નમાે નમઃ aી ગુરુ ને]મસૂરયે
Jainuniversity.org અને મા સરbતી ભcT dુપ અાયાે$ત
સરbતી સeક fાન JGતભા શાેધ અgભયાન
Jેરણા તથા અાશીવા=દ દાતા : 2જન શાસન શણગાર પરમ પૂh
અાચાય= ભગવંત aી Gવજય ચં4ાેદયસૂરી(ર$ મ. સા.ના Uશiરj સરbતી સાધક
પ. પૂ. અાચાય= ભગવંત aી કુલચં4સૂરી(ર$ મહારાજ સાહેબ
સચાેટ સવાલના સચાેટ જવાબાે - અંતગ=ત fાન JGતભા ધારક Gવજ ેતાનાે જવાબ
અને અk lધ=કાેના જવાબ

સવાલ નંબર ૨

👉 સવાલ નંબર ૨ $વનમાં પુરુષાથ=નું સાૈથી વધારે મહT છે . કયા= Gવના કશું મળતું નથી અને
કરે લું Sનpળ જતું નથી તાે સાૈથી સાચાે અને માેટાે પુરુષાથ= કાેને ગણવાે?

👉 जीवन म& प)
ु षाथ- का सब से 2यादा मह6व हे । 8बना 9कए कुछ <ा=त नह?ं होता हे और 9कया हआ
ु कुछ
EनFफल नह?ं जाता, तो कौनसा प)
ु षाथ- सब से सJचा और बड़ा प)
ु षाथ- Mगना जा सकता हे ?

સવાલ નંબર ૨ ના Gવજેતા : કાન$ મહે (રી, ગાંધીધામ-ગુજરાત, Age 80

કાન$ મહે (રી, ગાંધીધામ-ગુજરાત, Age 80

Gવજેતાનાે જવાબ
જય 2જને34.... સવાલ-2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
જવાબ=
માે9 પુરુષાથ=.
$વનના મુ> ચાર પુરુષાથ= માં ધમ=,અથ=,કામ,અને માે9 ગણાયછે . તેમાં સાૈથી
સાચાે અને માેટાે પુરષ
ુ ાથ= તે માે9 પુરષ
ુ ાથ= ગણાય છે .
ધમ=કાત=થી પુEયબંધ થતાં સંસારનાં ભાૈGતક સુખ સંપદાની JાKL થાય છે .
અેટલે અથ= પુરુષાથ= અને કામ પુરુષાથ= ધમ= પુરુષાથ= સાથે JાL થાય છે . અા
સંસારના ભાૈGતક સુખ વૈભવ ભાેગવતાં શુભાશુભ કમાNનું નાશ થતું નથી.પણ
ઉલટા નવા કમાNનું બંધ થાય છે . તેથી ભવ Pમણ ચQર મટતુ નથી.
અેક માે9 પુરુષાથ= થી અાRામાં સવ= Jદે શાેથી ,સવ= કમાNનાે નાશ થાય છે .
અાRા સવ= સાસાSરક બંધાેથી સદાતને માટે મુT થાયછે . અને UસVધ9ેW માં
Xબરાજે છે . તે ફરીથી જZમરણ,પુનજ=Zથી સદાત મુT બનેછે. માટે માે9
પુરુષાથ= જ સાૈથી માેટાે અને સાચાે પુ[ષાથ= ગણાય છે .
ભૂલ માટે ]મ^ા]મ દુQડમ..
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સવાલ નંબર ૨

👉 સવાલ નંબર ૨ $વનમાં પુરુષાથ=નું સાૈથી વધારે મહT છે . કયા= Gવના કશું મળતું નથી અને
કરે લું Sનpળ જતું નથી તાે સાૈથી સાચાે અને માેટાે પુરુષાથ= કાેને ગણવાે?

TOP-2-Keval Shah, Hyderabad, Telangana, Age 31

TOP-1-Purvi Shah, Mooresville,North Carolina, Age 43

👉 जीवन म& प)
ु षाथ- का सब से 2यादा मह6व हे । 8बना 9कए कुछ <ा=त नह?ं होता हे और 9कया हआ
ु कुछ
EनFफल नह?ं जाता, तो कौनसा प)
ु षाथ- सब से सJचा और बड़ा प)
ु षाथ- Mगना जा सकता हे ?

