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સવાલ નંબર 8
👉 સવાલ નંબર-8 પૂવCભૂ+મકા: 7વનમાં દરે કને નાની-માેટી સમUાઅાે અાવતી હાેય છે , અને કનડતી પણ
હાેય છે દરે ક X34 તેન ાથી છુટકારાે મેળવવા ;યN પણ કરતા રહે છે તાે ...સવાલ: સાૈથી માેટી સમUા કઈ
અને તેન ાથી મુ4 થવાનાે સાચાે ઈલાજ કયાે?

👉 सवाल न ंबर-8 प+ृ ठभ/ू म: हर 2कसी के जीवन म7 बड़ी और छोट= सम>याएं हA, और वह
परे शान भी कर रह= हA। हर कोई इससे छु टकारा पाने कG को/शश कर रहा है, तो ...सवाल:
सबसे बड़ी सम>या Jया है और इससे छु टकारा पाने का सह= इलाज Jया है?

WINNER - Q 8: RITA SHAH (0) HYDERABAD TELANGANA

Rita Shah (0) Hyderabad Telangana

WINNER'S ANSWER :

जय िजन7L, जय गN
ु दे व,
आज का सवाल है सबसे बड़ी सम>या Jया है और इससे
छुटकारा पाने का सह= इलाज Jया है तो QयिJत कG सबसे
बड़ी सम>या है इRछाएं आकांSाएं कामनाएं इन लालसाओ
म7 मानव डूबता रहता है यVद इन सभी पर QयिJत Wवजय
XाYत कर ले तो उनका जीवन नंदनवन बन जाता है।
[यादातर मन+ु य म7 धन-संपW] और गण
ु संपW] का एक
साथ /मलन कम दे खने को /मलता है िजसके पास धन
संपW] होती है, वह गण
ु संपW] से दaरL होता है, और
िजसके पास गण
ु संपW] होती है, उसके पास धन संपW] का
अभाव Vदखाई दे ता है। िजसके पास दोनc का सहयोग हो वह=
QयिJत चारc और Xशंसा का पाe बनता है हम7 2कसी कG
अपेSा कामना और राग fवेष के बगैर आगे बढ़ना चाVहए
वह= सRचा समाधान है।
धiयवाद
र=टा शाह
9394027175
हैदराबाद
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સવાલ નંબર 8
👉 સવાલ નંબર-8 પૂવCભૂ+મકા: 7વનમાં દરે કને નાની-માેટી સમUાઅાે અાવતી હાેય છે , અને કનડતી પણ
હાેય છે દરે ક X34 તેન ાથી છુટકારાે મેળવવા ;યN પણ કરતા રહે છે તાે ...સવાલ: સાૈથી માેટી સમUા કઈ
અને તેન ાથી મુ4 થવાનાે સાચાે ઈલાજ કયાે?

TOP-3-Chandresh Mehta (57) Malad
Mumbai, Maharashtra

TOP-2-Urvi Shah (30) Ahmedabad

👉 सवाल न ंबर-8 प+ृ ठभ/ू म: हर 2कसी के जीवन म7 बड़ी और छोट= सम>याएं हA, और वह
परे शान भी कर रह= हA। हर कोई इससे छु टकारा पाने कG को/शश कर रहा है, तो ...सवाल:
सबसे बड़ी सम>या Jया है और इससे छु टकारा पाने का सह= इलाज Jया है?

