
ભોજનરસ વિભાિ સવંિ 
 
હરરકથામ્ર્ ઇતસસાર ગરુુગળ 
કરુણરદિંદાપવનત ુપેળુિે 
પરમ ભગિદ્ભક્તસરરદનાદરરદ કેળુવદુુ 
 
િનજજડંદોળુળ્ળખિળ ચે 
તસનરુ ભુજંજપ ચતરુવિિ ભો 
જનપદાથરદ ચતરુ વિિ રસરૂપ તસાનાખગ 
મનકે બદુંદનુડુંખણવસ સ ં
હનનકુપચય કરણકાન ં
દવનવમષરરગાત્મપ્રદ₹હન સિુિનીિ હરર ૪-૧ 
 
નીડદંદદખિપ્પ ખિિંગકે 
ષોડશાત્મક રસવિભાગિ 
મારડ ષોડશકિેગખળગે ઉપચયગળને કોડુતસ 
ક્રોડ એપ્પતે્તરડુ સાવિર 
નારડગતસદેિતેસગળોળખગ 
દ્દાડુતસાનદંાત્મ ચરરસિુ િોકદોળુ તસાન ુ૪-૨ 
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દ્દારુરસિેંદેવનવસ મિૂ 
ત્તારુ સાવિર સ્ત્રી પરુુષ નારડયળુ તસદ્રપુ 
િારકન ુતસાનાખગ સિવશ 
રીરગળખિ અહશ્ચરાવિ વિ 
હારમાળ્પન ુબ ઇઉહવતસયેંબ સનુામરદિં કરેવસ ૪-૩ 
 
આરુરસ સત્િારદ ભેદરદ 
આરુ મરૂાખગહવ ુસરા 
સાર નીતસાપ્રચરુ િડંાિડં ખચત્પ્રચરુ 
ઈરવિક એપ્પત્તસુાવિર 
મારમણન રસાખ્યરૂપ શ 
રીરદખિ ભોજ્ય સપુદાથરદ વતસખળદુ ભુજંજસવુદુુ ૪-૪ 
 
ઈરગતસ રસરૂપગળુ મ ુ
ન્નરુૂ મ્યાિૈિત્ત ુનાિકુ 
ચારુ ઘ ઇતસગતસ રૂપગળુ ઇપ્પત્તરોંભત્ત ુ
સાર ગડુદોળગૈદુ સાવિર 
નરૂિોંદુ સરુૂપ દ્વિસહ 
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સ્રારેરડુ શતસ પચંવિિંશવતસ રૂપ ફિગળખિ ૪-૫ 
 
વિશદ સ્થથર તસીણવ ુવનરહર 
રસદોળુ મરૈૂદુ સાવિર 
વિશતસનિ રૂપગળ ખચિંવતસવસ, ભુજંજપદુુ વિષય 
શ્વસન તસત્િેશરોળખગદ્દી 
પેસરરવનિંદખિ કરેસિુન ુિે 
વનવસદરી પરર મનકે પોળેિન ુબલ્િ વિબિુરરગે ૪-૬ 
 
કવપિ નરહરર ભાગિિય 
િપષુ નેિરદ નાવસકાથયરદ 
શફરનામક જજવ્હયેખિ દંતસદખિ હસંાખ્ય 
વિપરદપાદ્ય હયાથય િાચ્યદો 
ળપરરવમતસ સિુપણુ સતંસતસ 
ક ઇપણરોળખગદ્દિરિર રસ થિીકરરવસ કોડુિ ૪-૭ 
 
વનરુપમાનમ્દાત્મ હરર સ ં
કરુષણ પ્રદ્યમુ્ન રૂપરદ 
ઇરુવતસહન ુભોક્તસ ઇગળોળગે તસચ્છસ્ક્તસદન ુયેવનવસ 
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કરેસિુન ુનારાયણવનરુ 
દે્ધરડુ નામરદ ભોજ્ય િથતગુ 
વનરુતસ તસપકનાખગ તસ ઇઉ્પ્તસયનીિ ચેતસનકે ૪-૮ 
 
િાસદેુિન ુઓળહોરગે અિ 
કાશ કોડુિ નભથથનાખગ ર 
માસમેતસ વિહાર માળ્પન ુપચંરૂપદખિ 
આ સરોરુહ સભંિા ભિ 
િાસિાદ્યમરારદ ચેતસન 
રાવશયોળખગહનેંદુ અરરતસિનિને કોવિદન ુ૪-૯ 
 
િાસદેુિન ુઅન્નદોળુ ના 
ના સભુયરદ સકંરુષણ ક ઇ 
તસીશ પરમાન્નદોળુ ઘ ઇતસદોળખગપ્પનવનરુદ્ધ 
આ સપુણાસંગન ુસપૂરદ 
િાસિાનજુ શાકદોળુ મ ૂ
િેશ નારાયણન ુસિિદખિ નેિેવસહન ુ૪-૧૦ 
 
