
 

ાવકના અિહંસાનાઅણુ તનીસમજણ 

આ તારવણીનો મોટો ભાગ “ ાવકનાબાર તો યાને ી નવપદ કરણ થંનો જુરાતી 
ભાવ વુાદ” ગ્રથં ઉપરથી તૈયાર કરેલ છે.  

લૂ ાણાિતપાતિવરમણ ત:-  

“િન કારણ, િનરપરાધી, સ વોનીસકં પ વૂકની હસાનો યાગ”.  
1. આ તમા ંત્રસ અને થાવર એ બે પ્રકારના જીવોમાથંીફક્ત ત્રસજીવોની જ િહંસાનો યાગ 

ગહૃ થપણામાકંરવામા ંઆવે છે.  

ાવક જીવનમા ં થાવર જીવોની (એકિદ્રય જીવોની) િહંસાનો યાગ અશક્ય છે.  

2. આ તમા ંત્રસ જીવોમા ંપણ સકં પથી એટલે કે મારવાની બિુ થી, િહંસાનો યાગ કરવામા ં
આવે છે. પણ મારવાની બિુ  ન હોવા છતા ંખેતી, રસોઈ આિદની પ્રવિૃ મા ંઅજાણતા ંકે 
સહસા વગેરે કારણોથી ત્રસ જીવો હણાઇ જાય તો તેવી આરંભ-જ ય િહંસાનો યાગ 
કરાવાયોનથી 

3. આ તમા ંત્રસ જીવોમા ંપણ િનરપરાધીજીવોની જ િહંસાનો યાગ કરવામા ંઆવે છે. કોઈ 
બદમાસ યિક્ત ીની લાજ લેતો હોય, ઘરમા ંચોર પેઠો હોય, િહંસક પ્રાણી હુમલો કરે, કતૂરંુ 
કરડવા આવે, રાજા હોય તો શ નુી સાથે લડવુ ંપડે, વગેરે પ્રસગંોમા ંઅપરાધીને યથાયોગ્ય 
િશક્ષા આિદ કરતા ં થલૂએટલે કે ત્રસ જીવોની િહંસા થઈ જાય છે. અપરાધીને મારવો પડે 
તો તેમા ંથતી િહંસાનો યાગ આ તમાકંરાવાયો નથી.  

4. આ તમા ંત્રસ જીવોમા ંપણ િન કારણ િહંસાનો યાગ છે. િનરપરાધી હોવા છતા ંકારણસર 
પ્રમાદી પતુ્ર આિદને, તેમ જ બરોબર કામ ન કરનાર નોકર આિદને કે અપલક્ષણા બળદ 
આિદને મારવાનો પ્રસગં આવે તો તો તેમા ંથતી ત્રસ િહંસાનો યાગ કરાવાયો નથી. 

એનો અથર્ એ નથી લેવાનો કે ગહૃ થપણામા ંખેતી, રસોઈ આિદની પ્રવિૃ મા ંત્રસ જીવોના 
નાશથીપાપનાકમ  નથી બધંાતા.   

ાવક વનમા ંખેતી, રસોઈ આદની િૃ મા ંપાપના કમ  જ ર બધંાય છે પણ 
તેમામંારવાની ુ  ક ભાવના ન હોવાથી તેપાપના કમ  ની મા ા ઘણી જ ઓછ  હોય છે. 
એટલે ક આ તથી ાવક “મોટા પાપ”કરતા અટક છે.તેનામામંારવાની ુ  ક ભાવના ન 
હોવાથી તે“અનતંા બું ” અને “અ યાખાની” વા મોટા પાપ બાધંતોનથી.  



ટંુકમા 
 થલૂ પ્રાણાિતપાતન ુ ત લેનાર ાવક સકં પ અને િનરપરાધ પ્રાણાિતપાતથી જ િનવ ૃ  

થાય છે.  

 જો કે ાવક આરંભી પ્રાણાિતપાતની િનવિૃ  કરી શકે નિહ, તો પણ તેમા ંયતનાથી એટલેકે 
જીવ િહંસા ઓછી થાય તેવી કાળજીથી પ્રવિૃ  કરવી જોઈએ 

 ાવકે સાપરાધ પ્રાણાિતપાતની િક્રયા કરતી વખતે દય િનદર્ય  -િન ઠુર ન બને તે રીતે  

(સાપેક્ષ િક્રયાથી) પ્રવિૃ  કરવી જોઈએ  .િનરપેક્ષતા )િનદર્યતા કે િન ઠુરતા (ન કરવી 
જોઈએ .  

 ાવકના અિહંસાનાઅણુ તામાકંંદમલૂ કે બીજા વેજીટેબલ ના યાગનો ઉ લેખ કરવામા 
આવેલ નથીઅને ન આગમ સાિહ યમા ંપણ તેનો ઉ લેખ નથી. એટલે આપણે કિહશકીયે 
કે કંદમલૂ નિહ ખાવાની પ્રથા પ્રાિચન નથી. 

 તેમ છતા યિક્તગત રીતે દરેક યિક્ત પોતાની સાધનામા ંઆગળ વધવા માટે કોઈ પણ 
વ તનુા યાગ કરવાથી અગળ વિધશકતો હોય તો તેમ કરવ.ુ તેને ભોગ ઉપભોગ પિરમાણ 
ત કહ ેછે અને તે ત યિક્તગત લેવાન ુહોય છે.આ પ્રમાણે કંદમલૂના યાગના તને 

12મી સ દ પછ  “ભોગ ઉપભોગ પ રમાણ તમા”ં એટલે કે યિક્તગત ત તરીકે દાખલ 
કરેલ છે.   
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