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ওেডা  এবং এিপও তােদর বাবার সােথ শহের বাস করত। তারা ছ র
জন  অধীর আ েহ অেপ া করত। ধুমা  ল ব  িছল এজন  নয়,
বরং তােদর দাদীমার সােথ দখা করার জন । তােদর দাদীমা িবরাট
িবেলর পােশ এক জেলপাড়ায় বাস করেতন।

• • •

Odongo and Apiyo lived in the city with their father. They
looked forward to the holidays. Not just because school
was closed, but because they went to visit their
grandmother. She lived in a fishing village near a large
lake.
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ওেডা  এবং এিপও অেনক আনি ত িছল কারণ এ  িছল তােদর
দাদীমার সােথ আবার দখা হবার সময়। আেগর রােত তারা তােদর সব
ব াগ িছেয় নয় এবং ােমর উে েশ  দীঘ যা ার জন  ত হয়।
খুিশেত তারা রােত ঘেুমােতই পােরিন, এবং সারারাত ছ  িনেয় গ  কেরই
কা েয় দয়।

• • •

Odongo and Apiyo were excited because it was time to visit
their grandmother again. The night before, they packed
their bags and got ready for the long journey to her village.
They could not sleep and talked the whole night about the
holiday.
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পরিদন ভাের, তােদর বাবার গািড়েত কের তারা ােমর পেথ রওনা দয়।
তারা অেনক পাহাড়, বন  জীবজ  এবং চা বাগান পািড় িদেয় চলল। পেথ
তারা গািড় গণনা করল এবং অেনক গান গাইল।

• • •

Early the next morning, they left for the village in their
father’s car. They drove past mountains, wild animals and
tea plantations. They counted cars and sang songs.
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িকছ ন পর তারা া  হেয় ঘিুমেয় পড়ল।

• • •

After a while, the children were tired and fell asleep.
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বাবা ােম প েছ ওেডা  এবং এিপওেক ঘমু থেক তলেলন। তারা
তােদর দাদীমা, ন ার-কান াদা ক এক গােছর িনেচ িব ামাব ায় দখেত
পল। লওূ গাে  ন ার-কান াদা অথ হল “কান াদা গাে র মেয়”। িতিন

একজন শি শালী এবং সু রী মিহলা িছেলন।

• • •

Father woke up Odongo and Apiyo as they arrived in the
village. They found Nyar-Kanyada, their grandmother,
resting on a mat under a tree. Nyar-Kanyada in Luo, means
‘daughter of the people of Kanyada’. She was a strong and
beautiful woman.
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ন ার-কান াদা বািড়েত তােদর াগত জানােলন এবং আনে  গান গেয়
সারা ঘের নেচ বড়ােলন। তার নািত-নাতনীরা তােক শহর থেক আনা
উপহার েলা িদেত উৎসকু হেয় উঠল। ওেডা  বলল,” থেম আমার
উপহার  খুলনু!” এিপও বলল, “না, আমার উপহার থম!”

• • •

Nyar-Kanyada welcomed them into the house and danced
around the room singing with joy. Her grandchildren were
excited to give her the presents they brought from the city.
“First open my gift,” said Odongo. “No, my gift first!” said
Apiyo.
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উপহার েলা খালার পর, ন ার-কান াদা ঐিতহ  অনুযায়ী তঁার নািত-
নাতনীেদর আশীবাদ করেলন।

• • •

After she opened the presents, Nyar-Kanyada blessed her
grandchildren in a traditional way.
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তারপর ওেডা  এবং এিপও বািহের গল। তারা জাপিত এবং পািখেদর
িপেছ ছেট বড়াল।

• • •

Then Odongo and Apiyo went outside. They chased
butterflies and birds.
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তারা গােছ চড়ল এবং িবেলর পািন িছ েয় খলা করল।

• • •

They climbed trees and splashed in the water of the lake.
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স া নেম এেল তারা সা েভােজর জন  বািড় িফরল। ভাজ শষ হবার
আেগই তারা ঘিুমেয় পড়েত িনল।

• • •

When it was dark they returned to the house for dinner.
Before they could finish eating, they were falling asleep!
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পরিদন তােদর বাবা তােদর ন ার-কান াদার সােথ রেখ শহের িফের
গেলন।

