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તીતં પત્રં
Ⅰઅનન્તજીવનસ્યાશાતો જાતાયા ઈ રભક્તે ય ગ્યસ્ય સત્યમતસ્ય

યત્ તત્વજ્ઞાનં ય વ ાસ ઈ રસ્યા ભરુ ચતલોકૈ લર્ભ્યતે તદથ
Ⅱયી ુખ્રી સ્ય પ્રે રત ઈ રસ્ય દાસઃ પૌલોઽહ સાધારણ વ ાસાત્

મમ પ્રકૃતં ધમ્મર્ ુત્રં તીતં પ્ર ત લખ મ|
Ⅲ નષ્કપટ ઈ ર આ દકાલાત્ ૂવ્વ તત્ જીવનં પ્ર તજ્ઞાતવાન્

સ્વ નરૂ પતસમયે ચ ઘોષણયા તત્ પ્રકા શતવાન્|
Ⅳ મમ ત્રા ુર રસ્યાજ્ઞયા ચ તસ્ય ઘોષણં મ ય સમ પતમ્ અ ૂત|્

અસ્માક તાત ઈ રઃ પ રત્રાતા પ્ર ુ ય ુખ્રી ુભ્યમ્ અ ુગ્રહ દયાં
શા ન્ત વતર |ુ

Ⅴ ત્વં યદ્ અસ ૂણર્કાય્યાર્ ણ સ ૂરયે મર્દ યાદેશાચ્ચ પ્ર તનગર
પ્રાચીનગણાન્ નયોજયેસ્તદથર્મહ ત્વાં ક્ર ત્ ુપદ્વ પે ાપ યત્વા
ગતવાન્|

Ⅵ તસ્માદ્ યો નરો ઽ ન ન્દત એકસ્યા યો ષતઃ સ્વામી વ ા સનામ્
અપચયસ્યાવાધ્યત્વસ્ય વા દોષેણા લપ્તાના સન્તાનાનાં જનકો
ભવ ત સ એવ યોગ્યઃ|

Ⅶ યતો હેતોરદ્યક્ષેણે રસ્ય ૃહાદ્યક્ષેણેવા નન્દનીયેન ભ વત |ં
તેન સ્વેચ્છાચા રણા ક્રો ધના પાનાસક્તેન પ્રહારકેણ લો ભના વા ન
ભ વત ં

Ⅷ કન્ત્વ ત થસેવકેન સલ્લોકા ુરા ગણા વનીતેન ન્યાય્યેન
ધા મ્મકેણ જતે ન્દ્રયેણ ચ ભ વત ,ં

Ⅸ ઉપદેશે ચ વ સ્તં વા ં તેન ધા રત ં યતઃ સ યદ્
યથાથનોપદેશેન લોકાન્ વને ું વઘ્નકા રણ નરુ રાન્ ક ુ શક્ ુયાત્
તદ્ આવશ્યક|

Ⅹ યતસ્તે બહવો ઽવાધ્યા અનથર્કવા વા દનઃ પ્રવ કા સ ન્ત
વશેષત શ્છ ત્વચાં મધ્યે કે ચત્ તાદૃશા લોકાઃ સ ન્ત|
Ⅺતેષા વાગ્રોધઆવશ્યકો યતસ્તે કુ ત્સતલાભસ્યાશયા ુ ચતા ન

વા ા ન શક્ષયન્તો ન ખલપ રવારાણાં ુમ ત નાશય ન્ત|
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Ⅻ તેષાં સ્વદેશીય એકો ભ વષ્યદ્વાદ વચન મદ ુક્તવાન,્ યથા,
ક્ર તીયમાનવાઃ સવ્વ સદા કાપટ્યવા દનઃ| હસ્રજન્ ુસમાનાસ્તે
ઽલસા ોદરભારતઃ||

ⅩⅢસા યમેતત્ તથ્ય,ંઅતો◌े હેતોસ્ત્વં તાન્ ગાઢ ભત્સર્ય તે ચ યથા
વ ાસે સ્વ ા ભવે ુ
ⅩⅣ યહૂદ યોપા ાને ુ સત્યમતભ્ર ાનાં માનવાનામ્ આજ્ઞા ુ ચ

મનાં સ ન નવેશયે ુસ્તથા દશ|
ⅩⅤ ુચીનાં કૃતે સવ્વાર્ણ્યેવ ુચી ન ભવ ન્ત કન્ ુ કલ ઙ્કતાનામ્

