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સવાલ નંબર 5
👉 સવાલ નંબર-૫: સવાલની પૂવCભૂ+મકા: સવC સમજદાર લાેકાે યથાયાેjય નાનાે માેટાે ધમC પાેતાની સમજ
;માણે કરતા હાેય છે અને ફળની અપેfા રાખતા હાેય છે , પરં તુ...સવાલ: કયાે ધમC અાચરણ કરવાથી માેટાે
લાભ થાય છે ?

👉 सवाल न ंबर -5: )*न क, प/ृ ठभ3ू म: सभी समझदार लोग छोटे और बड़े धम@ को
अपनी समझ के अनसार
करते हE और फल क, उHमीद रखते हE, लेJकन ... सवाल: कौन से
ु
धम@ का आचरण सबसे Oयादा लाभकारQ है ?

WINNER - Q 5: ASHA DILIP MEHTA (62) JAMNAGAR-GUJARAT

Asha Dilip Mehta (62) Jamnagar-Gujarat

WINNER'S ANSWER :

"કયાે ધમC અાચરણ કરવાથી માેટાે લાભ થાય"....
સાચાે ધમC અUહVસા સંયમ અને તપ ધમC જ સાચાે ધમC છે .
સાચાે ધમC કાેને કહે વું ...? તાે દરે ક લાેકાે અલગ-અલગ જવાબ
અાપે ..જેમ કે ચાેવીયાર કરવાે , કં દમૂળ ના ખાવું,તે ધમC
...સામાયીક કરવી તે ધમC ,માતા-+પતાની સેવા કરવી ...કે
ધમC.બધાના જવાબ અંશત: સાચા , પણ અા પૂણC નથી . સાચાે
ધમC દં ભ <વનાનાે હાેવાે Zેઈઅે. તે જ ધમC મુ34 અપાવનારાે બને .
"અા\ શુE] સાધનં ધમC:" જેનાથી અા\ા સુધી થાય તેને જ ધમC
કહે વાય. તેવા ધમCના અાચરણથી જ 7વનનાે બેડાે પાર થઈ Zય.
પરમપદ ;ા_ થાય, તે જ માેટાે લાભ.
સ8ક દશCન અને સ8ક :ાન ની Zેડી,
કમCના ડુંગરને નાખે તાેડી,
&ી ઉaરાbયન સૂc માં ભગવાને &]ાને પરમ દુલCભ કહી છે . Zે
અા બંને સાથે નાે ધમC અાચરણમાં હશે તાે દુઃખની વdે 7વા\ા
અનેરા સુખ ને માણવાનાે અેક માેટાે લાભ થાય. ટં ુ કમાં
સમયક:ાનથી પદાથCને સમજે , દશCનથી તેના પર &]ા કરે ,
ચારીcથી અાચરણ કરે ....સાદં ુ 7વન બનાવે , સરળતાને
અપનાવે, કપ eારા અા\ાને શુ] કરી ...."માેટાે લાભ " માેfની
;ાg_ ને પામે .....
જયEજનેhJ
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સવાલ નંબર 5
👉 સવાલ નંબર-૫: સવાલની પૂવCભૂ+મકા: સવC સમજદાર લાેકાે યથાયાેjય નાનાે માેટાે ધમC પાેતાની સમજ
;માણે કરતા હાેય છે અને ફળની અપેfા રાખતા હાેય છે , પરં તુ...સવાલ: કયાે ધમC અાચરણ કરવાથી માેટાે
લાભ થાય છે ?

TOP-3-Kanaklata Mehta (76) Mumbai ,
Maharshtra

TOP-2-Urvi Shah (30) Ahmedabad

👉 सवाल न ंबर -5: )*न क, प/ृ ठभ3ू म: सभी समझदार लोग छोटे और बड़े धम@ को
अपनी समझ के अनसार
करते हE और फल क, उHमीद रखते हE, लेJकन ... सवाल: कौन से
ु
धम@ का आचरण सबसे Oयादा लाभकारQ है ?

