
େମାଜୀବନକାହାଣୀ

 ଆସ ଆେମମାେନ ଅ ସମୟ ାଥନା େହତ ନିଜର ମ କଗୁଡ଼ିକ ନତ କରିବା।

ଆମମାନ ର ଅନ ହକାରୀ ସଗ ପିତା, ଏହା କତେର େସୗଭାଗ ାର ବିଷୟ
ଅେଟ େଯ ଆେମ ତମ ପାଖକ, ଯିଏକି ଆମର ପରେମଶର ଏବଂ ାଣକ ା ଅଟ ି,
ଆସିପାରଛ। ଏହି ଅତି ଉ ମ ଗୀତକ ଶୁଣିବା, ତେମ େଯ େକେତ ମହା , ଏହା ଆମକ
ଉ ାହିତ କେର କାରଣ ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ତେମ ମହାନ ଅଟ। ଆଉ ଆେମ ାଥନା କରଛ େଯ
ତମର ମହାନତା ଆଜି ଅପରା େର, େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ କଥା କହିବ, ଆମ ତି
ନତନଭାେବ କଟିତ େହବ। ଆଉ ଅେନକ ବଷ ମଧ େର ଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହା େମାହର
ପାଳି ପଡ଼ିଛି, େଯ ଜୀବନର ଅତୀତକ େଫରିଯିବାକ େଚ ା କରିବା, ଏବଂ ମଁୁ ାଥନା କେର
େଯ ତେମ େମାେତ ଶ ି େଦବ ଓ—ଓ ଭ, ଏହି ଘଟିକାେର ରହିବା ପାଇଁ ଯାହାକିଛି

େୟାଜନ, ତାହା ଦାନ କରିବ। ଏବଂ ଏହା େହଉ େଯ େମା ଜୀବନେର ସମ ୁଟି େକବଳ
ଅନ ମାନ ପାଇଁ ଏକ ପାହାଚ-ପଥର େହଉ, ଯାହାକି େସମାନ ତମର ନିକଟବ ୀ
େନଇକି ଆସିବ। ଭ, ଏହା ଦାନ କର। ଏହା େହଉ େଯ ପାପୀମାେନ ସମୟର ବାଲି
ଉପେର ପଦଚି ମାନ େଦଖିପାର ି, ଓ େସମାେନ ତମ ନିକଟକ କଢ଼ାଇ ନିଆଯାଆ ି। ଏହି
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆେମ ଭ ଯୀଶୁ ନାମେର ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।

ଆପଣମାେନ ବସି ଯାଇପାର ି।

2 [ଭାଇ େଗାଭର କହ ି, “କଅଣ ଆପଣ ଆର କରିବା ପୂବର ଏହି ରମାଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ
ାଥନା କରିପାରିେବ କି?”—ଅନ।] ମଁୁ ଆନ ିତ େହବି। [“େସଠାେର ାଥନା କରାଯିବା

େହତ େସମାେନ ଓଏମାେନ ଅଛ ି।”] ଠି ଅଛି, ଆ ା, ଧନ ବାଦ। େଯେତେବେଳ ଏହି
ସାଧୁ ବ ି, ଭାଇ େଗାଭର, ଯାହା ମଁୁ ବ ମାନ କିଛି ବଷ େହବ ଜାଣିଅଛି, ତାହା ସହିତ
ଗତ ସ ାେର କିଛି ସମୟ ରହିବାର େସୗଭାଗ ପାଇଥିଲି। ଏବଂ େସ େମାେତ କହିଛ ି…
େସ ଅ େକେତ ସମୟ େହଲା ବି ାମ ନିମେ , େଶାଇ ରହିଥିେଲ। ଏବଂ ବ ମାନ, ପ -
ସତରି ବଷ ବୟସେର, େସ ଭ ର େସବାକ େଫରଛ ି। ମଁୁ ତାହା ଶୁଣିବା ପୂବର େଯତିକି
ଥକି ଯାଇଥିଲି, ତାହାଠାର ଅଧା ବି ମଁୁ ା ନେହଁ। ମଁୁ ଭାବିଲି ମଁୁ ଥକି ଯାଇଛି, ମା ମଁୁ—
ମଁୁ ବିଶାସ କେର ନାହିଁ େଯ ମଁୁ ଅେଟ। େସ ଏଠାେର େମା ସ ୁଖେର ଲିଫାଫା ରପେର—
ରପେର ଏବଂ ଅନ ାନ ଭତି ରେପ, କିଛି ରମାଲମାନ ରଖିଛ ି, େଯଉଁଠାେରକି ତାହାସବ
ଭିତେର ଅଛି ଏବଂ ପୂବର ସମଥନ କରା େହାଇଛି।

3 େତେବ, େକହି ଯଦି ଆପଣମାନ ମଧ ର େରଡିଓ ମାଧ ମେର ଅଛ ି, କି ା
ଏଠାେର ଅଛ ି, ଯିଏକି ଏହି ରମାଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର େଗାଟିଏ ଇ ା କର ି, ଏବଂ ଆପଣ



2 କଥିତ ବାକ

ଚାହଁା ି…ଆେ ଲ ମ ିର ନିର ର ଭାବେର େସମାନ ସବ ସମୟେର, ପଠାଇଥାଏ।
ଆପଣ ଠି ଏଠାେର ଆେ ଲ ମ ିରକ େଲଖିପାରିେବ ଆଉ େସମାେନ ତାହା ପାଇଁ

ାଥନା କରିେବ, କାରଣ ମଁୁ ଆପଣ ସୁନି ିତ କରାଇବି େଯ ଏହା ଶା ାଂଶ ଅେଟ। ଏହା
ପରେମଶର ଏକ ତି ା ଅେଟ।

4 ଏବଂ ଯଦି ଏହା େହବ େଯ ଆପଣ ଚାହଁା ି େଯ ମଁୁ ଆପଣ ନିମେ ଏକ ାଥନା
କେର, କାହିଁକି, ମଁୁ ତାହା କରିବା େହତ ଆନ ିତ େହବି। ଆପଣ େମାେତ େକବଳ େଲଖିେବ
େପା ଅଫି ବ 3-2-5, 325, େଜଫରସନୱିଲ, େଜ-ଫ-ର-ସ-ନ-ୱି, ଲ ବନାନ
କରାଯାଏ। େଜଫସନୱିେଲ, ଇ ିୟାନା। କି ା ଯଦି ଆପଣ େପା ଅଫି ବ ବିଷୟେର
ଚି ା କରି ନ ପାରିେବ, େକବଳ “େଜଫସନୱିେଲ” େଲଖି େଦେବ। ଏହା ଏକ େଛାଟ ସହର
ଅେଟ, ଜନସଂଖ ା ାୟଃ ପଇଁ-ତିରିଶ ହଜାର। େସଠାେର ସମେ େମାେତ ଜାଣ ି। ଆଉ
େତଣୁକରି ଆେମମାେନ ଏକ ରମାଲ ଉପେର ାଥନା କରି ଆପଣ ନିକଟକ ପଠାଇକ
ଖୁସି େହବ।

5 ଆଉ, ବ ମାନ, ଆମକ ଏହା କରିବାେର ବହତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି, କାରଣ…
ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଏକ େଛାଟ ଫମ ଚିଠି ମିଳିବ, େଯ ସମ ବିଶର େଲାକମାେନ

ତିଦିନ ସକାଳ ନଅଟାେର, ଏବଂ ବାର ଘଟିକାେର, ପୁଣି ତିନିଟା େବେଳ ାଥନା କର ି।
ଏବଂ ଆପଣ କ ନା କରିପାର ି, େଯ ସମ ବିଶର ପଛେର, ଏହି ାଥନା କରିବା ପାଇଁ
େସମାନ ରା ିର େକଉଁ ସମୟେର ଉଠିବାକ ପଡଥିବ। େତଣୁ ଯଦି ଏହି ସମ ହଜାର
ହଜାର, ଏବଂ ହଜାର ଗୁଣ ହଜାର େଲାକମାେନ, ଏହି େସବାକାଯ ନିମେ େସହି ଏକା
ସମୟେର ପରେମଶର ନିକଟେର ାଥନା ପଠାଉଅଛ ି, ତାହାେହେଲ ଆପଣ ର
ଅସୁ ତା, ପରେମଶର ତାହା ଏଡ଼ାଇ େଦଇପାର ି ହିଁ ନାହିଁ। ଏବଂ େତଣୁକରି ବ ମାନ
ଆେମ, ମଁୁ େଯପରି କହଛି, ଆମର େକୗଣସି କାଯ ମ ନାହିଁ, ଆେମ େଗାଟିଏ ପଇସାର ଧନ
ଚାହଁୁନାହଁୁ। ଆେମ ତ େକବଳ…ଯଦି ଆେମ ଆପଣ ସାହାଯ କରିପାର, ତାହା ପାଇଁ ତ
ଆେମ ଏଠାେର ଅଛ। ଏବଂ ଆସ …

େକହି ଜେଣ ରମାଲର ଆଉ ଏକ ପୁଟୁଳି ଆଣୁଛ ି।

6 ବ ମାନ, ଯଦି ଆପଣ ପାଖେର ଏକ ରମାଲ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣ ପଠାଇବାକ
ଚାହଁୁଛ ି, େତେବ, ତାହାେହେଲ ଆପଣ େଯେକୗଣସି କାେର, ବି େଲଖ । ଯଦି ଆପଣ
ତାହା ବ ମାନ ଆବଶ କ ନାହିଁ, େତେବ ଏହାକ ବାଇବଲେର, େ ରିତ ିୟା ପୁ କେର,
19 ତମ ପବେର ରଖ । ଆଉ ଏହା ଏକ େଛାଟ ଧଳା ରିବନର ଏକ ରପେର େହବ
ଯାହାକି ଆପଣ ପଠାଯିବ, ଏବଂ ନିେ ଶମାନ ଥିବ େଯ ଥେମ କିପରି ନିଜର ପାପ
ସୀକାର କରିେବ। ଏବଂ (ଧନ ବାଦ) କିପରି ନିଜର ପାପ ସୀକାର କରିବ। ଥେମ
ପରେମଶର ସହିତ ସଠି ନ େହବା ପଯ ଆପଣ କଦାପି ପରେମଶର ଠାର
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କିଛି ପାଇବାକ େଚ ା କରିବା ଉଚି ନେହଁ। ବଝିେଲ? ଏବଂ ତାହାପେର ଆପଣ ଏଥିେର
ନିଜର ପେଡ଼ାଶୀମାନ , ଏବଂ ନିଜର ପାଳକ ଡାକିବା ପାଇଁ ନିେ ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି
ଆପଣ ହଦୟେର କାହାରି ବିର େର କିଛି ଅଛି, ତାହାେହେଲ ଯାଇ ଥେମ ଏହାକ ଠି
କର, ଆଉ େଫରି ଆସ। ଆଉ ତାହାପେର ାଥନା କର, ନିଜ ଘେର ଏକ ାଥନା ସଭା କର,
ଏବଂ ଏହି ରମାଲକ ନିଜର ଆ ରିକ େପାଷାକେର ପି ଦାରା କଷିେଦେବ, ତାହାପେର
ପରେମଶର ବିଶାସ କରିେବ। ଏବଂ ଠି େସହି ତିେନାଟି ଘଟିକାେର, େତ କ ଦିନ,
ସମ ବିଶେର େଲାକମାେନ ାଥନା କରଥିେବ, ସମ ବିଶେର ଏକ ଶୃ ଳା ଭାେବ।

7 ଏବଂ ବ ମାନ ଏହା ଆପଣ ର ଅେଟ, ସ ୂ ମାଗଣା, େକବଳ ପଠା । ଏବଂ—
ଏବଂ, ବ ମାନ, ଆେମ ଆପଣ ଟ ା ମାଗିବା ପାଇଁ କି ା ଆମ ପାଖେର ଥିବା େକୗଣସି
କାଯ ମକ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ପୁନବାର େଲଖିବ ନାହିଁ। ଆେମ ଚାହଁୁଛ େଯ ଆପଣ
କାଯ ମକ ସମଥନ କର , ମା ଆମ ପାଖେର ଆପଣ ନିମେ ସମଥନ କରିବାକ
କିଛି ନାହିଁ—ନାହିଁ। ବଝିେଲ? ଏଣୁ ଆପଣ…ଏହା ଆପଣ ର ଠିକଣା ପାଇବା ପାଇଁ ନେହଁ,
ଏହା ତ େକବଳ ସଂ ହ କରିବା ଏବଂ ଭ ର ଏକ େସବାକାଯ ଅେଟ, ଯାହାକି ଆେମ
ଜାରି ରଖିବାକ େଚ ା କରଛ।

8 େତେବ, ଆସ ଆେମମାେନ ନିଜର ମ କଗୁଡ଼ିକ ନତ କରିବା। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ
େରଡିଓ ମାଧ ମେର ଅଛ ି, ନିଜର ରମାଲକ େସଠାେର ରଖ , ତାହା ଉପେର େକବଳ
ନିଜର ହାତକ ରଖ େଯେତେବେଳ ଆେମ ାଥନା କର।

9 ଅନ ହକାରୀ ଭ, ଆେମ ତମ ନିକଟକ ଏହି େଛାଟ ପାସଲଗୁଡ଼ିକ ଆଣୁଅଛ,
େବାଧହଏ େସଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର େକେତକ ଶିଶୁମାନ ପାଇଁ େଛାଟ େପାଷାକ ପରି
େଦଖାଯାଏ, କି ା—କି ା କିଛି େଗାଟାଏ େଛାଟ ଆ ରିକ ଜାମା ପରି, କିଅବା େବାଧହଏ
ଶିଶୁର େଗାଟିଏ େଯାଡ଼ି େଛାଟ େଯାତା, କି ା—କିମା କିଛି, େଗାଟିଏ ରମାଲ, ଯାହାକି ଅସୁ
ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ େଲାକମାନ ନିକଟକ ଯାଉଛି। ଭ, ଏହା ତମର ବାକ ଅନଯାୟୀ ଅେଟ
େଯ ଆେମ ଏହା କରଅଛ। କାରଣ ଆେମ ପାଠ କରିଛ, େଯ େ ରିତ ିୟା ପୁ କେର,
େସମାେନ ତମର ଦାସ, ପାଉଲ େଦହର, ରମାଲ ଏବଂ ଅ ରଖାମାନ େନଇଥିେଲ,
କାରଣ େସମାେନ ବିଶାସ କରଥିେଲ େଯ ତମର ଆ ା େସହି ବ ି ଉପେର ଥିଲା। ଏବଂ
ଅଶୁଚି ଆ ାମାନ େଲାକମାନ ଭିତର ବାହାରି ଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଦଃଖ ଓ େରାଗମାନ
େସମାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, କାରଣ େସମାେନ ବିଶାସ କରଥିେଲ। ଏବଂ ବ ମାନ
ଆେମ ହଦୟ ମ କର, େଯ ଭ, ଆେମ ସାଧୁ ପାଉଲ େନାହଁୁ, ମା ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ତେମ
ଏେବ ସୁ ା ଯୀଶୁ ଅଟ। ଆଉ ଆେମ ାଥନା କର େଯ ତେମ ଏହି େଲାକମାନ ର ବିଶାସକ
ସ ାନିତ କରିେବ।



4 କଥିତ ବାକ

10 ଆଉ ଏହା କହାଯାଇଥିଲା େଯ ଥେର େଯେତେବେଳ ଇ ାଏଲ, ପରେମଶର
ଆ ାପାଳନ କରିବାକ େଚ ା କରି, ଏକ ଜାଲେର ପଡ଼ିଲା, େସମାନ ସ ୁଖେର ସମୁ
ଥିଲା, ଉଭୟ ପାଶେର ପବତ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଫାେରା ର େସୖନ ବାହିନୀ ପାେଖଇ
ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଜେଣ କହିଛ ି, େଯ “ପରେମଶର େ ାଧିତ ଆଖିେର, େସହି ଅ ି
େଦଇ ତଳକ ଚାହିଁେଲ, ଆଉ େସହି ସମୁ ଭୟଭୀତ େହାଇ ନିଜକ ପଛକ ଘୁେରଇ େନଲା,
ଏବଂ ଇ ାଏଲ ପାଇଁ ତି ାତ େଦଶକ ଯିବା ନିମେ ଏକ ମାଗ ୁତ କଲା।”
11 େହ ଭ, ପୁନବାର ତଳକ େଦଖ, େଯେତେବେଳ ତମର ଜୀବ ବାକ ର ୃତିେର
ଏହି ପାସଲଗୁଡ଼ିକ ଅସୁ ଶରୀର ଉପେର ରଖାଯାଏ। ଏବଂ ଏହା େହଉ େଯ େସହି େରାଗ
ଭୟଭୀତ େହଉ, ତମର ପୁ ଯୀଶୁ , ର େଦଇ େଦଖ, ଯିଏକି ଏହି ାୟ ିତ ପାଇଁ
ମରିଥିେଲ। ଆଉ ଶ ୁ ଭୟଭୀତ େହାଇ ଦରକ ଚାଲିଯାଉ, େଯପରିକି ଏହି େଲାକମାେନ

ତି ା ମଧ କ ଯାଇପାର ି, େଯ “ସମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପେର,” ଏହା ତମର ଇ ା ଅେଟ
େଯ “ଆେମ ସା େର ଉ ତି କର।” ପିତା, ଏହା ଦାନ କର, କାରଣ ଆେମ ଏହାକ
ଆମ ହଦୟେର େସହି—େସହି ମେନାଭାବ ସହିତ ପଠାଉ। ଏବଂ ତାହାହିଁ େହଉଛି ଆମର
ଉେ ଶ । ଆେମ ଏହାକ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ପଠାଉ। ଆେମ ।

ଧନ ବାଦ, ଭାଇ େଗାଭର। ଧନ ବାଦ, ମହାଶୟ।
12 େତେବ, ଆଜିରା ି େସହି ଉ ୀପନାର ଏହି ଅଂଶର ସମା ି େହାଇଥିବା େହତ, ମଁୁ
ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ ଏହା ସାରିତ େହବ କି ନାହିଁ, ମା ମଁୁ େରଡିଓ େ ାତାବ (ଯଦିଓ ନେହଁ)
କହିବା ପାଇଁ ଚାେହଁ, େଯ ବହ ବଷ, ବଷ ଧରି କରିଥିବା େମାହର ସେବା ମ ସଭାଗୁଡ଼ିକ
ମଧ ର ଏହା େହଉଛି ଅନ ତମ। ଏହା ଏକ ଦଢ଼, ଉ ମ, ସବଠାର ିୟ, ସହେଯାଗୀ ସଭା
ଅେଟ େଯଉଁଠାକକି ମଁୁ ଦୀଘ ଦିନ ପେର ଆସିଛି।
13 [ଜେଣ ଭାଇ କହ ି, “ଭାଇ, ଆେମ ଚାରିଟା ପ ର ଯାଏଁ େରଡିଓ ସାରଣେର
ଅଛ। ଏବଂ େସମାେନ ଆପଣ , ସମ ଦ ିଣ କାଲିଫନିଆର, ସମ ଦୀପପୁ ର,
ଏବଂ ଜାହାଜେର ଶୁଣୁଛ ି। ଆେମ େସମାନ ଠାର ବା ା ପାଉଅଛ। ଆଉ େତଣୁକରି
ଆପଣ ର ଏକ ବହତ େ ାତାବ ରହିଛି, ହଜାର ହଜାର ଏବଂ ଦଶ ହଜାର।”—ଅନ।]
ଧନ ବାଦ, ମହାଶୟ। ତାହା ବହତ ଭଲ ଅେଟ। ଏହା ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପରେମଶର
ଆପଣ ସମ ଆଶୀବାଦ କର ।
14 ଆଉ ନି ିତେର େମାହର ହଦୟେର ସବଦା ଆେ ଲ ମ ିର ପାଇଁ ଏକ ିୟତମ

ାନ ରହିଥିବ, େଯେହତ ଯୀଶୁ ୀ ର ସ ୂ ସୁସମାଚାର ନିମେ ତାହାର ପ
େନଇଥିବା େହତର। ଆଉ, ବ ମାନ, ଏହା—ଏହା େତେବ େମା ପାଇଁ ଅଧିକ ବ ିଗତ
ମେନହଏ। ଏହା ଏହିପରି ଲାେଗ, େଯ ସମ େଭଟିବା ପେର ଏବଂ େସମାନ ର ଉ ମ
ଆ ା େଦଖିବା ପେର, େମାେତ ଲାଗୁଛି େଯ ମଁୁ ଆପଣମାନ ମଧ ର ଆହରି ଅଧିକ ଜେଣ
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ଅେଟ େଯତିକି ମଁୁ ଆଗର ଥିେଲ। ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର , ଏହା େମାର
ାଥନା। ଏବଂ…[ଦଶକବ ଶଂସା କର ି—ଅନ।] ଦୟାକରି, ଧନ ବାଦ।

15 େତେବ, ଏହା ଦିଆଗଲା େଯ ଆଜି ମଁୁ ଆପଣ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଏହି ବିଷୟ ଉପେର
କଥା େହବାକ ଯାଉଅଛି:େମାଜୀବନକାହାଣୀ।ତାହା େମା ପାଇଁ ଏକ—ଏକ କଠିନ ବିଷୟ
ଅେଟ। ଅେନକ ବଷ େହବ ମଁୁ ଏହାକ ଥମ ଥର ପାଇଁ େସହି ଦ ିର କହିବାକ େଚ ା
କରିଛି। ଆଉ ସବିେଶଷ ତଥ େଦବା ପାଇଁ େମା ପାଖେର ସମୟ ନାହିଁ, ମା େକବଳ ଏକ
ଅଂଶ ମା । ଏବଂ, ଏଠାେର, ମଁୁ ଅେନକ ଭ କରିଛି, ଏପରି ଅେନକ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା
ଭ ଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ ଇ ା କରିବି, େଯ ଆପଣ େରଡିଓ ସାରଣେର ଥିବା େଲାକମାେନ
ଏବଂ ଆପଣ େଯଉଁମାେନକି ଉପ ିତ ଅଛ ି, ଆପଣମାେନ େମାର ଭଲଗୁଡ଼ିକ ଝ ିବା-
ପଥର େହତ େନେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଭ ଯୀଶୁ ନିକଟତରକ େନଇଯିବା ପାଇଁ ପାହାଚ-
ପଥର ଭାବେର େନେବ।

16 ତାହାପେର, ଆଜି ରା ିେର, ସୁ ତା ନିମେ ାଥନା େସବା ପାଇଁ ାଥନା କାଡଗୁଡ଼ିକ
ଦିଆଯିବାକ ଅଛି। େତେବ, େଯେତେବେଳ ଆେମ ସୁ ତା ନିମେ ାଥନା େସବା
ବିଷୟେର କହ, ଏହାର ଅଥ ନେହଁ େଯ ଆେମ କାହାରିକ ସୁ କରିବାକ ଯାଉଛ, ଆେମ
“କାହାରି ପାଇଁ ାଥନା” କରିବାକ ଯାଉଛ। ପରେମଶର ଆେରାଗ କର ି। େସ ାଥନାର
ଉ ର େଦବା ନିମେ , େମା ତି ଅତ ଅନ ହକାରୀ ଅଟ ି।

17 ଆଉ ମଁୁ କିଛି ସମୟ ପୂବର ଏଠାେର, ଜେଣ ସି ସୁସମାଚାର ଚାରକର ବ କ
ସହିତ କଥାବା ା କରଥିଲି, ଏବଂ—ଏବଂ ଏହା ପଚରାଗଲା େଯ ଏହି ସୁସମାଚାର ଚାରକ
େରାଗୀମାନ ପାଇଁ କାହିଁକି ାଥନା କର ି ନାହିଁ? ଆଉ େସହି ସୁସମାଚାର ଚାରକ
େମାହର ସଭାଗୁଡ଼ିକର ବ କକ—କ ତ ର େଦେଲ, କହିେଲ, “ଯଦି…” ଏହି
ସୁସମାଚାର ଚାରକ ଦିବ ସୁ ତାେର ବିଶାସ କର ି। ମା ଯଦି େସ େରାଗୀମାନ ପାଇଁ

ାଥନା କରିବା ଆର କରିେବ, େତେବ ଏହା ତା ର େସବାେର ବାଧା ସୃ ି କରିବ କାରଣ
େସ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ଦାରା ାେୟାଜିତ ଅଟ ି। ଅେନକ ମ ଳୀମାନ, ଏବଂ େସମାନ
ମଧ ର ଅେନେକ, ଦିବ ସୁ ତାେର ବିଶାସ କର ି ନାହିଁ।

18 ଏଣୁ େମାର େସହି ସୁସମାଚାର ଚାରକ ପାଇଁ ସ ାନ ଏବଂ ଆଦର ରହିଛି କାରଣ
େସ ନିଜର ାନ, ନିଜର କ ବ ର ପଦ ର ା କରଛ ି। େସ େବାଧହଏ କରିପାର ି…ମଁୁ
କଦାପି ତା ର ାନ େନଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏବଂ େସ େଯ େମାର ାନ େନଇପାରିେବ ଏଥିେର
େମାର ସେ ହ ଅେଟ। ପରେମଶର ରାଜ େର ଆମ ସମ ର ଏକ ାନ ଅଛି। ଆେମ
ସମେ ଏକାଠି ଜଡ଼ିତ େହାଇଅଛ। ବିଭି ଦାନଗୁଡ଼ିକ, ମା ସମାନ ଆ ା ଅେଟ। ବିଭି

କଟୀକରଣମାନ, େମାର କହିବାର ଅଭି ାୟ, ମା େସହି ସମାନ ଆ ା ଅେଟ।
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19 ଆଉ, େତେବ, ଆଜି ରା ି େସବା ଆର େହବ…ମଁୁ ଭାବଛି େସମାେନ କହିଛ ି ଗୀତ
ଗାନ ଛଅଟା-ତିରିଶର ଆର େହବ। ଏବଂ, ବ ମାନ, ଯଦି ଆପଣ େରଡିଓ ସାରଣେର
ଅଛ ି, େତେବ ଏହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସ । ଏହା ଅେଟ…ଏହା ସୁ ର େହବ, ଏହା ସବଦା
ଅେଟ।
20 ଏବଂ ତାହାପେର ମଁୁ କହିବାକ ଚାେହଁ େଯ ଏହି େସବା ପେର ତର ାଥନା କାଡଗୁଡ଼ିକ
ଦିଆଯିବ, ଏହି େସବାଟି ବରଖା େହବା ମାେ , ଯଦି ଆପଣ ଏଠାେର ଥାଆ ି ଏବଂ
ଏକ ାଥନା କାଡ ଚାହଁା ି। େମାେତ େସଠାେର କିଛି ମୁହ ପୂବର ନିେ ଶ ଦିଆଗଲା,
େମା ପୁଅ କି ା ୀ ମସିଅ କି ା ୀ େଗାଆ , େସମାେନ ାଥନା କାଡମାନ େଦେବ।
େକବଳ ନିଜ ାନେର ରହିଥାଆ । େସବାଟି ବରଖା େହବା ମାେ , େକବଳ ନିଜ

ାନେର ରହିଥାଆ େଯପରିକି ବାଳକମାେନ ଧାଡ଼ି ମଧ େର ଯାଇପାରିେବ ଏବଂ ାଥନା
କାଡଗୁଡ଼ିକ ଯଥାଶୀ ଦାନ କରିପାରିେବ। ତାହା ବାଲେକାନୀେର େହଉ କି ା ତଳ
ମହଲାେର େହଉ, େଯଉଁଠାେର ବି େହଉ, ତାହା ନିମ ମହଲା େହଉ କିଅବା ଆପଣ
େଯଉଁଠାେର ବି ଥାଆ ି, େକବଳ ନିଜର ାନେର ରହିଥାଆ ଏବଂ ପିଲାମାେନ ଜାଣିଯିେବ
େଯ ଆପଣ ଏଠାେର ଏକ ାଥନା କାଡ ପାଇଁ ଅଛ ି। ଆଉ ତାହାପେର ଆଜି ରା ି
ଆେମମାେନ େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରିବା। ଏବଂ ଯଦି ଭ େମାର ଚି ାଧାରାକ
ପରିବ ନ ନ କର ି, ତାହାେହେଲ ଆଜି ରା ି ମଁୁ ଏହି ବିଷୟ ଉପେର ଚାର କରିବାକ
ଚାହଁୁଛି,ଯଦିତେମଆମକପିତା ଦଶନକରାଇବ,ଏହାଆମକସ କରିବ।
21 େତେବ ମଁୁଜୀବନକାହାଣୀକ ଆର କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଅପରା େର ଏକ ମୂଳପାଠ
େହତ ପଢ଼ିବାକ ଇ ା କେର, ଯାହା ଏ ୀ ପୁ କ, 13ଶ ପବେର ମିେଳ, ଏବଂ ଆସ ଏଠାେର
ଆର କରିବା…ମଁୁ 12ଶ ପଦ ବିଷୟେର କହିବି।

ଏଥିସକାେଶ ଯୀଶୁ ମଧ ଆପଣା ର ଦାରା େଲାକ ପବି କର ି,
ଏଥିପାଇଁନଗରଦାରରବାହାେରମୃତ େଭାଗକେଲ।

ଅତଏବ, ଆସ…ଆେ ମାେନ ତାହା ପରି ନି ା ସହ କରି ଛାଉଣୀର
ବାହାେରତାହା ନିକଟକଯାଉ।

କାରଣ ଏଠାେର ଆ ମାନ ର ଚିର ାୟୀ ନଗର ନାହିଁ, କି ଆେ ମାେନ
ଆଗାମୀନଗରରଅେନଷଣକରଅଛ।

22 ବ ମାନ ତାହା ଏକ କାର ମୂଳପାଠ ଅେଟ। କାରଣ, ଆପଣ େଦଖ , ଯଦି ଏହା ଏକ
ଜୀବନ କାହାଣୀ ଅେଟ, କି ା ମଣିଷ ସହିତ କିଛି ସ ିତ ଅେଟ, ଆେମ ତାହା େଗୗରବାନିତ
କର ନାହଁୁ, ଏବଂ ବିେଶଷକରି ଜେଣ—ଜେଣ ପୁରଷର ଅତୀତ, ଯଦି ଏହା େମାର ରହିଥିବା
ଭଳି େସତିକି ଅ କାର ଥାଏ। ମା ମଁୁ ଭାବିଲି, ଯଦି ଆେମ ଶା ପାଠ କରିବା, ପରେମଶର
ଶା କ ଆଶୀବାଦ କରିେବ। ଏବଂ େମାହର ଚି ା େହଉଛି:
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େଯ ଏଠାେର ଆ ମାନ ର ଚିର ାୟୀ ନଗର ନାହିଁ, କି ଆେ ମାେନ
ଆଗାମୀନଗରରଅେନଷଣକରଅଛ।

23 ବ ମାନ, ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଆପଣ ଲ ଆେ ଲ କ ବହତ ଭଲ ପାଆ ି। ଆପଣ ର
ତାହା କରିବାର ଏକ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହା ଏକ ବିରାଟ, ସୁ ର ସହର ଅେଟ। ଏହାର ଧୂଆଁ
କହଡ଼ି ଏବଂ ଯାହାକିଛି-ଅଧିକ, ତଥାପି ଏହା ଏକ ସୁ ର ସହର, ଉ ମ ଜଳବାୟୁ ସହିତ
ଅେଟ। କି ଏହି ସହର ଜାରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହାର ସମା େହବାକ ଅଛି।
24 ମଁୁ େରା  େର ଛିଡ଼ା େହାଇଛି (େଯଉଁଠାେର ମହାନ ସ ାଟମାେନ) ଏବଂ େସହି
ସହରଗୁଡ଼ିକେର ଛିଡ଼ା େହାଇଛି ଯାହା େସମାେନ ଭାବିଥିେଲ େଯ େସମାେନ ଅମର
ନିମାଣ କରିଛ ି, ଆଉ ଏପରିକି େକାଡ଼ିଏ ଫୁଟ େଖାଳିଛ ି ଓ ତାହାର ଧଂସାବିେଶଷ େଖାଜି
ପାଇଛ ି।
25 ମଁୁ େସହି ାନେର ଛିଡ଼ା େହାଇଛି େଯଉଁଠାେରକି ଫାେରାମାେନ େସମାନ ର ମହାନ
ରାଜ ପାଇଛ ି, ଆଉ ଆପଣ ଭମିେର େଖାଳ ଓ େସହି ାନ େଖାଜିପାଇେବ େଯଉଁଠାେର
ମହାନ ଫାେରାମାେନ ଶାସନ କରିଥିେଲ।
26 ଆେମ ସମେ ଆମ ସହର ଏବଂ ଆମ ାନ ବିଷୟେର ଚି ା କରିବାକ ପସ କର।
କି , ମେନରଖ , ଏହା ଚିର ାୟୀ େହାଇପାେର ନାହିଁ।
27 େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏକ େଛାଟ ବାଳକ ଥିଲି ମଁୁ ଏକ ବଡ଼ ମ ାପ ଗଛକ ଯାଉଥିଲି।
ଆମ ା େର ଆମର ବହତ ଗୁଡ଼ାଏ କଠିନକା ଗଛ ମିେଳ। ଆଉ ତାହାପେର ଆମର
ଏହି ମ ାପ ଗଛମାନ, ଚିନି ମ ାପ , ଏବଂ ଯାହାକ ଆେମ କହିଥାଉ “କଠିନ ମ ାପ ”
ଏବଂ “େକାମଳ ମ ାପ ” ରହିଥିଲା। ଏହି ବହ ବିଶାଳ ଗଛ, ଏହା ସବଠାର ସୁ ର
ଗଛ ଥିଲା। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େ ତର ଆସିଥାଏ, ଘାସ ଲଟାେର କାମ କରି ଓ—ଓ
ଅମଳ କାଯ କରି, ମଁୁ ଏହି ବଡ଼ ଗଛ ନିକଟକ ଯିବାକ ପସ କରିଥାଏ ଏବଂ—ଏବଂ ତାହା
ତେଳ ବସିବାକ ଓ—ଓ ଉପରକ େଦଖିବାକ ପସ କରିଥାଏ। ଏବଂ ମଁୁ ତାହାର ବଡ଼ ବଡ଼,
ଶ ିଶାଳୀ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ପବନେର ହଲଥିବାର, ଓ ବହ ବଡ଼ ଗ ି େଦଖିପାେର। ଆଉ ମଁୁ
କହିଲି, “ଆପଣ ଜାଣ ି, ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଏହି ଗଛଟି ଏଠାେର ଶହ ଶହ ବଷ ପଯ
ରହିବ।” ଅଧିକ ଦିନ େହାଇନାହିଁ ମଁୁ େସହି ପୁରଣା ଗଛକ େଦଖିଲି, ଏହା େକବଳ ଏକ
ଥୁ ା ରହିଥିଲା।
28 “କାରଣ ଏଠାେର ଆମର େକୗଣସି ଚିର ାୟୀ ନଗର ନାହିଁ।” ନା, ପୃଥିବୀେର ଏପରି
େକୗଣସି ବିଷୟ ଯାହାକି ଆପଣ େଦଖିପାର ି ଚିର ାୟୀ େହବ। ଏହାର ଏକ ସମା ି
େହବାକ ପଡ଼ିବ। େତ କ ବିଷୟ ଯାହା ମରଣଶୀଳ ଅେଟ ତାହାକ ଏକ ଅମରତାକ
ଆେବାରି େନବାକ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆେମ ଆମର
ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକ େକେତ ଭଲ ଭାେବ ନିମାଣ କର, ଆେମ ଆମର ନିମାଣକତିକ େକେତ
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ଉ ମ ଭାେବ କରିଥାଉ, ଏହା ସବକ ବିନ େହବାକ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଠାେର ଏପରି କିଛି
ନାହିଁ ଯାହାକି ଚିର ାୟୀ ରହିପାରିବ। େକବଳ ଅଦଶ ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଚିର ାୟୀ ରହିବ।
29 େମାହର େସହି ଘର ମେନ ଅଛି େଯଉଁଠାେର ଆେମ ରହଥିଲ, ଏହା ଏକ ପୁରଣା
କା ନିମିତ ଘର ଥିଲା ଯାହାକି କାଦଅେର ଲିପା େହାଇଥିଲା। ମଁୁ…େବାଧହଏ ଅେନେକ
କାଦଅେର ଲିପା େହାଇଥିବା ଏକ ଘରକ େକେବ େଦଖି ନ ଥିେବ। ମା ଏହା ସ ୂ ଭାେବ
କାଦଅେର ଲିପା େହାଇଥିଲା, ଏବଂ େସହି ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଗ ିମାନ ଯାହାକି େସହି ପୁରଣା
ଘେର ଥିଲା, ମଁୁ ଭାବଥିଲି େଯ େସହି ଘରଟି ଶହ ଶହ ବଷ ଧରି ଛିଡ଼ା ରହିବ। ମା , ଆପଣ
ଜାଣ ି, େସହି ଘର େଯଉଁଠାେର ଛିଡ଼ା ରହିଥିଲା ଆଜି େସଠାେର ଏକ ଗୃହ ନିମାଣ କ
େହଉଛି। ଏହା ବହତ ଭି ଅେଟ। ସବକିଛି ବଦଳଅଛି। ମା …
30 ଆଉ ମଁୁ େମା ବାପା େଦଖୁଥିଲି, େସ ବରଂ ଜେଣ ସାନ, କ ଉ ତା ବିଶି , ବହତ
ଶ ିଶାଳୀ ବ ି ଥିେଲ, ଏବଂ େସ ଜେଣ ସବଠ ଶ ିଶାଳୀ ସାନ ବ ି ଥିେଲ ଯାହା ମଁୁ
େକେବ ଜାଣିଥିଲି। ମଁୁ ୀ କଟ େଭଟିଲି, ଜେଣ ବ ି ଯାହା ସହିତ େସ ଜ ଲେର କାମ
କରଥିେଲ, େସ ଜେଣ କାଠ କଟାଳି ଥିେଲ, ଏବଂ ାୟଃ େଗାଟିଏ ବଷ ପୂେବ, ଏବଂ ୀ କଟ
େମାର ଜେଣ ବହତ ଉ ମ ବ , ଏବଂ ଥମ ବା  ଟି ମ ଳୀେର ଜେଣ ଦୀକ ଅଟ ି,
ଆଉ େସ କହିେଲ, “ବିଲି, ତେମ ଜେଣ କତେର ଶ ିଶାଳୀ ବ ି େହବା ଉଚି ।”

ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ୀ କଟ, ମଁୁ ନେହଁ।”
31 େସ କହିେଲ, “ଯଦି ତେମ ତମର ବାପା ପରି େହାଇଥାଆ , ତେମ ପାରିଥାଆ ।”
କହିେଲ, “ମଁୁ େସହି ବ ି େଦଖିଛି, ଶେହ ଚାଳିଶ ପାଉ ଓଜନ ଥିଲା, ନିେଜ ଏକାକୀ ଗାଡ଼ି
ଉପେର ଏକ କାଠ ଗ ି ଲଦି େଦଉଥିେଲ, ଯାହାର ଓଜନ ନଅ ଶହ ପାଉ େହଉଥିଲା।”
େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ତାହା କିପରି କରାଯିବାକ ଥିଲା। େସ ଶ ିଶାଳୀ ଥିେଲ। େଯେତେବେଳ
ମାଆ ତାହା ଡାକଥିେଲ, େସ ଧୁଆପୁଛା େହବା ପାଇଁ ଏବଂ ରା ୀ େଭାଜନ ନିମେ ୁତ
େହବା ପାଇଁ େସହି ାନକ ଆସୁଥିବାର ମଁୁ ତାହା େଦେଖ।
32 ଏବଂ ସ ୁଖ ଅଗଣାେର ଆମର ଏକ ପୁରଣା େଶଉ ଗଛ ଥିଲା, ଏବଂ ତାହାପେର ପଛ
ପଟ ଆଡ଼କ ତିେନାଟି କି ା ଚାେରାଟି େଛାଟ େଛାଟ ଥିଲା। ଏବଂ ଠି ମଝି ଗଛେର ଏକ
ପୁରଣା େଦଖାଯାଉଥିବା କାଚ ଥିଲା, ଭା ି ଯାଇଥିଲା, ବଡ଼, ଦପଣଟିଏ ଥିଲା। ଆଉ ତାହାକ
େକେତାଟି ବ ା କ ା ସାହାଯ େର ଗଛର ପାଶେର ଟ ା ଯାଇଥିଲା। ଏହା େସ କାର ଥିଲା
େଯ କାରକି ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତକ ବେଢ଼ଇମାେନ େଯଉଁମାେନକି ଶୁଣୁଛ ି
ତାହାକ କହ ି “େକା ହ ା ।” େସହି ଦପଣକ ତାହାର ାନେର ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ
ତାହାକ ବ ା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ େସଠାେର େଗାଟିଏ ପୁରଣା ଟିଣ ପାନିଆ ଥିଲା।
େକେତ ଜଣ େଦଖିଛ ି ଏକ ପୁରଣା ଟିଣ…େସହି ପୁରଣା-କାଳିଆ ଟିଣ ପାନିଆକ? ମଁୁ
ତାହାକ େକବଳ େଦଖିପାରଛି।
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33 ଏବଂ ତାହାପେର େସଠାେର ଧୁଆପୁଛା େହବା ପାଇଁ ଏକ େବ ଥିଲା, ତାହା େକବଳ
ଏକ ସାନ ପଟା ଥିଲା ଯାହାର ତେଳ ଏକ େଛାଟ ବ ା େଗାଡ଼ ଥିଲା, ଯାହାକି ଗଛ ସହିତେର
ବ ା ଯାଇଥିଲା। େସଠାେର ଏକ େଛାଟ, ପୁରଣା, ଅଧା ଗ କ ପ ଟିଏ ଥିଲା ଯାହା ଦାରା
ଆେମ ପାଣି ବାହାର କରଥିଲ, ଏବଂ ଆେମ ଏହି ପୁରଣା ଗଛ ପାଖେର େଧାଇ େହଉଥିଲ।
ଏବଂ ମାଆ ଅ ଅଖାଗୁଡ଼ିକ େନଇ ତଉଲିଆ ତିଆରି କରଥିେଲ। େକହି େକେବ ଏକ
ଅ -ଅଖାର ତଉଲିଆ ବ ବହାର କରିଛ ି କି? େତେବ, ମଁୁ ସୁନି ିତ େଯ ମଁୁ ବ ମାନ
ଘେର ଥିବା ପରି ଅନଭବ କରଛି। ଏବଂ େସହି ବଡ଼, ପୁରଣା ଖଦଡ଼ା ତଉଲିଆଗୁଡ଼ିକ!
ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ଆମକ େଛାଟ େଛାଟ ପିଲାମାନ ଗାେଧାଇ େଦଉଥିେଲ, େସ…
ଏପରି ଅନଭବ େହଉଥିଲା େଯ େସ େତ କ ଥର ଘଷିବା ସମୟେର ଚମଡ଼ା ବାହାର
କରିେଦେବ। ଏବଂ େମାର େସହି ପୁରଣା ଅ ଅଖାଗୁଡ଼ିକ ମେନ ଅଛି। ଆଉ େସଥିର େସ କିଛି
ସୁତଲିଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରଥିେଲ, ତାହାକ ଏକ କାେର ସଜାଇବା ପାଇଁ, େଛାଟ ଝ ାମାନ
ତିଆରି କରଥିେଲ।

