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ફ લ પનઃ પત્રં
Ⅰ પૌલતીમ થનામાનૌ યી ુખ્રી સ્ય દાસૌ ફ લ પનગર ાન્

ખ્રી યીશોઃ સવ્વાર્ન્ પ વત્રલોકાન્ સ મતેરધ્યક્ષાન્ પ રચારકાં
પ્ર ત પત્રં લખતઃ|

Ⅱઅસ્માક તાતઈ રઃ પ્ર ુ ય ુખ્રી ુષ્મભ્યં પ્રસાદસ્યશાન્તે
ભોગં દેયાસ્તા|ં

Ⅲ અહ નરન્તર નજસવ્વર્પ્રાથર્ના ુ ુષ્માક સવ્વષાં કૃતે સાનન્દ
પ્રાથર્નાં કુવ્વર્ન્

Ⅳ ય ત વારાન્ ુષ્માક સ્મરા મ ત ત વારાન્ આ પ્રથમાદ્ અદ્ય યાવદ્
Ⅴ ુષ્માક ુસંવાદભા ગત્વકારણાદ્ ઈ ર ધન્યં વદા મ|
Ⅵ ુષ્મન્મધ્યે યેનો મં કમ્મર્ ક ુર્મ્ આર મ્ભ તેનૈવ યી ુખ્રી સ્ય દનં

યાવત્ તત્ સાધ યષ્યત ઇત્ય સ્મન્ દૃઢ વ ાસો મમાસ્ત|ે
Ⅶ ુષ્માન્ સવ્વાર્ન્ અ ધ મમ તાદૃશો ભાવો યથાથ યતોઽહ

કારાવ ાયાં પ્રત્ ુ રકરણે ુસંવાદસ્ય પ્રામાણ્યકરણે ચ ુષ્માન્
સવ્વાર્ન્ મયા સાદ્ધમ્ એકા ુગ્રહસ્ય ભા ગનો મત્વા સ્વહૃદયે ધારયા મ|

Ⅷ અપરમ્ અહ ખ્રી યીશોઃ સ્નેહવત્ સ્નેહેન ુષ્માન્ ક દૃશં
કાઙ્ક્ષા મ તદધી રો મમ સાક્ષી વદ્યત|ે

Ⅸ મયા યત્ પ્રાથ્યર્તે તદ્ ઇદ ુષ્માક પ્રેમ નત્યં ૃ દ્ધ ગત્વા
Ⅹજ્ઞાનસ્ય વ શ ાનાં પર ક્ષકાયા સવ્વર્ વધ ુદ્ધે બાર્હુલ્યં ફલ ,ુ
Ⅺ ખ્રી સ્ય દનં યાવદ્ ુષ્માક સારલ્યં ન વઘ્નત્વ ભવ ુ,

ઈ રસ્ય ગૌરવાય પ્રશંસાયૈ ચ યી ુના ખ્રી ેન ુણ્યફલાનાં ૂણર્તા
ુષ્મભ્યં દ યતામ્ ઇ ત|
Ⅻ હે ભ્રાતરઃ, માં પ્ર ત યદ્ યદ્ ઘ ટતં તેન ુસંવાદપ્રચારસ્ય બાધા

ન હ કન્ ુ ૃ દ્ધરેવ જાતા તદ્ ુષ્માન્ જ્ઞાપ ય ું કામયેઽહ|
ⅩⅢ અપરમ્ અહ ખ્રી સ્ય કૃતે બદ્ધોઽસ્મી ત રાજ ુય્યાર્મ્

અન્ય ાને ુ ચ સવ્વષાં નકટે ુસ્પ મ્ અભવત્,
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ⅩⅣ પ્ર ુસમ્બન્ધીયા અનેકે ભ્રાતર મમ બન્ધનાદ્ આ ાસં પ્રાપ્ય
વદ્ધમાનેનોત્સાહેન નઃક્ષોભં કથાં પ્રચારય ન્ત|

ⅩⅤ કે ચદ્ દ્વષેાદ્ વરોધાચ્ચાપરે કે ચચ્ચ સદ્ભાવાત્ ખ્રી ઘોષય ન્ત;
ⅩⅥ યે વરોધાત્ ખ્રી ઘોષય ન્ત તે પ વત્રભાવાત્ ત કુવ્વર્ન્તો મમ

