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સવાલ નંબર 7
👉 સવાલ નંબર-7 નીચેન ા શUાેન ી સચાેટ Vણકારી સાૈથી અાેછા શUાેમાં સરળતાથી સમVવાે:
;ામાZણકતા, સરળતા, [હ\ મત, <વKાસ અને સમયસૂચકતા

👉 !"न सं&या 7. )न*न+ल-खत श1द3 क5 सट7क जानकार7 को कम से कम श1द3 म=
आसानी से समझाइए: ईमानदार7, सरलता, साहस, आEमFव"वास और समयसच
ू कता
WINNER - Q 7: CHANDRESH MEHTA (57) MALAD MUMBAI, MAHARASHTRA

Chandresh Mehta (57) Malad Mumbai,
Maharashtra

WINNER'S ANSWER :
;ામાZણકતા :-;ામાZણકતા તમામ ;ાયE]ત શાTાેનાે સાર છે . ;ામાZણકતા અા_ાને
અા_[હતનુ અાચરણ કરવામાં સહાયક થાય છે . ;ામાZણકતા હાેય `ાં સમપCણ હાેય જ.
શ34 હાેય તાે સવC <વરતી લે જ અે ;ામાZણકતા છે .
"સદગુરન
ુ ે અાપણા 7વનનું અાaધપ` અાપવું અે જ ;ામાZણકતા"
સરળતા:-જ ે ઇc[નd <વષયાેમા રાગ નથી કરતાે તે સરળ છે . જ ે સરળ છે તેને શુEf મળે
છે . શુf છે તેનાે ધમC ટકે છે . સરળતાની સાથે કરાતી અારાધનાના ફળના ગુણાકારાે થાય
છે . સરળતા 7વનમાં hારે ય કદા5હ કે Jidરાગ થવા દે તાે નથી.
"સરળતાના પાયા પર અjા_ની ઇમારતાે ચણી શકાય છે ."
[હ\મત:-[હ\મત ઘટશે તાે માેહબળ વધશે માટે અા_બળને વધારાે. Eજનશાસન અેટલે
અા_બળ વધારનારી <વK &ેl mવnા છે .
0ાoાય, સંયમ, તપ, કુની+મp `ાગ, સુની+મp સેવન અાં બધા [હ\મતને વધારનારા
પ[રબળ છે . સqાયCમા શુરવીર બનાે દરે ક <વrાેને ચેલેs સમ7 0ીકારાે.
"ધમCને <વરાટ, [હ\મતવાન શાKત કર તારાે <વજય [નE]ત છે ."
<વKાસ:-<વKાસ અેટલે &fા. Eજનવચનાે ઉપરની &fા અતુટ હાેવી Vેઈઅે. સંસારના
દરે ક અંગ પર <વKાસ કરીઅે અેના વળતરvપ <વKાસઘાત જ મળે છે . સંસારનાે અથC જ
<વKાસધાત છે .
"<વKાસ રાખ અે જ તાે દફનાવશે તને કાેણે કxં ુ કે દાેyતને તારી કદર નથી."
સમય સુચકતા:-અા_ાને સz<ત છે તે બધું જ પ[રણામ સુંદર <વચારીને જ ે લાંબાગાળે
લાભદાયક હાેય તાે તે સમય સુચકતાથી સVગ બને તાે જ ે ભવાંતરમાં અનંત સુખને પામવાનું
;યાેજન 0ીકારી શકે છે .
" સ8ક, તપ, [{યા, 0ાjાયની યાે|યતા કે ળવી શકાય છે ."
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સવાલ નંબર 7
👉 સવાલ નંબર-7 નીચેન ા શUાેન ી સચાેટ Vણકારી સાૈથી અાેછા શUાેમાં સરળતાથી સમVવાે:
;ામાZણકતા, સરળતા, [હ\ મત, <વKાસ અને સમયસૂચકતા

