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સમર્પણ 

 

પવંૂ વીરજિનેશ્વરે ભગવતત પ્રખ્યાતત ધમં સ્વયાં, 

પ્રજ્ઞાવત્યભયેડતિ માંતત્રચણ ન યાાં કર્ ુ ંક્ષમઃ શે્રચણકઃ | 
અક્લેશેન કુમારિાલનિૃતતસ્તાાં જીવરક્ષાાં વ્યધાર્,્ 

યસ્યાસ્વાદ્ય વયઃ સધુાાં સઃ િરમઃ શ્રી મેચન્દ્રો ગરુુઃ || 
 

આિથી 2528 વર્ષ પવેૂ શ્રમણ ભગવાન મ ાવીરસ્વામી િોતે જીવદયા 
અહ િંસાનો ઉિદેશ આિતા  તા અને શ્રેચણક મ ારાજા તથા ચાર 
બધુ્ધધના તનધાન માંત્રી અભયકુમાર તેમના ભક્ત શ્રાવક  તા તો િણ 
જે જીવદયા તેઓ િળાવી શક્યા ન ોતા તે જીવદયા જેમના 
વચનામતૃનુાં િાન કરી શ્રી કુમારિાળ મ ારાજાએ િળાવી તે કચળકાળ 
સવષજ્ઞ શ્રી  મેચન્દ્રાચાયષ િરમગરુુ િય િામો. 

તે કચળકાળ સવષજ્ઞ શ્રી  મેચન્દ્રાચાયષજી તથા િરમા ષર્ ્શ્રી કુમારિાળ 
મ ારાજાને આ નાનકડી પસુ્સ્તકા સમિષણ કરીએ છીએ. 
 

  



परस्परोपग्रहो जीवानाम ्।। 
િરસ્િરનો ઉિકાર કરવો એિ જીવનુાં લક્ષ્ય છે. 

(તત્ત્વાથષસતૂ્ર અધયાય – 5, સતૂ્ર – 21) 
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યત્કિંચિત ્

ઘણી વખત આિણને સ િ રીતે લખવાનુાં મન થઈ જાય છે કારણકે 
આિણી લાગણીઓને આિણી ભાર્ામાાં વ્યક્ત કરીને અન્દ્ય વ્યસ્ક્તઓ 
સમક્ષ રજૂઆત કરવાની તીવ્ર ભાવના િન્દ્મે છે. આ પસુ્સ્તકાનો િન્દ્મ 
આ રીતે થયલે છે. અમારી તથા બીજા અન્દ્ય લેખકોની અહ િંસા, દયા 
અને િગતના સવષ પ્રાણીઓ પ્રત્યે સન્દ્માનની ભાવના આ પસુ્તકમાાં 
નીતરે છે. 

અહ િંસા એ ભારતીય ધમોનો સવોત્કૃષ્ટ તસદ્ાાંત છે. ભારતીય પ્રજા ખબૂ 
િ દયાળુ પ્રજા છે અન ે િરાંિરાગત રીતે તઓે પ્રાણીઓ પ્રત્યે ઊંડી 
સ ાનભુતૂત ધરાવે છે. ઘણા ભારતીયિનો માાંસ, મચ્છી, ઈંડાાં, અને દારુનુાં 
સેવન કરતા નથી. તેઓ શાકા ારી થવા ઉિરાાંત બધાાં િ પ્રાણીઓનુાં 
વધ ુ હ ત ઈચ્છે છે. ભારતીય ધમષ  ાંમેશાાં પ્રાણીઓ પ્રત્યે આદરભાવ 
ધરાવે છે અને તેઓના શાસ્ત્રોમાાં તેઓ પ્રત્યે અિાર કરુણા દશાષવવામાાં 
આવી છે. પ્રાણીઓ અંગેની તેમની તવચારધારા શાકા ારીિણ કરતાાંય 
તવશેર્ છે. ભારતીય િરાંિરામાાં પ્રાણીઓ અંગેનાાં ચચહ્નો/પ્રતીકો તથા 
કથાઓ વ્યાિક પ્રમાણમાાં છે. સૌકાઓથી ભારતીય પ્રજાિનોએ એ 
પ્રાણીઓનુાં રક્ષણ કર્ુ ંછે અને તેઓની કાળજી લીધી છે. તેઓએ િશઓુ 
અને િક્ષીઓ માટેનાાં આશ્રય સ્થાનો (િાાંિરાિોળો) અને દવાખાનાાં 
ભારતમાાં ગામે ગામ ઊભાાં કયાં છે. 

આમ છતાાં, વતષમાન ઔદ્યોચગક તવકાસન ફાયદાઓએ હ િંસા માટેનુાં એક 
નવુાં િયાષવરણ ઊભુાં કર્ુ ંછે, જે સામાન્દ્ય લોકોની નિરમાાં આવર્ુાં નથી. 
પ્રાણીઓ પ્રત્યેની તનદષયતાએ ડેરી ઉદ્યોગ અને કતલખાનાની ચાર 
હદવાલોની અંદર ર ીને િબરદસ્ત માથુાં ઊંચક્ુાં છે. િશ-ુિક્ષીઓનો 
તેના માચલકો રોજિિંદા વેિારના િદાથષ તરીકે ઉિયોગ કરે છે. કૃતત્રમ 
ગભાષધાન અન ેફલીનીકરણ તથા અન્દ્ય સાધનોનો ઉિયોગ કરીને તઓે 
બહુ મોટા િથ્થામાાં િશ-ુિક્ષીઓનુાં ઉત્િાદન કરે છે – કરાવે છે. તઓે 
િશ-ુિક્ષીઓના અસ્સ્તત્વ પ્રત્યે િરા િણ દયા કે સન્દ્માન દાખવ્યા 
તવના તે િશ-ુિક્ષીઓની શરૂઆતની જિિંદગીમાાં િ સ્વાથષ માટે તેમનો 



ગેરઉિયોગ – શોર્ણ કરી, તેમને ખબૂ િ િીડા આિી જુલ્મ ગજુારે છે. 
િહરણામ,ે તેઓની વાસ્તતવક – કુદરતી અિેચક્ષત આર્ષુ્યની મયાષદા 
આવતાાં પવેૂ િ મતૃ્ર્ ુિામે છે અથવા કતલ કરવામાાં આવ ેછે. 

અલબત્ત, ઘણાાં ભારતીયો શાકા ારી છે તેમ છતાાં ડરેી િેદાશોનો 
ઉિયોગ તેઓ અચકૂ કરે છે. તેમાનાાં કેટલાક રેશમી તથા ગરમ વસ્ત્રો 
વાિરે છે. આ ઉિરાાંત અન્દ્ય પ્રાચણિ િદાથોનો તેઓ ખોરાકમાાં તથા 
કેન્દ્ડી, વસ્ત્રો, િગરખાાં, ઘરની િરૂરી ચીિ વસ્ર્ઓુ, સાફ કરવાના િદાથો, 
સૌંદયષપ્રસાધનો, દવાઓ તથા ધાતમિક પજૂાતવતધમાાં િરૂહરયાતો તરીકે 
ઉિયોગ કરે છે. 

બધા િ પ્રાણીઓ પ્રત્યે આચરવામાાં આવતી ઉચ્ચ તકનીકી-યાાંતત્રકી 
તનદષયતા તરફ લાગણીપવૂષક વાચકોને જાગતૃ કરવા એ િ આ 
પસુ્સ્તકાનુાં ધયેય છે. આ પસુ્સ્તકામાાં આિેલ લખેો વાાંચીને આિને 
ચોક્કસ ખ્યાલ આવશે કે પ્રાણીઓ પ્રત્યનેી તનદષયતા-ક્રૂરતા અમહેરકા, 
ભારત તથા તનેા નાનાાં મોટાાં શ રેો અને સમગ્ર તવશ્વમાાં એક સરખી િ 
છે. 

આિણ ે ડેરી િદાથો (દૂધ, દ ીં, છાશ, ઘી, િનીર, માખણ, આઈસ્રીમ 
વગેરે)નો તથા ઊન અને રેશમી કિડાઓનો ઉિયોગ કરીને, આિણે સૌ 
સીધી રીતે પ્રાણીઓ પ્રત્ય ે મોટા પ્રમાણમાાં આચરવામાાં આવતી 
તનદષયતાને ટેકો આિીએ છીએ. ભારતીયો ખબૂિ દયાળુ પ્રજા તેમિ 
તશચક્ષત છે િરાંર્ ુ તેઓએ પ્રાણીઓ પ્રત્યે માત્ર ભાવનાત્મક રીતે નહ  
િરાંર્ ુપ્રાણીઓને તેમની રીતે જીવવા માટેની સ્વતાંત્રતા આિીને અને 
તેમને િોતે તનમાષણ કરેલ ભાગ્યદશાને આધીન રાખીન ે મદદ કરવી 
િોઈએ. 

વાચકોને અમારી આગ્ર ભરી તવનાંતી છે કે તેઓએ ડેરી િેદાશો, (પજૂા 
માટે દૂધ, મીઠાઈ, દીવા માટે ઘી), રેશમ, ઊન, વરખનો જૈન દેરાસરો 
તથા જૈન ધાતમિક તવતધઓ-કાયષરમોમાાં ઉિયોગ ન કરવો િોઈએ િરાંર્ ુ
સાંપણૂષ વનસ્િતતિન્દ્ય ખાદ્ય િદાથોનો િ ઉિયોગ કરવો િોઈએ. 



તવતવધ લખેોમાાં અિાયલેી માહ તી ઘણાાં વર્ો દરમ્યાન તવતવધ સ્રોતો 
દ્વારા એકત્ર કરવામાાં આવી છે. ખાસ કરીને, અમે મ ત્ત્વની માહ તી 
PETA (Ingrid Newkrik), બ્ર્ટૂી તવધાઉટ ક્રૂઅલ્ટી (ભારત), ડૉ. નીલ ડી. 
બનાષડનાાં પસુ્તકો તથા કેસેટો, જ્ ોન રોબીન્દ્સના લખેો તથા સાહ ત્ય, ડૉ. 
ડીન ઓરનીસ, ડૉ. નરેન્દ્ર શઠે, સાંગીતાકુમાર અને ડૉ. હરસ્ટોફર ચેિલ 
િાસેથી પ્રાપ્ત કરી છે. અહ િંસા, વાતાવરણના સાંદભષમાાં જીવન િદ્તત, 

િયાષવરણ અને કરુણાના ક્ષતે્રમાાં તેમના તેમિ અન્દ્યોના પ્રદાન બદલ 
અમો સૌનો આભાર માનીએ છીએ. 

આ યોિનામાાં અમને સતત ઉતે્તિન આિનાર ગરુુદેવ શ્રી 
ચચત્રભાનજુીના અમો અત્યાંત ઋણી છીએ. 

અમો આશા રાખીએ છીએ કે આ પસુ્સ્તકાનો ભારતમાાં તેમિ અન્દ્ય 
દેશોમાાં બ ોળા પ્રમાણમાાં પ્રચાર થશે અન ે તવશાળ સાંખ્યામાાં િગતના 
પ્રજાિનોને પ્રતશચક્ષત- જાગતૃ કરવાનો એનો મળૂ ધયેય તસદ્ થશે. િો 
આિની િાસે વધ ુકાાંઈ માહ તી  ોય કે સચૂના કરવા જેવી  ોય અથવા 
કોઈ લખેમાાં ક્યાાંય ભલૂ િણાય તો અમારુાં ધયાન દોરવા તવનાંતી છે. 
અમો અમારા લખેોને સતત નવુાં સ્વરૂિ આિતા ર ીશુાં. 

આ પસુ્તકના બધાાં આહટિકલોનુાં સ ાંકલન અંગ્રેજીમાાં અમે જૂન 2000માાં 
પ્રકાતશત કરેલ અને થોડા સમયમાાં િ તેની બીજી આવતૃત્ત ઓક્ટોબર 
2000માાં પ્રકાતશત કરી ત્યારિછી લોકોની ભાવનાને માન આિીને તેનુાં 
ગિુરાતી અનવુાદન કરાવીને તેને પ્રકાતશત કરવાનુાં કાયષ િણ ઘણી િ 
વ્યસ્ક્તઓના સ કારથી પણૂષ કરીએ છીએ. આ પસુ્તક તપ્રન્દ્ટીંગ કરવામાાં 
અમતૃ ગ્રાહફક્સના શ્રી  મે ાંતભાઈ િરીખના સ કારનો ખબૂિ આભાર 
વ્યક્ત કરીએ છીએ. 
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1. મારી ડેરી મલુાકાત 

અમેરરકાની ડેરી મલુાકાત : 
મે, 1995માાં મેં રૂટ-2 ઉત્તર બચલિંગટન, વરમોન્દ્ટ (ર્.ુએસ.એ.) સ્સ્થત 
એક ડેરીની મલુાકાત લીધી.. આ ડેરીમાાં લગભગ 150 ગાય-ભેંસ  તી 
અને તેનુાં બધુાં િ દૂધ આઈસ્રીમ બનાવવામાાં વિરાર્ ુાં  ર્ ુાં. 

ગાય-ભેંસ દો વાનો સમય સાાંિના 5-00 વાગ્યાનો  તો અને ગાય-
ભેંસની તકલીફ મશુ્કેલીઓનો તવચાર કયાષ તવના િ ગાય-ભેંસના 
આંચળને ગાય-ભેંસ દો વાનુાં મશીન પ્રત્યેક ગાય-ભેંસને સાડા ત્રણ 
તમતનટ સધુી લગાડી રાખવામાાં આવર્ુાં  ર્ ુાં. ગાય-ભેંસ દો તી વખત ે
ગાય-ભેસને થતી િીડા – તકલીફનુાં તનરીક્ષણ કરવુાં એ ખરેખર ખબૂ િ 
મશુ્કેલ  ર્ ુાં. મશીનને કોઈ લાગણી કે સ્િશષનો અનભુવ  ોતો નથી. 
ગાય-ભેંસને સાંપણૂષ અથાષર્ ્ છેલ્લા ટીિાાં સધુી દો ી લવેાના લોભમાાં 
ક્યારેક દૂધમાાં લો ી િણ આવર્ુાં. 

ગાય-ભેંસની દૂધ આિવાની ક્ષમતા વધારવા માટે ગાય-ભેંસને દરરોિ 
સવારે  ોમોન્દ્સ અને દવાઓના ઈંજેક્શન આિવામાાં આવ ેછે. 

ગાય-ભેંસ વાછરડાાંના િન્દ્મ િછી સૌથી વધ ુ દૂધ આિતી  ોવાથી, 
તેઓની ફળદ્રિુતાના સમયગાળામાાં કૃતત્રમ ગભાષધાન દ્વારા તેમને સતત 
સગભાષ રાખવામાાં આવે છે. 

સગભાષ ગાય-ભેંસ માનવ સ્ત્રીની માફક િ નવ મહ ના િછી વાછરડાાંન ે
િન્દ્મ આિે છે. િો બળદ િન્દ્મે તો તે ડેરી ઉદ્યોગમાાં ચબનઉિયોગી 
 ોવાથી તનેે બે ત્રણ હદવસમાાં િ માાંસ ઉદ્યોગ અથાષર્ ્ કતલખાનામાાં 
મોકલી દેવામાાં આવે છે. જે સાાંજે હુાં ત્યાાં  તો ત્યારે મારી  ાિરીમાાં િ 
ત્રણ વાછરડાાંને કતલખાનામાાં મોકલવા માટે ટ્રકમાાં ચડાવવામાાં આવ્યાાં. 
માતા ગાય ભેંસથી જ્યારે વાછરડાાંઓને છૂટાાં િાડવામાાં આવતાાં  તાાં 



ત્યારે માતા ગાય-ભેંસ ખબૂ િ આરાંદ કરતી  તી. એ રશ્ય હુાં ક્યારેય 
ભલૂી શકુાં તેમ નથી અને અત્યારે િણ ગાય-ભેંસનુાં એ આરાંદ મારા 
કાનમાાં અથડાઈ રહ્ુાં છે. 

સારાયે તવશ્વમાાં કોમળ માાંસ (Veal) િેદા કરવાનો ઉદ્યોગ એ અત્યાંત ક્રૂર 
છે. તે સ્વાહદષ્ટ માાંસા ાર ભોિનમાાં વિરાય છે. બાળ વાછરડાને તેઓ 
અંધારા ઓરડામાાં પરૂી રાખે છે જેમાાં તે ચબલકુલ  લનચલન કરી શકર્ુાં 
નથી. વળી તઓેના માાંસને કોમળ અને સ્વાહદષ્ટ બનાવવા માટે લો  
તત્ત્વરહ ત ખોરાક આિવામાાં આવે છે. આ રીતે તેઓનુાં માાંસ અત્યાંત 
કોમળ અને તવતશષ્ટ બાંધારણવાળુાં બને છે અને લગભગ છ સાત 
મહ ના િછી એ વાછરડાની માાંસ માટે કતલ કરવામાાં આવે છે. આ 
માાંસ ઉદ્યોગમાાં આચરવામાાં આવતી તનદષયતા સાંબ ાંધી ઘણુાં સાહ ત્ય 
ઉિલબ્ધ છે. 

બચ્ચાાંને િન્દ્મ આપ્યા બાદ ફક્ત બે િ મહ નામાાં ગાય-ભેંસને ફરીથી 
સગભાષ બનાવવામાાં આવે છે. ડેરી ફામષમાાં કરવામાાં આવતી કૃતત્રમ 
ગભાષધાનની આ પ્રહરયાનુાં તનરીક્ષણ કરવાની િણ મારામાાં શસ્ક્ત 
ન ોતી. 

આખાય વર્ષ દરમ્યાન ફક્ત ચાર કે િાાંચ િ વખત ગાય-ભેંસને ફામષની 
બ ાર ફરવા માટે િવા દેવામાાં આવ ે છે. એ તસવાય ગાય-ભેંસને 
કાયમને માટે એક િ િગ્યાએ બાાંધી રાખવામાાં આવે છે. વળી હુાં ત્યાાં 
 તો ત્યારે દુગંધ િણ અસહ્ય આવતી  તી. તે ડેરી ફામષ હદવસમાાં એક 
કે બ ેવાર સાફ કરવામાાં આવર્ુાં  ર્ ુાં અને બાકીના સમયમાાં ગાય-ભેંસન ે
તેમની િ ગાંદકીમાાં િડી ર વેા દેવામાાં આવતી  તી. 

ગાય-ભેંસનુાં અિેચક્ષત આર્ષુ્ય 15 વર્ષ  ોય છે. આમ છતાાં ચાર િાાંચ 
વર્ષમાાં િ ગાય-ભેંસની દૂધ આિવાની ક્ષમતા ઓછી થઈ જાય છે 
એટલ ે ર્રુત તે ગાય-ભેંસન ે કતલખાનામાાં મોકલી દેવામાાં આવ ે છે. 
જ્યાાં તેઓને ફાસ્ટ ફૂડ રેસ્ટોરન્દ્ટની તવતવધ વાનગીઓ માટે, કતૂરાાં, 
ચબલાડાાં વગેરના ખોરાક માટેના સસ્તા માાંસ માટે તઓેની કતલ 
કરવામાાં આવે છે. તઓેના બાકીના ભાગો,  ાડકાાં, ચામડાાં, લો ી, ચરબી 



વગેરેને ફલોર વકે્સ, િાલર્ ુ પ્રાણીઓ માટેના ખોરાક, દવાઓ, 

ઈન્દ્સ્ર્લુીન, જિલેટીન, િગની મોિડીઓ, ગાદીતહકયા, ચબછાના, સોફા, 
સૌંદયષપ્રસાધનો, મીણબત્તીઓ અને સાબ ુવગેરેમાાં ઉિયોગ કરવા માટે 
મોકલાય છે. 

ગાય-ભેંસ એના જીવન દરમ્યાન દૃષ્ષ્ટકોણ ચાર વાછરડાાંને િન્દ્મ આિે 
છે અને આંકડાશાસ્ત્રની રષ્ષ્ટએ એક ગાયના બદલામાાં ફક્ત એક િ 
ગાય-ભેંસની િરૂર િડ ેછે એટલે બાકીનાાં ત્રણ બચ્ચાાં નર  ોય કે માદા, 
તે બધાાંને માાંસ ઉદ્યોગમાાં કતલખાને મોકલી દેવાય છે. જ્યાાં ફક્ત છ 
સાત મહ નામાાં િ તેઓની સ્વાહદષ્ટ વાનગી-રસોઈ માટે કતલ કરાય 
છે. 

જે ક્રૂરતા – તનદષયતા મેં ડેરી ઉદ્યોગમાાં સાાંભળી અને િોઈ, એ િ લેીવાર 
તો માની ન શકાય તવેી છે. મારી અંગત માન્દ્યતા પ્રમાણે મને ડર 
લાગ્યો કે મારા માટે સાંપણૂષિણે ડેરી િેદાશોનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે 
અને સાંપણૂષિણે શાકા ારી (Vegan) થવુાં અશક્ય લાગ્ર્ુાં. મારા 
ખોરાકમાાંથી દૂધ, દ ીં, છાશ, માખણ, ઘી અને ચીઝને કઈ રીતે દૂર 
કરવા ? સાંપણૂષ શાકા ારી (Vegan) બનવા માટે મારે દૂધવાણી ચા, 
ભારતીય મીઠાઈઓ, િીત્ઝા, દૂધની ચોકલેટ, આઈસ્રીમ, ઈડાાં વગરની 
િરાંર્ ુડેરીની બનાવેલ કેક, ચબસ્કીટ અને બીજી ઘણી બધી વાનગીઓનો 
ત્યાગ કરવો િડે. 

આ સમયે મને મારી પતુ્રી તશલ્િા કે જે થોડા સમય િ લેાાં િ સાંપણૂષ 
શાકા ારી (Vegan) બની  તી તેના શબ્દો યાદ આવ્યા, : “િપ્િા ! 
ગાય-ભેંસનુાં દૂધ ગાય-ભેંસનાાં વાછરડાાં માટે િ  ોય છે િણ તે મનષુ્ય 
માટે નથી. બીજાાં કોઈિણ પ્રાણી અન્દ્ય પ્રાણીઓના દૂધનો ઉિયોગ 
કરતાાં નથી. બીજાાં પ્રાણીઓને િીડા આિીને કે તેઓનુાં શોર્ણ કરીને 
તેઓના દૂધનો ઉિયોગ કરવાનો આિણને િરાય અતધકાર નથી. 
તદુિરાાંત, દૂધ અને દૂધની બનાવટો આિણા તાંદુરસ્ત જીવન માટે 
િરૃરી િણ નથી.” 



 વે એ ક વે ુાં િરૂરી નથી કે ડેરી ફામષની મલુાકાતે મને તાત્કાચલક સાંપણૂષ 
શાકા ારી (Vegan) બનાવી દીધો. 

ભારતીય ડેરી : 
નવેમ્બર, 1995માાં, ભારતમાાં, મુાંબઈ નજીક એક ડેરી ફામષની મેં મલુાકાત 
લીધી  તી. તેમાાં મેં એક  કીકત એ િોઈ કે સરેરાશ બધી િ બાબતો 
અમેહરકાની ડેરી કરતાાં વધ ુખરાબ  તી કારણ કે અ ીં તેનુાં તનયાંત્રણ 
કરવાના કાયદાઓ િણ બહુ ઓછા છે અને મેં મારી 1997 તથા 
1998ની ભારતની મલુાકાત વખતે ભારતીય ડેરી પ્રહરયા અંગે વધ ુ
માહ તી મેળવી. 

ભારતમાાં ઘણી ડેરીઓ િાસે િોતાની ગાય-ભેંસ િ નથી. સ્થાતનક 
ગોિાલકો જેઓ િાસે િોતાની ગાય-ભેંસ છે તેઓ તે ડેરીઓને દૂધ પરુૂાં 
િાડે છે. સ્થાતનક ગોિાલકો િાસે સામાન્દ્ય રીતે 10 થી 15 ગાર્ભૃેંસ 
 ોય છે અને તેઓ ગાય-ભેંસને દો વા માટે મશીનનો ઉિયોગ કરતા 
નથી. 

આમ છતાાં સ્થાતનક ગોિાલકો ડેરીઓને સતત દૂધ મળી ર  ેતે માટે 
તેઓ ગાય-ભેંસને સતત સગભાષ રાખે છે. અને પ્રત્યેક વર્ ેદરેક ગાય-
ભેંસ વાછરડા-િાડાન ે િન્દ્મા આિ ે છે. સ્થાતનક ગોિાલકો દરેક વર્ ે
િન્દ્મતા બધા િ વાછરડાાં-િાડાઓનુાં િાલન કરતા નથી. તેમાાંથી 70 
થી 80% વાછરડા-િાડાને તઓે માાંસ ઉદ્યોગવાળાને વચેી દે છે, જ્યાાં 
ફક્ત ત્રણ કે ચાર વર્ષમાાં તેની કતલ કરી દેવામાાં આવે છે અન ે
ગેરકાયદેસર ચાલતાાં કતલખાનાાંમાાં તો તેની ફક્ત છ મહ નામાાં િ 
કતલ થઈ જાય છે. પખુ્ત વયની ગાય-ભેંસ ચાર – િાાંચ પ્રસતૂત બાદ 
ઘણુાં િ ઓછાં દૂધ આિે છે એટલે ગોિાલકો તે ગાય-ભેંસનાાં સ્થાન ે
ર્વુાન ગાય-ભેંસ મકૂી તે ગાય-ભેંસને કતલખાનામાાં વચેી દે છે, જ્યાાં 
સસ્તા માાંસ માટે તેની કતલ થઈ જાય છે. ફક્ત થોડીક િ (5% કરતાાં 
િણ ઓછી) ગાય-ભેંસ િાાંિરાિોળો અથવા ગૌશાળામાાં આવે છે. 



દૂધના ઉત્િાદનમાાં નીચે િણાવેલ પ્રહરયામાાં સૌથી વધ ુ તનદષયતા 
િણાય છે જે ભારત, અમેહરકા અને બાકીના સમગ્ર તવશ્વમાાં સમાન છે. 

દૂધની િેદાશ માટે ગાય-ભેંસને સતત સગભાષ રાખવામાાં આવે છે અન ે
સગભાષ અવસ્થામાાં તેનુાં દૂધ કાઢવામાાં આવે છે. 

ફક્ત છ મહ નામાાં િ કોમળ માાંસ ઉદ્યોગમાાં અથવા િાાંચ િ વર્ષમાાં 
માાંસ ઉદ્યોગમાાં 70 થી 80% વાછરડાાં-િાડાઓને કતલ કરવામાાં આવ ે
છે. 

દૂધ આિતી ગાય-ભેંસને ફક્ત ચાર િ પ્રસતૂત બાદ અથાષર્ ્ િાાંચ િ 
વર્ષ બાદ કતલખાને મોકલી દેવામાાં આવે છે, જ્યારે તેનુાં સામાન્દ્ય 
આર્ષુ્ય 15 વર્ષનુાં  ોય છે. 

ઓરગેનીક દૂધ : 
સામાન્દ્ય રીતે ઓરગનેીક દૂધ માટેની ગૌશાળાઓ મોટાાં ફેક્ટરી સ્વરૂિ 
ડેરી ફામષ કરતાાં નાની  ોય છે. આવુાં દૂધ ઉત્િન્ન કરવામાાં તેઓ 
એષ્ન્દ્ટબાયોહટક્સ દવાઓ, િેસ્ટીસાઈડ્ઝ અને  ોમોન્દ્સનો ઉિયોગ કરતા 
નથી. તેઓ ગાય-ભેંસના દૂધમાાં બીજા િદાથો ઉમેરતા નથી. અલબત્ત, 

ગોિાલકો કે ખેડતૂોને દૂધમાાં ભળતા િદાથો ઉમેરતા અટકાવવા માટે કે 
પ્રાણીઓનુાં શોર્ણ કે દુરુિયોગ કરતાાં અટકાવવા માટે કોઈ 
કાયદેસરના તનયમો નથી. ગાય-ભેંસને બાાંધવા અંગે અન ેગાય-ભેંસન ે
દો વા માટેનાાં ઈલેષ્ક્ટ્રક મશીનોના ઉિયોગ અંગે િણ કોઈ કાયદા 
નથી. થોડીક િ એવી ગૌશાળાઓ છે જ્યાાં ગાય-ભેંસને તેની દૂધ 
આિવાની ક્ષમતાના િાાંચ – છ વર્ષ સધુી યોગ્ય રીતે રાખવામાાં આવે 
છે. 

આમ છતાાં સતત એક સરખુાં દૂધનુાં ઉત્િાદન િળવાઈ ર  ે તે માટે 
ઓરગનેીક ગૌશાળામાાં 

કૃતત્રમ ગભાષધાન કે અન્દ્ય સાધનોની મદદથી ગાય-ભેંસને સતત સગભાષ 
રાખવામાાં આવે છે. 



નાનાાં નાનાાં વાછરડાાંઓને કોમળ માાંસ (Veal) ઉદ્યોગમાાં વેચી દેવામાાં 
આવે છે, જ્યાાં તેની ફક્ત છ મહ નામાાં િ કતલ થઈ જાય છે. 

િાાંચ વર્ષ િછી પખુ્ત વયની ગાય-ભેંસને કતલખાનામાાં વચેવામાાં 
આવે છે. 

આ રીતે િોઈએ તો ઓરગનેીક દૂધની ગૌશાળા િણ તનદષયતામકુ્ત 
નથી. 
 

અમેરરકન કતલખાનાનુું ગચણતશાસ્ત્ર : 
12, મે 1996 ન્દ્ર્યૂોકષ ટાઈમ્સના અ વેાલ પ્રમાણ ે અમેહરકાનાાં 
કતલખાનાાંઓમાાં નીચે પ્રમાએ પ્રાણીઓની કતલ થાય છે. 

પ્રાણી/િક્ષી પ્રતતહદન કતલ કરવામાાં આવતી સાંખ્યા 

ઢોર – ગાય – ભેંસ વગેરે  1,30,000 

વાછરડાાં  7,000 

ડુક્કર  3,60,000 

મરઘીઓ 2,40,00,000 

િો તમારી િાસે ભારતનાાં કતલખાનાાં સાંબ ાંધી આંકડાાં  ોય તો મન ે
િણાવશો. 

આરોગ્ય : 
સાંપણૂષ શાકા ારી (Vegan) થયા િછી આરોગ્ય સાંબાંધી તવગતોનો 
બરાબર અભ્યાસ કયો અને તે તવગતો નીચે િણાવલે છે. 

કેલ્શ્યમ અને પ્રોટીન : 
મોટાભાગના અમેહરકન દરરોિ તેમની િરૂહરયાત કરતાાં બેથી ત્રણગણુાં 
પ્રોટીન પ્રાચણિ રવ્યો અથાષર્ ્દૂધ, ચીઝ અને માાંસમાાંથી મળેવે છે. ઘણાાં 
વૈજ્ઞાતનક સાંશોધનો દશાષવ ે છે કે જેઓ પ્રાચણિ રવ્યોમાાં ર લે 



પ્રોટીનવાળો આ ાર કરે છે તેઓના િેશાબમાાં કેલ્શ્યમ ખબૂ  ોય છે 
િરાંર્ ુજેઓ સાંપણૂષ શાકા ારી છે તેઓના િેશાબમાાં કેલ્શ્યમ  ોર્ ુાં નથી.  

વનસ્િતત િન્દ્ય પ્રોટીન કરતાાં પ્રાચણિ પ્રોટીન કે જે દૂધ, ચીઝ, માાંસ 
વગેરેમાાં  ોય છે તે વધ ુતેજાબીય – અમ્લતાર્કુ્ત (acidic)  ોય છે. આ 
અમ્લતાને શરીર િોતાનાાં  ાડકાાંમાાંનાાં કેલ્શ્યમ દ્વારા તટસ્થ (neutral) 

કરે છે. િહરણામે, જેઓ ડેરીની બનાવટો તથા માાંસનો ઉિયોગ કરે છે 
તેઓનાાં  ાડકાાંમાાંથી કેલ્શ્યમ ઓછાં થાય છે અને તેઓને 
ઓસ્ટીયોિોરોસીસ (osteoporosis) નામનો રોગ થાય છે અન ે
લો ીમાાંનાાં કેલ્શ્યમને દૂર કરવા મતૂ્રતિિંડ (હકડની)ને વધ ુકામ કરવુાં િડે 
છે. આથી તઓેની હકડની કામ કરતી બાંધ થઈ િવાની શક્યતાઓ િણ 
વધ ુર  ેછે. તદુિરાાંત િેશાબની િથરી જેવા રોગો થાય છે. 

શાકા ારીઓને િોતાના ખોરાકમાાંથી પરૂર્ ુાં પ્રોટીન મળે છે, વધારે મળી 
શકતનુાં નથી. વળી વનસ્િતતિન્દ્ય પ્રોટીન, પ્રાચણિ પ્રોટીન કરતાાં ઓછાં 
તેજાબીય  ોય છે, તેથી તે િોતાના  ાડકામાાંનાાં કેલ્શ્યમનો વધ ુ
ઉિયોગ કરર્ ુાં નથી. તાજા લીલાાં શાકભાજી અને બીજા શાકા ારમાાંથી 
પ્રાપ્ત કેલ્શ્યમ ઊંચા પ્રકારનુાં  ોવાથી  ાડકાાંને વધ ુમિબતૂ અને ટકાઉ 
બનાવે છે. ઉિરાાંત તેઓના િેશાબમાાં કેલ્શ્યમ  ોર્ ુાં નથી. ઘણાાં 
વૈજ્ઞાતનક સાંશોધનો દશાષવે છે કે મિબતૂ  ાડકાાં માટે દૂધ િરૂરી નથી. 

આમ છતાાં, દરેકે યાદ રાખવુાં િોઈએ કે મનષુ્ય દૂધનો ઉિયોગ કરે કે 
નકરે, તો િણ ઘડિણમાાં તઓેનાાં  ાડકાાં િાતળાાં અને નબળાાં િડે િ 
છે. ઘરડાાં લોકો જેઓ પ્રાચણિ (ડેરીની) બનાવટો તથા માાંસનો ઉિયોગ 
કરે છે તેઓમાાં આ રોગ વધારે પ્રમાણમાાં  ોય છે અને તેનુાં કારણ ઉિર 
બતાવ્ર્ુાં તેમ વધારાના પ્રાચણિ પ્રોટીનના કારણે  ાડકામાાંથી ઓછાં 
થયેલ કેલ્શ્યમ છે. સ્ત્રીઓમાાં મેનોિોઝની પવૂાષવસ્થામાાં 
ઓસ્ટીયોિોરોસીસ (osteoporosis) નામનો રોગ થવાની સાંભાવના 
વધારે  ોય છે. વદૃ્ાવસ્થામાાં િણ દૂધ  ાડકાાંન ુ રક્ષણ કરવા સમથષ 
નથી. 



ટૂાંકમાાં, શાકા ારીઓ લીલાાં શાકભાજી તથા અન્દ્ય શાકા ારમાાંથી પરૂતા 
પ્રમાણમાાં કેલ્શ્યમ તથા પ્રોટીન મેળવે છે અને કુદરતી રીતે તેમનુાં 
વિન િળવાઈ ર  ે છે. વળી એ પ્રોટીન અને કેલ્શ્યમના કારણએ 
ઓસ્ટીયોિોરોસીસ (osteoporosis) નામનો રોગ તથા હકડની કામ 
કરતી બાંધ થવાની શક્યતા િણ ઘણી િ ઓછી ર  ેછે. 

કોલેસ્ટેરોલ (સુંતપૃ્ત િરબી) : 
ફક્ત પ્રાણીઓ અને મનષુ્યનુાં યકૃત (liver) િ કોલેસ્ટેરોલ િેદા કરી શકે 
છે એટલ ેકોલેસ્ટેરોલ ફક્ત પ્રાણીિ િદાથો જેવાાં કે માાંસ, દૂધ, િનીર 
અને બીજી ડેરી િેદાશોમાાં િ િોવા મળે છે. શદુ્ શાકા ાર ફળો, 
શાકભાજી, અનાિ અને કઠોળમાાં કોલેસ્ટેરોલ ચબલકુલ  ોર્ ુાં િ નથી. 

કોલેસ્ટેરોલ એ મીણ જેવો િદાથષ છે. તે આિણા શરીરમાાં  ોમોન્દ્સ તથા 
બીજા તત્ત્વો તૈયાર કરે છે. સામાન્દ્ય રીતે આિણુાં યકૃત (liver) િ 
િોતાના માટે િરૂરી કોલેસ્ટેરોલ િેદા કરી લે છે. િરાંર્ ુમનષુ્ય જ્યારે 
ડેરીની િેદાશો અને માાંસા ારનો ઉિયોગ કરે છે ત્યારે તેમાાં કોલેસ્ટેરોલ 
િણ આવે છે. આ રીતે આિણા શરીરમાાં વધારાનુાં કોલસે્ટેરોલ પ્રવેશે 
છે, જે નકુશાનકારક છે કારણકે તે આિણી રક્તવાહ નીઓ (ધમની અને 
તશરા)માાં િમા થાય છે. અંતે છેવટે ધમનીમાાં ગઠ્ઠા બાઝી જાય છે. 
િહરણામ ેહૃદય રોગનો હુમલો થાય છે. 

જેઓ સાંપણૂષ શદુ્ શાકા ારી (Vegan) છે તેઓનુાં યકૃત (liver) િરૂહરયાત 
કરતાાં વધારે કોલેસ્ટેરોલ િેદા કરર્ ુાં નથી એટલ ેતેઓમાાં કોલેસ્ટેરોલનુાં 
પ્રમાણ ઊંચુાં ર રે્ ુ ાં નથી.  

સુંતપૃ્ત અને અસુંતપૃ્ત િરબી : 
સાંર્પૃ્ત ચરબી શરીરની સામાન્દ્ય િરૂહરયાત કરતાાં વધ ુકોલેસ્ટેરોલ િેદા 
કરવા માટે આિણાાં યકૃત (liver) ને ઉશેકેરે છે. તેથી આિણુાં યકૃત 
આિણી િરૂહરયાત કરતાાં વધારે કોલેસ્ટેરોલ િદેા કરે છે અને ત ે
આિણી રક્તવાહ નીઓમાાં િમા થાય છે. બધી િ પ્રાચણિ ચરબી, ઘી 
અને કેટલાક વનસ્િતત તલેો દા.ત. કોિરેલ, િામોલીન વગેરેમાાં સાંર્પૃ્ત 



ચરબી  ોય છે. કેટલાક શાકા ારીઓમાાં કોલેસ્ટેરોલનુાં પ્રમાણ ઊંચુાં  ોય 
છે કારણ કે તેઓ તેમના ખોરાકમાાં સાંર્પૃ્ત ચરબીવાળો આ ાર વધ ુલ ે
છે. તેથી િો કોલેસ્ટેરોલનુાં પ્રમાણ ઓછાં કરવુાં  ોય તો સાંર્પૃ્ત 
ચરબીવાળો આ ાર સાંપણૂષ બાંધ કરવો િોઈએ. 

