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કલ સનઃ પત્રં
Ⅰ ઈ રસ્યેચ્છયા યી ુખ્રી સ્ય પ્રે રતઃ પૌલસ્તીમ થયો ભ્રાતા ચ

કલસીનગર ાન્ પ વત્રાન્ વ સ્તાન્ ખ્રી ા શ્રતભ્રા ૃન્ પ્ર ત પત્રં
લખતઃ|
Ⅱ અસ્માક તાત ઈ રઃ પ્ર ુ ય ુખ્રી ુષ્માન્ પ્ર ત પ્રસાદ

શા ન્ત ક્રયાસ્તા|ં
Ⅲખ્રી ે યીશૌ ુષ્માક વ ાસસ્યસવ્વાર્ન્ પ વત્રલોકાન્ પ્ર ત પ્રેમ્ન

વા ા ુત્વા
Ⅳ વયં સદા ુષ્મદથ પ્રાથર્નાં કુવ્વર્ન્તઃ સ્વગ ન હતાયા ુષ્માક

ભા વસ પદઃ કારણાત્ સ્વક યપ્રભો ય ુખ્રી સ્ય તાતમ્ ઈ ર ધન્યં
વદામઃ|

Ⅴ ૂયં તસ્યા ભા વસ પદો વા ા યયા ુસંવાદરૂ પણ્યા સત્યવાણ્યા
જ્ઞા પતાઃ

Ⅵસા યદ્વત્ કૃસ્નં જગદ્અ ભગચ્છ ત તદ્વદ્ ુષ્માન્ અપ્યભ્યગમત,્
ૂય યદ્ દનમ્ આરભ્યે રસ્યા ુગ્રહસ્ય વા ા ુત્વા સત્યરૂપેણ

જ્ઞાતવન્તસ્તદારભ્ય ુષ્માક મધ્યેઽ પ ફલ ત વદ્ધતે ચ|
Ⅶ અસ્માક પ્રયઃ સહદાસો ુષ્માક કૃતે ચ ખ્રી સ્ય

વ સ્તપ રચારકો ય ઇપફ્રાસ્તદ્ વા ં
Ⅷ ુષ્માન્ આ દ વાન્ સ એવાસ્માન્ આત્મના જ નતં ુષ્માક પ્રેમ

જ્ઞા પતવાન|્
Ⅸ વયં યદ્ દનમ્ આરભ્ય તાં વા ા ુતવન્તસ્તદારભ્ય

નરન્તર ુષ્માક કૃતે પ્રાથર્નાં કુમ્મર્ઃ ફલતો ૂયં યત્ ૂણાર્ભ્યામ્
આ ત્મકજ્ઞાન ુ દ્ધભ્યામ્ ઈ રસ્યા ભતમં સ ૂણર્રૂપેણાવગચ્છેત,

Ⅹ પ્રભો ય ગ્યં સવ્વર્થા સન્તોષજનક ાચાર કુય્યાર્તાથર્ત ઈ રજ્ઞાને
વદ્ધમાનાઃ સવ્વર્સત્કમ્મર્રૂપં ફલં ફલેત,

Ⅺ યથા ચે રસ્ય મ હમ ુક્તયા શક્ત્યા સાનન્દેન ૂણા સ હષ્ણુતાં
ત તક્ષા ાચ ર ું શ યથ તાદૃશેન ૂણર્બલેન યદ્ બલવન્તો ભવેત,



Colossians Ⅰ:Ⅻ ii Colossians Ⅰ:ⅩⅩⅣ

Ⅻ ય પતા તેજોવા સનાં પ વત્રલોકાનામ્
અ ધકારસ્યાં શત્વાયાસ્માન્ યોગ્યાન્ કૃતવાન્ તં યદ્ ધન્યં વદેત
વરમ્ એનં યાચામહે|

