ભોજનરસ વિભાિ સંવિ
હરરકથામ્ર્ઇતસસાર ગુરુગળ
કરુણરદિંદાપવનત ુ પેળુિે

om

પરમ ભગિદ્ભક્તસરરદનાદરરદ કેળુવુદુ

તસનરુ ભુજં જપ ચત ુરવિિ ભો

a.
c

િનજજંડદોળુળ્ળખિળ ચે

ou
si

મનકે બંદુદનુડં ુ ખણવસ સં

gm

જનપદાથરદ ચત ુર વિિ રસરૂપ તસાનાખગ
હનનકુપચય કરણકાનં

w

w

.y

દવનવમષરરગાત્મપ્રદ₹હન સુિિનીિ હરર ૪-૧

w

નીડદં દદખિપ્પ ખિિંગકે
ષોડશાત્મક રસવિભાગિ
મારડ ષોડશકિેગખળગે ઉપચયગળને કોડુતસ
ક્રોડ એપ્પત્તેરડુ સાવિર
નારડગતસદે િતસેગળોળખગ
દ્દાડુતસાનંદાત્મ ચરરસુિ િોકદોળુ તસાનુ ૪-૨

દ્દારુરસિેંદેવનવસ મ ૂિ
ત્તારુ સાવિર સ્ત્રી પુરુષ નારડયળુ તસદ્ર ુપ
િારકનુ તસાનાખગ સિવશ
રીરગળખિ અહશ્ચરાવિ વિ

om

હારમાળ્પનુ બઇઉહવતસયેંબ સુનામરદિં કરે વસ ૪-૩

gm

આરુ મ ૂરાખગહવુ સરા

a.
c

આરુરસ સત્િારદ ભેદરદ

ou
si

સાર નીતસાપ્રચુર િંડાિંડ ખચત્પ્રચુર
ઈરવિક એપ્પત્તુસાવિર

.y

મારમણન રસાખ્યરૂપ શ

w

w

w

ુ ુ ૪-૪
રીરદખિ ભોજ્ય સુપદાથરદ વતસખળદુ ભુજં જસુવદ
ઈરગતસ રસરૂપગળુ મુ
ન્ન ૂરુ મ્યાિૈિત્તુ નાિકુ
ચારુ ઘઇતસગતસ રૂપગળુ ઇપ્પત્તરોંભત્તુ
સાર ગુડદોળગૈદુ સાવિર
ન ૂરિોંદુ સુરૂપ દ્વિસહ

સ્રારે રડુ શતસ પંચવિિંશવતસ રૂપ ફિગળખિ ૪-૫
વિશદ સ્થથર તસીણવુ વનરહર
રસદોળુ મ ૂરૈ દુ સાવિર
વિશતસનિ રૂપગળ ખચિંવતસવસ, ભુજં જપુદુ વિષય

om

શ્વસન તસત્િેશરોળખગદ્દી
ુ નુ િે
પેસરરવનિંદખિ કરે સિ

ou
si

કવપિ નરહરર ભાગિિય

gm

a.
c

વનવસદરી પરર મનકે પોળે િનુ બલ્િ વિબુિરરગે ૪-૬

િપુષ નેિરદ નાવસકાથયરદ

.y

શફરનામક જજવ્હેયખિ દં તસદખિ હંસાખ્ય

w

w

વિપરદપાદ્ય હયાથય િાચ્યદો

w

ળપરરવમતસ સુિપુણ સંતસતસ
કઇપણરોળખગદ્દિરિર રસ થિીકરરવસ કોડુિ ૪-૭
વનરુપમાનમ્દાત્મ હરર સં
કરુષણ પ્રદ્યુમ્ન રૂપરદ
ઇરુવતસહનુ ભોક્તસઇગળોળગે તસચ્છસ્ક્તસદનુ યેવનવસ

ુ નુ નારાયણવનરુ
કરે સિ
દ્ધે રડુ નામરદ ભોજ્ય િથત ુગ
વનરુતસ તસપકનાખગ તસઇઉ્પ્તસયનીિ ચેતસનકે ૪-૮

