो आवाज केिह यस्तो प्रकारको
(अब, म आशा गछुर् िक यो त्य त्त ठुलो आवाज छैन) “हुस, हुस,” केवल
यस्तो खालको आवाज थयो। त्यो समयमा सारा वातावरण शान्त थयो
र मलेै चारै तर हेर।े र तपाईलाई थाहा छ के, एउटा सानो बतासे भुमरी,
म िव ास गछुर् तपाईले त्यसलाई एउटा सानो चक्रवात भ ुहुन्छ? जाडोको
वषर्मा यो बतास अक्सर आउछ र मकैको बारीमा पातह र झारीह र
त्यस्तै कुराह गोलो गोलो घुमाएर उडाएर ल्याउछ, तपाई जा ुहुन्छ, शरद
ऋतुमा यो पात झनवाला स्थतमा हुन्छन्। म त्यस समय एउटा ठुलो सेतो
चनारको ख मुिन थए, धन्सार र घरको बाटोको िवचमा थयो। र मलेै
त्यो आवाज सुने। र मलेै वरपर हेर,े र त्यो िठक त्य त्तकै शान्त वातावरण
थयो जती अिहले यो कोठा शान्त छ। एउटा पात पिन ह￭ रहेको थएन,
केिह पिन थएन। र मलेै सोचे, “कहाँबाट त्यो आवाज आईरहेको छ?”
र म एउटा बच्चा नै थए त्यसलेै मलेै सोच्न थाले, “पकै्क यो ठाउभन्दा
टाढाबाट यो आवाज आइरहेको छ।” र त्यो आवाज झन् ठुलो भन्दा ठुलो
हुदै आयो।
66 मलेै मेरो सानो बा ल्ट िटपे र केिह एक दइु बेरसम्म रोए चच्याए र
जहाँ आराम ग ररहेको थए त्यहाँबाट उठे। र म त्यस ठाउबाट केवल केिह
िफट टाढा गए, त्यो ठुलो खको हाँगा मुिनतरबाट टाढा गए, र, ओ,
त्यसले बतासे भुमरीको ठुलो आवाज िनकाल्यो। र त्यो हेनर्लाई म पछाड
फ कए, र त्यो खको आधा बाटो बीचमा अक हुरी बतासे भुमरी थयो,
त्यो खसम्म पुग्यो र त्यसको चारैतर बता￭सदै ती पातह लाई ह ाउन
थाल्यो। अिन, मलेै िकन बतासे भुमरी आयो भिन त्यसको िवषयमा कुनै
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अनौठो कुरा सोचन, िकनभने त्यो केवल त्यो वषर्को ऋतुमा थयो, शरद
ऋतु थयो। सानो…हामीले त्यसलाई “बतासे भुमरी” भन्छौ। र त्यसले—
र त्यसले धुलो उडाउछ। तपाईले त्यसलाई म भूमीमा त्यसरी देख्नुभएको
छ। उिह नै कुरा थयो। त्यो मलेै हेर,े तर म त्यहाँबाट छोडेर गईन। धेरै जसो
त्यो केिह क्षणको मात्रै चहलपहल हुन्छ, त्यसपछ त्यो जान्छ, तर त्यो दइु
िमनेट वा बिढ समय भइसकेको थयो।
67 र म फेरी िहड्न थाले। र मलेै त्यसलाई हेनर्लाई फेरी फ कए। र जब
त्यसो गर,े एउटा मानव आवाज आयो, िठक जस्तो मेरो आवाज सुिनन्छ
त्यसरी ध्वनीको पमा आवाजले मलाई भन्यो, “तलेै कदािप कुनै पिन
हालतमा रक्सी, चुरोट िपउने र आफ्नो शरीरलाई दिूषत नबना। त ठुलो
भएपछ तेरो िन म्त खास कायर् गनर्को िन म्त िदइनेछ” यस आवाज सुनेर
मेरो त भयले झन्डै सात्तो गयो! तपाईले कल्पना गनर् सक्नुहुन्छ एउटा सानो
बच्चालाई कस्तो महसूस भयो होला। मलेै ती बा ल्टह झार,े र कराउन
सक्ने सम्मको उच्चआवाजले चच्याउदै म ज त्तसक्दो चाडो घरमा गए।
68 र त्यहाँ प्रान्तमा कपरहेड सपर्ह छन् जुन अत्यन्त िवषालु हुन्छ। र मेरी
आमाले सोच्नुभयो िक, त्यहाँ मदैानबाट आउदै गदार् यसलाई शायद खटु्टामा
कपरहेड सपर्ले टोक्यो होला र त्यसलेै उहा म भएकोिनर दौडेर आउनुभयो।
र म उहाको बाहुलीमा उिफ्रए, चच्याउद,ै अगंालो हाल्दै उहालाई चुमे। र
उहाले भ ुभयो, “के भयो, के तमीलाई सपर्ले टोक्यो?” मलाई जताततै
हेनुर्भयो।

मलेै भने, “होइन,आमा! त्यहाँ एउटा मान्छे छ त्यो खको तल।”
69 र उहाले भ ुभयो, “ओ, िब ी, िब ी! छोड, यसलाई रहन देउ।” र
उहाले भ ुभयो, “के तमी यो कुरालाइ बन्द गररे सुत्न जान्छौ?”
70 मलेै भने, “होइन, आमा! त्यहाँ िनर खमा एउटा मान्छे छ र उसले
मलाई रक्सी नखानु, चुरोट निपउनु भन्यो।”
71 “ व्हस्क र त्यस्ता कुराह नखान भिन भनेको छ।” र त्यस समय
तर मलेै भट्टीको लािग पानी भन ग ररहेको थए। र उहाले भ ुभयो, “तलेै
कदािप कुनै पिन ढंगले िपउने र आफ्नो शरीरलाई दिूषत बनाउने काम
नगनुर्।” त्यो अनैतक हो, तपाईलाई थाहा छ, र मेरो बाल्यकाल…जावान
अवस्थामा पिन गलत मािहलाह बाट पर राख्नु पनछ। र मलेै जानेसम्म भ
सक्छु िक म ती कुरामध्ये एउटाको पिन किहल्यै दोषी रिहन। प्रभुले मलाई
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ती कुराह बाट सहायता गनुर्भयो, र जसै म जादै गछुर् तपाईले पाउनुहुनेछ।
त्यसलेै त्यसबेला, “रक्सी वा चुरोट िपउने, वा आफ्नो शरीरलाई दिूषत गन
काम नगर, िकनिक त्यहाँ काम िदईनेछ जब त ठुलो हुनेछस्।”
72 िठक छ, मलेै त्यो कुरा आमालाई भने, र—र उहा मात्रै मलाई
हेररे हास्नुभयो। र म केवल उत्ते￭जत अवस्थामा भए। त्यसलेै उहाले
चिकत्सकलाई बोलाउनुभयो, र चिकत्सकले भ ुभयो, “उ केवल
आ त्तएको हो, त्य त्त मात्रै हो।” त्यसलेै आमाले मलाई खाटमा राख्नुभयो।
र त्यो िदन दे ख आजसम्म म फेरी किहल्यै त्यो खको बाटो भएर िहडन।
म त￭सर्एको थए। म बगचैाको अक पिट्टबाट गएको छु, िकनभने मलेै
सोचेको थए िक त्यो खमा मान्छे छ र त्यो मान्छे म संग बो लरहेको
थयो, त्यो ठुलो गिहरो आवाज बोल्थ्यो।
73 र त्यसपछ लगभग एक मिहना प ात, म आफ्नो सानो घरको
अगाडको मदैानमा भाईह संग गुच्चा खेल्दै थए। र एकैचोिट मेरो मनमा
अनौठो भावना ममा आयो। र म खेल्न छोडे र एउटा खको एक ठाउमा
बसे। र हामी िठक ओहाईयो निदको िठक माथ िकनारमा थयौ। र मलेै
तल जेफेरसनिवल तर तल हेर,े र मलेै एउटा पुल माथ उठेर पारीपिट्ट
गईरहेको देखे, त्यो निद, त्यो निदको भागमा। र मलेै सोह्रजना पु षह
देखे (मलेै तनीह लाई गनेको थए) तनीह माथबाट खसे र तनीह ले
त्यस पुलमा आफ्नो ज्यान गुमाए। म एकदमै छट्टो कुदे र मेरी आमालाई यो
भने, र उहाले सोच्नुभयो िक म सुत्न गएको थए। तर मेरो आमा बाबाले त्यो
कुरा मनमै राखे, र त्यो समय दे ख बाईस वषर् पछ मुिनसीपल िब्रज (पुल)
अिहले त्यहाँ बनेको छ (जसबाट भएर तपाईह धेरै त्यो पार गनुर्भएको छ)
र यो मलेै देखेकै स्थानमा बनाएको छ र यो निद पारी पुल बनाउने क्रममा
सोह्रजना मािनसह ले आफ्नो ज्यान गुमाएका थए।
74 यो ￭स पमा साँचो हुनबाट किहल्यै असफल भएको छैन। जसरी
तपाईले यहाँ मचंमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो सधै यिह प्रकारले भएको छ।
75 अब, तनीह ले म मात्रै आ त्तएको थए भिन सोचेका थए। जुन, म
एक आ त्तनेखालको व्यिक्त हँु, त्यो साँचो हो। र, यिद तपाईले किहल्यै
ध्यान िदनुभएको छ भने, त्यो मािनस जो आ त्मक कुरामा झुकाव हुन्छ
तनीह सधै अत्ता लने खालका हुन्छन्।
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76 किव र अगमवक्ताह लाई हेनुर्होस्। र िव लयम कोपर हेनुर्होस् जसले
त्यो प्रख्यात गीत लेखेका थए, “त्यहाँ रगतले भ रएको झरना छ,
इम्मानुएलको नशाबाट झरकेो छ।” के तपाइले किहल्य…ैतपाईलाई थाहा
छ यो गीत। म उहाको चहानमा उभेको थए धेरै समय िबतेको छैन।
भाई जुलीयस, म िव ास गछुर् िक मलाई थाहा छैन…हो, त्यो सिह
हो, भाई हामीसंग चहानमा संगै हुनुहुन्थ्यो। र—र त्यहाँ, उहाले त्यो
गीत ले खसक्नुभए पछ, प्रेरणाले उहालाई छोड्यो, उहाले आत्माहत्या
गनर्को लािग निद खोज्ने प्रयास गनुर्भयो। बुझ्नुभयो, आत्माले उहालाई
छोडेर जानुभयो। र किव र रचनाकार जस्तो व्यिक्त…होइन मेरो मतलब
अगमवक्ताह ।

77 ए लयालाई हेनुर्होस्, अब उनले डाँडामा खडा भए र स्वगर्बाट आगो
झारे र स्वगर्बाट झरी ल्याए। त्यसपछ जब आत्माले उनलाई छोडे, उनी
एउटा ीको ध म्कको डरमा भागे। र परमे रले उनलाई एउटा गुफामा
चा लस िदन पछ भेट्नुभयो र िनकालेर ल्याउनुभयो।

78 योनालाई हेनुर्होस्, पयार् प्रेरणाका साथ जब प्रभुले उसलाई त्यहाँ
िननभ्भेमा प्रचार गनर्को िन म्त अभषेक गनुर्भयो, त्यो एउटा शहर सन्त
लुइसको जत्रो आकार हुन्जेलसम्म खरानी धसी बोरामा प ाताप गर।े र
त्यसपछ जब आत्माले उनलाई छोडिदयो, उसलाई के भयो? हामीले
उसलाई डाँडामा भेट्छौ आत्माले छोडसके पछ, परमे रलाई उसको
जीवन लईिदन प्राथर्ना ग ररहेको भेट्छौ। र, तपाईले देख्नुहुन्छ, त्यो प्रेरणा
हो। र जब यी कुराह हुन्छ यसले—यसले तपाईमा केिह गछर् ।

79 त्यसपछ म याद गछुर् िक म हु कदै गए, म जवान केटा हुदै गए (म छट्टो
छटो गनछु तािक म थोरै समय अ कुरा गनर् भ्याउने छु)। जब म जवान
हुदै गए मसंग जवान पु षह को जस्तै सोचिवचार हुदै गयो। म…िव ालय
जादगैदार्, मलेै ती साना केिटह भेटे। तपाईलाई थाहा छ, म वास्तवमै
लजालु थए, तपाई जा ुहुन्छ। र अन्ततंः मलेै—मलेै मेरो लािग सानो
एउटा केिट िमत्र पाए। र सबै साना केटाह जस्त,ै मलाई लाग्छ लगभग
पन् वषर्को उमेरमा थयो। र त्यसलेै, ओ, उ राम्री थईन्। उनको आँखा
ढुकुरको जस्तै थयो र उसको दाँत मोती जस्तै थयो र हासको जस्तै घाँिट
थयो, र उनी वास्तवमै राम्री थईन्।
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80 र अक सानो केटा थयो, उ…हामी िमल्ने साथीह थयौ, र उसंग
उसको बाबाको पुरानो नमूनाको िट-फोडर् गाड थयो, र हामीले हाम्रो
केिट साथीसंग भेट गनर् गयौ। र हामीले तनीह लाई टाढा गाडमा घुमाउन
लादै थयौ। र हामीलाई दइु ग्या लन तेल िक लाई पयार् पसैा थयो।
त्यो गाडलाई चलाउनको लािग हामीले पछाडको पांग्राको माथ धुरीलाई
मोड्न ज्याक हाल्न पथ्य । मलाई थाहा छैन कतै तपाईले त्यो याद गनर्
सक्नुहुन्छ िक नाई, तपाई जा ुहुन्छ धुरीलाई मोड्न। तर हामी राम्रै गरी
त्यो गद थयौ।
81 र मेरो खल्तीमा एउटा केिह िनकेलको ￭सक्का थयो, र हामी एउटा
सानो ठाउमा रोिकयौ र…एउटा िनकेलको ￭सक्कामा तपाईले सानो बगंुरको
स्याण्डिवच िक सक्नुहुन्थ्यो। र त्यसलेै, ओ, म धिन थए त्यो बेलाको
लािग, मलेै तनीह को लािग चारओटा जस्तो िक सक्थे! बुझ्नुभयो? र
हामीले स्याण्डिवच र कोक खाईसके पछ, मलेै ती बोत्तलह फकार्एर लान
शु गर।े र मलाई चिकत पानर् जब म बािहर आए, ( ीह िठक त्यो समय
अनुग्रहबाट िगनर् शु गरकेा थए, वा ीको लाजबाट िगनर् शु गरकेा थए)
मेरी सानी ढुकुरले एउटा चुरोट िपउदै थईन्।
82 र, चुरोट िपउने ीको बारमेा मलेै सधै यो सोचेको छु र मलेै त्यो
समय दे ख एउटा सानो कुरा पिन प रवतर्न गरकेो छुइन। त्यो सिह हो। यो
सबभैन्दा तुच्छ कुरा हो जो ीले गनर् सक्छ। र त्यो एकदम सिह हो। र
मलेै—मलेै सोचे म…अब, चुरोट उद्ध्योग यस िवषयमा मेरो पछ लाग्न
सक्छ, तर, म तपाईलाई भन्दै छु, त्यो केवल दु को एउटा छाल मात्र हो,
यो नै सबभैन्दा ठुलो हत्यारा र िवनासकारक चज हो जुन यो देशले पाएको
छ। म मेरो केटा चुरोटे भएको भन्दा जडया भएकोमा सहन गनर्सक्छु। त्यो
साँचो हो। त्यो सिह हो। म मेरी श्रीमतीले चुरोट िपएको भन्दा रक्सीले भुइमा
लडरहेको हेनर् सक्छु। त्यिह नै हो।
83 अब, यो परमे रको आत्मा जुन मसंग छ, यिद त्यो परमे रको आत्मा
(जसरी तपाईले यो प्र गनर्सक्नुहुन्छ), तपाईह जो धुम्रपान गनुर्हुन्छ
तपाई जब माथ जानुहुन्छ तपाई बाच्नको लािग मौका एकदमै कम हुन्छ। र
तपाईले हरकेपटक सभाह मा देख्नुभएको छ िक कुन प्रकारले धुम्रपान गन
व्यिक्तलाई पिवत्र आत्माले अपराधी ठहराईरहेको छ। यो अ त्तनै डरलाग्दो
कुरा हो। यसको लतबाट आफुलाई टाढा राख्नुहोस्। मिहलाह यिद तपाई
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यो गरकेो मा दोषी हुनुहुन्छ भने, कृपया येशूको नाउमा छोडिदनुहोस्।
त्यसबाट आफैलाई टाढा राख्नुहोस्! यसले तपाईलाई टुटाउछ, यसले
तपाईलाई माछर् । यसले…धुम्रपान गनुर् आफु भत्र धेरै क्यान्सर भनुर्
सरह हो।
84 चिकत्सकह ले चेतावनी िदन प्रयास गछर्न्। तरै पिन तनीह ले
तपाईलाई यी सामग्रीह िवक्री गनर् सक्छन् र! यिद तपाई त्यो औषधी
पसलमा जानुभयो र भ ुभयो, “मलाइ पचास सेन्टको क्यान्सर िक ु छ।”
यिद पसलेले त्यो िदए भने प्रहरी आएर त्यसलाई झ्यालखानामा कैदमा
रा खिदन्छन्। तर जब तपाईले पचास सेन्टको चुरोट िक ुहुन्छ भने तपाईले
उिह कुरा, क्यान्सरनै िकन्दै हुनुहुन्छ। चिकत्सकह ले त्यसो भन्दछन्।
ओ यो पसैाले बनेको देश। यो एकदम खराब हो। यो एउटा हत्यारा हो। यो
प्रमाणत भईसकेको छ।
85 र, जब मलेै त्यस सुन्दरी सानी केिटलाई हो￭सयार पमा व्यवहार
गरकेो देखे, उसको हातमा चुरोट देखे, त्यसले मलाई मारकेो जस्तै बनायो,
िकनिक मलेै वास्तवमै सोचेको थए िक मलेै उसलाई प्रेम गथ भिन। “िठक
छ…र मलेै सोचे”
86 अब, मलाई एउटा “मिहलालाई घृणा गन व्यिक्त” भिन बोलाउन थाले,
तपाई त्यो जा ुहुन्छ, िकनभने म सधै जसो एक िकसीमले ीको िव मा
भएको जस्तो दे खन्छ, तर तपाई िदिदबिहनीह को िव मा म छुइन। म
त केवल अिहलेका आधुिनक ीह को चालचलनको िव मा छु। त्यो
सिह हो। असल ीह जस्तै हुनुपछर् ।
87 तर म स्मरण गनर् सक्छु िक जब मेरो बाबाको भिट्ट त्यहाँ च लरहदा, म
त्यहाँ पािन र त्यस्तै कुराह को लािग त्यहाँ हुनुपथ्य । मलेै देख्थे िक जवान
यवुतीह जो सत्र अठार वषर्को उमेरभन्दा बिढ थएन, तनीह अिहलेको
मेरो उमेरका पु षह रक्सी िपएर मातेर बसेका हुन्थे। र तनीह लाई
त्यसबेला होसमा ल्याउनको लािग कालो किफ बनाईिदने गथ, तािक
तनीह त्यहाँ घरमा गएर तनीह का श्रीमान् लाई फेरी खाना पकाएर
खवुाउन सक्नको िन म्त। ओ, केिह त्यस्तै खालको, मलेै भने, “म…”
त्यसपछ मेरो िटप्पणी यो थयो, “तनीह एउटा राम्रो सफा गो लले मा रनु
योग्यका छैनन्।” त्यो सिह हो। र मलेै ीह लाई घृणा गथ। त्यो सिह हो।
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र त्यसलेै मलेै हरके चाललाई अिहले ध्यान िदनुपछर् , त्यिह नै सोच अझै
सोच्नबाट टाढा राख्न।
88 त्यसलेै, तर अब, एउटा असल ी पु षको शरताजको गहना हो।
उनीलाई सम्मान ग रनुपछर् । उनी…मेरी आमा एक ी हुनुहुन्छ, मेरी
श्रीमती एक ी हुन्, र उनीह प्यारा छन्। र मसंग त्यहाँ धेरै हजारौ इसाई
िदिदबिहनीह हुनुहुन्छ जसलाई मलेै उच्च सम्मान गछुर् । तर यिद—यिद
तनीह ले परमे रले उनीह लाई जस्तो बनाउनुभयो त्यसलाई सम्मान
गछर्न् भने, एउटा आमा, एउटा वास्तिवक रानी, त्यो सबै राम्रो हो। उनी नै
उत्तम कुरा जुन परमे र एउटा पु षलाई िदन सक्नुहुन्छ, त्यो एउटा श्रीमती
हो। मुिक्तभन्दा बािहर, एउटा श्रीमतीनै उत्तम कुरा हो यिद उनी एउटा
असल श्रीमती छन् भने। तर यिद उनी असल छैनन् भने, सोलोमनले
भनेका छन्, “च रत्रवान् पत्नी आफ्ना पतको मुकुट हो, तर अपमान
ल्याउने पत्नी चािह तनका हड्डी सडेको जस्तै हो।” र त्यो सिह हो। त्यो नै
खत्तम कुरा हुनसक्छ। त्यसलेै एउटा च रत्रवान् ी…यिद तपाईले एउटा
असल ी पाउनु भएको छ भने, तपाईले उसलाई उच्च सम्मान िदनुपछर् ।
त्यो िठक हो, तपाईलले सम्मान गनुर्पछर् । एउटा सच्चा ी, र छोराछोरी
हो, यिद तपाईले सच्चा आमा पाउनुभएको छ जो घरमा बस्छ र तपाईको
ख्याल राख्ने कोशस गनुर्हुन्छ, तपाईको लुगा सफा राख्नुहुन्छ, तपाईलाई
िव ालय पठाउनुहुन्छ, तपाईलाई येशूको बारमेा शक्षा िदनुहुन्छ, तपाईले
त्यस प्रेिमलो आमालाई तपाई भत्र भएसम्मको सबै आदर उहालाई गनुर्पछर् ।
तपाईले त्यस ीलाई आदर गनुर्पछर् , हो, श्रीमान्, िकनभने उहा एक सच्चा
आमा हुनुहुन्छ।
89 तनीह ले केन्टिक डाँडाको अशक्षत अवस्थाको िवषयमा बोल्ने
गछर्न्। तपाईले यसलाई यहाँ हेनुर्होस् मािनसह कत अनपढ जस्तो
छन्। त्यहाँ मध्येका केिह आमाह यहाँ ह लवूडमा आएर तपाई आधुिनक
आमाह लाई तपाईका बच्चाह लाई कसरी हुकार्उने भिन ￭सकाउन सक्छन्।
तपाईले ती आमाको बच्चालाई एक रात आफ्नो सबै कपाल िबग्रेको र रगें
ओठ…त्यसलाई के भ े गनुर् हुन्छ? र आफ्नो मुखलाई रगं्याउने, र जसको
कपडा पुरै एकतफ त न्कएको छ, र पुरै रात रक्सी िपएर मातेको अवस्थामा
घरबाट बािहर रहेको छ, उसको आमाले एउटा िहकोरी ख टुप्पोको काठ
भाच्छ र त्यसपछ जुन िपटाई हुन्छ त्यस प ात उनी किहल्यै बािहर जादनै।
म तपाईलाई भन्छु, उनी…र यिद तपाईले पिन त्यस्तै केिह यहाँ गनुर्भयो
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भने, तपाईको यहाँ अझै राम्रो ह लवूड हुनेछ, र एउटा उत्तम देश हुनेछ।
त्यो सिह हो। यो साचो हो। “केवल आधुिनक ब े कोशष गछर्न्” त्यो
दु को एउटा चाल हो।
90 अब, यो सानी केिट, जब मलेै उसलाई हेर,े मेरो दय केवल छया
छया भयो। र मलेै सोचे, “िबचरा केिट”