ⅩⅢ યતઃ સોઽસ્માન્ ત મરસ્ય ક ૃર્ત્વાદ્ ઉદ્ધત્ય સ્વક યસ્ય
પ્રય ુત્રસ્ય રા ે ા પતવાન|્
ⅩⅣ તસ્માત્ ુત્રાદ્ વયં પ રત્રાણમ્ અથર્તઃ પાપમોચનં પ્રાપ્તવન્તઃ|
ⅩⅤસ ચાદૃશ્યસ્યે રસ્ય પ્ર ત ૂ તઃ કૃત્સ્નાયાઃ ૃ રેા દક ાર્ ચ|
ⅩⅥ યતઃ સવ્વર્મેવ તેન સ ૃજે સહાસનરાજત્વપરાક્રમાદ ન

સ્વગર્મ યર્ તા ન દૃશ્યાદૃશ્યા ન વસ્ ૂ ન સવ્વાર્ ણ તેનૈવ તસ્મૈ ચ
સ ૃ જરે|

ⅩⅦસ સવ્વષામ્ આ દઃ સવ્વષાં તકારક |
ⅩⅧ સ એવ સ મ તરૂપાયાસ્તનો ૂર્દ્ધાર્ ક સવ્વર્ વષયે સ યદ્

અ ગ્રયો ભવેત્ તદથ સ એવ ૃતાનાં મધ્યાત્ પ્રથમત ઉ ત્થતોઽગ્ર |
ⅩⅨ યત ઈ રસ્ય કૃત્સ્નં ૂણર્ત્વં તમેવાવાસ ય ું
ⅩⅩ કુ્રશે પા તતેન તસ્ય રક્તેનસ ન્ધ વધાય તેનૈવ સ્વગર્મ યર્ તા ન

સવ્વાર્ ણ સ્વેન સહ સન્ધાપ ય ુ ે રેણા ભલેષ|ે
ⅩⅪ ૂવ્વ દૂર ા દુ ષ્ક્રયારતમનસ્કત્વાત્ તસ્ય રપવ ાસ્ત યે ૂયં

તાન્ ુષ્માન્ અ પ સ ઇદાનીં તસ્ય માંસલશર રે મરણેન સ્વેન સહ
સન્ધા પતવાન|્

ⅩⅫયતઃ સ સ્વસમ્ ુખે પ વત્રાન્ નષ્કલઙ્કાન્ અ નન્દનીયાં ુષ્માન્
ાપ ય ુમ્ ઇચ્છ ત|
ⅩⅩⅢ કન્ત્વેતદથ ુષ્મા ભ બર્દ્ધ ૂલૈઃ ુ રૈ ભ વત મ્,

આકાશમણ્ડલસ્યાધઃ તાનાં સવ્વર્લોકાનાં મધ્યે ચ ુષ્યમાણો યઃ
ુસંવાદો ુષ્મા ભરશ્રા વ તજ્જાતાયાં પ્રત્યાશાયાં ુષ્મા ભરચલૈ

ભર્ વત ં|
ⅩⅩⅣ તસ્ય ુસંવાદસ્યૈકઃ પ રચારકો યોઽહ પૌલઃ સોઽહમ્

ઇદાનીમ્ આનન્દેન ુષ્મદથ દઃુખા ન સહે ખ્રી સ્ય ક્લેશભોગસ્ય
યોંશોઽ ૂણર્સ્તમેવ તસ્ય તનોઃ સ મતેઃ કૃતે સ્વશર રે ૂરયા મ ચ|
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ⅩⅩⅤયત ઈ રસ્ય મન્ત્રણયા ુષ્મદથર્મ્ ઈ ર યવા સ્ય પ્રચારસ્ય
ભારો મ ય સમ પતસ્તસ્માદ્ અહ તસ્યાઃ સ મતેઃ પ રચારકોઽભવં|

ⅩⅩⅥ તત્ ન ૂઢ વા ં ૂવ્વર્ ુગે ુ ૂવ્વર્ ુરુષેભ્યઃ પ્રચ્છ મ્ આસીત્
ક ન્ત્વદાનીં તસ્ય પ વત્રલોકાનાં સ ધૌ તેન પ્રાકાશ્યત|
ⅩⅩⅦ યતો ભ જાતીયાનાં મધ્યે તત્ ન ૂઢવા ં