બન્ધના ન બહુતરક્લોશદાયી ન ક ુર્મ્ ઇચ્છ ન્ત|
ⅩⅦ યે ચ પ્રેમ્ના ઘોષય ન્ત તે ુસંવાદસ્ય પ્રામાણ્યકરણેઽહ

ન ુક્તોઽસ્મી ત જ્ઞાત્વા તત્ કુવ્વર્ ન્ત|
ⅩⅧ ક બહુના? કાપટ્યાત્ સરલભાવાદ્ વા ભવેત,્ યેન

કેન ચત્ પ્રકારેણ ખ્રી સ્ય ઘોષણા ભવતીત્ય સ્મન્ અહમ્
આનન્દામ્યાન ન્દષ્યા મ ચ|

ⅩⅨ ુષ્માક પ્રાથર્નયા યી ુખ્રી સ્યાત્મન ોપકારેણ તત્
મ સ્તારજનક ભ વષ્યતી ત જાના મ|

ⅩⅩતત્ર ચ મમાકાઙ્ક્ષા પ્રત્યાશા ચ સ દ્ધગ મષ્ય ત ફલતોઽહ કેના પ
પ્રકારેણ ન લ જ્જષ્યે કન્ ુ ગતે સવ્વર્ સ્મન્ કાલે યદ્વત્ તદ્વદ્ ઇદાનીમ પ
સ ૂણ ત્સાહદ્વારા મમ શર રેણ ખ્રી સ્ય મ હમા જીવને મરણે વા
પ્રકા શષ્યત|ે

ⅩⅪ યતો મમ જીવનં ખ્રી ાય મરણ લાભાય|
ⅩⅫ કન્ ુ ય દ શર રે મયા જી વત ં ત હ તત્ કમ્મર્ફલં ફ લષ્ય ત

તસ્માત્ ક વ રત ં તન્મયા ન જ્ઞાયતે|
ⅩⅩⅢદ્વાભ્યામ્ અહસ પીડ્યે, દેહવાસત્યજનાયખ્રી ેન સહવાસાય

ચ મમા ભલાષો ભવ ત યતસ્તત્ સવ્વ મ|ં
ⅩⅩⅣ કન્ ુ દેહે મમાવ ત્યા ુષ્માકમ્ અ ધકપ્રયોજન|ં
ⅩⅩⅤઅહમ્ અવ ાસ્યે ુષ્મા ભઃ સવ્વઃ સાદ્ધમ્ અવ ત ક રષ્યે

ચ તયા ચ વ ાસે ુષ્માક ૃદ્ધ્યાનન્દૌ જ નષ્યેતે તદહ ન તં
જાના મ|

ⅩⅩⅥ તેન ચ મ ોઽથર્તો ુષ્મત્સમીપે મમ ુનરુપ તત્વાત્ ૂયં
ખ્રી ેન યી ુના બહુતરમ્ આ ાદ લપ્સ્યધ્વે|

ⅩⅩⅦ ૂયં સાવધાના ૂત્વા ખ્રી સ્ય ુસંવાદસ્યોપ ુક્તમ્ આચાર
કુરુધ્વં યતોઽહ ુષ્માન્ ઉપાગત્ય સાક્ષાત્ કુવ્વર્ન્ ક વા દૂરે ત ન્
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ુષ્માક યાં વા ા શ્રો ુમ્ ઇચ્છા મ સેયં ૂયમ્ એકાત્માન સ્ત થ,
એકમનસા ુસંવાદસમ્બન્ધીય વ ાસસ્ય પક્ષે યતધ્વ,ે વપક્ષૈ કેના પ
પ્રકારેણ ન ાકુલી ક્રયધ્વ ઇ ત|

ⅩⅩⅧ તત્ તેષાં વનાશસ્ય લક્ષણં ુષ્માક ે રદ ં પ રત્રાણસ્ય
લક્ષણં ભ વષ્ય ત|

ⅩⅩⅨ યતો યેન ુષ્મા ભઃ ખ્રી ે કેવલ વ ાસઃ ક્રયતે ત હ કન્ ુ
તસ્ય કૃતે ક્લેશોઽ પ સ તે તાદૃશો વરઃ ખ્રી સ્યા ુરોધાદ્ ુષ્મા ભઃ
પ્રા પ,