અ વ ા સના કૃતે ુ ચ કમ પ ન ભવ ત યતસ્તેષાં ુદ્ધયઃ સંવેદા
કલ ઙ્કતાઃ સ ન્ત|

ⅩⅥ ઈ રસ્ય જ્ઞાનં તે પ્ર તજાન ન્ત કન્ ુ કમ્મર્ ભસ્તદ્ અનઙ્ગ કુવ્વર્તે
યતસ્તે ગ હતા અનાજ્ઞાગ્રા હણઃ સવ્વર્સત્કમ્મર્ણ ાયોગ્યાઃ સ ન્ત|

Ⅱ
Ⅰ યથાથર્સ્યોપદેશસ્ય વા ા ન ત્વયા કથ્યન્તાં
Ⅱ વશેષતઃ પ્રાચીનલોકા યથા પ્ર ુદ્ધા ધીરા વનીતા વ ાસે પ્રે મ્ન

સ હષ્ણુતાયા સ્વ ા ભવે ુસ્તદ્વત્
Ⅲ પ્રાચીનયો ષતોઽ પ યથા ધમ્મર્યોગ્યમ્ આચાર કુય્ ુર્ઃ પર નન્દકા

બહુમદ્યપાનસ્ય નઘ્ના ન ભવે ુઃ
Ⅳ કન્ ુ ુ શક્ષાકા રણ્યઃ સત્ય ઈ રસ્ય વા ં યત્ ન નન્દ્યેત તદથ
ુવતીઃ ુશીલતામ્ અથર્તઃ પ તસ્નેહમ્ અપત્યસ્નેહ
Ⅴ વની ત ુ ચત્વં ૃ હણીત્વં સૌજન્યં સ્વા મ નઘ્ન ા દશે ુસ્તથા

ત્વયા કથ્યતા|ં
Ⅵ તદ્વદ્ ૂનોઽ પ વનીતયે પ્રબોધય|
Ⅶ ત્વ સવ્વર્ વષયે સ્વં સત્કમ્મર્ણાં દૃ ાન્તં દશર્ય

શક્ષાયા ા વકૃતત્વં ધીરતાં યથાથ
Ⅷ નદ્દ ષ વા ં પ્રકાશય તેન વપક્ષો ુષ્માકમ્ અપવાદસ્ય

કમ પ છદ્ર ન પ્રાપ્ય ત્ર પષ્યતે|
Ⅸ દાસા યત્ સ્વપ્ર ૂનાં નઘ્નાઃ સવ્વર્ વષયે ુ જનકા ભવે ુઃ

પ્રત્ ુ ર ન કુય્ ુર્ઃ
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Ⅹ કમ પ નાપહરે ુઃ કન્ ુ ૂણા ુ વ સ્તતાં પ્રકાશયે ુ ર ત તાન્
આ દશ| યત એવ પ્રકારેણાસ્મક ત્રા ુર રસ્ય શક્ષા સવ્વર્ વષયે તૈ
ૂર્ ષત ા|
Ⅺ યતો હેતો ાણાજનક ઈ રસ્યા ુગ્રહઃ સવ્વાર્ન્ માનવાન્

પ્રત્ ુ દતવાન્
Ⅻ સ ચાસ્માન્ ઇદ શ ય ત યદ્ વયમ્ અધમ્મ

સાંસા રકા ભલાષાં ાનઙ્ગ કૃત્ય વનીતત્વેન ન્યાયેને રભક્ત્યા ચેહલોકે
આ ુ યાર્પયામઃ,

ⅩⅢ પરમ ુખસ્યાશામ્ અથર્તો ઽસ્માક મહત ઈ રસ્ય ત્રાણક ુર્
ય ુખ્રી સ્ય પ્રભાવસ્યોદયં પ્રતીક્ષામહે|

ⅩⅣ યતઃ સ યથાસ્માન્ સવ્વર્સ્માદ્ અધમ્માર્ત્ મોચ યત્વા
નજા ધકારસ્વરૂપં સત્કમ્મર્ ૂત્ ુકમ્ એક પ્રજાવગ પાવયેત્ તદથર્મ્
અસ્માક કૃતે આત્મદાનં કૃતવાન|્