ૐ...સવC સમજદાર લાેકાે યથાયાેjય રીતે પાેતાની સમજ ;માણે નાનાે માેટાે
ધમC કરતા હાેય છે અને ફળની અપેfા પણ રાખતા હાેય છે તાે શુ] સ8T
ભાવથી કરે લ ધમC કરવાથી માેટાે લાભ થાય છે . Eજન શાસનમાં દાન શીલ તપ
ભાવ અે ચાર ;કારે ધમC બતાવેલ છે અા દરે ક ધમCનું અાચરણ કરવાથી <વLશn
;કારનું પુoય બંધ થાય છે .ધમC અે રીતે કરવાે કે જેથી બીZને પણ કરવાની
;ેરણા મળે તેમજ અાપણે કરે લ ધમC ની ;શંસાની અપેfા ન રાખવી તેમજ તે
ભ<વMમાં સારુ ફળ અાપશે તેવી પણ અપેfા ન રાખવી. બસ ! માc શુ]
UનમCલ મનથી ધમC કરીઅે Zવ.
દરે ક ધા+મp ક 7વ પાેતાની શ34 અને ભાવના ;માણે યથાયાેjય અqંતર અને
બાયક બાr તપ કરે છે . તેમાં સમતા રાખવી ખૂબ જ અUનવાયC છે . મનની
ચંચળતાને કાબૂમાં રાખવી જsરી છે . <વષય કષાયાેથી દૂર રહી અા\ઉuતી
તરફ અાગળ વધવું Zેઈઅે.
સવC<વર<ત ઉaમ ધમC છે . vાગ ભાવ ઉaમ ધમC છે . પંચેિhJય <વષય કષાયાેને
કાબૂમાં રાખવા અઘરં ુ છે , પરં તુ મુyકે લ નથી. દરે ક નાના-માેટા કાયCમાં જયણા
પાળવી, અUહVસા ન કરવી તે પણ &ેz ધમC છે . &ાવકના બાર Uનયમ <વગેરે
પાળવાથી માેટાે લાભ થાય છે . માનવમન રાગeેષથી ભરે લ છે . અા રાગeેષને
દૂર કરી માનવ ભવ સફળ કરીઅે અે જ શુભ ભાવના !

ધમC:
7વને દુગCતીમા પડતાે બચાવે તે ધમC. 7વનાે સદEચદાનંદ sપ 0ભાવ
;ગટાવે તે ધમC. શાTાનુસાર ;ભુ પૂZ, સામા|યક,
;<ત}મણ,ઉપધાન વગેરે ધમC U}યા શુભ ભાવની છે , પણ તે ધમC sપે vારે
પUરણમે Gારે તેમાં ભાવ ભળે . ભાવ અેટલે મ~ડા અાગળ મુકેલાે અેકડાે.
ધમC U}યાનું ફળ બતાવેલ હાેવાથી ધમC સંસાUરક ઈા સાથે થાય છે . ફળ
તાે મળે જ. પણ Uનામ ભ34, ઈા રUહત ધમCજ સાચાે. માંગવા જ ેવાે,
મેળવવા જ ેવાે માc માેf.

રાગeેષ, કષાયાે, વેરઝેર,ઈષાC, અહંકાર અાેછા કરવા, સવC 7વ ;vે મૈcી
ભાવ,મન વચન કાયા થી કાેઈને દુઃખી ન કરવા, ગુણાેનું બહુમાન વગેરે
મૂળભૂત ધમાCચરણ થી માેટાે લાભ. દાન Lશયળ, તપ, ભાવ, ---- ચાર
ધમCમાં, દાનમાં નામના , તપમા Uનયાણું અ;શ,
'आणाए धHमो', 7ના:ાનુસાર 7વન સાચાે ધમC.
Saraswati Samyak Gyaan Pratibha Q-5

Date:13 July 2020

Page 2 of 6

સવાલ નંબર 5
👉 સવાલ નંબર-૫: સવાલની પૂવCભૂ+મકા: સવC સમજદાર લાેકાે યથાયાેjય નાનાે માેટાે ધમC પાેતાની સમજ
;માણે કરતા હાેય છે અને ફળની અપેfા રાખતા હાેય છે , પરં તુ...સવાલ: કયાે ધમC અાચરણ કરવાથી માેટાે
લાભ થાય છે ?

