
2 Peter Ⅰ:Ⅰ i 2 Peter Ⅰ:Ⅻ

૨ પતરસ્ય પત્રં
Ⅰ યે જના અસ્મા ભઃ સાદ્ધમ્ અસ્તદ રે ત્રાત ર યી ુખ્રી ે

ચ ુણ્યસમ્બ લત વ ાસધનસ્ય સમાનાં શત્વં પ્રાપ્તાસ્તાન્ પ્ર ત
યી ુખ્રી સ્ય દાસઃ પ્રે રત શમોન્ પતરઃ પત્રં લખ ત|

Ⅱ ઈ રસ્યાસ્માક પ્રભો ય શો તત્વજ્ઞાનેન ુષ્માસ્વ ુગ્રહશાન્ત્યો
બાર્હુલ્યં વ ર્તાં|

Ⅲ જીવનાથર્મ્ ઈ રભક્ત્યથર્ યદ્યદ્ આવશ્યક તત્
સવ્વ ગૌરવસદ્ગણાભ્યામ્ અસ્મદા ાનકા રણસ્ત વજ્ઞાનદ્વારા
તસ્યે ર યશ ક્તરસ્મભ્યં દ વતી|

Ⅳ તત્સવ્વણ ચાસ્મભ્યં તાદૃશા બહુ ૂલ્યા મહાપ્ર તજ્ઞા દ ા
યા ભ ૂર્યં સંસાર ાપ્તાત્ કુ ત્સતા ભલાષ ૂલાત્ સવ્વર્નાશાદ્ રક્ષાં
પ્રાપ્યે ર યસ્વભાવસ્યાં શનો ભ વ ું શક્ ુથ|

Ⅴતતો હેતો ૂર્યં સ ૂણ યત્નં વધાય વ ાસે સૌજન્યં સૌજન્યે જ્ઞાનં
Ⅵજ્ઞાનઆયતે ન્દ્રયતામ્ આયતે ન્દ્રયતાયાં ધૈય્ય ધૈય્યર્ ઈ રભ ક્તમ્
Ⅶઈ રભક્તૌ ભ્રા ૃસ્નેહે ચ પ્રેમ ુઙ્ક્ત|
Ⅷ એતા ન ય દ ુષ્મા ુ વદ્યન્તે◌े વદ્ધન્તે ચ ત ર્સ્મત્પ્રભો

ય ુખ્રી સ્ય ત વજ્ઞાને ુષ્માન્ અલસાન્ નષ્ફલાં ન ાપ યષ્ય ન્ત|
Ⅸ કન્ત્વેતા ન યસ્ય ન વદ્યન્તે સો ઽન્ધો ુ દ્રતલોચનઃ

સ્વક ય ૂવ્વર્પાપાનાં માજ્જનસ્ય વસ્ ૃ ત ગત |
Ⅹતસ્માદ્ હે ભ્રાતરઃ, ૂયં સ્વક યા ાનવરણયો દૃર્ઢકરણે બહુ યતધ્વ,ં

તત્ કૃત્વા કદાચ ન સ્ખ લષ્યથ|
Ⅺયતો ઽનેન પ્રકારેણાસ્માક પ્રભો ા ૃ ય ુખ્રી સ્યાનન્તરા સ્ય

પ્રવેશેન ૂયં ુકલેન યોજ યષ્યધ્વ|ે
Ⅻ યદ્ય પ ૂયમ્ એતત્ સવ્વ જાનીથ વ ર્માને સત્યમતે ુ રા

ભવથ ચ તથા પ ુષ્માન્ સવ્વર્દા તત્ સ્માર ય ુમ્ અહમ્ અયત્નવાન્
ન ભ વષ્યા મ|
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ⅩⅢ યાવદ્ એત સ્મન્ દૂષ્યે ત ા મ તાવદ્ ુષ્માન્ સ્મારયન્
પ્રબોધ ય ું વ હતં મન્ય|ે