34 େକେତଜଣ ନଡ଼ା ଗଦା ଉପେର େଶାଇଛ ି? େତେବ, ମଁୁ କହିବି—କହିବି! େକେତଜଣ
େକେବ ଏହା ଜାଣିଛ ି େଯ ଏକ ନଡ଼ା ତକିଆ କଅଣ ଅେଟ? ଆ ା, ଭାଇ େଗାଭର, ମଁୁ
ବ ମାନ ଘେର ଅଛି, ଯେଥ ନି ିତ ଭାେବ! ନଡ଼ା ଗଦା, େତେବ, ଅଧିକ ସମୟ େହାଇନାହିଁ
ମଁୁ ଠି େସହିପରି ଏକ ଅନଭତିର ଆସିଅଛି, ଏବଂ ତାହା ଥିଲା…ଓଃ, ତାହା—ତାହା ଭଲ
େଶାଇବା, ଥ ା ଥିଲା। ତାହାପେର ଶୀତଦିେନ େସମାେନ ପୁରଣା ହାଲକା ଶଯ ାକ େନଇ
ତାହା ଉପେର ବିେଛଇ େଦଉଥିେଲ, ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି, ଏବଂ ତାହାପେର ଆମମାନ
ଉପେର ଏକ େମାଟା କନା ଖ କ ରଖିବାକ ପଡଥିଲା କାରଣ ଘରର େସହି—େସହି—
େସହି ଫା ା ାନମାନ ର ତଷାର ବାହିତ େହଉଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣ ି, େଯଉଁଠାେରକି
େସହି ପୁରଣା କାଠ ପଟାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଆେରକ ଉପେର ରହିଥାଏ, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଏବଂ
ତଷାର େସଥିର େବାହି ଯାଉଥାଏ। ଏବଂ, ଓଃ, ମଁୁ ତାହା ଭଲ ଭାବେର ରଣ କରିପାେର।

35 ଆଉ ତାହାପେର ବାପା ଏକ ଦାଢୀ କରିବା ବ ବହାର କରଥିେଲ। ମଁୁ…େତେବ
ଏହା ଆପଣ ର ହଦୟକ ଶ କରିବାକ ଯାଉଅଛି। ଏହା ମକା ଝ ାର ତିଆରି େହାଇଥିଲା,
ମକା ଝ ାର ଏକ ଦାଢୀ କରିବା । େସ ମାଆ ର ପୁରଣା େଶାଢା ସାବ ନିଅ ି ଯାହାକି
ମାଆ ତିଆରି କରିଥିେଲ, ତାହାକ ଘଷି ହଅ ଏବଂ ଏହି ମକା ଝ ାର ଦାରା ନିଜର
ମୁହଁେର ଲଗା ି, ଆଉ ଏକ ବଡ଼, ପୁରଣା ସିଧା ର ଦାରା ଦାଢୀ ହଅ ି। ଏବଂ ରବିବାର
ଦିନ େସ ନିଅ ି—କାଗଜ ଖ ଗୁଡ଼ିକ ନିଅ ି, ନିଜର ଗଳା ବ ନୀର ଚାରିପାଖେର ରଖ ି,
େସମାେନ ପା ି ଗଳା ବ ନୀମାନ ପି ଥିେଲ ଏବଂ ତାହାକ ଗଳା ବ ନୀର ଚାରିପାଖେର
ଏହିପରି ଭାବେର ରଖୁଥିେଲ େଯପରିକି ତାହା ର ଜାମାର ଗଳା ବ ନୀେର େସହି—
େସହି—େସହି େଫଣ ନ ଲାଗିଯାଏ। କଅଣ ଆପଣ େସପରି କରାଯାଇଥିବାର େକେବ
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େଦଖିଛ ି? କାହିଁକି, େମା ଭ, େମା ଭ!
36 େମାର ମେନ ଅଛି ତେଳ ଏକ େଛାଟ ପୁରଣା ଝରଣାଟିଏ ଥିଲା, େଯଉଁଠାକ ଆେମ ପାଣି
ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲ, ଏବଂ ଏକ କଖାର କ ର ଆମର ଜଳକ ବାହାର କରଥିଲ। େକେତ
ଜଣ ଏକ କଖାର କ େଦଖିଛ ି? େତେବ, ଯାହାେହଉ ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତ ଜଣ
େକ କିର ଅଟ ି? ହଁ, େବ , େତେବ ଏଠାେର େକ କି ନିବାସୀମାନ େଦଖ । େତେବ,
େମାର, ମଁୁ—ମଁୁ ଠି …ମଁୁ ଭାବିଲି ଏହା ସମେ େକ କି େଦଶର ଭାଷାେର ଓକି
ଏବଂ ଆରକି ଏଠାେର ଅଛ ି, ମା ଏପରି େଦଖାଯାଉଛି େଯପରିକି େକ କି ଭିତରକ
ଆସିଯାଇଛି। େତେବ, େକେତକ ମାସ ପୂେବ େସମାେନ େକ କିେର େତଲର ଅନସ ାନ
ପାଇଥିେଲ, ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି, େତଣୁ େବାଧହଏ େସମାନ ମଧ ର େକେତେକ ଏହି
ମାଗେର ଆସୁଛ ି।
37 ଆଉ େତେବ େମାର ମେନ ଅଛି େଯେତେବେଳ ବାପା ଭିତରକ ଆସି ରା ି େଭାଜନ
ପାଇଁ ଧୁଆପୁଛା େହଉଥିେଲ, େସ ନିଜ ଜାମାର ବାହଗୁଡ଼ିକ ଉପରକ କରିଥାଆ ି,
ଏବଂ େସହି େଛାଟ େଛାଟ େମାଟା ବାହଗୁଡ଼ିକ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ଧୁଆ େହବା
ପାଇଁ ନିଜର ବାହକ ଉପରକ ଉଠା ି, ନିଜ ମୁହଁେର ପାଣି ଦିଅ ି, େସେତେବେଳ େସହି
ମାଂସେପଶୀଗୁଡ଼ିକ ତା ର େଛାଟ ବାହେର େଖଳି ଉେଠ। ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ ଜାଣ ି,
େମା ବାପା ଶେହ ପଚାଶ ବଷ ବ ିେବ।” େସ ଏେତ ଶ ିଶାଳୀ ଥିେଲ! କି େସ ବାବନ
ବଷେର ମୃତ ବରଣ କେଲ। ବଝିେଲ? “ଏଠାେର ଆମର େକୗଣସି ଚିର ାୟୀ ନଗର
ନାହିଁ।” ତାହା ଠି । ଆେମ ଚିରକାଳ ନିମେ ରହି ନ ପାର।
38 େତେବ ଆସ , ଆେମ ସମେ ଏକ ଅ ଯା ାଟିଏ କରିବା। ଏଠାେର ଥିବା
ଆପଣମାନ ମଧ ର େତ କ ଜଣ ର ଏକ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଅଛି, ଠି େଯପରିକି
େମାର ଅଛି, ଏବଂ କଦା ଏକଦା ଥେର ୃତିପ ର ଯା ାେର ଯିବା ଭଲ କଥା। କଅଣ ଆପଣ
ତାହା ଭାବ ି ନାହିଁ କି? େକବଳ େଫରି ଯାଆ , ଏବଂ ଆସ ଆେମ ସମେ କିଛି ସମୟ
ପାଇଁ ପଛକ େଫରିଯିବା, େଛାଟ ପିଲା ଭାବେର ସମାନ ଅନଭତିକ େଫରିବା।
39 ଆଉ େତେବ ଜୀବନ କାହାଣୀର ଥମ ଭାଗ। ମଁୁ ଏହାକ ଟିକିଏ ଶ କରି େଦଇଯିବି,
କାରଣ ଏହା ବହିେର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନ ମଧ ର ଅେନକ ପାଖେର ପୁ କଟି ଅଛି।
40 େମାର ଜନ େକ କି େଦଶର ପବତା ଳର ଅତି ଉପର ଭାଗେର, ଏକ େଛାଟିଆ
ପାହାଡ କଡ଼ିଆେର େହାଇଥିଲା। େସଠାେର େଗାଟିଏ ବଖରା ଥିଲା େଯଉଁଥିେରକି
ଆେମମାେନ ରହଥିଲ, ଭମିେର େକୗଣସି ଲଗା ନ ଥିଲା, ଏପରିକି ଭମି ଉପେର କାଠ ମଧ
ନ ଥିଲା, ଏହା େକବଳ ଏକ ଖାଲି ଚ ାଣ ଥିଲା। ଆଉ ଏକ ଖୁ , େଗାଟିଏ ଖୁ କଟାଯାଇ
େସଥିେର ପୁଣି ତିେନାଟି େଗାଡ଼ ଥିଲା, ତାହା ଆମର େମଜ ଥିଲା। ଏବଂ େସହି ସମ େଛାଟ

ାନହା  ପିଲାମାେନ େସଠାେର ଚାରିଆେଡ଼ ଜମା େହଉଥିେଲ, ଆଉ େସହି େଛାଟ ପୁରଣା
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କଡ଼ିଆ ସ ୁଖେର, ଏବଂ ପାଟିତ କରଥିେଲ, ଏପରି େଦଖାଯାଉଥିଲା େଯପରିକି ଦେଳ
ଓେପାସ ଜୀବମାେନ ଧୂଳିେର ପାଟିତ କରି େଖଳଥିେଲ, ଆପଣ ଜାଣ ି, ସମ େଛାଟ
ଭାଇମାେନ। ଆେମମାେନ ନଅଜଣ ଥିଲ, ଆଉ େଗାଟିଏ ସାନ ଝିଅ ଥିଲା, େତେବ େସହି
ବାଳକମାନ ସମୂହ ମଧ େର ତାହାର କତେର ଏକ ଅତ ଧିକ କ ସମୟ ରହିଥିଲା।
ଆେମମାେନ େସହି ଦିନମାନ େର କରିଥିବା କାଯ କଳାପଗୁଡ଼ିକ ନିମେ ଆମମାନ
ଆଜି ପଯ ତାହାକ ସ ାନ କରିବାକ ଅଛି। େସ ଆମ ସହିତ େକୗଣସି ାନକ ଯାଇପାର
ନ ଥିଲା, ଆେମ ତାହକ ଘଉଡ଼ାଇ େଦଉଥିଲ, େସ ଜେଣ ଝିଅ ଥିଲା। େତଣୁ େସ ଏହା ସହ
କରିପାର ନ ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣ ି। େତଣୁ ଆମର ଥିଲା…ଏବଂ ସମେ …

41 ମେନ ରଖ େଯ େସହି େମଜ ପଛେର ଆମମାନ ର େକବଳ ଦଇଟି େଚୗକୀ
ଥିଲା, ଆଉ େସଗୁଡ଼ିକ ଡ଼ାଳର ଛାଲିର ତିଆରି େହାଇଥିଲା। େକବଳ ପୁରଣା ଅଖେରାଟ
ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ରଖିଦିଅ , ଏବଂ େସମାନ ର ତଳ ଅଂଶ ଅଖେରାଟ ଛାଲି ସହିତ
ଲାଗିଥାଏ। େକହି େକେବ ଅଖେରାଟ ଛାଲିର େଚୗକୀ େଦଖିଛ ି କି? ହଁ। ଆଉ ମଁୁ ଏପଯ
ମାମାକ ଶୁଣିପାେର। ଓଃ, ପେର େଯେତେବେଳ ଆେମ ଏପରି ଏକ ାନେର ପହ ିଲ
େଯଉଁଠାେରକି ତାହା ପାଖେର ଏକ କାଠ ଚଟାଣ ଥାଇପାର ା, େସହି ଶିଶୁମାନ ନିଜ
େକାଳେର ଏହିପରି ଭାବେର େନଇ, ଏବଂ େସହି ପୁରଣା େଚୗକୀକ େଦାହଲାଉଥାଇ
େକବଳ ବାେଡାଉଥା ା, ବାେଡାଉଥା ା, ଚଟାଣେର ବାେଡ଼ଇ େହଉଥା ା। ଏବଂ େମାର
ମେନ ଅଛି, େଯେତେବେଳ େସ ଧୁଆ େଧାଇ କି ା କିଛି କରଥିେଲ େସେତେବେଳ େଛାଟ
ପିଲାମାେନ େଯପରି କବାଟର ବାହାରି ନ ଯାଆ ମଁୁ ଜଗୁଥିଲି, େସ ଏକ େଚୗକୀକ ତେଳ
ରଖି େଦଉଥିେଲ ଏବଂ ତାହାକ କବାଟେର ଏକ କାରର ବ ା କରି ରଖୁଥିେଲ, େଯପରିକି
ସାନ ପିଲାମାେନ ବାହାରକ ନ ଯାଆ ି େଯେତେବେଳ ତାହା ପାଣୀ ଆଣିବା ପାଇଁ
ଝରଣାକ ଯିବାକ ପଡଥିଲା, ଏବଂ େସପରି କିଛି କରିବାକ ପଡଥିଲା।

42 ଏବଂ େମାର ଜନ ସମୟେର ମାଆ ପ ର ବଷ ବୟସର ଥିେଲ, ବାପା ଅଠର ବଷ
ଥିେଲ। ଏବଂ ମଁୁ ନଅଟି ସ ାନମାନ ମଧ େର ଥମ ଥିଲି। ଏବଂ େସମାେନ େମାେତ
କହିଥିେଲ େଯ େସହି ସକାଳେର େଯେବ େମାହର ଜନ େହାଇଥିଲା…

43 େତେବ, ଆେମ ବହତ ଗରିବ ଥିଲ, ଗରିବର ଗରିବ ଥିଲ। ଏବଂ ଏହି େଛାଟ କଡ଼ିଆେର
ଆମର େକୗଣସି ଝରକା ମଧ ନ ଥିଲା। ଏହାର ଏକ େଛାଟ କାଠ କବାଟ ପରି ଥିଲା ଯାହାକି
ଆପଣ େଖାଲ ି। ମଁୁ ସେ ହ କରଛି େଯ ଆପଣ େକେବ େସହିପରି କିଛି େଦଖିଛ ି କି?
ଏକ େଛାଟ କାଠ କବାଟ ଥିଲା ଯାହାକି ଝରକା ବଦଳେର େଖାଲଥିଲା, ଆପଣ ଏହାକ
ଦିନେବେଳ େଖାଲା ରଖ ି ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକ ରା ିେର ବ କରିଦିଅ ି। ଆେମ େସହି
ଦିନମାନ େର ବିଜୁଳି ବତୀ କିଅବା କିରାସିନି ବତୀ ମଧ ଜାଳି ପାର ନ ଥିଲ, ଆମ ପାଖେର
ତାହା ଥିଲା ଯାହାକ ଆପଣ କହ ି “ଏକ ୀ ବତୀ।” େତେବ, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ
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େକେବ ଜାଣିଛ ି କି ନାହିଁ ଏକ ୀ ବତୀ କଅଣ ଅେଟ। ଆ ା, ଆପଣ କଅଣ…ଏବଂ
କଅଣ ଆପଣ େକେବ କିଣିଛ ି କି…ଏକ ପାଇନ ଗ ି େପାଡିଛ ି କି? କାରଣ ଏକ ପାଇନ
ଗ ିକ େକବଳ ନିଅ ଓ ତାହାକ ନିଆଁ ଲଗା ଏବଂ ତାହାକ ଢା ଣୀ ଉପେର ରଖ , ତାହା
ଜଳିଯିବ। ଏବଂ ତାହା…ଅ ଟିକିଏ ଧୂଆଁ େହଲା, ମା ଯାହା ବି େହଉ, ଜାଲିବା ନିମେ ,
େସମାନ ପାଖେର େକୗଣସି ଆସବବାବ ପ ନ ଥିଲା। ଏଣୁ ତାହା େକବଳ…କଡ଼ିଆଟି
ଧୂଆଁେର ପରିପୂ େହାଇଗଲା। ଏହା ଭଲ ଭାବେର ଟାଣି େନଲା କାରଣ େସଠାେର ଉପେର
ତାହାକ ଟାଣି େନବା ପାଇଁ ଯେଥ ଛାତ ଥିଲା। ଏଣୁ ତାହା…

44 ଆଉ ମଁୁ 1909 ମସିହା, ଏ ି ମାସ ତାହାର—ତାହାର 6 ତାରିଖେର ଜନ ହଣ
କରିଥିଲି। ନି ିତେର, ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି, ତାହା େମାେତ ବ ମାନ ପଚି-ଶ ବଷର ଟିେକ
ଅଧିକ କରି େଦଇଥାଏ। ଆଉ େତଣୁକରି, ମଁୁ ଜନ େହାଇଥିବା ସକାଳେର, ମାଆ କହିେଲ
େଯ େସମାେନ ଝରକା େଖାଲିେଲ। େତେବ, ଆମ ପାଖେର େକୗଣସି ଡା ର ନ ଥିେଲ,
ଜେଣ ଧା ୀ ଥିେଲ। େକବଳ…ଏବଂ େସହି ଧା ୀଟି େମାହର େଜେଜମା ଥିଲା। ଏବଂ େତଣୁ
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଜନ େହଲି ଏବଂ େମାହର ଥମ କା ିବା ଆର କଲି, ଆଉ—ଆଉ
ମାତା ତା ର ସ ାନକ େଦଖିବାକ ଚାହଁୁଥିେଲ। ପୁଣି—ପୁଣି େସ ନିେଜ ଜେଣ ଶିଶୁଠାର
ଅଧିକ ନ ଥିେଲ। ଆଉ େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସହି େଛାଟ ଝରକାଟିକ େଖାଲିେଲ,
ତାହା ଦିନ େହଉଥିବା ସମୟେର, ାୟଃ ପା ଟା ଘଟିକା େହାଇଥିଲା। ଏବଂ େସହି…
େସଠାେର ଏକ ପୁରଣା େରାବିନ ଚେଢ଼ଇ ଏକ େଛାଟ ବଦା ପାଖେର ବସିଥିଲା। େଯପରିକି
ଆପଣମାେନ ସମେ ଏହାର ଚି େମା ଜୀବନ କାହାଣୀର େମାହର ପୁ କେର—େର
େଦଖିଛ ି। ଏକ ପୁରଣା େରାବିନ ଚେଢ଼ଇ େସଠାେର ବସି ରହି େକବଳ ତାହା ଭିତେର ଥିବା
ସମ କିଛି ସହିତେର ଗୀତ ଗାଉଥିଲା।

45 ମଁୁ ସବେବେଳ େରାବିନ ଚେଢ଼ଇକ ଭଲ ପାଇଅଛି। ବ ମାନ, ଆପଣ ବାଳକମାେନ
େଯଉଁମାେନ େରଡିଓ ସାରଣେର ଅଛ ି, େମାର ପ ୀମାନ ଉପେର ଗୁଳି କରିେବ
ନାହିଁ। ଆପଣ େଦଖ , େସଗୁଡ଼ିକ—େସମାେନ ଅଟ ି—େସମାେନ ଅଟ ି…େସଗୁଡ଼ିକ
େମାର ପ ୀ ଅଟ ି। କଅଣ ଆପଣ େକେବ େରାବିନ ଚେଢ଼ଇର କି ଦ ୀ ଶୁଣିଛ ି,
େଯ େସ କିପରି ତାହାର ଲାଲ ବ ଳ ପାଇଲା? ମଁୁ ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ଅଟକି ଯିବି।
େସ କିପରି ତାର ଲାଲ ବ ଳ ପାଇଲା…ଦିେନ େସଠାେର ରାଜାମାନ ର ରାଜା ୁଶ
ଉପେର ମୃତ ବରଣ କରଥିେଲ, ଏବଂ େସ ଯ ଣା େଭାଗୁଥିେଲ ଆଉ େକହିେହେଲ ତାହା
ନିକଟକ ଆସୁ ନ ଥିେଲ। ତାହା ସାହାଯ କରିବା ନିମେ ତା ର େକହି ନ ଥିେଲ। ଏବଂ
େସଠାେର ଏକ େଛାଟ ବାଦାମୀ ର ର ପ ୀଟିଏ ଥିଲା ଯିଏକି େସହି ୁଶର କ ାଗୁଡ଼ିକ
ବାହାର କରିବାକ ଚାହଁୁଥିଲା, ଆଉ େସ ୁଶ ଉପରକ ଉଡ଼ିବାକ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ େସହି
କ ାଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ବାେଡ଼ଇ େହଉଥିଲା। େସଗୁଡ଼ିକ ଟାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ େସ ଅତି
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େଛାଟ ଥିଲା, ଏବଂ ତ ାରା େସ ତାର େଛାଟ ବ ଳଟି ର େର ଲାଲ କରିେଦଲା। ଏବଂ
େସେବଠାର େନଇ ତାର ବ ଳଟି ଲାଲ ରହିଆସିଛି। ପିଲାମାେନ, ତାକ ଗୁଳି କରିବ ନାହିଁ।
ତାକ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ିଦିଅ।

46 େସ ଝରକା ପାଶେର ବସି ରହି, େଚଂ-େଚଂ ଶ କରଥିଲା େଯପରିକି େରାବିନ
ଚଢ଼େଇମାେନ ଗୀତ ଗାଇଥା ି। ଏବଂ—ଏବଂ ବାପା ଝରକା ପଛକ େଠଲିେଦେଲ। ଏବଂ
େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସହି େଛାଟ ଝରକାଟିର କବାଟକ ପଛକ େଠଲିେଦେଲ, ଚି େର
ଆପଣ େଦଖୁଥିବା େସହି କାଶଟି ଘୁରି ଘୁରି ଝରକା ନିକଟକ ବଲି ଆସିଲା, େମା ମା କହ ି,
ଏବଂ ଖଟ ଉପେର ଝଲି ରହିଲା। େଜେଜମା କଅଣ କହିେବ ଜାଣି ନ ଥିେଲ।

47 େତେବ, ଆେମମାେନ…ଏକ ଧାମିକ ପରିବାର ନ ଥିଲ। େମାର େଲାକମାେନ
କ ାେଥାଲି ଅଟ ି। ମଁୁ ଉଭୟ ପାଶର ଆଇରି ଅେଟ। େମା ବାପା କେଠାର ଆଇରି ,

ାନହା ଅଟ ି। େମା ମାଆ େହଉଛ ି ହାେଭ; େକବଳ େଯ, ତା ପିତା ଜେଣ ମୂଳ
ଅଧିବାସୀ େଚେରାକୀ ଭାରତୀୟ ବିବାହ କରିଥିେଲ, ଏଣୁ ତାହା େସଠାେର ଆଇରି
ବଂଶଗତ ର ର େସହି େଛାଟ ଧାଡ଼ିକ ଭା ିେଦଲା। ଆଉ ପିତା ଓ ମାତା ଗୀଜାକ ଯାଉ
ନ ଥିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ମ ଳୀର ବାହାେର ବିବାହ କରିଥିେଲ ଏବଂ େସମାନ ର
ଆେଦୗ େକୗଣସି ଧମ ନ ଥିଲା। ଏବଂ େସଠାେର ପଛେର ପବତେଦଶେର ଏକ କ ାେଥାଲି
ଗୀଜାଟିଏ ସୁ ା ନ ଥିଲା। ଏଣୁ େସମାେନ ାର ିକ ବ ିବାସି ା ରେପ ଆସିଥିେଲ, ଦଇଜଣ

ାନହା ଆସିଥିେଲ, ଏବଂ େସଥିର ସ ୂ ାନହାମର ପୀଢୀ ଉ େହଲା; ଏହା
ପରିବାରର ବଂଶାବଳୀ ଅେଟ।

48 ଏବଂ ତାହାପେର େସ େଖାଲିଲା…େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଏହି ଝରକା େଖାଲିେଲ
ଓ ଏହି କାଶ େସଠାେର ଉପ ିତ ଥିଲା, େସମାେନ କଅଣ କରିେବ ତାହା ଜାଣି ନ ଥିେଲ।
ଏହି ଘଟଣା ନିମେ ବାପା ନିଜ ପାଇଁ (ମାଆ କହ ି) ଏକ ନଆ େଯାଡ଼ି ଶୀତକାଳୀନ
ଓୱରଅଲ ବ କିଣିଥିେଲ। େସ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ…େସହି ପୁରଣା ଓୱରଅଲ ବ ର
ମୁଣାେର ନିଜର ବାହଦୟକ ଗୁ ିେଦଇ, େଯପରିକି େସହି ସମୟେର ଜ ଲ ନିବାସୀ ଓ କାଠ
କଟାଳୀମାେନ ବ ବହତ କରଥିେଲ। ଏବଂ ଏହା େସମାନ ଭୟଭୀତ କରି େଦଇଥିଲା।

49 େତେବ, େବାଧହଏ େମାେତ ଦଶ ଦିନ େହାଇଥିବା ପେର, କିଅବା େସପରି କିଛି,
େସମାେନ େମାେତ “ଓେପାସ କି ଡ ,” ନାମେର ଏକ ସାନ ବା  ଟି ଗୀଜାକ
େନଇଗେଲ, ଓେପାସ କି ଡ ବାପି ଗୀଜା। ତାହା ଏକ ଉ ମ ନାମ ଅେଟ। େସଠାେର
ଜେଣ ପୁରଣା ସକିଟ ଚାରକ ଥିେଲ, େସହି ପୁରଣା-କାଳିଆ ବା  ଟି ଚାରକ େସଠାକ

େତ କ ଦଇ ମାସେର ଥେର ଆସୁଥିେଲ। େସଦିନ…େଲାକମାେନ ଏକ ମିଶି ଏକ
ଅ େସବା କରଥିେଲ, େସମାେନ ଯାଇ କିଛି ଗୀତ ଗାଉଥିେଲ, ମା େସମାେନ େସହି
ସକିଟ ଆେରାହୀ ଉପେର ଅତ ଧିକ ଭାବେର ଚାରର ଭାର େଦଉଥିେଲ। େସମାେନ
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ତା ତିବଷ ଏକ ଅଖା କଖାର ଏବଂ େସହିପରି କିଛି ଜିନିଷ ମୂଲ ଭାବେର େଦଉଥିେଲ,
ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି, େଯ େଲାକମାେନ ତାହା େଦବା ପାଇଁ ଚାଷ କରଥିେଲ। ଏବଂ େସହି
ପୁରଣା ଚାରକ ଆସିେଲ, ଓ େସଠାେର ଏକ େଛାଟ ପିଲା ଭାବେର େମା ପାଇଁ ାଥନା
କେଲ। ଗୀଜାକ ତାହା େମାର ଥମ ଯା ା ଥିଲା।

50 ାୟଃ ବଷେର…ଦଇ ବଷର ଟିେକ ଅଧିକ େହାଇଥିବ, ଥମ ଦଶନ ଉପ ିତ
େହାଇଥିଲା।

51 େତେବ, େସମାେନ େସଠାେର ପବତା ଳେର କହି େଦଇଥିେଲ େଯ ଏହି କାଶ
ଆସିଥିଲା। େତଣୁ େସମାେନ ଏହାକ ଜାଣିବାକ େଚ ା କରିଥିେଲ। େସମାନ ମଧ ର
େକେତକ କହିେଲ େଯ ଏହା ନି ିତ ଭାବେର ଘରର ଏକ ଦପଣେର ତିଫଳିତ େହଉଥିବା
ସୂଯ କିରଣ େହାଇଥିବ। ମା େସଠାେର େକୗଣସି ଦପଣ ନ ଥିଲା। ଏବଂ ସୂଯ ଉଦୟ
େହାଇ ନ ଥିଲା, େତଣୁ ତାହା ଅତ ଧିକ ଚ ଳ ଥିଲା, ପା ଟା ବାଜିଥିଲା। ଏବଂ ତାହାପେର,
ଓଃ, େସମାେନ େକବଳ ଏହାକ ଅତି ମ କରି ଚାଲିଗେଲ। ଆଉ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ାୟଃ…
ଧରି ନିଆଯାଉ ତିନି ବଷର ପାଖାପାଖି ଥିଲି…

52 େତେବ, େମାେତ ସେ ାଟ ରହିବାକ ଅଛି। ଏଠାେର କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ମଁୁ କହିବାକ
ପସ କେର ନାହିଁ, ଏବଂ େମାର ଇ ା େଯ ମଁୁ ତାହାକ ଉଇହ କରି େଦଇପାର ି ଏବଂ
ତାହାକ କହିବାକ ନ ପଡ଼ ା। ମା ତଥାପି, ସତ କହିବାକ ଗେଲ, ଯଦି ଏହା ଆପଣ
ଉପେର କି ା ଆପଣ େଲାକମାନ ଉପେର ଥାଏ େତେବ ଆପଣ ସତ କହିବା ଉଚି ।
ଏହା ବିଷୟେର ସେ ାଟ ରହ , ଏବଂ ତାହାପେର ଏହା ସବଦା ସମାନ ଅେଟ।

53 େମା ବାପା ଜେଣ ଧାମିକ ବ ି େହବାଠାର ବହତ ଦରେର ଥିେଲ। େସ ତ ଜେଣ
ପବତା ଳର ସାଧାରଣ ବାଳକ ଥିେଲ, ଯିଏକି ସବ ସମୟେର, ନିର ର ମଦ ପାନ
କରଥିେଲ। ଏବଂ େସ ଏକ ଝଗଡ଼ାକ େନଇ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସ ୁଖୀନ େହାଇଥିେଲ,
ଏବଂ େସଠାେର ଦଇ କି ା ତିନିଜଣ ାୟଃ ମରିବା ପରି େହାଇଥିେଲ େଯେତେବେଳ
େସହି ପବତା ଳେର େକୗଣସି ଏକ ଆେମାଦ େମାଦର ଉ ବେର, େସମାେନ ଝଗଡ଼ା
କରିଥିେଲ, ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିେଲ ଏବଂ ପର ରକ ଛରୀେର କଟାକଟି କରିଥିେଲ। ଏବଂ
ବାପା ଏହି ଝଗଡ଼ାର ମୁଖ େଲାକମାନ ମଧ ର ଅନ ତମ ଥିେଲ, କାରଣ େସଠାେର
ତା ର ଜେଣ ବ ଆହତ େହାଇଥିେଲ ଏବଂ କାହାରି ଜଣକାକ େଗାଟିଏ େଚୗକୀେର
ମାରି େଦଇଥିେଲ। ଏବଂ ରହିଥିଲା…େସହି ବ ିଜଣକ ଛରୀ ବାହାର କରି ବାପା ର
ବ ର ଆ ୁଳି କାଟିବାକ ଯାଉଥିେଲ ଏହି ଛରୀ ସହିତ ଭମି ଉପେର, ତା ହଦୟକ ଘାତ
କରିବାକ ଯାଉଥିେଲ, ଆଉ ବାପା ତା ର ଅଂଶ ହଣ କେଲ। ଏବଂ ଏହା କତେର ଏକ
ଭୟ ର ଝଗଡ଼ା େହାଇଥିବ, କାରଣ େସମାେନ, ବହ ମାଇ ଦରର ବକସଭିେଲ ପଯ ,
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ଏେତ ବାଟର, େସମାେନ ବାପା ପଛେର, େଘାଡ଼ା ଉପେର ଜେଣ ଆଇନ ର କକ
ପଠାଇଥିେଲ।

54 େତଣୁ େସହି ବ ିଜଣକ ମୃତ ମୁଖେର ପଡ଼ି ରହିଥିେଲ। େହାଇପାେର ତା ର କିଛି
େଲାକ ଏଠି ଶୁଣୁଥିେବ। ମଁୁ ତା ର ନାମ ଡାକିବାକ ଯାଉଅଛି, ୱି ୟାରେ ା ତା ନାମ
ଥିଲା। େସମାେନ େବାଧହଏ…ମଁୁ ଭାବଛି େସମାନ ମଧ ର, ତା ପୁଅମାନ ମଧ ର
େକେତକ କାଲିଫ ିଆେର ଅଛ ି। ମା େସ ଜେଣ ଦାଦା ପରିକା, ବିରାଟ ଶ ିଶାଳୀ ବ ି
ଥିେଲ, ନିଜର ପୁଅକ ଏକ କ ା ବାଡ଼ ଦାରା ହତ ା କରିଥିେଲ। ଏଣୁ େସ—େସ ଜେଣ ବହତ
ଶ ିଶାଳୀ ଓ ଦ େଲାକ ଥିେଲ। ଆଉ େତଣୁକରି ତାହା ର ଓ ବାପା ମଧ େର ଏକ ବଡ଼
ଛରୀ ଲେଢଇ େହାଇଥିଲା। ଏବଂ େମା ବାପା ାୟଃ େସହି ବ ି ହତ ା କରି େଦଇଥିେଲ,
େତଣୁ ତା ପଳାୟନ କରି େକ କି େଦଶ ଛାଡ଼ିେଦବାକ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ନଦୀ ପାର େହାଇ
ଇ ିୟାନାକ ଆସିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା।

55 ଏବଂ ତା ର ଏକ ଭାଇ ଥିେଲ, ଯିଏକି େସହି ସମୟେର, େକ କି େଦଶର,
ଲଇସଭିେଲେର ରହଥିେଲ, େସ ଲଇସଭିେଲ, େକ କିେର ଥିବା ଊ େମାସାଇ ସ ମିଲର
ସହକାରୀ ଅଧୀ କ ଥିେଲ। ଏଣୁ ବାପା ତା ର ବଡ଼ ଭାଇକ େଖାଜିବାକ ଆସିେଲ। ବାପା
ସତରଟି ସ ାନମାନ ମଧ ର, ପୁଅମାନ ମଧ େର ସବଠ ସାନ ଥିେଲ। ଆଉ େତଣୁ
େସ ତା ର ବଡ଼ ଭାଇକ େଖାଜିବାକ ଆସିେଲ, ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ାୟଃ ଏକ ବଷ
ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। େସ େଫରି ଆସିପାରିେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଇନ ତା େଖାଜୁଥିଲା।
ଏବଂ ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ଆେମ ତା ଠାର ଚିଠି ଦାରା ଶୁଣିଲ, ଯାହାକି ଅନ
ନାମେର ଦ ଖତ େହାଇଥିଲା, ମା େସ ମାଆ କହିଥିେଲ େଯ ଏହା ଏପରି େହବ େଯ
େସ ତା ଠାର ଖବର ଶୁଣିେବ।

56 ଏବଂ ତାହାପେର େମାର ଦିେନ ମେନ ପଡ଼ିଲା େଯ େସହି ଝରଣା (ଏହି େଛାଟ କ ାବିନ)
ଠି ଘର ପଛେର ଥିଲା। ଏବଂ—ଏବଂ ତାହାପେର େସହି ସମୟକାଳେର…ନଅଟି…େମା
ଏବଂ େମାର ପରବ ୀ ଭାଇ ମଧ େର ଏଗାର ମାସର ପାଥକ ଥିଲା, ଏବଂ େସ ଏେବ ମଧ
ଗୁର ି ଗୁର ି ଚାଲଥିଲା। ଏବଂ େମା ହାତେର ଏକ ବଡ଼ ପଥର ଥିଲା, ଆଉ ମଁୁ ତାକ ଏହା
େଦଖାଇବାକ େଚ ା କରଥିଲି େଯ ମଁୁ ଏହି ପଥରକ େସହି ପୁରଣା କାଦଅ ଭିତେର େକେତ
ଗଭୀର ଫି ି ପାରିବି, େଯଉଁଠାେରକି େସହି ଝରଣା ଭମି ଉପେର େବାହି ଯାଇଥିଲା ଓ ଭମିକ
କାଦଅ କରି େଦଇଥିଲା। ଆଉ ମଁୁ େଗାଟିଏ ପ ୀକ ଶୁଣିଲି, ଏବଂ ତାହା ଏକ ଗଛ ଉପେର
ଗୀତ ଗାନ କରଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ େସହି ଗଛକ ଅନାଇଲି ଆଉ େସହି ପ ୀଟି ଉଡ଼ିଗଲା, ଏବଂ
େଯେତେବେଳ ତାହା େହଲା, ଏକ ରବ େମା ସହିତ କଥା େହଲା।

57 େତେବ, ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଆପଣ ଭାବଛ ି ମଁୁ ତାହା ଚି ା କରିପାେର ନାହିଁ ଓ ରଣ
କରିପାେର ନାହିଁ। ମା ସଦା ଭ ପରେମଶର ଯିଏକି ବିଚାରକ ା ଅଟ ି, ପୃଥିବୀ, ଏବଂ
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ଆକାଶମ ଳ ଓ ସମ କିଛି ବିଷୟ ଯାହା ଏଠାେର ଅଛି, ଜାଣ ି େଯ ମଁୁ ସତ କହଅଛି।
58 େସହି ପ ୀଟି, େଯେତେବେଳ ତାହା ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, େସେତେବେଳ େସହି ାନର
େଯଉଁଠାେର େସହି ପ ୀଟି ଗଛେର ଥିଲା େସଠାର ଏକ ରବ ଆସିଲା, େଯପରିକି ବଦା
ଭିତେର ପବନ ରହି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ତାହା କହିଲା, “ତେମ ନ ଆଲବାନି ନାମକ ଏକ ସହର
ନିକଟେର ରହିବ।” ଏବଂ ମଁୁ, େମାର ତିନି ବଷ ବୟସର ଏହି ସମୟ ପଯ , ଇ ିୟାନାର,
ନ ଆଲବାନିର ସହରର ତିନି ମାଇଲ ଭିତେର ରହିଅଛି।
59 ମଁୁ ଭିତରକ ଗଲି ଏବଂ େମା ମାଆ ଏହା ବିଷୟେର କହିଲି। େତେବ, େସ ଭାବିଲା େଯ
ମଁୁ େବାେଧ ସପ େଦଖୁଥିଲି କି ା େସପରି କିଛି।
60 ପେର ଆେମ ଇ ିୟାନା େଦଶକ ଚାଲିଗଲ ଏବଂ ବାପା ଜେଣ ଧନୀ ବ ି, ୀ
ୱାେଥନ ପାଇଁ କାମ କରିବାକ ଗେଲ। େସ ୱାେଥ ଡି ିେଲରୀଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକ ଥିେଲ।
ଏବଂ େସ ଜେଣ ବଡ଼ ଅଂଶଧାରକ ଥିେଲ; େସ ଜେଣ େକାଟିପତି ଥିେଲ, ଏବଂ ଲଇସଭିେଲ
କେଲାେନଲ, ଏବଂ—ଏବଂ େବସବ , ଏବଂ ଅନ ାନ େର ତା ର ଅଂଶ ଥିଲା। ଏବଂ
ତାହାପେର ଆେମ େସଠାେର ତାହାର ନିକଟେର ରହିଲ। ଏବଂ ବାପା ଜେଣ ଗରିବ େଲାକ
େହାଇଥିବା ସେ , ତଥାପି େସ ମଦ ପାନ ବିନା ଚଳିପାର ନ ଥିେଲ, େତଣୁ େସ—େସ ଏକ
ମଦଶାଳାେର ୱି ି ତିଆରି କରିବାକ ଗେଲ।
61 ଏବଂ ତାହାପେର ଏହା େମା ଉପେର ଏକ କାର କ କର େହାଇଆସିଲା େଯେହତ ମଁୁ
ପିଲାମାନ ମଧ ର ସବଠାର ବଡ଼ ଥିଲି। େମାେତ ଆସି ଏହି ମଦଶାଳାେର ପାଣୀ ଭରିବାକ
ଥିଲା, େଯପରିକି େସମାେନ ୱି ି ତିଆରି କରଥିବା ସମୟେର େସହି ଭାଟିର କଏଲଗୁଡ଼ିକ
ଥ ା ରେହ। ତାହାପେର େସ ଏହାକ ବି ୟ କରିବାକ ଯାଆ ି, ଆଉ ତାହାପେର ତା
ପାଖେର ଦଇଟି କି ା ତିେନାଟି ମଦଶାଳା ରହିଥାଏ। େତେବ, ଏହା େସହି ଅଂଶ ଅେଟ ଯାହା
ମଁୁ କହିବାକ ପସ କେର ନାହିଁ, ମା ଏହା ସତ ଅେଟ।
62 ଆଉ େମାର ମେନ ଅଛି ଦିେନ, ଅମାରର, ଘରକ କା ି କା ି ଆସିଥିଲି। କାରଣ
େସହି ାନର ପଛ ଭାଗେର ଏକ େପାଖରୀ ଥିଲା, ଏହା…େଯଉଁଠାେର େସମାେନ ବରଫ
କାଟୁଥିେଲ। ଆପଣମାନ ମଧ ର ଅେନକ ମେନଥିବ େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ବରଫ କାଟୁଥିେଲ ଏବଂ ଏହାକ କାଠଗୁ େର ରଖୁଥିେଲ। େତେବ, େସହି ଉପାୟେର ହିଁ ୀ
ୱାେଥ େସହି ଅ ଳେର ବରଫ ରଖୁଥିେଲ। ଆଉ ବାପା ତା ପାଇଁ ଜେଣ—ଜେଣ ଗାଡ଼ି
ଚାଳକ ଥିେଲ, ଏକ ବ ିଗତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସହି…ଏହି େପାଖରୀଟି
ମାଛେର ପରିପୂ େହଉଥିଲା ଆଉ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ବରଫ କାଟିବାକ ଯାଉଥିେଲ
ଏବଂ ଏହାକ ଭିତରକ ଆଣୁଥିେଲ ଓ କାଠଗୁ େର ରଖୁଥିେଲ, ତାହାପେର େଯେତେବେଳ