र उसले भिनन्, “ओ, तमीलाई चािहन्छ, िब ी?”
मलेै भने, “होइन, म्याम।” मलेै भने, “म चुरोट िपउने ग दन।”

91 उनले भिनन्, “अब, तमीले भनेको थयौ, तमीले किहल्यै नाचेको
थएनौ।” तनीह नाचघरमा जान चाहेका थए र मलेै त्यसो गनर् चािहन।
त्यसलेै तनीह ले भने िक त्यहाँ तल एउटा नाच गन ठाउ छ, जसलाई
तनीह ले ￭सकामोर गाडन भन्थे।

र मलेै भने, “म नाच्ने ग दन।”
92 उसले भिनन्, “अब, तमीले नाच्ने गदनौ, धुम्रपान गदनौ, र रक्सी
िपउदनैौ। तमीले कसरी रमाइलो गछ त?”
93 मलेै भने, “अँ, मलाई त माछा मानर् मन लाग्छ र ￭सकार गनर् मन पछर् ।”
त्यसले उसलाई इच्छुक बनाएन।

त्यसलेै उसले भिनन्, “यो चुरोट लउ।”
र मलेै भने, “होइन म्याम, धन्यवाद तर म धुम्रपान ग दन।”

94 र त्यसबेला म कारको पछाड पिट्ट उभएको थए। पुरानो फोडर् कारको
मोडेलमा यस्तो हुने गथ्य , तपाईलाई याद होला, र म कारको पछाड
उभएको थए, पछाडको ￭सटमा ब￭सरहेको थए, उनी र म पछाड थयौ।
र उनले भिनन्, “तम्रो मतलव तमी एउटा चुरोट पिन िपउदनैौ भनेको
हो?” भिनन्, “यसको मतलव हामी केिटह को िहम्मत तमी केटाह को
भन्दा ज्यादा छ।”

मलेै भने, “होइन, म्याम, मलाई त्यस्तो लाग्दनै, मलेै गनर् सक्छु।”
95 उनले भिनन्, “तमीले के िपउछौ, तमी त कायर छौ” ओ, हो,
म आफैलाई हो￭सयार र िनडर भ चाहन्थे। म त लडेर िवजय उपहार
पाउन चाहन्थे, त्यिह जीवन प्रतको मेरो सोच थयो। त्यसलेै मलेै भने…
“कायर, कायर।”
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96 मलेै त्यो सहन सिकन, त्यसलेै मलेै भने, “त्यो मलाई देऊ!” चुरोट
लनलाई मेरो हात मलेै लागे, मलेै भने, “म उसलाई देखाउछु िक म कायर
हो िक होइन भनेर।” मलेै चुरोट लए र सलाईको कािट बाल्न लागे। अब
म जान्दछु िक तपाई…अब, तपाईले के सोच्दै हुनुहुन्छ त्यसको ￭जम्मेवार
म छुइन, म त केवल सत्य बताएको ￭जम्मेवार छु। जब मलेै त्यो चुरोट
सल्काउन शु गर,े र धुम्रपान गन पक्का ढताको साथ चुरोट त्यस प्रकारले
समाएको थए, जुन ढताको साथ आज मलेै यो बाईबल पक्डेको छु,
बुझ्नुभयो, र मलेै केिह जादै गरकेो आवाज सुने, “हुस्!” मलेै फेरी चुरोट
िपउने कोशष गर,े तर मलेै त्यो मेरो मुखमा लानै सिकन। र म न कराउन
थाले, मलेै त्यसलाई भुइमा फा लिदए। र तनीह म प्रत हाँसीरहे। र म
घरतर िहडे, माथीको के्षत्रबाट भएर गए, र त्यहाँ िनर रोएर ब￭सरहे। र त्यो
एकदम दखुदाई जीवन थयो।

97 मलाई सम्झना छ एक िदन बाबा केटाह संग तल निदतर जादै
हुनुहुन्थ्यो। मेरो भाई र म, हामीले डंुगा लएर निदको माथी र तल गनुर्
पन भएको थयो, निदमा खा ल बोतल खोज्न गएका थयौ ताक त्यसमा
व्हस्क भनर् सकोस्, र हामीले तनीह को िन म्त निदबाट एक दजर्न बोतल
खोजेर ल्याउदा हामीले एक िनकेल पाउथ्यौ। र बाबा म संग हुनुहुन्थ्यो र
उहासंग ती साना चेप्टो…मलाई लाग्छ त्यो लगभग एउटा आधा बोतल
थयो। र त्यहाँ एउटा ख थयो जुन ढलेको थयो र बाबा…र बाबासंग
त्यो व्यिक्त थयो जो श्रीमान् डनर्बुस थयो। मसंग उहाको…उहासंग एउटा
राम्रो डंुगा थयो र मलाई उहाको एउटा सहायता चािहएको थयो िकनिक
म त्यो डंुगा प्रयोग गनर् चाहन्थे। उहाको डंुगामा एकदम राम्रो पतवार थयो
र मेरोमा चािह पतवार नै थएन। हाम्रो डंुगामा चाल्नको लािग पुरानो पत्ता
थयो। र त्यसलेै मलेै चाहन्थे िक त्यो डंुगा चलाउनलाई मलेै पाए हुन्थ्यो
भिन…त्यस व्यिक्तले वे ल्डगको काम गथ्य र बाबाको लािग भिट्ट तयार
गनगथ्य । त्यसलेै उहाले…उहा दवुजैना त्यहाँ खमा आफ्नो खटु्टा पसाररे
बस्नुभयो र त्यो सानो चेप्टो बोतलको व्हस्क उहालाई िदनुभयो र उहाले
िपउनुभयो, बाबालाई फेरी त्यो िदनुभयो र उहाले पिन िपउनुभयो, र उहाले
त्यस बोतललाई खमा िनस्केको एउटा ठुट्टामा अड्काएर राख्नुभयो। र
श्रीमान् डोनर्बुसले त्यसलाई उठाउनुभयो, र भन्यो, “लाउ िब ी खाउ।”

मलेै भने, “धन्यवाद, मलेै िपउने ग दन।”
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98 उहाले भ ुभयो, “एउटा ब्रन्हाम भएर, रक्सी िपउदनैौ?” सबै जना
हाम्रा प रवारमा िहड्दै डुल्दै नै मर।े र उहाले भ ुभयो, “एउटा ब्रन्हाम भएर
रक्सी िपउदनैौ?”

मलेै भने, “होइन, श्रीमान्।”
“होइन,” बाबाले भ ुभयो, “मलेै एउटा कायरलाई पा लराको छु।”

99 मेरो बाबाले मलाई एउटा कायर भन्दै हुनुहुन्थ्यो! मलेै भने, “त्यो बोतल
मलाई िदनुस्!” र मलेै त्यो िवक लाई त्यसको टुप्पोबाट रक्सी िपउछु नै
भनेर खोले र जब मलेै त्यसलाई खोले, “हूस्!” मलेै त्यो बोतल त्यहाँ िदए
अिन त्यहाबाट ज त्त सक्दो दै आए, केिह कुराले मलाई त्यस्तो गनर् नै
िददनैथयो। बुझ्नुभयो? मलेै भ स क्दन िक कुनै त रकाले म राम्रो थए
(म त्यो गछुर् भनेर पक्का सोचेको नै थए), तर त्यो परमे रको अनुग्रह थयो,
अ तू अनुग्रह जसले मलाई ती कुराह गनर्बाट टाढा रा खर ो। म आफै त
ती कुराह गनर् चाहन्थे तर उहाले मलाई ती कुराह गनर् िदनुहुदनै थयो।
100 केिह पछ मलेै एउटा केिट पाए जब म बाईस वषर्को थए उनी अत
िप्रय थईन्। उनी एउटा केिट थईन् जो मण्डलीमा जा न्थन्, जमर्न लुथरन
मण्डलीमा। हउनको नाउ ब्रमवाक थयो, िब-आर-य-ुएम-िब-ए-सी-
एच, जुन ब्रमबग भ े नाउबाट आएको थयो। र उनी असल केिट थईन्।
उनले धुम्रपान वा रक्सी िपउने गदन थईन्, वा उनी नाच्नलाई जाने केिह
ग दन थएन्, एउटा असल केिट थईन्। म उनीसंग केिह छोटो समयसम्म
गए, र मलेै…त्यसपछ, लगभग बाईस वषर्को उमेर सम्म मलेै पयार् पसैा
कमाए र मलेै मेरो लािग एउटा पुरानो फोडर् गाड िकने र मलेै…र हामी
दवुजैना घुम्नलाई संगै जाने गथ्य । र त्यसलेै त्यो समयमा, त्यहाँ न￭जकमा
कुनै लुथरन चचर् थएन, तनीह हवाडर् पाकर् बाट सरकेा थए।
101 र त्यसलेै तनीह …एउटा सेवक थए, त्यो व्यिक्त जसले मलाई
एउटा ब्या प्ट मण्डलीमा प्रचारकको पमा िनयकु्त गनुर्भएको थयो जो
डाक्टर रोय डेभस हुनुहुन्थ्यो। उहा नै हुनुहुन्छ जसले बिहनी अप्स र भाई
अप्सलाई मकहाँ पठाउनुभयो, वा मेरो बारमेा उहालाई भ ुभयो, डाक्टर
रोय डेभस हुनुहुन्छ। र त्यसलेै उहाले प्रचार गद हुनुहुन्थ्यो, र पिहलो
ब्या प्ट खोल्नुभयो यहाँ…मलाई लाग्दनै त्यो पिहलो ब्या प्ट चचर् थयो
भिन…त्यो जेफसर्नको िमसनरी ब्या प्ट चचर् भिनन्थ्यो। र उहाले नै त्यो
समयमा त्यस स्थानमा प्रचार गनुर्हुन्थ्यो, र हामी राती त्यहाँ मण्डलीमा जाने



28 बो लएको वचन

गथ्य , त्यसलेै…र हामी फ़ कन्थ्यौ। र म त्यो चचर्मा किहल्यै पिन सदस्य
भईन, तर मलाई उनीसंग जान मन पथ्य । िकनभने मुख्य िवचार चािह,
“उनीसंगै त्यहाँ जानु थयो” र म इमान्दार भएर भ ुपदार् यो थयो कारण।

102 त्यसलेै तब उनीसंगै जाँदा, एकिदन म…उनी एउटा असल प रवारबाट
थईन्। र मलेै सोच्न थाले, “तपाईलाई थाहा छ, तपाईलाई थाहा छ, मलेै
त्यस केिटको समय बबार्द नगरकैे राम्रो हुन्छ। त्यो सिह थएन, िकनभने उनी
असल केिट थईन्, र म ग रब थए र म…” र मेरो बाबाको स्वास्थ पिन
िबिग्रएको थयो, र मलेै—मलेै…र त्यस्तो केिटलाई ￭जिवका चलाउनको
िन म्त मेरो कुनै बाटो थएन, जो राम्रो घरमा र भुइँमा गलचैा भएको घरमा
बस्ने बानी भएको थयो र।

103 मलाई सम्झना छ त्यो पिहलो गलचैा जुन मलेै पिहलो पटक देखेको
थए, मलाई थाहा थएन त्यो के हो भिन। म छेउ छेउमा वरपर िहडे। मलेै
सोचेको थए िक मेरो जीवन भ रमा देखेको मध्ये सबै भन्दा राम्रो कुरा यिह
थयो। “कसरी तनीह ले यस्तो राम्रो कुरा भुइँमा राख्न सकेको होला?”
त्यो नै पिहलो गलचैा थयो जुन मलेै जीवनमा पिहलो पटक देखेको थए।
त्यो यी मध्ये एक…मलाई लाग्छ त्यसलाई “आसन गलचैा” भिनन्छ। म
त्यसमा गलत पिन हुनसक्छु। कुनै प्रकारको “लचलो टहनी” जस्तै वा
कुनै कुरा जुन बुनेको हुन्छ, र भुइमा रा खएको। एकप्रकारको ह रयो र रातो
थयो, र त्यसको िवचमा ठुलो गुलाव लगाईएको थयो, तपाईलाई थाहा छ
त्यो एउटा सुन्दर कुरा हो।

104 र त्यसलेै म स्मरण गछुर् िक मलेै मेरो मान￭सकता बनाए िक िक त
म उसलाई मसंग िववाह गनर्को िन म्त भन्छु, या त म उबाट टाढीएर
कुनै असल केटालाई उसंग िववाह गनर् िदनलाई छोडिदन्छु, कोिह व्यिक्त
जो उसको लािग राम्रो हुनेछ, जसले उसलाई राम्रोसंग पाल्न सक्छ र
उसको लािग मायालु रहन सक्छ। म उसको लािग मायालु हुनसक्थे तर
मलेै त मात्र एक घण्टामा िबस सेन्ट कामाईरहेको थए। त्यसलेै मलेै
उसको लािग धेरै कमाएर ल्याउन स क्दन थए। र मलेै…मलेै प रवारको
सबकैो हेरचाह गनुर्पथ्य , र बाबाको स्वास्थ्य पिन िबिग्रदै गएको थयो, र
मलेै तनीह सबकैो हेरचाह गनुर्पथ्य , त्यसलेै मेरो एकदम किठन समय
च लरहेको थयो।
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105 त्यसलेै मलेै सोचे, “अिन, केवल मलेै गनर् पन कुरा चािह यो थयो िक
उसलाई भ ुपन थयो…उसलाई…म अब फकर आउिदन, िकनिक मलेै
उसको जीवनलाई तोड्ने र उसलाई म संग मूखर् बनाउन एकदम धेरै सोचेको
थए।” र त्यसपछ मलेै सोचे, “यिद कसलेै उसलाई साथ िदयो र उसलाई
िववाह गय , र एउटा प्यारो घर बनायो। र हुनसक्छ यिद मलेै उसलाई पाउन
नसकेनी, मलेै थाहा त पाउनसक्छु िक उनी खसुी छन् भनेर।”
106 र त्यसलेै मलेै सोचे, “तर म—म उनी प्रत हरसे खान पिन त
स क्दन!” र म अत नै दयिनय अवस्थामा थए। र िदन व िदन मलेै त्यस
िवषयमा सोच्थे। त्यसलेै उसलाई मसंग िववाह गनर्को िन म्त भ लाई म
एकदम ल ज्जत थए। हरके रात मलेै मेरो मान￭सकता बनाउथे, “म उसलाई
सोध्नेछु।” र, जब म, अ, त्यो के भन्छ, पुतलीह समात्न खोज्दा पुतली
हातमा न आए जस्तै थयो, वा केिह तपाईमा पाउनुहुन्छ…? तपाईह
सबजैना दाजुभाईह त्यहाँ सम्भावतः यिह अनुभव गनुर्भएको छ होला। र
वास्तवमै रमाइलो महसूस हुन्छ, मेरो अनुहार रातो िपरो हुन्थ्यो। म जा न्दन
थए। मलेै उसलाई सोध्नै स क्दन थए।
107 त्यसलेै म अनुमान लगाउन सक्छु िक तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ िक मलेै
कसरी िववाह गरे त। तपाईलाई थाहा छ के? मलेै उसलाई च ी लेखेर
उसलाई सोधे। र त्यसलेै उनी…अब, त्यो केवल “िप्रय िमस,” भनेर मात्रै
ले खएको च ी थएन, त्यो केिह बिढ कुराह ले खएको थयो (तपाई
जा ुहुन्छ) त्यो भन्दा बिढ प्रेमको पक्षमा ले खएको थयो। त्यो केवल िबवाह
अनुबन्धनको च ीमात्र थएन…मलेै लेख्न सक्नेसम्मको सबै भन्दा राम्रो
च ी लेखेको थए।
108 र म उनिक आमासंग थोरै डराउने गथ। उनिक आमा…उहा
एकप्रकारको कडा हुनुहुन्थ्यो। र, तर उनिक बुवा चािह एउटा भलादमी
बुढो डचम्यान हुनुहुन्थ्यो, एउटा असल बुढो व्यिक्त हुनुहुन्थ्यो। उहा
ब्रोदरहूड रले संस्थाको एउटा संयोजक हुनुहुन्थ्यो, रले यातायातमा काम
गन संस्थाको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, त्यो समयमा मिहनामा पाँच सय
डलर आमदानी गनुर्हुन्थ्यो। र म चािह उसको छोरीलाई िववाह गनर्को
लािग घण्टामा िबस सेन्ट कमाईरहेको थए। अ! मलाई थाहा थयो त्यो
किहल्यै पुरा हुनेछैन। उ उनिक आमा एकदम…ैअब, उहा राम्री मिहला
हुनुहुन्थ्यो। र उहा एक प्रकारको त्यो उच्चस्तरको समाजका वगर्का मिहला
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हुनुहुन्थ्यो, सुसंस्कृत मिहला हुनुहुन्थ्यो, तपाईले बुझ्नुभयो, र त्यसलेै
तपाईले बुझ्नुहोस् िक यसै पिन उहालाई मेरो खास केिह काम थएन। म
त केवल एउटा ￭सधासादा एउटा गाउको केटा थए, र उहाले सोच्नुहुन्थ्यो
िक होप कुनै उच्च स्तरको केटालाई िदनुपछर् , र मलेै पिन उहा िठक हुनुहुन्छ
भिन सोचे। र त्यसलेै…तर मलेै—मलेै त्यो समयमा त्यस्तो सो च्दन थए।
109 त्यसलेै मलेै सोचे, “अब म, मलाई थाहा छैन कसरी। मलेै—मलेै
उसको बाबालाई सोध्न स क्दन थए, र उसको आमालाई त झन् सोध्न
सक्ने कुरा नै थएन। र त्यसलेै मलेै उसलैाई पिहलो सोध्न पन थयो।”
त्यसलेै मलेै मेरो तफर् बाट एउटा च ी लेखे। र त्यस िबहान काममा जादाको
बाटोको सडकमा एउटा हुलाक पेटीमा त्यो खसाईिदए। त्यो च ी…
हामी बुधबारको राती मण्डलीमा जादै थयौ, र त्यो च ी हालेको चािह
सोमबारको िबहान थयो। मलेै आईतबार िदनभरी उसलाई िबवाह गनर्
चाहन्छु भिन भ प्रयास गर,े र मलेै प्रशस्त आँट नै िनकाल्न सिकन।
110 त्यसलेै त्यसपछ मलेै त्यो हुलाक पेटीमा त्यो च ी खसाली िदए।
र त्यिह िदन काम गद गदार् मलेै सोच्न थाले, “यिद उसको आमाले पो
त्यो च ी पायो भने के हुन्छ होला?” ओ, त्यसपछ यिद उहाले त्यो
पाउनुभयो भने म त बबार्द हुन्छु भिन मलेै जानेको थए। िकनभने उहाले
मेरो बारमेा त्य त्त सारो वास्ता गनुर्हु थयो। र, म त्यिह डरले पसीना
पसीना भईरहेको थए।
111 र त्यो बुधबारको रातमा जब म आए, ओ, मलेै सोचेको थए िक “म
कसरी त्यहाँ माथ जाने होला? यिद उसको आमाले त्यो च ी पाएको रहेछ
भने त उहाले पकै्क पिन मलाई िठक पनुर्हुनेछ, त्यसलेै मलेै आशा गरकेो थए
िक उसले पायो होला।” मलेै त्यो होपलाई सम्बोधन गररे पठाएको थए।
त्यिह नै उसको नाउ थयो, होप। र त्यसलेै मलेै भने, “म केवल अिहले
यहाँ होप लाई लेख्छु।” र त्यसलेै…र मलेै सोचे हुनसक्छ उहाले अिहले
सम्म पाएकै छैन होला।
112 त्यसलेै मलाई थाहा थयो िक ब बािहर गाड रोकेर र उसलाई बािहर
िनकाल्नलाई गाडको हरन बजाउन भन्दा भत्रै जानु बेस। र कुनै पिन केटा
जो संग केिटको घरसम्म गएर ढोका ढकढक्याएर केिटलाई बोलाउन सक्ने
आँटसम्म पिन छैन भने, त्यो केिट संगै हुन केिह काम र औचत्य नै रहदनै।
त्यिह एकदमै सिह हो। त्यो एकदम वाईयात हो। त्यो एकदम िनच हो।



