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યહૂદાઃ પત્રં

Ⅰ યી ુખ્રી સ્ય દાસો યાકૂબો ભ્રાતા યહૂદાસ્તાતેને રેણ
પ વત્રીકૃતાન્ યી ુખ્રી ેન ર ક્ષતાં ાહૂતાન્ લોકાન્ પ્ર ત પત્રં લખ ત|

Ⅱ કૃપા શા ન્તઃ પ્રેમ ચ બાહુલ્યરૂપેણ ુષ્માસ્વ ધ ત |ુ
Ⅲ હે પ્રયાઃ, સાધારણપ રત્રાણમ ધ ુષ્માન્ પ્ર ત લે ખ ું મમ

બહુયત્ને જાતે ૂવ્વર્કાલે પ વત્રલોકે ુ સમ પતો યો ધમ્મર્સ્તદથ
ૂયં પ્રાણ યેના પ સચે ા ભવતે ત વનયાથ ુષ્માન્ પ્ર ત

પત્રલેખનમાવશ્યકમ્ અમન્ય|ે
Ⅳ યસ્માદ્ એતદ્રપદણ્ડપ્રાપ્તયે ૂવ્વ લ ખતાઃ કે ચજ્જના

અસ્માન્ ઉપ ૃપ્તવન્તઃ, તે ઽધા મ્મકલોકા અસ્માકમ્ ઈ રસ્યા ુગ્રહ
ધ્વજીકૃત્ય લ પટતામ્ આચર ન્ત, અ દ્વતીયો ઽ ધપ ત ય ઽસ્માક પ્ર ુ
ય ુખ્રી સ્તં નાઙ્ગ કુવ્વર્ ન્ત|

Ⅴ તસ્માદ્ ૂયં ુરા યદ્ અવગતાસ્તત્ ુન ુર્ષ્માન્ સ્માર ય ુમ્
ઇચ્છા મ, ફલતઃ પ્ર ુરેકકૃત્વઃ સ્વપ્રજા મસરદેશાદ્ ઉદધાર યત્ તતઃ
પરમ્ અ વ ા સનો નાશયત|્

Ⅵ યે ચ સ્વગર્દૂતાઃ સ્વીયક ૃર્ત્વપદે ન ત્વા સ્વવાસ ાનં
પ રત્યક્તવન્તસ્તાન્ સ મહા દનસ્ય વચારાથર્મ્ અન્ધકારમયે ઽધઃ ાને
સદા ા ય ભ બર્ન્ધનૈરબધ્નાત|્

Ⅶ અપર સદોમમ્ અમોરા ત કટ નગરા ણ ચૈતેષાં
નવા સનસ્તત્સમરૂપં ભચાર કૃતવન્તો વષમમૈ ુનસ્ય ચે યા વપથં
ગતવન્ત તસ્માત્ તાન્ય પ દૃ ાન્તસ્વરૂપા ણ ૂત્વા સદાતનવ ના
દણ્ડ ુ ત|ે

Ⅷ તથૈવેમે સ્વપ્નાચા રણોઽ પ સ્વશર રા ણ કલઙ્કય ન્ત
રાજાધીનતાં ન સ્વીકુવ્વર્ન્ત્ ુચ્ચપદ ાન્ નન્દ ન્ત ચ|
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Ⅸ કન્ ુ પ્રધાન દ દૂતો મીખાયેલો યદા ૂસસો દેહે શયતાનેન
વવદમાનઃ સમભાષત તદા તસ્મન્ નન્દારૂપં દણ્ડ સમપર્ ય ું સાહસં
ન કૃત્વાકથયત્ પ્ર ુસ્ત્વાં ભત્સર્યતા|ં

Ⅹ ક ન્ત્વમે ય ુધ્યન્તે ત ન્દ ન્ત યચ્ચ નબ્બ ધપશવ
ઇવે ન્દ્રયૈરવગચ્છ ન્ત તેન નશ્ય ન્ત|

Ⅺ તાન્ ધક્, તે કા બલો માગ ચર ન્ત પા રતો ષકસ્યાશાતો
બ લયમો ભ્રા ન્તમ ુધાવ ન્ત કોરહસ્ય દમુ્ ુર્ખત્વેન વનશ્ય ન્ત ચ|
Ⅻ ુષ્માક પ્રેમભો ે ુ તે વઘ્નજનકા ભવ ન્ત, આત્મમ્ભરય
ૂત્વા નલર્જ્જયા ુષ્મા ભઃ સાદ્ધ ુ ત|ે તે વા ુ ભ ા લતા