ⅩⅩⅩતસ્માત્ મમ યાદૃશં ુદ્ધ ુષ્મા ભરદ શ સા પ્રતં ૂયતે ચ તાદૃશં
ુદ્ધ ુષ્માકમ્ અ પ ભવ ત|

Ⅱ
Ⅰ ખ્રી ાદ્ ય દ કમ પ સાન્ત્વનં ક ત્ પ્રેમજાતો હષર્ઃ ક દ્

આત્મનઃ સમભા ગત્વં કા ચદ્ અ ુક પા કૃપા વા જાયતે ત હ ૂયં
મમા ાદ ૂરયન્ત

Ⅱએકભાવા એકપ્રેમાણ એકમનસ એકચે ા ભવત|
Ⅲ વરોધાદ્ દપાર્દ્ વા કમ પ મા કુરુત કન્ ુ નમ્રતયા સ્વેભ્યોઽપરાન્

વ શ ાન્ મન્યધ્વ|ં
Ⅳ કેવલમ્ આત્મ હતાય ન ચે માનાઃ પર હતાયા પ ચે ધ્વ|ં
Ⅴખ્રી સ્ય યીશો યાર્દૃશઃ સ્વભાવો ુષ્માકમ્ અ પ તાદૃશો ભવ |ુ
Ⅵસ ઈ રરૂપી સન્ સ્વક યામ્ ઈ ર ુલ્યતાં ાઘાસ્પદ નામન્યત,
Ⅶ કન્ ુ સ્વં ૂન્યં કૃત્વા દાસરૂપી બ ૂવ નરાકૃ ત લેભે ચ|
Ⅷ ઇત્થં નર ૂ મ્ આ શ્રત્ય નમ્રતાં સ્વીકૃત્ય ૃત્યોરથર્તઃ

કુ્રશીય ૃત્યોરેવ ભોગાયાજ્ઞાગ્રાહ બ ૂવ|
Ⅸ તત્કારણાદ્ ઈ રોઽ પ તં સવ્વ તં ચકાર યચ્ચ નામ સવ્વષાં

નામ્નાં શ્રે તદેવ તસ્મૈ દદૌ,
Ⅹ તતસ્તસ્મૈ યી ુનામ્ને સ્વગર્મત્યર્પાતાલ તૈઃ સવ્વ જાર્ ુપાતઃ

ક ર્ ઃ,
Ⅺ તાત ે રસ્ય મ હમ્ને ચ યી ુખ્રી ઃ પ્ર ુ ર ત જ ા ભઃ

સ્વીક ર્ |ં
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Ⅻ અતો હે પ્રયતમાઃ, ુષ્મા ભ યર્દ્વત્ સવ્વર્દા ક્રયતે તદ્વત્
કેવલે મમોપ તકાલે ત હ ક ન્ત્વદાનીમ્ અ ુપ તેઽ પ મ ય
બહુતરયત્નેનાજ્ઞાં ૃહ ત્વા ભયક પાભ્યાં સ્વસ્વપ રત્રાણં સાધ્યતા|ં

ⅩⅢ યત ઈ ર એવ સ્વક યા ુરોધાદ્ ુષ્મન્મધ્યે મનસ્કામનાં
કમ્મર્ સ દ્ધ વદધા ત|

ⅩⅣ ૂયં કલહ વવાદ વજતમ્ આચાર કુવ્વર્ન્તોઽ નન્દનીયા અકુ ટલા
ⅩⅤ ઈ રસ્ય નષ્કલઙ્કા સન્તાનાઇવ વક્રભાવાનાં

કુ ટલાચા રણા લોકાનાં મધ્યે ત ત,
ⅩⅥ યતસ્તેષાં મધ્યે ૂયં જીવનવા ં ધારયન્તો જગતો દ પકા ઇવ