ୀଷରତେର ବରଫ ତରଳି ତଳକ ଯାଉଥିବା େବେଳ, ମଁୁ ଭାବଛି ଏହା ଏକ କାର ପରି ାର
ଦିଶୁଥିଲା, ଦେର ବରଫ ଥିବା ପରି, ଏବଂ େସମାେନ ଏହାକ ବ ବହାର କରିପାର ଥିେଲ,
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ପିଇବା ପାଇଁ ନେହଁ, ବରଂ ଜଳକ ଥ ା ରଖିବା ପାଇଁ, ଏହାକ େସମାନ ର ବାଲି ଏବଂ
େସମାନ ର ୀର, ଭତି ଚାରିପାଖେର ରଖିପାର ଥିେଲ।

63 ଆଉ ଦିେନ ପଛ ପଟେର ଥିବା ଏହି ପ ର ପାଣି େନଇକି ଆସୁଥିଲି, ଯାହାକି ଅ
ବାଟ ଦରେର ଥିଲା। ମଁୁ ଉ ପାଟିେର ଚି ାର କରଥିଲି େଯ କାହା ପାଖେର ତାହା ନ ଥିବ,
କାରଣ ମଁୁ ବିଦ ାଳୟର ଆସିଥିଲି ଏବଂ ସମ ପିଲାମାେନ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, େପାଖରୀକ
ଯାଇଥିେଲ। ମଁୁ ମାଛ ଧରିବାକ େକେତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ େତଣୁକରି େସମାେନ ସମେ
ମାଛ ଧରିବାକ ଚାଲିଗେଲ େମା ବ ତୀତ, ପୁଣି େମାେତ ଏହି ମଦଶାଳା ପାଇଁ ପାଣି ଭରିବାକ
ପଡ଼ିଥିଲା। ଅବଶ , େହ େମାର ଭ, ତାହା ନୀରବ ରହିବାକ ଥିଲା, ଏହା ନିେଷଧର ସମୟ
ଥିଲା। ଆଉ ମଁୁ…ଏହା ଏେତ କ କର ସମୟ ଥିଲା। ଏବଂ େମାର ମେନ ଅଛି ଏକ ଥୁ
ଆ ୁଠି ସହିତ େସଠାକ ଆସୁଥିଲି, ଏବଂ ମଁୁ େମାର ଆ ୁଠି ତେଳ ଏକ ମକାକ ଗୁଡ଼ାଇ
ବା ି ରଖୁଥିଲି େଯପରିକି ତାହା ଧୂଳିର ବ ି ରେହ। କଅଣ ଆପଣ ତାହା େକେବ କରିଛ ି
କି? େଗାଟିଏ ମକାକଏହିପରି ଭାବେର ଆ ୁଠି ତେଳ ରଖିେଦଇ ତାହାର ଚାରିଆେଡ଼ ଏକ
ଦଉଡିକ ଗୁଡ଼ାଇଛ ି। ଏହା ଆପଣ ର ଆ ୁଠିକ କଇଁଛ ମୁ କ େଟକିଲା ପରି ଠି େଟକି
ଧରିଥାଏ, ଆପଣ ଜାଣ ି, ମୁ େଟକିଥାଏ। ମଁୁ େମାର ଆ ୁଠି ତେଳ ଏହି ମକାକ ବା ି
େଯଉଁଆେଡ ବି ଯାଏ ଆପଣ େମାର ଯିବା ବାଟକ ଜାଣିପାର ି; େଯଉଁଠାକ ବି ମଁୁ ଯାଏ,
ଆପଣ ଜାଣ ି। େମାର ପି ିବା ପାଇଁ େକୗଣସି େଜାତା ନ ଥିଲା। ଏଣୁ ଆେମ େକେବ େଜାତା
ପି ି ନ ଥିଲ, େକେବ େକେବ ତ ଶୀତ ରତର ଅଧା ସମୟ ମଧ । ଯଦି ଆେମ ପି ିଥିଲ,
ଆେମ…ଏହା େକବଳ ତାହା ଥିଲା ଯାହା ଆେମ େଗାଟାଇ ପାରିଥିଲ, େକହି ଜେଣ ଆମକ
େଦଇଥିେଲ। ଏବଂ କାହାରି ପାଇଁ େପାଷାକ, ଦାନ ଆମକ ଦାନ କରିଥିଲା।

64 ଆଉ ମଁୁ ଏହି ଗଛ ତେଳ ଅଟକି ଗଲି, ଏବଂ ମଁୁ େସଠାେର ବସି ରହି େକବଳ ଉ
ପାଟିେର ଚି ାର କରିଥିଲି (ଏହା େସେପ ରେର ଥିଲା) କାରଣ ମଁୁ ମାଛ ଧରିବାକ ଯିବାକ
ଚାହଁୁଥିଲି, େମାେତ େଛାଟ େଛାଟ ବାଲିେର ଅେନକ ଟ ପାଣି ଭରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା, ାୟଃ
ଠି େସତିକି ଉ , ଅଧା ଗ ାଲ , କାରଣ ମଁୁ ାୟଃ ସାତ ବଷର େଛାଟ ବାଳକଟିଏ ଥିଲି।
ଏବଂ ମଁୁ େସଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବଡ଼ ଟବେର ଢାଳଥିଲି ଓ ତାହାପେର େଫରି ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ଆଉ
ଦଇଟି ବାଲି ପାଣି େନଇ ଆସୁଥିଲି, ଓ ତାହାକ ଭରଥିଲି। ତାହା ହି େସହି ଜଳ ଯାହା ଆମ
ପାଖେର ଥିଲା। ଏବଂ େସମାେନ େସହି ରା ିେର େସହି ମକା ୱି ିର ଏକ େଛକ ୁତ
କରିବାକ ଯାଉଥିେଲ, ଏହି େଲାକମାେନ ବାପା ସହିତେର, େସଠାେର ଉପେର ଘେର।

65 ଆଉ ମଁୁ କା ଥିଲି, ଏବଂ ହଠା ମଁୁ ଏକ ଘୂ ିବାତ ା ପରି ଶ କରଥିବା କିଛି େଗାଟାଏ
ବିଷୟକ ଶୁଣିଲି, ଏହିପରି କିଛି ବିଷୟ (ବ ମାନ, ମଁୁ ଆଶା କେର ଏହା ଅଧିକ ଉ େହଉ
ନାହିଁ), ଯାହାକି “ହଊଊଶ, ହଊଊଶ,” ପରି େକବଳ ଏକ ଶ କରି ଯାଉଥିଲା। େତେବ,
ଏହା ଅତ ଶା ଥିଲା, ଏବଂ ମଁୁ ଚାରିପାଖକ ଅନାଇଲି। ପୁଣି ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ କଅଣ,
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ଏକ େଛାଟ ଘୂ ିବାତ ା, ମଁୁ ବିଶାସ କେର ଆପଣ େସମାନ ଏକ େଛାଟ େଛାଟ ଘୂ ିବାତ ା
େବାଲି କହ ି? ବଷର ପ ଝଡ଼ା ସମୟେର େସମାେନ ଶସ େ ତ େଦଇ ଉଠ ି, ଆପଣ
ଜାଣ ି, ପ ଇତ ାଦି େଦଇ, େସଠାେର ଶରତ ରତେର, ପ ଗୁଡ଼ିକର ର ବଦଳିବା ଆର
େହାଇଥାଏ। ଏବଂ ମଁୁ ଏକ ବଡ଼ ଧଳା ପପଲ ଗଛ ତେଳ ଥିଲି, ଅମାର ଏବଂ ଘର—
ର ମଝିେର ାୟଃ ଅଧା ବାଟେର ଠିଆ େହାଇଥିଲି। ଏବଂ ମଁୁ େସହି ଶ ଶୁଣିଲି। ଆଉ ମଁୁ
ଚାରିପାଖକ ଅନାଇଲି, ତାହା େସତିକି ଶା ଥିଲା େଯତିକି ଶା ଏହି େକାଠରୀେର ଅଛି।
େକୗଣସିଠାେର େଗାଟିଏ ପ ଟିଏ ସୁ ା ଉଡ଼ ନ ଥିଲା, କିଅବା କିଛି େହଉ ନ ଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ
ଭାବିଲି, “େସହି ଶ େକଉଁଠାର ଆସୁଅଛି?” େତେବ, ମଁୁ ଭାବିଲି, “ନି ିତ ଏଠାର ଦରେର
େହାଇଥିବ।” େକବଳ ବାଳକଟିଏ ଥିଲି। ଏବଂ େସହି ଶ ଅଧିକ ଉ ଅଧିକ ଉ ତର
େହବାକ ଲାଗିଲା।

66 ମଁୁ େମାର େଛାଟ ବାଲି ଉଠାଇଲି ଓ ଦଇ ତିନିଥର ଚି ାର କଲି ଏବଂ େସହି ଗଳିପଥ
େଦଇ ଉପରକ ଯିବା ଆର କଲି, ମଁୁ ବି ାମ େନଉଥିଲି। ଆଉ ମଁୁ େସଥିର କିଛି ଅ ଫୁଟ
ଦର ଯାଇଥିଲି, ଏହି ବଡ଼ ଗଛର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକର ତଳର, ଏବଂ, ଓଃ, େମାର ଭ, ତାହା ଏକ
ଘୂ ିବାତ ା ଶ କଲା। ଆଉ ମଁୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ବଲି ପଡ଼ିଲି, ଏବଂ ାୟଃ ଅଧା ଦର େସହି
ଗଛ ଉପେର େସଠାେର ଆଉ ଏକ ଘୂ ିବାତ ା ଥିଲା, େସହି ଗଛେର ଘୂ ିୟମାନ ରହିଥିଲା
ଓ ତାହାର ଚାରିପାଖେର ବଲଥାଇ, େସହି ପ ଗୁଡ଼ିକ ହଲାଉଥିଲା। େତେବ, ମଁୁ େସହି
ବିଷୟେର କିଛି ବିଚି େବାଲି ଭାବିଲି ନାହିଁ କାରଣ ବଷର େସହି ସମୟେର, ଏବଂ ଶରତ
ରତେର ଏହା, କାହିଁକି, େସହି ଘୂ ିବାତ ାଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ। େଛାଟ…ଆେମ େସଗୁଡ଼ିକ
“ଘୂ ିବାତ ା” େବାଲି ଡାକିଥାଉ। ଏବଂ େସମାେନ—ଏବଂ େସମାେନ ଧୂଳି ଉଠାଇଥା ି।
ଆପଣ େସଗୁଡିକ େସହିପରି ଭାବେର ମରଭମିେର େଦଖିଥିେବ। ସମାନ କଥା। େତଣୁ ମଁୁ
େଦଖିଲି, ମା ଏହା ଛାଡିଲା ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଅ ଣ ପାଇଁ େକବଳ ଏକ ଧୂଳିଝଡ଼
ଅେଟ, ତାହାପେର ଏହା ଚାଲିଯାଏ, ମା ଏହା େସଠାେର ଦଇ ମିନି କି ା ଅଧିକ ସମୟ
ଯାଏଁ ରହିଥିଲା।

67 େତେବ, ମଁୁ ପୁଣି ଥେର େସହି ଗଳିପଥ େଦଇ ଯିବା ଆର କଲି। ଏବଂ ମଁୁ ଏହାକ
ପୁନବାର େଦଖିବା ପାଇଁ ବଲି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ େଯେତେବେଳ ଏହା କଲା, ଏକ ମାନବୀୟ ସର
ଠି େଯପରିକି େମାର ଶ ଶୁଣାଯାଏ, କହିଲା, “ତେମ କଦାପି ମଦ ପିଇବ ନାହିଁ, ଧୂ ପାନ
କରିବ ନାହିଁ, କି ା ଶରୀରକ େକୗଣସି କାେର ଅପବି କରିବ ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ
ତେମ ବେୟା ା େହବ େସେତେବେଳ ତମକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାମ େହବ।” କାହିଁକି,
ତାହା ତ େମାେତ ମୃତ ାୟଃ ଭୟଭୀତ କରାଇ େଦଲା! ଆପଣ କ ନା କରିପାର ଥିେବ
େଯ ଜେଣ େଛାଟ ପିଲା କିପରି ଅନଭବ କରିଥିବ। ମଁୁ େସହି ବାଲିଗୁଡ଼ିକ େଫାପାଡି େଦଲି,
ଏବଂ ମଁୁ ଉ ପାଟିେର ଚି ାର କରି ଯଥାସ ବ େଯତିକି େଜା ପାରିଲି େସତିକି େଜାରେର
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ଘରକ ପଳାଇଲି।
68 ଏବଂ େଦଶର େସହି ା େର କପରେହ ସପମାନ ଥିଲା, ସାପଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ
େସମାେନ ଅତ ଧିକ ବିଷା ଅଟ ି। ମାଆ ଭାବିେଲ, ବଗିଚାର କଡ଼ର ଆସିଲାେବେଳ
େବାଧହଏ ମଁୁ ଏକ କପରେହ ସପ ଉପେର ପାଦ ରଖିେଦଲି ଏବଂ େସ େମାେତ େଦଖା
କରିବାକ େଦୗଡ଼ି ଆସିେଲ। ଆଉ ମଁୁ ଚି ାର କରି, ତା ବାହେର ଝା େଦଲି, ତା ଆଲି ନ
କରି ଚ ନ େଦଲି। ଏବଂ େସ କହିେଲ, “କଅଣ େହଲା, ତମକ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା କି?” େମାର
ସବଆେଡ଼ େଦଖିେଲ।

ମଁୁ ଉ ର େଦଲି, “ନା, ମାମା! େସହି ଗଛ ତେଳ ଜେଣ ବ ି ଅଛ ି।”
69 ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ଓଃ, ବିଲି, ବିଲି! କଅଣ କହଛ?” ଏବଂ େସ କହିେଲ, “କଅଣ ତେମ
କାମ ବ କରି େଶାଇବାକ ଗଲ କି?”
70 ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ମହାଶୟା! େସହି ଗଛେର ଜେଣ ବ ି ଅଛ ି, ଏବଂ େସ େମାେତ ମଦ
ନ ପିଇବାକ ଏବଂ ଧୂ ପାନ ନ କରିବାକ କହିେଲ।”
71 “ୱି ି ପିଇବା ଓ—ଓ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା।” ଏବଂ ଠି େସତିକିେବେଳ, ମଁୁ ଏକ
ଚ ାେଲାକ ମଦଶାଳାକ ପାଣି େନଇକି ଯାଉଥିଲି। ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ତେମ କଦାପି
ମଦ ପାନ କରିବ ନାହିଁ କିଅବା ନିଜ ଶରୀରକ େକୗଣସି କାେର ଅପବି କରିବ ନାହିଁ।”
ତାହା ଅେନୖତିକ ଅେଟ, ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି, ଏବଂ େମାର ପିଲା…େଯୗବନାବ ାର
ପିଲାମାେନ ମହିଳାମାନ ସହିତେର ରହଥିବା। ଏବଂ େମାର ସେବା ାନେର, ମଁୁ
େକେବବି ଥରଟିଏ େହେଲ ଏପରି ବିଷୟେର େଦାଷୀ େହାଇ ନାହିଁ। ଭ େମାେତ େସହି
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକେର ସାହାଯ କରିଥିେଲ, ଆଉ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଆଗକ ଯାଏ ଆପଣ ତାହା
ଜାଣି ପାଇେବ। େତେବ େତଣୁକରି, “ମଦ ପାନ କରିବ ନାହିଁ କି ା ଧୂ ପାନ କରିବ ନାହିଁ,
କି ା ନିଜ ଶରୀରକ ଅପବି କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ େଯେତେବେଳ ତେମ ବେୟାଃ ା େହବ
ତମ ନିମେ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାମ େହବ।”
72 େତେବ, ମଁୁ ତାହା ମାଆ କହିଲି, ଏବଂ—ଏବଂ େସ େମା ଉପେର େକବଳ ହସିେଲ।
ଆଉ ମଁୁ ପାଗଳ ଭଳି େହଉଥିଲି। େସ ଡା ର ଡାକିେଲ, ଏବଂ ଡା ର କହିେଲ, “େତେବ,
େସ େକବଳ ଅଧୀର େହାଇଯାଇଛି, ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ।” େତଣୁ େସ େମାେତ
ବିଛଣାେର ଶୁଆଇ େଦେଲ। ଆଉ ମଁୁ କଦାପି, େସହି ଦିନଠାର େନଇ ଆଜି ପଯ , େସହି
ଗଛ ପାଖ େଦଇ ପୁନବାର ଆଉ ଗଲି ନାହିଁ। ମଁୁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମଁୁ ଉଦ ାନର ଅନ ପାଶକ
ଚାଲିଯାଏ, କାରଣ ମଁୁ ଭାବିଲି େଯ େସହି ଗଛ ଉପେର ଜେଣ ବ ି ଅଛ ି ଏବଂ େସ େମା
ସହିତ କଥାବା ା କରଥିେଲ, ଅତି ଗଭୀର ସରେର ଯାହା େସ କହିଥିଲା।
73 ଏବଂ ତାହାପେର େକୗଣସି ଏକ ସମୟେର ଏହାର ାୟଃ େଗାଟିଏ ମାସ ପେର,
ମଁୁ ଘର ସ ୁଖ ଅଗଣାେର, େମାର େଛାଟ ଭାଇମାନ ସହିତ ବାଟି େଖଳଥିଲି। ଏବଂ
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ହଠା େମାେତ ଏକ ବିଚି ଅନଭତି େହଲା। ଆଉ ମଁୁ ଅଟକି ଗଲି ଓ େଗାଟିଏ ଗଛ
କଡ଼େର ବସି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଆେମମାେନ ଠି ଓହାେୟା ନଦୀର ଉପକଳେର ଥିଲ। ଏବଂ
ମଁୁ ତଳକ େଜଫସ  ୱିେଲ ଆଡ଼କ ଅନାଇଲି, ଆଉ ମଁୁ େଦଖିଲି େଯ ଏକ େସତ ଉପରକ
ଉଠଅଛି ଓ େସହି ନଦୀ ଉପର େଦଇ ଯାଉଅଛି, େସହି ନଦୀ, ସ ୂ େସହି ନଦୀ ଉପର
େଦଇ ଗତି କରଛି। ଏବଂ ମଁୁ େଦଖିଲି େଯ େଷାହଳ ଜଣ ପୁରଷ (ମଁୁ େସମାନ ଗଣନା
କଲି) େଯଉଁମାେନକି େସଠାର ଗଳି ପଡ଼ିେଲ ଓ େସହି େସତ ଉପେର େସମାନ ର ାଣ
ହରାଇେଲ। ମଁୁ ଅତି ଶୀ େଦୗଡ଼ି ଗଲି ଏବଂ େମା ମା କହିଲି, ଆଉ େସ ଭାବିେଲ
େଯ ମଁୁ େଶାଇବାକ ଯାଇଥିଲି। ମା େସମାେନ ଏହାକ ମନ ଭିତେର ରଖିଥିେଲ, ଏବଂ
େସହି ଦିନଠାର େନଇ ବାଇଶି ବଷ ପେର ବ ମାନ େସହି ମୁ ନିସିପାଲ େସତ (ଯାହାକି
ଆପଣମାନ ମଧ ର ଅେନେକ ଅତି ମ କରିଥାଆ ି େଯେତେବେଳ ଆପଣ େସଠାର
ଯାଇଥାଆ ି) େସହି ସମାନ ାନେର ନଦୀ ଉପର େଦଇ ଗଲା, ଏବଂ େଷାହଳ ଜଣ
ପୁରଷ େସହି ନଦୀ ଉପେର େସହି େସତକ ନିମାଣ କରିବାେବେଳ େସମାନ ର ାଣ
ହରାଇଥିେଲ।

74 ଏହା ସ ୂ ରେପ ସତ େହବାେର େକେବ ବିଫଳ େହାଇ ନାହିଁ। େଯପରି ଭାବେର
ଆପଣ ଏହାକ ଏଠାେର ଅଡିେଟାରିୟମେର େଦଖୁଛ ି, ଏହା ସବଦା ଠି େସହିପରି
ଭାବେର ହିଁ ରହିଆସିଛି।

75 େତେବ, େସମାେନ ଭାବିେଲ ମଁୁ େକବଳ ଅଧୀର େହାଇଯାଇଛି। ଯାହାକି, ମଁୁ ଜେଣ
ଅଧୀର ବ ି ଅେଟ, ତାହା ସତ। ଏବଂ, ଯଦି ଆପଣ େକେବ ଧ ାନ ଦିଅ ି, େତେବ
େସହି େଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନକି ଆଧ ା ିକ ମନା ଅଟ ି—ଅଟ ି େସମାେନ ଅଧୀର
ଥାଆ ି।

76 କବି ଏବଂ ଭବିଷ   ବ ାମାନ େଦଖ । ପୁଣି ୱିଲିୟ କାଉପର େଦଖ
ଯିଏକି େସହି ସି ଗୀତ େଲଖିଥିେଲ, “ର େର ପରିପୂ ଏକ ନିଝର, ଇ ାନଏଲ
ଶିରାର ଯାହା ଝରଇ।” କଅଣ ଆପଣ େକେବ…ଆପଣ େସହି ଗୀତ ଜାଣ ି। ଅଧିକ ଦିନ
େହାଇନାହିଁ ମଁୁ ତା କବର ପାଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲି। ମଁୁ ବିଶାସ କେର, ଭାଇ ଜୁଲିୟ ,
ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ, ନା…ହଁ, ତାହା ଠି , ଆମ ସହିତେର ତା କବରେର ଥିେଲ। ଏବଂ—
ଏବଂ େସଠାେର, େସ େସହି ଗୀତ େଲଖି ସାରିବା ପେର, େ ରଣା ତା ଛାଡ଼ି େଦଲା, େସ
ଆ ହତ ା କରିବା ନିମେ େସହି—େସହି ନଦୀ େଖାଜିବାକ େଚ ା କେଲ। େଦଖ ,
ଆ ା ତା ଛାଡ଼ି େଦଇଥିେଲ। ଏବଂ କବି ଓ େଲଖକମାନ ଭଳି େଲାକମାେନ ଓ…ଅଥବା
ନେହଁ…େମାର କହିବାର ଅଥ ଭବିଷ   ବ ାମାେନ।

77 ଏଲିୟକ େଦଖ , େଯେତେବେଳ େସ ପବତ ଉପେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ସଗର ଅ ିକ
ଡାକିେଲ ଏବଂ ସଗର ବଷାକ ଆହାନ କେଲ। ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ଆ ା ତା



େମା ଜୀବନ କାହାଣୀ 21

ଛାଡ଼ିେଦେଲ, େସ ଜେଣ ମହିଳା ଧମକେର େଦୗଡ଼ି ପଳାଇେଲ। ଆଉ ଚାଳିଶ ଦିନ ପେର,
ପରେମଶର ତା ଏକ ଗୁ ା ଭିତେର ଲଚି ଥିବାର ପାଇେଲ।

78 ଯୂନସ େଦଖ , ଯେଥ େ ରଣା ସହିତେର ତା ଭ େଯେତେବେଳ ନୀନିବୀ
ନଗରେର ଚାର କରିବା ପାଇଁ ଅଭିେଷକ କରିଥିେଲ, େଯପଯ କି େସ ଲଇ
ଆକାରର ଏକ—ଏକ ସହର ଚଟବ ପି ି ଅନତାପ ନ କଲା। ଏବଂ ତାହାପେର
େଯେତେବେଳ ଆ ା ତା ଛାଡ଼ିେଦେଲ, ତା ସହିତ କଅଣ ଘଟିଲା? ଆ ା ତା ଛାଡ଼ି
ଚାଲିଯିବା ପେର ଆେମ ତା ପବତେର ପାଇଥାଉ, େଯଉଁଠାେର େସ ପରେମଶର
ତା ର ଜୀବନକ େନଇଯିବା ପାଇଁ ାଥନା କରଥିେଲ। ଏବଂ, ଆପଣ େଦଖ , ଏହା
େ ରଣା ଅେଟ। ଆଉ େଯେତେବେଳ ଏହିସବ ଘଟଣା ଘେଟ, ଏହା—ଏହା ଆପଣ
କିଛି କରିଥାଏ।

79 ତାହାପେର େମାର ମେନ ଅଛି େଯ ମଁୁ ବଢଥିଲି। ମଁୁ ଜେଣ ଯୁବା େଲାକ େହଉଥିଲି।
(ପରବ ୀ ଅ ସମୟ ଭିତେର ଏହାକ ସାରିବା ପାଇଁ ମଁୁ ଶୀ କରିବି।) େଯେତେବେଳ ମଁୁ
ଜେଣ ଯୁବା େଲାକ େହଲି େମାର ମଧ ଧାରଣା ସମ ଯୁବା େଲାକମାନ ପରି ଥିଲା। ମଁୁ…
ବିଦ ାଳୟକ ଯାଏ, ମଁୁ େସହି ସାନ ଝିଅମାନ ପାଏ। ଆପଣ ଜାଣ ି, ମଁୁ କତେର ଅତି
ଲ ାଶୀଳ ଥିଲି, ଆପଣ ଜାଣ ି। ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁ େଶଷେର େମା ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଝିଅବ
ପାଇଲି। ଏବଂ ସମ ସାନ ସାନ ବାଳକମାନ ପରି, ାୟଃ ପ ର ବଷ ବୟସର, ମଁୁ
ଅନମାନ କେର। ଏବଂ—ଏବଂ େତଣୁକରି, ଓଃ, େସ ବହତ ସୁ ର ଥିଲା। େମାର ଭ,
ତାହାର କେପାତ ପରି ଆଖି ଥିଲା, ଏବଂ େମାତି ପରି ଦା ଥିଲା, ଏବଂ ହଂସ ପରି େବକଟି
ଥିଲା, ଏବଂ େସ—େସ କତେର ସୁ ର ଥିଲା।

80 ପୁଣି ଆଉ ଜେଣ ସାନ ବାଳକ, େସ…ଆେମମାେନ ବ ଥିଲ, େତଣୁ େସ ତାହାର
ବାପାର ପୁରଣା ମେଡ -ଟି େଫାଡ କାର ଆଣିଲା, ଆଉ ଆେମମାେନ ଆମର ଝିଅମାନ
ସହିତ ଏକ ବ ମିଳନ ପାଇଁ ଯିବାର ଥିଲା। ଏବଂ ଆେମ େସମାନ , ବାହାରକ ବଲାଇ
େନଇଯିବାକ ଯାଉଥିଲ। ଆମ ପାଖେର ଦଇ ଗ ାଲ େପେ ାଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଥ
ଟ ା ଥିଲା। ଆମକ ା କରିବା େହତ ପଛ ଚକକ ଜ ା କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା। ମଁୁ ଜାେଣ
ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ର ତାହା େକେବ ମେନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣ ି, େଯ ଏହାକ କିପରି

ା କରାଯାଏ। ମା ଆେମ—ଆେମ ବହତ ଭଲେର ଯାଉଥିଲ।

81 ଆଉ େତଣୁ େମା ପେକଟେର କିଛି ପଇସା ଥିଲା, ଏବଂ ଆେମ ଏକ େଛାଟିଆ ାନେର
ଅଟକି ଗଲ ଓ େନଲ…ଆପଣ ଏକ ପଇସାେର େଗାଟିଏ ହାମ ସା ୱି ପାଇପାରଥିେଲ।
ଆଉ େତଣୁ, ଓଃ, ମଁୁ ଧନୀ ଥିଲି, ମଁୁ େସପରି ଚାେରାଟି କିଣି ପାରିଥିଲି! ବଝିେଲ? ଏବଂ
ଆେମମାେନ ସା ୱି ଖାଇ େକା ପିଇସାରିବା ପେର, ମଁୁ େବାତଲଗୁଡ଼ିକ େଫରାଇ
େନବାକ ଲାଗିଲି। ଏବଂ େମାର ଆ ଯ କ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ବାହାରକ ଆେସ,
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( ୀେଲାକମାେନ େସହି ସମୟେର ଅନ ହର, କି ା ନାରୀତର ପତିତ େହବା ଆର
କରିଥିେଲ) େମାର େଛାଟ କେପାତଟି ଧୂ ପାନ କରଥିଲା।

82 େତେବ, ଧୂ ପାନ କରଥିବା ଜେଣ ୀେଲାକ ବିଷୟେର େମାର ସବଦା ଏକ ମତ
ରହିଅଛି, ଏବଂ େସହି ସମୟଠାର ମଁୁ େସଥିେର ଟିକିଏ ମଧ ବଦଳି ନାହିଁ। ତାହା ଠି ଅେଟ।
ଏହା ସବଠାର ନିକ ବିଷୟ ଅେଟ ଯାହା େସ କରିପାେର। ଏବଂ ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ।
ଆଉ ମଁୁ—ମଁୁ ଭାବଥିଲି ମଁୁ…େତେବ, ଏଥିପାଇଁ ସିଗାେର କ ାନୀ େମା ପଛେର ପଡ଼ି
ଯାଇପାେର, ମା , ମଁୁ ଆପଣ କହଛି, ତାହା ତ େକବଳ ଶୟତାନର ଏକ େକୗଶଳ ଅେଟ।
ଏହା ତ େହଉଛି ସବଠାର ବଡ ହତ ାକାରୀ ଏବଂ ଅ ଘାତ ଯାହାକି ଏହି ରା ର ରହିଛି। ମଁୁ
ତ ବରଂ ପସ କରିବି େଯ େମା ପୁଅ ଧୂ ପାନ କରିବା ଅେପ ା ମଦ ପ େହଉ। ତାହା ସତ
ଅେଟ। ମଁୁ ତ ବରଂ େମା ପ ୀ ଏକ ସିଗାେର ସହ େଦଖିବା ଅେପ ା ମଦ ପାନ କରି,
ତେଳ ଭମିେର, ପଡ଼ିଥିବାର େଦଖିବାଟା ପସ କରିବି। ତାହାହିଁ େସ କାର…

83 େତେବ, ପରେମଶର ଏହି ଆ ା ଯାହା େମା ସହିତେର ଅଛି, ଯଦି ତାହା
ପରେମଶର ଆ ା ଅେଟ (େଯପରିକି ଆପଣମାେନ ଶ କରିପାର ି), େଯ ସିଗାେର
ଟାଣୁଥିବା ଆପଣମାେନ େଯେତେବେଳ େସଠାେର ପହ ି ଆପଣମାନ ର ଏକ ଅ
ସୁେଯାଗ ଅଛି, କାରଣ ତାହା ତ ଠି … େତ କ ଥର। ଆପଣ ଏହାକ ମ ଉପେର ଧ ାନ
କର , େସ ଏହାକ କିପରି ନି ା କର ି। ଏହା ଏକ ଭୟ ର ବିଷୟ ଅେଟ। ଏଥିର ଦରେର
ରହ । ମହିଳାଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏଥିେର େଦାଷୀ ଅଟ ି, ଦୟାକରି, ୀ ନାମେର,
ଏଥିର ଦେରଇ ରହ ! ଏହା ଆପଣ ଭା ି ପକାଇବ। ଏହା ଆପଣ ମାରି ପକାଇବ।
ଏହା କରିବ…ଏହା ଏକ—ଏକ କକଟ େରାଗ ଅେଟ ଯାହାକି ଯାନେର ପରିପୂଣ ମା ା
ସଦଶ ଆସିଥାଏ।

84 ଡା ରମାେନ ଆପଣ େଚତାଇବାକ େଚ ା କର ି। ଏବଂ ତାହାପେର େସମାେନ
ଆପଣ େସହି ସାମ ୀ କିପରି ଭାବେର ବି ି କରିପାର ି! ଯଦି ଆପଣ ଔଷଧ େଦାକାନକ
ଯାଇ ଏହା କହିେବ, “କିଣିବି…ମଁୁ ପଚାଶ-ପଇସା ମୂଲ ର କକଟ େରାଗ କିଣିବାକ ଚାେହଁ।”
କାହିଁକି, େସମାେନ ତ ତାହାକ କାରାଗାରେର ପକାଇ େଦେବ। ମା େଯେତେବେଳ ଆପଣ
ପଚାଶ-ପଇସା ମୂଲ ର ସିଗାେର କିଣ ି, େସେତେବେଳ ତ ଆପଣ େସହି ସମାନ ବିଷୟ
ହିଁ କିଣୁଛ ି। ଡା ରମାେନ ଏହା କହିଛ ି। ଓଃ, ଏହି ଟ ା-ପାଗଳ ରା । ଏହା ବହତ
ଖରାପ ଅେଟ। ଏହା ଏକ ହତ ାକାରୀ ଅେଟ। ଏହା ମାଣିତ େହାଇସାରିଛି।

85 େତେବ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସହି ସୁ ର ସାନ ଝିଅଟିକ ନିଜ ହାତେର ଏହି ସିଗାେର
ଧରି, ଅତିଶୟ ଚତର ଅଭିନୟ କରଥିବାର େଦଖିଲି, ତାହା େମାେତ ମାରିେଦବା ପରି କଲା,
କାରଣ ମଁୁ କତେର ଭାବଥିଲି େଯ ମଁୁ ତାକ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଆଉ ମଁୁ ଭାବିଲି, “େତେବ…”
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86 େତେବ, ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି େମାେତ ଏକ “ ୀ-ଘୃଣାକାରୀ,” େବାଲି କହାଯାଏ,
କାରଣ ମଁୁ ସବଦା ୀେଲାକମାନ ବିର େର ଏକ କାର ଥାଏ, ମା ଆପଣ
ଭଉଣୀମାନ ବିର େର ନେହଁ। ମଁୁ ତ େକବଳ ଆଧୁନିକ ନାରୀମାେନ େଯପରି ଭାବେର
ବ ବହାର କରିଥା ି ତାହାର ବିେରାଧେର ଅେଟ। ତାହା ଠି । ଭଲ ୀେଲାକମାେନ ଅଲଗା
ଭାବେର ରଖାଯିବା ଉଚି ।
87 ମା ମଁୁ ରଣ କରିପାେର େଯେତେବେଳ େମା ବାପା େସଠାେର କାଯ କରଥିେଲ,
େମାେତ ପାଣି ଏବଂ ସାମ ୀ େନଇ େସଠାେର ଛିଡ଼ା ରହିବାକ ପଡଥିଲା, ଯୁବା

ୀେଲାକମାନ େଦଖୁଥିଲି େଯଉଁମାେନକି ସତର, ଅଠର ବଷର ଅଧିକ େହେବ ନାହିଁ,
େସଠାେର ମଦ ପିଈ େମାର ବ ମାନ ବୟସର ପୁରଷମାନ ସହିତ ରହିଥିେଲ। ଏବଂ
େସମାନ େସହି ୀେଲାକମାନ ସ ାଳିବାକ ପଡଥିଲା ଏବଂ େସମାନ କଳା କଫି
େଦବାକ ପଡଥିଲା, େଯପରିକି େସମାେନ ଘରକ ଯାଇ େସମାନ ର ସାମୀ ପାଇଁ ରା ି
େଭାଜନ ୁତ କରିପାରିେବ। ଓଃ, େସପରି କିଛି େଗାଟାଏ, ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ…” େତେବ
େସେତେବେଳ େମାର ଟି ଣୀ ଏହା ଥିଲା, “େସମାନ ହତ ା କରାଯିବା ନିମେ େସମାେନ
ଏକ ଭଲ ପରି ାର ଗୁଳିର ମଧ େଯାଗ ନହଁ ି।” ତାହା ଠି । ଆଉ ମଁୁ ୀମାନ ଘୃଣା
କରଥିଲି। ତାହା ଠି ଅେଟ। ଏବଂ ବ ମାନ େମାେତ େତ କ ପଦେ ପକ େଦଖିବାକ
ପେଡ଼, େଯପରିକି େସହି ସମାନ ବିଷୟକ ଚି ା ନ କେର।
88 େତଣୁକରି, ମା ବ ମାନ, ଜେଣ ଭଲ ୀେଲାକ ପୁରଷର ମୁକଟେର ଏକ ଅଳ ାର
ଅେଟ। ତାହା ସ ାନିତ କରାଯିବା ଉଚି । େସ…େମା ମାଆ ଜେଣ ୀେଲାକ ଅଟ ି,
େମା ପ ୀ ମଧ ଅେଟ, ଏବଂ େସମାେନ ଅତି ିୟ ଅଟ ି। ଆଉ େମାହର ହଜାର ହଜାର

ୀ ିଆନ ଭଉଣୀମାେନ ଅଛ ି ଯାହା ମଁୁ ବହତ ସ ାନ କେର। ମା ଯଦି—ଯଦି
େସମାେନ ତାହାକ ସ ାନ କର ି ଯାହା ପରେମଶର େସମାନ କରିଅଛ ି, ଏକ ମାତତ
ଏବଂ ଜେଣ କତ ରାଣୀ, େତେବ ତାହା ଠି ଅଛି। ପରେମଶର ଯାହା ଜେଣ ପୁରଷକ
େଦଇପାରିଥିେଲ େସହି ସେବା ମ ବିଷୟମାନ ମଧ ର େସ ଅନ ତମ ଅେଟ, ତାହା ଜେଣ
ପ ୀ ଥିେଲ। ପରି ାଣ ବ ତୀତ, ଜେଣ ପ ୀ ସବଠ ସେବା ମ ବିଷୟ ଅେଟ ଯଦି େସ
ଜେଣ ଭଲ ପ ୀ ଅେଟ। ମା ଯଦି େସ ନେହଁ, ଶେଲାମନ କହିେଲ, “ଜେଣ ଭଲ ୀେଲାକ
ପୁରଷର ମୁକଟେର ଏକ ଅଳ ାର ଅେଟ, ମା ଜେଣ—ଜେଣ େ ାଧୀ କି ା ଜେଣ ଭଲ-
ନ ଥିବା ୀେଲାକ ତାହାର ର େର ଜଳ ସମାନ ଅେଟ।” ଆଉ ତାହା ଠି ଅେଟ, ଏହା
ସବଠାର ମ ବିଷୟ ଅେଟ ଯାହାକି ଘଟିପାେର। ଏଣୁ ଜେଣ ଭଲ ୀେଲାକ…ଭାଇ, ଯଦି
ଆପଣ ଜେଣ ଭଲ ପ ୀ ପାଇଛ ି, େତେବ ଆପଣ ତାହାକ ସେବା ସ ାନେର ସ ାନିତ
କରିବା ଉଚି । ତାହା ଠି ଅେଟ, ଆପଣ ତାହା କରିବା ଉଚି । ଜେଣ କତ ୀେଲାକ!
ଏବଂ, ପିଲାମାେନ, ଯଦି ତେମ ଏକ କତ ମାତା ପାଇଅଛ, ଯିଏକି ଘେର ରହିଥାଏ ଓ
ତମମାନ ର ଯ େନବାକ େଚ ା କରିଥାଏ, ତମମାନ ର େପାଷାକ ସବ ସଫା ରଖିଥାଏ,
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ତମକ ବିଦ ାଳୟକ ପଠାଇଥାଏ, ତମକ ଯୀଶୁ ବିଷୟେର ଶି ା େଦଇଥାଏ, ତାହାେହେଲ
ତମମାେନ ନିଜଠାେର ଥିବା ସମ ବିଷୟ ସହିତେର େସହି ସୁମଧୁର ବ ମାତା ସ ାନ
େଦବା ଉଚି । ତେମମାେନ େସହି ମହିଳା ସ ାନ େଦବା ଉଚି , ହଁ, ମହାଶୟ, କାରଣ
େସ ଜେଣ କତ ମାତା ଅଟ ି।

89 େସମାେନ େକ କି ପବତମାଳାେର ରହଥିବା େଲାକମାନ ର ଅଶି ିତ େହବା
ବିଷୟେର କଥାବା ା କର ି। ଆପଣ ଏହାକ ଏଠାେର ଏହି ଦ ିଣ ା ୀୟ ଗରୀବ
େ ଣୀର େଲାକମାନ ମଧ େର େଦଖିଥିେବ। େସମାନ ମଧ ର େକେତକ େସହି
ପୁରଣା ମାଆମାେନ ଏଠାେର ହଲିଉଡକ ଆସିପାର ି ଏବଂ ଆପଣ ଆଧୁନିକ ମାତାମାନ
ଏହା ଶିଖାଇ ପାର ି େଯ ସ ାନମାନ କିପରି ଲାଳନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆପଣ ତା ର
ପିଲାକ େଗାଟିଏ ରାତିେର ନିଜର େକଶ ସବକ ଅସଜଡ଼ା େହାଇ, ଏବଂ ଓ ଗୁଡ଼ିକ…
ଅସୁ ର ଦିଶୁଥାଇ ଆସିବାକ ଦିଅ , (ଆପଣ ତାହାକ କଅଣ କହ ି?) େସହି େସୗ ଯ

ସାଧନ ର ଯାହା େସମାେନ ମୁହଁେର ଲଗା ି, ଏବଂ ତାହାର େପାଷାକ ସବ େଗାଟିଏ
ପାଶକ ଚିପି େହାଇ ଯାଇଥିବ, ଏବଂ ରାତିସାରା ମଦ ପାନ କରି, ବାହାେର ରହିଥିବ, ଭାଇ,
େସ ତ େସହି ହିେକାରୀ ଗଛର େଗାଟିଏ ଡାଳର ପାେନ ପାଇବ ଏବଂ େସ ଆଉ କଦାପି
ବାହାରକ ଯିବ ନାହିଁ। ମଁୁ ଆପଣ କହଛି, େସ…ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପାଖେର ଏହିପରି
କିଛି ଟିକିଏ ଅଧିକ ରହିଥା ା, େତେବ ଆପଣ ର ଏଠାେର ଏକ ଅଧିକ ଉ ମ ଇଂରାଜୀ
ସିେନମା ଜଗତ ହଲିଉ ରହିଥା ା, ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ଉ ମ ରା ରହିଥା ା। ତାହା ଠି
ଅେଟ। ଏହା ସତ ଅେଟ। “େକବଳ ଆଧୁନିକ େହବାକ େଚ ା କର,” ତାହା—ତାହା ହିଁ
େହଉଛି ଶୟତାନର ଏକ େକୗଶଳ।

90 େତେବ, ଏହି ସାନ ଝିଅ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତାହାକ ଅନାଇଲି, େମାର ହଦୟ ବିଦୀ
େହାଇଗଲା। ଆଉ ମଁୁ ଚି ା କଲି, “େବଚରା ସାନ ଝିଅଟି।”

ଏବଂ େସ କହିଲା, “ଓଃ, ବିଲି, କଅଣ ତମକ ସିଗାେର ଦରକାର?”

ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ମେହାଦୟା।” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଧୂ ପାନ କେର ନାହିଁ।”

91 େସ କହିଲା, “େତେବ, ତେମ କହିେଲ େଯ ତେମ ନତ କର ନାହଁ।” େସମାେନ ଏକ
ନତ କ ଯିବାକ ଚାହଁୁଥିେଲ ଏବଂ ମଁୁ ତାହା ସହମତ େହଲି ନାହିଁ। ଏଣୁ େସମାେନ କହିେଲ େଯ
େସଠାେର ତେଳ ଏକ ନତ କାଯ ମ ଅଛି, ଯାହାକ େସମାେନ ସାଇକାେମାର ଗାେଡନ
େବାଲି କହିଥିେଲ।

ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ମଁୁ ନତ କେର ନାହିଁ।”

92 େସ କହିଲା, “େତେବ, ତେମ ନତ କର ନାହିଁ, ତେମ ଧୂ ପାନ କର ନାହିଁ, ତେମ ମଦ
ପିଅ ନାହିଁ। ତେମ କିପରି ଭାବେର ଆେମାଦ େମାଦ କର?”



େମା ଜୀବନ କାହାଣୀ 25

93 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ମଁୁ ମାଛ ମାରିବାକ ପସ କେର ଏବଂ ମଁୁ ଶିକାର କରିବାକ ପସ
କେର।” ତାହା ତାକ ଆ ହୀ କଲା ନାହିଁ।

େତଣୁ େସ କହିଲା, “ଏହି ସିଗାେର ନିଅ।”

ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ମେହାଦୟା, ଧନ ବାଦ। ମଁୁ ଧୂ ପାନ କେର ନାହିଁ।”
94 ଏବଂ ମଁୁ ଗାଡ଼ିର ଆଘାତ ତିେରାଧକ ଲହା ଉପେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲି।
ଆପଣମାନ ର ମେନ ଥିବ, ପୁରଣା େଫାଡ ଗାଡ଼ିମାନ େର େସମାନ ର ଏକ
ଚାରିପାଖେର ନିର ର େବାଡ ରହଥିଲା, ଆଉ ମଁୁ ପଛ ସିଟେର ବସି, େସହି ଆଘାତ

ତିେରାଧକ ଲହା ଉପେର ଛିଡା େହାଇଥିଲି, େସ ଏବଂ ମଁୁ। ଏବଂ େସ କହିଲା, “ତମର
କହିବାର ଅଥ ତେମ ସିଗାେର ପିଅ ନାହିଁ?” କହିଲା, “ଆଉ ଆେମ ଝିଅମାେନ ଆମ
ପାଖେର ତମ ଅେପ ା ଅଧିକ ସାହସ ଅଛି।”

ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ମେହାଦୟା, ମଁୁ ତାହା କରିବାକ ଚାେହଁ େବାଲି ମଁୁ ବିଶାସ କେର ନାହିଁ।”
95 େସ କହିଲା, “କାହିଁକି, ତେମ ତ ବଡ଼ ମାଇଚିଆ ଅଟ!” ଓଃ, େମାହର ଭ! ମଁୁ ଖରାପ
ବଡ଼ ବି େହବାକ ଚାହଁୁଥିଲି, େତଣୁ ମଁୁ—ମଁୁ ନି ିତେର େସହି ମାଇଚିଆ େହବା ବିଷୟ କିଛି
ଚାହଁୁ ନ ଥିଲି। େଦଖ , ମଁୁ ପୁର ାର ବିଜୟୀ ଏକ ଲଢଆ େହବାକ ଚାହଁୁଥିଲି, ତାହା େମାର
ଜୀବନର ଧାରଣା ଥିଲା। ଏଣୁ ମଁୁ କହିଲି…“ମାଇଚିଆ! ମାଇଚିଆ!”
96 ମଁୁ ତାହା ସହି ପାରିଲି ନାହିଁ, େତଣୁ ମଁୁ କହିଲି, “ଏହାକ େମାେତ ଦିଅ!” େମାର ହାତ
ବଢ଼ାଇ, ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ତାକ େଦଖାଇବି େଯ ମଁୁ ମାଇଚିଆ କି ନେହଁ।” େସହି ସିଗାେର
ବାହାର କଲି ଏବଂ ମାଚି ମାରିବାକ ଆର କଲି। େତେବ, ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଆପଣ…
ବ ମାନ, ଆପଣ ଯାହା ଭାବ ି େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ଦାୟୀ ନେହଁ, ମଁୁ େକବଳ ସତ କହିବା ପାଇଁ
ଦାୟୀ ଅେଟ। େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସହି ସିଗାେର ଜାଳିବାକ ଆର କଲି, ଠି େସତିକି
ସୁନିଶଚି ଭାେବ ଧୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ େଯତିକି ସୁନିଶଚି ମଁୁ ଏହି ବାଇବଲ ଉଠାଇବାକ
ଯାଏ, େଦଖ , ମଁୁ କିଛି ଯାଉଥିବାର ଶୁଣିଲି, “ହଉଉଶଶ!” ମଁୁ ପୁନବାର େଚ ା କଲି, ମଁୁ
ଏହାକ େମା ପାଟିେର ପହ ାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏବଂ ମଁୁ କା ିବାକ ଲାଗିଲି, ମଁୁ େସହି ଜିନିଷକ
ତେଳ େଫାପାଡ଼ି େଦଲି। େସମାେନ େମା ଉପେର ହସିବାକ ଲାଗିେଲ। ଏବଂ ମଁୁ ଘରକ
େଫରିବାକ ଲାଗିଲି, େ ତ େଦଇ ଗଲି, େସଠାେର ବସି, କା ିଲି। ଏବଂ—ଏବଂ ଏହା ଏକ
ଭୟ ର ଜୀବନ ଥିଲା।
97 େମାର ମେନ ପେଡ଼ ବାପା ଦିେନ ପିଲାମାନ ସହିତ ନଦୀକ ଯାଉଥିେଲ। େମା ଭାଇ
ଏବଂ ମଁୁ, ଆମକ ଏକ ଡ ା େନଇ ନଦୀ ଆର ପାରି ଯିବାକ ଓ ଆସିବାକ ପଡଥିଲା, ଓ ୱି ି
ରଖିବା ପାଇଁ େବାତଲ େଖାଜିବାକ ପଡଥିଲା। ନଦୀ କଳର େସଗୁଡ଼ିକ େଗାଟାଇବା ନିମେ ,
ଆମକ େଗାଟିଏ ଡଜନ ପାଇଁ ଏକ ପଇସା ମିଳଥିଲା। ଏବଂ ବାପା େମା ସ େର ଥିେଲ,
ଆଉ ତା ପାଖେର େସହି େଛାଟ େଚ  ଟା ମଧ ର େଗାଟିଏ ଥିଲା…େମାର ବିଶାସ େଯ
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ତାହା ାୟଃ ଅଧା ପି େବାତଲଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଆଉ େସଠାେର ଏକ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା,
ଏବଂ ବାପା…ଏବଂ ଏହି ବ ି ତାହା ସହିତେର ଥିେଲ, ୀମାନ ଡନବ । େମା ପାଖେର
ତା ର ଥିଲା…ତା ର ଏକ ସୁ ର ଡ ା ଥିଲା, ଏବଂ ମଁୁ ତା ର ଅନ ହପା େହବାକ
ଚାହଁୁଥିଲି କାରଣ ମଁୁ େସହି ଡ ାକ ବ ବହାର କରିବାକ ଚାହଁୁଥିଲି। ତାହାର ଏକ ଭଲ ଦିଗ
ନିୟ କ ଯ ଥିଲା ଏବଂ େମା ଥିେର ଆେଦୗ େକୗଣସି ଦିଗ ନିୟ କ ଯ ନ ଥିଲା। ଆମ
ଡ ାେର େକବଳ େଗାଡ଼େର ପ ାେଡ଼ଲ କରିବା ପାଇଁ ପୁରଣା ପଟା ଫାଳମାନ ଥିଲା। ଆଉ
ଯଦି େସ େମାେତ େସହି ଡ ା ବ ବହାର କରିବାକ ଦିଅେ …େତଣୁ, େସ େୱଲଡିଂ କରି
ସାରିେଲ ଏବଂ େସ ବାପା ପାଇଁ ମଦ ୁତି ନିମେ ଏକ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିଥିେଲ।
େତଣୁ େସ…େସମାେନ େସହି ବ ର ଦଇ ପାଶେର େସମାନ ର େଗାଡ଼କ ରଖିେଲ, ଏବଂ
ବାପା ତା ପଛ ପେକଟର ଏକ େଛାଟ େଚ  ଟା ୱି ି େବାତଲ ବାହାର କେଲ, ତାହା
ଧେରଇ େଦେଲ ଏବଂ େସ ପାେନ େନେଲ, ବାପାକ େଫରାଇ େଦେଲ ଏବଂ େସ ପାେନ

ହଣ କେଲ, ଏବଂ େସ େସହି ଗଛର ପାଶେର ବାହାରିଥିବା ଏକ ଡାଳ ଉପେର ତାକ େଥାଇ
େଦେଲ। ଏବଂ ୀମାନ ଡନବ ଏହାକ ଉଠାଇେଲ, ଓ କହିେଲ, “ଏଠାେର ତେମ ଏହାକ
ନିଅ, ବିଲି।”

ମଁୁ କହିଲି, “ଧନ ବାଦ, ମଁୁ ମଦ ପିଏ ନାହିଁ।”
98 େସ କହିେଲ, “ଜେଣ ାନହା , ଆଉ ମଦ ପିଅ ନାହିଁ?” ାୟଃ, ସମେ ନିଜର
େଯୗବନବ ାେର ମୃତ ବରଣ କରିଛ ି। ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ଜେଣ ାନହ , ଏବଂ ପିଅ
ନାହିଁ?”

ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ଆ ା।”

“ନା,” ବାପା କହିେଲ, “ମଁୁ େଗାଟିଏ ମାଇଚିଆକ ଜନ େଦଇଛି।”
99 େମା ବାପା େମାେତ ଏକ ମାଇଚିଆ େବାଲି କହଛ ି! ମଁୁ କହିଲି, “େମାେତ େସହି
େବାତଲ ଦିଅ !” ଏବଂ ମଁୁ ତାହାର ଉପର େସହି ଠିପିକ ଟାଣି େନଲି, ଏହାକ ପିଇବାକ ମନ
କରି, ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏହାକ େନବାକ ଲାଗିଲି, “ହଉଉଉଶଶ!” ମଁୁ େବାତଲକ
େଫରାଇ େଦଇ କା ି କା ି େଯେତ େଜା ପାରିଲି େସତିକି େଜା ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼କ େଦୗଡ଼ିଲି।
କିଛି େଗାଟାଏ େମାେତ ତାହା କରିବାକ ଦିଏ ନାହିଁ। େଦଖ ? ମଁୁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ େଯ ମଁୁ
େକୗଣସି ମେତ ଭଲ ଥିଲି (ମଁୁ ତ ଏହା କରିବାକ ିର କରିଥିଲି), କି ଏହା ତ ପରେମଶର,
ଅନ ହ, ଚମ ାର ଅନ ହ ଅେଟ ଯାହାକି େମାେତ େସହି କାଯ ଗୁଡ଼ିକ କରିବାର ନିବ
କଲା। ମଁୁ ନିେଜ, େସଗୁଡ଼ିକ କରିବାକ ଚାହଁୁଥିଲି, ମା େସ େମାେତ ତାହା କରିବାକ େଦଉ
ନ ଥିେଲ।
100 ପେର ମଁୁ ଏକ ଝିଅକ ପାଇଲି େଯେତେବେଳ େମା ବୟସ ବାଇ-ଶି ବଷ େହାଇଥିଲା,
େସ ଜେଣ ିୟତମା ଥିେଲ। େସ ଏପରି ଜେଣ ଝିଅ ଥିେଲ ଯିଏ ଗୀଜାକ ଯାଉଥିେଲ, ଜମାନ
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ଲଥରା ଥିେଲ। ତା ର ନାମ  ବାକ, -  -ବା-କ ଥିଲା, ତାହା  ବା ନାମର
ଆସିଥିଲା। ଏବଂ େସ ଏକ ସୁ ର ଝିଅ ଥିେଲ। େସ ଧୂ ପାନ କି ା ମଦ ପାନ କର ନ ଥିେଲ,
କି ା—କି ା େସ ନତ କିଅବା କିଛି କର ନ ଥିେଲ, ଜେଣ ସୁ ର ଝିଅ ଥିେଲ। ମଁୁ ତାହା
ସହିତ ଅ ସମୟ ପାଇଁ ଗଲି, ଏବଂ ମଁୁ…େତେବ, ାୟଃ ବାଇ-ଶି ବଷ େବଳକ, ମଁୁ ପଯ ା
ଅଥ େରାଜଗାର କରଥିଲି େଯ ମଁୁ ଏକ ପୁରଣା େଫାଡ ଗାଡ଼ି କିଣିଲି, ଏବଂ ମଁୁ…ଆେମ ଏକାଠି
ମିଶି ପରି ମଣକ ଯାଉଥିଲ। ଆଉ େତଣୁକରି, େସହି ସମୟେର, ଆଖ ପାଖେର େକୗଣସି
ଲଥରା ଗୀଜା ନ ଥିଲା, େସମାେନ େହାୱାଡ ପାକର େସଠାକ ଆସିଥିେଲ।

101 ଏବଂ େସମାେନ ଥିେଲ…ଜେଣ େସବକ, ଯିଏକି େମାେତ ମିଶନାରୀ ବା  ଟି
ଗୀଜାେର ନିଯୁ କରିଥିେଲ, ଡକର ରଏ େଡଭି । ଭଉଣୀ ଅ  ଶା, ଠି େସହି ଜଣକା
ଯିଏକି ଭାଇ ଅ  ଶା େମା ପାଖକ ପଠାଇଥିେଲ, ଅବା େମା ବିଷୟେର ତା ସହିତ,
ଡକର ରଏ େଡଭିସ ସହ କଥା େହାଇଥିେଲ। ଆଉ େତଣୁ େସ ଚାର କରଥିେଲ, ଏବଂ
ତାହା ର ଥମ ବା  ଟି ମ ଳୀ ଥିଲା, କି ା େସହି—େସହି…ମଁୁ ଭାେବ ନାହିଁ େଯ ଏହା

ଥମ ବା  ଟି ମ ଳୀ, ସୁ ା ଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ମିଶ -…େଜଫସ  ୱିଲର ମିଶନାରୀ
ବା  ଟି ମ ଳୀ େବାଲି କହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ େସ େସହି ସମୟେର େସହି ାନେର

ଚାର କରଥିେଲ, ଆଉ ଆେମମାେନ ରାତିେର ଗୀଜାକ ଯାଉଥିଲ, ଏଣୁ…ଏବଂ ଆେମ
େଫରି ଆସୁଥିଲ। ଆଉ ମଁୁ କଦାପି ମ ଳୀେର େଯାଗ େଦଇ ନ ଥିଲି, ମା ମଁୁ େକବଳ ତା
ସହିତ ଯିବାକ ଭଲ ପାଉଥିଲି। କାରଣ ମୂଖ ବିଷୟ ଥିଲା “ତା ସହିତ ଯିବା,” ମଁୁ େକବଳ
ସେ ାଟ େହବା ପାଇଁ ଚାେହଁ।

102 ଏଣୁ େତେବ ତା ସହିତ ଯିବା, ଆଉ ଦିେନ ମଁୁ…େସ ଏକ ଉ ମ ପରିବାରର ଥିେଲ।
ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିବାକ ଲାଗିଲି, “ତେମ ଜାଣ, ତେମ ଜାଣ, େମାେତ େସହି ଝିଅର ସମୟ େନବା
ଉଚି ନେହଁ। ଏହା ନେହଁ—ଏହା ଠି ନେହଁ, କାରଣ େସ ଏକ ଭଲ ଝିଅ ଅେଟ, ଏବଂ ମଁୁ
ଗରିବ ଅେଟ ଓ—ଓ ମଁୁ…” େମା ବାପା ସା ଅବ ା ଉ ମ ନେହଁ, ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁ…
େସହିଭଳି ଏକ ଝିଅର ତ େନବା ନିମେ େମା ପେ େକୗଣସି ପ ା ନ ଥିଲା, ଯିଏକି ଏକ
ସୁ ର ଘରର ଏବଂ ଭଇଁ ଉପେର ଗାଲିଚାର ଅଭ ଅେଟ।

103 େମାର ମେନ ଅଛି ମଁୁ ଥମ ଥର ପାଇଁ େକେବ ଗାଲିଚା େଦଖିଥିଲି, ମଁୁ ଜାଣି ନ ଥିଲି
େଯ ଏହା କଅଣ ଅେଟ। ମଁୁ ତାହାର ପାଶେର ବଲି କରି ଗଲି। ମଁୁ ଭାବଥିଲି ଏହା େମା
ଜୀବନେର େଦଖିଥିବା ସବଠ ସୁ ର ବ ୁ ଅେଟ। “େସମାେନ େସହିପରି େକୗଣସି ବ ୁକ
କିପରି ଭାବେର ଭଇଁ ଉପେର ରଖିଛ ି?” ଏହା ମଁୁ େକେବ େଦଖିଥିବା ଥମ ଗାଲିଚା ଥିଲା।
ଏହା ଥିଲା—ଏହା େସଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର େଗାଟିଏ ଥିଲା…ମଁୁ ଭାବଛି ଏହାକ “ଚଟ ଗାଲିଚା”
େବାଲି କହାଯାଏ। େମାର େସଥିେର ଭଲ େହାଇପାେର। େକୗଣସି କାରର ଏକ “ବଳିତା”
ପରି କିମା ଏପରି କିଛି ଯାହାକି ଏକ ବଣା େହାଇଥାଏ, ଏବଂ ଭଇଁ ଉପେର ବିଛାଯାଏ।
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ସୁ ର ସବଜ ଏବଂ ନାଲି ର ର, ଏବଂ ତାହାର ମଧ ଭାଗେର ବଡ େଗାଲାପ କାରକାଯ
େହାଇଥାଏ, ଆପଣ ଜାଣ ି। ଏହା ଏକ ସୁ ର ବ ୁ ଥିଲା।

104 ଏବଂ େତଣୁ େମାର ମେନ ଅଛି େଯ ମଁୁ—ମଁୁ େମାର ମନେର ଏହା ିର କଲି େଯ ଏକ ତ
େମାେତ ତା ବିବାହ କରିବା ନିମେ ପଚାରିବାକ ଅଛି, ନତବା େମାେତ ଓହରି ଯିବା ଉଚି
ଏବଂ େକୗଣସି ଉ ମ ବ ି ତା ବିବାହ କରିବାକ େଦବା ଉଚି , ଏପରି େକହି ଜେଣ
ଯିଏକି ଯାହା ତା ସହିତ ଭଲ ବ ବହାର କରିବ, ତା ପାଇଁ ଭଲ େରାଜଗାର କରିପାେର
ଏବଂ ତା ତି ଦୟାଭାବ ରଖିପାେର। ମଁୁ ତା ତି ଦୟାଭାବ ରଖିପାେର, ମା ମଁୁ—
ମଁୁ—ମଁୁ ଘ ାେର େକବଳ େକାଡ଼ିଏ େସ େରାଜଗାର କରଥିଲି। େତଣୁ ମଁୁ ତା ପାଇଁ ବହତ
ଅଧିକ େରାଜଗାର କରିପାର ନ ଥିଲି। ଆଉ ମଁୁ…ସମ ପରିବାର ସହିତ ଯାହାକି ଆମକ
ଯ େନବାକ ପଡଥିଲା, ଏବଂ ବାପା ସା ଉ ତ ନ ଥିଲା, ଏବଂ େମାେତ େସସବ
ବିଷୟର ଯ େନବାକ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଣୁ େମାର ଏକ କ କର ସମୟ ଚାଲିଥିଲା।

105 େତଣୁ ମଁୁ ଭାବିଲି, “ତାହାେହେଲ, େମା ନିମେ କରିବା ପାଇଁ ଏକମା ବିଷୟ େହଉଛି
ତା କେହ େଯ ମଁୁ—ମଁୁ…େସ…ମଁୁ—ମଁୁ ଆଉ େଫରି ଆସିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମଁୁ ତା
ବିଷୟେର ଏେତ ଅଧିକ ଚି ା କେର େଯ ତା ଜୀବନକ ନ କରିପାେର ନାହିଁ ଏବଂ େମା
ସହିତ ତା ମୂଖ େହବାକ େଦଇପାେର ନାହିଁ।” ଏବଂ ତାହାପେର ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଯଦି େକହି
ତା ପସ କରି ତା ବିବାହ କରିପାରେ , ଏକ ସୁ ର ଘର ତିଆରି କରିପାରେ । ଏବଂ
େହାଇପାେର ଯଦି ମଁୁ ତା ନ ପାଇ ପାରିଲି, ଅଥଚ ମଁୁ ପାରିବି—ମଁୁ ଏହା ଜାଣିପାରିବି େଯ
େସ ଖୁସି ଅଛ ି।”

106 ଆଉ େତଣୁ ମଁୁ ଭାବିଲି, “ମା ମଁୁ—ମଁୁ େକବଳ—ମଁୁ ତା ଛାଡ଼ିପାେର ନାହିଁ!” ଆଉ
ମଁୁ—ମଁୁ ଏକ ଭୟ ର ିତିେର ଥିଲି। ଏବଂ ଦିନକ ଦିନ ମଁୁ ଏହା ବିଷୟେର ଚି ା କରିବାକ
ଲାଗିଲି। େତଣୁ ମଁୁ ତା ବିବାହ କରିବାକ କହିବା ନିମେ ଅତ ଧିକ ଲ ାଜନକ ଥିଲି।

ତିଦିନ ରା ିେର ମଁୁ େମାର ମନେର ିର କେର, “ମଁୁ ତା ପଚାରିବାକ ଯାଉଛି।” ଏବଂ,
େଯେତେବେଳ ମଁୁ, ଉଃ, ତାକ କଅଣ କହ ି, ଜାପତି, କିଅବା ଏପରି କିଛି ଯାହା ଆପଣ
ପାଆ ି ନିଜ ଭିତେର…? େସଠାେର ଥିବା ଆପଣ ସମ ଭାଇମାେନ େବାଧହଏ େସହିପରି
ଭାବେର ସମାନ ଅନଭତି ପାଇଥିେବ। ଏବଂ ଏକ କତେର େକୗତକିଆ ଅନଭବ ଅେଟ,
େମା ମୂଖମ ଳ ଗରମ େହାଇଯାଏ। ମଁୁ—ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ। ମଁୁ ତା ପଚାରି ପାରିଲି ନାହିଁ।

107 ଏଣୁ ମଁୁ ଅନମାନ କରଛି େଯ ଆପଣମାେନ ଏହା ଆ ଯ କରଥିେବ େଯ ମଁୁ କିପରି
ବିବାହ େହଲି। କଅଣ ଆପଣ ଜାଣିଛ ି କି? ମଁୁ ତା ଏକ ଚିଠି େଲଖିଲି ଓ ପଚାରିଲି। ଏବଂ
େତଣୁ ତା ର…େତେବ, ଏହା ଏପରି ନ ଥିଲା “ ିୟ ମି ,” ଏହା ତାହା ଅେପ ା (ଆପଣ
ଜାଣ ି) େ ମ ପାଶେର ଟିକିଏ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହା େକବଳ ଏକ—ଏକ ଚ ିନାମା ନ ଥିଲା,
ଏହା ଥିଲା…ମଁୁ—ମଁୁ ଏହାକ ଯଥା ସ ବ, ସେବା େଲଖିଲି।
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108 ଆଉ ମଁୁ ତା ମାଆ ଟିେକ ଭୟ କରଥିଲି। ତା ମାଆ…େସ ଏକ କାର ର
ସଭାବର ଥିେଲ। ଏବଂ, ମା ତା ପିତା ଜେଣ ଭ ବ ଡ ବ ି ଥିେଲ, ଜେଣ ଅତି
ଉ ମ ବ ବ ି ଥିେଲ। େସ େରଳ ସଂ ାେର, କମଚାରୀମାନ ର, ାତ ର ସ ଠକ
ଥିେଲ, େସହି ସମୟେର େସ ମାସକ ାୟଃ ପା ଶହ ଡଲାର େରାଜଗାର କରଥିେଲ। ଏବଂ
ମଁୁ ଘ ାକ େକାଡ଼ିଏ ଟ ା େରାଜଗାର କରି, ତା ଝିଅକ ବିବାହ କରିବାକ ଯାଉଥିଲି। ଉଃ! ମଁୁ
ଜାଣିଥିଲି େଯ ତାହା େକେବ କାଯ କାରୀ େହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ମାଆ ବହତ…େତେବ,
େସ ଜେଣ ଅତି ଉ ମ ମହିଳା ଥିେଲ। ଏବଂ େସ—େସ ଏହି ଉ ସମାଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର
ଅନ ତମ ଥିବା ପରି ଥିେଲ, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଓ ଅତିଶୟ ଆଚରଣ ୁତ କରଥିବା ମହିଳା
ଭଳି ଥିେଲ, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଆଉ େତଣୁକରି େସଇଥିପାଇଁ ମଁୁ ତା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପେଯାଗୀ
ନ ଥିଲି। ମଁୁ ତ େକବଳ ଏକ ପୁରଣା ସାଧା ଦଗ େହଉଥିବା େଦଶୀ ବାଳକ ଥିଲି, ଏବଂ
େସ ଭାବଥିେଲ େଯ େହା  କ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଉ ମ େ ଣୀର ବାଳକ ସହିତ ଯିବା ଉଚି , ଓ
ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ ଭାେବ େଯ େସ ଠି ଥିେଲ। ଆଉ େତଣୁ…ମା ମଁୁ—ମଁୁ ଏହା େସେତେବେଳ
ଭାବି ନ ଥିଲି।

109 େତଣୁ ମଁୁ ଭାବିଲି, “େତେବ, ବ ମାନ, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ କିପରି। ମଁୁ—ମଁୁ ତା ବାପା
ପଚାରି ପାରିବି ନାହିଁ, ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁ ଏଥିେର ସୁନି ିତ ନ ଥିଲି େଯ ମଁୁ ଯାଇ ତା ମା
ପଚାରିବି େବାଲି। ଆଉ େତଣୁକରି େମାେତ ଥେମ ତା ପଚାରିବାକ ପଡ଼ିଲା।” େତଣୁ ମଁୁ
େମା ପାଇଁ ଏକ ଚିଠି େଲଖିଲି। ଏବଂ େସଦିନ ସକାେଳ କାମକ ଯିବା େବେଳ, ମଁୁ ଏହାକ
ଚିଠିବା େର ପକାଇ େଦଲି। ଚିଠି…ଆେମମାେନ ବଧବାର ରା ି ଗୀଜାକ ଯାଉଥିଲ, ଏବଂ
ତାହା େସାମବାର ସକାେଳ େହାଇଥିଲା। ରବିବାର ଦିନସାରା ମଁୁ ତା କହିବାକ େଚ ା କଲି
େଯ ମଁୁ ବିବାହ କରିବାକ ଚାହଁୁଛି, ଆଉ ମଁୁ ଯେଥ ସାହାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ।

110 େତଣୁ ମଁୁ ଏହାକ ଚିଠିବା େର ପକାଇ େଦଲି। ଏବଂ େସଦିନ କାମେର ମଁୁ ଭାବିବାକ
ଲାଗିଲି, “କଅଣ େହବ ଯଦି ତା ମାଆ େସହି ଚିଠିକ ପାଇଯିେବ?” ଓଃ େମାର ଭ!
େସେତେବେଳ ମଁୁ ଜାଣିଲି େଯ ଯଦି—ଯଦି େସ ଏହାକ େକେବ ପାଇଯିେବ ତାହାେହେଲ
ମଁୁ ବିନ ଅେଟ, ’କାରଣ େସ େମା ବିଷୟେର ଅଧିକ ମେନାେଯାଗୀ ନ ଥିେଲ। େତେବ, ମଁୁ
େକବଳ ଝାଳ ନାଳ େହଉଥିଲି।

111 ଏବଂ େସହି ବଧବାର ରା ିେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଆେସ, ଓଃ, େମାର ଭ, ମଁୁ ଭାବିଲି,
“ମଁୁ କିପରି ଭାବେର େସଠାକ ଯିବି? ଯଦି ତା ମା େସହି ଚିଠିଟିକ ପାଇଥିେବ ତାହାେହେଲ
ତ େସ କତେର େମାର େଚାପା ବାହାର କରି େଦେବ, ଏଣୁ ମଁୁ ଆଶା କେର େସ ତାହା
ପାଇଥିେବ।” ମଁୁ ଏହାକ “େହା  ” ସେ ାଧିତ କରିଥିଲି। ତାହା ତା ର ନାମ ଥିଲା,
େହା  । ଆଉ େତଣୁ ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଏହାକ େକବଳ ଏଠାେର େହା  େଲଖିବି।” ଆଉ
େତଣୁ…ପୁଣି ମଁୁ ଭାବିଲି େବାଧହଏ େସ ଏହାକ ପାଇ ପାରି ନ ଥିେବ।
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112 େତଣୁ ବାହାେର ଛିଡା ରହିବା ଏବଂ ଗାଡିର େପଂକାଳୀ ବଜାଇ ତାହାର ବାହାରି ଆସିବା
ନିମେ ଅେପ ା କରିବା ବିଷୟଠାର ମଁୁ ଅଧିକ ଉ ମ ଜାଣିଥିଲି। ଓଃ, େମାର ଭ! ଏବଂ
େଯେକୗଣସି ପୁଅପିଲା ଯାହା ପାଖେରକି ଏତିକି ସାହାସ ନାହିଁ େଯ େସ ଘରକ ଯାଇ ଏବଂ
ଦାରକ ଆଘାତ କରି ଝିଅପିଲା ବିଷୟେର ପଚାରିଥାଏ, ତାହାର େକୗଣସି କାେର େସହି
ଝିଅ ସହିତ କିଛି େହେଲ କାମ ନାହିଁ। ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ। ତାହା ଅତ ନିେବାଧ
ଅେଟ। ତାହା ହାଲକା ଅେଟ।
113 ଏବଂ େତଣୁ ମଁୁ େମାର ପୁରଣା େଫାଡକ ଅଟକାଇଲି, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଆଉ ମଁୁ ଏହାକ
ସ ୂ ଭାେବ ଉ ଳ କରି ଚମକାଇ ଥିଲି। ଆଉ େତଣୁ ମଁୁ ଉପରକ ଗଲି ଓ ଦାରେର ଆଘାତ
କଲି। େମା ତି ଦୟା େହଉ, ତା ମା ଦାରକ ଆସ ି! ମଁୁ ବଡ଼ କ େର େମା ନିଶାସକ େନଇ
ପାରିଲି, ମଁୁ କହିଲି, “କିପରି—କିପରି—ଆପଣ କିପରି ଅଛ ି, ୀମତୀ  ବା ?” ହଁ।
114 େସ କହିେଲ, “ତେମ କିପରି ଅଛ, ୱିଲିୟ ।”

ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଉଃ-ଓଃ, ‘ୱିଲିୟ ’!”

ଏବଂ—ଏବଂ େସ କହିେଲ, “କଅଣ ତେମ ଭିତରକ ଆସିବ କି?”
115 ମଁୁ କହିଲି, “ଧନ ବାଦ।” ମଁୁ ଦାର ଭିତରକ େବଶ କଲି। ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ େହା
କଅଣ ୁତ ଅଟ ି କି?”
116 ଏବଂ ଠି େସତିକିେବେଳ େହା ଘର ଭିତର ଚ ଳ ବାହାରି ଆସିେଲ, େକବଳ
େଷାହଳ ବଷର ଝିଅଟିଏ।ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ହାଏ, ବିଲି!”
117 ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ହାଏ, େହା ।” ଆଉ ମଁୁ ପଚାରିଲି, “କଅଣ ତେମ ଗୀଜା ପାଇଁ

ୁତ ଅଟ କି?”

େସ କହିେଲ, “େକବଳ େଗାଟିଏ ମିନିଟେର।”
118 ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଓଃ, େମାର ଭ! େସ େକେବବି ତାହା ପାଇ ନାହା ି। େସ େକେବବି
ତାହା ପାଇ ନାହା ି। ଭଲ, ଭଲ, ଭଲ। େହା ମଧ ଏହାକ କଦାପି ପାଇ ନାହା ି, େତଣୁ
ଏହା ଠିକ େହବ, କାରଣ େସ ଏହାକ େମା ନାମ େନଇ କହିଥାଆେ ।” ଏଣୁ ମଁୁ ଅତି ଭଲ
ଅନଭବ କରଥିଲି।
119 ଏବଂ ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଗୀଜାେର ଓ ାଇଲି, େସେତେବେଳ ମଁୁ ଭାବିବାକ
ଲାଗିଲି, “ଯଦି େସ ଏହାକ ପାଇଥିବ େତେବ କଅଣ େହବ?” ବଝିେଲ? ଏବଂ ଡା ର
େଡଭି କଅଣ କହଥିେଲ ମଁୁ ଶୁଣିପାର ନ ଥିଲି। ମଁୁ ତା ଆଡକ ଚାହିଁଲି, ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି,
“ଯଦି େବାଧହଏ େସ ଏହାକ େକବଳ ନିଜ ଭିତେର ରଖିଥିବ, ଆଉ େସ େମାେତ ତାହା
ତାହା ପଚାରିଥିବା େଯାଗଁୁ, କତେର େସେତେବେଳ କହିବାକ ଯାଉଛ ି େଯେତେବେଳ
ମଁୁ ଏଠାର ବାହାରି ଆସିବି।” ଏବଂ ଭାଇ େଡଭି କଅଣ କହଥିେଲ ମଁୁ ଶୁଣିପାର ନ ଥିଲି।
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ଏବଂ—ଏବଂ ମଁୁ ତା ଆଡକ ଚାହିଁଲି, ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି, “େମାର ଭ, ମଁୁ ତା ତ ାଗ କରିବାକ
ଘୃଣା କେର, ମା …ପୁଣି ମଁୁ—ମଁୁ…ଚଡା ସମୟ ତ ନି ିତ ଆସିବାକ ଅଛି।”
120 ଏଣୁ ଗୀଜା ପେର ଆେମ ଘରକ ଯିବା ପାଇଁ, ଏକାଠି ରା ାେର ଚାଲିବାକ ଆର
କଲ, ଏବଂ—ଏବଂ େତଣୁ ଆେମ ପୁରଣା େଫାଡ ନିକଟକ ଗଲ। ଆଉ େତଣୁ ମାଗ ସାରା
ଚ ଉ ଳ ଆେଲାକିତ େହଉଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣ ି, ମଁୁ ଅନାଇଲି ଏବଂ େସ ବହତ ସୁ ର
ଦିଶୁଥିେଲ। ପିଲାଏ, ମଁୁ ତା ଆଡକ ଚାହିଁଲି, ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି, “େମାର ଭ, ମଁୁ ତା କିପରି
ପାଇବାକ ଚାେହଁ, ମା ଅନମାନ କେର େଯ ମଁୁ ତାହା କରିପାେର ନାହିଁ।”
121 ଆଉ େତଣୁକରି ମଁୁ ଟିକିଏ ଦରକ ଚାଲି କରି ଗଲି, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଏବଂ ମଁୁ ପୁନବାର ତା
ଆଡକ ଚାହିଁଲି। ମଁୁ କହିଲି, “କିପରି—ଆଜି ରା ିେର ତେମ କିପରି ଅନଭବ କରଛ?”

େସ କହିେଲ, “ଓଃ, ମଁୁ ଠିକ ଅଛି।”
122 ଆଉ ଆେମ ପୁରଣା େଫାଡକ ଅଟକାଇଲ ଏବଂ ବାହାରକ ବାହାରିବାକ ଲାଗିଲ,
ଆପଣ ଜାଣ ି, ପାଶେର ଯାଇ, େକାଣର ବଲି ଏବଂ ତା ଘରକ ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ମଁୁ
ତା ସହିତ ଦାର ପାଖକ ଯାଉଥିଲି। ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଆପଣ ଜାଣ ି, େସ େବାଧହଏ ଚିଠିକ
କଦାପି ପାଇ ନାହଁା ି, େତଣୁ ମଁୁ ମଧ ଏହାକ ଭଲିପାେର। େଯେକୗଣସି କାେର େହେଲ
େମାେତ ଅନ ହର ଆଉ ଏକ ସ ାହ ମିଳିଯିବ।” େତଣୁ େମାେତ ବହତ ଭଲ ଅନଭବ
େହବାକ ଲାଗିଲା।

େସ କହିେଲ, “ବିଲି?”

ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ।”

େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତମର ଚିଠି ପାଇଲି।” ଓଃ, େମାର ଭ!

ମଁୁ କହିଲି, “ତେମ ପାଇଲ?”
123 େସ କହିେଲ, “ଉଃ-ହଁୁ।” େତେବ, େସ େକବଳ ଚାଲି ରହିେଲ, ଆଉ େକୗଣସି ଶ
କହିେଲ ନାହିଁ।
124 ମଁୁ ଭାବିଲି, “େହ ନାରୀ, େମାେତ କିଛି କହ। େମାେତ ତଡ଼ି ଦିଅ କି ା ତେମ ଏହା
ବିଷୟେର କଅଣ ଭାବଛ େମାେତ କହ।” ଏବଂ ମଁୁ ପଚାରିଲି, “କଅଣ ତେମ—କଅଣ ତେମ
ଏହାକ ପଢିଲ କି?”