કાશ કોડુિ નભથથનાખગ ર

િાસિાદ્યમરારદ ચેતસન

gm

આ સરોરુહ સંભિા ભિ

a.
c

માસમેતસ વિહાર માળ્પનુ પંચરૂપદખિ

om

િાસુદેિનુ ઓળહોરગે અિ

ou
si

રાવશયોળખગહનેંદુ અરરતસિનિને કોવિદનુ ૪-૯

.y

િાસુદેિનુ અન્નદોળુ ના

w

w

ના સુભયરદ સંકરુષણ કઇ

w

તસીશ પરમાન્નદોળુ ઘઇતસદોળખગપ્પનવનરુદ્ધ
આ સુપણાંસગનુ સ ૂપરદ
િાસિાનુજ શાકદોળુ મ ૂ
િેશ નારાયણનુ સિિદખિ નેિેવસહનુ ૪-૧૦
અગખણતસાત્મ સુભોજન પદા

થગળ ઓળગે અિંડિાદોં
દગખળનોળનંતસાંશરદિંદખિ િંડનેંરદવનવસ
જગરદ જીિર તસઇ્પ્તસ પરડસુિ
થિગતસ ભેદવિિજજતસન ઈ

om

બગેય રૂપિનરરત ુ ભુજં જવસ અવપસુિનરડગે ૪-૧૧

ત્યોપિાવસ વનરામયનુ વન

a.
c

ું નર વન
ઈ પરરયિરરતબ

ou
si

પોપુરદપ્પુદુ બપ્પુદેલ્િ ર

gm

ષ્પાવપ વનત્ય મહત્સુયજ~નાગળાચરરવસદિનુ
માપવતસગવિશ્ઠાનિેન્ન ુ કઇ

w

w

.y

પાપયોવનવિ માતસનાખિસુવતસહ જનવનયંતસે ૪-૧૨

w

આરે રદુ સાવિરિ મેખિન્નોર ઐિથ્થોમ્ધુ રૂપવિ
સારભોક્થવનરુધ્િ િેિનુ અન્નમયનેવનપ
મ ૂરે રદુિરે સાવિરિ મેિ મ ૂરરિક નાલ્િથ્થુ રૂપવિ
થોરુવથહ પ્રધ્યુમ્ન જગધ ૂળુ પ્રાણમયનાખગ ૪-૧૩
એરડુ કોશદ ઓળહોરગે સં

કરુષણૈદુ સુિઅદરિ
ત્તેરડુ સાવિરદે ળવિક શતસરૂપગળ િરરવસ
કરે વસકોંબ મનોમયનુ એં
દરવિદૂરનુ ઈરે રડુ સા

om

વિરદ મુન્નોરાદ મેલ્નાલ્કવિક એપ્પત્તુ ૪-૧૪

ઈ પેસરરવનિં આસુદેિનુ

a.
c

રૂપરદિં વિજ~નાન મયનેંબ

ou
si

ઈ પુરુષનામકન શુભથિે

gm

વ્યાવપવસહ મહદારદ તસત્િિ તસત્પવતસગળોળગે
દાપળે વનવસ રમાંબ તસા બ્ર

w

w

.y

હ્માપરોઇગળાદિર ખિિંગાંગ કેરડસુિળુ ૪-૧૫

w

ઐદુસાવિર ન ૂર ઇપ્પ
ત્તૈદુ નારાયણન રૂપિ
તસા િરરવસકોંડનુરદનરદ આનંદમયનેવનપ
ઐદુ િઅદ મેિે એંભ
ત્તૈદુ સાવિર નાલ્કુ શતસગળ
ું
ઐદુ કોશાત્મક વિરરિંચાંડદોળુ તખબહનુ
૪-૧૬

ન ૂરિોંદુ સુરૂપરદિં શાં
તસીરમણ તસાનન્નનેવનપૈ
ન ૂર મેલ્મ ૂરવિકદશ પ્રાણાખ્ય પ્રદ્યુમ્ન
તસોરુવતસહનૈિત્તૈદુ વિ

om

કાર મનદોળુ સંકરુષણૈ

મ ૂરુ સાવિરદિશતસ મે

ou
si

િીરવિકરૂપગળ િરરવસ શ

gm

a.
c

ન ૂરુ ચત ુરાશીવતસ વિજ~નાનાત્મ વિશ્વાખ્ય ૪-૧૭

રીરદોળગાનંદમય નારાયણાહ્વયનુ

.y

ઈરે રડુ સાવિરદ મેલ્મુ

w

w

ન્ન ૂરુ ઐદુ સુરૂપરદિંદખિ

w

ભારતસીશનોખળપ્પ નિનીતસથથ ઘ ૃતસદં તસે ૪-૧૮
મ ૂરવિક ઐિત્તુ પ્રાણ શ
રીરદોળગવનરુદ્ધવનપ્પૈ
ન ૂરુ હન્નોંદવિકપાનનોખળપ્પૈ પ્રદ્યુમ્ન
મ ૂરનેય વ્યાનનોળગૈદરે