;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 ;મા^ણકતાથી ;ા_ કરે લ પસીનાની પું7,
પારસમ^ણ ની જેમ ;`વaલત થઈ ;ગ<તના પંથે ;સરતી જ જશે.
કે મ છાે પૂછતા સુખીરામ અેકદમ સરળતાથી સહજતાથી કહે શે મcમાં,
Gારે દુઃખીરામ કકળાટ કરી રડશે.દરે ક વાત સરળતાથી સમજનાર
સુખી, ના સમજ દુઃખી.
હLસહસાવી , dદયના હે તને \હeચકા<વશું \હeમતથી તાે હcરાે હાલાકી હલ
થશે.dદય રહે શે dfપુf.
<વg કરતાની જેમ <વKમાં વેર નું <વનાશ વધારવાને બદલે <વgહતાC
બની, વખતસર વાવીશું hાલ ની વાવણી......તાે
થતાે રહે શે <વપુલ <વKાસ અને <વકાસ.
સમયસુચકતા વાપરી વેળાસર વાવીશું hાલ ભરી વાવણી તાે દુiમનાે
પણ દાેડી અાવી દાેjત બનશે.

સંસારમાં રહેલા સુખાેની અાશા અને ઈkા સમUાનું સજ Cન કરે છે. તનાવ,
અશાં<ત, સંતાપ, પાેતાની મહlતા, અહંકારભાવ, કષાયાે, રાગ, mેષ, કલહ
<વગેરેથી ઉભી થતી પ\રop<ત માનવ 7વનની સાૈથી માેટી સમUા છે. વતCમાનમાં
covid-19 ની મહામારીનાે ભય સમUા છે. cે કે "સંસાર જ સાૈથી માેટી સમUા
છે તું સવC <વરતીનાે અંગીકાર કર."
સમUા છે qાં ધમC તાે નથી જ. સમUામાં રડે , પડે , લડે , સડે અે અ:ાની
છે. ;ેમ, દયા અને કરણ
ુ ા સમાધાન X34ની છાપ છે. સમUાનું સમાધાન માણસને
નીડર બનાવે છે. ધીરતા, \નrય અને પુરષ
ુ ાથC mારા સમUાને દુર કરી શકાય છે. cે
કે 7વનમાં સમUાતાે અાવવાની જ તેમાંથી બહાર અાવવા અેક +મsની જtર છે તે
છે ધમC. અાશા અને ઈkાઅાેને qાગ કર બાu સુખ દુઃખ ;qે તું બેભાન બનીc,
અાvાનુભુતીના અલાૈ\કક અને અદભુત અાનંદ ;qે તું પૂણC સભાન બનીc.
અાvીય સુખ, શાં<ત અને અાનંદની અનુભૂ<ત થશે અને માેટી સમUાઅાે દરૂ થશે.
"મુકી દે પારકી પંચાતને, અંતરમાં ઉતરીc અે જ માગC 7વનની ધણી
સમUાઅાેનું સમાધાન કરશે."
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સવાલ નંબર 8
👉 સવાલ નંબર-8 પૂવCભૂ+મકા: 7વનમાં દરે કને નાની-માેટી સમUાઅાે અાવતી હાેય છે , અને કનડતી પણ
હાેય છે દરે ક X34 તેન ાથી છુટકારાે મેળવવા ;યN પણ કરતા રહે છે તાે ...સવાલ: સાૈથી માેટી સમUા કઈ
અને તેન ાથી મુ4 થવાનાે સાચાે ઈલાજ કયાે?

TOP-5-Kanjibhai Maheshwari (80)
Gandhidham-Gujarat

TOP-4-Bhadra Dharamshi (74) Bagalkot,
Karnataka

👉 सवाल न ंबर-8 प+ृ ठभ/ू म: हर 2कसी के जीवन म7 बड़ी और छोट= सम>याएं हA, और वह
परे शान भी कर रह= हA। हर कोई इससे छु टकारा पाने कG को/शश कर रहा है, तो ...सवाल:
सबसे बड़ी सम>या Jया है और इससे छु टकारा पाने का सह= इलाज Jया है?
0