ⅩⅣ યતો ઽસ્માક પ્ર ુ ય ુખ્રી ો માં યત્ જ્ઞા પતવાન્ તદ ુસારાદ્
દૂષ્યમેતત્ મયા શીઘ્રં ત્યક્ત મ્ ઇ ત જાના મ|

ⅩⅤ મમ પરલોકગમનાત્ પરમ પ ૂયં યદેતા ન સ્મ ુ શ યથ ત સ્મન્
સવ્વર્થા ય તષ્ય|ે

ⅩⅥ યતો ઽસ્માક પ્રભો ય ુખ્રી સ્ય પરાક્રમં ુનરાગમન ુષ્માન્
જ્ઞાપયન્તો વયં ક લ્પતાન્ ુપા ાનાન્યન્વગચ્છામે ત ન હ કન્ ુ તસ્ય
મ હમ્નઃ પ્રત્યક્ષસા ક્ષણો ૂત્વા ભા ષતવન્તઃ|

ⅩⅦ યતઃ સ પ ુર રાદ્ ગૌરવં પ્રશંસા પ્રાપ્તવાન્ વશેષતો
મ હમ ુક્તતેજોમધ્યાદ્ એતાદૃશી વાણી તં પ્ર ત નગર્તવતી, યથા,એષ
મમ પ્રય ુત્ર એત સ્મન્ મમ પરમસન્તોષઃ|

ⅩⅧ સ્વગાર્ત્ નગર્તેયં વાણી પ વત્રપવ્વર્તે તેન સાદ્ધ
વદ્યમાનૈરસ્મા ભરશ્રા વ|
ⅩⅨ અપરમ્ અસ્મત્સમીપે દૃઢતર ભ વષ્યદ્વા ં વદ્યતે ૂય

ય દ દનારમ્ભં ુષ્મન્મનઃ ુ પ્રભાતીયનક્ષત્રસ્યોદય યાવત્ ત મરમયે
ાને જ્વલન્તં પ્રદ પ મવ તદ્ વા ં સમ્મન્યધ્વે ત હ ભદ્ર ક રષ્યથ|
ⅩⅩ શા ીયં કમ પ ભ વષ્યદ્વા ં મ ુષ્યસ્ય સ્વક યભાવબોધક

ન હ,એતદ્ ુષ્મા ભઃ સમ્યક્ જ્ઞાયતા|ં
ⅩⅪ યતો ભ વષ્યદ્વા ં ુરા મા ુષાણામ્ ઇચ્છાતો નોત્પ ં

કન્ત્વી રસ્ય પ વત્રલોકાઃ પ વત્રેણાત્મના પ્રવ તાઃ સન્તો વા મ્
અભાષન્ત|

Ⅱ
Ⅰઅપર ૂવ્વર્કાલે યથા લોકાનાં મધ્યે મથ્યાભ વષ્યદ્વા દનઉપા ત ન્

તથા ુષ્માક મધ્યેઽ પ મથ્યા શક્ષકા ઉપ ાસ્ય ન્ત, તે સ્વેષાં કે્રતાર
પ્ર ુમ્ અનઙ્ગ કૃત્ય સત્વર વનાશં સ્વે ુ વ ર્ય ન્ત વનાશકવૈધમ્મ્ય ુપ્તં
ુષ્મન્મધ્યમ્ આનેષ્ય ન્ત|
Ⅱ તતો ઽનેકે ુ તેષાં વનાશકમાગ ગતે ુ તેભ્યઃ સત્યમાગર્સ્ય નન્દા

સમ્ભ વષ્ય ત|
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Ⅲઅપર તે લોભાત્ કાપટ્યવા ૈ ુર્ષ્મ ો લાભં ક રષ્યન્તે કન્ ુ
તેષાં ુરાતનદણ્ડાજ્ઞા ન વલમ્બતે તેષાં વનાશ ન નદ્રા ત|