બીજાાં વનસ્િતત તેલોમાાં મોટે ભાગ ેઅસાંર્પૃ્ત ચરબી  ોય છે. સાંર્પૃ્ત 
અને અસાંર્પૃ્ત બાંને પ્રકારની ચરબી કેલહર સાંગ્ર  કરવાનાાં માધયમો છે. 
તેથી સૌએ િોતાના આ ારમાાં અસાંર્પૃ્ત ચરબીવાળા આ ારનો િણ 
સૌથી ઓછો ઉિયોગ કરવો િોઈએ. 

તળ્યા વગરનો અને કોઈિણ જાતના તેલ વગરનો શદુ્ શાકા ાર એ 
તાંદુરસ્ત આ ાર છે. આવો આ ાર કરનારને કોલેસ્ટેરોલની કોઈ તકલીફ 
થતી નથી. 

વિટામીન બી-12 : 
ઉત્તમ કક્ષાના લો ી તથા ચતેાતાંત્ર (જ્ઞાનતાંર્)ુ માટે તવટામીન બી-12 
િરૂરી છે. અલબત્ત, દરેકને આખા હદવસ દરમ્યાન ફક્ત બે માઈરોગ્રામ 
તવટામીન બી-12 િોઈર્ુાં  ોય છે. તવટામીન બી-12 વનસ્િતત કે બીજા 
કોઈ પ્રાણી બનાવતાાં નથી. િરાંર્ ુાં આિણા િાચનતાંત્રમાાં ર લેા 
બેક્ટેહરયા – જીવાણુાંઓ િ તે િેદા કરે છે. મનષુ્યના િાચનતાંત્રમાાં ર લે 
બેક્ટેરીયા તવટામીન બી-12 ઉત્િન્ન કરે છે િરાંર્ ુ કોઈ કારણે મનષુ્ય 
એનો ઉિયોગ કરી શકતો નથી. જ્યારે ગાય-ભેંસના િાચનતાંત્રમાાં તેના 
બેક્ટેરીયા તવટામીન બી-12 બનાવે છે અને તનેે િોતાના શરીરમાાં 
શોર્ણ િણ કરે છે. આથી ડરેી િેદાશોમાાં તવટામીન બી-12 િોવા મળે 
છે. 

િો તમે સાંપણૂષ શાકા ારી (Vegan) અથાષર્ ્ દૂધ, દ ીં, ઘી સહ તના 
કોઈિણ પ્રાચણિ િદાથષનો ઉિયોગ કરતા ન  ો તો તમને તવટામીન 
બી-12 પરૂતા પ્રમાણમાાં મળી શકર્ુાં નથી. િો તમે તવટામીન બી-12 
માટે પ્રાચણિ િદાથો દૂધ, દ ીં, ઘી લવેાનુાં નક્કી કરો તો તે સાથે 
તમારા ખોરાકમાાં મોટા પ્રમાણમાાં કોલેસ્ટેરોલ અને ચરબી િણ આવશે. 



વળી એટલા પ્રમાણમાાં શાકા ારી ખોરાક ઓછો લેશો તેથી જેહટલ 
કાબોહદત િદાથો અને ફાઈબર િણ ઓછા મળશે. આથી ડેરી િેદાશો 
અને પ્રાચણિ િદાથો તસવાયના િદાથોમાાંથી શાકા ારી મનષુ્યોએ 
તવટામીન બી-12 મેળવવુાં િોઈએ (દા.ત. કઠોળ અન્દ્ય ઔર્ધીય 
સ્રોતોમાાંથી તથા તવતવધ શાકા ારી તવટામીનની ગોળીઓ જેમાાં 
તવટામીન બી-12  ોય.) 

દૂધ અને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર : 
ઈ.સ. 1999માાં તવશ્વ કેન્દ્સર સાંશોધન ફાંડ અને કેન્દ્સર સાંશોધન માટેની 
અમેહરકન સાંસ્થાએ તારણ કાઢ્ુાં છે કે ડેરી િેદાશો એ સાંભવતઃ પ્રોસ્ટેટ 
કેન્દ્સરનુાં એક કારણ છે અને એતપ્રલ, 2000માાં એક બીજા સાંશોધનમાાં 
ડેરી િેદાશો અન ેપ્રોસ્ટેટ કેન્દ્સર વચ્ચનેો સાંબ ાંધ બતાવ્યો છે.  ાવષડષના 
ડોક્ટરોએ 11 વર્ષમાાં 20,885 મનષુ્યનો આરોગ્ય તવર્યક અભ્યાસ કયો 
અને તેમાાં તેમણે િણઆવ્ર્ુાં કે રોિના અઢી કિ જેટલા દૂધ િદાથોનુાં 
સેવન કરનાર લોકોમાાં રોિના અડધા કિ જેટલા િદાથોનુાં સેવન 
કરનારની સરખામણીમાાં પ્રોસ્ટેટ કેન્દ્સરનુાં િોખમ 34% વધ ુ ોય છે. 

દૂધ, ચીઝ, આઈસ્રીમ વગેરે ડેરી િેદાશો, ઈંડાાં, માાંસ અન ેઅન્દ્ય પ્રાચણિ 
િદાથો અન્દ્ય પ્રકારના કેન્દ્સર સાથે સાંબ ાંધ ધરાવ ેછે. આ ઉિરાાંત ડેરી 
પ્રોડક્ટમાાં પ્રચરુ માત્રામાાં ચરબી  ોય છે જે આિણા શરીરમાાં કેન્દ્સર 
ઉત્િન્ન કરનાર રસાયણો અને કેન્દ્સરની વદૃ્ધદ્ કરનાર  ોમોન્દ્સ માટે 
પ્રવેશ રાર/બારા સમાન છે. આ ઉિરાાંત ડેરી પ્રોડક્ટમાાં કેન્દ્સર 
પ્રતતરોધક રવ્યો ખબૂિ ઓછા પ્રમાણમાાં  ોય છે અને રેર્ાઓ (ફાઈબર) 
તો ચબલકુલ  ોતાાં નથી. રેર્ાઓ માત્ર વનસ્િતતિન્દ્ય ખોરાકમાાં િ  ોય 
છે જે સામાન્દ્ય રીતે આિણા િાચનતાંત્રમાાંનાાં કારોસીનોિન્દ્સ 
(Carcinogens)ને દૂર કરે છે. 

ધાન્દ્ય (Whole grains), વાલ અને અન્દ્ય કઠોળ, શાકભાજી અને ફળોમાાં 
કેન્દ્સર સામે લડવાની તાકાત છે. વનસ્િતતિન્દ્ય આ ારમાાં ચરબી 
ઓછી  ોય છે અને રેર્ાઓ વધ ુ  ોય છે અને તે કેન્દ્સર પ્રતતરોધક 
તત્ત્વોથી ભરપરૂ  ોય છે. માાંસ, ડેરી િેદાશો, ઈંડાાં અને તળેલા િદાથો 



રહ ત આ ાર તાંદુરસ્તી માટે શે્રષ્ઠ છે. નીચે િણાવલેા આ ાર કેન્દ્સરને 
રોકવામાાં ઉિયોગી છે. 

શાકભાજી : શક્કહરયાાં, ગાિર, ફૂલગોબી, િાલખની ભાજી, કોથમીર 
(ધાણા) 

ફળો : સ્ટ્રોબેરી, સાકરટેટી, તરબચૂ, કેળાાં, સફરિન 

ધાન્દ્ય : ઘઉંની રોટલી, ચોખા, ઓટનો લોટ વગેરે 

કઠોળ : વાલ, વટાણા, મસરૂની દાળ 

મારી તુંદુરસ્તીનો અહિેાલ : 
જ્યારે હુાં સ ાંપણૂષ શાકા ારી થયો ત્યારે મારી ઉંમર 55 વર્ષની  તી અને 
ત્યારે મને એવો વ મે  તો કે િો હુાં દૂધ, ઘીની બનાવટોનો ત્યાગ 
કરીશ તો મારી તાંદુરસ્તી િોખમાશે. હુાં સ ાંપણૂષ શાકા ારી (Vegan) થયો 
તે િ લેાાંનો અને તે િછીનો અ વેાલ નીચે પ્રમાણે છે : 
 

સાંપણૂષ શાકા ારી  (Vegan) સાંપણૂષ શાકા ારી (Vegan) 

 થયા પવેૂ 1995  થયા િછી 1997 

કોલેસ્ટેરોલ 205 160 

HDL 34 42 

ટ્રાયધ્ગ્લસરાઈડ 350 175 

શાકા ારી થયા િછી મારા શરીરમાાં વધ ુ તાકાત આવી છે. મારા 
શરીરમાાં કેલ્શ્યમની ઉણિ વતાષતી નથી. મારાાં  ાડકાાંની મિબતૂાઈ 
બરાબર છે. અલબત્ત, સૌએ શાકા ારી બન્દ્યા િછી શરીરના રાસાયચણક 
બાંધારણની સતત તિાસ રાખવી િોઈએ. મારા ડોક્ટર મારાાં 
િહરણામોથી ખબૂ ખશુ થયા અને તેઓએ મને અન્દ્ય કોઈ તવટામીન્દ્સ કે 
કેલ્શ્યમ લવેાની સલા  િણ આિી નથી. 1998માાં િણ મારો આરોગ્ય 
અ વેાલ એટલો િ સારો છે. 



જૈન ધાવમિક દૃષ્ટટકોણ : 
અહ િંસા એ જૈન ધમષનો ઉચ્ચત્તમ આદશષ છે. અલબત્ત, આિણા જીવન 
તનવાષ  માટે જૈન ધમષ તેના ગ ૃસ્થ અનયુાયી શ્રાવક-શ્રાતવકાઓને અમકુ 
મયાષહદત હ િંસાની છૂટ આિે છે. જૈન ધમષ ગ્રાંથો સ્િષ્ટ રીતે દશાષવે છે કે 
: 

આિણા જીવન તનવાષ  માટે, આિણા સાધ ુ જીવનની/સાધ-ુ
સાધવીજીઓના જીવન તનવાષ  માટે, આિણા શાસ્ત્રો-ધમષગ્રાંથો ગ્રાંથાલયો, 
જિનાલયો અને ઉિાશ્રયોના સાંરક્ષણ માટે અત્યાંત આવશ્યક અને 
મયાષહદત પ્રમાણમાાં પથૃ્વી અથાષર્ ્ માટી, રેતી, ચનૂો, િથ્થર વગરેે 
િાણી, અસ્ગ્ન અથાષર્ ્ દીવા વગેરે, વાર્ ુ અને વનસ્િતતકાય વગેરે 
એકેષ્ન્દ્રય જીવોની હ િંસા કરવાની શ્રાવક-શ્રાતવકા સ્વરૂિ ગ ૃસ્થોને 
અનમુતત આિે છે. 

બેઈષ્ન્દ્રયથી લઈને િાંચેષ્ન્દ્રય સધુીના કોઈિણ ત્રસ જીવો દા.ત. િશ,ુ 

િક્ષી, જીવિ ાંર્ઓુ અને મનષુ્ય વગેરેની કોઈિણ સાંિોગોમાાં તેઓને 
ત્રાસ કે તેમની હ િંસા કરવાની છૂટ શ્રાવક શ્રાતવકાઓન ેિણ આિવામાાં 
આવી નથી. 

સાધઓુ માટે સાંપણૂષ િણ ે અહ િંસક બનવુાં િરૂરી છે. સાધઓુ પથૃ્વી, 
િાણી, અસ્ગ્ન, વાર્ ુઅને વનસ્િતત સહ ત કોઈિણ સ્થાવર અને ત્રસ 
જીવોની હ િંસા કરતાાં નથી. 

ગાય-ભેંસ વગેરે દૂધ આિતા પ્રાણીઓ િાંચેષ્ન્દ્રય છે અને તેઓ સાંજ્ઞી 
 ોવાથી મન/મગિ િણ ધરાવે છે. જૈન ધમષગ્રાંથોમાાં આવાાં પ્રાણીઓ 
પ્રત્યેની તનદષયતા અને તેમની હ િંસાને સૌથી મોટુાં િાિ ગણવામાાં આવ્ર્ુાં 
છે. 

આિના આધતુનક ઉચ્ચ યાાંતત્રકી િયાષવરણના મા ોલમાાં માાંસ મેળવવા 
આચરાતી તનદષયતા અને દૂધ મેળવવા આચરાતી તનદષયતામાાં કોઈ ફેર 
િણાતો નથી. માાંસ મળેવવા માટે ગાય-ભેંસની ર્રુતમાાં કતલ કરવામાાં 
આવે છે, જ્યારે દૂધ મેળવવા માટે ગાય- ભેંસને મારવામાાં આવતી 



નથી િરાંર્ ુતેની શરૂઆતની જિદગીમાાં િીડા આિવામાાં આવે છે. તેની 
એક વાછરડી તસવાય બધાાં િ વાછરડાાંઓને છ મહ ના સધુી િીડાિનક 
રીતે રાખી છેવટે મારી નાાંખવામાાં આવે છે અને તે દૂધ આિતાાં ગાય-
ભેંસને િણ છેવટે િાાંચ- છ વર્ષના અંતે ઓછાં દૂધ આિતી થાય કે બાંધ 
થાય કે ર્રુત મારી નાાંખવામાાં આવે છે. જ્યારે તેમનુાં કુદરતી આર્ષુ્ય 
15 વર્ષનુાં  ોય છે. ડેરી ઉદ્યોગ માટે રાખવામાાં આવેલી ગાય-ભેંસ કે 
તેમનાાં વાછરડાાં આ તનદષયતા અને મતૃ્ર્મુાાંથી ક્યારેય છટકી શકતાાં 
નથી. 

ટૂાંકમાાં, દૂધ મેળવવા માટે આચરવામાાં આવતી તનદષયતા, માાંસ મળેવવા 
માટે આચરાતી તનદષયતા જેટલી અથવા તેના કરતાાં વધ ુખરાબ  ોય છે 
અને ડેરી બનાવટોનો ઉિયોગ કરીને આિણે આવી તનદષયતાને પ્રેરણા 
અને પ્રોત્સા ન આિીએ છીએ. 

ડેરી રે્દાશોનો જૈન મુંરદરમાું થતો ઉર્યોગ : 
શ્વતેાબાંર, હદગાંબર બાંને સાંપ્રદાયો તમેનાાં દેરાસરોમાાં થતી ધાતમિક 
તવતધઓમાાં દૂધ અને દૂધની બનાવટોનો ઉિયોગ કરે છે. પ્રાચીન 
કાળમાાં (આિના ઉચ્ચ યાાંતત્રકીવાળા જેમાાં ગાય-ભેંસન ે અત્યાંત િીડા 
આિી છેવટે મારી નાાંખવામાાં આવે છે ત ેડેરી ઉદ્યોગના િન્દ્મ િ લેાાં) 
ભારતમાાં ગાય-ભેંસની કુટુાંબના એક સભ્ય તરીકે કાળજી લેવામાાં 
આવતી  તી અને ગાય કે ભેંસને તેનુાં બચ્ચુાં કે વાછરડુાં ધાવી લે તે 
િછી દો વામાાં આવતી  તી અને તે દૂધનો મનષુ્યો ઉિયોગ કરતા 
 તા અને આ િ કારણથી દૂધ અને દૂધની બનાવટોને જૈન કે અન્દ્ય 
ધમષગ્રાંથોમાાં હ િંસક ગણવામાાં આવી નથી. 

આિણે નવા યાાંતત્રકી િયાષવરણ  ઠેળ, જૈન દેરાસરોમાાં થતાાં 
તવતધતવધાનોમાાં ઉિયોગમાાં લેવામાાં આવતાાં દૂધ અને દૂધની બનાવટો 
(દા. ત. પજૂા માટે દૂધ, આરતી માટે ઘી, નૈવેદ્ય માટે મીઠાઈ વગેરે) 
અંગ ેપનુઃમલૂ્યાાંકન કરવુાં િોઈએ. કોઈિણ સાંિોગોમાાં આિણે આિણા 
જૈન ધમષના ઉચ્ચતમ તસદ્ાાંત અહ િંસામાાં કોઈ િ છૂટછાટ મકૂવી ન 
િોઈએ. કોઈ િ સમાધાન કરવુાં ન િોઈએ. 



શ્વતેાાંબર િરાંિરાને લાગે વળગે છે ત્યાાં સધુી હુાં ચોક્કસ ક ી શકીશ કે 
કોઈ િ ધમષગ્રાંથો (આગમો)માાં દેરાસરમાાં-પજૂામાાં દૂધનો ઉિયોગ 
કરવાનુાં તવધાન નથી. 

દગાંબર િરાંિરા અંગે શ્રી અર્લુ ખારા (જૈન કેન્દ્ર, ડલ્લાસ, ટેક્સાસના 
ભતૂપવૂષ પ્રમખુ) િણાવે છે કે મોટા ભાગના હદગાંબરો પજૂાતવતધમાાં 
દૂધનો ઉિયોગ કરતા નથી અને કોઈિણ ધમષગ્રાંથમાાં િણ દૂધ અને 
દૂધની બનાવટોના પજૂામાાં ઉિયોગ અંગે તનદેશ પ્રાપ્ત થતા નથી. હ િંદુ 
માંહદરોની પજૂા તવતધની સીધી અસર  ઠેળ દચક્ષણ ભારતમાાં કેટલાાંક 
હદગાંબર દેરાસરોમાાં દૂધનો ઉિયોગ થાય છે. 

િો આિણે અંગત વ્યવ ારમાાં ડેરી િેદાશોનો ઉિયોગ કરીએ તો એ 
કાયષ માટે અને તેના િહરણામ સ્વરૂિ િાિકમષ માટે આિણે િોતે િ 
અંગત રીતે િવાબદાર છીએ. િરાંર્ ુિો આિણે દેરાસરોમાાં દૂધ વગેરે 
િેદાશોનો ઉિયોગ કરીએ તો એમ મનાય કે આખોય જૈન સમાિ સૌથી 
મોટુાં િાિ કરી રહ્યો છે. 

જૈન પજૂાતવતધમાાં દૂધ અને દૂધની બનાવટો અમકુ ચોક્કસ ધાતમિક 
પ્રતીકોનુાં પ્રતતતનતધત્વ કરે છે, પજૂા તવતધમાાં આિણે જે બનાવટોનો 
ઉિયોગ કરીએ તેનો સ્રોત હ િંસામકુ્ત/તનદષયતામકુ્ત  ોવો િોઈએ. 
આિણી ધાતમિક પજૂાતવતધનુાં મખુ્ય ધયેય આિણી આધયાજત્મક ઉન્નતત 
કરવાનો છે. એ તવતધતવધાનના િહરણામે આિણાાં અ ાંકાર, લોભ, રોધ, 

તવર્યવાસના, િહરગ્ર માાં ઘટાડો થવો િોઈએ. 

આિણ ે આિણી પજૂાતવતધમાાં દૂધના સ્થાને સાદુાં િાણી અથવા 
સોયાબીનનુાં દૂધ, ઘીના સ્થાને વનસ્િતત િન્દ્ય તેલ અન ેમીઠાઈઓના 
સ્થાને તવતવધ પ્રકારના સકુા મેવાનો ઉિયોગ કરવો િોઈએ. આિણી 
પજૂાતવતધમાાં કરેલા આવા પ્રકારના િહરવતષનની ર્વુા િઢેી િરૂર કદર 
કરશે. 
 



તા. ક. આ લેખ સૌ પ્રથમવાર ઓગસ્ટ, 1997માાં ઈન્દ્ટરનટે ઉિર (Jain 

List) પ્રકાતશત થયેલ. ત્યારથી સમગ્ર તવશ્વમાાંથી વાચકોએ અમોને ઘણી 
પષૃ્ષ્ટ આિી છે. આમાાંના કેટલાાંક લોકોના પ્રતતભાવ-અચભપ્રાય અમે આ 
પસુ્સ્તકાના અંતે આપ્યા છે. તે વાાંચવાની અમો  ાહદિક ભલામણ કરીએ 
છીએ. 
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2. ડેરી ફામપની ગાય-ભેંસ : જીિન, ઉર્યોગ અને તેની 
ર્ીડાઓ 

તે ફક્ત દૂધ અને માુંસ માટે નથી, લોશન માટે ર્ણ છે. 

ભવૂમકા : 
સામાન્દ્ય મનષુ્ય માટે તે ગાય-ભેંસ છે િરાંર્ ુ જે રીતે તેઓનો આ 
લખેમાાં ઉલ્લેખ કરવામાાં આવ્યો છો ત ેરીતે માાંસ ઉદ્યોગ માટે ત ેમાત્ર 
વાછરડાાં કે વાછરડી િ છે. (માત્ર માદા ગાય-ભેંસ કે જે બચ્ચાાંન ેિન્દ્મ 
આિે છે તેને િ ગાય-ભેંસ ક વેામાાં આવે છે.) 

કતલખાનામાાં કતલ થતાાં િશનુાં સરેરાશ વિન 1150 રતલ  ોય છે. 
તેમાાંથી માથુાં, ખરી, આંતરડાાં અને ચામડુાં દૂર કયાષ િછી તેનુાં વિન 
714 રતન થાય છે. તે બાકી ર લે મતૃકમાાંથી 568 રતલ વિન માાંસ 
અને 49 રતલ વિન તવતવધ અંગો અને ગ્રાંતથઓનુાં  ોય છે. જેમાાંથી 
યકૃત (Liver) જેવા અંગોનો ભોિનમાાં સીધે સીધો ઉિયોગ થાય છે. 
બાકીનામાાં ચરબી અને  ાડકાાં  ોય છે જેનો ઉિયોગ મીણ, કોસ્મેટીક, 

કેન્દ્ડીથી લઈને િાલર્ ુપ્રાણીઓના ખોરાક તરીકે થાય છે. 

ખેતીવાડી તવભાગના િણાવ્યા પ્રમાણે ગયે અઠવાહડયે િશિુાલકોએ 
એક િશ ુદીઠ 632 ડોલર માાંસ ઉત્િાદકો િાસેથી મેળવ્યા  તા. જ્યારે 
માાંસ ઉત્િાદક કસાઈઓએ એક િશ ુ દીઠ માાંસના 644 ડોલર અને 
અન્દ્ય અંગોના 101 ડોલર બધા મળીને 745 મેળવ્યા  તા. 

કેટલાક ખબૂ હકિંમતી અંગોની સચૂી તેમના ઉિયોગ અને તેની હકિંમત 
આ લખેને અંતે આિવામાાં આવી છે. 

લેખ : 
તવર્ય પ્રવશે : 



તવજ્ઞાનીઓ માને છે કે રોગવાળા ઘેટાાંનાાં મગિના માાંસને, ચિટનની 
ગાય- ભેંસને ખવરાવવાથી તેના રોગના કારણે ચિટનની ગાય-ભેંસ 
ગાાંડી થયેલ છે અને તેનુાં માાંસ દૂધ વગરેે લેનારા ચિટનના અંગ્રિેોનાાં 
મોત નીિજ્યા  તાાં. 

અમેહરકન ખેડતૂો અને િશિુાલકો િનતાને એ વાતની ખાતરી આિે છે 
કે રોગવાળા ઘેટાાંન ુાં માાંસ તેઓની ગાયો ખાતી નથી. તો અમેહરકાની 
ગાયો, ઢોર, ડુક્કર અને મરઘાાંને શુાં ખવડાવીને હૃષ્ટપષુ્ટ બનાવવામાાં 
આવે છે, તેનુાં અમેહરકન પ્રજાને આશ્ચયષ થાય છે. અનાિ, સોયાબીન કે 
અન્દ્ય ધાન્દ્ય ઉિરાાંત અમહેરકાની ગાયોના રોજિિંદા ખોરકમાાં મોટા ભાગ ે
સકુાયેલુાં લો ી, ભકૂો કરેલાાં િીંછાાં, કચરેલા  ાડકાાં, તળેલી ચરબી અન ે
માાંસની વાનગીઓ  ોય છે. 

અમેહરકાની ગાયો, ડુક્કર અને મરઘાાં સ્વજાતતભક્ષણ એટલ ેતેઓ તેમની 
જાતતઓનુાં માાંસ ખાઈ રહ્યા છે. 

ટોિેકામાાં કેન્દ્સાસ હડિાટષમેન્દ્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચરના વૈકધ્લ્િક ઉિયોગોના 
કાયષરમના કો-ઓહડિનેટર ડૉ. રેમન્દ્ડ એલ. બન્દ્સષ ક  ેછે : 

“મરઘીઓની ચીસ, બરાડા અને  ાકલ તસવાયની દરેક વસ્ર્નુો 
આિણએ ઉિયોગ કરીએ છીએ.” 

“આિણે એ િ છીએ, જે આિણે ખાઈએ છીએ.” એ તવધાનને નવો િ 
અથષ આિનાર ઉદ્યોગ છે. કતલખાનામાાં તૈયાર થયેલાાં માાંસન ે
મનષુ્યના ઉિયોગમાાં લેવાયા બાદ બાકીની વસ્ર્ઓુ (કતલખાનાનો 
કચરો અથવા એંઠવાડ), લો ી, ફેટ, શીંગડાાં, િગની ખરીઓ, નખ, 

ખોિરી, આંતરડાાં, નહ  િચલેી  ોિરીમાાં ર લેી વસ્ર્ઓુનો શો ઉિયોગ 
? 

ઉત્તર : કલ્િનામાાં િણ ન આવે તેવો ઉિયોગ થાય છે. ચચત્રશલાકા 
(િીંછી), ફલોર મીણ, થીજી ન જાય તવેી હદવાસળીઓ, સેલોફેન, 

ચલનોચલયમ, તસમેન્દ્ટ, છબી િાડવા માટે વિરાાંતાાં કાગળ અન ે
છોડનાશક દવાઓ, જિિંદગી બચાવનાર દવાઓ, જિિંદગી શોભાવનાર 



સૌંદયષ પ્રસાધનો, સાબ,ુ કેન્દ્ડી, વસ્ત્રો, ગાદીતહકયા, િગરખાાં, અન ે
રમતગમતનાાં સાધનોનો જેમાાં સમાવેશ થાય છે એવી મગિ મઝૂ ાંવી 
નાાંખે તેવી અનેક િેદાશો કતલખાનાાંના કચરામાાંથી બને છે. 

ચિટનમાાં ગાાંડી ગાયોનો રોગ નવેમ્બરથી ફાટી નીકળ્યો ત્યારે ભારે 
મોટો ભય િદેા થઈ ગયો  તો.. વાસ્તતવક્તા એ છે કે કયામતના 
હદવસનો ખ્યાલ બહુ િ ખરાબ છે. અમેહરકન મીટ ઈધ્ન્દ્સ્ટટ્ટુ માટે 
સાંયોજિત િેદાશોના વેિારી માંડળના ઉિપ્રમખુ ડૉ. જેરી િીટર  સતાાં 
 સતાાં ક  ેછે, ગાયો અને ડુક્કરોને જીવન વ્યવ ારમાાંથી બ ાર કાઢી લો 
અને તમે જાણો છો તેમ જીવન િ બદાલાઈ િશે. િો કે અમેહરકામાાં 
ગાાંડી ગાયોનો રોગ થયો નથી િણ બીજી બાબતો ચચિંતાિનક છે. જેક-
ઈન-ધ-બોક્ષ નામના રેસ્ટોરન્દ્ટમાાં કાચાિાકા તળેલા  મે્બગષસષ 
(સેન્દ્ડવીચ જેવી તળેલી વાનગી) ખાવાથી 1993માાં ત્રણ બાળકો મરી 
ગયલે તે ઈ-કોલી બેક્ટેહરયા અને સાલમોચલયાનો ચેિ કે જે પ્રતત વર્ષ 
 જારો અમેહરકનોને લાગ ુિડે છે, એ બે કાયમી સમસ્યાઓ છે. માાંસ 
ઉદ્યોગના માચલકો આ ખતરાને દબાવી રહ્યા છે િણ એની અસરો 
નાબદૂ કરવા એણે ઉિાયો યોજ્યા છે. ઘણા મોટા માાંસના 
કારખાનાવાળા  વે બેક્ટેહરયાને મારી નાખવા માટે િશઓુના મડદાાં 
ઉિર િાણીની વરાળનો છાંટકાવ કરે છે. તેઓ તનયતમત રીતે બેક્ટેહરયા 
િોવા માટે માાંસનુાં તનરીક્ષણ કરે છે અને તે માટે ચેક-િોઈન્દ્ટસ સ્થાપ્યા 
છે. ઉિરાાંત માાંસ ખાનારા લોકો બધુાં માાંસ પરેૂપરુુાં િકવીને ખાય છે 
અને એ રીતે િોતાની જાતનુાં રક્ષણ કરે છે. 

આમ છતાાં, જેઓ માાંસને કતલ કે હ િંસા નથી માનતા એવા લોકો માટે 
િણ કેટલીક કાયમી સમસ્યાઓ છે. મ ત્તમ શોર્ણ કરવાની વસ્ર્ ુ
પ્રાણીઓ છે એવો આ ઉદ્યોગકારોનો તનદષય ખ્યાલ ઘણા માણસોન ે
અશાાંતત ઉિજાવનારો તો છે. એ યાદ રાખવા જેવુાં છે કે ફલોર વેક્ષ કે 
ચલિસ્ટીક બનાવવા માટે પ્રાણીઓની કતલ કરવામાાં આવતી નથી. 80 
થી 90 ટકા ગાય કે ડુક્કરનુાં માાંસ તો લોકો ખાઈ જાય છે. છેલ્લા 
દશકામાાં ઢોરની હકિંમત એટલા નીચા સ્તરે િ ોંચી છે કે ગયા સપ્તા માાં 



પ્રમખુ ધ્ક્લન્દ્ટન માાંસની હકિંમત વધારવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા  તા અને 
માાંસના ઉદ્યોગિતતઓ વધારેમાાં વધારે નફો કેમ મળે તેનો પ્રયત્ન કરી 
રહ્યા  તા. 

િીટર ક  ેછે કે – “આડિેદાશોનુાં વેચાણ એ ઉદ્યોગકારો માટે નફા અને 
ખોટ વચ્ચનેો તફાવત છે અને ગ્રા કને માટે માાંસ ખાવાનુાં િોર્ાય તેવુાં 
અને ન િોર્ાય તેવુાં છે.” 

ડૉ. બન્દ્સષ ઉમેરે છે કે – “િો આિણે આડિેદાશોનુાં બજાર નહ  
તવકસાવીએ તો આિણે તેનો તનકાલ તો કરવો િ િડે અને તેથી બીજી 
અનેક સમસ્યાઓ િેદા થવાની.” 

િો માણસો તેમના તપ્રય રેસ્ટોરાાંના રસોડામાાં ડોહકર્ુાં કરીને જુએ તો 
કદાચ વધારે માણસો ઘેર રસોઈ બનાવવાનુાં િસાંદ કરે. એવી િ રીતે 
માાંસ િેહકિંગ કરવાના સ્થળની મલુાકાત માણસ લે તો શાકા ારી થવા 
માટે નવી પ્રેરણા તનેે િરૂર મળે. 

અમેરરકન કતલખાનાુંઓનુું આંકડાશાસ્ત્ર : 
અમેહરકામાાં દરરોિ સરેરાશ નીચે પ્રમાણે િશઓુની કતલ કરવામાાં 
આવે છે. 

િશઓુ-સામાન્દ્ય  1,30,000 

વાછરડાાં, િાડા વગેરે  7,000 

ડુક્કર  3,60,000 

મરઘાાં, બતક વગેરે 2,40,00,000 

કતલખાનાની પ્રરક્રયા : 
આધતુનક કતલખાનાાં આંતશક રીતે ફેક્ટરી અને મોટા ભાગે નાના ટકૂડા 
કરવાની દુકાન જેવાાં છે. મોટા કતલખાનાાં દર કલાકે 250 ગાય-ભેંસની 
કતલ કરે છે અને દરરોિ 16 કલાક ચાલે છે. અ ીં ગાય-ભેંસનુાં મતૃક 



દે  લોખાંડના હકૂના આધારે જેમ જેમ આગળ ધકેલાર્ ુાં જાય તેમ તેમ 
તેના ડઝનબાંધી સાંખ્યામાાં નાના ટકૂડાઓ થતા જાય છે. 

સૌ પ્રથમ જીવતી ગાય-ભેંસને ઢોળાવવાળા ઉિરના ભાગમાાં લઈ 
િવામાાં આવે છે, ત્યાાં તેના માથાને િક્કડમાાં મકૂવામાાં આવે છે અન ે
તેને બભેાન બનાવવામાાં આવે છે. ત્યારબાદ ‘સ્ટીકર’ ક વેાતો માણસ 
તીણી છરી વડે તે ગાય-ભેંસના ગળાની ધોરી નસ કાિે છે અને ગાય-
ભેંસ મરી જાય છે. નસમાાંથી નીકળર્ુાં લો ી એક મોટા વાસણમાાં ભગેુાં 
કરવામાાં આવે છે. િાછળથી તે લો ીને સકુવીને, તેનો િાવડર 
બનાવવામાાં આવે છે અને પ્રોટીનર્કુ્ત િશ ુઆ ાર તરીકે તે ઢોરને 
ખવડાવવામાાં આવે છે. 

ત્યારબાદ િગની ખરીઓ દૂર કરવામાાં આવે છે અને વેચાણ માટે 
ચામડુાં ઊતારી લેવામાાં આવે છે. િો ગાય-ભેંસ ગભષવતી  ોય તો તેના 
નહ  િન્દ્મેલા ગભષસ્થ વાછરડાનાાં ચામડાને ઊંચી જાતના સુાંવાળાાં 
ચામડાાં (Slunk) તરીકે વચેવામાાં આવે છે. ત્યાર િછી મસ્તકના ટકૂડા 
કરવામાાં આવે છે અને ત ેગાય-ભેંસની છાતીનો ભાગ ખોલી અંદરના 
અંગો છૂટા િાડવામાાં આવે છે. 

કચરો ક વેાતાાં અંગોને (waste) કચરાિેટી જેવા ખાંડમાાં મોકલવામાાં 
આવે છે અને િહરવ ન િટ્ટા ઉિર તેને મકૂવામાાં આવે છે જ્યાાં 
કારીગરો ચીતિયા વડે અંગો છૂટાાં િાડે છે. 

કારીગરોનો એક સમ ૂ  ોિરીનાાં િડ છૂટાાં કરે છે, તો બીિો સમ ૂ ફેફસાાં 
છૂટાાં કરે છે. બીજા કારીગરો હૃદય, િેષ્ન્દ્રયાસ અથવા થાઈરોઈડ 
ગ્રાંતથઓ છૂટી િાડે છે. મોટા ભાગે  ાડકાાંઓ અને ખરીઓનો ઉિયોગ 
આ ાર, ખાતર અથવા ઊંચી જાતના પ્રોટીન ર્કુ્ત િશ ુઆ ાર અને 
ખાતર બનાવવામાાં થાય છે. બાકીનો વધલેો કચરો અને  ાડકાાં, કોલન, 

જિલેટીન અને રમકડાાં બનાવનારાઓને વેચી દેવામાાં આવ ેછે. 

કતલખાનાની આડરે્દાશો :  
ગાય-ભેંસના શરીરના અંગો અને તેના ઉિયોગ : 



કતલખાનામાાં માાંસ તયૈાર કરવાની સમાાંતર પ્રહરયા બીજા રૂમમાાં ચાલ ે
છે, જ્યાાં કારીગરો માાંસની તવતવધ જાતતઓ, ઉિરથી ગોળ  ોય તેવુાં, કહટ 
પ્રદેશનુાં માાંસ, લાાંબા લાાંબા ટૂાંકડા ાં  ોય તેવુાં માાંસ, લાાંબા ચિટા ટકૂડા 
 ોય તેવુાં માાંસ, િાાંસળીઓ,  ડિચી વગેરે છૂટુાં િાડે છે. મોટરના દરેક 
અંગોની માફક પ્રાણીઓનાાં દરેક અંગની તવતશષ્ટ હકિંમત  ોય છે અન ે
તેનુાં બજાર  ોય છે. ગાય-ભેંસના જીભના બજારમાાં રતલના 58 સેન્દ્ટ 
અથાષર્ ્રૂ. 27 ઉિજે છે. મોટા ભાગે તે મેસ્ક્સકો મોકલાય છે, જ્યાાં તેના 
નાના નાના લાાંભા ટકૂડા કરી, સ્વાહદષ્ટ મસાલદેાર ચણૂષ કરી તે પરૂણ 
તરીકે ટાકોમાાં વિરાય છે. 

ગાય-ભેસનાાં હૃદય (રતલના 27 સેન્દ્ટ અથાષર્ ્ રૂ. 15ના ભાવથી) 
મરીમસાલા નાાંખલે માાંસર્કુ્ત પરૂણ બનાવવા માટે રતશયામાાં તનકાસ 
કરવામાાં આવે છે. ગાય- ભેંસના ગાલનુાં માાંસ બલોની બનાવવા માટે 
અમેહરકન માાંસ ઉત્િાદકોને વેચવામાાં આવે છે. અલબત્ત, આમાાંનાાં ઘણી 
જાતનાાં તવતશષ્ટ અંગોના તવતશષ્ટ માાંસ િાલર્ ુપ્રાણીઓ માટેના ખોરાક 
બનાવતી કાંિનીઓને વચેવામાાં આવે છે, જે ખાસ કરીને અલગ િાડેલાાં 
તવતશષ્ટ અંગોને ખરીદવાનો આગ્ર  રાખે છે. 

કારચગલ, ધ તમનીયાિોલીસ બઝેડ મીટ િેહકિંગ કાંિનીના પ્રવક્તા માકષ 
ક્લેઈન (Mark Klein) ક  ેછે : સુાંદર, સ્વાહદષ્ટ અન ેિોર્ક રવ્યોવાળી 
વાનગી બનાવવા માટે તવતશષ્ટ પ્રકારના માાંસ ચોક્કસ પ્રમાણમાાં 
લેવામાાં આવે છે. અને તે માટે િાલર્ ુપ્રાણીઓનો ખોરાક બનાવનારા 
રસોઈયાઓ જુદા જુદા પ્રમાણમાાં હૃદય, કલેજુ ાં અને એવાાં િ બીજાાં 
અંગોનુાં માાંસ માંગાવે છે. 

બાયોટેકનોલોજિ કે જેમાાં દવાઓની કાંિનીઓ DNA નો પનુઃ િોડાણકતાષ 
તરીકે ઉિયોગ કરીને પ્રયોગશાળામાાં જે ઔર્ધો બનાવે છે તે 
બાયોટેકનોલોજિની ઉત્િતત્ત અને તવકાસ ન ોતો થયો ત્યાાં સધુી એ બધા 
િદાથો, ઘણી ફામાષસ્ર્હૂટકલ કાંિનીઓ પ્રાણીઓમાાંથી તે મેળવતી  તી. 
તેમ છતાાં, ગાય-ભેંસનુાં જાડુાં લો ી (લગભગ લીટરના રૂ. 1900 થી 



2350ના ભાવથી) દવાઓ બનાવવામાાં તથા સાંશોધન માટેનુાં એક 
અગત્યનુાં માધયમ બની ર  ેછે. 