TOP-5-Purvi Shah (43) Mooresville, Nc

TOP-4-Ilaben Desai (64) Rajkot, Gujarat

👉 सवाल न ंबर -5: )*न क, प/ृ ठभ3ू म: सभी समझदार लोग छोटे और बड़े धम@ को
अपनी समझ के अनसार
करते हE और फल क, उHमीद रखते हE, लेJकन ... सवाल: कौन से
ु
धम@ का आचरण सबसे Oयादा लाभकारQ है ?

ધમC = જે 7વ ને 0ભાવ માં ધારી રાખે તે ધમC
અા\ા નાે 0ભાવ :ાન -દશCન અને તેમાં રમણતા પૂવCક નું ચાUરc છે .
वTथ ु सहावो धHमो।🙏
दं शणं मल
ु ो धHमो।🙏
चाXरY खल ु धHमो।🙏
સ8ક દશCન તે ધમC નું મુળ છે .અને સ8ક ચાUરc તે સ8ક દશCન ના મુળ પર ઉગેલું વૃf છે .
*જે 7વ ની ઉપાદાન ની યાેjયતા પાકી ગઇ હાેય, તેન ી વાતવીક ધમCયાcા ની શરુઅાત સદાચાર
પાલન રુપી પુoય કમC બંધન ના ;થમ પગથીયા થી શરુ થઈ, ૮ Jકમા ના fય રુપી Lસધઅવા
;ા_ થયે પુણC થાય છે .
*સાૈ ;થમ હંુ અા\ા છં ુ ,અને અા મળે લું શરીર અને સવ સંયાેગાે પર છે .તેવી Jઢ માSતા કે ળવવી.
(સ8ક દશCન ).
*vાર પછી તે માSતા ના Zેરે જે &ાવક ની ૧૧ પડીમા, ૧૨ત ને મુન ીની સંયમ અવા માં ૫
મહાત ના પાલન , જે અા નરભવ માં જ શ છે . શુભ ઉપયાેગ થી અાગળ વધી ને શુધાેપયાેગ રુપી
ચારીc જ સાચું અને અેક માc મહાન લાભકારી અાચરણ છે .બાકી ના બધા અાચરણ ના ફળ માં
ફ4 સંસાર જ વધવાનાે છે .વૈરાjય (ચારીc) 7વ ના :ાન ને સંસાર માં કયાંય અટકવા નહ~ દે . અને
તેન ા ફળ રુપે માેf લી નાે મહાલાભ મળશે. જે કાયમ માટે સુરfીત રહેશે.
*તાે અા\ &ધાન પુવCક,સંયમ મારગ નું અાચરણ તે જ ફ4 અને ફ4 માેટા લાભ મેળવવાનાે
ઉપાય છે .અને તેજ સાચાે ધમC છે .
જય 7નેhJ

દાન,શીલ, તપ અને ભાવ ધમCમાં ભાવ ધમC
અાચરણ કરવાથી માેટાે લાભ થાય છે . મનની શુE]
મનના <વચારાે હરે ક વતુ ભાવ પર UનભCય કરે છે .
દાન અાપવાનું મન થશે પણ કે વા ભાવે અાપાે છાે અે
વધુ મહનું છે
ભાવે ભાવના ભાવીઅે ભાવે દીજે દાન
ભાવે Eજનવર પૂ7અે ભાવે કે વળ:ાન
ભાવથી કરે લું દાન,ભાવથી કરે લી પૂZ, ભાવથી
પાડે લું Lશયળ કે પછી ભાવથી કરે લી U}યા જ કે વળ
:ાન અપાવે છે . ભાવ <વનાના◌ે અાચરણ કરે લાે ધમC
+મા છે .
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સવાલ નંબર 5
👉 સવાલ નંબર-૫: સવાલની પૂવCભૂ+મકા: સવC સમજદાર લાેકાે યથાયાેjય નાનાે માેટાે ધમC પાેતાની સમજ
;માણે કરતા હાેય છે અને ફળની અપેfા રાખતા હાેય છે , પરં તુ...સવાલ: કયાે ધમC અાચરણ કરવાથી માેટાે
લાભ થાય છે ?