Ⅳ ઈ રઃ કૃતપાપાન્ દૂતાન્ ન ક્ષ મત્વા ત મર ૃઙ્ખલૈઃ પાતાલે
રુદ્ધ્વા વચારાથ સમ પતવાન|્

Ⅴ ુરાતનં સંસારમ પ ન ક્ષ મત્વા તં દુ ાનાં સંસાર જલાપ્લાવનેન
મજ્જ યત્વા સપ્તજનૈઃ સ હતં ધમ્મર્પ્રચારક નોહ ર ક્ષતવાન|્

Ⅵ સદોમમ્ અમોરા ચે તનામકે નગરે ભ વષ્યતાં દુ ાનાં દૃ ાન્તં
વધાય ભસ્મીકૃત્ય વનાશેન દ ણ્ડતવાન;્
Ⅶ કન્ ુ તૈઃ કુ ત્સત ભચા ર ભ દુ ાત્મ ભઃ ક્લ ધા મ્મક લોટ

ર ક્ષતવાન|્
Ⅷ સ ધા મ્મકો જનસ્તેષાં મધ્યે નવસન્

સ્વીયદૃ શ્રોત્રગોચરેભ્યસ્તેષામ્ અધમ્માર્ચારેભ્યઃ
સ્વક યધા મ્મકમન સ દને દને તપ્તવાન|્

Ⅸ પ્ર ુ ભર્ક્તાન્ પર ક્ષાદ્ ઉદ્ધ ુ વચાર દન યાવદ્ દણ્ડ્યામાનાન્
અધા મ્મકાન્ રોદ્ધ પારય ત,

Ⅹ વશેષતો યે ઽમેધ્યા ભલાષાત્ શાર રક ુખમ્ અ ુગચ્છ ન્ત
ક ૃર્ત્વપદા ન ચાવજાન ન્ત તાનેવ (રોદ્ધ પારય ત| ) તે દઃુસાહ સનઃ
પ્રગલ્ભા |

Ⅺ અપર બલગૌરવાભ્યાં શ્રે ા દ દૂતાઃ પ્રભોઃ સ ધૌ યેષાં
વૈપર ત્યેન નન્દા ૂચક વચાર ન કુવ્વર્ ન્ત તેષામ્ ઉચ્ચપદ ાનાં
નન્દનાદ્ ઇમે ન ભીતાઃ|
Ⅻ કન્ ુ યે ુ દ્ધહ નાઃ પ્રકૃતા જન્તવો ધ ર્ તાયૈ વનાશ્યતાયૈ ચ

જાયન્તે તત્સદૃશા ઇમે ય ુધ્યન્તે તત્ નન્દન્તઃ સ્વક ય વનાશ્યતયા
વનં ય ન્ત સ્વીયાધમ્મર્સ્ય ફલં પ્રાપ્સ્ય ન્ત ચ|
ⅩⅢ તે દવા પ્રકૃ ભોજનં ુખં મન્યન્તે નજછલૈઃ ુખભો ગનઃ

સન્તો ુષ્મા ભઃ સાદ્ધ ભોજનં કુવ્વર્ન્તઃ કલ ઙ્કનો દો ષણ ભવ ન્ત|
ⅩⅣતેષાં લોચના ન પરદારાકાઙ્ક્ષી ણ પાપે ચાશ્રાન્તા ન તે ચ લા ન

મનાં સ મોહય ન્ત લોભે તત્પરમનસઃ સ ન્ત ચ|
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ⅩⅤ તે શાપગ્રસ્તા વંશાઃ સરલમાગ વહાય બયોર ુત્રસ્ય
બ લયમસ્ય વપથેન વ્રજન્તો ભ્રાન્તા અભવન્| સ બ લયમો
ઽપ્યધમ્માર્ત્ પ્રાપ્યે પા રતો ષકેઽપ્રીયત,

ⅩⅥ કન્ ુ નજાપરાધાદ્ ભત્સર્નામ્ અલભત યતો વચનશ ક્તહ નં
વાહનં મા ુ ષક ગરમ્ ઉચ્ચાય્યર્ ભ વષ્યદ્વા દન ઉન્મ તામ્ અબાધત|

