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ફલોમોનં પત્રં
Ⅰ ખ્રી સ્ય યીશો બર્ ન્દદાસઃ પૌલસ્તી થયનામા ભ્રાતા ચ પ્રયં

સહકા રણં ફલીમોનં
Ⅱ પ્રયામ્ આ પયાં સહસેનામ્ આ ખ પં ફલીમોનસ્ય ૃહે તાં

સ મ ત પ્ર ત પત્રં લખતઃ|
Ⅲ અસ્માક તાત ઈ રઃ પ્ર ુ ય ુખ્રી ુષ્માન્ પ્ર ત શા ન્તમ્

અ ુગ્રહ ક્રયાસ્તાં|
Ⅳ પ્ર ું યી ું પ્ર ત સવ્વાર્ન્ પ વત્રલોકાન્ પ્ર ત ચ તવ પ્રેમ વ ાસયો
ૃર્ ાન્તં નશમ્યાહ
Ⅴ પ્રાથર્નાસમયે તવ નામોચ્ચારયન્ નરન્તર મમે ર ધન્યં વદા મ|
Ⅵઅસ્મા ુ યદ્યત્ સૌજન્યં વદ્યતે તત્ સવ્વ ખ્રી યી ું યત્ પ્ર ત

ભવતી ત જ્ઞાનાય તવ વ ાસ ૂ લકા દાનશીલતા યત્ સફલા ભવેત્
તદહમ્ ઇચ્છા મ|

Ⅶ હે ભ્રાતઃ, ત્વયા પ વત્રલોકાનાં પ્રાણ આપ્યા યતા અભવન્
એતસ્માત્ તવ પ્રેમ્નાસ્માક મહાન્ આનન્દઃ સાન્ત્વના ચ જાતઃ|

Ⅷ ત્વયા યત્ ક ર્ ં તત્ ત્વામ્ આજ્ઞાપ ય ું યદ્યપ્યહ
ખ્રી ેનાતીવોત્ ુકો ભવેયં તથા પ ૃદ્ધ

Ⅸ ઇદાનીં યી ુખ્રી સ્ય બ ન્દદાસ ૈવમ્ ૂતો યઃ પૌલઃ સોઽહ ત્વાં
વને ું વર મન્ય|ે
Ⅹ અતઃ ૃઙ્ખલબદ્ધોઽહ યમજનયં તં મદ યતનયમ્ ઓની ષમમ્

અ ધ ત્વાં વનય|ે
Ⅺ સ ૂવ્વ તવા ુપકારક આસીત્ ક ન્ત્વદાનીં તવ મમ ચોપકાર

ભવ ત|
Ⅻ તમેવાહ તવ સમીપં પ્રેષયા મ, અતો મદ યપ્રાણસ્વરૂપઃ સ

ત્વયા ુ ૃ તા|ં
ⅩⅢ ુસંવાદસ્ય કૃતે ૃઙ્ખલબદ્ધોઽહ પ રચારક મવ તં સ્વસ ધૌ

વ ર્ ય ુમ્ ઐચ્છ|
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ⅩⅣ કન્ ુ તવ સૌજન્યં યદ્ બલેન ન ૂત્વા સ્વેચ્છાયાઃ ફલં ભવેત્
તદથ તવ સમ્મ ત વના કમ પ ક ર્ ં નામન્ય|ે

ⅩⅤ કો જાના ત ક્ષણકાલાથ ત્વ સ્તસ્ય વચ્છેદોઽભવદ્ એતસ્યાયમ્
અ ભપ્રાયો યત્ ત્વમ્ અનન્તકાલાથ તં લપ્સ્યસે

ⅩⅥ ુન દાર્સ મવ લપ્સ્યસે ત હ કન્ ુ દાસાત્ શ્રે મમ પ્રયં તવ
ચ શાર રકસમ્બન્ધાત્ પ્ર ુસમ્બન્ધાચ્ચ તતોઽ ધક પ્રયં ભ્રાતર મવ|

ⅩⅦ અતો હેતો યર્ દ માં સહભા ગનં જાના સ ત હ મા મવ
તમ ુ ૃહાણ|

ⅩⅧ તેન ય દ તવ કમપ્યપરાદ્ધ ુભ્યં કમ પ ધાય્યર્તે વા ત હ તત્
મમે ત વ દત્વા ગણય|

ⅩⅨઅહ તત્ પ રશોત્સ્યા મ, એતત્ પૌલોઽહ સ્વહસ્તેન લખા મ,
યતસ્ત્વં સ્વપ્રાણાન્ અ પ મ ં ધારય સ તદ્ વક્ ું નેચ્છા મ|

ⅩⅩભો ભ્રાતઃ, પ્રભોઃ કૃતે મમ વાઞ્છાં ૂરય ખ્રી સ્ય કૃતે મમ પ્રાણાન્
આપ્યાયય|

ⅩⅪ તવાજ્ઞાગ્રા હત્વે વ સ્ય મયા એતત્ લ તે મયા યદચુ્યતે
તતોઽ ધક ત્વયા કા રષ્યત ઇ ત જાના મ|

ⅩⅫ તત્કરણસમયે મદથર્મ પ વાસ ૃહ ત્વયા સજ્જી ક્રયતાં યતો
ુષ્માક પ્રાથર્નાનાં ફલરૂપો વર ઇવાહ ુષ્મભ્યં દા યષ્યે મમે ત પ્રત્યાશા
જાયત|ે

ⅩⅩⅢખ્રી સ્ય યીશાઃ કૃતે મયા સહ બ ન્દ રપાફ્રા
ⅩⅩⅣ મમ સહકા રણો માક આ ર ાખ દ મા ૂક ત્વાં નમસ્કાર

વેદય ન્ત|
ⅩⅩⅤ અસ્માક પ્રભો ય ુખ્રી સ્યા ુગ્રહો ુષ્માકમ્ આત્મના સહ
ૂયાત્|આમેન|્
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