मेरो जीवन कथा 31

113 र त्यसलेै मलेै मेरो पुरानो फोडर् गाड रोके, तपाईलाई थाहा छ, र मलेै
त्यसलाई सबै चम्काएको थए। र त्यसलेै म माथ गए र ढोकामा ढकढक्याए।
दया होस्, उनिक आमा आउनुभयो ढोकामा आउनुभयो! मलेै ास पिन
ब त फेद थए, मलेै आ त्तदै भने, “कस्तो—कस्तो—कस्तो हुनुहुन्छ
तपाई, श्रीमती ब्रुमबाक?” हो।
114 उहाले भ ुभयो, “तमी कस्तो छौ, िवलीयम।”

मलेै सोचे, “अ-ओ,’िवलीयम’!”
र—र उहाले भ ुभयो, “तमी भत्र आउ न?”

115 मलेै भने, “धन्यवाद।” म ढोकाबाट भत्र पसे। मलेै भने, “के होप
तयार भईन् त?”
116 र त्यिह बेला यहाँ होप घरबाट िनस्केर आईन, मात्र लगभग एउटा सोह्र
वषर् िक केिट। र उनले भिनन्, “हाई, िब ी!”
117 र मलेै भने, “हाई, होप।” र मलेै भने, “तमी िगजार् जान तयार
भसैकेको हौ?”

उनले भिनन्, “एकै िमनेट ह।ै”
118 मलेै सोचे, “ओ, उसको आमाले किहल्यै त्यो पाएकै रहेनछ। उहाले
त्यो पाएकै रहेनछ। िठक छ, िठक छ, िठक छ। होपले पिन त्यो पाएकै
रहेनछ, त्यसलेै यो सबै िठकै छ, ‘िकनभने यिद उसले पाएको भए मेरो नाम
आमालाई भिनिदएको हुन्थ्यो।’” त्यसै कारणले म केिह ढुक्क महसूस गर।े
119 र त्यसपछ जब म त्यहाँ तल मण्डलीमा पुगे, मलेै यस्तो सोच्न थाले,
“के थाहा उसले त्यो च ी पाएको पो होला िक?” बुझ्नुभयो? त्यसै
कारणले गदार् मलेै डाक्टर डेभसले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो सु नै पाईन।
मलेै उनी भएको तर हेरे र सोच्न थाले, “के थाहा यिद उसले त्यो पाएको
होला र रा खरको होला र जब म यहाँबाट बािहर िन स्कन्छु त्यो बेलामा
उसले यो िववाहको बारमेा भ े पो होिक।” र त्यसलेै भाई डेभसले के
भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो सु नै पाईन। र—र म उनी तफर् हेदर्थे र सोच्थे िक,
“मलेै उसलाई य त्तकै गुमाउन स क्दन…तर िनणार्यक क्षण त आउनेवाला
नै थयो।”
120 त्यसलेै मण्डली प ात हामी सडकमा संगै िहड्न शु गय , घर तर
जादै थयौ, र—र त्यसलेै हामी त्यो पुरानो फोडर् गाडतर गयौ। र त्यसलेै
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चंद्रमा उज्यालो ग र च म्कनै रहेको थयो, तपाईलाई थाहा छ, मलेै उ तफर्
हेरे र उनी सुन्दर देखेिक थईन्। एउटा केटा, मलेै उनी तफर् हेर,े र मलेै
सोचे “म उसलाई पाउन कत धेरै चाहन्छु, तर मलेै स क्दन पाउन।”
121 र त्यसकैारणले म अ लक टाढासम्म िहडे, तपाईलाई थाहा छ, मलेै
उसलाई फेरी हेर।े मलेै भने, “आजको राती तमीलाई कस्तो महसूस
भईरहेको छ?”

उनले भिनन्, “ओ, मलाई िठकै लािगरहेको छ।”
122 र हामीले त्यो पुरानो फोडर् गाड त्यहाँ तल रोक्यौ र हामी त्यहाँबाट
बािहर िन स्कयौ, तपाइलाई थाहा छ, एक तफ हामी िहडीर ौ, कुनाबाट
भएर उसको घर तर गयौ। म घरको ढोका सम्म उनी संगै गए। मलेै सोचेको
थए, “तपाईलाई थाहा छ, सम्भावतः उसले त्यो च ी किहल्यै पाईनन्
होला, त्यसलेै मलेै पिन त्यो बारमेा भु लिदए। जस्तो सुकै भए पिन एउटा
अक ह ाले मलाई अनुग्रह गरकेो छ।” त्यसलेै मलाई केिह िठक महसूस
हुन थाल्यो।

उनले भिनन्, “िब ी?”
मलेै भने, “हजुर।”
उनले भिनन्, “मलेै तम्रो च ी पाए।” ओ प्रभु
मलेै भने, “तमीले पायौ?”

123 उनले भिनन्, “अह-हो।” र उनी िहड नै रिहन् र कुनै अक शब्द
बो लनन्।
124 मलेै मनमा सोचे, “ओ, केिट केिह त बोल। या त मलाई यहाँबाट
भगाईदेऊ वा तमीले के सोचेको छौ त्यो मलाई केिह त भन।” र मलेै भने,
“के तमीले त्यो पढ्यौ?”

उनले भिनन्, “अह।”
125 ओहो, तपाईलाई थाहा छ कसरी एउटा केिटले कुरा रहस्यमा राख्न
सक्छ। मेरो मतलब त्यो त रकामा होइन जस्तो मलेै अिहले भनेको छु तर
तपाई देख्नुहुन्छ। देख्नुभयो? तर तपाईलाई थाहा छ केिह त रकामा। मलेै
सोचे, “तमी िकन मलाई केिह कुरा भन्दनैौ?” बुझ्नुभयो, र म अगाड गई
नै रहे। मलेै भने, “के तमीले त्यो पुरै पढ्यौ।”

र उनी…[टेपमा खाली स्थान—सम्पा] “अ”
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126 त्यसै बेला हामी लगभग ढोकामै पुिगसकेका थयौ, र मलेै सोचे, “केटा,
त्यहाँ दलैोसम्म नजा, िकनिक म त्यहाँ पुगे￭सन अफ् ारो हुन्छ, राम्रो यिह
हुन्छ िक यिह िनर उसको कुरा सुन्।”
127 र उनले भिनन्, “म िववाह गनर् धेरै चाहन्छु।” उनले भिनन्, “म
तमीलाई प्रेम गछुर् ।” परमे रले उसको प्राणलाई आशष िदनुभएको होस्,
उनी अिहले मिहमामा छन्। उनले भिनन्, “म तमीलाई प्रेम गछुर् ।”
भिनन्, “मलाई लाग्छ हामीले हाम्रा अभभावकह लाइ यो कुरा भ ुपछर् ।
के तमीलाई त्यस्तो लाग्दनै?”
128 र मलेै भने, “िप्रय, सुन, यो कामलाई हामी आधा आधा गरौ।” मलेै
भने, “यिद तमीले तम्रो आमालाई भन्यौ भने म तम्रो बाबालाई भ ेछु।”
मलेै यो कामलाई शु गनर्लाई यो कामको सबभैन्दा किठन भाग मलेै चािह
उसलाई गनर्लाई भिनिदए।

उनले भिनन्, “त्यो त िठक छ, तर यिद तमीले बाबालाई पिहले भन्यौ
भने म गन छु।”

मलेै भिन, “िठक छ, म उहालाई अईतबार राती भ ेछु।”
129 र आईतबारको रात आयो; मलेै उसलाई मण्डलीबाट घरमा ल्याए र
मलेै…उनले मलाई हे ररिहन्। र मलेै हेर,े साडे नौ ब￭जसकेको थयो, र
मलेै आफ्नो काम शू गनर् पन भसैकेको थयो। र चाल आफ्नो कुस मा
ब￭सरहनु भएको थयो केिह कुरा टाई पग गद। र श्रीमती ब्रुमबाक त्यहाँ
कुनामा केिह डोरी बु े काम ग ररहनुभएको थयो, तपाईलाई थाहा छ, ती
साना कुरा जुन बुनेर तपाईले केिह कुराह राख्नुहुन्छ, तपाईलाई थाहा छ।
त्यसलाई तपाईह ले के भ ुहुन्छ मलाई ाकै्क थाहा छैन। त्यसलेै उहाले
त्यस्ता केिह कामह गद हुनुहुन्थ्यो। र होपले चािह मलाई हे रनै रिहन्,
मुख खमु्च्याएर बाबा तफर् जानलाई मलाई इशारा ग रनै रिहन्, तपाईलाई
थाहा छ। र म…ओ, प्रभु! मलेै सोचे, “के हुन्छ यिद उहाले, ‘नाई’ भ ुभो
भने?” त्यसलेै म ढोकातर गए, मलेै भने, “अ, मलाई लाग्छ म अब जाँदा
नै राम्रो होला।”
130 र म ढोका तर गए, र—र उनी पिन म संगै ढोकासम्म आईन्। उनी
सधै ढोकासम्म आउथन् र मलाई “शुभ रात्री।” भ न्थन्। त्यसलेै म ढोका
तर गए र उनले भिनन्, “के तमी उहालाई भन्दनैौ?”
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131 र मलेै भने, “ह!” मलेै भने, “म पकै्क गन कोशष गद थए तर मलाई
थाहै छैन कसरी म त्यो गन होला।”
132 र उनले भिनन्, “म फकर जान्छु अिन तमीले उहालाई बोलाउन त।”
र त्यसलेै उनी फकर गईन् र मलाई त्यिह एकै्ल छोडिदईन्।

र मलेै भने, “चाल ।”
उहा फकर् नुभयो र भ ुभयो, “अँ, िबल?”
मलेै भने, “के म तपाईसंग मात्र एक िमनेट बोल्न सक्छु?”

133 उहाले भ ुभयो, “हुन्छ िन।” उहा आफ्नो मेचबाट फकर् नुभयो। श्रीमती
ब्रुमबाकले उहालाई हेनुर्भयो, होपलाई पिन हेनुर्भयो, र मलाई पिन हेनुर्भयो।

र मलेै भने, “के तपाई बािहर दलैोमा आउनुहुन्छ?”
र उहाले भ ुभयो, “हुन्छ, म बािहर आउछु।” त्यसलेै उहा बािहर

दलैोमा आउनुभयो।
मलेै भने, “आज कत राम्रो रात छ ह?ै”
उहाले भ ुभयो, “अँ, हो।”
मलेै भने, “एकदम न्यानो छ।”
उहाले भ ुभयो, “अ, न्यानो छ।” उहाले मलाई हेनुर्भयो।

134 मलेै भने, “म एकदम धेरै मेहेनत ग ररहेको छु,” मलेै भने, “तपाईलाई
थाहा छ मेरो हातमा समेत साह साह्रो भसैकेको छ।”

उहाले भ ुभयो, “तमीले उसलाईआफ्नो बनाउन सक्छौ िबल।”
135 मलेै सोचे, “ओ, यो त राम्रो भो।” मलेै भने, “के तपाईले साच्चै नै
यो भ ुभएको हो, चाल ?” उहाले भ ुभयो…मलेै भने, “चाल , हेनुहोस्,
मलाई थाहा छ िक उनी तपाईिक छोरी हुन्, र तपाईसंग पसैा छ।”
136 र उहा आउनुभयो र मेरो हातमा थाम्नुभयो। उहाले भ ुभयो, “सुन,
िबल, मािनसको जीवनमा पसैानै सबै कुरा होइन।” उहाले भ ुभयो…
137 मलेै भने, “चाल , मलेै—मलेै मात्र घण्टामा िबस सेन्टस् कमाउछु, तर
म उनलाई माया गछुर् र उनी पिन मलाई माया गछन्। र म तपाईलाई बाचा
गछुर् िक म यो ज त्तकै हुने ग र िमिहनेत गनछु…मेरो हातको संवेदनािहन
लगाएर पिन म उसलाई पाल्ने छु। म उ प्रत मलेै सक्ने सम्मको साचो
रहनेछु।”
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138 उहाले भ ुभयो, “म त्यो िव ास गछुर् , िबल।” उहाले भ ुभयो, “सुन,
िबल, म तमीलाई केिह भ चाहन्छु।” भ ुभयो, “तमीलाई खसुी के हो,
थाहा छ, खसुी हुनको लािग पसैा नै नखोज।” भ ुभयो, “केवल उ प्रत
असल बिनदेउ। र म जान्दछु िक तमी त्यो हुनेछौ।”