ⅩⅦઇમે નજલા ન પ્રસ્રવણા ન પ્રચણ્ડવા ુના ચા લતા મેઘા તેષાં
કૃતે નત્ય ાયી ઘોરતરાન્ધકારઃ સ તો ઽ સ્ત|

ⅩⅧ યે ચ જના ભ્રાન્ત્યાચા રગણાત્ કૃચ્છે્રણોદ્ધતાસ્તાન્ ઇમે
ઽપ ર મતદપર્કથા ભાષમાણાઃ શાર રક ુખા ભલાષૈઃ કામક્ર ડા ભ
મોહય ન્ત|

ⅩⅨ તેભ્યઃ સ્વાધીનતાં પ્ર તજ્ઞાય સ્વયં વનાશ્યતાયા દાસા ભવ ન્ત,
યતઃ, યો યેનૈવ પરા જગ્યે સ જાતસ્તસ્ય કઙ્કરઃ|

ⅩⅩ ત્રા ુઃ પ્રભો ય ુખ્રી સ્ય જ્ઞાનેન સંસારસ્ય મલેભ્ય ઉદ્ધતા યે
ુનસ્તે ુ નમજ્ પરાજીયન્તે તેષાં પ્રથમદશાતઃ શેષદશા કુ ત્સતા

ભવ ત|
ⅩⅪ તેષાં પક્ષે ધમ્મર્પથસ્ય જ્ઞાનાપ્રા પ્ત વર્ર ન ચ ન દ્દ ાત્

પ વત્ર વ ધમાગાર્ત્ જ્ઞાનપ્રાપ્તાનાં પરાવ ર્નં|
ⅩⅫ કન્ ુ યેયં સત્યા દૃ ાન્તકથા સૈવ તે ુ ફ લતવતી, યથા, કુ ુરઃ

સ્વીયવાન્તાય ાવ ર્તે ુનઃ ુનઃ| ુ ઠ ું કદ્દમે તદ્વત્ ક્ષા લત ૈવ
ૂકરઃ||

Ⅲ
Ⅰ હે પ્રયતમાઃ, ૂયં યથા પ વત્રભ વષ્યદ્વક્ ૃ ભઃ ૂવ્વ ક્તા ન

વા ા ન ત્રાત્રા પ્ર ુના પ્રે રતાનામ્ અસ્માકમ્ આદેશ સારથ તથા
ુષ્માન્ સ્માર યત્વા
Ⅱ ુષ્માક સરલભાવં પ્રબોધ ય ુમ્ અહ દ્વતીયમ્ ઇદ પત્રં લખા મ|
Ⅲ પ્રથમં ુષ્મા ભ રદ જ્ઞાયતાં યત્ શેષે કાલે સ્વેચ્છાચા રણો નન્દકા

ઉપ ાય
Ⅳ વ દષ્ય ન્ત પ્રભોરાગમનસ્ય પ્ર તજ્ઞા કુત્ર? યતઃ પ ૃલોકાનાં

મહા નદ્રાગમનાત્ પર સવ્વાર્ ણ ૃ રેારમ્ભકાલે યથા તથૈવાવ ત ન્તે|
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Ⅴ ૂવ્વર્મ્ ઈ રસ્ય વા ેનાકાશમણ્ડલં જલાદ્ ઉત્પ ા જલે
સ ન્ત માના ચ ૃ થ વદ્યતૈતદ્ અ નચ્છુકતાતસ્તે ન જાના ન્ત,

Ⅵ તતસ્તાત્કા લકસંસારો જલેનાપ્લા વતો વનાશં ગતઃ|
Ⅶ કન્ત્વ ુના વ ર્માનેઆકાશ ૂમણ્ડલે તેનૈવ વા ેન વહ્ન્યથ ુપ્તે

વચાર દનં દુ માનવાનાં વનાશ યાવદ્ ર યત|ે
Ⅷ હે પ્રયતમાઃ, ૂયમ્ એતદેક વા મ્ અનવગતા મા ભવત યત્