• • •

The next day, the children’s father drove back to the city
leaving them with Nyar-Kanyada.
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ওেডা  এবং এিপও তােদর দাদীমােক গৃহ ািলর কােজ সাহায  করল।
তারা পািন এবং লাকিড় িনেয় আসল। তারা মরুগী থেক িডম সং হ
করল এবং বাগান থেক শাকসবিজ তলল।

• • •

Odongo and Apiyo helped their grandmother with
household chores. They fetched water and firewood. They
collected eggs from the chickens and picked greens from
the garden.
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ন ার-কান াদা তঁার নািত-নাতনীেক “ি উ” এর সােথ খাওয়ার নরম
“উগািল” বানােনা শখােলন। িতিন তােদর দখােলন িকভােব ভঁাজা
মােছর সােথ খেত নারেকল ভাত বানােত হয়।

• • •

Nyar-Kanyada taught her grandchildren to make soft ugali
to eat with stew. She showed them how to make coconut
rice to eat with roast fish.
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এক সকােল, ওেডা  তার দাদীমার গ েলা চরােত িনেয় গল।
গ েলা এক িতেবশীর েত ঢেক পড়ল। এেত িতেবশী কৃষক
ওেডাে র উপর ু  হেলন। িতিন গ েলােক তঁার শস  খেয় ফলার
অপরােধ রেখ দবার মিক িদেলন। সই িদেনর পর, ছেল  খয়াল
রাখত যন গ েলা আর িবপেদ না পেড়।

• • •

One morning, Odongo took his grandmother’s cows to
graze. They ran onto a neighbour’s farm. The farmer was
angry with Odongo. He threatened to keep the cows for
eating his crops. After that day, the boy made sure that the
cows did not get into trouble again.
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আেরকিদন, বা ারা ন ার-কান াদার সােথ বাজাের গল। ন ার-কান াদা
বাজাের এক  শাকসবিজ, িচিন এবং সাবান িবি র দাকান িদেলন।
এিপও তােদর পেণ র দাম বলেত পছ  করল। ওেডা  তােদর পণ
প াক কের িদল।

• • •

On another day, the children went to the marketplace with
Nyar-Kanyada. She had a stall selling vegetables, sugar and
soap. Apiyo liked to tell customers the price of items.
Odongo would pack the items that customers bought.
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িদন শেষ তারা একসােথ চা পান করল। তারা দাদীমােক তঁার অিজত
অথ গণনা করেত সাহায  করল।

• • •

At the end of the day they drank chai tea together. They
helped grandmother to count the money she earned.
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িক  খুব শী ই ছ  শষ হেয় গল এবং বা ােদর শহের িফের যাবার
সময় হল। ন ার-কান াদা ওেডা েক এক  টিপ এবং এিপওেক এক
সােয়টার িদেলন। িতিন তােদর পেথ খেত খাবার িদেয় িদেলন।

• • •

But too soon the holidays were over and the children had
to go back to the city. Nyar-Kanyada gave Odongo a cap
and Apiyo a sweater. She packed food for their journey.
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যখন তােদর বাবা তােদর িনেত আসেলন, তখন তারা িফের যেত চাি ল
না। বা ারা ন ার-কান াদােক তােদর সােথ শহের যেত অনুেরাধ করল।
িতিন হাসেলন এবং বলেলন, “আিম শহেরর জন  খুবই বৃ । আিম
তামােদর আবার আমার ােম আসার জন  অেপ া করব।”

• • •

When their father came to fetch them, they did not want to
leave. The children begged Nyar-Kanyada to go with them
to the city. She smiled and said, “I am too old for the city. I
will be waiting for you to come to my village again.”
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ওেডা  এবং এিপও দুজনই দাদীমােক শ  কের জিড়েয় ধরল এবং
িবদায় জানাল।

• • •

Odongo and Apiyo both hugged her tightly and said
goodbye.
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যখন ওেডা  এবং এিপও েল িফের গল, তখন তারা তােদর ব ু েদর
ােমর জীবন স েক বলল। িকছ বা া মেন করল য শহেরর জীবন

ভাল। অন রা ভাবল য ােমর জীবন ভাল। িক , সবেচেয় পণূ হল,
সবাই একমত পাষণ করল য ওেডা  এবং এিপওর একজন চমৎকার
দাদীমা আেছন।

• • •

When Odongo and Apiyo went back to school they told
their friends about life in the village. Some children felt that
life in the city was good. Others felt that the village was
better. But most of all, everyone agreed that Odongo and
Apiyo had a wonderful grandmother!
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