દ પ્યધ્વ|ે ુષ્મા ભસ્તથા કૃતે મમ યત્નઃ પ રશ્રમો વા ન નષ્ફલો જાત
ઇત્યહ ખ્રી સ્ય દને ાઘાં ક ુ શ યા મ|

ⅩⅦ ુષ્માક વ ાસાથર્કાય બ લદાનાય સેવનાય ચ યદ્યપ્યહ
નવે દત ોભવેયં તથા પ તેનાનન્દા મસવ્વષાં ુષ્માકમ્આનન્દસ્યાંશી
ભવા મ ચ|

ⅩⅧ તદ્વદ્ ૂયમપ્યાનન્દત મદ યાનન્દસ્યાં શનો ભવત ચ|
ⅩⅨ ુષ્માકમ્ અવ ામ્ અવગત્યાહમ પ યત્ સાન્ત્વનાં પ્રાપ્ ુયાં

તદથ તીમ થયં ત્વરયા ુષ્મત્સમીપં પ્રેષ યષ્યામી ત પ્રભૌ પ્રત્યાશાં કુવ્વ|
ⅩⅩ યઃ સત્યરૂપેણ ુષ્માક હતં ચન્તય ત તાદૃશ

એકભાવસ્તસ્માદન્યઃ કોઽ પ મમ સ ધૌ ના સ્ત|
ⅩⅪ યતોઽપરે સવ્વ યીશોઃ ખ્રી સ્ય વષયાન્ ન ચન્તયન્ત

આત્મ વષયાન્ ચન્તય ન્ત|
ⅩⅫ કન્ ુ તસ્ય પર ક્ષતત્વં ુષ્મા ભ જ્ઞાર્યતે યતઃ ુત્રો યાદૃક્ પ ુઃ

સહકાર ભવ ત તથૈવ ુસંવાદસ્ય પ રચય્યાર્યાં સ મમ સહકાર જાતઃ|
ⅩⅩⅢ અતએવ મમ ભા વદશાં જ્ઞાત્વા તત્ક્ષણાત્ તમેવ પ્રેષ ય ું

પ્રત્યાશાં કુવ્વ
ⅩⅩⅣ સ્વયમ્ અહમ પ ૂણ ુષ્મત્સમીપં ગ મષ્યામીત્યાશાં પ્ર ુના

કુવ્વ|
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ⅩⅩⅤ અપર ય ઇપાફ્રદ તો મમ ભ્રાતા કમ્મર્ ુદ્ધાભ્યાં મમ સહાય
ુષ્માક દૂતો મદ યોપકારાય પ્ર ત ન ધ ા સ્ત ુષ્મત્સમીપે તસ્ય
પ્રેષણમ્ આવશ્યકમ્ અમન્ય|ે

ⅩⅩⅥ યતઃ સ ુષ્માન્ સવ્વાર્ન્ અકાઙ્ક્ષત ુષ્મા ભસ્તસ્ય રોગસ્ય
વા ાર્શ્રાવી ત ુદ્ધ્વા પય્યર્શોચચ્ચ|

ⅩⅩⅦસ પીડયા ૃતકલ્પોઽભવ દ ત સત્યં કન્ત્વી રસ્તં દ યતવાન્
મમ ચ દઃુખાત્ પર ુનદઃુખં ય ભવેત્ તદથ કેવલં તં ન દ યત્વા મામ પ
દ યતવાન્|

ⅩⅩⅧ અતએવ ૂયં તં વલો યત્ ુનરાનન્દેત મમા પ દઃુખસ્ય
હ્રાસો યદ્ ભવેત્ તદથર્મ્ અહ ત્વરયા તમ્ અપ્રેષય|ં

ⅩⅩⅨ અતો ૂયં પ્રભોઃ કૃતે સ ૂણનાનન્દેન તં ૃ ત તાદૃશાન્
લોકાં ાદરણીયાન્ મન્યધ્વ|ં

ⅩⅩⅩ યતો મમ સેવને ુષ્માક ુ ટ ૂર ય ું સ પ્રાણાન્ પણીકૃત્ય
ખ્રી સ્ય કાય્યાર્થ ૃતપ્રાયેઽભવત|્