ક દૃગ્ગૌરવ ન ધસમ્બ લતં તત્ પ વત્રલોકાન્ જ્ઞાપ ય ુમ્
ઈ રોઽભ્યલષત|્ ુષ્મન્મધ્યવ ખ્રી એવ સ ન ધ ગરવાશા ૂ મ |

ⅩⅩⅧ તસ્માદ્ વયં તમેવ ઘોષયન્તો યદ્ એકૈક માનવં સદ્ધ ૂતં
ખ્રી ે ાપયેમ તદથર્મેકૈક માનવં પ્રબોધયામઃ ૂણર્જ્ઞાનેન ચૈકૈક માનવં
ઉપ દશામઃ|

ⅩⅩⅨએતદથ તસ્ય યા શ ક્તઃ પ્રબલરૂપેણ મમ મધ્યે પ્રકાશતે તયાહ
યતમાનઃ શ્રાભ્યા મ|

Ⅱ
Ⅰ ુષ્માક લાય દકેયા ભ્રા ૃણા કૃતે યાવન્તો ભ્રાતર મમ

શાર રક ુખં ન દૃ વન્તસ્તેષાં કૃતે મમ કયાન્ યત્નો ભવ ત તદ્ ુષ્માન્
જ્ઞાપ ય ુમ્ ઇચ્છા મ|

Ⅱ ફલતઃ ૂણર્ ુ દ્ધરૂપધનભોગાય પ્રેમ્ના સં ુક્તાનાં તેષાં મનાં સ
યત્ પ ુર રસ્ય ખ્રી સ્ય ચ ન ૂઢવા સ્ય જ્ઞાનાથ સાન્ત્વનાં
પ્રાપ્ ુ ુ રત્યથર્મહ યતે|

Ⅲ યતો વદ્યાજ્ઞાનયોઃ સવ્વ નધયઃ ખ્રી ે ુપ્તાઃ સ ન્ત|
Ⅳ કોઽ પ ુષ્માન્ વનયવા ેન ય વ યેત્ તદથર્મ્ એતા ન મયા

કથ્યન્ત|ે
Ⅴ ુષ્મત્સ ધૌ મમ શર રેઽવ ર્માનેઽ પ મમાત્મા વ ર્તે તેન ુષ્માક
ુર ત ખ્રી વ ાસે રત્વ દૃષ્ટ્વાહમ્ આનન્દા મ|
Ⅵઅતો ૂયં પ્ર ું યી ુખ્રી યાદૃગ્ ૃહ તવન્તસ્તાદૃક્ તમ્ અ ુચરત|
Ⅶ ત સ્મન્ બદ્ધ ૂલાઃ ા પતા ભવત યા ચ શક્ષા ુષ્મા ભ

લર્બ્ધા તદ ુસારાદ્ વ ાસે ુ રાઃ સન્તસ્તેનૈવ નત્યં ધન્યવાદ કુરુત|
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Ⅷ સાવધાના ભવત મા ુ ષક શક્ષાત ઇહલોકસ્ય
વણર્માલાત ોત્પ ા ખ્રી સ્ય વપક્ષા યા દશર્ન વદ્યા મથ્યાપ્રતારણા ચ
તયા કોઽ પ ુષ્માક ક્ષ ત ન જનય |ુ

Ⅸ યત ઈ રસ્ય કૃત્સ્ના ૂણર્તા ૂ મતી ખ્રી ે વસ ત|
Ⅹ ૂય તેન ૂણાર્ ભવથ યતઃ સ સવ્વષાં રાજત્વક ૃર્ત્વપદાનાં
ૂદ્ધાર્ સ્ત,
Ⅺ તેન ચ ૂયમ્ અહસ્તકૃતત્વક્છેદેનાથર્તો યેન શાર રપાપાનાં

