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સવાલ નંબર 6
👉 સવાલ નંબર-6 સવાલની પૂવCભૂ+મકા: 7વનમાં સાૈથી વધારે કં ઈ પણ Vકs મતી હાેય તાે સદબુEU કહેતા
સt<ત છે અને સદ્ ગુણ અને સદાચાર હાેય તાે 7વનમાં બધું જ છે . તાે... સદબુEU, સદ્ ગુણ અને સદાચાર અે
lણેયની સચાેટ uાvા કાેન ે કહેવાય?

👉 !"न न ंबर-6: !"न क( प+ृ ठभ/ू म: अगर जीवन म6 सबसे म9
ू यवान कोई चीज है, तो
वह हे सदबDु धी, यानी Fक सGमHत, और अगर सदगण
ु और सदाचार हे तो जीवन म6 सबकु छ
हे, तो ... सदबDु धी, सदगण
ु और सदाचार ये तीनL क( सचोट NयाOया Pया होगी?

WINNER - Q 6: ASHA DILIP MEHTA (62) JAMNAGAR,GUJARAT

Asha Dilip Mehta (62) Jamnagar,Gujarat

WINNER'S ANSWER :
સદબુEU : અેટલે કે મનુMના 7વનમાં 0ાભા<વક બની ગયેલી VWયાઅાેને યાેXય સંચાલન
કરવાની :ાનYપી સમજ.
સદગુણ: અનુભવવામાં અાવેલી ખાતરી પૂવCક ની બુEU તે સદગુણ. અાવેગાેનું તાેફાન \ગે
]ારે ;તી<તનું સુકાન હાથમાંથી સરી \ય છે તાેફાનાેનાે સામનાે કરી શકતા નથી ;તી<ત
હાેવા છતાં, માનLસક VનભCરતા ( અવગુણ) ને લીધે અાપણે પડી ભાંગેીઅે..અામ ;તી<તનું
સુકાન સંભાળવું અે જ સદગુણ .
સદાચાર : ;તી<ત ને સફળ કરવાનાે ઉપાય સંયમ છે . મનના અાવેગાેને કાબૂમાં લઇ
સંય+મત બનાવવા \ેઈઅે. દરરાેજ અાચારમાં વણાઈ જવાથી તે ધીમે ધીમે કાબૂમાં અાવે. \ે
સવCદા સદાચારની સાધના ના હાેય તાે <વdાનાેને પણ <વષાદમાં ઝુરવાનું લલાટે લખાય જ
\ય. સદાચાર માં જ <વdgાની સફળતા છે ટૂંકમાં ....
✏ <વચારની યાેXય સમજણ અેટલે સદબુEU .
✏ <વચારાે <વશે ની ;તી<ત પૂણC ખાતરી અેટલે સદગુણ .
✏ <વચારાેમાં 7વંત &hધા પૂણC અાચાર અેટલે સદાચાર
👉 સદબુEU ના દાતા દે વ છે .
👉 સદગુણના દાતા ગુરુ છે .
👉 સદાચારના દાતા ધમC છે .
અને જ ૈન તj ના અાધારે :
સ8ક :ાન અેટલે સદબુEU. સ8XદશCન અેટલે સદગુણ.
સ8ક્ ચાVરl અેટલે સદાચાર.
દે વવીણ દશCન નVહ ...
ગુY <વણ નહm :ાન ...
ધમC <વણ ચાVરl નહી સમ\ે ચતુર સુ\ણ....
અંધકાર સમાન જગતમાં બી\ે અેક પણ શાપ નથી ...સાેનાનાે ડુંગર અને હીરાના ઢગલા
વoે પણ અાંખ <વનાનાે માણસ કં ઇ સુખ નથી પામતાે તેમ સદબુEU- સદગુણ- સદાચાર
<વનાનાે માણસ 7વનમાં અનેક પાપાે અાચરી... અા ભાવ પરભવમાં અસp કqાેને સહન
કરે ....જય Eજનેr J.
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સવાલ નંબર 6
👉 સવાલ નંબર-6 સવાલની પૂવCભૂ+મકા: 7વનમાં સાૈથી વધારે કં ઈ પણ Vકs મતી હાેય તાે સદબુEU કહેતા
સt<ત છે અને સદ્ ગુણ અને સદાચાર હાેય તાે 7વનમાં બધું જ છે . તાે... સદબુEU, સદ્ ગુણ અને સદાચાર અે
lણેયની સચાેટ uાvા કાેન ે કહેવાય?

