૧૨.૧ જૈન ધર્મ અને પર્યમવરણ .
વૈજ્ઞયનનક નિદ્ધિઓ
વિકસતા વિજ્ઞાનિાદ અને ભૌવતકિાદે દુવનયાની કાયા પલટ કરી નાખી છે .
વિજ્ઞાન એટલે ટે ક્નોલોજી પાછળ માનિીએ આંધળી દોટ મ ૂકી છે . પરરણામે
આજે પ્રકૃવતનો કચ્ચરઘાણ નીકળી રહ્યો છે . એક બાજુ આકાશમાાં પાંખીની જેમ
ઉડે છે દરરયામાાં ઉંડે ઉંડે માછલીની જેમ તરે છે . અને કોમ્પ્યુટર ઇન્ટરનેટ દ્વારા
સમગ્ર વિશ્વને ખોબામાાં સમાિી લે છે . આજનો માનિી આશ્ચયયજનક રીતે
આગળ િધી ગયો છે . ૨૧મી સદીની વિકાસયાત્રાનો પ્રારાં ભ થઈ ચ ૂક્યો છે ત્યારે
ક્લોનીંગ માનિીની ઉત્પવિએ વિશ્વના બુદ્ધિધનને પણ આશ્ચયચ
ય રકત કયુું છે
પરાં ત ુ આ બધી વસદ્ધિઓની પાછળ છુપાયેલી અનેક પ્રાણ સમસ્યાઓની
વિકરાળ જ્િાળાઓ સમગ્ર વિશ્વને દઝાડી રહી છે . શુાં આિી ભૌવતકિાદી દોટ
વિશ્વ શાાંવત લાિી શકે ખરી ?
પર્યમવરણ એટલે ?
માનિીનુાં કુદરતી જીિન સુખ શાાંવત અને આનાંદથી જીિાત ુાં રહે તેમાાં પ્રકૃવત કે
કુદરતનો બહુ મોટો ફાળો છે . માનિીની ચોખ્ખી હિા મળે પીિાનુાં વનમળ
ય
પાણી મળે , કુદરતનુાં સાવનધ્ય મળે .રોટી કપડા અને મકાન માટે પાયાની
આિશ્યક િસ્ત ુઓ મળી રહે તે અવનિાયય જરૂરરયાત ગણાય છે . સારા
પયાયિરણ માટે સ્િરાષ્ટ્રનો ભ ૂવમ પ્રદે શ અનુકૂળ હોય, હિા પ્રદૂષણ િગરની
હોય, િનસ્પવતઓ ભરપ ૂર હોય, પશુ, પાંખી, પ્રાણીઓ વનભય
ય તાથી જીિતા હોય,
જળાશયો, નદી, સમુદ્રો પ્રદૂષણ િગરના હોય અને ભ ૂરક્ષા, જળ રક્ષા, ગૌરક્ષા
અને િનરક્ષા જયાાં થયેલી હોય ત્યાાં સ્િગયના સુખની ઝાાંખી જોિા મળે છે .
"નિદ્ધિઓ બની ગઈ િર્સ્ર્યઓ"
આજના કાળે વિરાટકાય યાંત્રોથી પ્રદૂવષત થત ુાં િાયુમડાં ળ છે , આડેધડ કપાતા
વ ૃક્ષોથી ધરતીમાતા ઉજ્જડ બની છે , દુવષત રસાયણોથી િાતાિરણ જોખમી

