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িpয় বnু :
আিম চাi েয আিম আপনােক আনnমুখর eকটা বড়িদেনর িচিঠ পাঠাi | িকn, সিতয্ বলেত হেল ,
আমােক aবশয্i আপনােক বলেত হেব েয গত েদড় বছের আমরা eকটা সিতয্কােরর ভয়ানক মnলী
ভা েনর aিভjতা েপেয়িছ|
eটা গত বছেরর েবশ কেয়ক মাস আেগ েথেক
হেয়িছল
| আমােদর eকজন pবীণ িডকন
aনয্ানয্ পালকেদর সে েগাপন সভা করেত
কেরিছেলন| তােদর দুiজন আমােদর মnলীেক
ংস করার
পিরকlনা কেরিছেলন| তােদর দুiজন aনয্ আর eকিট মnলী গঠন করার eবং আমােদর েথেক যত েবশী
সmব েলা ক িনেজেদর কােছ িনেয় যাoয়ার পিরকlনা কেরিছেলন | েয সমেয় আিম ei িবষেয় জানেত
েপেরিছলাম ততkেণ eকটা বৃহৎ মnলী ভা ন eড়াবার পেk েসটা খুব েদরী হেয় িগেয়িছল|
eটা
হেয়িছল যখন eকজন aসn িডকন েচ া কেরিছেলন আমােক
“মুি -যুেd” আhান
করার| যখন আিম তার সােথ যুd করেত asীকার করলাম , িতিন মnলী তয্াগ করেলন | শীঘ্রi aেনয্রাo
তার aনুসরণ করেলন | িডকনেদর েচয়ারময্ান তার oেয়বসাiেট তার িনেজর
পেণর্াgািফক ছিব pকাশ
কেরিছেলন| ei ছিব িল িনেয় “ভা নকারী”েদর eকজন আমােক bয্াকেমল করার েচ া কেরিছেলন , eবং
পুিলশেক eর মেধয্ জিড়েয় েদoয়া হেয়িছল | িডকনেদর েচয়ারময্ান eবং তার stী আমােদর মnলী তয্াগ
কেরিছেলন।
ei সমেয়, pবীন িডকন pকােশয্ সিkয় হেয়িছেলন | িতিন আমােদর মnলী তয্াগ কেরিছেলন eবং
যতটা সmব েবশী কের আমােদর েলাকেদর টানেত আরm কেরিছেলন | েযেহতু েসi pবীণ িডকন ব দশক
ধের আমােদর মnলীেত েনতা িছেলন , ব েলাক তােক aনুসরণ কের আমােদর মnলী েছেড় চেল
িগেয়িছেলন| েয সমেয় ভা ন েশষ হল , িতিন আমােদর aেdর্ েকরo েবশী েলাকেক েবর কের িনেয় েযেত
সkম হেয়িছেলন|
pায় ei সমেয় আমার শারীিরক সমসয্া আকিsক েবেড় িগেয়িছ ল eবং রিববােরর uভয় সভায়
pচার করেত আিম সkম িছলাম না | রিববােরর সকােল েসিমনািরর eকজন ছাt pচার কেরিছেলন | িকn
আমার সােথ দাঁড়ােনার পেk িতিন খুবi aনিভj িছেলন যখন তার েবশীর ভাগ ঘিন বnু রাi ভা েনর
সমেয় তােক েছেড় চেল যান | েফbয়ারীর 20 তািরেখ ei যুবকিট আমার সােথ সহভািগতা েভে েদন |
িতিন eবং তার মা মnলী েছেড় িদেয়িছেলন eবং তারা নতু ন-iভাে িলকাল মnলী িলেত uপিsত হেত
কেরিছেলন| eটা আমার জনয্ aিতিরk িছল , েযেহতু ei যুবক pচারক আমার ঘিন বয্িkগত বnু হেবন
বেল আিম িবেবচনা কেরিছলাম | 23েশ েফbয়ারী আিম পালক িহসােব পদতয্াগ কির eবং ডঃ িkেsাফার
েকগান নতু ন পালক হন| eিমিরটাস পালক িহসােব আমােক িনযুk করা হেয়িছল| সভা িলেত
