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रा�ीभोजन – अ�य दश�नीया मताने 

�ी िजनशासन एवढ� सु�मता, अ�य दश�नी म�ये नसत,े परंतु त ेरा�ी�या 

जेवणाम�ये असं�य जीवां�या �हसेंचा !वीकार करतात व #याला त े महापाप 

%&णतात. अथा�त रा�ीभोजणाला ते नरकाचा नेशनल हाइवे नंबर एक %&णतात. 

रा�ीजेवण करणारांचे तीथ�या�ा जप-तप, तीथ�या�ा यांसारखे स#काय� (पु(य) 

)न*फळ होतात असे ते !प*ट सांगतात. 

 आज कदाचीत धम�गु0 #यांना शा!�ा�या स#य गो�ट� सांगत नसतील, 

�यांना अंधारात ठेवत असतील, पण एव�यानेमा� रा�ीजेवणाच े पाप न�ट 

होत नाह� !! 

आ�तीक दश�न आ�ण योग दश�न म�ये सु�दा रा�ी भोजनाला पाप 

मानले आहे आ�ण �याला अभ" सांगीतले आहे. आ�ण �यां#या �यागाची 

$ेरणा %दल� आहे. �यांनी रा�भोजन �यागाच ेफळ '(णजे एका मह�)याम�ये 

पंधरा उपवासाच े(फराळा+वना) पु-य लाभ.यासारखे आहे असे सांगीतले आहे. 

आ�ण एकावेळे#या रा�भोजना#या पापाची शु�द� स(�� चां0ायण तपान े

देखील होत ना%ह असे सांगीतले आहे. 

 रा�ीभोजन �यागाब2ल 3ंथाधार : 

 

ca%vaarao narkWara¸ P`aqamaM rai~Baaojanama\ । 

Pars~IgamanaM caOva¸ sanQaanaanantkaiyako ।।     Pad\maPauraNa¹P`aBaasa#aMDº 

  

नरकाचे चार दरवाजे आहेत, #यात १. रा�भोजन २. पर!�ीगमन ३. लोणचे आ�ण 

४. अनंतकाय (कंदमुळे) भ"ण. 
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 अथा�त जे या पापां पासुन )नव#ृत होत ना�ह #यांची नरका म�ये जा(याची 

संभवना अ#यंत अ4धक आहे. #यांना नरका म�ये अनंत द:ुख भोगायला लागतात. 

#यांचा नरकामधील आयु*याचा कालावधी जघ�य (कमीत कमी-Minimum) 

१०००० वष� आहे आ8ण उ#कृ*ट (जा!तीत जा!त-Maximum) ३३ सागरोपम 

(असं�य काल) आहे. नरका म�ये :#येक समयवेळ (काळाचा सवा�त छोटा अंश) 

अनंत द:ुख आहे. ;याचे वण�न करणे सु2ा असंभव आहे. 

 
maVmaaMsaaSanaM ra~aO ¹ BaaojanaM kMdBaxaNama\ । 
yao kuva-int vaRqaastoYaMa¸ tIqa-yaa~a jaPastPaÁ ।। mahaBaart ³?YaIEvarBaart´ 

 

जे लोक दा6, मांसाहार-मांस, रा�भोजण आ�ण कंदमुळ यांच े भ"ण 

करतात �यांच ेजपतप, तीथ� या�ा, अनु�ठान )न*फळ जातात. 

 अथा�त रामायणा$माणे महाभारताम�ये सु�दा दा6, मांसाहार, 

रा�भोजण, आ�ण कंदमुळाचा �याग करा असा उपदेश %दला आहे.   

 
AstMgato idvaanaaqao̧  Aapao $iQarmaucyato । 

AÙM maaMsasamaM P`aao%kM̧  maakMM-MMNDoyamahiY-aNaa ।।   maak-NDoyapuraNa 

 

 सुया�!ता नंतर पाणी पीणे हे र<त =प(या सारखे आ8ण जेवण करणे हे मांस 

खा(यासारखे आहे, असे माक� (डये ॠ=ष सांगतात. 