ગાય-ભેંસની તવતવધ ગ્રાંતથઓમાાંથી  ોમોન્દ્સ (જાતતય રસો) અને બીજાાં 
રવ્યો મેળવીને ઔર્ધીઓ બનાવવામાાં આવે છે. ગાય-ભેંસની 
તિચ્ર્ટુહર ગ્રાંતથ (એક રતલના $19.50 અથાષર્ ્ રૂ. 925) ભેગી કરી 
તેમાાંથી લો ીના દબાણને કાબમૂાાં લાવવાની તથા હૃદયના ધબકારા 
તનયતમત કરવાની દવાઓ બનાવવામાાં આવે છે. ગાય-ભેંસની (એક 
રતલના $3 અથાષર્ ્રૂ. 135 ના ભાવથી) અંતઃસ્રાતવ (એહિનલ) ગ્રાંતથઓ 
ભગેી કરી તેમાાંથી કાઢેલા પ્રવા ી રસોમાાંથી 20 જુદા જુદા પ્રકારના 
સ્ટીરોઈડ્ઝ બનાવવામાાં આવે છે. ગાય-ભેંસના ફેફસાાં (એક રતલનાાં 6 
સેન્દ્ટના ભાવથી) લો ી વગરેેને ઘટ્ટ થર્ુાં અટકાવવા માટેના ઔર્ધ 
હ િહેરન (Heparin) માાં જાય છે અને (એક રતલના 6.3 સેન્દ્ટના 
ભાવથી) ગાય-ભેંસના િેષ્ન્દ્રયાસ ભગેાાં કરી તેમાાંથી ઈન્દ્સ્ર્ચુલન કાઢી 
ડાયાબીટીસના દદીઓને આિવામાાં આવે છે. ડાયાબીટીસનો એક દદી 
આખા વર્ષ દરમ્યાન કુલ 26 ગાયોના િેષ્ન્દ્રયાસમાાંથી મેળવેલ 
ઈન્દ્સ્ર્ચુલન વાિરે છે. સૌથી વધ ુહકિંમત ઉિજાવે એવી અતનતશ્ચત િેદાશ 
ગાય-ભેંસના તિત્તાશયની િથરી (Gallstone) છે, જેના ફક્ત એક 
ઔંસના $ 600 ના ભાવથી દૂર પવૂષના વેિારીઓ જેઓ િોતાને વૈદ્ય 
(Aphrodisiac) ગણાવે છે, તઓે લઈ જાય છે. 

એ નાનોસનૂો તવરોધાભાસ નથી કે ગાયની ચરબી એવી કાંિનીઓન ે
વેચવામાાં આવે છે કે જે લોકોને સુાંદર બનાવવા ચલિસ્ટીક વગેરે 
મેકઅિનાાં રવ્યો, સૌંદયષપ્રસાધનો, આઈલાઈનર, ભ્રમર રાંગવાની 
િેસ્ન્દ્સલ, વાળ દૂર કરવાના મલમ અને સ્નાન માટેના િદાથો, જીભ ન 
ચચરે તેવા બટાઈલ સ્ટીઅરેટ, ગ્લાઈકોલ સ્ટીઅરેટ અને PEG 150 
ડાઈસ્ટીઅરેટ બનાવે છે. 

Collagen નામનુાં પ્રોટીન જે ચામડાાં, ખરી અને  ાડકાાંમાાંથી મેળવવામાાં 
આવે છે તે સૌંદયષપ્રસાધનોમાાં આવતા લોશનમાાં ભેિશોર્ક ઘટક તરીકે 
અગત્યનુાં  ોય છે. ત્વચા તનષ્ણાતો આંખોના ખણૂાઓ તરફની 



કરચલીઓ તથા ચ લેા ઉિરની કરચલીઓ દૂર કરવા ચ રેાની 
ચામડીમાાં તેના ઈંજેક્શન આિે છે અને કૃતત્રમ સ્તનના આરોિણમાાં 
િણ તેનો માધયમ તરીકે ઉિયોગ થાય છે. તેમાાં કોર્ોની વદૃ્ધદ્ થઈ શકે 
છે. 

સાબઓુમાાં મખુ્ય ઘટક તરીકે કોકો બટર કે વનસ્િતત તેલનો ઉિયોગ 
થઈ શકે છે, આમ છતાાં, મોટા ભાગના સાબઓુમાાં પ્રાચણિ ચરબી િ 
વિરાય છે. ખરેખર, સોિ (Soap) શબ્દ (Sopa) સોિા નામના િવષત 
ઉિરથી આવલે છે. જ્યાાં એક િગ્યાએ પ્રાચીન રોમમાાં પ્રાણીઓનુાં 
બચલદાન આિવામાાં આવર્ુાં  ર્ ુાં. ત્યાાં નજીકની ખીણમાાં ર લે લોકો ત ે
િવષતના ઝરણામાાં િોતાનાાં અંગરખાાં-વસ્ત્રો ધોતાાં  તાાં, તે પ્રાચણિ 
ચરબી અને રાખના કારણ ેવધ ુને વધ ુસફેદ થતાાં  તાાં, તેથી વસ્ત્રોન ે
ધોઈને સફેદ કરનાર િદાથષ-સાબનેુ સોિ (Soap) ક વેામાાં આવ્યો. 

છેલ્લાાં 30 વર્ષથી કેટલાક અમેહરકનોને ગાય-ભેંસના મગિ, ડુક્કરના 
િગ અને બળદનાાં શરુકોશોનુાં ભોિન કરવાની તીવ્ર ઈચ્છા થાય છે. 
િરાંર્ ુઆિણી પ્રાણીઓની ખરીઓની ઈચ્છા ન સાંતોર્ાય તેવી છે. આ 
ખરીઓમાાંથી જિલટેીન બનાવવામાાં આવે છે. ગાંધતવ ીન અન ે
સ્વાદતવ ીન આ જિલેટીન પ્રોટીન તરીકે સેંકડો વસ્ર્ઓુમાાં વિરાય છે. 
તેમાાં ગુાંદરવાળી િટ્ટીઓ, આઈસ્રીમ, સખત કેન્દ્ડી, જેલ-ઓ (Jell-O) નો 
સમાવેશ થાય છે. ઘણી ચરબીમકુ્ત વસ્ર્ઓુ િાછળનુાં ર સ્ય આ 
જિલેટીન  ોય છે. અથાષર્ ્આવી ક વેાતી ચરબીર્કુ્ત વસ્ર્ઓુમાાં િણ 
જિલેટીન આવે છે. 

નાબીસ્કો (Nabisco. Inc.) ના માકેટીંગ કોમ્ર્તુનકેશનના મેનેિર જ્ ોન 
બેરોઝ (Johan Barrows) ક  ેછે : જે લોકો શસ્ક્ત/કેલરી વગરની વસ્ર્ ુ
વડે મોઢુાં ભરેલુાં રાખવા માગતા  ોય છે તેઓ માટેની રીમવાળી 
વાનગીઓમાાં જિલેટીન આવે છે. 

િાલર્ ુ પ્રાણીઓને ચા નારાઓમાાંના કેટલાકની કુદરતને િાછાં 
આિવાની ચળવળે પ્રાચણિ આડિેદાશો માટેનુાં બીજુ ાં એક તવસ્ર્તૃ 
બજાર ઊભુાં કર્ુ ં છે. તીણાાં અવાિ કરતાાં પ્લાસ્ટીકનાાં રમકડાાં, જે 



આંગળાાંનાાં સાાંધા અને સ્નાર્ઓુને માગષ આિે છે. બળદની પ ૂાંછડીઓ, 

િગના અંગઠૂાાંનાાં નખ, િડબાસ ખરીઓ અને 10 રતલના મમેથ 
 ાડકાાંઓ કાઢી લેવામાાં આવે છે. 

એક પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે પ્રાણીઓને નહ  િચેલ થેલી વગરેે 
ખોરાકને તેઓ શુાં કરશે ?  જુ સધુી આનો કોઈ િ િવાબ નથી. 
કેન્દ્સાસ, એગ્રીકલ્ચર હડિાટષમને્દ્ટના ડૉ. બન્દ્સષ ક  ે છે : આ અંગે પ્રેરક 
તવકાસ થઈ રહ્યો છે. િો કે હુાં અંગત ખાનગી વાત ક ી શકતો નથી. 
િરાંર્ ુ ખબૂ િ થોડા સમયમાાં અમે તેને પ્રાણી-ખોરાકમાાં િહરવતતિત 
કરવાની નવી િદ્તત જા રે કરીશુાં. 
 

A Cow’s Body Parts-Common Usage and Selling Price 

 

Cows Body Price in Common Usage 

Part $/Ib 

Bones 0.42 Gelatin, Collagen Bonemeals 

Tallow (fat) 0.19 Cosmetics Candles, Soap, Floor wax 

Ovaries 7.50 Medication to regulate menstrucation 

Hide 0.75 Footwear, Upholstery and Cloths 

Hooves 0.42 Gelatin and Collagen 

Horn 0.42 Gelatin and Collagen 

Kidney 0.17 Humain Consumption and Pet food 

Thyroid 2.00 Medicines 

Trachea 0.20 Pet food 

Lungs 0.06 Heparin, an anti-coagulant 

Pancreas 0.63 Insulin and Pet food 

Adrenal gland 2.85 Sources of 20 steroids 

Spleen 0.12 Human consumption 

Femur 0.42 Bones for fogs 

Intestines 0.21 Human consumption 

Stomach lining 0.41 Human consumption 



Heart 0.27 Sausage 

Lips 0.58 Taco filling 

Cheek 0.55 Sausage and Baloney 

Dried blood 4.40 High protein animal feed, Drug research 

Liver 0.43 Human consumption, Vitamin B-12 

 Heparin 

Tail 1.39 Human consumption 

Pituitary gland 19.50 Medicine blood pressure/heartrate 

Gallstones 600.00/oZ Jewellary and Aphrocisiace 

 



 

- પ્રતવણ કે. શા  

3. કતલખાનાુંઓના કિરાનો પનુઃઉર્યોગ 

(માુંસના રૂર્ાુંતર કરનારાું કારખાનાું) 
આ લખે વાાંચીને તમને ખ્યાલ આવશે કે ડેરી ફામષની ગાય-ભેંસ 
વનસ્િત્યા ારી/ શાકા ારી ર લે નથી. ડેરી ફામષમાાં ગાય-ભેંસને તેમના 
તનયતમત આ ારની સાથ ે કતલખાનાનાાં કચરામાાંથી બનાવલે 
રીસાઈકલ્ડ માાંસનો આ ાર તમક્સ કરીને આિવામાાં આવે છે. આ 
રીસાઈકલ્ડ માાંસ, મરેલાાં પ્રાણીઓ (સ િ રીતે મતૃ્ર્ ુ િામેલાાં કતૂરાાં, 
ચબલાડાાં વગેરે.), કતલખાનાનો નહ  ઉિયોગમાાં આવેલ પ્રાણીઓના 
અંગો અને સિુર માકેટના બગડી ગયેલા માાંસના કચરામાાંથી 
બનાવવામાાં આવે છે. 

માુંસના રૂર્ાુંતર કરનારાું કારખાનાું : 
રૂિાાંતરકારી માાંસના કારખાનાાં આ પથૃ્વી ઉિર ઘણાાં અગત્યનાાં 
કાયોમાાંથી એક કાયષ કરે છે. તેઓ મતૃ પ્રાણીઓ, કતલખાનાાંની તવતવધ 
બનાવટોના બહ ષ્કૃત િદાથો,  ાડકાાંમાાંથી બનાવેલ િશ ુઆ ાર, િશ-ુ
ચરબી વગેરેને રૂિાાંતર કરવાનુાં કાયષ કરે છે. આ બધા િદાથો પ્રોટીન 
અને અન્દ્ય િૌષ્ષ્ટક આ ાર રૂિે ડેરીના પ્રાણીઓ (ગાયો), િૉલ્ટ્રી ફામષની 
મરઘીઓ, ડુક્કર, ગાય-ભેંસ, ઘેટાાં, તથા િાળેલાાં િશઓુનાાં આ ારમાાં 
મેળવવામાાં આવે છે. 

એક અનમુાન પ્રમાણે દર વર્ે 400 કરોડ રતલ કતલખાનાાંનો કચરો 
જેવો કે લો ી,  ાડકાાં અને આંતરડાાં વગેરે તથા દર વર્ે લાખોની 
સાંખ્યામાાં આવતાાં મતૃ કતૂરાાં, ચબલાડાાંનો િશ ુ આ ારમાાં ઉિયોગ 
કરવામાાં આવે છે. આ કારણે ડેરી ફામષનાાં ગાય-ભેંસ, અન્દ્ય િશઓુ અને 
ડુક્કરો, જે કુદરતી રીતે િ શાકા ારી છે તેઓને ચબનિરૂરી રીતે 
માાંસા ારી બનાવી દેવામાાં આવે છે. 



આ બધા કચરાનો રૂિાાંતર કરનારાાં કારખાનાાં ન  ોય તો આિણઆં 
શ રેો રોગ અને સડેલાાં મતૃ દે ોથી ખદબદતાાં નકાષગાર બની જાય 
અને લોકોમાાં તવનાશક વાઈરસ અને બકે્ટેહરયા બ ેદ ફેલાઈ જાય. ડૉ. 
ચબચલયમ હ્સુ્ટન (Dr. Willian Huston) (અમેહરકાની કૉલિે િાકષ , 
એમ.ડી., વજિનયા-મેરી લેન્દ્ડની િશ ુઔર્ધીય તવજ્ઞાન કૉલેિના ડીન) 
ક  ેછે : “િો તમે બધા િ મતૃ અંગો બાળી નાાંખો તો  વામાાં ભયાંકર 
પ્રદૂર્ણ ફેલાઈ જાય અને િો તમે બધા િ મતૃ અંગોને િમીનમાાં 
દફનાવો તો જા રે આરોગ્યનો ભયાંકર પ્રશ્ન િદેા થાય, જેમાાં બદબ-ૂ
દુગધંનો તો ઉલ્લખે િણ ન થાય. બેક્ટેહરયાની ઉત્િતત્ત માટે મતૃદે ના 
અંગો એક શ્રેષ્ઠ માધયમ છે.” 

આ અબિો ડોલરનો ઉદ્યોગ છે, જેના કારખાના અમહેરકા, ર્રુોિમાાં અને 
તવશ્વના અન્દ્ય દેશોમાાં 24 કલાક ચાલે છે. આ ઉદ્યોગ વર્ોથી ચાલે છે 
તેમ છતાાં આિણામાાંથી બહુ થોડાક લોકોએ આ અંગે સાાંભળ્ર્ુાં  શે. 

કાિા માલનો પરૂિઠો : 
મતૃ પ્રાણીઓ અને એક કતલખાનાાંના કચરાને અન્દ્ય િદાથોમાાં રૂિાાંતર 
કરી આિનારાાં કારખાનાાંઓમાાં રીસાઈક્લીંગની પ્રહરયામાાં નીચેના 
િદાથોનો સમાવેશ થાય છે. 

1. કતલખાનાાંનો કચરો, જેવા કે િશઓુ, ઘેટાાં, ડુક્કર, ઘોડા વગેરેના 
 ાડકાાં, ખોિરીઓ, િગની ખરીઓ, લો ી,  ોિરી, આંતરડાાં, કરોડરજ્જુ, 

પ ૂાંછડી અને િીછાાં. 

2. શાકા ારીઓએ િાળેલાાં તથા િાાંિરાિોળમાાં મતૃ્ર્ ુ િામેલાાં કતૂરાાં, 
ચબલાડાાં અને અન્દ્ય િાળેલા િશઓુ. 

3. મતૃ પ્રાણીઓ જેવા કે ઉંદર, નોચળયા જેવાાં પ્રાણીઓ. 

4. િૉલ્ટ્રી ફામષનો કચરો, િાળેલાાં પ્રાણીઓના મતૃકો અને અન્દ્ય મતૃ 
િશઓુ. 

5. સિુર માકેટ અને રેસ્ટોરન્દ્ટમાાંથી બગડી ગયેલુાં માાંસ. 



અમેહરકામાાં આ રૂિાાંતરકારો દરરોિ 10 કરોડ રતલ કચરાનો તનકાલ 
કરે છે. જેમાાં 50% તો કસાઈઓએ કતલ કરેલાાં ગાય-ભેંસનો અને 33% 
ડુક્કરનો સમાવેશ થાય છે, જેનો મનષુ્યોએ ઉિયોગ કયો  ોતો નથી. 
અથાષર્ ્50% ગાય-ભેંસ અન ે33% ડુક્કરના શરીરના અંગોનો ઉિયોગ 
મનષુ્યના આ ાર માટે થતો નથી. ન્દ્ર્યૂોકષ શ રેની અમેહરકન સમાિની 
પ્રાણીઓ તરફની ક્રૂરતાની તવરોધી સાંસ્થાના પ્રવક્તા જેફ ફે્રશ (Jeff 

Frace) ક  ે છે : ‘દર વરે્ િશ ુઆશ્રયોમાાં 60 થી 70 લાખ કતૂરાાં 
ચબલાડાાં મરી જાય છે.’ 

ઉિર િણાવલે િદાથોની સાથે સાથે રૂિાાંતર કરનારાાં કારખાનાાંઓની 
પ્રહરયાઓમાાં ચબનિરૂરી િદાથોનુાં િણ ભળેસેળ થાય છે. જે નીચ ે
પ્રમાણે છે. – 

ચબનજરૂરી ઝેરી ર્દાથોનુું કાિા માલની અંદર ભેળસેળ : 
મતૃ િશઓુ અને અન્દ્ય કાચા પરુવઠાની સાથે સાથે નીચે િણાવેલાાં 
ચબનિરૂરી ઝેરી ઘટક રવ્યો િણ ભળેવાઈ જાય છે. 

1. ઝેરી િદાથોનો ઉિયોગ કરીને મરેલાાં િશઓુમાાં ર લે િેસ્ટીસાઈડ્ઝ 

2. સ િ મતૃ્ર્ ુ લાવે તેવી ઝેરી દવાઓ, જે િાળેલાાં પ્રાણીઓન ે
આિવામાાં આવે છે. 

3. કેટલાાંક મતૃ પ્રાણીઓમાાં ચાાંચડર્કુ્ત િટ્ટા  ોય છે તેમાાંથી 
ઓગેનોફોસ્ફેટ ઈન્દ્સેક્ટીસાઈડ નામનુાં ઝેરી િ ાંર્નુાશક રવ્ય િેદા થાય 
છે. 

4. ગેરકાયદેસર ડી.ડી.ટી. દ્વારા તવકૃત બનેલ માછલીનુાં તેલ 

5. િ ાંર્નુાશક િશમુલમના સ્વરૂરમાાં િ ાંર્નુાશક રવ્ય (Dursban) 

6. િશઓુને આિવામાાં આવેલ એન્દ્ટીબાયોહટક્સમાાંથી બીજાાં ઝેરી 
રસાયણો ઉત્િન્ન થાય તે. 

7. બટૂ વગેરેની દોરીઓ, સજિકલ િીનો, સોયો વગેરેના સ્વરૂિમાાં ભારે 
ધાર્ઓુ 



8. સ્ટીરોફોમ ટે્રનાાં િેકીંગ, નહ  વેચાયેલ સિુર માકેટનાાં માાંસ, મચ્છી, 
મરઘી, િશઓુને બાાંદવાની દોરીઓ, પ્લાસ્ટીકમાાં િેક કરેલ િ ાંર્નુાશક 
મલમ, મરેલાાં પ્રાણીઓને પ્લાસ્ટીકની કોથળીઓમાાં નાખલે ત ે
કોથળીઓ વગેરેના પ્લાષ્સ્ટક. 

ખબૂિ મોંઘી થતી મજૂરીના હ સાબે, કતલખાનાના વિેારીઓ ઉિર 
િણાવેલ િદાથોને મતૃ પ્રાણીઓના અંગો ઉિરથી જુદા િાડતા નથી 
અને ચબનિરૂરી રીતે તે િશ ુઆ ારમાાં ભેળવાઈ જાય છે. 

રૂર્ાુંતર કરિાની પ્રરક્રયા : 
રૂિાાંતરકારી કારખાનાઓમાાં પ્રહરયાની રા  િોતો ઢગલાબાંધ કાચો માલ 
ડુાંગરની જેમ િડયો  ોય છે. આ કાચા માલમાાં 900 ગરમીમાાં, મતૃ 
પ્રાણીઓના ઢગલાઓ ઉિર લાખોની સાંખ્યામાાં ઈયળો તથા કીડીઓ 
ચડતા િોવા મળે છે. 

સૌ પ્રથમ કાચા માલને નાના નાના ટકૂડાઓમાાં કાિવામાાં આવે છે. 
ત્યાર બાદ તેને બીજા તવભાગમાાં ઝીણા ઝીણા ટકૂડા કરવા માટે 
મોકલવામાાં આવ ે છે. ત્યાર િછી તેને 2800 સધુી એક કલાક સધુી 
ઊકાળવામાાં આવે છે. આ સતત ઊકાળવાની પ્રહરયા  ાડકામાાંથી 
માાંસને છૂટુાં િાડે છે. આ પ્રહરયા 24 કલાક અને અઠવાહડયાના સાતેય 
હદવસ સતત ચાલ્યા િ કરે છે. 

ગરમ સિૂ ઊકાળવાની આ પ્રહરયા દરમ્યાન િીળા રાંગનુાં ગ્રીસ અથવા 
ચરબી (Tallo) છેક ઉિર તરી આવે છે અને તેને અલગ તારવી 
લેવામાાં આવે છે. ગરમ કરેલા માાંસ અન ે  ાડકાાંને  મેર તમલમાાં 
મોકલવામાાં આવે છે જ્યાાં તમેાાંથી બાકીનો ભિે શોર્ી લવેામાાં આવે છે 
અને રેતી જેવા ઝીણા િાઉડર જેવુાં ચણૂષ કરવામાાં આવે છે. તેમાાંથી 
ઝીણા તારવાળા ચાળણાવડે ચાળીને તેમાાંથી વાળ તથા  ાડકાાંના મોટાાં 
મોટાાં ટકૂડા દૂર કરવામાાં આવે છે. તેમાાંથી નીચેની ત્રણ વસ્ર્ઓુ 
બનાવવામાાં આવે છે. 

1. પનુરુત્િાહદત માાંસ 



2. પ્રાચણિ ચરબી (િીળુાં ગ્રીસ) 

3.  ાડકાાંનો િાઉડર 

આ આ ાર ફક્ત િશઓુને ખવડાવવામાાં આવતો  ોવાથી મોટે ભાગ ે
સરકારી કમષચારીઓ તેનુાં તનયમન કરતા નથી િરાંર્ ુતેનાાં ઘટક રવ્યોન ે
લગર્ુાં લેબલ બરાબર છે કે નહ  તેની તિાસ કરે છે. આ િશ ુઆ ારમાાં 
િ ાંર્નુાશક િેસ્ટીસાઈડ્ઝ અને અન્દ્ય ઝેરી િદાથો અંગેની પરૂતી 
ચકાસણી થતી નથી અથવા તો ચબલકુલ થતી નથી. 

રૂર્ાુંતર કરેલા ર્દાથો અને તેનો ઉર્યોગ : 
રૂિાાંતરકારી કારખાનાઓમાાંથી, સમગ્ર અમેહરકામાાં ડેરી ઉદ્યોગ, િૉલ્ટ્રી 
ફામષ, િશ ુઆ ાર ઉત્િાદકો, ડુક્કર કેન્દ્રો, મત્સ્ય ઉછેર કેન્દ્રો અને િાળેલાાં 
િશઓુના આ ાર બનાવનારાને ત્યાાં આ રૂિાાંતર કરેલા િદાથો 
વેચવામાાં આવે છે. 

આ રૂિાાંતરકારી કારખાનાાંઓ જુદા જુદા પ્રકારનાાં  ોય છે. કેટલાાંક 
કારખાનાાં િશ ુઆ ાર માટે રીસાઈકલ્ડ માાંસ િદેા કરે છે તો કેટલાક 
માાંસની િેટા િદેાશો ઉત્િન્ન કરે છે. તો કેટલાાંક િૉલ્ટ્રી આ ારની િેટા 
િેદાશો બનાવે છે. એ તસવાય કેટલાાંક મત્સ્યા ાર, મત્સ્ય તલે, િીળુાં 
ગ્રીસ, િશ ુચરબી, ગાયની ચરબી, મરઘીની ચરબી બનાવે છે. ઈ.સ. 
1991નો USDA નો હરિોટષ બતાવ ે છે કે ઈ.સ. 1983માાં રૂિાાંતરકારી 
કારખાનાાંઓએ લગભગ 79 કરોડ રતલ રૂિાાંતર માાંસ,  ાડકાાંનો 
િાઉડર, લો ીનો િાઉડર, અને િીંછાાંનો આ ાર ઉત્િન્ન કયો  તો. 
તેમાાંથી – 

12 % ડેરીની ગાય-ભેંસ અને િશ ુચરબી આ ાર તરીકે 

34 % િાળેલા પ્રાણીઓના આ ાર તરીકે 

34 % િૉલ્ટ્રી આ ાર તરીકે 

20 % ડુક્કરના આ ાર તરીકે ઉિયોગમાાં લેવામાાં આવ્યો  તો. 



‘Scientific American’ બતાવ ેછે કે 19877થી વ્યાિાહરક ડેરી આ ારમાાં 
પ્રાચણિ પ્રોટીનના ઉિયોગમાાં ઘણો િ વધારો થયો છે. આખા 
અમેહરકામાાં ઓછાાંમાાં ઓછાાં 2250 આવાાં રૂિાાંતરકારી કારખાનાાંઓ 
ચાલે છે અને આધતુનક કારખાનાાં ઘણાાં મોટાાં અને સ્વયાં સાંચાચલત  ોય 
છે. નેશનલ રેન્દ્ડસષ એસોતસએશન ઈન એલેક્ઝાષ્ન્દ્િયા, વજિતનયાના 
વ ીવટી તનયામક બ્રશુ બ્લેન્દ્ટન (Bruce Blanton) ક  ે છે કે આ 
ઉદ્યોગમાાં દર વર્ે 2.4 ચબચલયન ડોલરોનો વ્યાિાર થાય છે. 

તવજ્ઞાનીઓ માને છે કે જ્યારે િશનેુ રોગી Scrapie ઘેટાાંઓના કરોડરજ્જુ 
કે મગિમાાંથી બનાવેલો આ ાર ખવડાવવામાાં આવે છે ત્યારે તે િશનેુ 
Mad cow disease નામનો (ગાાંડિણ) રોગ થાય છે. તવજ્ઞાનીઓ માન ે
છે કે આવા ગાાંડિણવાળી ગાય-ભેંસ કે િશઓુ દ્વારા પ્રાપ્ત ડેરી િેદાશો 
દૂધ, ઘી વગેરે તેમ િ માાંસ જેઓ ખાય છે તેઓને િણ તનેો ચેિ લાગ ે
છે અને તેઓ મતૃ્ર્ ુિામે છે. 

ઉત્તર કેરોલીનાનો દાખલો : 
‘Green County Animal Mortality Collection Ramp’ નામના લખેમાાં 
િણાવવામાાં આવ્ર્ુાં છે કે અમેહરકાનુાં ઉત્તર કેરોલીનાના રાજ્યમાાં 
મરઘીઓ, ડુક્કર, િેઈલર મરઘીનાાં બચ્ચાાં લેયર મરઘીઓના 
ઉત્િાદનમાાં અગ્રરમનાાં સાત રાજ્યોમાાં સ્થાન ધરાવે છે. તે રાજ્યમાાં દર 
વરે્ 85000 ટન િૉલ્ટ્રી ફામષની મરઘીઓ અને ડુક્કરોનો નાશ કરવામાાં 
આવે છે. 

આ નાશ કરવાની આવશ્યક્તા અંગે 1989માાં ‘Green County 

Livestock Producers Association’ એ િશઓુના મતૃકો એકત્ર કરવાની 
િગ્યાઓ શરુ કરી છે િાાંિરાિોળો કે ઢોરવાડાવાળા તેમનાાં મતૃ 
િશઓુને અને િક્ષીઓને ઊંચે ઢોળાવવાળી િગ્યાએ લઈ િઈ િાણી 
ચસુ્ત ડબ્બાઓ અને િૉલ્ટ્રી માટેના અલગ ડબ્બાઓમાાં ફેંકી દે છે અને 
બીજાાં મતૃ િશઓુને હરટેઈનીંગ હદવાલની િાછળ ધકેલી દેવામાાં આવે 
છે. મતૃ િશ ુએસોતસએશન દ્વારા કોન્દ્ટ્રાક્ટ કરાયેલ સ્થાતનક ખેડતૂ મતૃ 



િશઓુ અને િક્ષીઓને દરરોિ રૂિાાંતરકારી કારખાનાાંઓમાાં લઈ જાય 
છે. 

રૂિાાંતરકારી કારખાનાાંઓ લાઈવસ્ટોક એસોતસએશનને દર અઠવાહડય ે
માાંસ,  ાડકાાં, િીછાાં, અને ચરબીની જે તે વખતના બજારભાવે હકિંમત 
ચકૂવે છે. 

1989ના પ્રથમ 16 અઠવાહડયામાાં 10 લાખ રતલ અથાષર્ ્અઠવાહડયાના 
65000 રતલ મતૃ િશ ુિક્ષીઓ ભગેાાં કરી રૂિાાંતરકારી કારખાનાાંઓન ે
મોકલવામાાં આવ્યાાં  તાાં. 

આ સફળ યોિનાના િહરણામે ગ્રીન કાઉન્દ્ટી લાઈવસ્ટોક અને િૉલ્ટ્રી 
ઉત્િાદકોને મતૃ િશ-ુિક્ષીઓના સરળ, સલામત, આતથિક રીતે િોર્ાય 
તેવો તનકાલ કરવાનો તવકલ્િ પ્રાપ્ત થયો છે. 
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4. દૂધ : આરોગ્ય, વનદપયતા અને પ્રદૂષણની દ્રષ્ટટએ 

આર્વેુદ ખરેખર દૂધને િાાંચ પ્રકારનાાં સફેદ ઝેરમાાંન ુાં એક ગણાવે છે. 
દૂધની સામેના િ ાંગ દ્વારા તેણી (શ્રીમતી મેનકા ગાાંધી) એ લોકોના 
મધપડૂાને છાંછેડયો છે. ચસુ્ત િરાંિરાગત શાકા ારી (Hardcore 

veggies) લોકોએ િણ શ્રીમતી મેનકા ગાાંધી ઉિર શાષ્બ્દક આરમણ 
કર્ુ ંછે અને ધાતમિક નેતાઓએ િણ ખલુ્લી રીતે શ્રીમતી મેનકા ગાાંધીનો 
તવરોધ કયો છે. શ્રીમતી મનેકા ગાાંધીના િક્ષે વૈતશ્વક સાંશોધન અન ે
આધતુનક તવજ્ઞાન છે જેનુાં તેણીએ ઘણા સમય સધુી સમીક્ષાત્મક 
અધયયન કર્ુ ંછે. તેઓ િ અત્યારે શ્રીમતી મેનકા ગાાંધીના િક્ષમાાં છે. 

પ્રશ્ન : તમે ખબૂ િ સખત રીતે દૂધનો તવરોધ કરો છો. તમને દૂધની 
તરફ આટલી બધી શત્રતુા કેમ છે ? 

ઉત્તર : તેનાાં ત્રણ કારણો છે. 

1. દૂધના કારણે લોકોની તાંદુરસ્તી િોખમાય છે. 

2. ગાય-ભેંસ પ્રત્યે તનદષયતા આચરવામાાં આવે છે. 

3. દૂધમાાં પ્રદૂતર્ત િદાથો આવે છે. 

આરોગ્યની દ્રષ્ટટએ : 
પ્રશ્ન : દૂધ આરોગ્યને  ાતનકતાષ કઈ રીતે છે ? તે સમજાવી શકશો ? 

ઉત્તર : એક માન્દ્યતા એવી છે કે દૂધમાાં સાંપણૂષ આ ાર છે અને તેમાાંથી 
સારા એવા પ્રમાણમાાં પ્રોટીન, લો  અને કેલ્શ્યમ મળે છે. િરાંર્ ુ– 

દૂધમાાં લો  તત્ત્વ િ નથી, તદુિરાાંત લો  તત્ત્વને તે લો ીમાાં ભળવા 
દેર્ ુાં નથી. 

દૂધમાાંથી આિણુાં શરીર ફક્ત 32% િ પ્રોટીન મળેવી શકે છે, જ્યારે 
કોબીિમાાંથી 65% અને ફૂલગોબીિમાાંથી 69% કેલ્શ્યમ મળેવી શકે છે. 



કોઈિણ જાતનાાં શાકભાજી કરતાાં દૂધમાાં ઓછાં પ્રોટીન  ોય છે. 

આિણ ેકદાચ માની લઈએ કે દૂધમાાં પ્રોટીન ઘણુાં વધ ુ ોય છે, તો િણ 
તે માનવ શરીર માટે ચબન ઉિયોગી છે કારણ કે માનવ શરીર હદવસ 
દરમ્યાન લવેાયેલ કુલ ખોરાકની શસ્ક્તના ફક્ત 4-5% િ શસ્ક્ત 
પ્રોટીનમાાંથી મળેવે છે અને ભારતીય દૈતનક ખોરાક રોટલી-દાળ-
શાકમાાંથી િ તે િરૂહરયાત જેટલુાં પ્રોટીન મેળવી લે છે. આથી તવશ્વમાાં 
દૂધ િ શે્રષ્ઠ આ ાર છે એવુાં જે લોકોને ઠસાવવામાાં આવે છે, તે યોગ્ય 
નથી. 

ખાસ કરીને એતશયન અને આહફ્રકન લોકો માટે દૂધનુાં િાચન કરવુાં 
મશુ્કેલ છે. આિણે પ્લાષ્સ્ટક કેમ ખાતા નથી ? કારણકે આિણી િાસ ે
શરીરમાાં પ્લાસ્ટીકને િચાવવા માટેના િાચક રસો (enzymes) નથી. 
આિણા શરીરમાાં લેકટોઝ નથી માટે આિણે લકે્ટોઝ િચાવી શકતા 
નથી. િો દૂધ િ આિણને િચર્ુાં ન  ોય તો તેનાાં ઘટક રવ્યો આિણને 
કી રીતે પ્રાપ્ત થાય ? 

આથી, ઊલટુાં દૂધમા IGF-1 નામનુાં તત્ત્વ છે. કેન્દ્સર અંગેના બધાાં િ 
સાંશોધનો દશાષવે છે કે િો IGF-1 આિણા શરીરમાાં વધી જાય તો, 
આિણને કેન્દ્સર થઈ શકે છે. દૂધમાાં ર લે ુાં બધુાં િ IGF-1 તત્ત્વ 
શરીરમાાં ર ીને કેન્દ્સરનુાં એક તનતમત્ત બની શકે છે અને તે અસ્થમાનુાં 
િણ પ્રબળ કારણ છે. ખરેખર, અસ્થમાનાાં દદીઓને ડોક્ટરો દૂધ અને 
દૂધની બનાવટોનો ત્યાગ કરવાની ભલામણ કરે છે. ભારતમાાં ડોક્ટરોના 
સાંદભષમાાં િહરસ્સ્થતત એ છે કે ઔર્ધીય મ ાતવદ્યાલયોમાાં િોર્ણ અંગ ે
કાાંઈ િ શીખવવામાાં આવર્ુાં નથી. તેથી ખોરાક અને તેની િોર્ણ 
ક્ષમતા અંગેનુાં જ્ઞાન ખબૂ િ મયાષહદત  ોય છે. તમારુાં અને મારુાં િોર્ણ 
અંગનેુાં જ્ઞાન એક સરખા િ સ્રોતોમાાંથી આવે છે અને તે છે આિણાાં 
દાદા-દાદી અને તશક્ષકો. અને તેમાાં ગ ૂાંચવણોમાાં ઉમેરો કરે છે આિણા 
સ્થાતનક ધાતમિક નેતાઓ, ખાસ કરીને જેઓ શાકા ારના િક્ષિાતી છે. 

પ્રશ્ન : દૂધમાાં ખાસ કરીને શુાં ખોટુાં છે ? અને ખાસ કરીને શુાં 
નકુશાનકારક છે ? 



ઉત્તર : દૂધમાાં ર લે ુાં કેલ્શ્યમ ખરેખર આરોગ્ય માટે િોખમકારક છે 
કારણ કે તેમાાંન ુાં િચ્યા વગરનુાં કેલશ્યમ મતૂ્રમાાં જાય છે અને ત્યાાં જામ 
થઈ હકડનીમાાં િથ્થર (િથરી) બનાવે છે. બીજી વાત એ કે દૂધ 
ઓસ્ટીયોિોરોસીસ અથાષર્ ્ ાડકાાંની બરડતાને શમાવવાને બદલે વધારે 
છે/વકરાવે છે. આ અંગનેા અભ્યાસો દશાષવે છે કે ઓસ્ટીયોિોરોસીસનુાં 
ખરુાં કારણ કેલ્શ્યમની ઊણિ કરતાાં નકામુાં/વધારાનુાં પ્રોટીન છે, જે 
દૂધમાાંથી આવે છે. આથી િો તમે દૂધ વધારે લો તો ઓષ્સ્ટયોિોરોસીસ 
થવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે. સ્વીડન જેવા દેશો જ્યાાં દૂધનો સૌથી 
વધ ુ પ્રમાણમાાં ઉિયોગ થાય છે ત્યાાં િણ ઓસ્ટીયોિોરોસીસ રોગના 
કેસો સૌથી વધ ુછે. 

બીિો એક મોટો ખ્યા એ છે કે દૂધ અલ્સરમાાં મદદકતાષ છે.  ોિરીના 
આંતહરક િડમાાં સડો થઈ ખવાઈ િવુાં, ચાાંદા ાં િડવાાં તે અલ્સર છે અન ે
જ્યારે દૂધ િીવામાાં આવે છે ત્યારે િીડામાાં તાત્કાચલક રા ત થાય છે 
િરાંર્ ુતે કામ ચલાઉ રા ત  ોય છે. ખરેખર, દૂધ અમ્લતા િેદા કરે છે, 

જે છેવટે આગળ િતાાં,  ોિરીના આંતહરક િડનો નાશ કેર છે. 

દૂધની ડેરી િેદાશો દ્વારા જેઓના અલ્સરની ચચહકત્સા કરવામાાં આવે છે 
તેઓને હૃદય રોગનો હુમલો આવવાની શક્યતા બેથી છ ગણી વધી 
જાય છે. આ વાત િણ તકષસાંગત િ છે કારણ કે દૂધ એ વાછરડાાં માટે 
ઉત્િન્ન થતો ખોરાક છે, જેનાથી વાછરડાનુાં વિન એક િ મહ નામાાં 
ચારગણુાં વધી જાય છે. તેથી દૂધમાાં કુદરતી રીતે િ ચરબીનુાં પ્રમાણ 
સૌથી વધ ુ ોય છે જે મેદવદૃ્ધદ્/સ્થળૂતા લાવે છે અને મેદવદૃ્ધદ્ િ બધા 
આધતુનક રોગોનુાં કારણ છે તેથી આર્વેુદ દૂધને િાાંચ પ્રકારનાાં ઝરેમાાંન ુાં 
એક ઝરે ગણાવે છે. 