જય Eજનેw J. સવાલ-૮
સાૈથી માેટી સમUા કઇ?
અને તેનાથી મુ4 થવાનાે સાચાે ઈલાજ zાે?
... જવાબ...
અહં-મમ...<વચાર જ માેટી સમUા છે .
ઈલાજ.. ન અપે{ા.. ન ઉપે{ા ....
7વ Gારે કતાCભાવે ભા<વત થઇને જ ે કં ઇ ;|ૃ<ત કરે છે .,તેનાથી કમCબંધ થાયછે
.Xવહારમાં ,અહં-મમભાવ અાXાે ,અેટલે અાvા કતાC બSાે .અે કતાCભાવે કરાયેલ કમCનું
ફલ અચૂક મલવાનુ-ભાેગવવાનુ છે .અે ફલ દુઃખ રુપ હાેય qારે માણસને સમUારુપ
લાગેછે .પણ સુખરુપ કમCફલ તેને સમUારુપ લાગતું નથી ! અહ જ માેટી સમUા ઉભી
થાય છે .
ચેતન અાvા Gારે કમCધારા માંથી બહાર નીકળી સ8Jaf અનુભવે qારે
યાનધારામા અાવે છે . યાનધારામા ;વેશલ ચેતન હવે સમજતાે થાયછે કે : કતાCભાવ થી
કમCબંધ થાયછે .અકતાCભાવથી નહ સમUા નડતરરપ
ુ છે તે Xવહાર નયથી જ છે .
\નrયનયથી કાેઈ સમUા નથી .અાપણી પાસે ગજ સુકુમાર નાે Jfાંત માેજુદ છે .
રાેEજe દા 7વનની ગ<ત માં કતાCભાવથી મુ4 થવા અાપણાં માનLસક <વચારને પ\રવતCનમાં
લાવવું cેઈઅે.
અકતાCભાવની સ{મ <વચારધારા જ સમUાનાે સાચાે ઉપાય છે !
લખાણમાં મારી ભૂલ હાેવી શzછે . +મkા+મ દુડમ !
Saraswati Samyak Gyaan Pratibha Q-8

Date:3 AUG 2020

Page 3 of 6

સવાલ નંબર 8
👉 સવાલ નંબર-8 પૂવCભૂ+મકા: 7વનમાં દરે કને નાની-માેટી સમUાઅાે અાવતી હાેય છે , અને કનડતી પણ
હાેય છે દરે ક X34 તેન ાથી છુટકારાે મેળવવા ;યN પણ કરતા રહે છે તાે ...સવાલ: સાૈથી માેટી સમUા કઈ
અને તેન ાથી મુ4 થવાનાે સાચાે ઈલાજ કયાે?

0

TOP-7-Purviben Shah, NC - USA

TOP-6-Pravina Shah (63) Mumbai
Maharashtra

👉 सवाल न ंबर-8 प+ृ ठभ/ू म: हर 2कसी के जीवन म7 बड़ी और छोट= सम>याएं हA, और वह
परे शान भी कर रह= हA। हर कोई इससे छु टकारा पाने कG को/शश कर रहा है, तो ...सवाल:
सबसे बड़ी सम>या Jया है और इससे छु टकारा पाने का सह= इलाज Jया है?