मलेै भने, “धन्यवाद, चाल । म िन य नै गनछु।”
139 त्यसपछ आमालाई भ े पालो उसको थयो। तर थाहा छैन उसले
कसरी गनर् सक्यो त्यो, तर हामीले िववाह गय ।
140 त्यसलेै, जब हाम्रो िववाह भयो, हामीसंग केिह पिन थएन, घर
चलाउनलाई केिह पिन थएन। मलाई लाग्छ हामीसंग मात्र दइु वा तन डलर
थयो। त्यसलेै हामीले एउटा घर भाडामा लयौ, त्यो हामीलाई मिहनाको
चार डलर लाग्थ्यो। त्यो एउटा सानो, पुरानो दइुटा कोठाको ठाउ थयो। र
कसलेै हामीलाई पुरानो फो ल्डगवाला पलगं िदएका थए। म सोच्छु िक यिद
कसलेै किहल्यै त्यस्तो फो ल्डगवाला पलगं देखेका पिन छन् या छैनन्? र
तनीह ले त्यो हामीलाई िदएका थए। र म तल त्यहाँ ￭सयरस् र रोबक्समा
गए र चारओटा कुस संगै सानो टेबल ल्याए, त्यसमा रगं लगाएको थएन
र तपाईलाई थाहा छ हामीले त्यो िठक समयमा पाएका थयौ। र त्यसलेै
म श्रीमान् वेबर कहाँ गए, जुन एउटा कवाड खाना थयो, र एउटा पकाउने
चुलो ल्याए। मलेै त्यसलाई पचहत्तर सेन्ट तर,े र एक डलरले चािह त्यो
संग चािहने जाली ल्याए। र हामीले त्यसलेै गृह व्यवस्था गय । र मलाई
याद छ िक मलेै यो रगं िकनेर आफैले त्यो कुस लाई रगं्याएको थए। र,
ओ, तै पिन हामी खसुी थयौ। हामी एक अकार्को लािग त्यहाँ साथ थयौ र
यिह नै कािफ थयो। र परमे रको कृपा र भलाईले गदार् हामी यस पृथ्वीको
सबभैन्दा खसुी र सानो जोडी थयौ।
141 मलेै यो पाएको छु, िक खसुी भ ाले यो संसारको कत धन तपाईले
कमाउनु भएको छ त्यसमा भर पादन, तर तपाईले पाएको भागमा तपाई
क त्त को सन्तु हुनुहुन्छ त्यसमा भर पछर् ।
142 र, केिह समय पछ, परमे र तलआउनुभयो र हाम्रो सानो प रवारलाई
आशष िदनुभयो, हाम्रो एउटा सानो बच्चा भयो। उसको नाउ िब ी पल हो,
जो िठक अिहले यहाँ सेवामा नै छ। र त्यसप ात लगभग एघार मिहना पछ,
उहाले हामीलाई फेरी आशष िदनुभयो एउटा सानी केिट जसलाई स्यारोन
रोज भिनन्छ, जुन चािह “स्यारोनको रोज।” भ े शब्दबाट लईएको थयो।
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143 र मलाई याद छ, एकिदन मलेै मेरो पसैा बचाएको थए र म एउटा सानो
छुिट्ट लन जादै थए, एउटा ठाउसम्म जादै थयौ, जुन प प ताल भिनन्छ,
माछा मानर्लाई जादै थयौ। र सडकमा जादै गदार्…
144 र यो समयको बेलामा…म प्रभुको सेवकाईमा प रवतर्न भएको थए
सेवकाई छोडेर जादै थए। म प रवतर्न भएको थए। र डाक्टर रोय डेभस
ले िमसनेरी ब्या प्ट चचर्मा एउटा सेवकको पमा िनयकु्त गनुर्भएको थयो,
र त्यिह मण्डली थयो जुनमा मलेै जेफेरसनमा अिहले पिन प्रचार गनगछुर् ।
र मलेै एउटा सानो मण्डलीमा पा रको काम गरकेो थए। र म…
145 मसंग पसैानै थएन, मलेै सत्र वषर्सम्म त्यस मण्डलीमा पा री गरे र
किहल्यै पिन त्यहाँबाट एक पसैा पिन लईन। मलेै लनेमा िव ास ग दन
थए…र त्यहाँ त भेिटदानको भाडासम्म पिन थएन। र काम गरे बापत
जुन दशसंा हुन्थ्यो, त्यिह भवन पछाड रा खएको एउटा डब्बामा जम्मा
ग रन्थ्यो, त्यसमा यस्तो ले खएको हुन्थ्यो, “तमीह यी मेरा भाईह
मध्ये सबभैन्दा सानामा एकजनालाई जे-जत गय , यो तमीह ले मलाई
नै गय ।” र त्यसरी नै मण्डलीलाई त रन्थ्यो। र हामी संग दस वषर्को ऋण
तनर्लाई बािक थयो, र त्यो पिन दइु वषर्भन्दा कम मात्रै त रएको थयो। र
मलेै कुनै पिन िक￭समको भेिट दान त्यहाँबाट लईन।
146 र त्यसपछ म संग, त्यो केिह बचाएको डलर थयो छुिट्टको लािग।
उनले पिन काम गथन्, त्यो फईन्स सटर् फ्याक्ट्र ीमा। एकदम प्यारी िप्रय
केिट थईन्। र उसको चहान सम्भवत: िहउले भरकेो होला आज, तर
उनी अझै पिन मेरो दयमा छन्। र म याद गछुर् िक मेरो िन म्त छुिट्टमा
त्यो तालमा माछा मानर् जान पसैाले सहायता गनर्को िन म्त प्रशस्त पसैा
बनाउन उनले अत प रश्रम गन गथन्।
147 र जब म तालबाट फकर घर आउथे, मलेै देख्न थाले िक, त्यहाँ
िम ाका र साउथ बेन्डमा आउदा, मलेै ती कारह मा देख्न थाले र ध्यान
िदन थाले जसमा पछाड पिट्ट ले खएको हुन्थ्यो, “येशू मात्रै।” र मलेै
सोच्ने गथ, “त्यो अनौठो सुिनन्थ्यो, ‘येशू मात्रै।’” र मलेै ती ले खएको
चन्हह लाई ध्यान िदन थाले। र त्यो सबमैा थयो साईकल, फोडर् गाडमा,
क्याडल्याकमा, र धेरै मा थयो, “येशू मात्रै” ले खएको। र मलेै ती मध्ये
केिहलाई पछ्याए, र तनीह महा ठुलो मण्डलीमा आउने गथ। र मलेै पछ
पत्तो पाए िक तनीह पे न्टको ल थए।
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148 मलेै पे न्टको लको बारमेा सुनेको थए, तर तनीह एकप्रकारको
“पिवत्र भनाउदो जो भुइँमा लड्ने र व्यथर्का कुरा कराउने” झुण्ड भिन
सुनेको थए, सबकुैरा जुन तनीह ले मलाई यस िवषयमा सुनाएका थए।
त्यसलेै मेरो तनीह संग केिह लेनादेना थएन।
149 त्यसलेै तनीह सबै त्यहाँ जादछैन् भिन मलेै सुिनरहेको थए, र मलेै
सोचे िक, “िव ास गररे म पिन त्यहाँ भत्र जान्छु।” त्यसलेै मलेै मेरो
पुरानो फोडर् गाड रोके अिन त्यहाँ भत्र गए, र मलेै ती गीतह ब￭जरहेको
सुने जुन मलेै जीवनमा किहल्यै सुनेको थईन! र त्यसपछ मलेै पत्तो पाए
िक त्यहाँ दइुटा त्यस्तो ठुलो मण्डलीह थए, ती मध्ये एउटालाई जे.
सीको िप. ए भिनन्थ्यो र अक चािह डब्लू को िप. ए थयो…तपाईह
मध्ये धेरलैाई सम्झना छ होला ती पुराना…मलाई लाग्छ तनीह लाई
अिहले यनुाईटेड भिनन्छ होला, जुन यनुाईटेड पे न्टको ल चचर् भिनन्छ।
र मलेै तनीह मध्येका केिह शक्षकह ले ￭सकाएका कुरा सुने। र तनीह
त्यहाँ उभएका थए, ओ, तनीह ले येशूको बारमेा ￭सकाएका थए र उहा
क त्त महान् हुनुहुन्छ भिन ￭सकाएका थए, र ती सबै कुरा ह कत महान्
थए, र “पिवत्र आत्माको बि ष्मा” को िवषयमा ￭सकेका थए। र मलेै सोचे
“तनीह ले के को बारमेा भिनरहेका छन्?”
150 र, केिह समय पछ, कोिह उिफ्रन थाल्यो र अन्यभाषामा बोल्न थाल्यो।
र मलेै त्यस्तो कुरा मेरो जीवन भ र किहल्यै सुनेकै थईन। र यहाँ िनर एउटा
मिहला सक्ने सम्म बलले दगुररे आईन्। त्यसपछ सबै जना उठे अिन सबै
जना दौडन शु गर।े र मलेै सोचे, “ओ भाई, तनीह संग कुनै मण्डलीको
मयार्दा नै छैन!” चच्याएको छ र कराएको छ र त्यसै गरकेा छन्, मलेै सोचे,
“यो कस्तो झुण्ड हो!” तर, तपाईलाई थाहा छ त्यसको िवषयमा ज त्त
लामो समय म त्यहाँ बसे त्य त्तनै त्यो राम्रो लाग्न थाल्यो। त्यहाँ कुनै कुरा
यस्तो द खन्थ्यो जुन वास्तवमै राम्रो थयो। र मलेै तनीह लाई हेनर् थाले।
र त्यो च लनै र ो। मलेै सोचे, “म तनीह संगै एकछन बस्छु, ‘िकनिक
म…म ढोकाको न￭जकै थए। यिद केिह साच्चैनै भागदौड शु गय भने, म
ढोकाबाट बािहर भाग्छु। मलाई थाहा छ कहाँ मेरो कार शू हुन्छ, त्यो िठक
कुनाको वरपर छ।’”
151 र मलेै केिह प्रचारकह को प्रचार सु थाले, तनीह साचै नै वु जीिव
र िव ाथ ह थए। मलेै सोचे, “त्यो राम्रै हो।”
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र त्यो अब रातीको खाना खाने समयमा आयो, र तनीह ले भने,
“सबजैना रातीको खाना खान आउनुहोला।”
152 तर मलेै सोचे, “एकछन्, मसंग एक डलर र पचहत्तर सेन्ट छ घर
जानलाई, र म…” त्यिहनै मेरो गाडको लािग तेलको पसैा थयो। केवल
त्यो घर लानको लािग लईएको थयो। र मसंग मेरो पुरानो फोडर् गाड
थयो, त्यो ठीकठाक राम्रो पुरानो फोडर् गाड थयो। त्यो नराम्रो थएन, त्यो
ाकै्क अिहले बािहर भएको जस्तै गाड थयो, तर त्यसको हालत खराब

थयो। र यो…म िव ास गछुर् िक त्यो फोडर् गाड तस िमल प्रत घण्टा
गुड्ने गथ्य , अिन पकै्क पिन त्यो यो बाटो आउदा पन् िमल र त्यो बाटो
जादा पन् िमल थयो। बुझ्नुभयो, दइुटालाई जोड्नुहोस् त तस हुन्छ। र
त्यसलेै यो…मलेै सोचे, “अ, त्यो रात म किहँ बािहर जान्छु सोचे र केिह
समय पछ…” र म रातको सेवाको लािग बसे।
153 र, ओ, उहाले घोषणा गनुर्भयो िक, “कोिह पिन प्रचारक जो कुनै पिन
मण्डलीमा सम्बधत हुनुहुन्छ त्यहाँ मचंमा आउनलाई भने।” र, त्यहाँ हामी
लगभग दइुसय जना जस्तो माथ मचंमा थयौ, म पिन माथी गए। र त्यसलेै
उहाले भ ुभयो, “अब, हामीसंग तपाईह सबलैाई प्रचार गनर् िदन पयार्
समय छैन।” उहाले भ ुभयो, “केवल तपाई माथ आउनुहोला र तपाई को
हुनुहुन्छ र कहाँबाट आउनुभयो भिन प रचय िदनुहोला।”
154 र, मेरो समयआयो, मलेै भने, “िव लयम ब्रन्हाम, ब्या प्ट । जेफेरसन,
इ न्डयाना।” र त्यहाँबाट िहडे।
155 मलेै बािक रहेका सबलेै “पे न्टको ल, पे न्टको ल, पे न्टको ल,
डब्लूबाट को पी. ए, जे. सी को पी. ए, पी. ए. डब्लू, पी…” भनेको
मात्र सुने।
156 म त्यहाँबाट िहडे। मलेै सोचे, “सबै भन्दा भ ा बच्चा हाँस त म नै
होला।” त्यसलेै म त्यहाँ बसे र पखरहे।
157 र त्यो िदन तनीह को राम्रा र जवान प्रचारकह थए, र तनीह ले
शिक्तशाली पमा प्रचार गरकेा थए। र तब तनीह ले भने, “जसले
आज राती संदेश लएर आउदै हुनुहुन्छ…” म िव ास गछुर् िक तनीह ले
त्यस व्यिक्तलाई “एल्डर” भिन बोलाएका थए। र तनीह ले सेवकलाई
“रभेरने्ड,” को सट्टामा “एल्डर” भनेका थए। र तनीह ले त्यहाँ एउटा
बुढो कालो व्यिक्तलाई त्यहाँ ल्याएका थए, र त्यस व्यिक्त को यस्तै खालको
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एउटा पुरानो शलैीको प्रचारकह ले लाउने कोट थयो। मलाई लाग्दनै िक
तपाईले त्यो खालको कोट किहल्यै पिहला देखेको छ। पछाड पिट्ट लामो
परवेाको पुच्छर जस्तो, तपाईलाई थाहा छ, एउटा मलमलको कलर भएको,
र उसको शरको चारै तर थोरै सेतो कपाल थयो। िबचरा बुढो िमत्र, उ
यसरी बािहर आयो, तपाईलाई थाहा छ। र उ त्यहाँ उभयो र वरपर फ कन
थाल्यो। र जहाँ सबै प्रचारकह ले येशू र उहाको महानताको बारमेा प्रचार
ग ररहेका थए…उहा कत महान् हुनुहुन्छ, र त्यसरी प्रचार गद थए, त्यो
बुढो व्यिक्तले अयूबको पुस्तकबाट मूल पाठ लएका थए। “त कहाँ थईस्
जब मलेै संसारको जग बसालेको थए, जब िबहानीका ताराह ले िगत
गएका थए र परमे रका छोराह ले आनन्दले कराएका थए?”

158 र ग रब बुढो व्यिक्त, मलेै सोचे, “िकन तनीह ले ती केिह जवान
प्रचारकह लाई प्रचार गनर्लाई नल्याएको होला?” त्यो ठाउ पुरै मािनसले
भ रएको र जमेर बसेको थयो। र मलेै सोचे िक, “तनीह ले िकन त्यसो
गदनन्?”

159 त्यसलेै त्यो बुढो व्यिक्तले, यस पृथ्वीमा के भईरहेको छ त्यो प्रचार
गनर्को साट्टो स्वगर्मा के भईरहेको छ त्यो कुरा हरके समय प्रचार गनर् थाल्यो।
र उसले संसारको उत्प त्त तर- समयको शु भन्दा अगाड तर लान शु
गय , र उसलाई फकार्एर तल दोस्रो आगमनको आकाशवृत समान्तरको
इन्द्रेणीमा ल्यायो। िकन, मलेै किहल्यै त्यस्तो प्रचार मेरो जीवन भर सुनेको
थईन! र लगभग त्यिह समयमा उसलाई आत्माले हान्यो, र उ त्य त्त माथ
जत उिफ्रयो र आफ्नो खटु्टाको पतैाला बजाय , आफ्नो कुम पछाड पिट्ट
फाल्यो र त्यो मचंमा घुडा टेकेर भन्यो, “मलेै यहाँ प्रचार गनर्को लािग
तमीह संग यहाँ प्रशस्त कोठा नै छैन।” र हेनुर्होस् यहाँ अिहले जत जगा
छ त्यो भन्दा धेरै ठाउ त्यहाँ थयो।

160 मलेै सोचे, “यिद पिवत्र आत्माको स्पशर्ले त्यो बुढो व्यिक्त यत उिफ्रने
कराउने गछर् भने मेरो हालत त झन् के हुन्छ होला यिद आत्मा ममा आयो
भने?” मलेै—मलेै सोचे, “मलाई पिन यस प्रकारको अनुभवको ज रत
छ।” िकन, त्यो व्यिक्त त्यहाँ मचंमा आउदा उसको लािग मलाई दखु लागेको
थयो, तर जब उ त्यहाँ बाट छोडेर गयो तब मलाई आफ्नै लािग दखु र
अपसोस लाग्यो। र मलेै उ त्यहाँ बाट गईरहेको हेर।े
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161 म त्यस राती बािहर गए, र मलेै सोचे, “अब, अक िबहान म कसलैाई म
कहाँ बाट आए र को हँु भिन चनाउने छुइन।” त्यसलेै म गए, र त्यो रातमा
त्यिह पत्लुगं मै सुत्न पय । मलेै…म त्यहाँ बािहर मकै बारीमा सुत्नको लािग
गए र आफ्नो लािग खानको िन म्त केिह सुक्खा रोिट ल्याए। मलेै त्यो सबै
एउटा िनकेलमा िकनेर ल्याए। त्यहाँ तल पानीको एउटा नाल थयो, मलेै
त्यहाँबाट केिह पानी पाए। त्यसलेै मलाई थाहा थयो िक त्यसले म केिह
बेरको लािगसम्म मात्रै रहन सक्छु, त्यसलेै मलेै आफ्नो लािग केिह पानी
ल्याए र त्यो िपए, र त्यसपछ गएर रोिट खाए। र फेरी फकर आए अिन
अक चोटी पानी िपए। र बािहर मकैबारीमा गए, त्यसपछ गाडको दइुटा
￭सट लए अिन मेरो सानो पत्लूगं त्यहाँ िबछ्याए, त्यसलाई ￭सटमा राखे।
162 र, त्यो रात, मलेै लगभग रातको धेरै समय प्राथर्ना नै ग ररहे। मलेै भने,
“प्रभु, म यो के मा आए? मलेै आफ्नो जीवन भ र किहल्यै यस्तो धा मक
मािनसह देखेको थईन।” र मलेै भने, “यो सबै के हो भिन बुझ्नलाई
मलाई सहायता गनुर्होस्।”
163 र दोस्रो िबहानीमा म त्यहाँ गए। हामीलाई िबहानीको खाजा खान
िनमतं्रणा ग रएको थयो। अवश्य पिन, म तनीह संग खानलाई त्यहाँ
आउिदन थए, िकनभने मसंग भेिटदान िदनलाई केिह पिन थएन। र म
फकर गए। र त्यसलेै दोस्रो िबहान जब म त्यहाँ पुगे, (मलेै केिह मेरो रोिट
त खाएकै थए), र त्यहाँ बसे। र तनीह संग माईक्रो फोन थयो। र
मलेै त्यो भन्दा अगाड माईक्रो फोन किहल्यै देखेकै थईन, र म त्यो कुरा
देखेर डराएको थए। त्यसलेै तनीह …र त्यसमा एउटा सानो तार त्यहाँ
झु न्डएको थयो, र त्यो तल झु न्डएको थयो। एकजनाले त्यो माईक
लयो। र उसले भन्यो, “गत राती यहाँ मंचमा त्यहाँ एउटा जवान ब्या प्ट
प्रचारक थयो।”

मलेै सोचे, “ओ-ओ, अब चािह मलाई यहाँ हुन स￭जलो हुन्छ।”
164 र उसले भन्यो, “उहा नै यो मचंमा सबै भन्दा जवान प्रचारक हुनुहुन्थो।
उसको नाउ चािह ब्रन्हाम हो। के कसलैाई उहाको बारमेा केिह थाहा
छ? उहालाई यहाँ आउनलाई भिनिदनुहोला, हामी आज िबहानीको संदेश
उहाले ल्याएको चाहन्छौ।”
165 ओ, प्रभु, मलेै एउटा सानो िट-सटर् लगाएको थए, एउटा पत्लुगं
लगाएको थए, तपाईलाई थाहा छ। र तपाईलाई थाहा छ िक हामी
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ब्या प्ट ह ले यो िव ास गछ िक पुलिपटमा जानको लािग हामीले सुट
लगाएको हुनुपछर् । त्यसलेै…र म—म एकदम स्थर चुपचाप बसे। र
त्यतन्जेल…(तनीह को अन्तरराि ्रय सभा) उत्तरी भागमा भएको थयो
िकनिक यिद त्यो दक्षणमा भएको भए काला मािनसह त्यो भाग लन
आउन पाउदनै थए। र त्यहाँ तनीह कोमा कालाह थए र म चािह
दक्षणको िनवासी थए, मेरो कलरमा अझै पिन कलफ बािक थयो, मलेै
सोचे म अ भन्दा राम्रो त्यसलेै ठािनएको होला, तपाईले देख्नुभयो। र त्यो
िबहानमा िठक मेरो तल पिट्ट एउटा कालो व्यिक्त बसेको थयो। त्यसलेै म
बसे र उ तफर् हेर।े मलेै सोचे, “उ मेरो एउटा इसाई भाई हो।”
166 र फेरी पिन एक पटक घोषणा भयो, “के कसलेै भ सक्नुहुन्छ िक
िव लयम ब्रन्हाम कहाँ हुनुन्छ?” म कुस मा कुनै यस प्रकारले झुके। र
दोस्रो पल्ट उसले फेरी भन्यो, “(त्यो सानो माईक तानेर उसले भन्यो)
बािहर कोिह हुनुहुन्छ?” जसलाई िव लयम ब्रन्हाम कहाँ हुनुहुन्छ भिन थाहा
छ? “उहालाई भिनिदनुहोस् िक हामी उहालाई यहाँ मचंमा भएको चाहन्छौ
यस िबहानीको संदेशको िन म्त। उहा दक्षणी इ न्डयानाको एउटा ब्या प्ट
प्रचारक हुनुहुन्छ।”
167 तपाईलाई थाहा छ, म त्यहाँ चुपचाप ब￭सरहे र तल लुकेर बसे, यसै
पिन त्यहाँ मलाई कसलेै चन्दनै थए। त्यो अ ेत केटाले मतर हेय र
भन्यो, “तपाईलाई थाहा छ उहा कहाँ हुनुहुन्छ?”
168 मलेै सोचे, मलेै िक त झुट बोल्नुपछर् यहाँ त केिह गनुर्पछर् । त्यसलेै मलेै
भने, “एक छन् यहाँ बस्नुस्।”

उसले भन्यो, “हुन्छ, श्रीमान्”
मलेै भने, “म तपाईलाई केिह भ चाहन्छु।” मलेै भने, “म नै हँू।”
उसले भन्यो, “ए, जाउ माथी त्यहाँ।”