େସ କହିେଲ, “ଉଃ-ହଁୁ।”
125 େମାର ଭ, ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ଜେଣ ମହିଳା ଆପଣ କିପରି ଭାବେର
ଅନି ିତତାେର ରଖିପାରିବ। ଓଃ, ଆପଣ େଦଖ , େମାର—େମାର କହିବାର ଅଥ ତାହା ନ
ଥିଲା। ବଝିେଲ? ମା , ଯାହାେହଉ, ଆପଣ ଜାଣ ି, ମଁୁ—ମଁୁ ଭାବିଲି, “ତେମ କାହିଁକି କିଛି
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କହ ନାହଁ?” େଦଖ , ଏବଂ ମଁୁ ଚାଲିବା ଜାରି ରଖିଲି। ମଁୁ କହିଲି, “କଅଣ ତେମ ତାହା ସବ
ପଢିଲ?”

ଏବଂ େସ…[େଟ  େର ରି ାନ—ଅନ।] “ଉଃ-ହଁୁ।”

126 ଏଣୁ ଆେମ ାୟଃ ଦାର ପାଖକ ଆସିଗଲ, ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି, “ପିଲା, େମାେତ ବାର ାକ
େନଇ ଯାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ମଁୁ ହଏତ େସଗୁଡିକ ଅତି ମ କରି ପାରିବି ନାହିଁ, େତଣୁ ତେମ
େମାେତ ବ ମାନ ହିଁ କହ।” ଆଉ େତଣୁକରି ମଁୁ ଅେପ ା କଲି।

127 ଆଉ େସ କହିେଲ, “ବିଲି, ମଁୁ ତାହା କରିବାକ ପସ କରିବି।” େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତମକ
ଭଲପାଏ।” ପରେମଶର ବ ମାନ ତା ାଣକ ଆଶୀବାଦ କର , େସ ମହିମାେର ଅଛ ି।
େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତମକ ଭଲପାଏ।” କହିେଲ, “ମଁୁ ଭାବଛି ଆେମ ଆମର ପିତାମାତା …
ପିତାମାତା ଏହା ବିଷୟେର କହିବା ଉଚି । କଅଣ ତେମ ଏହା ଭାବନାହଁ କି?”

128 ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ ିେୟ, ଶୁଣ, େତେବ ଆସ ଏହାକ ଭାଗ କରି ପଚାଶ-ପଚାଶ ାବ
ସହିତ ଆର କରିବା।” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ତମ ବାପା କହିବି ଯଦି ତେମ ତମର ମାତା
କହିବ।” ସବଠାର ଖରାପ ଅଂଶକ ତା ଉପେର େଦଇ େଦଲି, ଆର କରିବା ନିମେ ।

େସ କହିେଲ, “ଠି ଅଛି, ଯଦି ତେମ ଥେମ ବାପା କହିବ।”

ମଁୁ କହିଲି, “ଠି ଅଛି, ମଁୁ ତାହା ରବିବାର ରା ିେର କହିବି।”

129 ଏବଂ େତେବ ରବିବାର ରା ି ଆସିଲା, ମଁୁ ତା ଗୀଜାର ଘରକ ଆଣିଲି ଓ ମଁୁ…େସ
େମା ଆଡ଼କ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଏବଂ ମଁୁ େଦଖିଲି, ଆଉ ତାହା ନଅଟା-ତିରି େହଉଥିଲା, ଏହା
େମା ଯିବାର ସମୟ େହାଇଯାଇଥିଲା। େତେବ ଚାଲି ନିଜ େମଜେର ବସି ରହି, ଟାଇ
କରଥିେଲ। ଏବଂ ୀମତୀ  ବା େକାଣେର ବସି ରହି କିଛି େଗାଟିଏ କାର ବଣିବା
କାଯ କରଥିେଲ, ଆପଣ ଜାଣ ି, କି ା େସହି ସାନ ସାନ ବଳାଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆପଣ େସହି
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ଦିଅ ି, ଆପଣ ଜାଣ ି। ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ ଆପଣ ଏହାକ କଅଣ କହ ି।
ଆଉ େତଣୁ େସ େସହି କାରର କିଛି ବିଷୟ କରଥିେଲ। ଏବଂ େହା େମା ଆଡ଼କ ଚାହିଁ
ରହିେଲ, ଓ େସ େମା ତି ଅସେ ାଷ ଭାବ କାଶ କରି, ଆପଣ ଜାଣ ି, ବାପା ଆଡ଼କ
ସେ ତ କରିଥିେଲ। ଆଉ ମଁୁ…ଓଃ, େମାର ଭ! ମଁୁ ଭାବିଲି, “କଅଣ େହବ ଯଦି େସ, ‘ନା’
କହିେଦେବ?” େତେବ ମଁୁ ଦାର ଆଡ଼କ ଯିବା ଆର କଲି, ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ମଁୁ ଭାବଛି
େମାେତ ଯିବା ଉଚି ।”

130 ଏବଂ ମଁୁ ଦାର ନିକଟକ ଗଲି, ଏବଂ—ଏବଂ େସ େମା ସହିତ ଦାର ପାଖକ ଆସିେଲ। େସ
ସବେବେଳ ଦାର ନିକଟକ ଆସି େମାେତ “ଶୁଭରା ୀ” କହ ି। େତଣୁ ମଁୁ ଦାର ପାଖକ ଗଲି,
ଏବଂ େସ କହିେଲ, “କଅଣ ତେମ ତା କହିବାକ ଯାଉ ନାହଁ କି?”
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131 ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ହଁୁ!” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ନି ିତେର େଚ ା କରଅଛି, ମା ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ
ଜାେଣ ନାହିଁ ମଁୁ ଏହା କିପରି-ଭାବେର କରିବାକ ଯାଉଛି।”
132 ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ମଁୁ େତେବ େଫରିଯିବି ଓ ତେମ ତାହା ଡାକିବ।” େତଣୁ େସ ପଛକ
େଫରିଗେଲ ଏବଂ େମାେତ େସଠାେର ଠିଆ ଛାଡ଼ିେଦେଲ।

ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ଚାଲି।”

େସ ବଲି ପଡ଼ିେଲ ଓ କହିେଲ, “ହଁ, ବି ?”

ମଁୁ କହିଲି, “କଅଣ ମଁୁ ତମ ସହିତ ମା େଗାଟିଏ ମିନି କଥା େହାଇପାେର କି?”
133 େସ କହିେଲ, “ନି ିତେର।” େସ ନିଜ େମଜର ବଲି ପଡ଼ିେଲ। ୀମତୀ  ବା ତା
ଆଡକ ଚାହିଁେଲ, େହା  କ ଅନାଇେଲ, ଏବଂ େମାେତ ଚାହିଁେଲ।

ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “କଅଣ ଆପଣ ବାହାେର ବାର ାକ ଆସିେବ କି?”

ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ହଁ, ମଁୁ ବାହାରକ ଆସିବି।” େତଣୁ େସ େର ବାହାେର ବାର ାକ
ଆସିେଲ।

ମଁୁ କହିଲି, “ନି ିତେର ଏକ ସୁ ର ରା ି, କଅଣ ନେହଁ କି?”

ଆଉ େସ କହିେଲ, “ହଁ, ଏହା ଅେଟ।”

ମଁୁ କହିଲି, “ନି ିତେର ଉଷ ଲାଗୁଛି।”

“ନି ିତ ଅଛି,” େସ େମାେତ ଅନାଇେଲ।
134 ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ବହତ କଠିନ ପରି ମ କରଛି,” ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ ଜାଣିଛ ି, ଏପରିକି
େମାର ହାତେର ଗ ି ପଡ଼ି ଯାଇଛି।”

େସ କହିେଲ, “ତେମ ତାକ ହଣ କରି ପାର, ବି ।” ଓଃ, େମାର ଭ! “ତେମ ତାକ
ହଣ କରି ପାର।”

135 ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଓଃ, ତାହା ଭଲ ଅେଟ।” ମଁୁ କହିଲି, “କଅଣ ଆପଣ ର କତେର
ତାହା ଅଭି ାୟ ଅେଟ, ଚାଲି?” େସ କହିେଲ…ମଁୁ କହିଲି, “ଚାଲି, େଦଖ , ମଁୁ ଜାେଣ େସ
ଆପଣ ର ପୁ ୀ ଅେଟ, ଏବଂ ଆପଣ ପାଖେର ଟ ା ଅଛି।”
136 ଏବଂ େସ ପାଖକ ଆସି େମାର ହାତ ଧରିେଲ। େସ କହିେଲ, “ବି , ଶୁଣ, ମାନବ
ଜୀବନେର ଟ ା ହିଁ ସବ କିଛି ନେହଁ।” େସ କହିେଲ…
137 ମଁୁ କହିଲି, “ଚାଲି, ମଁୁ—ମଁୁ ଘ ାକେର େକବଳ େକାଡ଼ିଏ ଟ ା େରାଜଗାର କେର,
ମା ମଁୁ ତା ଭଲ ପାଏ ଏବଂ େସ େମାେତ ଭଲ ପାଆ ି। ଏବଂ ମଁୁ ଆପଣ ତିଶୃତି
େଦଉଛି, ଚାଲି, େଯ ମଁୁ ତା ର ତ େନବା ପାଇଁ େସପଯ କାମ କରିବି େଯପଯ କି…
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ଏହି ଗ ିଗୁଡ଼ିକ େମା ହାତର ଝଡ଼ି ନ ଯାଏ। ମଁୁ ତା ସହିତ େଯତିକି ସେ ାଟ ରହିପାେର
େସତିକି ରହିବି।”
138 େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତାହା ବିଶାସ କେର, ବି ।” େସ କହିେଲ, “ଶୁଣ, ବି , ମଁୁ ତମକ
କହିବାକ ଚାେହଁ।” କହିେଲ, “ତେମ ଜାଣ, ଖୁସି, ସଂପୂ ଭାେବ ଏହା ଟ ା େୟାଜନ
କେର ନାହିଁ ଖୁସି େହବା ପାଇଁ।” କହିେଲ, “େକବଳ ତାହା ତି ଭଲ ରହ। ଏବଂ ମଁୁ ଜାେଣ
ତେମ ରହିବ।”

ମଁୁ କହିଲି, “ଧନ ବାଦ, ଚାଲି। ମଁୁ ନି ିତ ତାହା କରିବି।”
139 ତାହାପେର ଏହା ତା ର ପାଳି ଥିଲା ମାଆ କହିବାର। ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ େସ ତାହା
କିପରି ର ା ପାଇେଲ, ମା ଆେମ ବିବାହ କଲ।
140 େତଣୁ, େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ବିବାହ କଲ, ଆମ ପାଖେର କିଛି ନ ଥିଲା,
ଗୃହସାମ ୀ ପାଇଁ କିଛି ନ ଥିଲା। ମଁୁ ଭାବଛି ଆମ ପାଖେର ଦଇ ବା ତିନି ଡଲାର ଥିଲା।
େତଣୁ ଆେମ ଏକ ଘର ଭଡ଼ା କଲ, ଏହା ଆମକ ମାସକ ଚାରି ଡଲାର ଖ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଏକ
େଛାଟ, ପୁରଣା ଦଇ-ବଖରା ାନ ଥିଲା। ଆଉ େକହିଜେଣ ଆମକ ଏକ ପୁରଣା ଭା କରିବା
ବିଛଣା େଦଇଥିେଲ। ମଁୁ ଆ ଯ କେର ଯଦି େକହି େକେବ ଏକ ପୁରଣା ଭା କରିବା ବିଛଣା
େଦଖିଛ ି କି? ଏବଂ େସମାେନ ଆମକ ତାହା େଦଇଥିେଲ। ଏବଂ ମଁୁ ସିଅସ ଏବଂ େରାବ କ
ଯାଇ ଏକ େମଜ ସହିତ ଚାେରାଟି େଚୟାର କିଣି ଆଣିଲି, ଏବଂ ଏହା—ଏହା ର କରାଯାଇ
ନ ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଆଉ ଆେମ ତାହା ଠି ସମୟେର ପାଇଲ। ଏବଂ ତାହାପେର ମଁୁ,
ଜେଣ ପୁରଣା ସାମାନ ବିେ ତା, ୀ େୱବର ନିକଟକ ଯାଇ ଏକ ର ନ ଚଲି କିଣି ଆଣିଲି।
ମଁୁ ଏଥିପାଇଁ ପ -ସତରି େସ େଦଲି, ଏବଂ ଏକ ଡଲା ଏବଂ େସତିକି କିଛି ଟ ା େସଥିେର
େ ଇତ ାଦି ଲଗାଇବା ପାଇଁ େଦଲି। ଆେମ ଗୃହସାମ ୀ ବ ବ ା କରିଲ। େମାର ମେନ
ଅଛି େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଚୗକୀଗୁଡ଼ିକ େନଇଥିଲି ଏବଂ ତା ଉପେର ଏକ ଶ ା ଫୁଲ
ଅ ନ କରିଥିଲି, େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସଗୁଡିକ ର କରିଥିଲି। ଏବଂ, ଓଃ, ତଥାପି, ଆେମ
ଖୁସି ଥିଲ। ଆେମ ପର ର ସହିତେର ଥିଲ, େତଣୁ ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଆବଶ କ ଥିଲା। ଏବଂ
ପରେମଶର, ତାହା ର ଦୟା ଏବଂ ତାହା ର ଉ ମତା ଦାରା, ଆେମ ପୃଥିବୀେର ରହିଥିବା
ସବଠାର େଛାଟ ସୁଖୀ ଦ ତି ଥିଲ।
141 ମଁୁ ଏହା ପାଇଲି, େଯ ସୁଖ େସଥିେର ଗଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ଜଗତର
େକେତ ବ ୁେର ଅଧିକାରୀ ଅଟ ି, ମା ଆପଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ସହିତ ଆପଣ
େକେତ ସ ଅଟ ି।
142 ଏବଂ, କିଛି ସମୟ ପେର, ପରେମଶର ତଳକ ଓ ାଇ ଆସି ଆମ େଛାଟ ଘରକ
ଆଶୀବାଦ କେଲ, ଆମର ଏକ େଛାଟ ପୁଅ େହଲା। ତାହାର ନାମ ବିଲି ପ ଥିଲା, ବ ମାନ
ଠି ଏଠାେର େସ େସବାେର ଅଛି। ଏବଂ େସହି ସମୟଠାର ଅ େକେତ ଦିନ ଉ ାେର,
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ାୟଃ ଏଗାର ମାସ ପେର, େସ ଆମକ ଶାେରାନ େରାଜ ନାମକ ଏକ େଛାଟ କନ ାେର ପୁଣି
ଆଶୀବାଦ କେଲ, ଯାହାକି “ଶାେରାଣର େଗାଲାପ” ବାକ ର ନିଆଯାଇଛି।
143 ଏବଂ େମାର ମେନ ଅଛି ଦିେନ ମଁୁ େମାର ଟ ା ସ ୟ କରିଥିଲି ଓ ମଁୁ ଏକ େଛାଟ ଛଟି
େନବାକ ଯାଉଥିଲି, ମାଛ ଧରିବା ନିମେ , ପାଉ ପାଉ ଦ, ନାମକ ଏକ ାନକ ଯାଉଥିଲି।
ଆଉ େମାର େଫରିବା ବାଟେର…
144 ଏବଂ ଏହି ସମୟେର…ମଁୁ େମାର ପରିବ ିତ େହବା ବିଷୟକ ବାଦ େଦଉଛି। ମଁୁ
ପରିବ ିତ େହାଇ ସାରିଥିଲି। ଏବଂ ମିଶନାରୀ ବା  ଟି ଗୀଜାେର, ଡା ର ରୟ େଡଭି  
ଦାରା ନିଯୁ େହାଇଥିଲି, ଏବଂ ମଁୁ ଜେଣ େସବକ େହାଇ ସାରିଥିଲି ଓ େମା ପାଖେର େସହି
ଆରାଧନାଳୟ ରହିଥିଲା ଯାହାକ ମଁୁ ବ ମାନ େଜଫସନୱିେଲେର ଚାର କରଛି। ଏବଂ ମଁୁ
େସହି େଛାଟ ମ ଳୀର ପାଳକ କରଥିଲି। ଆଉ ମଁୁ…
145 େକୗଣସି ଟ ା ନାହିଁ, ମଁୁ ସତର ବଷ େସହି ମ ଳୀର ପାଳକ କଲି ଏବଂ େକେବବି
େଗାଟିଏ ପଇସା ସୁ ା ପାଇ ନ ଥିଲି। ମଁୁ ବିଶାସ କେର ନାହିଁ େନବା-…େସଠାେର ଏକ ଦାନ
ପା ସୁ ା ନ ଥିଲା। ଏବଂ କାମର େମାର ଯାହା ଦଶମାଂଶ ଆସୁଥିଲା, ଏବଂ ଅନ ାନ ,
େସହି ଭବନର ପଛ ଭାଗେର ଏକ େଛାଟ ବା ଥିଲା, େଯଉଁଥିେର, ଏହି େଛାଟ ଚି ଲିଖିତ
ଥିଲା, “ଅତଏବ, ତେ େମାନ େମାର େଛାଟର େଛାଟ ସ ାନମାନ ସହିତ ଯାହା କରିଛ,
ତେ େମାନ ତାହା େମା ସହିତ କରିଅଛ।” ଏବଂ େତେବ େସହିପରି ଭାବେର ଗୀଜା ପାଇଁ
ଖ ବହନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକ ପରିେଶାଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖେର ଦଶ-ବଷର
ରଣ ଥିଲା, ଏବଂ ତାହା ଦଇ ବଷର କ ସମୟେର ପରିେଶାଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମଁୁ
କଦାପି େକୗଣସି କାରର ଏକ େନୖେବଦ ହଣ କରି ନାହିଁ।
146 ଏବଂ ତାହାପେର େମା ପାଖେର, ଓଃ, େକେତକ ଡଲାର ମା ଥିଲା ଯାହାକି ମଁୁ େମାର
ଛଟି ପାଇଁ ସ ୟ କରିଥିଲି। େସ ମଧ , ଫାଇନ ସାଟ କାରଖାନାେର, କାମ କରିଥିେଲ। ଏକ
ଅତି ସୁ ର ିୟ ଝିଅଟିଏ। ଆଉ େବାଧହଏ ତା କବର ଆଜି ତଷାରା ାଦିତ ଥିବ, ମା
େସ ତଥାପି େମା ହଦୟେର ଅଛ ି। ଏବଂ େମାର ମେନ ଅଛି େଯେତେବେଳ େସ େମାେତ
ସାହାଯ କରିବା ପାଇଁ ଏେତ ଅଧିକ ପରି ମ କରିଥିେଲ େଯପରିକି ମଁୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ
ଏହି ଦକ ଯିବା ନିମେ ପଯ ା ଅଥ ପାଇପାେର।
147 ଆଉ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଦର େଫରଥିଲି, େସେତେବେଳ ମଁୁ େଦଖିବାକ ଆର
କଲି, େଯ ମିଶାୱାକା ଏବଂ ସାଉ େବ , ଇ ିୟାନାକ େବଶ କରିବା େବେଳ, ଏବଂ ମଁୁ
କାରଗୁଡିକ ଧ ାନ େଦବା ଆର କଲି ଯାହାର ପଛେର ଚି ମାନ ରହିଥିଲା, ଯଥା, “ଜିସ
ଓ  ଲି।” ଆଉ ମଁୁ ଚି ା କାଲି, “ଏହା ବିଚି ଶୁଭା ଯାଉଛି, ‘ଜିସ ଓ  ଲି।’” ଏବଂ ମଁୁ
େସହି ଚି ଗୁଡିକ ଧ ାନ େଦବା ଆର କେର। ଏବଂ ଏହା ସମ କିଛିର େନଇ ସାଇେକଲ,
େଫାଡ , କ ାଡିଲା , ଏବଂ ଯାହା-କିଛି ଥିଲା ସବକିଛି ଉପେର ରହିଥିଲା, “ଜିସ ଓ  ଲି।”
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ଏବଂ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର େକେତକ ଅନସରଣ କଲି, ଏବଂ େସମାେନ ଏକ ବଡ଼
ଗୀଜାଘରକ ଆସିେଲ। ଏବଂ ମଁୁ ଜାଣିବାକ ପାଇଲି େଯ େସମାେନ େପ ିକ ା ଅଟ ି।

148 ମଁୁ େପ ିକ ାଲ ବିଷୟେର ଶୁଣିଥିଲି, ମା େସମାେନ “ପବି -ପାଖ ମାନ ର ଏକ
ଏପରି ସମୂହ ଥିେଲ େଯଉଁମାେନକି ଭଇଁେର ଗଡ଼ି ଯାଉଥିେଲ ଏବଂ େସମାନ ପାଟିର
େଫଣ ବାହାରଥିଲା,” ଏବଂ େସସମ କିଛି ଯାହା େସମାେନ େମାେତ େସମାନ ବିଷୟେର
କହିଥିେଲ। େତଣୁ ମଁୁ ଏହା ସହିତ କିଛି କରିବାକ ଚାହଁୁ ନ ଥିଲି।

149 ଏଣୁ ମଁୁ େସସମ େସଠାେର େସହି ସବ ବିଷୟ କରଥିବାର ଶୁଣିଲି, ଏବଂ ମଁୁ
ଚି ା କଲି, “ଭାବଛି ମଁୁ ଟିେକ େକବଳ ଭିତରକ ଯିବି।” େତଣୁ ମଁୁ େମାର ପୁରଣା େଫାଡକ
ଅଟକାଇଲି ଏବଂ ଭିତରକ ଗଲି, ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନେର କଦାଚି ଶୁଣିଥିବା ସମ
ଗୀତ ଶୁଣିେଲ! ଏବଂ ମଁୁ ଜାଣିବାକ ପାଇଲି େଯ ଦଇଟି ମହାନ ମ ଳୀ ଅଛ ି, େସମାନ
ମଧ ର େଗାଟିଏକ ପି.ଏ. ଅ େଜ.ସି., ଓ ଅନ ଟିକ ପି.ଏ. ଅ ଡବଲ . କହାଯାଏ,
ଆପଣମାନ ମଧ ର ଅେନେକ େସହି ପୁରଣା ସ ଠ-ଗୁଡ଼ିକ ମେନ କରି ପାରଥିେବ…
ମଁୁ ଭାବଛି େସମାେନ ଏକ ିତ ଅଟ ି, ବ ମାନ ଡକାଯାଆ ି, ଏବଂ ୟୁନାଇେଟ
େପ ିକ ା ମ ଳୀ େବାଲି ଡକାଯାଆ ି। ହଁ, ମଁୁ େସମାନ ର େକେତକ ଶି କ କଥା
ଶୁଣିଲି। ଏବଂ େସମାେନ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ, ଓଃ, େସମାେନ ଯୀଶୁ ବିଷୟେର
ଶି ା େଦଉଥିେଲ ଏବଂ େସ େକେତ ମହା ଥିେଲ, ଏବଂ ସବକିଛି େକେତ ମହା ଥିଲା,
ଏବଂ ଏକ “ପବି ଆ ା ବା ି ” ବିଷୟେର ଶି ା େଦଉଥିେଲ। ମଁୁ ଭାବିଲି, “େସମାେନ
କଅଣ କହଛ ି?”

150 ଏବଂ, କିଛି ସମୟ ପେର, େକହି ଜେଣ ଡିଆଁ ମାରି ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଓ ପରଭାଷାେର
କଥା କହିବାକ ଆର କଲା। େତେବ, ମଁୁ େମା ଜୀବନେର େସହିପରି କିଛି େକେବବି ଶୁଣି
ନ ଥିଲି। ଆଉ ଏଠାେର େକୗଣସି ଜେଣ ମହିଳା ଯଥା ସ ବ େଦୗଡ଼ି କରି ଚାଲି ଆସ ି।
ତାହାପେର ସମେ ଉଠି ପଡ଼ିେଲ ଓ େଦୗଡ଼ିବାକ ଲାଗିେଲ। ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି, “େତେବ,
ଭାଇ, ନି ିତେର େସମାନ ଠାେର େକୗଣସି ମ ଳୀ ଆଚରଣ ବିଧିର ାନ ନାହିଁ!” ଉ
ପାଟି କରିବା ଏବଂ ଚି ାର କରିବା ଓ େସହିପରି କାଯ କଳାପ କରିବା, ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଏହା କି
ଏକ ସମୂହ ଅେଟ!” ମା , ଆପଣ ଜାଣ ି, ଏହା ବିଷୟେର କିଛି େଗାଟାଏ ଥିଲା, େଯେତ
ଅଧିକ ମଁୁ େସଠାେର ବସିଲି, େମାେତ େସେତ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିଛି େଗାଟାଏ ବା ବିକ
ରେପ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ପରି ବିଷୟ ଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ େସମାନ ଲ କରିବା ଆର କଲି।
ଏବଂ ଏହା ଚାଲିଲା। ମଁୁ ଭାବିଲି, “ମଁୁ େସମାନ ସହିତ ଅ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବି,
କାରଣ ମଁୁ କରିବି…ମଁୁ ଦାର ପାଖେର ଅଛି। ଯଦି ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟ େବପରଆ ଭାେବ
ଆର ହଏ, େତେବ ମଁୁ ଦାରର ବାହାରି ଯିବି। ମଁୁ ଜାେଣ େମା କା େକଉଁଠାେର ଥୁଆ
େହାଇଛି, ଠି େସଠାେର େକାଣେର।”
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151 ଏବଂ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର େକେତକ ଚାରକ ଶୁଣିବାକ ଲାଗିଲି, େସମାେନ
ବିଦାନ ଓ ଛା ମାେନ ଥିେଲ। କାହିଁକି, ମଁୁ ଭାବିଲି, “ତାହା ତ ଠି ଅଛି।”

େତଣୁ େଭାଜନ ସମୟ ଉପ ିତ େହଲା, ଏବଂ କହିେଲ, “ସମେ େଭାଜନ ନିମେ
ଆସ ।”
152 ମା ମଁୁ ଭାବିଲି, “େଗାଟିଏ ମିନି ରହ । େମା ପାଖେର ଘରକ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ
ଡଲାର ଏବଂ ପ -ସତରି େସ ପଇସା ଅଛି, ଏବଂ ମଁୁ…” େପେ ାଲ ଟ ା ପାଇଁ େମା
ପାଖେର ତାହା ହିଁ ସବ କିଛି ଥିଲା। େମାେତ ଘରକ େନଇଯିବା ପାଇଁ େକବଳ େସତିକି
ଦରକାର ଥିଲା। ଏବଂ େମା ପାଖେର େମାର ପୁରଣା େଫାଡ ଥିଲା, ଏହା ଏକ ବହତ ଭଲ
ପୁରଣା େଫାଡଟିଏ। ଏହା ଅଧଃପତିତ ଅବ ାେର ନ ଥିଲା, ଏହା ଠି ଏଠାେର ରହିଥିବା ଏହି
ଗାଡ଼ି ପରି ହିଁ ଥିଲା, େକବଳ ବ ବହାରଜନିତ ଜୀ ଶୀ େହାଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହା…
ମଁୁ କତେର ବିଶାସ କେର େଯ େଫାଡ ଘ ାକ ତିରିଶ ମାଇଲ ଯିବ, ମା ଅବଶ ତାହା
ପ ର ଏହି ପଟେର ଏବଂ ପ ର େସହି ପଟେର ଥିଲା। ଆପଣ େଦଖ , ଏହାକ ଏକାଠି
କରିେଦେଲ, ଆପଣ ର ତିରିଶ ହଏ। ଆଉ େତଣୁକରି ଏହା…ମଁୁ ଭାବିଲି, “େତେବ, େସହି
ରା ିେର ମଁୁ ଭାବଛି ମଁୁ ବାହାରକ ଯିବି ଏବଂ …ପେର” ମଁୁ ରା ି େସବା ପାଇଁ ରହିଲି।
153 ଏବଂ, ଓଃ, େସ କହିେଲ, “ସମ ଚାରକଗଣ, ନାମଧାରୀ ସଂ ା ନିରେପ େର, ମ
ଉପରକ ଆସ ।” େତେବ, େସଠାେର ଆେମମାେନ ାୟଃ ଦଇଶହ ଜଣ େଲାକ ଉପେର
ଥିଲ, ମଁୁ ଉପରକ ଗଲି। ଆଉ େତଣୁ େସ କହିେଲ, “େତେବ, ଆପଣ ସମେ ଚାର କରିବା
ପାଇଁ ଆମ ପାଖେର ସମୟ ନାହିଁ।” େସ କହିେଲ, “େକବଳ ଚାଲିକରି ଆସ ଏବଂ କହ
େଯ ଆପଣ କିଏ ଓ ଆପଣ େକଉଁଠାର ଆସିଛ ି।”
154 େତେବ, ଏହା େମାର ସମୟ ଆସିଲା, ମଁୁ କହିଲି, “ୱିଲିୟ ାନହା , ବାପି ।
େଜଫସନୱିେଲ, ଇ ିୟାନା।” ଚାଲି ଗଲି।
155 ମଁୁ ବାକି ଅନ ାନ ସମ ନିଜ ନିଜକ ଡାକଥିବାର ଶୁଣିଲି, “େପ ିକ ା ,
େପ ିକ ା , େପ ିକ ା , ପି.ଏ. ଅ ଡବଲ ., ପି.ଏ.େଜ.ସି., ପି.ଏ.ଡବଲ ., ପି…”
156 ମଁୁ ଚାଲି ଗଲି। ମଁୁ ଭାବିଲି, “େତେବ, ମଁୁ ଅନମାନ କରଛି େଯ ମଁୁ ହିଁ ବିଚି ାଣୀ ଥିଲି।”
େତଣୁ ମଁୁ ବସି ପଡ଼ିଲି, ଅେପ ା କଲି।
157 ଏବଂ, େସହି ଦିନ, େସମାନ ର ଖୁ ଉ ମ, ଯୁବା ଚାରକମାେନ େସଠାେର
ଥିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଶ ିଶାଳୀ ଭାବେର ଚାର କରିଥିେଲ। ତାହାପେର େସମାେନ
କହିେଲ, “ଆଜି ରା ିେର େଯଉଁ ଜଣକ ବା ା େନଇ ଆସିବାକ ଯାଉଛ ି…” ମଁୁ ବିଶାସ
କେର େସମାେନ ତାହା , “ ାଚୀନ” େବାଲି ଡାକିେଲ। ଏବଂ େସମାନ ର େସବକମାେନ,
“ସ ାନୀୟ,” ବଦଳେର ଏହା ଥିଲା “ ାଚୀନ।” ଏବଂ େସମାେନ େସଠାେର ଜେଣ ବ
ଅେଶତ ବ ି ଆଣିେଲ, ଆଉ େସ ଏହି ପୁରଣା-କାଳିଆ ଚାରକମାନ ର େକାଟ
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ମଧ ର େଗାଟିଏ ପି ିଥିେଲ। ମଁୁ ଅନମାନ କେର ନାହିଁ େଯ ଆପଣ େସପରି େଗାଟିଏ େକେବ
େଦଖିଥିେବ। ପଛେର ଲ ା କେପାତ-ଲା ପରି, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଏକ ମଖମଲିଆ କଲର
ସହିତେର, ଏବଂ ତା ମ କେର ଧଳା େକଶର ଏକ େଛାଟ ଧାଡ଼ିଟିଏ ଥିଲା। େବଚାରା
ବ ବ ିଜଣ, େସ ଏହିପରି ବାହାରକ ଆସିେଲ, ଆପଣ ଜାଣ ି। ଏବଂ େସ େସଠାେର
ଛିଡ଼ା େହେଲ ଓ ବଲି ପଡ଼ିେଲ। ଏବଂ େଯଉଁଠାେର ସମ ଚାରକମାେନ ଯୀଶୁ ଏବଂ େସହି
ମହାନ ବିଷୟେର ଚାର କରିଥିେଲ…େସ େକେତ ମହାନ ଥିେଲ, ଏବଂ ଭତି ସବ, େସହି
ବ ଜଣକ ତା ର ମୂଳପାଠକ ଆୟୁବର େନେଲ। “େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଜଗତର ଭି ିମୂଳ

ାପନ କଲି, କିଅବା େଯେତେବେଳ ଭାତୀ ତାରାମାେନ ଏକ ଗୀତ ଗାନ କେଲ ଏବଂ
ପରେମଶର ପୁ ଗଣ ଆନ ଧନି କେଲ ତେମ େକଉଁଠାେର ଥିଲ?”

158 ଏବଂ େସହି େବଚାରା ବ ବ ିଜଣକ, ମଁୁ ଭାବିଲି, “କାହିଁକି େସମାେନ େସହି
ଯୁବାମାନ ମଧ ର େକେତକ େସଠାେର ଚାର କରିବାକ ରଖିେଲ ନାହିଁ?” ଉ ମ…

ାନଟି ସ ୂ ଭାେବ ପରିପୂ େହାଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି, “େସମାେନ ତାହା କାହିଁକି
କେଲ ନାହିଁ?”

159 ଏଣୁ େତେବ ଏହି ବ ବ ିଜଣକ, ଏଠାେର ତେଳ ପୃଥିବୀେର ଯାହା ଘଟୁଅଛି
ତାହା ଚାର କରିବା ପରିବେ , ସଗେର ସବ ସମୟେର ଯାହା ଘଟୁଥିଲା େସ ତାହା

ଚାର କରିବାକ ଲାଗିେଲ। େତେବ, େସ ତାହା ଆର କ େନଇଗେଲ—ସମୟର
ଆର େର, ଏବଂ ଭସମାନା ର େମଘଧନେର ତାହା ଦିତୀୟ ଆଗମନେର େଫରାଇ
ଆଣିେଲ। କାହିଁକି, ମଁୁ େମା ଜୀବନେର ଏପରି ଚାର ଶୁଣି ନ ଥିଲି! ାୟଃ େସହି ସମୟେର
େଯେତେବେଳ ଆ ା ତା ଆଘାତ କେଲ, େସ େସତିକି ଉ କ େଡଇଁେଲ ଏବଂ ନିଜର
େଗାଇଠିକ ଏକ ବାେଡ଼ଇେଲ, ନିଜର କା ଗୁଡ଼ିକ ପଛକ କରି େଦଇ େସହି ମ ର ବିଦାୟ
େନଇ ଚାଲିଗେଲ, ଓ କହିେଲ, “େମାର ଚାର କରିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖେର ଏଠାେର ଯେଥ

ାନ ନାହଁ।” ଏବଂ ତା ପାଖେର ତାହା ଅେପ ା ଅଧିକ ାନ ଥିଲା ଯାହା ଏଠାେର େମା
ପାଖେର ଅଛି।

160 ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଯଦି ତାହା ଜେଣ ବ ବ ି ଏପରି ଭାବେର କାଯ କରାଇବ, େତେବ
ଯଦି ଏହା େମା ଉପେର ପେଡ଼ ତାହା କଅଣ କରିବ?” ମଁୁ—ମଁୁ ଭାବିଲି, “େବାଧହଏ େମାେତ
େସଥିର କିଛି ଦରକାର।” କାହିଁକି, େସ େସଠାକ ବାହାରିକି ଆସିଥିେଲ, ମଁୁ େସହି ବ ବ ି
ପାଇଁ ବହତ ଦଃଖିତ ଅନଭବ କରଥିଲି। ମା , େଯେତେବେଳ େସ ଚାଲିଗେଲ, ମଁୁ େମା ନିଜ
ପାଇଁ ଦଃଖିତ ଅନଭବ କରଥିଲି। ଆଉ ମଁୁ ତାହା େସଠାର ଚାଲି ଯାଉଥିବାର େଦଖିଲି।

161 ମଁୁ େସହି ରା ିେର ବାହାରକ ଗଲି, ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି, “େତେବ, ପରଦିନ ସକାେଳ ମଁୁ
କାହାରିକ ଏହା ଜାଣିବାକ େଦବି ନାହିଁ େଯ ମଁୁ େକଉଁଠାର, କିଏ ଅେଟ।” େତଣୁ ମଁୁ ଗଲି,
ଏବଂ େସହି ରା ି ମଁୁ େମାର ପାଇଜାମାଗୁଡ଼ିକ ଦବାଇ ସାଇତି କଲି। ମଁୁ େନଲି…େଶାଇବା
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ପାଇଁ ଶସ େ କ ଗଲି, ଏବଂ ମଁୁ ତଳକ ଯାଇ େମା ପାଇଁ କିଛି ବାସି େରା କିଣି ଆଣିଲି।
ଆପଣ…ମଁୁ ଏକ ନିେକଲେର ଏେତ ଗୁଡ଼ିଏ କିଣି ଆଣିଲି। େସଠାେର ତେଳ ଏକ ଜଳେ ାତ
ଥିଲା, ମଁୁ କିଛି ପାଣି େନଇ ଆସିଲି। େତଣୁ ମଁୁ ଜାଣିଲି େଯ ତାହା େମାେତ ଅ ସମୟ ଧରି େମା
େଭାକକ ସ କରିବ, ଏଣୁ ମଁୁ େମା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ପାଣି େନଇ ଆସିଲି ଓ ତାହା ପିଇଲି,
ଏବଂ ଯାଇ େମା େରା ଖାଇଲି। ପୁଣି େଫରି ଆସିଲି ଓ ଯାଇ ଆଉ ଥେର ପାଣି ପିଇଲି। ଶସ
େ କ ଗଲି, ଦଇଟି ଆସନକ େନଲି ଏବଂ େମାର ସାନ େରଖା େରଖା ଥିବା ପାଇଜାମାକ
େସଠାେର ରଖି, େସହି ଆସନକ ଉପର ଦବାଇଲି।
162 ଆଉ, େସହି ରା ି, ମଁୁ ରାତିସାରା ବହତ ାଥନା କଲି। ମଁୁ କହିଲି, “ ଭ, ଏହା କଅଣ
ଅେଟ େଯଉଁଥିେର ମଁୁ ଆସିଯାଇଛି? ମଁୁ େମା ଜୀବନେର ଏପରି ଧାମିକ େଲାକମାନ
େକେବବି େଦଖି ନାହିଁ।” ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ଏହା ସବ କଅଣ ତାହା ବିଷୟେର ଜାଣିବା ପାଇଁ
େମାେତ ସାହାଯ କର।”
163 ଏବଂ ପରଦିନ ସକାେଳ ମଁୁ େସଠାେର ପହ ିଲି। ଆମକ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ନିମ ଣ
କରାଯାଇଥିଲା। ଅବଶ , ମଁୁ େସମାନ ସହିତ ଖାଇବାକ ଗଲି ନାହିଁ, କାରଣ େମା ପାଖେର
େନୖେବଦ େର େଦବାକ କିଛି ନ ଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ େଫରିଗଲି। ଏବଂ ପରଦିନ ସକାେଳ
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଭିତରକ ଗଲି, କାହିଁକି (ମଁୁ େମାର କିଛି େରାଲଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଥିଲି), ଏବଂ
ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଏବଂ େସମାେନ ଏକ ମାଇେ ାେଫାନେର କହଥିେଲ। ଏବଂ ମଁୁ ପୂବର
ଏକ ମାଇେ ାେଫା େକେବ େଦଖି ନ ଥିଲି, ଆଉ ମଁୁ େସହି ଜିନିଷକ ଡରଥିଲି। ଏଣୁକରି
େସମାେନ…ଏବଂ େସଥିେର ଉପେର ଏକ େଛାଟ ତାର ଝଲି ରହିଥିଲା, ଆଉ ଏହା ତଳକ
ଝଲଥିଲା। ଉପର ତଳକ ଝଲଥିବା େସହି ମାଇକମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏ, ପରି। ଏବଂ
େସ କହିେଲ, “ଗତକାଲି ରାତିେର, ମ ଉପେର, ଏଠାେର ଜେଣ ବା  ଟି , ଯୁବା ଚାରକ
ଥିେଲ।”

ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଉଃ-ଓଃ, େତେବ ମଁୁ ଏକ ଶା ି ନିମେ େଯାଗ ଅେଟ।”
164 ଏବଂ େସ କହିେଲ, “େସ ମ ଉପେର ସବକନି ଚାରକ ଥିେଲ। ତା ର ନାମ ଥିଲା

ାନହା । କଅଣ େକହି ତା ବିଷୟେର କିଛି ଜାଣିଛ ି କି? ତା ଆସିବା ପାଇଁ କହ ,
ଆେମ ଚାହଁୁ େଯ େସ ସକାଳର ବା ା େନଇ ଆସ ।”
165 ଓଃ େମାର ଭ! ମଁୁ ଏକ ଟି-ସାଟ ପି ିଥିଲି, ଓ େସହି େରଖା ଥିବା ପାଇଜାମା ପି ିଥିଲି,
ଆପଣ ଜାଣ ି। ଏବଂ ଆେମ ବା  ଟି ମାେନ ଏହା ବିଶାସ କର େଯ ଆପଣ ମ ଉପରକ
ଯିବାକ େହେଲ, ଏକ ସୁ ପି ିଥିବା ଆବଶ କ, ଆପଣ ଜାଣ ି। େତଣୁ…ଆଉ ମଁୁ—ମଁୁ
େକବଳ କତେର ଚପଚା େହାଇ ବସିଥିଲି। ଏବଂ େସହି ସମୟେର…େସେତେବେଳ
ଉ ରେର େସମାନ ର ଏହା ନିୟମ ରହିଥିଲା ’କାରଣ (େସମାନ ର ଅ ରା ୀୟ
ସ ିଳନୀ) ଅେଶତ େଲାକମାେନ େସଥିେର ଆସିପାର ନ ଥିେଲ ଯଦି ତାହା ଦ ିଣେର
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ଥିଲା। େସମାନ ର େସଠାେର ଅେଶତ େଲାକମାେନ ଥିେଲ, ଏବଂ ମଁୁ ଜେଣ ଦ ିଣ ା ିୟ
ଥିଲି, େମାର କଲାରେର ଏେବ ସୁ ା ମ ଥିଲା, ଆପଣ େଦଖ , ଭାବଥିଲି ମଁୁ ଅନ ମାନ
ଅେପ ା ଅଧିକ ଟିକିଏ ଉ ମ ଅେଟ। ଏବଂ େସଦିନ ସକାେଳ ହିଁ ଏପରି େହବାକ ଥିଲା,
େଯ ଠି େମା ପାଖେର ଜେଣ—ଜେଣ ଅେଶତ ବ ି ବସିଥିେଲ। ଏଣୁ ମଁୁ ବସିଥିଲି ଓ ତା
ଆଡ଼କ ଅନାଇଲି। ମଁୁ ଭାବିଲି, “େତେବ, େସ ଜେଣ ଭାଇ ଅେଟ।”

166 ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ୱିଲିୟ ାନହା େକଉଁଠାେର ଅଛ ି େକହି ଜାଣିଛ ି କି?”
ମଁୁ ଏହିପରି ବସିଥିବା ାନେର ଗୁ ି େହାଇଗଲି। େତଣୁ େସ ତାହା ଦିତୀୟ ଥର କହିେଲ,
େଘାଷଣା କେଲ, କହିେଲ, “ବାହାେର େକହି” (େସ ଏହି େଛାଟ ମାଇକକ ଟାଣି ଆଣିେଲ)
“ୱିଲିୟ ାନହା େକଉଁଠାେର ଅଛ ି ଜାଣିଛ ି କି? ତା କହ େଯ ଆେମ ତା
ସକାଳର ବା ା ପାଇଁ ମ ଉପେର ଚାହଁୁ। େସ ଦ ିଣ ଇ ିୟାନାର ଜେଣ ବାପି ଚାରକ
ଅଟ ି।”

167 ମଁୁ କତେର େକବଳ ିର ଭାେବ ବସି ରହିଲି ଓ ଲଚିଲି, ଆପଣ ଜାଣ ି। ଯାହାେହଉ,
େକହି ବି େମାେତ ଜାଣି ନ ଥିେଲ। େସହି ଅେଶତ ବାଳକ େମା ଆଡ଼କ ଚାହିଁ, କହିଲା, “କଅଣ
ଆପଣ ଜାଣିଛ ି କି େସ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି?”