TOP-3-Rita Shah (0) Hyderabad
Telangana

TOP-2-SUREKHA SHAH, KHETWADI,
MUMBAI

👉 !"न सं&या 7. )न*न+ल-खत श1द3 क5 सट7क जानकार7 को कम से कम श1द3 म=
आसानी से समझाइए: ईमानदार7, सरलता, साहस, आEमFव"वास और समयसच
ू कता

;પંચ કે ;લાેભન થી પરાણે પડવેલ પારકાના પૈસા ....... તે
પામતા ની સાથે જ, પળભરમાં પરપાેટા થઈ પાણી થઈ જશે.......
Gારે પ[ર&મ, પુરુષાથC અને ;માZણકતાથી ;ા~ કરે લ પસીનાની પું7,
પારસમZણ ની જેમ ;વiલત થઈ ;ગ<તના પંથે ;સરતી જ જશે.
કે મ છાે પૂછતા સુખીરામ અેકદમ સરળતાથી સહજતાથી કહે શે મVમાં,
Gારે દુઃખીરામ કકળાટ કરી રડશે.દરે ક વાત સરળતાથી સમજનાર
સુખી, ના સમજ દુઃખી.
હLસહસાવી , દયના હે તને [હ\ચકા<વશું [હ\મતથી તાે હVરાે હાલાકી હલ
થશે.દય રહે શે dપુd.
<વr કરતાની જેમ <વKમાં વેર નું <વનાશ વધારવાને બદલે <વrહતાC
બની, વખતસર વાવીશું ાલ ની વાવણી......તાે
થતાે રહે શે <વપુલ <વKાસ અને <વકાસ.
સમયસુચકતા વાપરી વેળાસર વાવીશું ાલ ભરી વાવણી તાે દુમનાે
પણ દાેડી અાવી દાેyત બનશે.
जय िजन= L ,जय गO
ु दे व,
हमारे जीवन म= ईमानदार7 का होना बहुत जQर7 है जो आEमा खद
ु के जीवन को
इSछाओं क5 दासी बनाती है राग Vवेष को कम करती है संयम जीवन का पालन
करते हुए संयम जीवन का पालन कर सकती है वह7 आEमा इमानदार7 क5
अनभ
ु )ू त भी कर सकती है जैसे जैसे मन म= से इSछा Qपी कचरे का अंत होता है
तो मन !स[न रहता है और मन म= से अहंकार Qपी कचरे को )नकालने से मन
सम
ु न बन जाता है शांत उपशम सरल बन जाता है सरल बनने के +लए मन को
झक
ु ाना पड़ता है अहंकार को बाहर )नकालना पड़ता है तभी मन सरल और शांत
बन सकता है मन को न^ बनाएंगे तो अपने आप हमारा _वभाव सरल बन
जाएगा धमa से ह7 मन को नमऔ
ृ र सरल बनाया जा सकता है जीवन म= हर कायa
करने के +लए cह*मत जQर7 है Fव"वास भी उतना ह7 मायने रखता है पdु य कमa
भग
ु तना ह7 पड़ता है परं त ु पाप कमa को Eयागना पड़ता है ।eय3fक कमa का उदय
हमारे हाथ म= नह7ं होता परं त ु कमa का बंध हमारे हाथ म= होता है इस+लए समय
के साथ अपने आप को सध
ु ार ले और समय सच
ू क का hयान रख= तो कमa बंधन
से मe
ु त हो सकते हi !भ ु से यह7 !ाथaना करनी चाcहए fक कमa बंध के समय
जाग)ृ त दे cह*मत दे Fव"वास दे मन क5 सरलता दे और ईमानदार7 के साथ धमa
के Vवारा प"चाताप !ायि"चत कर jमता भाव से kयवहार शV
ु lध कर= और
आEम शV
ु lध कर=
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સવાલ નંબર 7
👉 સવાલ નંબર-7 નીચેન ા શUાેન ી સચાેટ Vણકારી સાૈથી અાેછા શUાેમાં સરળતાથી સમVવાે:
;ામાZણકતા, સરળતા, [હ\ મત, <વKાસ અને સમયસૂચકતા