TOP-3-Kanji Maheshwari (80) GandhidhamGujarat

TOP-2-Chandresh Mehta (57) Malad
Mumbai, Maharashtra

👉 !"न न ंबर-6: !"न क( प+ृ ठभ/ू म: अगर जीवन म6 सबसे म9
ू यवान कोई चीज है, तो
वह हे सदबDु धी, यानी Fक सGमHत, और अगर सदगण
ु और सदाचार हे तो जीवन म6 सबकु छ
हे, तो ... सदबDु धी, सदगण
ु और सदाचार ये तीनL क( सचोट NयाOया Pया होगी?
૧. સદબુEU:- તj અને અતjનાે <વચાર કરતા જે બુEU અાxા તરફ ઝૂકે , અાંગણે અાવેલા
સાધનાના અવસરને અાેળખે, પાપથી ડરે , દૂર રહે તે સદબુEU.
બુEUના અાઠ ગુણાે:-સુ&ુષા, &વણ, 5હણ, ધારણ, ઉહા, અપાેહ, અથC<વ:ાન , તj:ાન .
"મz{ સાૈ8 J|q કે જે સ]ને અ◌ાેળખી અને સમ7 શકે તેવી બુEUવાળાે સાચા ધમCન ે
પામી અને અાચરી શકે છે ."

૨. સદગુણાે:- માે માગC તરફ અાxાનું અનુસરણ કરાવે તે માગાCન ુસારી 7વન <વકાસ. માગાCન ુસારી
અાxા અેટલે સદ5હ{, જે દુઃખી 7વાે પર દયા, ગુણવાન અાxા માટે <તરાર ભાવ ન હાેય અને
ઉEચત સેવવા માટે તર હાેય.
"સદગુણાેન ા માપદં ડ Yપ ૩૫ ગુણાે 7વનમાં વણી લેવા dારા માેનું લ રાખી સાધુ બનાે,સાચા
&ાવક બનાે, સ8ગ|q બનાે."
૩. સદાચાર:- સારુવતCન અથવા Lશqાચાર." જેઅાે :ાન વૃU હાેય અને ચાVરl સમૃU હાેય તે
સદાચારી." લાેકાેન ા અપવાદથી ભય, દીન પુરુષાેન ાે ઉUારમાં અાદર, કરે લા ઉપકારને \ણવાે અને
શરમ રાખવી અા ચારને સદાચાર કહેલાે છે .
સદાચારી માણસના અાચાર કે <વચાર હાેય તેન ે દરે કે 7વનમાં અમલ કરવાે. Vનs દા કે ગવC ન
કરવાે, ન રહેવુ, +;યવાણી બાેલવી, Vનs દા લાયક કાયC ન કરવું, અાળસ ન કરવી. <વગેરે ધણા
અાચારાે છે .
"Lશqાેન ી અનુપમ સેવા કરીને :ાન અને ચાVરlની ;ા કરી હાેય તેન ા અાચારાે ઉgમ જ હાેય."

નમાે નમઃ &ી ગુરુ ને+મસૂરયે નમઃ :
......................................
સવાલ નં.૬,.. સદબુEU, સદ્ ગુણ,અાને સદાચાર...અે lણેયની સચાેટ uાvા કાેને
કહેવાય ?
જવાબ,, સ8ક્ ાન,દશCન, ચાVરRાVદ ,રNlયી.
સારાંશ,, સદ્ <વચાર અાવે સુસંારથી સદાચારી 7વન ચVરl VનમાCણ થઇ શકે .
7વન અેક ;Lશણ,, ટે Vનs ગ છે .સદાચારી ;ગ<ત અને Vનg થાયછે .ઉo
<વચારાેમાંથી ઉo અાચરણનુ ઉાદન થાય .ઉgમ <વચાર(સુEU)<વના સદ્ ગુણી 7વન
સંભ<વત નથી .

અાગમ શાTીય <વચારણાં માં અાxાનાે અાzાxક <વકાસ ૧૪ગુણ {ાનકાેમાં W+મક
દશાCuાે છે .૪થા ગુણ {ાને સ8ક્ ,દશCન ;ા થાયછે .
સુEU થી ધમCમાં &Uા Jઢ થાય,અાને સંસારના સુખ ;]ે અરુEચ \ગે છે .
અVહsસા સ]ાVદ ગુણાેનાે અખૂટ ભંડાર ઉદય પામે છે . પVરણામે 7વન ચાVરRવાન
;બુhધ બંને છે .
અાxગુણાેનાે <વકાસ થતાં થતાં મનુMભવ અાગમન થાયછે મનુM ભવમાં અVરહંત
;ણીત,ધમC પામે તે અાચરણમાં ઉતારે તે થકી અાxાના અVર_શlુ રપ
ુ કમા નાશ કરતાં અંતે
કમCય થતાં VનવાCણ પામી Lસhધ,બુhધ,મુ4 બનાય છે .......
નાધ:EજનાXયા <વરુhધ કં ઈ પણ મારાથી અાલેખન થયું હાેય તાે તેનું અંત:કરણપૂવCક
+મા+મ દુડમ્.!
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સવાલ નંબર 6
👉 સવાલ નંબર-6 સવાલની પૂવCભૂ+મકા: 7વનમાં સાૈથી વધારે કં ઈ પણ Vકs મતી હાેય તાે સદબુEU કહેતા
સt<ત છે અને સદ્ ગુણ અને સદાચાર હાેય તાે 7વનમાં બધું જ છે . તાે... સદબુEU, સદ્ ગુણ અને સદાચાર અે
lણેયની સચાેટ uાvા કાેન ે કહેવાય?

