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�ી �જનશાસન 
ટલી �ૂમતા ભલ ેઅ�ય દશ�નમા ંન હોય, પરં� ુઅ�ય 

દશ�ન પણ રાિ ભોજનમા ં અસ"ંય #વોની %હ&સાને ()વકાર+ છે અને તને ે

મહાપાપ પણ કહ+ છે. તદોપરાતં રાિ ભોજનને તેઓ નરકનો નશેનલ હાઈવ ે

નબંર એક ગણાવ ેછે અન ેતેઓ રાિ ભોજન કરનારના જપ-તપ-તીથ�યા ા%દ 

0પ સ1કાય2 (34ુય) િન5ફળ 8ય છે એ:ુ ંપણ જણાવે છે.  

વત�માન પ%ર()થિતમા ં કદાચ ધમ�=>ુુઓ એમને શા?ની સ1ય વાતથી 

વાક+ફ ન પણ કરતા ં હોય અથવા @ધારામા ંપણ રાખતા હોય; પણ એટલા 

મા થી રાિ ભોજનમા ં પાપ લાગ� ુ ં બધં થઈ જ�ુ ં નથી અન ે રાિ ભોજન, 

સેCય બની જ� ુ ંનથી. 

આ()તક દશ�નો અને યોગ દશ�ન પણ રાિ ભોજનન ેપાપ અને અભ�ય 

જ દશા�વે છે અન ેતેના 1યાગ માટ+ જ Eો1સા%હત કર+ છે. તેઓ એક મ%હનાના 

રાિ ભોજન 1યાગFુ ં ફળ પદંર નકોરડા ઉપવાસ (ફરાળ વગરના ઉપવાસ) 


ટGુ ં34ુય જણાવલે છે અને એક વખતFુ ંરાિ ભોજનFુ ંપાપ સIકડો ચાKંાયણ 

તપથી પણ LMુ ન થઈ શક+ એટGુ ંજણાવેલ છે. 

�������� �
ш� ����� ���� : 

 
ca%vaarao narkWara¸ P`aqamaM rai~Baaojanama\ . 
Pars~IgamanaM caOva¸ sanQaanaanantkaiyako ..     Pad\maPauraNa¹P`aBaasa#aMDº 

 

નરકના ચાર દરવા8 છે:- ૧. રાિ ભોજન ૨. પર?ીગમન ૩. બોળ 

અથાNુ ંઅને ૪. અનતંકાય (કંદOળૂ) Fુ ંભPણ. 

અથા�� ્ 
ઓ   આ ચાર પાપથી િન:Sૃ નથી થતા ં તેઓની 

નરકમા ં જવાની સભંાવનાઓ અ1યતં અિધક છે ક+ Tયા ં અનતંા Uુ:ખો 
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ભોગવવા પડ+ છે. નરકFુ ં જઘ�ય (ઓછામા ં ઓW ં = MINIMUM) આX5ુય 

૧૦,૦૦૦ વષ� અને ઉ1[ૃ5ટ (વધાર+મા ં વધાર+ = MAXIMUM) આX5ુય ૩૩ 

સાગરોપમFુ ં (અસ"ંયાત કાળFુ)ં છે અને 1યા ંદર+ક સમયે (કાળનો નાનામા ં

નાનો @શ) અન�ં ુUુ:ખ છે ક+ 
Fુ ંવણ�ન કર:ુ ંપણ શ\ નથી.  
 
maVmaaMsaaSanaM ra~aO ¹ BaaojanaM kMdBaxaNama\ . 
yao kuva-int vaRqaastoYaMa¸ tIqa-yaa~a jaPastPaÁ .. mahaBaart ³?YaIEvarBaart´ 

 


ઓ મ%દરા-દા0, માસં, રાિ ભોજન અને કંદOળૂFુ ંભPણ કર+ છે તમેના 

તીથ�યા ા, જપ-તપા%દ અF5ુઠાનો િન5ફળ 8ય છે. 

અથા�� ્ રામાયણની 
મ મહાભારતમા ં પણ મ%દરા-દા0, માસં, 

રાિ ભોજન અને કંદOળૂના 1યાગનો જ ઉપદ+શ આપલે છે. 

 
AstMgato idvaanaaqao̧  Aapao $iQarmaucyato . 
AÙM maaMsasamaM P`aao%kM̧  maakMM-MMNDoyamahiY-aNaa .. maak-NDoyapuraNa 

 

માક��ડ+યમહાઋિષ જણાવે છે ક+ યૂા�)ત પછ_ પાણી પી:ુ ંએ લોહ_ પીવા 

બરાબર છે અને અ` ખા:ુ ંતે માસં ખાવા બરાબર છે. 

 
maRto svajanamaa~o|iPa¸ saUtMk jaayato ikla . 
AstMgato idvaanaaqao̧  BaaojanaM ikmau iËyato Æ .. 