 

maRto svajanamaa~o|iPa¸ saUtMk jaayato ikla । 

AstMgato idvaanaaqao̧  BaaojanaM ikmau iËyato Æ ।। 
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!वजन !नेह� मरण पावता माणसाला सुतक लागते, तर मग सुया�!ता नंतर 

जेवण कसे काय क0 शकतो ? 

 अथा�त !वजनांचा म#ृयु झा@यानंतर जो पयAत :ेत घराम�ये असते तो पयAत 

घरातील कोणीह� भोजन करत नाह�, मग सुया�!त झा@यानंतर भोजन कसे क0 

शकतात ? अथा�त रा�ीभोजन कसे क0 शकतात ? 

 

maVmaaMsaaSanaM ra~aO¹BaaojanaM kMdBaxaNama\\ । 

BaxaNaat\ narkM yaait¸ vaja-naat\ svaga-maaMPnauyaat\ ।। 

 

 जो म�दरा, मांस, राB�जेवण आ8ण कंदमुळ यांचे भCण करतो तो 

नरकाम�ये जातो आ8ण या सवाAचा #याग करणारा !वगा�म�ये जातो. 

 

yao ra~aO sava-da||harM̧  vaja-yaint saumaoQasaÁ । 

toYaaM pxaaopvaasasya¸ flaM maasaona jaayato ।। 

 

 जे पु(या#मा राB��या सव�च आहाराचा (पा(यास�हत) #याग करतात #यांना 

एक म�ह�याम�ये पंधरा (१५ �दवसांचे) उपवासांचे फळ लाभते. 

 अथा�त रामायण, महाभारता:माणे माकA (डयेपुराणाम�ये सु�दा म�दरा, मांस, 

रा�भोजन आ8ण कंदमुळा�या #यागाचा उपदेश �दला आहे आ8ण #या #यागाचे 

फळ %हणजे एका म�ह�याम�ये पंधरा उपवास के@या:माणे आहे आ8ण #यामुळे 

!वग�:ाDती देखील सांगीतल� आहे. 

 
naaodkmaip patvyaM ra~ava~ yauiQaiYzr । 
tpisvanaa ivaSaoYaoNa¸ gaRihNaa ca ivavaoiknaa ।। maak-MD puraNa Aº30Elaaok 22º 
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यु4धि*ठर! खास क0न तप!वीनी आ8ण =ववेकG गहृ!थानी रा�ी पा8ण पीऊ 

नये.  

 अथा�त रा�ीभोजना�या #यागाबरोबर सव� लोकांना आ8ण खास क0न 

तप!वीयांना सुया�!तानंतर पाणी =प(याचा पण #याग करणे आवIयक आहे. 
 

%vayaa savaimadM vyaahtM¸ QyaoyaaoDisa jagataM rvaoo ² 

%vaiya caastimato dova ² Aapao ÉiQarmaucyato ²²      kpaolas~ao~ Elaaoº24¹sknd puraNa  

 

हे सुय�देव ! तु%ह� तर सव� जगच Jयापले आहे. )त�ह� लोकांनी �यान 

कर(या योKय तु%ह� आहात %हणूनच सुया�!तानंतर पाणी सु�दा र<तासमान 

गणले जाते. 

 अथा�त रा�ीभोजना�या #यागाबरोबर सव� लोकांना पापांपासुन वाच(यासाठM 

सुया�!तानंतर पाणी =प(याचा पण #याग आवIयक आहे. 

 

na>M na BaaojayaoVstu̧  caatumaa-syao ivaSaoYatÁ । 

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

 

 जे लोक रा�ीजेवण करत नाह� आ8ण चातुमा�साम�ये खास रा�ीजेवणाचा 

#याग करतात #यांना या भव आ8ण पराभवांम�ये सव� मनोरथे :ाDत होतात. 