169 र मलेै भने, “होइन, म जान स क्दन। हेनुर्स् त,” मलेै भने, “मलेै यो
पुरानो पत्लुगं र यो सानो िट-सटर् लगाएको छु।” मलेै भने, “म त्यहाँ माथी
जान स क्दन।”
170 उसले भन्यो, “ती मिनसह ले तपाईले कस्तो लुगा लाउनुभयो
त्यसलाई वास्ता गदनन्। त्यहाँ माथी जानुस्।”
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मलेै भने, “होइन, होइन।” मलेै भने, “चुपचाप बस्नुस्, अिहले केिह
कुरा नभ ुस्।”
171 र तनीह एक िमनेट पछ फोनमा फकर आए अिन फेरी भने,
“कसलैाई थाहा भयो कहाँ छ िव लयम ब्रन्हाम?”
172 उसले भन्यो, “उहा यहाँ हुनुहुन्छ! उहा यहाँ हुनुहुन्छ! यहाँ छ!” ओ,
प्रभु, तपाईलाई थाहा छ, म त्यहाँ माथी त्यिह सानो िट-सटर् लगाएर गए।
र यहाँ म…
173 उहाले भ ुभयो, “यहाँ माथी आउनुस् महोदय ब्रन्हाम, तपाईले संदेश
ल्याएको हामी चाहन्छौ।” ओ, प्रभु, ती सबै प्रचारकह कै अगाड र
ती सबै मािनसह कै अगाड, र म आ त्तन थाले। मेरो अनुहार रातो हुन
थाल्यो, र मेरो कानह ता त्तन थाल्यो। र म आ त्तन थाले, त्यो पत्लुगं र
िट-सटर्मा एउटा ब्या प्ट प्रचारक माईक्रो फोन अगाड जादछै, त्यस्तो
अवस्था किहल्यै देखेकै थएन, तपाई देख्नुहुन्छ।
174 र म त्यहाँ माथी खडा भए, मलेै भने, “अ, मलाई यो बारमेा थाहा नै
थएन।” म गडबडाई रहेको थए, साच्चै नै अत्ता लएको थए, तपाईलाई
थाहा छ। र—र मलेै यहाँ लुका १६ पाए, मले सोचे, “र, अब…” र
म िबषयतर जान थाले, “र उसले नरक तर आफ्नो नजर उठाएर हेय
र कराउन थाल्यो।” र मलेै त्यो पाए…त्यसलेै मलेै प्रचार गनर् शु गर,े
तपाईलाई थाहा छ, र म प्रचार गद गए र मलाई िबस्तारै िबस्तारै राम्रो
लाग्न थाल्यो। र मलेै भने, “धिन मािनस नरकमा थयो, र उ करायो।”
त्यो सानो तन शब्द थयो, त्यो जस्तै मेरो धेरै प्रवचनह पिन थयो,
“तमी यो िव ास गछ ,” र “चट्टानलाई भन्” र तपाईले सु ुभएको छ
मलेै यी प्रचार गरकेो। र मलेै त्यो प्रचार,े “र तब धनी मान्छे करायो।” र
मलेै भने, “त्यहाँ कुनै बालक छैन, वास्तवमै नरकमा कुनै बालबा लका
छैन। तब उ रोयो करायो,” मलेै भने, “त्यहाँ कुनै फूल थएन तब उ रोयो
करायो, त्यहाँ कुनै परमे र थएन तब उ रोयो करायो, त्यहाँ कुनै ख्री
थएन तब उ रोयो करायो।” त्यसपछ म कराए। र तब कुनै अ ष्य शिक्तले
म भरीए। प्रभु! ओ, प्रभु! त्यसपछ, के भयो मलाई थाहा भएन। जब म
होसमा भए र आफुलाई हेर,े म त बािहर उभरहेको रहेछु। ती मािनसह
त्यहाँ कराएउदै र चच्याउदै र दै थए, र म, हामी सबै एकदम अनौठो
माहोलमा थयौ।
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175 जब म त्यहाँ बािहर थए त्यहाँ एउटा सज्जन िहड्दै म िनर आए
जसले टेक्सासको ठुलो टोपी लगाएका थए, ठुलो जुत्ता लगाएको थयो,
उहा म कहाँ आउनुभयो र भ ुभयो, “म एल्डर यो-यो हँु।” प्रचारक
हुनुहुन्थ्यो, एउटा काउबोईको टोपी, काउबोईको जुत्ताको भेषभुषामा एउटा
प्रचारक थयो।

मलेै सोचे, “अँ, त्यसो हो भने मेरो पत्लुगं त त्यत नराम्रो त
होइन र’ैछ।”
176 उहाले भ ुभयो, “म चाहन्छु िक तपाई तल टेक्सासमा आउनुहोस् र
वचन सुनाएर जागृत जगाउनुहोस्।”
177 “अँ-ह! एकछन रोकनुहोस् श्रीमान् म तपाईको प्रस्ताव िटपोट गछुर् ।”
र मलेै उहाको प्रस्ताव लेखे।
178 यहाँ अक सज्जन आउनुभयो जो एकप्रकारको गल्फ खेल्दाको
भेषभुषामा थयो, तपाई थाहा गनुर्स् िक जहाँ तनीह ले गल्फ खेल्दा
एउटा छोटोवाला प्यान्ट लगाउछन्। उहाले भ ुभयो, “म एल्डर यो-यो
हँु, माईयामी बाट।”
179 मलेै सोचे, “ओ, हुनसक्छ लुगा लगाईको यो कुराह संग खासै सम्बन्ध
हुदनै होला।” मलेै त्यसलाई हेरे र सोचे, “िठकै छ।”
180 त्यसलेै म यी कुराह अनुभव संग,ै म घर पुगे। श्रीमतीले मलाई भेिटन्,
उनले भिनन्, “िकन तमी यत खसुी जस्तो दे खन्छौ, िब ी?”
181 मलेै भने, “ओ, मलेै सव त्तम इसाई व्यिक्तह संग भेटेर आएको छु,
तमीले देखे मध्येको अिहले सम्मकै सवर्शे्र हुन्। तनीह आफ्नो धमर् दे ख
लजाउदनैन्।” र, मलेै उनलाई ती सबै कुराको बारमेा भने। र मलेै भने, “र
यहाँ हेर, िप्रय, तनै मािनसह बाटको िनमन्त्रणाको लाम लागेको छ।!”

उनले भिनन्, “तनीहर पिवत्र भनाउदाह त होइनन् िन?”
182 र मलेै भने, “मलाई थाहा छैन तनीह कस्ता खालका भनाउदाह
हुन्, तर तनीह संग केिह छन् जुन मलाई आवश्यक छ।” बुझ्यौ? मलेै
भने, “त्यो—त्यो एउटा कुरामा म िन त छु” मलेै भने, “मलेै बुढो
मान्छे जो नब्बे वषर्को उमेरको छ उ फेरी जवान भएको देखेको छु।”
मलेै भने, “मलेै किहल्यै त्यस्तो प्रचार मेरो जीवनमा सुनेको छुइन। मलेै
किहल्यै पिन कुनै ब्या प्ट ले त्यसरी प्रचार गरकेो देखेको छैन।” मलेै भने,
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“तनीह तबसम्म प्रचार गछर्न् जबसम्म तनीह को ास बािहर आउदनैा,
र तनीह ले आफ्नो घुँडा भुइमा टेक्छन्, र फेरी उठ्छन्, र आफ्नो ास
फेछर्न्। तमीले तनीह ले प्रचार गरकेो दइु घर पछाडसम्म सु सक्छौ,
र प्रचार ग रनै रहेका हुन्छन्।” र मलेै भने, “मलेै मेरो जीवनमा त्यस्तो
किहल्यै सुनेको छुइन।” र मलेै भने, “तनीह अन्यभाषाह मा बोल्छन्,
र अक ले त्यो व्यिक्तले भनेको कुराको अथर् खो लिदन्छ। मलेै त्यस्तो त मेरो
जीवनमा किहल्यै सुनेको छैन!” मलेै भने, “तमी मसंग त्यहाँ जान्छौ?”
183 उनले भिनन्, “िप्रय, जब म तमीसंग िववािहत भएको छु, म
तमीसंगै रहनेछु जबसम्म मृत्यलेु हामीलाई छुट्याउदनै।” उनले भिनन्,
“म जानेछु।” उनले भिनन्, “हामी अ लाई भ ेछौ।”
184 मलेै भने, “अँ, तमीले तम्रो आमालाई भन म मेरो आमालाई भन्छु।”
त्यसलेै हामी…म गए अिन आमालाई भने।
185 आमाले भ ुभयो, “ए, हुन्छ, िब ी। जे पिन प्रभुले तमीलाई गनर्को
िन म्त बोलाउनुहुन्छ, जाउ अिन त्यो गर”
186 र त्यसलेै श्रीमती ब्रुमबाकले मलाई आउनको िन म्त भिन बोलाउनु
भयो। म गए। उहाले भ ुभयो, “यो के हो जुन िवषयमा तमी
भिनरहेको छौ?”
187 र मलेै भने, “ओ, श्रीमती ब्रुमबाक,” मलेै भने, “तपाईह सबलेै
त्यस्ता मािनसह लाई किहल्यै देख्नुभएको छैन।”

उहाले भ ुभयो, “चुप लाग, चुप लाग!”
मलेै भने, “हजुर, आमा।” मलेै भने, “म क्षमा चाहन्छु।”
उहाले भ ुभयो, “के तमीलाई थाहा छ तनीह पिवत्र िव ासी

भनाउदाह का झुण्ड हुन् भिन?”
188 मलेै भने. “होइन, म्याम, मलाई त्यो थाहा थएन।” मलेै भने, “तनी
साच्चै नै राम्रा मािनसह हुन्।”
189 उहाले भ ुभयो, “फेरी त्यिह कुरा! तमीलाई लाग्छ िक तमी मेरो
छोरीलाई ती कुराह मा तानेर लान्छौ!” भ ुभयो, “हास्यासपद कुरा गछ !
तनीह कोइ नभएर अ िगजार्बाट िनका लएका फोहोरह हुन्।” उहाले
भ ुभयो, “तमीले मेरो छोरीलाइ ती मािनसह जस्तै त्यहाँ लएर जान
पाउदनैौ।”
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190 र मलेै भने, “तर, तपाईलाई थाहा छ, श्रीमती ब्रुमबाक, मेरो भत्र
दयमा मलाई यो अगुवाई भएको छ िक प्रभुले मलाई ती मािनसह संगै
जानको िन म्त चाहनुभएको छ।”
191 उहाले भ ुभयो, “तमी जाउ र आफ्नो मण्डलीलाई सम्हाल जबसम्म
तनीह ले तमीलाई पादरीको िनवास-स्थान िदन सक्षम हुदनैन्, र जब
सम्म तनीह ले िठकठाक मािनसह जस्तो व्यवहार गनर् शु गदनन्।”
भ ुभयो, “तमीले मेरो छोरीलाई यसरी त्यहाँ लाने छैनौ।”

मलेै भने, “हुन्छ, म्याम।” म पछाड फ कए र त्यहाँबाट िहडे।
192 र होप न था लन्। उनी आईन्, र उनले भिनन्, “िब ी, आमाले जे
सुकै भने तापिन म तमीसंगै साथमा रहनेछु।” उसको दयलाई परमे रले
आशष िदओस!

र मलेै भने, “ओ, िठक छ, केिह छैन िप्रय।”
193 र मलेै त्यस कुरालाई यतकै जान िदए। उहाले आफ्नो छोरीलाई त्यस
प्रकारका मािनसह संग जान िदनुभएन िकनिक, “त्यो केिह नभएर एउटा
थोत्रो चज थयो।” र त्यसलेै मलेै त्यसलाई यतकै जान िदए। यो नै
सबभैन्दा नराम्रो ग ल्त थयो जुन मलेै मेरो जीवन गरकेो थए, सबभैन्दा
नराम्रो ग ल्त थयो।
194 केिह समय पछ, बालबच्चा भईसकेको केिह समय पछ को कुरा हो।
र एकिदन हामी…त्यहाँ १९३७ मा ठूलो बाढी आयो। त्यहाँ एउटा ठूलो
बाढी आयो। र हाम्रो…त्यो समयमा म गस्तीमा थए र मलेै बाढीबाट
घरबार डुबेका र बेघर भएका मािनसह लाई बचाएर िनकाल्न सक्दो प्रयास
ग ररहेको थए। र मेरो आफ्नै श्रीमती चािह एकदम िबमार भईन्, उसलाई
िनमोिनया भएको थयो। र तनीह ले उसलाई बािहर ल्याए…र िनयिमत
अस्पतालह पुरै भ रएको थयो, यत भ रएको थयो िक हामीले उसलाई
त्यहाँ राख्न सकेनौ, त्यसलेै हामीले उसलाई सरकारी अस्पतालमा लग्यौ
जहाँ हाम्रो लािग कोठा खा ल थयो। त्यसपछ मलाई बािहर ग्रस्त के्षत्रमा
बोलाईयो। र म सधै निदकै न￭जक बसेको थए, र डंुगा चलाउन जान्दथे,
त्यसलेै म मािनस कहाँ गएर बाढीबाट तनीह लाई उ ार गथ। र त्यसपछ
म…एकिदन…
195 तनीह ले मलाई बोलाएर भने, “त्यहाँ चे नट स्ट्र ीटमा एउटा घर
बगाउने अवस्थामा छ। त्यहाँ भत्र एउटा आमा र केिह बालबच्चाह फसेका
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छन्,” तनीह ले भने, “यिद तमीलाई लाग्छ िक तम्रो मोटरले चल्ने डंुगा
त्यहाँ जान सक्छ भने तनीह लाई बचाएर ल्याउ।”

मलेै भने, “हुन्छ, म मलेै गनर्सक्ने सबै प्रयास गनछु।”
196 र म त्यहाँ तुफानी छालमा गए। र त्यहाको बाँध टुटेको रहेछ…र त्यो
बाँधको बाढीले शहरलाई नै बगाउन लागेको थयो। र मलेै आफ्नो पुरै बल
लगाएर र गनर् सक्नेसम्मको कोशष लगाएर अन्तमा त्यो ठाउसम्म पुगे। र
म त्यहाँ न￭जकै पुगे जहाँ त्यो पुरानो बाँध थयो, जहाँबाट पानी झद थयो।
र मलेै कसलेै कराई रहेको सुने र एउटा आमालाई त्यिह पोचर्मा रहेको
देखे। र त्यो घरमा ठूलो ठूलो खम्बा थयो। र म यसरी एउटा ठाउबाट भएर
कािफ टाढासम्म पुगे र त्यहाँबाट तेजको साथ जल धारामा घुसे र त्यसलाई
चररे त्यो पा र कुनै न कुनै त रकाले म त्यहाँ पुगे। र मलेै आफ्नो डंुगालाई
त्यहाँ रोके अिन खम्बामा डोरीले डंुगालाई बाँधे, त्यो पोचर्को खम्बामा
बाँधे। र म दौडेर गए र आमालाई तानेर त्यहा डंुगामा ल्याए, र दइु वा
तीनजना बच्चालाई पिन त्यसरी ल्याए। र मलेै मेरो डंुगालाई खोले अिन
उनीह लाई सुरक्षत स्थानतर ल्याए। म उनीह लाई लएर शहरबाट डेड
िमल टाढा निदको िकनारसम्म ल्याए। र जब म त्यहाँ आइपुगे त्यो मिहला
बेहोस भईन्। र उनी कराउन था लन्…उनी “मेरो बच्चा! मेरो बच्चा!” भनेर
चच्याई रहेिक थईन्।
197 र, मलेै सोचे उसको मतलब उसले आफ्नो बच्चा घरमा नै छोडेछ। ओ,
प्रभु! तनीह ले उसको ख्याल राख्दै गदार् म फेरी फकर त्यहाँ गए। र,
मलेै खोज्नलाई आए…या उसले आफ्नो बच्चा कहाँ छ भनेर जा खोजेको
होला भिन सोचे। त्यहाँ एउटा सानो लगभग तन वषर्को बच्चा थयो जसलाई
बचाईएको थयो, तर मलेै उसको पुकार सुन्दा एउटा सानो दधेु बच्चा वा
त्यस्तै होला भिन मलेै सोचेको थए।
198 र त्यसलेै म डंुगा लएर फेरी त्यहाँ पुगे। र जब मलेै डंुगा लगे अिन त्यहाँ
भत्र पसे, मलेै कुनै पिन बच्चा त्यहाँ भेिटन, र त्यो खम्बाले थाम्न सकेन
र घर बगाएर गयो। र म छट्टै कुदेर गए अिन मेरो डंुगालाई अड्काई रहेको
त्यो खम्बाको टुक्राको भागलाई समाते अिन डंुगा भत्र पसे र त्यसलाई ताने
अिन डोरी फुकाए।
199 र तब मलाई थाहा भयो िक तुफानी जल मुख्य धारामा मेरो डंुगा
फसेको थयो। र त्यो लगभग रातको साढे एघार बजेको थयो र वषार् सिहत
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बरफ तेजले बगेको थयो। मलेै डंुगालाइ चालू गनर्को िन म्त डंुगा चालू गन
डोरीलाई ताने तर त्यो चालू भएन, मलेै फेरी कोिषस गरे त्यो चालू भएन,
र फेरी कोिषस गरे त्यो चलेन। ज त्त टाढा त्यो पानीको धारामा गयो उ त्तनै
मेरोतर आउथ्यो। र म वास्तवमै कडा कोिषस गद थए, र मलेै सोचे, “ओ,
प्रभु, यहाँ—यहाँ नै मेरो अन्त्य रहेछ, यत नै रहेछ मेरो समय!” र म अझै
पिन कडा कोिषस गदथए। र मलेै भने, “प्रभू, कृपया मलाई यस्तो मृत्यु
मनर् निदनुहोस्,” र मलेै त्यो तान्थे र फेरी तान्थे।
200 र मेरो मनमा िवचार आयो, िक कसलेै मलाई यसो भिनरहेको जस्तो
भयो, “ती थोत्रा मािनसह का झुण्डको बारमेा के छ जहाँ त जादनैस् िन?”
बुझ्नुभयो?
201 मलेै मेरो हात फेरी डंुगामा राखे, र मलेै भने, “परमे र, ममा दयालु
हुनुहोस्। मेरी श्रीमती र मेरो बच्चालाई यो िबमारीको हालतमा य त्तकै छोड्न
मलाई निदनुहोस्! कृपया दया गनुर्होस्!” र मलेै केवल त्यसलाई त्यसरी
तानी नै रहे, र अझै पिन त्यो चालू हुदनै थयो। र मलेै त्यो पानीको गजर्न
सु सक्थे, िकनिक…केिह िमनेटमा नै सबै कुरा समा हुनेवाला थयो। र
मलेै भने, “प्रभु, यिद तपाईले मलाई क्षमा िदनुभयो भने म बाचा गछुर् िक
तपाईको िन म्त म जे पिन गनछु।” र त्यिह डंुगामा नै घुडा टेकेर प्राथर्ना
गरे र पानीको छट्टाले मेरो मुहारमा हािनरहेको थयो। मलेै भने, “तपाईले
चाहनुभएको हरके काम म गन छु।” र मलेै फेरी डंुगा चलाउनलाई त्यसको
तारलाई ताने, त्यो चालू भयो। र म मलेै खोल्न सक्ने सबै इन्धनलाई त्यहाँ
चालू गर,े र अनन्तः त्यो िकनारसम्म आईपुगे।
202 र मलेै त्यो गस्ती ट्रकलाई खोज्न गए। र मलेै िवचार गर…ेत्यहाँ कोिह
व्यिक्तह थए जसले भनेका थए, “त्यहाँ सरकारी गस्ती थयो केिह समय
अगाड त्यो बगाएर लग्यो।” मेरी श्रीमती र मेरो दइुटै बच्चा त्यसमैा थयो।
203 त्यो समय शहर चारैतर लगभग पन् िफट गिहरो पानी थयो, र
म आफ्नो बलले भ्याएसम्म त्यो सरकारलाई खोज्न थाले। र त्यहाँिनर
एकजना मेजर थयो, र मलेै भने, “मेजर, त्यो अस्पतालको के भयो?”

उहाले भ ुभयो, “अब, च न्तत नहौ। त्यहाँ भत्र तम्रो कोिह
थयो र?”