Ⅲ
Ⅰ હે ભ્રાતરઃ, શેષે વદા મ ૂયં પ્રભાવાનન્દત| ુનઃ ુનરેકસ્ય વચો

લેખનં મમ ક્લેશદ ન હ ુષ્મદથર્ ભ્રમનાશક ભવ ત|
Ⅱ ૂયં કુ ુ રેભ્યઃ સાવધાના ભવત દષુ્કમ્મર્કા રભ્યઃ સાવધાના ભવત

છ ૂલેભ્યો લોકેભ્ય સાવધાના ભવત|
Ⅲ વયમેવ છ ત્વચો લોકા યતો વયમ્ આત્મને ર સેવામહે ખ્રી ેન

યી ુના ાઘામહે શર રેણ ચ પ્રગલ્ભતાં ન કુવ્વાર્મહે|
Ⅳ કન્ ુ શર રે મમ પ્રગલ્ભતાયાઃ કારણં વદ્યત,ે ક દ્ ય દ શર રેણ

પ્રગલ્ભતાં ચક ષર્ ત ત હ તસ્માદ્અ પ મમ પ્રગલ્ભતાયા ુરુતર કારણં
વદ્યતે|
Ⅴ યતોઽહમ્ અ મ દવસે ત્વક્છેદપ્રાપ્ત ઇસ્રાયેલ્વંશીયો

બન્યામીનગો ય ઇ બ્રકુલજાત ઇ બ્રયો વ ાચરણે ફરૂશી
Ⅵ ધમ્મ ત્સાહકારણાત્ સ મતેરુપદ્રવકાર વ ાતો લભ્યે ુણ્યે

ચા નન્દનીયઃ|
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Ⅶ કન્ ુ મમ યદ્યત્ લભ્યમ્ આસીત્ તત્ સવ્વર્મ્ અહ
ખ્રી સ્યા ુરોધાત્ ક્ષ તમ્ અમન્ય|ે

Ⅷ ક ા ુનાપ્યહ મત્પ્રભોઃ ખ્રી સ્ય યીશો જ્ઞાર્નસ્યોત્કૃ તાં ુદ્ધ્વા
તત્ સવ્વ ક્ષ ત મન્ય|ે

Ⅸ યતો હેતોરહ યત્ ખ્રી લભેય વ ાતો જાતં સ્વક ય ુણ્ય
ન ધારયન્ કન્ ુ ખ્રી ે વ સનાત્ લભ્યં યત્ ુણ્યમ્ ઈ રેણ વ ાસં
દૃષ્ટ્વા દ યતે તદેવ ધારયન્ યત્ ખ્રી ે વદ્યેય તદથ તસ્યા ુરોધાત્ સવ્વષાં
ક્ષ ત સ્વીકૃત્ય તા ન સવ્વાર્ણ્યવકરા નવ મન્ય|ે

Ⅹ યતો હેતોરહ ખ્રી તસ્ય ુનરુ ત્થતે ુર્ણં તસ્ય દઃુખાનાં
ભા ગત્વ જ્ઞાત્વા તસ્ય ૃત્યોરાકૃ ત ૃહ ત્વા

Ⅺ યેન કેન ચત્ પ્રકારેણ ૃતાનાં ુનરુ ત્થ ત પ્રાપ્ ું યતે|
Ⅻ મયા તત્ સવ્વર્મ્ અ ુના પ્રા પ સદ્ધતા વાલ મ્ભ ત હ કન્ ુ

યદથર્મ્ અહ ખ્રી ેન ધા રતસ્તદ્ ધાર ય ું ધાવા મ|
ⅩⅢ હે ભ્રાતરઃ, મયા તદ્ ધા રતમ્ ઇ ત ન મન્યતે કન્ત્વેતદૈકમાત્રં

વદા મ યા ન પ ાત્ તા ન તા ન વસ્ ૃત્યાહમ્ અગ્ર તાન્ ુ દ્દશ્ય
ⅩⅣ ૂણર્યત્નેન લ યં પ્ર ત ધાવન્ ખ્રી યી ુનોદ્ધ્વાત્ મામ્ આ યત

ઈ રાત્ જે ૃપણં પ્રાપ્ ું ચે ે|
ⅩⅤઅસ્માક મધ્યે યે સદ્ધાસ્તૈઃ સવ્વસ્તદેવ ભા તાં, ય દ ચ ક ન

