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येषूलाई थाह �थयो �क धेरै धमर् गरुूहरू
परमेष्वरको पे्रमलाई भन्दा धनलाई माया
गथ�। ती दइु मा�नसलाई के भयो अ�न
�कन परमेष्वर �बना धनी हुनु व्यथर्
छ सो उहाँले �तनीहरूलाई भन्नुभयो।
धनीले स्वगर्को जीवन
�कन्न सक्तैन।
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कुकुरहरू आए
त्यसका घाउहरू
चाट्त�थए।
�तनीहरू �तनको
व�रप�र सुंघेर
घुम्दथे अ�न
�तनको घाउ
चाट्तथे। कसैले
प�न लाजरस
भोकाएको छ
भनी वास्ता
गद�न �थए।

गर�ब लाजरस पूरा
दःुखीत �थए। उनकोमा
�वमार�हरू �थए। अरूबाट
पाएका चोट अ�न
घाउहरू �तनकोमा �थयो।
हुनसक्छ, �तनी दःुखीत
�थए �कन�क �तनकोमा
असल खाने कुरा �थएन।्

ती धनी मा�नसले असल खाने कुरा खान्थे अ�न हरेक खाना
ठूलो भोजझ� हुन्थ्यो। उनकोमा धेरै पैसा �थए अ�न उनले
ज�हले अ�न जे प�न खान-�पन गनर् सक्थ्यो।

लाजरस
खानाको
खोजीमा।
राजाको
टेबलबाट
झरेका टुक्रा
खाएर लाजरस
धेरै खषुी
हुन्थे।

अ�न ती धनी मा�नसको ढोकामा एकजना लाजरस जो
गर�ब, घावैघाउ भएको माग्नेलाई रा�ख�दन्थे।

एउटा धनी मा�नस �थयो
जसको वस्त्र सुन्दर �थयो
अ�न धेरै मूल्य लागेका
�थए। उनले राजाझ� ती
प�ह�रएका �थए।
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‘‘आफ्नो जीवनकालमा �तम्रोमा
सबै कुरा �थयो अ�न लाजरसको
जीवनमा केह� �थएन’्’ ‘‘�र अब
लाजरस आराममा छ, अ�न
�तमी चा�हँ कश्टमा छ�। अ�न
�तमीकहाँ पा�र जान अ�न
हामीहरू र �तमीहरू बीचमा ठूलो
खाँद छ’’ भनी अब्राहामले धनी
मा�नसलाई सम्झना गराए।

धनी मा�नस गा�ड़ए अ�न हुनसक्छ उनको दफनकायर् ठूलो
भयो। चतूर अ�न सफलता पाएको भनेर मा�नसहरूले प्रषंसा
गरे होलान।् तर त्यो प्रषंसाले उनलाई सहायता
गरेनन ् �कन�क उ नकर् मा गए।

लाजरस मरेको �ण उनको ला�ग
आनन्दको �थयो। येषूले स्वगर्दतूहरूलाई
लाजरसलाई ल्याएर अब्राहामसंग रा�
भनी भन्नुभयो। लाजरस परमेष्वरद्वारा

सान्त्वना भए।

‘‘आफ्नो औलंाको टुप्पा पानीमा चोपेर मेरो िजब्रोलाई षीतल
पा�रदेओस,् �कन�क म यस ज्वालामा कश्ट पाइरहेछु’’ भनी
नकर् मा धनी मा�नस
रून थाले।

ती धनी मा�नस प�न मरे अ�न उनको सबै धन-सम्प�त
ले उनलाई बचाउन सकेनन।् जब मतृ्यु आयो तब कसैले

त्यसलाई रोक्न सकेनन।्

एक�दन लाजरस
उठेनन ् अ�न ती
भोकाएको, 
�मत्र�ब�हन
माग्ने मरे।
लाजरस मरेको
�थयो।
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afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{ 
agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 .

xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . 
kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 

lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 
k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / :ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] ! olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf 

ug'{x'g]5 ! clg pxf“ ltdLleq cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} .

olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM
Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / 
clxn] k]ml/ hLljt x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] hLjgdf cfpg'xf];\
/ d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g 
;j"“m . tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] lglDt lhpg dnfO{ 

;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g . 

lbgx'“ afOan k9 / k/d]Zj/;“u j'm/fsfgL u/ ! o"xGgf #M!^

धनी मा�नस र लाजरस

k/d]Zj/sf] jrg afOanaf6 lnOPsf] syf
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ætkfO{+sf jrgsf] JofVofn] Hof]lt k|bfg u5{ .Æ
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‘‘�तनीहरूकोमा धमर्षास्त्र छ’’ भनी
अब्राहाम जवाफ �दए। य�द ती पाँच
भाइहरूले धमर्षास्त्र �वष्वास गद�न भने
�तनीहरूले लाजरसलाई मरेकाबाट फे�र

उठ्यो भनी
�वष्वास
गद�न।्

;dfKt
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जब येषूले धनी मा�नस अ�न लाजरसको कथा
समाप्त गनुर्भयो हुनसक्छ, धमर्गरुूहरूले आफैमा
सोध्नथाले, ‘‘परमेष्वरलाई भन्दा बेसी म
धनीलाई पे्रम गद�छु?’’ �तनीहरूले बुझ्न
सके �क परमेष्वरको वचन ध्यानसंग
सुनेन ् भने के हुन्छ भनेर।

‘‘लाजरसलाई पठाइ�दनुहोस ् मेरो पाँच
जना भाइहरूलाई चेताउनी �दनहोस’्’ 
भनी धनी मा�नस �बन्ती गरे।
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