मलेै भने, “हो, मेरो िबमार श्रीमती र दइुटा बच्चा थयो।”
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204 उहाले भ ुभयो, “तनीह सबलैाई िनका लएको छ।” उहाले
भ ुभयो, “तनीह एउटा मालबाहक गाडमा चाल्सर्टाउनतर गएका
छन्।”
205 म दौडेर आफ्नो डंुगामा गए र…वा मेरो कारमा गए, र मेरो डंुगा त्यो
पछाड पिट्ट राखे, र त्यो ठाउँतर गए…थोरै गए￭सन थाहा भयो पानीको
बहाबले दइु वा ढाई िमल चौडाईमा जिमन भा￭सएको थयो। र रातभैरी मलेै
कोिषस ग रनै रहे…कतपयले भन्दै थए िक, “त्यो मालबाहक गाड त्यो
काठले बनेको पुलबाट च ेर बगाएर लग्यो।”
206 र अ न्तममा मलेै आफैलाई एउटा सानो िनजर्न टापूमा भेट्टाए, त्यहाँ
म तन िदनसम्म बसे। मसंग यो सोच्नलाई प्रशस्त समय थयो िक कतै
ती मािनसह थोत्रो फोहोर हो या होइन भने। मलेै सोचनै रहे िक “मेरो
श्रीमती कहाँ छन् भनेर?”
207 अन्ततः केिह िदन पछ जब त्यहाँबाट बािहर आए र मलेै उनलाई
भेटे, उनी त्यहाँ कोलम्बसमा थईन्, इ न्डयानाको ब्या प्ट को सभागृहमा
जहाँ तनीह ले अस्थायी अस्पताल जस्तै बनाएर राखेका थए, िबरामीह
राखेको कोठामा उनी थईन् त्यो सानो सरकारी पलगंमा। र म त्यहाँ जत
सक्दो दौडेर गए, उसलाई राखेको ठाउ खोज्ने कोिषस गद थए, कराउद,ै
“होप! होप! होप!” र मलेै हेर,े र त्यहाँ उनी थईन् त्यो पलगमा सुतरहेक
थईन्, र उसलाई क्षयरोग भईसकेको थयो।

उसलेआफ्नो सानो दबु्लो हात उठाईन्, र उनले भिनन्, “िब ी।”
र म उ तफर् दौडे, र मलेै भने, “िप्रय, होप।”
उनले भिनन्, “म एकदम दयिनय दे खन्छु िन ह?ै”
मलेै भने, “होइन िप्रय, तमी िठकै दे खन्छौ।”

208 लगभग छ मिहनासम्म हामीले उसको लािग हामीसंग भएको सबकुैराले
उसलाई बचाउनलाई सबथैोक गय , तर उसको हातलझन् िबिग्रदै गयो।
209 एकिदन म गस्तीमा थए र मलेै मेरो गाडको रेडयो बालेको थए,
र मलेै सुने तनीह ले यसो भनेको, तनीह ले त्यहाँ मेरो लािग सूचना
िदएका थए “िव लयम ब्रन्हाम छट्टै अस्पताल आउनुहोस्, श्रीमती मन
स्थतमा छ।” मलेै गाडको रातो ब त्त बाले र साईरन बजाए गाड िनकाले
र म अस्पतालमा हता रदै जत सक्दो छटो गए। र त्यसपछ म—म
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अस्पतालिनर पुगे र गाडी रोके। अस्पतालमा छन िब त्तकै मलेै मेरो एउटा
साथी स्याम अडेर देखे जोसंग मलेै एकसाथ माछा मान गथ, उ मेरो सानो
हुदाको साथी थयो।
210 डाक्टर स्याम अडेर, त्यिह व्यिक्त हुनुहुन्छ जसको बारमेा दशर्न
दे खएको थयो र धेरै समय भएको छैन त्यो िक्लिनकको बारमेा त्यसमा
भिनएको थयो। र उहाले भ ुभएको थयो, यिद कसलेै दशर्नको बारमेा
सङ्खा गय भने मलाई बोलाओस् र िववरण हेरोस् यिद कसलेै त्यो सत्य हो
या होइन भिन जा चाहन्छ भने।
211 र त्यसपछ उनी त्यहाँ यसरी बािहर आए, र उसंग आफ्नो टोपी दािहने
हातमा थयो। उसले मलाई हेय र उ केवल न थाल्यो। र म उतफ़र्
दौडेर गए, अँगालो हाले। उसले आफ्नो हातले मलाई अँगालो हाल्यो, अिन
भन्यो, “िब ी, उनी जादैछन्।” उसले भन्यो, “मलाई माफ ग रदेउ। मलेै
गनर्सक्ने सबै कोिषस गर,े मलेै िवशेषज्ञ र सबलैाए ल्याए।”

मलेै भने, “श्याम, िन य पिन उनी जाने छैनन्।”
उसले भन्यो, “हो, उ जाँदैछन्।” र उसले भन्यो, “भत्र

नजाउ, िबल”
मलेै भने, “म भत्र जानुपछर् , श्याम”
उसले भन्यो, “नजाउ। कृपया नजाउ।”
मलेै भने, “मलाई भत्र जान देऊ।”
उसले भन्यो, “म पिन तमीसंगै जान्छु।”

212 मलेै भने, “होइन, तमी यिह बािहर बस। म उसको अ न्तम समयमा
उसंगै बस्न चाहन्छु।”

उसले भन्यो, “उनी अचेत छन्।”
213 म कोठाभत्र पसे। र नसर् त्यहाँ ब￭सरहेिक थईन्, र उनी रोईरहेिक
थईन् िकनक उ र होप एउटै िव ालयका साथी थए। र त्यसलेै मलेै त्यता
हेर,े र उनी न था लन्, आफ्नो हात माथी रा खन्। र त्यहाँ बाट िहडीन्।
214 र मलेै उसलाई हेरे र उसलाई ह ाए। अिन उनी त्यहाँ थईन्, उनी एक
सय िबस पाउण्डबाट तल साट्ठी पाउण्डमा झरिेक थईन्। र मलेै—मलेै
उसलाई ह ाए। र यिद म सय बषर् सम्म बाँचे भने पिन त्यहाँ के भयो भ े
कुरा म किहल्यै भुल्न स क्दन। उनी मतफर् फ कन्, र ती ठुला आँखाह ले
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मलाई हे रन्। उनी मुस्कुराईन्। उनले भिनन्, “तमीले मलाई फेरी िकन
बोलायौ, िब ी?”

मलेै भने, “िप्रय, अब मलेै पसैा पाएको छु।”
215 मलेै काम गनर् परकेो थयो। हामी ऋणमा थयौ र सयौ डलरको
डाक्टरको िबल आएको थयो, र त्यो तनर्को लािग केिह पिन थएन। र
त्यसलेै म काम गनर् जान्थे। र उनी त्यो अवस्थामा हुदा म हरके िदन दइु वा
तन पटक उसलाई भेट्न आउथे र रातमा उसंगै रहन्थे।

मलेै उसलाई भने, “तमीलाई बोलाए भ ुको मतलव के हो?”
216 उनले भिनन्, “िबल, तमीले यसको बारमेा प्रचार गरकेा छौ, तमीले
यसको िवषयमा बोलेका छौ, तर तमीलाई थाहा नै छैन यो के हो भनेर।”

मलेै भने, “तमीले के को बारमेा बोल्दछैौ?”
217 उनले भिनन्, “स्वगर्।” उनले भिनन्, “हेर।” उनले भिनन्, “मलाई
केिह मािनसह , पु षह वा मिहलाह ले सुरक्षा िददै मेरो स्वग य घरमा
लादै थए। तनीह सेता व मा थए।” र उनले भिनन्, “म एकदमै आनन्द
र शा न्तमा थए।” उनले भिनन्, “ठूला सुन्दर चरीह एउटा ख दे ख
अक खसम्म उड्दै थए।” उनले भिनन्, “तमी यो नसोच िक म आफु
आफैमा डुबेर भ्रममा छु।” उनले भिनन्, “िब ी, म तमीलाई हाम्रो ग ल्त
भ जादै छु।” उनले भिनन्, “यहाँ बस।” म बा￭सन, म घुडाले चािह
टेकेर उसको हातलाई समाते। उनले भिनन्, “तमीलाई थाहा छ हाम्रो
ग ल्त कहाँ भएको थयो?”

र मलेै भने, “हो, िप्रय, म जान्दछु।”
218 उनले भिनन्, “हामीले किहल्यै आमाको कुरा नसुनेको भए हुन्थ्यो।
ती मािनसह सिह थए।”

र मलेै भने, “मलाई यो थाहा छ।”
219 उनले भने, “मलाई बाचा गर िक तमी ती मािनसह कहाँ जानेछौ,”
उनले भिनन्, “िकनभने तनीह सिह छन्।” र उनले भिनन्, “मेरा
छोराछोरीह लाई तनीह जस्तै बनाउनु।” र म…उनले भिनन्, “म
तमीलाई केिह भ चाहन्छु।” उनले भिनन्, “म मद छु, तर” उनले भिनन्,
“म भयभीत भएको छुइन।” उनले भिनन्, “त्यो सुन्दर ठाउ छ।” उनले
भिनन्, “एउटा मात्रै कुरा छ, िक म छोडेर जान चाह , िबल। र म जान्दछु
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िक तमीले यी दइुटा सानसनो बच्चालाइ हेरचाह गनर् पनछ।” उनले भिनन्,
“मलाई यो बाचा गर िक तमी एकै्ल बस्ने छैन र मेरा छोराछोरीले जीवनमा
दखु र ठोकर नपाओस्।” त्यो एउटा एक्काईस् वषर्को उमेरिक आमाको लािग
गम्भीर कुरा हो।

र मलेै भने, “म त्यो बाचा गनर् स क्दन, होप।”
220 उनले भिनन्, “कृपया, मलाई बाचा गर।” उनले भिनन्, “एउटा कुरा
म तमीलाई भ चाहन्छु।” उनले भिनन्, “तमीलाई त्यो राईफल बन्दकु
याद छ?” म बन्दकु चलाउँन मन पराउने मान्छे हँु। र उनले भिनन्,
“तमीले त्यो राईफल बन्दकु िक चाहन्थ्यौ तर तमीसंग पुग्ने पसैा थएन
त्यो िक को लािग।”

मलेै भने, “हो।”
221 उनले भिनन्, “मलेै पसैा, िनकेल जम्मा ग ररहेको थए त्यो राईफल
बन्दकु तम्रो िन म्त िक को लािग।” उनले भिनन्, “अब, जब यो समा
हुन्छ र तमी घर जान्छौ, तब त्यहाँ फो ल्डग बेडको तल तमीले त्यो
कागजको टुक्रा भेट्छौ त्यसमा तमीले पसैा भेट्छौ।” उनले भिनन्, “मलाई
बाचा गर िक तमीले त्यो राईफल िक ेछौ।”
222 तपाईलाई थाहा छैन िक मलाई कस्तो महसूस भयो जब मलेै त्यो
पचहत्तर सेन्ट (िनकेल) त्यहाँ रहेको देखे। मलेै राईफल िकने।
223 र उनले भिनन्, “तमीलाई याद छ त्यो समय जुन बेला तमी मेरो
लािग एक जोडी मोजा िक तल शहरमा गएको थयौ, र हामी फोटर् वाईन
मा जादै थयौ?”

मलेै भने, “अँ, याद छ।”
224 म माछा माररे आएको थए, र उनले भिनन्…हामी फोटर् वाईन् जान
परकेो थयो, मलेै त्यहाँ रातमा प्रचार गनर् पन थयो। र उनले भिनन्,
“तमीलाई याद छ मलेै त्यसबेला भनेको थए िक त्यहाँ दइु भ ै िक￭समको
छ।” एउटालाई “￭सफन” भन्छ। र अक चािह के थयो “रयेोन”? त्यिह
होइन? रयेोन र ￭सफन। िठक छ ￭सफन चािह राम्रो वाला हो। सिह होइन
त? र उनले भिनन्, “अब तमीले मलाई केिह ￭सफन वाला, पुरै खटु्टाको
शलैीको ल्याउ।” तपाईलाई थाहा छ त्यो मोजामा माथपिट्ट सानो खालको
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केिह कुरा हुन्छ? र मलाई केिह पिन थाहा छैन केिटको कपडाको बारमेा,
त्यसलेै मलेै…
225 र म तल शहरको सडकमा गएर यसो भन्दै थए, “￭सफन, ￭सफन,
￭सफन, ￭सफन,” त्यिह याद गनर् खोज्द,ै ‘￭सफन, ￭सफन, ￭सफन’

कसलेै मलाई भन्यो, “हेलो, िब ी?”
226 मलेै भने, “ओ, हेलो, हेलो।” “￭सफन, ￭सफन, ￭सफन, ￭सफन,
￭सफन।”
227 र म कुनामा पुगे र मलेै श्रीमान् स्पूनलाई भेटे। उहाले भ ुभयो, “हे,
िब ी, के तमीलाई थाहा छ पचर् माछा त्यो अ न्तम तटमा टोिकरहेको
छ िन?”

मलेै भने, “साच्चै नै त्यो सिह हो?”
उसले भन्यो, “हो।”
जब उसलाई मलेै छोडेर आए अिन मलेै सोचे, “त्यो के कुरा थयो?”

मलेै त्यो कुरा भुले।
228 त्यसलेै थेल्मा फोडर् भ े एउटा केिट थयो जसलाई मलेै चन्दथए,
उनी त्यहाँ टेन सेन्ट स्टोरमा काम गथन्। र मलाई थाहा थयो िक
तनीह ले त्यहाँ मिहलाको मोजा बेच्ने गथ, त्यसलेै म त्यहाँ गए। मलेै
भने, “हाई, थेल्मा।”

र उनले भिनन्, “हाई, िब ी, तमी कस्तो छौ? होप कस्ती छन्?”
229 र मलेै भने, “िठकै छु।” मलेै भने, “थेल्मा, होपको लािग मलाई एउटा
जोडी मोजा चािहएको थयो।”

उनले भिनन्, “होपलाई मोजा चािहदनै होला।”
मलेै भने, “हो, म्याम, उसलाई चािहन्छ।”
उसले भन्यो, “तमीले भ खोजेको स्ट कगवाला मोजा हो?”

230 “ओ, अँ हो” मलेै भने, “त्यिह नै हो।” मलेै सोचे, “ओ, मलेै फेरी
मेरो मुखर्ता देखाएछु।”

र उसले भन्यो, “कुन खालको उसलाई चािहएको हो?”
मलेै सोचे, “ओ,ओ!” मलेै भने, “कुन खालको तमीसंग छ?”
उसले भन्यो, “अँ, हामीसंग रयेोन छ।”
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231 मलाई त्यसको भ ता नै थाहा थएन। रयेोन, ￭सफन त्यो सबै एउटै
सुिनन्थ्यो। मलेै भने, “त्यिह नै हो मलाई चािहएको।” उसले भन्यो…मलेै
भने, “मेरो लािग त्यो जोड पुरावाला मोजा हा लदेउ।” र उसले…मलेै
त्यो गलत भने। त्यो के हो? पुरावाला शलैीको। “पुरा वाला शलैीको।” र
त्यसलेै मलेै भने, “मेरो लािग एउटा जोड राखीदेऊ।”
232 र जब उसले मलाई िदनको लािग त्यहाँिनर गयो, त्यो मात्रै लगभग तस
सेन्टको थयो, िबस सेन्ट वा तस सेन्टको थयो, लगभग आधा मूल्यको
थयो। मलेै भने, “िठक छ, मलाई दइुटा जोड देऊ।” बुझ्नुभयो?
233 र म फकर घर गए, र मलेै भने, “तमीलाई थाहा छ, िप्रय, तमी
केिटह केिह िक लाई मोल तोल गद पुरै शहर घुम्छौ।” तमीह काग
जस्तो कराएर मोलतोल गनर्मात्रै खोज्छौ। र मलेै भने, “तर यहाँ, यहाँ हेर
त, तमीह ले जुन मूल्यमा एक जोड ल्याउछौ त्यो पसैाले मलेै यहाँ दइु
जोड ल्याएको छु। देख्यौ?” मलेै भने, “ओ, त्यो मेरो व्यिक्तगत क्षमता
हो।” बुझ्यौ, मलेै भने—मलेै भने, “तमीलाई थाहा छ, यो मलाई थेल्माले
बेचेको हो।” मलेै भने, “उसले मलाईआधा मूल्यमा नै यो िदएको हुनुपछर् ।”

उनले भिनन्, “तमीले ￭सफन नै ल्यायौ िन?”
234 मलेै भने, “हो, म्याम।” त्यो सबै मेरो लािग एउटै सुिनएको थयो,
मलाई थाहै थएन त्यहाँ केिह भ ता छ भनेर।
235 र उनले मलाई भिनन्, उनले भिनन्, “िब ी।” मलाई अचम्म मानेको
थए जब उसले फोटर् वाईनमा अक जोड स्ट कग मोजा िक परकेो थयो।
उनले भिनन्, “मलेै त्यो तम्रो आमालाई िदए।” भिनन्, “त्यो त बृ ा
मिहलाह को लािग हो।” भिनन्, “मलाई माफ गर, मलेै त्यसो गर।े”

र मलेै भने, “ओ, त्यो िठकै छ, िप्रय।”
236 र उनले भिनन्, “अब, तमी एकै्ल नबस।” र उनले भिनन्…उसलाई
थाहा थएन त्यो समय पछको केिह घण्टा केिह हुन जादै थयो भिन। र मलेै
उसको हात समाती नै रहे जब परमे रको दतुह ले उसलाई लादै थयो।
237 म घर गए। मलाई थाहा थएन के गन भनेर। म त्यहाँ रात प ल्टरहे
र मलेै यो सुने…मलाई लाग्छ त्यो एउटा सानो मूसा थयो, त्यो पुरानो
जालीमा जहाँ केिह कागजह थयो। र मलेै ढोका मेरो खटु्टाले हानेर
बन्द गर,े र त्यहाँ पछाड पिट्ट उसको िकमोनो कपडा झुण्डीहेको थयो,
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(र त्यहाँिनर शवालयमा रिहरहेको थयो)। र केिह समयमा मलाई कसलेै
बोलायो, भन्यो, “िब ी!” र त्यो भाई फ््रयांक ब्रोय थयो। उसले भन्यो,
“तम्रो बच्चा मदछ।”

मलेै भने, “मेरो बच्चा?”
238 उहाले भ ुभयो, “हो, स्यारोन रोज।” भ ुभयो, “डाक्टर माथी
हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ, ‘उसलाई मे दण्डको क्षयरोग (ट्यबुरकलो￭सस
मेनइन्जाईिटज) भएको छ, र त्यो उसको आमाबाट उसलाई आएको हो।’”
र भ ुभयो, “उनी मदछन्।”
239 म कारमा गए र त्यहाँ माथ गए। र त्यहाँ उ थयो, सानी प्यारी केिट।
र तनीह ले उसलाई अस्पतालमा लादै थए।
240 म उसलाई हेनर् गए। स्याम माथी आयो र भन्यो, “िब ी, त्यहाँ माथीको
कोठामा तमी नजाउ, तमीले िब ी पलको बारमेा सोच्नुपछर् ।” भन्यो,
“छोरी त मद नै छन्।”

मलेै भने, “डाक्टर, म मेरो बच्चालाई हेनर् चाहन्छु।”
241 उहाले भ ुभयो, “हुदनै, तपाई भत्र जान िमल्दनै। उसलाई मे दण्ड
संक्रमण (मेनइन्जाईिटज) भएको छ, र त्यो तम्रो माफर् तबाट त्यो िब ी
पलमा सनर् सक्छ।”
242 र उहा बािहर नआउन्जेलसम्म म त्यहाँ पखनै रहे। उ मद गरकेो हेनर्
मलाई मनािह थयो, र उसको आमा त्यहाँ मुदार्घरमा थयो। म तपाईलाई
भन्छु िक घुसपेठ गन काम पिन अत्यन्त किठन हुन्छ। र म—म गए,
ढोकामा गए र जब स्याम र नसर्बािहर गयो, म भुइँ तलामा गए। त्यो
एउटा सानो अस्पताल थयो। उसलाई अलग्गै ठाउमा रा खएको थयो, र
￬झगाह उसको सानो आँखामा भ न्करहेको थयो। र तनीह संग एउटा
सानो…जुनलाई हामीले, “मच्छडको झुल” भन्छौ वा सानो एउटा जाली
जुन आँखाको माथी रा खएको थयो। र उ…शरीरको भागमा उसको सानो
मोटो खटु्टा र उसको सानो हातह च लरहेको थयो। र उसलाई मलेै हेरे र
उनी केवलआठ मिहनाको थोरै ठुलो भसैकेको नानी थयो।
243 जब म बािहर दे ख घर आउथे उसको आमाले उसलाई सानो ित्रकोण
कलोत लगाईिदएर बािहर रा खिदन्थीन्। र जब म आएर कारको हनर्
बजाउथे, उ मकहा आउनको लािग, “गू-गू, गू-गू,” गथन्।