168 ମଁୁ ଭାବିଲି। େମାେତ—େମାେତ ହଏତ ମିଛ କହିବାକ ପଡ଼ିବ କି ା କିଛି କରିବାକ
ପଡ଼ିବ। େତଣୁ ମଁୁ କହିଲି, “ଠି ଏଠାେର ରହ ।”

େସ କହିେଲ, “କଅଣ କହିେଲ, ଆ ା?”

ମଁୁ ଉ ର େଦଲି, “ମଁୁ ଆପଣ କିଛି କହିବାକ ଚାେହଁ।” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ—ମଁୁ େସହି
ଅେଟ।”

େସ କହିେଲ, “େତେବ, େସଠାେର ଉପରକ ଯାଅ।”

169 ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ମଁୁ କରିପାେର ନାହିଁ। େଦଖ ,” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଏହି େଛାଟ
ପୁରଣା େରଖା ଥିବା ପାଇଜାମା ଓ ଏହି େଛାଟ ଟି-ସାଟ ପି ିଅଛି।” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ େସଠାେର
ଉପରକ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ।”

170 େସ କହିେଲ, “ଆପଣ କିପରି େପାଷାକ ପି ିଛ ି େସହି େଲାକମାନ ଫରକ ପେଡ଼
ନାହିଁ। େସଠାେର ଉପରକ ଯାଆ ।”

ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ନା।” ମଁୁ କହିଲି, “ଚ ରହ , ବ ମାନ କିଛି କହ ନାହିଁ।”

171 ଏବଂ େସମାେନ େଗାଟିଏ ମିନି ପେର େଫାନକ େଫରି ଆସି, କହିେଲ, “ୱିଲିୟ
ାନହା େକଉଁଠାେର ଅଛ ି େକହି ଜାଣିଛ ି କି?”
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172 େସ କହିେଲ, “ଏଠାେର େସ ଅଛ ି! ଏଠାେର େସ ଅଛ ି! େସ ଏଠାେର ଅଛ ି!”
ଓଃ, େମାର ଭ! େସଠାେର ମଁୁ େସହି େଛାଟ ଟି-ସାଟ ପି ିଥିବା ଅବ ାେର ଉଠିଲି, ଆପଣ
ଜାଣ ି। ଏବଂ ଏଠାେର ମଁୁ…

173 େସ କହିଲା, “ଉପରକ ଆସିଯାଆ , ୀମାନ ାନହା , ଆେମ ଚାହଁୁ େଯ ଆପଣ
ବା ା ପରିେବଷଣ କର ।” ଓଃ, େମାର ଭ, େସହି ସମ ଚାରକମାନ ସ ୁଖେର,
ଉହଁୁ, େସହି ସମ େଲାକମାନ ସ ୁଖେର! ଏବଂ େମା କଥା ଅ େହବାକ ଲାଗିଲା,
ଆପଣ ଜାଣ ି। େମାର େଚେହରା ଲାଲ, ଏବଂ େମା କାନ ଜଳିବାକ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ମଁୁ
କଥାେର ଅ େହଉଥିଲି, େରଖା ଥିବା ପାଇଜାମା ଏବଂ ଟି-ସାଟ ପି ି, ଚାରକ, ବା  ଟି

ଚାରକ ମାଇେ ାେଫା ନିକଟକ ଯାଉଛ ି, ତାହା ଆଗର େକେବ େଦଖି ନାହଁା ି, ଆପଣ
ବଝିେଲ।

174 ଏବଂ ମଁୁ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହଲି, ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ ଏହା ବିଷୟେର
ଜାେଣ ନାହିଁ।” ମଁୁ ଥେ ଇ େହଉଥିଲି, କତେର ଅଧୀର ଥିଲି, ଆପଣ ଜାଣ ି। ଏବଂ—
ଏବଂ ମଁୁ ଏଠାେର ଲକ 16 ପାଖାପାଖି ପହ ିଲି, ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି, “େତେବ, ବ ମାନ…”
ଆଉ ମଁୁ—ମଁୁ ଏହି ବିଷୟକ ଆସିଲି, “ଏବଂ େସ ନରକେର ତାହାର ଆଖି ଉଠାଇ ଚାହିଁଲା, ଓ
କା ିଲା।” ଆଉ ମଁୁ କଲି…ଏଣୁ ମଁୁ—ମଁୁ ଚାର କରିବାକ ଆର କଲି, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଏବଂ
ମଁୁ ଚାର କରିବାକ ଲାଗିଲି ଓ ଟିକିଏ ଭଲ ଅନଭବ କଲି। ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ଧନୀ େଲାକ
ନରକେର ଥିଲା ଏବଂ େସ କା ିଲା।” େସହି େଛାଟ ତିେନାଟି ଶ , େଯପରିକି େମାର ଅେନକ
ଉପେଦଶମାନ େସହିପରି ଅଛି, “କଅଣ ତେମ ଏହାକ ବିଶାସ କର,” ଏବଂ “ଏହି ରକ
କଥା କହ,” ଆପଣ େମାେତ େସଗୁଡ଼ିକ ଚାର କରିଥିବା ଶୁଣିଛ ି। ପୁଣି େମାର ଥିଲା, “ଏବଂ
ତାହାପେର େସ କା ିଲା।” ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “େସଠାେର େକୗଣସି ସ ାନ ନାହଁା ି, ନି ିତ
ଭାବେର ନରକେର ନେହଁ। ତାହାପେର େସ କା ିଲା।” ମଁୁ କହିଲି, “େସଠାେର େକୗଣସି ଫୁଲ
ନାହିଁ। ତାହାପେର େସ କା ିଲା। େସଠାେର େକୗଣସି ପରେମଶର ନାହଁା ି। ତାହାପେର
େସ କା ିଲା। େସଠାେର େକୗଣସି ୀ ନାହଁା ି। ତାହାପେର େସ କା ିଲା।” ତାହାପେର
ମଁୁ କା ିଲି। କିଛି େଗାଟାଏ େମାେତ ଅଧିକାର କଲା। େମାର ଭ! ଓଃ, େମାର ଭ! ପେର,
କଅଣ େହଲା ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏକ କାର େଚତନା ପାଇଲି, ମଁୁ ବାହାେର
ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲି। େସହି େଲାକମାେନ ଚି ାର କରି ଉ ପାଟି କରିଥିେଲ ଓ କା ିବାକ
ଲାଗିେଲ, ଏବଂ ମଁୁ, ଆମର ଏକ ଭୟ ର ସମୟ ଥିଲା।

175 େଯେତେବେଳ ମଁୁ ବାହାରକ ଆସିଲି େସଠାେର ଜେଣ ବ ି ଏକ ବଡ଼ େଟ ାସ େଟାପି
ପି ି, ବଡ଼ େଜାତା ପି ି େମା ପାଖକ ଚାଲିକରି ଆସିେଲ, ଆସି, କହିେଲ, “ମଁୁ ାଚୀନଅମୁକ-
ଓ-ଅମୁକ ଅେଟ।” ଚାରକ, େଗାେମଷ ପଲ ର କ େଜାତା, େଗାେମଷ ପଲ ର କ
େପାଷାକ ପି ିଥିବା ସହ।
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ମଁୁ ଭାବିଲି, “େତେବ, ତାହାେହେଲ େମାର େରଖାଥିବା ପାଇଜାମାଗୁଡ଼ିକ ଏେତ ଖରାପ
ନ ଥିଲା।”

176 କହିେଲ, “ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ଆସି େଟ ାସେର େମା ନିମେ ଏକ ଉ ୀପନା
ସଭା କର ।”

177 “ଉଃ-ହଁୁ, ମଁୁ ତାହା ହଣ କରିପାେର ନାହିଁ, ମହାଶୟ।” ଏବଂ ମଁୁ ଏହାକ େସହିପରି
ଭାବେର ଅସୀକାର କରିେଦଲି।

178 ଏଠାେର ଜେଣ ବ ି ଆସ ି ଯିଏକି ଏହି କାର ଏକ େଛାଟ େପାଷାକ ପି ି, େଗାଲ
େଖଳେର ବ ବହତ ପାଇଜାମା ପରି, େଯଉଁଠାେର େସମାେନ ଗଲ େଖଳ ି, ଆପଣ ଜାଣ ି,
େସମାନ ର େସହି େଛାଟ େଛାଟ ଆକାରର ପାଇଜାମାଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। େସ କହିେଲ, “ମଁୁ
ମାୟାମି ସହରର ାଚୀନଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକଅେଟ। ମଁୁ ପସ କେର…”

179 “େମାର, େବାଧହଏ େପାଷାକ ପି ିବାର େଶୖଳୀ ଏେତ ଉ ମ ନେହଁ।” ମଁୁ ତାହା
ଅନାଇଲି, ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଠି ଅଛି।”

180 େତଣୁ ମଁୁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଧରିଲି, ଏବଂ ମଁୁ ଘରକ େଫରିଲି। ପ ୀ େମାେତ ସା ାତ
କେଲ, େସ କହିେଲ, “ବିଲି, ତେମ କାହିଁକି ଏେତ ଖୁସି ଲାଗୁଛ?”

181 ମଁୁ କହିଲି, “ଓଃ, ମଁୁ ଫସଲର ସେବା ବିଷୟ ସହିତେର ସା ାତ କଲି। େମାର ଭ,
ଏହା ତେମ େଦଖିଥିବା ସବଠ ଉ ମ ଅେଟ। େସହି େଲାକମାେନ େସମାନ ର ଧମକ େନଇ
ଲ ିତ ନହଁ ି।” ଏବଂ, ଓଃ, ମଁୁ ତା ତାହା ବିଷୟେର ସବ କିଛି କହିଲି। ପୁଣି ମଁୁ କହିଲି, “ଆଉ
ଏଠାେର େଦଖ, ିେୟ, ନିମ ଣର ଏକ ସ ୂ ସୂଚୀ। େସହି େଲାକମାେନ!”

େସ କହିେଲ, “େସମାେନ ପବି ପାଖ ନହଁ ି ତ, କଅଣ େସମାେନ ଅଟ ି କି?”

182 ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ େସମାେନ େକଉଁ କାରର ପାଖ ଅଟ ି, ମା
େସମାନ ପାଖେର ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହା େମାେତ ଆବଶ କ।” ବଝିେଲ? ମଁୁ କହିଲି,
“ତାହା—ତାହାହିଁ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଯାହାକି ମଁୁ ସୁନି ିତ ଅେଟ।” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ନେବ
ବଷ ବୟ , ଜେଣ ବ କ, ପୁନବାର ଯୁବା େହଉଥିବାର େଦଖିଲି।” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ େମା
ଜୀବନେର ଏପରି ଚାର େକେବ ଶୁଣି ନାହିଁ। କାହିଁକି, ମଁୁ େକେବ େକୗଣସି ଜେଣ ବା  ଟି
ଏଭଳି ଚାର କରିବାର େଦଖି ନାହିଁ।” ମଁୁ କହିଲି, “େସମାେନ େସପଯ ଚାର କର ି
େଯପଯ େସମାେନ ଅଣନିଃଶାସୀ ନ େହାଇଯାଆ ି, ଏବଂ େସମାେନ ଆ ୁମାଡ଼ି ତେଳ
ନ ପଡ଼ିଯାଆ ି, େଫରି ଆସି, େସମାନ ର ନିଃଶାସକ ପୁଣି ନ ନିଅ ି। ଆପଣ େସମାନ
ଦଇଟି ବକ ଦରର ସୁ ା, ଚାର କରଥିବାର ଶୁଣିପାର ି।” ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ—ମଁୁ େମା
ଜୀବନେର େକେବ ଏପରି ଶୁଣି ନାହିଁ।” ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “େସମାେନ ଏକ ଅ ାତ ଭାଷାେର
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କଥାବା ା କର ି, ଏବଂ ଅନ ଜେଣ ତାହା କହ ି ଯାହା େସମାେନ କଥାବା ା କରଥାଆ ି।
େମା ଜୀବନେର େକେବ ଏପରି ଶୁଣି ନାହିଁ!” ମଁୁ କହିଲି, “କଅଣ ତେମ େମା ସହିତ ଯିବ କି?”
183 େସ କହିେଲ, “ ିେୟ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତମକ ବିବାହ କଲି, ମୃତ ଆମକ ଅଲଗା ନ
କରିବା ପଯ ମଁୁ ତମ ସହିତେର ରହିବି।” େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଯିବି।” େସ କହିେଲ, “େତେବ,
ଆେମ େଲାକମାନ କହିବା।”
184 ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ତେମ ତମର ମାଆକ କହ ଏବଂ ମଁୁ େମାର ମାଆକ କହିବି।”
େତଣୁ ଆେମ…ମଁୁ ଯାଇ ମାଆ କହିଲି।
185 ମାଆ କହିେଲ, “େତେବ, ନି ିତେର, ବିଲି। ଭ ତମକ ଯାହା କରିବାକ ଡାକିଛ ି,
ଯାଇ ତାହା କର।”
186 ଆଉ େତଣୁ ୀମତୀ  ବା େମାେତ ଆସିବା ପାଇଁ କହିେଲ। ମଁୁ ଗଲି। େସ କହିେଲ,
“ତେମ େଯଉଁ ଏହା ବିଷୟେର କହଅଛ ତାହା କଅଣ ଅେଟ?”
187 ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ଓଃ, ୀମତୀ  ବା ,” ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ ସବ ଏପରି
େଲାକମାନ େକେବ େଦଖି ନ ଥିେବ।”

େସ କହିଲା, “ଶା ହଅ! ଶା ହଅ!”

ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ, ମେହାଦୟା।” ମଁୁ କହିଲି, “େମାେତ ମା କର ।”

ଏବଂ େସ କହିେଲ, “କଅଣ ତେମ ଜାଣିଛ କି େଯ ତାହା ଏକ ପବି ପାଖ ର ସମୂହ
ଅେଟ?”
188 ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ମେହାଦୟା, ମଁୁ ତାହା ଜାଣି ନ ଥିଲି।” ମଁୁ କହିଲି, “େସମାେନ—
େସମାେନ ନି ିତେର ଉ ମ େଲାକମାେନ ଅଟ ି।”
189 େସ କହିଲା, “ଠି େସହି ବିଚାର! କଅଣ ତେମ ଭାବଛ େଯ ତେମ େମା ଝିଅକ
େସହିପରି ଜିନିଷ ମଧ କ ଟାଣି େନବ!” କହିେଲ, “ହାସ ା ଦ! ତାହା ଆଉ କିଛି ନେହଁ ବରଂ
ଅନ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ଫି ି େଦଇଥିବା ଆବଜନା ମା ।” େସ କହିେଲ, “ବା ବେର! ତେମ
େମା ଝିଅକ େସହିପରି ଭାବେର ବାହାରକ ଆଣିବ ନାହିଁ।”
190 ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ମା , ଆପଣ ଜାଣ ି, ୀମତୀ  ବା , େମାର ହଦୟର
ଗଭୀରତାେର ମଁୁ ଅନଭବ କରଛି େଯ ଭ ଚାହଁା ି େଯ ମଁୁ େସହି େଲାକମାନ ସହିତ
ଯାଏ।”
191 େସ କହିେଲ, “ତେମ ତମର ମ ଳୀ ନିକଟକ େଫରିଯାଅ େଯପଯ କି େସମାେନ
ତମ ପାଇଁ ଏକ ପୁେରାହିତ ଗୃହ େଦବାେର ସ ମ ନ ହଅ ି, ଏବଂ ଏପରି ଜେଣ ବ ି ପରି
ଆଚରଣ କର ଯାହାର କିଛି କା ାନ ଅଛି।” କହିେଲ, “ତେମ େମା ଝିଅକ େସଠାେର େସହି
ସବ େଦଇ ବାହାରକ େନଉ ନାହଁ।”
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ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ, ମେହାଦୟା।” ମଁୁ ବଲି ପଡ଼ିଲି ବାହାରକ ବାହାରି ଗଲି।
192 ଏବଂ େହା କା ିବାକ ଲାଗିେଲ। େସ ବାହାରକ ଆସିଲା, େସ କହିଲା, “ବିଲି, ମାମା
ଯାହା କହ ନା କାହିଁକି, ମଁୁ ତମ ସହିତେର ରହିବି।” ତାହାର ହଦୟକ ଆଶୀବାଦ କର !

ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ଓଃ, ିେୟ, ତାହା ଠି ଅଛି।”
193 ଆଉ ମଁୁ ଏହାକ ଛାଡ଼ିେଦଲି। େସ ନିଜର ଝିଅକ େସହିପରି େଲାକମାନ ସହିତ ଯିବାକ
େଦେବ ନାହିଁ େଯେହତ ତାହାର କାରଣ େହଲା “ଏହା ଆବଜନା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନେହଁ।”
ଏବଂ େତଣୁ ମଁୁ ଏହାକ ଏକ କାର ଯିବା ପାଇଁ େଦଲି। ଏହା େମା ଜୀବନେର କରିଥିବା
ସବଠାର ଖରାପ ଭଲ ଥିଲା, େଗାଟିଏ ଖରାପ ଭଲ ଥିଲା।
194 ଟିକିଏ ପେର, କିଛି ବଷ ଉ ାେର, ପିଲା ଛଆମାେନ ଆସ ି। ଆଉ ଦିେନ
ଆେମମାେନ…1937 ମସିହାେର, ଏକ ବନ ା ଆସିଲା। ଏକ ବନ ା େହଲା। ଏବଂ
ଆମର…ମଁୁ େସେତେବେଳ ପାେ ାଲିଂେର ଥିଲି ଏବଂ ମଁୁ େଲାକମାନ ବନ ା ପରି ିତିର,
ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭା ି ପଡ଼ିଥିବା ଅବ ାର ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଶତ େଚ ା କରଥିଲି। ଏବଂ
େମା ନିଜର ପ ୀ ଅସୁ େହାଇପଡ଼ିେଲ, ଏବଂ େସ ନିେମାନିଆେର କତ, କତ ଭାେବ
ଅସୁ େହାଇଥିେଲ। ଏବଂ େସମାେନ ତା ବାହାରକ େନଇଗେଲ…ନିୟମିତ ଡା ରଖାନା
ଏେତ ପରିପୂ ଥିଲା େଯ ଆେମ ତା େସଠାେର ରଖିପାରିଲ ନାହିଁ, େତଣୁ ଆେମ
ତା ବାହାରକ େନଇଗଲ େସହି—େସହି ଶାସକୀୟ େଯଉଁଠାେରକି େସମାନ ର ଏକ
େକାଠରୀ ଥିଲା। ଆଉ େତଣୁକରି େତେବ େସମାେନ େମାେତ ପୁନବାର ଡାକି ପଠାଇେଲ।
ଏବଂ ମଁୁ ସବେବେଳ ନଦୀ କଳେର ରହିଛି, ଏବଂ ଜେଣ ଡ ା ଚାଳକ ଥିଲି, େତଣୁ ମଁୁ
େଲାକମାନ ର ା କରିବାକ, ବନ ା ପରି ିତିର ଉ ାର କରିବାକ େଚ ା କରଥିଲି। ଏବଂ
ତାହାପେର ମଁୁ…େଗାଟିଏ…
195 େସମାେନ େମାେତ ଡାକିେଲ, କହିେଲ, “େଚ ନ ଗଳିେର ଏକ ଘର ଅଛି, ଏହା ଧସି
ଯିବା ଉପେର ଅେଟ। େସଠାେର ଏକ ମା ଏବଂ ଦେଳ ପିଲା ଅଛ ି,” କହିେଲ, “ଯଦି ତେମ
ଭାବଛ େଯ ତମର ଡ ା, ତମର େମାଟର େସମାନ ପାଖକ ଯାଇପାରିବ।”

ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ମଁୁ ଯାହା କରିପାରିବି ତାହା ସମ କିଛି କରିବି।”
196 ଆଉ ମଁୁ, େସହି ତର ଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ମାଡ଼ି ଚାଲିଲି। େସଠାେର ଜଳ ଭ ାରଟି ଭା ି
ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ, ଓଃ, େମାର ଭ, େସହି…ସହରକ େକବଳ ଜଳମ କରଥିଲା। ଏବଂ
ମଁୁ େଯତିକି େଚ ା କରିପାରିଥିଲି େସସବ ମଁୁ ଏହା କଲି, ପୁଣି େଶଷେର ଗଳିପଥମାନ
ଏବଂ ାନଗୁଡ଼ିକ େଦଇ ଗଲି। ଏବଂ ମଁୁ େସହି ାନର ନିକଟବ ୀ େହଲି େଯଉଁଠାେରକି
େସହି ପୁରାତନ ବନ ା ନିେରାଧକ ନଦୀବ ଥିଲା, ପାଣି ଉ ଧାରାେର ବାହାର ଥିଲା।
ଆଉ ମଁୁ କାହାରି ଚି ାର ଶୁଣିଲି, ଏବଂ ମଁୁ େଦଖିଲି ଜେଣ ମାଆ ବାର ା ଉପେର ଠିଆ
େହାଇଛ ି। ପୁଣି େସଠାେର େସହି ବଡ଼ ବଡ଼ େରାଲ ଗୁଡ଼ିକ େସଠାେର େସହିପରି ଭାବେର
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ଯାଉଥିଲା। େତେବ, ମଁୁ ଯଥାସ ବ ଏହି ପଥ େଦଇ ଉପରକ ଗଲି, ଏବଂ ଜଳଧାରାକ
ପାଇଲି ଆଉ େଫରି ଆସି େସହି ଅନ ପାଶକ ଗଲି। ମଁୁ େମାର ଡ ାକ ଠି ସମୟେର
ବ କଲି େଯପରିକି ତାହାକ େସହି , େସହି ଦାରବ , ଦାରର ଖ କି ା ବାର ାର ଖ
ସହିତେର ବା ିପାେର। ଏବଂ ମଁୁ େଦୗଡ଼ିଯାଇ ମାଆକ ଧରିଲି ଏବଂ ତା େସଠାକ େନଇ
ଆସିଲି, ଏବଂ ଦଇ ବା ତିନି ପିଲା େନଇ ଆସିଲି। ଆଉ ମଁୁ େମାର ଡ ାକ ଫିଟାଇଲି ଓ
ତା େଫରାଇ…ଆଣିଲି। ଅତି ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିଲି, ଏବଂ ତା କଳକ େନଇ ଆସିଲି,
ସହରର ାୟଃ େଦଢ଼ ମାଇ ଦରକ, େଯପଯ କି ମଁୁ ତା କଳକ େନଇ ନ ଆସିଲି। ଆଉ
ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସଠାେର ପହ ିଲି, େସ େଚତା ହରାଇଥିେଲ। ଏବଂ େସ
କହିବାକ ଲାଗିଥିେଲ…େସ ଚି ାର କରଥିେଲ, “େମା ଶିଶୁ! େମା ଶିଶୁ!”

197 େତେବ, ମଁୁ ଭାବିଲି େଯ ତା ର ଅଭି ାୟ ଏହା େଯ େସ ଶିଶୁଟିକ ଘେର ଛାଡ଼ି
େଦଇଛ ି। ଓଃ, େମାର ଭ! େସମାେନ ତା ର ଯ େନବାକ େଚ ା କରଥିବାେବେଳ ମଁୁ
ପୁନବାର େଫରି ଆସିଲି। ଏବଂ, ମଁୁ ଜାଣିବାକ ପାଇଲି, ଏହା ଥିଲା…କି ା େସ ଜାଣିବାକ
ଚାହଁୁଥିେଲ େଯ ତା ଶିଶୁ େକଉଁଠାେର ଅଛି। ାୟଃ ତିନି ବଷ ବୟସେର ଏକ େଛାଟ
ଶିଶୁଟିଏ ଥିଲା, ଆଉ ମଁୁ ଭାବିଲି େଯ ତା ର ଅଭି ାୟ ଏକ ନ ପାୟୀ ସାନ ଶିଶୁ କି ା
େସପରି କିଛି।

198 ଆଉ େତଣୁ ମଁୁ େଫରି ଗଲି ଓ େସଠାେର ପହ ିଲି। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସହି
ଡ ାଟି େନଇ ଭିତରକ ଗଲି ଆଉ େକୗଣସି ଶିଶୁକ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଏବଂ ବାର ାଟି େଖାଜିଲି
ଓ ଘର ଭିତରକ ଗଲି। ଆଉ ମଁୁ କତେର ଶୀ େଦୗଡ଼ିଲି ଏବଂ େସହି—େସହି ଖେ
ଟୁକଡ଼ାଟିକ ଧରିଲି ଯାହାକି େମାର ଡ ାେର ଭାସୁଥିଲା, ଡ ାେର ଚଢ଼ିଗଲି, ଏବଂ ତାହାକ
ଟାଣି ହଗୁଳା କରିେଦଲି।

199 ଏବଂ ତାହା େମାେତ େସେତେବେଳ ମୂଖ ନଦୀର ବାହ ମଧ କ େନଇଗଲା। ଏବଂ
ଏହା ରାତି ାୟଃ ଏଗାରଟା-ତିରି େହଉଥିଲା, ଆଉ େକବଳ ହିମପାତ ଓ ତଷାରପାତ
େହଉଥିଲା। ଆଉ ମଁୁ ଚାଲ କରିବାର ତାରକ ଧରି ପକାଇଲି ଓ ମଁୁ ଡ ାକ ଟାଣିବାକ େଚ ା
କଲି, ଏବଂ ଏହା ଚାଲ େହଲା ନାହିଁ, ଆହରି ମଁୁ େଚ ା କଲି ଏବଂ ଏହା ଚାଲ େହଲା ନାହିଁ, ପୁଣି
ମଁୁ ପୁନବାର େଚ ା କଲି। େସହି ବାହେର ଅଧିକ ଦରକ ଚାଲିଗଲି, େସହି ଜଳ ପାତ ଠି
େମା ତେଳ ଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ କତ ବହତ େଚ ା କରଥିଲି, ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଓଃ, େମାର ଭ,
ଏଠାେର—ଏଠାେର େମାର ଅ ଅେଟ! ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ!” ଏବଂ ମଁୁ କତେର କଠିନ
େଚ ା କରିଥିଲି। ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ ଭ, ଦୟାକରି େମାେତ ଏହିପରି ମୃତ େର ମରିବାକ
ଦିଅ ନାହିଁ,” ଏବଂ ମଁୁ ଟାଣୁଥିଲି ଓ ମଁୁ ଟାଣୁଥିଲି।

200 ଏବଂ ଏହା େମା ପାଖକ େଫରି ଆସିଲା, “େସହି ଆବଜନାର ସମୂହ ବିଷୟେର କଅଣ
ଯାହା ପାଖକ ତେମ ଗଲ ନାହିଁ?” ବଝିେଲ? ଉଃ-ହଁୁ।
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201 ମଁୁ ଡ ାେର େମାର ହାତକ ରଖିଲି, ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “େହ ପରେମଶର, େମା ତି ଦୟା
କର। େମାେତ େମା ପ ୀ ଏବଂ ଶିଶୁକ ଏହିପରି ଛାଡ଼ିବାକ ଦିଅ ନାହିଁ, ଏବଂ େସମାେନ
େସଠାେର ଅସୁ ଅଛ ି! ଦୟାକରି!” ଏବଂ ମଁୁ େସହିପରି ଟାଣିବା ଜାରି ରଖିଲି, ଆଉ ତାହା
ଚାଲ େହଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ମଁୁ େସଠାେର ତେଳ ଜଳର ଗଜନ ଶୁଣି ପାରଥିଲି, କାରଣ ମଁୁ…
େକବଳ େକେତାଟି ମିନି , ଆଉ, ଓଃ, େମାର ଭ, ତାହା ଅ ଥିଲା। ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ ଭ,
ଯଦି ତେମ େମାେତ ମା କରି େଦବ, ମଁୁ ତି ା କରଛି ମଁୁ କିଛି ବି େହେଲ କରିବି।” େସହି
ଡ ାେର ହିଁ ଆ ୁପାତ କଲି, ଏବଂ ତଷାର େମାେତ ମୁହଁେର ଆଘାତ କରଥିଲା। ମଁୁ କହିଲି,
“ମଁୁ ତାହା ସବକିଛି କରିବି ଯାହା ତେମ ଚାହଁୁଛ େଯ ମଁୁ କେର େବାଲି।” ଆଉ ମଁୁ ପୁନବାର
ଟାଣିଲି, ଏବଂ ତାହା ଚାଲ େହାଇଗଲା। ଏବଂ ମଁୁ େଯତିକି ପାରିଲି ତାକ ସବ ଗ ା ଇ ନ
େଦଇ େଦଲି, ଓ ଅବେଶଷେର କଳକ ପହ ିଲି।
202 ଏବଂ ମଁୁ େସହି , ପାେ ାଲିଂ େଖାଜିବା ପାଇଁ େଫରିଗଲି। ଆଉ ମଁୁ େସହି
ବିଷୟେର ଚି ା କଲି…େସମାନ ମଧ ର େକେତକ କହିେଲ, “ଯଥା, ସରକାର େକବଳ
େଧାଇ େହାଇଗେଲ।” େସଠାେର େମାର ପ ୀ ଏବଂ ଶିଶୁ ରହିଥିେଲ, ଉଭୟ ଶିଶୁ।
203 ଏବଂ ମଁୁ େଯତିକି େଜା ପାରିଲି େସତିକି େଜା ଶାସକୀୟ ନିମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି,
ପୁଣି ଜଳ େସଥି ଭିତେର ାୟଃ ପ ର ଫୁଟ ଗଭୀର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲା। ଏବଂ େସଠାେର
ଜେଣ େମଜର ଥିେଲ, ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “େମଜର, ଡା ରଖାନାର କଅଣ େହଲା?”

କହିେଲ, “େତେବ, ବ ହଅ ନାହିଁ। େସଠାେର ଆପଣ ର େକହି ଅଛ ି କି?”

ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ, ଜେଣ—ଜେଣ ଅସୁ ପ ୀ ଏବଂ ଦଇଟି ଶିଶୁ।”
204 େସ କହିେଲ, “େସମାେନ ସମେ ବାହାରି ଗେଲଣି।” କହିେଲ, “େସମାେନ ଏକ
ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ିେର ଅଛ ି ଏବଂ େସମାେନ ଚାଲ ାଉ ଅଭିମୂେଖ ବାହାରିଛ ି।”
205 ମଁୁ େଦୗଡ଼ି, େମା ଡ ାେର ଚଢିଲି ଏବଂ…ଅବା େମା କାରେର ଚଢିଲି, ଓ େମାର
ଡ ାକ ତାହାର ପଛେର େଥାଇଲି, ଏବଂ େସଠାର ବାହାରିଲି…ଏବଂ ତାହାପେର ନଦୀର
େଯାରଗୁଡ଼ିକ ାୟଃ ଅେଢ଼ଇ ବା ତିନି ମାଇଲ େଚୗଡ଼ା ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ରାତିସାରା
ମଁୁ େଚ ା କଲି…େସମାନ ମଧ ର େକେତକ କହିେଲ, “େସହି ଗାଡ଼ି, େସହି ମାଲବାହୀ
ଗାଡ଼ି, େସହି େପାଲର ଖ ସହିତେର େଧାଇ େହାଇଗଲା।”
206 େତେବ, ମଁୁ ନିଜକ ଏକ େଛାଟ ଦୀପେର ଏକାକୀ ପାଇଲି, େସଠାେର ତିନି ଦିନ ବସି
ରହିଲି। ତାହା ଆବଜନା ଥିଲା କି ନାହିଁ ଚି ା କରିବାକ େମା ପାଖେର ବହତ ସମୟ ଥିଲା।
େକବଳ ପିଟି େହଉଥିଲି, “େମା ୀ େକଉଁଠାେର?”
207 େଶଷେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତା ପାଇଲି, କିଛି ଦିନ ଉ ାେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ
େସଠାର ବାହାରିଲି ଓ ଆର ପାରିକ ଗଲି, େସ ଇ ିୟାନାର, କଲ ନଗରେର ଯାଇ
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ରହିଥିେଲ, େସଠାେର ବା  ଟି ଅଡିେଟାରିୟମେର େଯଉଁଠାେର େସମାେନ ଏକ—ଏକ
େଛାଟ ଡା ରଖାନା ପରି କରିଥିେଲ, ସରକାରୀ ଖଟଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ଅସୁ ମାନ ନିମେ
େକାଠରୀମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ ତା ପାଖକ ଯଥା ସ ବ ପାରିଲି େଦୗଡ଼ିଲି, େସ
େକଉଁଠାେର ଅଛ ି ତାହା େଖାଜିବାକ େଚ ା କରି, ଚି ାର କରଥିଲି, “େହା ! େହା !
େହା !” ଏବଂ ମଁୁ େଦଖିଲି, ଆଉ େସଠାେର େସ ଏକ ଖଟ ଉପେର ପଡ଼ି ରହିଥିେଲ, ପୁଣି ଯ ା
େରାଗ ଭିତରକ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।

େସ ତା ର େଛାଟ ଅ ି ଜଜରିତ ହାତ ଉଠାଇେଲ, ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ବିଲି।”

ଏବଂ ମଁୁ ତା ପାଖକ େଦୗଡ଼ିଗଲି, ଆଉ ମଁୁ କହିଲି,“େହା , ିେୟ।”

େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଭୟ ର େଦଖାଯାଉଛି, କଅଣ ମଁୁ ନେହଁ କି?”

ମଁୁ କହିଲି,“ନା, ିେୟ, ତେମ ଅବିକଳ ଠି ଦିଶୁଛ।”
208 ାୟଃ ଛଅ ମାସ ଧରି ଆମଠାେର ଥିବା ସମ ଜିନିଷ ସହିତ, ତାହାର ଜୀବନକ
ବ ାଇବା ପାଇଁ େଚ ା କରିବାକ ଯାଇ ଆେମ ସବକିଛି କାମ କଲ, ମା େସ ୀଣ ଓ

ୀଣତର େହାଇ ଚାଲିେଲ।
209 ଦିେନ ମଁୁ ପାେ ାଲିଂେର ଥିଲି ଏବଂ େମାର େରଡିଓ ଚାଲ ଥିଲା, ଆଉ ମଁୁ ଭାବିଲି େଯ
ମଁୁ ଶୁଣିଲି, େରଡିଓେର ଏକ ଡାକରା ଦିଆଯାଉଥିଲା, କହଥିଲା, “ୱିଲିୟ ାନହା ପାଇଁ,
ଡା ରଖାନାେର ତର େୟାଜନ, ପ ୀ ମୃତ ଶଯ ାେର ଅଛ ି।” ମଁୁ େଯେତ ଶୀ ସ ବ
େସେତ ଶୀ ଡା ରଖାନାକ ଧାଇଁଲି, ଲା ବତୀ ଏବଂ େପଂକାଳୀ ଚାଲ କରି, େସଠାର
ବାହାରିଲି। ଏବଂ ତାହାପେର ମଁୁ—ମଁୁ ଡା ରଖାନା ପହ ିଲି ଓ ମଁୁ ଅଟକିଲି, ଭିତରକ
େଦୗଡିଗଲି। େସହି—େସହି ଡା ରଖାନାେର ତଳକ ଆସୁଥିବାେବେଳ, ମଁୁ େମାର ଏକ ସାନ
ବ କ େଦଖିଲି ଯାହା ସହିତ ଆେମ ଏକାଠି ମାଛ ଧରଥିଲ, ଆେମ ପିଲାଟି େବେଳ ଏକାଠି
େଦୗଡଥିଲ, ସା ଅଡାୟ ।
210 ଡା ର ସା ଅଡାୟ , େସ ହିଁ େସହି ଜଣକା ଅଟ ି ଯାହା ବିଷୟେର ଅ ଦିନ ପୂବର
େସହି ଦଶନଟି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତା କିନି ବିଷୟେର କହିଥିଲି। ଆଉ େସ କହିଥିେଲ, ଯଦି
େକହି ଦଶନେର ସେ ହ କର ି, େତେବ ତା ମେନ ପକାଇବା ପାଇଁ ଡାକି େଦେବ, ଆପଣ
ଯଦି ଏହା ଜାଣିବାକ ଚାହଁା ି େଯ ତାହା ଠି କି ନେହଁ।
211 ଏବଂ େତେବ ତାହାେହେଲ େସ ଏଠାେର େସପରି ଭାବେର ବାହାରକ ଆସିେଲ, ଏବଂ
ତା ହାତେର ତା ର େଟାପି ଥିଲା। େସ େମା ଆଡକ ଚାହିଁ କା ିବାକ ଲାଗିେଲ। ଏବଂ ମଁୁ
ତା ପାଖକ େଦୗଡ଼ିଗଲି, େମା ବାହକ ତା ଚାରିପାଖେର େଦଲି। େସ ତା ର ବାହକ େମା
ପାଖେର ରଖି, କହିେଲ, “ବିଲି, େସ ଚାଲି ଯାଉଅଛି।” େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଦଃଖିତ। ମଁୁ ଯାହା
କରିପାରିଥା ି ତାହା ସବ କରିସାରିଛି, ମଁୁ ବିେଶଷ ଏବଂ ସବକିଛି କରିଅଛି।”
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ମଁୁ କହିଲି, “ସା , ନି ିତ ଭାବେର େସ ଯାଉନାହଁା ି!”

କହିେଲ, “ହଁ, େସ ଯାଉଅଛି।” ଏବଂ େସ କହିେଲ, “େସଠାେର ଭିତରକ ଯାଅ ନାହିଁ,
ବି ।”

ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “େମାେତ ଭିତରକ ଯିବାକ ଅଛି, ସା ।”

ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ତାହା କର ନାହିଁ। ନାହିଁ, ଦୟାକରି କର ନାହିଁ।”

ମଁୁ କହିଲି, “େମାେତ ଭିତରକ ଯିବାକ ଦିଅ।”

କହିେଲ, “ମଁୁ ତମ ସହିତେର ଯିବି।”
212 ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ତେମ ଏଠାେର ବାହାେର ରହ। ମଁୁ ତା ର େଶଷ ମୁହ େର ତା ସହିତ
ରହିବାକ ଚାେହଁ।”

କହିେଲ, “େସ ତ େଚତାଶୂନ ।”
213 ମଁୁ େକାଠରୀ ଭିତରକ ଗଲି। ଏବଂ ନସ େସଠାେର ବସିଥିେଲ, ଆଉ େସ କା ଥିେଲ
କାରଣ େସ ଏବଂ େହା ଏକାଠି ୁଲବ ଥିେଲ। େତଣୁ ମଁୁ ଅନାଇଲି, ଏବଂ େସ କା ିବାକ
ଲାଗିେଲ, ନିଜର ହାତ ଉପରକ କେଲ। ଏବଂ ଚାଲିବା ଆର କଲି।
214 ଏବଂ ମଁୁ ଅନାଇଲି, ଓ ତା ହେଲଇଲି। େସଠାେର େସ ଥିେଲ, େସ ାୟଃ ଶେହ
େକାଡ଼ିଏ ପାଉ ଓଜନର, ାୟଃ ଷାଠିଏକ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ଆଉ ମଁୁ—ମଁୁ ତା
ହେଲଇଲି। ଏବଂ ଯଦି ମଁୁ ଶେହ ବଷ ବି ବ ିବାକ ଯାଏ, ମଁୁ େକେବବି ଭଲିବି ନାହିଁ େଯ କଅଣ
ଘଟିଥିଲା। େସ ବଲି ପଡ଼ିେଲ, ଏବଂ େସହି ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁ ର ଆଖି େମା ଆଡ଼କ ଚାହିଁଥିଲା। େସ
ହସିେଲ। େସ କହିେଲ, “ତେମ େମାେତ କାହିଁକି ଡାକି େଫରାଇ ଆଣିଲ, ବିଲି?”