👉 !"न न ंबर-6: !"न क( प+ृ ठभ/ू म: अगर जीवन म6 सबसे म9
ू यवान कोई चीज है, तो
वह हे सदबDु धी, यानी Fक सGमHत, और अगर सदगण
ु और सदाचार हे तो जीवन म6 सबकु छ
हे, तो ... सदबDु धी, सदगण
ु और सदाचार ये तीनL क( सचोट NयाOया Pया होगी?

TOP-4-Pravina Shah (63) Mumbai
Maharashtra

0

TOP-5-Kanaklata Mehta (76) Mumbai

"સદબુEU સદગુણ સદાચરણ"
શુભ <વચાર શ34, સારાસારના <વવેકપૂવCક ની બુEU, હે ય, ઉપાદે ય,
:ેયની સમજ અેટલે સદબુEU. સવCનું શુભ કરનાર સંt<ત પારસમણી છે , જે
મળે લ સંપg, સં\ેગાે, સgા Yપ શ34 બધાને શુભમા લગાડી મૂવાન
બનાવે, પુયાનુબંધી પુય પેદા કરે , ભવપરં પરા સુધારે .સદબુEU શુભ ચાલક
બળ છે .
0-પર બંનેની Vહતકારી, u34ની શુભ યાેXયતા તે સદગુણ. પરાેપકાર,
મા, ઋજુતા, દયા, ઉદારતા, <વનય, ધમCરEુ ચ, સંગ તરતા વગેરે
સદગુણાે સુગંધી ફૂલાે જેવા છે . જૈન ધમC ગુણ;ધાન છે . નવકાર મંl માં u34ને
નહm ગુણાેને - ગુણવાનાેને નમાર છે . સદ્ ગગુણ અાંતVરક સાદયC છે .
સદાચરણ અેટલે મહાપુરુષાેઅે બતાuા
;માણેન,ું માનવભવઉEચત અાચરણ.Sાય ની<ત પૂવCકનું 7વન, uસન અને
u?ભચાર ]ાઞ, ધમCયુ4 uવહાર વગેરે સદાચરણથી ઘરમાં, સમાજમાં
સંતુલન જળવાય. સદાચરણ u34jનું દપCણછે ..
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સવાલ નંબર 6
👉 સવાલ નંબર-6 સવાલની પૂવCભૂ+મકા: 7વનમાં સાૈથી વધારે કં ઈ પણ Vકs મતી હાેય તાે સદબુEU કહેતા
સt<ત છે અને સદ્ ગુણ અને સદાચાર હાેય તાે 7વનમાં બધું જ છે . તાે... સદબુEU, સદ્ ગુણ અને સદાચાર અે
lણેયની સચાેટ uાvા કાેન ે કહેવાય?

TOP-7-Purvi Shah (43) Mooresville Nc

TOP-6-Asha L Shah

👉 !"न न ंबर-6: !"न क( प+ृ ठभ/ू म: अगर जीवन म6 सबसे म9
ू यवान कोई चीज है, तो
वह हे सदबDु धी, यानी Fक सGमHत, और अगर सदगण
ु और सदाचार हे तो जीवन म6 सबकु छ
हे, तो ... सदबDु धी, सदगण
ु और सदाचार ये तीनL क( सचोट NयाOया Pया होगी?