मेरो जीवन कथा 55

244 र त्यहाँ मेरी प्यारी छोरी मनर्लाई लेिटरहेको थयो। मलेै उ तफर् तल
हेर,े र मलेै भने, “स्यारी, तमीले बाबालाई चन्यौ? तमीले बाबालाई
चन्यौ स्यारी?” र जब उसले हेय …उ य त्त धेरै िपडा भोिगरहेको थयो
िक उसको सानो िनलो आँखा िबिग्रएको थयो। त्यो देख्दा मेरो दय मबाटै
च्यातएको सरह भयो।
245 म भुइमा घुडा टेके, मलेै भने, “प्रभु, मलेै के गरकेो थए? के मलेै
सुसमाचार सडकको कुनाकुनामा प्रचार गरकेो थईन र? मलेै सबथैोक
गरकेो छु जुन मलाई थाहा छ। मेरो िव मा यस्तो नगनुर्होस्। मलेै ती
मािनसह लाई किहल्यै ‘थोत्रो’ भनेको छुइन। त्यो सासू आमा थयो
जसले ती मािनसह लाई ‘थोत्रो फोहोर’ भ ुभएको थयो।” मलेै भने,
“म क्षमा चाहन्छु यी सबै हुन आयो। मलाई क्षमा िदनुहोस्। मेरो बच्चालाई
नलानुहोस्।” र जब म प्राथर्ना गद थए, एउटा कालो जस्तो देखेको
थयो…एउटा चादर वा कपडा जस्तो तल आयो। मलेै थाहा पाए िक उहाले
मलाई अ स्वकार गनुर्भयो।
246 अब, त्यो नै मेरो जीवनको सबभैन्दा किठन र अत्यन्त िव ासघाती
समय थयो। जब म उठे र उसलाई हेर,े र मलेै सोचे…शतैानले मेरो मन
मा यो रा खिदयो, “िठक छ, तमीले सकेसम्म बल लगाएर प्रचार गरकेो
थयौ, र तमीले राम्रो जीवन ￭जएको थयौ, र अब जब कुरा तम्रो छोरीकोमा
आयो, उहाले तमीलाई धोका िदनुभयो?”
247 र मलेै भने, “त्यो सिह हो, यिद उहाले मेरो बच्चालाई बचाउन सक्दनै
भने, म पिन स क्दन…” मलेै रोके। के मात्र गन भनेर मलाई थाहा थएन। र
त्यसपछ मलेै यो भने, “प्रभु तपाईले नै मलाई यो बच्चा िदनुभयो र तपाईले
नै उसलाई खोसेर लानुभयो, परमप्रभुको नाउ धन्यको होस्! यिद तपाईले
मलाई नै पिन लानुभयो भने, म तपाईलाई अझै पिन प्रेम गनछु।”
248 र उ प्रत मेरो हात राख्छु, मलेै भने, “आशष होस् तमीलाई मेरी
प्यारी छोरी। बाबाले तमीलाई पालनपोषण गनर् चाहन्थ्यो, मेरो पुरा दयले
म तमीलाई हुकार्उन चाहन्थे, तमीलाई प्रभुलाई प्रेम गनर्को िन म्त हुकार्उन
चाहन्थे। तर मेरी मुटुको टुक्रा स्वगर्दतूह तम्रो िन म्त आईरहेका छन्।
बाबाले तम्रो सानो शरीर लएर जानेछु र आमाको बाहुलीमा र खिदनेछु। म
तम्रो शरीरलाई आमासंगै दफनाउने छु। कुनिैदन बाबाले तमीलाई भेट्नेछु,
त्यतन्जेल आमासंग तमी माथी मलाई पखर्।”
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249 जब उसको आमा मद थयो, उनले अ न्तम शब्दह बोलेिक थईन्,
उनले भनेिक थईन्, “िबल,आफ्नो काममा लािग रहनु, परमे रको काममा
लािगरहनु।”
250 मलेै भनेको थए, “म गनछु…” उनले भिनन्…मलेै भने, “परमे र
आउनुहुदा यिद म काममा नै रहे भने म बच्चाह सिहत तमीलाई भेट्न
आउने छु। यिद म त्यो बेलासम्म रिहन भने म तम्रै छेउमा गाडने छु। र
तमी त्यो महान् ढोकाको िठक दाँयात फ बस्नु र जब सबजैना आईरहेको
हुन्छ, त्यहाँतर उभनु र, ‘िबल! िबल! िबल!’ भनेर जत सक्छौ ठुलो
आवाजले कराउनु। म तमीलाई त्यहाँ भेट्नेछु।” मलेै उसलाई अ न्तम
िबदाईको गुड-बाईको चुम्बन गर।े म आजको िदनमा यु को मदैानमा छु।
त्यो लगभग झन्डै िबस वषर् अगाड थयो। मेरो भेट मेरी श्रीमतीसंग त्यो
बेला नै तय भएको थयो, र म उसलाई भेट्नेवाला छु।
251 र जब छोरी म रन् मलेै सानी छोरीलाई लए, र आमाको बाहुलीमा
राखे, र हामीले त्यिह कबस्थार्नमा दफनाउनलाई लएर गयौ। र म त्यहाँ
उभए भाई स्मथले बोल्नुभएको सु लाई, त्यो मेथोड प्रचारक जसले
अन्त्यि मा प्रचार गनुर्भएको थयो, “खरानीको खरानी, र धूलोको धूलो।”
(र मलेै सोचे, “ दयको दय।”) त्यहाँ उसको िबदाई भयो।
252 त्यसपपछ धेरै समय भएको थईन, एउटा िबहानीमा मलेै सानो
िब ीलाई त्यहाँ लगेको थए। उ मात्र एउटा सानो केटा थयो। उ…
253 त्यिह नै कारणले उ मसंग हर समय संगै रहन्छ र म उसंगै रहन्छु, म
उसको लािग दइुटै बाबा पिन र आमा पिन हुनुपछर् । मलेै उसको सानो बोतल
लने गथ। हामीले उसको दधु राती तताउनको लािग आगो तयार पानर्लाई
खचर् गनर्लाई सक्षम थएनौ र त्यसलेै मलेै मेरो पछाडको भागमा त्यसलाई
यसरी राख्थे र त्यसलाई मेरो शरीरको तापले तातो नै राखीराख्थे।
254 हामी साथीजस्तै गरी सधै संगै रहने गरकेा छौ, र यी िदनह मा जब म
कामबाट बािहर िन स्कन्छु म उसलाई यो बचन हस्तान्तरण गनर् चाहन्छु, र
भन्छु, “यो लएर जाउ। तमी यसमैा रहीरह।” कोिह कोिह मािनसह
अचम्म मान्छन् िकन मलेै सधै िब ीलाई साथै ल्याई रहन्छु भिन। म
उसलाई त्यसै छोड्नै स क्दन। उ िववािहत पिन भसैक्यो, तर म अझै
पिन सम्झन्छु िक उसको आमाले भनेको “उसंगै रिहरह।” र हामी साथी
झँै ग र एकसाथ भईरहने गछ ।
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255 मलाई याद छ शहरको वरपर िहड्दाको बेला, मेरो हातको मुिन त्यो
बोतल हुनेगथ्य , यो जुनै पिन बेलामा नसक्छ भनेर त्यस बेला मेरो
हातमा त्यो बोतल हुने गथ्य । एक रात उ…हामी पछाड पिट्ट िहड्दै थयौ
जहाँ केवल…(जब उसले उसलाई पाउनको लागी तय गद थयो, उनी
च न्तत थईन्, र म…केवल एउटा केिट थई, तपाईलाई थाहा छ) र म
ओहोरदोहोर गथ त्यो पुरानो कटुसको खको छेउमा जुन घरको पछाड
पिट्ट थयो। र उ आफ्नो आमाको लािग दै थयो, र मसगं कुनै आमा
थएन उसलाई त्यहाँ लानको लािग। र मलेै उसलाई बोक्थे, र मलेै भन्थे,
“ओ, िप्रय।” मलेै भने…
256 उसले भन्यो, “बाबा मेरो आमा कहाँ हुनुहुन्छ? के तपाईले उहालाई
त्यो जिमनमा राख्नुभको हो?”

मलेै भने, “होइन, िप्रय। तम्रो आमा एकदम िठकठाक छ, उ माथी
स्वगर्मा छ।”
257 र उसले एकिदन त्यहाँ केिह कुरा भन्यो, जसले मलाई मारकेो तुल्य
बनायो। उ दै थयो, साँझको ढीलाबेर सम्म रोईरहेको थयो र मलेै
उसलाई मेरो ढाडमा यसरी बोक्दै र काँधमा बोकेर र यसरी सुम्सुमाएर
राख्दै थए। र उसले भन्यो, “बाबा, आमालाई लन जानुहोस् र यहाँ
ल्याईिदनुस्।”

र मलेै भने, “िप्रय, मलेै आमालाई ल्याउन स क्दन। येशू…”
उसले भन्यो, “िठक छ, येशूलाई मेरो आमालाई पठाईिदनु भ ुस्।

मलाई उहा चािहन्छ।”
258 र मलेै भने, “िठक छ, िप्रय, म…म र तमी कुनै िदन आमालाई हेनर्
जानेछौ।”

र उसले रोक्यो, र भन्यो, “बाबा!”
र मलेै भने, “हजुर?”
भन्यो, “मलेै आमालाई त्यो त्यहाँ बादलमा देखे।”

259 मेरो प्रभु, म मरतेुल्य भए! मलेै सोचे, “मलेै आमालाई त्यहाँ माथी
बादलमा देखे र।े” म मात्रै झन्डै बेहोस् भईन। मलेै सानो केटोलाई अगंालेर
त्यसरी आफ्नो काँखमा राखे, र केवल आफ्नो शर तल झुकाए, र
त्यसरी नै बसे।
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260 िदनह िबत्दै गयो। मलेै त्यो भुल्नै सिकन। मलेै काम गनर् खोजे। घर
जानै सिकन, त्यो घर जस्तो नै रहेन। र म त्यिह बस्न खोजे। हामीसंग केिह
पिन थएन केवल त्यो पुरानो टुटेफुटेको फ नचर थयो, तर त्यो नै यस्तो
चज थयो जुनमा उसको आमाले र मलेै खसुी त्यिह घरमा आनन्द पूवर्क
रहेका थयौ। त्यो नै मेरो घर थयो।
261 र मलाई याद छ एकिदन म सावर्जिनक िवभागको िव ुतय एकाईमा
काम गन कोशष गद थए। त्यहाँ एउटा ठाउमा पुरानो तार टुटेको थयो
त्यसलाई लगाउनको लािग िबहानै काममा गएको थए। र म एउटा फलामको
खम्बामा चडेको थए। (र मलेै त्यो सानी छोरीलाई आफ्नो मनबाट िनकाल्न
सकेको थएन। मलेै मेरी श्रीमती गएको देखेको थए, तर त्यो बच्चा जाने मात्र
एउटा सानो कुरा थयो।) र म त्यहाँ माथ थए, र म गाईरहेको थए, “त्यो
टाढाको डाडामा, एउटा पुरानो कू्रस खडा थयो।” र त्यिह बेला िबजुली
ट्र ान्सफमर्रमा आयो र म भएको तारमा बगेर आयो। र म त्यो खम्बामा
झु न्डएर काम गद थए। र मलेै हे ररहेको थए र सुयर् पछाड तर आउदै
थयो। र त्यहाँ, मेरो हात दइुतर त न्कएको जस्तो भएर त्यहाँ टाढा डाँडामा
कू्रस जस्तो छाया दे खयो। मलेै सोचे, “हो, त्यो मेरा पापह थए जसले
उहालाई त्यहाँ कू्रसमा पुयार्यो।”
262 मलेै भने, “स्यारोन, िप्रय, तमीलाई बाबालाई एकदम हेनर् मन लागेको
छ। िप्रय। तमी मेरो सानी प्यारी, य त्त धेरै म तमीलाई फेरी पिन
आफ्नो अँगालोमा हाल्नलाई त ड्परहेको छु।” उनीह को मृत्यु भएको ह ौ
िबतसकेको थयो तर म आफ्नै िबचारमा हराईरहेको थए। मलेै मेरो रबरको
पन्जा िनकाले। त्यहाँ तेईस सय भोल्ट िबजुली मेरै अगाड तारमा बिगरहेको
थयो। मलेै मेरो रबरको पन्जा िनकाले। मलेै भने, “परमे र, म यो गनर्
चाह । म एउटा कायर हँु। तर, स्यारी, बाबाले तमीलाई र आमालाई केिह
िमनेटमा नै हेनर् आउदछुै।” मलेै मेरो पन्जा िनकाल्न शु गर,े मेरो हात त्यो
तेईस सय भोल्ट िबजुलीको तारमा हाल्नलाई तयार भए। त्यो टुट्छ…के
हुन्छ, तपाईमा रगत समेत त्यहाँ बािक रहेको हुदनै। र त्यसलेै मलेै त्यो पन्जा
ता शु गर,े र त्यहाँ केिह भयो। जब म होसमा आए म त जिमनमा मेरो
हात यसरी मेरो अनुहारमा राखेर रोईरहेको अवास्थामा ब￭सरहेको थए।
त्यो परमे रको अनुग्रह थयो, नभए आज यहाँ मेरो चंगाईको सेवाकाई हुने
थएन। म पक्का छु यो कुरामा। त्यो उहा स्वयम् हुनुहुन्थ्यो जसले मलाई
होइन तर मबाट हुने आफ्नो वरदानलाई रक्षा गनुर्भएको थयो।
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263 म घरतर जान तयार भए। सबै यन्त्रह टाढा राखेर त्यो छोडिदए। र
घर फ कन् लागे, मलेै अ लाई भने, “म घर जादै छु।”
264 मलेै घरको वरपर शु गर,े र मलेै घरमा भएको पत्र उठाए, एक
िक￭समको ठण्डा मौसम थयो, र म भत्र पसे। हाम्रो एउटा सानो कोठा
थयो, म त्यो सानो कोठामा भएको एउटा सानो पलगंमा सुत्थे, र चसो
शत आईरहेको थयो, र एउटा मात्र त्यो पुरानो चूलो थयो। मलेै त्यो पत्र
लए अिन त्यो पत्रमा हेर,े र त्यहाँ पिहलो कुरा होपको एउटा सानो बचत
गरकेो पसैा थयो, अस्सी सेन्ट थयो, “िमस स्यारोन रोज ब्रन्हाम” को
लािग थयो। र फेरी पिन त्यिह कुरा आयो फकर।
265 म खेल हेरचाह गन पाले पिन थए। म त्यहाँ िनर गए अिन मेरो बन्दकु
राख्ने ठाउबाट बन्दकु िनकाले। मलेै भने, “प्रभु, म—म यसरी रिहरहन
स क्दन, म—म मदछु। म एकदमै िबच￭ त भएकोछु।” मलेै बन्दकुमा
त्यसको घोडा ताने, मेरो शरमा िनशाना बनाई ताके, त्यो अन्धकार
कोठाको पलगंमा घुडा टेकेर त्यसो गर।े मलेै भने, “हे हाम्रा स्वगर्मा
बस्नुहुने िपता, तपाईको नाउ पिवत्र ग रयोस्। तपाईको राज्य आओस्,
तपाईको इच्छा पुरा होस्,” र जसै मलेै कोिषस गर,े र मलेै बन्दकुको
ट्र ीगर सकेको सम्म बेस्सरी दाबे, मलेै भने, “स्वगर्मा झँै यस पृथ्वीमा पुरा
होस्, हाम्रो िदनभरीको रोिट आज हामीलाई िदनुहोस्।” र त्यो गो ल नै
िन स्कदनै थयो।
266 र मलेै सोचे, “ओ परमे र, के तपाईले मलाई टुक्रा टुक्रामा टुटाई
राख्नुभएको हो? मलेै के गरकेो छु र? तपाईले मनर् समेत िदनुहु ।” र मलेै
रसले बन्दकु भुइँमा फा लिदए अिन त्यसले कोठामा केिह गोली हान्यो।
मलेै भने, “परमे र, िकन म मनर् पिन स क्दन र यसबाट मुक्त हुनस क्दन?
म यसरी अब ￭जउन स क्दन। तपाईले मलाई केिह गनुर्नै पछर् अब।” र म
त्यहाँ लडे अिन मेरो त्यो सानो, पुरानो पलगंमा लडेर न थाले।
267 र म पकै्क पिन िनदाउन पुगेको हुनुपछर् । मलाई थाहा छैन म सुते वा के
भयो भिन।
268 म सधै ती प मी कुरा जस्तै हुन मन पराउथे। मलाई सधै ती मध्ये
एउटा टोपी पाउन इछ्या गथ। मेरो बुवाले आफ्नो जवान िदनह मा सधै
त्यसरी घोडामा लगाएर िहड्नुभयो, र मलेै सधै त्यस्तो एउटा टोपी लाउन
चाहन्थे। र भाई डेमोस सख रयनले मलाई िहजो त्यस्तै एउटा टोपी
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ल्याईिदनुभएको छ, मलेै मेरो जीवनमा पिहलो पटक त्यस्तो खालको टोपी
पाएको हो, ती खालको प मी टोपी।
269 र मलाई लाग्यो म त्यो ह रयो मदैानबाट भएर तल जादै थए, यो गीत
गाउदै गएको थए, “त्यहाँ एउटा गाडा थयो जसको पांग्रा टुटेको छ, त्यो
चन्ह थयो, जुन िबिक्रको लािग थयो।” र जसै म त्यसबाट भएर जादै थए,
मलेै एउटा छोपेर राखेको रातो गाडा देखे, जुन पुरानो बेलगाडा जस्तै थयो,
र त्यसको पांग्रा भाचेको थयो। अवश्य पिन त्यसले मेरो टुटेको प रवारलाई
प्रस्तूत गरकेो थयो। र जसै म न￭जक गए, मलेै हेर,े र त्यहाँिनर एउटा
एकदम सुन्दरी जवान केिट थयो, जो लगभग िबस वषर्िक थईन्, सेतो
कपाल र िनलो आँखा भएको, जो सेतो व मा थईन्। मलेै उसलाई हेर,े
मलेै भने, “कस्तो हुनुहुन्छ तपाई?” त्यस्तै कुरा गनर् थाले।

उसले भन्यो, “हे ो, बाबा।”
270 र म पछाड फ कए, मलेै भने, “बाबा?” “िकन,” मलेै भने, “कसरी
िमस, म तपाईको…कसरी म तपाईको बाबा हुनसक्छु जबिक तपाई म
ज त्तकै उमेरको हुनुहुन्छ?”
271 उसले भन्यो, “बाबा, तपाईलाई थाहै छैन िक तपाई कहाँ
हुनुहुन्छ भिन।”

मलेै भने, “तमीले भ खोजेको अथर् के हो?”
272 उसले भन्यो, “यो स्वगर् हो।” उसले भन्यो, “पृथ्वीमा म तपाईको
सानी स्यारोन थए।”

“कसरी,” मलेै भने, “िप्रय, तमी केवल सानी बच्ची थयौ।”
273 उसले भन्यो, “बाबा, सानो बच्चाह यहाँ सानो बच्चा रहदनैन्, तनीह
अमर हुन्छन्। यहाँ कोिह पिन बुढो हुदनै वा उमेर ढल्दनै।”
274 र मलेै भने “अँ, स्यारोन, प्यारी, तमी एउटा सुन्दरी जवान ी छौ।”

उसले भन्यो, “आमाले तपाईलाई पखरहनुभएको छ।”
र मलेै भने, “कहाँ?”
उसले भन्यो, “माथी त्यहाँ तपाईको नया घरमा।”

275 र मलेै भने, “नया घर?” ब्रन्हामह आवारा हुन्छन्, तनीह को घर
हुदनै, तनीह त केवल…र मलेै भने, “अँ, मेरो त किहल्यै एउटा पिन
घर थएन, छोरी।”
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276 उसले भन्यो, “तर तपाईको यहाँ माथी एउटा घर छ, बाबा।” म बच्चा
जस्तो गरी न चाह , तर यो मेरो लािग य त्त वास्तिवक थयो। [भाई
ब्रन्हाम नुहुन्छ—सम्पा।] जसै म यसको बारमेा सोच्न थाल्छु, यो सबै
फेरी ताजा भई आउछ। उसले भन्यो, “तपाईको यहाँ चािह एउटा घर छ,
बाबा।” म जान्दछु िक मेरो त्यहाँ एउटा घर छ, कुनै िदन म त्यहाँ जानेछु।
उसले भन्यो, “िब ी पल, मेरो दाई कहाँ छ?”
277 र मलेै भने, “अँ, मलेै उसलाई श्रीमती ब्रोयको मा मात्र केिह समय
अगाड छोडेको छु।”