અગખણતસાત્મ સભુોજન પદા 
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થગળ ઓળગે અિડંિાદોં 
દગખળનોળનતંસાશંરદિંદખિ િડંનેંરદવનવસ 
જગરદ જીિર તસ ઇ્પ્તસ પરડસિુ 
થિગતસ ભેદવિિજજતસન ઈ 
બગેય રૂપિનરરત ુભુજંજવસ અવપસિુનરડગે ૪-૧૧ 
 
ઈ પરરયિરરત ુબં નર વન 
ત્યોપિાવસ વનરામયન ુવન 
ષ્પાવપ વનત્ય મહત્સયુજ~નાગળાચરરવસદિન ુ
પોપરુદપ્પદુુ બપ્પદેુલ્િ ર 
માપવતસગવિશ્ઠાનિેન્ન ુક ઇ 
પાપયોવનવિ માતસનાખિસવુતસહ જનવનયતેંસ ૪-૧૨ 
 
આરેરદુ સાવિરિ મેખિન્નોર ઐિથ્થોમ્ધ ુરૂપવિ 
સારભોક્થવનરુધ્િ િેિન ુઅન્નમયનેવનપ 
મરેૂરદુિરે સાવિરિ મેિ મરૂરિક નાલ્િથ્થ ુરૂપવિ 
થોરુવથહ પ્રધ્યમુ્ન જગધળૂુ પ્રાણમયનાખગ ૪-૧૩ 
 
એરડુ કોશદ ઓળહોરગે સ ં
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કરુષણૈદુ સિુઅદરિ 
તે્તરડુ સાવિરદેળવિક શતસરૂપગળ િરરવસ 
કરેવસકોંબ મનોમયન ુએં 
દરવિદૂરન ુઈરેરડુ સા 
વિરદ મનુ્નોરાદ મેલ્નાલ્કવિક એપ્પત્ત ુ૪-૧૪ 
 
રૂપરદિં વિજ~નાન મયનેંબ 
ઈ પેસરરવનિં આસદેુિન ુ
વ્યાવપવસહ મહદારદ તસત્િિ તસત્પવતસગળોળગે 
ઈ પરુુષનામકન શભુથિે 
દાપળેવનવસ રમાબં તસા બ્ર 
હ્માપરોઇગળાદિર ખિિંગાગં કેરડસિુળુ ૪-૧૫ 
 
ઐદુસાવિર નરૂ ઇપ્પ 
તૈ્તદુ નારાયણન રૂપિ 
તસા િરરવસકોંડનરુદનરદ આનદંમયનેવનપ 
ઐદુ િઅદ મેિે એંભ 
તૈ્તદુ સાવિર નાલ્કુ શતસગળ 
ઐદુ કોશાત્મક વિરરિંચાડંદોળુ ત ુખંબહન ુ૪-૧૬ 

www.yo
us

igm
a.c

om



 
નરૂિોંદુ સરુૂપરદિં શા ં
તસીરમણ તસાનન્નનેવનપૈ 
નરૂ મેલ્મરૂવિકદશ પ્રાણાખ્ય પ્રદ્યમુ્ન 
તસોરુવતસહનૈિતૈ્તદુ વિ 
કાર મનદોળુ સકંરુષણૈ 
નરુૂ ચતરુાશીવતસ વિજ~નાનાત્મ વિશ્વાખ્ય ૪-૧૭ 
 
મરુૂ સાવિરદિશતસ મે 
િીરવિકરૂપગળ િરરવસ શ 
રીરદોળગાનદંમય નારાયણાહ્વયન ુ
ઈરેરડુ સાવિરદ મેલ્મ ુ
ન્નરુૂ ઐદુ સરુૂપરદિંદખિ 
ભારતસીશનોખળપ્પ નિનીતસથથ ઘતૃસદંતેસ ૪-૧૮ 
 
મરૂવિક ઐિત્ત ુપ્રાણ શ 
રીરદોળગવનરુદ્ધવનપ્પૈ 
નરુૂ હન્નોંદવિકપાનનોખળપ્પૈ પ્રદ્યમુ્ન 
મરૂનેય વ્યાનનોળગૈદરે 
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નરુૂ રૂપરદ સકંરુષણૈ 
નરુૂ મિૂતૈ્ત દુદાનનોખળપ્પ માયેશ ૪-૧૯ 
 
મિૂનારાયણન ુઐિ 
તે્તળવિક ઐનરુૂ રૂપિ 
તસાખળ સિિરદ સમાનનોખળપ્પ સિેશ 
િીિેગૈિન ુસાવિરદ મે 
િેળુ નહૂન્નોંદુ રૂપિ 
તસાખળ પચંપ્રાણરોળુ િોકગળ સિહિુન ુ૪-૨૦ 
 