ⅩⅤએતા ન ભાષસ્વ ૂણર્સામથ્યન ચા દશ પ્રબોધય ચ, કોઽ પ ત્વાં
નાવમન્યતા|ં

Ⅲ
Ⅰ તે યથા દેશા ધપાનાં શાસકાના નઘ્ના આજ્ઞાગ્રા હણ્ સવ્વર્સ્મૈ

સત્કમ્મર્ણે ુસજ્જા ભવે ુઃ
Ⅱ કમ પ ન નન્દે ુ ન વ્વરો ધનઃ ક્ષાન્તા ભવે ુઃ સવ્વાર્ન્ પ્ર ત ચ
ૂણ ૃદતુ્વં પ્રકાશયે ુ ે ત તાન્ આ દશ|
Ⅲ યતઃ ૂવ્વ વયમ પ નબ્બ ધા અનાજ્ઞાગ્રા હણો ભ્રાન્તા

નાના ભલાષાણાં ુખાના દાસેયા દુ ત્વેષ્યાર્ચા રણો ૃ ણતાઃ
પરસ્પર દ્વે ષણ ાભવામઃ|

Ⅳ કન્ત્વસ્માક ત્રા ુર રસ્ય યા દયા મ યાર્નાં પ્ર ત ચ યા
પ્રી તસ્તસ્યાઃ પ્રાદભુાર્વે જાતે

Ⅴ વયમ્ આત્મકૃતેભ્યો ધમ્મર્કમ્મર્ભ્યસ્ત હ કન્ ુ તસ્ય કૃપાતઃ
ુનજન્મરૂપેણ પ્રક્ષાલનેન પ્ર વત્રસ્યાત્મનો ૂતનીકરણેન ચ તસ્માત્
પ રત્રાણાં પ્રાપ્તાઃ
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Ⅵ સ ચાસ્માક ત્રાત્રા યી ુખ્રી ેનાસ્મદપુ ર તમ્ આત્માનં પ્ર ુરત્વેન
ૃ વાન|્
Ⅶ ઇત્થં વયં તસ્યા ુગ્રહેણ સ ુણ્યી ૂય

પ્રત્યાશયાનન્તજીવનસ્યા ધકા રણો જાતાઃ|
Ⅷ વા મેતદ્ વ સનીયમ્ અતો હેતોર રે યે વ સતવન્તસ્તે

યથા સત્કમ્માર્ણ્ય ુ ત ે ુસ્તથા તાન્ દૃઢમ્ આજ્ઞાપયે ત મમા ભમત|ં
તાન્યેવો મા ન માનવેભ્યઃ ફલદા ન ચ ભવ ન્ત|

Ⅸ ૂઢેભ્યઃ પ્ર વંશાવ લ વવાદેભ્યો વ ાયા વતણ્ડાભ્ય
નવ ર્સ્વ યતસ્તા નષ્ફલા અનથર્કા ભવ ન્ત|
Ⅹ યો જનો બ ભત્ ુસ્તમ્ એકવાર દ્વવ્વાર્ પ્રબોધ્ય દૂર કુરુ,
Ⅺ યતસ્તાદૃશો જનો વપથગામી પા પ આત્મદોષક ભવતી ત

ત્વયા જ્ઞાયતા|ં
Ⅻ યદાહમ્ આ માં ુ ખક વા તવ સમીપં પ્રેષ યષ્યા મ તદા ત્વં

નીકપલૌ મમ સમીપમ્ આગન્ ું યતસ્વ યતસ્તત્રૈવાહ શીતકાલં યાપ ય ું
મ તમ્ અકાષ|

ⅩⅢ વ ાપકઃ સીના આપલ્ ુ ૈતયોઃ કસ્યાપ્યભાવો ય ભવેત્
તદથ તૌ યત્નેન ત્વયા વ ૃ ેતાં|

ⅩⅣ અપરમ્ અસ્મદ યલોકા ય ષ્ફલા ન ભવે ુસ્તદથ
પ્રયોજનીયોપકારાયા સત્કમ્માર્ણ્ય ુ ા ું શક્ષન્તાં|

ⅩⅤમમ સ ઙ્ગનઃ સવ્વે ત્વાં નમસ્કુવ્વર્ત|ે યે વ ાસાદ્ અસ્મા ુ પ્રીયન્તે
તાન્ નમસ્કુરુ; સવ્વ ુ ુષ્માસ્વ ુગ્રહો ૂયાત|્આમેન્|
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