
સવારના પ�ચ
્સવારના પ�ચ
્સવારના પ�ચ
્સવારના પ�ચ
્     ખાણખાણખાણખાણ 

 

નવકારશીનવકારશીનવકારશીનવકારશી 

ઉ�ગએ �રૂ�, ન��ુાર-સ�હ�, ��ુ સ�હ�, પ�ચ
્ ખાઇ (પ�ચ
્ ખાિમ); ચઉ&'વહ ંિપ આહારં, અસણ,ં પાણ,ં ખાઇમ,ં સાઇમ,ં 

અ+,થણાભોગેણ,ં સહસાગાર�ણ,ં મહ1રાગાર�ણ,ં સ'વસમા�હ-વિ1યાગાર�ણ ંવોિસરઈ (વોિસરાિમ). 
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ઉ�ગએ �રૂ�, ન��ુાર-સ�હ�, પો�રિસ7, સા5પો�રિસ7, �રૂ� ઉ�ગએ 6�ુરમ5, અવ5 ��ુ સ�હ�, પ�ચ
્ ખાઇ (પ�ચ
્ ખાિમ); 

ચઉ&'વહ ંિપ આહારં, અસણ,ં પાણ,ં ખાઇમ,ં સાઇમ,ં અ+,થણાભોગેણ,ં સહસાગાર�ણ,ં પ�છ+કાલેણ,ં �દસામોહ�ણ,ં સા;ુવયણેણ,ં 

મહ1રાગાર�ણ,ં સ'વસમા�હ-વિ1યાગાર�ણ ંવોિસરઈ (વોિસરાિમ). 
 

આય<ંબલઆય<ંબલઆય<ંબલઆય<ંબલ----િનિવિનિવિનિવિનિવ----એકાસ>ુંએકાસ>ુંએકાસ>ુંએકાસ>ુ-ં---<બયાસ>ું<બયાસ>ું<બયાસ>ું<બયાસ>ુ ં

ઉ�ગએ �રૂ�, ન��ુાર-સ�હ�, પો�રિસ7, સા5પો�રિસ7, ��ુ સ�હ�, પ�ચ
્ ખાઇ (પ�ચ
્ ખાિમ); ઉ�ગએ �રૂ� ચઉ&'વહ ંિપ આહારં, 

અસણ,ં પાણ,ં ખાઇમ,ં સાઇમ,ં અ+,થણાભોગેણ,ં સહસાગાર�ણ,ં પ�છ+કાલેણ,ં �દસામોહ�ણ,ં સા;વુયણેણ,ં મહ1રાગાર�ણ,ં 

સ'વસમા�હ-વિ1યાગાર�ણ,ં આય<ંબલ ંિન&'વગઇ� િવગઇઓ  પ�ચ
્ ખાઇ (પ�ચ
્ ખાિમ); અ+,થણાભોગેણ,ં સહસાગાર�ણ,ં 

લેવાલેવેણ,ં <ગહ,થસસં �ણ,ં ઉ�
્ ખ1-િવવેગેણ,ં પ@ુ�ચમ�
્ ખએણ,ં પા�ર ાવ<ણયાગાર�ણ,ં મહ1રાગાર�ણ,ં સ'વસમા�હ-

વિ1યાગાર�ણ,ં એગાસણ ં<બયાસણ ંપ�ચ
્ ખાઇ (પ�ચ
્ ખાિમ), િતિવહ ંિપ આહારં, અસણ,ં ખાઇમ,ં સાઇમ,ં અ+,થણાભોગેણ,ં 

સહસાગાર�ણ,ં સાગા�રયાગાર�ણ,ં આBટણ-પસાર�ણ,ં DEુ-અFG ુાણેણ,ં પા�ર ાવ<ણયાગાર�ણ,ં મહ1રાગાર�ણ,ં સ'વસમા�હ-

વિ1યાગાર�ણ,ં પાણHસ લેવેણ વા, અલેવેણ વા, અ�છેણ વા, બ;લુેવેણ વા, સિસ,થેણ વા, અિસ,થેણ વા વોિસરઈ 

(વોિસરાિમ). 
 

િતિવહાર ઉપવાસિતિવહાર ઉપવાસિતિવહાર ઉપવાસિતિવહાર ઉપવાસ 

�રૂ� ઉ�ગએ અFભ1  ંપ�ચ
્ ખાઇ (પ�ચ
્ ખાિમ); િતિવહ ંિપ આહારં, અસણ,ં ખાઇમ,ં સાઇમ,ં  અ+,થણાભોગેણ,ં 

સહસાગાર�ણ,ં પા�ર ાવ<ણયાગાર�ણ,ં મહ1રાગાર�ણ,ં સ'વસમા�હ-વિ1યાગાર�ણ;ં પાણહાર પો�રિસ, સા5પો�રિસ, ��ુ સ�હ�, 

પ�ચ
્ ખાઇ (પ�ચ
્ ખાિમ); અ+,થણાભોગેણ,ં સહસાગાર�ણ,ં પ�છ+કાલેણ,ં �દસામોહ�ણ,ં સા;ુવયણેણ,ં મહ1રાગાર�ણ,ં 

સ'વસમા�હ-વિ1યાગાર�ણ,ં પાણHસ લેવેણ વા, અલેવેણ વા, અ�છેણ વા, બ;લુેવેણ વા, સિસ,થેણ વા, અિસ,થેણ વા 

વોિસરઈ (વોિસરાિમ). 
 

ચઉિવહાર ઉપવાસચઉિવહાર ઉપવાસચઉિવહાર ઉપવાસચઉિવહાર ઉપવાસ 

�રૂ� ઉ�ગએ અFભ1  ંપ�ચ
્ ખાઇ (પ�ચ
્ ખાિમ); ચઉ&'વહ ંિપ આહારં, અસણ,ં પાણ,ં ખાઇમ,ં સાઇમ,ં  અ+,થણાભોગેણ,ં 

સહસાગાર�ણ,ં પા�ર ાવ<ણયાગાર�ણ,ં મહ1રાગાર�ણ,ં સ'વસમા�હ-વિ1યાગાર�ણ,ં વોિસરઈ (વોિસરાિમ). 
 

સાજંસાજંસાજંસાજંનાનાનાના    પ�ચ
્પ�ચ
્પ�ચ
્પ�ચ
્     ખાણખાણખાણખાણ 

 

ચઉિવહારચઉિવહારચઉિવહારચઉિવહાર, િતિવહારિતિવહારિતિવહારિતિવહાર,    JુિવહારJુિવહારJુિવહારJુિવહાર    

�દવસચ�રમ ંપ�ચ
્ ખાઇ (પ�ચ
્ ખાિમ); ચઉ&'વહ ંિપ આહારં, િતિવહ ંિપ આહારં, Jુિવહ ંિપ આહારં, અસણ,ં પાણ,ં ખાઇમ,ં 

સાઇમ,ં અ+,થણાભોગેણ,ં સહસાગાર�ણ,ં મહ1રાગાર�ણ,ં સ'વસમા�હ-વિ1યાગાર�ણ ંવોિસરઈ (વોિસરાિમ). 
 

પાણપાણપાણપાણહારહારહારહાર    

પાણહાર �દવસચ�રમ ંપ�ચ
્ ખાઇ (પ�ચ
્ ખાિમ); અ+,થણાભોગેણ,ં સહસાગાર�ણ,ં મહ1રાગાર�ણ,ં સ'વસમા�હ-વિ1યાગાર�ણ ં

વોિસરઈ (વોિસરાિમ). 
 

 