વગ્રસત્ય તે તેન ખ્રી સ્ય ત્વક્છેદેન છ ત્વચો જાતા
Ⅻ મજ્જને ચ તેન સાદ્ધ શ્મશાનં પ્રાપ્તાઃ ુન ૃર્તાનાં મધ્યાત્

તસ્યોત્થાપ ય ુર રસ્ય શક્તેઃ ફલં યો વ ાસસ્તદ્વારા ત સ્મ ેવ
મજ્જને તેન સાદ્ધમ્ ઉત્થા પતા અભવત|

ⅩⅢસ ચ ુષ્માન્ અપરાધૈઃ શાર રકાત્વક્છેદેન ચ ૃતાન્ દૃષ્ટ્વા તેન
સાદ્ધ જી વતવાન્ ુષ્માક સવ્વાર્ન્ અપરાધાન્ ક્ષ મતવાન,્

ⅩⅣ યચ્ચ દણ્ડાજ્ઞારૂપં ઋણપત્રમ્ અસ્માક વરુદ્ધમ્ આસીત્ તત્
પ્રમા જ્જતવાન્ શલાકા ભઃ કુ્રશે બદ્ધ્વા દૂર કૃતવાં |

ⅩⅤ ક તેન રાજત્વક ૃર્ત્વપદા ન નસ્તેજાં સ કૃત્વા પરા જતાન્
ર ૂ નવ પ્રગલ્ભતયા સવ્વષાં દૃ ગોચરે હે્ર પતવાન્|
ⅩⅥ અતો હેતોઃ ખાદ્યાખાદ્યે પેયાપેયે ઉત્સવઃ પ્ર તપદ્

વશ્રામવાર ૈતે ુ સવ્વ ુ ુષ્માક ન્યાયા ધપ તરૂપં કમ પ મા ૃ ત|
ⅩⅦ યત એતા ન છાયાસ્વરૂપા ણ કન્ ુ સત્યા ૂ ઃ ખ્રી ઃ|
ⅩⅧ અપર નમ્રતા સ્વગર્દૂતાનાં સેવા ચૈતાદૃશમ્ ઇ કમ્માર્ચરન્

યઃ ક ત્ પરોક્ષ વષયાન્ પ્ર વશ ત સ્વક યશાર રકભાવેન ચ ુધા
ગ વ્વતઃ સન્

ⅩⅨ સ ન્ધ ભઃ શરા ભ ોપકૃતં સં ુક્ત કૃત્સ્નં શર ર યસ્માત્
ૂદ્ધત ઈ ર ય ૃ દ્ધ પ્રાપ્નો ત તં ૂદ્ધાર્નં ન ધારય ત તેન માનવેન ુષ્મ ઃ

ફલાપહરણં ના ુજાનીત|
ⅩⅩય દ ૂયં ખ્રી ેન સાદ્ધ સંસારસ્ય વણર્માલાયૈ ૃતા અભવત ત હ

યૈ◌ै દ્ર ૈ ભ ગેન ક્ષયં ગન્ત ં
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ⅩⅪ તા ન મા સ્ ૃશ મા ું વ મા ૃહાણે ત માનવૈરા દ ાન્
શ ક્ષતાં વધીન્
ⅩⅫઆચરન્તો ૂયં કુતઃ સંસારે જીવન્ત ઇવ ભવથ?
ⅩⅩⅢ તે વધયઃ સ્વેચ્છાભક્ત્યા નમ્રતયા શર રક્લેશનેન ચ

જ્ઞાન વ ધવત્ પ્રકાશન્તે તથા પ તેઽગણ્યાઃ શાર રકભાવવદ્ધકા
સ ન્ત|

Ⅲ
Ⅰ ય દ ૂયં ખ્રી ેન સાદ્ધમ્ ઉત્થા પતા અભવત ત હ ય સ્મન્
ાને ખ્રી ઈ રસ્ય દ ક્ષણપા ઉપ વ આસ્તે તસ્યોદ્ધ્વ ાનસ્ય