પ્રશ્ન : ભારતીયો સૈકાઓથી દૂધનો ઉિયોગ કરે છે. તેમાાંના કોઈ એ 
રીતની માાંદગીમાાં સિડાયા નથી. 

ઉત્તર : એનો આધાર માાંદગીની વ્યાખ્યા ઉિર છે. સામાન્દ્ય રીતે મોટા 
ભાગના લોકો સાંતધવા, ઓસ્ટીયોિોરોસીસ, અસ્થમા/દમ, માથાનો 
દુઃખાવો, અિચાની ઉિકે્ષા કરે છે. તેના સવષ સામાન્દ્ય િહરસ્સ્થતતની જેમ 



સ્વીકાર કરી લ ેછે અને કેન્દ્સર જેવા રોગને ભગવાનની ઈચ્છા માની લ ે
છે. 

પ્રશ્ન : દૂધને દૈત્ય તરીકે િોવાથી આિણી પ્રાચીન સાંસ્કૃતત અને 
િરાંિરાનો ધવાંસ નહ  થાય ? 

ઉત્તર :  જારો વર્ોથી લોકો માનતા  તા કે સયૂષ પથૃ્વીની આસિાસ 
િહરભ્રમણ કરે છે. કોિરતનક્સ િ લેો મનષુ્ય  તો જેણ ેએવુાં કહ્ુાં કે સયૂષ 
પથૃ્વીની આસિાસ ફરતો નથી િણ પથૃ્વી સયૂષની આસિાસ ફરે છે. 
ત્યારે તેની સામે ભયાંકર તવરોધ થયો  તો. ભતૂકાળમાાં ભારતમાાં િણ 
સતી થવાનો (મતૃ િતત િાછળ તેની િત્નીએ જીવતા બળી મરવાનો) 
હરવાિ તથા ચરસ-ગાાંિો અને અફીણ ખાવાનો હરવાિ  તો. શુાં તે 
અત્યારે કાયદેસરનાાં છે ? મેં હ ન્દ્દુ સાંજ્ઞાઓ અંગે એક પસુ્સ્તકા લખી છે, 

જેને માટે મારે પ્રત્યેક હ ન્દ્દુ ધમષનાાં શાસ્ત્રો વાાંચવા િડયા છે. ક્યાાંય દૂધ 
િીવા અંગેનુાં તવધાન આવર્ુાં નથી. અલબત્ત, ઘીનુાં તવધાન આવે છે 
િરાંર્ ુતે ફક્ત  વન માટે િ છે. કમનસીબે આિણી યાદદાસ્ત ખબૂ િ 
ટૂાંકી  ોય છે અને વસ્ર્ઓુ પ્રત્યે આિણે દૃઢ  ોઈએ છીએ અને ત ે
અંગનેુાં આિણુાં જ્ઞાન ખબૂ િ અલ્િ  ોય છે. ડૉ. સ્િોક જે બાળિોર્ણ 
અંગનેા તનષ્ણાત  તા, તેઓ દૂધની તરફેણ કરતી િોતાની વકીલાતના 
માફી માાંગતાાં  વે ક  ેછે કે બાળકોને દૂધન આિવુાં િોઈએ. 

ગાય-ભેંસ પ્ર્યેની વનદપયતા : 
પ્રશ્ન : ડૉ. કુહરયન ડેરી ઉદ્યોગને એક ઉમદા ઉદ્યોગ ગણાવે છે, જ્યારે 
તેનાથી સાવ તવરુદ્ આક્ષિે કરો છો. 

ઉત્તર : ડેરી ઉદ્યોગ ઉમદા છે િ નહ .  કીકત એ છે કે ખાવા િીવાની 
માાંગ છેવટે ગાય-ભેંસનો ભોગ લે છે. ગાય-ભેંસને બચલ બનાવે છે.  ા, 
એ કદાય ઉમદા  ર્ ુાં. જ્યારે પ્રત્યેક ગ ૃસ્થની િાસે િોતાનાાં ગાય-ભેંસ 
 તાાં અને તેમની કાળજી કુટુાંબના એક સભ્ય તરીકે 

લેવામાાં આવતી  તી. િરાંર્ ુઅત્યારે એ વાત મ દાંશે સત્ય નથી. 



અ્યારે ભારતમાું દૂધ કઈ રીતે મેળિિામાું આિે છે ? 

પ્રશ્ન : અત્યારે ભારતમાાં દૂધ કઈ રીતે મેળવવામાાં આવે છે ? 

ઉત્તર : અત્યારે ગાય-ભેંસન ે દર વર્ે સગભાષ બનાવવામાાં આવ ે છે. 
બચ્ચાને િન્દ્મ આપ્યા િછી લગભગ દશ મહ ના સધુી તે દૂધ આિે છે 
િરાંર્ ુ બચ્ચાને િન્દ્મ આપ્યા િછી ત્રીજે િ મહ ને તેને કૃતત્રમ રીતે 
ગભાષધાન કરાવવામાાં આવ ે છે એટલે તે સગભાષ  ોવા છતાાં દૂધ 
આિતી ર  ે છે. તે ગાય-ભેંસ જેટલુાં દૂધ આિી શકે છે તેના કરતાાં 
દૂધની માાંગ વધ ુર  ેછે તેથી તેના શરીરના કોર્ોનો ભાંગ થાય છે/નાશ 
થાય છે. િહરણામે તનેે કીટોસીસ (Ketosis) નામનો રોગ થાય છે. 
આખો હદવસ ગાય-ભેંસને સતત એક સાાંકડી િગ્યામાાં તનેાાં િોતાનાાં િ 
છાણ-મતૂ્ર વાસીદામાાં બાાંધી રાખવામાાં આવે છે તેથી તે ગાય-ભેંસને 
Mastitis નામનો રોગ થાય છે કારણ કે જે  ાથ વડે ગાય-ભેંસન ે
દો વામાાં આવે છે તે સામાન્દ્ય રીતે કકષશ અન ેગાંદા  ોય છે. ખરાબ 
ખોરાક અને અશસ્ક્તના કારણે ગાય- ભેંસન ેRumenacidosis નામનો 
રોગ થાય છે. વળી ગાય-ભેંસને ખબૂ િ પ્રમાણમાાં એષ્ન્દ્ટબાયોહટક્સ 
દવાઓ અને  ોમોન્દ્સ આિીને તેની કાયષક્ષમતા એક સરખી રાખવામાાં 
આવે છે. દર વર્ે ડેરી ઉદ્યોગની 20 % ગાય-ભેંસ ટ્રકો અને રેલવે દ્વારા 
ગેરકાયદેસર કતલખાને ધકેલવામાાં આવ ે છે અથવા તો શ રે કે 
ગામડાાંમાાં છૂટી મકૂી દઈ ભખૂે મરવા દેવામાાં આવે છે. અલબત્ત, 

ભારતમાાં લોકો બહુ દયાળુ  ોવાથી આવી રખડતી ગાય- ભેંસને રોટલી 
વગેરે ખવડાવી અથવા તેવી ગાય-ભેંસન ેિાાંિરાિોળમાાં મકૂી િોરે્ છે. 

એ વાત પ્રતસદ્ છે કે ગોવામાાં અમલૂ ડેરી દ્વારા જે કતલખાનુાં ઊભુાં 
કરવામાાં આવ્ર્ુાં છે. આ રીતે કોઈિણ ગાય-ભેંસને તેનુાં કુદરતી જીવન 
સાંપણૂષિણે જીવવા દેવામાાં આવર્ુાં નથી. ગાય-ભેંસને શરૂ શરૂમાાં સતત 
દૂધ મેળવી માાંદી કરાય છે અને ત્યાર બાદ મારી નાખવામાાં આવે છે. 
તે ગાય-ભેંસનાાં વાછરડાાં-વાછરડી, િાડા-િાડી પ્રત્યે જે આચરવામાાં 
આવે છે ત ેતો તેના કરતાાં િણ ખરાબ છે. વાછરડાાં તથા િાડાને બાાંધી 
રાખવામાાં આવે છે અને ભખૂે મારી નાાંખવામાાં આવે છે અથવા તો 



કતલખાને ધકેલી દેવામાાં આવે છે. ગાય-ભેંસના વાછરડાાં-િાડાને  વ ે
ભારતમાાં વાછરડાાં-િાડા િણ ક વેામાાં આવતાાં નથી િણ કત્રા ક વેામાાં 
આવે છે જેનો અથષ એ થાય છે કે જે તનતશ્ચત સ્વરૂિે કાિી નાખવાના છે. 
ડૉ. કુહરયન િોતે કબલૂે છે કે દર વરે્ એકલા મુાંબઈમાાંથી િ 80,000 
વાછરડાાં-વાછરડી-િાડા-િાડીને બળિબરી પવૂષક કતલખાનામાાં મારી 
નાાંખવામાાં આવે છે. 

પ્રશ્ન : િરાંર્ ુ દૂધવાળાઓ ગાય-ભેંસને ચા  ે છે કારણ કે તે િ તેમન ે
જીવાડે છે. 

ઉત્તર : ગામડામાાં ગાય-ભેંસને કઈ રીતે દો વામાાં આવ ે છે ? તે તમ ે
િોર્ુાં છે ? ક્યારેક 

ગાય-ભેંસને ફૂકન િદ્તતથી દો વામાાં આવે છે. ગાય-ભેંસને અતતિીડા 
આિવા તેના ગભાષશયમાાં લાકડી નાખી  લાવવામાાં આવે છે. ગામડાના 
લોકો એમ માને છે કે આમ કરવાથી દૂધ વધારે મળે છે. 

શ રેોમાાં વધ ુ અને ઝડિી દૂધ મેળવવા માટે ગાય-ભેંસને દરરોિ 
ઓસ્ક્સટોસીન (Oxytocin) નાાં બે વખત ઈંજેક્શન આિવામાાં આવે છે. 
આ રીતે ગાય-ભેંસને દરરોિ બ ેવખત સખત િીડા આિવામાાં આવ ે
છે. આથી ગાય-ભેંસના ગભાષશયમાાં સોિો આવી આળાાં બની જાય છે 
અને યોગ્ય સમય િ લેાાં તે વાાંચઝયાાં બની જાય છે અથાષર્ ્વસકુી જાય 
છે. ઓસ્ક્સટોસીનનુાં ઉત્િાદન પ્રાણીઓ માટે િ થાય છે િરાંર્ ુ ડેરીની 
આસિાસની પ્રત્યેક તસગારેટની દુકાનોમાાં તે મળે છે. પ્રત્યેક અભણ 
દૂધવાળો આ શબ્દ જાણે છે. આ ઓસ્ક્સટોસીનના કારણે મનષુ્યોમાાં 
 ોમોન્દ્સની સમર્લુા િોખમાય છે, આંખો નબળી િડે છે, કસવુાવડ થાય 
છે અને કેન્દ્સર િણ થઈ શકે છે. અત્યારે ગિુરાતમાાં ઓસ્ક્સટોસીન અંગ ે
ડેરીઓ ઉિર દરોડા િાડયા અને એક િ હદવસમાાં એકલા 
અમદાવાદમાાંથી િ 3,50,000 ઈંજેક્શનો િકડયાાં. 

દૂધમાું પ્રદૂષણ : 
પ્રશ્ન : દૂધમાાં પ્રદૂર્ણ આવે છે તેમ કહ્ુાં તેનો અથષ શો ? 



ઉત્તર : ICMR એ સાત વર્ષ સધુી સાંશોધન કર્ુ ંછે અને ભારતભરમાાંથી 
 જારો દૂધના નમનૂા મેળવ્યા છે. 

પ્રશ્ન : તેમાાં તેમણે શુાં િોર્ુાં ? 

ઉત્તર : દૂધમાાં (DDT) નુાં ખબૂિ ઊંચુાં પ્રમાણ, HCH નામના ઝરેી 
િેસ્ટીસાઈડઝ જેનુાં પ્રમાણ ખાદ્ય તનયમન ધારા  ઠેળ ફક્ત 0.01 mg/kg 

 ોવુાં િોઈએ તેને બદલે સરેરાશ 5.7 mg/kg િોવા મળ્ર્ુાં. 

તેઓને દૂધમાાં આસેતનક, ક્લાઈ તથા સીસ ુ િોવા મળ્યાાં. આને લીધે 
હકડનીમાાં બગાડ, હૃદય રોગ, મગિની કોતશકાઓનો નાશ અને કેન્દ્સર 
િણ થઈ શકે છે. તેઓએ સાંશોધન માટે દૂધના 50,000 નમનૂા લીધા 
 તાાં અને એ અ વેાલ િત્રકાર િહરર્દમાાં િણ રજૂ થયો  તો. 

પ્રશ્ન : આ અંગે ડૉ. કુહરયન અને શ્વતે રાાંતતના સમથષકો શુાં ક  ેછે ? 

ઉત્તર : વધ ુનમનૂાઓ લઈને િરીક્ષણ કરવુાં િોઈએ. તદુિરાાંત દૂધમાાં 
ગટરનુાં િાણી, વનસ્િતત તેલ અને પ્રવા ી સાબ ુ િણ િોવા મળ્યાાં. 
કેટલાક નમનૂાઓમાાં અળતસયાાં િણ િોવા મળ્યાાં કારણ કે દૂધમાાં તેઓ 
ચનૂો કે સફેદ માટી િણ ઉમેર છે, જે દૂધની ઘનતા વધારે છે. 

પ્રશ્ન : તમે કહ્ુાં કે દૂધ િીવુાં એટલ ેગાય-ભેંસનુાં લો ી િીવુાં, તે કઈ રીતે 
? 

ઉત્તર : દૂધ અને લો ી બાંનેનાાં સ્રોતો એક િ છે અને તે ગાય-ભેંસના 
શરીરના કોર્ો. યાદ રાખો, પ્રત્યેક દૂધનો પ્યાલો જે તમે િીઓ છો તે 
ચખન્નતા – ઉદાસીથી ભરપરૂ િીડા િામતી માતા સ્વરૂિ ગાય-ભેંસમાાંથી 
આવે છે. જેનુાં િોતાનુાં વાછરડુાં તેની િોતાની િ નિર સામે મારી 
નાખવામાાં આવ્ર્ુાં  ોય અને જેને ખદુને જ્યારે તે દૂધ આિતી બાંધ થાય 
ત્યારે મારી નાખવામાાં આવે છે. 

પ્રશ્ન : દૂધ અને ડેરી ઉદ્યોગ બાંધ કરી દેવામાાં આવે તો  જારો લોકો 
બેકાર બની નહ  જાય? 



ઉત્તર : ઘણા લોકો દાણચોરી, ચોરી, ભીખ, નશાકારક િગ્ઝના વેિાર, 

બાંદૂક ચલાવવાવાળા તથા ત્રાસવાદ ઉિર નભે છે તો શુાં આિણે 
તેઓને મદદ કરવા તેઓની વસ્ર્ ુખરીદીશુાં ? 

દૂધનો વિકલ્શર્ શુું ? 

પ્રશ્ન : દૂધનો તવકલ્િ શુાં ? 

ઉત્તર : પ્લાસીબો (Placebo) અથાષર્ ્ખોટી વસ્ર્નુો વળી તવકલ્િ શુાં ? 

દૂધને બદલે તમે સોયાબીનનુાં દૂધ, અન્દ્ય લીલાાં શાકભાજી અન ેદાળ 
વગેરે કઠોળ વાિરી શકો. મારા પતેુ્ર ક્યારેય દૂધ િીધુાં નથી. આમ 
છતાાં ત ેછ ફૂટ ઊંચો છે અન ેક્યારેય એક હદવસ માટે િણ માાંદો િડયો 
નથી. 
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5. ભારતનાું ર્વિત્ર પ્રાણીઓ (ગાયો) પ્ર્યેની વનદપયતા 
Headline News: 

આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રાણી  ક્ક આિણા િતવત્ર પ્રાણીઓના િ ાંગાચલયતર્કુ્ત 
સ્થળાાંતર અને કતલ ખલુ્લી િાડવાનુાં કામ કરે છે તથા ભારત ઉિર 
તેનાાં િતવત્ર પ્રાણીઓ તરફ અતતતનિંદ્ય તનદષયતા આચરવાનો આરોિ મકેૂ 
છે. 

Cruelty towards India’s Holy Animals: 

કોઈિણ દેશ તેનાાં પ્રાણીઓ તરફ કેવુાં વતષન રાખે છે તેના ઉિરથી તે 
દેશ અંગે અનમુાન કરી શકાય છે એમ મ ાત્મા ગાાંધી માનતા  તા. િો 
આ માિદાંડ તમેના િોતાના િ દેશ-ભારતને લાગ ુિાડવામાાં આવે તો 
તે િશઘુરને લાયક ગણાય. હ ન્દ્દુઓ પ્રભનુા ઘણાાં સિનો/િશ-ુિાંખીઓ 
પ્રત્યે પજૂ્યભાવ ધરાવે છે અને ગાય-ભેંસન ેતેઓ તવશેર્ પ્રકારે પજૂ્ય 
ગણે છે, િરાંર્ ુઆંતરરાષ્ટ્રીય પ્રાણી  ક્ક અંગનેી સાંસ્થા People for the 

Ethical Treatment of Animals (PETA) ના સભ્યોના એક જૂથે 
ભારતીય ગાય- ભેંસનુાં જે રીતે સ્થળાાંતર કરવામાાં આવે છે અને 
ગેરકાયદેસર કતલખાને મોકલવામાાં આવ ે છે, તે રીતે આચરાતી 
ભયાંકર િીડાદાયક, કમકમાટી ઉિજાવે તવેી તનદષયતાને ખલુ્લી કરી છે. 
રેલવે તથા ટ્રકોમાાં ખીચોખીચ ઊભી રાખી ઘણી લાાંબી મસુાફરી િછી 
ઘણી ગાય-ભેંસ કાાં તો મતૃ્ર્ ુ િામેલી  ાલતમાાં અથવા ખરાબ રીતે 
ઘવાયેલી  ાલતમાાં તનેા સ્થાને િ ોંચે છે. PETA ના પ્રમખુ ઈન્દ્ગ્રીડ 
ન્દ્ર્કૂીકષ (Ingrid Newkrik) ક  ેછે : તે ગાય-ભેંસ માટે દાાંતેની નરક છે. 

ભારતનુાં િશધુન દુતનયાનુાં સૌથી મોટુાં/વધ ુ અંદાજે 50 કરોડ કરતાાં 
િણ વધ ુછે. તેમાાં અડધા કરતાાંય વધ ુસાંખ્યા માત્ર ગાય-ભેંસ-બળદની 
છે. એક વખત તેઓ કાાંઈ િણ કમાણી કરાવતાાં અટકી જાય એટલ ે



તેના માચલકો, મોટા ભાગે તેના ઉિર ગિુરાન ચલાવતાાં ખડેતૂો, તેમાનાાં 
ઘણાાં ખરાાં ગાય-ભેંસને કતલખાને ધકેલી દે છે. 

ગાય-ભેંસની કતલને મખુ્યત્વે ફક્ત બે િ રાજ્યોમાાં કાયદેસર ગણવામાાં 
આવી છે. 1. પવૂષમાાં માકષસવાદી શાસક એવા િતશ્ચમ બાંગાળમાાં અને 2. 
દચક્ષણમાાં કેરાળા. અલબત્ત, િશઓુને રાજ્ય બ ાર કતલખાને મોકલવા 
તે ખરેખર ગેરદાયદેસર છે, આમ છતાાં, વેિારીઓ લાાંચ આિીને કે 
અન્દ્ય કોઈિણ માગે ગાય-ભેંસ-બળદોને રેલવ ેદ્વારા કે ટ્રકો દ્વારા િતશ્ચમ 
બાંગાળ કે કેરાળામાાં મોકલી આિે છે. આ પ્રાણીઓ, સાથ ેરાખલે અન્દ્ય 
પ્રાણીઓને વારાંવાર તશિંગડાાં મારી લો ીલ ુાણ કરી દે છે અને તે રેલવે 
કે ટ્રકોમાાંથી કદેૂ છે 

ત્યારે તેમના ગપુ્તાાંગોમાાં િણ ઈજાઓ થાય છે. 

કેટલાાંક તો રેલ્વેના ડબ્બાઓમાાં કે ટ્રકોમાાં ગુાંગાળાઈ મરે છે. તો  જ્જારો 
ગાય-ભેંસને મોટે ભાગે ખોરાક અને િાણી વગરની ગેરકાયદેસર િમીન 
ઉિર છૂટી મકૂી દેવાય છે. િો તે ગાય-ભેંસ થાકને કારણે બેસી જાય કે 
ગબટી િડે તો માચલકો તેનાાં પછૂડાાં આમળી અથવા મરચાાં કે તમાકુ 
તેના આંખમાાં નાખી તેના આગળ ચાલવા માટે મિબરૂ કરે છે. આવા 
વ્યવ ારની સામેના આંદોલનને સાંખ્યાબાંધ નામાાંહકત કાયષકરોનો ટેકો 
મળે છે. બે અઠવાહડયા િ લેાાં મે, 2000ના બીજા અઠવાહડયામાાં 
આંતરરાષ્ટ્રીય તવરોધ હદનના કાયષરમમાાં િાઉલ મેકોટષની (Paul 

McCartney), િાઈટ બાડો (Brigitte Bardot), સ્ટીવન સેગલ (Steven 

Seagal), અને નીના  ગેને (Nina Hagen) િોત િોતાના દેશમાાં ભાગ 
લીધો  તો. િાઉલ મેકાટષની (Paul McCartney) એ જા રે કર્ુ ં  ર્ ુાં કે 
આજે ભારતમાાં ગાયમાતા અને તનેાાં બચ્ચાાંઓનો જે રીતે બહ ષ્કાર 
કરવામાાં આવે છે, રસ્તે રખડતી મકૂી દેવામાાં આવે છે તેની િીડાઓ 
િોઈ મારુાં  ૈર્ુાં કકળી ઊઠે છે. 

ભારતીય ચમષ તનકાસ ઉદ્યોગ 16 કરોડ ડોરનુાં ચામડુાં પરુુાં િાડે છે. ગિે 
(Gap) અને તેને ઉિકારક બનાના હરિબ્બ્લક (Banana Republic) અને 
ઓલ્ડ નવેી (Old Navy) તેમનાાં વસ્ત્રોમાાં ભારતીય ચમષનો ઉિયોગ કરે 



છે. ચિહટશ શ ૂકાંિની ક્લાકષસ (Clark’s) એ ગયે અઠવાહડયે જા રે કર્ુ ં
 ર્ ુાં કે ભારતીય ચમષમાાંથી બનાવાયેલ વસ્ર્ઓુ ખરીદવા અંગે તેઓ 
તવચાર કરશે. PETA ના હ ટલીસ્ટમાાં ફલોરશેઈમ (Florsheim), નોડષ 
સ્ટ્રોમ (Nordstrom), કેજ્ઝર્અુલ કોનષર (Casual Corner) અને બીજી 
છૂટક ગ્રા કોની શ ૃાંખલા છે. PETA ના ભારતીય આંદોલન સાંયોિક 
જાસન બેકર ક  ેછે : “ભારતીય ચમષ ઉદ્યોગને ઉતે્તજિત કરવા માટે આ 
પ્રમાણે ક વેાય છે. િો ગાય-ભેંસ વગેરે તરફની તનદષયતાને રોકવા માટે 
તાત્કાચલક કાાંઈ િણ કરવામાાં નહ  આવ ેતો ચમષ ઉદ્યોગ વગરની કોઈ 
િગ્યા બાકી નહ  ર .ે” 

ભારતીય ચમષ ઉદ્યોગના અગ્રણીઓને એ વાતની ચચિંતા છે કે આ તવરોધ 
િતશ્ચમમાાં થતી ચમષતનકાસને તોડી નાાંખશે. લગભગ 4000 ચામડુાં 
કમાવવાનાાં કારખાનાાં અને ચામડામાાંથી વસ્ર્ઓુ બનાવવાનાાં કારખાનાાં 
આ તનકાસ ઉિર નભે છે. આ ઉદ્યોગમાાં લગભગ 17 લાખ લોકો રોજી 
મેળવ ેછે. તેમાાંથી ત્રીિો ભાગ તો એકલી મહ લાઓ િ છે. ચમષતનકાસ 
િહરર્દના પ્રમખુ મ ોમ્મદ  ાશીમ ક  ે છે : “આ આંદોલનની અમન ે
અસર થાય છે િ એ વાતમાાં કોઈ શાંકા નથી.” તે માને છે કે તેમની 
જાતત-કોમને ખોટી રીતે લક્ષ્ય બનાવવામાાં આવી છે. તે ક  ેછે કે : અમ ે
તો ફક્ત મતૃ પ્રાણીઓ ઉિર નભતા કારીગરો િ છીએ. અમે તો 
કતલખાનાઓ દ્વારા વેચવામાાં આવર્ુાં ચામડુાં ખરીદીએ છીએ. 90% 
ચામડુાં ભેંસ, િાડા, બકરીઓ અને ઘેટાાંન ુાં િ વિરાય છે. તેઓના 
સાંગઠને અિીલ કરી છે કે ચમષતનકાસકારોએ ફક્ત એવાાં પ્રાણીઓનુાં િ 
ચામડુાં લવે ુ ાં કે જેને માનવીય રીતે મારવામાાં આવ્યા  ોય. 

આમ છતાાં પ્રાણીઓના ગેરકાયદેસર સ્થળાાંતર અને કતલખાના સામેની 
સરકારની કોઈ કાયષવા ીના ચચહ્નો દેખાતાાં નથી. PETA ના આંદોલન 
પવેૂ ભારતીય પ્રાણી ક્કના જૂથે વર્ોથી પ્રાણીઓ પ્રત્યે આચરવામાાં 
આવતી ક્રૂરતા અને ક્રૂરતાપવૂષકના સ્થળાાંતરને રોકવા માટે પ્રયત્નો કયાષ 
છે.  



આ અબિો ડોલરનો ધાંધો છે અને તેને રાિકારીઓનુાં િીઠબળ છે, અન ે
તે િબરદસ્ત છે. રાજ્યોની માચલકીની રેલવ ે ખાસ ગાય-ભેંસન ે
કતલખાન ે મોકલવા માટેની Death Train ચલાવે છે. િતશ્ચમ બાંગાળ 
અને કેરાળામાાં થતી ગાય-ભેંસની તવનાશક  ત્યાનો તવરોધ સાંભવતઃ 
આમાાં કોઈ મદદ કરશ ે નહ  કારણ કે તે ગેરકાયદેસર નાની નાની 
શેરીઓમાાં ચાલતાાં કતલખાનાાંની સાંખ્યા િ વધારે છે. ફક્ત ગાય-
ભેંસની રક્ષા માટેની રાષ્ટ્રીય સતમતત નીમવાની અન ે પ્રાણીઓ તરફ 
આચરવામાાં આવતી ક્રૂરતા બદલ આકરો દાંડ કરવાની િોગવાઈ જેવી 
પ્રાણી ચા કોની અન્દ્ય માાંગણીઓ સાંતોર્વાનુાં નવી હદલ્ ીની કેન્દ્ર 
સરકારને સરળ લાગે છે. (અત્યારે અસ્સ્તત્વ ધરાવતા કાયદા પ્રમાણ ે
ફક્ત 1 ડોલર / રૂતિયા 45નો િ દાંડ થઈ શકે છે.) 

આનો સીધો સાદો ઉકેલ એ િ છે કે સમગ્ર ભારતમાાં ગાય-ભેંસના 
 ત્યારાઓને બાનમાાં લઈને રાજ્યની સર દને િલેે િાર ગેરકાયદેસર 
મોકલવામાાં આવતાાં ગાય- ભેંસન ેઅટકાવવાાં. ‘બેંગ્લોર પ્રાણી કલ્યાણ’ 

તવભાગના કાયષકતાષ સિુણાષ બક્ષી-ગાાંગલુી ક  ે છે ‘ગામડાના ખેડતૂો 
નકામાાં ગાય-ભેંસને રાખતા િ નથી, તેઓ કાાંઈ સાંતો નથી.’ પ્રાણીઓની 
કતલને વધ ુ સરળ અને ખાનગી બનાવવી તે પ્રાણીઓ પ્રત્યેની 
તનદષયતા / પ્રાણીઓના દુઃખમાાં વધારો િ કરવા જેવો છે. એ તસવાય 
આવુાં િગલુાં ગાય-ભેંસના ચા કો – જીવદયા પ્રેમીઓને ઉશ્કેરવા માટે 
પરૂર્ ુાં છે અને કોઈિણ રાિકીય િક્ષ આ િોખમ લવેા તૈયાર નથી. 
તેથી જ્યાાં પ્રાણીઓ પ્રત્યે ખબૂ િ આદર છે તેવી ભતૂમમાાં િ ગાય-
ભેંસને તેની િતવત્રતાની ઊંચી હકિંમત ચકૂવવી િડશે.  
 



- પ્રમોદા ચચત્રભાન ુ

6. શાકાહાર : કરુણાસભર જીિનરાહ 

અણદીઠ તેઓ િીડાય છે, અણસણુર્ુાં તેઓ આરાંદ કરે છે, 

તીવ્ર વેદનામાાં તેઓ રીબાય છે, અવાિ કયાષ તવના તેઓ મતૃ્ર્ ુિામે છે, 

આ બધાાં આ રીતે મતૃ્ર્ ુિામે છે અને તમને કાાંઈ થર્ુાં નથી ? 

મનષુ્યના લોભના કારણ ે શોર્ણ કરવામાાં આવતા તથા િીડા 
આિવામાાં આવતા પ્રાણીઓનાાં દુઃખ અને િીડાને આ િાંસ્ક્તઓ 
અચભવ્યક્ત કરે છે. 

અજ્ઞાની, મ ૂાંગા, તનઃસ ાય અને લાચાર પ્રાણીઓ કે જેમને આિણી 
નિરથી દૂર તનદષય િીડા માટે છોડી દેવામાાં આવે છે, તેમનુાં 
તનરાશાિનક આ ચચત્ર છે. આ તવચાર માત્ર િ કોઈના િણ ભગ્ન 
હૃદયને વેદના અને િશ્ચાતાિથી ભરી દે છે. જ્યારે આિણાાં િ લઘ ુ
ભાઈ-બ નેો ભયાંકર િહરસ્સ્થતતમાાં  ોય ત્યારે આિણે શાાંત કઈ રીતે 
બેસી શકીએ ? શુાં તેમને મદદ કરવાની અને તેમનુાં રક્ષણ કરવાની 
આિણી નૈતતક ફરિ નથી ? િરાંર્ ુમનષુ્યને તે સમજાવવુાં કેટલુાં દુષ્કર 
છે ? તવચલયમ સેરોયન (William Saroyan) ક  ે છે : ‘મનષુ્ય એક 
અચભનેતા છે. તે મનષુ્યની બધી િ વતષણુાંકનુાં નાટક કરી શકે છે અને 
તે દરેક ખોટી  ોય છે.’ સાંભવતઃ એ સાચુાં િ ક  ે છે કે જે દુતનયામાાં 
આજે આિણે વસીએ છીએ તે દુતનયાને મનષુ્યમાાં ર લે િશતુા 
 વેાતનયતને હ િંસક અને તવઘાતક બનાવી દીધી છે.  

આ પથૃ્વી ઉિર િડતા િાછળ ખબૂ િ હ િંસા, િીડા ચાલી ર ી છે અન ે
તેને ર સ્યમય રીતે ખબૂ િ ગપુ્ત રાખવામાાં આવે છે. આિણને ઘણા 
લાાંબા સમય સધુી છેતરવામાાં આવ્યા છે કે પ્રાણીઓને આત્મા  ોતો 
નથી અને તેમને કોઈ દુઃખ થર્ુાં નથી. શુાં અજ્ઞાની અને મ ૂાંગા પ્રાણીઓ 
ઉિર આચરવામાાં આવતી તનદષયતાને રોકવા માટે, પ્રાણીઓની હ િંસાન ે
અટકાવવા અને આિણને તનરામાાંથી જાગતૃ થઈને સત્ય શોધવાનો 



સમય િાક્યો નથી ? હ િંસામાાંથી હ િંસા િદેા થાય છે અને પ્રેમમાાંથી પ્રમે 
િેદા થાય છે. 

હ િંસાનો અંત લાવવા માટે દરેક પ્રાણીને ફક્ત મનષુ્યના ઉિયોગ માટે 
બનાવેલી વસ્ર્ ુતરીકે નહ  િણ એક સજીવ પ્રાણી તરીકે જુઓ. જે રીતે 
આિણ ેદુઃખ અને આનાંદ અનભુવીએ છીએ તે િ રીતે તે પ્રાણીઓની 
જિિંદગી િણ લાગણીઓથી ભરપરૂ  ોય છે. ‘A Place of Revelation’ 

નામના પસુ્તકમાાં તેના લખે, નોબલે પ્રાઈઝ તવજેતા ડૉ. આલ્બટષ 
સ્વાઈટ્ઝર ક  ેછે કે “તમે જ્યાાં િણ જીવન જુઓ ત્યાાં તમારી જાતન ે
જુઓ.” જ્ઞાની, ખબૂ િ તવદ્વાન અને બાળક જેવા સાવ તનદોર્ લોકોએ 
આિેલ સમિ રૂિ આ ઓળખ શુાં છે ? તે જીવ માત્ર પ્રત્યનેો આદરભાવ 
છે. આિણને આ તવશ્વમાાં મળેલ ગઢૂ જ્ઞાન/ગપુ્ત તવદ્યા પ્રત્યેનો 
પજૂ્યભાવ છે, જે બાહ્ય રષ્ષ્ટએ આિણી જાતથી ચભન્ન િણાર્ ુાં  ોવા છતાાં 
આિણી સાથેના ચાહરત્રની અંતગષત છે. તે અતતશય સમાન અને દારુણ 
રીતે સાંબ ાંતધત છે. આિણી અને અન્દ્ય પ્રાણીઓ વચ્ચેની આ 
અસમાનતા, અજ્ઞાનતા/અજાણિણુાં અ ીં દૂર થઈ જાય છે. “અનાંત 
જીવો પ્રત્યેનો પજૂ્યભાવ એટલ ે િ, અજાણિણાને દૂર કરવુાં, દયા 
કરુણાની તથા અન્દ્ય જીવો સાથેના સમાન અનભુવની પનુઃસ્થાિના.” 

આ રીતે આિણએ િો પ્રાણીઓને આિણા જેવાાં િ સમજીશુાં તો, 
આિણી તઓે અંગેની માન્દ્યતાઓ અને પ્રતતહરયા બદલાઈ િશે અન ે
તેમના તરફ દયાળુ બનીશુાં. જ્યારે ખરેખર આિણામાાં આવી સમિ 
ઉત્િન્ન થશે ત્યારે તેની સૌ પ્રથમ અસર આિણી આ ાર િદ્તત ઉિર 
થશે. ત્યાર િછી ત ેકોઈિણ ચીિ, આ શરીર જે આત્માનુાં ઘર છે તેમાાં 
નાખતાાં િ લેાાં તવચારશે/તનરીક્ષણ કરશે. આિણો જે ખોરાક છે તે અંગ ે
આિણે જાણીશુાં. આિણે જે ખાઈએ છીએ તેની સીધી અસર આિણા 
તવચારમાાં આવે છે અન ે આિણા તવચારોની અસર આિણા 
વતષન/આચરણમાાં આવે છે. િો આિણે સ્વસ્થ શરીર અને સ્વસ્થ 
મન/મગિ ઈચ્છતા  ોઈએ તો, રક્તરાંજિત અન ે નકારાત્મક 
આંદોલનો/તરાંગોર્કુ્ત આ ારનો ત્યાગ કરી શદુ્, સાધ્ત્ત્વક/િતવત્ર અન ે



સ્વસ્થ આ ાર કરવો િોઈએ. કોઈને િણ મોટે ભાગે ખબર િ  ોતી 
નથી કે તે જ્યારે માાંસા ાર કરે છે ત્યારે પ્રોટીનની સાથ ેસાથે કેટલાાંક 
રાસાયચણક રવ્યો કે જે પ્રાણીઓને જાડા કરવા માટે તથા તેમના રોગો 
તથા જીવાણઓુને મટાડવા આિેલ દવાઓ ઈન્દ્જેક્શનોમાાં  ોય છે, ત ે
િણ શરીરમાાં જાય છે. તેઓ એ િણ ભલૂી જાય છે કે માાંસમાાં દુઃખ, ભય 
અને અસ્વીકારના નકારાત્મક તરાંગો િણ  ોય છે અને તે આિણા 
પ્રત્યેક કોર્માાં દુઃખ, ભય અન ેનકારાત્મક લાગણીઓ િેદા કરે છે. 

જ્યારે દુઃખથી ભરપરૂ, રસાયણર્કુ્ત નકારાત્મક તરાંગો શરીરમાાં 
કાયષરત  ોય ત્યારે સ્વસ્થતા, સખુ અને સ્વસ્થ મન/મગિની સુાંદર 
ભાવનાર્કુ્ત જીવનની આશા કઈ રીતે રાખી શકાય ? મન/મગિ અન ે
શરીરના જીવલણે રોગો થવાનાાં આ કારણો છે. આિણ ેઘણા લોકોન ે
ભાવનાત્કમ રીતે, માનતસક અને શારીહરક રોગોથી િીડાતા િોઈએ છીએ 
તેનુાં આ િ કારણ છે. 

આંકડાકીય રીતે દર વરે્ લગભગ 20 લાખ અમેહરકનો મતૃ્ર્ ુિામે છે 
તેમાાંથી 68% લોકો, ઘર કરી ગયેલ મખુ્ય ત્રણ રોગો કે જેમાાં આ ાર િ 
મખુ્ય કારણ  ોય છે, તે હૃદય રોગ, કેન્દ્સર અને આઘાત/મગિનુાં 
 મેરેિના કારણે  ોય છે. આ રોગો સાથે તવતશષ્ટ સાંબાંધ ધરાવતા 
તવતશષ્ટ ખોરાકમાાં ઈંડાાં, માાંસ, િૉલ્ટ્રી ફામષનો આ ાર, દહરયાઈ 
પ્રાણીઓનો આ ાર, પ્રાચણિ ચરબી અને અન્દ્ય િોવા મળે છે. તેથી િો 
આિણે જેમાાં ઓછામાાં ઓછી હ િંસા થતી  ોય, િયાષવરણને સૌથી ઓછાં 
નકુશાન થર્ુાં  ોય અને કુદરતનુાં અસમતોલન સૌથી ઓછાં થર્ ુાં  ોય 
તેવો ખોરાક લઈએ તો તે આિણામાાં આંતહરક અને બાહ્ય સાંવાહદતા 
ઉત્િન્ન કરવામાાં મદદ કરશ.ે 

આંકડાકીય રીતે 450 ગ્રામ ઘઉં િેદા કરવા 273 લીટર િાણી, 450 
ગ્રામ ડાાંગર િદેા કરવા 1136.5 લીટર િાણી િોઈએ છે, જ્યારે 450 
ગ્રામ માાંસ િેદા કરવા લગભગ 9092 થી 27276 લીટર િાણી િોઈએ 
છે. મરઘા ઉછેર કેન્દ્રો દરરોિ 4540 લાખ લીટર િાણી વાિરે છે જે 
25000 મનષુ્યોની િરૂહરયાત પરૂી િાડી શકે છે. તવશ્વમાાં વિરાતા 



િાણીના કુલ િથ્થામાાંથી 80% િથ્થો માત્ર િશિુાલનમાાં િ વિરાય 
છે. એક લીટર િાણી એટલે સાડા ચાર કિ િાણી. 