 

ekBa>SanaaiÙ%yamaignahaO~flaM laBaot\ ² 

 AnastBaaojanaao ina%yaM̧  tIqa-yaa~flaM Bavaot\ ²² skMndpuraNa sknd 7 Aº11Elaaoº235º 
  

 जे लोक दररोज एकवेळच जेवण करतात #यांना अिKनहो�ाचे फळ Nमळत े

आ8ण जे लोक सुया�!तापुवO जेवण करतात #यांना तीथ�या�चेे फळ Nमळते. 
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caatumaa-syao tu samP`aaPto¸ ra~IBaaojyaM kraoit yaÁ । 

 tsya SauiQdnaM ivaVot¸ caand`̀ayaNaSatOrip ।।       ?YaIEvarBaart¹vaOidkdSa-naº 

 

 जे लोक चातुमा�साम�ये पण रा�भोजन करतात #यां�या पापांची शुि�द 

शेकडो चंPायाण तपानी पण होत नाह�. 

अथा�त सव� शा!�ांम�ये म�दरा, मांस, रा�भोजन आ8ण कंदमुळे #यागाचाच 

उपदेश �दला आहे आ8ण #याचे फळ सव� मनोकामना Nसि�द आ8ण घरबस@या 

)तथ�या�ा वगैरे सांगीतले आहे. 

 म�दरा, मांस, भCणाम�ये अनेक जीवांची �हसंा होत.े आ8ण #या �हसेंचे फळ 

वर सांगीत@या:माणे नरकातील द:ुख आहे. %हणुन #याग करायला पा�हजे. आ8ण 

आता अ�हसेंचे फळ काय आहे ते सांगतो. 

  

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

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

 

 हे यु4धि*ठर ! एक मानव सो�याचा मे0 पव�त Qकंवा संपूण� पRृवीच दान 

करतो, आ8ण दसुरा मानव एका :ा(याला िजवनदान (अभय) देतो. परंतू या 

दोघांची बरोबर� कधीच होत नाह� (कारण िजवनदान हेच �े*ठदान आहे). 

 

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\ ।। 
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सोने, पुRवी, गाय आ8ण अ�नदानापेCा अभयदान �े*ठदान / महादान आहे 

असे %हटले आहे. 

   

dIGa-maayauÁ prM ÉpmaaraogyaM SlaaGanaIyata । 

AihMsaayaaÁ flaM sava-M̧  ikmanyat\ kamadOva saa ।।    yaaogaSaas~ P`aº2º 

 

 �दघ� आयु*य, �े*ठ0प, आरोKय आ8ण :शंसनीयता वगैरे अ�हसेंचे फळ आहे. 

अ4धक काय सांगु ? अ�हसंा �ह कामधेनू समान आहे. 

 अथा�त म�दरा, मांस भCण, रा�ीभोजन आ8ण कंदमुळे भCण �या #यागाने 

जे अ�हसंचे पालन होते. #याला जगातील सव��े*ठ दान %हटले जाते. #याचे फळ 

कामधेनु समान अथा�त सव� मनोकामना Nसि�द0प %हटले जाते. 

 मि;झम)नकाय �या कGटा4गर�सू�ा म�ये सां4गतले आहे Qक – एकेवेळी 

मोठया NभCुक संघा बरोबर बौ�द भगवान काNशम�ये चाTरका करत होत.े 

#यावेळी भगवंताने NभCुकांना आमं�ण केले, आ8ण %हणाले “NभCुक हो ! Nम 

रा�भोजन Jय)तTर<त भोजन करतो. राB�भोजन सोड@यामुळे आरोKय, उ#साह, 

ताकद, सुखपुव�क =वहारचा अनुभव मीळतो. या NभCुक हो ! तु%ह� ह� रा�ीभोजन 

Jय)तTर<त भोजन करा, राB�भोजन सोड@यामुळे तु%ह�पण #याचा अनुभव कराल. 

 अथा�त भगवान बु�दांनीपण रा�ीभोजन #यागा चा उपदेश �दला आहे. 

       

सकंलनकार – CA. जयेश मोहनलाल शेठ. 

संकलनकारांचे पु!तके WWW.JAYESHSHETH.COM वर उपलUध आहे.  

 