વષયાન્ ચે ધ્વ|ં
Ⅱ પા થવ વષયે ુ ન યતમાના ઊદ્ધ્વ વષયે ુ યતધ્વ|ં
Ⅲયતો ૂયં ૃતવન્તો ુષ્માકજી વત ખ્રી ેન સાદ્ધમ્ ઈ રે ુપ્તમ્

અ સ્ત|
Ⅳ અસ્માક જીવનસ્વરૂપઃ ખ્રી ો યદા પ્રકા શષ્યતે તદા તેન સાદ્ધ
ૂયમ પ વભવેન પ્રકા શષ્યધ્વ|ે
Ⅴ અતો વેશ્યાગમનમ્ અ ુ ચ ક્રયા રાગઃ કુ ત્સતા ભલાષો

દેવ ૂજા ુલ્યો લોભ ૈતા ન પાર્ि◌થવ ુરુષસ્યાઙ્ગા ન ુષ્મા ભ
નહન્યન્તા|ં
Ⅵ યત એતેભ્યઃ કમ્મર્ભ્ય આજ્ઞાલ ઙ્ઘનો લોકાન્ પ્રતી રસ્ય ક્રોધો

વ ર્તે|
Ⅶ ૂવ્વ યદા ૂયં તાન્ ુપાજીવત તદા ૂયમ પ તાન્યેવાચરત;
Ⅷ ક ન્ત્વદાનીં ક્રોધો રોષો જ હ સષા દુ ુર્ખતા

વદન નગર્તકદાલપ ૈતા ન સવ્વાર્ ણ દૂર કુરુધ્વ|ં
Ⅸ ૂયં પરસ્પર ૃષાકથાં ન વદત યતો ૂયં સ્વકમ્મર્સ હતં
ુરાતન ુરુષં ત્યક્તવન્તઃ
Ⅹ સ્વસ્ર ુઃ પ્ર ત ૂત્યાર્ ત વજ્ઞાનાય ૂતનીકૃતં નવીન ુરુષં

પ ર હતવન્ત |
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Ⅺ તેન ચ યહૂ દ ભ જાતીયયો શ્છ ત્વગ ચ્છ ત્વચો
મ્લચ્છસ્કુથીયયો દાર્સ ુક્તયો કોઽ પ વશેષો ના સ્ત કન્ ુ સવ્વ ુ
સવ્વર્ઃ ખ્રી એવાસ્ત|ે

Ⅻઅતએવ ૂયમ્ ઈ રસ્ય મનો ભલ ષતાઃ પ વત્રાઃ પ્રયા લોકા
ઇવ સ્નેહ ુક્તામ્ અ ુક પાં હતૈ ષતાં નમ્રતાં ત તક્ષાં સ હષ્ણુતા
પ રધદ્ધ્વ|ં

ⅩⅢ ૂયમ્ એકૈકસ્યાચરણં સહધ્વં યેન ચ યસ્ય કમપ્યપરાધ્યતે તસ્ય
તં દોષં સ ક્ષમતા,ંખ્રી ો ુષ્માક દોષાન્ યદ્વદ્ ક્ષ મતવાન્ ૂયમ પ તદ્વત્
કુરુધ્વ|ં

ⅩⅣ વશેષતઃ સ દ્ધજનકેન પ્રેમબન્ધનેન બદ્ધા ભવત|
ⅩⅤ યસ્યાઃ પ્રાપ્તયે ૂયમ્ એક સ્મન્ શર રે સમાહૂતા અભવત

સે ર યા શા ન્ત ુર્ષ્માક મનાંસ્ય ધ ત ુ ૂય કૃતજ્ઞા ભવત|
ⅩⅥ ખ્રી સ્ય વા ં સવ્વર્ વધજ્ઞાનાય સ ૂણર્રૂપેણ ુષ્મદન્તરે