વષયમ્ અ ધ ુષ્માકમ્ અપરો ભાવો ભવ ત તહ રસ્તમ પ ુષ્માક
પ્ર ત પ્રકાશ યષ્ય ત|

ⅩⅥ કન્ ુ વયં યદ્યદ્ અવગતા આસ્મસ્તત્રાસ્મા ભરેકો
વ ધરાચ રત એકભાવૈ ભર્ વત |
ⅩⅦ હે ભ્રાતરઃ, ૂયં મમા ુગા મનો ભવત વય યાદૃગાચરણસ્ય

નદશર્નસ્વરૂપા ભવામસ્તાદૃગાચા રણો લોકાન્ આલોકયધ્વ|ં
ⅩⅧયતોઽનેકે વપથે ચર ન્ત તે ચ ખ્રી સ્ય કુ્રશસ્ય શત્રવ ઇ ત ુરા

મયા ુનઃ ુનઃ ક થતમ્ અ ુના પ રુદતા મયા કથ્યત|ે
ⅩⅨ તેષાં શેષદશા સવ્વર્નાશ ઉદર ે રો લજ્જા ચ ાઘા
ૃ થ ા લ ં મનઃ|
ⅩⅩ કન્ત્વસ્માક જનપદઃ સ્વગ વદ્યતે તસ્માચ્ચાગ મષ્યન્તં ત્રાતાર

પ્ર ું યી ુખ્રી વયં પ્રતીક્ષામહે|
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ⅩⅪ સ ચ યયા શક્ત્યા સવ્વાર્ણ્યેવ સ્વસ્ય વશીક ુ પારય ત
તયાસ્માકમ્ અધમં શર ર રૂપાન્તર કૃત્ય સ્વક યતેજોમયશર રસ્ય
સમાકાર ક રષ્ય ત|

Ⅳ
Ⅰ હે મદ યાનન્દ ુકુટસ્વરૂપાઃ પ્રયતમા અભી તમા ભ્રાતરઃ, હે મમ

સ્નેહપાત્રાઃ, ૂયમ્ ઇત્થં પભૌ રા સ્ત ત|
Ⅱ હે ઇવ દયે હે ુન્ ુ ખ ુવાં પ્રભૌ એકભાવે ભવતમ્ એતદ્ અહ

પ્રાથર્ય|ે
Ⅲ હે મમ સત્ય સહકા રન્ ત્વામ પ વનીય વદા મ

એતયોરુપકારસ્ત્વયા ક્રયતાં યતસ્તે ક્લી મના દ ભઃ સહકા ર ભઃ
સાદ્ધ ુસંવાદપ્રચારણાય મમ સાહાય્યાથ પ રશ્રમમ્ અકુવ્વર્તાં તેષાં
સવ્વષાં નામા ન ચ જીવન ુસ્તકે લ ખતા ન વદ્યન્તે|

Ⅳ ૂયં પ્રભૌ સવ્વર્દાનન્દત| ુન વર્દા મ ૂયમ્ આનન્દત|
Ⅴ ુષ્માક વનીતત્વં સવ્વર્માનવૈ જ્ઞાર્યતા,ં પ્ર ુઃ સ ધૌ વદ્યત|ે
Ⅵ ૂયં કમ પ ન ચન્તયત કન્ ુ ધન્યવાદ ુક્તાભ્યાં

પ્રાથર્નાયા ાભ્યાં સવ્વર્ વષયે સ્વપ્રાથર્નીયમ્ ઈ રાય નવેદયત|
Ⅶતથા કૃત ઈ ર યા યા શા ન્તઃ સવ્વા ુ દ્ધમ્ અ તશેતે સા ુષ્માક

ચ ા ન મનાં સ ચ ખ્રી ે યીશૌ ર ક્ષષ્ય ત|
Ⅷ હે ભ્રાતરઃ, શેષે વદા મ યદ્યત્ સત્યમ્ આદરણીયં ન્યાય્યં સા ુ