સદબુEU, સદગુણ અને સદાચાર અપેાભેદ અને સૂ ભેદથી <વચારીઅે તાે lણેય
સમાનાથ છે. uવહારથી કે સામાSથી <વચારીઅે તાે તેનાે તેનાે અથC છૂટાે પાડીઅે
તાે અલગ થાય છે
સદબુEU: અેટલે કે સારી બુEU કાેઈકના માં ;ગટ થયેલી હાેય કે અથવાબી\ને
સારી બુEU અાપવી અે પણ સદબુEU કહેવાય છે. જ ેમકે મયણાસુંદરી અને &ીપાલ
રા\, અભય કુમાર અને કાલ સા◌ૈVરક કસાયનું Jqાંત અાપણે લઈ શકીઅે છીઅે.
સદગુણ:અેટલે કે અાxાના <વકાસ માટે હાેય તે, અથવા સારા ગુણાે હાેય તેને
સદગુણ કહેવાય બી\ ના સારાગુણાે \ેવા સારા ગુણાે ગાવા જ ેમકે અાપણે ;ભુને
;ાથCના કરીઅે છીઅે તુ<ત અને તવના ગાઈઅે છીઅે. અેમાં ;ભુના ગુણાે દશાCuા
છે અને તે અાપણામાં અાવે તે માટે અાપણે તેને ગાઈઅે છીઅે.
સદાચાર: અેટલે સારં ુ અાચરણ જ ે વ તુ VWયામાં ;વૃg થાય VWયા કરીઅે તાે તે
અાચાર 0Yપ બની \ય છે અને તેને સદાચાર કહેવાય છે. ધમCની VWયા કરવી અને
તેનને 7વન માં અાચરવુ અેને સદાચાર કહેવાય. સારા અાચરણ કરવાથી કમCVનજ Cરા
કરાવે છે ચાVરl <વષે <વચાર અાવે છે સંસાર છાેડવાનાે <વચાર ભાવ \ગે છે.
અેવી અારાધના અેવું અાચરણ કરીઅે કે અાજ ભવે માે તરી જઇઅે તેને સદાચાર
કહેવાય.
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સવાલ નંબર 6
👉 સવાલ નંબર-6 સવાલની પૂવCભૂ+મકા: 7વનમાં સાૈથી વધારે કં ઈ પણ Vકs મતી હાેય તાે સદબુEU કહેતા
સt<ત છે અને સદ્ ગુણ અને સદાચાર હાેય તાે 7વનમાં બધું જ છે . તાે... સદબુEU, સદ્ ગુણ અને સદાચાર અે
lણેયની સચાેટ uાvા કાેન ે કહેવાય?

TOP-9-Jayshree K Sutaria

TOP-8-Bharti Kalpesh Gala

👉 !"न न ंबर-6: !"न क( प+ृ ठभ/ू म: अगर जीवन म6 सबसे म9
ू यवान कोई चीज है, तो
वह हे सदबDु धी, यानी Fक सGमHत, और अगर सदगण
ु और सदाचार हे तो जीवन म6 सबकु छ
हे, तो ... सदबDु धी, सदगण
ु और सदाचार ये तीनL क( सचोट NयाOया Pया होगी?
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સવાલ નંબર 6
👉 સવાલ નંબર-6 સવાલની પૂવCભૂ+મકા: 7વનમાં સાૈથી વધારે કં ઈ પણ Vકs મતી હાેય તાે સદબુEU કહેતા
સt<ત છે અને સદ્ ગુણ અને સદાચાર હાેય તાે 7વનમાં બધું જ છે . તાે... સદબુEU, સદ્ ગુણ અને સદાચાર અે
lણેયની સચાેટ uાvા કાેન ે કહેવાય?

TOP-11-Bharti Bharat Lodaya

TOP-10-Tejal Shah

👉 !"न न ंबर-6: !"न क( प+ृ ठभ/ू म: अगर जीवन म6 सबसे म9
ू यवान कोई चीज है, तो
वह हे सदबDु धी, यानी Fक सGमHत, और अगर सदगण
ु और सदाचार हे तो जीवन म6 सबकु छ
हे, तो ... सदबDु धी, सदगण
ु और सदाचार ये तीनL क( सचोट NयाOया Pया होगी?
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સવાલ નંબર 6
👉 સવાલ નંબર-6 સવાલની પૂવCભૂ+મકા: 7વનમાં સાૈથી વધારે કં ઈ પણ Vકs મતી હાેય તાે સદબુEU કહેતા
સt<ત છે અને સદ્ ગુણ અને સદાચાર હાેય તાે 7વનમાં બધું જ છે . તાે... સદબુEU, સદ્ ગુણ અને સદાચાર અે
lણેયની સચાેટ uાvા કાેન ે કહેવાય?

TOP-12-Sangita Ketan Shah

👉 !"न न ंबर-6: !"न क( प+ृ ठभ/ू म: अगर जीवन म6 सबसे म9
ू यवान कोई चीज है, तो
वह हे सदबDु धी, यानी Fक सGमHत, और अगर सदगण
ु और सदाचार हे तो जीवन म6 सबकु छ
हे, तो ... सदबDु धी, सदगण
ु और सदाचार ये तीनL क( सचोट NयाOया Pया होगी?
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