[૫] ધનવાન માણસ અને ગરરબ લાજર
“એક ધનવાન માણસ ઝર જબડર સસસર અને નરમ પરત અને રજ દન સખ-મજ
અને ધમ-ધામ થર રેત હેત .
લાજર નામ ન એક ગરરબ સાદ થર ભરેલ હરનર ડરળર ઇપર સ ડ દે વાત હેત ,
અને વય સાહત હેત ક ધનવાન ના ટબલ ઇપર ના એઠાડા થર પેટ ભરે;આ તક ક
કતર હદ આવેને હેન ઘાવ ને સાટત હેત .
એવ થાય ક વય ગરરબ મરે જ , અને હરગ દ, તે હેને લેને ઇબાહેમ ના ખળા મ
પ તાડય . વય ધનવાન હદ મરય અને ડાટવામ આય .
અને અધ લ ક મ હેન પરડા મ પડેલ આખે અદર કરર, સરટર હ ઇબાહેમ ના ખળામ
લાજર ને ભાળ .
તર એન સસસાએને કે દ, ,‘હ બા ઇબાહેમ, મને ઇપર દયા કરેને લાજર ને મ કલે દ, એતર
વય પતાનર અગળર ન ટરપરવ પલાળે ને મારર જબ ને ટાડર કર,કે મક હ, ઈનર ઝાળ મ
તડપે રેય હ .’
પણ ઇબાહેમે કે દ, ,‘હ બેટા, યાદ કર ક ત પતાના જવન મ તાજ વસતવે લે સ ક હ,
અને વમેસ લાજર ભડર વસતવે :પણ હાવ વય આ શાસત મેળવે સરય હ, અને ત
તડપે સરય હ .
ઈનર બદર વાત ને સ ડેને હમારર અને તમારર વસમ એક મટર ખાઈ રાખેલર હ ક ઝર
કઈ આહ પેલ પાર તમારર કને જવા સાહ, વય ને જએ સક; અને ને કઈ વેહા થર એન
પાર હમારર કને આવે સક .’
હેન કે દ, ,‘ત હ બા,હ, તને થકર અરજ કર હ ક ત હેને મારા બાપ ન ઘર મકલ,
કે મક મારા પાસ ભાઈ હ; વય એનન હામે ઈનર વાત નર ગવાઈ આલ, એવ ને થાએ ક
વયા હદા ઈનર પરડા નર જગયા મ આવ .’
ઇબાહેમે હેને કે દ, , ‘હેન કને ત મસા અને ભસવષયવકાઓ નર સ પડજર હ , વયા
હેનનર હામળે .’
હેન કે દ, , ‘ના, હ બા ઇબાહેમ;પણ અગર કઈ મરેલ મહ હેન કને જએ,ત વયા મન
ફે રવહ .’
ઇબાહેમે હેને કે દ, , ‘ઝર વયા મ,સા અને ભસવષયવકાઓ નર નહે હામળતા, ત અગર
મરે’લ મહ કઈ જવત હદ, થાએ જએ ત હદા હેનનર ને માને.”