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েযাগদান করার পেk আিম খুবi দুবর্ল হেয় পেড়িছলাম| 3রা মাচর্, ডঃ েকগান আমার aবসর eবং পালক
িহসােব তার িনেজর িনযুিk েঘাষণা কেরিছেলন| ডঃ েকগান হেcন eখনo পযর্n আমার জানা সবেচেয় মহান
খ্রী িব াসী, পালক uমর্bাn বােদ| তার েনতৃ t ছাড়া আমােদর মnলীেক কখনi পুন dার করা েযত না|
িকn utম িবষয় িল kমাগত ঘেট চেলিছল| জানুয়ািরর 26 তািরেখ আমােদর oেয়বসাiেট 41তম
ভাষািট যুk করা হেয়িছল| েসi eকi িদেন (জানুয়ারী 26) আiেফান o aয্ানে ােয়ড েফােন আমােদর
“aয্াপ” চালু করা হেয়িছল| তখন েথেক সহsািধক েলাক ঐ “aয্াপ” eর মাধয্েম পৃিথবীর সব pাn েথেক
আমােদর সােথ েযাগদান কেরেছন, িনu iয়কর্ শহেরর িযহূ িদ েলাকেদর িমশনাির, eক বnু েক গভীরভােব
ধনয্বাদ| তারপের আমােদর 42তম ভাষা যুk করা হেয়িছল – আি কায় মালাuiেদর eর pধান ভাষা|
েফbয়ারীর 23 তািরখ ডঃ েকগান aিফিসয়াল পালক হেয়িছেলন eবং আিম পালক eিমিরটাস িহসােব
pিতি ত হেয়িছলাম|
বলা বা লয্, আিম ei সব aশািn েথেক দুবর্ল o aসুs হেয় পেড়িছলাম| আমার stীর pিত আিম
aতয্n কৃ তj – িযিন eসেবর মেধয্o আমার সে িছেলন| েফbয়ারী 27 েথেক মাচর্ 20 পযর্n আিম তােক
িনেয় eকিট িবsৃ ত ছু িটেত িব ােমর জনয্ aয্ািরেজানা েগিছলাম| 20েশ মাচর্, আিম িফের আিস রিববােরর
সnয্ায় pচােরর জনয্ eবং শিনবার সnয্ায় িশkা িদi|
তখন েথেক আমােদর মnলীর বািড়িট িবিkর জনয্ রাখা হেয়িছল| 14i eিpল পুরােনা বািড়েত
আমার 78তম জnিদন পালন করা হেয়িছল| েম মােসর 7 তািরেখ আমােদর মnলীেত থাকা িব s যুবকেদর
জনয্ আমােদর পাঠয্বi িহসােব “িবেsারণ সুসমাচার” বয্বহার কের, আিম eকিট িশষয্েtর দল
কির|
22েশ েম েথেক 29েশ েম, ডঃ েকগান আমার stী eবং আমােক িনেয় সান ানিসেsা eলাকােত aবিsত
eকিট চীনা বয্াপিটs মnলী েদখােত eবং eর সুnর পালেকর সােথ সাkাৎ করােত িনেয় েগিছেলন| আমরা
মাiক eবং মানা রাiেল, মািরন কাuিnেত আমার
করা মnলীর দীঘর্-সমেয়র পালেকর সােথo েদখা
কেরিছলাম| মাiক আমােক aেনক uৎসাহ িদেয়িছেলন, eবং তােদর মnলীর 50তম পূিতর্ uৎসেব বkবয্
রাখার জনয্ আমােক আমntণ জানােনা হেয়িছল| aেনয্রা আমার pিত aতটা দয়াপরবশ িছেলন না, িকn
আমােদর মnলী ভা েনর জনয্ তারা আমােক েদাষােরাপ কেরিছেলন, যা eমনকী আমার আরo কে র কারণ
হেয়িছল|
28েশ জুলাi ডঃ েকগােনর 66তম জnিদেনর জনয্ আমােদর মnলীেত আমরা বড় eকটা পািটর্র