પ્રયં ુ ાતમ્ અન્યેણ યેન કેન ચત્ પ્રકારેણ વા ુણ ુક્તં પ્રશંસનીયં
વા ભવ ત તત્રૈવ મનાં સ નધધ્વ|ં

Ⅸ ૂયં માં દૃષ્ટ્વા ુત્વા ચ યદ્યત્ શ ક્ષતવન્તો ૃહ તવન્ત
તદેવાચરત તસ્માત્ શા ન્તદાયક ઈ રો ુષ્મા ભઃ સાદ્ધ ાસ્ય ત|

Ⅹ મમોપકારાય ુષ્માક યા ચન્તા ૂવ્વર્મ્ આસીત્ કન્ ુ કમ્મર્દ્વાર ન
પ્રાપ્નોત્ ઇદાનીં સા ુનરફલત્ ઇત્ય સ્મન્ પ્રભૌ મમ પરમા ાદોઽજાયત|

Ⅺ અહ યદ્ દૈન્યકારણાદ્ ઇદ વદા મ ત હ યતો મમ યા કા ચદ્
અવ ા ભવેત્ તસ્યાં સન્તો ુમ્ અ શક્ષય|ં
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Ⅻ દ રદ્રતાં ભોક્ ું શક્નો મ ધનાઢ્યતામ્ અ પ ભોક્ ું
શક્નો મ સવ્વર્થા સવ્વર્ વષયે ુ વનીતોઽહ પ્ર ુરતાં ુધા ધનં
દૈન્ય ાવગતોઽ સ્મ|

ⅩⅢ મમ શ ક્તદાયકેન ખ્રી ેન સવ્વર્મેવ મયા શ ં ભવ ત|
ⅩⅣ કન્ ુ ુષ્મા ભ દન્ય નવારણાય મામ્ ઉપકૃત્ય સત્કમ્માર્કા ર|
ⅩⅤ હે ફ લપીયલોકાઃ, ુસંવાદસ્યોદયકાલે યદાહ મા કદ નયાદેશાત્

પ્ર ત ે તદા કેવલાન્ ુષ્માન્ વનાપરયા કયા પ સ મત્યા સહ
દાનાદાનયો મર્મ કોઽ પ સમ્બન્ધો નાસીદ્ ઇ ત ૂયમ પ જાનીથ|

ⅩⅥયતો ુષ્મા ભમર્મ પ્રયોજનાય થષલનીક નગરમ પ માં પ્ર ત ુનઃ
ુનદાર્નં પ્રે ષત|ં
ⅩⅦઅહ યદ્ દાનં ૃગયે ત હ કન્ ુ ુષ્માક લાભવદ્ધક ફલં ૃગય|ે
ⅩⅧ કન્ ુ મમ કસ્યાપ્યભાવો ના સ્ત સવ્વ પ્ર ુરમ્ આસ્તે યત

ઈ રસ્યગ્રા ં ુ જનક ુગ ન્ધનૈવેદ્યસ્વરૂપં ુષ્માક દાનં ઇપાફ્ર દતાદ્
ૃહ ત્વાહ પ ર ૃપ્તોઽ સ્મ|
ⅩⅨ મમે રોઽ પ ખ્રી ેન યી ુના સ્વક ય વભવ ન ધતઃ પ્રયોજનીયં

સવ્વર્ વષયં ૂણર્રૂપં ુષ્મભ્યં દેયાત|્
ⅩⅩ અસ્માક પ ુર રસ્ય ધન્યવાદોઽનન્તકાલં યાવદ્ ભવ |ુ

આમેન્|
ⅩⅪ ૂયં યી ુખ્રી સ્યૈકૈક પ વત્રજનં નમસ્કુરુત| મમ સ ઙ્ગભ્રાતરો
ૂષ્માન્ નમસ્કુવ્વર્ત|ે
ⅩⅫ સવ્વ પ વત્રલોકા વશેષતઃ કૈસરસ્ય પ રજના ુષ્માન્

નમસ્કુવ્વર્ત|ે
ⅩⅩⅢ અસ્માક પ્રભો ય ુખ્રી સ્ય પ્રસાદઃ સવ્વાર્ન્ ુષ્માન્ પ્ર ત
ૂયાત્|આમેન|્
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