 

)વજનFુ ંO1ૃX ુથતા ંતૂક લાગ ેછે, તો પછ_ યૂા�)ત પછ_ ભોજન ક+મ 

કરાય? 
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અથા�� ્)વજનFુ ંO1ૃX ુથતા ંTયા ંધુી Eતે ઘરમા ંહોય 1યા ંધુી કોઈ 

ભોજન કર� ુ ંનથી તો Tયાર+ યૂ�દ+વ અ)ત થઈ 8ય છે 1યાર પછ_ ભોજન 

ક+મ કરાય? અથા�� ્રાિ ભોજન ક+મ કરાય?  

 
maVmaaMsaaSanaM ra~aO¹BaaojanaM kMdBaxaNama\\ . 
BaxaNaat\ narkM yaait¸ vaja-naat\ svaga-maaMPnauyaat\ .. 

 

મ%દરા, માસં, રાિ ભોજન અને કંદOળૂFુ ંભPણ 
 કર+ છે તે નરકમા ં

8ય છે. અને તનેો 1યાગ કર+ તે )વગ�મા ં8ય છે. 

 
yao ra~aO sava-da||harM̧  vaja-yaint saumaoQasaÁ . 
toYaaM pxaaopvaasasya¸ flaM maasaona jaayato .. 

 


 34ુયા1મા રા ે સવ� આહારનો 1યાગ કર+ છે તનેે એક માસ (મ%હના) 

મા ંએક પP (૧૫ %દવસ) ના ઉપવાસFુ ંફળ Eાaત થાય છે. 

અથા�� ્ રામાયણ, મહાભારતની 
મ માક��ડ+ય3રુાણ મા ંપણ મ%દરા-દા0, 

માસં, રાિ ભોજન અને કંદOળૂના 1યાગનો જ ઉપદ+શ આપેલ છે. અને તFે ુ ં

ફળ ૧૫ %દવસ ના ઉપવાસ સમાન અને તનેા કારણે )વગ�Eાbaત પણ 

જણાવેલ છે. 

 
naaodkmaip patvyaM ra~ava~ yauiQaiYzr . 
tpisvanaa ivaSaoYaoNa¸ gaRihNaa ca ivavaoiknaa .. maak-MD puraNa Aº30Elaaok 22º 

 

હ+ Xિુધc5ઠર ! તપ)વીઓએ તો ખાસ અને િવવકે_ =હૃ)થોએ પણ રા  ે

પાણી LMુા ન પી:ુ ંજોઈએ. 
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અથા�� ્ રાિ ભોજનના 1યાગ ઉપરાતં સવd જનોએ અને ખાસ કર_ન ે

તપ)વીજનોએ રા ે (યૂા�)ત પછ_) પાણીનો પણ 1યાગ કરવો આવeયક છે. 

 
%vayaa savaimadM vyaahtM¸ QyaoyaaoDisa jagataM rvaoo ² 
%vaiya caastimato dova ² Aapao ÉiQarmaucyato ²²   kpaolas~ao~ Elaaoº24¹sknd puraNa  

  

હ+ યૂ�દ+વ ! આપથી સવ� જગત Cયાaત છે, અને આપ જગતને fયાન 

કરવા યોgય છો. માટ+ હ+ દ+વ ! આપના અ)ત થયા બાદ પાણી પણ લોહ_ 

બરાબર ગણાય છે. 

 અથા�� ્ રાિ ભોજનના 1યાગ ઉપરાતં સવd જનોએ પાપથી બચવા 

યૂા�)ત પછ_ પાણીનો પણ 1યાગ કરવો આવeયક છે. 

 
na>M na BaaojayaoVstu̧  caatumaa-syao ivaSaoYatÁ . 

 sava-kamaanavaaPnaaoit¸ [hlaaooko pr~ ca ..yaaogavaaiSaYz pUvaa-Qa- Elaaoº108 
  


ઓ રાિ ભોજન કરતા ંનથી અન ેચ�મુા�સમા ંતો ખાસ રાિ ભોજનનો 

1યાગ કર+ છે, તઓેના આ ભવ તથા પરભવના સવ� મનોરથો િસM થાય છે. 

 
ekBa>SanaaiÙ%yamaignahaO~flaM laBaot\ ² 

 AnastBaaojanaao ina%yaM̧  tIqa-yaa~flaM Bavaot\ ²² skMndpuraNa sknd 7 Aº11 Elaaoº235º 
  


ઓ િન1ય એકવાર જ ભોજન કર+ છે તેઓને અ(gનહો ના ફળનો લાભ 

થાય છે. અને 
ઓ િન1ય યૂા�)ત 3વૂd જ ભોજન કર+ છે તેને તીથ�યા ાFુ ંફળ 

Eાaત થાય છે.  

  
caatumaa-syao tu samP`aaPto¸ ra~IBaaojyaM kraoit yaÁ . 

 tsya SauiQdnaM ivaVot¸ caand`̀ayaNaSatOrip ..       ?YaIEvarBaart¹vaOidkdSa-naº 
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ચા�મુા�સમા ં પણ 
 રાિ ભોજન કર+ છે તેના પાપની LhુM સIકડો 

ચા�Kાયણતપથી પણ નથી થતી. 