ମଁୁ କହିଲି, “ ିେୟ, େମାେତ ତମର ମୂଖମ ଳ ନିେ ଜ ଦିଶିଲା।”
215 େମାେତ େକବଳ କାମ କରିବାକ ଥିଲା। ଆେମ ରଣ ଥିଲ ଏବଂ ଡା ର େଦୟ
ଶହ ଶହ ଡଲାର ଥିଲା, ଏବଂ ଏହାକ ପରିେଶାଧ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନ ଥିଲା। ଆଉ େମାେତ
େକବଳ କାମ କରିବାକ ଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ ତା ଦିନକ ଦଇ ତିନି ଥର େଦଖୁଥିଲି, ଓ େତ କ
ରା ିେର, ଏବଂ ତାହାପେର େଯେତେବେଳ େସ େସହି ଅବ ାେର ଥିେଲ।

ମଁୁ କହିଲି, “ତମର କହିବାର ଅଥ କଅଣ, ତମକ ‘ଡାକି’ ‘େଫରାଇ’ ଆଣିଲି?”
216 େସ କହିେଲ, “ବି , ତେମ ଏହା ବିଷୟେର ଚାର କରିଛ, ତେମ ଏହା ବିଷୟେର
କଥାବା ା କରିଛ, ମା ଏହା କଅଣ ଅେଟ ତାହା ବିଷୟେର ତମର ଧାରଣା ନାହିଁ।”

ମଁୁ କହିଲି, “ତେମ େକଉଁ ବିଷୟେର କହଛ?”
217 େସ କହିେଲ, “ସଗ।” େସ କହିେଲ, “େଦଖ,” େସ କହିେଲ, “େମାେତ କିଛି
େଲାକମାନ ଦାରା, ପୁରଷ କି ା ୀେଲାକମାନ କିଅବା େସପରି କିଛି ଦାରା ଘରକ
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ନିଆ ଯାଉଥିଲା। େସମାେନ ଧଳା ର ର େପାଷାକ ପି ିଥିେଲ।” ଏବଂ େସ କହିେଲ,
“ମଁୁ ଆରାମ ଏବଂ ଶା ିେର ଥିଲି।” କହିେଲ, “ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁ ର ପ ୀମାେନ ଗଛର ଗଛକ
ଉଡଥିେଲ।” େସ କହିେଲ, “ଏହା ଭାବ ନାହିଁ େଯ ମଁୁ ନିେଜ େସହି କ ନା କରଅଛି।” େସ
କହିେଲ, “ବିଲି, ମଁୁ ତମକ ଆମର ଭଲଟି କହିବାକ ଯାଉଛି।” େସ କହିେଲ, “ବସ।” ମଁୁ
ବସିଲି ନାହିଁ; ମଁୁ ଆ ୁମାଡ଼ି, ତା ହାତ ଧରିଲି। େସ କହିେଲ, “କଅଣ ତେମ ଜାଣିଛ ଆମର
ଭଲ େକଉଁଠାେର ଅଛି?”

ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ, ିେୟ, ମଁୁ ଜାଣିଛି।”
218 େସ କହିେଲ, “ଆେମ କଦାପି ମାଆ ର କଥା ଶୁଣିବା ଉଚି ନ ଥିଲା। େସହି
େଲାକମାେନ ଠି ଥିେଲ।”

ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଏହା ଜାଣିଛି।”
219 େସ କହିେଲ, “େମାେତ ଏହା ତି ା କର, େଯ ତେମ େସହି େଲାକମାନ ପାଖକ
ଯିବ,” କହିେଲ, “କାରଣ େସମାେନ ସଠି ଅଟ ି।” ଏବଂ େସ କହିେଲ, “େମା ପିଲାମାନ
େସପରି ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ।” ଆଉ ମଁୁ…େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତମକ କିଛି କହିବାକ ଚାେହଁ।”
େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ମରଅଛି, ମା ” କହିେଲ “ଏହା…ମଁୁ କର ନାହିଁ—ମଁୁ ଯିବାକ ଭୟ କର
ନାହିଁ।” କହିେଲ, “ଏହା—ଏହା ସୁ ର ଅେଟ।” େସ କହିେଲ, “େକବଳ େଗାଟିଏ କଥା, ମଁୁ
ତମକ ଛାଡ଼ିକରି ଯିବାକ ଘୃଣା କେର, ବି । ଏବଂ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ତମକ ଏହି ଦଇଟି େଛାଟ
ପିଲା ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାକ ଅଛି।” େସ କହିେଲ, “େମାେତ ତି ା କର େଯ—େଯ
ତେମ ଅବିବାହିତ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ େମା ଛଆମାନ ର ଖୁ କ ଟାଣି େହବାକ େଦବ
ନାହିଁ।” ଜେଣ ଏେକା-ଇଶ-ବଷ-ର ମାଆ ପାଇଁ ତାହା ଏକ ବ ିମାନ ବିଷୟ ଥିଲା।

ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “େହା , ମଁୁ ତାହା ତି ା କରିପାରିବି ନାହିଁ।”
220 େସ କହିେଲ, “ଦୟାକରି େମାେତ ତିଶୃତି ଦିଅ।” କହିେଲ, “େଗାଟିଏ କଥା ମଁୁ ତମକ
କହିବାକ ଚାେହଁ।” କହିେଲ, “ତମର େସହି ବ କ ମେନ ଅଛି କି?” ମଁୁ ବ କ ବିଷୟେର ଅତି
ଆ ହୀ ଅେଟ। ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ତେମ େସଦିନ େସହି ବ କ କିଣିବାକ ଚାହଁୁଥିଲ ଏବଂ

ଥମ ମୂଳ ରାଶି େଦବାକ ତମର ପଯ ା ଅଥ ନ ଥିଲା।”
ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ।”

221 େସ କହିେଲ, “ତମ ପାଇଁ େସହି ବ କର େସହି ଥମ ମୂଳ ରାଶିକ େଦବା ପାଇଁ
େଚ ା କରିବା ନିମେ ମଁୁ େମାର ଟ ା, େମାର ପଇସା ସ ୟ କରିଅଛି।” େସ କହିେଲ,
“େତେବ, େଯେତେବେଳ ଏହା େଶଷ େହାଇଯାଏ ଏବଂ ତେମ ଘରକ େଫରିଯାଅ, େସହି
ଭା େହଉଥିବା ଖଟ…କି ା ଦି ର ବିଛଣା ଉପେର େଦଖିବ, ଉପେର ରହିଥିବା େସହି
କାଗଜ ଖ ର ତେଳ, ଆଉ ତେମ େସଠାେର ଟ ା ପାଇବ।” େସ କହିେଲ, “େମାେତ

ତିଶୃତି ଦିଅ େଯ ତେମ େସହି ବ କ କିଣିବ।”
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222 ଆପଣ ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସହି ଡଲାରର ପ -ସତରି ପଇସା
(ନିେକଲେର) କ େସଠାେର ରଖା େହାଇଥିବାର େଦଖିଲି। ମଁୁ ରାଇଫଲ ଆଣିଲି।
223 ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ତମର େସହି ସମୟ ମେନ ଅଛି େଯ ତେମ େମା ପାଇଁ ହେଳ
ବଡ଼ େମାଜା କିଣିବା ପାଇଁ ତେଳ ନଗରକ ଯାଉଥିଲ, ଏବଂ ଆେମ େଫାଟ େୱନ ସହରକ
ଯାଉଥିଲ?”

ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ।”
224 ମଁୁ ମାଛ ଧରିବା ବିଷୟର ଆସିଥିଲି, ଏବଂ େସ କହିେଲ…ଆମକ େଫାଟ େୱନକ
ଯିବାକ ଥିଲା, େମାେତ େସହି ରା ିେର ଚାର କରିବାକ ଥିଲା। ଆଉ େସ କହିେଲ, “ତେମ
ଜାଣିଛ, ମଁୁ ତମକ କହିଥିଲି, ‘ଦଇଟି ଭି କାରର ଅଛି।’” େଗାଟିଏକ କହାଯାଏ “ଶିଫ ।”
ଆଉ ଅନ ଟି କଅଣ, େରୟ ? କଅଣ ଏହା ଠି ଅେଟ? େରୟ ଏବଂ ଶିଫ । େତେବ,
େଯଉଁଟା ବି େହଉ, ଶିଫ ସେବା ମ ଥିଲା। କଅଣ ତାହା ଠି ଅେଟ? ଏବଂ େସ କହିେଲ,
“େତେବ, ତେମ େମା ପାଇଁ କିଛି ଶିଫ , ସ ୂ କାରଟା ଆଣିେଦବ।” ଆପଣ େସହି
ଜିନିଷ ଜାଣିଛ ି ତ ଯାହାକି େସହି ବଡ଼ େମାଜାର ପଛ ଭାଗେର, ତାର ଶୀଷେର େସହି େଛାଟ
ବିଷୟଟି ରଖିଥାଏ? ଆଉ ମଁୁ ୀେଲାକ େପାଷାକ ବିଷୟେର କିଛି େହେଲ ଜାଣି ନ ଥିଲି,
େତଣୁ ମଁୁ…
225 ଏବଂ ମଁୁ ରା ାେର ଯାଉଥିଲି ଓ କହଥିଲି, “ଶିଫ , ଶିଫ , ଶିଫ , ଶିଫ ,” ଏହା ଚି ା
କରିବାକ େଚ ା କରଥିଲି, “ଶିଫ , ଶିଫ , ଶିଫ ।”

େକହି ଜେଣ କହିେଲ, “ନମ ାର, ବିଲି!”
226 ମଁୁ କହିଲି, “ଓଃ, ନମ ାର, ନମ ାର।” “ଶିଫ , ଶିଫ , ଶିଫ , ଶିଫ , ଶିଫ ।”
227 ଏବଂ ମଁୁ େକାଣେର ପହ ିଲି ଏବଂ ମଁୁ ୀମା  େଭଟିଲି। େସ କହିେଲ,
“ଆେର, ବିଲି, କଅଣ ତେମ ଜାଣିଛ କି େଯ େସହି ଡାଳଟି ବ ମାନ େସହି େଶଷ ଜଳେ ାତ
ନିେରାଧକର ପାଶ େଦଇ େକ ମାରଛି?”

ମଁୁ କହିଲି, “ଯେଥ ନି ିତ, କଅଣ ତାହା ଠି ଅେଟ?”

“ହଁ।”

ମଁୁ େତେବ ଭାବିଲି, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତା ଛାଡ଼ିଥିଲି, “େସହି ଜିନିଷ କଅଣ ଥିଲା?” ମଁୁ
ଏହାକ ଭଲିଗଲି।
228 େତଣୁ େଥଲମା େଫାଡ ନାମେର, ଜେଣ ଝିଅ ଯାହାକ ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି, େସହି ଦଶ-େସ
େ ା  େର କାମ କରଥିଲା। ପୁଣି ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି େଯ େସମାେନ େସଠାେର ୀେଲାକମାନ ର
େସହି ବଡ଼ େମାଜା ବି ି କର ି, େତଣୁ ମଁୁ େସଠାକ ଗଲି। ମଁୁ କହିଲି, “ଅଭିବାଦନ, େଥଲମା।”

ଏବଂ େସ କହିଲା, “ଅଭିବାଦନ, ବିଲି। ଆପଣ େକମିତି ଅଛ ି? େହା କିପରି ଅଛି?”
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229 ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ଭଲ।” ମଁୁ କହିଲି, “େଥଲମା, ମଁୁ େହା ପାଇଁ ହେଳ େମାଜା ଚାେହଁ।”

େସ କହିେଲ, “େହା େମାଜା ଚାହଁା ି ନାହିଁ।”

ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ, ମେହାଦୟା, େସ ନି ିତେର ଚାେହଁ।”

କହିେଲ, “ଆପଣ ର କହିବାର ଅଥ ବଡ଼ େମାଜା କି ।”
230 “ଓଃ, ନି ିତେର,” ମଁୁ କହିଲି, “ତାହାହିଁ େହଉଛି ଏହା।” ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଉଃ-ଓଃ, ମଁୁ େମାର
ଅ ତା େଦଖାଇଲି।”

ଏବଂ େସ କହିେଲ, “େସ େକଉଁ କାର ଚାହଁା ି?”

ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଉଃ-ଓଃ!” ମଁୁ କହିଲି, “ତେମ କି କାର ରଖିଛ?”

େସ କହିଲା, “େତେବ, ଆମ ପାଖେର େରୟ ଅଛି।”
231 ମଁୁ ପାଥକ ଜାଣି ନ ଥିଲି। େରୟ , ଶିଫ , ଏହା ସବ ଏକା କାର ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା।
ମଁୁ କହିଲି, “ତାହାହିଁ ତ ମଁୁ ଚାେହଁ।” େସ କହିେଲ…ମଁୁ କହିଲି, “େସଗୁଡ଼ିକର, ସ ୂ କାରର
େମା ପାଇଁ ହେଳ ବା ି ଦିଅ।” ଏବଂ େସ…ମଁୁ ତାହା ଭ କରିେଦଲି। ଏହା କଅଣ ଅେଟ?
ସ ୂ େଶୖଳୀ। “ସ ୂ େଶୖଳୀ।” ଆଉ େତଣୁକରି ମଁୁ କହିଲି, “େମା ପାଇଁ େସଗୁଡ଼ିକର ହେଳ
ବା ି ଦିଅ।”
232 ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ତାହା େମାେତ େଦବାକ ଗେଲ, ତାହା େକବଳ ାୟଃ ତିରିଶ
େସ ମୂଲ ଥିଲା, େକାଡ଼ିଏ େସ କି ା ତିରିଶ େସ , ାୟଃ ଅଧା ମୂଲ ଥିଲା। େତେବ, ମଁୁ
କହିଲି, “େମାେତ େସଗୁଡ଼ିକର ଦଇ ହଳ ଦିଅ।” ବଝିେଲ?
233 ଏବଂ ମଁୁ ଘରକ େଫରିଗଲି, ଓ ମଁୁ କହିଲି, “ତେମ ଜାଣିଛ, ିେୟ, ତେମ ୀେଲାକମାେନ
ଦର ଦାମ ମୂେଲଇ କରିପାରିବା ପାଇଁ ସାରା ସହରେର କିଣିଥାଅ।” ତେମ ଜାଣିଛ େଯ ତେମ
କିପରି କାଉ ଭଳି ରାବିବାକ ପସ କର। ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ମା ଏଠାେର, ଏଠାେର େଦଖ,
ମଁୁ େସହି ମୂଲ େର ଦଇଟି କିଣିଲି େଯଉଁ ମୂଲ େର ତେମ େଗାଟିଏ ହଳ କିଣିଥାଅ। ବଝିେଲ?”
ମଁୁ କହିଲି, “ଓଃ, ତାହା—ତାହା େମାର ବ ିଗତ ଦ ତା ଅେଟ।” େଦଖ, ମଁୁ କହିଲି—ମଁୁ
କହିଲି, “ତେମ ଜାଣିଛ, େଥଲମା େମାେତ ଏସବ ବି ି କେଲ।” ମଁୁ କହିଲି, “େସ ହଏତ
େମାେତ ତାହା ଅଧା ମୂଲ େର େନବା ପାଇଁ େଦଇଅଛି।”

େସ ପଚାରିେଲ, “କଅଣ ତେମ ଶିଫ ପାଇ ?”
234 ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ, ମେହାଦୟା।” ଏହା ତ ସବ େମାେତ ଏକା ହିଁ ଶୁଭଥିଲା, ମଁୁ ଜାଣି ନ ଥିଲି
େଯ େକୗଣସି ପାଥକ ଅଛି।
235 ଏବଂ େସ େମାେତ କହିେଲ, େସ କହିେଲ, “ବିଲି।” େମାେତ ଟିେକ ବିଚି ପରି ଚି ା
େହଲା େଯେତେବେଳ େସ େଫାଟ େୱନେର ପହ ିେଲ, ତା ଆଉ ଏକ ହେଳ ବଡ଼ କି
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େମାଜା େନବାକ ପଡ଼ିଲା। େସ କହିେଲ, “ମଁୁ େସଗୁଡ଼ିକ ତମ ମାତା ଦିଏ,” କହିେଲ,
“େସଗୁଡ଼ିକ ବୟ ମହିଳାମାନ ପାଇଁ ଅେଟ।” କହିେଲ, “ମଁୁ ଦଃଖିତ େଯ ମଁୁ ତାହା କଲି।”

ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ଓଃ, ତାହା ଠି ଅଛି, ିେୟ।”
236 ଆଉ େସ କହିେଲ, “େତେବ, ଏକାକୀ ରହିବ ନାହିଁ—ନାହିଁ।” ଏବଂ େସ କହିେଲ…
େସ ଏହା ଜାଣି ନ ଥିେଲ େଯ ଯାହା େସହି ସମୟଠାର େନଇ କିଛି ଘ ା ମଧ େର ଘଟିବାକ
ଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ ତା ିୟ ହାତ ଧରିଥିଲି େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ଦତମାେନ
ତା େନଇ ଯାଇଥିେଲ।
237 ମଁୁ ଘରକ ଗଲି। ମଁୁ କଅଣ କରିବି ଜାଣି ନ ଥିଲି। ମଁୁ ରା ିେର େସଠାେର େଶାଇଥିଲି ଏବଂ
ମଁୁ ଶୁଣିଲି…ମଁୁ ଭାବଛି ଏହା ଏକ େଛାଟ ମୂଷା ଥିଲା, ପୁରଣା ଚଲି ଭିତେର ଥିଲା େଯଉଁଠାେର
ଆମର କିଛି କାଗଜପ ଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ େମାର ପାଦ ସାହାଯ େର କବାଟ ବ କରିେଦଲି,
ଆଉ େସଠାେର ପଛେର ତା ର ଲ ା େପାଷାକ ଝଲି ରହିଥିଲା, (ଏବଂ େସହି ଶବାଗାରେର
େସଠାେର ପଡ଼ି ରହିଲି)। ଆଉ ଅ ସମୟ ଭିତେର େକହି ଜେଣ େମାେତ ଡାକିେଲ, “ବିଲି!”
ଏବଂ ଏହା ଭାଇ ା େ ାଏ। େସ କହିେଲ, “ତମର ଶିଶୁର ମୃତ ଶଯ ାେର।”

ମଁୁ କହିଲି, “େମାର ଶିଶୁ?”
238 କହିେଲ, “ହଁ, ଶାେରା େରା ।” କହିେଲ, “ଡକ ବ ମାନ େସଠାେର ଅଛ ି, ଏବଂ
କହିେଲ, ‘େସ ଯ ା େମନି ାଇଟି େରାଗେର ଆ ା , େସ ଏହାକ ତା ମାଆ ଠାର
ପାଇଅଛି।’” ଏବଂ କହିେଲ, “େସ ମରଅଛି।”
239 ମଁୁ କାରେର ବସିଲି, େସଠାକ ଗଲି। ଏବଂ େସଠାେର େସ ଥିଲା, େସହି େଛାଟ ମଧୁର

ାଣ। ଏବଂ େସମାେନ ତା ଚ ଳ ଡା ରଖାନାେର ଭ ି କରିେଦେଲ।
240 ମଁୁ ତା େଦଖା କରିବାକ ବାହାରିଲି। ସା ଆସି କହିେଲ, “ବିଲି, ତେମ େସହି
େକାଠରୀକ ଯାଅ ନାହିଁ, ତମକ ବିଲି ପଲ ବିଷୟେର ଚି ା କରିବାକ େହବ।” କହିେଲ, “େସ
ମରଅଛି।”

ମଁୁ କହିଲି, “ଡକ, େମାେତ—େମାେତ େମା ଛଆକ େଦଖିବାକ ଅଛି।”
241 େସ କହିେଲ, “ନା, ତେମ ଭିତରକ ଯାଇପାର ନାହିଁ।” କହିେଲ, “େସ େମନି ାଇଟି
େରାଗେର ଆ ା , ବିଲି, ଏବଂ ତେମ ଏହାକ ବିଲି ପଲକ ସଂ ମିତ କରିେଦବ।”
242 ଏବଂ େସ ବାହାରକ ବାହାରି ଯିବା ପଯ ମଁୁ ଅେପ ା କଲି। ମଁୁ ତା ମରଥିବାର
େଦଖିବାଟା ସହି ପାରିଲି ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ମାଆ େସଠାେର କବର ା ନିମେ େସହି

ତି ାନେର ରହିଥିେଲ। ମଁୁ ଆପଣ କହଛି, ଜେଣ ଅପରାଧୀର ମାଗ କଠିନ ଅେଟ। ଆଉ
ମଁୁ—ମଁୁ ଗଲି, ଦାରର ଚ କରି ଭିତରକ ଖସିଗଲି, ଏବଂ େଯେତେବେଳ ସା  ବାହାରି
ଗେଲ ଏବଂ ନସ ବାହାରକ ପଳାଇେଲ, ମଁୁ ତଳ ଭଗଭ େକାଠରୀକ ଗଲି। ଏହା ଏକ ସାନ
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ଡା ରଖାନା ଥିଲା। େସ ଏକ ବି ି ାନେର ଥିଲା ଏବଂ ମାଛିମାେନ ତା ର େଛାଟ ଆଖି
ଉପେର ବଲଥିେଲ। ଏବଂ େସମାନ ର ଏକ େଛାଟ…ଯାହାକ ଆେମ ଏକ “ମଶା ଦ ,”
କି ା ତା ଆଖି ଉପେର ଅ ଜାଲ ପରିକା ଥିଲା। ଆଉ େସ…ଅ େପଶୀ ସେ ାଚନ
ସାହାଯ େର, ତାହାର େଛାଟ େମାଟା େଗାଡ଼ େସହିପରି ଉପରକ ଏବଂ ତଳକ ଗତି କରଥିଲା,
ଏବଂ ତାହାର େଛାଟ ହାତଗୁଡ଼ିକ, େସହି େପଶୀ ସଂେକାଚନ ସାହାଯ େର। ଏବଂ ମଁୁ ତାହାକ
ଅନାଇଲି, ଏବଂ େସ ାୟଃ ଆଠ ମାସର, ଅତ ସୁ ର େହବା ନିମେ ଯେଥ ବଡ଼
ଥିେଲ।
243 ଏବଂ ତା ମାଆ ତା େସହି େଛାଟ ତିନି-େକାଣ ବିଶି ବ ୁ ସହିତ େସଠାେର
ରଖୁଥିେଲ, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଅଗଣାେର, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ମଁୁ େପଂକାଳି
ବଜାଇଥାଏ, ଏବଂ େସ କରିଥାଏ, “େଗା-େଗା, େଗା-େଗା,” ଆପଣ ଜାଣ ି, େମା ପାଖକ
ଆସିବା ପାଇଁ।
244 ଆଉ େସଠାେର େମାର ିୟତମ ପଡ଼ି ରହିଥିେଲ, ମୃତ ବରଣ କରଥିେଲ। ମଁୁ ତା
ଆଡକ ଚାହିଁଲି, ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “େଶରି, ତେମ ବାପା ଜାଣିଛ? ତେମ ବାପା ଜାଣ,
େଶରି?” ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ଅନାଇଲା…େସ ଏେତ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା େଯ ଏପରିକି େସହି
ସାନ ସାନ ନୀଳ ସୁ ର ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର େଗାଟିଏ ବ ା େହାଇଯାଇଥିଲା। ଏହା େମା
ହଦୟକ େମା ଭିତର ବିଦୀ କରିେଦବା ପରି କରିଥିଲା।
245 ମଁୁ ଆ ୁମାଡ଼ିଲି, ମଁୁ କହିଲି, “ ଭ, ମଁୁ କଅଣ କରିଛି? କଅଣ ମଁୁ ରା ାର େକାଣେର
ସୁସମାଚାର ଚାର କରି ନାହିଁ? ମଁୁ ଯାହାସବ କରିବାକ ଜାେଣ ତାହାସବ ମଁୁ କରିଅଛି।
ଏହାକ େମା ବିର େର ଧର ନାହିଁ। ମଁୁ େସହି େଲାକମାନ େକେବବି ‘ଆବଜନା’ େବାଲି କହି
ନାହିଁ। ଏହା ତ େସ ହିଁ େସହି େଲାକମାନ କହିଥିେଲ ‘ଆବଜନା।’” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଦଃଖିତ
େଯ ଏହା ସବ ଘଟିଲା। େମାେତ ମା କରି ଦିଅ। େମା ଛଆକ ନିଅ ନାହିଁ—ନାହିଁ।” ଆଉ
ମଁୁ ାଥନା କରଥିବା ସମୟେର, ଏପରି ଦିଶିଲା େଯ ଏକ କଳା…େଯପରିକି ଏକ ପ ା କି ା
କପଡ଼ା ତଳକ ଆସିଲା। ମଁୁ ଜାଣିଲି େଯ େସ େମାେତ ମନା କରିେଦେଲ।
246 େତେବ, େମା ଜୀବନର ସବଠଁୁ କଠିନ ଏବଂ ସବଠଁୁ ଦଃଖମୟ ସମୟ ଥିଲା।
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଉଠି ତାହା ଆଡ଼କ ଚାହିଁଲି, ଆଉ ମଁୁ ଭାବିଲି…ଶୟତାନ େମା ମନ ଭିତେର
ଆଣିଲା, “େତେବ, ତମର କହିବାର ଅଥ େଯ ତେମ େଯପରି ଭାବେର କ େର ଚାର
କରିଛ, ଏବଂ ତେମ େଯପରି ଭାବେର ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛ, ଏବଂ ବ ମାନ େଯେତେବେଳ
ଏହା ତମର ନିଜର ଶିଶୁ ବିଷୟେର ଆେସ, େସ ତମକ ତ ାଖ ାନ କରିେଦେବ?”
247 ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ତାହା ଠି ଅେଟ। ଯଦି େସ େମା ଶିଶୁକ ବ ାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ,
େତେବ ମଁୁ କରିପାରିବି ନାହିଁ…” ମଁୁ ଅଟକି ଗଲି। ମଁୁ—ମଁୁ କଅଣ କରିବି ତାହା ଜାଣି ହିଁ ନ ଥିଲି।
ଏବଂ ତାହାପେର ମଁୁ ଏହା କହିଲି, ମଁୁ କହିଲି, “ ଭ, ତେମ େମାେତ ତା େଦଇଥିଲ ଏବଂ
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ତେମ ତା େନଇ ଗଲ, ଭ ର ନାମ ଧନ େହଉ! ଯଦି ତେମ େମାେତ ମଧ େନଇ ଯାଅ,
ତଥାପି ମଁୁ ତମକ େ ମ କରିବି।”
248 ଏବଂ ମଁୁ େମା ହାତ ତା ଉପେର ରଖିଲି, ମଁୁ କହିଲି, “ ିୟତମ, ତମକ ଆଶୀବାଦ
କର । ବାପା ତମକ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାକ ଚାହଁୁଥିେଲ, େମାର ସମ ହଦୟ ସହିତେର
ମଁୁ ତମକ ପାଳିବାକ ଚାହଁୁଥିଲି, ଏବଂ ଏଇଥି ପାଇଁ ପାଳିବାକ ଚାହଁୁଥିଲି େଯ ତେମ ଭ ଭଲ
ପାଅ। ମା ିୟତମ, ସଗଦତମାେନ ତମ ପାଇଁ ଆସୁଛ ି। ବାପା ତମର େଛାଟ ଶରୀରକ
ତଳକ େନଇ ମାଆ େକାଳେର ଶୁଆଇେଦେବ। ମଁୁ ତମକ ତାହା ସହିତ ସମାଧି େଦବି।
େକୗଣସି ଏକ ଦିନ ବାପା ତମକ େଭଟିେବ, ତେମ େକବଳ େସଠାେର ଉପେର ମାଆ
ସହିତ ଅେପ ା କର।”
249 େଯେତେବେଳ ତା ମାଆ ମୃତ ବରଣ କରଥିେଲ, େସ କହିଥିେଲ, େଶଷ ଶ େସ
କହିଥିେଲ, େସ କହିେଲ, “ବି , ଚାର େ େର ରହ।”
250 ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ରହିବି…” େସ କହିେଲ…ମଁୁ କହିଲି, “ଯଦି ମଁୁ ଚାର େ େର ରହିଥାଏ
େଯେତେବେଳ େସ ଆସ ି, ତାହାେହେଲ ମଁୁ ପିଲାମାନ େନବି ଏବଂ ସା ାତ କରିବି। ଯଦି
ମଁୁ ନ ଥାଏ, େତେବ ମଁୁ ତମ କଡ଼େର ସମାଧି ପାଇବି। ଏବଂ ତେମ େସହି ମହାନ ଫାଟକର
ଡାହାଣ ପାଶକ ଯିବ, ଏବଂ େଯେତେବେଳ ତେମ େସସମ ଭିତରକ ଆସିବାର େଦଖିବ,
େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହବ ଏବଂ ଉ ପାଟିେର ଚ ାର କରିବା ଆର କରିବ, ‘ବି ! ବି ! ବି !’
େଯତିକି ଉ ସରେର ତେମ କରିପାରିବ। ମଁୁ ତମକ େସଠାେର େଭଟିବି।” ମଁୁ ତା ବିଦା-ୟ
ଚ ନ େଦଲି। ମଁୁ ଆଜି ଯୁ େ େର ଅଛି। ତାହା ାୟଃ େକାଡ଼ିଏ ବଷ ପୂବର କଥା ଅେଟ।
େମାର ନିଜ ପ ୀ ସହ ସା ାତକାର ଅଛି, ମଁୁ ତା େଭଟିବାକ ଯାଉଛି।
251 ଏବଂ ମଁୁ େଛାଟ ଛଆଟିକ େନଲି, େଯେତେବେଳ େସ ମରିଗଲା, ଓ ତାହାକ ମାଆର
ବାହେର ରଖି େଦଲି, ଏବଂ ଆେମ ଏହାକ କବରଖାନାକ େନଇଗଲ। ଏବଂ ମଁୁ େସଠାେର
ଭାଇ ିଥ , ଯିଏକି ଜେଣ େମେଥାଡି ଚାରକ ଅଟ ି କବର ବିଷୟ ଚାର କରଥିବାର
ଶୁଣିବାକ ଛିଡ଼ା େହଲି, “ପାଉଁଶକ ପାଉଁଶ, ଏବଂ ଧୂଳିେର ଧୂଳି।” (ଆଉ ମଁୁ ଭାବିଲି, “ହଦୟର
ହଦୟ।”) େସଠାେର େସ ଗଲା।
252 ଏହାର କିଛି ଦିନ ଉ ାେର, ମଁୁ େଗାଟିଏ ଦିନ ସକାେଳ ସାନ ବିଲିକ େନଇକି ଗଲି। େସ
ଏକ ଅ ସାନ ପିଲା ଥିଲା। େସ ଥିଲା…
253 େସଇଥି ପାଇଁ େସ େମା ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ମଁୁ ତାହା ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାଏ,
େମାେତ ତାହା ପାଇଁ ଉଭୟ ବାପା ଏବଂ ମାଆ (ଉଭୟ) େହବାକ ପଡ଼ିଲା। ମଁୁ ତାହାର େଛାଟ
େବାତଲକ ନିଏ। ଆେମ ତାହାର ଦ କ ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ ରା ିେର ନିଆଁ ଲଗାଇବା
ନିମେ ସ ମ ନ ଥିଲ, ଏବଂ ମଁୁ ତାହାକ େମା ପିଠି ତେଳ ରଖି ଦିଏ ଓ ଏହାକ େମା ଶରୀରର
ଉ ାପେର ଗରମ ରଖିଥାଏ।
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254 ଆେମ ସା ମାନ ପରି ଏକାଠି ଲାଗି ରହିଅଛ, ଏବଂ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର
େଗାଟିଏ ଦିନ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େ ର ଚାଲିଯାଏ ମଁୁ ତାହା ହାତେର ବାକ େଦଇ, ଏବଂ
କହିବାକ ଚାେହଁ, “ଯାଅ, ବିଲି। ତେମ ଏହା ସହିତେର ରହ।” େକେତକ େଲାକ ଆ ଯ
କର ି େଯ ମଁୁ ତାହାକ ସଦାେବେଳ େମା ସହିତ କାହିଁକି ରଖିଛି। ମଁୁ ତାହାକ ଛାଡ଼ି ପାେର
ନାହିଁ। ଏପରିକି େସ ବିବାହିତ ଅଟ ି, ମା େମାର ଏେବ ସୁ ା ମେନ ଅଛି େଯ େସ େମାେତ
କହିଥିେଲ, “ତାହା ସହିତ ରହିବ।” ଆଉ ଆେମ ସା ମାନ ଭଳି ଏକାଠି ଲାଗି ରହିଛ।
255 େମାର ମେନ ଅଛି େଯ ନଗରକ ଯାଇଥିବା େବେଳ, େସହି େବାତଲକ େମା ବାହ ତେଳ
ରଖିଥାଏ, େସ କା ିବାକ ଆର କରିଦିଏ। େଗାଟିଏ ରା ି େସ…ଆେମମାେନ ପଛ ପଟ
ଅଗଣାେର ବଲଥିଲ େଯଉଁଠାେରକି ଠି …(େଯେତେବେଳ େସ ତାହାକ ଜନ େଦବାକ
ଯାଉଥିେଲ, େସ ଅଣ-ନିଃଶାସୀ େହଉଥିେଲ, ଏବଂ ମଁୁ…ଆପଣ ଜାଣ ି, େକବଳ ଏକ ଝିଅ
ମା ।) ଏବଂ ମଁୁ ପଛପଟ ଅଗଣାେର ଥିବା େସହି ପୁରଣା ଓକ ଗଛର ଆଗ ପଛ େହାଇ
ବଲଥିଲି। ଏବଂ େସ ତାହାର ମାଆ ପାଇଁ କା ଥିଲା, ଏବଂ ତାହାକ େନଇକରି ଯିବା ପାଇଁ େମା
ପାଖେର େକୗଣସି ମାଆ ନ ଥିେଲ। ଏବଂ ମଁୁ ତାହାକ େକାଳ କରଥାଏ, ମଁୁ କହଥାଏ, “ଓଃ,

ିୟ।” ମଁୁ କହିଲି…
256 େସ କହିଲା, “ବାପା, େମାର ମାଆ େକଉଁଠାେର? ତେମ କଅଣ ତାହାକ େସହି ଭମିେର
ରଖି େଦଲ କି?”

ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ିୟ। େସ ଠି ଅଛ ି, େସ ଉପେର ସଗେର ଅଛ ି।”
257 ଏବଂ େସ େସଠାେର କିଛି କହିଲା, ଦିେନ ଅପରା େର, ତାହା େମାେତ ମାରିେଦବା
ପରି କଲା। େସ କା ଥିଲା, ତାହା ଅତି ବିଳ ିତ ସ ାେର ଥିଲା, ଆଉ ମଁୁ ତାହାକ େମା ପିଠି
ପଛେରଏପରି ଲଦି େଦଇଥିଲି, ତାହାକ େମା କା ଉପେର ରଖିଥିଲି ଓଏହିପରି ଭାବେର
ପିଠିେର ଥ ଥେପଇ େଦଉଥିଲି। ଆଉ େସ କହିଲା, “ବାପା, ଦୟାକରି ଯାଅ ଓ ମାଆକ
େଘନି ଏଠାକ େନଇ ଆସ।”

ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ ିୟେର, ମଁୁ ମାଆକ ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ…”

କହିଲା, “େତେବ, ଯୀଶୁ କହ େସ େମାେତ େମାର ମାଆକ ପଠାଇେବ। ମଁୁ ତାହା
ଚାେହଁ।”
258 ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ହଉ, ିୟ, ମଁୁ…ମଁୁ ଏବଂ ତେମ ତାଜ େକୗଣସି ସମୟେର
େଦଖିବାକ ଯାଉଅଛ।”

ଆଉ େସ ଅଟକି ଗଲା, କହିଲା, “ବାପା!”

ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ?”

