
સવારનાાં  ચ્ચક્ ખાણ 

નવકારશી ચ્ચક્ ખાણ 
ઉગ્ગએ સરેૂ, નમકુ્કાર-સહિઅં, મટુ્ઠિસહિઅં, ચ્ચક્ખાઇ (ચ્ચક્ખામિ); ચઉવ્વવિમં આિારં, અસણ,ં ાણ,ં ખાઇિ,ં સાઇિ,ં 

અન્નત્થણાભોગેણ,ં સિસાગારેણ,ં િિત્તરાગારેણ,ં સવવસિાહિ-વમત્તયાગારેણ ંવોમસરઈ (વોમસરામિ). 

 

પોરિસિ-િાડ્ઢપોરિસિ પચ્ચક્ ખાણ 
ઉગ્ગએ સિેૂ, નમકુ્કાિ-િરિઅં, પોરિસિિં, િાડ્ઢપોરિસિિં મટુ્ઠિિરિઅં, પચ્ચક્ખાઇ (પચ્ચક્ખાસિ); ઉગ્ગએ સિેૂ ચઉવ્વિિં સપ આિાિં, અિણ,ં 

પાણ,ં ખાઇિ,ં િાઇિ,ં અન્નત્થણાભોગેણં, િિિાગાિેણ,ં પચ્છન્નકાલેણં, રિિાિોિણેં, િાહુિયણેણ,ં િિત્તિાગાિેણ,ં િવિિિારિ-

િસત્તયાગાિેણ ંિોસિિઈ (િોસિિાસિ). 
 

એકાસણા,બેઆસણાનુ ંચ્ચક્ખાણ 
 

ઉગ્ગએ સરેૂ, નમકુ્કાર-સહિઅં, ોહરમસિં, સાડ્ઢોહરમસિં, મટુ્ઠિસહિઅં, ચ્ચક્ ખાઇ (ચ્ચક્ ખામિ); ઉગ્ગએ સરેૂ ચઉવ્વવિ ંમ આિારં, અસણ,ં 

ાણ,ં ખાઇિ,ં સાઇિ,ં અન્નત્થણાભોગેણ,ં સિસાગારેણ,ં ચ્છન્નકાેણ,ં હિસાિોિણે,ં સાહુવયણેણ,ં િિત્તરાગારેણ,ં સવવસિાહિ-

વમત્તયાગારેણ,ં મવગઇઓ ચ્ચક્ ખાઇ (ચ્ચક્ ખામિ); અન્નત્થણાભોગેણ,ં સિસાગારેણ,ં ેવાેવેણ,ં ગગિત્થસસંિણે,ં ઉહક્ખત્ત-મવવેગેણ,ં 

ડુચ્ચિહક્ખએણ,ં ાહરિાવગણયાગારેણ,ં િિત્તરાગારેણ,ં સવવસિાહિ-વમત્તયાગારેણ,ં( એકાસણા માટે એકાિણ ંબોલવ ાં અન ેબેઆસણા 

માટે બિયાિણ ંબોલવ ાં) એકાસણ ંગિયાસણ ંચ્ચક્ ખાઇ (ચ્ચક્ ખામિ), મિમવિ ંમ આિારં, અસણ,ં ખાઇિ,ં સાઇિ,ં અન્નત્થણાભોગેણ,ં 

સિસાગારેણ,ં સાગાહરયાગારેણ,ં આઉંટણ-સારેણ,ં ગરુૂ-અબ્ભિુાણેણ,ં ાહરિાવગણયાગારેણ,ં િિત્તરાગારેણ,ં સવવસિાહિ-વમત્તયાગારેણ,ં 

ાણસ્સ ેવેણ વા, અેવેણ વા, અચ્છેણ વા, િહુેવેણ વા, સમસત્થેણ વા, અમસત્થેણ વા વોમસરઈ (વોમસરામિ). 

આયગંિનુ ંચ્ચક્ખાણ 
 

ઉગ્ગએ સરેૂ, નમકુ્કાર-સહિઅં, ોહરમસિં, સાડ્ઢોહરમસિં, મટુ્ઠિસહિઅં, ચ્ચક્ ખાઇ (ચ્ચક્ ખામિ); ઉગ્ગએ સરેૂ ચઉવ્વવિ ંમ આિારં, અસણ,ં 

ાણ,ં ખાઇિ,ં સાઇિ,ં અન્નત્થણાભોગેણ,ં સિસાગારેણ,ં ચ્છન્નકાેણ,ં હિસાિોિણે,ં સાહુવયણેણ,ં િિત્તરાગારેણ,ં સવવસિાહિ-

વમત્તયાગારેણ,ં આયગંિ ંચ્ચક્ ખાઇ (ચ્ચક્ ખામિ); અન્નત્થણાભોગેણ,ં સિસાગારેણ,ં ેવાેવેણ,ં ગગિત્થસસંિણે,ં ઉહક્ખત્ત-મવવેગેણ,ં 