િશઓુ દ્વારા ઉત્સજિત િદાથોમાાંથી ઉત્િન્ન થતો તમથેન વાર્ ુ સમગ્ર 
તવશ્વના વાતાવરણની ગરમીમાાં વધારો કરે છે અને ઓઝોન વાર્નુા 
સ્તરને જાડુ કરે છે. PETA ના સાંશોધકોએ બતાવ્ર્ુાં છે કે એકલા 
અમેહરકામાાં દર વર્ે 260 કરોડ પ્રાણીઓને (90 કરોડ િમીન િરનાાં 
અને 170 કરોડ દહરયાઈ પ્રાણીઓ) ફક્ત ખોરાક માટે મારી નાાંખવામાાં 
આવે છે. આ રીતે મનષુ્ય જ્યારે પષુ્કળ હ િંસાર્કુ્ત જિિંદગી જીવતો  ોય 
ત્યારે તેની જાતથી અને સમગ્ર પથૃ્વીથી ડરે છે. 

ફક્ત એક િ મનષુ્ય શાકા ારી બને તો તે આખી જિિંદગી દરમ્યાન 
2400 પ્રાણીઓને અભયદાન આિે છે અને આ રીતે તે િોતે આશીવાષદ 
મેળવે છે અને સમગ્ર પથૃ્વી માટે િણ આશીવાષદરૂિ બને છે. 

આજે તવશ્વમાાં લોકો પ્રાણીઓના દુરુિયોગ અને તેની ઉિરના ત્રાસ અંગ ે
ધીરે ધીરે જાગતૃ બની રહ્યા છે અને તેઓ શાકા ારી બને છે. કેટલાક 
ધાતમિક રષ્ષ્ટએ, તો કેટલાક નતૈતકતાથી, તો કેટલાક કુદરતના કારણે, તો 
કેટલાક આરોગ્ય અથવા િયાષવરણની રષ્ષ્ટએ જાગતૃ થાય છે. હદવસ ે
હદવસે આ જાગતૃતમાાં વધારો થઈ રહ્યો છે. િો કોઈિણ વ્યસ્ક્ત થોડાક 
મહ ના માટે િણ આ રીતે ખોરાકમાાં ફેરફાર કરવાનો પ્રયત્ન કરશે તો 
તેના શરીરની અને મનની િહરસ્સ્થતતમાાં ફેરફાર થતો અનભુવશે. 

આિના તવશ્વમાાં શાકા ાર શુાં છે તે િોઈએ. 

‘Vegetarian’ શબ્દ લહેટના ભાર્ાના ‘Vegetus’ શબ્દ ઉિરથી આવ્યો છે 
જેનો અથષ છે – સાંપણૂષ, ચૈતન્દ્યર્કુ્ત, સ્વસ્થ, તાજુ ાં. આ રીતે શાકા ારી 
મનષુ્ય કોઈિણ જાતનુાં માાંસ, માછલી, મરઘઈ કે િક્ષી વગેરે કે ઈંડાાં 
ખાતાાં નથી. આમ છતાાં અમહેરકામાાં એવા કેટલાક લોકો છે જેઓ ઈંડાાં 
ખાય છે અને છતાાં િોતાને શાકા ારી ક વેડાવે છે. તેથી અત્યારે 
શાકા ારીઓમાાં ત્રણ તવભાગ િાડવામાાં આવ્યા છે. 
Ovo-lacto-vegetarian : 



િક્ષી-પ્રાણીઓ-ગાય-ભેંસ-મરઘી-ડુક્કર વગેરેનાાં માાંસ તથા મચ્છી અને 
દહરયાઈ િળચરોનો આ ાર કરતા નથી િણ ઈંડાાં અને દૂધ, દ ીં, 
માખણ વગેરે અને દૂધની િેદાશો ખાય છે. (કેટલાક અમેહરકન િોતાન ે
શાકા ારી ક વેડાવે છે િણ મરઘી અને મચ્છી ખાય છે, તેઓ આ 
વ્યાખ્યા પ્રમાણે શાકા ારી નથી.) 
Lacto-vegetarian : 

િશ-ુિક્ષીઓનાાં માાંસ, ઈંડાાં, ઈંડાની બનાવટો, મચ્છી અને દહરયાઈ 
િળચરોનો આ ાર કરતા નથી િણ દૂધ અને દૂધની બનાવટોનો 
ઉિયોગ કરે છે. 
Vegan : 

સાંપણૂષ શાકા ારી, બધા િ પ્રકારના પ્રાચણિ િદાથોનો ત્યાગ કરે છે, 

માાંસ, મચ્છી, દહરયાઈ િળચરો, ઈંડાાં, ઈંડાાંની બનાવટો, દૂધ, દ ીં, ઘી, 
માખણ તથા ડેરી િેદાશો અને મધ વગેરે બધી િ વસ્ર્ઓુનો ત્યાગ કરે 
છે. વધમુાાં તેઓ ચામડા, ઊન, રેશમ અને બીજી પ્રાચણિ વસ્ર્ઓુનો 
ઉિયોગ કરતા નથી. 

આિણ ે શાકા ાર અંગનેા નૈતતક, કુદરત/િયાષવરણ તથા આરોગ્ય 
સાંબાંધી દૃષ્ષ્ટકોણ િોયા.  વે આિણે શાકા ાર અંગનેો 
આધયાજત્મક/ધાતમિક દૃષ્ષ્ટકોણ િોઈએ. 

પ્રાચીન કાળથી કરવામાાં આવતા શાસ્ત્રોના અધયયન અને સાંશોધનોએ 
એક િ વાત પ્રગટ કરી છે કે બધા િ પ્રાણીઓ જીવવાને ઈચ્છે છે, બધાાં 
િ સખુી થવાને ઈચ્છે છે. કોઈને િણ મતૃ્ર્ ુગમર્ુાં નથી, કોઈિણ દુઃખી 
થવાની ઈચ્છા કરર્ ુાં નથી. િરાંર્ ુ મનષુ્ય તેના આનાંદ અને સખુને 
ખાતર, તનેા લોભ અને તેન ે સાંતોર્વાની ઉત્કટ ઈચ્છાન ે કારણ ે દરેક 
વસ્ર્ ુઅને પ્રાણીનો તશકાર કરીને, હ િંસા કરીને, િાાંિરે પરૂીને અથવા તો 
મકુ્ત રીતે  ાલતાાં ચાલતાાં અજાણયાાં પ્રાણીઓના પ્રાણ  રી લઈને, 
હ િંસક કાયો દ્વારા બેર મ ઉિયોગ કરે છે. આ રીતે તે ફક્ત જીવતા 
પ્રાણીઓનો િ દુરુિયોગ કરતો નથી િણ તેની જાતનો િ દુરુિયોગ 
કરે છે કારણ કે એ િોતે િણ એક જીવાંત પ્રાણી છે અન ે જીવાંત 



પ્રાણીઓ દ્વારા મકુ્ત કરાતા તરાંગો/આંદલનો સાંબાંધી વૈતશ્વક 
તસદ્ાાંત/તનયમ કે ‘તમે જેવુાં આિશો તેવુાં િ પ્રાપ્ત કરશો’થી તેની 
જાતને મકુ્ત/અચલપ્ત રાખી શકતો નથી. 

કોઈિણ પ્રાણીને મારી નાખવા માટે િ લેાાં તમારે તનદષય/કઠોર બનવુાં 
િડે છે, ત્યાર િછી િ તમે તેને મારી શકો છો. જ્યારે તે અજ્ઞાનવશ 
કોઈિાિ કમષ કરે છે, ત્યારે તે િોતાના િ સદ્ગુણનો નાશ કરે છે અન ે
િોતાની જાતને તધક્કારવાના ચબિંદુ સધુી િ ોંચી જાય છે. િો મનષુ્યને 
િોતાની જાત પ્રત્યે િ આદરમાન ન  ોય તો તેણે અન્દ્ય જીવાંત પ્રાણી 
પ્રત્યે આદરમાન ક્યાાંથી  ોય ? આ રીતે હ િંસા સતત થતી ર  ેછે અન ે
હ િંસા 

તથા તધક્કારનુાં તવર્ચર સતત ચાલ ુર  ેછે.  

ફક્ત સ્વાદને ખાતર િ માાંસા ાર કરવો એ જીવન પ્રત્યેની િીડા/દુઃખ 
અને ત્રાસ છે એવો તવચાર િણ કોઈ કરર્ ુાં નથી ! જીવન કે જે 
પ્રયોગશાળામાાં ઉત્િન્ન કરી શકાર્ ુાં નથી. પ્રબળ જીજીતવર્ા સાથેનુાં 
જીવન ખબૂિ હકિંમતી છે. પથૃ્વી ઉિર દરેક જીવને િોતાની 
તનયતત/હદવ્યતા પ્રગટ કરવા માટે યોગ્ય સમય િોઈએ છે, અને અકાળ 
મતૃ્ર્ ુજીવનના કુદરતી આતવભાષવના ચરને ખાંહડત કરે છે. તત્ત્વજ્ઞાની 
પ્લટુોએ કહ્ુાં છે કે, ‘આિણે ફક્ત આિણી જીભડીના સ્વાદને ખાતર, આ 
તવશ્વમાાં આનાંદ મળેવવા િન્દ્મેલ આત્માની જિિંદગી અન ે સમય લઈ 
લઈએ છીએ.’ 

ઘણીવાર લોકો પ્રશ્ન પછેૂ કે િો તમે પ્રાણીઓને મારતા નથી તો િછી 
વનસ્િતતને કેમ મારો છો ? જૈન તવચારધારા આ પ્રશ્નનો સ્િષ્ટ િવાબ 
આિે છે. મળૂભતૂ રીતે આ સમગ્ર િહ્ાાંડમાાં ફક્ત બ ેપ્રકારના િદાથો 
છે. 1. સજીવ અને 2. તનિીવ 

સજીવ દા. ત. મનષુ્ય, પ્રાણીઓ, િક્ષીઓ, જીવિ ાંર્ઓુ, સકૂ્ષ્મ  ાલતા 
ચાલતા જીવો, વનસ્િતત ઝાડ વગેરે,  વા, અસ્ગ્ન, િાણી, પથૃ્વી. તનિીવ 
િદાથો દા. ત. ટેબલ, ખરુશી, મકાન, ગાડી, મોટર, મશીન વગેરે. જ્યાાં 



જીવન છે ત્યાાં દુઃખની અનભુતૂત છે અને તે દૂર કરવાની સતત 
પ્રેરણાની પ્રતતહરયા િણ છે. 

જૈન દશષન પ્રમાણ ે બધા િ પ્રાણીઓનુાં વગીકરણ તેઓને પ્રાપ્ત 
ઈષ્ન્દ્રયોના આધાર િાાંચ તવભાગમાાં થાય છે. 1. એકેષ્ન્દ્રય, 2. બેઈષ્ન્દ્રય, 

3. તેઈષ્ન્દ્રય, 4. ચઉહરષ્ન્દ્રય અન ે 5. િાંચેષ્ન્દ્રય. િાાંચ ઈષ્ન્દ્રયનો રમ 
નીચે પ્રમાણે છે. – 1. સ્િશષનેષ્ન્દ્રય – ત્વચા, 2. રસનેષ્ન્દ્રય – જીભ, 3. 
ઘ્રાણેષ્ન્દ્રય – નાક, 4. ચક્ષહુરષ્ન્દ્રય – આંખ અને 5. શ્રોતેષ્ન્દ્રય – કાન. જેમ 
ઈષ્ન્દ્રય વધ ુ તેમ તેમ જીવની કક્ષા વધ ુઊંચી, વનસ્િતત એકેષ્ન્દ્રય છે 
અને તેને ફક્ત એક સ્િશષનેષ્ન્દ્રય િ છે. જ્યારે પ્રાણીઓ, િશ-ુિક્ષીઓ 
િાંચેષ્ન્દ્રય છે, તેથી તેને િાાંચયે ઈષ્ન્દ્રયો છે. કોઈિણ જીવને એકેષ્ન્દ્રયની 
કક્ષામાાંથી િાંચેષ્ન્દ્રયની કક્ષામાાં આવવા માટે ખબૂ િ િહરશ્રમવાળી અને 
િોમવાળી પ્રહરયામાાંથી િસાર થવુાં િડે છે. કોઈિણ િશ-ુિક્ષીને મારી 
નાખવાાં એટલે તેણે ઘણી િીડા અને દુઃખપવૂષક પ્રાપ્ત કરેલ ઊંચી 
કક્ષાનો સાંપણૂષિણે નાશ કરવો. વનસ્િતતમાાં, મનષુ્યમાાં અને પ્રાણીઓમાાં 
 ોય છે તેવુાં લો ીર્કુ્ત ચતૈન્દ્ય  ોર્ ુાં નથી, તેથી તેને દુઃખ િણ ઓછાં 
અને અવ્યક્ત/અસ્િષ્ટ થાય છે. જ્યાાં લો ી  ોય ત્યાાં વધ ુલાગણીઓ, 

વધ ુભાવનાઓ અને દુઃખની ઊંડી અનભુતૂત િણ  ોય છે. તેથી જ્યારે 
અમકુ અંશે હ િંસા અતનવાયષ  ોય ત્યારે ઓછામાાં ઓછી હ િંસા કરવી 
િોઈએ. 

2600 વર્ષ પવેૂ અહ િંસા અને કરુણાના પરુસ્કતાષ ભગવાન 
મ ાવીરસ્વામીએ િણાવ્ર્ુાં છે કે આિણા તવચારો જે આિણા કાયષમાાં 
અચભવ્યક્ત થાય છે તે આિણા આ ારમાાંથી તનષ્િન્ન થાય છે. ‘જેવુાં 
અન્ન તેવુાં મન.’ આિણે જે આ ાર લઈએ છીએ તેની મનષુ્યના 
વ્યસ્ક્તત્ત્વ ઉિર શારીહરક રીતે તેમિ ભાવનાત્મક, માનતસક અન ે
આધયાજત્મક રીતે ચોક્કસ અસર થાય છે. સ્વસ્થ, િતવત્ર અને નકુસાન 
ન થાય તેવો ખોરાક સ્વાસ્થ્ય, િતવત્રતા અને સારા તવચારોમાાં ઉત્રાાંતત 
લાવે છે. એક વખત િો તવચારો સ્વસ્થ, િતવત્ર અને ઉન્નત થાય એટલ ે



આિણા આચરણમાાં િણ િતવત્રતા આવે છે. માનતસક કે શારીહરક 
સ્વાસ્થ્ય જેમનુાં સારુાં  ોર્ ુાં નથી તેમના િ ચાહરત્રમાાં તનબષળતા આવે છે. 

છેલ્લા િાાંચ વર્ોમાાં તવત્રાને શોધી આપ્ર્ુાં છે કે આિણી જિિંદગીમાાં સખુ 
અને સફળતાને મ ત્ત્વનો આધાર તથા ચાહરત્ર અને વ્યસ્ક્તત્ત્વનુાં 
તનમાષણ, આિણા શરીરની આંતહરક કાયષિદ્તત ઉિર આધાહરત છે. 
વ્યસ્ક્તત્ત્વનો આતવભાષવ તથા અચભવ્યસ્ક્ત તો ભૌતતક શરીર દ્વારા િ 
થાય છે. ચ રેા ઉિરના  ાસ્ય વગેરે ભાવો આનાંદ, સખુ અને કરુણા-
દયાની અચભવ્યસ્ક્ત કરે છે અને તનેો વ્યસ્ક્તત્ત્વમાાં સમાવેશ થાય છે. 
સ્વસ્થ શરીર તવના આ બધા ભાવો શક્ય નથી. 

આ રીતે શાકા ાર એ, સકૂ્ષ્મ જીવોથી લઈને તવશાળકાય જીવો તરફ, 

તનમ્ન કક્ષાના જીવોથી લઈને ઉચ્ચ કક્ષાના ચૈતન્દ્યવાળા જીવો તરફ 
અને આિણી િોતાની જાત સહ ત સાંપણૂષ સજીવ સષૃ્ષ્ટ તરફ 
અ ોભાવ/પજૂ્યભાવ અચભવ્યક્ત કરવાના ઘણા માગોમાાંનો એક માગષ 
છે.  
 



- પ્રમોદા ચચત્રભાન ુ

 

7. િાુંદીના િરખ 

તમને ખબર છે કે ચાાંદીના વરખ જે ઘણાાં દેરાસરોમાાં અને મતૂતિ ઉિર 
અને ધાતમિક મ ોત્સવોમાાં વિરાય છે તે શાકા ારી છે કે નહ  ? 

તમને ખબર છે કે તમારી મીઠાઈઓ ઉિર લગાડવામાાં આવેલ ચાાંદીના 
વરખ કઈ રીતે બને છે ? મને યાદ છે કે બાળિણમાાં હુાં  ાંમેશાાં એવી િ 
મીઠાઈ માગતી કે જેના ઉિર ચાાંદીના વરખ લગાડલે  ોય. આજે િણ 
બાળકો અને કેટલાક પ્રૌઢોન ેિણ મીઠાઈ ઉિર ચાાંદીના વરખ િોઈએ 
છે. એવી લોકતપ્રયતાએ લોકોના મગિમાાં એવી મિબતૂ િક્કડ િમાવી 
છે કે હદવસે હદવસે એની માાંગ વધતી િ જાય છે. િો લોકોને એ 
ચાાંદીના વરખ કઈ રીતે બનાવવામાાં આવે છે તનેી માહ તી પ્રાપ્ત થાય 
તો, મન ે ખાતરી છે કે તઓે કોઈ હદવસ ચાાંદીની વરખ લગાડલે 
મીઠાઈનો ઉિયોગ કરશે નહ . 

‘બ્ર્ટૂી તવધાઉટ ક્રુઅલ્ટી’ની ભારતમાાંની શાખાએ પ્રકાતશત કરેલ 
લખેમાાંથી ચાાંદીના વરખ કઈ રીતે બનાવવામાાં આવે છે, એની પ્રહરયા 
 વે આિણે િોઈએ. આવી હકિંમતી માહ તી આિવા બદલ અમે તેમનો 
આભાર માનીએ છીએ. 

ચાાંદીના વરખની ચમકને િલેે િાર, જ્યાાં ત ેબનાવવામાાં આવે છે ત્યાાં 
તમે િોશો અને પ્રાણીઓ જેમનાાં બચલદાનથી આ શક્ય બને છે, તે તમ ે
જાણશો તો ચાાંદીના વરખવાળી મીઠાઈ ખરીદતાાં પવેૂ તમે બે વાર 
તવચાર તો કરશો િ. 

ચાાંદીના વરખનો ઉિયોગ સામાન્દ્ય રીતે ભારતમાાં ભારતીય મીઠાઈઓ, 

સોિારી, િાન (નાગરવેલ), ફળો ઉિર શોભા માટે લગાડવા માટે થાય 
છે. તદુિરાાંત આર્વેુહદક ઔર્તધઓ અને ઘણાાં જૈન દેરાસરોમાાં દેવ 
દેવીની પ્રતતમાઓ ઉિર િણ તે લગાડવામાાં આવે છે. ધાતમિક અન ે
િતવત્ર, શભુ પ્રસાંગોએ હ ન્દ્દુ માંહદરોમાાં ચાાંદીના વરખ લગાડેલ મીઠાઈ 



પ્રસાદ તરીકે લોકોને આિવામાાં આવ ે છે. ચાાંદીના વરખ કેશર જેવાાં 
પ્રવા ી ઔર્ધોમાાં િણ ઉમેરવામાાં આવે છે. 

બ્ર્ટૂી તવધાઉટ ક્રુઅલ્ટીએ િણાવ્ર્ુાં છે તે પ્રમાણે કેટલાાંક વર્ો પવેૂ 
ઈષ્ન્દ્ડયન એરલાઈન્દ્સે તેના રસોઈયાઓને તેમની તવમાની સેવા 
દરમ્યાન આિવામાાં આવતા ભોિનની મીઠાઈઓ ઉિર ચાાંદીના વરખ 
લગાડવાનુાં બ ાંધ કરવાની સચૂના આિી  તી. ચાાંદીના વરખ તૈયાર 
કરવામાાં આચરવામાાં આવતી હ િંસાને જાણયા િછી ઘણા લોકો ચાાંદીના 
વરખ વગરની મીઠાઈ માાંગે છે. 

ચબઝનેસ ઈષ્ન્દ્ડયા (Business India) માાં આવેલ એક તવતશષ્ટ લખેમાાં 
આશ્ચયષકારક રીતે િણાવવામાાં આવ્ર્ુાં છે કે ભારતમાાં દર વરે્ મીઠાઈઓ 
અને ચ્યવનપ્રાશ વગેરે ઔર્તધઓમાાં ચાાંદીના વરખ રૂિે 275 ટન 
અથાષર્ ્275000 હકલોગ્રામ ચાાંદી ખવાય છે. અત્યારની બજાર હકિંમત 
પ્રમાણે તેની હકિંમત 165 કરોડ રૂતિયા અથવા 40 કરોડ ડોલર થાય છે. 

ચાાંદીના વરખ કઈ રીતે બને છે ? અને કયા કારણે તનેે બનાવવાની 
પ્રહરયા અને તનેો ઉિયોગ િાિસ્વરૂિ છે ? 

િો કે વરખ િોતે પ્રાચણિ રવ્ય નથી, િરાંર્ ુ વરખ બનાવવામાાં જે 
િદાથષ વિરાય છે તે ગાય-બળદનાાં આંતરડાાં કાિીને મળેવલે પ્રાચણિ 
રવ્ય છે અન ે ગાય-બળદનાાં આંતરડાાં કતલખાનામાાંથી મેળવવામાાં 
આવે છે. 

અમદાવાદ અન ે તેની આસિાસનાાં બીજાાં શ રેો તથા ગામડાાંઓમાાં 
રસ્તાઓ ઉિર તથા ગલીઓમાાં ગાંદકી વચ્ચે ગાય-બળદનાાં આંતરડાાંના 
ટકૂડાઓની વચ્ચે ચાાંદીની નાની નાની ટકૂડીઓ મકૂીને ચાાંદીના વરખ 
બનાવવા માટે કારીગરો સતત ટીિતા ર  ેછે. 

કતલખાનામાાં કસાઈઓ, કતલ કરેલ ગાય-બળદનાાં આંતરડાાં લો ી 
અને માાંસની સાથે િ ખેંચી કાઢે છે અને આવા  રે્ ુમાટે તેઓ તે વેચી 
દે છે. અ ીં એ ઉલ્લખેનીય છે કે આંતરડાાં એ કતલખાનાાંની આડિેદાશ 
નથી િરાંર્ ુ માાંસ, ચામડુાં અને  ાડકાાં વગેરે જે રીતે વિન દ્વારા 



વેચવામાાં આવે છે, ત ેિ રીતે આ િણ વેચાય છે અન ેએ સાફ કરીને, 
કાિીને વરખ બનાવવામાાં વિરાય છે. 

એક ગાય-બળદનુાં આંતરડુાં લગભગ 540 ઈંચ લાાંબુ ાં અને ત્રણ ઈંચની 
ગોળાઈવાળુાં  ોય છે. તે કાિતાાં 540”x10” નુાં ચામડુાં થાય છે. તેના 
9”x10” ના કુલ 60 ટકૂડા થાય છે. આવા 171 ટકૂડાની એક પસુ્સ્તકા 
બનાવવામાાં આવે છે. 

િછી એ આંતરડાાંનાાં ચામડાાંની વચ્ચ ે ચાાંદીની નાની નાની ટકૂડીઓ 
મકૂને એ પસુ્સ્તકાને જાડા ચામડાવડે બાાંધવામાાં આવે છે. અ ીં ફરીવાર 
ગાય-બળદના ચામડાનો ઉિયોગ થાય છે. ત્યારિછી કારીગરો એ 
પસુ્તકને સતત આખો હદવસ જાડા નાના  થોડાવડે ટીપ્યા કરે છે ત્યારે 
3” x 5” ના એકદમ િાતળા વરખ તયૈાર થાય છે. 

ચામડુાં અને ગાય-બળદનાાં આંતરડાાંની ચામડી અત્યાંત નરમ  ોવાથી, 
 થોડા વડે સતત આખો હદવસ અથવા 8 કલાક સધુી, જ્યાાં સધુી 
ચાાંદીના ટકૂડાનુાં અિેચક્ષત જાડાઈવાળા વરખમાાં રૂિાાંતર ન થાય ત્યાાં 
સધુી ટીિવામાાં ટકી શકે છે. અને જ્યારે વરખ તૈયાર થઈ જાય છે 
ત્યારે તેને કાળજી પવૂષક લઈને ઝીણા કાગળના ટકૂડાઓ વચ્ચે મકૂી 
મીઠાઈવાળાઓને વેચી દેવામાાં આવે છે. 160 વરખનુાં વિન લગભગ 
10 ગ્રામ થાય છે અને તનેી હકિંમત લગભગ 200 રૂતિયા થાય છે. 

171 ટકૂડાની એક પસુ્સ્તકા બનાવવામાાં ત્રણ ગાય-બળદનાાં આંતરડાાંનો 
ઉિયોગ થાય છે અને એક પસુ્સ્તકામાાં લગભગ 160 વરખ તૈયાર થાય 
છે. બાકીના વરખ બરાબર નહ   ોવાથી ઉિયોગમાાં આવતા નથી. આ 
રીતે આખા વર્ષમાાં લગભગ 300 હદવસ દરમ્યાન એક પસુ્સ્તકામાાં 
48000 વરખ તૈયાર થાય છે અથાષર્ ્એક ગાય- બળદના આંતરડાથી 
વર્ે 16000 વરખ તૈયાર થાય છે. 

ગાય-બળદના આંતરડાાંની પસુ્સ્તકાની ઉિરનુાં ચામડુાં િણ કાાં તો ગાય-
બળદનુાં અથવા વાછરડાાંન ુાં  ોય છે અને તેમાાં લગભગ 232 ચો. ઈંચ 
ચામડુાં વિરાય છે. એક ગાય-બળદનુાં ચામડુાં લગભગ 18 ચો. ફૂટ 



અથવા 2600 ચો. ઈંચ  ોય છે. એટલે એક ગાય-બળદના ચામડામાાંથી 
આવા ચામડાના 10 િાઉચ બને છે. 

સામાન્દ્ય રીતે એક હકલોગ્રામ મીઠાઈ ઉિર 4 ચાાંદીના વરખ વિરાય 
છે અને એક ગાય-બળદના આંતરડાાં દ્વારા લગભગ 4000 હકલોગ્રામ 
મીઠાઈ માટેના ચાાંદીના વરખ તૈયાર થાય છે. સામાન્દ્ય આકારણી 
(સવ)ે કરતાાં જાણવા મળ્ર્ુાં છે કે ભારતના એક મધયમવગીય 4 
વ્યસ્ક્તઓના કુટુાંબ દીઠ વરે્ લગભગ 100 હકલોગ્રામ મીઠાઈ વિરાય 
છે. 

આ રીતે િો સરેરાશ 4 વ્યસ્ક્તનુાં એ મધયમવગીય ભારતીય કુટુાંબ વરે્ 
100 હકલોગ્રામ મીઠાઈ 40 વર્ષ સધુી વાિરે તો તેમાાં વિરાયેલ 
ચાાંદીના વરખ બનાવવા માટે ત્રણ ગાય-બળદનાાં આંતરડાાં અન ેએક 
ગાય-બળદનાાં ચામડાાંનો દશમો ભાગ વિરાય છે. 

ફક્ત ભારતમાાં િ આ રીતે વરખ બનાવવામાાં આવે છે તેવુાં નથી. 
િમષનીમાાં નાના નાના ઉદ્યોગકારો િણ સોનાના વરખ બનાવે છે જેની 
જાડાઈ 1/100000 તમચલમીટર  ોય છે અને તે શોભા માટે તથા યાંત્રોમાાં 
વિરાતી ઈલેષ્ક્ટ્રક સરકીટોના લેતમનેશન માટે વિરાય છે. યહદૂી લોકો 
િણ એ િ કામ માટે અને ખાસ કરીને આ ારમાાં, ભારતની માફક િ 
સોનાના વરખનો ઉિયોગ કરે છે. 

ભારતમાાં જે દર વર્ે 275 ટન ચાાંદીના વરખ વિરાય છે તે તૈયાર 
કરવા માટે દર વર્ે 516000 ગાય-બળદનાાં આંતરડાાં અન ે 17200 
વાછરડાઓનાાં ચામડાાં વિરાય છે. 

તેથી આિણે એવી વૈકધ્લ્િક િદ્તતથી શોધી કાઢવી િોઈએ કે જેમાાં 
ગાય-બળદનાાં આંતરડાાં જેવા હ િંસક િદાથોના ઉિયોગ વગર િણ 
ચાાંદીના વરખ તૈયાર કરી શકાય. 

તા. ક. જાિાનમાાં બનાવવામાાં આવેલ કૃતત્રમ કાગળ જેના સામાન્દ્ય 
રીતે કાતર જેવા સાધન તસવાય બે ટકૂડા થઈ શકતા નથી, તેના 



ઉિયોગ દ્વારા ચાાંદીના વરખ બનાવવાનો પ્રયોગ કરવા જેવો છે. 
અલબત્ત તે કાગળ કઈ રીતે બને છે તે િણ જાણી લવે ુાં િરૂરી છે. 
 



- પ્રમોદા ચચત્રભાન ુ

8. ઈંડાું અંગેની િાસ્તવિકતા 
તમને યાદ છે કે બાળક તરીકે તમારી માતા તમને ચબસ્કીટ્સ વગેરે 
ખાવાની ના ક તેી  તી કારણ કે તમેાાં ઈંડાાં આવે છે અને આિણ ે
શાકા ારી છીએ. ઘણી વખત મેં લોકોને ક તેાાં સાાંભળ્યાાં છે કે ઈંડાાં એ 
શાકા ારી ખોરાક છે અને તે આરોગ્ય માટે સારાાં છે માટે ઈંડાાં ખાવાાં 
િોઈએ. શાકા ારી ઈંડાાંની વાત કાલ્િતનક છે અને તનેાથી આરોગ્ય 
સધુરે છે તેવી વાત િણ ગેરમાગે દોરનારી છે. ઘણાાં શાકા ારીઓ િણ 
ઈંડાાં ખાય છે એ ખરેખર હદલગીરી ઉિજાવે છે. ઈંડાાં અંગનેુાં 
અજ્ઞાન/ખોટી માન્દ્યતાઓ એટલી  દે ફેલાવવામાાં આવી છે કે ઈંડાાંમાાં 
સષુપુ્ત જીવન  ોય છે અને એના કોચલાની અંદર બચ્ચુાં  ોય છે એ 
વાત કોઈ માનવા તયૈાર નથી. 

મનષુ્યની આ ાર અને સ્વાદની પ્રબળ ઈચ્છાએ તેન ે હ િંસક અન ે
ક્રૂરતાપવૂષક તૈયાર કરેલ વાનગીઓ ખાવા માટે પે્રયો છે. કુદરતે ઈંડાાં 
મરઘીઓ અને િક્ષીઓની વાંશવદૃ્ધદ્ માટે સજ્યાં છે, િરાંર્ ુ મનષુ્યના 
ખોરાબ માટે નહ . હ િંસક ખોરાક માટેની તલિ/ લાલસા ખરેખર 
મનષુ્યની તવચાર શસ્ક્ત અને ભાવનાત્મક લાગણીઓનો નાશ કરે છે 
અને મનષુ્યને િડ બનાવે છે તેથી તે કોઈિણ તવર્યના ઊંડાણમાાં 
િવાનુાં ટાળે છે અને સત્ય  કીકતો પ્રત્યે આંખ આડા કાન કરે છે, િરાંર્ ુ
એ અંધકાર ક્યાાં સધુી ટકે ? વાસ્તતવકતા એ વાસ્તતવકતા િ છે, ત ે
ક્યારેય બદલાતી નથી, ભલનેે કોઈ તે સ્વીકારે કે ન સ્વીકારે. 

 વે આિણે ઈંડાાં અંગેની કેટલીક વાસ્તતવકતાઓ, સત્ય  કીકતો િોઈએ 
અને આિણા મગિમાાં ઘસૂી ગયેલી અજ્ઞાનતા/ખોટી માન્દ્યતાઓને દૂર 
કરીએ. 

ઈંડાાં અંગેની વાસ્તતવક/સત્ય  કીકતો અ ીં જે રજૂ કરવામાાં આવી છે 
તે ડૉ. નેમીચાંદજી જૈન (ઈન્દ્દૌર) ચલચખત અને પ્રકાતશત ‘ઈંડાાં અંગનેી 
સૌ વાસ્તતવકતા’ પસુ્તકમાાંથી લેવામાાં આવી છે. 



બધાાં િ િક્ષીઓનાાં ઈંડાાંન ુાં બ ાંધારણ અલગ અલગ  ોય છે. (જુઓ : 
McDonald Encyclopedia of Birds of the World) તે ઈંડાાંઓનુાં આંતહરક 
બાંધારણ િણ પ્રિોત્િતત્તને માટે િ  ોય છે નહ  કે મનષુ્યના ઉિયોગ 
માટે. મનષુ્યે ઈંડાાંનો ખોરાક તરીકે ઉિયોગ કરતાાં તણેે િોતાની જાતને 
પનુઃ તશકારીની ભતૂમકામાાં મકૂી દીધો છે. ઈંડાાંનો આ ાર તરીકે ઉિયોગ 
કરીને તેણે કુદરત અને િક્ષીઓના પ્રિનન કાયષમાાં તવના કારણ માથુાં 
માર્ુ ંછે. 

જેઓ અહ િંસા/જીવદયામાાં માને છે તેઓ માટે ઈંડાાં સાંપણૂષિણ ે
પ્રતતબાંતધત છે. ઈંડાાંના ઉત્િાદન માટે િ મરઘીઓનો ઉછેર કરવામાાં 
બધે િ સાંપણૂષિણે હ િંસા િ છે. કોઈિણ િૉલ્ટ્રી ફામષ (મરઘાાં ઉછેર 
કેન્દ્ર)ની મલુાકાત આ વાતને ટેકો આિે છે. િૉલ્ટ્રી ફામષ (મરઘાાં ઉછેર 
કેન્દ્ર)માાં મરઘીઓને ઈંડાાં િેદા કરવાના મશીન કરતાાં વધુાં કા ાંઈ 
ગણવામાાં આવતી િ નથી. ઘણી મશુ્કેલીઓ અને તનાવભરી 
િહરસ્સ્થતતઓમાાં 15”x19” િગ્યામાાં તેમને રાખવામાાં આવ ેછે અન ેતેની 
અસર ત ેમરઘીનાાં ઈંડાાં ખાનારના લો ી અને શરીરની કાયષિદ્તત ઉિર 
કુદરતી રીતે િ થાય છે. તેના િહરણામે તેઓના વ્યસ્ક્તત્ત્વ 
(સ્વભાવ)માાં અસમતોલિણુાં આવે છે. 

મરઘીના બચ્ચાાંઓ (Chiken) ને નાનાાં નાનાાં સાાંકડાાં િાાંિરાઓમાાં 
રાખવામાાં આવે છે જેને ચચકન  વેન્દ્સ (Chiken Heavens) ક વેામાાં 
આવે છે. ખબૂ િ ઓછી િગ્યા  ોવાના કારણે કુદરતી િ એ બચ્ચાાં 
હ િંસક, વળગવાના સ્વભાવવાળાાં અને ઝઘડાળુાં બન ે છે. એ બચ્ચાાંઓ 
 ાંમેશાાં િ ાંગલી રીતે અંદરો અંદર હુમલાઓ કરતા િ ર  ે છે તેથી 
તેઓની ચાાંચ તોડી નાખવામાાં આવે છે અને તેથી તઓે િાણી િણ િી 
શકતાાં નથી. શુાં આિણને અનભુવ થતો નથી કે આિણી વતષમાન 
મશુ્કેલીઓ, હુમલાખોર વતૃત્ત અને િીડાઓનુાં મળૂ કારણ આ મરઘીઓનાાં 
બચ્ચાાંઓનાાં આશ્રયસ્થાનો છે ? 

પવેૂ બતાવ્ર્ુાં તેમ મરઘીઓને લડતી અટકાવવા માટે, એક બીજીન ે
લો ીલ ુાણ ન કરે તે માટે તે મરઘીઓની ચાાંચ તોડી નાખવામાાં આવ ે



છે. આ રીતે ચાાંચોને બઠૂી બનાવવાનુાં કામ ખાસ રાતે્ર બદામી રાંગના 
આછાાં અિવાળામાાં કરવામાાં આવે છે, જ્યારે મરઘીઓ કાાંઈ િ િોઈ 
શકતી નથી. મરઘીની ચાાંચનો નીચનેો ભાગ તોડી નાખવામાાં આવે છે. 
આમાાં િો કાંઈ ભલૂ થાય તો એ મરઘી િછી આખી જિિંદગી સધુી કાાંઈ િ 
ખાઈ શકતી નથી, જ્યારે મરઘીની ચાાંચ તોડવામાાં આવે છે ત્યારે તેના 
ઘાના કારણે ઓછામાાં ઓછા ત્રણ હદવસ સધુી તેને ભખૂ્યા ર વે ુ ાં િડે છે. 
શુાં આવી ક્રૂરતાની અસર તે મરઘીનાાં ઈંડાાં ખાનાર ઉિર થાય નહ  ? 

મરઘીઓમાાંથી હ િંસકવતૃત્ત િન્દ્માવે એવા િાાંચ પ્રકારના ખોરાક 
બનાવવામાાં આવે છે. 1.  ાડકાાંન ુ ભોિન, 2. લો ીનુાં ભોિન, 3. 
મરઘીનાાં ઉત્સજિત િદાથો, ઈંડાાં, તવષ્ટા વગેરે. 4. માાંસનુાં ભોિન અને, 

5. તવતશષ્ટ ભોિન (Fish meal). શુાં આટલુાં જાણયા િછી િણ આિણ ે
એમ ક ીશુાં કે ઈંડાાં એ શાકા ાર છે ? 

