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যীশু অেনক ধািমর্ক েনতােদর জানেতন, যারা ঈশব্রেক েপর্ম 
করার েথেক টাকা-পয়সােক েপর্ম করত। দুই বয্িক্তর কী 
হেয়িছল এবং ঈশব্র ছাড়া েকন এই ধন অথর্হীন, েস িবষেয় 
িতিন তােদর বলেলন। ধন-সম্পিত্ত দব্ারা সব্গর্ীয়  
ঈশব্রেক েকনা যায় না। 
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েকানও েকানও সময় রাস্তার 
কুকুররা এই দিরদর্ িভখািরর  
কাপেড়র উপর  
িদেয় চেল েযত।  
তারা তার  
শরীেরর ঘাগুেলা  
চাটত। এরকম  
মেন হিচ্ছল েয,  
েকউ তার  
অনাহােরর  
বয্াপারটা  
েখয়াল  
কেরিন। 

গিরব লাসােরর শরীর েফাঁড়ায় ভরা িছল। 
েবাধহয় তার েকানও েরাগ িছল। েবাধহয় তার 
কাটা এবং ঘা অনয্ কারও কাছ েথেক 
এেসিছল। হেত পাের তার এই ঘা ভােলা 
খাবার েযমন - দুধ, সিব্জ অথবা মাংস না 
খাওয়ার জনয্ হেয়িছল। 

ধনী বয্িক্ত খবু ভােলা খাওয়া-দাওয়া করেতন। পর্েতয্কিট আহার একটা 
েভাজসভার মেতা। তার এত টাকা-পয়সা িছল েয, সকাল, দুপরু ও সন্ধয্ােবলার 
খাওয়া-দাওয়ার জনয্, অথবা এর ফাঁেক জলখাবােরর জনয্ যা চাইেতন, তাই 
িকনেত পারেতন। 

লাসার খাবােরর 
অেপক্ষায় িছল। ধনী 
বয্িক্তর খােদয্র এক 
টুকেরা রুিট েপেল 
হয়েতা েস খিুশ 
হেত পারত। 

ধনী বয্িক্তর দরজার সামেন একজন অসুস্থ, দিরদর্ িভখাির িছল। তার নাম 
লাসার। 

একসময় এক ধনী বয্িক্ত 
িছেলন, তার অেনক সুন্দর 
কাপড় িছল, যা িতিন অেনক 
দাম িদেয় িকেনিছেলন। িতিন 
রাজােদর মেতা কাপড় 
পরেতন। 
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অবর্াহাম ধনী বয্িক্তেক স্মরণ করােলন, 
“েতামার জীবেন তিুম সবিকছ ুেপেয়ছ এবং 
লাসােরর িকছইু িছল না। এখন লাসার 
আরামাদায়ক অবস্থায় ও তিুম আগুেন 
জব্লছ। েতামার ও আমােদর মেধয্ েয 
বয্বধান, েসখােন েকউ পার হেয় আসেত 
পারেব না।” 

ধনী বয্িক্তেক কবর েদওয়া হেয়িছল। েবাধহয় এটা িছল এক িবরাট সমািধিকর্য়া। 
েবাধহয় েলাকজন তার চালািক ও সাফেলয্র পর্সংসা কেরিছল। িকন্তু তােদর 
পর্শংসা তােক সাহাযয্ কেরিন। েসই ধনী বয্িক্ত নরেক েগিছল। 

েয মহুেূতর্ েস মারা েগল, তার আনন্দ  
শুরু হল। যীশু বলেলন, “সব্গর্দূতরা তােক  

েকােল কের অবর্াহােমর সােথ থাকার জনয্ িনেয়  
েগল। ঈশব্র লাসারেক সান্তব্না িদেলন।” 

নরেক ধনী বয্িক্ত কাঁদল, “িপতা অবর্াহাম, আমার কােছ লাসারেক পাঠান, যােত 
ওর আঙ্গেুলর েভজােনা এক েফাঁটা জল আমার িজভেক তপৃ্ত কের, কারণ এই 
আগুেন আিম জব্লিছ।” 

ধনী বয্িক্তও মারা েগল। তার সমস্ত 
টাকা-পয়সা তােক বাঁচােত পারল না। 
মতৃযু্ যখন আসল, তখন েকউ তােক 
আটকােত পারল না। 

একিদন সকােল 
লাসার ঘমু েথেক 
উঠল না। দিরদর্, 
অনাহারী,  
বন্ধহুীন িভখাির তার 
জীবন েছেড়  
চেল েগল।  
লাসার মারা েগল। 
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evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q whwb Avgv‡`i wbg©vb 
K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb|  

 

Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc e‡jb| cv‡ci kvw¯— n‡”Q g„Zz¨, 
wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 

Avgv‡`i cv‡ci kvw¯—¯îƒc wZwb µz‡k g„Zz¨eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz¨ †_‡K 
RxweZ n‡jb Ges ¯‡̂M© P‡j †M‡jb| hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi 

cv‡ci Rb¨ Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| wZwb Avm‡eb Ges 
Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges AvcwbI Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb|  

 

Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ GB K_v¸‡jv ejyb:  
wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl 
n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b 
G‡mv Ges Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, Ges †Zvgvi 

ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| Avgv‡K mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš —vb wnmv‡e 
†Zvgvi eva¨ _vK‡Z cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|    

 

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! †hvnb 3:16 

ধনী বয্িক্ত, গিরব বয্িক্ত 
 

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,  
 

‡hLv‡b cvIqv hvq  
 

লকু ১৬ 

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó 
MxZmswnZv 119:130 

অবর্াহাম উত্তর িদল, “ঈশব্েরর বাকয্ তােদর কােছ 
আেছ।” পাঁচ ভাই যিদ বাইেবেল িবশব্াস না কের, 
তাহেল লাসার মতৃ েথেক উেঠ এেলও তারা িবশব্াস 
করেব না। 
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যীশু যখন ধনী বয্িক্ত ও লাসােরর গল্প েশষ করেলন, েবাধহয় 
ধমর্ীয় েনতারা িনেজরাই িনেজেদরেক পর্শ্ন করিছল, “আিম িক 
ঈশব্রেক েপর্ম করা েথেক টাকা-পয়সােক েবিশ ভােলাবািস?” 
এখন তারা জানেত পারল েয, ঈশব্েরর বােকয্ মেনােযাগ না  
িদেল কী হেত পাের। 

ধনী বয্িক্ত অনুেরাধ করল, “আমার পাঁচ ভাইেক 
সাবধান করার জনয্ লাসারেক পাঠান, আিম চাই না 
েয, তারাও এই জায়গায় এেস জব্েল।” 
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