ડુચ્ચિહક્ખએણ,ં ાહરિાવગણયાગારેણ,ં િિત્તરાગારેણ,ં સવવસિાહિ-વમત્તયાગારેણ,ં એકાસણ ંચ્ચક્ ખાઇ (ચ્ચક્ ખામિ), મિમવિ ંમ 

આિારં, અસણ,ં ખાઇિ,ં સાઇિ,ં અન્નત્થણાભોગેણ,ં સિસાગારેણ,ં સાગાહરયાગારેણ,ં આઉંટણ-સારેણ,ં ગરુૂ-અબ્ભિુાણેણ,ં 

ાહરિાવગણયાગારેણ,ં િિત્તરાગારેણ,ં સવવસિાહિ-વમત્તયાગારેણ,ં ાણસ્સ ેવેણ વા, અેવેણ વા, અચ્છેણ વા, િહુેવેણ વા, સમસત્થેણ 

વા, અમસત્થેણ વા વોમસરઈ (વોમસરામિ). 

મિમવિાર ઉવાસ ચ્ચક્ ખાણ 
સરેૂ ઉગ્ગએ અબ્ભત્તિ ં ચ્ચક્ખાઇ (ચ્ચક્ખામિ); મિમવિમં આિારં, અસણ,ં ખાઇિ,ં સાઇિ,ં અન્નત્થણાભોગેણ,ં સિસાગારેણ,ં 

ાહરિાવગણયાગારેણ,ં િિત્તરાગારેણ,ં સવવસિાહિ-વમત્તયાગારેણ;ં ાણિાર ોહરમસ, સાડ્ઢોહરમસ, મટુ્ઠિસહિઅં, ચ્ચક્ ખાઇ (ચ્ચક્ ખામિ); 

અન્નત્થણાભોગેણ,ં સિસાગારેણ,ં ચ્છન્નકાેણ,ં હિસાિોિણે,ં સાહુવયણેણ,ં િિત્તરાગારેણ,ં સવવસિાહિ-વમત્તયાગારેણ,ં ાણસ્સ ેવેણ વા, 
અેવેણવા, અચ્છેણવા, િહુેવેણવા, સમસત્થેણવા, અમસત્થેણવા વોમસરઈ (વોમસરામિ). 

 



ચઉમવિાર ઉવાસ ચ્ચક્ ખાણ 
સરેૂ ઉગ્ગએ અબ્ભત્તિ ંચ્ચક્ખાઇ (ચ્ચક્ખામિ); ચઉવ્વવિમં આિારં, અસણ,ં ાણ,ં ખાઇિ,ં સાઇિ,ં અન્નત્થણાભોગેણ,ં સિસાગારેણ,ં 

ાહરિાવગણયાગારેણ,ં િિત્તરાગારેણ,ં સવવસિાહિ-વમત્તયાગારેણ,ં વોમસરઈ (વોમસરામિ). 

સાાંજનાાં ચ્ચક્ ખાણ 

ચઉમવિાર ચ્ચક્ ખાણ 

હિવસચહરિ ં ચ્ચક્ખાઇ (ચ્ચક્ખામિ); ચઉવ્વવિમં આિારં, અસણ,ં ાણ,ં ખાઇિ,ં સાઇિ,ં અન્નત્થણાભોગેણ,ં સિસાગારેણ,ં 

િિત્તરાગારેણ,ં સવવસિાહિ-વમત્તયાગારેણ ંવોમસરઈ (વોમસરામિ). 

 

મિમવિાર ચ્ચક્ ખાણ 

હિવસચહરિ ં ચ્ચક્ખાઇ (ચ્ચક્ખામિ); મિમવિમં આિારં, અસણ,ં ખાઇિ,ં સાઇિ,ં અન્નત્થણાભોગેણ,ં સિસાગારેણ,ં િિત્તરાગારેણ,ં 

સવવસિાહિ-વમત્તયાગારેણ ંવોમસરઈ (વોમસરામિ). 

દુમવિાર ચ્ચક્ ખાણ 
હિવસચહરિ ંચ્ચક્ખાઇ (ચ્ચક્ખામિ); દુમવિમં આિારં, અસણ,ં ખાઇિ,ં અન્નત્થણાભોગેણ,ં સિસાગારેણ,ં િિત્તરાગારેણ,ં સવવસિાહિ-

વમત્તયાગારેણ ંવોમસરઈ (વોમસરામિ). 

 

ાણિાર ચ્ચક્ ખાણ 
ાણિાર હિવસચહરિ ં ચ્ચક્ખાઇ (ચ્ચક્ખામિ); અન્નત્થણાભોગેણ,ં સિસાગારેણ,ં િિત્તરાગારેણ,ં સવવસિાહિ-વમત્તયાગારેણ ં વોમસરઈ 

(વોમસરામિ). 

 

ધારણા અગભગ્રિ ચ્ચક્ ખાણ 
ધારણા અગભગ્ગિ ં ચ્ચક્ખાઇ (ચ્ચક્ખામિ); અન્નત્થણાભોગેણ,ં સિસાગારેણ,ં િિત્તરાગારેણ,ં સવવસિાહિ-વમત્તયાગારેણ ં વોમસરઈ 

(વોમસરામિ). 

 