પ્રભોઃ સાક્ષાદ્ દનમેક વષર્સહસ્રવદ્ વષર્સહસ્ર દનૈકવત|્
Ⅸ કે ચદ્ યથા વલમ્બં મન્યન્તે તથા પ્ર ુઃ સ્વપ્ર તજ્ઞાયાં વલમ્બતે

ત હ કન્ ુ કોઽ પ ય વનશ્યેત્ સવ્વ એવ મનઃપરાવ ર્નં
ગચ્છે ુ રત્ય ભલષન્ સો ઽસ્માન્ પ્ર ત દ ઘર્સ હષ્ણુતાં વદધા ત|

Ⅹ કન્ ુ ક્ષપાયાં ચૌર ઇવ પ્રભો દનમ્ આગ મષ્ય ત ત સ્મન્
મહાશ ને ગગનમણ્ડલં લોપ્સ્યતે ૂલવસ્ ૂ ન ચ તાપેન ગ લષ્યન્તે
ૃ થવી તન્મધ્ય તા ન કમ્માર્ ણ ચ ધ યન્તે|
Ⅺઅતઃ સવ્વરેતૈ વકારે ગન્ત ે સ ત ય સ્મન્ આકાશમણ્ડલં દાહેન

વકા રષ્યતે ૂલવસ્ ૂ ન ચ તાપેન ગ લષ્યન્તે
Ⅻ તસ્યે ર દનસ્યાગમનં પ્રતીક્ષમાણૈરાકાઙ્ક્ષમાણૈ ૂષ્મા ભ

ધર્મ્માર્ચારે રભ ક્તભ્યાં ક દૃશૈ લ કૈ ભર્ વત ં?
ⅩⅢ તથા પ વયં તસ્ય પ્ર તજ્ઞા ુસારેણ ધમ્મર્સ્ય વાસ ાનં ૂતનમ્

આકાશમણ્ડલં ૂતનં ૂમણ્ડલ પ્રતીક્ષામહે|
ⅩⅣ અતએવ હે પ્રયતમાઃ, તા ન પ્રતીક્ષમાણા ૂયં નષ્કલઙ્કા

અ ન ન્દતા ૂત્વા યત્ શાન્ત્યા શ્રતા સ્ત થૈત સ્મન્ યતધ્વ|ં
ⅩⅤ અસ્માક પ્રભો દ ઘર્સ હષ્ણુતા પ રત્રાણજ નકાં મન્યધ્વ|ં

અસ્માક પ્રયભ્રાત્રે પૌલાય યત્ જ્ઞાનમ્ અદા ય તદ ુસારેણ સોઽ પ પત્રે
ુષ્માન્ પ્ર ત તદેવા લખત|્
ⅩⅥ સ્વક યસવ્વર્પત્રે ુ ચૈતાન્ય ધ પ્રસ્ ુત્ય તદેવ ગદ ત| તે ુ પત્રે ુ

ક તપયા ન દરુૂ ા ણ વા ા ન વદ્યન્તે યે ચ લોકા અજ્ઞાના લા
તે નજ વનાશાથર્મ્ અન્યશા ીયવચનાનીવ તાન્ય પ વકારય ન્ત|

ⅩⅦ તસ્માદ્ હે પ્રયતમાઃ, ૂયં ૂવ્વ ુદ્ધ્વા સાવધાના સ્ત ત,
અધા મ્મકાણાં ભ્રા ન્તસ્રોતસાપહૃતાઃ સ્વક ય ુ રત્વાત્ મા ભ્રશ્યત|
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ⅩⅧ કન્ત્વસ્માક પ્રભો ા ુ ય ુખ્રી સ્યા ુગ્રહે જ્ઞાને ચ વદ્ધધ્વ|ં
તસ્ય ગૌરવમ્ ઇદાનીં સદાકાલ ૂયાત્|આમેન|્
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