િ લેી વાત એ કે શાકા ારી ઈંડાાં એ નામ િ ખોટુાં આિવામાાં આવ્ર્ુાં છે. 
ફલીનીકરણ થયેલાાં ઈંડાાંમાાંથી બચ્ચુાં િેદા થાય છે, તે િ તેનો  રે્ ુછે. 
િરાંર્ ુ ફલીનીકરણ થયા વગર ઈંડાાંમાાંથી એ રીતે બચ્ચાાં િેદા થતાાં 
નથી અને તે સાંપણૂષિણે અખાદ્ય છે. મરઘીઓને સતત િીડા આિીને 
પ્રાપ્ત કરાતાાં અને કારખાનામાાં બનાવાતાાં  ોય ત ે રીતે સતત 
મેળવાતાાં ઈંડાાં ખરેખર આરોગ્ય માટે નકુશાનકારક છે તેથી સૌથી સારી 
વાત એ કે ઈંડાાં કોઈએ ખાવાાં િ નહ . 

મરઘાનાાં સાંયોગ તવના જે ઈંડાાં મળેવવામાાં આવે છે, જે ફલીનીકરણ 
થયા તવનાનાાં ક વેાય છે. તેમાાં િણ જીવન તો  ોય છે િ અથાષર્ ્એ 
િણ સજીવ િ છે કારણ કે ઈંડાાં મરઘીએ િ િેદા કરેલ છે અન ે
મરઘીના લો ી તથા કોર્ો દ્વારા િ તે બનલે છે, તેથી તનેો આ ારમાાં 
ઉિયોગ એ 100% માાંસા ાર િ છે. 

તમ. હફચલિ જે. સ્કેમ્બલ (Mr. Philip J. Scamble) નામના તવખ્યાત 
અમેહરકન તવજ્ઞાનીના ક વેા પ્રમાણ ેકોઈિણ ઈંડાાં ક્યારેય તનિીવ  ોતાાં 
નથી. અમેહરકામાાં તમતશગન (Michigan) ર્તુનવતસિટીના તવજ્ઞાનીઓએ 



પરૂવાર કર્ુ ં છે કે ઈંડુાં ચા  ેફચલત થયેલ  ોય કે ન  ોય, તો િણ ત ે
ક્યારેય તનિીવ  ોર્ ુાં નથી, એ વાતમાાં કોઈ શાંકા નથી. 

માદા િક્ષીઓ નર િક્ષીની ગેર ાિરીમાાં ફચલત થયા વગરનાાં ઈંડાાં 
આિે છે િરાંર્ ુઅવલોકનોમાાં જાણવા મળ્ર્ુાં છે કે મરઘી મરઘા સાથેના 
સાંયોગના પવૂષ હદવસે અફચલત ઈંડુાં આિે છે અને ત્યારબાદ બીજા 
હદવસે િણ ઈંડુાં આિે છે. બીજા શબ્દોમાાં ક ીએ તો તે મરઘાના સાંયોગ 
તવના િણ ફચલત ઈંડુાં આિી શકે છે. એનો અથષ એ કે મરઘાના શરુાણ ુ
મરઘીના શરીરમાાં ઘણા કાળ સધુી ર ી શકે છે. કેટલાક સાંિોગોમાાં આ 
સમયગાળો છ મહ ના જેટલો િણ  ોઈ શકે છે. 

ફચલત થયેલ ઈંડુાં એ બચ્ચાાંનાાં િન્દ્મની િ પવૂષભતૂમકા છે. ફચલત ઈંડા 
એ મરઘીના પ્રિનન ચરનુાં િ િહરણામ છે અને તે ખબૂ િ અકુદરતી 
છે અને બાંને પ્રકારના ઈંડાાં માાંસા ાર િ છે. ‘Compassion : The 

Ultimate Ethics’ પસુ્તકના લખે તવક્ટોહરયા મોરન (Victoria Moran) 

ક  ે છે કે ફચલત થયેલુાં ઈંડુાં ખાવુાં એટલે બચ્ચાના િન્દ્મ િ લેાાં તેનુાં 
ભક્ષણ કરવુાં, જે નૈતતકતાતવ ીન છે. મેં કહ્ુાં છે કે ફચલત થયા વગરનુાં 
ઈંડુાં એ મરઘીના પ્રિનન ચરની િેદાશ છે અને તે ભાગ્યે િ મનષુ્યનો 
કુદરતી આ ાર બની શકે છે અથાષર્ ્ઈંડુાં એ મનષુ્યનો કુદરતી આ ાર 
છે િ નહ . (પ.ૃ 43) 

ઈંડુાં ફચલત  ોય કે ન  ોય િણ તેમાાં જીવન  ોય છે િ અને તે સજીવ 
 ોવાનાાં બધાાં િ લક્ષણો જેવાાં કે શ્વાસોચ્વાસ, મગિ, આ ાર મેળવવાની 
શસ્ક્ત વગરેે ધરાવે છે. ઈંડાાંનાાં કોચલામાાં શ્વાસોચ્વાસ માટે 15000 તછરો 
 ોય છે. 80 સેધ્લ્સયસ ઉષ્ણતામાને ઈંડુાં કો વાવા લાગે છે. આ સડવાની 
પ્રહરયા ચાલ ુ થાય કે તરત તે તેની જાતે િ તમેાાંના િાણીના 
બાષ્િીભવન દ્વારા આ સડવાની પ્રહરયાને ખલુ્લી કરે છે. ઈંડાાં ઉિર 
સકૂ્ષ્મ જીવાણઓુ આરમણ િણ કરે છે અને તે રીતે તેને રોગ િણ થાય 
છે. આ સડો િલદીથી ઈંડાાંના કોચલા/બાહ્ય કવચ સધુી િ ોંચી જાય 
છે. 



ઈંડાાંમાાં (Cholesterol) કૉલેસ્ટેરોલ ખબૂિ મોટા પ્રમાણમાાં  ોય છે. 
તેમાાંનો િીળો ભાગ કૉલેસ્ટેરોલથી ભરપરૂ  ોય છે. કોલેસ્ટેરોલ 
ધમનીઓ/રક્તવાહ નીઓને સાાંકડી કરે છે અને તનેા િહરણામે હૃદય 
રોગનો હુમલો/ ાટષ એટલે કે િક્ષઘાત (િેરેલીસીસ) થાય છે. ઈંડાાંનો 
આ ાર કરવાથી સાંતધવા અને તણચખયો વા જેવા રોગો િણ થાય છે. 
જેના કારણે ઘડિણમાાં સાાંધાઓમાાં ગાંભીર દુઃખાવો થાય છે. 

ઉિરની  કીકતો એ વાત તસદ્ કરે છે કે ઈંડાાં શાકા ારી નથી માટે ઈંડાાં 
અંગે તમે સૌ ફરી વાર તવચાર કરશો અને ઈંડાાં વગરનો સમતોલ એવો 
શાકા ાર લેવાનુાં ચાલ ુકરશો. જેમાાં તાંદુરસ્તીને સાચવવા માટેનાાં ઘટક 
રવ્યો તેમિ રેર્ાઓની તવપલુતા છે. 
 



- પ્રમોદા ચચત્રભાન ુ

9. રેશમ 

કેટલા મનષુ્યોને ખબર છે કે રેશમ િ રેવામાાં કે તેનો ઉિયોગ કરવામાાં 
અને તે િણ ગૌરવ સાથે ધાતમિક સ્થળોએ િ રેવામાાં હ િંસાનો દોર્ લાગ ે
છે ? શોચનીય તો એ છે કે રેશમની ઉત્િતત્ત અને બનાવવાની પ્રહરયા 
અંગે કોઈિણ જાતનો પ્રશ્ન કયાષ તવના િ આિણે િરાંિરાનુાં આંધળુાં 
અનકુરણ કરીએ છીએ. 

ઈ.સ. 1133માાં, જ્યારે મ ારાજા કુમારિાળ ગિુરાતના રાજા  તા 
ત્યારથી ધાતમિક પજૂાતવતધમાાં રેશમી વસ્ત્રોના ઉિયોગની શરૂઆત થઈ. 
મ ારાજા કુમારિાળના રાજ્યકાળમાાં, તે મ ાન જૈનાચાયષ કચલકાલ 
સવષજ્ઞ શ્રી  મેચાંરસહૂરજીથી ખબૂ િ પ્રભાતવત થયા  તા. શ્રી 
 મેચાંરસહૂરજી જૈન તીથંકર શ્રમમણ ભગવાન શ્રી મ ાવીરસ્વામીની 
િટ્ટિરાંિરામાાં થયલે મ ાન જૈન આચાયષ  તા. અહ િંસા અને જીવદયા 
અંગે તમેના પ્રવચનો-ઉિદેશથી પ્રેરણા િામીને તણે ે તેના સાંપણૂષ 
રાજ્યમાાં આ ાર, રમતગમત અને મનોરાંિન માટે કરાતી હ િંસાન ે
પણૂષિણ ેબાંધ કરાવી  તી. ક વેાય છે કે શ્રી  મેચાંરાચાયષજીની પે્રરણા 
િામી મ ારાજા કુમારિાળે િોતાના ધાતમિક જીવનની શરૂઆત કરી  તી 
અને પ્રભ ુમ ાવીર પ્રત્યે િોતાનો ભસ્ક્તભાવ બતાવવા માટે દરરોિ ત ે
પ્રભપુજૂા અથાષર્ ્ભગવાનની મતૂતિની ચાંદન વગેરે ઉત્તમ રવ્યોથી પજૂા 
કરતા  તા. મ ારાજા કુમારિાળને પ્રભપુજૂા કરતી વખતે સૌથી વધ ુ
મોંઘા હકિંમતી અને શે્રષ્ઠ વસ્ત્રો િ રેવાનુાં ક વેામાાં આવ્ર્ુાં તેથી તે 
મેળવવા મ ારાજાએ હુકમ કયો. મ ારાજાના સેવકોએ સૌથી વધ ુ
હકિંમતી, સુાંદર અને સકુોમળ એવાાં ચીનથી આવેલા વસ્ત્રોની િસાંદગી 
કરી. તે સમયે મ ારાજા કુમારિાળને ખબર ન ોતી કે તેમના માટે 
િસાંદ કરેલ અન ેિરદેશથી આયાત કરેલ વસ્ત્ર બનાવવામાાં રેશમના 
કીડાઓને મારી નાખવામાાં આવે છે અને તે રીતે તે સાંપણૂષ િણે હ િંસક 
છે. િો મ ારાજા કુમારિાળને એ વાતની ખબર  ોત તો તેમણે પજૂા 
માટે રેશમી વસ્ત્રોનો ઉિયોગ કયો િ ન  ોત. િરાંર્ ુ ત્યારથી 



પ્રભપુજૂાના ધાતમિક પ્રસાંગોએ, ધાતમિક સ્થળોએ રેશમી વસ્ત્રોનો ઉિયોગ 
શરૂ થયો છે, એવુાં એક અનમુાન છે. કમનસીબે, આજે િણ લોકો ધાતમિક 
તવતધઓમાાં રેશમી વસ્ત્રો િ રેે છે અને તેને યોગ્ય િણાવતાાં ગૌરવથી 
ક  ેછે કે મ ારાજા કુમારિાળ િણ એ િ રેતા  તા. 

 વે એ સમય આવી ગયો છે કે રેશમની ઉત્િતત્ત, બનાવવાની પ્રહરયામાાં 
શુાં થાય છે તે  કીકત સૌને િણાવવી િોઈએ અને જાગતૃ કરવા 
િોઈએ. ભારતમાાંની ‘બ્ર્ટૂી તવધાઉટ ક્રુઅલ્ટી’ નામની સાંસ્થાએ આ 
ક્ષેત્રમાાં ઘણુાં કામ કર્ુ ં છે અને રેશમના ઉત્િાદનમાાં કેટલી ક્રૂરતા 
આચરવામાાં આવે છે, તેની ઉિર પ્રકાશ ફેંક્યો છે. 

સકુોમળ, સુાંવાળુાં અને ચળકાટ મારર્ ુાં રેશમી વસ્ત્ર ખરેખર  ાંમેશા ખબૂિ 
આકર્ષક 

લાગે છે. ખરેખર 2000 વર્ષ પવેૂ આવુાં સ ુાંદર રેશમી વસ્ત્ર ચીનમાાંથી 
આયાત કરવામાાં આવર્ુાં  ર્ ુાં અને તેથી િ તેને સાંસ્કૃત ભાર્ામાાં 
‘ચીનાાંશકુ’ ક વેામાાં આવર્ુાં  ર્ ુાં. તે બનાવવાની પ્રહરયા અને તેની 
ઉત્િતત્તના સ્ત્રોત અંગેની માહ તી ખબૂ િ ગોિનીય રાખવામાાં આવતી 
 તી કારણ કે તેમાાં લાખ્ખો જીવોને મારી નાખવામાાં આવતા  તા. 

રેશમના તાર એ રેશમના કીડાએ કોશેટો બનાવવા માટે ઉત્િન્ન કરેલ 
એક પ્રકારના ઝીણા તાર છે. કોશેટો એ ખરેખર તેના િોતાના રક્ષણ 
માટે બનાવેલ એક પ્રકારનુાં મિબતૂ વકચ છે અને તે તેના જીવનચર 
દરમ્યાન ઈયળમાાંથી કોશેટા અને િતાંચગયા સધુીની તવતવધ 
અવસ્થાઓમાાં તેનુાં રક્ષણ કરે છે. માદા િતાંગીર્ુાં 400 થી 600 ઈંડાાં 
મકેૂ છે. દશ હદવસના સેવન બાદ તે ઈંડાાંમાાંથી 112” લાાંબી ઈયળ 
નીકળે છે, જેને લાવાષ ક વેામાાં આવે છે. શેર્રૂના િાન તેનો ખોરાક છે. 
25-27 હદવસમાાં તે શેર્રૂના િાન ખાઈને લગભગ 3” – 3.5” જેટલી 
લાાંબી થાય છે. 

પણૂષ પખુ્ત ઈયત તેના મોંમાાંથી ગુાંદર જેવો િદાથષ બ ાર કાઢે છે અને 
તારના સ્વરૂિમાાં તેની આસિાસ વીંટાળે છે અને બથેી ચાર હદવસમાાં 



કોશેટો બનાવે છે અને ત્યારબાદ 15 હદવસમાાં િ તે કોશેટામાાં િ 
ઈયળમાાંથી િતાંચગયામાાં રૂિાાંતર િામે છે. તે િતાંચગર્ુાં કોશેટાને કાિીને 
બ ાર આવે છે, એટલે રેશમના તારના ટકૂડા થઈ જાય છે. કોશેટામાાંના 
રેશમના તારના ટકૂડા ન થઈ જાય તે માટે કોશેટાઓન ેકાાં તો ઉકળતા 
િાણીમાાં નાખવામાાં આવે છે, કાાં તો ગરમ  વામાાંથી િસાર કરવામાાં 
આવે છે અથવા તો સયૂષના સખત તડકામાાં સકૂવવામાાં આવે છે. 
િહરણામે અંદરની ઈયળ મરી જાય છે. ત્યાર િછી કોશટેાના રેશમના 
તારને લાકડાની ગરગડી ઉિર વીંટી રીલો બનાવવામાાં આવે છે. 

લગભગ 100 ગ્રામ શદુ્ રેશમ મેળવવા માટે 1500 કોશેટાની ઈયળોને 
મારી નાાંખવામાાં આવે છે. કેટલાક કોશેટા નર-માદા િતાંચગયા મેળવવા 
માટે અલગ મકૂી રાખવામાાં આવે છે. માદા િતાંચગયા ઈંડાાં મકૂી દે ત્યાર 
િછી, રોગોની તિાસ માટે તેનો નાશ કરવામાાં આવે છે. આ રીતની 
િેઢી દર િઢેી પ્રિોત્િતત્ત થવાથી િછીની િેઢીનાાં િતાંચગયાાં ઉડવાની 
ક્ષમતા ગમુાવી બેસે છે. નર િતાંચગયાાંઓનો ઉિયોગ પ્રિનન માટે કયાષ 
િછી તેને એક ટોિલીમાાં નાાંખી બ ાર ફેંકી દેવામાાં આવે છે. 

ભારતમાાં ચાર પ્રકારનાાં િતાંચગયાાં દ્વારા તવતવધ પ્રકારનાાં રેશમ 
મેળવવામાાં આવે છે. તેના નામ આ પ્રમાણે છે. : મલબેરી, ર્સુ્સાર, 

એહર અને મુાંગા. રેશમ ઉત્િન્ન કરતા અન્દ્ય દેશો – ચીન, જાિાન, 

રતશયા, ઈટાલી, દચક્ષણ કોહરયા વગેરેમાાં િણ મલબેરી રેશમ 
બનાવવામાાં આવે છે િણ એહર અને મુાંગા તે ફક્ત ભારતમાાં િ બને છે. 

બીજાાં કેટલાાંક વસ્ત્રો રેશમી વસ્ત્રો જેવાાં િ દેખાય છે િરાંર્ ુ તે માન 
સજિત રેર્ાઓમાાંથી બને છે અને કૃતત્રમ રેશમ (આહટિહફતશયલ 
તસલ્ક/આટષ તસલ્ક)ના નામે પ્રતસદ્ છે. આમાાંથી રેયોન (ચીકણા-લીસાાં 
તાર) વનસ્િતતમાાંથી બને છે, જ્યારે નાયલોન અને િોચલસ્ટર (ટેરીન) 
િેટ્રોચલયમની આડ િદેાશ (byproduct) છે. એક વખત વણાઈ ગયેલ 
રેશમ, તેની વણવાની િદ્તત, ભાત (હડઝાઈન) અન ે જે તે દેશ કે 
પ્રદેશના સ્થાન પ્રમાણે જુદાાં જુદાાં નામે ઓળખાય છે. બોસ્કી (Boski), 

શદુ્ રેિ (કાળુાં રેશમી વસ્ત્ર Pure Crepe), શદુ્ િારદશી રેશમ, (શદુ્ 



તસફોન Pure Chiffon), (શઉદ્ ગજી Pure Gaji), શદુ્ ઝીણુાં રેશમી વસ્ત્ર 
(શદુ્ િોિટે Pure Georgette), ખાદી તસલ્ક, ઓગેન્દ્ઝા (Organza), શદુ્ 
સાહટન (Pure Satin), મટકા તસલ્ક વગેરે 100% રેશમી વસ્ત્રો છે. 
કલકત્તા, ગઢવાલ, મદુરાઈ અને શાાંતતતનકેતનમાાંથી તૈયાર થઈને 
આવતી સાડીઓ 100% રેશમી અથવા 100% સતુરાઉ  ોઈ શકે છે. 

નારાયણ િેઠ (આંધ્રપ્રદેશ)ની સાડીઓ િણ 100% રેશમી અથવા 
સતુરાઉ  ોઈ શકે છે. વેંકટચગહર સાડીઓ અને મધયપ્રદેશની અથવા 
થોડે અંશે રેશમી  ોઈ શકે છે. ચાંદેરી, હટશ્ર્,ુ પનુા, વકેાંટચગહર અન ે
મધયપ્રદેશની મ શે્વરી સાડીઓમાાં ઊભા તાર રેશમના  ોય છે અન ે
આડા તાર સતુરના  ોય છે. મચણપરુી કોટા અને મુાંગા કોટામાાં રેશમ 
અને સતુર બાંને  ોય છે. મટકા તસલ્ક 100% રેશમી છે. આ મટકા 
તસલ્કમાાં ઊભા તાર રાબતેા મિુબના રેશમનાાં  ોય છે, જ્યારે આડા તાર 
િતાંચગયાાંઓએ િોતાના મખુ વડે કોશેટાને કાિીને જીવતા બ ાર 
નીકળી ગયા  ોય તવેા કોશટેાના  ોય છે. આ િતાંચગયાઓ ઈંડાાં મકેૂ 
િછી તેને મારી નાાંખવામાાં આવે છે. 

શદુ્ રેિ, ચચનોન, તસફોન, ગજી, િોિટે, સાહટન વગેરે જેવાાં િ વસ્ત્રો 
માનવ સજિત કૃતત્રમ રેર્ાઓમાાંથી બનાવવામાાં આવે છે, તેને કૃતત્રમ 
રેશમ (Art Silk) ક વેામાાં આવે છે. તાનછોઈ નામના સસ્તા રેશમી 
વસ્ત્રમાાં ઊભા તાર રેશમના  ોય છે અને આડા તાર કૃતત્રમ રેશમના 
 ોય છે. 

‘ચાઈનીઝ’ નહ  િણ ‘ચાઈના તસલ્ક’ નામના જાિાનીઝ અને ભારતીય 
રેશમી વસ્ત્રમાાં શદુ્ રેશમ  ોર્ ુાં નથી િણ તે િોચલસ્ટર  ોય છે. 

જેઓને રેશમની િરીક્ષા કરવી  ોય તે નીચે પ્રમાણે િરીક્ષા કરી શકે 
છે. રેશમી વસ્ત્રના રેશમની િરીક્ષા કરવા માટે તમારે કેટલાક ઊભા 
તાર તથા કેટલાક આડા તાર છૂટા િાટી બાળવા િોઈએ. શદુ્ રેશમના 
તાર મનષુ્યના વાળની માફક બળે છે. થોડાક વાળ લઈ ચીતિયાવડે 
િકડો અને બાળો. તે કઈ રીતે બળે છે તે જુઓ. જ્યારે તે બળવાના 
બાંધ થશે ત્યારે ટાાંકણીના માથા જેવો ઝીણો રાખનો દડો બની િશે. તેન ે



તમારી આંગળીઓ વચ્ચ ે લઈ ભકૂો કરો અને એ િાવડરને સ ૂાંઘો. 
બળેલા વાળ, રેશમ, ઊન અને ચામડાની દુગંધ એક સરખી  ોય છે 
અને બળવાની પ્રહરયા િણ એક સરખી  ોય છે. િો સતુર કે કૃતત્રમ 
રેશમ  શે તો તે જ્યોત સ્વરૂિે બળશે અને રાખનો દડો બનશે નહ  
અને તનેી રેશમ જેવી દુગંધ િણ આવશે નહ . િો નાયલોન કે 
િોચલસ્ટર  શે તો સખત કાચ જેવો ઝીણો દડો બની િશે. 

બૉસ્કી, શદુ્ રેિ, શદુ્ તસફોન, ગજી, શદુ્ િોિટે, ખાદી તસલ્ક, ઓગેન્દ્ઝા, 
શદુ્ સાહટન, કાચુાં રેશમ, મટકા તસલ્ક અને અન્દ્ય જે આિણે જાણતા 
નથી તેવાાં રેશમી વસ્ત્રોમાાં 100% શદુ્ રેશમ આવે છે. 
 



- પ્રમોદા ચચત્રભાન ુ

10. મોતી 
પ્રાચીન કાળમાાં ચળકતાાં અને સુાંદર કુદરતી મોતી એ એના ધતનક 
માચલકોની સાંિતત્ત અને ગૌરવની તનશાની  તાાં. આિણ ે જ્યારે િણ 
પવૂષના મ ારાિ અને મ ારાણીઓનાાં તૈલચચત્રો િોઈએ તો તેમાાં 
તેઓનાાં ગળામાાં લાાંબાાં મોતીના  ાર (necklaces) તથા કાાંડા ાંની 
આજુબાજુ મોતી િડેલાાં કાંકણ (Bracelets) િોવા મળે છે, જે આ િ 
વાતનુાં ફરી ફરી સચૂન કરતાાં  ોય છે. 

આિની વાત જુદી છે. આિણે િોઈશુાં કે તવશ્વના કોઈક િ એવા ખણૂા 
બાકી રહ્યા  શે કે જ્યાાં વૈર, તવરોધ અને હ િંસાનુાં વાતાવરણ ન  ોય. િો 
આિણ ે મોતી િાછળની સઘળી વાત જાણીએ તો ભાગ્યે િ આિણ ે
િોતાની સાંિતત્ત અને ગૌરવની તનશાની ગણીશુાં એટલુાં િ નહ  જેમને 
જીવન-જિિંદગીની હકિંમત છે તેના માટે તો તે દુઃખ અને િીડાની તનશાની 
છે. 

દાંતકથાઓ અને િરીકથાઓ મોતી સાંબાંધી કડવી વાસ્તતવક્તાઓ છિાવ ે
છે. વસ્ર્તુઃ ઊંડા દહરયામાાં ર લેી છીિોના જીવોની િીડામાાંથી મોતી 
આવે છે. મોતી એ જીવતી છીિોનો કુદરતી ભાગ નથી િરાંર્ ુએ છીિ 
માટેના અણગમતા આગાંર્કુ કણ-િદાથષની િીડા-અણગમામાાંથી તૈયાર 
થતી વસ્ર્ ુછે. જ્યારે કોઈ રેતીનો કણ, કોઈ કાચલાનો ઝીણો ટુકડો કે 
અણગમતી િરોિજીવી જીવાત આકસ્સ્મક રીતે િ ખલુ્લી છીિના 
કોચલામાાં આવી િડ ે છે ત્યારે તેમાાંથી મોતી તયૈાર થાય છે. જે રીત ે
મનષુ્યની આંખમાાં કોઈ સકૂ્ષ્મ રિકણ િડે અને તે નીકળી ન જાય ત્યાાં 
સધુી જેવી િીડા થાય છે એવી િ િીડા મોતી તૈયાર કરતી છીિને 
થાય છે. 

મોટે ભાગ ે તો છીિ આ નવા આગાંર્કુ બ ારના કણને બ ાર કાઢી 
શકતી નથી, તેથી નવા આગાંર્કુ કણ દ્વારા થતી િીડાને ઓછી કરવા 
એની આસિાસ ચાાંદી જેવુાં ચળકર્ુાં કેલ્શ્યમ કાબોનેટનુાં પ્રવા ી ફેલાવી 



દે છે. જેનો સામાન્દ્ય રીતે છીિ િોતાના કોચલાની અંદરનુાં િડ 
બનાવવામાાં ઉિયોગ કરે છે. 

કેટલાાંક વર્ો િછી િીડા કરનાર કણની આસિાસ તે પ્રવા ી 
(nacre)નાાં સ્તરનાાં તનમાષણ દ્વારા મોતી બની જાય છે. જે છીિના જીવન ે
ઓછી િીડા કરે છે. આ રીતે કાળુ છીિ મેઘધનષુ્યના રાંગોની ઝાાંયવાળુાં 
સપ્તરાંગી મોતી િેદા કરે છે. કુદરતની આવી પ્રહરયા  ોવાથી મોતી 
ખબૂ િ ઓછા પ્રમાણમાાં પ્રાપ્ત થાય છે. 

મનષુ્યના લોભે ત્યારબાદ વધ ુ મોતી પ્રાપ્ત કરવા કૃતત્રમ માગો-
િદ્તતઓ શોધી કાઢવામાાં આવી છે. આવા એક મનષુ્ય કોકીચી 
મીકીમોટો (Kokichi Mikimoto) એ છીિમાાં મોતી િદેા કરવા માટે વર્ો 
સધુી પ્રયોગો કયાષ. ઈ.સ. 1900ની શરૂઆતમાાં તેન ેતેનો ઉકેલ મળ્યો 
અને તણેે જાિાનમાાં ધાંધાદારી રીત કલ્ચર મોતી બનાવવાની-
િકવવાની એક િદ્તત શોધી અને છીિોના દદષનાક જીવનની શરૂઆત 
થઈ. મીકીમોટોએ કાળુ પ્રકારની નાની છીિો દ્વારા મોતી ઉત્િન્ન કરવા 
માટેની િદ્તતની િેટન્દ્ટ મળેવી લીધી. 

આ પ્રહરયાની શરૂઆતમાાં મરજીવાઓ દ્વારા દહરયાના િટેાળમાાં કાળુ 
પ્રકારની છીિોની શોધ કરવામાાં આવે છે. ત્યારિછી કારીગર તાજા 
િાણીની નાની છીિમાાંથી બનાવેલ ગોળ મણકા લે છે. આ ગોળ મણકા 
એ મોતી માટેના કેન્દ્રક (Nucleus) ક વેાય છે અને તે કાળુ પ્રકારની 
છીિમાાં આગાંર્કુ-બ ારના કણ તરીકે આરોિવામાાં આવે છે. ત્યાર િછી 
તે જીવતી છીિનો ટુકડો કાિી બીજી છીિમાાં આરોિવામાાં આવે છે. આ 
બધુાં જીવતી છીિોને બેભાન કયાષ તવના િ કરવામાાં આવે છે. આ ટુકડો-
કણ વર્ો સધુી છીિને ખ ૂાંચ ે છે અને િીડા ઉત્િન્ન કરે છે. આ િીડા, 
કણને આવરણ ચડાવવા માટેનુાં પ્રવા ી (nacre) ઉત્િન્ન કરે છે જે 
કણની આસિાસ વીંટળાઈને ઘણા થર બનાવી મોતી બનાવે છે. આવા 
બીિવાળાાં કલ્ચર મોતી સાંપણૂષ ગોળ તથા વધ ુિડતાાં ચળકતાાં  ોય છે. 
વધ ુઅગત્યની વાત તો એ છે કે મનષુ્યની લત-નાદ અને લોભના 
કારણે તે ખબૂ િ મોટા પ્રમાણમાાં િેદા કરવામાાં આવે છે. ઘણા વર્ો 



સધુી જ્યાાં સધુી છીિને ખોલીને તેમાાંથી મોતી કાઢી લવેામાાં ન આવ ે
ત્યાાં સધુી તે ઈજા અને િીડાથી દુઃખી થાય છે. ઘણી વખત તો 
છીિમાાંથી કાાંઈ મળર્ુાં નથી અને છીિની જિિંદગીનો અંત આવી જાય 
છે. 

સાચાાં અને કલ્ચર મોતીની પ્રહરયા જાણયા િછી મોતી મળેવવામાાં કોઈ 
હ િંસા થતી નથી એ વાત ખોટી ઠરે છે. ઘણાાં લોક માન ે છે કે કલ્ચર 
મોતી માણસે બનાવલેાાં, બનાવટી અથવા ખોટાાં  ોય છે અને ત ે
મશીનમાાં બનાવવામાાં આવે છે. સત્ય  કીકત જુદી િ છે. કલ્ચર મોતી 
છીિમાાં િ િેદા કરવામાાં આવે છે અને દર વર્ે દયારહ તિણે લાખ્ખો 
છીિો મારીને તે મળેવવામાાં આવે છે. 
 



- પ્રમોદા ચચત્રભાન ુ

11. દૂધ અંગેની કાલ્શર્વનક િાતો 
બાળિણથી આિણને એવુાં ઠસાવવામાાં આવે છે કે દૂધ િોર્ણ આિે છે 
અને  ાડકાાં માટે તે સારૂાં છે.  ા, માતાનુાં દૂધ બાળક માટે શે્રષ્ઠ આ ાર 
છે િરાંર્ ુકોણ ક  ેછે કે આિણી બાકીની જિિંદગી માટે, આિણને બીજાાં 
પ્રાણીઓના દૂધની આવશ્યકતા છે ? અરે, પ્રાણીઓ િણ િોતાની 
માતાનુાં ધાવણ છોડી દીધા િછી બીજાાં પ્રાણીઓના દૂધનો આ ાર કરતાાં 
નથી તો આિણે શા માટે અન્દ્ય પ્રાણીઓના દૂધનો આ ાર કરવો 
િોઈએ ? શુાં દૂધ િરૂરી છે ? અથવા આિણે આ િહરસ્સ્થતત અન ે
ટેવોમાાંથી બ ાર ન આવી શકીએ ? તમને ખબર છે ? તમારા ટેબલ 
ઉિર દૂધનો ગ્લાસ છે તે ખરેખર કોઈક અજ્ઞાત વાછરડા માટેનો છે. િો 
તમારા િ નાના બાળકને એની માતાનુાં દૂધ આિવા દેવામાાં ન આવે 
તો તમને કેવુાં લાગે ? આિણ ે આવા પ્રશ્નોન ે પ્રાણી િગત સાથ ે
સાાંકળવાનો પ્રયત્ન િ કયો નથી. અલબત્ત, પ્રાણીઓ માનવશોર્ણનુાં 
એક સાધન િ છે એમ માની આિણે તેમનો દુરુિયોગ િ કરીએ છીએ. 
આિણ ેજે દૂધ િીએ છીએ તે ગાય ભેંસનુાં િ  ોય છે જેને બધી િ રીતે 
શારીહરક અને માનતસક િીડા આિવામાાં આવે છે અને જેનુાં શોર્ણ 
કરવામાાં આવે છે. િો આિણા જીવન વ્યવ ારમાાં િ હ િંસા  ોય તો 
આિણે અહ િંસાની વાત િણ કઈ રીતે કરી શકીએ ? 

નોબલે પ્રાઈઝ તવજેતા આઈઝેક તસિંગરે (Isaac Singer) એક વખત કહ્ુાં 
 ર્ ુાં : ‘િો આિણે બીજા પ્રત્ય ેદયા ન રાખતા  ોઈએ તો આિણે ઈશ્વર 
િાસે દયાની ભીખ કઈ રીતે માગી શકીએ ?’ આિણ ે જે બીજાન ે
આિીએ છીએ તે િ આિણને મળે છે. િો આિણે બીજાને આનાંદ-સખુ 
આિીએ તો આિણને િણ આનાંદ-સખુ મળે છે. િણ િો આિણ ે
બીજાને દુઃખ આિીએ તો તેના બદલામાાં આિણને માત્ર દુઃખ િ મળે 
છે. તેથી દૂધ ઉદ્યોગની વાસ્તતવક કથાની આિણે તિાસ કરીએ અને 
કેવી ત્રાસદાયક િહરસ્સ્થતતમાાં ગાય-ભેંસ િાસેથી દૂધ મેળવવામાાં આવે 
છે તે જાણીએ. નીચેનુાં અવતરણ શ્રીમતી મનેકા ગાાંધી ચલચખત ‘Heads 



and Tails’ પસુ્તકમાાંથી લવેામાાં આવ્ર્ુાં છે અને તેમાાં તેણીએ ગાય-
ભેંસનુાં ભાગ્ય અને તવનાશ બતાવ્યા છે. આ બધુાં ભારતમાાં અને તવશ્વના 
બીજા દેશોમાાં જ્યાાં ગાય-ભેંસનુાં શોર્ણ થાય છે અને અત્યાંત ખરાબ 
રીતે તેમનો દુરુિયોગ થાય છે ત્યાાં બને છે. 

ડેરી ઉદ્યોગની ગાય-ભેંસ િાસેથી સતત એક સરખુાં દૂધ મેળવવા માટે, 

તે બે વર્ષની થાય ત્યારથી દર વર્ે સગભાષ બનાવવામાાં આવે છે. 
બચ્ચાને તે િન્દ્મ આપ્યા િછી દસ મહ ના સધુી તે દૂધ આિે છે િરાંર્ ુ
તે દરમ્યાન ત્રીજે િ મહ ને તે ગાય-ભેંસને કૃતત્રમ ગભાષધાન દ્વારા 
ફરીથી સગભાષ બનાવવામાાં આવ ે છે અન ે બાકીના સાત મહ ના ત ે
સગભાષ  ોવા છતાાં તેનુાં દૂધ મેળવવામાાં આવે છે. બચ્ચાના િન્દ્મ અને 
પનુઃ ગભાષધાન વચ્ચે ફક્ત છથી આઠ અઠવાહડયાનો િ ગાળો 
રાખવામાાં આવે છે. તે ગાય-ભેંસને હદવસમાાં બેથી વધ ુવાર દો વામાાં 
આવે છે. ભારતીય દૂધ ઉદ્યોગની સરેરાશ દરેક ગાય-ભેંસને લગભગ 
િાાંચ વખત પ્રસતૂત કરાવવામાાં આવે છે અથવા જ્યાાં સધુી આનવુાંતશક 
રીતે સગભાષવસ્થામાાં મોટાાં અને કોમળ આંચળ ધરાવતી  ોય ત્યાાં સધુી 
સગભાષ બનાવવામાાં આવે છે. 

વધ ુ દૂધ મેળવવા માટે ગાય-ભેંસને સોયાબીનના રોટલા કે ધાન્દ્ય જે 
ઘણા મનષુ્યોનો ખોરાક છે તે ખવડાવવામાાં આવે છે. આમ છતાાં િણ 
િોઈર્ુાં દૂધ ઉત્િાદન તેની ભખૂને િણ ટિી જાય છે અથાષર્ ્તે ગાય-
ભેંસને જેટલુાં ખવડાવવામાાં આવે છે તેના કરતાાં ય દૂધની માાંગ વધ ુ
 ોય છે. તેથી તે વધ ુદૂધ િેદા કરતાાં તેના શરીરના કોર્ોનો નાશ થવા 
માાંડે છે િહરણામે તે ગાય-ભેંસને કીટોસીસ (Kitosis) નામનો રોગ થાય 
છે. રુમેન એસીડોસીસ (Rumen Acidosis) નામનો બીિો એક રોગ 
ગાય-ભેંસને વ લેી સાંકોચી નાાંખે છે અને આ રોગ ઉતાવળે તૈયાર 
કરવામાાં આવતા કાબો ાઈિેટ્સના કારણે િલદી થાય છે. આ રોગ ત ે
ગાય-ભેંસને િાંગ ુબનાવે છે. હદવસનો મોટો ભાગ તે ગાય-ભેંસન ેએક 
સાાંકડી િગ્યામાાં, તેનાાં િોતાનાાં મળમતૂ્રની વચ્ચે બાાંધી રાખવામાાં આવે 
છે અને તેનાાં આંચળોમાાં Mastitis નામના રોગનો ચેિ લાગે છે, જેના 



લીધે ત ે ગાય-ભેંસને આંચળમાાં સખત દુઃખાવો થાય છે. આ લાાંબી 
ચબમારી દરમ્યાન માાંદી ગાય-ભેંસને એષ્ન્દ્ટબાયોહટક્સ દવાઓ,  ોમોન્દ્સ 
અને બીજી દવાઓ આિીન ેજીવાડવામાાં આવે છે. આ બધી દવાઓ 
આિણને આિવામાાં આવતા દૂધમાાં િણ આવે છે. 