છે , ઓઝોનસ્તરમાાં ગાબડાાં પડી ગયેલાાં છે , અનાવ ૃષ્ષ્ટ્ટ, બેકારી, ભ ૂખમરો,
રોગચાળા જેિી સમસ્યાઓથી આ જગત પીડાત ુાં રહ્ુાં છે . મલ્ટીનેશનલ
ાં
કાંપનીઓ દ્વારા સ્િાથી રહતો િધતા ગયા છે . જગલોના
વિનાશ અને િધતી
જતી માનિિસ્તી સામે ઘટતી જતી પ્રાણીસ ૃષ્ષ્ટ્ટ દે ખાય છે . તેના પ્રાણઘાતક
પરરણામો અને અન્ય સજીિોના કરૂણમય દૃશ્યોથી ઘેરાયેલ ુાં આ વિશ્વ હિે શાાંવત
ઝાંખે છે .
કેનેડાના પયાયિરણવિદ્ જેમ્પસ જયોર્જના અહેિાલ પ્રમાણે (પુસ્તક આસ્કીંગ ફોર
ધ અથ)ય "સ્િાથી માનિીએ લોભ ખાતર પ ૃથ્િીને સાત રીતે ઘાયલ કરી છે ."
તથા વિશ્વ બેંકના સાંશોધન પ્રમાણે "િતમ
ય ાન સાંજોગોમાાં જો પાણીનુાં રે શનીંગ
શરૂ નરહિં કરિામાાં આિે તો ૨૧ સદીમાાં પાણીના મુદ્દે કદાચ લડાયક યુિ
ખેલાશે." (ધ થડય િેિના લેખક ટોફ્લરે ) આજના િતયમાન જગતના મુલ્યાાંકનો
કયાય પછી તેમને છે લ્લે વનિેદન કરવુાં પડયુાં કે "વસદ્ધિઓ બની ગઈ
સમસ્યાઓ"
સાંશોધનોના આધારે એટલુાં તો સાબબત થઈ ચ ૂક્ુાં છે કે માનિીનુાં અને અન્ય
પ્રાણી પક્ષીઓનુાં કુદરતી રીતે જીિાત ુાં જીિન નષ્ટ્ટ થિાના આરે છે ત્યારે દરે ક
રાષ્ટ્ર વિનાશક શસ્ત્રો બનાિિા પાછળ અબજો રૂવપયાનુાં આંધણ કરે છે . બેફામ
અને વનરાં કુશ રીતે કુદરતી સાંપવિનો વિનાશ કરે છે અને ખુદ માનિીના
અસ્સ્તત્િ ઉપર જોખમ તોળાઈ રહ્ુાં છે ત્યારે વિશ્વબચિંતકો સફાળા જાગી ઉઠયા
છે . પરરણામે પ્રદૂષણના વિષચક્રમાાંથી સમગ્ર જીિસ ૃષ્ષ્ટ્ટને બહાર કાઢિી
આિશ્યક છે .
જૈનોની નવશયળ દૃષ્ટટ
ુ તે એક
આજે સૌને માટે આ બાબત બચિંતારૂપ બની છે ત્યારે હિે સૌએ સિાયનમ
બાબત વનવિિિાદ પણે સ્િીકારિા જેિી છે કે જૈન ધમયના મ ૂળભ ૂત વસિાાંતો
વનયમો આયયસસ્ાં કૃવત િગેરે પ્રિતમ
ય ાન સાંજોગોમાાં ઉપયોગી અને સુરક્ષાપ્રદ
જણાય છે .