👉 !"न सं&या 7. )न*न+ल-खत श1द3 क5 सट7क जानकार7 को कम से कम श1द3 म=
आसानी से समझाइए: ईमानदार7, सरलता, साहस, आEमFव"वास और समयसच
ू कता

TOP-5-Kanaklata Mehta (0) Mumbai
Maharashtra

TOP-4-Kanjibhai Maheshwari (80)
Gandhidham-Gujarat

જય. Eજને J .,,સવાલ,નં .,૭.
...... જવાબ ..........

;માZણકતા પૂવCક અા7<વકા કમાવવાની ટે વથી બીVનું શાેષણ થતું નથી .7વનયા ા
અ[હ\સાના ધાેરી માગ થઈને અા_ય |યાના[દ ઉ ગુણાે અાjા_ક ભૂ+મકાઅાેનાે TશC
કરતી. કરતી. અંતે અા_ રમણતામા <વરમે છે .
ઉ ચા[રR અેટલે [નમCલતા,સરલતા હાેય અે 0ાભા<વક છે જ .દરે ક ;સંગમાં સરલતા
થકી સમભાવ રહેછે,મધુર શા રહેછે .
[હ\મત <વKાસ થકી જ ;ભુઅે જ ે ભાવમાં,જ ે અા:ા કરી છે તે, તે ભાવે ઇરાનીઅે તાે EજનેKર
દે વની અા:ા નું તાયC ુટ થતું પામી શકાય .ભગવાને ;બાેધેલ કમC Lસધાંત, [હ\મત
<વKાસ થી અાચરણમાં મૂકી શકાય છે .
સમયસુચકતા સંસારમાં 7વનયા ાને સમયબધતા રાખવી અ[નવાયC છે .
ધમCકાયC,ઘર પ[રવાર કાયC ,અથC ઉપાજ Cન કાયC,વગેરે સમયસર [નE]ત રાખવાથી કાેઈ
ઉપાaધ પડશે નહ . સહજપણે રાેEજદા 7વન યા ા ના કાયા બદલ સહજ ;માZણકપણે થતાં
રહેશે .અાપણે તાે [ન+મp મા બનવાનું છે .
ઘરમાં સંતાનાેને સમય અાપવાે ,પ[રવારને સમય અાપવાે અને સંગમાં સમય
અાપવાે અેનાથી પાટા પર ચાલતી ગાડી [નયત nાને ચાેસ પહાચી શકે છે .
.......... +મા+મ દુડમ...

"સવાલ.7"
"સરળતા, સમય સૂચકતા, ;ામાZણકતા, <વKાસ, સાહસ."
મનમાં જ ેમ હાેય તેમ બાેલવું, વતCવ,ુ જ ેવું હાેય તેવું દે ખાવુ,ં દે ખાડવું તે સરલતા.
જ ે સમયે, જ ે યાે|ય હાેય તે, તાqાiલક [નણCય લઈ પગલા ભરવા તે સમય સૂચકતા.
Sાય ની<ત પૂવCકનાે mવહાર તે ;ામાZણકતા. mાપારમાં વyતુની યાે|ય [ક\ મત લેવી.
માલની ભેળસેળ, તાેલમાપ ની ગરબડ ન કરવી, [હસાબમાં કે વyતુ માં ભૂલ હાેય તાે,
પાેતાનાે લાભ છાેડી ને પણ વyતુ કે પૈસા પરત કરવા, અણહક નું ન લેવ.ું
m34ને Vણીને, તેમાં મુકેલાે ભરાેસાે તે <વKાસ. કાેઈની ગુ~ વાત, બીVને ન કહેવી,
ઉછીના પૈસા સમયે પરત કરવા, વાપરવા અાપેલ વyતુ પર કબVે ન કરવાે. વચનપાલન તે
<વKાસ.
[દઘૅ Jid પૂવCકનું, <વચાર પૂવCક નુ,ં થાેડંુ Vેખમ ઉઠાવીને પણ ભરે લું પગલું તે [હ\મત. [હ\મતે
મદાૅ તાે મદદે ખુદા.
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સવાલ નંબર 7
👉 સવાલ નંબર-7 નીચેન ા શUાેન ી સચાેટ Vણકારી સાૈથી અાેછા શUાેમાં સરળતાથી સમVવાે:
;ામાZણકતા, સરળતા, [હ\ મત, <વKાસ અને સમયસૂચકતા