નવમ ુ, ૂય ગીતૈ ગાર્નૈઃ પારમા થકસઙ્ક ર્નૈ પરસ્પરમ્ આ દશત
પ્રબોધયત ચ,અ ુ ૃહ તત્વાત્ પ્ર ુમ્ ઉ દ્દશ્ય સ્વમનો ભ ગાર્યત ચ|

ⅩⅦ વાચા કમ્મર્ણા વા યદ્ યત્ કુરુત તત્ સવ્વ પ્રભો ય શો નાર્મ્ના
કુરુત તેન પતરમ્ ઈ ર ધન્યં વદત ચ|

ⅩⅧ હે યો ષતઃ, ૂયં સ્વા મનાં વશ્યા ભવત યતસ્તદેવ પ્રભવે રોચતે|
ⅩⅨ હે સ્વા મનઃ, ૂયં ભાય્યાર્ ુ પ્રીયધ્વં તાઃ પ્ર ત પરુષાલાપં મા

કુરુધ્વ|ં
ⅩⅩ હે બાલાઃ, ૂયં સવ્વર્ વષયે પત્રોરાજ્ઞાગ્રા હણો ભવત યતસ્તદેવ

પ્રભોઃ સન્તોષજનક|
ⅩⅪ હે પતરઃ, ુષ્માક સન્તાના યત્ કાતરા ન ભવે ુસ્તદથ તાન્ પ્ર ત

મા રોષયત|
ⅩⅫ હે દાસાઃ, ૂયં સવ્વર્ વષય ઐ હકપ્ર ૂનામ્ આજ્ઞાગ્રા હણો

ભવત દૃ ગોચર યસેવયા માનવેભ્યો રો ચ ું મા યતધ્વં કન્ ુ
સરલાન્તઃકરણૈઃ પ્રભો ભાર્◌ीત્યા કાય્ય કુરુધ્વ|ં

ⅩⅩⅢ યચ્ચ કુરુધ્વે તત્ મા ુષમ ુ દ્દશ્ય પ્ર ુમ્ ઉ દ્દશ્ય પ્ર લ્લમનસા
કુરુધ્વ,ં
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ⅩⅩⅣ યતો વયં પ્ર ુતઃ સ્વગાર્ ધકારરૂપં ફલં લપ્સ્યામહ ઇ ત ૂયં
જાનીથ યસ્માદ્ ૂયં પ્રભોઃ ખ્રી સ્ય દાસા ભવથ|

ⅩⅩⅤ કન્ ુ યઃ ક દ્ અ ુ ચતં કમ્મર્ કરો ત સ તસ્યા ુ ચતકમ્મર્ણઃ
ફલં લપ્સ્યતે તત્ર કોઽ પ પક્ષપાતો ન ભ વષ્ય ત|

Ⅳ
Ⅰ અપર હે અ ધપતયઃ, ૂયં દાસાન્ પ્ર ત ન્યાય્યં યથાથર્ ાચરણં

કુરુધ્વં ુષ્માકમપ્યેકોઽ ધપ તઃ સ્વગ વદ્યત ઇ ત જાનીત|
Ⅱ ૂયં પ્રાથર્નાયાં નત્યં પ્રવ ર્ધ્વં ધન્યવાદ કુવ્વર્ન્તસ્તત્ર પ્ર ુદ્ધા સ્ત ત

ચ|
Ⅲ પ્રાથર્નાકાલે મમા પ કૃતે પ્રાથર્નાં કુરુધ્વ,ં
Ⅳ ફલતઃ ખ્રી સ્ય ય ૂઢવા કારણાદ્ અહ બદ્ધોઽભવં

તત્પ્રકાશાયે રો યત્ મદથ વાગ્દ્વાર કુય્યાર્ત,્ અહ યથો ચતં તત્
પ્રકાશ ય ું શક્ ુયામ્ એતત્ પ્રાથર્યધ્વં|