નસ્તોયમેઘા હેમન્તકા લકા નષ્ફલા દ્વ ૃર્તા ઉન્ ૂ લતા ૃક્ષાઃ,
ⅩⅢ સ્વક યલજ્જાફેણોદ્વમકાઃ પ્રચણ્ડાઃ સા ુદ્રતરઙ્ગાઃ સદાકાલં

યાવત્ ઘોર ત મરભાગી ન ભ્રમણકાર ણ નક્ષત્રા ણ ચ ભવ ન્ત|
ⅩⅣ આદમતઃ સપ્તમઃ ુરુષો યો હનોકઃ સ તા ુ દ્દશ્ય

ભ વષ્યદ્વા મદ ક થતવાન,્ યથા, પશ્ય સ્વક ય ુણ્યાનામ્ અ ુતૈ
વ તઃ પ્ર ુઃ|

ⅩⅤ સવ્વાર્ન્ પ્ર ત વચારાજ્ઞાસાધનાયાગ મષ્ય ત| તદા ચાધા મ્મકાઃ
સવ્વ જાતા યૈરપરા ધનઃ| વધમ્મર્કમ્મર્ણાં તેષાં સવ્વષામેવ કારણાત|્
તથા તદ્વપૈર ત્યેનાપ્યધમ્માર્ચા રપા પના|ં ઉક્તકઠોરવા ાનાં
સવ્વષામ પ કારણાત|્ પરમેશેન દો ષત્વં તેષાં પ્રકાશ યષ્યત|ે|

ⅩⅥ તે વા લહકા રણઃ સ્વભાગ્ય નન્દકાઃ સ્વેચ્છાચા રણો
દપર્વા દ ુખ વ શ ા લાભાથ મ ુષ્યસ્તાવકા સ ન્ત|

ⅩⅦ કન્ ુ હે પ્રયતમાઃ, અસ્માક પ્રભો ય ુખ્રી સ્ય પ્રે રતૈ યર્દ્
વા ં ૂવ્વ ુષ્મભ્યં ક થતં તત્ સ્મરત,

ⅩⅧ ફલતઃ શેષસમયે સ્વેચ્છાતો ઽધમ્માર્ચા રણો નન્દકા
ઉપ ાસ્યન્તી ત|

ⅩⅨ એતે લોકાઃ સ્વાન્ ૃથક્ કુવ્વર્ન્તઃ સાંસા રકા આત્મહ ના
સ ન્ત|

ⅩⅩ કન્ ુ હે પ્રયતમાઃ, ૂયં સ્વેષામ્ અ તપ વત્ર વ ાસે નચીયમાનાઃ
પ વત્રેણાત્મના પ્રાથર્નાં કુવ્વર્ન્ત
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ⅩⅪ ઈ રસ્ય પ્રેમ્ના સ્વાન્ રક્ષત, અનન્તજીવનાય ચાસ્માક પ્રભો
ય ુખ્રી સ્ય કૃપાં પ્રતીક્ષધ્વ|ં

ⅩⅫઅપર ૂયં વ વચ્ય કાં દ્ અ ુક પધ્વં
ⅩⅩⅢ કાં દ્ અ ત ઉદ્ધત્ય ભયં પ્રદશ્યર્ રક્ષત, શાર રકભાવેન

કલ ઙ્કતં વ મ પ ઋતીયધ્વ|ં
ⅩⅩⅣ અપર ુષ્માન્ સ્ખલનાદ્ ર ક્ષ ુમ્ ઉલ્લાસેન સ્વીયતેજસઃ

સાક્ષાત્ નદ્દ ષાન્ ાપ ય ુ સમથ
ⅩⅩⅤ યો ઽસ્માકમ્ અ દ્વતીય ાણક ાર્ સવ્વર્જ્ઞ ઈ રસ્તસ્ય ગૌરવં

મ હમા પરાક્રમઃ ક ૃર્ત્વ ેદાનીમ્ અનન્તકાલં યાવદ્ ૂયાત|્આમેન્|
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