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ૂમતા ભલે અય દશનમાં ન હોય, પરં  ુ અય

દશન પણ રાિ ભોજનમાં અસં"ય #વોની %હ&સાને ()વકાર+ છે અને તેને
મહાપાપ પણ કહ+ છે . તદોપરાંત રાિ ભોજનને તેઓ નરકનો નેશનલ હાઈવે
નંબર એક ગણાવે છે અને તેઓ રાિ ભોજન કરનારના જપ-તપ-તીથયા ા%દ
0પ સ1કાય2 (3ુ4ય) િન5ફળ 8ય છે એ:ું પણ જણાવે છે .
ુ ુ ઓ એમને શા?ની સ1ય વાતથી
વતમાન પ%ર()થિતમાં કદાચ ધમ=>
વાક+ફ ન પણ કરતાં હોય અથવા @ધારામાં પણ રાખતા હોય; પણ એટલા
મા થી રાિ ભોજનમાં પાપ લાગ ું બંધ થઈ જ ું નથી અને રાિ ભોજન,
સેCય બની જ ું નથી.
આ()તક દશનો અને યોગ દશન પણ રાિ ભોજનને પાપ અને અભય
જ દશાવે છે અને તેના 1યાગ માટ+ જ Eો1સા%હત કર+ છે . તેઓ એક મ%હનાના
રાિ ભોજન 1યાગFું ફળ પંદર નકોરડા ઉપવાસ (ફરાળ વગરના ઉપવાસ)
ટGું 3ુ4ય જણાવેલ છે અને એક વખતFું રાિ ભોજનFું પાપ સIકડો ચાંKાયણ
તપથી પણ LુM ન થઈ શક+ એટGું જણાવેલ છે .
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   :

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
અથાNું અને ૪. અનંતકાય (કંદO ૂળ) Fું ભPણ.
અથા ્

ઓ

આ ચાર પાપથી િન: ૃS નથી થતાં તેઓની

નરકમાં જવાની સંભાવનાઓ અ1યંત અિધક છે ક+ Tયાં અનંતા Uુ:ખો
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ભોગવવા પડ+ છે . નરકFું જઘય (ઓછામાં ઓWં = MINIMUM) આXુ5ય
૧૦,૦૦૦ વષ અને ઉ1[ૃ5ટ (વધાર+ માં વધાર+ = MAXIMUM) આXુ5ય ૩૩
સાગરોપમFું (અસં"યાત કાળFુ)ં છે અને 1યાં દર+ ક સમયે (કાળનો નાનામાં
નાનો @શ) અનં ુ Uુ:ખ છે ક+

Fું વણન 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, માંસ, રાિ ભોજન અને કંદO ૂળFું ભPણ કર+ છે તેમના
તીથયા ા, જપ-તપા%દ અFુ5ઠાનો િન5ફળ 8ય છે .
અથા ્

રામાયણની

મ

મહાભારતમાં

પણ

મ%દરા-દા0,

માંસ,

રાિ ભોજન અને કંદO ૂળના 1યાગનો જ ઉપદ+ શ આપેલ છે .

AstMgato idvaanaaqao¸ Aapao $iQarmaucyato .
AÙM maaMsasamaM P`aao%kM¸ maakMM-NDoyamahiY-aNaa .. maak-NDoyapuraNa
માક ડ+યમહાઋિષ જણાવે છે ક+

ૂયા)ત પછ_ પાણી પી:ું એ લોહ_ પીવા

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

maRto svajanamaa~o|iPa¸ saUtMk jaayato ikla .
AstMgato idvaanaaqao¸ BaaojanaM ikmau iËyato Æ ..
)વજનFું O ૃ1Xુ થતાં

ૂતક લાગે છે , તો પછ_

ૂયા)ત પછ_ ભોજન ક+મ

કરાય?
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અથા ્ )વજનFું O ૃ1Xુ થતાં Tયાં
ભોજન કર ું નથી તો Tયાર+

ુ ી Eેત ઘરમાં હોય 1યાં
ધ

ુ ી કોઈ
ધ

ૂયદ+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, માંસ, રાિ ભોજન અને કંદO ૂળFું ભPણ

કર+ છે તે નરકમાં

8ય છે . અને તેનો 1યાગ કર+ તે )વગમાં 8ય છે .

yao ra~aO sava-da||harM¸ vaja-yaint saumaoQasaÁ .
toYaaM pxaaopvaasasya¸ flaM maasaona jaayato ..
3ુ4યા1મા રા ે સવ આહારનો 1યાગ કર+ છે તેને એક માસ (મ%હના)
માં એક પP (૧૫ %દવસ) ના ઉપવાસFું ફળ Eાaત થાય છે .
અથા ્ રામાયણ, મહાભારતની

મ માક ડ+ય3ુરાણ માં પણ મ%દરા-દા0,

માંસ, રાિ ભોજન અને કંદO ૂળના 1યાગનો જ ઉપદ+ શ આપેલ છે . અને તેF ું
ફળ ૧૫ %દવસ ના ઉપવાસ સમાન અને તેના કારણે )વગEાbaત પણ
જણાવેલ છે .