Purviben, NC, USA
સવાલ : સાૈથ ી માેટી સમUા કઈ અને તેનાથી મુ4 થવાનાે સાચાે ઈલાજ કયાે?
8 માણસના 7વનમાં ચાર ;કારના અલગ- અલગ સંક ટાે અાવતાં હાેય છે. ધમCસંક ટ, સq સંક ટ, કરુણા સંક ટ, અને |ત સંક ટ. જમે 7વનમા
અાગળ વધીઅે છીઅે તેમ તેમ 7વન અાપણી પરી{ા લેતુ રહેતું હાેય છે તે માટે 3 અલગ અલગ કાળ બતાXા છે.” શ34 કાળ, શાં<ત
કાળ, અને ાં<તકાળ”
શાં<ત કાળમાં અાપણી પાસે ધનની શ34, મનની શ34 પૈસાની શ34, બુEનીશ34 છે અને તે સમયમાં અાપણે દુઃખને દૂર કરીઅે છીઅે
શાં<ત કાળમાં દાેષાેને ખતમ કરીઅે છીઅે પણ દાેષાે અને દુઃખને ખતમ કરવા થી કામ ન લાગે તે માટે ાં<તકાળને 7વનમાં લાવવું પડશે.
ાં<તકાળમા કમાને ખતમ કરવાનું છે અા ભવમાં cે દુઃખાેને ખતમ કરશું તાે શ34નાે કાળ ગણાય છે માs દાેષાે ખતમ કરશું તાે શાં<તનાે કાળ
ગણાશે અા બંનેને લાવનાર કમાને ખતમ કરવું જtરી છે જ ેને ાં<ત નાે કાળ કહેવાય છે.
શ34 કાળમાં પદાથC ભેગા કરવાની દાેડ,
શાં<તકાળમાં ;સ તાની દાેડ,
તાે ાં<તકાળ માં માણસ ની દાેડ પરમાvા તરફ હાેવી cેઈઅે કમાનાે સફાયાે કરવાે cેઈઅે કમC જ સાૈથ ી વધુ સમUા લઈ અાવે છે 7વનમાં.
અાવતી સમUામાંથી મુ4 થવાનાે ઇલાજ છે. ધમC ;qે Eજ:ાસા વધારવાની. ધમCમાં જ ેમ બને અેમ વધુ ;વૃઅાે ધમCની કરવી, ધમCની
અારાધના, ;ભુ ભ34 કરવી. અાપણે જડમૂળથી અાપણા કમા ને દૂર કરવાના છે.

Saraswati Samyak Gyaan Pratibha Q-8
Date:3 AUG 2020
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સવાલ નંબર 8
👉 સવાલ નંબર-8 પૂવCભૂ+મકા: 7વનમાં દરે કને નાની-માેટી સમUાઅાે અાવતી હાેય છે , અને કનડતી પણ
હાેય છે દરે ક X34 તેન ાથી છુટકારાે મેળવવા ;યN પણ કરતા રહે છે તાે ...સવાલ: સાૈથી માેટી સમUા કઈ
અને તેન ાથી મુ4 થવાનાે સાચાે ઈલાજ કયાે?

TOP-9-Bharti Kalpesh Gala - Mumbai

TOP-8-Tusharbhai - Khambhat

👉 सवाल न ंबर-8 प+ृ ठभ/ू म: हर 2कसी के जीवन म7 बड़ी और छोट= सम>याएं हA, और वह
परे शान भी कर रह= हA। हर कोई इससे छु टकारा पाने कG को/शश कर रहा है, तो ...सवाल:
सबसे बड़ी सम>या Jया है और इससे छु टकारा पाने का सह= इलाज Jया है?

Saraswati Samyak Gyaan Pratibha Q-8
Date:3 AUG 2020
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સવાલ નંબર 8
👉 સવાલ નંબર-8 પૂવCભૂ+મકા: 7વનમાં દરે કને નાની-માેટી સમUાઅાે અાવતી હાેય છે , અને કનડતી પણ
હાેય છે દરે ક X34 તેન ાથી છુટકારાે મેળવવા ;યN પણ કરતા રહે છે તાે ...સવાલ: સાૈથી માેટી સમUા કઈ
અને તેન ાથી મુ4 થવાનાે સાચાે ઈલાજ કયાે?

TOP-10-Chandrahas Vora

👉 सवाल न ंबर-8 प+ृ ठभ/ू म: हर 2कसी के जीवन म7 बड़ी और छोट= सम>याएं हA, और वह
परे शान भी कर रह= हA। हर कोई इससे छु टकारा पाने कG को/शश कर रहा है, तो ...सवाल:
सबसे बड़ी सम>या Jया है और इससे छु टकारा पाने का सह= इलाज Jया है?

Saraswati Samyak Gyaan Pratibha Q-8
Date:3 AUG 2020

Page 6 of 6