TOP-7-Savita Atulkumar Kukana

TOP-6-BHARTI BHARAT LODAYA

👉 !"न सं&या 7. )न*न+ल-खत श1द3 क5 सट7क जानकार7 को कम से कम श1द3 म=
आसानी से समझाइए: ईमानदार7, सरलता, साहस, आEमFव"वास और समयसच
ू कता
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સવાલ નંબર 7
👉 સવાલ નંબર-7 નીચેન ા શUાેન ી સચાેટ Vણકારી સાૈથી અાેછા શUાેમાં સરળતાથી સમVવાે:
;ામાZણકતા, સરળતા, [હ\ મત, <વKાસ અને સમયસૂચકતા

👉 !"न सं&या 7. )न*न+ल-खत श1द3 क5 सट7क जानकार7 को कम से कम श1द3 म=
आसानी से समझाइए: ईमानदार7, सरलता, साहस, आEमFव"वास और समयसच
ू कता

TOP-9-Pravina Shah

TOP-8-Jagruti Harde (58) Mahesana,
Gujarat

0
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સવાલ નંબર 7
👉 સવાલ નંબર-7 નીચેન ા શUાેન ી સચાેટ Vણકારી સાૈથી અાેછા શUાેમાં સરળતાથી સમVવાે:
;ામાZણકતા, સરળતા, [હ\ મત, <વKાસ અને સમયસૂચકતા

TOP-11-Surekha Dilip Shha

TOP-10-Sonal P Shah

👉 !"न सं&या 7. )न*न+ल-खत श1द3 क5 सट7क जानकार7 को कम से कम श1द3 म=
आसानी से समझाइए: ईमानदार7, सरलता, साहस, आEमFव"वास और समयसच
ू कता

સંાર ની બારાખડી ની સંગીતમય સફર
અની અાશાઅાેથી અારં ભ થતી અને હ ના હા સાથે પૂણC થતી 7વન 7વવા અને 7તવા
માટે નીVેમ Vેશ ભરી V ા જ ેવી અાવી બારાખડી ની યા ાના
અાપણે જ છીઅે writer
અાપણે જ છીઅે producer
અાપણે જ છીઅે director
અાપણે જ છીઅે actor
તેથી દુઃખ ને દસ થી ભાગી સદગુણ સદાચાર સદબુEf ને ણ થી ગુની બળતરા ની
બાદબાકી કરી ેહ નાે સરવાળાે કરી ગમતા કરીઅે ગZણત ના અાવા ગુણાે ને .
ેહ ના સેતુ અે સવા થઈ અેકસાથે
+મલાવી મનમેળ ના તાર અેકતા લે
અાવકારી અંતરની અાવી અપેાઅાેને અેક રાગે
સVવીશું Gારે ેહ સંગીત ને અેક સૂરે `ારે
ેહ સ7 અાવી સરગમ, તે સવCના હૈયે હાેઠે રહી હરદમ
સફળ થશે 7વનની સુહાની સફર
અને
અા સૃidમાં જ સદા સાંભળી શકાશે
સાચા સુખનુ સાચું સંગીત
અહ..... અાજ.......
ે
અને.......... હંમેશા
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