દર વર્ ે ડેરીની ગાય-ભેંસમાાંથી 20% ગાય-ભેંસને રોગના કારણે કે 
વસકુી િવાના કારણે દૂર કરવામાાં આવે છે. ત્યારિછી એ ગાય-ભેંસન ે
ભખૂે મારવામાાં આવે છે અથવા તો કતલખાને મોકલી દેવામાાં આવે છે. 
જ્યાાં, જેઓ માાંસ ખાવામાાં કા ાંઈ ખોટુાં માનતા નથી એવા લોકો માટે માાંસ 
પરૂૂાં િાડવા માટે કતલ થઈ જાય છે. આ રીતે દૂધ ઉત્િાદન માાંસના 
ધાંધા સાથે ખબૂ િ ઘતનષ્ઠ રીતે સાંકળાયેલ છે. કોઈિણ ગાય-ભેંસ તેનુાં 
સવષ સામાન્દ્ય આર્ષુ્ય ક્યારેય પરૂૂાં કરી શસ્ક્ત નથી. ગાય-ભેંસન ેપ્રથમ 
દો ી લેવામાાં આવ ેછે અથાષર્ ્જ્યાાં સધુી દૂધ આિે છે ત્યાાં સધુી િાળે-
િોર્ે છે. તે દરમ્યાન/ત્યારબાદ તે માાંદી િડે છે અને છેવટે તેને મારી 
નાખવામાાં આવ ે છે. તે ગાય-ભેંસનાાં વાછરડાાં- વાછરડી, િાડા-િાડીનુાં 
શુાં થાય છે ? તે ખબર છે ? મોટા ભાગના વાછરડાાં-વાછરડી, િાડા-
િાડીને ફક્ત ત્રણ િ હદવસમાાં તેની માતા ગાય-ભેંસથી છૂટાાં િાડી 
દેવામાાં આવે છે. િો વાછરડી-િાડી તાંદુરસ્ત  ોય તો ડેરીના ગાય-
ભેંસની િગ્યાએ તેને મકૂવા માટે દૂધના વૈકધ્લ્િક ખોરાક ઉિર તેને 
રાખવામાાં આવે છે. િણ એ નવુાં બચ્ચુાં િો વાછરડો કે િાડો  ોય તો 
તેને બાાંધી રાખવામાાં આવે છે અને છેવટે ભખૂે મારી નાખવામાાં આવ ે
છે, જે સામાન્દ્ય રીતે ઘણી િીડા ભોગવીને એક અઠવાહડયામાાં મતૃ્ર્ ુ
િામે છે. કેટલાાંક વાછરડાાં-વાછરડી, િાડા-િાડીને તો ટ્રકોમાાં એક-બીજા 
ઉિર નાખીને ગેરકાયદેસર કતલખાને મોકલી દેવામાાં આવે છે જ્યાાં 
તેની રેસ્ટોરન્દ્ટ/ ોટલો માટેના માટેના કોમળ માાંસ માટે કતલ થઈ 
જાય છે અને  ોટલોમાાં િણ આ ગેરકાયદેસર િ ચાલર્ુાં  ોય છે. 

કેટલાાંક વાછરડાાં-વાછરડી, િાડા-િાડીને િનીરના ઉદ્યોગવાળાન ે વચેી 
દેવામાાં આવ ેછે. જ્યારે આ વાછરડાાં-વાછરડી, િાડા-િાડી જીવતાાં  ોય 
છે ત્યારે તેની  ોિરીમાાં કાણુાં િાડી તેમાાંથી રેનેટ (Rennet) નામનો 



પ્રવા ી િાચક રસ, જે ખોટો એસીડ  ોય છે તે કાઢી લવેમાાં આવે છે 
અને તનેો િનીર બનાવવામાાં ઉિયોગ થાય છે. થોડાક વાછરડા-િાડો 
બળદ-િાડા તરીકે િસાંદ કરીને બાકીની જિિંદગી અન્દ્ય ગાય-ભેંસન ે
કૃતત્રમ ગભાષધાન કરાવવા માટે અંધાહરયા એકાાંત વાડામાાં રાખવામાાં 
આવે છે. કેટલીકવાર આવા વદૃ્ બળદ-િાડાને શ રેોની ગલીઓમાાં 
રખડતાાં છોડી મકૂવામાાં આવે છે. જ્યાાં તે િતી આવતી ટ્રકો સાથે 
અથડાઈ મતૃ્ર્ ુિામે છે. મને ખબર છે કે એક અઠવાહડયામાાં મેં આ રીતે 
મરી િતા આઠ બળદને િકડયા છે. 

ગાય-ભેંસનો મળૂ સ્વભાવ શુાં છે ? િોતાના બચ્ચાની સમતિિતભાવથી-
જીવના િોખમે કાળજી રાખવી, ઘાસ-ચારો શોધવો, ખાવો, વાગોળવુાં 
અને ધીરિપવૂષક કુદરતની સાથે સાંવાહદતા સાધી િોતાનુાં કુદરતી 20 
વર્ષનુાં આર્ષુ્ય પણૂષ કરવુાં. ગાય-ભેંસ એ કાાંઈ ચાર િગવાળુાં દૂધ 
દો વાનુાં મશીન નથી કે જેનો ફક્ત એક િ  રે્ ુ– ઓછામાાં ઓછી હકિંમતે 
વધમુાાં વધ ુદૂધ મેળવવા માટે અનાથ બનાવી, ગભાષધાન કરાવી, ધાન્દ્ય 
ખવડાવી, દવાઓ ખવડાવી, કૃતત્રમ વીયષદાન કરીને ચાલાકી કરવી. તમે 
ભારતીય ડેરીનો વર્ો જૂનો ફૂકન નામનો હરવાિ િોયો છે ? જે ખરેખર 
કાયદાની રષ્ષ્ટએ િણ અયોગ્ય છે છતાાં અત્યારે િણ દરરોિ  જારો 
ગાય-ભેંસ ઉિર તેનો પ્રયોગ થઈ રહ્યો છે. ગાય-ભેંસ જેવુાં દૂધ ઓછાં 
આિવાનુાં ચાલ ુકરે કે ર્રુત માચલક તેના મતૂ્રમાગષમાાં એક લાકડી ખોસે 
છે અને અત્યાંત તીવ્ર વેદના આિવા તે લાકડીને ગોળ ગોળ ફેરવે છે. 
આમ કરવાનુાં કારણ એ છે કે ગોવાળોની એવી માન્દ્યતા છે કે આ રીત ે
ગાય-ભેંસને કરવાથી તે વધ ુ દૂધ આિે છે. આથી ગાય-ભેંસના 
ગભાષશયમાાં ચાાંદા િડી જાય છે. િરા તવચાર તો કરો સ્ત્રીન ેકદાચ આવુાં 
થાય તો ? િણ ગાય-ભેંસને માટે તો કોઈિણ રીતે તેની દૂધ આિવાની 
શસ્ક્ત પરૂી થયા િછી તેને એક િગ્યાએ બાાંધી રાખી ભખૂી મારવામાાં 
આવે છે અથવા અન્દ્ય 40- 50 ગાય-ભેંસની સાથે ટ્રકમાાં નાાંખી કસાઈન ે
ત્યાાં લઈ િવામાાં આવે છે. 



એક માન્દ્યતા એવી છે કે ડરેી િેદાશો ખબૂ િ પ્રમાણમાાં પ્રોટીન અને 
લો  આિ ે છે. જેઓ શાકા ારી છે અને ખબૂ િ પ્રમાણમાાં દૂધ અને 
દૂધની િેદાશો ખાય છે તે અને ઉત્તર ભારતમાાં જેઓ માને છે કે દૂધ 
અને િનીર, એ માાંસમાાંથી મળનાર પ્રોટીનનો તવકલ્િ છે, તેઓ લો  
તત્ત્વની ઉમિના કારણે એનીતમયા (anemia) રોગથી િીડાતા િોવા 
મળ્યા છે. વસ્ર્તુઃ દૂધ લો  તત્ત્વ તો આિર્ુાં િ નથી ઊલટુાં અન્દ્ય 
િદાથોમાાંથી પ્રાપ્ત લો  તત્ત્વને લો ીમાાં ભળર્ુાં અટકાવે છે. લીલાાં 
શાકભાજીમાાંથી લો  તત્ત્વ ખબૂ િ મોટા પ્રમાણમાાં પ્રાપ્ત થાય છે. 
દા.ત. એક મોટા વાડકા ભરેલ શાકભાજીમાાંથી જેટલુાં લો  તત્ત્વ મળે છે 
તેટલુાં લો  તત્ત્વ મેળવવા માટે તમારે 50 ગલેન દૂધ િીવુાં િડે છે. 

િો તમે ફક્ત એક ગ્લાસ દૂધ લો તો તેના કારણ ે તમે લીધેલ 
શાકભાજીમાાંથી લો  તત્ત્વ લો ીમાાં ભળી શકર્ુાં નથી અથાષર્ ્ તમારા 
આ ારમાાં લીધલે બધાાં િ શાકભાજીને ફક્ત એક ગ્લાસ દૂધ નકામાાં 
બનાવી દે છે, તો એ લીલાાં શાકભાજી લવેાનો અથષ શુાં ? તમારા શરીરન ે
સાંભાળો. તમ ેખબર છે કે જ્યારે તમ ેસ િે િણ માાંદા ાં િડો છો અને 
દૂધના તવચારથી તમને સગૂ ચડે છે ત્યારે ડોક્ટર િ તમને ભલામણ 
કરે છે કે જ્યાાં સધુી તમને સારુાં ન થાય ત્યાાં સધુી તે છોડી દો ? તેનુાં 
કારણ એ છે કે ચાર વર્ષની ઉંમર િછી મોટા ભાગના લોકો દૂધમાાંના 
લેક્ટોઝ નામના કાબો ાઈિેટ્સને િચાવવાની શસ્ક્ત ગમુાવી દે છે. 
િહરણામે વારાંવાર  ઠીલો અતતસાર / સાંગ્ર ણી, વાર્ ુઅને િેટમાાં ચ ૂાંક 
/ આંકડી આવે છે. પ્રોટીન સાથે સાંબ ાંધ છે ત્યાાં સધુી દૂધ શાકભાજીમાાંથી 
જેટલુાં પ્રોટીન પ્રાપ્ત થાય છે તેટલુાં િ આિે છે અને કેટલાાંક શાકભાજી 
તો દૂધ કરતાાંય વધ ુપ્રોટીન આિે છે. માનવ શરીરની રોજિિંદી કેલરીની 
િરૂહરયાતના ફક્ત ચાર – િાાંચ િ ટકા કુલ પ્રોટીનની મનષુ્યને િરૂર 
 ોય છે. કુદરતે તેની આ ારની વ્યવસ્થા િ એ રીતે કરી છે કે ફક્ત 
તમે રોટલી અને દાળ શાક િ લો તો િણ તમારી િરૂહરયાત કરતાાં 
િણ વધ ુપ્રોટીન તમને મળી ર  ેછે. 



ડેરી િેદાશોના તવકલ્િમાાં સોયાબીન દૂધ લઈ શકાય, જેમાાં તવટામીન્દ્સ 
તથા સ્વાદ દૂધ જેવાાં િ  ોય છે. સોયાબીન દૂધમાાંથી િ ઉત્તમ પ્રકારનુાં 
દ ીં, િનીર, આઈસ્રીમ, માખણ, ચીઝ, દૂધની ચૉકલેટ, શાકા ારી માખણ 
– ઘી િણ બનાવી શકાય છે અને તે િણ દૂધ કરતાાં ઓછા ખચ.ે 

દૂધ એ ચબનિરૂરી ચોરી છે. તમે તવચાર કરી શકશો કે કોઈ વાછરડા-
વાછડીએ માનવ સ્ત્રીનુાં દૂધ િીધુાં  ોય ? ના, ક્યારેય નહ . તો તમે કઈ 
રીતે તેની માતાનુાં દૂધ િી શકો ? અસ્ગ્ન એતશયા અને મધર્વૂષમાાં મોટે 
ભાગે કોઈ  લકી વસ્ર્નેુ સ્િશષ સદુ્ા ાં કરર્ ુાં નથી અને તે િ બરાબર છે. 
બધા િ અભ્યાસોમાાં િણાર્ુાં છે કે એતશયનો સૌથી વધ ુ પ્રમાણમાાં 
લેક્ટોઝને િચાવી શકતા નથી. ભારતમાાં છેલ્લા ઘણા વર્ોથી ચાલતાાં 
પ્રચારર્દુ્ો (જા રેાતો) એ એવી વાત વ તેી મકૂી છે કે દૂધ એ 
કુદરતનો સાંપણૂષ ખોરાક છે, િણ આ વાત સાવ અસત્ય છે અને તેમાાં 
ખોટી માન્દ્યતા તસવાય કોઈ િ તથ્ય નથી અને ત ે ભયાંકર છે. એક 
ગ્લાસ દૂધ, એક કિ આઈસ્રીમ કે માખણ જે તમે ખાઓ છો, તેનાથી 
તમને તો નકુશાન થાય છે િરાંર્ ુએ તસવાય વધ ુઅગત્યનુાં એ છે કે 
તમે એક ઉમદા પ્રાણી અને તેની જિિંદગીના મ ત્ત્વનાાં વર્ો પ્રત્ય ે
અસહ્ય ક્રૂરતા દાખવો છો. 

અ ીં એક વાત િણાવવી યોગ્ય માનુાં છાં કે ધાતમિક મ ોત્સવોમાાં 
માંહદરોમાાં િણ અજ્ઞાનતાના કારણ ે દૂધ અને દૂધની બનાવટોનો 
ઉિયોગ કરવામાાં આવે છે. માંહદરોમાાં પ્રભજુીની પ્રતતમાઓને દૂધથી 
અચભરે્ક કરવાનો તથા માંહદરોમાાં તવતધતવધાનોમાાં દૂધની બનાવેલી 
મીઠાઈઓ નૈવેદ્યરૂિે ધરાવાનો હરવાિ ઘસૂી ગયો છે, જેણે માંહદરની અન ે
વાતાવરણની િતવત્રતાને અભડાવી દીધી છે / દૂતર્ત કરી દીધી છે. 
આ રીતે બધુાં દૂધ ઢોળાઈને ગટરમાાં જાય છે જ્યાાં તે કીડીઓ અને 
બેક્ટેહરયા વગરેે જીવોની ઉત્િતત્તનાાં સ્થાનો બને છે. આ પ્રકારની 
તવતધઓ બાંધ થવી િોઈએ અને પ્રભજુીનો ફક્ત અસલની પ્રાચીન 
િદ્તત પ્રમાણે શદુ્ અને ચોખ્ખા િાણીથી અચભરે્ક કરવાનુાં ચાલ ુકરવુાં 
િોઈએ. 



 



- પ્રમોદા ચચત્રભાન ુ

12. પ્રાચણજ ર્દાથોના દુરુર્યોગની હકીકતો અને તેના 
વિકલ્શર્ો 

આ લખેમાાં આિેલી માહ તી તમને સજીવ પ્રાણીઓના રોજિિંદા શોર્ણ 
અને િીડાને ઓછી કરવામાાં મદદ કરશે. (અમેહરકનોની અિકે્ષાએ) 
મોટા ભાગે જ્યારે લોકો શાકા ાર શરૂ કરે છે ત્યારે ઈંડાાં અને દૂધનુાં 
પ્રમાણ વધારી દે છે. રુાંવાટીવાળાાં વસ્ત્રો, ચામડાાંની ચીિો, ઊનનાાં ગરમ 
વસ્ત્રો અને ડેરી ઉદ્યોગને ટેકો આિવા દ્વારા પ્રાણીઓનુાં જે સ્થળૂ શોર્ણ 
થાય છે તનેો ઘણા શાકા ારીઓ અનભુવ કરતા નથી. અ ીં એવી 
કેટલીક  કીકતો અને તવકલ્િો તમને િણાવવામાાં આવ ેછે. આ માહ તી 
જૈન મેહડટેશન સેન્દ્ટર, ન્દ્ર્યૂોકષ તરફથી સાંકચલત કરવામાાં આવી છે. 

રહિંસાની િાસ્તવિકતા : 
આજે ફેક્ટરી ફાતમિંગ, એ અત્યાંત અમાનવીય / તનિંદનીય િહરસ્સ્થતતમાાં 
ચોિગાાં િશઓુ અને િક્ષીઓનો એક માત્ર ઉત્િાદનના મશીન તરીકે 
ઉિયોગ કરી, આધતુનક મશીનો દ્વારા ચોક્કસ પ્રકારના ધયેયની પતૂતિ 
કરવા માટેની પ્રિોત્િતતની ઉછેર કરવાની પ્રહરયા છે. તેના િહરણામ ે
પ્રાણીઓને તણાવ, રોગ, િીડા અને દુઃખ ઉત્િન્ન થયા વગર ર તેાાં 
નથી. 

ગાય-ભેંસ : 
ગાય-ભેંસ એ કુદરતી ગરીબડાાં પ્રાણીઓ છે, જે આજે  ોમોન્દ્સ અન ે
એષ્ન્દ્ટબાયોહટક્સ દવાઓનાાં ઈંજેક્શનો અને અન્દ્ય દવાઓ દ્વારા માત્ર 
વાછરડાાં-વાછરડી, િાડા-િાડી સ્વરૂિ માાંસ અને દૂધના મશીન 
સ્વરૂિમાાં ફેરવાઈ ગયાાં છે. જ્યારે તે ગાય-ભેંસ, વાછરડા-વાછરડી, 
િાડા-િાડી સ્વરૂિ માાંસ અને દૂધનુાં પરૂર્ ુાં ઉત્િાદન કરી શકતાાં નથી 
ત્યારે તે િ ગાય-ભેંસને છોવટે કતલખાનાની ભયાંકર યાતના સ ન 
કરવી િડે છે. 



સવષ સામાન્દ્ય દૂધ કરતાાં 400 ગણુાં વધ ુદૂધ મેળવવા માટે ગાય-ભેંસન ે
બળિબરીપવૂષક કૃતત્રમ રીતે સતત સગભાષવસ્થામાાં રાખવામાાં આવે છે. 
િહરણામે તવતવધ પ્રકારની એષ્ન્દ્ટબાયોહટક્સ દવાઓ અને અકુદરતી 
િહરસ્સ્થના કારણે તેને તવશાળ પ્રમાણમાાં અજાણયા ચેિી રોગો થાય છે. 

નવાાં તાજાાં િ િન્દ્મલેા વાછરડાાં-વાછરડી, િાડા-િાડીને તેમની 
માતાઓથી એક- બે હદવસમાાં િ તવખટૂાાં િાડી દેવામાાં આવે છે, જેથી 
તેમના માટે ઉત્િન્ન થયેલ દૂધ આિણે િી શકીએ. તે વાછરડાાં-
વાછરડી, િાડા-િાડીને કતલ કરી સફેદ માાંસ મેળવવા માટે અંધારા 
લાકડાના િાાંિરામાાં રાખવામાાં આવે છે અને એનીતમઆ થાય તેવો 
પ્રવા ી ખોરાક આિવામાાં આવે છે. 

મોટા ભાગે ચીઝ બનાવવા દૂધને િમાવવા વિરાર્ ુાં મેળવણ રેનેટ 
(Rennet) પ્રવા ી િાચક રસ ખબૂ િ ર્વુાન અને તાજાાં િ મારી 
નાાંખલેાાં વાછરડાાં-વાછરડીની  ોિરીમાાંથી મેળવવામાાં આવ ેછે. 

મરઘી : 
ફેક્ટરી ફામષની ઈંડાાં ઉત્િન્ન કરતી મરઘીઓને એકથી બ ેચોરસ ફૂટની 
િગ્યામાાં તારના િાાંિરામાાં બાાંધી રાખવામાાં આવ ે છે. 90% ઉિરના 
ઈંડાાં આવા ફેક્ટરી ફામષમાાંથી આવે છે. િોઈલરની મરઘીનાાં બચ્ચાાંન ુ
આર્ષુ્ય માાંડ 8 થી 10 અઠવાહડયાાં  ોય છે અને એક બચ્ચાાં માટે માાંડ 
અડધો ચોરસ ફૂટ િગ્યા  ોય છે. 

આ અતતગીચતા મરઘીઓમાાં એવો તણાવ અને ચીહડયો સ્વભાવ િદેા 
કરે છે કે તઓે િરસ્િરનાાં િીછાાં ખેંચ ેછે, ચાાંચો મારે છે અને િાડોશી 
બચ્ચાાંન ેિણ મારીન ેખાઈ જાય છે. આના ઉકેલ તરીકે બધી મરઘીઓ 
તથા તનેાાં બચ્ચાાંઓની ચાાંચનો ઉિરનો અન ેનીચેનો અધો ભાગ અન ે
િગના નખ ગરમ છરી વડે કાિીને બઠૂ્ઠા બનાવી દેવામાાં આવે છે. 
તેઓને સતત આછા અિવાળામાાં રાખવામાાં આવે છે અને તેમના 
ખોરાક અને િાણીમાાં તણાવ પ્રતતરોધક રસાયણો નાખીને ખવડાવવામાાં 
આવે છે. 



છેવટે ‘ફ્રી રેન્દ્િ’ મરઘીઓ ઈંડાાં આિવાનુાં બ ાંધ કરે કે ર્રુત તેમને 
કતલખાને મોકલી દેવામાાં આવે છે. 

ઘેટાું : 
ઘેટાાંઓમાાં સામાન્દ્ય રીતે બહુ ઊન  ોર્ ુાં નથી. ફેક્ટરી ફામષની િહરસ્સ્થતત 
 ઠેળ વૈજ્ઞાતનક પ્રિોત્િાદન દ્વારા ખબૂિ ઊન િેદા કરવામાાં આવ ે છે. 
ઘેટાાંઓ ઉિરથી બધી િ ઋર્ઓુમાાં સતત ઊન કાિી લેવામાાં આવે છે. 
દર વરે્  જારો ઘેટાાં ઊન ઊતારી લીધા િછી ઠાંડીના કારણે મતૃ્ર્ ુિામે 
છે. નગ્ન મનષુ્ય કરતાાં િણ તાજાાં િ અને ખબૂ િ ઘસીને ઊન ઊતારી 
લીધલેાાં ઘેટાાંને સખત ઠાંડી લાગે છે. 

જે રીતે શાક્ષચણક હફલ્મોમાાં આિણે તનષ્ણાતો દ્વારા ઘેટાાં ઉિરથી ઊન 
ઊતરતાાં િોઈએ છીએ તે રીતે સામાન્દ્ય બધાાં ઘેટા ાંઓનુાં ઊન 
ઊતારવામાાં આવર્ુાં નથી. સાચી વાત તો એ છે કે ઘેટાાંઓને હ િંસક રીતે 
બાાંધી ઝડિથી ઊન ઊતારવામાાં આવે છે, અને તે સમયે લો ી વ રે્ ુાં 
અટકાવનાર બાજુમાાં િ ઊભો  ોય છે અને તે ઘા િડે કે ર્રુત ડામરથી 
તે પરૂી દે છે. 

ઘરડાાં ઘેટાાંઓને છેવટે ખોરાક િાણી વગર અતત ખરાબ િહરસ્સ્થતતમાાં 
કતલખાને ધકેલી દેવામાાં આવે છે. 

િો લોકો માાંસ અને ઘેટાાંના બચ્ચાાંનો આ ાર બાંધ કરી દે તો ફક્ત માત્ર 
ઊનન ે

ખાતર િ ઘેટાાં રાખવામાાં આવે. ગરમ કિડાાં ખરીદવાથી જાણયે અજાણય ે
આ તનદષયતાન ેટેકો અિાય છે. 

મધમાખી : 
વ્યાિારી ધોરણે મધમાખીઓનુાં પ્રિોત્િાદન કરી ઉછેરી તેમની િાસેથી 
મધ અને મધપડૂાાં લેવામાાં આવે છે અને તે મધમાખીઓને અવેજીમાાં 
સસ્તી ખાાંડ આિવામાાં આવે છે જે તેઓને જીવાડી શકતા નથી.  જારો 



મધમાખીઓ મતૃ્ર્ ુિામે છે. મધમાાં િણ ટૉસ્ક્સક (ઝેરી) િદાથષ  ોય છે 
જે આિણને નકુસાન કરે છે. 

રુુંિાટીિાળાું પ્રાણીઓ : 
મોટે ભાગે રુાંવાટીવાળા પ્રાણીઓના ફાાંસલામાાંથી તે પ્રાણીનુાં િલદી મતૃ્ર્ ુ
થર્ ુાં નથી. સામાન્દ્ય રીતે ઉિયોગ કરાતા ફાાંસલા લોખાંડના તારથી 
ગ ૂાંથેલ  ોય છે. આ ફાાંસલામાાં ફસાયેલ પ્રાણી મોટા ભાગ ેઘણા હદવસો 
સધુી, જ્યાાં સધુી તે ફાાંસલાની તિાસ કરવામાાં ન આવે ત્યાાં સધુી ભખૂ્યાાં 
અને તરસ્યાાં ત્યાાં િ િડયા ર  ેછે. ઘણાાં પ્રાણીઓ છટકવા માટે િોતાના 
 ાથ િગ ચાવી નાખે છે. 

આ પ્રાણીઓને ફસાવવાનુાં િહરણામ ફક્ત તે પ્રાણીઓ માટે શારીહરક-
માનતસક દુઃખદાયક  ોર્ ુાં નથી િણ તેમનાાં વગર તેમનાાં બચ્ચાાં િણ 
ભખૂ ેમરે છે. 

વ્યાિારી ધોરણે ઉછેરવામાાં આવતાાં તમિંક (Mink) જેવાાં રુાંવાટીવાળાાં 
પ્રાણીઓને ચચિંતા તણાવ િદેા કરે તેવા અત્યાંત સાાંકડા અને ગીચ 
ડબ્બાઓ – િાાંિરાઓ – વાડાઓમાાં રાખવામાાં આવે છે. વળી ઘાના 
ડાઘા, લસરકા વગરના હકિંમતી કોટ, વસ્ત્રો બનાવવા માટે તે પ્રાણીઓન ે
મારી નખવાની િદ્તત અત્યાંત દુઃખદાયક  ોય છે. 

સૌંદયપ પ્રસાધનો અને તેના પ્રાણીઓ ઉર્રના પ્રયોગો : 
ટથૂિેસ્ટ, શેમ્પ,ૂ માઉથવૉશ, ટેલ્કમ િાઉડર, તવતવધ પ્રકારનાાં  ાથનાાં 
લોશન, ચલિસ્ટીક, આંખના સૌંદયષ માટેની ચીિો, ચ રેા ઉિર 
લગાવવાના તવતવધ રીમ, વાળ રાંગવાના  અેર ડાઈઝ, તવતવધ પ્રકારનાાં 
સગુ ાંધી રવ્યો અને કોલન્દ્સ (Colognes) નો સમાવેશ સૌંદયષ પ્રસાધનોમાાં 
થાય છે. 

મોટા ભાગનાાં સૌંદયષ પ્રસાધનોની વસ્ર્ઓુ પ્રાણીિ રવ્યોમાાંથી બને છે 
અને પ્રયોગશાળામાાં પ્રાણીઓ ઉિર તેના અખતરા કરવામાાં આવે છે. 
િો કે FDA ને આવા અખતરા કવાની િરૂર લાગતી નથી, છતાાં તેઓ 



પ્રાણીઓ ઉિર અખતરા કરવાની અિરાધ સ્વરૂિ િદ્તતઓને માંજૂર કરે 
છે. 

પ્રાણીઓ ઉિર કરવામાાં આવતા પ્રયોગોમાાં સવષ સામાન્દ્ય LD/50 
પ્રયોગ છે,  

જેમાાં 50% પ્રાણીઓ (ઉંદર, ઘસુ, સસલાાં, કતૂરાાં વગેરે જેવાાં)નાાં મતૃ્ર્ ુ
થાય છે. આ પ્રયોગમાાં ઉત્િાહદત િદાથષનુાં પ્રાણઘાતક પ્રમાણ કેટલુાં છે 
તે નક્કી કરવામાાં આવે છે. 

સૌંદયષ પ્રસાધનનો િદાથષ તથા અન્દ્ય િદાથો આંખમાાં જાય તો કેવી 
અને કેટલી બળતરા થાય છે તે માટેનો Draiz test સસલાઓના સાંયમ 
દ્વારા અને તે સાથે જે િદાથષ બનાવ્યો  ોય ત ેસીધે સીધો સસલાની 
આંખોની કીકી Cornea ઉિર થોડો થોડો વધારે નાખીને િણ અખતરા 
કરવામાાં આવે છે. 

મનષુ્યે દાઢી કયાષ િછી એ િદાથષ લગાડતા તેની કેવી અસર થાય છે 
તે િોવા માટેનો Acute Dermal Toxicity પ્રયોગ પ્રાણીઓની ચામડી 
ઘસીને છોલીને તેની ઉિર નવો િદાથષ દબાવી રાખીને અખતરો 
કરવામાાં આવે છે. 

આ તસવાય બીજા િણ અખતરા પ્રાણીઓ ઉિર કરવામાાં આવે છે. 

સાબઓુ (ન્દ્ ાવાના તથા ધોવાના)માાં સામાન્દ્ય રીતે પ્રાચણિ ચરબી, 
ષ્સ્ટયહરક એતસડ તથા ક્ષારો  ોય છે. શેમ્પઓૂમાાં િણ ચરબી, પ્રાચણિ 
ધ્ગ્લસરીન, પ્રાણીઓનાાં ઓરના િદાથો, પ્રાચણિ પ્રોટીન અન ે
માછલીઓના યકૃત (Liver) નુાં તેલ  ોય છે. વ્યાિારી ધોરણે ઉત્િાદન 
કરવામાાં આવતી ટથૂિેસ્ટમાાં પ્રાણીિ ધ્ગ્લસરીન આવે છે. 

ખબૂ િ હકિંમતી – ખચાષળ સગુ ાંધી િદાથોમાાં કસ્ર્રૂી આવે છે, જે 
ઈથોતિયાના િબાદી ચબલાડાઓની િનનેષ્ન્દ્રયમાાંથી કાઢેલો િદાથષ  ોય 
છે. આ ચબલાડાઓ િાસેથી તમેની જિિંદગી દરમ્યાન સેંકડો વખત આવી 
દુઃખદાયક રીતે આ િદાથષ મેળવવામાાં આવે છે. 



મનોરુંજન માટે પ્રાણીઓનો ઉર્યોગ : 
સરકસ, પ્રાણી સાંગ્ર ાલયો, ઘોડાઓની રેસ અને પ્રાણીઓ િરની 
સવારીની કુશળતાની રમત વગેરે માટે બળિબરીપવૂષક યોગ્યતા પ્રાપ્ત 
કરાવવા પ્રાણીઓની કુદરતી જીવન િદ્તત કરતાાં તવચચત્ર રીતે અને 
મોટા ભાગે દુઃખદાયક રીતે તે પ્રાણીઓને કેળવવામાાં આવ ેછે. 

આ પ્રાણીઓની સામાન્દ્ય જીવન િદ્તત િહરસ્સ્થતત િણ અકુદરતી બની 
જાય છે. મનોરાંિન માટેના ઉત્તમ નમનૂા સ્વરૂ પ્રાણીઓ ઘણાાં 
પ્રાણીસાંગ્ર ાલયોમાાં અને સરકસોમાાં દાખલ કરતાાં િ લેાાં એ તસવાયનાાં 
સરકસ વગેરેની યોગ્યતા વગરનાાં અસાંખ્ય પ્રાણીઓને મારી નાાંખવામાાં 
આવે છે. તેઓને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે ખસેડતાાં િણ ઘણાાં મતૃ્ર્ ુ
િામે છે. તે પ્રાણીઓનાાં બચ્ચાાંને ભખૂ્યાાં તરછોડી દેવામાાં આવે છે અને 
િહરણામે તેઓ ભખૂે મરી જાય છે. સવારીની કુશળતા માટેનાાં પ્રાણીઓ 
ઉિર ઈલેષ્ક્ટ્રક િરોણાનો િણ ઉિયોગ કરવામાાં આવે છે. ઘોડાઓન ે
ઉત્સા ી બનાવવા માટે તેના િેટની આસિાસ તેના ગહુ્ય ભાગ-
િનનેષ્ન્દ્રય આગળ ચામડાનો ગોળ િટ્ટો સખત રીતે બાાંધવામાાં આવ ે
છે. આવાાં પ્રાણીઓનાાં તશિંગડાાં કાિી નાાંખવામાાં આવ ેછે. આ પ્રાણીઓનો 
ઉિયોગ કરતી વખતે તનેે િગ વડ ેગોદો મારતા દોરડાવડે બાાંધતી 
વખતતેેને સખત/ભયાંકર રીતે િકડવામાાં આવે છે/દબાવવામાાં આવે 
છે તેથી તેને સખત ગ ૂાંગળામણ થાય છે. સરકસમાાં પ્રાણીને તવચચત્ર 
રીતે વતષવાની ફરિ િાડવામાાં આવે છે. તેઓને આવી કેળવણી 
આિવાની િદ્તત ખબૂિ દયાિનક  ોય છે. િનીનતવજ્ઞાનની મદદથી 
તવજ્ઞાનીઓ રેસમાાં/સ્િધાષમાાં ખબૂ ઝડિી દોડી શકે તેવાાં ઘોડાઓની 
તવતશષ્ટ ઓલાદ િેદા કરે છે િરાંર્,ુ તે નબળાઈ, ર્ટેૂલાાં  ાડકાાં, 
દવાઓનો દુરુિયોગ અને સોિો આવેલ મચકોડાઈ ગયેલ ઘ ૂાંટીની 
સખત િીડાથી િીડાય છે અને છેવટે તેઓને મારી નાાંખવામાાં આવે છે. 

આરોગ્ય ઉર્ર અસર : 
માાંસ, િનીર અને ઈંડામાાં ખબૂ મોટા પ્રમાણમાાં સાંર્પૃ્ત ચરબી  ોય છે, 

જે લોકોના શરીરમાાં કોલેસ્ટેરોલ વધારે છે. આ કોલેસ્ટેરોલ ધમનીઓની 



ઉિર જામી જાય છે, જેના કારણ ે હૃદય રોગનો હુમલો/ ાટષ એટેક 
આવાની શક્યતા વધી જાય છે. 

જે પ્રાણીઓ ગાય-ભેંસ, ડુક્કર, મરઘીઓનુાં માાંસ ખવાય છે તેમની 
અકુદરતી જીવન િદ્તત અને પ્રિોત્િતત્તની િહરસ્સ્થતતના કારણે ડોક 
વગેરે વાાંકા ાં વળી જાય છે અને તેઓને ઘણા પ્રકારના રોગો િદેા થયલે 
 ોય છે. આ રોગોને કાબમુાાં લેવા માટે તેમને મોટા પ્રમાણમાાં 
એષ્ન્દ્ટબાયોહટક્સ દવાઓ અને રસાયણો આિવામાાં આવે છે. આ 
એષ્ન્દ્ટબાયોહટક્સ દવાઓ તથા રસાયણો તેમનાાં માાંસ, દૂધ અને ઈંડાાંમાાં 
િણ આવે છે. 

શાકા ારીઓ કરતાાં માાંસા ારીઓની હકડનીને ત્રણગણુાં વધારે િોર કરવુાં 
િડે છે. તેનુાં કારણ એ છે કે માાંસ વગેરેમાાં ટૉસ્ક્સક અથાષર્ ્ઝેરી િદાથો 
વધ ુ ોય છે અને તેને બ ાર કાઢવા હકડનીને પ્રયત્ન કરવો િડે છે. 

ડુક્કરની િહરવતષન િામેલી સફેદ ચરબી લાડષ (Lard) સ લેાઈથી 
િચતી નથી અન ે તેનો ધાંધાદારી બેકરીવાળાઓને અન ે ઘણી પ્રતસદ્ 
િાન્દ્ડની બનાવટોમાાં ઘણા મોટા પ્રમાણમાાં ઉિયોગ કરે છે. 

શાકા ારી દૂધમાાં ઓછો હકરણોત્સગષ િોવા મળે છે. સામાન્દ્ય રીતે ગાય-
ભેંસના દૂધમાાં સ્ટ્રોન્દ્ટીયમ-90 તત્ત્વના 98 કાઉન્દ્ટ િોવા મળે છે જ્યારે 
શાકા ારી દૂધમાાં ફક્ત 2.1 કાઉન્દ્ટ  ોય છે. મનષુ્યની સ્ત્રી કરતાાં ગાય-
ભેંસના દૂધના ઘટક રવ્યો જુદા પ્રકારના  ોય છે. ગાય-ભેંસના ઘટક 
રવ્યો તેના તવકાસમાાં મદદ કરે છે. જ્યારે માનવ સ્ત્રીનુાં દૂધ શરીરના 
અન્દ્ય ભાગોના તવકાસ કરતાાં જ્ઞાનતાંર્ઓુનો ઝડિી તવકાસ કરે છે. 

ફક્ત ગાય-ભેંસનુાં દૂધ િ કેલ્શ્યમનો એક માત્ર સ્ત્રોત નથી. ગાય-ભેંસના 
દૂધમાાં દર 100 ગ્રામ ેફક્ત 120 mg. કેલ્શ્યમ  ોય છે જ્યારે િાચઝલની 
બદામમાાં 176થી 186 mg, ચાલ ુબદામમાાં 234થી 247 mg, કોબીમાાં 
179થઈ 200 mg, દહરયાઈ કોબીમાાં 1000 , છડયા વગરના તલમાાં 
1160 mg કેલ્શ્યમ  ોય છે. આ તસવાય બીજા સ્રોતોમાાંથી િણ કેલ્શ્યમ 
મળે છે. 



આવથિક અને ર્યાપિરણ ઉર્ર અસર : 
માાંસનુાં િેહકિંગ કરનારાાં કારખાના કચરો અને નકામા િદાથો, રસાયણો, 
ગ્રીસ વગેરે શ રેની ગટરોમાાં ઠાલવે છે અને તે િછી આિણી 
નદીઓમાાં આવે છે. આ રીતે નદીઓનુાં િાણી પ્રદૂતર્ત બને છે. 
કતલખાનાાં અને માાંસા ારના ઉત્િાદકો િમીન, િાણી અને  વાને ખબૂ 
િ ખરાબ રીતે પ્રદૂતર્ત કરે છે. માાંસ અને ડેરી િેદાશો તૈયાર કરવામાાં 
શાકા ાર કરતાાં આઠગણુાં િાણી વિરાય છે. શાકા ારી માટે વ્યસ્ક્ત દીઠ 
માત્ર ¼ એકર િમીન િોઈએ છે, જ્યારે માાંસા ારી માટે વ્યસ્ક્ત દીઠ 2 
એકર િમીન િોઈએ છે. 

દુતનયાની અડધા ઉિરની વસ્તી ભખૂમરા અને અપરૂતા િોર્ણ  ઠેળ 
જીવે છે. અત્યારે 1996માાં 80 લાખ ટન ખાદ્ય અનાિની અછત છે અન ે
તે અછત ઈ.સ. 2000ની સાલમાાં 1000 લાખ ટન થવા ધારણા છે. િો 
સાંપણૂષ શાકા ાર અિનાવવામાાં આવે તો ભખૂમરાની િહરસ્સ્થતતનો 
સાંપણૂષ અંત આવી જાય. 

વિકલ્શર્ો : 

આહારના વિકલ્શર્ો : 
પ્રોટીન 

કઠોળ અને દાળ, અનાિ, સીંગો, (મગફળી વગેરે), ઓચલવ, પ્રોટીન 
માટેની શાકા ારી વાનગીઓ, ઢોકળાાં, સેન્દ્ડવીચ વગરેે, કઠોળ અન ે
અનાિ, કઠોળ અન ેબીિ, કઠોળ અને સીંગો (મગફળી વગેરે), ચોખા 
અને વટાણા અને અડદ અને ચોખા, ચોખા અને ર્વેુર, વટાણા અન ે
મકાઈ વગેરે તમશ્રણોમાાંથી બનાવેલ વાગનીઓ. 

દૂધ 

ધાંધાદારી રીતે તૈયાર કરેલ શાકા ારી સોયાબીનનુાં દૂધ, મગફળી, કાજુનુાં 
દૂધ, ફળો અને શાકનો રસો. 