સવાલ નંબર ૨ ના Gવજેતા : કાન$ મહે (રી, ગાંધીધામ-ગુજરાત, Age 80

$વન $વવા માટે ડગલેને પગલે પુરુષાથ= કરવાે જ પડતાે હાેય છે .
અાપણે ખરાે પુરુષાથ= માે9 JાKL માટે કરવાનાે છે .
"સeગ દશ=ન fાન ચાSરWાણી માે9માગ=:"
માે9 મેળવવા માટે ધમ=ની Sqયા કરવી જ[રી છે જેથી કમ=Sનજ=રા
થાય. કમ= ને તાેડવા માટે aેr યાેગ અેટલે તપ. તપ અે માે9નું
sાર છે .
તપ કરે , કમ= ખરે , bમાં ઠરે અને Gવજયને વરે ,
તપથી કમ= બળે, દાેષાે ટળે, ભવભવના ફે રા બળે અને માે9 મળે.
ધમ= કરવાથી કદી Sનpળ જતાે નથી અને ધમ= કરીઅે તાે પુEય
મળે, કમ= તૂટે અને માે9 મળે છે . સાૈથી સાચાે અને માેટાે પુરુષાથ=
અે ધમ= છે . $વનમાં Sનu ધમ=ની અારાધના કરતા રહે વું અે જ[રી
છે .

जय िजन&P, जय गु)देव।
जीवन म& प)
ु षाथ- का सबसे Qयादा मह6व है 9क SयिTत को आ6मEनभ-र
रहना चाVहए। िजस तरह अपने तीथXकर आ6मEनभ-र रहकर अपना जीवन
जीते थे उसी तरह हम& भी आ6मEनभ-र रह कर अपने जीवन के हर कFट को
झेल कर मो\ क] राह पर जाना चाVहए और दसर_
को भी `ान के aवारा
ू
हमार? आ6मा को उजागर करना चाVहए हर पbरिcथEत का सdयक
cवीकार कर पु)षाथ- से आगे बढ़ना चाVहए और अपनी मन: िcथEत को
शांत रखकर औरसंयम म& रहकर दसर_
का Eनcवाथ- भला सोचना चाVहए
ू
तो हम कभी भी जीवन म& हार नह?ं सकते।
Name: keval shah
Gender: Male
Mobile: 8309469607,8374727518
Dob: 13th December- 1989
Place: Hyderabad, Telangana.
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👉 સવાલ નંબર ૨ $વનમાં પુરુષાથ=નું સાૈથી વધારે મહT છે . કયા= Gવના કશું મળતું નથી અને
કરે લું Sનpળ જતું નથી તાે સાૈથી સાચાે અને માેટાે પુરુષાથ= કાેને ગણવાે?

સવાલ નંબર ૨ ના Gવજેતા : કાન$ મહે (રી, ગાંધીધામ-ગુજરાત, Age 80

सबसे बड़ा और सJचा प)
ु षाथ- जो धम- के माiयम से सdयक
दश-न तप साधना के aवारा प)
ु षाथ- करके cवयं क] आ6मा
को परमा6मा तथा पर कjयाण क] भावना क] lवचारणा को
लोकौmमख़
ु बनाएं । यह प)
ु षाथ- <ा=त करने के oलए 6याग
तप संयम अखंड साधना के aवारा प)
ु षाथ- करके cवयं क]
आ6मा परमा6मा बन सकती है एवं दस
ू र_ का कjयाण भी
9कया जा सकता है । हमारे तीथXकर परमा6मा ने प)
ु षाथकरके कमq क] Eनज-रा करते हुए चbरr से प)
ु षाथ- oसaMध को
<ा=त करके मो\ सख
ु को <ा=त 9कया । प)
ु षाथ- अथा-त
प)
ु ष अथा-त आ6मा - अथ- अथा-त प)
ु षाथ- करके कjयाण
माग- यह? है सJचा और बड़ा प)
ु षाथ- ।
जय िजन&P

TOP-4

TOP-3-Sheela Jain, Pali, Rajasthan, Age 46

👉 जीवन म& प)
ु षाथ- का सब से 2यादा मह6व हे । 8बना 9कए कुछ <ा=त नह?ं होता हे और 9कया हआ
ु कुछ
EनFफल नह?ं जाता, तो कौनसा प)
ु षाथ- सब से सJचा और बड़ा प)
ु षाथ- Mगना जा सकता हे ?
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સવાલ નંબર ૨

👉 સવાલ નંબર ૨ $વનમાં પુરુષાથ=નું સાૈથી વધારે મહT છે . કયા= Gવના કશું મળતું નથી અને
કરે લું Sનpળ જતું નથી તાે સાૈથી સાચાે અને માેટાે પુરુષાથ= કાેને ગણવાે?

👉 जीवन म& प)
ु षाथ- का सब से 2यादा मह6व हे । 8बना 9कए कुछ <ा=त नह?ं होता हे और 9कया हआ
ु कुछ
EनFफल नह?ं जाता, तो कौनसा प)
ु षाथ- सब से सJचा और बड़ा प)
ु षाथ- Mगना जा सकता हे ?

