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૩ યોહનઃ પત્રં
Ⅰ પ્રાચીનો ઽહ સત્યમતાદ્ ય સ્મન્ પ્રીયે તં પ્રયતમં ગાયં પ્ર ત પત્રં

લખા મ|
Ⅱ હે પ્રય, તવાત્મા યાદૃક્ ુભા ન્વતસ્તાદૃક્ સવ્વર્ વષયે તવ ુભં

સ્વા ય ૂયાત|્
Ⅲ ભ્રા ૃ ભરાગત્ય તવ સત્યમતસ્યાથર્તસ્ત્વં ક દૃક્

સત્યમતમાચરસ્યેતસ્ય સા યે દ ે મમ મહાનન્દો જાતઃ|
Ⅳમમસન્તાનાઃ સત્યમતમાચરન્તી તવા ાર્તો મમ યઆનન્દોજાયતે

તતો મહ રો ના સ્ત|
Ⅴ હે પ્રય,ભ્રા ૃન્ પ્ર ત વશેષતસ્તાન્ વદે શનો ૃ◌ा ૃન્ પ્ર ત ત્વયા

યદ્યત્ કૃતં તત્ સવ્વ વ ા સનો યોગ્ય|ં
Ⅵ તે ચ સ મતેઃ સાક્ષાત્ તવ પ્રમ્નઃ પ્રમાણં દ વન્તઃ, અપરમ્

ઈ રયોગ્યરૂપેણ તાન્ પ્ર ાપયતા ત્વયા સત્કમ્મર્ કા રષ્યત|ે
Ⅶ યતસ્તે તસ્ય નામ્ના યાત્રાં વધાય ભ જાતીયેભ્યઃ કમ પ ન
ૃહ તવન્તઃ|
Ⅷતસ્માદ્ વયં યત્ સત્યમતસ્ય સહાયા ભવેમ તદથર્મેતાદૃશા લોકા

અસ્મા ભર ુગ્રહ ત ાઃ|
Ⅸ સ મ ત પ્રત્યહ પત્રં લ ખતવાન્ કન્ ુ તેષાં મધ્યે યો દય ત્ર ફઃ

પ્રધાનાયતે સો ઽસ્માન્ ન ૃ ા ત|
Ⅹ અતો ઽહ યદોપ ાસ્યા મ તદા તેન યદ્યત્ ક્રયતે તત્ સવ્વ

તં સ્માર યષ્યા મ, યતઃ સ દવુ્વાર્ ૈરસ્માન્ અપવદ ત, તેના પ ૃ પ્ત
ન ગત્વા સ્વયમ પ ભ્રા ૃન્ ના ુ ૃ ા ત યે ચા ુગ્રહ ુ મચ્છ ન્ત તાન્
સ મ તતો ઽ પ બ હષ્કરો ત|

Ⅺ હે પ્રય, ત્વયા દષુ્કમ્મર્ ના ુ ક્રયતાં કન્ ુ સત્કમ્મવ| યઃ
સત્કમ્માર્ચાર સ ઈ રાત્ જાતઃ, યો દષુ્કમ્માર્ચાર સ ઈ ર ન દૃ વાન|્

Ⅻદ મી ત્રયસ્ય પક્ષે સવ્વઃ સા યમ્ અદા ય વશેષતઃ સત્યમતેના પ,
વયમ પ તત્પક્ષે સા યં દદ્મઃ,અસ્માક સા યં સત્યમેવે ત ૂયં જાનીથ|
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ⅩⅢ ત્વાં પ્ર ત મયા બહૂ ન લે ખત ા ન કન્ ુ મસીલેખનીભ્યાં લે ખ ું
નેચ્છા મ|

ⅩⅣઅ ચરેણ ત્વાં દ્ર યામી ત મમ પ્રત્યાશાસ્તે તદાવાં સમ્ ુખી ૂય
પરસ્પર સમ્ભા ષષ્યાવહે|

ⅩⅤ તવ શા ન્ત ૂર્યાત્| અસ્માક મત્રા ણ ત્વાં નમસ્કાર જ્ઞાપય ન્ત
ત્વમપ્યેકૈકસ્ય નામ પ્રોચ્ય મત્રેભ્યો નમસ્કુરુ| ઇ ત|
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