ન ૂરુ રૂપરદ સંકરુષણૈ
ન ૂરુ મ ૂિત્તૈ દુદાનનોખળપ્પ માયેશ ૪-૧૯
મ ૂિનારાયણનુ ઐિ
તસાખળ સિિરદ સમાનનોખળપ્પ સિેશ
િીિેગૈિનુ સાવિરદ મે

a.
c

િેળુ ન ૂહન્નોંદુ રૂપિ

om

ત્તેળવિક ઐન ૂરુ રૂપિ
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si

gm

તસાખળ પંચપ્રાણરોળુ િોકગળ સિહિ
ુ નુ ૪-૨૦
વિનિવતસ થિરૂપાત્મકવનરુ

.y

દ્ધનુ સદા યજમાનનાખગ

w

w

દ્દનિ યમ સોમારદ વપતસઇદે િતસેગખળગે અન્ન

w

નેવનપના પ્રદ્યુમ્ન સંકરુ
ષણ વિભાગિ મારડકોં
ડુખણપ વનત્યાનંદ ભોજનદાવય ત ુયાહ્વ ૪-૨૧
ષણ્ણિવતસનામકનુ િસુ મ ૂ
ક્કણ્ણ ભાથકરરોળગે વનિંત ુ પ્ર

પન્ન રનુરદન વનષ્કપટ સદ્ભસ્ક્તસયખિ માળ્પ
પુણ્ય કમિ થિીકરરવસ કા
રુણ્ય સાગરના વપતસઇગખળગે
ગણ્ય સુિવિત્તિર પોરે િનુ એલ્િ કાિદખિ ૪-૨૨

om

સુતસપનેકોત્તર સુપચ
ં ા
શતસિરણ કરણરદ ચત ુવિિં
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si

પ્રતસવતસગળ ષણ્ણિવતસ નામક

gm

જતસન માળ્પનુ જગરદ જીિ

a.
c

શવતસ સુતસત્િરદ િાત ુગળોળખગદ્દવિરતસવનરુદ્ધ

.y

ચત ુર મ ૂવતસગળખચસુિરદરરિંદે બલ્િિરુ ૪-૨૩

w

w

અંબુજજંડોદરનુ વિવપનરદ

w

શબરરયેંજિનુડં ુ ગોકુિ
દબિેયરનોખિવસદનુ ઇવષ પજત્નયરુ કોટ્ટન્ન
ુ તસા ભુજજવસદ
સુભજ
ં
થિરમણ
ુ ગંિકે ઓખિદ મુવનગણ
કુબજે
વિબુિસેવિતસ ખબડુિને નાવિત્ત કમફિ ૪-૨૪

ગણનેવયલ્િદ પરમસુિ સ
દ્ગુણગણંગળ િેશિેશકે
એણેયેવનસદુ રમાબ્જ ભિશક્રારદગળ સુિવુ
ઉણુત ુણુતસમૈ મરે દુ કઇષ્ણા
પણિેનલુ કૈ કોંબનભક

a.
c

માિરનુ સઈકરરવસ ફિગળ

gm

જીિ કઇતસ કમગળ ખબડદે ર

om

જનવન ભોજન સમયદખિ કૈ યોડ્ડુિંદદખિ ૪-૨૫

ou
si

નીિનવિકારાનુસારદિિરરગનિરતસ
પાિકનુ સિથિ ભુજં જવસ

.y

તસા વિકારિનૈદનોમ્મેગ ુ

w

w

w

પાિકને પાિનનેવનપ હરરયુબુ
ં દેનરરદુ ૪-૨૬
કલુષ જજહ્વે ગે સુષ્ઠુભોજન
ુ ુ વન
જિ મોદલુ વિષદોરુવદ
ુ ે લ્િ કાિદખિ
ષ્કલુષ જજહ્વે ગે સુરસ તસોરુવદ
સુિખિતસાંગગે સકિરસ મં
ગળિેવનસુવતસહદ
ુ ન્નમય કૈ

કોળદે ખબડુિને પ ૂતસવનય વિષમોિેયનુડિનુ
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