TOP-6

TOP-5

સવાલ નંબર ૨ ના Gવજેતા : કાન$ મહે (રી, ગાંધીધામ-ગુજરાત, Age 80
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સવાલ નંબર ૨

👉 સવાલ નંબર ૨ $વનમાં પુરુષાથ=નું સાૈથી વધારે મહT છે . કયા= Gવના કશું મળતું નથી અને
કરે લું Sનpળ જતું નથી તાે સાૈથી સાચાે અને માેટાે પુરુષાથ= કાેને ગણવાે?

TOP-8-Rita Shah, Hyderabad, Telangana, Age 58

TOP-7-Chandresh Mehta, Malad mumbai. Maharashtra, Age 57

👉 जीवन म& प)
ु षाथ- का सब से 2यादा मह6व हे । 8बना 9कए कुछ <ा=त नह?ं होता हे और 9कया हआ
ु कुछ
EनFफल नह?ं जाता, तो कौनसा प)
ु षाथ- सब से सJचा और बड़ा प)
ु षाथ- Mगना जा सकता हे ?

, ગાં
80
, ધન અને
સવાલ
નંબર$વાે
૨ નાસુGવજેતા
મહે (Jેરી
ધીધામ
જરાત, Age
સાંસારીક
ખ, શાંG:તકાન$
મની
અપે
9ાઅે-ગુ$વનભર
અથાગ
પુરષ
ુ ાથ= કરે અને પાેતાના અાRકvાણ માટે અમુક અંશે જ Jયjાે કરે . hારે
સંયમ $વન $વનારા પાેતાના અાRાની માે9 JાKL માટે સતત પુરુષાથ= કરતા
હાેય છે .
ચેwઈનાે છાેકરાે સુંદર પીચઈની કલક= થી ગૂગલ કં પનીના CEO બનવા
સુધીની સફર પુરુષાથ=નાે સચાેટ દાખલાે છે . નવપદમાં મુSનરાજથી અાચાય=
ભગવંત બનવા સુધી fાનની અારાધનાનાે પુરુષાથ= રહે લાે છે . મનાેબળ મજબૂત
કરવાથી, કુદરતી વાવાઝાેડા, ભૂકંપ હાેય કે કાેરાેના વાયરસની મહામારી માનવી
પાેતાના પSરaમથી વારે વારે મુzકે લીમાંથી બહાર નીકળી {ય છે .
સાધક bયં પાેતાના પુરુષાથ= sારા સાધનામાં સફળતા મેળવે.
"fાનધમ= sારા અાRાની મુcT માટે કરવામાં અાવતાે પુરુષાથ= સવ=aેr છે ."

जय िजन&P, जय ग)
ु देव,
जीवन म& प)
ु षाथ- का सबसे Qयादा मह6व है 8बना 9कए कुछ <ा=त
नह?ं होता है, और 9कया हुआ प)
ु षाथ- EनFफल नह?ं जाता है। जो
सJचा और बड़ा प)
क]
ु षाथ- यह? है क] Eन ंदा करना छोड़ दो, दसर_
ू
खश
ु ी को अपनी खश
ु ी म& शाoमल कर लेना चाVहए हमेशा सबको
<ेरणा6मक जीवन जीने क] राह बतानी चाVहए, और धम - के
माiयम से अपनी शिTत अनुसार भिTत Eनरंतर करनी चाVहए बस
अJछे कम - और प)
ु षाथ- करते रहने पर मंिजल अपनी राह lवचार
अपने आप बदलते चले जाएंग े जब ऐसा लग े मेरा प)
ु षाथ- घट रहा
है, तो मन मिcतFक को शांत कर ले मोन के aवारा अपने मन को
आ6मा के साथ जोड़ने क] कोoशश कर& और 8बना कुछ बोले 8बना
कुछ सोचे मन को समक]त भाव म& रखते हुए Eनरंतर अपना कायकरते रह& और धम - के माग - पर चलते रह& इसी तरह हमारा जैन कुल
मे होना साथ-क माना जाएगा और अपने जीवन को उQजवल कर
पाएंग।े
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👉 સવાલ નંબર ૨ $વનમાં પુરુષાથ=નું સાૈથી વધારે મહT છે . કયા= Gવના કશું મળતું નથી અને
કરે લું Sનpળ જતું નથી તાે સાૈથી સાચાે અને માેટાે પુરુષાથ= કાેને ગણવાે?

👉 जीवन म& प)
ु षाथ- का सब से 2यादा मह6व हे । 8बना 9कए कुछ <ा=त नह?ं होता हे और 9कया हआ
ु कुछ
EनFफल नह?ं जाता, तो कौनसा प)
ु षाथ- सब से सJचा और बड़ा प)
ु षाथ- Mगना जा सकता हे ?

TOP-10-Chetna Chheda, Mumbai ,Maharashtra, Age 40

TOP-9-Agam Shah, Godhara, Age 38

સવાલ નંબર ૨ ના Gવજેતા : કાન$ મહે (રી, ગાંધીધામ-ગુજરાત, Age 80
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