ઈંડાાં 



બેહકિંગ અથાષર્ ્ બેકરીની વાનગીઓમાાં ઈંડાાં વિરાય છે. તેના સ્થાને 
બીજુ ાં કા ાંઈક વાિરો િણ ઈંડાાંનો ત્યાગ કરો. કોઈિણ વાનગીઓમાાંથી 
ઈંડાાંને બાદ કરો. 

કેલ્શ્યમ 

બદામ, તલ, લીલાાં શાકભાજી, મકાઈ, સયૂષમખુઈનાાં બીિ, ગોળ, કાકવી, 
અંજીર. 

લો  

સકુો મેવો, સકુી રાક્ષ, અંજીર, લીલા શાકભાજી, કાકવી, બદામ, અડદ, 

કાજુ. 

માખણ 

સોયાબીનમાાંથી બનાવેલ માખણ દા.ત. સિુર માકેટ  લે્થ ફૂડ સ્ટોરોમાાં 
“Willow run” અને “Hains” માાં કોઈ િ પ્રાચણિ રવ્યો આવતાાં નથી. 

િનીર 

સોયાબીનમાાંથી બનાવલે દ ીં અન ેિનીરનો ઘણી રીતે ઉિયોગ કરી 
શકાય છે. 

મધ 

મેિલ (Maple) નામના વકૃ્ષનો/ફળનો રસ, Blackstrap molasses, 

Date Sugar. 

િસ્ત્ર : 
ઊન 

એરેચલક, રેયોન (બનાવટી રેશમ), ઓહરયોન (Orian), સ્વેટર ધાબળા 
વગેરેમાાં વાિરી શકાય. 

ચામડુાં 



ચામડામાાંથી બનાવલે ન  ોય તેવાાં બટૂ-ચાંિલ, િટ્ટા, િસષ, િાકીટ વગેરે 
રાખવાાં. 

રેશમ 

એતસટેટ, નાયલોન, સાટીન 

રુાંવાટીવાળાાં વસ્ત્ર 

એરેચલકમાાંથી બનાવેલ કૃતત્રમ રુાંવાટીવાળા વસ્ત્ર 

ન ાવા-ધોવાના સાબ ુ: 

ઘેટાાંની ચરબી, પ્રાચણિ ધ્ગ્લસરીન, પ્રાણીિ ચરબી અથવા કોઈિણ 
પ્રકારની પ્રાચણિ વસ્ર્નુો ઉિયોગ થયો ન  ોય તેવા સાબ ુ વગેરે 
વાિરવાાં. 

સામાન્દ્ય રીતે વ્યાિારી ધોરણે ઉત્િાદન કરવામાાં આવેલ બધાાં િ 
સાબઓુમાાં પ્રાચણિ ચરબી Tallow અથવા Fatનો ઉિયોગ થાય છે. િો 
તમે તેના ઉિરના લબેલથી તેના ઘટક રવ્યો નક્કી ન કરી શકતા  ો 
તો તેનો ઉિયોગ કરવાનુાં ટાળશો અને વધ ુ

માહ તી માટે ઉત્િાદકોને પછૂાવશો. 

ઘર િર્રાશની િસ્તઓુ : 
ઓશીકા 

એલિી ન થાય તેવાાં એરેચલકનાાં ઓશીકાાં વાિરવાાં. 

ધાબળા 

એરેચલક કે નાયલોનના વાિરવાાં. 

ચટ્ટાઈ 

એરેચલક કે નાયલોનની વાિરવી. 

િશ 



ઘોડાના વાળ કે બીજાાં પ્રાણીઓના વાળમાાંથી બનાવલે ન  ોય તેવા 
િશનો ઉિયોગ કરવો. કુદરતી વાળનો ઉિયોગ થયેલ ન  ોય તવેા 
િશનો ઉિયોગ કરવો કારણ કે કુદરતી વાળ પ્રાયઃ ડુક્કરના  ોય છે. 

ગ્રીસ અને િૉચલશ 

િો લબેલમાાં બધાાં િ ઘટક રવ્યો બતાવ્યાાં ન  ોય તો તનેાાં ઉત્િાદકન ે
લખીને પછૂાવી લેશો. 

દિા, વિટામીન્સના વિકલ્શર્ો : 
રસીઓ, તસરમ, ઘણી દવાઓ અને તવટામીન્દ્સમાાં કાાં તો પ્રાચણિ િદાથો 
 ોય છે કાાં તો જીવતાાં પ્રાણીઓ ઉિર તેના અખતરા કરવામાાં આવે છે 
માટે તેનો ત્યાગ કરવો. ધયાન અને યોગાસનોની સાથે સાથ ે સારો 
સમતોલ આ ાર, તાજી ચોખ્ખી  વા, પરૂર્ ુાં િાણી અને પરૂતો આરામ 
લઈએ તો વારાંવાર દવાના ઉિયોગની િરૂર િડતી નથી. 

પ્રાસાંચગક ઉિવાસ (દર 15 હદવસે એ ઉિવાસ) તથા કેટલીક 
વનસ્િતતઓ, િડીબટુ્ટીઓ કુદરતી ઔર્ધ છે. 

રમત ગમત તથા મનોરુંજનના વિકલ્શર્ો : 
મનષુ્યોને તશકાર, રેસ, માછીમારી, પ્રાણીસાંગ્ર , ઘોડેસ્વારી અને સકષસ 
વગેરેના બદલામાાં પ્રાણીઓ અંગેની શકૈ્ષચણક માહ તી અંગનેી હફલ્મો, 
પસુ્તકો અને બીજી શૈક્ષચણક રસ ઉત્િન્ન કરે તેવી સામગ્રી પરૂી િાડવી 
જેથી તે તશકાર વગેરે ન કરે. 

પ્રાચણજ દ્રવ્યોમાુંથી બનાિેલ સુંસ્કરણ કરિાનાું ઉમેરણોનો 
્યાગ : 
કેલ્શ્યમ ષ્સ્ટયરેટ્સ (Calcium Stearates) : ષ્સ્ટયરેટ્સ મોટે ભાગે ચરબી 
રૂિ  

િદાથષ છે, જે ડુક્કરની  ોિરીમાાંથી ખેંચી લેવામાાં આવે છે. તે દૂધ કે 
િાણીમાાં એક સ્સ્નગ્ધ િદાથષ તરીકે ઊમેરવામાાં આવ ે છે અને ત ે



સોહડયમ સ્ટરાઈલ લેક્ટાઈલેટ (Sodium Sterile Lactylate) અન ે
ષ્સ્ટઅહરક એતસડ (Stearic Acid) તરીકે િણ મળે છે. 

લેષ્ક્ટક એતસડ (Lactic Acid) 

લેષ્ક્ટક એતસડ એ કતલખાનાની આડ િેદાશ છે. 

લાલ રાંગ, કોકીતનયલ (Red dye, Cochineal) 

એક રતલ જેટલો આ લાલ રાંગ મળેવવા માટે 70,000 વાંદાઓ મારી 
નાાંખવામાાં આવે છે. 

રેનેટ (Rennet) 

રેનેટ, એ નાનકડાાં વાછરડાાંની  ોિરીમાાંથી કાઢી લવેામાાં આવતો િાચક 
રસ છે અને તેનો ઉિયોગ દૂધમાાંથી િનીર બનાવવામાાં થાય છે. 
તમત્રતાના ઘરમાાં કોઈ નથી. અથાષર્ ્દુતનયામાાં તમત્રતા જેવુાં કશુાં છે નહ . 

જિલેટીન (Gelatin) 

જિલેટીન સકુુાં પ્રોટીન છે અને તે પ્રાણીઓનાાં  ાડકાાં,  ાડકાાં ઉિરના 
રેર્ાઓ (સ્નાર્પુચુ્છ), પ્રતાન અને ચામડીમાાંથી બનાવવામાાં આવે છે. 

ચલિઝે (Lipase) 

વાછરડાાં, બકરીનાાં બચ્ચાાં લવારાાં, ઘેટાાંના બચ્ચાાંની  ોિરીમાાંના એક 
જાતના િાચક રસમાાંથી તથા જીભની ગ્રાંતથઓમાાંથી ઝરતા રસમાાંથી ત ે
મેળવવામાાં આવે છે. 

ધ્ગ્લસરોલ મોનોષ્સ્ટયરેટ્સ (Glyceroal Monostearates) 

ધ્ગ્લસરોલ મોનોષ્સ્ટરેટ્સ દૂધ કે િાણીમાાં મેળવવામાાં આવતો એક 
સ્સ્નગ્ધ િદાથષ છે. તે િાણીર્કુ્ત પ્રોટીન છે અને મોટા ભાગે તે પ્રાચણિ 
 ોય છે. 

િેપ્સીન (Pepsin) 



િેપ્સીન ડુક્કરની  ોિરીમાાંથી ખેંચી લેવામાાં આવે છે અને તેનો 
ઉિયોગ િનીર કે તવટામીનમાાં કરવામાાં આવે છે. 

સ્િમષ માછલીનુાં તેલ (Sperm Oil) 

િાણીર્કુ્ત સ્િમષ વ્ લે માછલીના તેલનો ઉિયોગ ચરબી કે માખણ 
તરીકે થાય છે. િરાંર્ ુ સૌથી વધ ુ ઉિયોગ સૌંદયષ પ્રસાધનો અને 
ન્દ્ ાવાના સાબઓુમાાં તથા ચમષઉદ્યોગમાાં થાય છે. 

ષ્સ્ટઅહરક એતસડ (Stearic Acid) 

ષ્સ્ટઅહરક એતસડ કતલખાનાાંની આડિેદાશ છે અને તે ડુક્કરમાાંથી 
મેળવવામાાં આવે છે. તેનો ઉિયોગ સાબ ુબનાવવામાાં થાય છે. 

વિટામીન ડી2 અને ડી3 (Vitamin D2 & D3) 
તવટામીન ડી2 અન ેડી3 માછલીના તેલમાાં અને મોટા ભાગે દૂધમાાં  ોય 
છે. 

જ્યારે કોઈિણ વસ્ર્મુાાં શ ાંકા  ોય તો તેના ઉત્િાદકને િત્ર લખીને 
પછૂાવી લવે ુાં શે્રષ્ઠ છે. ખાસ કરીને ખાવા િીવાની વસ્ર્ઓુમાાં પ્રાચણિ 
િદાથો અંગે તમારી િાસ ેચોક્કસ માહ તી  ોય તો ત ેતમારા અન્દ્ય 
તમત્ર, સ્વિનોને પરૂી િાડવી, એ તમારી નૈતતક ફરિ છે. 
 



Pravin K Shah 
Jaina Education Committee 

13. િાિકોની નજરે “મારી ડેરી મલુાકાત” લેખ 

Subject : Thank you for opening my eyes. 

Date : Fri., 5 Sept., 1997 12:40:23-1000 

From : “h20Man”<gurrez@aloha.net> 

સાચોસાચ, તમારા સાંદેશાએ મારી આંખોમાાં આંસ ુ લાવી દીધાાં, એક 
વખત એવોત  તો કે મને િોતાને િણ એમ લાગર્ુાં  ર્ ુાં કે બરફી, 
લસ્સી,  લવા અને ઘીની સગુ ાંધવાળા ભાત, મારા ભોિનમાાંથી દૂર 
કરવા માટે કોઈિ રસ્તો નથી. છેવટે સ્વગીય ખશુ્બોદાર સાધ્ત્ત્વક ઘી 
નગરનુાં ભારતીય ભોિન શુાં છે ? આિણા સાંતો િણ શુાં ઘી, દૂધનો 
ઉિયોગ ન ોતા કરતાાં ? તે િ વખતે મને ખબર િડી કે હુાં મારી જાત 
પ્રત્યે જૂઠુાં બોલનારો આત્મવાંચના કરનાર નઠોર  તો. ફક્ત સાંપણૂષ 
શાકા ારી (Vegan) બનવા માટેના તનણષયે િ મારી જીવન િદ્તતમાાં 
શાાંતતનો અનભુવ કરાવ્યો છે. ગાય-ભેંસ અને અન્દ્ય પ્રાણીઓ એનીમલ 
ફામષમાાં જે રીતે િીડા અનભુવે છે તે જાણયા િછી, તેમનો અને તેમના 
દ્વારા અિાતા દૂધ, દ ીં, ઘી, માખણ વગેરેનો તનદોર્ આ ાર તરીકે 
ઉિયોગ કરવો શક્ય નથી અને  વે મેં જાણર્ુાં કે ભારતમાાં િણ ડેરી 
ઉદ્યોગના કારણે ગાય-ભેંસને િીડા અિાય છે. 

તમને ખબર નહ  િડે કે િ લેાાં અન્દ્ય ભારતીયો માખણ, ઘી, દૂધ 
વગેરેન ેશાકા ાર ગણ ેછે, એવુાં સાાંભળનાર-સ્વીકારનારા મને તમે કેટલુાં 
પ્રોત્સા ન આપ્ર્ુાં છે ? મેં તમારો િત્રલખે સમય મળ્ય ે બીજાન ે
બતાવવા માટે સાંગ્ર  કરી રાખ્યો છે. અને ત ે દ્વારા મારી જાતન ે
અિરાધ મકુ્ત – શદુ્ બનાવીશ. 

જી. 
Date : Thu., 20 Aug., 1998 12:11:05-0700 

From : “Baid, Jyoti”<Jyoti_Baid@affymettrix.com> 



અમેહરકામાાં ડેરી ઉદ્યોગ અંગ ેસાંપણૂષ અને સારી રીતે લખાયેલ લખે છે. 
આ તવર્ય અંગે મેં ઘણા લખે વાાંચ્યા છે, િણ તમારા લખે ેખરેખર મન ે
અત્યાંત તવચચલત કરી દીધી છે. મેં િ લેીવાર આ ખતરનાક વાત 
સાાંભળી ત્યારથી અથાષર્ ્બે વર્ષ િ લેાાંથી હુાં સ ાંપણૂષ શાકા ારી (Vegan) 

બની ગઈ છાં. મારા િતત િણ ધીરે ધીરે સાંપણૂષ શાકા ારી (Vegan) 

બની રહ્યા છે અને મારો પતુ્ર તો િન્દ્મતાાંની સાથે િ ડેરી િેદાશોની 
એલિી ધરાવે છે. 

જ્યોતત વદૈ્ય 

Date : Mon., 29 Sep., 1997 09:15:46 + 0500 

From : Sailu<sl_comdc@sriven.scs.co.in> 

તમારો િત્ર/લખે વાાંચ્યા િછી મારી ખશુી િતી ર ી છે. ખરેખર, મેં 
તમારો લેખ/ બે હદવસ િ લેાાં િ વાાંચ્યો. આ બે હદવસમાાં જ્યારે જ્યારે 
મેં ચાનો ઘ ૂાંટડો લીધો છે ત્યારે તમે લખલે બધી  કીકતો યાદ આવી છે. 
ખરેખર, જે વાસ્તતવકતા છે તે િચાવતાાં દુઃખ થાય છે. 

શૈલ ુ

Date : Tue., 23 Sep., 1997 00:32:55-400(EDT) 

From : APati@aol.com 

ડેરીની મલુાકાતમાાં ભાગ આિવા બદલ આિનો ખબૂ ખબૂ આભાર. 
મારુાં હૃદય ભડકથી થીજી ગર્ુાં છે. હુાં થોડીક શાકા ારી છાં. 

મેં  ાવડષ લીમેન (Haward Lyman)નુાં ભાર્ણ સાાંભળ્ર્ુાં છે અને માદા 
પ્રાણીઓના જીવન અને અતધકાર અંગેની પ્રવતૃત્ત મને સ્વપ્નમાાં દેખાઈ. 
માાંસા ારના કારણે ઓહરસ્સામાાં મારા િતતને  ાટષ એટેક આવ્યો  તો. 
તેઓ  વે અધષ શાકા ારી છે અને તેમના પવૂષિો િાસેથી પ્રાપ્ત 
શાકા ાર તરફ વળ્યા છે. મેં તમારો લખે તેમને મોકલ્યો છે. આિનો 
આભાર. પનુઃ ખબૂ ખબૂ આભાર માનીશ. 

અનીતા િાટી 
Date : 25 Aug., 98 11:59:27-0700 



From : <RAMARNAT@us.orecle.com> 

તમારો લખે ખબૂ િ સુાંદર છે. હુાં જૈન નથી િણ સાંપણૂષ શાકા ારી 
(Vegan) બનવા માટે પ્રયત્ન કરતો તતમળ શાકા ારી (Vegetarian) છાં 
અને અમે બધાાં અહ િંસામાાં માનીએ છીએ. અમારી િાસે ઘરે કુતરાાં, 
ચબલાડી, ગાય-ભેંસ, બકરી..... વગેરે છે.  વે અમે તમેને શક્ય એટલી 
સારી રીતે રાખીશુાં. તમે જે લખ્ર્ુાં તેમાાં શબ્દે શબ્દનો ભાવાથષ હુાં 
સમજ્યો છાં. 

અમર 

Date : Thu., 04 Sep., 1997 12:13:29-0700 

From : Janak<jlalan@pacbell.net> 

તમ. પ્રવીણ શા  ! આ માહ તી આિવા બદલ ખબૂ ખબૂ આભાર. મને 
ખાતરી છે કે ખબૂ િ થોડા સમયમાાં તમને લાગશે કે તમે ખબૂ મોટુાં 
કામ કર્ુ ંછે. તમે ખરેખર “સાચા જૈન” છો. 

બીના લાલન 

Date : Mon., 08 Sep., 1997 16:38:50-0700 

From : Deepak Patel<dpatel@BayNetworks.COM> 

મને તમારો િત્ર/લેખ ગમ્યો. હુાં જાણુાં છાં કે ગમવા ન ગમવાનો કોઈ 
પ્રશ્ન િ નથી. આ એક ખતરનાક  કીકત છે. હુાં શાકા ારી છઉં. 

દીિક િટેલ 

Date : Wed. 19 Aug., 1998 08:33:28-0700(PDT) 

From : Frank Riela<friela@conflictnet.org> 

તમારી નોંધે મને બધી રીતે ખાતરી કરાવી છે. છેલ્લા કેટલાાંક વર્ોથી 
હુાં સ ાંપણૂષ શાકા ારી (Vegan) બની ગયો છાં. અલબત્ત, આ બધી વાત 
વાાંચીને હુાં બચેેન બની ગયો. છતાાં, એ વાત એટલી સારી છે કે આિણ ે
અમકુ ચોક્કસ રીતે શા માટે જીવવુાં િોઈએ, એ યાદ અિાવે છે. 

મારુાં લો ી િણ ઉત્તમ રીતે કામ કરે છે. કોલેસ્ટેરોલ ઓછાં છે અને લો  
તત્ત્વ િણ ઊંચ ુ છે. જ્યારથી હુાં સ ાંપણૂષ શાકા ારી બન્દ્યો ત્યારથી મારુાં 



વિન િણ કુદરતી રીતે સપ્રમાણ ર  ે છે અને હુાં શારીહરક અને 
માનતસક બાંને રીતે તાંદુરસ્તી અનભુવુાં છાં. 
Fran Riela 

Date : Sun. 2 Nov., 1997 08:28:43-0500 

From : Ian R. Duncan 

તમારા ડેરી ઉદ્યોગ તવર્યક લખેનીુ હુાં ખબૂ ખબૂ કદર કરુાં છાં. િો કે એ 
લખે કેટલાક લોકોમાાં ખબૂ િ જિજ્ઞાસા/આર્રુતાનુાં કારણ બન્દ્યો છે. 

અલબત્ત, અમહેરકા સહ ત િતશ્ચમમાાં તવતશષ્ટ ધાતમિક તસદ્ાાંતને બાદ 
કરતાાં આરોગ્ય અને નૈતતક મલૂ્યાધાહરત સાંપણૂષ શાકા ારી (Vegan) 

િરાંિરા ઉદ્ભવ િામી ર ી છે. 
Ian R. Duncan, Rome. Italy 

Date : Thu. 20 Aug., 1998 10:48:15-0400 

From : Joanne Stepaniak<Joanne@vegsource.org> 
મેં તમારો “મારી ડેરી મલુાકાત” લખે અન્દ્ય લોકોને મોકલ્યો છે અન ે
જૈન સમાિમાાં સાંપણૂષ શાકા ાર (Vegan) અંગેની જાગતૃત લાવવા માટે 
તમે જે કરી રહ્યા છો તે બદલ તમારો આભાર માનવાનુાં મને ગમશે. િો 
કે હુાં જૈન નથી છતાાં જૈન જીવનિદ્તતના નીતતતનયમો અને દાશષતનક 
તવચારોને હુાં ટેકો આપુાં છાં. (The Uncheese Cook Book) અને (Vegan 

Vittles) સહ તની અન્દ્ય સાંપણૂષ શાકા ારી (Vegan) રસોઈ અંગ ેકેટલાાંય 
પસુ્તકો મેં લખ્યાાં છે. મારા પસુ્તકોમાાં ડેરી ઉદ્યોગની ગાય-ભેંસની 
અવદશા/  રેાનગતત અંગે ખરેખર એક ઉિેચક્ષત અને જીવનોિયોગી 
અગત્યના તવર્ય તરીકે મેં વારાંવાર લખ્ર્ુાં છે. 

એ અદ્ભુત છે કે તમે જ્યારે પ્રૌઢ થયા ત્યારે સાંપણૂષ શાકા ારી (Vegan) 

થયા એવો સ્વીકાર તમે જાતે િ કયો છે. જેઓ માને છે કે આ રીતે 
જીવનિદ્તતમાાં ફેરફાર કરવો ખબૂ િ મશુ્કેલ છે તેવા ર્વુાનો અને 
પ્રૌઢો, બધાને માટે તમે ઉત્તમ ઉદા રણ છો. હુાં તમારા પ્રયત્નોની 
શભુચે્છા ઈચ્છાં છાં. તમે ખબૂ િ હકિંમતી અને મ ત્ત્વનુાં કામ કરી રહ્યા 
છો. 



Joanne StepaniakJoanne@vegsource.org 

http://www.vegsource.org/joanne 

Date : Mon. 24 Aug., 1998 09:36:19-0400(EDT) 

From : K. R. Shah <kshah@math.uwaterloo.ca> 

હુ ાં એટલુાં ઉમેરુાં છાં કે અમે  મણાાં િ મુાંબઈ (ભારત)માાં અમારા પતુ્ર 
તનખીલના લગ્નનુાં હરસેપ્શન-ભોિન સમારાંભ રાખેલ તમેાાં બધી િ 
વાનગીઓ સાંપણૂષ શાકા ારી (Vegan) અથાષર્ ્ દૂધ, દ ીં, ઘી વગરની 
 તી. િરાંર્ ુ કોઈને ખ્યાલ િણ આવ્યો નથી. સ્વાહદષ્ટ મજેદાર 
વાનગીઓ બદલ ઘણાએ અમને અચભનાંદન આપ્યાાં. 

કીતતિ આર. શા  ટોરેન્દ્ટો. કેનડેા 
Date : Mon. 22 Sep., 1997 09:15:53-0500 

From : Mona Shah <MonicaM.Shah-1@tc.umn.edu> 

મેં આિનો મારી ડેરી મલુાકાત લેખ વાાંચ્યો અને તમે આિેલ અંગત 
આંખે દેખ્યો અ વેાલ ગમ્યો. આ ારની બાબતમાાં હુાં સ ાંપણૂષ શાકા ારી છાં 
અને વસ્ત્રો વગેરે અન્દ્ય બાબતોમાાં હુાં વનસ્િતતભોગી બનવા માટે 
પ્રયત્ન કરુાં છાં. મને લાગે છે કે જૈન તવતધતવધાન-પજૂાતવધીમાાંથી પ્રાચણિ 
િદાથોના ઉિયોગને ઓછો કરવાની અથવા દૂર કરવાની સૌથી મોટા 
િહરવતષનની વાત તમે મકૂી છે. મારા માતા-તિતા અને અમારુાં જૈન 
કેન્દ્ર િણ પજૂા તવતધમાાં પ્રાચણિ િદાથો દૂધ, દ ીં, ઘી વગરેેનો ઉિયોગ 
કરે છે. 

મોના શા  

Date : Wed. 02 Sep., 1998 12:50:47 EDT 

From : “Kingcross Beach”<kingcross@hotmail.com> 

મ ત્ત્વપણૂષ હકિંમતી માહ તી ર્કુ્ત વીિ-િત્ર (e-mail) બદલ આભાર. હુાં 
કેટલો અજ્ઞાની છાં એ જાણી હુાં શરમ અનભુવુાં છાં. આ માહ તી હુાં મારા 
તમત્રોને આિીશ. 

એન. રતવ. 
Date : Mon. 24 Aug., 1998 12:25:57 PDT 

mailto:Joanne@vegsource.org
http://www.vegsource.org/joanne


From : “PARIND SHAH” <parind@hotmail.com> 

મારા એક પિૂનીય કાકાએ વીિ-િત્ર (e-mail) દ્વારા મોકલલે ગાય-
ભેંસના દૂધ અંગેનો તમારો લખે મેં વાાંચ્યો. હુાં અ ીં છેલ્લા દોઢ વર્ષથી 
આવ્યો છાં ત્યારથી કાંદમળૂ નહ  લવેાનો પ્રયત્ન કરુાં છાં અને તેમાાં હુાં 
મોટે ભાગે સફળ થયો છાં. િરાંર્ ુ દૂધ અને દૂધની બનાવટોનો હુાં 
ઉિયોગ કરુાં છાં..... મેં જે  કીકત વાાંચી તે ભયાંકર છે. મ રેબાની કરી 
તમે મને સમજાવશો કે રોજિિંદા જીવનમાાં તમે દૂધ અને દૂધની 
િેદાશોનો ત્યાગ કઈ રીતે કરી શકો છો ? 

િહરન્દ્દ શા  

Date : Mon. 24 Aug., 1998 21:33:14 EDT 

From : hkmehta1@juno.com (Haresh Mehta) 

મારુાં નામ હરદ્ધદ્ મ તેા છે અને 16 વર્ષની છાં. હુાં  મણાાં િ કૉલાંચબયા 
એસ.સી.ના બોસ્ટન એમ. એ. થી આવી છાં. તમે જે માહ તી આિી એથી 
મને ખબૂ િ આઘાત લાગ્યો છે. તે તમારા અચભપ્રાયના કારણે નહ  િણ 
તમે કરેલ માનવકસાઈની વાતથી. કૉલાંચબયામાાં શ્રી ચચત્રભાનજુીનાાં 
પ્રવચનો સાાંભળ્યા િછી 97ના મે મહ નાથી મેં ઈંડાાં અને િનીર તેમાાં 
નાખવામાાં આવતા િદાથોના કારણે ખાવાનાાં બાંધ કયાષ છે. 

હુ ાં જે ભલૂી ગઈ  તી તે યાદ કરાવવા/તનેી માહ તી આિવા બદલ 
તમારો આભાર માનુાં છાં. 

હરદ્ધદ્ 

Date : Tue. 21 Apr., 1998 18:25:27 EDT 

From : Instyplano <instyplano@aol.com> 

િય જિનેન્દ્ર ! મારુાં નામ અર્લુ ખારા છે. હુાં અ ીં ડલ્લાસ (ટેક્સાસ)માાં 
ઉત્તર ટેક્સાસના જૈન સમાિનો ભતૂપવૂષ પ્રમખુ અને  ાલમાાં બૉડષનો 
સભ્ય છાં. સૌ પ્રથમ ‘જીવદયા’માાં પ્રતસદ્ થયલે આિના તવગતવાર 
સાંશોધન લખે બદલ આભાર. ડેરી િેદાશોનો ઉિયોગ બાંધ કરવા 
માટેનો તનણષય કરવામાાં તમારો લખે ઘણા જૈનોને મદદ કરશે એ 
વાતની મને ખાત્રી છે. 

mailto:hkmehta1@juno.com%20(Haresh


એક સ્િષ્ટતા કરવાની કે મોટા ભાગના હદગાંબરો પજૂાતવતધમાાં દૂધનો 
ઉિયોગ કરતા નથી. કોઈિણ ધમષગ્રાંથ પજૂાતવતધમાાં દૂધનો ઉિયોગ 
કરવાનો તનદેશ કરતા નથી. દચક્ષણ ભારતમાાં કેટલાક હદગાંબરોએ 
પજૂાતવતધમાાં દૂધનો ઉિયોગ કરવાનુાં ચાલ ુ કર્ુ ં છે, જે અન્દ્ય હ ન્દ્દુ 
પજૂાતવતધની સીધી અસર છે. 

અર્લુ ખારા 
 



 

 

14. આર્ણો આહાર અને ર્યાપિરણ 

કોઈ આિણને પછેૂ ‘તમે શુાં ખાવ છો ?’ એવુાં આિણે તવચારી િણ ના 
શકીએ કારણ કે તે આિણી અગાંત બાબત છે. તો િણ તમારો આ ાર 
િયાષવરણને કઈ રીતે અસર કરે છે તે તમારે જાણવુાં િોઈએ. 

તમે માનો કે ન માનો િણ ગાય-ભેંસ ગ્રીન ાઉસ ઈફેક્ટ ઉત્િન્ન 
કરવામાાં મ ત્ત્વનુાં પ્રદાન કરે છે. એક અંદાિ પ્રમાણે તવશ્વની 13 કરોડ 
ગાય-ભેંસ વાતર્િક લગભગ 10 કરોડ ટન તમથેન વાર્ ુઉત્િન્ન કરે છે જે 
ગ્રીન ાઉસ ઈફેક્ટ માટે સૌથી વધ ુશસ્ક્તશાળી છે અને જેનો પ્રત્યેક કણ 
કાબષન ડાયોક્સાઈડના કણ કરતાાં 25 ગણી વધ ુગરમીનો સાંગ્ર  કરે છે. 

અમેહરકામાાં િશઓુ, ગાય-ભેંસ, વાછરડાાં, ડુક્કર વગેરે ઢોરોનાાં 
િશિુાલનમાાં આખાય અમેહરકાના સાંપણૂષ વિરાશના અડધા કરતાાંય 
વધ ુિાણીનો ઉિયોગ થાય છે. 

ઉત્તર અમેહરકામાાં એક ર્તૃીયાાંશ કરતાાંય વધ ુિમીન ફક્ત ઘાસ િેદા 
કરવામાાં ગોચર તરીકે વિરાય છે. અમેહરકાની અનાિ િેદા કરતી 
િમીનમાાં અડધા કરતાાંય વધ ુ િમીન ફક્ત િશઓુ માટે િ અનાિ 
ઉગાડવા વિરાય છે, જે િશઓુનો માાંસ તથા ડેરી િેદાશોમાાં ઉિયોગ 
કરવામાાં આવે છે. 

22 કરોડ એકર િમીન ઉિરનાાં િ ાંગલોનો ફક્ત િશિુાલન માટે નાશ 
કરવામાાં આવ્યો છે. 

િાચઝલમાાં ઓષ્સ્ટ્રયા દેશ જેટલી અથાષર્ ્250 લાખ એકર િમીન અન ે
મધય અમેહરકામાાં અડધાાં કરતાાંય વધ ુ િમીન ઉિરના િ ાંગલો ફક્ત 
માાંસ ઉત્િાદન માટે સફાચટ કરવામાાં આવ્યાાં છે. 



િશઓુમાાંથી મળેવવામાાં આવતા આ ારના કાચા માલની હકિંમત, 

આખાય અમેહરકામાાં ઉિયોગમાાં આવતા ખતનિ તલે, ગેસ અન ે
કોલસાની હકિંમત કરતાાંય વધ ુછે. 

માાંસ અને ડેરી િદેાશોમાાં કાચા માલ તરીકે જેટલાાં ધાન્દ્ય, શાકભાજી, 

ફળો વિરાય છે તેના કરતાાંય 5% ઓછાાં ધાન્દ્ય, શાકભાજી, ફળો ખોરાક 
તરીકે વિરાય છે. 

‘ડાયેટ ફોર એ ન્દ્ર્ ૂઅમેહરકા’ પસુ્તકમાાં િણાવ્યા પ્રમાણે િો અમેહરકન 
પ્રજાન તેમના ખોરાકમાાં ફક્ત 10% માાંસનો ઘટાડો કરે તો, સમગ્ર 
તવશ્વમાાં દર વર્ે ધાન્દ્ય વગર ભખૂે મરતા 6 કરોડ લોકોને સ લેાઈથી 
િોર્ી શકાય તેટલુાં ધાન્દ્ય અને સોયાબીન બચાવી શકાય. 
 



 

 

ર્રરવશટટ 1 - શાકાહાર સુંબુંધી વ્યાખ્યાઓ 

Ovo-lacto-vegetarian 

િક્ષી-પ્રાણીઓ-ગાય-ભેંસ-મરઘી-ડુક્કર વગેરેનાાં માાંસ તથા મચ્છી અને 
દહરયાઈ િળચરોનો આ ાર કરતા નથી િણ ઈંડાાં અને દૂધ, દ ીં, 
માખણ વગેરે અને દૂધની િેદાશો ખાય છે. (કેટલાક અમેહરકન િોતાને 
શાકા ારી ક વેડાવે છે િણ મરઘી અને મચ્છી ખાય છે. તેઓ આ 
વ્યાખ્યા પ્રમાણે શાકા ારી નથી.) 

Lacto-vegetarian 

િશ-ુિક્ષીઓના માાંસ, ઈંડાાં, ઈંડાાંની બનાવટો, મચ્છી અને દહરયાઈ 
િળચરોનો આ ાર કરતા નથી િણ દૂધ અને દૂધની બનાવટોનો 
ઉિયોગ કરે છે. 

Eggitarian 

લેક્ટો-વેજિટેહરયનમાાંનાાં કેટલાક લોકો સીધા ઈંડાાં વગરેે ખાતા નથી 
િણ ઈંડાાં જેમાાં  ોય તેવી વાનગીઓ પરૂી ચબસ્કીટ વગેરે ખાય છે. 

Vegan 

સાંપણૂષ શાકા ારી, બધા િ પ્રકારના પ્રાચણિ િદાથોનો ત્યાગ કરે છે, 

માાંસ, મચ્છી, દહરયાઈ િળચરો, ઈંડાાં, ઈંડાાંની બનાવટો, દૂધ, દ ીં, ઘી, 
માખણ તથા ડેરી િેદાશો અને મધ વગેરે બધી િ વસ્ર્ઓુનો ત્યાગ કરે 
છે. વધમુાાં તેઓ ચામડા, ઊન, રેશમ અને બીજી પ્રાણીિ વસ્ર્ઓુનો 
િણ ત્યાગ કરે છે. 
 



 

Appendix 2 - Listing of Websites: 

 

No Organization Websit 

1 
People for the Ethical 
Treatment of Animals (PETA) 

www.peta-online.org 

2 
Physicians Committee for 
Responsible Medicine 
(PCRM) 

www.pcrm.org 

3 Vegetarian Resource Group www.vrg.org 

4 Beauty Without Cruelty - India www.bwcindia.org 

5 
North American Vegan 
Society 

www.cyberveg.org/navs 

6 Vegan Outreach www.veganoutreach.org 

7 Earth Save www.earthsave.org 

8 Vegan Action www.vegan.org 

9 
North American Vegetarian 
Society 

www.cyberveg.org/navs 

10 Humane Farming Association www.hfa.org/ 

11 Farm Sanctuary www.farmsanctuary.org/ 

12 
Jewish Vegetarians of North 
America 

www.orbyss.com/jvna.ht
m 

13 Plenty International www.plenty.org 

14 Animal’s Voice www.animalsvoice.com/ 

15 The Ark Trust Inc. www.arktrust.org/ 

16 EnviroLink Network 
http://envirolink.netforcha
nge.com/ 

17 PETA for India  www.petaindia.org 

18 The Animal Law Project  www.animal-law.org 

19 Veggie Pets:  
www.meatstinks.com/lpal
s.html 

20 
Animal Health, Well-being, 
and Rights  

www.tiac.net/users/sbr/a
nimals.html 

21 Animals' Agenda  www.animalsagenda.org 

22 Jainism and Animal Issues  www.yja.org/jivdaya 

23 Charity Birds Hospital  
www.exciteasia.com/bird
s.htm 

24 Animal Rights Resource Site. http://arrs.envirolink.org 



Raising Healthy Vegetarian 
Dogs and Cats 

25 
Ahimsa of Texas – Animal 
sanctuary (Ratilal and Bonny 
Shah)  

www.ahimsatx.org 

26 
Shri Mandal Mahajan 
Panjaräpol  

www.spaceclub.com/panj
arapol/index.html 

27 Vegetarian/Vegan Resource  www.vegsource.org 

28 
The International Vegetarian 
Union  

www.ivu.org 

29 
Tofutti(tm) Brand Non-Dairy 
Food Products  

www.koshermall.com/tof
utti/index.htmls 

30 How to Become a Fruitarian  
www.islandnet.com/~arto
n/fruit.html 

31 Vegetarian Society of the UK  www.vegsoc.org 

32 
Toronto Vegetarian 
Association  

www.veg.on.ca 

33 
Young Indian Vegetarians of 
the UK  

www.indian-
vegetarians.org 

34 Veggie Sports Association  www.veggie.org 

35 
Vegie World (useful guidance 
on renewable energy and 
organic agriculture.) 

www.ozemail.com.au/~v
ego 

36 Veggie Shoes  
www.vegetarian-
shoes.co.uk 

37 Vegan Wares Shoe Company  www.veganwares.com 

38 
Vegetarian Books for 
Children  

http://gate.cruzio.com/~c
ns/veg 

39 
The Vegetarian Youth 
Network  

www.geocities.com/rainfo
rest/vines/4482/ 

40 Teen Vegetarian  
www.geocities.com/hotsp
rings/2657 

41 Just for Youth  www.vegsoc.org/youth 

42 Famous Vegetarians  
http://veggie.org/veggie/f
amous.veg.shtml 

43 

Towards Freedom. Young 
Indian Americans Reflect. 
Led by Sangeeta Kumar of 
San Diego 

www.towardsfreedom.co
m 

44 The Ahimsa Coffeehouse  
www.ahimsa.net/vegetari
an 

45 Vegetarian Pages  www.veg.org/veg 



46 101 Reasons  
www.geocities.com/rainfo
rest/2062/101.html 

47 
Alternative Therapies and 
Vegetarian Diets  

www.nursing.upenn.edu/
nutritionsites/alt.htm 

48 
Vegetarianism in World 
Religions  

www.vsc.org/page41.htm
l 

49 
All-Creatures: A Biblical 
Supersite 

www.all-creatures.org 

50 
Vegetarianism and Islamic 
Thought  

www.islamveg.com 

51 Islamic Vegetarian Recipes  
www.veg.on.ca/newsletr/j
anfeb96/islam_recipes.ht
ml 

52 Buddhism and Biotechnology  
http://online.sfsu.edu/~ro
ne/ 

53 
Sister Clara Muhammad's 
Vegetarian Cookery  

www.seventhfam.com/sc
mhwc/ourfamily/vegetaria
n.htm 

 

 

 

 

 