naaodkmaip patvyaM ra~ava~ yauiQaiYzr .
tpisvanaa ivaSaoYaoNa¸ gaRihNaa ca ivavaoiknaa .. maak-MD puraNa Aº30Elaaok 22º
હ+ Xુિધc5ઠર ! તપ)વીઓએ તો ખાસ અને િવવેક_ =ૃહ)થોએ પણ રા ે
પાણી LુMા ન પી:ું જોઈએ.
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અથા ્ રાિ ભોજનના 1યાગ ઉપરાંત સવd જનોએ અને ખાસ કર_ને
તપ)વીજનોએ રા ે ( ૂયા)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+

ૂયદ+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 ઉપરાંત સવd જનોએ પાપથી બચવા
ૂયા)ત પછ_ પાણીનો પણ 1યાગ કરવો આવeયક છે .

na>M na BaaojayaoVstu¸ caatumaa-syao ivaSaoYatÁ .
sava-kamaanavaaPnaaoit¸ [hlaaooko pr~ ca ..yaaogavaaiSaYz pUvaa-Qa- Elaaoº108
ઓ રાિ ભોજન કરતાં નથી અને ચ ુમાસમાં તો ખાસ રાિ ભોજનનો
1યાગ કર+ છે , તેઓના આ ભવ તથા પરભવના સવ મનોરથો િસM થાય છે .

ekBa>SanaaiÙ%yamaignahaO~flaM laBaot\ ²
AnastBaaojanaao ina%yaM¸ 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

ૂયા)ત 3 ૂવd જ ભોજન કર+ છે તેને તીથયા ાFું 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 ુમાસમાં પણ

રાિ ભોજન કર+ છે તેના પાપની LુhM સIકડો

ચાKાયણતપથી પણ નથી થતી.
અથા ્ સવd શા?ોમાં મ%દરા-દા0, માંસ, રાિ ભોજન અને કંદO ૂળના
1યાગનો જ ઉપદ+ શ આપેલ છે . અને તેF ું ફળ સવ મનોરથ િસhM અને ઘર+
બેઠા તીથયા ા વગેર+ જણાવેલ છે .
મ%દરા-દા0, માંસ ભPણ, રાિ ભોજન અને કંદO ૂળ ભPણમાં અનેક
#વોની %હ&સા થાય છે અને તે %હ&સાFું ફળ ઉપર જણાCયા અFુસાર નરકના
Uુ:ખો જ છે , તેથી જ તેનો 1યાગ કરાવેલ છે . અને તેના 1યાગથી થતી અ%હ&સા
અFુમોદિનય છે તે જણાવેલ છ_એ.

yaao dVat\ kaHvanaM maoÉM¸ kR%snaaM caOva vasauMQarama\ .
eksya jaIivatM dVat\Ê na ca tulyaM yauiQaiYzr ² .. mahaBaart
હ+ Xુિધc5ઠર !

એક સોનાના મે>ુF ું દાન કર+ છે અથવા આખી 3 ૃiવીFું

દાન કર+ છે અને બીજો એક Eાણીને #વનદાન (અભયદાન) આપે 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\ ..
ુ ણ, 3 ૃiવી, ગાય અને અ`દાનથી પણ અભયદાનને મહાદાન
વ
કહ+વામાં આCXું છે .

dIGa-maayauÁ prM ÉpmaaraogyaM SlaaGanaIyata .
AihMsaayaaÁ flaM sava-M¸ ikmanyat\ kamadOva saa ..
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દ_ઘ આXુ5ય, ે5ઠ>ુપ, આરોgય, Eશંસનીયતા, સવd અ%હ&સાના ફળ
8ણો. વધાર+ Lું કj,ુ ં અ%હ&સા કામધેF ુ સમાન છે .
અથા ્ મ%દરા-દા0, માંસ ભPણ, રાિ ભોજન અને કંદO ૂળ ભPણના
1યાગથી

અ%હ&સાFું પાલન થાય છે , તેને જગતFું સવ ે5ઠ દાન જણાવેલ

છે અને તેF ું ફળ કામધેF ુ સમાન અથા ્ સવ મનોરથ િસhM>ુપ જણાવેલ છે .
મkTઝમિનકાયના ક_ટાmગ%ર ૂ માં કnું છે ક+- એક વખત બjુ મોટા mભoુ
સંઘ સાથે ભગવાન pુM કાશીમાં હતા. 1યાર+ ભગવાને mભoુઓને બોલાCયા
અને કnું “mભoુઓ ! jુ ં રાિ ભોજનના 1યાગ-3 ૂવક ભોજન ક>ુ Wં.
રાિ ભોજનના 1યાગ-3 ૂવક ભોજન કરવાથી આરોgય, ઉ1સાહ, બળ,

ુ 3 ૂવક
ખ

િવહારનો અFુભવ ક>ુ Wં. આવો mભoુઓ ! તમો પણ રાિ ભોજનના 1યાગ3 ૂવક ભોજન કરો, રાિ ભોજનના 1યાગ-3 ૂવક ભોજન કરવાથી તમે પણ તેનો
અFુભવ કરશો.”
અથા ્ ભગવાન pુMે પણ રાિ ભોજન 1યાગનો જ ઉપદ+ શ આપેલ છે .

кк: CA. яш  ш.
સંકલનકારના 3ુ)તકો WWW.JAYESHSHETH.COM ઉપર ઉપલqધ છે .
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