TOP-7-Pravina Shah (63) Mumbai
Maharashtra

TOP-6-Chandresh Mehta (57) Malad,
Mumbai, Maharashtra

👉 सवाल न ंबर -5: )*न क, प/ृ ठभ3ू म: सभी समझदार लोग छोटे और बड़े धम@ को
अपनी समझ के अनसार
करते हE और फल क, उHमीद रखते हE, लेJकन ... सवाल: कौन से
ु
धम@ का आचरण सबसे Oयादा लाभकारQ है ?
અUરહંત પરમા\ાઅે ;sપેલા ધમCને ગુરુદેવ eારા સમZવવામાં અાવે છે તે જ સાચાે ધમC છે .
ધમC, અથC, કામ, અને માેf અા ચાર પુરષ
ુ ાતC છે . ધમCથી જ બાકીના Lસ] થાય છે માટે
ધમC સવC&ેz છે . ;ચંડ &]ાથી "નાનાે" પણ ધમC થાય તાે મહાન લાભ અાપનારાે બને છે .
૧. દાન ધમC:- સુપાc દાનથી સ8ક પમાય. દાનમાં ;ભુ અને ધમCને અાગળ કરતા
પુoયાનુબંધ પુoય બંધાય છે .
૨. તપ ધમC:- તપ અારાધના eારા કષાયાેનાે સંવર કરવાે, કમC Uનજ Cરા થાય.
૩. શીલ ધમC:- ઉdકાેટીનું ચાUરc પાલન કરવાથી અા\ાનું કાણ થતા માેf ;ાg_ થાય
છે .
૪. ભાવ ધમC:-ભાવ પૂવCક Eજન અા:ા ;માણે કરે લી અારાધના અા\ કાણ માટે અાડે
અાવતા અંતરાયાેનુ દમન કરે છે .
૫. 7વદયા ધમC:- દયાઅે ધમCનું મૂળ છે . દયાળુ7વ 7વ UહVસાના દારુણ <વપાકને Zણે છે
તેથી પાપકમાનાે બંધ થતાે નથી.
૬. સાધ+મp ક ભ34:- &]ાપૂવCક અને 0ાથCવૃતી વગર કરવામાં અાવતી સાધ+મp ક ભ34
કમC Uનજ Cરા કરે છે .
૭. ગુરુ ધમC:- ગુરુધમC &ેz છે . ગુરુના વચનાે JઢપુવCક અને &ધાપુવCક માનવા Zેઈઅે.
ગુરુ વેયાવd સાૈથી ઉaમ ;કારનું ફળ અાપનારં ુ છે .
" જ ે 7વને સુખની અાકાંfા હાેય તાે ધમCનું અાચરણ કરવાથી Uનશં:ક પણે અUહV અને
પરલાેકમાં સકળ કાણની ;ાg_ કરતા માેટાે લાભ અાપનારં ુ બને છે ."
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સવાલ નંબર 5
👉 સવાલ નંબર-૫: સવાલની પૂવCભૂ+મકા: સવC સમજદાર લાેકાે યથાયાેjય નાનાે માેટાે ધમC પાેતાની સમજ
;માણે કરતા હાેય છે અને ફળની અપેfા રાખતા હાેય છે , પરં તુ...સવાલ: કયાે ધમC અાચરણ કરવાથી માેટાે
લાભ થાય છે ?

👉 सवाल न ंबर -5: )*न क, प/ृ ठभ3ू म: सभी समझदार लोग छोटे और बड़े धम@ को
अपनी समझ के अनसार
करते हE और फल क, उHमीद रखते हE, लेJकन ... सवाल: कौन से
ु
धम@ का आचरण सबसे Oयादा लाभकारQ है ?

