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যীচুৱে জানিছিল যে বহুতো ধৰ্ম্মগুৰৱেু 
ঈশ্বৰক ভাল পোৱাতকৈ ধনক বেছি 
ভাল পায়। তেওঁ দজনু লোকৰ সৈতে কি 
ঘটিছিল আৰুঈশ্বৰৰ অবিহনে ধন-
সম্পত্তি থকাটো কিয় অৰ্থহীন বলিু 
কৈছিল। ধন-সম্পত্তীয়ে স্বৰ্গতৰ্গ 
ঈশ্বৰৰ সৈতে জীৱন 
ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে। 



এজন নিৰ্দিষ্ট ধনী 
ব্যক্তি আছিল যাৰ ধুনীয়া 
কাপোৰ আছিল যাৰ বাবে 
যথেষ্ট ধন ব্যয় হৈছিল। 
তেওঁ ৰজাৰ দৰে পোছাক 
পিন্ধিছিল। 



ধনী মানহজু নেও খুব ভালকৈ খাইছিল। প্ৰতিটো আহাৰ 
এক মহান ভোজৰ দৰে আছিল। তেওঁৰ ওচৰত ইমান টকা 
আছিল যে তেওঁ ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ, দপৰী ু য়াৰ আহাৰ, 
ৰাতিৰ আহাৰ - বা মাজত থকা জলপানৰ বাবে খাব বিচৰা 
যিকোনো বস্তু কিনিব পাৰে। 



ধনী ব্যক্তিজনৰ ঘৰৰ দৱাৰম ু খতু এজন দৰিদ্ৰ, ৰগী ু য়া, 
ভোকত থকা ভিক্ষাৰী আছিল। তেওঁৰ নাম আছিল লাজাৰ।



দৰিদ্ৰ লাজাৰ ঘাঁৰে ভৰি আছিল। তেওঁৰ 
হয়তো এটা ৰোগ আছিল। তেওঁৰ
ওচৰত আনৰ পৰা কটা আৰুআঘাত 
ৰখা হ'ব পাৰে। হয়তো তেওঁৰ ঘা
আছিল কাৰণ তেওঁৰ গাখীৰৰ দৰে
ভাল খাদ্য নাছিল, পাচলি বা মাংস। 



লাজাৰে খাদ্যৰ 
বাবে আকাংক্ষা 
কৰিছিল। তেওঁ 
ধনী মানহজনৰ ু 
মেজৰ 
টুকুৰাবোৰৰ
সৈতে সুখী 
হ'লহেঁতেন। 



পথভ্ৰষ্ট কুকুৰবোৰে 
কেতিয়াবা দৰিদ্ৰ
অসহায় ভিক্ষাৰীজনৰ 
ওচৰত পেড কৰে। 
তেওঁলোকে 
তেওঁৰ চাৰিওফালে
শুঙিছিল আৰুতেওঁৰ 
ঘাঁবোৰ চাটিছিল। 
এনেকুৱা লাগিছে যে
লাজাৰ ভোকত 
আছিল বলিু কোনেও
গুৰত্বু দিয়া নাছিল। 



এদিন ৰাতিপুৱা 
লাজাৰ সাৰ 
পোৱা নাছিল।
দখী ু য়া ভোকত 
থকা, বন্ধুহীন
ভিক্ষাৰীজনে
এই জীৱন এৰি 
গৈছিল। লাজাৰৰ 
মতৃ ্যু হৈছিল। 



আনন্দে লাজাৰৰ মতৃ ্যুৰ লগে লগে তেওঁৰ 
বাবে আৰম্ভ কৰিছিল। যীচুৱে কৈছিল যে 
স্বৰ্গদৰ্গ তসক ূ লে তেওঁক অব্ৰাহামৰ 
সৈতে থাকিবলৈ লৈ গৈছিল। লাজাৰক ঈশ্বৰে 
সান্ত্বনা দিছিল। 



ধনী ব্যক্তিজনৰো মতৃ ্যু হয়। তেওঁৰ সকলো ধনে 
তেওঁৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে। যেতিয়া মতৃ ্যু 
ঘটিছিল, কোনেও ইয়াক বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলে। 



ধনী লোকজনক সমাধিস্থ কৰা হৈছিল। সম্ভৱতঃ এইটো 
এটা ডাঙৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আছিল। সম্ভৱতঃ মানহেু ধনী 
ব্যক্তিজনক চতুৰ আৰুসফল হোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰিছিল। 
কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰশংসাই তেওঁক সহায় কৰা নাছিল। 
ধনী মানহজন ু নৰকত আছিল।



নৰকত ধনী ব্যক্তিজনে কান্দি কান্দি ক'লে, "পিতৃ অব্ৰাহাম, 
লাজাৰক পঠিয়াওক যে তেওঁ আঙুলিৰ মৰুটো পানীত ডুবাই 
মোৰ জিভা ঠাণ্ডা কৰিব পাৰে; কিয়নো মই এই শিখাত 
পীড়িত হৈছোঁ।" 