କହିଲା, “ମଁୁ େସଠାେର େସହି େମଘ ଉପେର ମାଆ େଦଖିଲି।”
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259 େମାର ଭ, ତାହା େମାେତ ମାରିବା ପରି କଲା! ମଁୁ ଭାବିଲି, “େମାର ଭ! ‘ମଁୁ େସଠାେର
େସହି େମଘ ଉପେର ମାଆ େଦଖିଲି।’” ମଁୁ ାୟଃ େଚତାଶୁନ େହାଇଗଲି। ମଁୁ େସହି
େଛାଟ ପିଲାକ େମା ବ ଳେରଏପରି ଭାବେର ଆଲି ନ କଲି, ଏବଂ େମା ମୁ କ ତେଳ
କରି, ଚାଲି ଗଲି।

260 ଦିନ ଗଡ଼ିଲା। ମଁୁ ଏହାକ ଭଲି ପାରିଲି ନାହିଁ। ମଁୁ କାମ କରିବାକ େଚ ା କଲି। ଘରକ
େଫରି ପାରିଲି ନାହିଁ, ଏହା ଆଉ ଘର ନ ଥିଲା। ଆଉ ମଁୁ ରହିବାକ ଚାହଁୁଥିଲି। ଆମ ପାଖେର
କିଛି ନ ଥିଲା େକବଳ େସହି ଭ ା ପୁରଣା ଆସବାବପ ଥିଲା, ମା ଏହା ଏପରି କିଛି ଥିଲା
ଯାହାକ େସ ଓ ମଁୁ ଏକ ଉପେଭାଗ କରିଥିଲ। ଏହା ଘର ଥିଲା।

261 ଏବଂ େମାର ମେନ ଅଛି ଦିେନ ମଁୁ େଲାକ େସବାେର କାମ କରିବାକ େଚ ା କରଥିଲି।
ମଁୁ ଏକ ପୁରଣା ମାଧ ମିକ ବିଜୁଳି ତାର ଠି କରିବାକ ଯାଇଥିଲି, ତାହା ଝଲଥିଲା, ଏହା
ଅତି ସକାଳର ସମୟ ଥିଲା। ଆଉ ମଁୁ ଏହି ବତୀ ଖୁ ଉପରକ ଚଢିଥିଲି। (ଏବଂ ମଁୁ େସହି
ଶିଶୁଟିକ ମେନ ପକାଇବାର ା େହାଇପାର ନ ଥିଲି। ମଁୁ େମାର ପ ୀର ଚାଲିଯିବାଟା
େଦଖି ପାରଥିଲି, ମା େସହି ଶିଶୁର ଚାଲିଯିବାଟା, େସହି ସାନ ପିଲାଟି।) ଏବଂ ମଁୁ େସଠାେର
ଥିଲି, ଆଉ ମଁୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, “ବହତ ଦର ପାହାଡ଼ ଉପେର, ଏକ ପୁରଣା ତ ବି ତ କଶ
ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛି।” ଏବଂ ାଥମିକ ବିଜୁଳି ତାରଗୁଡ଼ିକ ାନଫମରକ ଯାଇଥିଲା ଓ େସଠାର
ବାହାରି (ଆପଣ ଜାଣ ି) ମାଧ ମିକକ ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ େସଠାେର ଏହା ଉପେର ଝଲି
ରହିଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ େଦଖିବାକ ଗଲି, ଆଉ ସୂଯ େମା ପଛେର ଆସୁଥିଲା। ଏବଂ େସଠାେର,
େମାର ହାତ ବି ାରିତ ଥିଲା ଏବଂ େସହି କଶର ଚି େସହି ପାହାଡ଼ ଉପେର—ଉପେର
ଥିଲା। ମଁୁ ଚି ା କଲି, “ହଁ, ଏହା େମାର ପାପ ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ତାହା େସଠାେର ରଖିଥିଲା।”

262 ମଁୁ କହିଲି, “ଶାେରା , ିୟ, ବାପା ତମକ ବ ାକଳତାର ସହ ଏେତ େଦଖିବାକ ଚାହଁା ି,
ିୟ। କିପରି ମଁୁ ତମକ ଆଉ ଥେର େମା େକାଳେର ଧରିବାକ ଚାେହଁ, ତେମ ିୟ େଛାଟ

ଝିଅ।” ମଁୁ େମା ନିଜ ଚି ାେର ହଜିଗଲି। ତାହା ଅେନକ ସ ାହ େହାଇଯାଇଥିଲା। ମଁୁ େମାର
ରବର ହାତ ପି ା େଗା ବାହାର କରିେଦଲି। େମାର ଠି ପାଖ େଦଇ େତଇ-ଶ ଶହ
େଭାଲ ବିଜୁଳି ବାହିତ େହଉଥିଲା। ମଁୁ େମାର ରବର ହାତ ପି ା େଗା ବାହାର କରିେଦଲି।
ମଁୁ କହିଲି, “େହ ପରେମଶର, ମଁୁ ଏହା କରିବାକ ଘୃଣା କେର। ମଁୁ ଜେଣ ଭୀର ଅେଟ।”
“ମା , େଶରି, ବାପା ତମକ ଏବଂ ମମି ଅ କିଛି ମିନିଟେର େଦଖା କରିବାକ ଯାଉଛ ି।”
େସହି େତଇ-ଶ ଶହ ଉପେର େମା ହାତ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜର େଗା ଟାଣିବା ଆର
କଲି। ଏହା ଭା ି େଦବ…କାହିଁକି, ଏପରିକି ଆପଣ ଭିତେର ର ସୁ ା ରହିବ ନାହିଁ।
ଆଉ େତଣୁକରି ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ େସହି େଗାଭକ ଟାଣିବା ଆର କଲି, ଏବଂ କିଛି େଗାଟାଏ
ଘଟିଲା। େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଚତାକ ଆସିଲି, େସେତେବେଳ ମଁୁ ଭମି ଉପେର ବସି େମା
ହାତକଏହିପରିଭାବେର, େମା ମୁହଁକ କରି, କା ଥିଲି। ଏହା ପରେମଶର ଅନ ହ ଥିଲା,
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ଅନ ଥା ମଁୁ ଏଠାେର ଏକ ଆେରାଗ କାରୀ େସବା କର ନ ଥାଆ ି, ମଁୁ ତାହା ବିଷୟେର
ସୁନି ିତ ଅେଟ। ଏହା ତ େସ ତା ର ଉପହାରକ ସୁର ା କରଥିେଲ, ମଁୁ ନେହଁ।

263 ମଁୁ ଘରକ ଯିବା ଆର କଲି। ମଁୁ ଛାଡ଼ି େଦଲି, େମାର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା େଥାଇ
େଦଲି। ଏବଂ େଫରିକି ଗଲି, ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଘରକ ଯାଉଅଛି।”

264 ମଁୁ ଘର ଆଖପାଖେର ପହ ିଲି, ଏବଂ ମଁୁ ଘେର ଆସିଥିବା ଚିଠିପ କ ଉଠାଇଲି, ଏକ
କାର ଥ ା ଥିଲା, ଏବଂ ମଁୁ ଭିତରକ ଗଲି। ଆମର େଗାଟିଏ େଛାଟ େକାଠରୀ ଥିଲା, ମଁୁ

େସଠାେର ଏକ େଛାଟ ଖଟ ଉପେର େଶାଇଥିଲି, ଏବଂ ତଷାର ପଡଥିଲା, ଏବଂ େସହି ପୁରଣା
ଚଲି। ମଁୁ ଚିଠି େନଲି ଏବଂ ମଁୁ ଚିଠିକ େଦଖିଲି, ଏବଂ େସଠାେର ଥମ ଜିନିଷ ଯାହା ଥିଲା ତାହା
େହଲା ତା ର ଅ ୀ ମାସ ସ ୟ, ଅଶୀ େସ , “ସୁ ୀ ଶାେରା େରାଜ ାନହା ।”
େସଠାେର ତାହା, ପୁଣି ଥେର ସବକିଛି ଥିଲା।

265 ମଁୁ େ ର କ ରହି ଆସିଥିଲି। ମଁୁ େସଠାେର ହାତ ମାରି ବ କ େଖାଳର ବ କ,
ପି ଲ, ବାହାର କଲି। ମଁୁ କହିଲି, “ ଭ, ମଁୁ—ମଁୁ ଏହା ଆଉ ଆଗକ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମଁୁ—
ମଁୁ ମରଅଛି। ମଁୁ—ମଁୁ ବହତ ଯ ଣା େଭାଗୁଛି।” ମଁୁ ବ କେର ତାହାର େଘାଡାକ ଟାଣିଲି,
ଏହାକ େମା ମୁ େର ରଖିଲି, େସହି ଅ ାର େକାଠରୀେର େସହି ଖଟ ଉପେର ଆ ୁମାଡ଼ି ବସି
ଗଲି। ମଁୁ କହିଲି, “ଆ ମାନ ର ପିତା ଯିଏ ସଗେର ଅଛ ି, ତ ନାମ ପବି ମାନ େହଉ।
ତ ରାଜ ଆସୁ, ତ ଇ ା ସଫଳ େହଉ।” ଏବଂ ମଁୁ ଶତ େଚ ା କଲି, ଏବଂ ମଁୁ େସହି ବ କର
େଘାଡାକ ଯଥାସ ବ ଚିପିଲି, ମଁୁ କହିଲି, “େଯପରି ସଗେର ହଏ େସହିପରି ପୃଥିବୀେର
େହଉ। ଆଜିର ଦିନ ଆମକ ଆମର େଦୖନ ିନ ଆହାର ଦିଅ।” ଏବଂ ଏହା ଫୁଟିଲା ନାହିଁ!

266 ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି, “େହ ପରେମଶର, କଅଣ ତେମ େମାେତ ଖ ଖ କରି ବିଦୀଣ
କରଅଛ କି? ମୁ କଅଣ କରିଅଛି? ତେମ େମାେତ ମରିବାକ ସୁ ା େଦଉ ନାହିଁ।” ଆଉ ମଁୁ
ବ କକ ତଳକ େଫାପାଡି େଦଲି, ଏବଂ ତାହା ଫୁଟିଲା ଏବଂ େକାଠରୀ ଭିତେର ଗୁଳି ଚାଲିଲା।
ମଁୁ କହିଲି, “େହ ପରେମଶର, ମଁୁ କାହିଁକି ମରିଯାଇ ଏଥିର ବାହାରି ପାର ନାହିଁ? ମଁୁ ଆଉ
ଆଗକ ଯାଇପାର ନାହିଁ। ତମକ େମା ତି କିଛି କରିବାକ ପଡ଼ିବ।” ଏବଂ ମଁୁ ତେଳ ପଡ଼ି
େସଠାେର ଥିବା େମାର େଛାଟ, ପୁରଣା ମଇଳା ବିଛଣା ଉପେର କା ିବାକ ଲାଗିଲି।

267 ଏବଂ ମଁୁ ନି ୟ େଶାଇ ଯାଇଥିବି। ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ ମଁୁ େଶାଇ ପଡ଼ିଥିଲି କିଅବା କଅଣ
େଗାଟିଏ ଘଟିଲା।

268 ମଁୁ ସଦାେବେଳ ପ ିମ େଦଶ ଆଡ଼କ ଯିବାକ ଇ ା କରିଥିଲି। ମଁୁ ସବେବେଳ େସହି
ବଡ଼ େଟାପିମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏ ଚାହିଁଥିଲି। େମା ବାପା ତା ଯୁବା ସମୟେର
େଘାଡ଼ାମାନ ର େବପାରେର ମଧ ି କାମ କରିଥିେଲ, ଏବଂ ମଁୁ ସବେବେଳ େସହି
େଟାପିମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏ ଚାହଁୁଥିଲି। ଏବଂ ଭାଇ େଡେମା ଶାକାରିଆ ଗତକାଲି
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େମାେତ େଗାଟିଏ ଆଣିେଦେଲ, ଥମଟି ଯାହା େମା ପାଖେର ଥିଲା (େକେବ ରହିଥିଲା)
ତାହା ପରି, େସହି ପା ାତ େଟାପିମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏ।
269 ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି େଯ ମଁୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବଜ ଚରା ାନ େଦଇ ଯାଉଅଛି, େସହି ଗୀତ
ଗାଉଅଛି, “େରଳଡବାର ଏକ ଚକ ଭା ି ଯାଇଅଛି, େସହି ଚରା େ େର ଏକ ସାେ ତିକ
ଚି ରହିଛି, ‘ବି ୟ େହତ।’” ଏବଂ େଯମିତି ମଁୁ ଆଗକ ଗଲି, ମଁୁ େଦଖିଲି ଏକ ପୁରାତନ
ଆ ାଦିତ େରଳଡବା, େଯପରିକି ଏକ ପୁରଣା ସବଜ ଚରା ାନର େନୗକା ଦିେଶ, ଆଉ
ତାହାର ଚକଟି ଭା ି ଯାଇଥିଲା। ନି ିତେର, ତାହା େମାର ଭ ା ପରିବାରକ ଦଶାଉଥିଲା।
ଏବଂ େଯମିତି ମଁୁ ନିକଟବ ୀ େହଲି, ମଁୁ େଦଖିଲି, ଆଉ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲା ଜେଣ—
ଜେଣ କତେର ସୁ ର, ଯୁବା ଝିଅଟିଏ, ାୟଃ େକାଡ଼ିଏ ବଷର, ଧଳା େପାଷାକ ପରିହିତ,
ଶୁ ବାହିତ େକଶ ଏବଂ ନୀଳ ଆଖି ଥିଲା। ମଁୁ ତାହା ଆଡ଼କ ଚାହିଁଲି, ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ
େକମିତି ଅଛ ି?” ଆଗକ ବଢି ଗଲି।

େସ କହିଲା, “ନମ ାର, ବାପା।”
270 ଏବଂ ମଁୁ ବଲି ପଡ଼ିଲି, ମଁୁ କହିଲି, “ବାପା?” “କାହିଁକି,” ମଁୁ କହିଲି, “େକମିତି, ସୁ ୀ,
କିପରି ଆପଣ…କଅଣ ମଁୁ ଆପଣ ର ବାପା େହାଇପାେର େଯେତେବେଳକି ବୟସେର
ଆପଣ େମାର ସମକ ଅଟ ି?”
271 େସ କହିଲା, “ବାପା, ତେମ ଜାଣି ନାହଁ େଯ ତେମ େକଉଁଠାେର ଅଛ।”

ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ତମର କହିବାର ଅଭି ାୟ କଅଣ?”
272 େସ କହିଲା, “ଏହା େହଉଛି ସଗ।” କହିଲା, “ପୃଥିବୀ ପୃ େର ମଁୁ ତମର େଛାଟ
ଶାେରା ଥିଲି।”

“କାହିଁକି,” ମଁୁ କହିଲି, “ ିୟ, ତେମ ତ େକବଳ ସାନ ଶିଶୁ ଥିଲ।”
273 କହିଲା, “ବାପା, ଏଠାେର ସାନ ଶିଶୁମାେନ ଆଉ ସାନ ଶିଶୁ ନହଁ ି, େସମାେନ ଅମର
ଅଟ ି। େସମାେନ କଦାପି ବ ହଅ ି ନାହିଁ କି ା ବଢ଼ ି ନାହିଁ।”
274 ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ଶାେରା , ିୟ, ତେମ—ତେମ ତ ଏକ ସୁ ର, ଯୁବତୀ
ଅଟ।”

େସ କହିଲା, “ମାଆ ତମକ ଅେପ ା କରିଛ ି।”

ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “େକଉଁଠାେର?”

େସ କହିଲା, “ଉପେର ତମର ନଆ ଘେର।”
275 ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ନଆ ଘର?” ାନହା ସମେ ବାରବଲା େଲାକ ଅଟ ି,
େସମାନ ର ଘର ନ ଥାଏ, େସମାେନ େକବଳ…ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, େମାର େକେବ
ଘର ନ ଥିଲା, ିୟ।”
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276 େସ କହିଲା, “ମା ତମର ଏଠାେର େଗାଟିଏ ଅଛି, ବାପା।” ମଁୁ ଏକ ଶିଶୁ ତଲ କହ
ନାହିଁ, ମା ଏହା େମା ପାଇଁ ଏେତ ବା ବ ଅେଟ। [ଭାଇ ାନହ କା ି।—ଅନ।] ମଁୁ
େଯେତେବେଳ ଏହା ବିଷୟେର ଚି ା କରିବା ଆର କେର, ଏହା ପୁଣି େଫରି ଆସିଥାଏ।
କହିଲା, “ବାପା, ତମର ଏଠାେର େଗାଟିଏ ଅଛି।” ମଁୁ ଜାେଣ େଯ େମାର େସଠାେର
େଗାଟିଏ ଅଛି, େକୗଣସି ଦିେନ ମଁୁ ଏହା ମଧ କ ଯିବି। େସ କହିଲା, “େମାର ଭାଇ, ବିଲି
ପ େକଉଁଠାେର?”

277 ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ମଁୁ ତା କିଛି ମିନି ପୂବର, ୀମତୀ ଏ ଠାେର ଛାଡ଼ି
ଆସିଛି।”

କହିଲା, “ମାଆ ତମକ େଦଖା କରିବାକ ଚାହଁୁଛ ି।”

278 ଆଉ ମଁୁ ବଲି ପଡ଼ି େଦଖିଲି, ଏବଂ େସଠାେର ବହତ ବଡ଼ ବଡ଼ ାସାଦମାନ ଥିଲା, ଓ
ପରେମଶର େଗୗରବ େସମାନ ଚାରିପାଖେର ରହିଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ ସଗଦତମାନ ର
ଏକ ଗାୟନ ମ ଳୀକ ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ଶୁଣିଲି, “େମା ଘର, ିୟ ଘର।” ମଁୁ ଏକ ଲ ା
ସିଢିେର ଚଢିବା ଆର କଲି, ଓ େଯେତ େଜା ପାରିଲି େସେତ େଜା େଦୗଡ଼ିବାକ ଲାଗିଲି।
ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଦାର ପାଖେର ପହ ିଲି, େସଠାେର େସ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ, ଏକ
ଧଳା େପାଷାକ ପି ିଥିେଲ, େସହି କଳା, ଲ ା େକଶ, ତା ର ପଛକ ଝଲଥିଲା। େସ ତା ର
ବାହ ଦୟକ ଉପରକ ଉଠାଇେଲ, େଯପରିକି େସ ସଦାେବେଳ କରିଥାଆ ି େଯେତେବେଳ
ମଁୁ କାମର ବା େକୗଣସି ଜିନିଷର ା େହାଇ ଘରକ ଆସିଥାଏ। ମଁୁ ତାହା ହାତେର ଧରିଲି,
ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ ିେୟ, ମଁୁ େସଠାେର ତେଳ ଶାେରା  କ େଦଖିଲି।” ମଁୁ କହିଲି, “େସ ଏକ
ସୁ ର ଝିଅ ପାଲଟିଛି, କଅଣ େସ ନେହଁ କି?”

279 େସ କହିେଲ, “ହଁ, ବି ।” େସ କହିେଲ, “ବି ।” ତା ର ବାହକ େମା ଚାରିପାଖେର
ରଖିେଲ, (ଏବଂ େସ କହିେଲ) େମା କା େର ଚାରିପାେଖ, େସ େମାେତ ଥ ଥେପଇବା
ଆର କେଲ, େସ କହିେଲ, “େମାର ଏବଂ ଶାେରା ବିଷୟେର ଚି ା କରିବା ବ କରି
ଦିଅ।”

ମଁୁ କହିଲି, “ ିେୟ, ମଁୁ ଏହା କରିପାର ନାହିଁ।”

280 େସ କହିେଲ, “ବ ମାନ ଶାେରା ଏବଂ ମଁୁ ତମ ଅେପ ା ଅଧିକ ଭଲେର ଅଛ।” ଏବଂ
କହିେଲ, “ଆମ ବିଷୟେର ଆଉ ଚି ା କର ନାହିଁ। କଅଣ ତେମ େମାେତ ତି ା କରିବ କି?”

281 ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “େହା ,” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ତମ ପାଇଁ ଏବଂ ଶାେରା ପାଇଁ େକେତ
ଏକଟିଆ େହାଇ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ବିଲି ତମ ପାଇଁ ସବେବେଳ କା ିଥାଏ।” ମଁୁ କହିଲି, “ତାହା
ସହିତ କଅଣ କରିବି ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ।”
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282 ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ସବ ଠି େହାଇଯିବ, ବି ।” େସ କହିେଲ, “େମାେତ େକବଳ
ତି ା କର େଯ ତେମ ଆଉ ଚି ା କରିବ ନାହିଁ।” ଏବଂ େସ କହିେଲ, “କଅଣ ତେମ ବସିବ

ନାହିଁ କି?” ଏବଂ ମଁୁ ଚାରିପାଖକ ଚାହିଁଲି ଏବଂ େସଠାେର ଏକ ବଡ଼ େଚୗକୀ ଥିଲା।

283 ଏବଂ େମାର ମେନ ପଡ଼ିଲା େଯ ମଁୁ ଏକ େଚୗକୀ କିଣିବାକ େଚ ା କରିଥିଲି। ବ ମାନ,
େଶଷ କରଅଛି। ମଁୁ ଥେର ଏକ େଚୗକୀ କିଣିବାକ େଚ ା କଲି। ଆମ ପାଖେର େସହି ଜଳଖିଆ
େସ ନିମେ େସହି ପୁରଣା—ପୁରଣା ସାଧାରଣ କାଠ-ତିଆରି ବସିବାର େଚୗକୀମାନ
େକବଳ ଥିଲା। ଆମକ େସଗୁଡ଼ିକ ବ ବହାର କରିବାକ ଥିଲା, େସହି ଏକମା େଚୗକୀମାନ
ଯାହା ଆମ ପାଖେର ଥିଲା। ଏବଂ ଆେମ ଏହି େଚୗକୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର େଗାଟିଏକ କିଣି
ପାରିଥିଲ ଯାହାକ ଆପଣ ପଛକ ପଛ କର ି, େଯପରିକି ଏକ…ତାହା େକଉଁ କାରର ଏକ
ସହଜ-ବି ାମ େଚୗକୀ ଅେଟ ମଁୁ ଭଲିଯାଉଛି। ଆଉ ଏହାର ମୂଲ ସତର ଡଲାର ଥିଲା, ଏବଂ
ଆପଣ ଆର େର ତିନି ଡଲାର େଦଇ ପୁଣି ସ ାହେର ଏକ ଏକ ଡଲାର େଦଇପାର ି।
ଏବଂ ଆେମ େଗାଟିଏ ଆଣିଲ। ଏବଂ, ଓଃ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଭିତରକ ଆେସ…ମଁୁ ଦିନସାରା
କାମ କରିଥାଏ, ଓ ରା ାେର ଚାରିଆେଡ଼ ପୁଣି େଯଉଁଆେଡ଼ ବି ମଁୁ ପାେର ମଧ ରା ି ପଯ

ଚାର କରିଥାଏ।

284 ଏବଂ—ଏବଂ ମଁୁ ଦିେନ ମଁୁ େମାର େଦୟଗୁଡ଼ିକ େଦବାେର ପଛଆ ପଡ଼ିଗଲି। ଆେମ
ଏହାକ େଦଇପାରିଲ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା ଦିନକ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଲା, ଏବଂ େଶଷେର ଦିେନ
େସମାେନ ଆସିେଲ ଓ େମାର େଚୗକୀକ େନଇ ଚାଲିଗେଲ। େସଦିନ ରା ି, ମଁୁ େକେବବି
ଭଲିବି ନାହିଁ, େସ େମା ପାଇଁ ଏକ େଚରି ପିଠା ରା ିଥିେଲ। େବଚାରା େଛାଟ ପୁରଣା ାଣ,
େସ—େସ—େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ମଁୁ ନିରାଶ େହବାକ ଯାଉଅଛି। ଏବଂ ରା ୀ େଭାଜନ
ପେର ମଁୁ କହିଲି, “ ିେୟ, ଆଜି ରାତି ତମ ଦ ିେର କଅଣ ଏେତ ଭଲ ଅେଟ?”

285 ଆଉ େସ କହିେଲ, “ଧରି ନିଅ, ମଁୁ ପେଡାଶେର ଥିବା ବାଳକମାନ ତମ ପାଇଁ କିଛି
ମାଛଧରା େପାକଗୁଡ଼ିକ େଖାଳି ଧରି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। କଅଣ ତେମ ଭାବ ନାହଁ େଯ
ଆେମ ତେଳ ନଦୀକ ଯାଇ ଅ ସମୟ ପାଇଁ ମାଛ ଧରିବା ଉଚି ?”

ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ, ମା …”

286 ଆଉ େସ କା ିବାକ ଲାଗିେଲ। ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି େଯ କିଛି େଗାଟାଏ ଠି ନ ଥିଲା। େମାର
ମନେର ଏକ ଧାରଣା ଥିଲା କାରଣ େସମାେନ େମାେତ ପୂବର ଏକ ବି ି ପଠାଇଥିେଲ
େଯ େସମାେନ ତାହା େନବାକ ଆସୁଛ ି। ଏବଂ ଆେମ େସହି ସ ାହକ ଏକ ଡଲାର େଦୟକ
କରିପାରି ନ ଥିଲ। ଆେମ କରିପାରି ନ ଥିଲ, ନାହିଁ…ଏହା େଦବା ପାଇଁ ସ ମ େହାଇପାରି ନ
ଥିଲ। େସ ତାହାର ବାହକ େମାର ଚାରିପାଖେର େଦେଲ, ଏବଂ ମଁୁ କବାଟ ପାଖକ ଗଲି ଆଉ
େମା େଚୗକୀ ନ ଥିଲା।
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େସ େସଠାେର େମାେତ କହିେଲ, େସ କହିେଲ, “ତମର େସହି େଚୗକୀ ମେନ ଅଛି,
ବି ?”

ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ, ିେୟ, େମାର ମେନ ଅଛି।”

କହିେଲ, “ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହା ବିଷୟେର ତେମ ଚି ା କରଥିଲ, କଅଣ ତାହା ନେହଁ
କି?”

“ହଁ।”
287 କହିେଲ, “େତେବ, େସମାେନ ଏହାକ େନେବ ନାହିଁ, ଏହାର ମୂଲ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି।”
େସ କହିେଲ, “େକବଳ େଗାଟିଏ ମିନି ବସ, ମଁୁ ତମ ସହିତ କଥା େହବାକ ଚାେହଁ।”

ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ ିେୟ, ମଁୁ ଏହା ବଝିପାର ନାହିଁ।”
288 ଏବଂ େସ କହିେଲ, “େମାେତ ତିଶୃତି ଦିଅ, ବିଲି, େମାେତ ତିଶୃତି ଦିଅ େଯ ତେମ
ଆଉ ଚି ା କରିବ ନାହିଁ।ବ ମାନ ତେମ େଫରିଯିବାକ ଯାଉଅଛ।” ଏବଂ କହିେଲ, “େମାେତ

ତିଶୃତି ଦିଅ େଯ ତେମ ଚି ା କରିବ ନାହିଁ।”

ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ତାହା କରିପାରିବି ନାହିଁ, େହା ।”
289 ଏବଂ ଠି େସତିକିେବେଳ ମଁୁ ଆସିଲି, ଏହା େକାଠରୀେର ଅ କାର ଥିଲା। ମଁୁ
ଚାରିପାଖକ ଅନାଇଲି, ଏବଂ ମଁୁ ତା ବାହକ େମା ଚାରିପାଖେର ଅନଭବ କଲି। ମଁୁ କହିଲି,
“େହା , କଅଣ ତେମ ଏଠାେର େକାଠରୀେର ଅଛ କି?”
290 େସ େମାେତ ଥ ଥେପଇବାକ ଲାଗିେଲ। େସ କହିେଲ, “ତେମ େମାେତ େସହି ତି ା
କରିବାକ ଯାଉଅଛ, ବି ? େମାେତ ତି ା କର େଯ ତେମ ବିବାହ କରିବା ନାହିଁ…ଆଉ
ଅଧିକ ଚି ା କରିବ ନାହିଁ।”

ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ତି ା କରଅଛି।”
291 ଏବଂ େତେବ େଯେତେବେଳ େସ େମାେତ ଦଇ ବା ତିନିଥର ଥ ଥେପଇ ସାରିେଲ,
ଆଉ େସ ଚାଲିଗେଲ। ମଁୁ େଡଇଁ ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ଆେଲାକ ବତୀକ ଜଳାଇଲି, ସବଆେଡ
ଅନାଇଲି, େସ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। ମା େସ ଠି ବ ମାନ ହିଁ େକାଠରୀର ବାହାରି
ଯାଇଥିେଲ। େସ ଯାଇ ନାହଁା ି, େସ ଏେବ ମଧ ଜୀବିତ ଅଛ ି। େସ ଜେଣ ୀ ିଆନ
ଥିେଲ।
292 ବିଲି ଏବଂ ମଁୁ କିଛି ସମୟ ପୂେବ ଏଠାେର କବରକ ଯାଇଥିଲ, ଆଉ ତାହାର ମାଆ ଓ
ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଫୁ େନଇଥିଲ, ଠି ଏକ ଇ ର ସକାଳେର, ଏବଂ ଆେମ ଅଟକି ଥିଲ। ସାନ
ପିଲାଟି କା ିବାକ ଲାଗିଲା, େସ କହିଲା, “ବାପା, େମା ମାଆ େସଠାେର ଅଛ ି।”
293 ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ିୟ। ନା, େସ େସଠାେର ତେଳ ନାହଁା ି। ଭଉଣୀ େସଠାେର ନାହିଁ।
ଆମର ଏଠାେର ଏକ ଆ ାଦିତ କବର ରହିଛି, ମା ସୁଦର ସମୁ ପାରିେର ଏକ ଉନୁ
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କବର ଅଛି େଯଉଁଠାେର ଯୀଶୁ ଉଠିଥିେଲ। ଏବଂ େକୗଣସି ଦିେନ େସ ଆସିେବ, େସ ଭଉଣୀ
ଏବଂ ମାଆ ତା ସହିତେର ଆଣିେବ।”

294 ବ ଗଣ, ମଁୁ ଆଜି ଯୁ େ େର ଅଛି। ମଁୁ—ମଁୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମଁୁ…
[ଭାଇ ାନହା କା ି—ଅନ।] ପରେମଶର ଆପଣମାନ ଆଶୀବାଦ କର । ଆସ
େଗାଟିଏ ମିନିଟ ପାଇଁ ମୁ ନଆଁଇବା।

295 େହ ଭ! ଅେନକ ଥର, ଭ, ମଁୁ ସୁନି ିତ େଯ େଲାକମାେନ ବଝ ି ନାହିଁ,
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଭାବ ି େଯ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜେର ଆସିଥାଏ। ମା
ଏକ ମହାନ ଦିନ ଆସୁଅଛି େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆସିେବ ଏବଂ ଏହି ସମ ଦଃଖ ଦର
େହାଇଯିବ। ମଁୁ ାଥନା କରଛି, େହ ସଗୀୟ ପିତା, ତେମ ଆମମାନ ୁତ େହବା ପାଇଁ
ସାହାଯ କରିବ।

296 ଏବଂ େସହି େଶଷ ତି ା, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତା ସକାେଳ ଗାଲେର ଚ ନ େଦଲି,
େଯ ମଁୁ େସଦିନ େସଠାେର ତା େଭଟିବି। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େସ ଖୁ ପାଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇ,
େମା ନାମକ ଉ ପାଟିେର ଚି ାର କରଥିେବ। ଭ, େସହି ଦିନଠାର ମଁୁ େସହି ତି ୁତି

ତି ସେ ାଟ ଭାେବ ରହିଆସିଛି, ସମ ବିଶେର, ସମ କାର ାନେର, ସୁସମାଚାର
ଆଣିବାକ େଚ ା କରିଛି। ବ ମାନ ବୟସ ା େହାଇ, କା େହାଇ ଯାଉଅଛି, ମଁୁ ଥକି
ଗଲିଣି। ଏହି ଦିନଗୁଡିକ ମଧ ର େଗାଟିଏ ଦିନ ମଁୁ େଶଷ ଥର ପାଇଁ ଏହି ବାଇବଲ ବ
କରିବାକ ଯାଉଅଛି। ଏବଂ, େହ ପରେମଶର, େମାେତ େସହି ତି ା ତି ବିଶ ରଖ। େହ

ଭ, ତ ର ଅନ ହକ େମାହର ଚତ ିଗେର ରଖ। େମାେତ ଏହି ଜୀବନର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ
ତି ଦ ିପାତ କରିବାକ ଦିଅ ନାହିଁ, ମା େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ତି ବ ିବାକ ଦିଅ ଯାହାକି

ଆର ପାରିର ଅେଟ। େମାେତ ସେ ାଟ େହବା ପାଇଁ ସାହାଯ କର। ମଁୁ ସହଜ ଜୀବନର
ଏକ ଫୁଲ ଶଯ ା ମାଗୁ ନାହିଁ, ନା, ଭ, େଯେତେବେଳକି େମାହର ୀ େସଠାେର
ଦଃଖେଭାଗେର ମୃତ ବରଣ କରିଥିେଲ। ଏବଂ ଅବଶି େସମାେନ ସମେ େସହିପରି
ମରିଥିେଲ। ମଁୁ େକୗଣସି ସହଜ ବିଷୟ ମାଗୁ ନାହିଁ। ଭ, େମାେତ େକବଳ ସେ ାଟ,
ସତ ବାଦୀ େହବାକ ଦିଅ। େହବାକ ଦିଅ େଯ େଲାକମାେନ େମାେତ ଭଲ ପାଆ େଯପରିକି
ମଁୁ େସମାନ ତମ ପାଖକ କଢାଇ େନଇପାେର। ଆଉ େକୗଣସି ଦିେନ େଯେତେବେଳ
ଏହାସବ ସମା େହାଇଯାଏ ଏବଂ ଆେମ ଚିର ସବଜ ଗଛ ତେଳ ଏକ ିତ େହଉ, ମଁୁ ତା
ହାତେର ଧରି ଓ ତା ଚଲାଇ, ଆେ ଲ ମ ିରର େଲାକମାନ ଏବଂ ଅନ ସମ
େଦଖାଇବାକ ଚାେହଁ। ଏହା େସେତେବେଳ ଏକ ମହାନ ସମୟ େହବ।

297 ମଁୁ ାଥନା କେର େଯ ତମର ଦୟା ଏଠାେର ଆମ େତ କ ଜଣ ଉପେର ରହିଥାଉ।
ଏବଂ େସମାେନ େଯଉଁମାେନକି ଏଠାେର ଅଛ ି, ଭ, େହାଇପାେର େଯ େସମାେନ ତମକ
ଜାଣି ସୁ ା ନ ଥିେବ। ଏବଂ େହାଇପାେର େଯ େସମାନ ର ସମୁ ଆରପାରିେର େକୗଣସି
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ିୟଜନ ରହିଥିେବ। ଯଦି େସମାେନ େକେବ େସମାନ ର ତି ାକ ପୂରଣ କରିନାହଁା ି,
ଭ, େହବାକ ଦିଅ େଯ େସମାେନ ବ ମାନ ହିଁ ତାହା କର ।

298 େଯେତେବେଳ ଆେମ ଆମର ମୁ ନଆଁଇଅଛ, ମଁୁ ଆ ଯ କେର େଯ ଆଜି
ଅପରା େର ଏହି ବିଶାଳ େ ାଳୟେର, ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତ ଜଣ ଏହା
କହିେବ “ଭାଇ ାନହା , ମଁୁ ମଧ , େମାର ିୟଜନ େଲାକମାନ େଭଟିବାକ ଚାେହଁ।
େମାର—େମାର—େମାର ନଦୀ ଆରପାରିେର ଠି କିଛି ିୟ େଲାକମାେନ ଅଛ ି”?
େବାଧହଏ ଆପଣ ଏକ ତି ା କରିଥିେବ େଯ ଆପଣ େସମାନ େଭଟିେବ, େବାଧହଏ
େଯେତେବେଳ ଆପଣ େସଦିନ େସଠାେର କବରେର ମାଆ “ବିଦାୟ” କହିଥିେବ,
େବାଧହଏ େଯେତେବେଳ ଆପଣ କବରେର ସାନ ଭଉଣୀକ କହିଥିେବ “ବିଦାୟ,” କି ା
ବାପା , ଅବା େସମାନ ମଧ ର କାହାରିକ, ତି ା କରିଥିେବ େଯ ଆପଣ େସମାନ
େଭଟ କରିେବ, ଏବଂ—ଏବଂ ଆପଣ ଏପଯ େସହି ୁତି କରିନାହଁା ି। କଅଣ ଆପଣ
ଏହା ଭାବ ନାହା ି କି େଯ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ବ ମାନ ଏକ ଭଲ ସମୟ ଅେଟ?

299 େମାର ଭା ି ପଡ଼ିବା ବିଷୟ ପାଇଁ େମାେତ ମା କରିେବ। ମା , ଓଃ, େମାହର ଭ,
ବ , ଆପଣ ଅନଭବ କରନାହଁା ି। ଆପଣ ଜାଣି ନାହଁା ି େଯ କି—କି ବଳିଦାନ! ତାହା
ଜୀବନ କାହାଣୀର, ଏକ ମୁହ , ସୁ ା ନେହଁ।

300 ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତଜଣ ବ ମାନ ଉଠି ଏଠାେର ାଥନା କରିବା ପାଇଁ
ଆସିବାକ ଚାହିଁେବ, କହିେବ, “ମଁୁ େମାର ିୟ େଲାକ େଭଟିବାକ ଚାେହଁ”? େ ାତାବଗ
ମଧ ର ଉଠ ଏବଂ ଏଠାକ ଆସିଯାଆ । କଅଣ ଆପଣ ଏହା କରିେବ କି? ଯଦି େକହି
ଏପଯ େସହି ୁତି କରିନାହଁା ି। ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର , ମହାଶୟ।
ମଁୁ ଜେଣ ଅେଶତ ବ ବ ି ଆସୁଥିବାର େଦଖୁଛି, ଅନ ମାନ ଆସୁଥିବାର େଦଖୁଛି।
ନିଜକ ଘୁ ା , ଆପଣ େସଠାେର ଉପେର ବାଲେକାନିେର ବସିଥିବା େଲାକମାେନ, ଠି
ଗଳିପଥକ ଆସି ଯାଆ । କି ା ଛିଡ଼ା େହାଇଯାଆ , ଆପଣ େଯଉଁମାେନକି ବ ମାନ

ାଥନାର ଏକ ଶ େର ରଣ କରାଯିବାକ ଚାହଁୁଛ ି। ଏହାହିଁ ଅେଟ। ଠି ନିଜ େଗାଡ଼େର
ଛିଡ଼ା େହାଇଯାଆ । ତାହା ଉ ମ ଅେଟ। ଛିଡ଼ା ହଅ , ସବଆେଡ, ଆପଣ େଯଉଁମାେନକି
କହିେବ, “େମାର େସଠାେର ଏକ ପିତା ଅଛ ି, େମାର େସଠାେର ଏକ ମାଆ କି ା
ଜେଣ ିୟଜନ ଅଛ ି। ମଁୁ େସମାନ େଦଖିବା ପାଇଁ ଯିବାକ ଚାେହଁ। ମଁୁ େସମାନ
ଶା ିେର ସା ାତ କରିବାକ ଚାେହଁ।” କଅଣ ଆପଣ ଉଠିେବ କି, ଦଶକବ ମଧ େର
େଯେକୗଣସିଠାେର ବି ଥାଆ , ନିଜ େଗାଡ଼େର େକବଳ ଆପଣ ଛିଡ଼ା େହେବ କି। ନିଜ
େଗାଡ଼େର ଛିଡ଼ା ହଅ , କହ , “ମଁୁ ହଣ କରିବାକ ଚାେହଁ।”

301 ମହିଳା, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ପରେମଶର ଆପଣ େସଠାେର
ପଛେର ଆଶୀବାଦ କର । ଏବଂ େସଠାେର ଉପେର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।
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ମହାଶୟ, ଭ ଆପଣ ଏଠାେର ଆଶୀବାଦ କର । ତାହା ଠି ଅେଟ। ଉପେର
ବାଲେକାନୀେର, ଭ ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ଚତ ିଗେର, ସବ , ବ ମାନ

ାଥନାର ଏକ ଶ ପାଇଁ ନିଜ େଗାଡ଼େର ଛିଡ଼ା େହାଇଯାଆ , େଯେତେବେଳକି
ପବି ଆ ା ଏଠାେର ଅଛ ି ଏବଂ ଆମକ—କ—କ ଭା ିବା ପାଇଁ, ଆମ ହଦୟ ଉପେର
ବିଚରଣ କରଛ ି,

302 ଆପଣ ଜାଣ ି, ଆଜି ମ ଳୀର ଯାହା ଆବଶ କତା ଅଛି ତାହା େହଲା ଏକ ଭ ା
ଯିବା ବିଷୟ। ଆମକ କ ାର ଘରକ ଯିବାର େୟାଜନ ଅଛି। ଆମର ଟାଣୁଆ ଗୃହନିମିତ
ଶା ାନ େବେଳ େବେଳ ଏେତ ଭଲ କାମ କେର ନାହିଁ। ଆମକ ଯାହା େୟାଜନ
ଅେଟ ତାହା େହଉଛି ଏକ ପୁରଣା-କାଳିଆ ଭ ା ଯିବା ବିଷୟ, ଆମ ହଦୟଗୁଡ଼ିକେର
ଅନତାପ, ପରେମଶର ତି ନ େହବା ବିଷୟ। କଅଣ ତାହାହିଁ ବ ମାନ ସମେ ଅଟ ି
େଯଉଁମାେନକି ଛିଡ଼ା େହବାକ ୁତ?

ଆସ େତେବ ାଥନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମ କଗୁଡ଼ିକ ନଆଁଇବା।

303 େହ ଭ, ଯିଏ ଯୀଶୁ ମୃତମାନ ମଧ ର…ପୁନଜୀବିତ କରିଥିେଲ, େଯପରିକି
ବିଶାସ ଦାରା, ତୀତି କରିବା େହତ ଆମ ସମ ଧାମିକ ଗଣନା କରିେବ। ମଁୁ ାଥନା
କରଛି, ଭ, େଯ ଏମାେନ େଯଉଁମାେନକି ବ ମାନ ତମକ ହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ
େଗାଡ଼େର ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି, ମଁୁ ାଥନା କରଛି େଯ େସମାନ ମାଯାଚନା ଦାନ
କରାଯିବ। ଏବଂ, େହ ଭ, ମଁୁ ାଥନା କରଛି େଯ େସମାେନ ତମକ େସମାନ ର ାଣକ ା
ଏବଂ ରାଜା ଓ େ ମୀ ଭାବେର ହଣ କରିେବ, ଏବଂ େବାଧହଏ େସମାନ ର ଜେଣ ମାଆ
କି ା ଜେଣ ବାପା କିଅବା େକହି ଜେଣ ସମୁ ର େସପାରିେର ରହିଥିେବ। େଗାଟିଏ କଥା
ନି ିତ, େସମାନ ର ଜେଣ ାଣକ ା ଅଛି। େସମାନ ର ପାପ ମା କରାଯାଉ ଏବଂ
େସମାନ ର ସମ ଅଧମ ମାଜନା କରାଯାଉ, େଯପରିକି େସମାନ ର ାଣଗୁଡ଼ିକ
େମଷଶାବକ ର େର େଧୗତ େହାଇଯିବ, ଏବଂ େସମାେନ ତାହା ପରଠାର ଶା ିେର
ରହିେବ।

304 ଏବଂ େକୗଣସି େଗୗରବମୟ ଦିନ େଯେତେବେଳ ଏହାସବ େଶଷ େହାଇଯିବ, ଏହା
େହଉ େଯ ଆେମ ତମର ଗୃହେର ଏକ େହଉ, ଏବଂ େସଠାେର ଅବିଭ ପରିବାର
ଭାବେର ରହ, ଏବଂ ଅନ ପାଶେର ଅେପ ା କରଥିବା ଆମର ିୟଜନମାନ ସା ାତ
କର। ଏହାକ, ଆେମ େସମାନ ତମ ନିକଟେର ସମପଣ କରଅଛ, େଯପରିକି “ତେମ
ତାହା ସ ୂ ଶା ିେର ରଖିବ ଯାହାର ହଦୟ ତମ ଉପେର ଲାଗି ରହିଥାଏ।” େହ ଭ,
େଯେତେବେଳ ଆେ େସମାନ ତ ନିକଟେର ସମପଣ କରଥାଉ, ଏହାକ ଦାନ କର।
ତ ପୁ , ଭ ଯୀଶୁ ନାମେର। ଆେମ ।
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305 ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ମଁୁ ନି ିତ େଯ କମକ ାମାେନ ତାହା
େଦଖୁଛ ି େଯଉଁଠାେର ଆପଣ ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି, ଏବଂ େସମାେନ କିଛି ମିନି ମଧ େର
ଆପଣମାନ ସହିତେର ରହିେବ।
306 ଏବଂ ବ ମାନ େସମାନ େଯଉଁମାେନକି ାଥନା କାଡ ପାଇବାକ ଯାଉଛ ି। ବିଲି,
ଜି ଏବଂ ଲିଓ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି, େସମାେନ ପଛେର ଅଛ ି କି? େସମାେନ ଠି କିଛି
ମିନି ମଧ େର ାଥନା କାଡ େଦବା ପାଇଁ ଏଠାେର ଅଛ ି। ଭାଇ ାଥନାେର ଦଶକବ
ବରଖା କରିେବ, ଏବଂ ାଥନା କାଡ ଦିଆଯିବ। ଆେମମାେନ ଅ େକେତକ ମିନିଟେର,
େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରିବାକ ଏଠାକ େଫରିବା। ଠି ଅଛି, ଭାଇ। 
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