TOP-8-Pradipkumar Amrutlal Tolia,
Rajkot, Gujarat

#VALUE!

TOP-9-Bharti Bharat Lodaya

#VALUE!
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સવાલ નંબર 5
👉 સવાલ નંબર-૫: સવાલની પૂવCભૂ+મકા: સવC સમજદાર લાેકાે યથાયાેjય નાનાે માેટાે ધમC પાેતાની સમજ
;માણે કરતા હાેય છે અને ફળની અપેfા રાખતા હાેય છે , પરં તુ...સવાલ: કયાે ધમC અાચરણ કરવાથી માેટાે
લાભ થાય છે ?

TOP-11-Rita Shah Shah (0) Hyderabad
Telangana

TOP-10-Surekha Shah (0) Khetwadi,
Mumbai, Maharashtra

👉 सवाल न ंबर -5: )*न क, प/ृ ठभ3ू म: सभी समझदार लोग छोटे और बड़े धम@ को
अपनी समझ के अनसार
करते हE और फल क, उHमीद रखते हE, लेJकन ... सवाल: कौन से
ु
धम@ का आचरण सबसे Oयादा लाभकारQ है ?

ધાેખા બા7 કે ધાક-ધમકીથી ધUનક થવાની ધૃnતા તે ધન
અને ધંધાનું ધીરે ધીરે ધાેવાણ કરી ધૂળધાણી કરશે Gારે
ધગશ ધીરજ અને ધરપત ના ધારા ધાેરણથી કરે લાે ધંધાે
ધંધા-રાેજગારને ધીમે ધીમે ધરખમ કરી ધન અને ધંધાને
ધS કરશે
ધાંધલ ધમાલ અને |ધારને ત કરીને ધૈયC થી bાન
ધરીશું
ધરતી ના ધમC ને તાે ધુસ sપી ધૂંધળાે ધુમાડાે ધાેવાઈ
ધૂપસળી નાે ધૂપ ધS કરી ધરતીના bેય અને ધાS ને
ધરતી માં અાેછા થશે ધરતીકં પ
અા Gારે ધરીશુ ધમC હૈ યે તાે ધરતી નું ધામ તે બનશે
સાચા સુખનું સાચું ધામ સવ અને સદા માટે

जय िजन\] जय गु^देव
जैन धम@ का आचरण सबसे Oयादा लाभकारQ है िजंदगी भर दौड़ दौड़ के
धन को जोड़ता है आदमी कमाने के च_कर म\ मख
ु मोड़ ता है आदमी घरघर म\ बढ़ती बीमाXरयां और सख
ु शांbत क, कमी के कारण धम@ का अभाव
और पाप का )भाव बढ़ जाता है जैन धम@ समझाता है 6 काय के जीवो क,
रcा करना जैन धम@ म\ सामाbयक करने से अभय दान देन े से साता वेदनीय
कम@ का बंध होता हैकेवल 48 3मनट सामाbयक करने से 18 )कार के
पापd का Tयाग होता है 8 कमe का cय और समभाव क, )ािfत होती
हैजन
ै धम@ म\ कहा गया है gवाhयाय पढ़ने से )वचन सन
ु ने से iान hयान
करने से iान बढ़ता है और iाना वण@य दश@ना वण@य कम@ का cय होता है
जैन धम@ का पालन करने से मन को समभाव म\ रमण करने से मोहbनय
कम@ के bनज@रा होती है जैन धम@ को मानने वाला jयि_त मन का सरल
दया क^णा म\ रखने वाला होता है _यdJक भगवान महावीर का सY
ू है
िजयो और जीने दो अkहंसा परमो धम@ है जैन धम@ म\ छोटे-छोटे bनयमd का
पालन करके भी जजीव मोc को )ाfत कर सकता है जैन धम@ बंधन नहQं
बंधनd से मिु _त है भाlयवान से भगवान बनने क, यिु _त है
जय िजन\]
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