उसले भन्यो, “आमाले, तपाईलाई हेनर् चाहनुहुन्छ।”
278 र म पछाड फ कए र हेर,े र त्यहाँिनर महान् ठूलो दरबारह थयो, र
त्यसको वरपर परमे रको मिहमा आईरहेको थयो। र मलेै स्वगर्दतुह को
गायकह ले यो गीत गाईरहेको सुने, “मेरो घर, िमठो घर।” र मलेै मेरो
कदमह अिग बढाए, सक्दो बल लगाएर त्यतातर दौडए। र जब म
ढोकािनर पुगे, त्यहाँिनर होप उभईरहेिक थईन्, सेतो चहिकलो ब
लगाईरहेक , कालो लामो रशेमी कपाल उसको ढाँडसम्म झरकेो थयो।
उनले आफ्नो हात बढाएर अँगालो खो लन्, जुन उनले सधै गरिेक थईन्
जब म घरमा थाकेर वा कहीबाट आएको हुन्थे। मलेै उसको हात समाते र
मलेै उसलाई भने, “िप्रय, मलेै तल त्यहाँ स्यारोनलाई देखे।” मलेै भने,
“उ एकप्रकारको जवान केिट भएिक छन्, होइन त?”
279 उनले भिनन्, “हो, िबल।” उनले भिनन्, “िबल।” आफ्नो अँगालोले
मलाई बे रन् (र उनले भिनन्), उनले मलाई सुमसुमाउदै भिनन्, उनले
भिनन्, “म र स्यारोनको बारमेा सोचेर च न्तत हुन छोडदेऊ।”

मलेै भने, “िप्रय, मलेै यो गनर् सकेकै छुइन।”
280 उनले भिनन्, “अिहले स्यारोन र म तमीभन्दा पिन आन न्दत
अवस्थामा छौ।” र उनले भिनन्, “अब उप्रान्त हाम्रो बारमेा सोचेर च न्तत
नहौ। के मलाई बाचा गदनौ?”
281 र मलेै भने, “होप,” मलेै भने, “म तमी र स्यारोनको लािग अत नै
एक्लो र शून्य भएको छु, र िब ी सधै तम्रो लािग न्छ।” मलेै भने, “म
िब ीलाई कसरी फ़काऊ मलाई थाहै छैन।”



62 बो लएको वचन

282 र उनले भिनन्, “त्यो सबै िठक हुनेछ, िबल।” उनले भिनन्, “मात्र
मलाई बाचा गर िक अब तमी च न्तत हुनेछैनौ।” र उनले भिनन्, “के तमी
यहाँ तल बस्दनैौ?” र मलेै वरपर हेरे र त्यहाँ एउटा ठूलो कुस थयो।
283 र मलाई याद छ मलेै एकपटक बस्ने कुस िक खोजेको थए। अब
म समा गनर् खोज्छु। मलेै कुस िक इच्छा गरकेो थए। हामीसंग मात्र
त्यो साधारण पुरानो टुटेफुटेको खाना खाँदा बस्ने मेच संगै कुस ह मात्रै
थयो। हामीले त्यो मात्र प्रयोग गथ्य , त्यिह मात्र कुस थयो हाम्रो। र हामीले
त्यस्तै कुस िक चाहन्थ्यौ जस्तो यहा पछाड अिहले छ…मलेै भुले िक
यो आरामदायी कुस लाई के भन्छ जुन यहाँ पछाड छ। र त्यो सत्र डलर
मुल्य पथ्य , र तपाईले तन डलर िदएर अ एक एक डलर ह ै पच्छे िदन
सिकन्थ्यो। र हामीले एउटा कुस यिह त रकाले िकस्तामा लएका थयौ।
र, ओ, जब म घरभत्र आउथे…म िदनभरी काम गरकेो हुन्थे, र मध्ये रात
हुन्जेलसम्म सडकमा र जहाँ किहँ मलेै ठाउ पाउथे त्यहाँ प्रचार गथ।
284 र—र मलेै कुस को िकस्ता तनर् सिकन। हामीले त्यो िकस्ता तनर्
सकेनौ, र िदन िबतेर बढ्दै गएको थयो, र अ न्तममा तनीह मेरोमा आए
र मेरो कुस खोसेर लगे। त्यो रात, म किहल्यै भुल्न स क्दन, त्यो िदन
उसले मेरो लािग रसबरी बनाएको थयो। िबचरा उसलाई थाहा थयो िक
त्यो समयमा मलेै कुस नपाउदा म िनराश हुनेवाला छु भनेर। र रातको
खाना पछ मलेै भने, “िप्रय, तमी आज राती िकन य त्त धेरै राम्रो कुराह
ग ररहेको छौ?”
285 र उनले भिनन्, “छमेिकका केटाह लाई भनेर तम्रो लािग माछाको
लागी जिमन ख लगाएको छु। के तमीलाई लाग्दनै हामी तल निदसम्म
गएर केिह माछा मानर् जाने भनेर?”

र मलेै भने, “हो, तर…”
286 र उनी अचानक न शु ग रन्। मलेै थाहा पाए िक त्यहाँ केिह समस्या
त थयो। र मलाई थाहा थयो िकन िक तनीह ले पिहले नै मलाई सूचना
पठाएका थए िक तनीह त्यो कुस लन आउने छन् भिन। र हामी त्यो
ह ा एक डलर िकस्ता तनर् सकेका थएनौ। हामी सक्षम थएनौ…त्यसको
लागी हामी सक्षम थएनौ। उनले मलाई िनराश भई अँगालो हा लन्, र म
त्यहाँ ढोका िनर गएर हेरे र मेरो कुस गईसकेको थयो।
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उनले मलाई त्यहाँ माथी भिनन्, “तमीले त्यो कुस सम्झेको
छौ, िबल?”

र मलेै भने, “हो, िप्रय, मलाई सम्झना छ।”
उनले भिनन्, “त्यसकैो बारमेा तमीले सोच्दै थयौ, हनै त?”
मलेै भने, “हो।”

287 भिनन्, “अब, तनीह ले यो कुस लाई लाने छैनन्, यसको मूल्य
तरीसकेको छ।” उनले भिनन्, “केिह िमनेटको लािग बस, म तमीसंग
कुरा गनर् चाहन्छु।”

र मलेै भने, “िप्रय, मलेै यो बुझ्न सकेको छुइन।”
288 र उनले भिनन्, “मलाई प्रतज्ञा गर, िब ी, मलाई बाचा गर िक अब
दे ख तमी च न्तत हुनेछैनौ। अब तमी फकर जानेछौ।” र भिनन्, “मलाई
बाचा गर िक तमी च न्तत हुनेछैनौ।”

र मलेै भने, “म त्यो गनर् स क्दन, होप।”
289 र त्यसपछी म फ कए, मेरो कोठामा अन्धकार थयो। मलेै चारैतर
हेरे र मलेै उसको अँगालोलाई महसूस गर।े मलेै भने, “होप, तमी यिह
कोठामा छौ?”
290 उसले मलाई ढाँडमा सुमसुमईन्। उनले भिनन्, “तमीले मलाई त्यो
बाचा गनछौ, िबल? मलाई बाचा गर िक तमी च न्तत हुनेछैनौ।”

मलेै भने, “म तमीलाई बाचा गछुर् ।”
291 र जब उसले मलाई ढाडमा दइु वा तन पटक थपथपाईन्, र त्यसपछ
उनी गईन्। म उिफ्रए र गएर बत्ती बाले, मलेै सबै ठाउमा हेर,े उनी गईसकेिक
थईन्। तर उनी भखर्र कोठाबाट मात्र बािहर गएिक थईन्। उनी गएिक छैनन्
उनी अझै पिन ￭जईरहेिक छन्। उनी एउटा इसाई थईन्।
292 िब ी र म यहाँ कबस्थार्नमा गएका थयौ केिह समय अगाड, उसको
आमा र िदिदको लािग फूलको गुच्छा बोकेर गएका थयौ, इस्टरको
िबहानीमा गएका थयौ, र त्यसपछ हामी त्यहाँिनर रोिकयौ। र सानो िब ी
न थाल्यो र उसले भन्यो, “बाबा, आमा त्यहाँ तल हुनुहुन्छ।”

293 मलेै भने, “होइन, छोरा। होइन, उहा त्यहाँ तल हुनुहु । तम्रो बिहनी
त्यहाँ तल छैन। हाम्रो चहान यहाँ बन्द छ तर टाढा त्यहाँ समुन्द्रको पारी
एउटा चहान छ जुन खलुा पडेको छ जहाँ येशू जीिवत भई उठ्नुभयो।
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र कुनै िदन उहा आउनुहुनेछ, उहाले तम्रो बिहनी र आमालाई आफूसंगै
ल्याउनुहुनेछ।”
294 म आज यू को मदैानमा छु, िमत्रह । म—म केवल यहाँ भन्दा धेरै
भ स क्दन। म…[भाई ब्रन्हाम नुहुन्छ—सम्पा।] परमे रले तपाईलाई
आशष िदनुभएको होस्। हाम्रो शरह एकै िमनेटको लािग झुकाऔ।
295 ओ प्रभु! धेरै पटक, प्रभु, म िन त छु िक मािनसह ले यो बुझ्दनैन्,
जब तनीह ले यो कुरालाई सहज पमा लन्छन्। तर त्यहाँ महान् िदन
आउदै छ जब येशू आउनुहुनेछ र सबै यी दःुख ह मेटाएर टाढा लिगनेछ।
म प्राथर्ना गदर्छु, स्वग य िपता, िक तपाईले हामीलाई तयार रहन सहायता
गनुर्हुनेछ।
296 र म कुनै िदन उनलाई त्यहाँ भेट्नेछु भिन राखेको त्यो अ न्तम प्रतज्ञा
जुन मलेै त्यस िबहानमा गालामा चुम्बन गररे राखेको थए त्यसमा तपाईले
मलाई सहायता गनुर्होस्। म िव ास गछुर् िक उ ढोकामा नै उभेर मेरो नाम
कराईरहेिक हुनेछन्। म त्यिह िदन दे ख नै त्यस प्रतज्ञामा सच्चा भई बसेको
छु, प्रभु, सारा संसार भरी, सबै िक￭समका ठाउह मा, सुसमाचार ल्याउने
कोिषस गरकेो छु। अब बृ ा हुदै गएको छु, र थिकत छु, दखुी छु। यी िदनह
मध्ये एक िदनमा म अ न्तम पटक बाईबल बन्द गनछु। र, परमे र, तपाईको
प्रतज्ञामा मलाई िव ासयोग्य राख्नुहोस्। तपाईको अनुग्रह मेरो चारै तर
राख्नुहोस्, प्रभु। मलाई यो जीवनका कुराह तर हेनर्बाट रोकनुहोस्, तर
त्यसको िन म्त ￭जउन ￭सकाउनुहोस् जुन स्व गय छ। मलाई इमान्दार रहन
म त गनुर्होस्। म आरामदायी जीवनको िन म्त प्राथर्ना ग दन, प्रभु, जब िक
ख्री दःुख र िपडामा भई मनुर्भयो। र तपाईका बािक चेलाह पिन त्यसरी
नै मर।े म कुनै पिन स￭जलो कुरा मा ग्दन। तर मलाई केवल इमान्दार र
सत्यिन हुनिदनुहोस्, प्रभु। मािनसह ले मलाई प्रेम गनर् िदनुहोस् ताक म
तनीह लाई तपाईतर अगुवाई गनर् सँकू। र कुनिैदन जब यो सबकुैराको
अन्त्य हुन्छ र हामी सबै त्यो ह रयो खको मुनी भेला हुन्छौ, म होपको
न￭जक गएर उसलाई हातमा समाती त्यहाँ ल्याउन सँकू जहाँ एन्जेलस
टेम्पलका र अ सबै मािनसह हुन्छन्। तब त्यो महान् समय हुनेछ।
297 म प्राथर्ना गछुर् िक तपाईको कृपा हामीह प्रत्येकसंग यहाँ भएको
होस्। र तनीह ह मा पिन भएको होस्, जो जत यहाँ छन्, प्रभु, जसले
तपाईलाई चनेका पिन नहोलान्। र हुनसक्छ त्यो समुन्द्र पारी तनीह को
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सानो प्रेमीह छन् होलान्। यिद तनीह ले किहल्यै तनीह को प्रतज्ञा पुरा
गरकेा छैनन् भने आज तनीह ले पुरा गरकेा होस्।
298 हामीले आफ्ना शर झुकाउदै गदार्, आज िदउसो यो ठूलो सभागृहमा
म जा चाहन्छु, कतजनाले भ ुहुन्छ, “भाई ब्रन्हाम, म पिन मेरो िप्रयलाई
भेट्न चाहन्छु। मेरो पिन प्रेमी छ जो समुन्द्र पारी छ?” हुनसक्छ तपाईले
पिन तनीह लाई एकिदन भेट्ने प्रतज्ञा गनुर्भएको होला, हुनसक्छ त्यो
बेला जब तपाईले आफ्नो आमालाई त्यहाँ माथी चहानमा “अ न्तम
िबदाई,” गदार् होला, हुनसक्छ जब तपाईले आफ्नी सानी बिहनीलाई वा
बाबालाई “अ न्तम िबदाई” गदार् वा कसलैाई त्यो चहानमा तपाईले भेट्ने
प्रतज्ञा गनुर्भएको थयो होला, र अझै पिन तपाईले किहल्यै त्यसको तयारी
गनुर्भएको छैन होला। के तपाईलाई लाग्दनै िक यो नै िठक समय हो त्यो
गनर्को िन म्त?
299 म भावुक भएको अवस्थाबाट म माफ चाहन्छु। तर, ओ, तपाईले
त्यसलाई बुझ्नुभएको छैन िमत्रह । तपाई जा ुहु िक कस्तो ब लदान
िदईएको छ! तर मेरो यो जीवन कथाको अशं कुनै पिन पले महत्वपूणर् छैन।
300 अब तपाईह मध्ये कतजनाले प्राथर्ना ग रएको चाहनुहुन्छ उहाह
उठ्नुहोस् र यहाँ आउनुहोस्, भ ुहोस्, “म मेरो प्रेमीलाई भेट्न चाहन्छु”?
श्रोताह बाट उठेर यहाँ आउनुहोस्। के तपाई त्यसो गनुर्हुन्छ? यिद
कसलेै त्यो तयारी किहल्यै गनुर्भएको छैन भने। परमे रले तपाईलाई
आशष िदनुभएको होस्, श्रीमान। म देख्दछुै एकजना बृ ा अ ेत व्यिक्त
आउदै गरकेो, अ ह पिन आउदै हुनुहुन्छ। तपाईह आउनुहोस्,
जो बलकोिनतर हुनुहुन्छ, तपाईह भत्रतर आईिदनुहोला। या त
उठीिदनुहोस्, जो जतलाई यो वचनको प्राथर्नामा स म्झएको चाहनुहुन्छ।
हो त्यस्तो। तपाईको खटु्टामा खडा हुनुहोस्। िठक छ। तपाईह सबठैाउमा
उिठिदनुहोला जसले भ ुहुन्छ, “मेरो एउटा बाबा छ त्यहाँ पारी, मेरो आमा
हुनुहुन्छ वा एउटा प्रेमी छ त्यहाँ पारी। म गएर तनीह लाई हेनर्चाहन्छु। म
तनीह लाई शा न्तमा भेट्न चाहन्छु।” के तपाई उठ्नुहुन्छ, केवल आफ्नो
खटु्टामा खडा हुनुहोला, तल श्रोताह मा जहाँ किहँ पिन हुनुहुन्छ खडा
हुनुहोला।आफ्नो खटु्टामा उभनुहोस् र भ ुहोस्, “म ग्रहण गनर् चाहन्छु।”
301 परमे रले तपाईलाई आशष िदउन्, मिहला। त्यहाँ पछाड परमे रले
तपाईलाई आशष िदउन्। र त्यहाँ माथी पिन तपाईह लाई परमे रले
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आशष िदउन्। प्रभुले तपाईलाई आशष िदउन् यहाँ, श्रीमान्। त्यो िठक छ।
त्यहाँ माथी बाल्कोनीमा पिन प्रभुले तपाईलाई आशष िदउन्। सबै चारैतर,
सबै ठाउमा, तपाईको आफ्नो खटु्टामा उभनुहोस् वचनको प्राथर्नाको लािग,
जसै पिवत्र आत्मा यहाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो दयह मा तोड्नको िनिमत्त
चहलपहल गनुर्भएको छ।
302 तपाईलाई थाहा छ, आज मण्डलीलाई आवश्यक के छ भने आफैलाई
तोड्न, नम्र तुल्याउन आवश्यक छ। हामीलाई त्यहाँ कुमालेको घरमा जना
आवश्यक छ। हामी आफैले बनाएको शख्त धा मक कुराह किहलेकािह
िठक पमा काम गदन। हामीलाई के आवश्यक छ भने त्यो पुरानो
शलैीको नम्रता, हाम्रा दयह मा प ताप, र परमे र प्रतको िवनम्रताको
आवश्यकता छ। के प्राथर्ना गनर् इच्छुक सबै हामी खडा छौ?

आउनुस् हाम्रो शरह प्राथर्नाको लािग झुकाऔ।
303 ओ, प्रभु, जसले फेरी पिन येशूलाई ल्याउनु भएको छ…मृयबुाट
येशूलाई ल्याउनुभयो, तािक हामी सबै उहा प्रतको िव ासबाट धम
ठह रन सकौ। म प्राथर्ना गदर्छु, प्रभु, िक यनीह जो आफ्नो खटु्टामा
उभेका छन् तपाईलाई स्वीकार गनर्को िन म्त, म प्राथर्ना गदर्छु िक क्षमा
तनीह को िन म्त हुनेछ। र, ओ प्रभु, म प्राथर्ना गदर्छु िक तनीह ले
तपाईलाई आफ्नो मुिक्तदाता र राजा र प्रेमीको पमा स्वीकार गनछन्, र
हुनसक्छ तनीह को आमा र बुबा होलान् वा कोिह जो त्यो समुन्द्र पारी
छन्। त्यहाँ एउटा कुरा पक्का छ िक तनीह ले एउटा मुिक्तदाता पाएका
छन्। तनीह का पापह बाट तनीह क्षमा ग रएका हुन्, र तनीह का
सबै अधमर् िनका लनेछन्, िक तनीह को प्राणह थूमाको रगत ारा
पखा लएका होउन्, र तनीह अब दे ख शा न्तमा रहन सकेका हुन्।
304 र कुनै मिहमाको िदनमा जब यी सबै कुराह समा हुनेछ, त्यस
िदनमा हामी तपाईको घरमा भेला हुनसकेका हौ, र त्यहाँ अटूट प रवारको
पमा रहन सकेका हौ, ती हाम्रा िप्रयह लाई भेट्न सकौ जो हाम्रो िन म्त

त्यहाँ अक आयाममा प्रतक्षा ग ररहेका छन्। यी सबै कुरा हामी तपाईमा
सु म्पन्छौ, तािक “तपाईले तनीह लाई ￭स शा न्तमा राख्नुहुनेछ जसको
दय तपाईमा बसेको छ।” यसलाई प्रदान गनुर्होस्, प्रभु, जसै हामी
ती कुराह तपाईमा सु म्पन्छौ। तपाईको पुत्र, प्रभु येशू ख्री को नाउमा
माग्छौ। आमेन।
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305 परमे रले तपाईलाई आशष िदउन्। म पक्का छु िक तपाई कहाँ खडा
हुनुहुन्छ त्यो कमर्चारीह ले देख्नेछन्, र तनीह िठक तपाई भएको ठाउमा
केिह िमनेटमै आईपुग्नेछन्।
306 र अब तनीह को लािग जसले प्राथर्नाको काडर्ह पाउदै हुनुहुन्छ।
िब ी, ￭जन र लयो कहाँ छन्, तनीह पछाड छन्? तनीह केिह
िमनेटमै यहाँ प्राथर्नाको काडर्ह िदन आउदछैन्। भाईले प्राथर्ना गररे
सभाको समापन गनुर्हुनेछ र त्यसपछ प्राथर्नाको काडर्ह बाडने छ। हामी
केिह समय मै फकर आउनेछौ िबमारीको िन म्त प्राथर्ना गनर्को लािग। िठक
छ, भाई। 
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