જૈન ધમયમાાં એક સ્થાને લખ્યુાં છે કે "પરસ્પરોપગ્રહ જીિાનામ ્ ।" (તત્ત્િાથય
સ ૂત્ર ૫-૨૧) એટલે કે આ સાંપ ૂણય વિશ્વ પરસ્પરના અનુગ્રહ (ઉપકાર)થી જીિી
રહ્ુાં છે . તથા "સવ્િે જીિા વિ ઇચ્છાંવત જીવિઉં ન મરરજ્જિઉં" (દશ િૈકાબલક
સ ૂત્ર ૬-૧૧) જણાિે છે કે, સિય જીિો ગમે તે ભોગે જીિિાને ઈચ્છે છે મરિાને
નહીં. આ માટે 'જીિો અને જીિિા દો' ના સ ૂત્રો જગત ્ વ્યાપી થયા છે . તેથી
સિય િનસ્પવતઓને સજીિ ગણાિી એટલુાં જ નરહિં પ ૃથ્િી, પાણી, પિન અને
અસ્નનને પણ અવિકવસત કક્ષાના જીિો તરીકે તેની ગણતરી કરી છે . અને
તેઓનો વનરાં કુશ, બેફામ ઉપયોગ કરિાની સ્પષ્ટ્ટ ના પાડી છે .
આ બાબતોના પરરપાલન માટે હજારો િષોથી માનિજાત કુદરતી પાણીના
સ્ત્રોતથી સાંત ુષ્ટ્ટ હતી. તેનો લાભ એ હતો કે સિત્ર
ય બારે માસ નદીઓ િહેતી
ાં
હતી. જમીન કાાંપિાળી અને શીતલ રહેતી હતી, જગલો
લીલાછમ રહેતાાં,
જમીનોનુાં ધોિાણ અટકી જત,ુાં નદીઓ માટીથી પ ૂરાતી ન હતી, નદી કીનારે
ચારાપાણી િધારે મળત,ુાં પશુઓનુાં સાંરક્ષણ થત ુાં હત ુાં અને તેમાાંથી જૈવિક
ખાતર, બળતણ, આિશ્યક ચીજિસ્ત ુઓ અને ઔષવધઓ પુષ્ટ્કળ પ્રમાણમાાં
મળતા તથા હિા પાણી અને પ્રકાશ પ્રદૂષણ િગરના રહેતા હતા.
જૈન ધમમ
ય ાાં પાયાના વસિાાંતો જે પાાંચ બતાવ્યા છે તેમાાં સિયપ્રથમ સ્થાને
અરહિંસા ધમન
ય ી પ્રધાનતા બતાિી છે . અરહિંસા િગર એક પણ ધમય િાસ્તવિક
સ્િરૂપે કલ્યાણકારી બનતો નથી.
આજના પયાયિરણના સાંજોગોમાાં આપણી ફરજ બની રહે છે કે, જો પ ૃથ્િીિાસી
સિય જીિોને બચાિિા હશે તો કેટલાાંક વનયમોને આપણા જીિનમાાં દાખલ
કરિા જોઈશે.
પર્યમવરણની જાળવણી ર્યટે આટલ ું કરો
૧)

માત્ર જરૂરી િસ્ત ુઓ જ િાપરો, બબનજરૂરી િસ્ત ુઓ ખરીદીને મનને

ખોટો સાંતોષ આપિાના મોહને ટાળો. જેથી કચરો અને પ્રદૂષણ િધત ુાં અટકે.

૨)
૩)

સાંગ્રહ વ ૃવતને દૂર કરો અને બીજાને ઉપયોગી બનો.
જરૂરરયાત કરતા પણ ઓછી ચીજિસ્ત ુઓથી જીિનવ્યિહાર ચલાિતાાં

શીખો.
૪)

મારી જેમ સિય જીિસ ૃષ્ષ્ટ્ટને પણ અસ્સ્તત્િ ટકાિી રાખિાનો (જીિન

જીિિાનો) અવધકાર છે આ લાગણીથી અન્ય સાથે આત્મીય ભાિના વિકસાિો.
૫)

નાના મોટા સિય જીિો પ્રત્યે આદર અને પ્રેમ રાખો અને કોઈની રહિંસા ન

કરો.
૬)

ભ ૂરક્ષા, જળરક્ષા, ગૌરક્ષા, િનરક્ષા જેિા મ ૂલ્યોને બચાિિા માનિી

અિરોધો, દબાણો કે નુક્શાન

કરનારી પ્રવ ૃવતઓને દૂર કરો તથા કરાિો.

ઉપરોક્ત બાબતે ભારતમાાં જ નહીં વિશ્વના અન્ય વિકવસત રાષ્ટ્રોમાાં પણ જૈન
ે શરૂ થઈ છે તેને
ધમયના વસિાાંતોને જીિનવ્યિહારમાાં આચરિાની ઝાંબશ
આપણે વિશેષ કરિી પડશે. આજનો બુદ્ધિશાળી િગય એક િાતનો સ્િીકાર કરે
જ છે કે ભલે વિજ્ઞાન અને ટે ક્નોલોજી દ્વારા આજના માનિીને અનેક ગણુાં બાહ્ય
સુખ પ્રા્ત થયુાં છે પરાં ત ુ માનવસક શાાંવત અને આત્માના આનાંદ માટે તો
કુદરતના ખોળે જ જવુાં પડશે જેને જૈન ધમય પોતાની પાયાની િાતોમાાં આિી
બાબતોનો સમાિેશ કરે જ છે .