Ⅴ ૂયં સમયં બહુ ૂલ્યં જ્ઞાત્વા બ હઃ ાન્ લોકાન્ પ્ર ત જ્ઞાનાચાર
કુરુધ્વ|ં

Ⅵ ુષ્માકમ્ આલાપઃ સવ્વર્દા ુગ્રહ ૂચકો લવણેન ુસ્વાદુ ભવ ુ
યસ્મૈ યદુ ર દાત ં તદ્ ુષ્મા ભરવગમ્યતા|ં

Ⅶ મમ યા દશા ક્ત તાં ુ ખકનામા પ્રભૌ પ્રયો મમ ભ્રાતા
વ સનીયઃ પ રચારકઃ સહદાસ ુષ્માન્ જ્ઞાપ યષ્ય ત|
Ⅷ સ યદ્ ુષ્માક દશાં જાનીયાત્ ુષ્માક મનાં સ સાન્ત્વયેચ્ચ

તદથર્મેવાહ
Ⅸ તમ્ ઓની ષમનામાન ુષ્મદે્દશીયં વ સ્તં પ્રય ભ્રાતર

પ્રે ષતવાન્ તૌ ુષ્માન્ અત્રત્યાં સવ્વર્વા ા જ્ઞાપ યષ્યતઃ|
Ⅹ આ ર ાખર્નામા મમ સહબન્દ બણર્બ્બા ભા ગનેયો માક
ુ નામ્ના વ ાતો યી ુ ૈતે છ ત્વચો ભ્રાતરો ુષ્માન્ નમસ્કાર

જ્ઞાપય ન્ત, તેષાં મધ્યે માકમ ધ ૂયં ૂવ્વર્મ્ આજ્ઞા પતાઃ સ ય દ
ુષ્મત્સમીપમ્ ઉપ ત ેત્ ત હ ુષ્મા ભ ૃર્ તા|ં
Ⅺ કેવલમેત ઈ રરા ે મમ સાન્ત્વનાજનકાઃ સહકા રણોઽભવન્|
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Ⅻ ખ્રી સ્ય દાસો યો ુષ્મદે્દશીય ઇપફ્રાઃ સ ુષ્માન્ નમસ્કાર
જ્ઞાપય ત ૂય ે રસ્ય સવ્વર્ સ્મન્ મનોઽ ભલાષે યત્ સદ્ધાઃ ૂણાર્
ભવેત તદથ સ નત્યં પ્રાથર્નયા ુષ્માક કૃતે યતત|ે

ⅩⅢ ુષ્માક લાય દકેયા તાનાં હયરાપ લ તાના ભ્રા ૃણાં
હતાય સોઽતીવ ચે ત ઇત્ય સ્મન્ અહ તસ્ય સાક્ષી ભવા મ|
ⅩⅣ ૂકનામા પ્રય કત્સકો દ મા ુષ્મભ્યં નમસ્કુવ્વાર્ત|ે
ⅩⅤ ૂયં લાય દકેયા ાન્ ભ્રા ૃન્ ુમ્ફાં તદ્ગહ તાં સ મ ત મમ

નમસ્કાર જ્ઞાપયત|
ⅩⅥ અપર ુષ્મત્સ ધૌ પત્રસ્યાસ્ય પાઠે કૃતે

લાય દકેયા સ મતાવ પ તસ્ય પાઠો યથા ભવેત્ લાય દકેયા
યત્ પત્રં મયા પ્ર હતં તદ્ યથા ુષ્મા ભર પ પઠ્યેત તથા ચે ધ્વ|ં

ⅩⅦ અપરમ્ આ ખ પં વદત પ્રભો યર્ત્ પ રચય્યાર્પદ ત્વયાપ્રા પ
તત્સાધનાય સાવધાનો ભવ|

ⅩⅧઅહપૌલઃ સ્વહસ્તાક્ષરેણ ુષ્માન્ નમસ્કાર જ્ઞાપયા મ ૂયં મમ
બન્ધનં સ્મરત| ુષ્માન્ પ્રત્ય ુગ્રહો ૂયાત|્આમેન|
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