અથા�� ્ સવd શા?ોમા ં મ%દરા-દા0, માસં, રાિ ભોજન અને કંદOળૂના 

1યાગનો જ ઉપદ+શ આપેલ છે. અને તFે ુ ં ફળ સવ� મનોરથ િસhM અને ઘર+ 

બેઠા તીથ�યા ા વગેર+ જણાવલે છે. 

 મ%દરા-દા0, માસં ભPણ, રાિ ભોજન અને કંદOળૂ ભPણમા ં અનેક 

#વોની %હ&સા થાય છે અને તે %હ&સાFુ ંફળ ઉપર જણાCયા અFસુાર નરકના 

Uુ:ખો જ છે, તથેી જ તનેો 1યાગ કરાવેલ છે. અને તનેા 1યાગથી થતી અ%હ&સા 

અFમુોદિનય છે તે જણાવેલ છ_એ. 

  
yaao dVat\ kaHvanaM maoÉM̧  kR%snaaM caOva vasauMQarama\ . 

 eksya jaIivatM dVat\Ê na ca tulyaM yauiQaiYzr ² .. mahaBaart 
  

હ+ Xિુધc5ઠર ! 
 એક સોનાના મે>ુFુ ંદાન કર+ છે અથવા આખી 3iૃવીFુ ં

દાન કર+ છે અને બીજો એક Eાણીને #વનદાન (અભયદાન) આપ ેછે એ બ` ે

ને સરખાવી શકાતા નથી (કારણ ક+ #વનદાન અિધક �ે5ઠ છે).  

 
na BaU p`dana na sauvaNa- dana na gaaoo p`danaM na tqaanna danaM. 

 yaqaa vadantIh maha p`danaM savao-Yau danaoYau ABaya p`danama\ .. 
  

વુણ�, 3iૃવી, ગાય અને અ`દાનથી પણ અભયદાનને મહાદાન 

કહ+વામા ંઆCXુ ંછે. 

 
dIGa-maayauÁ prM ÉpmaaraogyaM SlaaGanaIyata . 
AihMsaayaaÁ flaM sava-M̧  ikmanyat\ kamadOva saa ..    yaaogaSaas~ P`aº2º 
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દ_ઘ� આX5ુય, �5ેઠ>ુપ, આરોgય, Eશસંનીયતા, સવd અ%હ&સાના ફળ 

8ણો. વધાર+ Lુ ંકjુ,ં અ%હ&સા કામધFે ુસમાન છે. 

અથા�� ્ મ%દરા-દા0, માસં ભPણ, રાિ ભોજન અને કંદOળૂ ભPણના 

1યાગથી 
 અ%હ&સાFુ ંપાલન થાય છે, તનેે જગતFુ ંસવ� �5ેઠ દાન જણાવલે 

છે અને તFે ુ ંફળ કામધFે ુસમાન અથા�� ્ સવ� મનોરથ િસhM>ુપ જણાવેલ છે. 

મkTઝમિનકાયના ક_ટાmગ%ર ૂમા ંકnુ ંછે ક+- એક વખત બj ુમોટા mભo ુ

સઘં સાથે ભગવાન pMુ કાશીમા ં હતા. 1યાર+ ભગવાને mભoઓુને બોલાCયા 

અને કnુ ં “mભoઓુ ! jુ ં રાિ ભોજનના 1યાગ-3વૂ�ક ભોજન ક>ુ W.ં 

રાિ ભોજનના 1યાગ-3વૂ�ક ભોજન કરવાથી આરોgય, ઉ1સાહ, બળ, ખુ3વૂ�ક 

િવહારનો અFભુવ ક>ુ W.ં આવો mભoઓુ ! તમો પણ રાિ ભોજનના 1યાગ-

3વૂ�ક ભોજન કરો, રાિ ભોજનના 1યાગ-3વૂ�ક ભોજન કરવાથી તમે પણ તનેો 

અFભુવ કરશો.” 

 અથા�� ્ ભગવાન pMેુ પણ રાિ ભોજન 1યાગનો જ ઉપદ+શ આપેલ છે.  

 

��к��к��: CA. ��ш ������� ш��. 

સકંલનકારના 3)ુતકો WWW.JAYESHSHETH.COM ઉપર ઉપલqધ છે. 