আেয়াজন কেরিছলাম| eটা তখন েঘাষণা করা হেয়িছল েয সান গয্ািbেয়ল ভয্ািলেত আমােদর নতু ন মnলীর
নাম েদoয়া হেব, “দয্ চাiিনজ বয্াপিটs টয্াবারনয্kল aফ্ েgটার লস eে লস|” েসখােন আমরা eকটা
নতু ন বািড় িকেনিছ eবং খুব শীঘ্রi eসেkা বn কের েদoয়া হেব|
জুলাi eর েশষিদেক aনয্ eকটা সংিkp ছু িটেত আিম িমেসস েহiমারসেক িনেয় সমুেdর ধাের
িগেয়িছলাম| আমার stী, eিলনা, সমg িবে র মেধয্ সেnহাতীতভােব সবেচেয় utম পালেকর stী| আমার পুt
রবাটর্ েলসলী eবং আিম তােক eবং তার িপতামাতা uভয়েকi isােয়েল পািঠেয়িছলাম| নেভmেরর 17 তািরখ
রিববােরর সকাল o সnয্ায় আিম eকটা ধারাবািহক ধেmর্ াপেদশ pচার করা
কেরিছলাম| ei pথমবার
আিম শারীিরকভােব সkম হেয়িছলাম রিববােরর uভয় সভায় দীঘর্ সময় ধের pচার করেত| ডঃ েকগােনর
েনতৃ েtর aধীেন eবং কেঠার পির েম, দুiজন যুবক পিরtাণ েপেয়েছন, eবং েবশ িকছু চীনা ছাt আমােদর
মnলীেত uপিsত হেত
কেরেছন| ডঃ েকগান লস eে লেসর ডাuনটাuেন তার বািড় িবিk কের
িদেয়েছন, eবং সান গািbেয়েলর বািড়িটর aেপkাকৃ ত কােছ আর eকিট বািড়র সnান করেছন| আগামী
কেয়ক মােসর মেধয্i আমরা আমােদর মnলীেক নতু ন বািড়েত sানাnিরত করব|
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মnলী ভা ন মেন হয় েশষ হেয়েছ| কেয়কিদন আেগ, িসিট aফ্ েহাপ-e, আমােক বলা হেয়েছ েয
আমার কয্ানসার েসের যােব বেল মেন হেc| আমােদর েছেলেমেয় eবং আমােদর নািতনাতিন, eবং পরীkার
ei মহান সমেয় যারা আমােদর সে দাঁিড়েয়িছেলন তােদর েবশীর ভাগেক িনেয়, ডঃ েকগান, আমার stী eবং
আিম আমার বািড়েত ধনয্বাদjাপন uৎসব uদযাপন কেরিছ| েসটা eকসে সবাi িমেল আমােদর eকটা খুব
আনেnর সময় িছল!
ঈ র আপনােদর সকলেক আশীbর্াদ ক ন! আমরা যখন চীনা মnলী
করেত চেলিছ aনুgহ
কের আমােদর জনয্ pাথর্না করার কথা মেন রাখুন!
আমােদর পিরtাতা যী

খ্রী

pশংিসত েহাক!

আর. eল. েহiমাrস, জুিনয়র,
িড.িমন., িটeiচ.িড., িলট.িড.
িফিলপীয় 4:13
আিম আমার পিরবােরর জনয্ খুব গিবর্ত| বাঁিদক
েথেক ডানিদেক, oেয়সলী, িশ হাnােনর সােথ
েলসলী, আিম, িশ সারা’র সােথ eিলনা, েলসলীর
stী িজন, eিলনার মা িলnডা eবং তার ভাi
eরuiন িসuলার|

“আিম জীিবতেদর েদেশ সদাpভু র ম লভাব
েদিখব, eমন িব াস যিদ না কিরতাম, [তেব
আমার িক হiত]? সদাpভু র aেপkায় থাক;
সাহস কর, েতামার anঃকরণ সবল হuক;
হাঁ, সদাpভু রi aেপkায় থাক” (গীতসংিহতা
27:13-14)|
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