"জীৱনত আপোনাৰ সকলো
আছিল আৰুলাজাৰৰ একো
নাছিল," অব্ৰাহামে ধনী
ব্যক্তিজনক মনত পেলাই 
দিছিল। "এতিয়া লাজাৰক 
সান্ত্বনা দিয়া হৈছে
আৰুআপোনাক পীড়িত কৰা 
হৈছে। আপোনাৰ আৰুআমাৰ 
মাজৰ মহান দৰূত্ব কোনেও 
অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰে।" 



"মোৰ পাঁচজন ভাতৃক সতৰ্ক কৰিবলৈ
লাজাৰক পঠিয়াওক," ধনী ব্যক্তিজনে 
অনৰু োধ কৰিছিল। "মই নিবিচাৰো যে
তেওঁলোকে এই যাতনাৰ স্থানত শেষ হওক।"



"তোমাৰ ভাইসকলৰ ঈশ্বৰৰ বাক্য আছে," 
অব্ৰাহামে উত্তৰ দিছিল। যদি পাঁচজন ভাইয়ে 
বাইবেলক বিশ্বাস নকৰে, তেন্তে তেওঁলোকে 
বিশ্বাস নকৰিব যে লাজাৰ মতকৰ ৃ পৰা উভতি 

আহিলহেঁতেন। 



যেতিয়া যীচুৱে ধনী ব্যক্তি আৰুলাজাৰৰ কাহিনী 
শেষ কৰিলে, তেতিয়া হয়তো ধৰ্ম্মগুৰসকু লে 
নিজকে এইদৰে সুধিছিল: "মই "ঈশ্বৰক" ভাল 
পোৱাতকৈ ধন-সম্পত্তিক বেছি ভাল পাওঁ 
নেকি? এতিয়া তেওঁলোকে জানিছিল যে 
যদি তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ বাক্যক মানি
নললে কি হ'ব।



ধনী বয্ি�, দিৰ� মানহু

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

লকূ ১৬

“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ



সমা�



বাইেবলৰ এই কািহনীেয় আমাক আমাৰ আ�যর্য্জনক ঈ�ৰৰ িবষেয় কয়, 
িযজনাই আমাক িন�র্ াণ কিৰেল আৰু িয জনাই আিম েতওঁৰ িবষেয় জনােতা বা�া কেৰ৷

ঈ�েৰ জােন েয আিম েবয়া কাম কিৰেলা, যাক েতওঁ পাপ বুিল আখয্া িদেছ৷ পাপৰ শাি� ৈহেছ মৃতুয্, িক�
ঈ�েৰ েতামাক ইমান ে�ম কেৰ েয, েতওঁ িনজৰ একমা� পু� যীচুক পঠাই িদিছল, যােত েতওঁ েতামাৰ
পাপৰ কাৰেণ শাি� পাই �ুচত মৃতুয্ বৰণ কেৰ৷ তাৰ িপছত যীচু জীিৱত হ’ল আৰু েতওঁৰ ঘৰ �গর্ৈল গ’ল৷
তুিম যিদ যীচুত িব�াস কৰা আৰু েতামাৰ পাপেবাৰ �মা কিৰবৈল েকাৱা, েতিতয়া েতওঁ িন�েয় কিৰব! 

েতওঁ এিতয়াই
আিহ েতামাত িনবাস কিৰব, আৰু তুিম িচৰকাল েতওঁৰ লগত িনবাস কিৰবা৷

তুিম যিদ এই সতয্ত িব�াস কৰা, েতিতয়া ঈ�ৰক এইদেৰ েকাৱা:
ি�য় যীচু, মই িব�াস কেৰা েয, আপুিন ঈ�ৰ, েমাৰ পাপৰ কাৰেণ মৃতুয্ বৰণ
কিৰবৈল আপুিন মানুহৰ ৰূপ ধাৰণ কিৰেল, আৰু এিতয়া আপুিন আেকৗ জীিৱত৷
েমাৰ জীৱনৈল আহঁক আৰু েমাৰ পাপেবাৰ �মা কৰক, যােত এিতয়া মই নতুন
জীৱন পাব পােৰা, আৰু এিদন িচৰিদনৰ কাৰেণ আেপানাৰ লগত থািকবৈল
আেপানাৰ ওচৰৈল যাব পােৰা৷ আেপানাৰ বাধয্ ৈহ আেপানাৰ স�ানৰ দেৰ

আেপানাৰ কাৰেণ জীয়াই থািকবৈল েমাক সহায় কৰক৷ আেমন৷

বাইেবলখন পঢ়া আৰু �িতিদেন ঈ�ৰৰ লগত কেথাপকথন কৰা! 
েযাহন ৩:১৬ পদ৷
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