વિનિવતસ થિરૂપાત્મકવનરુ 
દ્ધન ુસદા યજમાનનાખગ 
દ્દનિ યમ સોમારદ વપતસ ઇદેિતસેગખળગે અન્ન 
નેવનપના પ્રદ્યમુ્ન સકંરુ 
ષણ વિભાગિ મારડકોં 
ડુખણપ વનત્યાનદં ભોજનદાવય તયુાહ્વ ૪-૨૧ 
 
ષણ્ણિવતસનામકન ુિસ ુમ ૂ
ક્કણ્ણ ભાથકરરોળગે વનિંત ુપ્ર 
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પન્ન રનરુદન વનષ્કપટ સદ્ભસ્ક્તસયખિ માળ્પ 
પણુ્ય કમિ થિીકરરવસ કા 
રુણ્ય સાગરના વપતસ ઇગખળગે 
ગણ્ય સિુવિત્તિર પોરેિન ુએલ્િ કાિદખિ ૪-૨૨ 
 
સતુસપનેકોત્તર સપુચંા 
શતસિરણ કરણરદ ચતવુિિં 
શવતસ સતુસત્િરદ િાતગુળોળખગદ્દવિરતસવનરુદ્ધ 
જતસન માળ્પન ુજગરદ જીિ 
પ્રતસવતસગળ ષણ્ણિવતસ નામક 
ચતરુ મવૂતસગળખચસિુરદરરિંદે બલ્િિરુ ૪-૨૩ 
 
અંબજુજડંોદરન ુવિવપનરદ 
શબરરયેંજિનુડું ગોકુિ 
દબિેયરનોખિવસદન ુ ઇવષ પજત્નયરુ કોટ્ટન્ન 
સભુજુ તસા ભુજંજવસદ થિરમણ 
કુબજુે ગિંકે ઓખિદ મવુનગણ 
વિબિુસેવિતસ ખબડુિને નાવિત્ત કમફિ ૪-૨૪ 
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ગણનેવયલ્િદ પરમસિુ સ 
દ્ગુણગણગંળ િેશિેશકે 
એણેયેવનસદુ રમાબ્જ ભિશક્રારદગળ સિુવ ુ
ઉણતુણુતુસમૈ મરેદુ ક ઇષ્ણા 
પણિેનલ ુકૈકોંબનભક 
જનવન ભોજન સમયદખિ કૈયોડ્ડુિદંદખિ ૪-૨૫ 
 
જીિ ક ઇતસ કમગળ ખબડદે ર 
માિરન ુસઈકરરવસ ફિગળ 
નીિનવિકારાનસુારદિિરરગનિરતસ 
પાિકન ુસિથિ ભુજંજવસ 
તસા વિકારિનૈદનોમ્મેગ ુ
પાિકને પાિનનેવનપ હરરયુબંદેુનરરદુ ૪-૨૬ 
 
કલષુ જજહે્વગે સષુ્ઠુભોજન 
જિ મોદલ ુવિષદોરુવદુુ વન 
ષ્કલષુ જજહે્વગે સરુસ તસોરુવદેુલ્િ કાિદખિ 
સિુખિતસાગંગે સકિરસ મ ં
ગળિેવનસવુતસહદુન્નમય કૈ 
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કોળદે ખબડુિને પતૂસવનય વિષમોિેયનુડંિન ુ૪-૨૭ 
 
પેળિેન ુસમીરદેિન ુ
કાિકૂટિનુડું િોકિ 
પાખિવસદ તસદ્દાસનોિન ુઅમ ઇઉતસનેવનવસદન ુ
શ્રી િકુવમિલ્િભ શભુાશભુ 
જિકમગળંુબનપુચય 
દેદેખળગેગળિખગલ્િિેંરદગ ુથિરસગળ ખબટ્ટુ ૪-૨૮ 
 
ઈ પરરયિચ્યતુસન તસત્ત 
દ્રપૂ તસન્નામગળ સિે ના 
ના પદાથરદ નેનેનેનેદુ ભુજંજસતુસખિરુ વિષય 
પ્રાપક થથાપક વનયામક 
વ્યાપકનયુેંદરરદુ ની વન 
િેપનાખગરુ પણુ્ય પાપગળનવપસિનરડગે ૪-૨૯ 
 
ઐદુ િએંભત્તરોંભ 
ત્તાદ સાવિરદેળુનરૂર 
ઐદુ રૂપિ િરરવસ ભોક્તસ ઇગ ભોજ્યનેંદેવનવસ 
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શ્રીિરા દુગારમણ પા 
દારદ વશરપયતંસ વ્યાવપવસ 
કાદુકોંરડહ સતંસતસ જગન્નાથ વિટ્ઠિન ુ૪-૩૦ 
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